
ةــمكاحم لــيجأات
ىـلإا خوز رداـقلا دـبع
مداقلا ربمفون71 ـلا

ةباسصعب حيطي ةبانع نمأا
ايبسشخ اسسدسسم زجحيو ءايحأا
كيتسسÓبلا نم ةعوطقم دايأاو
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هتاطاصشن لصصإوي نوبت صسيئرلإ
هجÓع رقم نم ةيمويلإ

Òخب ةيبرعلإو مÓصسإلإ نإإ لاق
اهيلع نمو صضرألإ هللإ ثري نأإ ¤إإ

نيحÓفلإ ديوزتب دهعتي ةقاطلإ ريزو
ةقبصسملإ ةئاملاب05 ـلإ عفد نود ةقاطلاب

ةلودلا ةيجيتارتسسإا رييغت وحن
ةقاطلا عيزوت لاجم يف ةديدجلا
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هلبق إوناك نيذلإ ىصضرŸإ لك لبق صصحفلإ ةفرغل لوخدلإ لواحةفلتخم داصسف اياصضق ثÓث يف مهتم تاصسولهŸإو تإردıإ جيورت ‘ إوصصتخإ اهدإرفأإ
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ظفاح لدعلإ ريزو ،يتامغز مصساقلب دكأإ
ريخب ةيبرعلإو ريخب مÓصسإلإ نأإ ،ماتخألإ

صضرألإ هللإ ثري نأإ ىلإإ كلذك نايقبيصسو
هطصشن يبعصش عمجت يف إزربم ،اهيلع نمو
ةيغيزامألإ ّنأإ ،ىلفدلإ نيع ةيلوب صسمأإ

إذه.تايلولإ لك يف دجإوتتو انم ءزج
هعمج ءاقل لÓخ ،يتامغز ريزولإ زربأإو
ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لإ ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب صسمأإ
«دومح رداقلإ دبع» تاصضايرلإ ةددعتملإ
لوح ءاتفتصسلإ نأإ ،ىلفدلإ نيع ةنيدمل
ع˘˘م إد˘˘عو˘˘م د˘˘ع˘˘ي يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لإ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لإ
رئإزجلإ دعإوق ززعُيو ،رييغتلإو خيراتلإ
 ،ةديدجلإ

جراخلا يف رئازجلا ءادعأاو نوجسسلا يف ةباسصعلا نيب يوق فلاحت :دارج
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انم ءزج ةيغيزامأ’ا :يتامغز
تاي’ولا لك يفدجاوتتو

ةلاحلا :ةيروهمجلا ةسسائر
ةيروهمجلا سسيئرل ةيحسصلا

قلق يأا يعدتسست ’
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لاجملإ إذه يف بناجأإ ءاكرصش نع ثحبلل ةديدج ةيجيتإرتصسإإ ىنبتت ةموكحلإ

قح ‘ اذفان اسسبح ماع
بيبط ىلع يدتعŸا

Ãاسشاب ىفطسصم ىفسشتسس

هتيلÓقتصسإو يفحصصلإ ةيرح صسركي هنإإ لاق
:لاصصتلإ ريزو ،عإدبإلإو Òبعتلإ ‘ هقحو

ززعي روتسسدلا ليدعت عورسشم
ةفاحسصلا ةيرح ماÎحا أادبم
ةلودلا ءانب ةقفارم ‘ اهرودل

40 صص
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1202 سسرام ةياهن تافسسوفلا ليوحت عورسشم قÓطنا
ابيرق ةموكحلا ةلواط ىلع لدعملا يمجنملا رامثتسس’ا نوناق^

رتاعلا رئبب ةبدحلا دÓب مجنمب ةيرئازجلا ةينيسصلا ةكارسشلا ةياهن^
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةريطخ تازواجت

ةيلو نم ار˘م˘ث˘ت˘سسمو ارا˘طإا02 بلا˘ط
،يتامغز مسساقلب لدعلا ريزو لخدت راردأا

تازواجت ىلإا ءلؤوه راسشأا مهل ةلاسسر يفو
حنم عم لماعتلا ةيلمع اهب تمسستا ةريطخ
تاونسسلا يف راردأا ةيلوب يحÓفلا راقعلا
رامثتسسلا نأا ىلإا نوينعملا راسشأاو ،ةيسضاملا
بهنلل  ر˘ي˘ب˘ك ناو˘ن˘ع ى˘لإا لو˘ح˘ت ي˘حÓ˘ف˘لا
نم تبحسس ةريبك ةيلام غلابم نأاو ،مظنملا
تاناعإاو صضورق لكسش يف ةيمومع كونب
ةمئاق ىلإا ةلوطملا ىوكسشلا تراسشأاو ،ةيلام
رابك لامعأا لا˘جر م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘سصخ˘سش73
يسضارأا ىلع اولسصح نيقباسس نيلوؤوسسمو
مل مهبلغا ،يحÓفلا حÓسصتسسÓل ةسصسصخم
ىلإا اوراسشأا نوينعملا ،حÓسصتسسا يأا رسشابي
.هحتف رخأات يحÓفلا راقعلا فلم نأا

سصاخلا قئاسسلا
ةقيلفتوب ةقيقسشل

ةقيلفتوب قباسسلا صسيئر˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘سش تف˘ظو
تماقأا يتلا ةيلولا ةرداغم ليبق زيزعلا دبع
ةنيدم نم اقئاسس ،اهتايح تاونسس بلغا اهيف
لمعي ل يذلا ديحولا قئاسسلا ناكو ،مناغتسسم
ناك يذلا ،ةيروهمجلا ةسسائر حلاسصم يف
تاماقاو روسصق ىلإا لوخدلاب هل احومسسم
ةقيقسشل اسصاخ اقفارم يقب لجرلا ،ةيسسائر
مت ا˘مد˘ن˘ع ،8102 ماع ةياغ ى˘لإا ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ةنسس51 يلاوح دعب هتامدخ نع ءانغتسسلا

ناكو ،ةقيلفتوب ةرسسأا نم ابرقم دجاوتلا نم
يتلا ةلئاعلا رارسسأا ىلع نيعلطملا دحأا لازام
لاجر نأا ىتح ،ةلماك ةنسس02 رئازجلا تمكح
صصاخلا قئاسسلا لخدت نوبلاطي ناك لامعأا
.ةقيلفتوب صسيئرلا ةقيقسشل

ةكيسشو تانييعت

3 رو˘غ˘سش بر˘˘ق ى˘˘لإا ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘سشت
برق ،ةدع تارازو يف نيماع ءانمأا بسصانم
يف رافنتسسا ةلاح راثأا بسصانملا هذه روغسش
ن˘م دد˘عو تارازو˘لا ي˘ف˘ظو˘م را˘ب˘ك طا˘سسوأا

،ةيقرتلا هذه يف ني˘ب˘غار˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو
علطتي عيمجلا نا ىلإا تامولعملا تاذ ريسشتو
،ةمهم ةرازو ماع نيمأا بسصنم ىلإا لوسصولل
.رغاسشلا مكح يف تاب

لايتحا ةيلمع

ةيلمعل راردأا ةيلوب ةيدلب صسيئر صضرعت
ني˘سصخ˘سش ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ لا˘ي˘ت˘حاو بسصن
ةرايسس ىرتسشا ريملا ،ةليلق رهسشأا لبق نينثا
ليكوت ناك ،ليكوتب اهعاب نم نأا اقحل نيبت
نإاف اذه قو˘ف ل˘ب ،ى˘غ˘ل˘م ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا
،كنب لبق نم زجحلل ةبولطم تناك ةرايسسلا
ةيلمع نأا يأا ،عئابلا قتاع ىلع نويد ببسسب
ريملا رطسضا اذهبو ،ةينوناق ريغ تناك عيبلا

دق ،ةينوناق ةلكسشم نم افوخ ،ةرايسسلا ةداعإل
ةبرقم رداسصم ،ءاسضقلا مامأا فوقولا هفلكت
042 قاف ةرايسسلا رعسس نأا تدكأا ريملا نم
ةيدلبلا صسيئر نإاف اذه لك قوف ،ميتنسس نويلم
ريغ عيب ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف كار˘ت˘سشلا˘ب ادد˘ه˘م تا˘ب
ناك صصخسش لبق نم ةزوجحم ةرايسسل ينوناق
.نوناقلل ةفلاخم ةقيرطب اهزوحي

qarsana@essalamonline.com
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نجسسلا نم ادج بيرق لوؤوسسم
نأا تامولعم ريسشت

صسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب او˘˘˘سضع
نع ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

تا˘˘˘ب ،نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يلو
نجسسلا  نم ادج ابيرق
ه˘ت˘قÓ˘ع بب˘˘سسب صسي˘˘ل
قباسسلا ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا˘ب
ءاوللا ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ينغلا د˘ب˘ع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

بب˘˘˘سسب ل˘˘˘˘ب ،ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه
عم ادج ةيوقلا هتقÓع
ق˘ب˘˘سسألا نار˘˘هو ي˘˘لاو
فايسضوب كلا˘م˘لا د˘ب˘ع
ىلع ءÓيتسسلا ةيسضق يف طروت ينطولا يبعسشلا صسلجملا وسضع نأا ةيرسس تامولعم ريسشتو
.فايسضوب كلاملا دبع قبسسألا نارهو يلاو دهع يف تمت تاقفسصو يمومع راقع

«نيدتم» رئاز÷ا بعسش
نيميقم˘لا ن˘ي˘ير˘سصم˘لا د˘حأا در

صضع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ة˘برا˘غ˘م˘ل ةرذ˘ق˘لا تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘˘لا
لينلل دÓبلا ىلع لواطتلا اودارأا

قÓطإا لÓخ ن˘م ،ا˘ه˘ت˘ع˘م˘سس ن˘م
بع˘سشلا ى˘ل˘ع ة˘˘بذا˘˘ك تا˘˘عا˘˘سشإا
اذ˘˘˘ه د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مارتحلا لك نكي يذلا يرسصملا

فسصنو نويلملا صضرأل بحلاو
بع˘˘سشلا نأا ،د˘˘ي˘˘ه˘˘سش نو˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا
امازتلا بوعسشلا ربكأا يرئازجلا
 .نيدلاب

ت’اجعتسس’ا طخ
تانحاسشلا يقئاسس نم ريثكلا دمعتي

،رورملا نيناوق قارتخا ىلا ،ةريغسصلا
،رفسصألا طخلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سس
ظحÓي ثيح تلاجعتسسلاب صصاخلا

،تا˘ن˘حا˘سشلا زوا˘ج˘ت ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كسشبو
ىلع رفسصألا طخلا ةر˘ي˘غ˘سصلا ا˘م˘ي˘سس

ةعرسسب عوجرلاو ،جودزم ريغ قيرط
ى˘ل˘ع كلذو ،ر˘خآلا ر˘ف˘˘سصألا ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ءاسضيب˘لا راد˘لا ن˘ي˘ب ع˘ير˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا

ةري˘ب˘ك ةرو˘ط˘خ Óً˘كسشم ،ة˘م˘سصا˘ع˘لاو
بنا˘ج ى˘لا ،تا˘ب˘كر˘م˘لا يد˘ئا˘ق ى˘˘ل˘˘ع
 .ةينونجلا ةعرسسلا مادختسسا

«اياحسض»
عادبإلا ة˘حا˘سس تزز˘ع˘ت

ا˘مو˘م˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘بدألا
دولومب ،اسصوسصخ فودنتو
رودسص يف لثمت ديدج يبدأا

ة˘ب˘تا˘كل˘ل «ا˘يا˘ح˘سض» ة˘˘ياور
ةنبا مÓحأا عيبسصوب ةئسشانلا

تحر˘سصو ،فود˘ن˘ت ة˘ن˘يد˘˘م
جلاع˘ت ا˘ه˘ت˘ياور نأا ة˘ب˘تا˘كلا
ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
،عمت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘سشف˘ت˘م˘لا
تيح قÓطلا ةيسضق اهزربأا
اهريثأات ىلع ءوسضلا تطلسس
لا˘˘ف˘˘طألا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا

ةيسسان˘ت˘م ر˘ي˘غ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
رايهنلاو ككفتلا نم اهتيامحو ةيرسسألا تاقÓعلا ىلع ظافحلا يف ىربكلا تخألا رود
ةياورلا نأا ةفيسضم ،ةيواهلا ىلإا لفطلاب يدؤوت رومألا ءايلوأا نم طقف ةدحاو ةطلغ نأا فيكو
.بتاك بولسسأا نم رثكأا ئراق بولسسأاب بتك هنأل قيسش بولسسأاب تبتك
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˘ما˘ت˘خ ي˘ف ،دار˘˘ج لا˘˘قو اذ˘˘ه
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ما˘مأا صسمأا ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لاو
نيب يوق فلاحت كانه مويلا»
نوعبقي ن˘يذ˘لا ة˘با˘سصع˘لا دار˘فأا
ةلودلا ءادعأا نيبو نوجسسلا يف
،«جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

لاز ل دسسافلا لاملا» فاسضأاو
وه ،راذح..انعمتجم يف موحي
نم دÓب˘لا ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كأا
.«انوروك صسوريف

ةيحت ،لوألا ريزولا هجو امك
ةا˘سضق˘لا»ـب م˘ه˘ف˘سصو ن˘˘م ى˘˘لإا
نوبراحي م˘ه˘نإا لا˘قو ،«ءا˘هز˘ن˘لا
نأاب ادكؤوم ،اراهن Óيل داسسفلا
ةديدجلا ةيروتسسدلا تÓيدعتلا
يبعسشلا ءاتفتسسÓل ةسضورعملا
ةبولطملا ةيلÓقت˘سسلا ي˘ط˘ع˘ت
.ءاسضقلا كلسسل

زيزعلا دبع ،ثدحتملا دكأاو
ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘سشم نأا ،دار˘˘˘˘ج

ةعيطق لثمي ديدجلا روتسسدلا
اودارأا ن˘˘م ع˘˘مو دا˘˘سسف˘˘˘لا ع˘˘˘م
ل˘ك ع˘˘مو ة˘˘مألا هذ˘˘ه م˘˘يد˘˘ه˘˘ت
يسضاملا عم صسيلو ،نيدسسافلا
نأا د˘ع˘بو ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
«ةديطو ةقÓع» كانه نأا حسضوأا
عورسشمو ربمفون لوأا نايب نيب
ىلإا عيمجلا دارج اعد ،روتسسدلا

يتلا ةقيثولا هذه لوح فافتللا
تا˘ير˘ح˘˘لا صسر˘˘كت» ا˘˘ه˘˘نأا لا˘˘ق
د˘كؤو˘تو ة˘يدر˘ف˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ترو˘˘ث˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا زاز˘˘ت˘˘عا

لفاحملا يف اهتناكم عجرتسسيو
روت˘سسد˘لا» فا˘سضأاو ،«ة˘ي˘لود˘لا
صشيجلا ةناكم صسركي ديدجلا
د˘كؤو˘يو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ع˘با˘ط˘لا˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا كسسم˘ت
،ةيرئازجلا ةلودلل يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةلداعو ةيوق ةلود مئاعد ميقيو
،ايداسصتقا ةرهدز˘مو ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

ق˘ح˘لا ة˘لود˘˘ل ا˘˘سضيأا صسسسؤو˘˘يو
قو˘ق˘ح˘لا ظ˘ف˘ح˘يو نو˘نا˘˘ق˘˘لاو
.«اهتلاجم عسسويو تايرحلاو

ريزو ،رميحلب رامع ّدكأا
يم˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا لا˘سصتلا
عور˘˘سشم نأا ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
صضورعملا روتسسدلا ليدعت

حتافلا يف ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع
أادبم ززعي لبق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
امل ةفاحسصلا ة˘ير˘ح مار˘ت˘حا
ي˘ف يرو˘ح˘م رود ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل
ة˘لود ءا˘ن˘ب را˘˘سسم ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا ا˘˘هدا˘˘م˘˘˘ع
.تايرحلاو قوقحلا مارتحاو

يف ،ريزولا حسضوأاو اذه
ةمسصاعلاب صسمأا هطسشن ءاقل
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ي
عورسشم لوح ةي˘ئا˘ت˘ف˘ت˘سسلا
ةفاسضإا هنأا ،روتسسدلا ليدعت
مارتحا أادب˘م˘ل ه˘سسير˘كت ى˘لإا
لمع˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير˘ح˘لا
يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لاو ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

عورسشملا نإاف ،ي˘سسا˘ي˘سسلاو
ة˘˘ير˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأا ز˘˘˘كر
رود نم اهل امل ةفاحسصلا

ق˘ح نا˘م˘˘سض ي˘˘ف يرو˘˘ح˘˘م
ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘لود˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ة˘ق˘˘فار˘˘مو
ر˘ئاز˘ج ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا

ةيطارقميدلا اهدامع ةديدج
قوقحلا مارتحاو ةماكحلاو
فا˘˘˘˘˘سضأاو ،تا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو
ا˘˘سضيأا صسر˘˘˘ك عور˘˘˘سشم˘˘˘لا»
ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ح
ي˘ف ه˘ق˘حو ه˘ت˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
ي˘˘فو عاد˘˘بإلاو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ربخلا رداسصم ىلإا لوسصولا

ى˘˘˘لإا ه˘˘˘عا˘˘˘سضخإا مد˘˘˘ع ع˘˘˘م
.«ةيرحلل ةبلاسس تابوقع

عور˘˘سشم ن˘˘م˘˘˘سضت ا˘˘˘م˘˘˘ك
‐رميح˘ل˘ب بسسح‐ ل˘يد˘ع˘ت˘لا
قحلا نمسضت ةديدج اماكحأا
تاونقلاو دئارجلا ءاسشنإا يف
ة˘ي˘نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عاذإلا

درجمب ةيرابخإلا ع˘قاو˘م˘لاو
نأا ىلع كلذب حيرسصت عاديإا
قوقحلا هذ˘ه ة˘فا˘ك صسرا˘م˘ت
نو˘نا˘ق˘لا مار˘ت˘˘حا را˘˘طإا ي˘˘ف
تباو˘˘ثو ة˘˘لود˘˘لا ئدا˘˘˘ب˘˘˘مو
ر˘ظ˘ح ع˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مألا

،زييمتلاو ةيهاركلا تاباطخ
ىلإا صصوسصخلا اذهب راسشأاو
طا˘˘سشن ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘ن˘˘˘م نأا
تا˘˘˘ير˘˘˘سشن˘˘˘لاو ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

بجومب لإا متي ل تاونقلاو
نأا هنأاسش نم يئاسضق رارق
ف˘˘˘سسع˘˘˘ت يأل اد˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضي
ةرادإلا بنا˘ج ن˘م ل˘م˘ت˘ح˘˘م
نييفاحسصلا عم اهلماعت يف
.مهل ةيامحلا رفويو

،لا˘سصتلا ر˘يزو ر˘ب˘˘ت˘˘عاو
برا˘ج˘ت ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ه˘˘نأا
عور˘˘سشم نا˘˘ف ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةباثمب دعي روتسسدلا ليدعت
راسسم يف ةير˘ي˘سصم ة˘ق˘ي˘ثو
،ةديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا صسي˘سسأا˘ت
ىلإا ‐لاق امك‐ رظنلاب اذهو
يتلا ة˘يرذ˘ج˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
قوقحلا موهفم يف اهثدحأا

در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،«تا˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لاو
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا هذ˘ه» لو˘ق˘˘لا˘˘ب

نا˘ي˘ب حور ن˘م ةا˘حو˘ت˘سسم˘لا
اديسسجت تءاج ربمفون لوأا
ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م˘ل
ةلودلا هتنبت يذلا كرابملا
ىلإا اهنم ا˘ي˘ع˘سس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نو˘نا˘ق˘لاو ق˘ح˘لا ة˘لود ءا˘ن˘ب
ةينطو˘لا ةدا˘ي˘سسلا ة˘نا˘ي˘سصو
ةفاسضإلاب ،عمتجملا ةدحوو
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا صسير˘˘˘˘كت ى˘˘˘˘لإا

ة˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
ريزولا دكأاو ،«ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا را˘˘كفألا هذ˘˘ه نأا

يتلا ة˘ي˘با˘ج˘يلا ف˘قاو˘م˘لاو
ل˘يد˘ع˘˘ت عور˘˘سشم ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح
ىد˘˘˘˘حإا ي˘˘˘˘ه رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘لا
اهب دهع˘ت ي˘ت˘لا تا˘نا˘م˘سضلا

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
را˘طإا ي˘ف ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘˘فار˘˘سشت˘˘سسإلا ه˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل د˘˘˘عاو˘˘˘لا
ن˘م ع˘˘فار ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
بلطتت يتلاو ،كارحلا اهلجأا
ءافو عيمجلا دوهج رفاسضت
ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضت˘˘˘˘ل
لا˘˘ي˘˘جألا ق˘˘ح˘˘ل ا˘˘نا˘˘˘م˘˘˘سضو
،يوقو نمآا دلب يف ةمداقلا

نييرئازجلا ةبسسانملاب اعدو
ى˘˘لإا ةو˘˘ق˘˘ب ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

˘˘مو˘˘ي عار˘˘ت˘˘قلا ق˘˘يدا˘˘ن˘˘˘سص
ةمهاسسملل ر˘ب˘م˘فو˘ن ح˘تا˘ف˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف
ءادعأا ىلع ةسصرفلا تيوفتو
.رئازجلا

ك.اسضر

«انوروك» ةحئاج نم دÓبلا ىلع رطخأا دسسافلا لاملا نإا لاق

جراخلا يف رئازجلا ءادعأاو نوجسسلا يف ةباسصعلا نيب يوق فلاحت :دارج
داسسفلا عم ةعيطق لثمي ديدجلا روتسسدلا ^

ح.نيدلا رمق

لامعأا لاجرو نيقباسس نيلوؤوسسم نيب «يوقلا فلاحتلا» ـب هفسصو امم ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا رذح
ىلع رطخأا دسسافلا لاملا نأا ازربم ،ةلودلل ةيداعم جراخلا يف فارطأاو داسسف اياسضق يف مهطروتل نينوجسسم

ةهيزن تاباختنا ربع ةلودلل ةديدج تاسسسسؤوم ءانب ةرورسض ىلع ددسش امدعب اذه ،«انوروك» ةحئاج نم دÓبلا
.دسسافلا يسسايسسلا لاملا ريثأات نع ةديعب

عنميسس ديدجلا روتسسدلا نإا لاق
ةيرسصنعلاو ةيهاركلا باطخ

مويلا نم ناكم ’ :دوجلب
يذلا درفلا مكحل ادعاسصف
تÓيولا ىلإا انب ىدأا
ةيلخادلا ريزو ،دوجلب  لامك دكأا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
روتسسدلا عورسشم نأا ،ةينارمعلا
باطخل ادح عسضيسس ،ديدجلا
هنأا ازربم ،ةيرسصنعلاو ةيهاركلا

ماق سسيئرلاو بعسشلا روتسسد
نأا ىلإا اريسشم ،هدادعإاب طقف
لك ردسصمو ديسسلا وه بعسشلا
مويلا نم ناكم لو تاطلسسلا

ىدأا يذلا درفلا مكحل ادعاسصف
.تÓيولا ىلإا

،دوجلب ريزولا ددع نأا دعبو
عمجت ىلع سسمأا هفارسشإا لÓخ

ةلمحلا راطإا يف يبعسش
عورسشم لوح ةيسسيسسحتلا
رسصقب ميقأا ديدجلا روتسسدلا
ديهسشلا «نÓيليت» ةفاقثلا

نامحرلا دبع نيسسحلب
يف ءاج ام لك ،تسسارنمتب
لسصفلا تايباجيا نم عورسشملا

ءاسضقلا لÓقتسساو تاطلسسلا نيب
اهنأا لاق يتلا ةماعلا تايرحلاو

دكأا ،بعسشلا ةمدخل اهلك تءاج
ةيرسصنعلاو ةيهاركلا باطخ نأا
ةريخألا ةنوآلا يف ىغط يذلا
.امرجم حبسصيو يهتنيسس
ءاقل يف ،ريزولا حسضوأا امك

يندملا عمتجملا يلثممب هعمج
عورسشم نأا ،راقهألا نايعأاو
حورطملا روتسسدلا ليدعت
حتافلا يف يبعسشلا ءاتفتسسÓل
ءانب نمسضي ،مداقلا ربمفون

نطاوملا نيب ةقثلا روسسج
لÓخ نم ،ةلودلا تاسسسسؤومو
ةيطارقميدلا سسيركت
لاجملا حسسفيسس امم ،ةيكراسشتلا

يندملا عمتجملا مامأا اعسساو
نأاسشلا رييسست يف ةكراسشملل
.يلحملا

 ج.سسابع

:لاسصتلا ريزو ،عادبإلاو Òبعتلا ‘ هقحو هتيلÓقتسساو يفحسصلا ةيرح سسركي هنإا لاق

ةيرح ماÎحا أادبم ززعي روتسسدلا ليدعت عورسشم
ةلودلا ءانب ةقفارم ‘ اهرودل ةفاحسصلا

اهيلع نمو سضرألا هللا ثري نأا ¤إا Òخب ةيبرعلاو مÓسسإلا نإا لاق

دجاوتتو انم ءزج ةيغيزامأ’ا :يتامغز
تاي’ولا لك ‘

عيم÷ا قانعأا ‘ ةسسدقم ةنامأا دÓبلا رارقتسساو نمأا نإا لاق

عفرت فيك فرعتسس رئاز÷ا :ةحيرڤنسش قيرفلا
ةعانمو ةوق Ìكأا اهنم جرختو تايدحتلا

هجÓع رقم نم ةيمويلا هتاطاسشن لسصاوي نوبت سسيئرلا

سسيئرل ةيحسصلا ةلا◊ا :ةيروهم÷ا ةسسائر
قلق يأا يعدتسست ’ ةيروهم÷ا

،ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا دكأا
ين˘طو˘لا صشي˘ج˘لا نا˘كرأا صسي˘ئر
تربق امكو رئازجلا نأا ،يبعسشلا
تر˘ه˘قو صسمألا˘ب را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
،بيرقلا يسضا˘م˘لا ي˘ف با˘هرإلا
ة˘فا˘ك ع˘˘فر˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس
جرختو ةسضرتع˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

،ةعا˘ن˘م ر˘ث˘كأاو ةو˘ق ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ن˘م
دÓبلا رار˘ق˘ت˘سساو ن˘مأا نأا ازر˘ب˘م
.عيمجلا قانعأا يف ةسسدقم ةنامأا

صشيجلا ناكرأا صسيئر لاقو اذه
ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
لمع ةرايز لÓخ اهاقلأا ةيهيجوت
ةدايق ى˘لإا صسمأا ه˘تدا˘ق صشي˘ت˘ف˘تو
ءاقل دق˘ع ن˘يأا ،ة˘يو˘ج˘لا تاو˘ق˘لا
تارا˘˘˘طإلا ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘ت
صضرأا رئازجلا» ،نيمدختسسملاو
اديج فرعت ،ةداهسشلاو ةمواقملا
ةم˘ي˘قو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘سسلا رد˘ق
ن˘˘˘مألا ن˘˘˘م˘˘˘ثو ،لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا

تعر˘ج˘ت ا˘˘ه˘˘نأل ،رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
داد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسلا ةرار˘˘˘˘م صسمألا˘˘˘˘ب
،ملاظلاو مسشا˘غ˘لا يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا

با˘˘هرإلا تÓ˘˘يو ن˘˘م تنا˘˘˘عو
لقي ل يذلا ،يومدلاو يجمهلا
ن˘˘ع ار˘˘ط˘˘خو اد˘˘ق˘˘حو ة˘˘عا˘˘˘سشب
نيقي ىلع اننإاف اذهل ،رامعتسسلا
رامعتسسلا تربق امكو هنأا مات

ي˘ف با˘هرإلا تر˘ه˘قو صسمألا˘˘ب
اندÓب فرعتسس ،بيرقلا يسضاملا

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘فا˘ك ع˘فر˘ت ف˘˘ي˘˘ك
رثكأا اهنم جر˘خ˘تو ة˘سضر˘ت˘ع˘م˘لا
امك نوكتسسو ةعانم رثكأاو ةوق
اهئادعأا ىلع ةيسصع امئاد تناك
فرعتسسو ادغو مويلاو صسمألاب

ا˘ه˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك
قيرفلا.«ةينطولا اهتدا˘ي˘سسو
هذهب ،ريكذتلا دوأاو» ،ةحيرقنسش
مايأا لب˘ق ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ىلع ءاتفتسسلا ءارجإا نم ةليلق
نأا ،رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘˘سشم
تبلطت نطولل ايلعلا ةحلسصملا

يبعسشلا ينطولا صشيجلا يف انم
،ةيروتسسدلا انماهم قلطنم نم
ة˘ت˘با˘ثو ة˘قدا˘سص ف˘قاو˘م ذا˘خ˘˘تا
اننوكل ،بع˘سشلاو ن˘طو˘لا ها˘ج˘تا
،نطولا اذه رارقتسساو نمأا ربتعن
ةنامأا ،ه˘تدا˘ي˘سسو ه˘ب˘ع˘سش ةد˘حوو
ررحت هنأل ،انقانعأا يف ةسسدقم
م˘سشا˘غ˘لا ر˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا صسند ن˘˘م
˘ما˘سسج˘لا تا˘ي˘ح˘سضت˘لا ل˘سضف˘˘ب

او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا ،ا˘نداد˘جأاو ا˘ن˘ئا˘بآل
،نا˘مزألاو رو˘سصع˘˘لا ر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ا˘نو˘بر˘ع ءاد˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘م ل˘˘فاو˘˘ق
.«ةيدوبعلا لÓغأا نم قاتعنÓل

خ.ةيمسسن

ريزو ،يتا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘ب د˘كأا
مÓسسإلا نأا ،ماتخألا ظفاح لدعلا
نايقبيسسو ريخب ةيبرعلاو ريخب

صضرألا هللا ثري نأا ىلإا كلذك
عمج˘ت ي˘ف ازر˘ب˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘مو
نيع ةيلوب صسمأا هطسشن يبعسش
انم ءزج ةيغيزامألا ّنأا ،ىلفدلا

.تايلولا لك يف دجاوتتو
،ي˘تا˘م˘غز ر˘يزو˘لا زر˘بأاو اذ˘ه

عمتجملاب صسمأا هعمج ءاقل لÓخ
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
«دومح رداقلا دبع» تاسضايرلا
نأا ،ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسلا
ع˘م اد˘عو˘م د˘˘ع˘˘ي يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
دعاوق ززعُيو ،رييغتلاو خيراتلا
اذه يف لاقو ،ةديدجلا رئازجلا
يريسصم دعوم مامأا اننإا» ددسصلا

لÓخ نم رييغتلاو خيراتلا عم
ليدعتلا عورسشم لوح ءاتفتسسلا
ةلحرم هربتعا يذلا يروتسسدلا
رئازجلا دعاوق كسش نود ززعتسس
.«ةديدجلا

ءاتفتسسلا خيرات نمازت نأاسشبو
علد˘نا˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حلا ىر˘˘كذ ع˘˘م
حتا˘ف˘لا ي˘ف ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا
ظفاح لدعلا ريزو لاق ،ربمفون
درف لك وعدي رمأا هنأا» ،ماتخألا

هعسسو يف ام لك لذب ىلإا انم
ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
،«ءادهسشلا اهب ملح يتلا رئازجلا

لوأا خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘نا˘˘˘كم» فا˘˘˘سضأاو
.. نييرئازجلا بولق يف ربمفون
ءادهسشلا دهعل ءافولا انبجاو نم
ل˘ك ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا لÓ˘خ ن˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا˘ب دو˘ع˘˘ي ل˘˘م˘˘ع
،ي˘˘تا˘˘م˘˘غز فا˘˘سضأاو ،«ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
ليدعتلل ةحسضاولا ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا»
ربمفو˘ن لوأا نا˘ي˘ب˘ل يرو˘ت˘سسد˘لا
ةيمهأا ىل˘ع Ó˘ي˘لد ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا

يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا عور˘سشم
بع˘˘سشلا ه˘˘ي˘˘لإا م˘˘كت˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.«يرئازجلا

ع.لÓب

ة˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ئر صسمأا تف˘˘˘˘˘˘سشك
ةيحسصلا ةلاحلا نأا ،ةيروهمجلا
ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئرل
يأا يعدتسست لو ةرقتسسم ،نوبت
ه˘تا˘طا˘سشن ل˘سصاو˘ي ه˘نأاو ،ق˘ل˘˘ق
.هجÓع رقم نم ةيمويلا

،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘˘لا ل˘˘خدو اذ˘˘ه
جÓ˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م ةد˘˘حو
صشيجلل يزكرملا ىفسشتسسملاب
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ج˘ع˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب

ةيسصوت ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
يف صسمأا ءاج امل اقفو هئابطأا
.ةيروهمجلا ةسسائرل نايب

ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘˘قو
قبا˘سس تقو ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘لا لو˘خد
ةباسصإا دعب ،يعوطلا يحسصلا

ة˘سسا˘ئر˘˘لا˘˘ب تارا˘˘طإا ن˘˘م دد˘˘ع
.«انوروك» صسوريفب

ـه.داوج



،با˘قر˘ع ر˘يزو˘لا ا˘عدو اذ˘ه
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
لمع ةرايز صشماه ىلع اهب
ةيلو ىلإا صسمأا هتداق دقفتو
يدجلا ر˘ي˘كف˘ت˘لا ى˘لإا ،ة˘سسب˘ت
رامثتسسلا نوناق ليدعت يف
هداوم ربتعأا يذلا ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا

رامثتسسلا ةي˘قر˘ت ما˘مأا ة˘ب˘ق˘ع
لاقو ،ةفاسضملا ةميقلا قلخو
نو˘˘كي˘˘سس» دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
ةلواط ىلع لدع˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
مايألا نوسضغ يف ةموكحلا
.«ةمداقلا

لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا صسمأا عر˘˘˘˘سشو
يف مجانملا عاطق ىلع لوألا
ة˘يلو ى˘لإا ةرا˘يز ي˘ف ،دÓ˘ب˘لا
ىلوألا ةط˘ق˘ن˘لا تنا˘ك ة˘سسب˘ت
دÓ˘ب م˘ج˘ن˘م ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ناك يذلا ،رتاعلا رئبب ةبدحلا
تاموكح ةد˘ه˘ع ي˘ف ر˘سضح˘ي
ةين˘ي˘سص ة˘كار˘سشب ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
رييÓم01 هتميق ام ريدسصتل
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس رلود
«لاد˘ي˘م˘سسأا»و «كار˘طا˘نو˘˘سس»
ى˘˘عد˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سص ة˘˘كر˘˘˘سشو
اهعقو ةكارسش يف «كيتيسس»
ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسألا لوألا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا
،رودق دلو ريزولاو ،فوقوملا

بب˘سسب تر˘˘ث˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ
.ليومتلل ةجاحلا مجح عافترا

ءاكرسش نع ثحبلا نأاسشبو
ة˘˘كر˘˘سشلا صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل دد˘˘˘ج
حسضوأا ،«كيت˘ي˘سس» ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا

ةيرئازجلا ةلودلا نأا ،باقرع
ح˘˘ب˘˘˘سصي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مزا˘˘˘ع
ي˘ف ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
نكلو هتوق جوأا يف رئازجلا
ةئداهو ةينأاتم ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا˘ب
يذلا مخسضلا عورسشملا اذهل

يسضم˘حو ةد˘م˘سسألا ج˘ت˘ن˘ي˘سس
كير˘ي˘ف˘ل˘˘سسلاو رو˘˘ف˘˘سسو˘˘ف˘˘لا
داو ي˘ف ر˘يد˘سصت˘ل˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

،ةبنعو تان˘يو˘ع˘لا˘ب تيرا˘ب˘ك
نيب لماكتم عورسشملا» لاقو
عينسصتلاو لقنلاو جارختسسلا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘كف
عورسشم˘لا د˘ي˘سسج˘ت˘ل ةد˘ن˘ج˘م
6 اقباسس فدهتسسي ناك يذلا

نأا ري˘غ ا˘يو˘ن˘سس ن˘ط ن˘ي˘يÓ˘م
اذه تددح ةديدجلا فادهألا
نط4 ى˘˘لإا2 ن˘ي˘ب فد˘ه˘˘لا
كرحتلا ىلع لمعلاو ايونسس
نع ثحبلل ءاكرسشلل مظنملا
ر˘يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع قاو˘˘سسأا

ن˘˘م ه˘˘جاو˘˘ن دد˘˘ج ءا˘˘˘كر˘˘˘سشو
ةيملاع˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا م˘ه˘لÓ˘خ
تافسسوفلا ليوحت قوسس يف
ى˘لإا ة˘سسب˘˘ت لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘سس ن˘˘يأا

نم زايتماب ةيمجنم ةمسصاع
ر˘˘˘يد˘˘˘سصت˘˘˘لا طا˘˘˘˘سشن لÓ˘˘˘˘خ
.«عينسصتلاو

لو˘˘˘˘˘خد د˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘عو
مجنمب طاسشنلا زيح عورسشملا
،مجانملا ريزو برسض ،ةبدحلا

لمعلا نع نيلطا˘ع˘ل˘ل اد˘عو˘م
ةوق˘ب ةرا˘يز˘لا اور˘سضح ن˘يذ˘لا
ةنسسل يناثلا يثÓث˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
ل˘ي˘كسشت ن˘ع ن˘ل˘˘عأاو ،1202
ءار˘ب˘خ˘لا ن˘م ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
صضيو˘ع˘ت را˘ع˘سسأا ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ل
ةيحÓفلا ي˘سضارألا با˘ح˘سصأا
ط˘ي˘ح˘م ن˘م م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت د˘˘ع˘˘ب
اومدق نيذلاو ةبد˘ح˘لا م˘ج˘ن˘م
ءا˘ن˘ثأا م˘ه˘تلا˘غ˘˘سشنا ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل
.ةقطنملاب هدجاوت

ف˘سشك ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ّنأا ،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ن˘ط ف˘لأا005 دروت˘سست
02 كل˘ت˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف تي˘نار˘غ˘˘لا

ن˘م ل˘غ˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ا˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م
قوسسلا ةجاح يبلت لو ماخرلا
را˘ج˘حألا هذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةئاملاب71 ة˘ب˘˘سسن˘˘ب ىو˘˘سس
انتعفد ةي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه» لا˘قو
ليدعتل ةموكحلا يف لمعلل
ىقب˘ي يذ˘لا50/41 نونا˘ق˘لا
ةيدود˘ح˘م ي˘ف لوألا ل˘ما˘ع˘لا
تاور˘˘ث˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
،اهنداعم فلتخمب ةيم˘ج˘ن˘م˘لا

ةحقنملا ةخسسنلا نوكتسس ذإا
مايألا يف ةموكحلا ةلاط ىلع
ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ن˘م ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.«ليقارعلا

نأا ،با˘قر˘˘ع ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘ك
ة˘لا˘ح ي˘ف د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
ءاتفت˘سسلا لÓ˘خ ن˘م هر˘ير˘م˘ت
ةعسساو اقا˘فآا ح˘ت˘ف˘ي ي˘ب˘ع˘سشلا
ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ة˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
نم يمجنملا عاطقلا جورخو
ن˘ي˘ناو˘˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘م دو˘˘كر˘˘لا

نع ثحبت ةديدج تاءارجإاو
نيلماعتملاو ءاكرسشلا لسضفأا
مجح عيسسوت˘ل ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا
ماحتقا˘ب ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا طا˘سشن˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ر˘يد˘سصت˘لا قاو˘˘سسأا

قو˘سسلا تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘تو
.ةينطولا
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«افسش» ةقاطب ىلع نوزوحي نيحÓفلا نم ةئاملاب3
د˘˘ي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘سشك

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو ،ي˘˘ناد˘˘م˘˘˘ح
ةنهارم نع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
4 ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرازو˘˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ئاد
ي˘ف Ó˘مأا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا روا˘˘ح˘˘م
ةحÓف قيقح˘ت ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا
ةماد˘ت˘سسمو ة˘ير˘سصعو ة˘يو˘ق
داسصتقÓل ةي˘سسا˘سسأا ةز˘ي˘كر˘ك
ةرورسض ىلإا اريسشم ،ينطولا
يتلا بيلاسسألا صضعب نييحت

ةحÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف تسشسشع
نمزلا ن˘م دو˘ق˘ع راد˘م ى˘ل˘ع
.عاطقلاب صضوهنلا لجأل

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،ي˘˘ناد˘˘م˘˘ح
ىلع صسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘˘ع ةرا˘˘يز صشما˘˘ه
يديسس ةيلو ىلإا صسمأا هتداق
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ،صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا

نم لاح يأاب نكمي ل زئاكرك
يف اهنع ءانغتسسلا لاوحألا
ناهر دي˘سسج˘ت و˘ح˘ن ق˘ير˘ط˘لا

كر˘˘ح˘˘م˘˘ك ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ع˘˘سضو
،ينطولا داسصت˘قÓ˘ل ي˘سسا˘سسأا

ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج ى˘˘لإا را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا تلو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
بعسشلا فل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘فر˘ع˘ت˘سس
اءدب بيرقلا لبقتسسملا لÓخ
تاسساي˘سس ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب
يف لاقو ،ةج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا م˘عد˘لا

ميعدت˘لا ج˘ه˘ن˘م» دد˘سصلا اذ˘ه
تايدحت عم قبطني ل يلاحلا
ة˘حÓ˘ف ه˘ي˘سضت˘ق˘ت ا˘مو مو˘ي˘لا
.«دغلا

لوألا لوؤوسسملا راسشأا امك
ي˘ف ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
لمعت حباذملا نأا ىلإا ،دÓبلا
اهتاردق نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب01 ـ˘˘ب
ف˘سشكي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
3 نم لقا ةدافتسسا نع باقنلا

عو˘م˘ج ن˘م ط˘ق˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
«افسش» ةقاط˘ب ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

يسضق˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل هراد˘سصإاو
تافلملا ةسسارد يف عارسسإلاب
رابآلا رفح تابلطب ةقلعتملا
ـلا Óبقتسسم ىدعتت نل يتلا

عو˘م˘˘ج ا˘˘ي˘˘عاد ،ا˘˘مو˘˘ي51
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘فو˘˘˘ف˘˘˘سص
تاي˘نوا˘ع˘ت ط˘سسو طار˘خ˘نلا

صضر˘˘ق˘˘لا بو˘˘سص ه˘˘جو˘˘ت˘˘لاو
بسسنألا هرابتعاب يدسضاعتلا
بلا˘˘ط˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
ةينوناقلا ةناسسر˘ت˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب
ةبراحم˘ل ا˘ق˘با˘سس تن˘سس ي˘ت˘لا
ي˘˘سضارألا ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
اينمسض هفارتعا دعب ةيوعرلا
طاقن ربع ةرهاظلا لاحفتسساب
.نطولا نم ةفلتخم

ك.اصضر

صسي˘ئر ،ر˘ي˘˘ت ا˘˘سضر ع˘˘فار
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،يعا˘م˘ت˘جلاو يدا˘سصت˘قلا
ديدج طمن دامتعا ةرورسضل

ةقاطلل نطاوملا كÓهتسسل
اذ˘ه ر˘يذ˘ب˘ت يدا˘ف˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ىلع ريثأات هل يذلا دروملا

كلهتسسملاو ةلودلا ة˘ن˘يز˘خ
.هسسفن

ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ت ح˘˘سضوأاو اذ˘˘˘ه
ةبسسان˘م˘ب صسمأا ه˘ل ة˘ل˘خاد˘م
صصسصخ ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا مو˘˘˘˘˘ي

،ةمسصاعلاب ةقاطلا داسصتقل
ةبسسنلاب يرورسضلا نم هنأا
عابتإا يرئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل
عنمل ديدج كÓهتسسا طمن
يوقاطلا دروملا اذه ريذبت
ةنيزخ ىلع ريثأات هل يذلا
كلهتسسملا لوخدمو ةلودلا
اذه يف لاقو ،هتاذ دح يف
اذه ريذبت نكمي ل» ددسصلا
فرط نم معدم هنأل دروملا
08 ىلإا07 ةبسسنب ةلودلا
وه انفده نأا ام˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
كولسسلا اذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا
اذه نأا ىلإا اريسشم ،«يبلسسلا
نوكي نأا بجي ل ،فدهلا

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب لا˘˘كسشإا ل˘˘ح˘˘م
رمألا نأل اهدرف˘م˘ب ة˘لود˘ل˘ل
كار˘سشإا˘˘ب ه˘˘ب˘˘سسح ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
لÓخ نم هتمر˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

.هتانوكم عيمج
ر˘ها˘سش د˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ريدملا صسيئرلا ،صصارخلوب
،«زاغلنوسس» عم˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا نأا
،يعا˘م˘ت˘جلاو يدا˘سصت˘قلا

اذه ىلإا قرطتلاب ردجألا وه
ى˘˘ن˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأل عو˘˘سضو˘˘م˘˘˘لا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا بنا˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نأا اح˘سضو˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
لاقتنلا يف لثمتي فدهلا

ىلإا ةيكÓهتسسا تاداع نم
يو˘قا˘ط كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسا ط˘˘م˘˘ن
ل» لاقو ،ينÓقعو ديسشر
يوقا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نلا ز˘كتر˘ي

ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ل˘ب بسسح˘ف تا˘قور˘ح˘م˘لاو
ر˘ي˘غ ة˘قا˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأا
اهيمسست يتلا ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ة˘قا˘ط˘˘لا˘˘ب ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا صضع˘˘ب
.«ةعبارلا

لوألا ل˘جر˘لا ،ر˘كذ ا˘˘م˘˘ك
نأاب ،«زاغلنوسس» صسأار ىلع
تد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشلا
نمسضتت ةديدج ةيجيتارتسسإا
ة˘˘˘يرو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لأا˘˘˘سسم˘˘˘لا

ار˘ي˘سشم ،ة˘قا˘ط˘لا دا˘سصت˘˘قل
نم ادو˘ه˘ج تلذ˘ب ا˘ه˘نأا ى˘لإا
ة˘˘˘ب˘˘˘سسن صصي˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا
‐71 نم ةيوقاطلا ةراسسخلا

31‐21 ى˘لإا ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب81
ليبسس ىلعو ،ايلاح ةئاملاب
صسف˘˘˘ن لا˘˘˘ق ،ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
طام˘نأا ل˘سضف˘ب» لوؤو˘سسم˘لا
تغلب ينÓقعلا كÓهتسسلا

ىرخأا نادلب يف ةبسسنلا هذه
ليجسست دعب ةئاملاب7و6
.«ةرربم ةينقت رئاسسخ

تإذ ةئيه ءاصشنإ
ةيرايعم تاطاصشن

ةقاطلإ داصصتقل
،ينابيسش ةبيتر تحسضوأا

ةماع˘لا ةر˘يد˘م˘لاو ةر˘ي˘ب˘خ˘لا
يرئازجلا د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘با˘سس
ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ،صسي˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘˘عا˘˘سست نأا ر˘˘ي˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
دا˘سصت˘قا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘كر˘˘سشلا
ر˘ي˘تاو˘ف صصي˘ل˘ق˘تو ة˘قا˘ط˘˘لا
˘ماز˘ت˘للا ع˘م ،ا˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘سسا
ةي˘م˘ن˘ت˘لا ح˘لا˘سصل ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب
يف ةمهاسسملاو ةمادتسسملا
ةيملا˘ع˘لا فاد˘هألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ن˘م تحر˘ت˘قاو ،ة˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ءا˘سضف ءا˘˘سشنإا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ع˘˘˘سسوأا

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ع˘سضو˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم
تارا˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت
دراو˘˘˘م˘˘˘لاو تار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
.ةمزÓلا

ذاتسسألا صضرع ،هتهج نم
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م ،تبا˘˘˘ث راو˘˘˘ن
ةيبرعلا تارامإلا) ةقراسشلا
صصر˘˘˘˘˘ف ،(ةد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإاو
اهيلع رفوتت يتلا ةيسسمسشلا
ى˘˘لإا ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةقاطلل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا جاردإلا
ةقاطلا جيزم يف ةيسسمسشلا
تسضف˘خ˘نا ي˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ذنم ريبك لكسشب اهفيلاكت

.تاونسس ةدع
،جوبز قازرم راسشأاو اذه

ةي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م
ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،(اكيج) رئازجلا تن˘م˘سسأÓ˘ل
يمومع˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا نأا ى˘لإا
ا˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ي˘˘˘لو˘˘˘ي
هنأاو ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘عا˘ج˘ن˘ل˘ل
ق˘ي˘قد˘ت تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
هعناسصم يف ةقاطلل ةيرود
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
ديسشرتو ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةفاسضإلاب ،ةقاطلا لامعتسسا
ع˘م˘ج˘م˘لا ل˘م˘ع˘ي ،كلذ ى˘لإا
ف˘˘˘ي˘˘˘سضي ‐ ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
نيسسح˘ت ى˘ل˘ع ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةيئابرهكلا ةقاطلا مادختسسا
جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإلا تارا˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘ف
دوقوك تايافنلا مادختسساو
لاق ،هتاذ قايسسلا يف.ليدب

ةلاكولا لثمم ،يلاد لامك
ديسشرتو ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةيؤور وه يوقاطلا لاقتنلا

مئاق يعون ريغت وأا ةديدج
د˘˘˘ي˘˘˘سشر˘˘˘ت صسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لÓخ نم ،ةقاطلا لامعتسسا
نر˘م ة˘قا˘ط جذو˘م˘ن ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
ةقاطلا روطت عم ىسشامتي
ددسش يلات˘لا˘بو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
دو˘جو ى˘لإا ة˘جا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا لو˘˘˘ح نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق
صسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
.نينطاوملا ةراسشتسسا

 ـه.دإوج

ديوزتب دهعتي ةقاطلإ ريزو
عفد نود ةقاطلاب نيحÓفلإ
ةقبصسملإ ةئاملاب05 ـلإ

ةيجيتارتسسإا رييغت وحن
لاجم يف ةديدجلا ةلودلا
ةقاطلا عيزوت
،راطع ديجملإ دبع فصشك
ةيجيتإرتصسإ نأإ ،ةقاطلإ ريزو
لاجم يف ةديدجلإ ةلودلإ

متيصسو ريغتتصس ةقاطلإ عيزوت
نيدايملإ ىلع اهعيزوت
عاطق ةصصاخ ةجتنملإ
،ريزولإ دكأإو إذه.ةحÓفلإ

ةرايز لÓخ هل ةملك يف
ىلإإ صسمأإ هتداق دقفتو لمع
هنأإ ،تنصشومت نيع ةيلو
نيحÓفلإ ديوزت متيصس
05 ـلإ عفد نود ةقاطلاب
متي ىتح ةقبصسملإ ةئاملاب
يتلإ ةقاطلاب هديوزت
ديجملإ دبع لاقو ،اهجاتحي

دنع» ددصصلإ إذه يف راطع
ةلحرم يف حÓفلإ عورصش
هتاقحتصسم عفدي جاتنإلإ

تÓيهصستلإ لك هل مدقتصسو
اصضيأإ قبطيصس يذلإ رمألإ وهو

ةعانصصلإ عاطق ىلع
.«جتنملإ

ح.نيدلإ رمق



م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘فد د˘ن˘ت˘سساو اذ˘ه
ةرور˘سض ى˘لإا ه˘ب˘ل˘ط ي˘ف ،خوز
نم ةمكاحملل ديجلا ريسضحتلا

ف˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طلا لÓ˘˘خ
صسمأا هب دافأا ام بسسح ،ةيسضقلا
.هيماحم دحأا

ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘لاو ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ةمكحم ىوتسسم ىلع ،قبسسألا
زايتما تاءار˘جإل ا˘ق˘فو ةزا˘ب˘ي˘ت
ايا˘سضق ثÓ˘ث ي˘ف ،ي˘سضا˘ق˘ت˘لا
مت ةيسضق اهنم ،ةفلتخم داسسف
مويل يسضاملا عوبسسألا اهليجأات
مت اميف ،مداقلا ربمفون ثلاثلا
نييرخأا نيتيسضق ليجأات مويلا
.لخادلا ربمفون71 مويل

ي˘ف ءا˘سضق˘لا ما˘˘مأا ل˘˘ث˘˘م˘˘يو
مهتمك خوز ،ىلوألا ةيسضقلا

صسفن يف لثمي اميف ،يسسيئر
مهزر˘بأا ،اد˘ها˘سش11 ة˘ي˘سضق˘لا

ر˘يزو˘لا ،نÓ˘عز ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘˘ع
ةيسضق يف فو˘قو˘م˘لا ،ق˘با˘سسلا
ن˘ي˘فو˘قو˘م بنا˘ج ى˘˘لإا ،ىر˘˘خأا
يحم توكحط مهزربأا ،نيرخآا
،د˘˘ي˘˘سشر تو˘˘كح˘˘طو ،ن˘˘يد˘˘لا

توكحطو ،لÓ˘ب تو˘كح˘طو
.ديمح

ق˘˘ب˘˘سسألا ي˘˘لاو˘˘لا ه˘˘جاو˘˘˘يو
ةيسضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘ل˘ل
ريغلل ادمع حنمب قلعتت امهت
ماربإا دنع ةرربم ريغ تازايتما

ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م دو˘˘ق˘˘ع و ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
و ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لا ما˘˘˘كحأÓ˘˘˘ل
لاجم يف ةوسشرلا ،تاميظنتلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘˘ف˘˘سصلا مار˘˘بإا

ةيمومع لاومأا ديدبت ،دوقعلاو
نم ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو
ىل˘ع ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م فر˘ط
صضراعت ،نوناق˘لا قر˘خ˘ي و˘ح˘ن
تاءافعإا حنم اذكو ،حلاسصملا

نود تا˘سضي˘ف˘خ˘تو ة˘ي˘ب˘ير˘˘سض
.مسسرلا يف ينوناق رربم

ةيناثلا ةيسضقلا ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘م˘ك
،خوز ا˘سضيأا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا

اهيف لثمي اميف يسسيئر مهتمك
ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ،داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ،د˘˘ها˘˘سشك ىر˘˘خأا ا˘˘يا˘˘سضق
حنمب ،فارطألا نم ددع بناج
ري˘غ˘ل˘ل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإاو
.ةلاحإلا رارق بسسح

ي˘لاو˘لا ع˘با˘ت˘˘ي ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف ،خوز ،ق˘˘ب˘˘سسألا
ثلاثلا مويل ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ي˘ت˘لا

لثم˘ي ي˘ت˘لاو ،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ق˘ب˘سسألا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
يناغ˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب ،د˘ها˘سشك ل˘ما˘ه
لاو˘مأل يد˘م˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘م ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع
،ق˘˘˘ح ه˘˘˘جو نود ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘˘غ لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةيموم˘ع لاو˘مأاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل

،ه˘ت˘ف˘ي˘ظو م˘كح˘ب ا˘ه˘ي˘لإا د˘ه˘˘ع
وأا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘˘سسإا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف اد˘˘˘˘م˘˘˘˘ع بسصن˘˘˘˘م
وحن ىل˘ع ه˘ت˘ف˘ي˘ظو ة˘سسرا˘م˘م
تاميظ˘ن˘ت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ
عفانم ىلع لوسصحلا صضرغب

نايك وأا صصاخ ةقحتسسم ريغ
.رخآا

زايتما تاءارجإا يسضقتو اذه
ا˘ه˘سضر˘ف˘ي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

مهتملا ةمكاحم ءارجإاب ،نوناقلا
لوؤو˘سسم˘ك ،خوز ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع
جراخ ةمكحمب ،قباسس يماسس
ابسصنم هيف لغسش يذلا ميلقإلا

رئازج˘لا˘ب ع˘ئا˘قو˘لا تر˘ج ثي˘ح
ل˘غ˘سشي نا˘ك ن˘˘يأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

.يلاو بسصنم
ةمكحم ةئيه صسيئر ددسشو

ىلع مهتملا عافد ىلع حنجلا
د˘ي˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
ةثÓثلا اياسضقلا يف ةمكاحملل
نل هنا انلعم ،اقباسس ةروكذملا
.ىرخأا ةرم اهليجأات متي

watan@essalamonline.com
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ةفلتخم داصسف اياصضق ثÓث يف مهتم

مداقلا ربمفون71 ـلا ىلإا خوز رداقلا دبع ةمكاحم ليجأات

ط.ةراصص

مهتملإ ،قبصسألإ ةمصصاعلإ يلإو ،خوز رداقلإ دبع ةمكاحم ،ةزابيتب ةيئإدتبلإ ةمكحملإ صسمأإ تلجأإ
.هعافد نم بلطب كلذو لبقملإ ربمفون71 ىلإإ ،نيتفلتخم داصسف يتيصضق يف

ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا صسمأا تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت
،ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

صصخ˘سش ة˘ث˘ج ل˘ق˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م
هنكسسمب مايأا4 ذنم يفوتم
تارا˘م˘ع˘ب ن˘ئا˘كلا ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

LDAAثيح ،فلسشلا ةيدلبب
ىلإا ،ينعملا ةثج ليوحت مت
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،دمحم دلوأا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا
ةا˘فو˘لا با˘ب˘سسأا تي˘ق˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
قيقحتلا راظتنا يف ةلوهجم
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ه˘˘تر˘˘سشا˘˘˘ب يذ˘˘˘لا
ةرسضاح تناك يتلا ةسصتخملا
.ناكملا نيعب

ل.حلاصص

ثاحبألا ةقرف صسمأا تنكمت
ديعلا موغلسشب ينطولا كردلل
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ف
ةربتعم ةيمك زجحو نيسصخسش
ـب تردق ةبعسصلا ةلمعلا نم

8 لداعي امب ،وروأا فلأا034
،ميتنسس نويل˘م006و رييÓ˘م
قير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو
.ةيلولا ميلقإاب5 مقر ينطولا

صش.مركأإ

ن˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع صسمأا تن˘كم˘˘ت
نم ،يقاوبلا مأاب ةليلم نيع ةرئاد
نم ناغلبي ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت
زجحو ،ة˘ن˘سس82و02 رم˘ع˘لا

يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م ة˘ح˘ي˘ف˘سص
عم ،امارغ68 نم ديزأا اهنزو
ةبلسصلا تاردخم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
4.2 نزوب نيياكوك عون نم
.مارغ

د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تءا˘جو
ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت

نيأا ،ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع
نيسصخسش مايق ىلإا لسصوتلا مت
ل˘خاد تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب
.ةليلم نيع ةنيدمب امهينكسسم

،نيي˘ن˘ع˘م˘لا د˘سض ز˘ج˘نأاو اذ˘ه
ةزايحلا ةيسضق نع يئازج فلم
تاردخملل ع˘ي˘ب˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘لاو
اذ˘كو ،ة˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘يودألاو
م˘ت˘ي˘ل ،ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ةزا˘˘ي˘˘ح
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةيئاسضقلا

ر˘سصا˘نـع ح˘ج˘ن م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا
نم ةيعون ةيلمع يف ،يداولاب
جور˘˘˘م طا˘˘˘سشن˘˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضو
طسسو ةيلوحكلا تا˘بور˘سشم˘ل˘ل
زجحو ةنيدملا طسسوب بابسشلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو ف˘˘لأا41
ةيل˘م˘ع ي˘ف ،ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا
ةهجلا تاذ لÓغتسسا دـعب تمت
دوجوب ديفت تامولعمل ةينمألا

رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باسش
˘مو˘ق˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م رد˘ح˘˘ن˘˘ي
تا˘بور˘سشم˘لا ع˘ي˘بو ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب
عراز˘م˘لا ىد˘حإا˘ب ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
نذإا راد˘سصت˘سسا د˘ع˘بو ،ة˘يلو˘˘لا
ةربتعم ةيمك زجح مت صشيتفتلاب
ردق ةيلوحكلا تابورسشملا نم
ن˘م ةد˘˘حو05241ــب ا˘هدد˘˘ع
ىلإا ،ماجحألاو عاونألا فلتخم
،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت بنا˘ج
تاءارجإلا ةفاك لامكتسسا دعبو
فلم دادعإا مت ،ةمزÓلا ةينوناقلا
هميد˘ق˘تو ،فو˘قو˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘سضق
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةسصتخملا

نويلم فصصن زجح
تاعقرفملإ نم ةدحو

ةنيطنصسق يف
ن˘مأا ح˘لا˘سصم صسمأا تن˘كم˘˘ت

تايلمع يف ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو
ن˘م د˘يزأا ز˘ج˘ح ن˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘حو820.815
ةيرانلا باع˘لألاو تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا

،لاكسشألاو عاونألا فلتخم نم
را˘طإا ي˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
ل˘جأا ن˘م ر˘ط˘سسم˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا

ظا˘ف˘ح˘لاو ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ح˘ب˘˘ك
يدا˘˘ف˘˘تو ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘مألا ى˘˘ل˘˘˘ع
.ةيواسسأاملا ثداوحلا

نولصسإرم اهعمج

رومخلإ نم ةدحو فلأإ41 نم ديزأإ زجحي يدإولإ نمأإ

نيياكوك غ4.2 زجحو نيسصخسش فيقوت
يقاوبلا مأا يف

نمألإ حلاصصم قيقحت جئاتن راظتنإ يف ةلوهجم ةافولإ بابصسأإ ىقبت اميف

مايأا4 ذنم ىفوتم سصخسش ةثج ىلع روثعلا
فلسشلا يف يلئاعلا هنكسسمب

ةيا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تل˘ج˘سس
Óخدت14902 ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

81 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
نم ،يراجلا ربوتكأا42 ىلإا
لجأا نم Óخدـت2112 اهنيب
تدأا ،رور˘˘م ثدا˘˘˘ح6811
حرجو اسصخسش63 ةافو ىلإا

.نيرخآا8041
ةماعلا ةيريدملا تحسضوأا

نايب يف ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا صسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا»
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ل˘˘˘ق˘˘˘ثأا تل˘˘˘ج˘˘˘سس

ةنتاب ةيلوب رورملا ثداوحل
83 حرجو صصاخسشأا5 ةافوب
م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا

ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
.ةيئافسشتسسلا

ةيامحلا تادحو تماق امك
ردسصملا فيسضي ‐ ةيندملا
حمسس Óخدت1262 ـب  ‐ هتاذ
اهنم ،اق˘ير˘ح3302 دام˘خإا˘ب
ق˘ئار˘حو ة˘ي˘عا˘ن˘سص ة˘ي˘لز˘ن˘˘م
ة˘يأا ف˘ل˘خ˘˘ت م˘˘ل ،ةـف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةيرسشب رئاسسخ

ط.نيدلإ رون

ةروطخلإ ةتوافتم تاباصصإل نيرخآإ8041 صضرعت يف ببصست

اسصخسش63 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
عوبسسأا لÓخ

5 مقر ينطولإ قيرطلاب ةبقإرم ةيلمع لÓخ
ةليم يف وروأا فلأا034 زجحو نيسصخسش فيقوت

تاصسولهŸإو تإردıإ جيورت ‘ إوصصتخإ اهدإرفأإ

دايأاو ايبسشخ اسسدسسم زجحيو ءايحأا ةباسصعب حيطي ةبانع نمأا
كيتسسÓبلا نم ةعوطقم

هلبق إوناك نيذلإ ىصضرŸإ لك لبق صصحفلإ ةفرغل لوخدلإ لواح

اسشاب ىفطسصم ىفسشتسسÃ بيبط ىلع يدتعŸا قح ‘ اذفان اسسبح ماع

ةدام نم نوكملإ هفقصس
راصشتنإ يف مهاصس كيتصسÓبلإ
ةعرصسب بهللإ ةنصسلأإ

سصوسص ف’آا3 يلاوح قوفن
ةيبرتل بكرمب قيرح ءارج
ةنتابب نجاودلا
لوأإ بصش لوهم قيرح ببصست
ةيبرتل بكرم يف صسمأإ
دلوأإ ةقطنمب نجإودلإ

دباعلإ ةينث ةيدلبب زوزع
قوفن يف ،ةنتاب ةيلوب

.صصوصص فلآإ3 يلإوح
،عاكن ريهز ،مزÓملإ حصضوأإ
لاصصتلإو مÓعإلاب فلكملإ

ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدمب
تاحيرصصت يف ،ايلحم
بقع اهب ىلدأإ ةيفحصص

عيرصسلإ لخدتلإ نأإ ،ثداحلإ
،ةيندملإ ةيامحلإ رصصانعل
قيرحلإ دامخإإ نم نكم
تناك زاغ ةروراق41 ذاقنإإو
قرتحإ يذلإ بكرملإ لخإد
ىلإإ لوحتو ةيلك ةفصصب
هفقصس مهاصس ثيح دامر
كيتصسÓبلإ ةدام نم نوكملإ

بهللإ ةنصسلأإ راصشتنإ يف
.ةعرصسب
نأاب ،عاكن مزÓملإ زربأإ امك
3 تقرغتصسإ ءافطإلإ ةيلمع
نأإ دعب فصصنو تاعاصس
صسيرأإ اتدحو تلخدت
ةيندملإ ةيامحلل ةعنمو
نم رصصانع01 دإدعتب
نيمعدم بترلإ فلتخم
يترايصسو ءافطإإ يتنحاصشب
.فاعصسإإ

حلاصصملإ تحتف اهتهج نم
ةفرعمل اقيقحت ةصصتخملإ
.ثداحلإ تاصسبÓمو بابصسأإ

ط.رونأإ

تاو˘ق ،صسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت
،ةبانع ةيلوب نمأاب ةطرسشلا

ةيمار˘جإا ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م
ىل˘ع ءاد˘ت˘عإلا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘˘ثؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةحلسسأا زجح عم ،تاردخملاو
دا˘˘˘يأاو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب
اوناك ةعوطق˘م ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب
ع˘يور˘ت ي˘ف ا˘ه˘نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي

م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسو م˘˘˘ها˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘˘سض
.مهتاكلتمم

ن˘˘مأا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تح˘˘˘سضوأا
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘˘ت صسمأا

ح˘لا˘˘سصم نأا˘˘ب ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن
،ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘˘مألا
5 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
جيورت ةيسضق نع ،صصاخسشأا
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘با˘سصع ن˘يو˘كتو ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا
نمألا مادعنا وج قلخت ءايحأا
ةينكسسلا ءايحألا طاسسوأا يف
نم ،اهيلع ةرطيسسلا صضرغب

يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘علا لÓ˘˘خ
صسا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو يد˘˘˘˘˘سسج˘˘˘˘˘لاو
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب م˘ه˘تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ب
بعر˘لا ّثب˘ل ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا

ةيلمعلا تنّكم دقو ،عيورتلاو
ءا˘سضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م

فويسس يف لثمت˘ت ةرو˘ظ˘ح˘م
ة˘ي˘قد˘ن˘ب ح˘مرو ،ن˘ي˘كا˘˘كسسو
،يران حÓسسل مّسسجمو ،ديسص
نيدي م˘ّسسج˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
مت ةيرسشب نيدي امهنأا ناودبت
امك ،تاءادتعلا ءانثأا امهرتب
ف˘ي˘كلا ن˘م ع˘ط˘˘ق ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت
ةيبط تا˘ف˘سصو9و جلاع˘م˘لا

د˘قو اذ˘ه ،ة˘غرا˘فو ة˘مو˘ت˘خ˘م
مهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت ىر˘ج
ذاختل ةلادع˘لا ما˘مأا لو˘ث˘م˘ل˘ل

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك
.ةمزÓلا

رثوك صساصسع

،صسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘سشع تج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع
،د˘م˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
لو˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا بجو˘˘م˘˘ب
با˘سش ة˘ي˘سضق ف˘ل˘م يرو˘ف˘لا
رمع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
ةمهتب هتعبا˘ت˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
،هماهم ةيدأات ءانثأا بيبط ةناهإا

اسسبح ماعب ينعملا نيدأا ثيح
.ةمارغ جد فلأا05و اذفان

ىلإا دوعت ةيسضقلا ليسصافت
تق˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،صسمأا لوأا مو˘˘˘ي

ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘سصم
،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘˘سسب ع˘˘˘بار˘˘˘لا
بيبط صضرعت اهدافم ىوكسش
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ى˘˘˘لإا «ا˘˘˘سشا˘˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘˘سصم»
يذلا مهتملا لبق نم ءادتعلا

لبق صصحف˘ل˘ل لو˘خد˘لا لوا˘ح
او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا ل˘˘ك
دعبو ،مهرود نورظتني هلبق
راظتنلا بيبطلا هنم بلط نأا

عفد ام كلذ مهتملا لبقتي مل
.همتسشو بيبطلا بسس ىلإا هب

تايط˘ع˘م˘لا ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سساو
صسمتلإا ةسسلجلا يف ةمدقملا

طي˘ل˘سست ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘م˘م
يف اذفا˘ن ا˘سسب˘ح ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع
تردسصأا ةلوادملا دعبو ،هقح
طيلسست ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا

05و اذفان اسسبح ماع ةبوقع
.ةذفان ةيلام ةمارغ جد فلأا

ر.رجاه
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ةيلودلا اهتيقادسصم تدقف ةيجراخلا ةيكيرمأ’ا ةسسايسسلا

ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا نا
ءوسض يف ةسصاخو عسسوتي ةيكيرملا
بمارت دلانود يلاحلا صسيئرلا ةسسايسس
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ه˘ل˘سشف تب˘˘ثا يذ˘˘لا

نع جرخو ةيلودلا ايا˘سضق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
هءارو افلخم ،يلودلا عمتجملا صسسسا
يو˘ت˘سسم˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مزا
امو يداسصتقلا ديعسصلا ىلع يلخادلا
ل˘كا˘سشم˘ل˘ل را˘ج˘ف˘نا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع بتر˘˘ت
راسشتنا ديازت عم ةسصاخو ةمكارتملا

ةيدجب هلماعت نع ةزجعو انوروك ءابو
يبلسس لكسشب هلماعتل ءابولا اذه عم
تايلو اه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ع˘م
تيبك رايهنÓل صضرعتت يتلاو اكيرما

. قرولا نم
طسسولا يف نيبخانلا طاسسوا هجتتو
وج يطارقميدلا دييأات يلا يكيرملا
بل˘˘˘˘غا ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصي يذ˘˘˘˘˘لا ،ند˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا

ةيكيرملا تاباخ˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لاو

ل˘م˘ع˘ل˘ل بهذ˘ي صسي˘ئر ه˘نأا˘ب ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
ه˘جو˘يو ،ما˘ه˘م˘لا ز˘ج˘ن˘يو ع˘سضاو˘ت˘˘مو
طسسولل نيعباتملا نييمÓعلا بلغا
ةداح تاداقت˘نا ي˘كير˘ملا ي˘با˘خ˘ت˘نلا
تاونقلا هتد˘ها˘سشم˘ل بمار˘ت صسي˘ئر˘ل˘ل
ىلع هيسسفانم نم هتيرخسسو ةيرابخإلا

ثيح ،يعام˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
ةعباتم يف هتقو بلغا بمارت ىسضمي
صصاخسشألا داقتناو نويزفلتلا ةدهاسشم
،يعامت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع
تاداقتنا هيجوت نييمÓعلا عفد امم
ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ه˘لا˘م˘˘ها ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل ةدا˘˘ح
˘مد˘عو ،ة˘ي˘لود˘لا ثاد˘حلا تا˘ير˘˘ج˘˘م
ىوتسسملا ىلع يرجي امل ثارتكلا
ه˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب ،تا˘˘مزا ن˘˘م ي˘˘لود˘˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ع˘˘م ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘ب
فار˘˘عألاو ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘سساو
بح˘سسب ما˘قو ،ة˘ي˘لود˘˘لا د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ةيكيرملا ةدحتملا تايلولا ةيوسضع
فقوو ةيملاعلا ةح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘م

. اهل تادعاسسملا ميدقت
ةدا˘ي˘ق˘˘لا نأا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي ا˘˘م ًا˘˘ب˘˘لا˘˘غو
ًاملسسم ارمأا اهرابتعاب ملاعلل ةيكيرمألا
د˘ق˘ف ،ن˘ط˘ن˘سشاو ي˘ف ل˘قألا ى˘ل˘˘ع ،ه˘˘ب
اذه˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا تع˘ل˘ط˘سضا
د˘ع˘ب دو˘ق˘ع ة˘ع˘ب˘سس ن˘م ر˘ث˘كأل رود˘لا
نوكيسس هناو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

تّوسص اذإا هنأا يف ريكفتلا لهسسلا نم
،بمار˘ت ة˘˘سسا˘˘ئر د˘˘سض نو˘˘ي˘˘كير˘˘مألا

ىلإا ندياب وج مزتلملا يممألا اوبلجو
نا˘˘كمإا˘˘ب ود˘˘غ˘˘ي˘˘سس ،صضي˘˘بألا تي˘˘ب˘˘لا
صسأار ىلع دوعت نأا ةدحتملا تايلولا
طا˘˘سسوا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت بسسح ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا
.ةيكيرما ةيمÓعا

صسيئرلل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا لذ˘ب˘تو
ة˘لوا˘ح˘م˘ل ة˘مو˘م˘ح˘م ًادو˘ه˘ج ،بمار˘˘ت
تاعازنلا يف تايوسست ىلإا لسصوتلا
مهتب بمارت اههجاوي يت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
نوك قئاثو ءافخإاو يسسنجلا صشرحتلا
بب˘˘سسب ة˘˘طرو ي˘˘ف بمار˘˘ت صسي˘˘ئر˘˘˘لا

،لاومألا حسشو مكاحملا يف تاعازن
ىلعألا لثمملا عفد ءيسشلا اذه لعلو
ةيجراخلا نوؤوسشلل يبوروألا داحتÓل

تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو ل˘˘يرو˘˘ب بيزو˘˘ج
بمار˘ت ة˘سسا˘ئر دا˘ق˘ت˘نا ى˘لا ة˘ي˘˘مÓ˘˘عا
هناب هفسصو ثيح ،ةدحتملا تايلولل
. «تايدحتلل Óهأا تسسيلو ةفيعسض»
ءا˘ق˘ل لÓ˘˘خ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي ل˘˘يرو˘˘ب نا˘˘كو
يف هتكراسشمو لسسكورب نم ويديفلاب
ىد˘ت˘ن˘م ن˘م ر˘سشع ة˘ع˘با˘سسلا ة˘خ˘سسن˘˘لا
يف مئتلملا ينابسسإلا يلاطيإلا راوحلا

ف˘ي˘ك مو˘ي˘لا ىر˘ن» لا˘ق ا˘مد˘ن˘˘ع ا˘˘مور
ةسسرامم نع ةدحتملا تايلولا تلخت
ىلعألا لثمملا صصلخو «يدايقلا اهرود
ةيجراخلا نوؤوسشلل يبوروألا داحتÓل
ل يتلا ىلوألا ةرملا» اهنإا لوقلا ىلإا
،ةمزأل ةباجت˘سسلا ا˘كير˘مأا ا˘ه˘ي˘ف دو˘ق˘ت
ىلإا ىقرت لو ،ةياغلل ةفيعسض ةسسائر
دقل .انهجاوت يتلا تايدحتلا ىوتسسم
ةدا˘ي˘ق˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت بمار˘ت صسي˘ئر˘لا ع˘ط˘ق

قرطب ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
امنيب نكل ،ة˘فو˘لأا˘مو ة˘ل˘يو˘طو ةد˘يد˘ع
تاءانثتسساب نطنسشاو ءافلح بلغأا ذبحي
لÓتحلا ةموكح لثم ةظوحلم ةليلق
لإا صصخسش يأا هاجت ليملا يليئارسسلا
رودلا ةداعتسسا بلطتي فوسسو ،بمارت
ريثكب رثكأا ملاعلا يف ءاَنبلا يكيرمألا

تا˘˘يلو˘˘لا ةدو˘˘ع نÓ˘˘عإا در˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘م
ها˘ج˘تا ي˘ف ر˘ي˘سسلاو ا˘هرود˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

فلكيسس اذهو بمارت دعاوقل صسكاعم
ميمرت ةداعإل دهجلاو تقولا نم ريثكلا
تا˘يلو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
تد˘ق˘ف ي˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘ملا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

يلودلا ىوتسسملا ىلع اهتيقادسصم
ةيلودلا تاسسسسؤوملا صضرعت تتابو
اهمازتلا مدع لظ يف ديدسشلا رطخلل
اهسضرفو ةيلودلا ةيعرسشلاو نوناقلاب

كل˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع
ةقفسصب ةامسسم˘لا ة˘ي˘م˘هو˘لا لو˘ل˘ح˘لا
.ةيكيرملا نرقلا
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ورمع دمحم ررحملا ريسسأÓل ةيلاسضنلا ةبرجتلا

وبا زكرم ماع ريدم جاحلا وبا دهف لاق
ي˘ف ةر˘ي˘سسألا ة˘كر˘ح˘لا نوؤو˘سشل دا˘ه˘ج
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف صسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
عامتسسÓل ناح دق تقولا نا ةيفحسص
ىر˘˘˘˘˘˘سسلا تاءاد˘˘˘˘˘˘نو تا˘˘˘˘˘˘نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لا

ءانبأا ةاناعمو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب صسا˘سسحإلاو
احوتفم فلم˘لا اذ˘ه ءا˘ق˘بإاو م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
ريكذ˘تو ة˘ي˘لود˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا ل˘ك ما˘ما
هاجت هتايلوؤوسسمب ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
قلطاو . هارسسأاو ينيطسسلفلا بعسشلا
فوقولل زكرملا مسساب ءادن جاحلا وبا
ة˘م˘ج˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ىر˘˘سسلا بنا˘˘ج ى˘˘لا
ىرسسلا دسض نوجسسلا ةرادإل ةسسرسشلا
نوؤو˘سشل دا˘˘ه˘˘ج و˘˘بأا ز˘˘كر˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ي
صسدقلا ةعما˘ج ي˘ف ةر˘ي˘سسألا ة˘كر˘ح˘لا
ةر˘˘ي˘˘سسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا برا˘˘˘ج˘˘˘ت ر˘˘˘سشن
جراخو لخاد ةيلاسضنلا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
قيثوتل كلذو ةيليئارسسإلا تÓقتعملا

لا˘ي˘جÓ˘ل ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘˘لا م˘˘حÓ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
.ةمداقلا

 ..ورمع دمحم ررحملا ريسسألا
ةريسسمو ةريسس

نم ورمع ليعامسسإا يودب دمحم انأا
ديلاوم ل˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ارود ةد˘ل˘ب
،8591 ما˘ع نار˘˘يز˘˘ح ن˘˘م ع˘˘با˘˘سسلا
ماع ماع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا ي˘ت˘سسارد تل˘م˘كأا

كومريلا ةعماجب تقحتلا ثيح8791
ديدعلاكو يتسسارد ءانثأاو ندرألا يف
تنك ةلحرملا كلت يف بابسشلا نم
ترر˘قو ،ةرو˘ث˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘للا˘˘ب م˘˘ل˘˘حا
ا˘يرو˘سسب ارور˘م نا˘ن˘ب˘ل ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا
ماع ةينيطسسلف˘لا ةرو˘ث˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
دود˘ح˘لا ر˘ب˘ع يرور˘م ءا˘ن˘ثأاو9791
لاقتعÓل تسضرعت ةيروسسلا ةيندرألا
. ايروسس يف
نوكم وهو ةزملا نجسس يف ينوعسضو
تنا˘ك صضرألا تح˘ت تÓ˘ب˘ط˘سسإا ن˘˘م
، يومألا دهعلا يف لويخلل مدختسست

ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةسصرف تناك
تناك ةرتفلا كلت يف ,كانه ادج ةليئسض
يف ةيروسسلا ةينيط˘سسل˘ف˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
رومألا لعج ام اذهو ، اهتلاح ءوسسأا
دق هنأا يظح نسسح نم  ، اديقعت رثكأا
ة˘˘˘يرو˘˘˘سسلا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
ءاج ثيح ، افيفط انسسحت ةينيطسسلفلا
ءانجسسلا نع ثحبلل دايإا وبأا ديهسشلا
ةيروسسلا نوجسسلا يف نيينيطسسلفلا

تاعومج˘م ن˘م م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م نا˘ك د˘قو
يسضارألا ىلإا لوخدلا لواحت تناك
يتلاو ةيروسسلا دودحلا ربع ةلتحملا

» تايرودلا »  مسسا مهيلع قلطي ناك
رثعي نم ديعسسلا ظحلا بحاسص ناك
ل ثيح ،هنع جارفإلا متيو دايإا وبأا هيلع
تارايز لو تÓجسس يف قيثوت دجوي
كلتب تي˘ظ˘ح د˘قو،ر˘م˘حألأا بي˘ل˘سصل˘ل
.ينع جارفإلا متو ةسصرفلا

ةبلطلا نم عومج عم ىرخأا ةرم تدع
راطقأا لك نم تءاج ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،ةينيطسسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا عا˘فد˘ل˘ل م˘لا˘ع˘لا

برا˘ج˘˘تو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت تنا˘˘كو
ةيسساق ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ي˘ف لا˘ق˘ت˘علا

, يسسفنلا ىوتسسملا ىلع رثكأا ةملؤومو
ار˘ي˘سسف˘ت د˘˘ج˘˘ت نأا لوا˘˘ح˘˘ت تنأا ثي˘˘ح
كل˘ت ي˘فو ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ي˘ف ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘م
عنم نولواحي اذامل ةيرمعلا ةلحرملا
، لÓتحلا ةل˘تا˘ق˘م ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

هذه يف احسضاوو ايلج حبسصأا يذلاو
. مايألا

ندرألا يف لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل تسضر˘ع˘ت ا˘م˘ك
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا بب˘˘سسب ةد˘˘يد˘˘ع تار˘˘˘م
هعماج يف ي˘ت˘سسارد ءا˘ن˘ثأا  ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا
.كومريلا

ةلطعلا يف نطولا ىلإا دوعأا تنك
رسسج ر˘ب˘ع ي˘تدو˘ع ءا˘ن˘ثإاو ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
مت01/8/0891 خ˘يرا˘ت˘ب «ي˘ب˘˘م˘˘لا»
تار˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م  ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
ى˘لإا ةر˘سشا˘ب˘م تل˘ق˘نو ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

هيف تث˘كمو ل˘ي˘ل˘خ˘لا ن˘ج˘سس ن˘يزا˘نز
تسسروم ةيسساقو ةليوط قيقحت ةرتف
ط˘غ˘سضلا لا˘كسشأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ن˘ماز˘ت د˘˘قو ، ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو يد˘˘سسج˘˘لا
لاطبأا ةعومجم لاقت˘عا ع˘م ي˘لا˘ق˘ت˘عا

انك دقو ، ليلخلا يف ايوبدلا هيلمع
زكارم يف تلوجلا مظعم يف اعم
ةبيسصع ةلحرملا كلت تناكو ،قيقحتلا

فونسص انقحب تسسروم ثيح ،ةيسساقو
طئاحلا ىلع حبسشلا اهنم بيذعتلا نم
بيذ˘ع˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ، ما˘˘يأا ةد˘˘ع˘˘ل
ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع بر˘سضلا˘ب يد˘سسج˘˘لا
ة˘˘فا˘˘سضإا ، د˘˘سسج˘˘لا ن˘˘م ة˘˘سسا˘˘˘سسح˘˘˘لا

ةنخا˘سسلاو ةدرا˘ب˘لا ها˘ي˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘سسل
لو ,ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا تارا˘ي˘ت˘لاو بوا˘ن˘ت˘لا˘ب
ىل˘ع ة˘ل˘ثا˘م تا˘هو˘سشت˘لا صضع˘ب تلاز
. اذه انموي ىتح يدسسج
دعأا تنك يتلا قيقحتلا ةوسسق مغر
ذنم يرارق ناك دقف , يناوثلاب اهمايأا
، تامرحملا نم فارتعلا نأا ةيادبلا

بل˘سص ف˘قو˘م ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك اذ˘˘هو
نينا˘ج˘سسلاو ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ع˘م د˘ي˘ن˘عو
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ تن˘كم˘ت ه˘˘ل˘˘لا ل˘˘سضف˘˘بو

رعسشأا تنكو ةهجاوملا نم قيقحتلا
.يمامأا نيققحملا راسسكناو راسصتنلاب
ىلع تنك يننإا كلذ يف يندعاسس دقو
نيلقتعملا برا˘ج˘ت ى˘ل˘ع م˘ئاد عÓ˘طإا

برا˘˘ج˘˘˘تو تا˘˘˘سسار˘˘˘كلا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ينتمدخ دقو ,قيقحتلا يف نيلقتعملا

لوأل يلاخدإا مت امدنع تامولعملا هذه
حلطسصم وهو ،ريفاسصعلا فرغ هرم
ي˘˘ف فر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘سسألا ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طأا
عيمجت متي  ةيليئار˘سسإلا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
عاد˘خ˘لا نو˘سسرا˘م˘يو ا˘ه˘ي˘ف ءÓ˘م˘˘ع˘˘لا

نم فارتعا ىلع لوسصحلل فنعلاو
امدنعو ،  قيقحتلا ةرتف يف ىرسسألا
ن˘ج˘سس ي˘ف فر˘غ˘لا كل˘˘ت ى˘˘لإا تل˘˘خدأا

ليلخلا نجسس نم يلقن مت ثيح نينج
ماع ةيناثلا يلاقتعا ةرتف يف كانه ىلإا

تنك ،اهركذ ىلع يتآاسس يتلاو5891
،ريفاسصعلا فرغل بهاذ يننأا اكردم
ةكرح لكل ٍعاوو ًارذح تنك يلاتلابو
م˘ه˘ب˘ي˘لا˘سسأا تف˘سشت˘كا ة˘ياد˘ب˘لا ن˘˘مو ،

. اهنم توجنو مهعادخ قرطو
ة˘يأا˘ب لدأا م˘لو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ته˘ت˘نا
نجسسلا يف افوقوم تيقب ،تافارتعا

ينجسس نيب Óقنتم ، ةنسس نم برقي ام
تف˘ت˘كا نأا ى˘˘لإا ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لاو ه˘˘ل˘˘لا مار
ةد˘م˘ب ار˘ي˘خأا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
رابخإلا مدع ةمهتب يتنادإا دعب يفيقوت

ينع جارفإلا متو ةينمأا تامولعم نع
.8/8/1891 خيراتب
تفلسسأا امك ةيناثلا ةرملل يلاقتعا ديعأا
ةوق تماق ثيح82/9/5891 خيراتب
تارباخم طباسض اهقفاري دونجلا نم
،تيبلا نم Óيل ي˘لا˘ق˘ت˘عا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ةلباقمل ابولطم كلذ لبق تنك ثيح
،قيقح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تار˘با˘خ˘م˘لا

ةدع دعبو ةلبا˘ق˘م˘ل˘ل با˘هذ˘لا تسضفر
ةداعإاو يلزنم ةرسصاحمب تئجوف مايأا
ى˘لإا ةر˘سشا˘ب˘م ي˘ل˘ق˘ن م˘تو ، ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا
، ليلخلا نجسس نيزانز يف قيقحتلا

قيقحتلا لحارم بعسصأا نم هذه تناك
بيلاسسأا م˘ظ˘ع˘م ي˘ل˘ع تسسرو˘م ثي˘ح
مونلا نم نامرحو حبسش نم قيقحتلا

زّيم ام نأا لإا ،درابلا ءاملا مادختسساو
، عادخلا لئاسسو مادختسسا ةبرجتلا هذه
هذه لوح تامولعم يدل تناك دقف
صضع˘˘ب ةءار˘˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘م بي˘˘˘لا˘˘˘سسألا
ىرسسألا اهبتك ناك يتلا تاسساركلا
» ناونعب ةسسارك اهنمو لقتعملا يف
» نا˘ب˘سضق˘لا ءارو ن˘˘م ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ف
كلت˘ل يو˘ف˘سشلا ل˘قا˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
. بيلاسسألا
ةيليئارسسإلا تارباخملا تثدحتسسا دقف
ةيادب يف ليلخلا نجسس يف راعلا فرغ
,اهيف يلاخدإا  مت ثيح ,5891  ماع
،ريفاسصعلا ةفرغ يف يننأا تفسشتكاو
تأاسضوت ،برغملا ناذأا عم كلذ ناك
ًا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ب اذإاو ، ةÓ˘سصل˘˘ل تف˘˘قوو
موقي نأا نود ةÓسصلل يفلخ نوفطسصي
د˘يد˘ج˘تو ه˘سسف˘ن ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب م˘ه˘˘ن˘˘م يأا

رسشع ةثÓث مهددع ناكو ، هءوسضو
ةفرغ يف يننإا اهنيح تنقيأا ,ًاسصخسش
نإا نكمملا ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأل,ر˘ي˘فا˘سصع˘لا
ىلع ةفرغلا يف نينطاقلا لك عمتجي
.ريسضحت نودبو ًةعامج ةÓسصلل
متو نينج نجسس ىلإا يلقن مت اهدعب
ن˘ج˘سسلا ى˘لإا لو˘ق˘ن˘م ي˘نأا˘ب ي˘˘ما˘˘ه˘˘يإا
مسسق ىلإا يلقن مت هنأا لإا ،يقيقحلا
ةÓسصلا دعب ، نينج نجسس يف ءÓمعلا

اهنيحو ،ةينمأا ةسسلج صسولجلا اوبلط
ي˘عاد ل ه˘ناو م˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح˘ب م˘ه˘تر˘ب˘خا
يلع او˘سضق˘نا ا˘ه˘ن˘ي˘ح ,ي˘ع˘م راو˘ح˘ل˘ل
ي˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لاو ي˘˘بر˘˘سضب اوءد˘˘بو
ليمعلا انأا يننأا ىلع ةيآلا نيسسكاع
ناجسسلاو كلذ يرجي ناك ،ءافرسش مهو
قد˘سص ي˘ل اد˘كؤو˘م ،د˘ه˘سشم˘˘لا بقار˘˘ي
ةدارإلا ةوقو هللا لسضفبو ، يداقتعا

ترط˘ي˘سسو ف˘ن˘ع˘لا˘ب ف˘ن˘ع˘لا ته˘جاو
يننأاب  ةعانق ىلإا مهتلسصوأاو، مهيلع
يعاد لو مهب˘ي˘لا˘سسأا فر˘عأاو م˘ه˘فر˘عأا
ر˘قأا ر˘ج˘ف˘لا ناذأا ع˘مو ، ي˘ع˘م ثب˘ع˘ل˘˘ل
ةيفيك نعو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا˘ب ي˘ل م˘ه˘سضع˘ب
.اهب نوموقي يتلا راودألاو مهطوقسس
تارباخملا عم ةمزأا قلخ رمألا اذهو
ةلاح لكسشو ,هن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
مت يتلا ريفاسصعلا فرغل ةعيرذ لسشف
ةر˘ت˘ف˘ل ل˘ي˘ل˘خ˘لا ن˘ج˘سس ي˘ف ا˘˘هءا˘˘غ˘˘لإا

يقارتخاو يراسصتنل ناك دقل ..ةليوط
دقف ايلاغ انم˘ث تار˘با˘خ˘م˘لا بي˘لا˘سسأل
,ةمكاحم نود رهسشأا ةتسس ةرتف تثكم

ينع جارفإلا ةمكحملا  تررق نأا ىلإا
توبث مدعل فيقوتلا ةدمب ءافتكلاو
جارفإلا متو، ةهجوملا مهتلا نم يأا

ةدقعنملا ةمكح˘م˘لا ة˘سسل˘ج ي˘ف ي˘ن˘ع
.62/3/6891 خيراتب
1/1/8891 خ˘يرا˘ت˘ب ي˘لا˘ق˘ت˘عا د˘˘ي˘˘عأا
ةسضافتنلأا ءانثأا ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ا˘يرادإا
ل˘ق˘ت˘ع˘م ى˘لإا ي˘ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ى˘˘لوألا
لكسشتي ناك يذلا يوارحسصلا بقنلا

ة˘طا˘ح˘م ما˘ي˘خ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ن˘˘م
نم رادج اهطيحي ةكئاسشلا كÓسسألاب
فرسشي صشيجلا ناك ، ةيلاعلا لامرلا

كلذ ىلوتي ، هتسسارح ىلع ةرسشابم
نوريغتي ن˘يذ˘لا طا˘ي˘ت˘حلا ن˘م دو˘ن˘ج
نود لا˘ح ع˘سضو˘لا اذ˘هو ، رار˘م˘ت˘سسا˘˘ب
يف ، نيناجسسلا عم مهافتلا ةيناكمإا

،ةيسساقو ةيناسسنإا ريغ لاقتعا فورظ
يأا لو لهأÓل تارايز دجوت ل ثيح
نم لإا جراخلاب لاسصتلا  نم عون

ام اردان نيذلا نيماحملا صضعب  لÓخ
. نيلقتعملا ةرايزب مهل حمسسي ناك
صشيعت  ةيلمر لقتعملا ةيسضرأا تناك
تنا˘ك ، تار˘سشح˘لاو برا˘ق˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف
ةئيسسو فيظنت˘لا ة˘ب˘ع˘سص تا˘ما˘م˘ح˘لا
لئاهلا مكلل ةيفاك ريغو ، مادختسسلا

Óيلق ناكف ماعطلا امأا ، نيلقتعملا نم
ة˘يا˘غ ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘م ل˘ظ ي˘ف ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سسو
ىدل دئاسسلا روعسشلا ناكو، ةوسسقلا
نم ءايحأا اوجرخي نل مهنأاب نيلقتعملا
عامسسل ةسسام ةجاحب انكو ، لقتعملا
ة˘فا˘ك تم˘ع ي˘ت˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘نلا را˘ب˘خأا
تناك يتلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارألا
صضعب نم طقف اهرابخأا صضعب انلسصت
صضعب نم انايحأاو ددج˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
نأا لإا كلذ م˘˘غر˘˘˘بو ، ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةايح اودجوي نأا اوعاطتسسا نيلقتعملا
نيرداق اوناكو لقتعملا يف ةيميظنت

ةرادإا مامأا ةدحاو ةدحو فوقولا ىلع
نأا لإا فورظلا ةوسسق مغرو ،لقتعملا
نم امهم ادفار ربت˘ع˘ي نا˘ك ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

تادايقلاو ءاطسشنلاب ةسضافتنلا دفاور
ىلع ةرم نم رثكأا اهلاقتعا ديعأا يتلا

،ةديج˘م˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘نلا تاو˘ن˘سس ىد˘م
يلاقتعا ةرتف ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ف تي˘سضمأا

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘ع جر˘˘˘فأا نأا ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ولسسوأا قافتا عيقوت دعب .1/6/8891
ةينيطسسلفلا ةينطو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ما˘ي˘قو
ىلع ةينيطسسلفلا نمألا ىوقب تقحتلا

نأا ى˘لإا ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا كÓ˘˘م
 .8002 ماع تدعاقت
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ةيباغلا اهتورث ددجت تاباغلا ةظفاحم

ةنتابب ةديدج ةرجسش0001 سسرغب
تاباغلا ةظ˘فا˘ح˘م ،تر˘ط˘سس
ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ، ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
ينطولا مويلا˘ب تلا˘ف˘ت˘حلا
52 لكل فداسصملا ةرجسشلل
ا˘ج˘ما˘نر˘ب يرا˘ج ر˘ه˘سشلا ن˘م
ةورثلا ىلعةظفاحملل اعسساو
رحسصتلا ةحفا˘كمو ة˘ي˘با˘غ˘لا

ةطقن دعبأل ريجسشتلا ميمعتو
نم اذهو ،ةيلولا بارت ربع
نزاوتلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جا
ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘كيلا
تما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘يأا ،ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘بو
ةينطولا ةسسردملاو ةينطولا
نيلعافلا فلتخمو تا˘با˘غ˘ل˘ل
ةطسشان ةيندم تايعمج نم
ةئيب˘لا لا˘ج˘م˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لاو
ثي˘ح ،ر˘ي˘ج˘سشت˘لاو ة˘با˘˘غ˘˘لاو
ة˘˘با˘˘غ ة˘˘ن˘˘سسلا ه˘˘تا˘˘˘ه تسسم
يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ف˘˘˘سصمو˘˘˘ب
ا˘م صسر˘غ م˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
نم ةرجسش0001 نع قوفي
زرألاو ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘˘بو˘˘ن˘˘سصلا

ثع˘˘ب ةدا˘˘˘عإا فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذو
ز˘يز˘ع˘تو ي˘تا˘ب˘ن˘˘لا ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا
،ةيلولاب ةيباغلا تا˘حا˘سسم˘لا

فدهب ةظفاحملا  ىعسست امك
زيزعتو يتابنلا ءاطغلا ديدجت
ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ر˘سضخألا ماز˘ح˘لا

رات˘كه فلآا3 صسر˘غ ى˘ل˘ع
ةيدلب22 ربع يسضارألا نم
ة˘ن˘سس ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
،قايسسلا تاذ يفو.0302
تابا˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م صصر˘ح˘ت
ل˘ك ة˘ق˘˘فر ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
رهسسلا ىلع ةئيبلاب نيمتهملا
ةريبك ةيولوأا ءاطعإاو ديدجتل
نأا دعب ريج˘سشت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ي˘˘با˘˘غ˘˘لا ءا˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘لا رر˘˘˘سضت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا˘˘˘ب
ةباغلا اهدهسشت يتلا قارتحلا

اذهو فيسص لسصف لك يف
ىد˘ل صسح˘˘لا با˘˘ي˘˘غ بب˘˘سسب
نيذللا نينطاوملا نم ديدعلا
يف يهتنت  لامعأاب  نومدقي
ةريبك تاراتكه قرحب ريخألا

.ةنسس لك يف راجسشألا نم
يصسركو ةيصسردم ةبيقح ميدقت

صسردمتم قاعم لكل كرحتم
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تردا˘ب
ةكربلا» نيقاع˘م˘لا ةد˘نا˘سسم˘ل
صصي˘سصخ˘ت˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘˘ب
لوخدلا عم نمازتي عورسشم
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

لثمتي يذلاو0202/1202
يسسركو ةيسسردم ةبيقح يف
.ةيلولاب قاعم لكل كرحتم
ةيعمجلا صسيئر ىلإا ادانتسساو
اذه نأا » ةفلاخوب هللا دبع»
نم ديزأا صسميسس عورسشملا

راو˘طألا ن˘م ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت053
يئادتبلا ةثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ئ˘ف˘لا ر˘كذ˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘يو
بار˘ت ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘قا˘ع˘م˘˘لا
ة˘ي˘سسرد˘م ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘ب ة˘يلو˘لا

تسسمو ،كر˘ح˘ت˘م ي˘˘سسر˘˘كو
ن˘م ةد˘ير˘ف˘لا ةردا˘ب˘م˘لا ه˘تا˘ه
ةقاعملا ةئفلا كلاذك اهعون

.لظلا نكامأا ربع
ىلع ةيعمجلا تاذ رهسستو
هتا˘ه˘ب ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ما˘م˘ت˘هلا
تاسسسسؤوملا لك لخاد ةئفلا
مهرا˘سسم لÓ˘خ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا اذ˘كو ي˘˘سسارد˘˘لا

طور˘˘˘سشلا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘تو
د˘ي˘ج˘لا صسرد˘م˘ت˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
عمتجملا نم ةحيرسشلا هتاهل
هيف ىعسست يذلا تقولا يف
صضع˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘˘لإا
صضعب ميدقتو تامزل˘ت˘سسم˘لا

ةيلولإ نمأإو ينطولإ كردلإ رصصانع ةكراصشمب
 ةياجبب ةرجسشلل يملاعلا مويلاب لفتحت تاباغلا ةظفاحم

تاباغلا ةظ˘فا˘ح˘م تف˘سشك
ميظنت ن˘ع ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ل
يملاعلا موي˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا
52 ـل فداسصملا ةرجسشلل
،ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ك ن˘˘م ر˘˘بو˘˘ت˘˘˘كأا
كردلا رسصا˘ن˘ع ة˘كرا˘سشم˘ب
ة˘˘˘يلو ن˘˘˘ماو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ةيدامحلا ةيو˘نا˘ث ذ˘ي˘مÓ˘تو
يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ،ة˘يلو˘لا˘ب

،ةنيزلا راجسشأا عرز ةيلمع
ةردابم˘لا هذ˘ه تي˘ق˘ل د˘ق˘لو
ند˘˘˘ل ن˘˘˘م ا˘˘˘نا˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
يذلاو يواجبلا عم˘ت˘ج˘م˘لا
ةردابم اذك ممعت نأا لمأاي
تابنتسسل ،عونلا اذه نم
ظافحلاو يتا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا

تحبسصأا يتلا ةئيبلا ىلع
،انتايح يف ادج ةماه ةيلمع
ةيلوؤوسسم اه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو
 .عيمجلا

ةيعوتل ةيئاقو ةلمح
رطاخم نم نينطإوملإ

 «انوروك» صسوريف راصشتنإ
فرسشأا ،رياغم قايسس يفو
ةيلوب وبل˘م ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر
ةلمح قÓطنا ىلع ةياجب

نينطاوملا ةيعوتل ة˘ي˘ئا˘قو
صسوريف راسشتنا رطاخم نم
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
بق˘˘˘ع كلذو ،ه˘˘˘ت˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
دد˘ع ي˘ف ةدا˘˘يز ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
ةد˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا
يف تببسست ثيح ،ةريخألا

يف ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ق˘ل˘خ
اذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا طا˘˘سسوأا

ىلع ةلمح˘لا هذ˘ه ز˘كر˘ت˘تو
تاما˘م˘كلا ل˘م˘ح ةرور˘سض
،ةمقعملا داوملا لامعتسساو
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ع˘˘˘م
ناف ةراسشإÓلو ،يعامتجلا

تذخأا دق تاباسصإلا ىمح
،ةيلولاب ايدعاسصت ى˘ح˘ن˘م
تاءار˘˘جإا بل˘˘ط˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م
ح˘˘ب˘˘كل ة˘˘مرا˘˘سص ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
ا˘ن˘ماز˘ت ،ىود˘ع˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا

دعاقم ىلإا ذيمÓتلا ةدوعو
حتفل دادعتسسلاو ،ةسساردلا
ةÓ˘سص ة˘ما˘قإاو د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا
لإا نوكي نل اذهو ،ةعمجلا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ب
نم ايعسس ةظقيلاب يلحتلاو
نثارب نم صصلختلل عيمجلا

 .انوروك ةحئاج
ت.ميرك

«ينقتلإ راصسملإو ديمصستلإ تايلمع مإرتحإو يليمكتلإ يقصسلإ ةيمهأإ» لوح مظن ءاقل يف

ةلڤروب بوبحلا ةعارز ريوطتل ينقتلا بناجلا ميعدت ىلإا ةوعدلا
ةرورصض ىلإإ ،«ينقتلإ راصسملإو ديمصستلإ تايلمع مإرتحإو يليمكتلإ يقصسلإ ةيمهأإ» لوح ةلقرو ةيلوب مظن ءاقل يف نوكراصشم اعد
.يحÓفلإ لاجملإ إذه يف ةلئاه تإردق ىلع رفوتت يتلإ ةلقرو ةيلوب بوبحلإ ةعإرز ريوطتب حمصسي امب ينقتلإ بناجلإ ميعدت

ينطولا صسلجملا لثمم حسضوأاو
ة˘ب˘ع˘˘سشل كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
يذلا ءاقل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ بو˘ب˘ح˘لا
نينوكملا نيو˘كت د˘ه˘ع˘م˘ب م˘ظ˘ن
ةمسصاعب «يبويألا نيدلا حÓسص»
ةقطنمب عقت ةيلولا نأا ،ةيلولا

د˘يد˘ع ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج
نوز˘خ˘م ا˘ه˘ن˘م˘سض ن˘م تارد˘ق˘لا

ة˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،ةعسساسشلا ةي˘حÓ˘ف˘لا ي˘سضارألاو
ةيمهأا صصوسصخلا اذه يف ازربم
يذ˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا بنا˘ج˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
راسسم يف ةغلاب ةيمهأا يسستكي
 .ةيدودرملا نيسسحت
اجما˘نر˘ب صسل˘ج˘م˘لا تاذ ر˘ط˘سسو
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو
ةن˘سسل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلا

ة˘يا˘غ ى˘لإا د˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لاو0202
ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘˘لاو4202
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع بو˘ب˘ح˘لا ة˘˘عارز
ر˘كذ ا˘م بسسح ،ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘˘م
.يلع نب ينغلا دبع
0202 د˘ع˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
قيبطت يف ءدبلل ىلوألا ةنسسلا

صصن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسإلا هذ˘˘ه
نيسسحت ىل˘ع ا˘ه˘ن˘م لوألا د˘ن˘ب˘لا

صصيلقتلل بوبح˘لا جا˘ت˘نإا دودر˘م
فاسضأا امك ،تادراولا مجح نم
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ
بل˘ط˘ت˘ي فد˘ه˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ىل˘ع ،ي˘ق˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘سسح˘ت
نيحÓفلا نم ر˘ي˘ث˘كلا نأا را˘ب˘ت˘عا
ةربخلا ىلإا ‐ هبسسح ‐ نورقتفي
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا قر˘ط˘لا لو˘ح ة˘مزÓ˘لا
يحÓفلا يرلا يف ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
.بوبحلا ةعارزل ةبسسنلاب
ة˘ل˘ث˘م˘م ترا˘سشأا ،ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةميرك ،بوبحلل ينطولا ناويدلا
هذ˘ه نأا ا˘ه˘ل˘خد˘ت ي˘ف د˘عا˘˘سس ن˘˘ب
اه˘م˘عد م˘يد˘ق˘ت ل˘سصاو˘ت ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ىلع لوسصحلا لجأا نم نيحÓفلل

تحسضوأاو يحÓفلا يقسسلا داتع
ىوتسسم ىلع تÓيهسست كانه نأا

لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا تا˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا

داتع ءانتقا نم بوبحلا يجتنم
Ó˘ما˘ع» ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ق˘˘سسلا

.«جاتنإلا مجح نم عفرلل ايسسيئر
ر˘يد˘م ر˘كذ ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

،ةلقرو ةيلول ةيحÓفلا حلاسصملا
رفو˘ت م˘غرو ه˘نأا يراو˘ه˘لا د˘ع˘سس
يسضارألاو هاي˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا
لإا ،ةيحÓفلا ءابرهكلا و ةبسصخلا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف جا˘ت˘نإلا لد˘ع˘˘م نأا
نود‘‘ ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي بو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
احسضوم ،بولطملا ‘‘ىوتسسملا
نيكمتل ليفك ينقتلا راسسملا نأا
لو˘سصح˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م حÓ˘˘ف˘˘لا
ي˘ف ارا˘ط˘ن˘ق06 ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘سصي
.دحاولا راتكهلا

ةيلولا هذه نأا يراوهلا فاسضأاو
ةجردملا تايلولا نيب نم دعت

ةيروهمجلا صسيئر جمانرب نمسض
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
رطسسملا فدهلا نأاو ،ةيوارحسصلا

صصوسصخب ريفو جاتنإا نامسض وه
اه˘نأل ة˘ه˘ج˘لا˘ب بو˘ب˘ح˘لا ة˘عارز

يقسسلا ىلع ةيلك ةفسصب دمتعت
يذلا ءاقللا اذه جردنيو.لماكلا

ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م هر˘˘سضح
راطإا يف ةين˘ق˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
عا˘ط˘ق ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ام اميسس ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
،بو˘ب˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘سشب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘˘ت
يقسسلا ةيمهأاب صسيسسحتلا فدهب
تا˘ي˘ل˘م˘ع مار˘ت˘حاو ي˘ل˘ي˘م˘˘كت˘˘لا
نم ينق˘ت˘لا را˘سسم˘لاو د˘ي˘م˘سست˘لا
ة˘ي˘جا˘ت˘˘نإلاو جا˘˘ت˘˘نإلا ع˘˘فر ل˘˘جأا

لثمتملا دوسشنملا فدهلا غولبو
،داريتسسلا ةروتا˘ف صضي˘ف˘خ˘ت ي˘ف
.نيمظنملا بسسح
دق تناك ةلقرو ةيلو اهتهج نمو
يحÓفلا مسسوملا راطإا يف تققح
ه˘عو˘م˘ج˘˘م ا˘˘م0202‐9102
بوبحلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق000.001
بلسص حمق راطنق فلأا77 اهنم
و ن˘ي˘ل ح˘م˘ق را˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأا71و
بسسح ،ريعسشلا نم راطنق000.6
ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م
ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا تنا˘˘ك و ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يف بوبحلا جاتنإل ةسصسصخملا

دق يحÓفلا مسسوملا صسفن راطإا
ن˘مو را˘˘ت˘˘كه005.2 تغ˘˘ل˘˘˘ب
مسسوملا مسسرب لسصت نأا عقوتملا
1202‐0202 ديد˘ج˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
.راتكه005.3 ىلإا

ب.ناÁإ

مهنع نبغلإ عفرل
مهرإرقتصسإ نامصضو

نوبلاطي ةفلجلاب نويعماج ةذتاسسأا
 ةيفيظولا تانكسسلا نع لزانتلا قحب
نييعماجلا ةذتاسسألا نم ددع دسشان
ةيفيظو تانكسس نم نيديفتسسملا
ةفل˘ج˘لا˘ب رو˘سشا˘ع نا˘يز ة˘ع˘ما˘ج˘ب
،ةيزكرم˘لاو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ةفلجلا ةيلو يلاو اهسسأار ىلعو
دارج زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لاو
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘يو˘˘سست˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
كلذو ة˘ي˘ن˘كسسلا م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ل
ةيفيظولا تانكسسلا ىلع لزانتلاب
مهنع نبغلا عفرل ،اهنولغسشي يتلا

نأا رابتعاب ،م˘هرار˘ق˘ت˘سسا نا˘م˘سضو
مهئامسسأاب ةلجسسم تانكسسلا هتاه
نكسسلل ةينطولا ةيقاطبلا نمسض
ام وهو ،اهنوكلمي ل مهنأا مغر
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سسلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘سصق˘˘ي
،ىرخألا ةينكسسلا غيسصلا فلتخم
مهرمأا نم ةري˘ح ي˘ف م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م
هتاهل مهل ةيكلم ل ةهج نم مهف
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا

نكسسلا ةي˘قا˘ط˘ب ن˘م˘سض ة˘ل˘ج˘سسم
ءلؤوه نطقيو .مهئامسسأاب ةينطولا
نكسس06 يح نم لك ةذتاسسألا

لحكلب تان˘ب˘ب ي˘ع˘ما˘ج ي˘ف˘ي˘ظو
عبا˘ط˘ب ن˘كسس55 ي˘˘˘ح اذ˘˘˘˘كو
ءاه˘ب˘لا ي˘ح˘ب يرا˘ج˘يإا ي˘عا˘م˘ت˘جا
يف اوبلا˘ط ن˘يذ˘لاو ،(ة˘ح˘ي˘ط˘سسلا)
قح ليوحتب تارملا نم ديدعلا
تاذ ةيفيظولا تانكسسلل راجيإلا
لثمم دكأاو  .يعامتجلا عباطلا

رتعز» رو˘ت˘كد˘لا ةذ˘تا˘سسألا ءلؤو˘ه
ةيوسستب نوبلاطي مهنأا «نيدلا رون
ةغيسص دا˘ج˘يإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ه˘تا˘ه ى˘ل˘ع لزا˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
،مهحلاسصل ةي˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘كسسلا

ني˘سسح˘تو م˘هرار˘ق˘ت˘سسل ا˘نا˘م˘سض
ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘˘هرا˘˘سسمو م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ
.نيثحاب ةذتاسسأاك يملعلاو

م.ق

ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو مظنت
يف ةيوه˘ج تاءا˘ق˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘لا

لوح نطولا ربع تايلو ةدع
ةي˘نوا˘ع˘ت˘لا ءا˘ي˘حإا» عو˘سضو˘م
فد˘˘ه˘˘ب كلذو ،«ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

يتلا تÓيد˘ع˘ت˘لا م˘هأا صضر˘ع
يذيفنتلا مو˘سسر˘م˘لا ا˘ه˘ب ءا˘ج
دعاوق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا
تاينوا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا
نايب هب دافأا امبسسح ،ةيحÓفلا
.ةرازولل
تاءاقل˘لا هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت˘ي˘سسو
تاذ زر˘˘˘ب˘˘˘ي ‐ ة˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
م˘˘˘˘˘هأا صضر˘˘˘˘˘ع ‐رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
يف تءا˘ج ي˘ت˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا
ديدجلا يذيف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
ربمتبسس92 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا

م˘م˘ت˘ي و لد˘ع˘ي يذ˘لا0202
خرؤوملا يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
فيرعت˘ل˘ل كلذو6991 ي˘˘ف
صصن˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘ح˘م˘˘ب ر˘˘ث˘˘كأا
يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ة˘يرادا تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست ن˘˘م˘˘سضت
رييسست و ءاسشنإا صصخت ةديدع
.ةيحÓفلا تاينواعتلا

تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘سسو
اهيلع فرسشي يتلا ةيوهجلا

ةحÓفلا عاط˘ق ن˘م ن˘ير˘طؤو˘م
تارادلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ع˘م كار˘ت˘˘سشلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةينطولا ةفرغ˘لا و ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ينطو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل
ق˘˘فو ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا دا˘˘˘سشرإÓ˘˘˘ل
03 ة˘يا˘غ ى˘لإا د˘ت˘م˘ت ة˘ما˘نزر
.لخادلا رهسشلا نم
ةيلو نم ة˘ياد˘ب˘لا نو˘كت˘سسو
و (ر˘بو˘ت˘كا72) ةني˘ط˘ن˘سسق
و (ر˘˘بو˘˘ت˘˘˘كأا82) ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب
(ربمفون5) صسادر˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ب
(ربمفون11) ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘˘لاو
ةلقروو (ربمفون71) نارهوو
03) را˘سشبو (ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن32)
نأا ىلإا نايبلا راسشأاو.(ربمفون
راطإا» يف يتأاي موسسرملا اذه

عاطق قيرط ة˘طرا˘خ ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

ميظن˘ت صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل
عاطقلا ريرحت اذكو نيينهملا

.«ةيطارقوريبلا دويقلا نم
ل˘ي˘لذ˘ت ل˘جا ن˘م ا˘سضيأا ءا˘جو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘جإلا
ي˘ف ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كسشت تح˘ب˘˘سصأا

تاي˘نوا˘ع˘ت˘ل˘ل دا˘م˘ت˘علا ح˘ن˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ت كلذو ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
يتلا بلاطملاو تلاغسشنÓل

 .عاطقلا ينهم اهنع ربع
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ كلذ˘˘ك م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سسو
ج˘ما˘نر˘ب˘لا صضر˘ع تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
يدا˘˘˘˘˘˘سشرإلاو ي˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘علا
عم لسصاوتلا ةيفيكب صصاخلا
ةيمهأاب مهتيعو˘تو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
عم تاينواعتلا يف طارخنلا
ةيحÓفلا فرغلا رود ليعفت

دا˘سشرإلا ج˘مار˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
.صسيسسحتلاو

صس.صس

نطولإ ربع تايلو ةدع يف
ةيحÓفلا تاينواعتلا ميظنت لوح ديدجلا يذيفنتلا موسسرملاب فيرعتلل ةيوهج تاءاقل
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 نذأ’ا ةعقوق ةعارز يف ةئاملاب99 حاجن ةبسسن
ة˘عارز تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ىر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘قو˘˘ق˘˘لا
نذألاو ف˘نألا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘لاو
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
لسصت حاجن ةبسسن نارهول
امبسسح ،ةئام˘لا˘ب99 ى˘˘لإا
تاذ ة˘سسي˘ئر ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسأا
تراسشأاو.ةحلسصملا
يجارسس ةدي˘بوز رو˘سسفر˘ب˘لا
ي˘˘˘ف تل˘˘˘ج˘˘˘˘سس» ه˘˘˘˘نأا ى˘˘˘˘لإا

ة˘ع˘قو˘ق˘لا ة˘عارز تا˘ي˘ل˘م˘ع
99 ـب رد˘ق˘˘ت حا˘˘ج˘˘ن ة˘˘ب˘˘سسن
صصاخسشألا عيمج˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل او˘ع˘سضخ ن˘يذ˘لا
نأا˘ب ةزر˘ب˘˘م ،«تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘ن»
ل˘مألا كسش Ó˘ب ي˘ط˘˘ع˘˘ي˘˘سس

ن˘˘يذ˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأل
.«ة˘قا˘عإلا هذ˘ه ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
1 ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن» نأا تحر˘˘˘˘˘سصو
لا˘ف˘طألا صصخ˘˘ت ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
مهتقاعإا صصيخسشت مت نيذلا
يلا˘ت˘لا˘بو ،ر˘خأا˘ت˘م تقو ي˘ف
ن˘م د˘يز˘م ى˘لإا نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ل˘ب˘ق ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ما˘م˘ت˘˘هلا
تاذل ادان˘ت˘سسإاو.«ةيلمعلا
ريفوت متي هنإاف ةلوؤوسسملا
ىسضرملل ةمئادلا ةبقارملا

ة˘ح˘ل˘سصم ق˘ير˘ف ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةر˘ج˘ن˘ح˘˘لاو نذألاو ف˘˘نألا
ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
كلذكو نارهول ي˘ع˘ما˘ج˘لا

تا˘سصو˘ح˘ف˘لاو تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل
داد˘عإا م˘ت˘يو .ة˘م˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ق˘˘ط˘˘ن˘˘لا جÓ˘˘ع ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت
لكل ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لاو
تف˘نؤو˘ت˘˘سسا د˘˘قو.ةلاح
ة˘ع˘قو˘ق ة˘عارز تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسألا نذألا
رهسشأا7 ماد ف˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب

‐ديفوك) دجتسسملا انوروك
هذ˘˘˘˘ه تسسم د˘˘˘˘˘قو.(91
52 نع لقي ل ام تايملعلا

ن˘ي˘ج˘مر˘ب˘م او˘˘نا˘˘ك Óً˘˘ف˘˘ط
ل˘˘˘ير˘˘˘بأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئار˘˘˘˘جإل
ل˘ب˘ق ن˘م اذ˘هو مر˘سصن˘م˘˘لا
يجارسس روسسيفوربلا قيرف
ديرف روتكدلا عم نواعتلاب
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘جو˘˘˘ب
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
رثكأا» نأا تفاسضأاو.ةياجبل
ن˘˘م صضير˘˘م005 ن˘˘˘˘م
دÓ˘ب˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
عرز تايلم˘ع نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةليوط ةمئاقلاو ةعقوقلا
صصرحن اننكل ، ام دح ىلإا

ءلؤو˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا ى˘˘ل˘˘ع
نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لا
عرز تايلم˘ع˘لو جÓ˘ع˘ل˘ل
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا در˘ج˘م˘˘ب
ىلع صصر˘ح˘نو تا˘ع˘قو˘ق
ي˘ف ءي˘˘سش ل˘˘كب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا
.» فورظلا لسضفأا

ب.ناÁإإ

 مهتÓقنت ىلع ريبك لكصشب رثأإ
 تليسسمسستب  اولعلا مأا راود ناكسس ةايح سصغني قيرطلا  لكسشم
اولعلا مأا راود ناكسس بلاط
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب ع˘˘قاو˘˘˘لا
تاطلسسلا نم ،تليسسمسسيت
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

يوادب صسابع ةيلولا ىلاو
مهل ةرايز ةجمرب ةرورسض
بر˘ق ن˘ع فو˘˘قو˘˘لا د˘˘سصق
تلا˘˘غ˘˘سشإلا ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
اهينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لاو
تر˘˘˘ثأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘كسسلا
مهتايح ىلع ريبك لكسشب
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
يتلا ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
يسسيئرلا قيرطلا اهدهسشي
م˘ه˘ط˘بر˘ي يذ˘لا د˘ي˘˘حو˘˘لاو
.ةرواجملا تايدلبلاب
ناكسسلا ربع ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع
قيرطلا يلمعتسسم ةسصاخ
تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا ن˘˘م
نا˘كم˘لا نور˘˘ب˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
نيذلاو ةرم نم رثكأا ايموي

اذه ةئيهت ةرورسضب اوبلاط
،لاجآلا برقأا يف كلسسملا

نا˘˘˘˘كسسلا ح˘˘˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘˘ه
نأا عسضولا ىلع ن˘ي˘م˘قا˘ن˘لا

لسصف لÓخ دادزت مهتاناعم
ط˘˘قا˘˘سست بب˘˘سسب ءا˘˘ت˘˘˘سشلا
لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي ن˘˘يأا را˘˘ط˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ر˘ف˘ح در˘ج˘م ى˘لإا ق˘ير˘˘ط˘˘لا

ى˘ل˘ع ةر˘سشت˘ن˘م تا˘ب˘˘ط˘˘مو
ةريب˘ك ءاز˘جأا نو˘ك ا˘ه˘لو˘ط
ن˘ع ةرا˘ب˘ع لاز˘ت ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
اهلاح ديزي ةيبارت تايسضرأا
 .موي دعب اموي اروهدت

لءاسست ،قايسسلا تاذ يفو
ر˘خأا˘ت بب˘˘سس ن˘˘ع نا˘˘كسسلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘سشم ل˘ي˘ج˘˘سست
4 ىدعتي ل يذلا قيرطلا

نم ناكسسلا صصيلختو ملك
اهنوسشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
امك ،ةيعسضولا هذه لظ يف
اذ˘ه˘ب ي˘نا˘ع˘ي ن˘طاو˘م˘˘لا نا
عيراسشملا بايغ نم راودلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
ط˘غ˘سضلا ع˘فر ا˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘سضو ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘تو
ةدمل اولظ نيذلا ناكسسلا

صشيمهتل˘ل ة˘سضر˘ع ة˘ل˘يو˘ط
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘˘سصقإلاو
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
حر˘ط د˘قو ن˘ي˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةديرجل مهئاقل يف ناكسسلا
نا˘مر˘ح ل˘كسشم «مÓ˘˘سسلا»
نم ةقطنملا هذهب نيحÓفلا
م˘˘عد˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ةيبر˘ت˘ب صصا˘خ˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
ي˘ت˘لا ي˘سشاو˘م˘لاو را˘ق˘˘بألا
يف اهيلع اهينكاسس دمتعي

اذكه ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ن˘ي˘ح
،ةرواجملا ريرواودلا جمارب
بلاط اذه لك ىلإا ةفاسضإا
ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضب نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلا
ةيو˘ي˘ح ق˘فار˘م صصي˘سصخ˘ت
ةيعسضو نيسسحت اهنأاسش نم
تي˘ب ءا˘سشنإا˘ك ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
،يراو˘ج بع˘ل˘مو با˘ب˘سشلا

م˘ه˘نأا نا˘˘كسسلا د˘˘كأا د˘˘قو
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا او˘˘˘˘عدوأا
تا˘ه˘ج˘لا ي˘لإا تا˘ب˘ل˘ط˘˘لا
مهتابلط نأا ريغ ةينعملا
ام ة˘ي˘غا˘سص ا˘ناذأا ق˘ل˘ت م˘ل
.ةلزع يف مهلخدأا

ديمح. ز

ةيباغلإ قطانملإ ديدع تصسم

دÓبلا برغب ةعسساو ريجسشت تÓمح ميظنت
ينطولإ مويلإ راطإإ يف كلذو ،ةيباغلإ قطانملإ فلتخم ربع ةعصسإو ريجصشت تÓمح دÓبلإ برغ تايلوب تمظن

.«ةرجصش يرئإزج نطإوم لكل اعم صسرغنل» راعصش تحت ربوتكأإ52ـل فداصصملإ ةرجصشلل

صشيجلا نم دارفأا كراسش دقو
21 ر˘ب˘ع ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ي˘تا˘ي˘ل˘م˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق
تÓمح يف ةيناثلا ةيركسسعلا
عم قيسسنتلاب ةعسساو ريجسشت
ةمظنملاو تاباغلا تاظفاحم
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

كلذو ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘لاو
يئي˘ب˘لا صسح˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت فد˘ه˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ئ˘ف ة˘فا˘ك ىد˘˘ل
‐صشي˘ج ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل از˘˘يز˘˘ع˘˘تو
ريجسشتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع تسسمو.ة˘مأا

ةيباغلا ق˘طا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ه˘تا˘ه
ل˘ي˘م˘ج˘˘لا ق˘˘فألا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘يلو˘˘ب و˘˘يزرأاو ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسلاو
«نامثع يديسس» ةباغو نارهو
(م˘نا˘غ˘ت˘سسم) ةدا˘ي˘سص ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
نيع ةرئادب ةجرم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘مو
ة˘˘با˘˘غو (ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس) ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيدلبب حارف لبجب مامجتسسلا
(ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو) ة˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا

ةيلو) فيقسشوب نيع ةقطنمو
تاحا˘سسم بنا˘ج ى˘لإا (ترا˘ي˘ت
ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ىر˘˘˘خأا

ركسسع˘مو صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسو
،ا˘هر˘ي˘غو تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
يلئاعلا هز˘ت˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ةيلوب وجاجرم ل˘ب˘ج ي˘لا˘عأا˘ب
005 صسر˘˘غ م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف نار˘˘هو
نم دار˘فأا ة˘كرا˘سشم˘ب ةر˘ي˘ج˘سش
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو ن˘˘مألا

كرامجلاو ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سشكلاو تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لاو
ةطبارو ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا
ةيلارديفو ةلعافلا تايعمجلا
.اهريغو نيدايسصلا

تج˘˘مر˘˘ب ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘يلو˘ب تا˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ة˘حا˘سسم ر˘ي˘ج˘سشت م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
اهنيب نم راتكه003 ـب ردقت
عاونأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب را˘ت˘كه05
را˘طإا ي˘ف ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘سشألا

زواجتت نيتيوم˘ن˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
نويلم211 ةيلاملا امهتميق
ا˘˘˘م˘˘˘هزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت جد
ةسسدنهلل ةيوهجلا ةسسسسؤوملا
فدهتسستو «ةرهظلا» ةي˘ف˘ير˘لا

نيرسشع يف لظ ةقطنم74
ح˘ت˘ف ا˘سضيأا نÓ˘م˘سشتو ة˘يد˘ل˘ب
ىلع ةيباغلا كلاسسملا ةئيهتو
تي˘ب˘ث˘تو م˘˘ل˘˘ك72 لو˘˘˘˘˘˘˘ط
71 ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع ي˘˘فاو˘˘ح˘˘لا

تاراتكه5 لÓغتسساو راتكه
ي˘ف ة˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا بو˘˘ي˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ظفاحم قفو يحÓفلا جاتنإلا
.حيوسس نب رمع تاباغلا

ديزأا صسرغ مت تليسسمسسيتبو
طيحم˘ب ةر˘ي˘ج˘سش003 ن˘˘˘˘م
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘سصت ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
تجمرب دقو .ةيلولا ةمسصاعب
573 صسرغ تاباغلا ةظفاحم
ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ج˘˘سش ف˘˘لأا
راتكه054 ـب ردقت ةيلامجإا

ةيباغلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘سصو˘سصخ
ق˘ئار˘˘ح˘˘لا ءار˘˘ج ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا

ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ
تاحاسسملا صضعب ىلإا ةفاسضإا
.ةيبهسسلا قطانملاب

حلاسصملا تاذ تسصسصخ امك
ةري˘ج˘سش ف˘لأا02 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
نمسض اهسسرغ مت˘ي˘سس ة˘ي˘ن˘يز˘ت

ة˘˘يرود ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت تÓ˘˘˘م˘˘˘ح
تاعا˘ط˘ق˘لا د˘يد˘ع ة˘كرا˘سشم˘ب
فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو

ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ى˘ل˘ع Ó˘سضف تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت˘˘ل
عراو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلاو ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حألا

ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
رارغ ىلع ةيئاملا تآاسشنملاو
مت ناسسملت ةيلوبو .دودسسلا

ةر˘ي˘˘ج˘˘سش فلأا01 صسر˘˘˘˘˘غ
طيرسشلا» ىم˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
صسأار‐ة˘˘˘سشير˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘سضخلا
ىلع ةسشيرعلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ءا˘م˘لا
ةياغ ىلإا ةيلمعلا لسصاوتت نأا

851 غولبل مداقلا صسرام12
.ةريجسش فلأا

ةبسسانم˘لا هذ˘ه ءا˘ي˘حإا م˘ت ا˘م˘ك
اد˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت ترا˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
عبسس لوحلب لحارلا يفحسصلل
ار˘خؤو˘م ة˘ي˘ن˘م˘لا ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ه˘تادو˘ه˘ج˘م ر˘ي˘ظ˘˘ن

لاجملا تلوانت يتلا هسصسصح
م˘ت ثي˘ح ي˘حÓ˘ف˘لاو ي˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا

لخاد ةر˘ي˘ج˘سش002 صسر˘˘˘غ
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘˘قإلا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
ة˘كرا˘سشم˘ب «ن˘يد˘لا ي˘مÓ˘˘سس»
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
.تاعاطقلا

صسر˘˘غ م˘˘ت صضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو˘˘بو
ىوتسسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ج˘سش021
عم صضيبلاب ةديدجلا ةنيدملا
انوع91ل بتر˘˘لا د˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت
.تاباغلا ةظفاحمب

ة˘ظ˘فا˘ح˘م تر˘ط˘سس ا˘هرود˘˘بو
،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو˘˘ل تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
فلأا72 صسر˘غ˘ل ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ةر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سش
ربع (1202‐0202) يراجلا

ةيباغ˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تررسضت يتلا قطانملا اذكو
ةفئاسصلا لÓخ  قئارحلا نم
تاباغلا رارغ ىلع ةمرسصنملا
قراط نيع تايدلب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا

.لسسعلبو ةكمرلاو

صس.نيريصس

ةيصسياصسملإ رإود نم لكب
ةفطاطخلإو ىصسوم يمعب

فÓحل ةيدلبب
ءاسضقلل تاميلعت

تاغرفملا ىلع
نازيلغب ةيئاوسشعلا

ه˘ل˘لإا˘ط˘ع نإز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو ي˘˘لإو ف˘˘صشك
ىل˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لإ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘نإ ،ي˘˘˘تلو˘˘˘م
رإود ن˘م ل˘ك˘ب ة˘ي˘ئإو˘صشع˘لإ تا˘غر˘ف˘م˘˘لإ
ىصسو˘˘م ي˘˘م˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسيا˘˘صسم˘˘˘لإ

هنإ إدكؤوم ،فÓحل ةيدلب ةفطاطخلإو
رئإود˘لإ ءا˘صسؤور˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإإ م˘ت
اهليوحتل ة˘م˘ئÓ˘م ن˘كا˘مأإ ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب
ن˘˘م د˘˘ح˘˘لإو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘م ىلإإ
ةصصاخ ،ةيئإوصشعلإ تاغر˘ف˘م˘لإ را˘صشت˘نإ

نم ة˘جو˘م تفر˘ع فÓ˘ح˘ل ة˘يد˘ل˘ب نأإو
تانحاصش عنم يف تلثمت تاجاجتحلإ

غ˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لإ ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب˘˘˘لإ ع˘˘˘فر
رإود بإر˘ت˘ب ةد˘جإو˘ت˘م˘لإ ة˘غر˘ف˘˘م˘˘لا˘˘ب
ي˘ت˘لإ ةرو˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل إر˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ب˘˘طا˘˘ط˘˘خ˘˘لإ
ةايح ىلع ةغرف˘م˘لإ ا˘ه˘ل˘ك˘صشت تح˘ب˘صصأإ

ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ىق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف ،رإود˘لإ ة˘ن˘طا˘˘ق
ل˘ئا˘صسو˘لإ صضع˘ب ي˘ف صصق˘ن ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
ةنحاصشو ةمام˘ق˘لإ ع˘فر تا˘ن˘حا˘صش ا˘ه˘ن˘م
ةيئابرهكلإ حيباصصملإ حيلصصتل ةعفإر
ةدا˘عإإ ة˘يد˘ل˘ب˘˘لإ ح˘˘لا˘˘صصم تدا˘˘ت˘˘عإ ن˘˘يأإ
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘م ة˘˘ع˘˘فإر ة˘˘ن˘˘حا˘˘صش

ة˘˘جر˘˘م˘˘لإو ىصسو˘˘م ي˘˘م˘˘عو ة˘˘يو˘˘يد˘˘˘ج
.دباع يديصس
تإونق مإدعنإ ربتعي ،ىرخأإ ةهج نم
ة˘˘ير˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘˘لإ رإود˘˘˘ب زا˘˘˘غ˘˘˘لإو فر˘˘˘صصلإ

يلإولإ دكأإ دقف ،إريبك Óكصشم فÓحلب
طبرل ةينقت ةقاطب دإدعإإ متيصس هنإ
ةكبصشب ةيرما˘ع˘م˘لإ ي˘نا˘ك˘صسلإ ع˘م˘ج˘م˘لإ
ةكبصشب هطبر كلذ دعب اهيلت فرصصلإ
للي ةرئإدب إديدحتو ،يعيبطلإ زاغلإ
ةقطنم54 ةرئإدلإ حلاصصم تصصحأإ نيأإ

اهنم ةيلمع69 اهلجإ نم تجمرب لظ
عورصشم43و زاجنلإ ديق عورصشم26
ةئيه˘ت˘ل ا˘ب˘ير˘ق لا˘غ˘صشألإ ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس
ها˘ي˘˘م˘˘لإ ة˘˘ك˘˘ب˘˘صش د˘˘يد˘˘ج˘˘تو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لإ
فرصصلإ تإون˘ق إذ˘ك بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلإ

امأإ ة˘ئر˘ت˘ه˘م˘لإ ة˘ك˘ب˘صشل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب إذ˘ه
ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ي˘ت˘˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ةديدج عيراصشم˘ب ىظ˘ح˘ت˘صس تا˘ك˘ب˘صشلإ
.ةيمنتلإ ةلجعب عفدلإ راطإإ يف طبرلل

بويأإ.صس

عقاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تفر˘ع
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘˘لا تآا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لاو
ةيركسسعلا يحاونلل ة˘ع˘با˘ت˘لا
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘˘ب ،تسسلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،ةر˘ج˘سشل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا

ة˘ع˘سساو ر˘ي˘ج˘سشت تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةيريدم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب اذ˘هو
دارفأا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش ،تا˘با˘غ˘لا
يف يبعسشلا ينطولا صشيجلا
‐صشيج ة˘ط˘بار د˘ي˘طو˘ت را˘طإا
.ةمأا
يف يتايلمعلا عاطقلا كراسش
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ج˘سشت˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تآاسشنملا نم ددع ىوتسسم
عاط˘ق˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا
و˘ح˘ن صسر˘غ ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ةقط˘ن˘م˘ب ةر˘ي˘ج˘سش000.2
ة˘يد˘ل˘ب ي˘لا˘عأا م˘لا˘سس يد˘ي˘سس

عاونألا فلتخم نم ةفرعوب
يتلا زرألا ةرجسش رارغ ىلع
صسلطألا ةلسسلسس اهب رهتسشت
يبلحلا ربون˘سصلاو يد˘ي˘ل˘ب˘لا

حلاسصم عم قيسسنتلاب اذهو
.تاباغلا

ليبسس يف ةلمحلا هذه يتأاتو
م˘˘حÓ˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘سصاوأا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ب رزآا˘˘ت˘˘لاو
ىدل يئيبلا صسحلا خيسسرتو
نيمهاسسم يندملا عمت˘ج˘م˘لا
رئازج ملاعم مسسر يف كلذب

قطان˘م ي˘ف ة˘سصا˘خو ةد˘يد˘ج
ةيئانلا قطانملا اذكو لظلا

ة˘كرا˘سشم ى˘لإا ا˘˘ت˘˘فل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لاو تا˘با˘˘غ˘˘لا ناو˘˘عأا
تايعمجلا نم ددعو ةيندملا
.ةئيبلا عاطقب ةلسصلا تاذ

ي˘لاو ما˘ق ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
رسصيون لامك ةديلبلا ةيلو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ةرجسش0001 ـل ر˘ي˘ج˘سشت˘˘لا
ي˘ل˘ع ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةكراسشمب نورفعلاب يسسنول
ة˘يلو˘ل˘ل تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
ريوطتل ةينطولا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ةرجسش «راعسش تحت بورخلا
ةلمحلا يهو ،«نطاوم لكل
اريبك اناسسحتسسا تيقل يتلا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘ل
تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب اودا˘˘˘˘سشأا
ةلود˘لا فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا
ةفاقثلا رسشن اهنأاسش نم يتلا
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا و ة˘ي˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

.ةئيبلا ةيامح
بوبق داعصس

عمتجملإ ىدل يئيبلإ صسحلإ خيصسرت فدهب
ةديلبلاب ةيئ’ولا تاطلسسلاو سشيجلا دارفأ’ ةعسساو ريجسشت تايلمع
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حارـج سشابب قثؤملا يناقر مجان ذاتصسألا بتكم

(6372) (رـئازجلا)
نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةصسصسؤؤم سسيصسأات

تايعمجلاب قلعتملا60-21 نؤناقلا
سس˘˘صسأا ،0202 ربؤ˘ت˘كأا52 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجؤ˘˘م˘˘ب
94 ةداملا ماكحأل اقبط دمحم سسابع ناصسحإا يعفاصش :ديصسلا

ةصسصسؤؤم تايعمجلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا60-21 نؤ˘نا˘ق˘لا ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ي ا˘˘مو
 :ةيلاتلا تافصصاؤملا لمحت
  «نيبخانلا تاؤصصأا ةيامح ةصسصسؤؤم » :ةامصسملا *
.(رئازجلا) ةبيورلا ، دمحم يصسنؤت عراصش20 :اهرقم *
ةكراصشملا ىلع يندملا عمتجملا ثح - :اهفادهأا و اهعؤصضؤم *
.اهنم ةيريصصملا ةصصاخ ةيباختنلا تاقاقحتصسلا يف
.ةيكراصشتلا لامعألا يف يندملا عمتجملا رود ليعفت -
ربع تاباختنلا يف ةكراصشملا ىلع يندملا عمتجملا ثح -

 اهلحارم عيمج
م˘ث ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا ىلا زر˘˘ف˘˘لا˘˘ب ارور˘˘م تيؤ˘˘صصت˘˘لا ن˘˘م
.اهيف نؤعطلا

بعÓت وأا هيجؤت يأا نع فصشكلاب نيبخانلا تاؤصصأا ةيامح -
.ريوزت وأا

تاباختنلا ىلع فارصشإÓل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا -
.تازواجت يأا نع غيلبتلل

ةيجؤلؤنكت لئاصسوو ةيبتكم تادعمو ثاثأاو رقم :اهلئاصسو *
.يلام غلبمو
، د˘م˘ح˘م سسا˘ب˘ع نا˘صسحإا ي˘ع˘فا˘صش :د˘ي˘صسلا ن˘ي˘˘ع˘˘ي :ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا *
.ةدودحم ريغ ةدمل ةصسصسؤؤملل اريدم هتفصصب

               .نÓعإÓل

رجحلاب مكح
ةرصسألا نوؤؤصش اياصضق يف اهلصصف لاح ةمكحملا تمكح
:ايرؤصضح ،ايئادتبا ،اينلع
زاجنإا دعب ىؤعدلا يف ريصسلا ةداعإا لؤبق :لكصشلا يف
.ةربخلا

نوؤؤ˘صش م˘صسق ن˘ع ردا˘صصلا م˘ك˘ح˘لا غار˘فإا˘ب :عؤ˘صضؤ˘م˘˘لا ي˘˘ف
مقر تحت03/21/9102 خيراتب لاحلا ةمكحمل ةرصسألا

ىل˘ع ر˘ج˘ح˘لا ع˘ي˘قؤ˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا˘˘بو ،47080/91 :سسر˘ه˘˘ف
32/20/0002 خ˘يرا˘ت˘ب ةدؤ˘لؤ˘م˘لا ،ىه˘ن ةدؤ˘˘م :ةا˘˘م˘˘صسم˘˘لا

ةيلصصأا دÓيم ةداه˘صشل ة˘ل˘ما˘ح˘لا ،(ر˘ئاز˘ج˘لا) ياد ن˘ي˘صسح˘ب
.ةيصساصس مهارب اهمأاو ديرف اهيبأل ،60700 :مقر
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب دؤ˘˘˘لؤ˘˘˘م˘˘˘لا ،د˘˘˘ير˘˘˘ف ةدؤ˘˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘تو
ة˘ف˘ل˘خ ه˘ي˘بأل ،(ر˘ئاز˘ج˘لا) ياد ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ب40/21/5691
ا˘ه˘نوؤؤ˘صش ة˘يا˘عر˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘مد˘ق˘˘م ،م˘˘ها˘˘كر˘˘ب ير˘˘يدإا ه˘˘مأاو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرادإلا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘˘م لؤ˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو
.ةيئاصضقلاو
ىلع هب ر˘ي˘صشأا˘ت˘لاو مÓ˘عإÓ˘ل م˘ك˘ح˘لا اذ˘ه ر˘صشن˘ب ر˘مألا ع˘م
.ةيلصصألا اهدÓيم ةداهصش سشماه
مصسر اهيف امب ،ةيئاصضقلا فيراصصملاب يعدملا ليمحت
ة˘ئا˘م˘ع˘صست˘ب رد˘ق˘م˘لا ،ة˘ي˘لا˘ح˘لاو ة˘ق˘با˘صسلا ىؤ˘عد˘لا د˘ي˘ق
.يرئازج رانيد (009)
ةينلعلا ةصسلجلاب اراهج هب حصصفأاو مكحلا اذه ردصص اذب
ي˘صضمأا ه˘ت˘ح˘صصلو ،هÓ˘عأا رؤ˘كذ˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
.طبصضلا نيمأاو سسيئرلا فرط نم هلصصأا



سشتيمورب تسسو بردم
يزاجح دمحأا ببسسب «مودسصم»
تسسو برد˘م صشت˘ي˘ل˘ي˘ب ن˘فÓ˘˘سس لا˘˘ق
يرودلا يف رثعتملا ،نويبلأا صشتيمورب
مل هنإا ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإلا
يرسصم˘لا ه˘ع˘فاد˘م ل˘ي˘حر ي˘ف بغر˘ي
ةمد˘سصلا˘ب ر˘ع˘سش ه˘نأاو يزا˘ج˘ح د˘م˘حأا
.يدوعسسلا داحتلا يدان ىلإا هلاقتناب
عفادملا لاقتنا صشتيمورب تسسو نلعأاو
يدان ىلإا اماع92 هرمع غلابلا يلودلا
ةيناكمإا عم ةراعإلا ليبسس ىلع داحتلا
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كسشب ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
نإا صشتي˘ل˘ي˘ب لا˘قو.يراجلا مسسو˘م˘لا

ه˘ط˘ط˘˘خ ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م نا˘˘ك يزا˘˘ج˘˘ح
يف ،نويبلأا فوه دنآا نوتيارب ةهجاومل
نأا دكأاو ،1‐1 لداعتلاب تهتنا ةارابم
.هيب˘عل م˘هأا ناد˘ق˘ف ل˘م˘ح˘ت˘ي ل ه˘يدا˘ن
ه˘نإا» :ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘˘م ي˘˘ف فا˘˘سضأاو
يرود˘لا ةر˘ب˘خ كل˘م˘˘ي يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا
فرتح˘مو ي˘لود بعل و˘هو زا˘ت˘م˘م˘لا

˘ما˘مأا ا˘ن˘ع˘م ة˘لو˘ج ر˘خآا صضا˘خو ر˘ي˘ب˘˘ك
،هرارمتسسا ديرأا تنك» :عباتو.«يلنريب
اهنإا .عوبسسألا اذه ءاقبلا ديري ناك وهو
تدارأا ديكأات لكب .لحر هنأا ةمدسص
،يزاجح صضاخو.«هعيب يدانلا ةرادإا

ي˘˘ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘سسإلاو ي˘˘˘ل˘˘˘هألا ع˘˘˘فاد˘˘˘م
عم تايرابم401 ،قباسسلا انيتنرويفو
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ل˘خدو صشت˘ي˘˘مور˘˘ب تسسو
راو˘˘سشم لÓ˘˘خ ةر˘˘˘م41 ة˘ي˘سسا˘سسألا
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا يرود ن˘˘م ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
تسسو ل˘ت˘ح˘يو.يسضاملا م˘سسو˘م˘لا
يرود˘لا ي˘ف71 زكر˘م˘لا صشت˘ي˘مور˘ب
ثÓث ديسصرب م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا
.تايرابم تسس لوأا نم طقف طاقن

تاءارجإا أادبي ’وداب’ يلاطيإ’ا
وريب ةيسسنج ىلع لوسصحلا

م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا أاد˘˘˘˘ب
اكولنايج يلاطيإلا

،صسمأا لوأا ،لودابل
لوسصحلا تاءارجإا

ة˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
حتفيل ،ة˘ي˘ناور˘ي˘ب˘لا
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ةيناكمإا مامأا بابلا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل بع˘˘ل˘˘لا
يذ˘˘˘˘˘˘لا ،ور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
تايفسصت صضو˘خ˘ي
لايدنومل ةلهؤوم˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘كير˘مأا

تاعئاسشلا ديدع دعبو.رطقب2202
ربع ةريخألا ةرتفلا يف ترسشتنا يتلا

مت ،ةفلتخملا ةيلاطيإلا مÓعإلا لئاسسو
اهب موقي يتلا تاءارجإلا نع نÓعإلا

قباسسلا ايلاطيإا بختنمو نÓيم بعل
،يناوريبلا ةي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ة˘ط˘سساو˘ب
ي˘ف ز˘ي˘˘بو˘˘ل را˘˘سشأاو.زي˘بو˘ل و˘يرا˘م
:ة˘يرا˘ب˘خإلا ور˘ي˘ب ة˘عاذإل تا˘ح˘ير˘سصت
نا˘˘كمإا˘˘ب .مو˘˘ي˘˘˘لا تأاد˘˘˘ب تاءار˘˘˘جإلا»
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا لودا˘بل ا˘كو˘ل˘نا˘˘ي˘˘ج
مايأا ذنم انملع .ةي˘ناور˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘سسن˘ج˘لا
ىدحإا يف ليجسستلاب بعÓلا مامتهاب
03ـلا بحا˘سص د˘˘ع˘˘يو.«تايلسصنقلا

نم ريبك عاطق˘ل ا˘م˘يد˘ق ا˘ب˘ل˘ط˘م ا˘ما˘ع
د˘ل˘ب˘لا ي˘ف ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا
دئاقلاو مجنلا مدقت ببسسب ،ينيتÓلا
،رمعلا يف ور˘ير˘ي˘ج و˘لوا˘ب ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ل يذلا نافراف نوسسرفيج نع Óسضف
.يلاحلا تقولا يف قيرف يأل بعلي
وتنيفين˘ي˘ب بعل م˘سسا طا˘ب˘ترا دو˘ع˘يو
لايدنوم تايفسصتل «اخوري˘كنÓ˘ب˘لا»ـب
عمتجا امدنع ،ةيسضاملا8102 ايسسور
يني˘ت˘ن˘جرألا ،ور˘ي˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا˘ب
ثحبل ايلا˘ط˘يإا ي˘ف ،ا˘كيرا˘ج ودرا˘كير
لوحتي مل رمألا نكلو ،ةلأاسسملا هذه
اهنيح لمحي ناك هنأل عقاولا صضرأل
.طقف ةيلاطيإلا ةيسسنجلا

 «سضار Òغ» سسومار
Ãهعم ثدحي ا

،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك
ديدجت نأاسشب ديدج روطت نع ،صسمأا

لاير دئاق ،صسومار ويجريسس دقع
عم صسومار دقع يهتنيو.ديردم
،يلاحلا مسسوملا ةياه˘ن ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا

اًناجم عيقوت˘لا بعÓ˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسيو
.لبقملا يفناج لÓخ ٍدان يأا عم
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
،زيريب وني˘ت˘نرو˘ل˘ف sنإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإلا

عم صشقانتي مل ،ديردم لاير صسيئر
.ديدجلا دقعلا لوح دعب صسومار
ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘سصتا ر˘˘خآا نأا ى˘˘لإا را˘˘˘سشأاو
،يسضاملا فيسصلل دوع˘ي ن˘ي˘فر˘ط˘لا

نأاسشب ا˘ياو˘ن˘لا د˘يد˘ح˘ت ه˘فد˘ه نا˘كو
.طقف ديدجلا دقعلا

نأا ي˘نا˘ب˘سسإلا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ثد˘ح˘ي ا˘م˘ع ٍصضار ر˘˘ي˘˘غ صسو˘˘مار
ءودهلاب عتمتي لازي ل هنكل ،هعم
.يكلملا يدانلا لخاد
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وروأإ نويلم002 ةراصسخو ايداصصتقإ يدانلإ رثأاتب فرتعإ

يسسيم لوح ةيلدج تاسشاقنب لخدأا نلو ..ةسضوفرم ةلاقتسس’ا :ويموتراب

صسيئر ويموتراب ايرام بيسسوج دكأا
ي˘ف ر˘كف˘ُي ل ه˘نأا ،ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن
مغر ،يلاحلا تقولا يف ةلاقتسسلا

ءاسضعأا نم ةق˘ث˘لا بج˘ح تا˘ب˘لا˘ط˘م
.ةريخألا ةرتفلا يف يدانلا
:يفحسص رمتؤوم لÓخ ،ويموتراب لاق
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا تا˘ي˘لآلا ا˘ن˘ع˘سضو د˘ق˘˘ل»
انحرتقاو ،ةقث˘لا بج˘ح˘ب تيو˘سصت˘ل˘ل
31 يف لبقملا ربمفون2و1 يموي
ةنجل انلكسشو اي˘نو˘لا˘ت˘ك ي˘ف از˘كر˘م
.«خيراوتلا ليلحتل
انك ر˘ي˘خأا˘ت˘ل˘ل اًر˘ظ˘ن ن˘كل» :فا˘سضأاو
صسيمخلا موي انبلطو ،لح ىلإا ةجاحب
لعجل ا˘مو˘ي51 انحن˘م˘ب ي˘سضا˘م˘لا
مت نكل ناكمإلا ردق اًيملاع عارتقلا
ةيمومعلا ةيعمجلا لبقت ملو صضفرلا
ل ةقيرطب61و51 يموي تيوسصتلا

.«ةيزكرم
ةينابسسإلا ةموكحلا صسيئر» :عباتو
صضرفو راذنإا ةلاح صسمألاب ردسصأا

ى˘سصقألا د˘ح˘لا ما˘قأاو لو˘ج˘ت ر˘ظ˘˘ح
كلذل ،صصا˘خ˘سشأا6ـل تاعامت˘جÓ˘ل
ا˘ن˘ن˘كم˘ي ف˘ي˘ك ر˘سسف˘ت˘سسن ا˘˘ن˘˘ل˘˘سسرأا

ف˘ي˘كو ءا˘سضعألا تيو˘سصت نا˘م˘˘سض
«؟لماع003 ةحسص نمسضن
ي˘ف صشي˘˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن» :فدرأاو
تاءار˘جإا بل˘ط˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ فور˘˘ظ
انيلع رثؤوي صسوريفلاف ،ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

ةسصاخو بقاو˘ع˘لا˘ب يدا˘ن˘لا ى˘ل˘عو
ثي˘˘ح ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلا رو˘˘˘مألا ي˘˘˘ف
رمأا وهو وروأا نويلم002 انرسسخ
.«دحأا هعقوتي نكي مل
اًيزكرم ل اًتيوسصت اندرأا» :حسضوأاو
توسصي ثيحب ةفلتخم نكامأا يف
كلذل ،ءاسضعألا نم نكمم ددع ربكأا

انل ليق نكل ةيفاسضإا اموي51 انبلط
لبقملا رهسشلا نم2و1 نوكيسس هنإا
ىلع اورقتسسا لاحو ،ون بماك يف
لوكوتورب مادختسساب نوكيسس كلذ

.«بسسانم يحسص
ن˘˘˘م رد˘˘˘ق ى˘˘˘سصقأا يد˘˘˘ل» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
02 مهددع غلابلا ءاسضعأÓل مارتحلا
تيوسصت˘لا ى˘ل˘ع او˘ع˘قو ن˘يذ˘لا ا˘ف˘لأا
لسشب اًدبأا بغرن ملو ،ةقثلا بحسسب
ءادعسس نوكن نأا اننكميو ،ءيسش يأا
.«ءيسش لك روطت ةيفيكب

ناموك ىلع ناهرلإ
نييسضايرلا دوهج ردقن نحن» :هونو
عسضولا عم م˘ه˘ب˘تاور صضي˘ف˘خ˘ت ي˘ف
ناموك ىلع ناهرلا انررقو ،يلاحلا
ةدا˘عإل ي˘لا˘ث˘م˘لا برد˘˘م˘˘لا ه˘˘نو˘˘كل

هركسشأا نأا دوأا مويلاو ،قيرفلا ةلكيه
هجاوي وه˘ف ،بسصن˘م˘لا ه˘لو˘ب˘ق ى˘ل˘ع
ه˘˘تارار˘˘قو ة˘˘يدا˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘غ تاءار˘˘˘جإا
.«اهرامث يتؤوت ةعاجسشلا

ة˘يو˘لوألا» :ف˘سشك ،ي˘سسي˘م ن˘˘عو
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا ي˘˘˘ف هدو˘˘˘˘جو تنا˘˘˘˘ك
ل˘˘˘˘خدأا لأا ترر˘˘˘˘قو ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

صضع˘˘ب˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘لد˘˘ج تا˘˘سشقا˘˘ن˘˘˘م
لينويل عيب ديرأا يننأاب ينومهتا
يفو ،اذه ركنأاو ةحئاجلا ببسسب
ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘سسن م˘ل ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا

عور˘˘˘˘سشم ن˘˘˘˘م اءز˘˘˘˘ج ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأاو
،وكيسسÓ˘كلا م˘كح ن˘عو.«ناموك
،نآلا رمتؤو˘م˘لا ي˘لو˘خد ل˘ب˘ق» :ق˘ل˘ع
ةيتوسص تÓيجسست كانه نأا ينوغلبأا
˘مو˘ق˘ن˘سسو ،هد˘˘عا˘˘سسم ع˘˘م م˘˘كح˘˘ل˘˘ل
ىلع اًسضارتعا انمدقو رمألا ليلحتب

اًدبأا يلا˘ب˘ب ر˘ط˘خ˘ي م˘ل» :دازو.«ر˘مألا
،ي˘سسي˘م ة˘ي˘سضق بب˘سسب ة˘لا˘ق˘ت˘˘سسلا

اًدج ريثم يدانلل ديدجلا عورسشملاو
،لي˘نو˘ي˘ل ل˘ث˘م ى˘ماد˘ق˘لاو با˘ب˘سشل˘ل
اذه باقلأاب زوفنسس هعم اننأا دقتعأاو
نم فوخلا نع هلاؤوسسبو.«مسسوملا

،ةنولسشرب نم درطُي صسيئر لوأا هنوك
نمو ،فوخب يدانلا ريدن ل» :قلع
نع يدان˘لا ءا˘سضعأا ر˘ب˘ع˘ُي نأا م˘ه˘م˘لا
ابقل22 انققح0102 ذنمو ،مهسسفن
نم دقع يف طسسوتم لسضفأا وهو
ءايسشألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘هو ،ن˘مز˘لا
.«ءاسضعأÓل اهحرسشل
لسصحن ى˘ت˘ح ؟ة˘لا˘ق˘ت˘سسلا» :م˘تأاو
ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا ن˘م ة˘با˘جإا ى˘ل˘˘ع
ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘ل ،تيو˘˘˘سصت˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق
.«رظتننسسو ،تارارق

ر .ق ^

يسس هيإل ةيوقلا ةريسسملا تلطعت
صسإا هيإا هفيسض عم لداعتلاب نÓيم
،امهنم لكل فادهأا ةثÓثب امور
صسما لوأا ءاسسم ،ةريثم ةارابم يف
نم˘سض ،ور˘ي˘سس نا˘سس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
نم ةسسماخ˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
.يلاطيإلا يرودلا
نا˘˘˘˘˘تلز نÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سس
«ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث» صشت˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا

يف صسريكيا˘م˘ي˘لا˘سس صسي˘سسكي˘لأاو
داع امنيب ،97و74و2 قئاقدلا

ربع تارم ثÓث ةجيتنلا يف امور
و˘تر˘ي˘ف نادرو˘جو و˘كي˘جد ن˘˘يد˘˘يإا

41 قئاقدلا يف لوبموك صشارامو
.48و17و
ى˘لإا م˘هد˘ي˘سصر «ار˘بإا» قا˘فر ع˘فر
تاراسصتنا ةعبرأا دعب ةطقن31
،ةيسضاملا تلوجلا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
يف يمسصاعلا قيرف˘لا ل˘ظ ا˘م˘ن˘ي˘ب
.طاقن8 ديسصرب عسساتلا زكرملا
مل ثيح ،ةريبك ةراثإاب ءاقللا أادب
زه ىتح ني˘ت˘ق˘ي˘قد ن˘م ر˘ث˘كأا ر˘م˘ت
د˘ع˘ب كا˘ب˘˘سشلا صشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
.وايل ليئافار نم ةعئار ةريرمت
ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘سصلا فو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضلا كراد˘˘˘˘˘ت
ةلكرب اعيرسس اولداعتو ،ةركبملا

،ينيرغيليب وزنيرول اهبعل ةينكر
ي˘ف و˘نا˘سشورا˘تا˘ت صسرا˘ح˘لا أا˘ط˘خأا
هسسأارب وكيجد اهعسضيل ،اهريدقت
.كابسشلا يف
ىمرم ددهو ،رطخألا نÓيم ناك
ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ي˘ت˘نار˘ي˘م و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا

ز˘˘يد˘˘˘نا˘˘˘نر˘˘˘ه و˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ل ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م
دعبأا امنيب ،نكا˘هو ي˘لو˘ي˘نا˘مورو

.رياك نوميسس ةيسسأار مئاقلا
فوتكم «بائذلا» قيرف فقي مل
ونا˘سشورا˘تا˘ت ىد˘سصت ل˘ب ،يد˘يألا
ز˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘يإا ر˘˘˘جور ي˘˘˘تد˘˘˘يد˘˘˘سست˘˘˘ل
امامت تفتخا امنيب ،ين˘ير˘غ˘ي˘ل˘ي˘بو
ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘˘لا روا˘˘ح˘˘م˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ
ورد˘˘ي˘˘بو نا˘˘ير˘˘ت˘˘ي˘˘خ˘˘˘م كير˘˘˘ن˘˘˘ه
ي˘˘ف.لوزا˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘سسو ز˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور
نÓيم مدق˘ت ،ي˘نو˘بر˘ك و˘يرا˘ن˘ي˘سس
نم لقأا دعب ةجيتنلا يف اددجم
،يناثلا طوسشلا ةيادب نم نيتقيقد
ة˘ه˘ب˘ج˘لا ن˘م وا˘ي˘˘ل قر˘˘ت˘˘خا ثي˘˘ح
،ة˘ي˘سضر˘ع ةر˘ك بع˘˘لو ،ىر˘˘سسي˘˘لا
ةديدسستب صسريكيام˘ي˘لا˘سس ا˘ه˘ل˘با˘ق
صضفتنا امك.كابسشلا يف ةرسشابم
نا˘ير˘ت˘ي˘خ˘م دد˘هو ،ا˘ع˘ير˘سس ا˘˘مور
نيتسصرفب نÓيم ىمرم وكيجدو
ىو˘˘ت˘˘سسم ع˘˘جار˘˘ت.نيتريطخ
،رر˘˘˘ب˘˘˘م نود «ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘لا»
ى˘ت˘ح ط˘غ˘سضلا با˘ئذ˘˘لا ل˘˘سصاوو
ي˘ف ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا طرو˘ت

ءا˘ن˘˘ثأا ورد˘˘ي˘˘ب د˘˘سض ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر
نايرتيخم ةديدسستل ريخألا ةعباتم
.و˘نا˘سشورا˘تا˘ت ا˘ه˘ل ىد˘سصت ي˘˘ت˘˘لا
،حاجنب ءازجلا ةلكر وتريف مجرت
كرح˘ت˘يو ،ادد˘ج˘م ا˘مور لدا˘ع˘ت˘ي˘ل
نÓ˘ي˘م برد˘م ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس
كار˘سشإا˘ب ةد˘حاو ة˘ع˘فد ن˘ي˘ل˘يد˘ب˘ت˘ب

نا˘كم صشت˘ي˘نور˘كو و˘خ˘ي˘ي˘ت˘سسا˘˘ك
لح امنيب ،وايلو صسري˘كيا˘م˘ي˘لا˘سس
يف ينيرغيليبل Óيدب يتناتسسيرك
جذاسس أاطخ نمو.امور فوفسص
ة˘ل˘قر˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘سشنا˘م ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘˘ج˘˘ل

ةلكر مكحلا بسستحا ،ولغوناهلاك
صشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘˘بإا ا˘˘هدد˘˘سس ،ءاز˘˘ج
ةجيتنلا يف نÓيم مدقتيل حاجنب
ةراثإلا فقوتت مل.ةثلاثلا ةرملل

،ةينكر ةلكر نمف ،دحلا اذه دنع
ةكرحب ةركلا داعبإا ناتلز لواح
ه˘تزوا˘ج˘ت ا˘ه˘ن˘كل ،ة˘ي˘سضار˘ع˘ت˘˘سسا
زر˘ح˘ي˘ل ،لو˘ب˘˘مو˘˘ك ى˘˘لإا ل˘˘سصت˘˘ل
.وسسورÓيجلل ثلاثلا فدهلا

امور بائذ خف يف رثعتي نÓيم



ةصضايرلا0882ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر11ـل قفإوملإ0202 ربوتكأإ82ءاعبرألإ

sport@essalamonline.com

جربلا يلهأا ةرادإا تحجن
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘˘ف
مت ةزيمم ة˘ق˘ف˘سص ط˘ب˘سضب
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح دا˘˘˘˘نزو˘˘˘˘ب ةرادإا
بعل ع˘م د˘ق˘ع˘لا ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش ط˘˘سسو
يذ˘لاو ل˘ي˘ب˘ن ة˘حا˘˘م˘˘سسو˘˘ب
اذهبو طسسولا طخ لغسشي
لÓ˘˘ب نو˘˘˘كي م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘لا
ار˘ي˘ث˘˘ك حا˘˘ترا د˘˘ق ير˘˘يزد
صضع˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ي˘ف ه˘ي˘ف ةر˘ب˘خ˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
ع˘ق˘ع˘قو صشو˘م˘ح ة˘ل˘˘كا˘˘سش
ي˘˘˘˘˘ف ةرادإلا نأا ر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘ي
ع˘˘˘م ةدا˘˘˘ج تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘˘م
لجا نم ةسشادق برتغملا
ل هناو ة˘سصا˘خ ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا
ع˘˘م ةزا˘˘جإا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي لاز˘˘ي
ةنجل مكح نا امب قيرفلا
هنع عجارتي دق تاعزانملا
م˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘˘لا
.قافتا ةطقن ىلا لوسصولا

رفصصألإ دإرجلإ
ثدح ام ىلع طخاصس

تابيردتلإ يف
ر˘ب˘˘ع ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ن˘˘˘ع ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنأا
ا˘م˘م ر˘ي˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘سس
صسما لوا ةسصح يف ثدح

ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا م˘˘ت ن˘˘˘يأا
اذكو دانزوب ماعلا ريدملا
يريزد لÓب بردملا متسش
م˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘سضت ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
نيبلاطم ام˘ه˘ع˘م ع˘سساو˘لا
مارتحا ةرورسضب ع˘ي˘م˘ج˘لا
ثح˘˘˘˘˘بو ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘˘كفأا

قيقحت ي˘ف ا˘م˘ه˘تد˘عا˘سسم

امهناو ةسصاخ تاحا˘ج˘ن˘لا
و˘تا˘كر˘ي˘˘م حا˘˘ج˘˘نإا لوا˘˘ح
ماي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
يت˘لا تا˘باد˘ت˘نلا صضع˘ب˘ب
نا ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي
ة˘˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا نو˘˘˘˘كت
بع˘ل˘ب ح˘˘م˘˘سست ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.ةيعئÓط راودأا
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ةدكيكصس ةبيبصش

ينفلإ مقاطلإ حيري ةربخلإ رصصانع دجإوت

مويلا هتاريسضحت رسشابيو ايمسسر عقوي ةحامسسوب

جربلإ يلهأإ

ةسصاخ يدانلا تيب يف ةيلاملا ةمزلا جارفنا فيطسس قافو وبعل رظتني
صسيئر فرط نم قباسسلا يف اهوقلت يتلا دوعولا قفو لمعلا ديري لكلا ناو
ديحولا ليبسسلا نوكيسس دهعلاب ءافولاف بارعا نيدلا زع ةرادإلا صسلجم
كسش نود نم يذلا رملا وهو حيحسصلا قيرطلا يف ريسسلا لجا نم يدانلل
ةيلاملا ةلويسسلا نامسض ىلع ةمداقلا تاعاسسلا يف لمعي صسيئرلا لعجيسس
طينحج ءاقفر ناك يتلاو ةفلختملا مهروجأاو مهتاقحتسسم ديدسست لجا نم
.قباسسلا يف اهب اوبلاط دق

طقف فوصصوب ليوحت ةميق ىلع هدامتعإ ىلع بإرعأإ مل صضعبلإ
بارعا نيدلا زع عم ريبكلا مهنماسضت نع يدانلا قاسشع ربع هتهج نم

لجا نم ةكسسلا يف قيرفلا عسضو ىلع ادهاج لمع هنوك نم مغرلابو يذلا
فوسصوب ليوحت لاومأا راظتنل همل رخلا صضعبلا نا لا اديج ريسضحتلا

يتلا ةيلاملا ةلويسسلا ريفوتل ىرخأا تاهج وحن كرحتلا نود نم طقفو
اوناك ءاسضيبلاو ةلحكلا قاسشع نا ركذي ةبيتكلا روجأا ديدسستب حمسست
ءانب لجا نم ةينابسشلا تائفلا باسسح ىلإا ليوحتلا ةميق ليوحت نوديري
.هنابسش ىلع دامتعلا ةلسصاوم نم هنكمت قيرفلل ةيوق ةدعاق
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ايلام ةمزأ’ا جارفنا نورظتني قافولا وبع’
فيطصس قافو

رطخلإ صسوقان قدت «ماصصل» ةرإدإإ

سضارتق’اب رييÓم ةثÓث فلك وتاكريملا

ةليلم نيع ةيعمج

نا˘˘كمإا˘˘ب نو˘˘كي ن˘˘˘ل
ي˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘سس بعÓ˘˘˘لا
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘لا
كلذو ةمداق˘لا تا˘يدو˘لا
صشتو˘˘˘˘˘˘كلا نا بب˘˘˘˘˘˘سسب

قارغا ديري ل ينارمع
ىلع رخا بعت يف هسسفن
ط˘سسو˘لا ط˘خ ىو˘ت˘سسم
تقولا هحنم ررق ثيح
ل˘˘˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘˘˘م مزÓ˘˘˘˘˘˘˘لا
كلذبو هتيفاع عاجرتسسا
بعÓ˘لا ى˘ل˘ع نو˘كي˘سس
تادوهج˘م˘لا ة˘ف˘عا˘سضم
لÓ˘˘خ ر˘˘ث˘˘كا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ع˘ي˘با˘˘سسألا
نع اديعب دجاوتلا لجا
د˘˘ي˘˘ع˘˘ي د˘˘ق ل˘˘˘كسشم يأا
ر˘ف˘سصلا ى˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

 . ةلوطبلا تلوج ىلوأا نع اديعب لقألا ىلع نوكيسس ينعملاف اذهبو
«رفانصسلإ» ءايتصسإ ريثت وطي ةيصضق يف ةرإدإلإ ةوطخ

ةوطخلل ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا راسصنا فسسأات هتاذ قايسسلا يف
وطي بعÓلا ءاقبإا نع نوثحبي نيذلاو قيرفلا يلوؤوسسم فرط نم ةعبتملا
لعجب اهل حمسسي يذلاو افيفلا نوناق عابتا لÓخ نم طقف فيسصلا ىلا

نم ناك رفانسسلا ءايتسسا نا ركذي مسسوملا ةياهن عم يهتني بعÓلا دقع
يمسساقلبو ةدايع نب عاسض املثم فيسصلا يف بعÓلا عايسض نم مهفوخت
ديدجت ىلع لمعلاو اهتعجارم ةرورسضب رفانسسلا بلاط يتلا ةوطخلا يهو
.مسسوملا اذه لسضفأا دودرمب نوكي ىتح هدقع
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ةرإدإلإ نم نوؤواتصسم رفانصسلإ

رفسصلا ىلإا ةدوعلا يدافتل رثكأا داهتج’اب بلاطم يرمعلا

ةنيطنصسق بابصش

بعÓلا حجن ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك
قيرف عم هدقاعت خسسف يف فيسض
نلعي هلع˘ج ا˘م و˘هو ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا
داحتا قيرف˘ل ي˘م˘سسر˘لا ه˘ما˘م˘سضنا

صسنابسسوسسلا يهن˘ي اذ˘ه˘بو ة˘با˘ن˘ع
ناك بعÓلا ناو ةسصاخ لسصاحلا
نكلو ةدم ذنم هدقع ىلع عقو دق
حيرسستلا قئاثو ىلع هلوسصح مدع
عرسشيسس اذهبو هبادتنا ةيلمع رخا
رسضحم˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا ي˘ف بعÓ˘لا
ل˘م˘ع˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ل˘ب˘˘ق ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
د˘كا بعÓ˘لا نا ر˘كذ˘ي ي˘عا˘م˘ج˘˘لا
ةفا˘سضإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ي˘ع˘سس
. اداكيسسور ءانبل ةوجرملا

ةبيتكلاب بجعم ناصسيتفإ
نم تايدولإ طبصضل ىعصسيو

ةفيلوتلإ ديدحت لجإ
بردملا ى˘ن˘ثا ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك نا˘سسي˘ت˘فا
هفرط نم صضورفملا طابسضنلاو
ةيعامج حور قلخب حمسس يذلاو
ه˘ت˘ي˘ن نا اد˘كؤو˘م ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ف˘ي˘ظو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا نو˘˘كت˘˘سس

ىلا قيرفلا ةدايقل نيبعÓلا نسسحا
نأا˘˘˘ب هد˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت م˘˘˘غر نا˘˘˘مألا ر˘˘˘ب
ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف ن˘˘كت م˘˘ل ة˘˘ما˘˘نزر˘˘˘لا
نا ر˘كذ˘ي ة˘يد˘كي˘كسسلا ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
صضع˘ب ن˘ع نلا ثح˘ب˘˘ي ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ل˘˘جا ن˘˘م ف˘˘ل˘˘سشلا ي˘˘ف تا˘˘يدو˘˘لا
ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ط˘ب˘سض ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةديج جئاتن قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا
.ةلوطبلا يف
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فلصشلإ صصبرت لÓخ ةيدو تايرابم ةجمربل ىعصسي

 مهيلع ينثيو هيدعاسسم لمعل ديعسس زاكعوب

ةركصسب داحتإ

زاكعوب يسسنوتلا ينقتلا قحتلا
ثيح ةركسسب داحتا قيرف فوفسصب
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ه˘ل˘م˘ع ر˘˘سشا˘˘ب˘˘ي˘˘سس
جئاتن رهظت امثير كلذو ةمداقلا
لسصاوت دقو اذه91 ديفوك ليلحت
د˘عا˘سسم˘لا ه˘م˘قا˘˘ط ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

لمعلل ةسصاخ اريثك مهيلع ىنثاو
يسصبرت يف هب اوماق يذلا رابجلا
نا˘ك يذ˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘˘لاو ةر˘˘كسسب

دح دعبأل احجان نيبعÓلا بسسح
مهلعج يند˘ب˘لا بنا˘ج˘لاو ل ف˘ي˘ك
ينقتلا ر˘سشا˘ب˘ي˘سسو اذ˘ه ةو˘ق ر˘ث˘كأا

لبقملا يدا˘ن˘لا صصبر˘ت ي˘ف ه˘ل˘م˘ع
يف ةريبك ةبسسنب نوكيسس يذلاو
.فلسشلا ةنيدم

ةيلاملإ ةمزألإ مغر» :يولع
لمع ريصسملإ مقاطلإ نأإ لإإ

يف انعصضول هعصسو يف ام لك
«ةديج فورظ

عم ثيدح انل ناك ىرخأا ةهج نم
دا˘ح˘تلا ن˘ير˘ع˘ل د˘ئا˘ع˘لا صسرا˘ح˘˘لا

رودلا ىلع اريثك ىنثأا ثيح يولع
يف ةرادإلا هب موقت يذلا ريبكلا

فورظ يف ه˘ئÓ˘مز ع˘سضو ل˘ي˘ب˘سس
م˘˘ه˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سست ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع
اذه يف لاق دقو اديج ريسضحتلاب
ي˘ت˘لا ة˘مزألا نأا د˘ق˘ت˘عا» :دد˘˘سصلا
يدا˘ن˘لا تل˘ع˘ج ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘˘ي
لاو˘˘مأا نود ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح صضف˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي
يذلا ريسسملا مقاطلل ريدقت ةيحتف

دوقت˘سس ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ب˘ي˘كر˘ت ن˘م˘سض
انناو ةسصاخ ةهجاولا ىلا يدانلا
لجا نم ةر˘ي˘ب˘ك تا˘حو˘م˘ط كل˘م˘ن
.ىلوألا راودألا بعل
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لمحتب عيمجلا تبلاطو رطخلا صسوقان ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تقد
دي ميدقتب تدعو دق تناك يتلا ةيلحملا تاطلسسلا نم اءدب هتايلوؤوسسم
تحمسس ةلويسس نامسض لجا نم ةدهاج تلمع اهناو ةسصاخ قيرفلل نوعلا
مسسوملا يبعل تاق˘ح˘ت˘سسم ن˘م ءز˘ج د˘يد˘سست˘بو تا˘باد˘ت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ا˘ه˘ل
نود نمو اذه رييÓم3 يلاوح قيرفلا تفلك يتلا ةيلمعلا يهو يسضاملا
يف ةيفحسص ةودن دقع ىلا ينارمعلا ةقفرب ديسص نب صسيئرلا ىعسسيسس كسش
. طاقنلا ديدع حيسضوت لجا نم ةمداقلا تاعاسسلا

يمامألإ طخلإ ةدايقل ةيماح ىلع ريبك ليوعتلإ
هتيزهاج دكا دقو ةبيتكلا عم هتابيردت ةيماح بعÓلا رسشاب قايسسلا يف

يف هنا دكا ثيح قباسسلا يف تابيردتلا نع فقوتي مل هناو ةسصاخ ةيندبلا
يف اهدعب لوخدلاب هل حمسست يتلا نيرامتلا صضعب ىلا طقف ةسسام ةجاح
قيفوتلا هل ىنمتو اديج هب بحر دادعتلا لك نا ركذي ةعومجملا ءاوجأا

بلق بسصنم يف هتربخل ارظن هيلع نوكتسس تÓيوعتلا لك ناو ةسصاخ
هقتاع ىلع ةاقلم ةيلوؤوسسملا لك لعجيسس ةبيايط ليحر نا امب موجهلا
.يماملا طخلا ةدايقل
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ةيلاثملإ ةفيلوتلإ نع ثحبي ناصسيتفإ

ةبيبسشلل همامسضنا نلعيو ةنوب نم هحيرسست ىلع لسصحتي فيسض
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م˘ل ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا لاز˘˘ت ل
ياو˘كناو ة˘ي˘سضق ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
،ينوري˘ما˘كلا بعÓ˘لا ي˘نور
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل تسضفر ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةزا˘˘جإا بح˘˘سس تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘ب˘ع كلذ˘ب مر˘ح˘ت˘˘ل ،ر˘˘ي˘˘خألا
بعÓ˘˘لا لا˘˘بر˘˘˘غ ن˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
ي˘ف ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ن˘م ي˘نادو˘˘سسلا
دعو˘م ى˘لإا ل˘جأا˘ت˘يو د˘ي˘م˘ع˘لا

.مولعم ريغ
نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
نع تعجارت تاعزانملا ةنجل
،ي˘نور˘ي˘ما˘كلا ةزا˘˘جإا بح˘˘سس
ر˘ي˘خألا اذ˘ه ى˘كت˘سشا ا˘مد˘ع˘˘ب
ى˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا
،ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا
تاعزانملا ةنجل ةئيه دكؤوتل
ذاختاب ةلوخملا يه صساتلا نا
ع˘جار˘ت˘ي˘ل ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا
د˘يد˘˘ج ن˘˘م لا˘˘بر˘˘غ م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت
د˘عو˘م را˘ظ˘ت˘نا ى˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘يو
ة˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ل˘˘سصف
.ينور مجاهملا

بردملا قفاو رخا قايسس يفو
ةراعإاب ةرادإلا رارق ىلع زيغن
ىلإا ةلياسص قحلا دبع بعÓلا

لبق صساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا فو˘ف˘سص
42ـب تÓيوح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ق˘ل˘غ
بعÓلا نأا دكأا امدعب ،ةعاسس
ل ةملعلا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘با˘سسلا
ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ي

.ديدجلا مسسوملا
ى˘˘لا بعÓ˘˘لا ةرا˘˘عإا تءا˘˘جو
،دحاو مسسومل صسابعلب داحتا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت  ل˘˘جأا ن˘˘م
مل ريخلا ناو ةسصاخ ،ددجلا
ي˘ف ه˘سسف˘˘ن صضر˘˘ف ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
ذ˘ن˘م ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
يوتسشلا وتاكريملا يف همودق
ق˘˘˘ب˘˘˘سسو اذ˘˘˘˘ه .ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تخسسف نا رئازجلا ةيدولومل

،لاوط نامث˘ع صسرا˘ح˘لا د˘ق˘ع
.يناترولا يدهم يسسنوتلاو
لا˘ب˘سشا زا˘ف ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘مو

يتلا ةيدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا˘ب ز˘ي˘غ˘ن
يدان دسض صسما لوأا اهوسضاخ
تفر˘˘عو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
د˘ي˘م˘ع˘لا ةر˘ط˘ي˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ثي˘˘ح ،صضر˘˘ع˘˘لاو لو˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب
م˘˘يدرو˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسا

ةر˘ي˘ط˘خ صصر˘ف ةد˘ع ة˘عا˘ن˘سص
ةيادب نم ىلوألا قئاقدلا يف
ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي نا ل˘˘ب˘˘ق ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ءاسضما ظيفحلا دبع مجاهملا
ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا ي˘˘ف لولا فد˘˘ه˘˘لا
لولا طوسشلا يهتنيل ،81ـلا

.ةجيتنلا هذه ىلع

يناثلا طو˘سشلا قÓ˘ط˘نا ع˘مو
ق˘ي˘م˘ع˘ت ن˘م م˘يدرو˘ب ن˘˘كم˘˘ت
بردملا موقي نأا لبق قرافلا
ماحقإاو تارييغت ءارجاب زيغن
ةقيقدلا يف ةيناثلا ةعومجملا

،وباج نمؤوملا دبع ةدايقب .06
ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘لا فا˘سضأا يذ˘˘لا
اهيف غوار ةعيرسس ة˘قÓ˘ط˘نإا˘ب

ةركلا ن˘كسسأاو ،ن˘ي˘ب˘عل ةد˘ع
نكمت˘ي نا ل˘ب˘ق .كا˘ب˘سشلا ي˘ف
ةجيتنلا صصيلقت نم مسصخلا

نع دي˘حو˘لا ه˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘سستو
.ءازج ةبرسض قيرط

جاحلب اصضر
باب˘سش يدا˘ن ة˘ن˘يز˘خ تم˘ّعد˘ت
م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م˘˘ب لÓ˘˘ج دلوأا

ةناعإا راطإا نمسص لخدت يتلاو
ة˘ن˘يد˘م ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘ل تسص˘˘ّسصخ
ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘˘كسسب
ة˘ن˘˘سسل ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلا

0202.
ز˘يز˘ع د˘م˘ح˘م د˘ي˘˘سسلا را˘˘سشأاو
ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ه˘ّنأا ي˘ئلو˘لا
ةحئاج ببسسب ةينازيملا صصّلقت

ة˘˘يلو˘˘˘لا ّنأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
قر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘عد ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
صصوسصخلا˘بو تا˘سصسصخ˘ت˘لا

لسصتم قايسس يفو مدقلا ةرك

ّنأا ىلع ديكأاتلا ثدحتملا عبات
ق˘فار˘˘ي ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
قرفلا معد لاجم يف يلاولا
نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
دلوأا با˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘يو˘˘م˘˘ت

.ميتنسس رايلم1 ـب رّدقي لÓج
ثدحتملا ددسش ريخألا يفو
ي˘ف م˘ها˘سست غ˘لا˘ب˘م˘لا نأا ى˘ل˘ع
،ةقطنملاب ة˘سضا˘ير˘لا ع˘ي˘ج˘سشت
يتلا فورظلا مغر هّنأا ادّكؤوم
ءا˘بو ءار˘˘ج ا˘˘ندÓ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت

ةينازيم فعسضو ،91‐ ديفوك
ّنإاف ،هريبعت ّدح ىلع ،ةيلولا
موقت˘سس ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
  .اهتابجاوب

طيمز.ع

لÓج دلوأإ بابصش
ةيصضايرلإ قرفلإ ةيلولإ معد نمصض لخدت

ميتنسس رايلم نم ديفتسسي ةرادإ’ا

ةمسصاعلا داحتا ةليكسشت تداع
نأا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ءاو˘˘˘جأل
ةرت˘ف ن˘م ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا تدا˘ف˘ت˘سسا

ماتتخا بقع نيموي ةدمل ةحار
ءا˘ق˘فر ه˘سضا˘˘خ يذ˘˘لا صصبر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف يردو˘˘ك د˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا

فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سساو م˘˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ا˘ب˘سسح˘ت ادد˘ج˘م تار˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا

اهمسسوم يف ةلوطبلا قÓطنل
لا˘م˘ك بعÓ˘لا د˘كأاو .د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
هئÓمز ةقفر دافتسسا هنأا يبرعلب
د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘حار ن˘˘˘م
يف ا˘هو˘لذ˘ب ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا
طسسو فاسضأاو ،قباسسلا صصبرتلا

ريسضحتلا نأا «ةراطسسوسس» ناديم
صسا˘كل داد˘ع˘ت˘سسÓ˘ل ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م

قÓ˘ط˘نا ق˘ب˘سست ي˘ت˘لاو ر˘بو˘سسلا
امك ،ديد˘ج˘لا يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا دد˘˘سش
ي˘˘ف م˘˘سسو˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت نود˘˘ير˘˘ي
ل˘ك ى˘ل˘ع بع˘ل˘لاو ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
 .ةنكمملا باقلألا

ثد˘ح˘ت ل˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
فو˘ف˘سصل د˘يد˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا
لا˘كع م˘ي˘ل˘سس ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
يسسنرفلا يجنا يدان نم امداق
ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا لو˘˘ح
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا هار˘˘جأا يذ˘˘لا راو˘˘ح˘˘˘لا
هنا ىلإا اريسشم ،يدانلل يمسسرلا
زج˘ح ل˘جا ن˘م اد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ي˘سس
.لوألا قيرفلا يف ةيسساسسأا ةناكم

طيمز.ع

«ربوسسلا» ءاقلل ابسسحت تاريسضحتلا فنأاتسست «ةراطسسوسس» ةليكسشت
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ديمعلا عم لهؤوي نل لابرغلاو ديدج نم لجؤوت ينور ةيسضق

رئإزجلإ ةيدولوم

ىلع لئابقلا ةبي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت نو˘كت˘سس
نمسض ي˘نا˘ث˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ع˘م د˘عو˘م
قرف ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ةر˘غ˘سصم˘لا ةرود˘لا
.لوألا فرتحملا يف ةطسشان
ينافلزلا نماي بردملا لابسشأا هجاويسسو
ةيادب مداقلا ةعمجلا موي ةمسصاعلا داحتإا

يتلاو ،لوز فسصنلاو ةثلاثلا ةعاسسلا نم
دعب «يرانكلا»ـل رابتخإا يناث نوكتسس
كي˘ت˘ي˘ل˘تأا ما˘مأا نا˘ك يذ˘لا لوألا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ةجيتنب ريخألا زوفب يهتنا يذلاو وداراب
ينقتلا دمتعي نأا رظتنملا نم نيأا ،1‐2
تبعل يت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘ل˘ع ي˘سسنو˘ت˘لا
يتلاو وداراب ةارابم نم يناثلا طوسشلا
.ءاقللا يف اديج ادودرم تمدق
صشودح بعÓلا دكأا لسصتم قايسس يف
ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ة˘ق˘يد˘ح ي˘˘ف صسا˘˘ي˘˘لإا
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا صصو˘سصخ˘˘ب «يرا˘˘ن˘˘كلا»ـل

طوسشلا يف »:Óئاق «كابلا» مامأا ىرج
نأا دعب ءاطخألا نم ديدعلا انبكترإا لوألا
يذ˘˘لا م˘˘سصخ˘˘ل˘˘ل تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ن˘˘كر˘˘˘ت
انبعل يناثلا طو˘سشلا ي˘ف ا˘مأا ،ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسا
ءا˘ط˘خأا ا˘ن˘ع˘با˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘سضفأا ل˘˘كسشب
قلخ انعط˘ت˘سساو ا˘ها˘ن˘ح˘ح˘سصو ا˘ن˘ئÓ˘مز

رخآا اذه »: عباتو ،«صصرفلا نم ديدعلا
ةارابم انمامأا تلاز امو صصبرتلا نم موي
ح˘ي˘ح˘سصت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘˘سس ثي˘˘ح ،ة˘˘يدو
،ءاقللا لب˘ق صصئا˘ق˘ن˘لا كراد˘تو ءا˘ط˘خألا

ءا˘ق˘با ل˘جأا ن˘م زو˘ف˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ن˘˘سسو
ع˘فاد˘م˘لا دا˘عو ،«ة˘ع˘ف˘تر˘م تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا

صصو˘سصخ˘ب ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
روطتا انا »:احرسصم قيرفلا لخاد ءاوجألا

عم اديج تجمدنا رمتسسم نسسحت يفو
،«مسسوملا قÓطنأل زهاج انأاو ةليكسشتلا

نحنو تاسصبرت ع˘برأا˘ب ا˘ن˘م˘ق »:فا˘سضأاو
ةينف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م نوز˘ها˘ج
يأا لجسسن مل هلل د˘م˘ح˘لا ،ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لاو
اذهو تاريسضحتلا ةرتف لÓخ تاباسصإا
ةباسش ةليكسشتلا »: متتخأاو ،«يباجيإا رمأا

نحن ةربخلا باحسصأا نوبعÓلا دجاوتيو
لسضفألا م˘يد˘ق˘ت˘ل نو˘ل˘ئا˘ف˘ت˘مو نوز˘ها˘ج
.«راسصنألا داعسسإاو
هيبعÓب ينافلزلا داسشأا لسصتم نأاسش يف
ثيح ،ةيحلوب ءايركزو لابوطلا دمحم
ةوجرملا ةفاسضإلا نامدقيسس امهنأا دكأا
نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ «يرا˘˘ن˘˘كلا» مو˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل
ثÓث ىلع بعلتسس ةيلئابقلا ةليكسشتلا

صسأاك ،ةلوطبلا ؛لبقملا مسسوملا تاهبج
ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ميدقت يف ةرادإلا لمأات يتلاو ةيقيرفإلا

نم ةياد˘ب اد˘ي˘ج اراو˘سشم نور˘م˘ح ءا˘ق˘فر
.ديدجلا مسسوملا

طيمز.ع

عم صسابعلب داحتا قيرف ةرادإا تدقاعت
ةيدولومل يروحم˘لا ع˘فاد˘م˘لا ة˘ل˘يا˘سص
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع د˘حاو م˘سسو˘م˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لو˘ح نا˘فر˘ط˘لا ق˘ف˘تا ا˘مد˘ع˘˘ب ،ةرا˘˘عإلا

ع˘م˘ج˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ةد˘˘مو ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص

.«ةركملا» ـب بعÓلا
نع يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
ةدمو ةمي˘ق ى˘ل˘ع ة˘ل˘يا˘سص ع˘م قا˘ف˘تلا
يد˘ه˘م د˘ق˘ع م˘ي˘سسر˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،د˘ق˘ع˘˘لا
ة˘يدو˘˘لو˘˘م ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو ي˘˘نا˘˘ترو˘˘لا

ع˘˘م ن˘˘ي˘˘مو˘˘سسم ع˘˘قو يذ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،رم˘حألاو ر˘سضخألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا
ي˘ف د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف د˘˘ع˘˘ب
.صسابعلب عم عقويل ةمداقلا تاعاسسلا

ب.م.يرصسيإإ

«ةراطصسوصس» مامأإ ةديدج ةيدو عم دعوم ىلع «يرانكلإ»

«راسصنأ’ا داعسسإ’ فدهنو ةلوطبلا نودعتسسم نحن» :سشودح

لئابقلإ ةبيبصش

نيمسسومل يناترولاو ةراعإ’ا ليبسس ىلع ةلياسص عم دقاعتت «ةركملا»
صسابعلب داحتإ

ةمصصاعلإ داحتإ

ةبقلا دئار قيرف ةرادإا لسصاوت
رداق بردم داجيإا ىلع لمعلا

ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ى˘˘ل˘˘ع
بردملا عم يزاوتلاب لمعلاو
.يسسيمح رونلا دبع يسسيئرلا

ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
نأا يدا˘ن˘لا ةرادإا ن˘م ة˘ب˘ير˘˘ق˘˘لا
ةيتاذ ريسس ةدع كلمت ةريخألا
يلو˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م ن˘ي˘برد˘م˘ل
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا
ىلع ،ةنسس12 نم لقأا فيدرلا
ي˘ف رو˘˘مألا م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا
لبق ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا
ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘˘سشلا
يقل˘ت د˘ع˘ب د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ر˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘سضلا
.دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا

نأا ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
د˘˘حأل ا˘˘سضر˘˘ع تمد˘˘˘ق ةرادإلا
يف بغرت مل اهنأا لإا نيبردملا
يذ˘˘˘لا م˘˘˘سسلا ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكلا
ة˘طا˘مإا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ه˘˘تر˘˘ت˘˘خا
برد˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه ن˘˘ع ما˘˘ث˘˘ل˘˘لا
ةمداقلا تاعاسسلا يف ديدجلا
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘سشلا ل˘˘ب˘˘˘ق
تازا˘˘˘جإلا بل˘˘˘طو دو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
اميف فيدرلا قيرفلل ةيبسسنلاب
اذكو ةهج نم ىمادقلا صصخي
.ددجلا

ب.م.يرصسيإإ

ةلسصاوتم فيدرلا قيرفلل بردم نع ثحبلا ةيلمع
ةبقلإ دئإر

ي˘ف دو˘ع˘سصلا ع˘ي˘ي˘˘سضت د˘˘ع˘˘ب
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘خألا ق˘˘مر˘˘لا
قيرف ةرادإا دقفت مل ،يسضاملا
لجا نم لمألا ءاعبرألا لمأا
مسسوملا يف يوق قيرف ءانب
ىلوألا راودألا بعلو ديدجلا
ة˘بو˘ع˘سص ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا صضغ˘˘ب
ديدع دجاوت لظ يف ،ةمهملا
فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
.دوعسصلا

عم «ءاقرزلا» ةرادإا تدقاعتو
قيرف ناديم طسسو ةلولع نب
م˘عد ل˘جا ن˘م ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘مأا

دد˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق
رسصتو .ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘سصحو
ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ل˘مألا ةرادإا
بعل لجا       نم يسسفانت
ناو ا˘م˘ي˘˘سسل ى˘˘لوألا راودألا
ةري˘ب˘ك ة˘سصر˘ف تو˘ف ق˘ير˘ف˘لا
يف ءاوسضألا يرودل ةدوعلل
هتراسسخ د˘ع˘ب ،ر˘ي˘خألا ق˘مر˘لا

زكرملا يف هسسفن دجيل ةارابم
ةلوطب˘لا رد˘سصت ا˘مد˘ع˘ب5ـلا

.مسسوملا ةيادب ذنم
ب.م.يرصسيإإ

حسضاو نب عم دقاعتت «ءاقرزلا»
ءاعبرألإ لمأإ
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ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ،صسمأا تد˘˘ق˘˘ع
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا
قدنفب «فا˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل
ر˘˘بو˘˘ن˘˘سصلا˘˘˘ب نو˘˘˘تار˘˘˘ي˘˘˘سشلا
تفر˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

لسصأا نم اوسضع68 روسضح
601.

ى˘ل˘ع رو˘˘سضح˘˘لا قدا˘˘سصو
ي˘بدألاو ي˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
مت امك ،9102 ةنسسب صصاخلا
ةسصاخ˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت
توسص يتلا ةديدجلا ةنسسلاب

.روسضحلا اهيلع
تا˘ي˘لا˘ع˘ف قÓ˘ط˘نا ل˘˘ب˘˘قو

ماق ةيداعلا ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
صسي˘ئر ي˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا
د˘˘˘يد˘˘˘ع م˘˘˘ير˘˘˘كت˘˘˘ب ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ـل تا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا

 .صشوعم
صسأاك تصضرع ةيداحتلإ

9102 ايقيرفإإ ممأإ
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا صضر˘ع

ممأا صسأاك مسسجم مدقلا ةركل
ةيعمجلا لاغسشأا لÓخ ايقيرفإا
قد˘ن˘ف˘˘ب «فا˘˘ف˘˘لا»ـل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
م˘ن˘˘ت˘˘غا ثي˘˘ح ،نو˘˘طار˘˘ي˘˘سشلا
طا˘ق˘ت˘لل ة˘سصر˘ف˘لا ءا˘سضعألا
ايقيرفإا ممأا صسأاك عم روسصلا

رسضخلا اهب زاف يتلا9102
صسدنهم˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ،ر˘سصم ي˘ف
بخانلا يسضاملب نيدلا لامج
 .ينطولا

قاب يصضاملب :يصشطز
دعب ام ىلإإ انعم

2202 رطق لايدنوم
يف ركفأإ ل ايلاحو

ةصسائرل حصشرتلإ
 «فاكلإ»

ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ د˘كأا
يتلا ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ
ءاهت˘نلا بق˘ع ،صسمأا ا˘ه˘م˘ظ˘ن
ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا ن˘م
ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج نأا ،ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب
جيوتت˘لا صسد˘ن˘ه˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘كب
لقألا ىلع هل˘م˘ع ل˘سصاو˘ي˘سس
ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م د˘ع˘ب ا˘˘م ى˘˘لإا

ل˘˘جر˘˘لا بل˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك ،2202
ةئيه ىلعأا صسأار ىلع لوألا

ةرازو نم رئازجلا يف ةيورك
ةداعتسسا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
ةرازو˘ل ه˘ح˘ن˘˘م يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘لا
ءا˘ن˘ب˘ل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا

،فرا˘ط˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت ز˘كر˘م
ق˘˘ير˘˘ف صسي˘˘ئر قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
طا˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ى˘˘لإا ودارا˘˘ب
مدقلا ةرك صصخت يتلا ةماهلا
 ..ةيرئازجلا

يف قاب يصضاملب»
ةياغ ىلإإ بختنملإ
 «2202 رطق لايدنوم

يسشطز نيد˘لا ر˘ي˘خ دا˘سشأا
اهققح يتلا ةديجلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب

بخا˘˘ن˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
ريخألا نأا احسضو˘م ،ي˘ن˘طو˘لا

بقع هدقع ةياهن ىلإا ىقبيسس
حرسصو ،2202 رطق لايدنوم
ممأا صسأاك دعب» :ددسصلا اذهب
ر˘˘سصم ي˘˘ف9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

يذلا ،يسضا˘م˘ل˘ب د˘ق˘ع ا˘ندد˘ج
رطق لايدنوم دع˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘سس
ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن »: ع˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو ،«2202
دقف..انعم قا˘ب و˘هو ه˘جا˘ت˘ح˘ن

اندوقيسسو اميظع ازاجنا ققح
ءاسش نإا مداقلا لايدنوملا ىلإا
 .«هللا

ةداعتصسإ رظتنن نحن»
ميتنصس رايلم07

 «ةرإزولإ ىلع ةمدقملإ
قيرف صسي˘ئر ل˘غ˘ت˘سساو اذ˘ه

نم ةسصر˘ف˘لا ،ق˘با˘سسلا ودارا˘ب
بابسشلا ةرازو ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جا

لاو˘مألا ةدا˘عإا˘˘ب ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ىسضم تقو يف اهل ةمدقملا

،ة˘يدا˘ح˘تلا ة˘ن˘يز˘خ ل˘ب˘ق ن˘˘م
ا˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م د˘˘ق˘˘ل» :در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو
رايلم07 غلبم اقباسس ةرازولا
ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
عورسشم قÓطإل اه˘تدا˘ع˘ت˘سسا
ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘˘كت ز˘˘˘كر˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
تاطلسسلا» :عباتو ،«فراطلا

ن˘مو صضرأا ة˘ع˘ط˘ق ا˘ن˘ت˘ح˘˘ن˘˘م
ن˘˘ع ل˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن م˘˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
.«عورسشملا

لوألا ل˘جر˘لا قر˘ط˘ت ا˘˘م˘˘ك
ميهارب يلاد ىنبم صسأار ىلع
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘˘ق˘˘ع دد˘˘سصب ه˘˘نأا
ةنسس ةياهن لبق ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا

د˘ق˘ع˘ن˘˘سس» : ح˘˘سضوأاو ،0202
ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا

د˘ق˘ع ل˘ب˘ق ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
صسرام ةيباخ˘ت˘نلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ىلع درلا صضفرو اذه ،«مداقلا
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ةد˘ه˘ع˘˘ل ه˘˘ح˘˘سشر˘˘ت

قرطتيسس هنا احسضوم همدع
تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف عو˘˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
 .بسسانملا

يصسنوتلإ يجرتلإ»
ايقيرفإإ يف قلأاتي

 «انيبعÓب
ةسصرف يسشطز توفي مل

نيبعÓلا ةرجه ىلإا قرطتلا
،صسنو˘ت و˘ح˘˘ن ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يسسنوتلا يجرتلا نا احسضوم
ل˘˘سضف˘˘ب با˘˘ق˘˘˘لألا ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي
:لاقو ،نييرئازجلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
مويلا زوفي يسسنوتلا يجرتلا»
ظفتحت نأا ىنمتأاو ،انيبعÓب
،«ا˘ه˘ي˘ب˘عل ل˘سضفأا˘ب ة˘˘يد˘˘نألا

صصيخرتلا حنم صصخي اميفو
ن˘ي˘ب˘عل ن˘م ر˘ث˘˘كأا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل
،فرتحم˘لا قر˘ف˘لا ي˘ف بنا˘جأا
دد˘˘˘ع ع˘˘˘˘فر» :ي˘˘˘˘سشطز لا˘˘˘˘ق
دسض ا˘نأا ..بنا˘جألا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نيناوق عسضو انفدهو ةركفلا

ني˘ب˘عÓ˘لا ماد˘ق˘ت˘سسل ةد˘يد˘ج
 .«بناجألا

كيرصش صسيليبوم»
ـل ةبصسنلاب يخيرات

 «فافلإ
ى˘ل˘ع ي˘سشطز جر˘ع ا˘م˘ك

لماعتم ة˘كر˘سش ر˘خأا˘ت ة˘ي˘سضق
«صسيلي˘بو˘م» لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا

ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا لو˘م˘م
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل
،ايخيرات اكيرسش ىقبي ريخألا

نا ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص» :در˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سساو
ع˘فد ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت صسي˘˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘م
رمت رئاز˘ج˘لاو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘ب˘ع˘سص ع˘سضو˘ب
ىقبي صسيليبوم نكل..ةيلاملا
 .«ايخيرات اكيرسش

ماظن رييغت ةيناكمإإ»
 «درإو ةلوطبلإ

صسيئر يسشطز راسشأاو اذه
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
˘ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا
يف رخأا˘ت˘لا بب˘سسب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نألا قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نا
عم انعمتجا» :لاقو ،ريسضحتلا
ططخ ةدع انعسضوو ءاسسؤورلا

،يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نل
ىلع عا˘م˘جإلا˘ب او˘ق˘فاو ثي˘ح
ري˘غ˘ن ن˘ل ،ةارا˘ب˘م83 بع˘˘ل
تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف لإا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
ةدو˘ع˘لا »:ع˘با˘˘تو ،«ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لا
82ـلا يف نوكتسس تايرابملل
ةجمربب ةيقوف رماوأاب ربمفون
نأا ىلع عوبسسألا يف ةارابم
.«اهدعب نيتارابم بعلن

ي˘˘˘˘˘˘سشطز بلا˘˘˘˘˘˘طو اذ˘˘˘˘˘˘ه
لوكوتوربلا قيبطت ةرورسضب
ىودعلا لقنل ايدافت ،يحسصلا
 .رثكأا

ثيدحلإ ركبملإ نم»
ةدهعل يحصشرت نع

 «ىرخأإ
لوح لاؤوسس ىلع هدر يفو

ة˘سسا˘ئر˘ل ح˘سشر˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا
ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن صسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأا
لاز˘˘ي ل تقو˘˘˘لا نأا ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

˘مو˘ق˘ي ن˘ل ه˘نأا ار˘ي˘سشم ار˘كب˘م
نم نذإلا ذخأا لبق ةوطخ يأاب
:حسضوأاو ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
دح˘لو..ع˘سضو˘لا ع˘با˘ت˘ن ن˘ح˘ن»
تا˘˘ح˘˘ي˘˘سشر˘˘ت د˘˘جو˘˘˘ت ل نآلا
ينبناج ن˘مو فا˘كلا ة˘سسا˘ئر˘ل
ذ˘خأا ل˘ب˘ق رار˘ق يأا ذ˘خ˘˘تأا ن˘˘ل
ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سسا
 .«اندÓب

صسمحتم تيرغول»
ةيدو ةإرابم ميظنتل
 «اصسنرفو رئإزجلإ نيب

نا ي˘سشطز فر˘ت˘عاو اذ˘˘ه
ىلع بعسص خيرات داجيإا مدع
ةيدو ةارابم ةجمرب ةيداحتلا

،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ءوسضلل جاتح˘ي˘سس ه˘نأا ادد˘سشم
تاطل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘سضخألا
اذهب حرسصو ،ءاقللا ة˘ج˘مر˘ب˘ل
دا˘˘˘ح˘˘˘تلا صسي˘˘˘˘ئر» :دد˘˘˘˘سصلا
ا˘سسم˘˘ح˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
˘مد˘ع ن˘كل ،ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘ل
ةارابم˘لا بع˘ل˘ل خ˘يرا˘ت دا˘ج˘يإا

ذخأا انيلع امك ،ةمهملا بعسص
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘سضلا
 .«ةيمومعلا تاطلسسلا

هانققح امب رختفن»
اقدنف كلمن نحنو
 «ةيملاع صسيياقمب
يسشطز داسشأا ،ريخألا يفو

قدنف زيهجتل زجنملا لمعلاب
زكرملا˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تابختنملا بيردتل ي˘ن˘طو˘لا
نأا اريسشم ،ىسسوم يديسسب

،ةيملاع صسيياق˘م˘ب قد˘ن˘ف˘لا
ملكتن نل مويلا» :لسسرتسساو
،ناكلا˘ب ر˘سضخ˘لا ج˘يو˘ت˘ت ن˘ع
ةئيهت ةداعإاب نيروخف اننكل
4ـب ى˘˘سسو˘˘م يد˘˘ي˘˘سس قد˘˘ن˘˘ف
ةيملاع صسيياقمب وهو ،موجن
لا˘ب˘ق˘ت˘سسل از˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘سس
ر˘ه˘سش ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

زيهجت اندعأا» :متخو ،«صسرام
،م˘ي˘هار˘با ي˘لاد˘ب فا˘ف˘لا ر˘ق˘˘م
ا˘م˘ب ن˘يرو˘خ˘ف ن˘ح˘ن مو˘˘ي˘˘لاو
ى˘لإا ا˘ن˘ئ˘ي˘ج˘م ذ˘˘ن˘˘م ها˘˘ن˘˘مد˘˘ق
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا
.«7102 ةنسس

يسشطز صضفر ،ريخألا يفو
ي˘نور ة˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م بعل
صصا˘˘خ ر˘˘مألا نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
 .تاعزانملا ةنجلب

ب.م.يرصسيإإ

 يبدأ’او ›اŸا ريرقتلا ىلع نوقداسصي «فافلا»ـل ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعأا
 مويلإ «غيلزنيبماصشلإ» نم ةيناثلإ ةلوجلإ يف رصضاح «ءإرحصصلإ براحم» نيتوصصم801 لصصأإ نم إوكراصش إوصضع68

مامأا ةيوق ةهجاوم عم دعوم ىلع سسراف
 يكيجلبلا جورب

ويزل هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا صسراف دمحم مويلا ةيسشع لحي
نم ةيناثلا ةلوجلا راطا يف يكيجلبلا جورب بولك يدان ىلع افيسض يلاطيإلا
يزيلجنإلا «دروكسسوه» عقوم هنع فسشك ام بسسحو.ابرروا لاطبا يرود
يلاطيإلا يدانلا اهب لخديسس يتلا ةيسساسسلا ةليكسشتلا يف نوكيسس صسراف نإاف
يذلا ريبكلا دودرملا بقع اذه يتأايو نجورب يدان ماما مويلا ةهجاوم يف
يف ءاوسس ،قيرفلا فوفسص ىلا همامسضنا ذنم  ءارحسصلا براحم هرهظأا

زوف يف مهاسس صسراف نإاف ةراسشإÓل.غيلزنيبماسشلا وا ،ويسشتلاكلا تايرابم
ىلع يسضاملا عوبسسلا ابوروا لاطبا يرود نم ىلوألا ةلوجلا يف ويزل
 .1 ـ3 ةجيتنب ءاقللا ىهتنا ثيح ،يناملألا دنومترود ايسسوروب يدان

جاحلب اصضر
 رصضخلإ مجن فصص يف نوفقي نويلاطيإلإ

 امور مامأا رثعتيو ملظلل سضرعتي رسصان نب
يلاطيإلا نÓيم يسسا بعلو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا دجو

يذلا ةارابملا مكح نم هل صضرعت يذلا ملظلا بقع نييلاطيإلا نم معدلا
هقيرف تعمج يتلا ةارابملا لÓخ ةحيحسص ريغ هدسض ءازج ةلكر بسستحا

راطإا يف .3 ـ3 ةجيتنب يباجيإلا لداعتلاب تهتنا يتلاو امور يدان دسض
مكحلل موللا ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تهجوو.ويسشتلاكلا نم5 ةلوجلا
،امور يدانو رسصان نب ءاقفر نيب ةمقلا ةارابم رادأا يذلا يليموكايغ ورييب
نب ليعامسسإا نأا ةحسضوم ،ريبكلا ءاقللا اذه داسسفإا يف ببسسلا وه هنا تلاقو
،ةركلا ىلع همدق عسضو وهو ،ىلوألا ءازجلا ةلكر يف ئطخم ريغ ،رسصان
ةلكر :تفاسضأاو.هيلع ىدتعا نم وه امور حانج زيجيردور ورديب امنيب
،يرينوسسورلا باعلأا عناسص ،ولغوناهلاسشت ناكاه اهيلع لسصح يتلا ءازجلا

ردسصملا تاذ تحسضوأاو.ةيلايخلا رسصان نب ةلكر نع صضيوعت درجم يه
مسسوملا ةياهن يف ميكحتلا نع فقوتي نأا ررقملا نم ناك مكحلا اذه نا
 .رمتسسي يك دعاوقلا تريغ ماكحلا ةنجل نكل ،يسضاملا

جاحلب اصضر
 يكرتلإ يدانلإ عم هل روهظ لوأإ يف

 Óبقتسسم لسضفأ’ا ميدقتب دعيو هئادأا نع سضار ريغ لازغ
صشاتكيسشب يدانل اثيدح مسضنملا يرئازجلا يلودلا لازغ ديسشر دكأا

ءاقللا صشماه ىلع هل روهظ لوأا لÓخ همدق يذلا ءادألاب هاسضر نع يكرتلا
نمسض روبسسيلزينيد فيسضتسسملا ةهجاوم يف هيدان ةقفر هيف كراسش يذلا

تاحيرسصت يفو.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم ةسسداسسلا ةلوجلا تاسسفانم
نع «ةريغسصلا ةلوسسبك» ربع ءاقللا ةياهن بقع ةيكرتلا مÓعإلا لئاسسول
،روبسسيليزنيد مامأا هب ترهظ يذلا دودرملاب عنتقُم انأا »:Óئاق ماتلا هاسضر
،%001 ةبسسنب ازهاج تسسل لاحلا ةعيبطب »:عباتو ،«ققحُملا زوفلاب ديعسسو
مجاهملا داعو ،«ديعاوملا مداق يف ةيزهاج رثكأا نوكأا نأا ىلع لمعأاسسو
صشاتكيسشب »:احرسصم لوبنطسسا قيرف ةقفر هعيقوت نع ثيدحلل يرئازجلا
نأا ركذلاب ريدجلا.«هناولأا صصمقتل اسسمحتم تنكو ،صضفري لو ريبك ٍدان
كرتي نأا لبق ةارابملا يف ايسساسسأا كراسش دق ناك «لويفلا»ـل قباسسلا بعÓلا
ءاقفر زوفب يهتنا يذلاو ،ءاقللا نم68 ةقيقدلا يف يروت هليمزل ناكملا
نيمث زوفب صشاتكيسشب دوعيل نيفده لباقم فادهأا ةثÓثب يرئازجلا يلودلا

 .هناديم جراخ
طيمز.ع

  رصضخلإ مجاهم هصشيعي ديدج صسوباك

ةقفارم نع هدعبتو ينادوسسب حيطت انوروك
 وتروب ىلا سسوكايبملوأا

يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا ي˘˘نادو˘˘سس ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ه بي˘˘سصأا
ىلع ةيناث ةبيسصم كلذب لحتل ،انوروك صسوريفب ينانويلا صسوكايبملوا

.دعب ةسسفانملا ىلإا هتدوعب حرفي مل لازي ل يذلا وهو ءارحسصلا براحم
صضرعت دق رسضخلا مجاهم نا يمسسرلا هباسسح ربع ينانويلا قيرفلا لاقو
لاغتربلا ىلا قيرفلا ةلحرب ينعم ريغ حبسصيل ،انوروك صسوريفب ةباسصإÓل
لاطبألا ةطبار نم ةيناثلا ةلوجلا راطا يف وتروب يدان ةهجاوم لجأا نم
اهسشاع يتلا ةبعسصلا ةرتفلا نم فلسشلا ةنيدم نبا جورخ دعبو.ةيبوروألا

بقعو ،ةريطخلا تاباسصإلا ةسسلسسل هسضرعت ببسسب رهسشأا9 نم رثكل
ىلا حمطي ناك يذلا وهو ديدج نم ةسسفانملا ىلا هتدوع نم طقف عيباسسأا
 .رخآا صسوباك يف لخدي وه اه ،مسسوملا ةيادب نم «زديرلا» عم قلاتلا

جاحلب اصضر
   هيدان ىلع بصصنم هزيكرت نأإ دكأإ

 «يدلاو ببسسب  رغسصلا ذنم ايليسسرم كيبملوا بحأا »: زرحم
يتيسس رتسسسشنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم صضاير فخي مل

يذلا هدلاو ببسسب كلذو يسسنرفلا ايليسسرام كيبملوا قيرفل هبح يزيلجنلا
نييرئازجلا مظعم هرسصاني يذلاو بونجلا قيرفل ءايفوألا نيرسصانملا نم ناك
ىدحإل «زورح» اهب ى˘لدأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا ي˘فو.ا˘سسنر˘ف ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
امدنع يننأا امئاد تلق دقل »:Óئاق عوسضوملا صصوسصخب ةيسسنرفلا فحسصلا

راسشأاو ،«يدلاو ببسسب ةسصاخ ايليسسرام كيبملوأا عجسشأا تنك اريغسص تنك
فرتحم بعل هنوكل عجري كلذو قباسسلا يف ناك امك هعجسشي دعي مل هنأا ىلإا

،ةارابملا يف ىوسس ركفأا نل نآلا ينكل »: افيسضم هيدان ىلع بسصنم هزيكرتو
 .«يقيرف عم زوفلا قيقحتل ءيسش لك لعفأاسسو يتيسس رتسسسشنامل بعل انأاف

أادب دق ناك6102 مسسوم «غيلرميربلا» يف بعل لسضفأا نأا مولعملا نمو
يرودلل لاقتنلا لب˘ق ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘فا˘هو˘ل ق˘ير˘ف ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حلا ه˘تر˘ي˘سسم
ةدايق اهيف عاطتسسا يتلاو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ة˘باو˘ب ن˘م زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
.ءاوسضألا يرودل دوعسصلل «بلاعثلا»

طيمز.ع
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

؟ مÓسسلا ةارابم
Dر= ة/ر1 يMgة FÅÑف
Iيدا Hò0 ي+ا©íا DرMق
،ي˘õ̆©˘(ار˘6Ñ)لا لk̆œ˘0لا
-˘õ˘ï˘©̆و̆>د ه, H˘ن D̆رM˘ق
،ي˘˘˘-ارا˘˘˘H)لا ن˘˘̆©˘˘˘å̆˘˘˘˘لا
ة˘Mدو ,ارا˘˘H˘˘g ص9و˘˘w˘˘ل
-˘˘˘˘t7 تÑ̆˘˘˘å˘˘˘˘ل را˘˘˘ï˘˘˘ءا
د˘˘˘F&ا ا˘˘˘م˘˘F̆ ،[مÄÑ˘˘˘œلا»
ل0̆k˘œلا ق˘Mر˘D صÄ©˘˘(ر
د©6Ñ̆å ه˘I&ا يõ̆˘©̆(ار6Ñ̆)لا
نا ا9ÑtوH ،رwgلا ا}§+
و˘+&ا̆+ ما6Ñ̆k˘ï̆ ,ارا˘˘g˘˘م˘˘لا

;gاو ،ي&I6 هÑ©òنو J°كا Hgلا ,اراåدم+ ,دوM°0 ة©íملا اtkõ6و .ةÑkòنو J{¶ ملاgىلو&لا ,ارا
مó 6Ñœاí-ا E©çو- دô +åل3و ،ي-اراH)ا قMرD د9Ñ يõ©(ار6Ñ)لا ل0kœلا نH قMرD ا§9ÑوMw يkلا
.لtkملا kÜg©ç Hçلا تاراH)لا ل8Ñاوkل ،ي9Ñاملا رgم6Ñgk فH°kÇÑ ام§°©+

ديمعلا مّركي كردلا
<˘˘ïh م˘˘لا˘˘g˘دو˘لا ,اراM˘ة
ن˘˘˘©˘˘˘+ تå˘˘˘م˘˘˘/ ي˘˘˘k˘˘˘˘لا

HدولوMلا ةqو ر(ازDرMق
ي˘˘ï˘˘ل ي˘˘°˘˘:و˘˘لا كرد˘˘لا
-˘å˘لا داد˘å˘د˘©˘م -ò˘رM˘ا˘م

كردلا îر: نH ا8Ñا1
اMادJ م6ÑõT ي}لا ي°:ولا
د˘˘g˘˘> ,راد)لا ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل
رMدملا وMارو+ ف˘©˘õ˘Ü˘لا
ىل)ا ةDا9Ñ)لا+ ي9ÑاMرلا
Ig©ل Iè©دملا زMلا رí°ي
ى˘˘ï˘˘ل&ا ا˘˘م˘˘F ،ق˘˘Mر˘˘õ˘˘í˘˘ل
ة˘Eر˘D ى˘õ˘˘> لو'و˘˘ÄÑم˘˘لا
ة˘م˘F˘õ ي˘°˘:و˘˘لا كرد˘˘لا

<õلا ىœ<g©م. نTن D©§ا
H˘ل˘ث J˘{¶ م˘لا˘g˘ردا, D˘ي
.ةå(ار تIاF ءاو/&ا

لÓج د’وأا ةرادإا ءايتسسا

د/اوMk يkلا ةÇÑågلا ة©9Ñåولا ترا.&ا
<˘õ˘©˘§˘ا H˘õ˘åh لا˘å˘ير˘م E˘وM˘دم˘+ ردM°ة
رMزا- م©0ò بردملا îواHw لœ/ دلو&ا
ير©ktÉÑلا صÇ+رkلا ءار/)ا+ hلا: ي}لا
ص9ر˘å˘- يدا˘k˘í˘ل ة˘°˘Mد˘م˘لا جرا˘˘1 لو&لا
م6Ñوملا ةMاد+ ل©Eg تا+اœ(8Ñل هلا7Ñg&ا
اH ىõ> تÄÑ©ل ة©9Ñر&لا نوF يورòلا
Mو مارH7 نÑا&I§ن&ا ا -ÅÑò1 لÜار <õى
ت-ا˘+ ي˘k˘لا ة˘©˘9Ñ˘åو˘لا ي˘Jو ن˘©˘œ<˘g˘لا
-ÅÑò8 لÑ(رلا ,راد)ل ا>اد©Äن+ رام> ص

ة©tõ˘م˘لا تا˘ÄÑ˘õ˘Üلا د˘7Ñا˘I ي}˘لا hلا˘:
دõåh +åملا ة©9Ñر&ا د˘Mد˘q˘-و ل˘1د˘k˘لا˘+
ن©œ<gلا îر: نH ,ررkòملا يواÅÑòلا
ةHwkõí تا+ا8Ñ)ل م§õg=&ا ص9رå- نM}لا
.ي9Ñاملا م6Ñوملا

! اديدج اسسيئر ةنيغز

D˘˘رM˘˘7 قÑ˘˘g˘˘ة˘°˘˘-ا˘˘+ با M˘å˘ï˘م˘/ د˘å˘©˘k˘ه
ا§©D د/اوMk يkلاو مو©لا ة©ÅÑ> ةHاåلا

ح°م©6Ñ اH وJو د©0و ح7ÑرkمF ة°©=ز
ءا˘ÉÑ>&لا ç˘©˘م˘/ îر˘˘: ن˘˘H ة˘˘ï˘˘ث˘˘لا ه˘˘ل
M˘˘˘{F˘˘˘راد)لا ن&ا ر, E˘˘˘اHت +ÉÑ˘˘˘g˘˘á F˘˘ل

F˘g˘©˘8و ,رÑ˘è˘©˘ث©˘0 ,ر H˘7رملا نÑن&ا ح
MÅÑ˘˘˘لا عر˘˘˘œ<˘˘˘g˘˘˘نو D˘˘˘لا ي˘˘k˘˘ردM˘˘g˘˘تا
يIدgلا رtÉÑملا Hç ق©k°ÄÑلا+ ةMدرíلا

<˘˘õ˘˘نا ى Mò˘˘6لا نوÑ˘˘k˘˘c˘˘°˘˘اî لا˘í˘å˘õ˘ي
ن&ا ¶ر˘˘3F ر˘˘Mد˘˘/ ل˘˘ï˘˘˘g˘˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘6Ñ˘˘˘g&لا
» ص6ا˘˘©˘˘6Ñا˘˘˘H˘˘˘ç « F تد˘˘˘Eا˘˘˘å˘˘˘- ,راد)لا
برد˘H را˘©˘k˘1ا م˘6Ñ˘©˘k ا˘˘م˘˘F ة˘˘gÄÑ˘˘ل&œ˘˘ل
دg> ن©+ ةHداïلا تا>اÄÑلا يD ص6ارtلا
.,را+و مÄÑœلا

ةلسشنخ داحت’ يسسنوت بردم

H̆ا ,راد)ا تلازا-˘t˘1 دا˘°ÅÑ̆õ˘ة H˘k̆مÄÑòة +w©را
قMرíلا ,دا©ïل يIÄÑو- بردH ىõ> ة°Jارملا
د>اÄÑملا يD ةïثلا دMدHç -q مداïلا م6Ñوملا

<˘ğلا د˘t˘ق H̆å˘7اÑ̆م˘لاو ي˘tÉÑ̆لا ر˘gدIي <gد
رkâ°ملا نH ي}لا ي(ا°ثلا وJو ل©>ول ل©qõلا
ءوÉÑلا يõï- لا0 يD لمåلا يD عرMÅÑ ن&ا
تار©ktÉÑلا îا°6Ñkcل ,رازولا نH ر1ÉÑ&لا
صÄ©(رلا ن&ل يIاثلا ي°˘:و˘لا ةM̆دĬ&ل ة˘ÄÑ˘g°˘لا˘+
ة˘MوJ̆ يD̆ لíÇÑ̆˘لا مد̆> لM̆˘íÉÑ̆ ة˘˘Hور˘˘Fو˘˘+
ةM'ور˘لا vاÉÑ̆-ا ن˘©˘0 ى˘ل)ا يÄÑ̆©˘(ر˘لا برد˘م˘لا
+wÇÑا ص8وIåò6اÑ9ولا تاÑå©ة©(ا+ولا ة <õى
يIÄÑو- بردH ماد6Ñkïا ماداH ةMرgلا دودtلا
Mgïى HرJوIا +íkلا حtدود.

ميمعتلا راظتنا يف

Dراد)ا تراز ،,د©/ ة/ر1 ي, DرMا ق-tة+ا°> دا،
+ï©دا, <gلا دg6اÑá و م©>زDد IÇÑ0 رÄÑ©ن
صÇ+رkلا ل1œ ة+ا°˘> ة˘°M̆د˘م̆+ د˘/او˘k˘م˘لا ياد
ث©0 ،دMدqلا م6Ñو˘مõ̆˘ل اtÄÑ˘ğ̆- ير˘©k˘tÉÑ̆˘لا

اH وJو ةMاõèل ,ز©مH ءاو/&ا يD روH&لا تر/
M8 ح°مÑرو, Hلاو ءاو/&لا ن> ,ز©مåœEلا ةkي
لF ن©+ م©مkåلا را˘Ĭk˘âا ي˘D ن˘©˘Mدا̆°˘لا á˘+ر˘-
.ةMر(ازqلا ةMدI&لا

qarsana@essalamonline.com
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ناو لسشيبسسلا
و˘˘©˘˘°˘˘M̆رو˘˘˘H ه˘˘˘Mزو˘˘˘/
ي˘لا˘è˘-ر˘g˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
˘˘˘ما˘˘̆§˘˘̆°˘˘˘-و˘˘˘- يدا˘˘˘°˘˘˘ل
نH ر˘6Ñ˘w يز˘©I˘q˘õ̆لا

زو˘í˘لا ïh˘˘> ه˘˘©˘ğ˘̆>ل
ىõ> قtïملا ÇÑåhلا
ن˘H لد˘D̆˘ğ ،ي˘Ĭ˘©˘˘õ̆ر˘̆+
ةD̆ر˘˘= ي˘˘D لا˘˘k˘˘í˘˘0لا
-è©©ملا رœ+Ä6&ا ،صÑعر
م§í-اوJ ىل)ا نوœ<gلا
دM̆د̆/ ى˘õ̆> عœ:˘œ˘˘ل
H˘˘˘˘اوE˘˘˘ç لا˘˘˘k̆˘˘8اوÑ̆˘˘ل
ا˘H وJ̆و ،ي̆>ا˘˘م˘˘k˘˘/لا
-˘˘ğ˘©˘°˘لا هÇÑ˘لا ,رو˘k˘ي
.ا°MدM&ا ن©+

15

ديدج نم ةدكيكسس باوبأا قدت ةيلاملا ةمزأ’ا
تدا> ة©لاملا ةHز&لا
ىõ> دMد/ نH م©kwل
MوH©7 ,راد)ا تاÑg©gة
6Ñò˘©ò˘د, +̆å˘د <̆qز
ن> يراE©Ü صÄ©(رلا
ردا˘˘˘˘˘˘HÇÑ دا˘˘˘˘˘M˘˘˘˘˘˘q̆)ا
تاHÄÑ˘k̆tï ة˘Mو˘kÄÑ˘ل
ن˘H ى˘لو&لا ر˘7Ñ˘˘Ü&لا
ددqلا ن©œ<gلا رو/&ا

H˘˘˘ا E˘˘د M˘˘ر˘˘.'و <˘˘õ˘˘ى
-tÉÑ©لا تارkÅÑò©õة
ل˘ï˘g˘م˘˘لا م˘˘6Ñو˘˘م˘˘õ˘˘ل
ن&ا يراE©Ü دF&ا دEو ا}J ةلوgÜلا ةDÄÑا°H ةMاد+ ن> ر§7Ñ وIt لEg ,راد)لا تا+اMwõá 0ÄÑو
7Ñة©لاملا دراوملا ح /åه-راد)ا ل D6 يÑgاó Hç زلاHو ن-ÄÑåى Dي Fلا ل-qاJل تا(Mqدا
.ددqلا ن©œ<gلا رو/&ا نH ىلو&لا ر7ÑÜ&لا تاDç -ÄÑg©ïدل ة©Dاòلا لاوH&لا
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ةÓسصلا تيقاوم

Óبقتسسم لسضفأ’ا ميدقتب دعيو هئادأا نع سضار ريغ لازغ ̂ 
وتروب ىلا سسوكايبملوأا ةقفارم نم هدعبتو ينادوسسب حيطت انوروك ̂ 

«ةراطصسوصس» مامأإ ةديدج ةيدو عم دعوم ىلع «يرانكلإ»

نودعتسسم نحن»:سشودح
«راسصنأ’ا داعسسإ’ فدهنو ةلوطبلل

دعوم ىلع سسراف
ةـــهجاوم عــم
ماــمأا ةـــيوق

يكيجلبلا جورب

تايدولإ ‘ ةدي÷إ جئاتنلإ دصصح نولصصإوي Òغن لابصشأإ

ديدج نم لجؤوت Êور ةيسضق
ديمعلا عم لهؤوي نل لابرغلاو

«ةراطسسوسس» ةليكسشت
ابسسحت تاريسضحتلا فنأاتسست

«ربوسسلا» ءاقلل

ةلوجلإ يف رصضاح «ءإرحصصلإ براحم»
مويلإ «غيلزنيبماصشلإ» نم ةيناثلإ

0882ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر11ـل قفإوملإ0202 ربوتكأإ82ءاعبرألإ

نيتوصصم801 لصصأإ نم إوكراصش إوصضع68

نوقداسصي «فافلا»ـل ةماعلا ةيعم÷ا ءاسضعأا
يـــبدأ’او ›اŸا نــيريرقتلا ىــلع

رطق لايدنوم دعب ام ىلإا انعم قاب يسضاملب:يسشطز
«فاكلا» ةسسائرل حسشرتلا يف ركفأا ’ ايلاحو2202

ةمصصاعلإ داحتإ لئابقلإ ةبيبصش رئإز÷إ ةيدولوم


