
تارايسسلا بيكرت يتيسضق ليجأات
ةيباختنلا ةلمحلا ليومتو

يفناج9 ىلإا ةقيلفتوبل

ُتعمج اذكه :«ايام مادم»
يتقÓع ةقيقح هذهو رييÓملا

يزاغلاو لماهلا ةقيلفتوبب
50صص
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ةلحرملإ ابيرق ىطختتسس دلبلإ نإإ لاق
ةيبلسسلإ اهراثآإ زاتجتو ةبعسصلإ

ةرإزو اهتمدقم يفو ةينعملإ تاطلسسلإ إوعد
مهطاسشن ىلإإ ةدوعلاب مهل صصيخرتلإ لقنلإ

Úيبطلإ نإوعألل ةلقتسسŸإ ةباقنلإ
ديعسصتلاب ددهت صشاعنإ’إو ريدختلل

لسشي ماع بارسضإا
ةـيادب تاــيفسشتسسŸا

30صصدــغلا نــم

Úيعما÷ ةيديرب تاباسسح نورجؤوي ةقرافأإ اهدوقيعافدلإ ةئيه بلط ىلع ءانب
جراÿإ ¤إإ لإومأ’إ ليوحتل

زغللإ ةأإرملل ةريثم ةمكاحم يف

50صص

ة˘ي˘قر˘ت˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ بلا˘˘ط
ةدا˘عإا˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لإ تا˘ط˘˘ل˘˘سسلإ ،دا˘˘سصت˘˘ق’إ
نيب ام لقنلإ طاسشن قيلعت يف رظنلإ
إذ˘˘˘˘ه ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب حا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلإو ،تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لإ
صصاخ يحسص لوكوتورب قفو طاسشنلإ

تإءإر˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضي
ءابو ي˘سشف˘ت ع˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لإ ة˘يزإر˘ت˘ح’إ

.91 ديفوك

ينيوهسصلا نايكلا عم عيبطتلا لاكسشأا ةفاك مرجي نوناق عورسشم رادسصإل ةيناملرب تاكرحت
30 صصةينيطسسلفلإ ةيسضقلإ اهتمدقم يف ةلداعلإ اياسضقلل معإدلإ ةلودلل يمسسرلإ فقوملإ معدل

تايلولا نيب نولقانلا
جرفلا ةعاسس نورظتني

انوروك حاقل :ديزوب نب
يفناج يف ازهاج نوكيسس

30صص

40 صص

لخدتلإ دإرج بلاطت تاباقنلإو ةكرسشلإ لمع «مج–» لكاسشŸإ لسصإوتت تاجاجتح’إ

ةيلود ةكبسش كيكفت
ءاسسنلا ىلع بسصنت
«تنÎنإلا جاوز» ـب

تاسسسسؤوÃ ةأإرŸإ فيظوت زيزعت ¤إإ اعد
ةيعما÷إ نيوكتلإ ةطيرخ ةعجإرمو عاطقلإ

:فÎعي نايز نب
ميلعتلا ميمعت

بعسص رمأا «دعب نع»
40 صص

50صص

ناكرب ةهوف ىلع «لاتيميتاب»
ةسسسسؤوŸا لاومأا ديدبتو جاجتحÓل مهعفدب ماعلا ريدŸا مهتت تاباقنلا^

""ناذآلا دسس"" ةسسايسسل اهتلسصاومو راو◊ا باوبأا ةرادإلا قلغ لظ ‘ ديعسصتلاب نوددهي لامعلا^
30 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
هقيقحت نكمي ملح

نم نينطاوملا دحا ماق ،ةليمج ةردابم يف
يرود˘˘ق» د˘˘ي˘˘سسلا و˘˘˘هو سضي˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘يلو
ةنيزيرب دسس ةاذاحمب ةميخ حتفب  «يبرعلا
راطإا يف دسسلا كامسسا نم تابجو ميدقتل
،ةبذعلا هايملا كامسسأا كÓهتسسل جيورتلا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ه˘˘ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ه˘˘ب˘˘سش ة˘˘يلو˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
نوكيسس ةردابملا ناو ةسصاخ ،ةيوارحسصلا
،ةقطنملاب ة˘حا˘ي˘سسلا سشا˘ع˘نإا ي˘ف رود ا˘ه˘ل
ل˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف كلذو
ةيبونجلا تايلولا اميسسل نطولا تايلو
ىتحو ةيرورسضلا ةداملا هذهل دقتفت يتلا
مسضت يتلا ةيلحاسسلا تايلولا سضعب يف
.لحاسسلا نع ةديعب ةيلخاد قطانم

رابكلا هلعفي مل ام راغسصلا لعفي دق

لافطألا دحا موقي ،هريظن لق كولسس يف
تاونسس9 هرمع زواجتي ل ةركسسب يف
وليك لك ىلع ديزيو ةنابلجلا ةدام عيبب
مت امدنعو ،ابيرقت مارغ002 نازيملا يف
نم يهف» ةدايزلا هذه ببسس نع هلاؤوسس
با˘جأا˘ف ،«يرا˘سشلا ق˘ح ن˘˘م سسي˘˘لو كق˘˘ح
سضع˘ب كا˘ن˘ه ا˘م˘بر ةءار˘بو ع˘˘سضاو˘˘ت ل˘˘كب
لكأÓل ةحلاسص ريغ وأا ةبوطعم ةنابلجلا
ة˘ي˘ح˘ت˘ف ،«كلذ ل˘جأل تا˘مار˘غ˘لا كل˘˘ت˘˘ف...

هذه ىل˘ع ه˘يد˘لاو˘لو ل˘ف˘ط˘لا اذ˘ه˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
عسشجلا لع˘ف تقو ي˘ف ،ة˘ن˘سسح˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
. راجتلا نم ريثكلا يف هتلعف

 يفخلا قيدسصلا

ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ق˘˘ب˘˘سسألا سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ع فر˘˘ع
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ه˘يد˘ل ن˘كي م˘ل ه˘نأا˘ب ،ة˘ق˘ي˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
تاءانثتسسا دوجو عم ،هتايح ةليط ءاقدسصألا
ادج برقم قيدسص هل ناك راردا ةنيدم يفف
ةقÓع هب هطبرت ،فورعم ةيواز خيسش وهو
دحا نكل ،ةنسس85 نم رثكأا اهرمع ةقادسص
ةيواز خيسش سسيل ابرق ةقيلفتوب ءاقدسصأا رثكأا
يف ايلاح ميق˘ي د˘عا˘ق˘ت˘م ط˘ي˘سسب ي˘طر˘سش ل˘ب
ة˘قÓ˘ع ،دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘سشب ة˘˘ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م ة˘˘ق˘˘سش
لبق تأادب يطرسشلاو ةقيلفتوب  نيب ةقادسصلا

انطاوم ةقيلفتوب ناك امدنع ابيرقت ةنسس33
ىلع يطرسشلا فرعت ،ةرتفلا كلت يف ايداع
نيدموب يراوه راطم يف  قبسسألا سسيئرلا

ةقادسصلا ةقÓع تلسصاوتو ،لمعي ناك ثيح
ةقيلفتوب نم نيبرقملا دحا لوقيو ،مويلا ىلإا
هيلإا لوخدلاب هل حمسسي دعاقتملا يطرسشلا نأا
.لوكوتورب نود

ةبقترم ةكرح

يف ةكرح عوقو برق  نع تامولعم تدافأا
ريسشتو  ،نييئلولا ةحسصلا  يريدم  كلسس
يف ةبقترملا ةكرحلا  نأا ىلإا تامولعملا سسفن
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت  ن˘ي˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘سصلا ير˘˘يد˘˘م كل˘˘سس
نإا تلاق  رداسصملا ،ةسسائرلا لبق نم ريسشأاتلا

نيي˘ئلو ة˘ح˘سص  ير˘يد˘م6 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘م
يتلاو ةبقترملا ةكرحلا يف مهرييغت يرجيسس
نيرداغ˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ح˘سصلا ةرازو ا˘ه˘تد˘عأا

ءاردمو ،دعاقتلا ىلع ةلاحإلا اوبلط نوريدم
.ىرخأا تايلو ىلإا  مهتايلو نم مهليوحت مت

qarsana@essalamonline.com

2292ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج21ـل قفاوملا0202 ربمسسيد72دحألا

؟ريخلا اذه لك ءاج نيأا نم
نأا نوريثكلا فرعي ل
ي˘˘˘لاو ناو˘˘˘يد سسي˘˘˘˘ئر
،ةيادر˘غ˘ب ق˘ب˘سسأا ة˘يلو
نا˘˘كو ة˘˘يلو˘˘˘لا ل˘˘˘خد
ةطيسسب ةقسش يف ميقي

يح يف فرغ3 ـب ادج
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ب˘˘ع˘˘سش

ةيلولا رداغ  انبحاسص
5 اهيف ىسضق نأا دعب
ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس
اققسشو Óيف كلمي وهو
ا˘ع˘ط˘قو ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘˘سصسصخ˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
ةمسصاعلاب سسوتيلا˘كلا

رتم003 ا˘ه˘ت˘حا˘سسم
ناويدلا ريدم بتار نأا ملعلا عم ،نيترايسسو لحفلا يسساح ةيدلبب ةيحÓف ةيسضرأا عطق6و ،عبرم
.؟ريخلا اذه لك ءاج نيأا نم  وه  لاؤوسسلاو.  ميتنسس نويلم21 لاوحألا لسضفأا يف ىدعتي ل

ةلÓجلا ظفل اهيلع علسس
نوؤوجافي مهنأا نينطاوملا نم ددع حسضوأا
بكاو˘ت ة˘سضور˘ع˘˘م ع˘˘ل˘˘سسب ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘سضو˘˘م˘˘˘لاو رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
ناسصمقلا لثم ،ةيبنجأا لود نم ةدروتسسملا

ةملك وأا بيلسص لكسش امإا لمحت ةيذحألاو
ة˘ف˘سصب ة˘ئ˘ي˘سسم˘لا زو˘مر˘لا ىد˘حإا وأا ،ه˘ل˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لاو مÓ˘سسإÓ˘ل ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
مهملع نود علسسلا هذه ءارسش ىلع نولبقي
ءلؤو˘ه ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ل سسو˘سسد˘م˘لا م˘سسلا˘˘ب
،ةديقعلا برسض اهلÓخ نم نوديري نيذلا

ةيليئارسسإا علسس لاخدإا وه رطخألا رمألاو
 .ىرخأا لود ءامسسأا لمحت اهنأا ريغ عنسصلا

ةلماجملا ليبسس ىلع
21 وحن لبق ةسصقلا هذه لوسصف تعقو
طاوغألا ةيلو يلاو طبترا امدنع ،ةنسس
لجر عم ادج ةيوق ةقادسص ةقÓعب قبسسألا
هتلماجم اهئانثأا  يف ررق ،فورعم لامعأا
ن˘ي˘ع˘قو˘م ي˘˘ف سضرا ي˘˘ت˘˘ع˘˘ط˘˘ق ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
نأا لإا ،نيزنب تاطحم زاجنل نييجيتارتسسا

ةطحم يف رامثتسسلا لسضف لامعألا لجر
سضرألا ةعطق عقوم رييغت بلطو ةدحاو
لخادم دحأا يف ناث عورسشم زاجنإل ةيناثلا

ىلع نوعلطم˘لا فر˘ع˘يو ،طاو˘غألا ة˘ن˘يد˘م
لامعألا لجر نأا ةيلولاب رييسستلا رارسسأا

.ناكم لك ىلإا دتمي هذوفن ناك  اذه

مومحملا قابسسلا
ةفرغلا يف دعقمب رفظلا لجأا نم
نم3 رسسخ ،نام˘لر˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
لقي ل ام ةمألا سسلجم ءاسضعأا

لوسصولل ميتنسس رايلم24 نع
،ف˘˘˘سسو˘˘˘ي دو˘˘˘غ˘˘˘يز ة˘˘˘ب˘˘˘ق ى˘˘˘لإا
،ةثÓ˘ث˘لا ن˘م د˘حاو˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب˘ف
71 د˘يد˘سست˘ل ا˘ن˘ب˘حا˘سص ر˘ط˘˘سضا

نأا د˘ع˘ب ة˘ل˘ما˘ك م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘˘م
ريدرايلم د˘ع˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘سسفا˘ن
ام ديدسستل يناثلا رطسضاو ،رخآا

ميتنسس راي˘ل˘م31 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل
ة˘يلو ي˘فو ،د˘˘ع˘˘ق˘˘م˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل

سسلجم وسضع عفد ةثلاث ةيبونج
لاجر نيب ةسسرسشلا ةسسفانملا اهتسضرف هذه ةمخسضلا غلابملا ،رايلم21 هردقو اغلبم ةمألا
جاردأا تبهذ ادج ةمخسضلا غلابملا هذه لك ،ةمألا سسلجم دعاقم ىلع بونجلا نم لامعأا
ل ءيسش يأاب ددجلا ءاسضعألا اهنم دفتسسي مل ةيلاحلا ةمألا سسلجم ءاسضعأا ةدهع نأل حايرلا

. لثملا لوقي امك ةراسسح يف ةراسسخ يهف ،ءيسش يأا لو تاقفسص لو حلاسصم لو ةناسصح
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سسمأا ديزوب نب ريزولا دكأا
ة˘ع˘فد˘لا جر˘خ˘ت سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ي˘يرادإا ة˘ب˘ل˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
ةينطولا ةسسردملا نم ،ةحسصلا
ةحسصلا يف يرادإلا رييسستلل
قباسسلا ريزولا مسسل ةلماحلا
˘˘مود˘˘˘ي˘˘˘ق ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي ل˘˘˘حار˘˘˘لا
تمجانملل ةينطولا ةسسردملاب
ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق نأا ،ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرادإاو
انوروك حاقل ريفوت ىلع لمعي
عم قيسسنتلاب كلذو ،هتقو يف
نأا فا˘سضأاو .ىر˘خأا تا˘عا˘˘ط˘˘ق
ع˘سضو˘لا ى˘ط˘خ˘ت˘˘ت˘˘سس دÓ˘˘ب˘˘لا
يذ˘˘˘لا ،بع˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

ملاعلا لود رارغ ىلع هتسشاع
يذلاو ،يجاتلا سسوريفلا ءارج
ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘كلا ر˘˘ثألا ه˘˘ل نا˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

.نييرئازجلل ةيداسصتقلاو
دد˘˘˘سش ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف

عاط˘ق˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا
ةبلطلا ما˘م˘ت˘ها ةرور˘سض ى˘ل˘ع
،ة˘ح˘سصلا ةراداو تم˘جا˘ن˘م˘لا˘˘ب
د˘ع˘ي ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم

ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ل˘˘ح˘˘ل ا˘˘حا˘˘ت˘˘ف˘˘˘م
ة˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
مل ةلودلا نأا اددجم ،عاطقلاب
ريوطت ليبسس يف ادهج رخدت
ه˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘˘ق
ريزولا اعد ،هتهج نمو.ايدام

تقو ي˘ف ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع لوألا
ريبادتلا ة˘فا˘ك ذ˘خأا ى˘لإا ق˘با˘سس
دراو˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا
ةر˘˘فو نا˘˘م˘˘˘سضل ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
سسور˘ي˘˘ف˘˘ل دا˘˘سضم˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

.انوروك

ةيبلسسلإ اهراثآإ زاتجتو ةبعسصلإ ةلحرملإ ابيرق ىطختتسس دلبلإ نإإ لاق

يفناج يف ازهاج نوكيسس انوروك حاقل :ديزوب نب

د.Ëرم

عم قيسسنتلاب لمعت ةرإزولإ نأإ ،تايفسشتسسملإ حلسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو ديزوب نب نامحرلإ دبع دكأإ
ةيروهمجلإ صسيئر هب رمأإ امك ،لبقملإ يفناج يف لامعتسسلل إزهاج نوكيسس يذلإ حاقللإ ءانتق’ ىرخأإ تاعاطق

.نوبت ديجملإ دبع

يرئإزجلإ يسسامولبدلإ
:يدوج نيدلإ رون قباسسلإ

رئازجلا معد
يف ررحتلا تاكرحل
«سسدقم رمأا» ملاعلا
يدوج نيدلإ رون دكأإ
يرئإزجلإ يسسامولبدلإ
قبسسأ’إ بئانلإو قباسسلإ
ةمظنمل ماعلإ نيمألل
ةيقيرف’إ ةدحولإ

،(ايلاح يقيرفإ’إ داحت’إ)
تباثلإ مإزتل’إ نأإ صسمأإ
تاكرح هاجت رئإزجلل
.«صسدقم رمأإ» ررحتلإ

يسسامولبدلإ حسضوأإو
تحت ةودن يف ،قباسسلإ
نيدموب يرإوه» راعسش
نم «ريرحتلإ تاكرحو
لعسشم ةيعمج ميظنت
رسصق عم قيسسنتلاب ،ديهسشلإ
نأإ ،ءايركز يدفم ةفاقثلإ
يرإوه لحإرلإ صسيئرلإ»
معد نأإ ربتعي ناك نيدموب
ررحتلإ تاكرحل رئإزجلإ

يف اميسس’ ،صسدقم بجإو
بعسشلإ حافك معد
بوعسشلإ إذكو ينيطسسلفلإ

زيملإو رامعتسس’إ تحت
،«ايقيرفإإ يف يرسصنعلإ

فقإوملإ هذه نأإ ىلإإ إريسشم
اهمهلتسسإو رئإزجلل ةتباث»
نم لحإرلإ صسيئرلإ
.«اندإدجأإ

صسيئرلإ نأإ يدوج دكأإو
ىلع اسصيرح ناك» لحإرلإ

ةتباثلإ ميقلإ خيسسرت
نييسسامولبدلإ ىدل رئإزجلل
عيمج معد يف نييرئإزجلإ

يف ءإوسس ،ررحتلإ تاكرح
ةياغ ىلإو ايسسآإ وأإ ايقيرفإإ

روميت يف ررحتلإ ةكرح
نم مغرلاب ةيقرسشلإ

يتلإ ةقإدسصلإ تاقلع
رئإزجلإ عمجت
.«ايسسينودنأاب

ر.نوراه

لمع «مج–» لكاسشŸإ لسصإوتت تاجاجتح’إ
لخدتلإ دإرج بلاطت تاباقنلإو ةكرسشلإ

ناكرب ةهوف ىلع «لاتيميتاب»
،«لاتيميتاب» تابا˘ق˘ن تب˘لا˘ط

،لوألا ريزولا دارج زيزعلا دبع
لخدتلاب ةي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لاو
نم ةسسسسؤوملا ذا˘ق˘نإل ،ل˘جا˘ع˘لا
رومألا تلسصو نأا دعب ،عايسضلا
قلغ لظ يف دودسسم قيرط ىلإا
،راو˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا باو˘˘˘˘˘˘˘بأا ةرادإلا

د˘سس» ة˘سسا˘ي˘سسل ا˘ه˘ت˘ل˘˘سصاو˘˘مو
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘م ،«ناذآلا
 .جاجتحÓل لامعلا عفدب

«لاتيمي˘تا˘ب» تا˘با˘ق˘ن تد˘كأا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘˘ف را˘˘م˘˘سسلا داو˘˘ب
رهسش وحن دعب هنأا ،«مÓسسلا»ـل
تاجا˘ج˘ت˘حا ل˘ق˘ن ن˘م ف˘سصنو
ةرازو ر˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
دحل اوقلتي مل مهنأا لإا ،ةعانسصلا
نأا تفا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأاو ،در يأا نآلا
ي˘ه «لا˘ت˘ي˘م˘˘يا» مألا ة˘˘كر˘˘سشلا
لايح انكاسس كرحت مل ىرخألا

،«لاتيم˘ي˘تا˘ب» ل˘خاد ثد˘ح˘ي ا˘م
عسضولا مزأات يف داز يذلا رمألا
دبع ةبلاطم ،هيلع وه ام رثكأا
ذا˘ق˘نإل ل˘خد˘ت˘لا˘ب دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
ةسسسسؤوملاو عايسضلا نم لامعلا

 .سسÓفلا نم
ةرادإا ،تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تم˘˘ه˘˘تاو

ري˘سسكت ة˘لوا˘ح˘م˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا
نم ،اهلامع عيوجتو ةسسسسؤوملا

ةغل سضفر ىلع اهرارسصإا لÓخ
مها˘يا ا˘ه˘ع˘فدو ،م˘ه˘ع˘م راو˘ح˘لا
نأا تح˘˘سضوأاو ،جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل
نوهرم لماع0006 لبقتسسم
داجيإل ةينعملا تاهجلا لخدتب

نم ءلؤوه ذقني نأا هنأاسش نم لح
 .لوهجم ريسصم

ه˘ت˘ف˘سصو ا˘م˘م تبر˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
باو˘بأا ق˘ل˘غو ةرادلا تن˘˘ع˘˘ت˘˘ب
نأا ة˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘م راو˘˘ح˘˘لا
ةلحرم ىلإا تلسصو ةسسسسؤوملا
سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ءار˘˘ج ،ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا

ةقحÓمو ،يئاوسشعلا رييسستلاو
ة˘ب˘لا˘ط˘م ،ا˘ي˘ئا˘سضق تا˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب
ها˘˘يا ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘م ،ة˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘خاد فر˘˘سصت˘˘لا˘˘ب

 .ةسصاخ ةيكلم اهنأاكو
ءاطعإاب تاباقنلا تبلاط امك

اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘سسف˘˘˘ن ،ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
«ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ةر˘يا˘˘سسم˘˘ل
سسي˘˘ئر ه˘˘˘ب حر˘˘˘سص ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ةسسسسؤوملا رومأا نأا ىلا ةتفل
ى˘لإا ءي˘سسلا ن˘م  مو˘ي˘لا ر˘ي˘˘سست
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ا˘ه˘نأا تد˘˘كأاو ،أاو˘˘سسألا
لاز˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا ةرادإلا ل˘˘˘خد˘˘˘ت
 .مهوهجو يف ةدسصوم اهباوبأا

لا˘م˘ع نا˘ك د˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
مهتاجاجتحا اولقن «لاتي˘م˘ي˘تا˘ب»
يف رظنلل ،ةعانسصلا ةرازو ىلإا

،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ع˘فرو م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
ىلإا رمألا لسصو امدعب ةسصاخ
ل˘ب˘ق ن˘م د˘ي˘عو˘لاو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ىوعد عفر عم ،ءلؤوهل ةرادإلا
رمألا ،نييباقن˘لا د˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق
ديعسصتلاب ديدهتلا نم داز يذلا
تنعتلا اذه رارمتسسا ةلاح يف
ن˘ي˘ع˘فار ،راو˘ح˘لا باو˘بأا د˘سسو
ةر˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب ةدد˘˘ن˘˘م تارا˘˘ع˘˘سش
فسسعتب نيددن˘م  ،سشي˘م˘ه˘ت˘لاو
 . ةسسسسؤوملا ريدم

لاومأا رادهإاب ريدملا اومهتا و
ثي˘ثأا˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ىلإا ةفاسضإلاب ،سصاخلا هبتكم
،هل ةسصاخ تارايسس ءارك كلذ
يذ˘˘لا سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ا˘ه˘ع˘يرا˘سشم ر˘ي˘ي˘سست ف˘˘ن˘˘ت˘˘كي
بسص ي˘ف سضما˘غ˘لا  ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لاو
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا رو˘˘جأا
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ م˘ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘سس
نم  ليحرب نيبلاطم ،انوروك
ة˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا» ب م˘˘˘هو˘˘˘ف˘˘˘سصو
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لاو «ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘نذأاو
م˘ها˘يإا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م  ،ن˘ي˘ل˘سشا˘˘ف˘˘لا
ةد˘يد˘ع تا˘مزأا ي˘ف بب˘سست˘˘لا˘˘ب
ل» :نإا اولاق ثيح ،ةسسسسؤوملل
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘كم
 .«ةديدجلا

 يمولد ميرم
دحإو موي يف ةيلحمو ةيعيرسشت تاباختنإ ميظنت ىلإإ اعد

رئازجلا ةجاح دكؤوي بعسشلا توسص بزح
يسسايسسلا لمعلا ةقلخأا ىلإا

سسيئر ينامسصع نيمل راسشأا
نأا ى˘لإا ،بع˘˘سشلا تو˘˘سص بز˘˘ح
لمعلا ةقلخأا ىلإا ةجاحب رئازجلا
برا˘ج˘ت˘لا م˘يو˘ق˘تو ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
سصÓ˘خ˘ت˘سسا ل˘جا ن˘م ة˘ق˘با˘سسلا
اذه نأا افيسضم ،ربعلاو سسوردلا
قفارت نيناوق نسسب لإا ىتأاتي نل
لÓخ نم ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نوناقلا ليدعت لوح تاحرتقم
.تاباختنÓل يوسضعلا

تو˘˘˘سص بز˘˘˘ح سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘ق
ميقأا يسسارد موي لÓخ بعسشلا
تا˘حر˘ت˘ق˘م» لو˘ح ه˘بز˘ح ر˘ق˘م˘ب
يو˘˘سضع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
نوسصتخم هرسضح «تاباختنÓل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نإا ،نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
سسلاجملل ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
يب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
موي يف ىرجت نأا دبل» ينطولا

تارا˘ب˘ت˘عا ةد˘ع˘ل كلذو ،«د˘˘حاو
فوز˘˘˘ع˘˘˘لا» ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘هأا
نإا فا˘˘˘˘سضأاو .«ي˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا

ةبسسن نوكت ةيلحملا تاباختنلا
ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
اتمظن اذإاف ،ةيعيرسشتلا اهتريظن
اذه نم للقنسس» دحاو موي يف
ةبسسن عفر يف مهاسسنو فوزعلا
،ي˘نا˘م˘سصع لو˘ق˘ي «ة˘كرا˘سشم˘لا

اذإا» هنأا ددسصلا تاذ يف اريسشم
اهميظنت مدع ىلإا رمألا رطسضا
ق˘˘ب˘˘سسن˘˘ل˘˘ف مو˘˘ي˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ينامسصع حسضوأاو ،«ةيعيرسشتلا
يف ةيسسايسسلا ةدارإÓل انيمثت هنأا
ة˘يو˘ق˘تو د˘يد˘ج˘ت ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا

نا بجوتسسي ةلودلا تاسسسسؤوم
ي˘˘ف تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا هذ˘˘ه نو˘˘كت
ة˘˘ي˘˘نآلا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ا˘م˘م ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘لاو
ةعانسص يف ةكراسشملا بلطتي
قفو تاباختنÓل يوسضع نوناق
ة˘يو˘˘ق˘˘ت ع˘˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ت طور˘˘سش
. لاق امك » ةلودلا تاسسسسؤوم

ز.صسواط

،ميلسس ةريمأا بئانلا تفسشك
عورسشم حرتقم مد˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘نأا
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘ل˘˘ل نو˘˘نا˘˘ق
ج˘يور˘˘ت˘˘لا مّر˘˘ج˘˘ي ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
،ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا مÓ˘˘عإلاو مÓ˘˘عإلا
،ينطولا يب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ة˘لود˘لا ف˘قاو˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
دعب ةسصاخ ،عيبطتلل ةسضفارلا

لود˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘لور˘˘ه
.كلذل ةيبرعلا

رو˘سشن˘م ي˘ف م˘ي˘ل˘سس تد˘كأا
عقوم˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘˘نأا ،سسمأا «كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
رئازجلا ف˘قاو˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘سضفار˘˘˘لا
د˘ع˘ب ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘˘حلا
يدان ىلإا ةيبرع لود لوخد
حر˘ت˘ق˘م مد˘ق˘ت˘سس ،ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا

سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم
ج˘يور˘ت˘˘لا مّر˘˘ج˘˘ي ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
 .ينويهسصلا

اه˘ل رو˘سشن˘م ي˘ف تفا˘سضأاو
ع˘قو˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘˘ه نأا» ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق كو˘˘˘ب˘˘˘سسي˘˘˘ف
اماسسقنا عيسشي أادب دق عيبطتلا
ءارآا بب˘سسب ه˘لو˘ح ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

راسشتناو رد˘سصم˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م
ىلع ةسصاخ ةبذاكلا رابخألا

ىلع ليدبلا مÓعإلا لئاسسو

،ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كللا تا˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ب˘˘ّجو˘˘˘ت
ماعلا يأارلا ريونتو يرئازجلا

عقي عوسضوملا اذه نأا ىلع
تارو˘ظ˘ح˘م˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م˘˘سض
سساسسم هيفو ،هميرجت بجوو
ةتباثلا ةير˘ئاز˘ج˘لا ف˘قاو˘م˘لا˘ب
ى˘ل˘عو ة˘مألا ا˘˘يا˘˘سضق ها˘˘ج˘˘تا

«ةينيطسسلفلا ةيسضقلا اهسسأار
.

عورسشم حرتقم ن˘م˘سضت˘يو
ةر˘ي˘مأا يو˘ن˘ت يذ˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا
داوملا نم اددع هميدقت ميلسس
ىلع اتاب اعنم عنمُي» :اهمهأا

جيورتلا ةهج وأا سصخسش لك
نايكلا عم عيبط˘ت˘لا با˘ط˘خ˘ل
ل˘ئا˘سسو ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘˘عإلا
مدع نمسضتي امك ،«ةسصاخلا
لو دار˘˘˘˘˘فأÓ˘˘˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سسلا
ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا˘˘ب تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
تاسسسسؤوملا يف ينو˘ي˘ه˘سصلا
تار˘ها˘ظ˘ت˘لا وأا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
تا˘طا˘سشن˘لا وأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حلا
ر˘ب˘ع وأا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو
ىلإا يمسسرلا مÓعإÓل ليدبلا

عيبطتلل ةوعدلا رابتعا بناج
ةحنج ينويهسصلا نايكلا عم
بقاعُيو ةمألا ةدحوب سساسسم
30 ن˘˘م سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب ا˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
تاونسس01 ى˘˘لإا تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

ةيعيبطلا سصاخسشأÓل ةبسسنلاب
دامت˘علا بح˘سس وأا ق˘ل˘غ˘لا˘بو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
،ةيلام تامارغبو تايعمجلاو
يف ةبوقعلا ةفعاسضم نكميو
ةمارغلل ةبسسنلاب دو˘ع˘لا ة˘لا˘ح
51 ىلإا سسبحلا ةبوقع عفرو
 .اذفان اسسبح ةنسس

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
تباثلا اهفقوم تددج رئازجلا
ةينيطسسلفلا ةيسضق˘ل˘ل م˘عاد˘لا

ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘نÓ˘˘˘ل سضفار˘˘˘لاو
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ما˘ي˘ق ر˘ثإا كلذو ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
عي˘ب˘ط˘ت˘ب ار˘خؤو˘م ة˘ي˘بر˘ع لود
لÓ˘˘ت˘˘حلا ع˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
.يليئارسسلا

ةيروهمجلا سسيئر دكأا امك
ةيسضقلا نأا ،نوبت ديجملا دبع
ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
˘مأاو ة˘سسد˘ق˘م ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
لإا نوكي ل اهلحو اياسضقلا
ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف ة˘˘˘لود ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
دودحبو سسدقلا اه˘ت˘م˘سصا˘عو
 .7691 ماع

تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت تنا˘˘˘˘˘كو
يمسسر لعف در لوأا ،سسيئرلا

ع˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
51 يف ن˘ير˘ح˘ب˘لاو تارا˘مإلا
يتيقافتا ،يسضام˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ينويهسصلا نايكلا عم عيبطت
.ةيكيرمأا ةياعرب

يمولد ميرم

ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تف˘سشك
نييبطلا ناوعأÓل ةلق˘ت˘سسم˘لا
ن˘ع ،سشا˘ع˘نإلاو ر˘˘يد˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
دغلا موي نم ءادتبا لوخدلا
بارتلا ةفاك ربع بارسضإا يف
ة˘سسا˘ي˘˘سسل ا˘˘سضفر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.مهءازإا ةيسصولا ةرازولا

نايب يف ة˘با˘ق˘ن˘لا ترذ˘حو
ىل˘ع «مÓ˘سسلا» تع˘ل˘طا ا˘ه˘ل
يف ديعسصتلا نم ،هنم ةخسسن

ي˘˘˘ف تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا ةد˘˘˘ح
مل ام ،اهيل˘ت ي˘ت˘لا ع˘ي˘با˘سسألا
بلاطملا لكل ةباجتسسلا متي
ةري˘سشم ،ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ة˘ف˘سصب
بت˘˘˘كم˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سضعأا نأا ى˘˘˘˘لإا
لسصاوتلا ةينقت ربع اوعمتجا
ةرود ي˘ف د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘˘م˘˘لا

ل˘جأا ن˘م بت˘˘كم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئرا˘˘ط
جئاتنو ماعلا ع˘سضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت
ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘˘لا

.ةحسصلا ةرازوو
نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يو

،بارسضإلا ىلإا تأاجل ةباقنلا
نم ةلابمÓلا ةسسايسس ببسسب
ا˘ه˘مار˘ت˘حا مد˘عو ة˘يا˘˘سصو˘˘لا
تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل
،يمسسر رسضحمب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسير˘˘˘˘كتو
.ةيدجÓلاو ةلطامملا

خ.ةميسسن

ةينيطسسلفلإ ةيسضقلإ اهتمدقم يف ةلداعلإ اياسضقلل معإدلإ ةلودلل يمسسرلإ فقوملإ معدل

ينيوهسصلا نايكلا عم عيبطتلا لاكسشأا ةفاك مرجي نوناق عورسشم رادسصإل ةيناملرب تاكرحت

ديعسصتلاب ددهت صشاعنإ’إو ريدختلل Úيبطلإ نإوعألل ةلقتسسŸإ ةباقنلإ

دغلا نم ةيادب تايفسشتسسŸا لسشي ماع بارسضإا



لÓخ ،سسمأا ريزولا حسضوأاو
ىلع تاعماجلل ةينطولا ةودنلا

،ةذ˘˘تا˘˘سسألا ن˘˘يو˘˘˘كت ةرور˘˘˘سض
نيوكتلا ةعما˘ج ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ةربخ كلمت يت˘لاو ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
يف ةسصاخ دعب نع ميلعتلا يف

ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘كسشم دو˘˘˘˘˘جو ل˘˘˘˘˘ظ
ةذ˘˘تا˘˘سسألا ن˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

لكسشم سصوسصخب امأا ،ةبلطلاو
نأا˘م˘ط د˘ق˘ف ،تنر˘ت˘˘نإلا ق˘˘فد˘˘ت
ةكبسش عيسسوت متيسس هنأا ريزولا
ةبسسنلاب قفدتلا عفرو تنرتنإلا
ادكؤوم ،ةيعماجلا تاسسسسؤو˘م˘ل˘ل
ع˘ي˘قو˘ت م˘ت را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف ه˘˘نا
ميل˘ع˘ت˘لا ةرازو ن˘ي˘ب تا˘ي˘قا˘ف˘تا
عيسسوتل ،ديربلا ةرازوو يلاعلا
.قفدتلا عفرو ةكبسشلا

ن˘˘˘م نإا˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا بسسحو
يف رظنلا ةداعإا متت نا رظتنملا
،ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا
ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘مءÓ˘˘م˘˘ل
امك ،يعامت˘جلاو يدا˘سصت˘قلا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا ثد˘ح˘ت
ي˘ف ل˘كا˘سشم˘لا ل˘كب غ˘ي˘ل˘ب˘˘ت˘˘لا
ىلع اددسشم اهيف رظنلل هعاطق
و˘ه ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا نإا

.عيمجلا ةيسضق
ريزو ددسش ،ةيناث ةهج نمو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
فيظوت ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
تاسسسسؤوم ىوتسسم ىلع ةأارملا
ف˘ع˘سض ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ىلع اهفي˘ظو˘تو ةأار˘م˘لا د˘جاو˘ت
،عا˘ط˘ق˘لا تا˘سسسسؤو˘م ىو˘ت˘سسم
زيزعت ىلع لمعلل وعدي ام وهو
.اهتكراسشم

نمأا ىلع ظافحل ةبسسنلابو
يلوؤوسسم نايز نب اعد ،ةبلطلا
ى˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

كلذو ،بÓط˘لا ن˘مأا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بتكملا عمو ةينمألاو ةيلحملا
.يلخادلا نمأÓل يرازولا

لا˘˘˘˘˘سصتلا سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘بو
نب لاق ،راوحلاو يتاسسسسؤوملا

ءاكرسشلا يلثمم سضعب نإا نايز
نو˘˘لاز˘˘ي ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
تاو˘ن˘ق با˘ي˘غ ن˘م نو˘˘كت˘˘سشي
ل˘م˘ع˘ي عا˘ط˘˘ق˘˘لا نأاو ،راو˘˘ح˘˘لا

ع˘ي˘م˘˘ج ل˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م اد˘˘ها˘˘ج
ن˘ع ه˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘فو.سصئاقنلا

ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا نو˘نا˘ق˘لا عور˘سشم

هنأا نايز نب دافأا ،يلاعلا ميلعتلل
ادكؤوم ،ةسشقانملاو ءارثإلا ديق
نيوكتلا ةطيرخ ةعجارم ىلع
مءÓتي امب ةيعما˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ر˘سصع ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ن˘ه˘م˘˘لاو
.ةنمقرلا

ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘˘سشو
بير˘˘ق˘˘ت ى˘˘ع˘˘سسم ة˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
،يدا˘˘سصت˘˘قلاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا

ى˘ع˘˘سسم نا˘˘م˘˘سض ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
ميلعتلا تاسسسسؤوم يف ةدوجلا
.يلاعلا
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ةيعما÷إ نيوكتلإ ةطيرخ ةعجإرمو عاطقلإ تاسسسسؤوÃ ةأإرŸإ فيظوت زيزعت ¤إإ اعد

بعسص رمأا «دعب نع» ميلعتلا ميمعت :فÎعي نايز نب

ز.صسواط

مل ثيح ،ديدج ءيسش هنأ’ بعسص «دعب نع» ميلعتلإ ميمعت نأإ ،يلاعلإ ميلعتلإ ريزو نايز نب يقابلإ دبع دكأإ
.ةئاملاب001 ةبسسنب هميمعت ةروطتملإ لودلإ ىتح عطتسست

ةيجيتإÎسسإ’إ ةيحلفلإ عورفلإ ‘ Úلعافلإ ةقفإرŸ ةيثلث ةكإرسش

ةلغتسسŸا Òغ يسضارألا فلم حتفي Êادمح

اهيفظوم طسسو «91‐ديفوك» ـب ةباسصإإ ت’اح ليجسست ببسسب فقوتلإ دعب

ديدحت ةيلمع فنأاتسست «لدع» ةلاكو
نيبتتكملا لابقتسسا ديعاوم

مهطاسشن ىلإإ ةدوعلاب مهل صصيخرتلإ لقنلإ ةرإزو اهتمدقم يفو ةينعملإ تاطلسسلإ إوعد

جرفلا ةعاسس نورظتني تايلولا نيب نولقانلا
طاسشن ةداعإل وعدن :«مÓسسلا»ـل يبراغم داسصتقلا ةيقرتل ينطولا ىدتنملا سسيئر

عسضولا مقافتل ايدافت اعيرسس تايلولا نيب ام لقنلا

ينادم˘ح د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ح˘ت˘ف
را˘ق˘ع˘لا ف˘ل˘م ،ة˘حÓ˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘سضارألا عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سساو
يمييقت ءاق˘ل لÓ˘خ ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ءارد˘˘م˘˘ب ه˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
.ةيبرغلا تايلولل ةيحÓفلا

يف ةحÓفلا ةرازو تحسضوأاو
ةحÓفلا ريزو نأا ،سسمأا اهل نايب

د˘ق˘ع ي˘ناد˘م˘ح د˘ي˘م˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ءارد˘م ع˘م ا˘ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ا˘عا˘م˘ت˘˘جا
دÓبلا برغل ةيحÓفلا حلاسصملا
.رذبلاو ثرحلا ةلمح مييقتل

ل˘م˘سشي ءا˘ق˘ل˘لا نأا تح˘سضوأاو
را˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ف˘ل˘˘م ة˘˘سسارد
ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘سضارألا عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سساو
،ةيفيرلا ءابرهكلاو ،ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا

قيبطتل هقر˘ط˘ت ى˘ل˘ع د˘كأا ا˘م˘ك
نيومتلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
.ةمعدملا ةلاخنلا ةدامب

ن˘˘ل˘˘˘عأا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘سصلا
نا˘ي˘ب ي˘ف (AMNC) يحÓف˘لا
ة˘ي˘قا˘ف˘تا عور˘سشم ن˘ع سسمأا ه˘˘ل
نيبو هن˘ي˘ب ا˘م فار˘طألا ة˘ي˘ثÓ˘ث
ةكرتسشملا ةي˘ن˘طو˘لا سسلا˘ج˘م˘لا
بو˘ب˘˘ح˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل
ةعومجملاو (FINC) اطاطبلاو
MGA) ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

APS GNODLOH) دسصق
عاطقلا ريوط˘ت ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
.يحÓفلا

ع˘م˘ت˘جا» نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو
نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘سصلا
(AMNC) ي˘˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ةكرتسشملا ةينطولا سسلاجملاو
بو˘ب˘˘ح˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل
ةعومجملاو (FINC) اطاطبلاو
MGA ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

APS GNODLOHموي
يف0202 ربمسسيد32 ءاعبرلا

نواعتلل ينطولا قودنسصلا رقم
را˘طإا ع˘سضو فد˘ه˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘كار˘˘˘سش
.ةيلبقتسسملا  نواعتلا تايناكمإا

،ة˘كار˘˘سشلا هذ˘˘ه م˘˘كح˘˘ي˘˘سسو
نيب قافتا» ردسصملا تاذ بسسح
تا˘ه˘ج˘لاو فار˘طلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
يف اميسس ل ةلعافلا ةيداسصتقلا
ليومتب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تلا˘ج˘م˘لا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تاد˘ع˘م˘لا د˘˘يرو˘˘تو

،دا˘˘سصح˘˘˘لا تلآا ،تارار˘˘˘ج˘˘˘لا)
نم (كلذ ىلا امو لقنلا تادعم
ل˘سضفأا ة˘عا˘ج˘نو ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ل˘˘جأا
ةد˘ئا˘ف فر˘ط ل˘ك د˘ج˘ي ثي˘˘ح˘˘ب
ها˘˘ج˘˘˘تا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م بسصت
.ةينطولا ةحلسصملا

لÓخ نم قودنسصلا فدهيو
ط˘˘˘˘بر ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘سشلا هذ˘˘˘˘ه
يف نيلماعتملا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا

طا˘سشن˘لا تا˘عا˘ط˘ق ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تاداريإا نيمات يف ةمهاسسملاو
ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘تو ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
فدهلا غولب لجأا نم داريتسسلا
قيقحت يف لثمت˘م˘لا كر˘ت˘سشم˘لا
.يئاذغلا نمألا

سشقان عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه لÓ˘خو
ةثÓثلا نويداسصتقلا نول˘عا˘ف˘لا
عورسشم يحÓف˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ة˘كار˘سش ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف سسو˘م˘˘ل˘˘م ل˘˘كسشب
يف ةقفارملا لÓخ نم عاطقلا
اهن˘م ة˘يا˘قو˘لاو ر˘طا˘خ˘م˘لا ةرادإا

عيب ام تامدخو نيوكتلا اذكو
.نايبلا فيسضي ،عيبلا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ط˘˘م˘˘ن نو˘˘كي˘˘˘سسو
ةثÓثلا فارطألا نيب اذه ديدجلا

اميسسل نيلخدتملا عيمجل اديفم
ن˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ءا˘˘سضعأا اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘نز˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو
نيذلا ةيكيناكيملا ةعو˘م˘ج˘م˘لا
76 ة˘كب˘سش ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس

نوا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج قود˘˘ن˘˘سص
ةيط˘غ˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا
مهلخد نيمأاتل ةمئÓملا ةينيمأاتلا

رطا˘خ˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا لÓ˘خ ن˘م
اذ˘كو م˘ه˘ت˘ط˘سشنأا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا
اهريغو ةمزÓتملا تايلوؤوسسملا

لوسصأاب ةقلعتملا تايطغتلا نم
ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا
.اقباسس نيروكذملا

ي˘ف قود˘ن˘˘سصلا ع˘˘سضي ا˘˘م˘˘ك
ةبعسشلا يف نيل˘خد˘ت˘م˘لا ة˘مد˘خ
نم ني˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءار˘ب˘خ˘لا ةر˘ب˘خ
ة˘˘˘يرود˘˘˘لا تارا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
ه˘ما˘ه˘م ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘ك دا˘˘سشرإلاو
ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خو ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘سشك
ق˘˘فار˘˘مو يراو˘˘ج يرا˘˘سشت˘˘˘سسا
.ةحÓفلا ملاعل

ر.نوراه

ةينطولا ةلاكولا تف˘نأا˘ت˘سسا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ل
ديعاوم ديدحت ةيلمع «لدع»
يت˘لاو ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

بب˘˘˘سسب تف˘˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك
ءابوب ةباسصإلا تلاح ليجسست
.اهيفظوم طسسو «91‐ديفوك»

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تد˘˘كأا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ل
عقاوم ربع اهل نايب يف» لدع»
ا˘ه˘نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سسمأا تف˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سسا
د˘ي˘عاو˘م د˘يد˘ح˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تاف˘ل˘م ة˘ع˘با˘ت˘مو لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا
ءا˘ي˘حأا ي˘ن˘طا˘قو ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘˘كم˘˘لا
هذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،«لد˘˘˘ع» تا˘˘˘ن˘˘˘˘كسس
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تعد ،ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةدا˘عإا ى˘لإا كلذ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
مهفتاوه ربع قيبط˘ت˘لا تي˘ب˘ث˘ت
ن˘م كلذ نو˘كيو ة˘لو˘م˘ح˘˘م˘˘لا

ط˘˘بار˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ
«LDAAVDR/zd.moc.ldaa.om//:ptth»

اهدعبو قيب˘ط˘ت˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ل
ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تاو˘ط˘خ˘˘لا عا˘˘ب˘˘تإا
د˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
. ديعاوملا

د˘ق «لد˘ع» ة˘لا˘˘كو تنا˘˘ك و
ديعاوملا د˘يد˘ح˘ت ن˘ع تف˘قو˘ت
تلاح نم ددع ليجسست ببسسب
«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإلا

ريغ ،اهلامعو اهيفظوم طسسو
ةي˘ج˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا د˘ع˘بو ه˘نا
ن˘م م˘ه˘ي˘فا˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ءلؤو˘˘ه˘˘ل
فانئتسسا مت ،ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘سصإلا
ةيئاقو تاءارجإا قفو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تعد دقو ،هراسشتنا نم دحلل
ي˘خو˘ت ى˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ةرورسض عم رذح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا مار˘˘ت˘˘حا
انوروك ءابو راسشتنا نم دحلل
.دجتسسملا

 ز.صسواط

ي˘ن˘طو˘˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
تا˘ط˘ل˘سسلا ،دا˘سصت˘قلا ة˘ي˘قر˘ت˘˘ل
قيلعت يف رظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا
،تايلولا نيب ام لقنلا طاسشن
طا˘سشن˘لا اذ˘ه ةدو˘ع˘ب حا˘˘م˘˘سسلاو
سصاخ يحسص لو˘كو˘تور˘ب ق˘فو
تاءار˘جإلا˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘سضي
يسشفت ع˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘حلا

.91 ديفوك ءابو
روتكدلا ىدتنملا سسيئر لاق

حيرسصت يف  رداقلا دبع يبراغم
نو˘ه˘جو˘ي˘سس م˘ه˘نأا ،» مÓ˘˘سسلا»ـل
لوألا ريزولا ىلإا ةلاسسر مويلا

لجا نم لقنلا ريزو اذكو دارج
ام لقنلا طاسشن ةداعإل سصيخرتلا
مارتحا ةط˘ير˘سش ،تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب
يسشفت عنمل ةيزارتحلا ريبادتلا

نأا اد˘˘كؤو˘˘م، «91 د˘ي˘فو˘ك» ءا˘بو
طا˘سشن˘لا اذ˘ه تق˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا

عقاولا نأا ريغ ،ةيحسص بابسسأل
مامأا لاجملا حتف رملا نا فسشك
فلكي يذلا يعرسشلا ريغ لقنلا
رعسسلا فاعسضأا ةثÓث نطاوملا
ةردقلا فعسض لظ يف يقيقحلا
،ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا

اريبك ار˘ط˘خ ل˘كسشت ة˘ق˘ير˘ط˘بو
بب˘سسب ، ءا˘بو˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصإا ى˘ل˘ع
.ةياقولا تاءارجإا بايغ

با˘˘˘ح˘˘˘سصأا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ل˘ق˘ن˘لا ة˘ط˘ح˘م ي˘ف تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
حتفب اوبلا˘ط ،ة˘بور˘خ˘لا˘ب ير˘ب˘لا
طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سساو ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
لجا نم ،تايلولا ربع نيلقانلا
مهتÓحم حت˘ف ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي نا

فقوت يذلا مهطاسشن فانئتسساو
،ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ذ˘˘ن˘˘م
ـل ءلؤو˘˘˘˘˘ه هد˘˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘˘م بسسحو
ل ىحسضأا رمألا نإاف «مÓسسلا»

ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ل˘˘سس سسكع˘˘ناو قا˘˘ط˘˘ي
نم رثكأل ةيعامتجلا ةيعسضولا
بابرأا مهبلغا نأا نوك ارجات23
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ر˘˘سسا

مدع ببسسب ةيمويلا مهتابلطتم
نيطلا داز امو ،رهسشا ذنم مهلمع
˘˘مد˘˘ع و˘˘˘ه ءلؤو˘˘˘ه بسسح ة˘˘˘ل˘˘˘ب
«91‐ديفوك» ةحنمل مهي˘سضا˘ق˘ت
ح˘لا˘سصل ة˘لود˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
مهنأا ةجحب ةرر˘سضت˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا

.ةحنملا هذهب نيينعم ريغ
نيرفاسسملا لقن طاسشن فقوت

01ـلا ةبارق ذنم تايلولا ربع
ا˘ب˘ل˘سس سسكع˘نا ل˘كسشم ،ر˘˘ه˘˘سشأا
تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأا
ن˘˘يذ˘˘لا ،تÓ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لاو ةر˘˘˘جألا
نع نيلطاعلا دادعت يف اوحبسصأا
اعسساو لاجم˘لا ح˘ت˘ف ا˘م ،ل˘م˘ع˘لا
ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

يتلا «ناتسسدنولكلا» تارايسسو
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘ه˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م تسضر˘˘ف
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ع˘م ا˘م˘ي˘سس ،را˘ع˘سسألا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك طا˘سشن
اذهو ،ةبلطلاو نيفظوملا ةدوعو
نينطاوملا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا هد˘كأا ا˘م
ربع لقنتلا ىلإا اورطسضا نيذلا
وأا ةرجأا تارايسس يف ،تايلولا

راع˘سسأا˘ب ة˘سصا˘خ تا˘ب˘كر˘م ر˘ب˘ع
فاعسضأا ةثÓث ىلإا لسصت ،ةيلايخ
تايعادت.ة˘يدا˘ع˘لا را˘˘ع˘˘سسألا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘كت م˘ل ة˘مزألا
هتدعت لب طقف يداملا بناجلا
،ي˘ح˘سصلا بنا˘ج˘لا ى˘لإا ل˘سصت˘˘ل
ريغ ةقيرطب لقن˘ت˘م˘لا ق˘ئا˘سسلا˘ف
اريبك اددع هعم لمحي ،ةيعرسش
نع هيسضاغت عم ،نينطاوملا نم
،ا˘نورو˘ك ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جإا

ةحئاجلا رمُع ل˘ي˘ط˘ي˘سس ا˘م و˘هو

.نيعب˘ت˘ت˘م˘لا سضع˘ب بسسح ر˘ث˘كأا
ر˘ي˘غ نو˘ل˘قا˘˘ن˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
مهسسفنأا نع او˘ع˘فاد نو˘ي˘عر˘سشلا

تايلولا نيب مهطاسشن نيربتعم
هب اووني مل ةيعرسش ريغ ةقيرطب
وه ام ردق˘ب ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م
ا˘مد˘ع˘ب سشي˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل˘ل جا˘ي˘ت˘حا
ر˘ه˘سشأل طا˘سشن˘لا ن˘˘ع او˘˘ف˘˘قو˘˘ت

تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا م˘˘كار˘˘ت˘˘ف ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ع
نيمأات فيراسصمك فيراسصملاو
لÓ˘غ˘ت˘سسا تا˘ق˘ف˘نو ،ة˘ب˘كر˘م˘˘لا

بناج ىلإا ،نيد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘سصخُر
،ةيمويلا ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ف˘يرا˘سصم˘لا
ةقيرطلا هذهب لمعلا ىلإا مهتعفد
نورسشني اوحبسصأا ءلؤوه نا املع
ع˘قاو˘م ر˘ب˘˘ع م˘˘ه˘˘ف˘˘تاو˘˘ه ما˘˘قرأا
.لمعلل يعامتجلا لسصاوتلا

ى˘ل˘ع او˘ل˘خد ا˘سضيأا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
نع رجحلا عفرب  اوبلاطو طخلا
دعب ةسصاخ تايلولا نيب لقنلا
يتلا تاعماجلاو تايوناثلا حتف
ن˘م ،ا˘يرو˘سضح ة˘سسارد˘لا تر˘˘قأا
،ءاسضيب ةيعماج ةنسس يدافت لجا

لقنلا رفوت مدع ةلاح يف هنأل
نم ةبلطلا نم ريثكلا مرحيسس
تاسسسسؤوملاو دهاعملاب قاحتللا
تلسصو امدعب ،ةديعبلا ةيعماجلا
ى˘لإا «نا˘ت˘سسد˘نو˘˘ل˘˘كلا» را˘˘ع˘˘سسأا
هيلعو . دحاولا درفلل جد0003
ى˘لوألا ةرازو˘لا ل˘خد˘˘ت ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ن˘م ر˘ث˘˘كأا ر˘˘مأا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةرازوو
ةيعسضو يف رظنلل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا
،تا˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘لا

قفو طاسشنلاب مهل سصيخرتلاو
كرت لدب ،ةنيعم ةيئاقو طورسش
هيعارسصم ىلع احوتفم لاجملا
.يعرسشلا ريغ لقنلل

ز.صسواط

«كربفم» ربخلإ نأإ تدكأإ

تامولعم دنفت كارطانوسس
ةماقإلا طرسش ءاغلإا لوح
لمعلا يبلاط ليجسستل
ليغسشتلا تلاكوب

ةينطولإ ةسسسسؤوملإ تفن
كإرطانوسس تاقورحملل
يتلإ تامولعملإ ،صسمأإ

لئاسسولإ صضعب اهتلوإدت
طرسش ءاغلإإ لوح ةيملعإ’إ
يبلاط ليجسستل ةماقإ’إ
،ليغسشتلإ ت’اكوب لمعلإ

نم صسيل كلذ نأإ ىلإإ ةريسشم
.اهتايحلسص

اهل نايب يف ةلاكولإ تدكأإ
ةمولعملإ هذه نإ ،صسمإ
هنأإ ةفيسضم ،«امامت ةئطاخ»

كإرطانوسسل ةقلع ’
يبلاط ليجسست تايلمعب
هذه متت ثيح ،لمعلإ
ىوتسسم ىلع ةيلمعلإ
ليغسشتلل ةيلحملإ ت’اكولإ

.نطولإ ربع
ةسسسسؤوملإ نايب فسصوو
للسضملإ»ب ينعملإ لاقملإ

كربفم ربخ وهو ،«امامت
ةقلعتم ةبذاك ةمولعمل جور
‐ ةيسساسسحلإ ديدسش عوسضومب

نإ ةربتعم ‐نايبلإ بسسح
تايقلخأ’إ دعإوق
ققحتلإ يسضتقت  ةيفحسصلإ

لبق ةمولعملإ هذه ةقد نم
لوسصحلإ يلاتلابو ،اهرسشن

،ةحيحسصلإ ةمولعملإ ىلع
نم بإرتق’إ للخ نم
لاسصت’إ ةيريدم
ربتعت يتلإ ،كإرطانوسسل
ةديحولإ ةلوخملإ ةئيهلإ
فيسضي ،ملعإ’إو لاسصتلل
.نايبلإ

ط.ز



ن˘م ة˘ل˘ي˘كسشت سسمأا تر˘ظ˘˘ن
لوبق دعب ةيسضقلا يف سسلجملا
ن˘ع˘ط˘لا ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘˘ت يذ˘˘˘لا سضق˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
دمحأا مهمدقتي نيذلا نومهتملا
.لÓسس كلاملا دبعو ،ىيحيوأا

بلط ىلع ءانب ليجأاتلا يتأايو
نيمهتم طابتراو عافدلا ةئيه
ةمكاحم ةسسلجب ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف
يف ةزابيت ءاسضق سسلجم يف
ة˘ن˘بلا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
نادأاو .ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘ل ة˘ف˘˘يز˘˘م˘˘لا

52 موي رئازجلا ءاسضق سسلجم
ىيحيوأا دمحأا يسضاملا سسرام
دبعو اذفان انجسس ةنسس51 ـب
انجسس ةنسس21 ـب لÓسس كلاملا
ار˘˘يزو ن˘˘يدأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ،اذ˘˘˘فا˘˘˘ن
ف˘سسو˘ي ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ة˘عا˘ن˘سصلا
5 ـب بو˘ج˘ح˘م ةد˘بو ي˘ف˘سسو˘ي
.ةذفان انجسس تاونسس

لامعألا لاجر اسضيأا نيدأاو
يوا˘بر˘ع نا˘سسحو داد˘ح ي˘˘ل˘˘ع

تاونسس4 ـب زوز˘ع˘م د˘˘م˘˘حأاو
3 ـب يرياب دمحمو اذفان انجسس
راطإلاو اذفا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
نيمأا ةعانسصلا ةرازوب قباسسلا
.اذفان انجسس تاونسس3 ـب ةريت

ة˘˘ي˘˘لاو˘˘لا ة˘˘نادإا تم˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
ة˘ن˘ي˘م˘ي سسادر˘مو˘ب˘ل ة˘ق˘˘با˘˘سسلا

اذفان انجسس نيتنسسب ينوهرز
لÓ˘سس كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ل˘˘ج˘˘نو
انجسس ن˘ي˘ت˘ن˘سسب لÓ˘سس سسرا˘ف
تأار˘ب ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م.اذفان
نÓعز يناغلا دبع ةمكحملا

ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا ر˘˘يزو
روسشاع دوبعو ،اقباسس لقنلاو

ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا سضر˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م
.يرئازجلا

watan@essalamonline.com
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عافدلا ةئيه بلط ىلع ءانب

ةلمحلا ليومتو تارايسسلا بيكرت يتيسضق ليجأات
يفناج9 ىلإا ةقيلفتوبل ةيباختنلا

ط.ةراصس

فلم يف لامعأا لاجرو نيقباصس نيلوؤوصسمو ءارزو ةمكاحم ةصسلج ليجأات ،صسمأا رئازجلا ءاصضق صسلجم ررق
،يفناج9 ىلإا ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا صسيئرلل ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايصسلا بيكرت
يف ةزابيت ءاصضق صسلجم يف ةمكاحم ةصسلجب ةيصضقلا يف نيمهتم طابتراو عافدلا ةئيه بلط ىلع ءانب كلذو

.ةقيلفتوبل ةفيزملا ةنب’ا ايام ةديصسلا ةيصضق

،ةزابيت ءاسضق سسلجم حتتفا
ة˘ن˘بلا ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘سسل˘˘ج سسمأا
دبع قباسسلا سسيئر˘ل˘ل ة˘ف˘يز˘م˘لا
سشانسشن ةخيلز ةقيلفتوب زيزعلا

مادم مسساب ايمÓعإا ةفورعملاو
سسلج˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ءا˘جو.ايام
د˘ع˘ب ة˘ي˘سضق˘ل˘ل ةزا˘ب˘ي˘˘ت ءا˘˘سضق
ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسلا
.ةيسضقلا فارطأاو ةماعلا ةباينلا

ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م ة˘˘سسل˘˘ج تف˘˘سشك
قباسسلا سسيئرلل ةفيزملا ةنبلا

قئاقح نع ةقيلفتوب زيزعلا دبع
تناك يتلا ةقÓعلا لوح ةريثم
تايسصخ˘سشو ءارزو˘ب ا˘ه˘ط˘بر˘ت
اهتباجإا يفو ،ةلودلا يف ةذفان

اهنأاب تلاق يسضاقلا ةلئسسأا ىلع
ةير˘ئاز˘ج «از˘ي˘ف ترا˘ك» كل˘م˘ت
ر˘˘ب˘˘ع لاو˘˘مأا يأا بر˘˘˘ه˘˘˘ت م˘˘˘لو
ر˘ب˘ع تجر˘خ ا˘˘م˘˘نإاو ،را˘˘ط˘˘م˘˘لا
كر˘ح˘ت˘م ي˘سسر˘ك ي˘ف را˘ط˘م˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع تل˘م˘˘ع تر˘˘جأا ا˘˘ه˘˘نأل
تردا˘غ ا˘ه˘نأا ة˘ي˘فا˘ن ،ة˘ي˘˘حار˘˘ج
.ةيفرسشلا ةعاقلا ربع رئازجلا

ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘حو
او˘ل˘غ˘ت˘سسا ن˘ي˘ما˘سس ن˘ي˘لوؤو˘سسم
غلابم ىلع او˘ل˘سصح˘تو ذو˘ف˘ن˘لا

ليلد يأا دجوي ل» :تدر ةيلام
سساسسأا ل مهتب ةعباتم انأا يدسض
ي˘ل اوز˘ج˘ح ،ة˘ح˘سصلا ن˘م ا˘ه˘˘ل
ة˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘سض ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘م
ا˘نأاو ،ة˘سصا˘خ˘لا ي˘تار˘˘هو˘˘ج˘˘مو
.«لامعأا ةديسسك لمعا

نع ةليلد مادام تفسشك امك
نا˘ب ا˘ه˘لو˘ق˘ب ةر˘ي˘ث˘م ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘سسألا سسي˘ئر˘لا
ىلإا ا˘ه˘لا˘سسرإا˘ب ما˘ق ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
لجأا نم يزاغلا دمحم ريزولا

غ˘ل˘ب˘ت ف˘ل˘سشلا ة˘يلو˘ب ة˘ق˘يد˘˘ح
عيمجب ارا˘ت˘كه51 اهت˘حا˘سسم
ةقيدحلا تناك ثي˘ح ،ا˘ه˘ق˘فار˘م
مل» :ةلئاق ،ةئيسس ةيعسضو يف
دقع رارق وه ةقيثو يل حنمي
ينحنم امك...ةقيدحل زا˘ي˘ت˘ملا
لجأا نم سضرأا ةعطق يزاغلا

فلسشب تامدخلا ةطحم عنسص
،دامتعلا يل ح˘ن˘م˘ي م˘ل ه˘ن˘كلو
ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘لا كل˘˘ت ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب تم˘˘قو
رايلم1 غ˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضرألا
ىلع تلسصحت اه˘نأاو .«م˘ي˘ت˘ن˘سس
و˘هو ة˘يلو˘لا سسف˘ن ي˘ف ن˘˘كسس
اذهو «ييجيبوأا» ناويدل كلم
تفا˘سضأاو ،يزا˘غ˘لا ن˘م بل˘ط˘˘ب
ةماقإاب يلزن˘م سضر˘ع˘ت» :ة˘ل˘ئا˘ق
تل˘˘سصتا ة˘˘قر˘˘سسل˘˘ل ي˘˘ت˘˘يرو˘˘م
يتأاي ناك يذلا يزاغلا دمحمب
ينفرع يذلا وهو يلزنم ىلإا
ريخألا اذه ،لماه يناغلا دبعب
عسضو لجا نم هعم تلسصاوت

ةيامح لجا نم ةبقارم تاريماك
.«يلزنمو يسسفن

مادام» تفن ىرخا ةهج نم
ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع نو˘˘كي نأا «ا˘˘يا˘˘م
ةسسارح بÓك بلج دق لماه
ناوعأا اذكو اهتسسارح لجا نم
لواد˘ت˘لا˘˘ب نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ة˘˘طر˘˘سش
يأا د˘˘جو˘˘ي ل اد˘˘بأا ل»:ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ق
يأا د˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ت لو ي˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘سش
كل˘˘˘˘م بÓ˘˘˘˘كلاو...ة˘˘˘˘سسار˘˘˘˘˘ح
:ايا˘م مادا˘م تع˘با˘تو .«ي˘تا˘ن˘ب˘ل
ع˘م ةرو˘ث˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘ك يد˘˘لاو»
ةقيلفتوب ىلع تفرعت نيدموب

يدل تسسيلو دلاولا قيرط نع
.«ةقيلفتوب عم ةبارق ةقÓع

م.ةزمح

زغللا ةأارملل ةريثم ةمكاحم يف

هذهو رييÓملاُ تعمج اذكه :«ايام مادم»
يزاغلاو لماهلا ةقيلفتوبب يتقÓع ةقيقح

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘˘ت
ةيئلولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
،ةديلبلا نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ن˘مألا ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ةكبسشب ةحاطإلا نم يركسسعلا
بسصنلا فرتحت ة˘ي˘لود ة˘ي˘مار˘جإا

ةنوكم «باسستاو» ربع لايتحلاو
تايسسنج نم سصاخسشأا ةثÓث نم
ن˘م ل˘كب نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
جرا˘خو ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
رداسصم هتدروأا ام بسسح ،نطولا
.ةيئاسضق

يقلت ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعت
فرط نم ىوكسش ةقرفلا رسصانع
ة˘ي˘ح˘سضلا نأا ا˘هدا˘ف˘˘م ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م
«باسستاولا» ق˘ير˘ط ن˘ع تفر˘ع˘ت

اينا˘ط˘ير˘ب˘ب م˘ي˘ق˘م سصخ˘سش ى˘ل˘ع
ةدم دعبو جاوزلاب اهدعو يذلا

ةيده لاسسرإاب اهمهوأا ةقÓعلا نم
ةلاسسر اهلسصتل ديربلا قيرط نع
هردق غلبم عفد ةرورسضب ةيسصن
باسسحب ميتنسس نويلم07 وحن
لباقم سصا˘خ˘سشألا د˘حأل يد˘ير˘ب
اههجوت دعبو ،ة˘يد˘ه˘لا ا˘ه˘م˘ل˘سست
درطلا ملسست˘ل د˘ير˘ب˘لا ز˘كر˘م ى˘لإا
نم دكأاتتل هدوجو مدعب تأاجافت
بسصن ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض تع˘˘˘قو ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

.لايتحاو
ةيسضقلا نأا تايرحتلا تنيبو

لايتحاو بسصن ةيسضقب قلعتت ل
وأا مر˘˘ج˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب
قلعتي ام˘نإاو ،ن˘ي˘يدا˘ع ن˘ي˘مر˘ج˘م

ل˘خاد ط˘سشن˘ت ة˘ي˘لود ة˘˘با˘˘سصع˘˘ب
لمعتسست ثي˘ح˘ب ن˘طو˘لا جرا˘خو
تا˘˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م ة˘˘كب˘˘سشلا هذ˘˘˘ه
تا˘با˘سسح ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا
مهلك نييع˘ما˘ج ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘يد˘ير˘ب
لاومألا ليو˘ح˘ت˘ب ،ة˘قرا˘فأا ا˘يا˘عر
جراخ˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ث ن˘مو
بسصنلا ةيل˘م˘ع˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق د˘ع˘بو
ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي لا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حلاو
.فتاوهلا

ةقرفلا رسصانع سصحفت ءانثأاو
ن˘مألا بت˘كم ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
تم˘ت «با˘˘سستاو» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةقرافأا سصاخسشأا ةثÓثب ةحاطإلا
رخآاو رئازجلا ةع˘ما˘ج˘ب نو˘سسرد˘ي
اوناك ةيعرسش ريغ ةقيرطب ميقي
م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح ءار˘˘كب نو˘˘مو˘˘ق˘˘˘ي
يقابل لاومألا ليوحتل ةيديربلا
،ةيلام غلابم لباقم ةكبسشلا دارفأا

نيبت يلوألا قيقحتلا لÓخ نمو
نم ديزأا ىلع تبسصن ةكبسشلا نأا

دعب ءا˘سسن م˘ه˘ل˘ك ة˘ي˘ح˘سض001
بنا˘جأا ن˘م جاوز˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘يإا

لÓخ ن˘م ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا تلو˘سصو˘لا

ىلإا فسض ،ةيل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘هز˘ج˘ح
يرايلم براقي ام ليوحت مت كلذ
يديرب باسسح قيرط نع ميتنسس
.مهيف هبتسشملا دحأل طقف دحاو

بوبق داعصس

Úيعما÷ ةيديرب تاباصسح نورجؤوي ةقرافأا اهدوقي
جراÿا ¤إا لاومأ’ا ليوحتل

ءاسسنلا ىلع بسصنت ةيلود ةكبسش كيكفت
«تنÎنإلا جاوز» ـب

مÓفأ’ا ةقيرط ىلع حÓصسلاب ديدهتو ريصسكتو علخ

تارهوجملا ةقرسس يف ةسصتخم ةريطخ تاباسصع ةدعب حيطُي نمألا

تاي’و ةدع ربع

ةعاسس84 ـلا لÓخ توملا تاقرط ىلع سصاخسشأا ةتسس ةافو

نع ةلصصاوتم ثحبلا ةيلمع
ثلاثلا صصخصشلا

نيهئات ىلع روثعلا
ةياسضلا ةقطنمب
ةديلبلا يف ةيلبجلا
يتلا ثحبلا ةيلمع تللك
ةيامحلا حلاصصم اهتقلطأا
ةليل ،ةديلبلا ةي’وب ةيندملا
صصاخصشأا ةثÓث نع صسمأا لوأا

ةيلبجلا ةياصضلا ةقطنمب اوهات
ةي’ولا برغ بونج ةعقاولا

ةيحايصس ةلوج يف اوناك نيذلاو
اميف مهنم نينثا ىلع روثعلاب
هتاه ةباتك دحل لصصاوتت
نع ثحبلا تايلمع رطصسأ’ا
.ثلاثلا صصخصشلا
لداع لوأ’ا مزÓملا دافأا
ىلع مÓعإ’اب فلكملا يميغزلا

نأا ،ةيئ’ولا ةيريدملا ىوتصسم
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ةيلمع صسمأا لوأا ةليل تقلطأا

نم اغÓب اهيقلت روف ثحب
ينطولا كردلا حلاصصم فرط
صصاخصشأا ةثÓث دوجو هدافم
ةياصضلا ةقطنمب نيهئات
نمصض اوناك نيذلاو ةيلبجلا

ةلوج يف بابصشلا نم ةعومجم
حلاصصم نأا فاصضأاو.ةيحايصس
نم تنكمت ةيندملا ةيامحلا
نيهئاتلا دحأا عم لصصاوتلا

مهداجيإ’ ةلواحم يف ايفتاه
ديدحت تاقيبطت ةطصساوب
نم نينثا نأا ىلإا اتف’ عقاوملا
اناك (ةنصس73و53) نيهئاتلا

اميف دحاو عقوم يف نيدجاوتم
ثلاثلا صصخصشلا مهنع قرتفا

.لقتصسم جرخم نع اثحب
مت دقف ردصصملا تاذ بصسحبو
نيهئاتلا نيصصخصشلا ىلع روثعلا

نييلحملا ناكصسلا فرط نم
نع ثحبلا ةيلمع لازت ’ اميف
اريصشم ةرمتصسم ثلاثلا صصخصشلا
جولثلا طقاصستو بابصضلا نأا ىلإا

ةيامحلا ناوعأا ماهم نم بعصص
اذه يفو.هيلع روثعلا يف
لوأ’ا مزÓملا فصشك ددصصلا

قرف ةتصس ريخصست نع يميغز
لخدتلا ةقرف اهيف امب ثحب
ةرعولا قطانملا نكامأ’ا يف
كردلا حلاصصمب ةمعدم
صصخصشلا نع ثحبلل ينطولا
.ةنصس53 رمغلا نم غلابلا ثلاثلا

بوبق داعصس

ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘˘ت
،يلي˘ل˘ت˘م ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ة˘با˘سصع كي˘كف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يادر˘˘غ˘˘ب
هبتسشم دارفأا ةسسمخ نم نوكتت
بسصنلا مئارج باكترا يف مهيف
تÓمع يف راجتلاو لايتحلاو
بهذ) ةروز˘˘˘˘م تار˘˘˘˘هو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مو
.(سشوسشغم

ة˘ي˘ل˘˘خ ه˘˘تر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
تماق ،يئلو˘لا ن˘مألا˘ب لا˘سصتلا

ربع زازتبÓل اتسضرع˘ت نا˘ت˘ي˘ح˘سض
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘كب˘سشو تنر˘˘ت˘˘نإلا
ىدل ىوكسش عاديإاب يعامتجلا

دسض ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم
عيبو لايتحÓل ةباسصعلا هذه دارفأا

بهذ ) ةروز˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
،جد نويلم3ر5 ةميقب (سشوسشغم
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تح˘˘ت˘˘˘ف ثي˘˘˘ح
حمسس اقي˘ق˘ح˘ت كلذ رو˘ف ة˘ي˘ن˘مألا
،ةباسصعلا رسصانع ىلع سضبقلاب

. ينمألا ردسصملا ركذ امك
سشيتفتلاو تايرحتلا ترفسسأاو

يسسيئرلا هيف هب˘ت˘سشم˘لا ن˘كسسم˘ل

ةينمألا ةهجلا تاذ هتذفن يذلا
ىلع ةيروهمجلا ليكو فارسشإاب

ندعم˘لا ن˘م غ˘ل˘ك5 و˘ح˘ن ز˘ج˘ح
غلبمو (سشوسشغم بهذ ) رفسصألا

رثكأاب رخآاو ةروزم وروأا003.31
داو˘˘˘مو ، جد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م2 ن˘˘˘˘م
تادعمو بهذلا عيملتل ةلمعتسسم
ةلا˘ق˘ن ف˘تاو˘هو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا نزو
تنا˘˘ك ةرا˘˘ي˘˘سس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
بهذ˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست
. نايبلا تاذ قفو ،سشوسشغملا

نيذلا نيمهتملا ميدقت متيسسو
27و62) نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا (ة˘ن˘سس
»ـب نو˘ع˘با˘ت˘م م˘هو ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
لايتحلاو رارسشأا ةعامج نيوكت
تÓمعلا يف ةرجاتملاو ريوزتلاو
بسسح ،«سشو˘˘سشغ˘˘˘م˘˘˘لا بهذ˘˘˘لاو
.هتاذ ردسصملا

نمألا نم رسصانع تنكمت امك
جرب ةنيدم يف لوألا يرسضحلا
سصخسش فيقوت ن˘م ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
او˘ما˘ق ،ة˘ع˘برألا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘حاو

دع˘م يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ل˘ف˘ق ر˘سسكب
،هيلإا جولو˘لاو ع˘ير˘سسلا ما˘ع˘طإÓ˘ل
،«ن.ب» وعدملا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
يف ،ةن˘سس22 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

نورخآلا مهيف هبتسشملا ذل ،نيح
نم تاقيقحتلا تنّكمو.رارفلاب
مهيف هبتسشملا دحأا ةيوه ديدحت
وعدملاب رمألا قلعتيو ،هفيقوتو
تاقيقحتلا تسضفأا امك ،«ن.ب»
ميطحتب هئاكرسش ةقفرب همايق ىلإا
ةيغب عيرسسلا ماعطإلا لحم لفق
عيبب سصاخٍ ناث لحم ىلإا جولولا
،ة˘قر˘سسلا ل˘جأا ن˘م تار˘هو˘ج˘م˘˘لا

لسصافلا رادج˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ب كلذو
تاودأا لامعتسساب ن˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب

،اهزجح مت ةيئابرهك تاودأاو رفح
مهدسض يئاسضق فلم زجنأا ،هيلعو
رارسشأا ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت» ناو˘ن˘ع˘ب
ع˘م تا˘˘قر˘˘سسل داد˘˘عإلا سضر˘˘غ˘˘ل
لحم لخاد نم ةقرسسلا ةلواحم
فوقوملا مّدقو ،«سسبلت ةلاح يف
نيأا ،ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب
.ةيباقعلا ةسسسسؤوملا يف هعاديإا مت

م.ةزمح

بيسصأاو سصاخسشأا ةتسس يفوت
يف حورجب نيرخآا083 نم ديزأا

84 لÓخ تعقو رورم ثداوح
.ةريخألا ةعاسس

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا تدا˘˘˘فأا
نايب يف سسمأا ،ةيندملا ةيامحلل
ةيندملا ةيامحلا تادحو نأا اهل
ىلإا42 نيب ام ةرتفلا يف ،تماق
ى˘ل˘ع يرا˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد62
282 ’’ـب ،احابسص ةنماثلا ةعاسسلا
تلجسس رورم ثداوح يف Óخدت

ةا˘فو تف˘ل˘خ ،تا˘يلو ةد˘ع ر˘ب˘˘ع
483 ة˘با˘سصإاو سصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس

ةتوافتمو ةفلتخم حورجب نيرخآا
تلجسس ،ا˘مو˘م˘عو.’’ةروطخلا

9874» ةيندملا ةيامحلا تادحو
ةفلتخم قطانم ةدع يف «Óخدت
تاملاكم يقلت رثإا ،نطولا نم
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م فر˘ط ن˘م ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا
رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘˘ح تل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سش
ءÓ˘جإلاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘˘لاو
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘خإاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

تايلمع اذكو ةينمألا ةزهجألاو
راطإا يف ري˘ه˘ط˘ت˘لاو سسي˘سسح˘ت˘لا

.91ديفوك سسوريف ةحفاكم
تل˘˘خد˘˘ت ،را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
،اسصخسش22 ءÓجإاو ذاقنإل ةياجب

ىمسسملا ناكملاب مي˘خ˘م˘ب او˘نا˘ك
ةيدلب «ءادوسسلا ةر˘ي˘ح˘ب˘لا ة˘با˘غ’’
،كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا .را˘˘كدأا ةر˘˘˘ئادو
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تما˘ق
بسش قيرح دامخإاب ةديلبلا ةيلول
(ة˘سسار˘˘ح ة˘˘فر˘˘غ) ي˘˘لا˘˘سش ل˘˘خاد
دلوأا ةيدلبب تيوكسسبلل ةكرسشب
نع رفسسأا ،(ةر�وب ةرئاد) ةمÓسس
26 رمعلا نم غلبي سصخسش ةافو
.ةنسس

م.نتاف
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رسضاحلاو يسضاملا نيب لÓتحلا نوجسس يف ةلقتسسملا ةيكارتسشلا ةيطارقميدلا ةلودلا

خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘م لوأل
موقت رسصاعم˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ة˘˘لود
نو˘ج˘سس نا˘ب˘سضق ف˘ل˘خ كلذو
نم اهتيعرسش عزتنت ،لÓتحلا
ل˘كسشتو ن˘ي˘نا˘˘ج˘˘سسلا ن˘˘ثار˘˘ب

نم ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ا˘ه˘ت˘مو˘كح
اهتحاسسم دت˘م˘ت ،راو˘ث˘لا سشي˘ج
،ةيبادتنلا نيطسسلف لك ىلع
لك نم ىرسسألا مه اهناكسس
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا تا˘ئ˘˘ف
ل˘جر˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلاو ر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

تاق˘ب˘ط˘لا ل˘ك ن˘مو ،ةار˘م˘لاو
بازحألاو ةينيد˘لا ف˘ئاو˘ط˘لاو
ةلود ،ةيسسايسسلا تاميظ˘ن˘ت˘لاو
ي˘˘نا˘˘سسناو ي˘˘مو˘˘ق د˘˘ع˘˘ب تاذ
اهسسيسسأات ي˘ف كرا˘سش ،ي˘م˘لا˘ع
بنا˘جأا ىر˘سسأاو بر˘˘ع ىر˘˘سسأا

نم ةينطو ررحت تاكرح نم
.ةفلتخم نادلب
رولبت يتلا نوجسسلا ةلود يه
نيب ةعقاولا ةرتفلا يف اهدوجو
ي˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘بر ،0002‐9691
لÓقتسسلا عورسشم نأا ةقرافم
ققحت ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا

لÓتحلا نوجسس راوسسأا فلخ
تايوسست لعفب كلذ نكي ملو
،ة˘ي˘لود تارار˘ق وأا ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس
ءامد˘لا تلÓ˘سش ل˘ع˘ف˘ب ا˘م˘ناو
تلو˘ط˘ب˘لاو تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لاو
ءاعمألاب ،ةمظنملا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
ة˘˘ب˘˘ل˘˘سصلا ةدارلاو ة˘˘يوا˘˘خ˘˘لا
نيلسضانملا ىرسسلا عومجمل
م˘ه˘ت˘مار˘ك ن˘ع م˘˘ه˘˘عا˘˘فد ي˘˘ف
م˘ه˘تا˘عا˘ن˘ق ن˘˘عو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنلا
ةلود ىرسسألا عزتنا ،ةينطولا
او˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘حو ع˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا

ةيليئارسسلا عمقلا تامو˘ظ˘ن˘م
نا˘˘سسنلا تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.يسسايسسلا هنايكو ريسسلا

نأا ىر˘خأا ة˘قرا˘ف˘م ي˘ه ا˘م˘برو
تناك ةلقتسسملا نوجسسلا ةلود
ي˘كار˘˘ت˘˘سشا ما˘˘ظ˘˘ن تاذ ة˘˘لود
اهدونج اهل يددعت يطارقميد
اهروتسسدو اهتداقو اهؤوارزو و
ةيسسايسسلاو ةيرادلا اهتمظناو
تكرت ،ةيفاقثلاو ةيداسصتقلاو
ىلع ةينطولاو ةيوبرتلا اهراثآا
ىر˘سسألا ن˘م ة˘ف˘لؤو˘م˘لا فللا
تكرتو ،نوجسسلا اولخد نيذلا
ةايحلا ىلع ىدملا ةديعب جئاتن
جراخ ةينيطسسلفلا ةي˘سسا˘ي˘سسلا
ة˘˘سسرد˘˘م تنا˘˘كو ،نو˘˘ج˘˘˘سسلا
ة˘فا˘ك ق˘ثو˘˘ي ا˘˘م˘˘ك نو˘˘ج˘˘سسلا
عيمج قلطأا نم يه نيثحابلا
تا˘˘ب˘˘ه˘˘˘لاو تا˘˘˘سضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نلا
ه˘˘جو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
ىمح نم رثكأا يهو ،لÓتحلا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
يعرسش لثممك ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نم ينيطسسلفلا بعسشلل ديحو
ةيل˘ي˘ئار˘سسلا تار˘ماؤو˘م˘لا ل˘ك
.اهل لئادب داجيا لوح
نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ىر˘˘سسألا ة˘˘˘لود
ل˘ق˘ث ل˘ق˘ن ن˘م ي˘ه لÓ˘ت˘˘حلا
ينيطسسلفلا ين˘طو˘لا لا˘سضن˘لا

لكسشب لخادلا ىلا جراخلا نم
ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا ذ˘˘˘ق˘˘˘˘ناو ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
را˘سصح ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
تدسصت يتلا يهو ،ايفارغجلا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو تلوا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل
ن˘ي˘بار ق˘ح˘سسا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا

بق˘ن˘لا ن˘ج˘سسل ه˘ترا˘يز لÓ˘خ

ةليدب تادايق داجيا8891 ماع
لخادلا نم ريرحت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
نم جرخ دق˘ف ،ا˘ه˘ع˘م راو˘ح˘ل˘ل
ةغلبا نا دعب ًابئاخ بقنلا نجسس
ًاديحو ًاناونع كانه نا ىرسسلا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘هو ه˘ع˘م راو˘ح˘ل˘˘ل
.ريرحتلا
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا ة˘˘˘لود
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا تل˘˘كسش
ة˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ف ةد˘˘حو˘˘م˘˘لا
تدا˘ق نا˘كرا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ،ى˘˘لوألا
حا˘ف˘كلاو ي˘ند˘م˘لا نا˘ي˘سصع˘˘لا
ةيبعسش روث مظعأا يف يبعسشلا
لÓ˘˘ت˘˘˘حلا د˘˘˘سض ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سس
ىر˘˘˘˘سسلا ،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘سسلا
يف اوسشاع ن˘يذ˘لا نورر˘ح˘م˘لا
اهتبرجت اولقن نوجسسلا ةلود
اهتا˘ي˘بدأاو ا˘ه˘ت˘فا˘ق˘ثو ةد˘ير˘ف˘لا
ىلا ةدينعلا اهحورو ةينطولا
ناجللاو تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ر˘طألا

ىلاو تابا˘ق˘ن˘لاو تادا˘ح˘تلاو
ي˘ف عرا˘سشو ةرا˘حو ي˘˘ح ل˘˘ك
ميظن˘تو ر˘ي˘طأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ب˘كا
بع˘˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كل
.ينيطسسلفلا
ًا˘م˘قر تنا˘˘ك نو˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘لود

د˘ق˘ف ،ءاد˘˘علا ق˘˘ل˘˘قأا ًا˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل ىر˘˘سسلا ىد˘˘˘سصت
ي˘نا˘سسنلا بط˘سشلاو سسم˘ط˘لا

للذلا ة˘سسا˘ي˘سسو ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لاو
كلذ ن˘˘م˘˘ث ع˘˘فدو ،ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لاو
ءاد˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

فر˘˘غ ترا˘˘سص ،ى˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘لاو
قدا˘ن˘˘خ نو˘˘ج˘˘سسلا ن˘˘يزا˘˘نزو
ىرسسلا ماقأا ،عادبÓل ةنكماو
ةداسضم˘لا ة˘يرو˘ث˘لا م˘ه˘ت˘ط˘ل˘سس
ة˘ي˘لÓ˘ت˘حلا ع˘م˘ق˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل
ن˘ي˘ناو˘قو د˘عاو˘˘ق ا˘˘ه˘˘م˘˘كح˘˘ت
تل˘˘ظ د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو ط˘˘باو˘˘سضو
يه ،ةليوط تاونسسل ةخسسار
˘مدو م˘ح˘ل ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘سشم ة˘˘لود
ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصق بع˘˘سصي ءا˘˘م˘˘ت˘˘˘ناو
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘ت˘˘حا وا خ˘˘يراو˘˘سصلا˘˘˘ب
.تابابدلاب
ة˘˘لود تنا˘˘ك نو˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘لود
ةيؤورلا ةلود ،ةينطولا ةدحولا
،يعامجلا رارقلاو ةكر˘ت˘سشم˘لا
قوف ةماعلا ةينطولا ةحلسصملا
،ةيدرفلاو ةي˘بز˘ح˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ط˘˘ب˘˘سضت ح˘˘ئاو˘˘ل
نم تائيهلا لمعو ةيلئاسصفلا
ن˘ي˘ناو˘ق ،ة˘م˘ق˘لا ى˘لا ةد˘عا˘ق˘لا
تا˘عاز˘ن˘لاو تا˘فÓ˘خ˘لا ل˘ح˘ل
ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نلا ق˘˘˘فو راو˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ةرادا ربجأا كلذ لك ،ةيراسسلا
فار˘˘ت˘˘علا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا
ة˘يود˘حو˘لا ىر˘سسلا ة˘ط˘˘ل˘˘سسب
سساسسا ىلع ا˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لاو
.يبزح وا يدرف سسيلو يعامج
ة˘˘˘لود ي˘˘˘ه نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا ة˘˘˘لود
ةموكح تربجا د˘ق˘ل ،كا˘ب˘ت˘سشا
ءار˘˘˘˘جا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سسا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م
لÓخ لاع ي˘سسا˘ي˘سس ىو˘ت˘سسم
يخيراتلا يمحلملا بارسضلا
خيراتب ىرسسلا هسضاخ يذلا

فر˘˘˘سشأا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ،72/9/2991
يف يليئارسسلا ءارزولا سسيئر
ىلع نيبار قحسسا تقولا كلذ
ةدا˘ي˘ق ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ةرادا
د˘˘ي˘˘ن˘˘ج ن˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ىر˘˘سسألا
ةنجل لكسش امدن˘ع يز˘كر˘م˘لا

ي˘ف˘ي˘ل لوؤوا˘سش ا˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘ع

،ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘˘يزو را˘˘˘سشت˘˘˘سسم
ق˘سسن˘م بئا˘ن تو˘مار ه˘ي˘˘يراو
ةيليئارسسلا ة˘مو˘كح˘لا لا˘م˘عا
ميمحرو ،ةلتحملا قطانملا يف
،ةطرسشلا ريزو ريتركسس يرود
سسي˘ئر ل˘يو˘نا˘م˘ع بو˘˘ق˘˘ع˘˘يو
ي˘ف نورا˘سشه ة˘ق˘ط˘ن˘م ءارد˘˘م
˘مو˘ب˘ل˘˘ب˘˘جزو ،نو˘˘ج˘˘سسلا ةرادا

ي˘ف ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا لوؤو˘˘سسم
لاز˘˘˘غ و˘˘˘بأاو نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا ةرادا

تار˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع بود˘˘ن˘˘˘م
تأاد˘ب ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا

راوحلا ةنجل عم ا˘ه˘تا˘سضوا˘ف˘م
دئاق اهسسأار ىلعو نجسسلا يف
ىر˘سسلا ل˘˘ث˘˘م˘˘مو بار˘˘سضلا
دقو ،سسراف ةرودق خلا كاذنآا

ةيليئارسسلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تخ˘سضر
ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘سسلا رار˘˘سصا ما˘˘˘ما
م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
يتلاو ةيسشيع˘م˘لاو ة˘ي˘نا˘سسنلا
ةايح يف ًايرذج لوحت تثدحا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا خ˘˘يرا˘˘تو
د˘ع˘سصلا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ةر˘ي˘سسلا
.ةيجراخلاو ةيلخادلا
ة˘˘لود تنا˘˘ك نو˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘لود
تاي˘لآا تد˘م˘ت˘عا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد
ع˘˘قاو˘˘مو ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا لواد˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ي˘م˘ل˘سس قر˘ط˘ب ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

زارفل ةيرودلا تاباخ˘ت˘نلا˘بو
ةيبزحلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تادا˘ي˘ق˘لا

ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ماظنلا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘سسم
نوجسسلا ةلودل ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ًايراسضح ًافافسش ًاي˘لا˘ث˘م ًا˘ما˘ظ˘ن
جراخ ما˘ظ˘ن يأا قو˘ف˘ي ا˘م˘برو
نا˘م˘سض ثي˘˘ح ن˘˘م نو˘˘ج˘˘سسلا
ل˘سصف˘لاو تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا دد˘˘ع˘˘ت
ةلئاسسملل تايلآا دوجوو ،اهنيب
ةاواسسملا قيقحتو ،ةبسساحملاو
،تا˘˘ب˘˘جاو˘˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ةيسسا˘سسلا تا˘ير˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘تو
ذا˘خ˘تا˘ب ةد˘عا˘˘ق˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشمو
تاسسسسؤوملا دوجوو ،تارارقلا
ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا
.تايحÓسصلا
ة˘˘لود تنا˘˘ك نو˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘لود
ةاوا˘سسم˘لا ة˘لود ،ة˘˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘سشا

يلاملا ماظنلا ،زيي˘م˘ت˘لا مد˘عو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشم˘˘لا
قودنسصلا لÓخ نم فرسصلا
د˘عاو˘ق ه˘م˘كح˘ت ن˘ي˘ت˘ن˘˘كلا وأا

ةيرح ىلع طباوسضو حئاولو
زيامتلاب حامسسلا مدعو كلمتلا
ى˘ل˘ع ىو˘ق ز˘كار˘م ءو˘سشن˘˘ب وا
يداسصتقلا ن˘ي˘كم˘ت˘لا سسا˘سسأا

فاد˘هأل سصا˘خ˘˘سشا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.ةيوهج تاعزن وا ةيسصخسش
مل نجسسلا يف يلاملا ماظنلا
ر˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي ن˘˘كي
ام قفو ىرسسÓل تاجايتحلا
ا˘م˘ناو ،لاو˘مأا ن˘م ه˘˘نو˘˘ع˘˘فد˘˘ي
ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب وا˘سست˘م ل˘كسشب

اذ˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تارد˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع
نيب قرف Óف ،كاذ وا ريسسلا
ريقف نيب قرف ل ،رخآاو ريسسأا

نو˘نا˘ق ما˘ما ىر˘سسألا ،ي˘˘ن˘˘غو
ل˘ك بي˘سصنو ءاو˘سس ن˘˘ج˘˘سسلا
سضغ˘ب هر˘ي˘غ بي˘سصن˘ك ر˘ي˘˘سسا
ةمهاسسملا عاط˘ت˘سسا نا ر˘ظ˘ن˘لا
م˘˘ل ما قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا م˘˘˘عد ي˘˘˘ف
.عطتسسي
فر˘ع˘ت م˘ل نو˘ج˘˘سسلا ة˘˘لود نا
ةيكلم˘لا˘ف ،ة˘يدر˘ف˘لا ة˘ي˘كل˘م˘لا

ءانجسسلا نوناق يه ةيعامجلا
نا˘ك ع˘يزو˘ت˘لا ي˘ف ةاوا˘سسم˘لاو
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسل ا˘˘˘سسا˘˘˘سسا
ةيكل˘م˘ل˘ل نا˘كو ،ة˘يدا˘سصت˘قلا
ًايفاقثو ًايوبرت اريثأات ةيعامجلا

يعو ىلع هرثأا كرت ًايكلسسمو
ل˘˘˘خاد م˘˘˘ه˘˘˘تأا˘˘˘سشنو ىر˘˘˘سسألا

.نوجسسلا جراخو
فسسÓلو0002 ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘˘م
نوجسسلا ةلود تراهنا ديدسشلا
ي˘ف ةدا˘ح ة˘كو˘سش تنا˘ك ي˘ت˘لا

ماظن˘لا را˘ه˘نا ،لÓ˘ت˘حلا ق˘ل˘ح
˘ما˘ظ˘ن˘ل دا˘سضم˘لا ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘علا
لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘سس ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس
ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘˘سسج با˘˘˘˘سصاو
˘مذر˘سشت˘لاو تت˘ف˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘سسألا

ةيلاقتعلا ديلاق˘ت˘لا تع˘جار˘تو
ةريثك بابسسأا كانه ،ةعماجلا
را˘ي˘ه˘نلا اذ˘ه ي˘ف ًارود تب˘ع˘ل
تا˘ي˘قا˘ف˘تا تا˘سسا˘كع˘نا ا˘ه˘ن˘م
عقاو ىلع اهتايعادتو ولسسوا
˘ما˘سسق˘˘نلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ىر˘˘سسلا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

نو˘˘ج˘˘سسلا ةرادا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سساو
ماكحاب كلذ لكل ةيليئارسسلا
نيلق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس
يدو˘م˘ع ل˘سصف ما˘ظ˘ن ق˘ل˘˘خو
ريوحتو ،مهفوفسص يف يقفاو
رييغتو مهتاعانقو مهم˘ي˘ها˘ف˘م
نم مه˘تا˘يو˘لواو م˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها

ةط˘ل˘سس ن˘مو موا˘ق˘م ع˘م˘ت˘ج˘م
هدو˘˘˘سست ع˘˘˘قاو ى˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘˘ث
ةيوهجلاو ة˘يدر˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

.ةيللسشلاو ةيدلبلاو
يذلا ةرطيسسلا ماظن حجن دقل
ةرادا تارا˘˘ب˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا ه˘˘˘تدا˘˘˘ق
ة˘ث˘يد˘ح تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘بو نو˘ج˘سسلا

ةلود كي˘كف˘ت ن˘م ة˘سسورد˘مو
ع˘م˘ت˘ج˘م ل˘يو˘ح˘تو نو˘ج˘˘سسلا
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘علا
ه˘˘ندر˘˘ف م˘˘ت د˘˘ق˘˘ل ،يو˘˘˘سضو˘˘˘ف
لمعلا سسسسا ريمدتو ىرسسلا
لاسضن ةسصخسصخو يعامجلا
ع˘م˘ت˘ج˘م ل˘يو˘˘ح˘˘تو ىر˘˘سسلا
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘لا نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا
رهاوظ تزرب دقل ،يكÓهتسسا
ف˘ن˘ع˘لاو ة˘ط˘ب˘ل˘سسلاو دا˘سسف˘لا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘˘ي˘˘مد˘˘تو ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
نيناوقلاو ديلاقت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.ةيلاقتعلا

وبأا ليلخ لسضانملا ريسسلا ربع
سسيد˘˘ق˘˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف مار˘˘˘ع
نوجسسلا عقاو نع ةئيطخلاو
ةرادا نا :ه˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
تاد˘ج˘ت˘سسم تل˘خدا نو˘ج˘سسلا

ةر˘˘ي˘˘˘سسلا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو كلÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا˘˘ك
تتاب تاسسايسسلا نم اهريغو
ة˘كر˘ح˘لا ىد˘ل ا˘˘ت˘˘با˘˘ث ا˘˘ج˘˘ه˘˘ن
نع ثحبلا حبسصاو ،ةريسسلا
فرطلا عم سشياعتلل تاسسايسس
ةريتو فعسضا امم افده رخلا
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا بي˘˘˘غو عار˘˘˘سصلا

.تازاجنلا قيقحتل حومطلاو
دئاق˘لا ر˘ي˘سسلا لوا˘ح ا˘مد˘ن˘ع
ا˘م ه˘ع˘مو ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ناور˘م

ءايحا رخآا ريسسأا فلا براقي
ةدا˘˘˘˘عاو نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘لود
ةيلاسضنلا اهتناكمل را˘ب˘ت˘علا

بار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف كلذو
71/4/7102 موي يم˘ح˘ل˘م˘لا
نيبرسضم˘لا ىر˘سسلا سضر˘ع˘ت

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘سسقاو ع˘˘˘سشبل
رادم ى˘ل˘ع ي˘سشحو˘لا ع˘م˘ق˘لا

بار˘˘سضلا ن˘˘م ا˘˘˘مو˘˘˘ي24
ن˘˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر فار˘˘˘˘سشا˘˘˘˘بو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

ىد˘بو ،ة˘ي˘ن˘ملا ا˘ه˘˘تز˘˘ه˘˘جاو
بار˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘˘ع ناود˘˘˘ع˘˘˘لا

سضو˘˘خ˘˘ت ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسا نأا˘˘˘كو
بعسشلا ىلع ةع˘بار˘لا ا˘ه˘بر˘ح
ةرملا هذه نكلو ينيطسسلفلا

ة˘لود ءا˘ي˘حا تلوا˘ح˘م ى˘ل˘ع
.نابسضقلا فلخ نوجسسلا
تح˘˘˘˘ت او˘˘˘˘˘لازا˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘سسألا
م˘ل لÓ˘ت˘˘حلا˘˘ف فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا
ةلود سضيو˘ق˘تو مد˘ه˘ب ف˘ت˘كي
ا˘˘م˘˘ناو ةد˘˘حو˘˘م˘˘لا نو˘˘ج˘˘˘سسلا
ةدارا ى˘ل˘ع ه˘ناود˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ي
ه˘˘ت˘˘يو˘˘˘هو ر˘˘˘ي˘˘˘سسلا ل˘˘˘ق˘˘˘عو
ي˘˘˘˘ف كلذو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سضن˘˘˘˘˘لا

لا˘˘سضن م˘˘ير˘˘ج˘˘ت تلوا˘˘˘ح˘˘˘م
موق˘ت ة˘يدر˘سس ق˘ل˘خو ىر˘سسلا

با˘˘هرلا˘˘ب م˘˘ه˘˘م˘˘سصو ى˘˘ل˘˘ع
يلاسضنلا لمعلا ديرجت فدهب
هتيعورسشم نم ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

رابجلو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ه˘ت˘نا˘كمو
ةينيطسسلفلا ةينطولا ة˘كر˘ح˘لا

.يقÓخلا مÓسستسسلا ىلع
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 تاروراق تاعيبم عافترا
دÓبلا برغب ناتوبلا زاغ

زاغ ةع˘طا˘ق˘م تل˘ج˘سس
ع˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا نار˘˘˘هو˘˘˘˘ل
ي˘ف لا˘ط˘˘ف˘˘ن ة˘˘كر˘˘سشل
نيب ام ةدتمملا ةرتفلا

ربمسسيد51و1
عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

تارورا˘˘ق تا˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘م
ةئاملاب5 ةبسسنب زاغلا
در˘ب˘لا ة˘جو˘م ل˘ظ ي˘˘ف
ةقطنملا تحاتجا يتلا

.ةرتفلا هذه لÓخ
ةر˘˘˘ئاد سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘˘كذو
قيوسستلاو تاع˘ي˘ب˘م˘لا
ة˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
يف ةميلح نب لسصيف
هنأا ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ م˘˘˘˘˘ت
ق˘˘يو˘˘سست ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ن˘م ةد˘حو ف˘˘لأا082
ناتوبلا زاغ تاروراق
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
نار˘˘˘˘˘هو تا˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘ل
،ركسسعمو مناغ˘ت˘سسمو
5 ا˘ه˘ت˘ب˘سسن ةدا˘يز˘ب يأا
عم ةنراقملاب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ماعلا نم ةدملا سسفن
نأا ازر˘ب˘م ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
فرظلا ىلإا دوعي كلذ
هتفرع يذلا يخا˘ن˘م˘لا
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
لوألا عو˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسألا

ربم˘سسيد ن˘م ي˘نا˘ث˘لاو
ةدور˘ب˘لا ه˘تز˘ي˘م يذ˘˘لا
ىلإا ىدأا ام ،ةديدسشلا

لبق نم بلطلا ةدايز
.نيكلهتسسملا

ردسصم˘لا سسف˘ن زر˘بأاو
تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت ما˘˘مأا» ه˘˘˘نأا

ن˘م ة˘ي˘نا˘ث در˘ب ة˘جو˘˘م
دا˘سصرألا ناو˘يد ل˘˘ب˘˘ق
د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لا
علطم ةقطنملا اهفرعت
يأا ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
،مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا

يداف˘ت ى˘ل˘ع ا˘سصر˘حو
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا لا˘ب˘قإا

هذه بلط ىلع ايعامج
ىفانتي ل˘كسشب ةدا˘م˘لا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘تو
سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا

تع˘˘˘˘سضو ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
لورتبلا زاغ ةع˘طا˘ق˘م
لمع ططخم عي˘م˘م˘لا
نا˘˘م˘˘سض ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘˘ي
رم˘ت˘سسمو ن˘مآا ع˘يزو˘ت
زا˘˘˘˘˘˘غ تارورا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ل
.ناتوبلا

،ططخملا اذه لثمتيو
يف ،ةميلح نب فيسضي
لكسشب لمعلا قيسسنت
ع˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘قا˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ةعطاق˘م˘لا سصا˘سصت˘خا
ة˘قد˘ب فر˘ع˘ت˘˘لا د˘˘سصق
ةنكاسسلا تايجاح ىلع
زا˘˘˘غ تارورا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل ،نا˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘لا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
(لظلا قطانم) ةيئانلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘خألا ع˘˘˘˘م
بلطلا روطت رابتعلا

ل˘˘سصف˘˘ب ط˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا
ةرتف ة˘سصا˘خو ءا˘ت˘سشلا
امك، ةديدسشلا ةدوربلا
تاذ را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘ي
ع˘ي˘˘سسو˘˘ت ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا

با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘قا˘˘˘ط
ل ،ع˘يزو˘˘ت˘˘لا تاد˘˘حو
ةدجاوتملا كلت ا˘م˘ي˘سس
«لاطفن» تاطحم ربع
ن˘م ا˘ه˘ع˘˘فر م˘˘ت ثي˘˘ح
ةردق ىلإا012و501
513 با˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
هركذ ام قفو ،ةروراق
ىلإا اريسشم لوؤوسسملا

ى˘لإا ي˘ع˘سسلا ةرور˘˘سض
ن˘م ار˘كب˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘˘ت˘˘قا
ر˘ي˘باد˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ل˘جأا
.ةيحسصلا ةياقولا

ة˘ع˘ب˘سس مار˘بإا م˘ت ا˘م˘˘ك
ايÓخ عم لمع دوقع
يتلا يندملا عمتجملا

ةد˘عا˘سسم ا˘ه˘نأا˘سش ن˘˘م
لاعف لكسشبو لا˘ط˘ف˘ن

تايجاح ةيط˘غ˘ت ى˘ل˘ع
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م نا˘كسس
نا˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘لا زا˘˘˘غ ن˘˘˘˘م
اهنيكمت ىلع لمعلاو
ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
،ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘م ل˘˘˘كسشب
سسف˘˘˘˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سضي
ىلإا» ا˘ي˘عاد ،رد˘سصم˘لا

نم ةدافتسسلا ةرورسض
ةداملا هذه˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

نود ،تاي˘جا˘ح˘لا ق˘فو
سسيد˘كت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘لا

نأا املاط ناتوبلا زاغ
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا تارد˘˘ق
يف ريب˘ك د˘ح˘ل ي˘ف˘كت
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘˘سس
اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘˘ها˘˘ظ نود لو˘˘˘ح˘˘˘لا
.«ةبراسضملا

ةبسسانملا˘ب را˘سشأا ا˘م˘ك
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلا ى˘˘˘˘لإا
ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ما˘˘ه˘˘لا

جاتنإلا تادحو اهيلع
ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
ل ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ل
و˘˘˘˘يزرأا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
ا˘ف˘ي˘سضم ،م˘نا˘غ˘ت˘˘سسمو
ي˘ف ا˘سضيأا تما˘ق ا˘ه˘˘نأا
بحسسب ةريخألا ةدملا
ة˘م˘يد˘ق˘لا تارورا˘ق˘˘لا

ىر˘خأا˘ب ا˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘تو
.ةديدج
ددسصلا اذه يف مت دقو
تارد˘˘˘ق ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘˘لا
ىوتسسم ىلع جاتنإلا

زا˘غ ة˘ئ˘ب˘ع˘˘ت يز˘˘كر˘˘م
يف ةيبلا نيعب ناتوبلا

لي˘ل˘لا قو˘سسو، نار˘هو
ةدا˘˘˘ي˘˘˘سص ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
بيسصنتب ،منا˘غ˘ت˘سسم˘ب
ة˘ث˘لا˘ث ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘قر˘˘ف
جاتنإلا ةرد˘ق ع˘ف˘تر˘ت˘ل
ةروراق ف˘لأا42 ى˘لإا

،ا˘ي˘مو˘ي نا˘تو˘ب˘˘لا زا˘˘غ
،ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ح ن˘˘ب  ر˘˘ي˘˘سشي
جا˘˘ت˘˘نإا نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘سضم
ناتوبلا زاغ تاروراق
ايسشامت عافترÓل ةلباق
.بلطلا عم

م.ق

نط ف’آإ6 ىلإإ تلسصو جاتنإ’إ ةيمك

0202 لÓخ سسادرموب يف كمسسلا جاتنإا سشاعتنا
افيفط اسشاعتنإ ،يراجلإ رهسشلإ فسصتنم ةياغ ىلإإو0202 ةيإدب ذنم صسإدرموبب «قرزأ’إ» يحطسسلإ كمسسلإ جاتنإإ فرع

ديسصلإ ريدم هب دافأإ امبسسح ،انوروك ةحئاج اهتفلخ يتلإ ةيحسصلإ ةمزأ’إ مغر ،ةيسضاملإ ةنسسلإ نم ةرتفلإ صسفنب ةنراقم
.ةيديسصلإ تاجتنملإو يرحبلإ

ي˘ف ف˘ير˘˘سشلا يردا˘˘ق ح˘˘سضوأاو
ة˘ي˘م˘ك نأا˘ب ي˘ف˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
،ةروكذ˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف جا˘ت˘نإلا
«ة˘ي˘با˘ج˘يإلا»ـب ا˘ه˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا
ءابو يسشفت ل˘ما˘ع ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ل˘سش ن˘˘م ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت ا˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك
،ةليوط تار˘ت˘ف˘ل ل˘كك ة˘ن˘ه˘م˘لا

نط0006 و˘ح˘ن ى˘˘لإا تل˘˘سصو
.ةئاملاب2 براقت ةدايزب
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا تزوا˘˘ج˘˘˘ت كلذ˘˘˘بو
ام0202 ة˘ن˘سس ة˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
ي˘ف تا˘ي˘م˘ك ن˘م ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا م˘˘ت
9102 ةنسس نم ةرتفلا سسفن
ـلا جاتنإلا ا˘ه˘ي˘ف زوا˘ج˘ت ي˘ت˘لا

لحاوسس لك ربع نط0085
ديزي ي˘با˘ج˘يإا قرا˘ف˘ب ة˘يلو˘لا

.نط021 نع
رياربفو ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘سشأا تد˘ه˘سشو
ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كاو و˘˘˘يا˘˘˘مو ل˘˘˘ير˘˘˘˘بأاو
ليسصحت0202 نم ر˘ب˘م˘سسيدو
جا˘ت˘نإا ل˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ي˘م˘ك ر˘ب˘كأا
09 روكذملا ق˘ق˘ح˘م˘لا كم˘سسلا
نع ةرابع هلم˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ي˘˘˘ح˘˘˘ط˘˘˘˘سسلا قرزألا كم˘˘˘˘سسلا
ة˘˘فو˘˘سشنألا كم˘˘سسو ن˘˘يدر˘˘˘سسلا

عاو˘˘نأا ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘لاو
ح˘ل˘ب˘ك كا˘م˘سسألا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
حوارت ثيح ،تايرسشقلاو رحبلا

مهلÓخ يرهسشلا جاتنإلا لدعم
.نط009و006 نيب ام
نسسحتلا اذه نأا ىلإا ةراسشإلا عم
يف «بذبذت» هقفار جاتنإلا يف
ي˘˘ف كا˘˘م˘˘سسألا ج˘˘ت˘˘ن˘˘م سضر˘˘˘ع
ا˘م˘م ة˘يلو˘لا قاو˘سسأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
رارقتسسا ىل˘ع «ا˘ب˘ل˘سس سسكع˘نا»
نيب ام تحجرأات يتلا راعسسألا
ثي˘ح ،سضا˘ف˘˘خ˘˘نلاو عا˘˘ف˘˘ترلا
نم دحاولا مارغو˘ل˘ي˘كلا زوا˘ج˘ت
ا˘كÓ˘ه˘ت˘سسا ر˘ث˘كألا ‐ ن˘يدر˘سسلا

جد004لا ف˘ق˘سس ‐ ة˘ي˘ب˘ع˘سشو
جد007 غلب نأا ىلإا جد005 مث
رهسشأا نم ة˘توا˘ف˘ت˘م تار˘ت˘ف ي˘ف

.ةنسسلا هذه
فيسصلا ةرتف تفرع ،ءانثتسسإاو
ي˘ف ا˘سضا˘ف˘خ˘نا ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ن˘˘م
تار˘سشؤو˘م زور˘ب د˘ع˘ب را˘ع˘˘سسألا
دعاو ديسص مسسومب رسشبت جاتنإا
ن˘ي˘ب ا˘م ى˘لإا تسضف˘˘خ˘˘نا ثي˘˘ح،

دحاولا غلكلل جد052و002
سضع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف كلذ نود ا˘˘˘˘˘˘˘مو
دعب ىرخأا ةرم دوعتل قاوسسألا
ىلع تلظو «عافترلا» ىلإا ةرتف
.مويلا دح ىلإا كلذ
هذ˘˘ه رد˘˘سصم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ع˘˘˘جرأاو
لماوع ىلإا جاتنإلا يف ةرفولا
باحسصأا فيكت يف اهمهأا لثمتت
ةياقولا ريبادت عم ديسصلا نهم
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م
ع˘جار˘تو ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا م˘ه˘˘تدو˘˘ع
ديسصلا نف˘سس با˘ط˘عأا ىو˘ت˘سسم
تارا˘ي˘ت˘لاو خا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘مو
ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘سشألا ي˘ف ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا
ىلع نيداي˘سصلا تع˘ج˘سش ثي˘ح،
ف˘ي˘ث˘كتو دو˘ه˘ج˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
.رحبلا سضرع ىلإا تاجرخلا

ي˘˘ف و˘˘م˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سسو
تافلاخم سصلقت كلذك جاتنإلا

ن˘ف˘سس» با˘ح˘سصأاو ن˘˘يدا˘˘ي˘˘سصلا
ن˘م او˘ع˘˘ن˘˘م ن˘˘يذ˘˘لا «با˘˘ي˘˘ج˘˘لا

ةرتف يف ديسصلا طاسشن ةسسرامم
كامسسأÓل «ةيجولوي˘ب˘لا ة˘حار˘لا»
توأا13 ىلإا يام1 نم ةدتمملا

ةدا˘˘م˘˘لا ر˘˘ثا˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح
.ةيكمسسلا
دتمي ةيلو˘لا ل˘حا˘سس نأا˘ب ر˘كذ˘ي

ملك001 لأا براقي لوط ىلع
واودو˘ب ى˘لإا ا˘قر˘سش ر˘ي˘˘ف˘˘عأا ن˘˘م
ة˘ع˘سست م˘سضي و ا˘بر˘غ ير˘ح˘˘ب˘˘لا
ئناو˘م ة˘ثÓ˘ث و و˘سسر ئ˘طاو˘سش
با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ةرد˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر
ايلا˘ح ط˘سشن˘ي ير˘ح˘ب لو˘ط˘سسأل
904 ب رد˘ق˘ي ا˘ه˘˘ئ˘˘ناو˘˘م ل˘˘كب
ةدحو002 و˘ح˘ن ا˘ه˘ن˘˘م ةد˘˘حو
يرحبلا يرو˘مز ءا˘ن˘ي˘م˘ب د˘ي˘سص
ءا˘ن˘ي˘م˘ب ةد˘حو ة˘ئا˘م ن˘م ر˘ث˘كأاو
ءانيمب ىرخأا ةدحو ةئام و سسلد
.تانج سسأار
،سسادرموب لحاسس لكب طسشنيو
د˘˘سصا˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘˘حأا د˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
،نيدايسصلا نم ديدعلل ةلسضفملا
دايسص و يفرح فلآا4 نم رثكأا

ن˘يدا˘ي˘سصلا دد˘˘ع ز˘˘ها˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح

ن˘م ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘م˘˘لا
دايسص0073لا م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
ىلع نيعزوم نييفرح يقابلاو
.يرحبلا ديسصلا نهم فلتخم

صس.نيÒسس

عسضوو ةيزإوترإ رابآإ3 رفحل عيراسشم
ةيسسمسشلإ ةقاطلل ةحول41
نم ديدعلا ةجمرب
ةيومنتلا عيراسشملا

ةنتاب يف وطÓيت ةيدلبب
لخاد نم برقم ردسصم ،فسشك
اهنأا ،ةنتاب ةيلو يف وطÓيت ةيدلب
عيراسشملا نم ديدعلا زاجنإا تجمرب
هايملا ريفوت يف ةلثمتملا ةيومنتلا
ريفوت اذكو ،برسشلل ةحلاسصلا
زاغلا ميمعت ىلإا ةفاسضإا ءابرهكلا

ةمورحم تيقب يتلا قطانملا ربع
.ةمعنلا هتاه نم
نمسض ،وطÓيت ةيدلب ،تسصسصخ
رييÓم5ـلا قوفي اغلبم اهتينازيم
يف ةيزاوترا رابأا3 رفحل  ميتنسس
نم لك يف اهل ةعباتلا قطانملا

وطÓيت رقمو ورسصاغ ةقطنم
نيرئب رفح ىلإا ةفاسضإا ةرسشدلا

ةيلبجلا ةقطنملا يف نييوعر
هايملا ريفوت لجأا نم اذهو ،يليلتم
ناكسسلا اذكو ةيناويحلا ةورثلل
41 ءانتقا مت امك،اهب نونطقي نيذلا
001 غلبمب ةيسسمسشلا ةقاطلل ةحول
زيح اهعسضو متيسس ،جد نويلم
يتلاو ةديعبلا نكامألا يف ةمدخلا
هتاه رظتنت لازتل تÓئاع اهنطقت
ماه عورسشم نع Óسضف ،ةمدخلا
ةقطنم ينطاومل ةحرفلا لخديسس
ميمعت لÓخ نم اذهو ورسصاغ
تانكسسلا ربع يعيبطلا زاغلا

هتاه اهلسصت مل يتلا ءايحألاو
ينكسسلا عمجتلا رارغ ىلع ةمعنلا
فرسشلا اذكو نماوسضلل
ةلودلا ةنيزخ نم غلبمب ةنسضامرلاو
،لمعتسسو .ميتنسس رييÓم5ـلا قاف
ةيعونلا عيراسشملا هتاه لمجم
ةليوط ةدمل ناكسسلا اهرظتنا يتلاو
ىلاغ ةفاسضإا مهنع نبغلا عفر ىلع
يف نينطاوملا رارقتسسا نامسض
هتاهل ةعباتلا ةيحÓفلا قطانملا
ةيبونجلا ةهجلا يف ةعقاولا ةيدلبلا
. ةيلولاب

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

إراطنق02 ىلإإ لسصي دودرمب تاعقوت
نارهو يف ازلوكلا ةعارزل ةبرجت لوأا قÓطإا

يف سسي˘ل˘ي˘ل˘تو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب تق˘ل˘طأا
م˘ج˘ل˘سسلا ة˘عراز ة˘بر˘ج˘ت ،نار˘هو
نم ىلوألا دعت يتلاو (ازلوكلا)
،ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘عو˘˘ن

ةعطا˘ق˘م ىد˘ل د˘ي˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ب˘سسح
مت دقو ،سسيليلتوب ةرئادب ةحÓفلا

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ج˘˘ل˘˘سسلا روذ˘˘˘ب ة˘˘˘عارز
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ت˘˘كه ف˘˘سصن ة˘˘حا˘˘سسم
ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ق˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ينوند» ةي˘حÓ˘ف˘لا ةر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا˘ب
ح˘سضوأا ا˘م˘ب˘˘سسح ،«د˘˘م˘˘حأا د˘˘ي˘˘سس
موي سشماه ىلع فارعم فيرخ
ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘ح يدا˘˘˘سشرإا
تاذ˘˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
.ةرمثتسسملا

حوارت˘ي دودر˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘كم˘يو
نم را˘ط˘ن˘ق02 ى˘˘˘لإا51 ن˘ي˘˘ب
امك ،دحاولا راتكهلا يف ازلوكلا
نأا اتفل لوؤوسسملا سسفن فاسضأا
ع˘م تم˘ت ي˘ت˘لا ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه»
تا˘عارز˘ل˘ل ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
فدهت سسابعلب يديسسب ةعسساولا

لو˘ح ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا سسي˘سسح˘˘ت ى˘˘لإا
تاعارز˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه د˘ئاو˘ف
ةيذغتو ةيسشاملل فلعلا ريفوتك
هذه نم جار˘خ˘ت˘سسا اذ˘كو ل˘ح˘ن˘لا
يفو ،«ةدئاملل يعيبط تيز ةتبنلا
يذلا ،يداسشرإلا ءاقللا اذه راطإا

ح˘لا˘سصم ن˘م نو˘لوؤو˘سسم هر˘سضح
ةينواعتو ةحÓفلا ةفرغو ةحÓفلا
نارهول ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لاو
مت ،نوحÓفو نيغرسسمب تاتابنلا
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت قÓ˘˘طإا
ن˘˘م فا˘˘ن˘˘˘سصأا ةر˘˘˘سشع ة˘˘˘عارز˘˘˘ب
بلسصلا حمقلاو ريعسشلا) بوبحلا

ىلع ةعزوم تاعبرم يف (نيللاو
لقحلا تاذب دحاو راتكه ةحاسسم
.يبيرجتلا

ترج يتلا ةبرجتلا هذه فدهتو
ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
يحÓف سسيسسحت ىلإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل
جاردإا ة˘ي˘م˘هأا لو˘˘ح ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف بوبحلا نم ةديدج فانسصأا

ر˘ث˘كأا دودر˘م ءا˘ط˘عإل م˘ه˘˘طا˘˘سشن
ام˘ك جا˘ت˘نإلا ن˘ي˘سسح˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
سسيئر ه˘ح˘سضوأا ا˘م˘ب˘سسح ،ا˘عو˘نو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا
،نارهول ةحÓفلا ةيريدم حلاسصمل
ةر˘سشع˘لا فا˘ن˘سصألا هذ˘ه سصخ˘تو
ن˘˘م فا˘˘ن˘˘سصأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نيللا حمقلا نم ةعبرأاو ريعسشلا

،بلسصلا حمقلا نم ىرخأا ةثÓثو
ةبع˘سش ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع
ني˘غر˘سسم ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب بو˘ب˘ح˘لا

نيب ايلاح نودمتعي سسي˘ل˘ي˘ل˘تو˘بو
ن˘˘م فا˘˘ن˘˘سصأا ة˘˘ثÓ˘˘ث وأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
حمسستسسو.فارعم  قفو ،بوبحلا

يتقطنم يعرازمل ةبرجتلا هذه
يف جاردإاب سسيليلتوبو نيغرسسم
فا˘˘ن˘˘سصأا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
بلسصلاو نيللا حم˘ق˘لاو ر˘ي˘ع˘سشلا
لÓخ ارثكأا ادودرم يطعت يتلا
امبسسح ،مداقلا يحÓفلا مسسوملا
.لوؤوسسملا تاذ هيلإا راسشأا

م.ق
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يخيراتلا فيسشرألا لÓغتسسا وحن
تليسسمسسيتب دياقوبب تيرابلا مجانمل
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ار˘خؤو˘م م˘˘ت
ن˘ي˘ب ا˘م نوا˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا

يوذو نيدهاجملا ة˘ير˘يد˘م
ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ل قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
ةد˘˘˘حوو تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ريغ ةيمجنملا تاجوتنملل
ةعفانلا داوم˘لاو ة˘يد˘يد˘ح˘لا
ى˘˘لإا ي˘˘مر˘˘˘ت ،د˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘ب˘˘˘ل
فيسشرألا زاربإاو لÓغتسسا
تيرابلا مجانمل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ةظفاحملا راطإا يف دياقوبب

اقفو ،ةينطولا ةركاذلا ىلع
نيدهاجملا ريدم هب دافأا امل
.قوقحلا يوذو
لو˘˘ل˘˘ج جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ما

ةيقافتلا هذه نأاب ،يفحسص
ةيريدملا لÓغتسساب حمسست
ف˘˘ي˘˘سشرأÓ˘˘ل ةرو˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
ةد˘حو˘لا تاذ˘ل ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا

ل˘م˘ع˘لا خ˘يرا˘ت˘ب سصا˘خ˘لاو
ةكرحلا يترتف يف يباقنلا
رير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ثو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لاجم ي˘ف كلذو ةد˘ي˘ج˘م˘لا
تا˘˘سسارد˘˘لاو ثو˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
نم دسسجتسس يتلا ةيملعلا
امب نييع˘ما˘ج ةذ˘تا˘سسأا ل˘ب˘ق
ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي
خيرات نع ثحبلا قيمعتو
.دياقوب ةيدلب مجانم
ن˘م ةردا˘ب˘م˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘سسو
في˘سشرأا ن˘م ءز˘ج ع˘ي˘م˘ج˘ت
ةروكذملا ةسسسسؤوملا ةدحو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ه˘˘سضر˘˘عو
دهاجملل يئلولا فحتملا

نيثحابل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ة˘حا˘تإل
تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘طو
ةروث خيرات˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لاو
،ةر˘ف˘ظ˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا
ثاد˘˘حألا ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘˘طلا

ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘˘م˘˘لاو
مجانم اهتفرع يتلا ةمهملا
ا˘ه˘ن˘م د˘يا˘˘قو˘˘ب˘˘ب تيرا˘˘ب˘˘لا
يباقنلا يلا˘سضن˘لا طا˘سشن˘لا
ةماعنوب يلÓيجلا ديهسشلل
د˘ئا˘ق ا˘هد˘ع˘ب ح˘ب˘سصأا يذ˘˘لا
ةيخيراتلا ة˘ع˘بار˘لا ة˘يلو˘لا

ةيجاجتحا ةكرح˘ل ه˘تدا˘ي˘قو
ةروث علدنا ل˘ب˘ق ة˘ي˘لا˘م˘ع
.ةديجملا ريرحتلا

ةجمرب ىلإا اسضيأا يمرت امك
تاود˘˘˘نو تار˘˘˘سضا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
لا˘م˘ع˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
تيرابلا مجانمب نييرئازجلا
ةبقحلا لÓخ دياقوب ةيدلبب
تاذ ق˘فو ،ة˘يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا
جا˘ح˘ل˘ب  زر˘بأاو ،لوؤو˘سسم˘˘لا

ةد˘حو ف˘ي˘سشرأا نأا˘ب لو˘ل˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ريغ ةيمجنملا تاجوتنملل
ةعفانلا داوم˘لاو ة˘يد˘يد˘ح˘لا
خيرات ىلع يوتحي دياقوبل
ىل˘ع ءو˘سضلا ط˘ل˘سسي م˘ه˘م
نييرئازجلا لام˘ع˘لا ةا˘نا˘ع˘م
فرط نم مهداهطسضا ءارج
كاذنآا يسسنرفلا رمع˘ت˘سسم˘لا
لا˘˘˘سضن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
يلÓيجلا ديهسشلل يبا˘ق˘ن˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ما˘˘ع˘˘نو˘˘ب
.دياقوبب تيرابلا مجانم

ز.ديمح

ظاظتك’إ ىلع ءاسضقلإ فدهب
ةديلبلا يف ةيسسردم تاعsمجم7 زاجنا ةجمرب
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا تج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب
ةعبسس ،ةدي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا

ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
تا˘يد˘ل˘ب ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عزو˘˘ت˘˘م
نا˘م˘سض فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘يلو˘˘لا
ذيمÓتلاب لث˘مألا ل˘ف˘كت˘لا

فور˘˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘تو
اهنأاسش نم يتلا مهسسردمت
ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سست نأا
ن˘م ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا ءادألا

دد˘ع˘لا با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسا لÓ˘˘خ
ر˘ب˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل د˘ياز˘ت˘م˘لا

،ةيلولا تايدل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف ظاظ˘ت˘كلا ف˘ي˘ف˘خ˘تو
فورظ نيسسحتو ماسسقألا
نيملعملل ةبسسنلاب ل˘م˘ع˘لا

سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لاو ةذ˘˘تا˘˘سسألاو
دوعي امب ذيمÓتلل ةبسسنلاب
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
لظ يف ةسصاخ ةيسسردملا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘˘ج
.جاوفألاب لمعلاو

عيراسشم˘لا ه˘تا˘ه ي˘تأا˘تو
عا˘م˘ت˘˘جلا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م˘ب د˘ق˘ع˘ن˘م˘˘لا
لامك يلاولا فارسشإا تحت
سسي˘ئر ة˘ي˘ع˘م˘˘ب ر˘˘سصيو˘˘ن
يئلولا يبعسشلا سسلجملا

تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سسؤورو
ةيعسضولا مييقتل سصّسصخ
سسراد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نامسض فدهب ،ةي˘ئاد˘ت˘بلا
ذيمÓتلاب لثمألا لفكتلا

فور˘˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘تو
لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘سسرد˘˘م˘˘˘ت
ةلمتحملا سصئاقنلا كرادت

،ءاتسشلا لسصف يف اميسسل
م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘سسارد م˘ت ثي˘ح
ةئفدتلاو ماعطإلا ةيعسضو
رسصحو يسسردملا لقنلاو
امك ،ةلجسسم˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا
ةمزÓلا ريبادتلا عسضو مت
لايح ةمزÓلا تاءارجإلاو
نود لو˘˘ح˘˘ي ق˘˘ئا˘˘˘ع ل˘˘˘ك
ةيمارلا تاميلعتلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ث˘˘˘مألا
ةسشقانم عم نيسسردمتملا

ىر˘˘˘˘˘˘خأا ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
لظلا قطانم اسصوسصخو
ي˘˘˘ت˘˘˘كب˘˘˘سشب ا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘برو
.زاغلاو ءابرهكلا

عامتجلا سصلخ دقو اذه
ن˘ي˘ع˘م˘ج˘م ة˘ج˘مر˘˘ب ى˘˘لإا

مامحلا فاكب ني˘ي˘سسرد˘م
دلوأا ةيد˘ل˘ب˘ب لد˘ع ي˘حو
ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘مو سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘م
ع˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م و ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألا

ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ي˘˘سسرد˘˘م
يسسردم عمجمو ةنامرلا
اذ˘كو ل˘ي˘ل˘خ ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةيدل˘ب˘ب ي˘سسرد˘م ع˘م˘ج˘م
.قيÓعلا يداوب

بوبق داعسس

لظلإ قطانم ةيمنت جمانرب راطإإ يف

ةنيطنسسق يف زاغلاو ءابرهكلا يتكبسشب لزنم163 طبر
طبرلاب ةنيطنسسقب ةرامسسإ نيعو نإديمح ينب يتيدلبب لظلإ قطانم ةدع ربع ’زنم163 نع لقي ’ ام دافتسسإ

ظيفحلإ دبع دمحأإ ،ةي’ولإ يلإو اهب ماق دقفتو لمع ةرايز للخ ظحول ام بسسح ،يعيبطلإ زاغلإ و ءابرهكلإ يتكبسشب
.نيتيلحملإ نيتعامجلإ نيتاه ىلإإ يسساسس

ةهجو˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘تو
ة˘سشي˘ع˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
را˘طإا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسسل
ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘ه˘ي˘جو˘ت
،لظلا قطانم ة˘ي˘م˘ن˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا

زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب ط˘بر˘لا ل˘م˘سش د˘قو
651 اهنم تانكسس602 يعيبطلا

رخآا51و «داقو ينب» ىتسشمب لزنم
نيتعبات˘لا «ة˘ب˘ي˘سصق ن˘ي˘ع» ة˘ت˘سشم
ىلإا ةفاسضإلاب ناديمح ينب ةيدلبل
ةفركلب لظلا ةقطن˘م˘ب لز˘ن˘م53
درو ام بسسح ،ةرامسسا نيعب رامع
نيعب تمدق يتلا تاحورسشلا يف
زايتما حلاسصم فرط نم ناكملا
.زاغلاو ءابرهكلا عيزوت
زاجنإا تايلمعلا هذه تبلطت دقو
4 يلاوحب عيزوتل˘ل زا˘غ˘ل˘ل ة˘كب˘سش
01 برا˘ق˘ي ي˘لا˘˘م فÓ˘˘غو م˘˘ل˘˘ك
ةينازي˘م ن˘م ع˘ط˘ت˘ق˘م جد ن˘ي˘يÓ˘م
هحسضوأا امك ،0202 ةنسسل ةيلولا
لاجم يفو ،نوينعملا نولوؤوسسملا
طبر مت دقف ،ءابره˘كلا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

يتير˘ق ر˘ب˘ع ا˘عزو˘م لز˘ن˘م551
ةرامسسا نيعب رامع ةفركلبو ديامح
دم لÓخ نم كلذو ةقاطلا هذهب
عيزوتلا ةكبسش نم ملك4 نم ديزأا
عطتقم جد نو˘ي˘ل˘م5,11 تبلط˘ت
،0202 ةنسسل ةيلولا ةينازيم نم
ةينقتلا تاقاطبلا يف درو ام قفو
.ناكملا نيعب تسضرع يتلا

ةقطنمب لز˘ن˘م33 دا˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ك
ىلع عقت يت˘لا «ة˘م˘يو˘ح˘لا» ل˘ظ˘لا
ينب ةيدلب نع ملك01 يلاوح دعب

ة˘كب˘سشب ط˘بر˘لا˘ب ز˘كر˘م ناد˘ي˘م˘˘ح
.برسشلل ةح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت
دقفت ،ةتسشملا هذه نع ديعب ريغو
ملك5 ةئيهت ةسشرو ةيلولا يلاو
نيب ط˘بار˘لا يد˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘ط˘لا ن˘م
سسيردإا يديسسو زابلا نانج يتتسشم
.يناسسوسس ةتسشمب ارورم
اهتمدق ي˘ت˘لا تا˘حور˘سشلا بسسحو
لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
ةيلمعلا هذه مÓتسسا نإاف ،ةيمومعلا
يدلبلا ططخملا راطإا يف ةلومملا
اه˘نأا˘سشب تمد˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
بقترم ةئاملاب58 ةبسسنب لاغسشألا
للختو ،«ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق»
جÓع ةعاق نيسشدت كلذك ةرايزلا

ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
.ناديمح ينبب «ةفاسصفسصلا»

ةقطنملا سسفنب يلاولا عمتسسا دقو
ة˘˘ت˘˘سشم ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنل
تروحمت «ةمح يبلاط»و «ةراملا»
ةكبسشب طبرلا مادعنا لوح اسساسسأا
يحسصلا فرسصلاو يعيبطلا زاغلا
نم ،يسسردم˘لا ل˘ق˘ن˘لا ن˘ع Ó˘سضف
ىلع لمعلاب ي˘لاو˘لا مز˘ت˘لا ،ه˘ت˘ه˘ج
برقأا يف» يسسردملا لقنلا نامسض
نأا ىلع دكأا امك «ةنكمملا لاجآلا
لفكتلا متيسس ىرخألا تلاغسشنلا
ةنسسل ةيلولا ةينازيم راطإا يف اهب
1202.

Òسسلإ ثدإوح عجإرت
تابلقت نع ةمجانلإ

صسقطلإ
يتلا ريسسلا ثداوح ددع عجارت
سسق˘ط˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا ثد˘˘ح˘˘ت
ةنراقم ريخألا ربمفون يف ةلجسسملا
هب دافأا ام بسسح ،ةيسضاملا ةنسسلاب
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ن˘˘˘مأا لوؤو˘˘˘سسم بئا˘˘˘ن
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘˘ب
يهاب دئارلا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب ي˘ن˘طو˘لا

.دباع
سشماه ىلع دباع دئارلا حسضوأاو
ثداوح را˘ط˘خأا˘ب سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح
سسق˘ط˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا رور˘˘م˘˘لا
ىلع تابكرملا يقئاسس تفدهتسسا

برغ‐قرسش رايسسلا قيرطلا عطقم
ن˘˘ي˘˘عو بور˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘˘لا
ربمفون يف ليجسست مت هنأا ،ةرامسسا
راطمألا طقاسستب زيمت يذلا ريخألا

يف تببسست ةيرورم ثداوح01
ةباسصإا و سصاخسشأا (3) ةثÓث كÓه
51 لباقم حورجب نيرخآا (7) ةعبسس
ةا˘فو ن˘ع تر˘ف˘˘سسأا9102 ة˘ن˘سس
01 ةباسصإا و سصاخسشأا (5) ةسسمخ
.حورجب نيرخآا

ل˘ماو˘ع نأا˘ب ط˘˘با˘˘سضلا تاذ د˘˘كأاو
ببسستت نأا اهنأاسش نم يتلا رطخلا
ثداو˘ح ءار˘ج تو˘م˘لا ر˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف
لثمتت سسقطلا تابلقت ءانثأا رورملا
لÓ˘خ د˘ي˘ل˘ج˘لا ة˘ق˘ب˘ط ي˘ف ا˘سسا˘سسأا
ةئيسسلا ةلاحلاو ةيحا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا
،تÓ˘ج˘ع˘لاو جا˘جز˘لا تا˘ح˘سسا˘م˘ل
يتلا ءاوسضألا مادعنا ىلإا ةفاسضإلاب
ةيخانم˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست
.ةئيسسلا

هذه نأاب قايسسلا تاذ يف فاسضأاو
سسي˘سسح˘ت ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةبقارم ةيمهأاب تابكر˘م˘لا ي˘ق˘ئا˘سس
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ل˘ب˘ق ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
وأا راطمألا طقا˘سست ءا˘ن˘ثأا ق˘ير˘ط˘لا
با˘˘ب˘˘سضلا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف وأا جو˘˘ل˘˘ث˘˘لا
يف طارفإلا نأاب احسضوم ،فيثكلا
˘ماز˘ح لا˘م˘ع˘ت˘سسا مد˘عو ة˘˘عر˘˘سسلا
ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ن˘˘مألا
ر˘˘ب˘˘ع ارا˘˘ط˘˘خأا ا˘˘˘هرود˘˘˘ب ل˘˘˘كسشت
.تاقرطلا
نم ليلقتلا يف ةمهاسسملا فدهب

لÓ˘˘خ رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح ر˘˘ئا˘˘˘سسخ
ل˘م˘ع˘ت ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ت˘˘سشلا ل˘˘سصف
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةفعاسضم ىلع ةنيطنسسقب ينطولا

ة˘ي˘عو˘ت˘لاو سسي˘سسح˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح
مارتحا سضرفل ةبقار˘م˘لا تا˘جر˘خو
تايسصوت م˘يد˘ق˘تو رور˘م˘لا نو˘نا˘ق
،رورم ثداوح نودب ءاتسش لجأا نم
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ه˘˘تد˘˘˘كأا ا˘˘˘م بسسح
كل˘سسلا اذ˘ه˘ب لا˘˘سصتلا ة˘˘لوؤو˘˘سسم
.يريكب ىوجن لوأا مزÓملا ينمألا

ح˘˘ئا˘˘سصن ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب تمد˘˘قو
،قيرطلا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل تادا˘سشرإاو
مهوعدت تايوطم مهل تملسس امك
،ةط˘ي˘ح˘لاو رذ˘ح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا

،ردسصملا سسفن فاسضأا ام بسسح
تلهتسسا يتلا ةلمحلا هذه نأا ادكؤوم
يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘سسيد51 ي˘˘˘˘˘˘˘ف
رياني5 ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سس
هذه نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت.لبقملا
نواعتلاب مظنت ةيسسيسسحتلا ةلمحلا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م
ةينطولا ةبخنلا ةيعمج و ةيندملا
ةيئلولا ةيعمجلاو ةيبطلا مولعلل
.ةقايسسلا سسرادمل

ب.ناÁإ

دراطت نمألا حلاسصم
ةفسصرألا يلغتسسم
ةياجبب تاقرطلاو

ةياجب ةي’و نمأإ حلاسصم تماق
ةيامحو نإرمعلإ ةقرف يف ةلثمم
نمألل ةيئ’ولإ ةحلسصملاب ةئيبلإ
نم ةيلمعلإ ةرسشابمل يمومعلإ

ةيسسيسسحت تلمح ميظنت للخ
تلحملإ باحسصأإ ةدئافل ةيوعوت
قيرطلإو ةفسصرأ’إ يلمعتسسمو
،ةسصاخلإ نكاسسملإ باحسصأإ ،ماعلإ

لجأإ نم ةفلتخملإ نهملإ صضعب
يف ريسسلإ قيعي ام لك عزن
راطإإ يف ،تاقرطلإو ةفسصرأ’إ
نم ةمظنملإ ةينطولإ ةلمحلإ

نمألل ةماعلإ ةيريدملإ فرط
عسضو ةرهاظ ةبراحمل ينطولإ
ةيرورملإ تاقوعملإو صسيراتملإ
ةفسصرأإو ةيراجتلإ تلحملإ مامأإ
.ماعلإ قيرطلإ

ةيلمعلإ نم عوبسسأإ دعبو
نمإ حلاسصم ترسشاب ةيسسيسسحتلإ
هذه ةلإزإإو عزن ةيلمع ،ةي’ولإ
لكو صسيراتملإو تاقيعملإ
يف نينطإوملإ قيعت يتلإ زجإوحلإ

تذختإ ةحلسصملإ ،مهتلقنت
دسض ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ
مهدسض تدعأإو نيفلاخملإ

تاهجلإ ىلإإ تلسسرأإ تافلاخم
نأإ ةراسشإ’إ ردجتو ،ةيئاسضقلإ
قيقحت ةياغ ىلإإ ةلسصإوتم ةيلمعلإ
.ةوجرملإ جئاتنلإ

ميرك .ت

mahali@essalamonline.com

ايفإرغوتف11 ةكراسشمب
ةيفارغوتوفلا ةروسصلل ناسسملت سضرعمل ىلوألا ةعبطلا قÓطنا

ىلوألا ةع˘ب˘ط˘لا ،ار˘خؤو˘م تق˘ل˘ط˘نا
ةرو˘سصل˘ل ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةفاقثلا رادب ناسسملتل ةيفارغوتوفلا
رو˘سضح˘ب «ة˘لو˘ل˘ع ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع»
هذه يف كراسشيو ،ر˘ي˘ف˘غ رو˘ه˘م˘ج
زاربإا ىلإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

لÓخ نم رئازجلا لا˘م˘ج ن˘ي˘م˘ث˘تو
ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا رو˘˘سصلا

11 ،نفلا اذه ةيقرت يف ةمهاسسملاو
ةنيطنسسق نم ايفارغوتوف اروسصم
ترا˘ي˘تو ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
.ةداعسسوبو ناسسملتو
ةمظنملا ةرهاظتلا هذه نمسضتتو
سضراعملاو نونفلا زكرم لبق نم

«ةلولع رداقلا دبع» ةفاقثلا رادو
فلتخم لوح ةحول09 نم رثكأا
رظانم˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ع˘ي˘سضاو˘م˘لا
دÓبلا بونجو لامسشل ةيعيبطلا

(ه˘ير˘ترو˘˘ب) ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش رو˘˘سصو
ميدقلا نار˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ثار˘ت رو˘سصو
ة˘ن˘يد˘م˘لاو ة˘ب˘سصق˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
رو˘˘سصو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
لبق نم ةزجنم ةتيم˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ن˘م ي˘ت˘ي˘ل˘˘غو˘˘ل ر˘˘ي˘˘هز نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ةع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه تنا˘كو ،ةدا˘ع˘سسو˘ب
،ةيراجلا ةنسسلا ةيادب يف ةررقم
‐ديفوك ببسسب تلجأات اهنأا ريغ
زكرم ريدم هب دافأا امبسسح ،91

راسشأا يذلا ،سضراع˘م˘لاو نو˘ن˘ف˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت ه˘˘نا ى˘˘لإا
.ةحئاجلا هذه نم ةيئاقولا

ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ن˘˘م˘˘سضت˘˘تو
،رياني رهسش ةياغ ىلإا لسصاوتتسس
روسص طاقتلل نيكراسشملل ةجرخ
ةعباتلا ةرو˘ج˘ه˘م˘لا فا˘كلا ة˘ير˘ق˘ب
بر˘غ د˘ها˘ج˘م يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

زيمتتو .نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو ة˘م˘سصا˘ع
زيمم ينارمع ع˘با˘ط˘ب ة˘ير˘ق˘لا هذ˘ه
ديدعلا ذخأا نينانفلل حمسسيسس امم
ةرهاظتلا هذهب مهركذت روسصلا نم
.هيلا ريسشأا امك ،

ع.صشاتيتوب
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10
تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو

ةنتاب يماهتلا سسيلف نب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا
ةماعلا ةيريدملا

ةيمومعلا تاقفسصلا بتكم
241000910506890 FIN

ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفملإ ضضورعلإ بلط نع نÓعإإ
0202 / ضص م / ع م /91 مقر

حوتفملا سضورعلا بلط نع ةنتاب تلوزات قيرط يماهتلا سسيلف نب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا نلعي
 ايند تاردق طارتسشا عم

:ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط عوسضوم
1202 ةنسس ناونعب تادامسضلاب دوزتلا
تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط يف ةكراسشملاب مهل حمسسي نيذلا نويداسصتقلا نولماعتملا

ةحسصلا ةرازو فرط نم نيدمتعملاو يبطلا لاجملا يف نيعزوملا وأا نيدروتسسملا وأا نيجتنملا :ايند
.ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم وأا تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو

:طورسشلا رتفد بحسس
تاقفسصلا بتكم نم كلذل نيعملا هلثمم فرط نم وأا دهعتملا فرط نم طورسشلا رتفد بحسسي

زكرملل ةنيزخلا نيمأا ىدل ،جد00.0003 غلبم عفد لباقم ،ةنتاب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملل ةيمومعلا
.ةنتاب يعماجلا يئافسشتسسلا

:سضورعلا ميدقت
نم لك عسضوي نأا بجي امك ،يلام سضرعو ينقت سضرع ،حسشرتملا فلم ىلع سضورعلا لمتسشت نأا بجي

اهنم لك نيبي ةموتخمو ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا ةثÓث يف يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلا ،حسشرتملا فلم
ناونعو سسكافو فتاه مقر اذكو هعوسضومو ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط عجرم
،ةلاحلا بسسح،3E يلام سضرع وأا2E ينقت سضرع1E حسشرتملا فلم ةرابع نونمسضتيو ،دهعتملا

:ةرابع لمحيو لفغمE رخآا فرظ يف ةثÓثلا ةفرظألا عسضوتو
«سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل لبق نم لإا حتفي ل»

0202 / سص م / ع م /91 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط
1202 ةنسس ناونعب تادامسضلاب دوزتلا

:سضورعلا عاديإا ناكم
بتكمب00050 ةنتاب تلوزات قيرط يماهتلا سسيلف نب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملاب سضورعلا عدوت

.ةيمومعلا تاقفسصلا
:ةبولطملا تدنتسسملا ةمئاق
حسشرتلا فلم
طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلا بسسح سضراعلا فرط نم يسضممو ءولمم حسشرتلاب حيرسصت ‐1
طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلا بسسح سضراعلا فرط نم يسضممو ءولمم ةهازنلاب حيرسصت ‐2
.ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ‐3
.ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا ‐4
تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو فرط نم رداسصلا سصيخرتلا وأا دامتعلا نم ةخسسن ‐5

.عزوملا وأا دروتسسملا ،عنسصملا ةيعون تبثي ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم وأا
7102) لامعألا مقر ةداهسش وأا سضراعلل9102 ‐8102 ‐7102 ثÓثلا تاونسسلل ةيلاملا ةليسصحلا ‐6

ثÓث نم رثكأا ذنم ةسسسسؤوملا تاكرسشلل ةبسسنلاب بئارسضلا ةيريدم نم ةجرختسسم (9102 ‐8102 ‐
.ةنسس رخآل ةيونسسلا ةليسصحلا مدقت نأا بجي ةنسس نم لقأا ذنم ةسسسسؤوملا تاكرسشلل ةبسسنلابو ،تاونسس

.ةيكنبلا عجارملا ‐7
.طورسشلا رتفد عوسضوم لاجم يف ذيفنتلا نسسح تاداهسشب ةرربم سضراعلل ةينهملا عجارملا ‐8
نوناقلل ةعسضاخلا ةيراجتلا تاسسسسؤوملل ةبسسنلاب (9102) ةيعامتجلا تاباسسحلا عاديإا ةداهسش ‐9

.يرئازجلا يراجتلا
سضراعلل يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن ‐01
ةيراسس «نيسشاسشغلل ةينطولا ةمئاقلا يف لجسسم ريغ» ةرابعل لماح بئارسضلا جرختسسم نم ةخسسن ‐11

لوعفملا
لوعفملا ةيراسس ةيلدعلا قباوسسلا ةداهسش نم ةخسسن ‐21
ينقتلا سضرعلا

.طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلا بسسح يسضممو ءولمم باتتكلاب حيرسصت ‐10
طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلا بسسح سضراعلا فرط نم ةيسضممو ةءولمم ةينقتلا ةقاطبلا ‐20
.تانيعو جوتنملا سصئاسصخ تاسصخلم ‐30
قفرملا جذومنلا بسسح دهعتملا فرط نم ىسضمم ميلسستلا لجأاب مازتلا ‐40
(لاجملا يف ةرابع وأا ....... ىلا..... نم لاجملا بنجت بجي) ددحم ميلسستلا لجأا-
(ىدح ىلع جتنم لكل ميلسست لجأا بنجت بجي) لكك سضرعل لماسش ميلسستلا لجأا-
ةيحÓسص ةدم) قفرملا جذومنلا بسسح دهعتملا فرط نم ىسضمم جتنملا ةيحÓسص ةدمب مازتلا ‐50

(جوتنملا مÓتسسا خيرات نم ةنسس لقألا ىلع ايندلا جتنملا
(..... نم رثكأا ةرابع وأا....... ىلإا....... نم لاجملا بنجت بجي) ةددحم ةيحÓسص ةدم-
(ىدح ىلع جتنم لكل ةيحÓسص ةدم بنجت بجي) لكك سضرعلل ةلماسش ةيحÓسص ةدم-
.ةحفسص رخأا يف ديلاب ةبوتكم لبقو أارق ةرابع عم يسضمم طورسشلا رتفد ‐60
:يلاملا سضرعلا

طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلا بسسح سضراعلا فرط نم ةيسضممو ةءولمم سضرعلا ةلاسسر ‐1
.(متخلاو ءاسضمإلا)

.سضراعلا فرط نم (متخلاو ءاسضمإلا) يسضممو ءولمم ةيودحولا راعسسألا لودج ‐2
.سضراعلا فرط نم (متخلاو ءاسضمإلا) يسضممو ءولمم يريدقتو يمك ليسصفت ‐3
سضورعلا ريسضحت ةدم دئاز موي09 ةدمل مهسضورعب نومزتلم نودهعتملا ىقبي :سضورعلا ةيحÓسص ةدم

.(موي51)
:اهعاديإا خيراتو سضورعلا ريسضحت ةدم
وأا ةينطولا دئارجلا يف رسشن لوأا خيرات نم ءادتبارسشع سسماخلا مويلا يف سضورعلا عاديإا خيرات ددح

.احابسص فسصنلاو ةعسساتلا ةعاسسلا لبق يمومعلا لماعتملل ةيمسسرلا ةرسشنلا
لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت سضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع مويلا اذه فداسص اذإا

.يلاوملا
:ةفرظألا حتف
ةعاسسلا ىلع ةينلع ةسسلج يف رسشع سسماخلا مويلا يف ةيلاملاو ةينقتلا ،حسشرتملا فلم ةفرظألا حتف متي

.نيسضراعلا روسضحب ةنتاب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملل ةماعلا ةيريدملا رقمباحابسص ةرسشاعلا
0202ربمسسيد72ملسسلإ



سضورع سسردي رغيدور
يسسليسشت نع ليحرلا

ع˘فاد˘˘م ر˘˘غ˘˘يدور و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا سسرد˘˘ي
تلاقتنلا ةرتف لبق تارايخ ةدع يسسليسشت
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ل˘جأا ن˘م ،ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
’’د˘ل˘˘ي˘˘ب’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘ب زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.ةيناملألا

تحت يناملألا يلودلا بعÓلا بيترت عجارتو
ليسضفت عم ،مسسوملا اذه درابمل كنارف ةدايق

،ا˘موز ترو˘ك ،ا˘ف˘ل˘˘ي˘˘سس و˘˘غا˘˘ي˘˘ت لا˘˘ث˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
يف نسسنيتسسير˘ك سسا˘يرد˘نأاو يرو˘مو˘ت و˘يا˘ك˘ي˘ف
رغيدور ىدل نوكي نأا لمتحملا نمو.عافدلا
ا˘ي˘نا˘م˘لأاو ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا ن˘˘م سضور˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

عم يناملألا بعÓلا بعلي ناك ثيح ،ايلاطيإاو
ة˘ب˘غر ن˘ع تثد˘ح˘ت ر˘يرا˘ق˘ت نأا ر˘كذ˘ي.امور
رغيدور عم دقاعتلا يف نامريج ناسس سسيراب
يذ˘لا ا˘ف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت با˘ي˘غ سضيو˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
.يسضاملا فيسصلا يسسليسشت ىلإا لقتنا

يفاده ردسصت دعب
 ونيروم ..اغيللا

 هتايوتسسم لسضفأا سشيعي
لايرايف عم

لايرايف قيرف مجاهم ،ونيروم دراريج مدقي
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘تا˘يو˘ت˘سسم ل˘سضفأا ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
ة˘ق˘فر ز˘ي˘م˘م ءادأا ر˘ه˘ظأا ا˘م˘ك يرا˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.ينطولا بختنملا

يفاده لودج ةرادسص يف وينيروم دجاوتيو
ليجسستب ،نآلا ىتح يراجلا مسسوملا يف اغيللا

.فادهأا8
ةريسسم˘لا ىل˘ع ءو˘سضلا «سسآا» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تط˘ل˘سسو
عم يراجلا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف و˘ن˘يرو˘م ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا

.اينابسسإا بختنم عم هحيسشرتو لايرايف
اًيقيقح بعلملا يف ونيروم رود نأا ىلإا تراسشأاو
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو ح˘˘ير˘˘سصلا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا و˘˘ه

ببسسب01 م˘˘قر بعÓ˘˘لا رود بع˘˘˘ل˘˘˘ي يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
،يرميإا يا˘نوأا ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح ي˘ت˘لا ة˘ير˘ح˘لا
لاوط هيلع قير˘ف˘لا دا˘م˘ت˘عاو ،ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
.تايرابملا

نم تايرابملا يف ةزيمم راودأاب ونيروم موقيو
ةركلا مÓتسسل فلخلل كرحتلاو سصرفلا قلخ

ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا ىل˘ع د˘جاو˘ت˘لا ما˘ه˘م ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
ل اذ˘ه ن˘ك˘لو ،ر˘مألا م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ر˘سسيأا حا˘˘ن˘˘ج˘˘ك
فادهألا ليجسست يف يسساسسألا هرود نم عنمي
ردسصتيو يراج˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب ق˘لأا˘ت˘ي ي˘ت˘لا

.اغيللاو هقيرف يفاده
يف اًفده02 ىلإا ونيروم لسصي ،ماعلا ةياهن عمو
لكل اًفده لدعمب0202 يف اهبعل ةارابم04
ةمسساح تار˘ير˘م˘ت5 ا˘ه˘ي˘لإا فا˘سضي ن˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م
سسأاكلا يف فدهو يرودلاب81 نيب ةمسسقمو
.اينابسسإا بختنم عم رخآاو

ةقفسصل دهمي ونيتيكوب
نامريج ناسس يف نرقلا

بار˘˘ت˘˘قا د˘˘ه˘˘م˘˘˘ي
ويسسيروام
ن˘م و˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب
بيرد˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت
نا˘˘˘˘˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘˘˘˘˘ب

قيرط ،نامريج
يسسنرفلا يدانلا
ن˘م ة˘ق˘ف˘سص و˘ح˘ن
،ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘˘لا

ي˘˘˘ه نو˘˘˘ك˘˘˘ت د˘˘˘ق
لÓ˘˘˘˘˘˘خ زر˘˘˘˘˘˘بألا
،يرا˘ج˘لا نر˘˘ق˘˘لا

ةفيحسص تراسشأاو
«نا˘˘يز˘˘يرا˘˘ب و˘˘˘ل»
ون˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب م˘سسا طا˘ب˘ترا sنأا ىلإا ا˘ه˘ل ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف
نيتقفسص ماربإاب يج سسإا يب طبري ،سسيرابب

ر˘ت˘نإا ط˘سسو بعل ن˘سسك˘ير˘يإا نا˘ي˘ت˘سسير˘˘ك ا˘˘م˘˘ه
كلذكو ،ر˘خآا ق˘ير˘ف ن˘ع ثح˘ب˘ي يذ˘لا ،نÓ˘ي˘م
يوني يذلا يسسيم لينويل ينيتنجرألا مجنلا
ترربو ،مسسوم˘لا اذ˘ه هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘ب ل˘ي˘حر˘لا
لسضفي ناك يسسيم نأاب حرطلا اذه ،ةفيحسصلا

،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘ًبرد˘م و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب ع˘م ه˘يدا˘ن د˘قا˘ع˘˘ت
نيبردملا سضعب ءامسسأا «ويل» ةيكزت عم ةسصاخ
،و˘ن˘ي˘ترا˘م ا˘تا˘ت ه˘ن˘طاو˘م ل˘ث˘م ،ق˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف
مسضب يسسنرفلا يدانلا مامتها نأا اًسضيأا تفسصوو
يلوؤوسسم لاب لغسشي ،«فوسشكم رسس» هنأاب لينويل
كÓمل ةيسسنرفلا ةم˘سصا˘ع˘لا ن˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
لÓغتسسا ي˘ف ل˘مأا م˘ه˘ل˘كو ،ة˘حود˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا

فÓخب ،بعÓلا مسضل ةيخيراتلا ةسصرفلا هذه
حرسص يذلا ،رامين ،قيرفلا مجن ملح قيقحت
تتفلو ،يسسيم راوجب اًددجم بعللا يف هتبغرب
نأا وه هاجتلا اذه ززعي ام نأا ىلإا «نايزيراب ول»
امهتريسسم Óهتسسا ،ونيتيكو˘ب ه˘ن˘طاو˘مو ي˘سسي˘م
ز˘˘˘˘يو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘لوأا ز˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن و˘˘˘˘ه ،د˘˘˘˘حاو دا˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م
بسسك˘ي م˘ل (و˘ي˘ل) نأا˘ب تل˘سصاوو ،ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا

ي˘لو˘ت˘ب ا˘سسرا˘ب˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم عا˘˘ن˘˘قإا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
نأا لإا ،قباسس تقو يف قيرفلا ةمهم ونيتيكوب
و˘هو ،ة˘ب˘غر˘لا هذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ر˘خآا Ó˘ح ه˘ما˘˘مأا
.يسسيرابلا قÓمعلا فوفسصل لاقتنلا
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سسوتنفوي مامأا نÓيم ةدايقل نمزلا قباسسي سشتيفوميهاربإا

يد˘˘يو˘˘سسلا ةدو˘˘ع تي˘˘قو˘˘ت لازا˘˘˘م
يدان بعل سشتيفوميهاربإا ناتلز
با˘˘˘سصم˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا نÓ˘˘˘ي˘˘˘˘م
فده نكلو ،حسضاو ريغ بعÓملل
هقيرف ةارابم سضوخ وه يديوسسلا
6 مو˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ما˘مأا ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا

.لبقملا يفناج
ةروسصب ةمسساح ةارابملا نوكتسسو
و˘ح˘ن ق˘ير˘ف˘لا ق˘ير˘ط ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يفو يرودلا بقل ىلع ةسسفانملا

،زوفلا يف يرينوسسورلا حاجن لاح
جرخ˘ي فو˘سس ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا نإا˘ف
ةسسفانملا دهسشم نم ةريبك ةروسصب

و˘ي˘سشت˘لا˘كلا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ى˘ل˘ع
.يلاوتلا ىلع رسشاعلا

ه˘قا˘فرو ود˘لا˘نور زو˘˘ف لا˘˘ح ي˘˘فو
ةدا˘عإا م˘ت˘ي فو˘˘سسف ،ور˘˘ي˘˘سس نا˘˘سسب
ربإا ديري ل ببسسلا اذهلو ةسسفانملا
.رمألا توفي نأا

نأل ءي˘سش د˘˘جو˘˘ي ل د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ي˘ف ة˘با˘˘سصإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي بعÓ˘˘لا

م˘˘ت˘˘يو ن˘˘م˘˘يألا ذ˘˘خ˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘سضع
م˘ت˘ي لأا بج˘يو نآلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
.بعÓلا ةلاح ىلع لاجعتسسلا

ي˘لو˘ي˘ب˘ل ا˘ًحا˘ت˘م نو˘كي˘سس دا˘كلا˘بو
يفناج3 يف ةلوطب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل
ل سسوتنفوي نكلو وتنيفينيب مامأا
لذ˘˘ب˘˘ي˘˘سسو ر˘˘مألا تيو˘˘ف˘˘ت د˘˘˘ير˘˘˘ي
ردسصتم ةهجاو˘م˘ل هد˘ه˘ج ىرا˘سصق

يف يلاطيإلا يرودلا بيترت لودج
.ةبقترمو ةيوق ةهجاوم
خيراتلا دعب دوجو ببسسب اًسضيأاو
ل˘˘ج˘˘˘سس ،ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك بج˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
اًفده87 نآلا ىتح سشتيفوميهاربإا

تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف نÓ˘ي˘˘م˘˘ل
زلين ه˘ن˘طاو˘مو ةرو˘ط˘سسألا كا˘ن˘هو
ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بح˘سص م˘لو˘هد˘ي˘ل

ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘فاد˘˘ه بي˘˘تر˘˘ت˘˘ب ر˘˘سشع
.اًفده38 ديسصرب

اتيترأا مامأا ةديدج ةلسضعُم ليزوأا لبقتسسم
لانسسرآا بردم اتيترأا ليكيم هجاوي
لبقتسسم يف لثمتت ةديدج ةلسضعم
دعب ،ليزوأا دوعسسم يناملألا مجنلا
سضفخ˘ب ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا
ه˘ي˘ن˘ج ف˘˘لأا002 غ˘˘لا˘˘ب˘˘˘لا هر˘˘˘جأا
لجأا نم عوب˘سسألا ي˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
 .ليحرلا

دعت˘سسم ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م نأا ود˘ب˘يو
نأا˘سشب ر˘خآا ر˘ي˘ب˘ك رار˘ق ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل
يناملألا لحر اذإا ،ليزوأا دوعسسم
 .’’تاراملا’’ بعلم نع
جراخ ليزوأا لانسسرأا بردم كرت
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ة˘م˘ئا˘ق˘لا
ي˘ف ي˘بوروألا يرود˘لاو زا˘ت˘م˘م˘˘لا
عناسص نأا ينعي امم ،مسسوملا ةيادب
ذنم لانسسرآا عم بعلي مل باعلألا

.سسرام
ةيقبتم رهسشأا ةتسس همامأا لازي لو
053 غلبي يذلا رفاولا هدقع ىلع
عم ،اًيعوبسسأا ينيلرتسسإا هينج فلأا

ةروتاف نع هداعبإل تلواحملا لك
ىتح اه˘ل˘سشف تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لا بتاور˘لا
.نآلا

ىر˘˘جأا ل˘˘يزوأا نأا نآلا م˘˘˘عز˘˘˘ُيو
يكر˘ت˘لا قÓ˘م˘ع˘لا ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م
اهنأاسش نم ةوطخ نأاسشب ةسشخبرنف
يلاوحب هبتار سضفخي هلعجت نأا

يف يني˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا002
ىلإا مامسضنلا لجأا نم عوبسسألا
فلأا051 بتار ل˘با˘ق˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا

 .عوبسسألا يف ينيلرتسسإا هينج
سضواف˘ت˘لا م˘ت˘ي د˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب ن˘كلو
لمتكت نل ،رياني يف هليحر ىلع
ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
امدنع كلذ نم ًلدب ثدحتسسو
زرناغلا يف ل˘يزوأا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي
اتيترأا دارأا اذإا مسسوملا ةياهن يف
.كلذ

ه˘جاو˘ي˘سس ا˘ت˘ي˘ترأا نأا ي˘ن˘˘ع˘˘ي اذ˘˘ه
ليزوأا ةحاتإا نأاسشب ىرخأا ةلسضعم

وأا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘ل˘˘ل
ل˘سسر˘ت ا˘مد˘ن˘ع ي˘بوروألا يرود˘لا
قÓغإا دعب ةيناثلا اهمئاوق ةيدنألا
 .رياني يف تلاقتنلا ةذفان
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘يزوأا ق˘˘˘فاو و˘˘˘ل ى˘˘˘ت˘˘˘حو
لظيسسف ،ةسشخبرنف ىلإا مامسضنلا

ة˘ي˘ق˘ب˘ل لا˘ن˘سسرأا ع˘م بع˘ل˘ل Óً˘هؤو˘م
هليجسست مه˘ي˘ل˘ع نا˘ك اذإا ،م˘سسو˘م˘لا
 .طقف
سسل˘ج˘م و˘سضع و˘لروز دار˘م لا˘˘قو
دقاعتلا نإا ،هسشخبرانف يدان ةرادإا

يف09 ة˘ب˘سسن˘˘ب م˘˘ت’’ ل˘˘يزوأا ع˘˘م
 .يسضاملا رهسشلا ’’ةئاملا

:’’لا˘ت˘ي˘ج˘يد ترو˘ب˘˘سس’’ ـل لا˘˘قو
اًدي˘ج ط˘ب˘تر˘م رد˘سصم ي˘نر˘ب˘خأا’’
ن˘م ل˘يزوأا دو˘ع˘سسم نأا يدا˘ن˘˘لا˘˘ب
ي˘ف ا˘ًب˘عل ح˘ب˘سصي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
تلاقتنلا ةرتف لÓخ ةسشخبرنف
هنإا ةئاملا يف09 لوقأا ،ةلبقملا
.’’ يفناج رهسش يف انيلإا مسضنيسس

زينيترام وراتول نم دÓيملا دايعأا ةيده رظتني نÓيم رتنإا
يدان مجاهم زينيترام وراتول مدق
دايعأا ةيد˘ه ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
هقيرف ريهام˘ج˘لو ه˘سسف˘ن˘ل دÓ˘ي˘م˘لا

سسÓ˘ي˘ه كا˘˘ب˘˘سشب ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
.انوريف
ن˘˘كم˘˘˘ي ،ا˘˘˘ًق˘˘˘ح كلذ دارأا اذإا ،نآلاو
،ةد˘يد˘ج ءا˘ي˘سشأا ة˘فا˘˘سضإا ورا˘˘توÓ˘˘ل

هدقع ديدجت نع ثيدحلا متي ثيح
.قيرفلا عم
ءيسش دجوي ل هنإاف ،ريراقتلل اًقفوو
ن˘كلو ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف بير˘˘ق
ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ةرو˘˘˘سصب ر˘˘˘ي˘˘˘˘سست سسسسألا

.ةسصقان تسسيلو
سضعب عيب ىلع نÓيم رتنإا لمعيو
نلوغنيانو نسسكيرإا لثم نيبعÓلا

ي˘ت˘نو˘ما˘ن˘ي˘ب ا˘م˘برو و˘ن˘˘ي˘˘سست˘˘ي˘˘فو
.اًسضيأا سشتيسسيريبو
ديدعلا مسضل نÓي˘م ر˘ت˘نإا ع˘ل˘ط˘ت˘يو
سسيديرا˘ب ورد˘نا˘ي˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
نمو وينيفرجو زيموغو لوب يدو
.ءيسش لك سسيل هنأا حسضاولا

مامتها ريثت يتلا ءامسسألا يه هذهو
اتورام ل˘م˘ع˘ي ثي˘ح يروز˘تار˘ي˘ن˘لا

عسضو ل˘جأا ن˘م ا˘ًي˘مو˘ي و˘ي˘ل˘ي˘سسوأاو

دقع ديدجت ةيسضق قÓغإل سسسسألا
.ينيتنجرألا

لي˘كو د˘كأا ،ر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غ ل˘كسشبو
ةلباقم لÓخ ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا بعÓ˘لا

ةينيتنجرألا ’’يلوأا’’ ةفيحسص عم
3 ه˘تد˘م د˘ق˘˘ع ه˘˘يد˘˘ل بعÓ˘˘لا نأا˘˘ب
همسض ديري سصخسش يأاو تاونسس
ه˘ن˘كلو ر˘ت˘نإا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع
.ومنيو ديعسسو ئداه

:لاق همسض يف ةنولسشرب ةبغر نعو
.’’نÓيم رتنإا يف ريخب وه ،ل’’
ومني وراتول نأا حسضاولا نم تابو
.نÓيم رتنإا يف ملعتيو
تايناكمإاب عتمتي لجر هنإا’’ :عباتو
حبسصي نأا نكميو دودح ل ،ةلئاه
مهأا نأا مويلا ةقيقحلاو اًزيمتم اًبعل
مدقلا ةرك ىلع داتعا هنأا وه ءيسش
.’’ةريبك ةعرسسب ةيبوروألا

ر .ق ^

يف هيأار ببسسب
 وناسساك ..يميكح

ءارهلاب يرييف مهتي

مجن وناسسا˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ف˘ل˘ت˘خا
ع˘م ق˘با˘سسلا ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا ةر˘˘كلا

يأار لو˘ح ير˘ي˘ي˘ف نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ك
ي˘˘م˘˘ي˘˘كح فر˘˘سشأا نأا˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا

لسضفألا وه نÓيم رتنإا ريهظ
.هعقوم يف ملاعلا يف
ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح لÓ˘˘خ ير˘˘ي˘˘ي˘˘ف لا˘˘˘قو
ر˘ب˘ع ءاو˘ه˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نأا˘ب و˘نا˘˘سسا˘˘ك ع˘˘م ’’سشت˘˘يو˘˘ت’’

نميأا ريهظ لسضفأا وه يميكح
ه˘ع˘م ف˘ل˘ت˘خا ن˘كل ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
.يأارلا يف وناسساك
ةديج تايوتسسم يميكح مدقيو
مسسوملا اذه نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ة˘ق˘فر
لسضفأا هربتعي يرييف لعج امم
سسيل وهو ملاعلا يف نميأا ريهظ
يف هعم لخد يذلا وناسساك يأار
.رسشابملا ثيدحلا لÓخ فÓخ
يميكح نأا ىلإا يرييف حملأاو
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘سضفأا و˘˘ه
ناك و˘نا˘سسا˘ك در ن˘كل هز˘كر˘م˘ب

.هل ةبسسنلاب اًمسساح
ثدحتت ل’’ :وناسساك هل لاقو
.’’؟لوقت اذام ،ءارهلا نع
جراخ دلونرأا ردنسسكلأا’’ :عباتو
ي˘ناد ى˘ط˘خ˘ت د˘ق˘ل ،تا˘ع˘قو˘ت˘˘لا

واو˘ج ا˘ًسضيأا كا˘ن˘هو لا˘خ˘˘فرا˘˘ك
.’’وليسسناك
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دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسي
ر˘سصن ه˘ف˘ي˘˘سض ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

رمع بعلم يف ياد نيسسح
ع˘سضو ل˘ما ى˘˘ل˘˘ع يدا˘˘م˘˘ح
ة˘˘˘˘كسسلا ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
نا دعب ةسصاخ ،ةحيحسصلا
يسضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا ح˘ن˘م م˘ت

ىرخأا ةسصرف ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع
،نامألا رب ىلا يدانلا ةدايقل

هنيب عامتجا رخا ناو ةسصاخ
نم قافتلا مت لولج نيبو
ةبترم لÓت˘حا ى˘ل˘ع ه˘لÓ˘خ
امك ،ةمدقملا يعابر نمسض
ج˘يو˘ت˘ت˘لا ى˘لا قر˘ط˘ت˘˘لا م˘˘ت
اذ˘ه ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘كب
ر˘سصن سسفا˘ن˘م˘لا نو˘كي˘سسو
عم دعوم ىلع ياد نيسسح
حمسست ةجيتن ليجسست ثحب
ةسصاخ ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت˘ب ه˘ل
ةجه˘ل˘لا دد˘سش يوا˘ن˘كل ناو
. هرسصانع ىلع

نايسسن انيلع» :يجورف
ايلم ريكفتلإو يسضاملإ

«قيرفلإ لبقتسسم يف
ير˘˘˘ي˘˘˘˘ت برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘ك
هاجت اح˘سضاو نا˘ك ي˘جور˘ف

بلا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح هر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
عز˘˘نو ر˘˘ث˘˘كأا دا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جلا˘˘˘ب
م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا ن˘˘م طو˘˘غ˘˘˘سضلا

ي˘ف ه˘ل˘ج˘سس ا˘م ناو ة˘سصا˘خ
ي˘سس سسا ي˘˘سسلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
كرد˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘˘ج ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح
ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
لا˘ق د˘˘قو اذ˘˘ه ،طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
انيلع » : يسسنرفلا ينقتلا
ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو دا˘˘ه˘˘ت˘˘جلا
ةيسضاملا تاب˘ي˘خ˘لا زوا˘ج˘ت
ريكفتلا ثحب عم اهنايسسنو
حم˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كلا ي˘ف

ام كرادتو ةدوعلاب داحتÓل
ي˘˘ف ةر˘˘كلا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ه˘˘تا˘˘ف
مه˘ي˘ل˘عو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘مر˘م
. «مهألا قيقحتل سضافتنلاب

اريثك انرسسكنا» :يوانكل
م˘˘˘ع˘˘˘ط قوذ˘˘˘ت ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
«راسصتنلا

برد˘م˘لا د˘˘كا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل ي˘˘ع˘˘سس يوا˘˘ن˘˘كل
ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت˘ل
ةيسشع رظتنملا يبرادلا يف
ن˘˘با ن˘˘هار˘˘ي ثي˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘˘لا

هيبعل ةيسسفن ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘سشط˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ناو ة˘سصا˘خ ،تارا˘˘سصت˘˘نلا
ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘ير˘سصن˘لا
دازلاب رفظت مل يتلا قرفلا

لا˘˘˘˘ق د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ،Ó˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
: ةمقلا سصوسصخب سشتوكلا
نم ةبعسص ةيعسضو سشيعن»
ا˘˘م و˘˘هو ،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا ثي˘˘˘ح
˘مو˘ي˘لا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا˘˘ب

راسصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
،ةروسصلا يف انعسضي يذلا

جئاتنلا لسصاوت ناو ةسصاخ
انراسسم يف رثؤويسس ةيبلسسلا

. «انفادها نع اندعبيسسو

حيحسصلا قيرطلل ةدوعلا نع ثحبلاو تابيخلا زواجت فدهب يبراد
يإد نيسسح رسصن ‐ ةمسصاعلإ داحتإ

ىوتسسم يف نوكتسس ةهجاوم يفطل ديقعلا بعلم نسضتحي
عم دعوم ىلع ناسسملت دادو نوكيسس نيا ريهامجلا تاعلطت
زيزع بردملا لابسشا ثحبي ثيح ةدكيكسس ةبيبسش ةهجاوم
قيرفلا ىلع ةسضورفملا تلداعتلا ةلسسلسس رسسك نع سسابع
نيسسحت ىلا ادهاج ىعسس هناو ةسصاخ ،رايدلا جراخو لخاد
ةحيرم دج فورظ يف ةبيتكلا عسضو لجا نم بناوجلا ديدع
يعي هنوك نم مغرلاب ،Óماك دازلاب رفظلاب ةبيتكلل حمسست

ديمسضتل ىع˘سسي˘سس سسفا˘ن˘م ما˘ما ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘بو˘ع˘سص اد˘ي˘ج
فلسشلا ةيعمج ماما ةيسساقلا ةراسسخلا دعب ةسصاخ ،حارجلا
. فدهل ةيعابر عقاوب

«زوفلإ انيلعو مظعلل صسوملإ لسصو» :صسابع
دكاو ةدكيكسس ءاقل سصوسصخب سسابع زيزع بردملا ثدحت

يتلا ءاطخألا نم ديزملا باكترا يدافتو زوفلا زارحا ةرورسض
يمجاهم ةيلعاف مدع يف ةسصاخ نورمثتسسي نيسسفانملا لعجت
ناو ةسصاخ ،ةبعسص نوكتسس تÓباقملا» :لاق دقو اذه دادولا
ام هناديم ةيسضرأا لخاد ةيسساق ةجيتن رخآلا وه لجسس سسفانملا
ديجلا سضوافتلا انيلع امومع ،سضيوعتلا نع ثحبي هلعجيسس
ءاقللا تايطعم بسسكب انل حمسست يتلا تاحاسسملا نع ثحبلاو
رثعت يأا نأل ،سسفانملا ءاطخأا يف رثكأا رامثتسسلا بجو امك
. «ةمزألا لخدن انلعجيسس

انيلعو انيف ترثأإ ةريخأ’إ مئإزهلإ» :نيسسوحلب
«ةيباجيإإ ةجيتن قيقحت ربع اهحيحسصت

سسفانملا نا امب ءاقللا ةبوعسص نيسسوحلب دئاقلا دكأا هتهج نم
،ةركسسب داحتا ماما لجسسملا ريخألا لداعتلا سضيوعت لواحيسس
نوعسسي هئÓمزو هلعجتسس ةبعسصلا  هقيرف ةيعسضو نا ادكؤوم
نيتلوجلا يف ةققحملا ةيبلسسلا جئاتنلا ناو ةسصاخ ،سضيوعتلل
» : لاق دقو ،تاباسسحلا ةعجارم يدانلا ىلع متحت نيتريخألا

مامأا ري˘ب˘ك جر˘ح ي˘ف ا˘ن˘ت˘ع˘سضو ف˘ل˘سشلاو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ةرا˘سسخ
ىلع لمعلاو ءاطخألا سصÓختسساو حيحسصت انيلع انريهامج
،ةهجاولا ىلا انديعت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت لجا نم امدق يسضملا

. «مسسوملا ةيادب يف انناو ةسصاخ
صشامر ماسشه

ءانبأاو هتاف ام كرادت ديري دادولا
ةهجاولا ىلإا ةدوعلل نوحمطي اداكيسسور
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نوكتسس فرتحملا يرئازجلا يرودلا نم ةسسداسسلا ةلوجلا ةمق
نازيلغ عيرسس مهفيسض ةوارمحلا لبقتسسي نيح نارهو ةيهابلا يف
هيقبت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلا قيرف لك حمطي ةلباقم يف
يذلا ينوزاك لابسشأا فدهيو اذه ةلوطبلا ةهجاو يف امئاد
رخأا زوف ليجسست ثحب ىلا ةهجاوملا هذه لÓخ ابقاعم نوكيسس
بردملا لحيسس هتاذ قايسسلا يف ،ةدايرلا نم رثكا قيرفلا برقي
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت لجا نم هلابسشأا ةقفرب ينازولا فيرسش
. ةريخألا ةلوجلا قافخإا سضيوعتو

 ةبعسص نوكتسس ةهجإوملإ» : يوطعلب
«زوفن فيك فرعنسس اننكلو

دكأا يذلاو يوطعلب دعاسسملا بردملا عم ثيدح انل ناك
نمسض ةوارمحلا يقبي يذلا راسصتنلا قيقحت يف هقيرف ةين

قيرفلا ةدافتسسا يف سشتوكلا لمأايو اذه ،ةعيلطلا ةبكوك
قيقحت لجا نم ةجرارد اهسسأار ىلع رسصانعلا سضعب نم
يف عيرسسلا ةهجاوم » : ددسصلا اذه يف لاق دقو ،راسصتنلا

نع ثحبلاو زيكرتلا ةرورسضب نيبلاطم انلعجت فرظلا اذه
انتاف ام كرادتب انل حمسسي يذلا كيلكيدلا قيقحت ةيفيك
قيرفلا عسضنلو لسضفا نوكنل دهتجن انناو ةسصاخ ،ارخؤوم
ةدوجوم حورلا ناو ةسصاخ ،ةحيحسصلا ةكسسلا يف امود
كردن يذلا سسفانملا ةتغابم ةيفيك نع ثحبنسس يلاتلابو
. ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل رخآلا وه هيعسس

ةيباجيإإ ةجيتن ليجسست ديرن» :حيتسش
«كلذ نع انل ليدب ’و

سصوسصخب حيتسش نيدلا فيسس عيرسسلا عفادم حرسص دق و
ةيباجيإا ةجيتن ليجسست ثحب ىلع هءÓمزو همزع دكاو ءاقللا
دقو اذه ،ةيدولوملا ماما ةريخألا ةلوجلا قافخإا اهب نوسضوعي
» : لاق ثيح يدحتلا عفر لجا نم مهتيزهاج ينعملا دكا
ىلا انديعت ةيباجيإا ةجيتن ىلا ةسساملا انتجاح اديج كردن
امئاد ىقبي انفده ناو ةسصاخ ،لمأان ام انل ققحتو ةهجاولا
يتلا لئاسسولا لك كلتمن اننأا امب ةمدقملا ةبكوك يف دجاوتلا
. كلذب انل حمسست

صشامر ماسشه

ديكأاتلا لجأا نم ةيوادملاو تابيخلا رسسكو رابتعلا درل مجنلا
ةيدملإ يبملوأإ ‐ ةرڤم مجن

ي˘ف بع˘ل˘ت˘سس ة˘يو˘ق ة˘ه˘جاو˘˘م
ن˘يا ةر˘ق˘م˘ب ق˘ي˘ل˘سشو˘ب بع˘ل˘˘م
مجنلا يلحملا قيرفلا لبقتسسي

ي˘ف ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ه˘ف˘ي˘˘سض
ىلع ةمسسقلا لبقت ل ةهجاوم
قيرف لك ثح˘ب˘ي ثي˘ح ن˘ي˘ن˘ثا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘م˘سض ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك ن˘˘ع
رثكأا نادعتبي امهلعجت ةيباجيإا

اذه ،بيترتلا ليذ ةبكوك نع
نم حيفسص لا˘ب˘سشا ل˘خد˘ي˘سسو
ع˘˘ير˘˘˘سسلا سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جا

ديعي يذلا راسصتنلا قيقحتو
،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ىلع Óبقم سسفانملا نوكيسسو
د˘ي˘كأا˘ت ل˘جا ن˘م د˘يد˘˘ج د˘˘ح˘˘ت

ققحم˘لا ر˘ي˘خألا قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا
. ةراطسسوسس باسسح ىلع

انل رإذعأإ ’» :يرباك
زوفلإ انيلعو مويلإ

«راسسكن’إ بنجتو
نم دئاعلا بعÓلا قرطت دق و
ة˘ي˘سضق ى˘لإا ير˘با˘ك ة˘با˘سصإلا
ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

ىل˘ع تع˘ي˘سض ي˘ت˘لاو ،ار˘خؤو˘م
را˘م˘ث˘ت˘˘سسلا ة˘˘سصر˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا

دعب ةسصاخ ماملا ىلا مدقتلاو
ةي˘با˘ج˘يإا د˘ج˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘هو˘˘ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
نا دقتعا » : لاق دقو مسسوملا

ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
اديعب يدا˘ن˘لا تع˘سضو ار˘خؤو˘م
˘مزÓ˘لا ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ة˘ق˘ث˘لا ن˘ع
لمعن انلعج ام وهو ،هقيقحت

لجا نم انسسفنا زيهجت ىلع
حتفيسس يذلا راسصتنلا قيقحت
ي˘ف ا˘ن˘ل باو˘بألا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
. ديعاوملا مداق

انتيعسضو» : مورك’
Œةجيتن نع ثحبن انلع

«ةيباجيإإ
˘˘مور˘˘كل بعÓ˘˘لا لا˘˘قو اذ˘˘˘ه
» :مج˘ن˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م سصو˘سصخ˘ب
نوكتسس ةه˘جاو˘م˘لا نأا د˘ق˘ت˘عا

سسفا˘ن˘م ما˘مأا ة˘سصا˘خ ة˘ب˘ع˘˘سص
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘كت
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘يو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا
ا˘م و˘هو ،ا˘ن˘ما˘مأا ة˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا

يف انر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م ي˘ع˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج
ى˘ل˘ع ا˘ند˘ها˘ع˘ت ثي˘˘ح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

فو˘قو˘لاو ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
تاوفه لÓغتسسا عم دنلل دنلا
زارحإا ةيفيك ثحبو سسفانملا
دعتبن انلع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
،بيترتلا ليذ ةيدنا نع رثكأا

ريخألا زو˘ف˘لا د˘ي˘كأا˘ت م˘ث ن˘مو
با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
. ةراطسسوسس

صشامر ماسشه

ةوحسصلا ديكأاتل حمطي «يرانكلا»و يباجيلا هراوسشم ىلع ظافحلل دا–لا
لئابقلإ ةبيبسش ‐ ةركسسب داحتإ

ةركسسب داحتا قيرف لبقتسسي
ءاقل يف لئابقلا ةبيبسش هفيسض
ه˘لÓ˘خ ن˘م ح˘م˘ط˘ي م˘ه˘م د˘ج
ع˘˘فر ى˘˘لإا نا˘˘˘ب˘˘˘يز˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا

طقن01 ى˘˘لا م˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘سصر
ىلا رث˘كا بر˘ق˘ت˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
حا˘م˘سسلاو ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘نا
تلوجلا مداق بعلب قيرفلل
،طوغسض نود نمو ةيحيراب
دا˘ح˘تلا را˘سصنأا كرد˘˘يو اذ˘˘ه
˘ما˘مأا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص
نيرا˘سصت˘نا˘ب سشت˘ن˘م سسفا˘ن˘م
ن˘˘م ه˘˘ب دا˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م لوألا
داع يقيرفإا ينا˘ث˘لاو ف˘ل˘سشلا
كردلا ما˘ما ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ن˘م ه˘ب
ةهجاوملاف يلاتلابو ينطولا
بعلتسسو ةئ˘فا˘كت˘م نو˘كت˘سس
. ةريغسص تايئزج ىلع

ةحسضإو انتين» :زاكعوب
«مامأ’إ ىلإإ مدقتلإو راسصتن’إ
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘ق و

ةين دكا ثيح زاكعوب بردملا
دازلا ليسصحت ثحب يف هقيرف
يف داحتلا ناو ةسصاخ Óماك
يف لاق دقو كلذ ىلا ةجاح
ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م » : دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه
ىلا ى˘ع˘سسن ن˘ح˘نو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نم نكمم ددع ربكا ليسصحت
لÓ˘غ˘ت˘سسا ثح˘ب ع˘م طا˘ق˘ن˘˘لا
ل˘جا ن˘م راد˘لا ل˘خاد تاءا˘ق˘˘ل
ام وهو تاراسصتنلا ليجسست

ة˘ه˘جاو˘م ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس
ع˘فرو زو˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشلا
ملسس يف رثكأا مدقتلل ديسصرلا
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ا˘مو˘م˘˘ع ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا

طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ة˘فا˘سضإل ةز˘ها˘ج
. ديسصرلا ىلإا
نيزوفلإ نم ةدافتسس’إ ديرن» :حياسس نب

«نابيزلإ ءانبأإ ةتغابمل نيريخأ’إ
حر˘˘سص ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف

سصوسصخب حياسس نب بعÓلا
ه˘ق˘ير˘ف ي˘ع˘سس د˘كأاو ءا˘ق˘ل˘˘لا
ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ثح˘˘ب˘˘ل
اهلÓخ نم نودكؤوي ةيباجيإا
تل˘سصح ي˘ت˘لا ة˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا

نأا دقتعا » : لاق ثيح ارخؤوم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل ا˘ن˘سضر˘ع˘ت
انتلعج دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ما˘مأا
ةداعتسسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘ن
ان˘ق˘فو ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ،تاذ˘لا
ا˘ن˘ير˘ثأا ثي˘ح د˘ي˘ع˘ب د˘ح ى˘˘لإا

نمو فلسشلا طاقنب انديسصر
ةريسشأا˘ت˘لا ف˘سصن ا˘ن˘ق˘ق˘ح م˘ث
ي˘ف زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ا˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع     ا˘ن˘˘تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م
ثحبن نيأا دا˘ح˘تلا ة˘ه˘جاو˘م
ةيباجيإا ةجيت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ن˘ع
ة˘ي˘كي˘ما˘˘ن˘˘يد ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت
. ةيباجيإلا جئاتنلا
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نإزيلغ عيرسس ‐ نإرهو ةيدولوم

 ثÓثلا طاقنلا ديري ةوارمحلا
ةأاجافملا قلخل حمطي ينازولا فيرسشو
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5491 يام8 بعلم نسضتحي
قافو عمج˘ي ة˘م˘ق˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ل
وداراب يدان هفيسضب فيطسس
ا˘ه˘ي˘ف ثح˘ب˘˘ي ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
كابلا »و ةدايرلا نع قافولا
د˘ع˘ب ،ةو˘ح˘سصلا د˘ي˘كأا˘ت ن˘˘ع»
ي˘˘ف را˘˘سصت˘˘نا لوا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
يلهأا با˘سسح ى˘ل˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةيفياطسسلا لمأايو اذه ،جربلا

ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘سض ن˘ع
ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ،ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘لا
ا˘م˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ى˘لإا نا˘قرز ءا˘ق˘فر ى˘ع˘سسي˘سس
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
مل يتلاو ةققحملا ةيباجيإلا
. ةميزه ةيأا فرعت

ةسسفانملإ» :ةلاسصيم
اهانيسسن ةيقيرفإ’إ
لوح بسصنم ريكفتلإو

«ودإراب ىلع زوفلإ
بعÓ˘˘˘˘˘لا ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘ق و
» :لاق ثيح حابرم ةلاسصيم
ةيق˘ير˘فإلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ا˘ن˘ي˘سسن
وداراب ءاقل يف ايلاح ركفنو
اننيعأا بوسص هعسضنسس يذلا

را˘˘سصت˘˘نلا زار˘˘حإا ل˘˘جا ن˘˘م
،ةدا˘ير˘لا ى˘لا ا˘ند˘ي˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ز˘ها˘ج داد˘ع˘ت˘لا ل˘ك ا˘مو˘˘م˘˘ع
ديزملا نع ثحبلا ةلسصاومل
يف انلعجت يتلا طاقنلا نم
فدهلا ناو ةسصاخ ،ةهجاولا
نود نم قافولا ءاقبإا ىقبي
0202 ة˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘ط ة˘م˘˘يز˘˘ه
ليل˘ق˘لا ىو˘سس ق˘ب˘ي م˘ل ثي˘ح
. كلذ لجا نم

ديلإ عسضو» :ناقرز
حمسسيسس ديلإ يف

ةجيتن ليجسستب انل
«ةمهم

بعÓلا ثدح˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح » : لا˘˘˘قو نا˘˘˘قرز
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘م د˘˘ج ارا˘˘˘سصت˘˘˘نا

د˘ع˘˘ب جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا با˘˘سسح
وهو ،تلداعتلا نم ةلسسلسس

يف لمأان انلعجي يذلا رمألا
سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لا
ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ،لاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع نآلا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ع˘˘˘˘فر ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘كلاو
حو˘˘م˘˘ج ر˘˘˘سسكل يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةلسصاوم يف بغارلا قافولا
ام كردن ا˘مو˘م˘ع ،ه˘ت˘ل˘سسل˘سس
ى˘ل˘˘ع نوردا˘˘قو ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
.انل لسضفألا قيقحت
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229213ددعلإ ^2441  ىلوأ’إ ىدامج21ـل قفإوملإ0202 ربمسسيد72دحأ’إةصضايرلا
مئازه نود نم ةلسسلسسلا ةلسصاومل «كابلا»و ميكحتلا نم نوفوختي ةيفياطسسلا

ودإراب يدان ‐ فيطسس قافو

ةريدتسسم˘لا قا˘سشع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ة˘سسدا˘سسلا ة˘لو˘ج˘˘لا د˘˘عو˘˘م
نوكي˘سس ن˘يأا مو˘ي˘لا ة˘ي˘سشع
ىلع ي˘سضا˘ير˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا

يو˘˘˘ق ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ع˘˘˘م د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م
نيع ةيعمج قيرف عمجيسس
جربلا يلهأا فيسضلاب ةليلم
لك اهيف ثحبي ةهجاوم يف
،را˘˘˘سصت˘˘˘نلا ن˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
امود ءاقبلا ديرت ةيعمجلاف

ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘ب˘كو˘˘ك ن˘˘م˘˘سض
دد˘ع ر˘ب˘كا ع˘م˘ج ة˘لوا˘ح˘مو
م˘غر ،طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘˘كم˘˘م
اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزألا

نأا ر˘كذ˘ي ،طو˘ب˘ع˘ج ءا˘˘ق˘˘فر
ر˘سسكل ى˘ع˘˘سسي˘˘سس ي˘˘ل˘˘هألا

ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ز˘˘جا˘˘ح
ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سسم ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ

. هدمأا لاط تاقافخإلا
انيبع’ ىلع» :صشيعي
يف مهلجرأإ إوعسضي نأإ

لجأإ نم صضرأ’إ
حبر ةلسصإوم

«بسساكملإ
سشي˘ع˘ي برد˘م˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
ارخؤوم هرسصانع ىلع ىنثأا

تداجأا ةبيتكلا ناو ةسصاخ
ة˘ب˘ي˘ط د˘ج ج˘ئا˘ت˘ن تق˘˘ق˘˘حو
ي˘ف ر˘ي˘سسي ق˘ير˘ف˘لا تل˘ع˘˘ج
ل˘ت˘ح˘يو يد˘عا˘سصت ى˘ح˘ن˘م
هلعج ام وهو ،ةحيرم ةبترم
ل˘جا ن˘م ه˘ي˘˘ب˘˘عل د˘˘سشا˘˘ن˘˘ي
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
» : لاق ثيح مهألا قيقحت

ي˘ف ل˘جرلا ع˘سضو ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع

لÓ˘˘خ ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو سضرألا
نم ةلبا˘ق˘م˘لا راو˘طا ل˘ما˘ك
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘سصح˘˘˘ت ل˘˘˘جا
ا˘˘ن˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سست ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘مود د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ىعسسنسس امومع ،ة˘مد˘ق˘م˘لا
يعفادم ءاطخأا ىلع بعلل
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو م˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا
نيمناغ ةياهنلا يف جورخلا
.راسصتنلاب

فوقولإ انيلع» :لاتق
مامأإ دنلل دنلإ

قيقحتل ةيعمجلإ
«ةجيتن لسضفأإ

لاتق عفادملا دكأا هتهج نم
ل˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عل ي˘˘˘˘عو
ر˘سصي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘سسح ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ثحبلاو عيرسسلا سضيوعتلا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘سصح ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع
ىلا يلهألا د˘ي˘ع˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ل˘كسشب هد˘ع˘ب˘تو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا
ل˘يذ ة˘ب˘كو˘˘ك ن˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تمهاسس ةريخألا تارث˘ع˘ت˘لا
ىد˘˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا زاز˘˘ت˘˘˘ها ي˘˘˘ف
: لا˘ق د˘قو اذ˘ه ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ى˘ل˘ع بع˘ل˘ت˘سس ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا»
ن˘ح˘˘ن ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص تا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ثح˘ب˘ل نود˘ع˘ت˘سسم
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت
ةسصاخ ،ا˘ن˘ت˘ي˘فا˘ع د˘ي˘ع˘ت˘سسن
لجأا نم ناح دق تقولا ناو
. تارثعتلا ةلسسلسس رسسك
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راسصنألا دعسست ةجيتنب ةدوعلا يف بغري رفسصألا دارجلاو راسصتناب راوسشملا ةلسصاوم ديرت «ماسصل»

يدحتلا نوعفري «ةركملا» ءانبأاو ديكأاتلا نع نوثحبي ةوافلسشلا

جربلإ يلهأإ ‐ ةليلم نيع ةيعمج
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ىلإا امه˘تدو˘ع ة˘ي˘ج˘ل˘ع ن˘ب يد˘ه˘مو دو˘سشح نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع  ل˘ج˘سس
اناك يتلا ملآلا نم امهسصلخت دعب رئازجلا ةيدولوم تاريسضحت
ببسسب بايغلا وباج نمؤوملا دبع ل˘سصاو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘م˘ه˘ن˘م نا˘ي˘نا˘ع˘ي
رئازجلا ةيدولوم تاريسضحت نم ىلوألا ةسصح تدهسشو.سضرملا
دسض ،ايقيرفإا لاطبأا ةسسفانم نم يناثلا ديهمتلا رود ،باهذ ةارابمل
حانجلاو ،دوسشح قيرفلا دئاق نم لك جامدنا يسسنوتلا يسسقافسصلا
.ةعومجملا ىلإا ةيجلع نب يدهم رئاطلا

باسسحلا نازيلغ عيرسس مامأا هقيرف ةارابم نم جرخ دق دوسشح ناكو
مل اميف ،ظيفحلا دبع هليمز ةقفر ،ةباسصإلا يعادب ةسسماخلا ةلوجلا
ملآلا نم هتاناعم ببسسب ةيرفسسلا هذه يف ايئاهن ةيجلع نب لقنتي
،ةحارلا نم ةرتف هحنم لسضفي ينفلا مقاطلا لعج ام ةهجاوملا لبق
.يسسقافسصلا دسض نينثلا موي ديمعلا رظتنت يتلا ةمقلا هجاوم لبق
لبق ةيجلع نب ،قيرفلا دئاق ةدوعب ءادعسصلا زيغن ليبن سسفنتيسسو
يف يئان˘ث˘لا ةر˘ب˘خ ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي ه˘نأا ًة˘سصا˘خ ،ي˘سسقا˘ف˘سصلا ة˘ه˘جاو˘م
.ةيباجيإا ةجيتن قيقحتو ،قرافلا عنسصل ةيراقلا تاكراسشملا

دبع قحلا دبعو ،وباج نمؤوملا دبع يئانثلا باغ قايسسلا تاذ يفو
قباسسلا بعÓلا قحتلي مل ثيح ،ةعومجملا تابيردت نع ،ظيفحلا
يف داح باهتلا نم هتاناعم ببسسب تاريسضحتلاب فيطسس قافول
ظيفحلا دبع امأا .نازيلغ ىلإا لقنتلا نم ىتح همرح يذلاو ،نيتزوللا
نبو يعيبر يئانثلا ةقفر دجاوتف نارهو ةيدولومل قباسسلا مجاهملا
وسضع فارسشإا تحت يثÓثلا بردت ثيح ،ناينب نيع زكرم يف ىيحي
نيرامت ىلإا اوعسضخو ،تÓسضعلا ةيوقت ةعاق يف يبطلا مقاطلا

.ةلبقملا ةلحرملل مهزيهجت لجا نم ةسصاخ
  ةيكلملإ دقع ىلع لسصحتو صضرأ’إ ةعطق لكسشم لحت ةرإدإ’إ
يذلا راقعلا ةمزأا رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تهنأا ةلسص يذ قايسس يف
اهنأا «ةيدولوملا» ةرادإا تدكأاو ،تاريسضحتلا زكرم دييسشت هيف متيسس
ةعطقلا ةيكلم دقع ىلع لوسصحلاو لكسشملا لح نم تنكمت
تفسشك نيح ،قيرفلا تاريسضحت زكرم ءانبل ةسصسصخملا ةيسضرألا

ةيسضرألا ةعطقلا ةيكلمب اريخأا ترفظ اهنأا ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع
نم اريثك ترخأاو تلطع يتلا ةيسضقلا لحتل ،ةدلارزب ةدجاوتملا
يتلا ةريبكلا ليقارعلا دعب اذه يتأايو ،زكرملا يف لاغسشألا قÓطنا

حامسسلا او˘سضفر ن˘يذ˘لا ن˘ي˘كلا˘م˘لا ع˘م ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا ا˘ه˘ت˘ه˘جاو
عورسشم زاجنا فقول ىدأا ام ،عورسشملا زاجنإاب ةفلكملا ةكرسشلل
يف عورسشلا ،رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا ناكمإاب نوكيسسو ،يدانلا
ذنم قيرفلا راسصنأا بلاطم زربأا دحأا دعي يذلا تاريسضحتلا زكرم ءانب
رسضخألا نينوللا قاسشعل ةيده نوكي نأا عمزملا نم يذلاو تاونسس
.قيرفلا سسيسسأات ةيوئم يف رمحألاو

جاحلب اسضر

رئإزجلإ ةيدولوم
صضرأ’إ ةعطق ةيكلم دقع ىلع لسصحتو تإريسضحتلإ زكرم ةيسضق لحت ةرإدإ’إ

 زيغنو نادوعي ةيجلع نبو دوسشح
يبراغملا يبرادلا لبق ءادعسصلا سسفنتي

ر˘يد˘م˘لا ،ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع فر˘ت˘˘عا
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تل ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
يت˘لا ءا˘ط˘خألا سضع˘ب با˘كترا˘ب

ةرثعتملا ةقÓطنلا ءارو تناك
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ه˘ق˘ير˘ف˘˘ل
ل˘ما˘ك ل˘م˘ح˘ت˘ي ه˘نأا ى˘لإا ادد˘سشم
اد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ي˘سسو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
ةدا˘˘عإاو عا˘˘سضوألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت˘˘ل
.ةقباسسلا هتناكمل يدانلا
مجنل ةيفحسص  تاحيرسصت يف
ديعأا نأا دعب قباسسلا «رسضخلا»
يدانلل ريجانمك هبسصنمل اددجم
فر˘ت˘عأا» :لا˘ق ثي˘ح ي˘م˘سصا˘ع˘لا
،رومألا سضعب يف تأاطخأا يننأاب

ح˘ير˘سست˘ب ي˘ما˘˘ي˘˘ق رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نا˘˘ك يذ˘˘لا ،حا˘˘ت˘˘ف˘˘م ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

فو˘ف˘˘سص ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘م ار˘˘سصن˘˘ع
لماك لمحتأاسس» : عباتو ،«قيرفلا

ل˘ي˘م˘ح˘ت نأا م˘غر ،ي˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
يف ةيبلسسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم
˘˘مد˘˘خ˘˘ي ن˘˘ل فر˘˘ط يأل ة˘˘˘نوآلا
:ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع د˘˘كأاو ،«دا˘˘ح˘˘تلا
بي˘تر˘ت ةدا˘˘عإا و˘˘ه نآلا ي˘˘فد˘˘ه»
،ءا˘˘ط˘˘خألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصتو تي˘˘ب˘˘˘لا

ن˘ي˘ب˘ح˘م˘لا ن˘م ة˘ن˘ج˘ل ن˘يو˘كتو
دسشان امك ،«نيقباسسلا نيبعÓلاو

راسصنأا نامرد مأا ةمحلم عناسص
قيرفلا ةدناسسمل يدانلا قاسشعو
اهب رمي يتلا ةبعسصلا ةرتفلا يف
نأا راسصنألا قح نم »:احرسصم
م˘ه˘ق˘ير˘˘ف نأل ةد˘˘سشب او˘˘ب˘˘سضغ˘˘ي
ر˘مألا اذ˘هو ،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
،ةمه˘م˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لإا ي˘ن˘ع˘فد
هذ˘˘ه ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘تلا كر˘˘ت مد˘˘˘عو
.«اهب رمي يتلا ةجرحلا ةيعسضولا

يدانلا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت و
ءو˘سسأا ل˘ج˘سس ر˘م˘˘حألاو دو˘˘سسألا
فرتحملا ةلوطب يف هل ةقÓطنا
يا ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لاو لوألا
ثيح تلوج سسمخ ذنم راسصتنا
ايفتكم نيلداعتو مئازه3 لجسس
.بيترتلا رخآا يف نيتطقن دسصحب

طيمز .ع

ةمسصاعلإ داحتإ
هيف ةقثلإ «ةراطسسوسس» ةرإدإإ ديدجت ةداعإإ دعب
«ةلماك ةيلوؤوسسملا لمحتأاو ...أاطخ ربكأا ناك حاتفم حيرسست» :ىيحي رتنع

نيمث راسصت˘نا˘ب ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب
قيرف نوكيسس ةدكيكسس نم
دعوم ىلع فل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
سسابعلب داحتا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ع˘م
لمأاي نيا برغلا يبراد يف
ا˘مود ءا˘ق˘ب˘لا ي˘˘ف حراو˘˘ج˘˘لا

ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ةرور˘˘ي˘˘سس ن˘˘م˘˘سض
راسسكنلا يدافتو ةيباجيإلا
ل˘ج˘ب ل˘ح˘ي˘سس سسفا˘ن˘م ما˘˘مأا

ةسصا˘خ ،ف˘يدر˘لا˘ب هر˘سصا˘ن˘ع
م˘˘˘ل  » ةر˘˘˘كم˘˘˘˘لا»  ةرادإا ناو
اهيبعل لي˘هأا˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
،نو˘يد˘لا د˘يد˘سست لÓ˘˘خ ن˘˘م
رودق ءا˘ق˘فر ل˘م˘ع˘ي˘سسو اذ˘ه
طاقنلا نامسض نع يلÓيجلب
ي˘ف ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘سس

ىلع ةو˘نو˘ب ءا˘ق˘فر نو˘كي˘سس
ل˘ي˘ج˘˘سست ثح˘˘ب ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
نع مهدعبت ةيبا˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.بيترتلا ليذ

ةرإدسص» :يلليجلب
ينلعجت نيفإدهلإ
ةمدخل امود ىعسسأإ

نوكيسس زوفلإو يقيرف
«انفيلح

باعلألا عناسص ثدحتو اذه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا فاد˘˘هو
ة˘ي˘ن ن˘ع ي˘لÓ˘ي˘ج˘˘ل˘˘ب رود˘˘ق
ديكأاتلا ةلسصاوم يف هقيرف
ةيباجيإلا جئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ي˘˘˘ف زو˘˘˘ف˘˘˘لا » : لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح

زوا˘ج˘ت˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج ةد˘˘كي˘˘كسس
ماما ةيسضاملا ةلوج˘لا ر˘ث˘ع˘ت
نحن امومع لئابقلا ةبيبسش
ددع ربكا عمجل امود ىعسسن
لجا نم طاقنلا نم نكمم
ليذ ةيدنأا نع رثكأا داعتبلا
ثحب˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،بي˘تر˘ت˘لا

انل حمسست يتلا ةيفيكلا نع
نحن ،ةديج ة˘ب˘تر˘م لÓ˘ت˘حا˘ب

ام» ةركم˘لا ءا˘ن˘بأاو نوز˘ها˘ج
املثم «او˘ع˘م˘ط˘ي ا˘م م˘هد˘ن˘ع
. لاقي

لسصإونسس» :يلدبع
ام مغر انتوسص عامسسإإ

«ةمزأإ نم هب رمن
ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

يلد˘ب˘ع ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ع˘م ثيد˘ح
ىلإا هقيرف يعسس دكأا ثيح
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ثحب
ل˘قألا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت
اذه ،مئازهلا نع اديعب ىقبي
حيحسص » : ينعملا لاق دقو
اهل˘ج ة˘ل˘ي˘كسشت˘ب بع˘ل˘ن ا˘ن˘نأا

ع˘˘جار كلذو ،ف˘˘˘يدر˘˘˘لا ن˘˘˘م
ىلع لمعت مل ةرادإلا نوكل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم ة˘˘يو˘˘سست
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ها˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ي ن˘˘˘ل كلذ ن˘˘˘كلو
امود ىعسسنسس لب ملسستسسن
ثحبلاو ةسضراعلا عفر ىلإا

جئاتنلا قي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع
. ةيباجيإلا

صشامر ماسشه

صسابعلب داحتإ ‐ فلسشلإ ةيعمج
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ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ع˘ت˘سسي
ةهجاومل ا˘ما˘ع71 ن˘˘م ل˘˘قأل
ةيسشع ايدو يلا˘غ˘ن˘سسلا هر˘ي˘ظ˘ن
ن˘م˘سض ل˘خد˘ت ي˘˘ت˘˘لاو مو˘˘ي˘˘لا
ةيرئازجلا ةبخن˘لا تاداد˘ع˘ت˘سسا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش دا˘ح˘تإا ةرود˘˘ل
يف اهؤوارجإا ررقملا نم يتلاو
.رئازجلا

ةيرئازجلا ةيداحتلا تناك و
تقو يف  تدكأا دق مدقلا ةركل
«ر˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘لا» نأا ق˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘سس
˘ما˘مأا ن˘يءا˘ق˘˘ل نو˘˘سضو˘˘خ˘˘ي˘˘سس
يموي يلا˘غ˘ن˘ي˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
5 بع˘ل˘˘م˘˘ب ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو د˘˘حألا

ثي˘˘ح ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
دو˘˘˘سسأا» ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت تسضا˘˘˘˘خ
سسمأا ةيبيردت ةسصح «اغنيرتلا

ي˘ف ي˘سسي˘ئر˘لا بع˘ل˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘مو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت سسف˘˘˘ن
يلاغ˘ن˘سسلا د˘فو˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا

ط˘ح د˘ق ا˘ما˘ع71 ن˘˘م ل˘˘قأل

سسمأا لوأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب لا˘˘حر˘˘لا
ي˘˘ف نا˘˘ك يذ˘˘لاو ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ح˘لا˘سص ن˘م ل˘ك م˘ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ير˘م˘ح د˘˘ي˘˘سشرو ن˘˘ي˘˘جا˘˘طو˘˘ب
يراوه راطمب ، «فافلا» اولثمم
م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ن˘يد˘˘مو˘˘ب
،نو˘ن˘كع ن˘ب˘ب«يدر˘ف» قد˘ن˘ف˘ل

نيتهجاو˘م˘لا سضو˘خ˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
اذ˘ه ح˘˘م˘˘سست˘˘سسو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘يدو˘˘لا
ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل ة˘يدو˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ينطÓسس دارمو تاسسل دمحم
لاغنسسلا بختن˘م˘ب كا˘كت˘حلا˘ب
ةرودلل ديجلا ريسضحتلا دسصق
.1202 ناك ةيليهأاتلا

بختنملا نأا ريكذتلاب ريدجلا
دعوم ىلع نوكيسس يرئازجلا
مامأا ةيناثلا ةهجاوملا سضوخل
ءاثÓثلا موي ،يلاغنيسسلا هريظن
ةيليوج5 بع˘ل˘م˘ب ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
نو˘˘كت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا

.ةينطولا ةانقلا ىلع ةلوقنم

طيمز.ع

لاغنسسلا مامأا رابتخا لوأا يف اماع71 نم لقأل ينطولا بختنملا

ةلاسسرب ثعبي رسضÿإ م‚
ةيجيلÿإ ةيدنألل ةرفسشم

لسصفي يرمعلا نب
هلبقتسسم ‘

نويل عم
يرم˘ع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج ف˘سشك

هرارق نع يرئازجلا يلودلا
نويل يدان عم هلبقتسسم لوح
هنكمت مد˘ع د˘ع˘ب ،ي˘سسنر˘ف˘لا

هيقلتو هبردم ةقث بسسك نم
ن˘م سضور˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
.ارخؤوم ةيجيلخلا ةيدنألا

عا˘˘˘˘˘فد ةر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سص لا˘˘˘˘˘قو
هباسسح ربع ينطولا بختنملا
ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
تذ˘خ˘تا د˘ق˘ل » :«مار˘غ˘ت˘سسنا»
سصو˘سصخ˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا

ةلسصاوم تلسضفو ،يلبقتسسم
ىلإا نويل يدان عم راوسشملا

.«يراجلا مسسوملا ةياهن ةياغ
نم ،ادهاج لمعيسس هنأا ادكؤوم
˘مدا˘ق ي˘ف ه˘برد˘م عا˘ن˘قإا ل˘جأا
يف هسسفن سضرفو تايرابملا
.لاولل ةيسساسسألا ةليكسشتلا

ىلإا مسضنا دق لامج ناكو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف نو˘ي˘ل يدا˘˘ن
مل هنا لإا ،يسضاملا يفيسصلا
ي˘ف ه˘سسف˘ن سضر˘˘ف ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
يدور» برد˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت

ثيح نآلا دح ىلإا «ايسسراغ
طقف نيتارابم بعلب ىفتكا

.ةرتفلا هذه ةليط
ع˘˘فاد˘˘˘م نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو

ىقلي ،قبسسألا لئابقلا ةبيبسش
ةيدنأا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ما˘م˘ت˘ها
ن˘˘ع تنا˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
سضورع ميد˘ق˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا

براحم مسض لجا نم ةيرغم
وتا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ءار˘ح˘سصلا
.لبقملا يوتسشلا

جاحلب اسضر

ةباسصإ’إ نم اهتدوع دعب«فانول» ةرودل «رسضÿإ» تإدإدعتسسإ نمسض لخدت

ةسسفانملا عدوتو يئاهن عبرلا رودلا نم ىسصقت وبيإا
ةيلودلا ريتسسنملا ةرود وبيإا سسانيإا ةيرئازجلا ةبعÓلا تعدو

مامأا اهمازهنا د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘لا ن˘م سسنو˘ت˘ب  ة˘ما˘ق˘م˘لا
.6‐4و6‐4 نيتفيظن نيتعومجمب سشتيراسسوه اتينآا ةينسسوبلا

بايغ دعب ةسسفانملل ةدئاعلا ةبعÓل ةيسساق ةميزهلا هذه ربتعتو
دق وبيإا تناكو ،ةباسصإÓل اهسضرعت ةيفلخ ىلع نيعوبسسأا ماد
ةجيتنب نولكسسيغ تولراسش ةيسسنرفلا مامأا لوألا رودلا يف تزاف
يف2‐26‐6 ةجيتنب وراغزوب ىنم ةيسسنوتلا ىلع مث2‐6‐،2‐6
.يسضاملا سسيمخلا يناثلا رودلا

ىلع ،ربمسسيد72 ىلإا12 نم ةيراجلا ةرودلا هذه نأا مولعملاو
فينسصت تاذ تابعÓلا نم ددع ةكراسشم فرعت ةعيرسس ةيسضرأا

232 ةفنسصملا زايد سسازبراب ةيروم ةينابسسلا رارغ ىلع ديج
. ةيلودلا ريتسسنملا ةرود يف ىلوألا ةعومجملا سسأارو ايملاع

طيمز.ع
يرطقلإ يرودلإ ىلع نورطيسسي ينطولإ بختنملإ موجن

ةليكسشتلا نمسض حاجنوبو يميهارب
0202‐9102 مسسومل ةيلاثملا

نايلودلا يميهار˘ب ن˘ي˘سسا˘يو ،حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب  ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘جاو˘ت
مسسومل يرطقلا يرودلل ةيلاثملا ةليكسشتلا نمسض نايرئازجلا

.0202 ـ9102
ةيلاثملا ةليكسشتلا نع مدقلا ةركل ةيرطقلا ةطبارلا تفسشكو

يميهارب نيسسايو دسسلا يدان فاده تمسض يتلا يسضاملا مسسوملل
رايتخا ءاجو ،يرودلا موجن نم ديدعلا ةقفر نايرلا باعلا عناسص
ةقفر هامدق ام ريظن ةمئاقلا هذه نمسض ينطولا بختنملا يمجن
.يسضاملا مسسوملا ،امهيدان

9102 مسسومل يرودلا فاده بقل ةعينملا ةنيدم نبا مسساقتو
امك ،فده51ب يرطقلا دسسلا بعل فيفع مركأا عم0202 ـ
قرافب ايوخل يدان موجنلا يرود  لطبل افيسصو نوكيل هقيرف مدق
.افده31 ـب يناثلا زكرملا حاجنوب لتحا اميف ،ةدحاو ةطقن

يفاده سشرع ىلع يليÓب فسسوي عبرتي قايسسلا تاذ يفو
طقف تلوج01 دعب فادهأا9 ـب مسسوملا اذه رطق موجن يرود
قحتلا ةيهابلا ةنيدم نبا نأا ركذلاب ريدجلاو ،يرودلا قÓطنا نم
.طقف تلوج سسمخ يف كراسشو رطق قيرفب ارخأاتم

جاحلب اسضر
يكرتلإ يرودلإ يف يقيقحلإ هإوتسسم عجرتسسي رسضخلإ مجن

لازغ دقع ءارسش يف ركفي سشاتكسشب
«بلاعثلا» ةرادإا نم

ديسشر لبقتسسم مسسح ىلإا يكرتلا سشاتكسشب يدان ةرادإا هجتت
.لبقملا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ يرئازجلا يلودلا لازغ

سشاتكسشب يدان يريسسم نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفسشك و
ديسشر تامدخب ظافتحلا يف ايدج ريكفتلا يف اوؤودب يكرتلا

يذلا يتيسس رتسسيل يدان نم يمسسر لكسشب هدقع ءارسشب لازغ
فيسص يف هتدم يهتنت دقع امهطبري لازي لو ،هقئاثو كلمي
بختنملا حانج ءادأا ىلع سضار يكرتلا قيرفلا نأا ودبيو.2202
اديج ادودرم رهظأا نيأا ،يقيقحلا هاوتسسم عجرتسسا يذلا ،ينطولا

5 لجسست يف مهاسس ثيح ،يكرتلا يرودلا ىلإا هلوسصو ذنم
تايرابملا عسستلا يف .ةمسساحلا هتاريرمت لÓخ نم هقيرفل فادهأا
مايألا يف ةيلاثملا ةليكسشتلا نم جرخي نأا لبق ،اهيف كراسش يتلا
.انوروك سسوريفب هتباسصإا ببسسب ةيسضاملا ةليلقلا

يف ،سشاتكسشب يدان ىلإا لقتنا ،اماع82 بحاسص نإاف ةراسشإÓلو
.دحاو مسسومل ةراعإلا ليبسس ىلع يسضاملا وتاكريملا

جاحلب اسضر
ةنسس02 نم لقأإ ةئفل ايقيرفإإ لامسش ةلوطب

نيب ةمسساحلا ةارابملل ةيرئازج ةرفاسص
ايبيلو سسنوت

ةسساوقوب يفطل ةدايقب يرئازجلا ي˘م˘ي˘كح˘ت˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘لو˘ت˘ي
ةارابم ةرادإا ةونوب ليبنو ينوعرزلا سسابع نم لك ةدعاسسمبو
ةلوطب نمسض مويلا ةريهظ ،يب˘ي˘ل˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو سسنو˘ت بخ˘ت˘ن˘م
ايقيرفا ممأا سسأاك تايئاهن ىلإا ةلهؤوملا بابسشلل ايقيرفا لامسش
يبرغملا نم لك يرئازجلا يثÓثلا ةدعاسسم يف نوكيسسو.1202
اد˘عا˘سسم و˘ب˘ع تيأا ما˘سشه ه˘ن˘طاو˘م و ع˘بار م˘كا˘ح˘ك د˘˘ي˘˘ج لÓ˘˘ج
هذهل ابقارم حاتفلا دبع ماسصع يرسصملا نوكيسس اميف ايطايتحا
ثلاثلا زكرملا بحاسص يسسنو˘ت˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘كي˘سسو.ةارابملا
امنيب ،لهأاتلا مسسحل ةارابملا هذهب زوفلا ةيمتح ماما نيتطقنب
طاقن4 ـب ةيناثلا ةبترملا لتحي يذلا يبيللا بختنملا يفكي
.1202 ايناتيروم ناك ىلإا يبرغملا بختنملا ةقفارمل ،لداعتلا

جرخ ةنسس02 نم لقا ةئفل ينطولا بختنملا نإاف ةراسشإÓلو
ءاقللا يف لداعتلاب ةارابملا رسسخ ثيح ةسسفانملا هذه نم اركبم
بختنملا يتهجاوم ماما رسسخو ،يسسنوتلا بختنملا مامأا لوألا
ةسسفانملا هذه رداغيو ،يلاوتلا ىلع يبيللا بختنملاو يبرغلا
.ةدحاو ةطقنب

 جاحلب اسضر

sport@essalamonline.com
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و˘سضع لو˘ل˘ه˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا
كلانه نأا يلارديفلا بتكملا
تدأا يتلا بابسسألا  نم ديدعلا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ءا˘˘سصقإل
نم اركبم اماع02 نم لقأل
ةيراجلا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش ةرود
.سسنوت يف اهتايلاعف

ن˘˘م ه˘˘˘نأا لو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب را˘˘˘سشأاو
ةطقن دنع فقوتلا يرورسضلا
نم اهرب˘ت˘عا ي˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ىلع لمع˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا م˘هأا

»:Óئاق نيبعÓلا ىوتسسم عفر

يف بختنم ىلع لسصحن يكل
نّوكُت نأا بجي ىوتسسم ىلعأا
ى˘ل˘عأا ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عل يداو˘˘ن˘˘لا

جا˘˘˘ت˘˘˘نإا اذ˘˘˘ه نأل ،ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
فافلا وسضع فاسضاو ،«انيداون
يف تقلطنا تادادعتسسلا نأا

لكسشب رثأا ام اذهو رخأاتم تقو
ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ءادأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ةه˘ج ن˘م»:ا˘حر˘سصم ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ع˘م ا˘ن˘˘سسف˘˘نأا ا˘˘نرا˘˘ق اذإا ىر˘˘خأا
هذ˘ه˘ف ،ىر˘خألا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ذنم اهتاريسضحت تأادب ةريخألا

ن˘ح˘ن ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘ه˘˘سشأا ةد˘˘ع
تاريسضحتلا ةيادب يف انرخأات

،«نيبعÓلا ةحسص ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ
م˘ت˘ت˘سس ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا دد˘˘سشو
لجسسملا قافخإلا اذه ةسشقانم
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ءادألا با˘˘ب˘˘سسأا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو
رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق بي˘˘خ˘˘م˘˘لا
نو˘كي˘سس »:ا˘ف˘ي˘سضم ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا

ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م م˘ي˘ي˘ق˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
تايباجيلاب جورخل˘ل ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا

.«تايبلسسلاو
 طيمز.ع

ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا با˘ي˘˘غ م˘˘غر
مجنو يرئازجلا يلودلا رسصان
نع يلاطيإلا نÓيم يسسأا يدان
،تاءاقللا رخأا يف هيدان ةليكسشت

لسصاوت ةيقوسسلا ةميقلا نأا ريغ
تÓيوحتلا قوسس يف عافترلا

ع˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا دودر˘˘م˘˘لا بق˘˘˘ع
.مسسوملا اذه «نÓيملا»

«نÓيم اتينايب«عقوم فسشكو
ناك يف بعل نسسحأا رعسس نأاب
عا˘ف˘˘ترا ي˘˘ف9102 ر˘˘˘˘˘سصم
يدانلا ىلإا هلوسصو ذنم رمتسسم

تاذ بسسحو ،ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘يإلا
ةيقوسسلا ةمي˘ق˘لا نإا˘ف رد˘سصم˘لا
يرينوسسورلا ناديم طسسو˘ت˘م˘ل
ن˘ي˘با˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تف˘عا˘˘سضت

مسسوملا ةياهنو9102 فيسص
نويلم33 ىلإا61 نم ،0202
.وروأا

ةميق عافترا عيمجلا عقوتي و
انه نم قباسسلا لانسسرأا جيرخ
،م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

رو˘ط˘ت ي˘ف ر˘ي˘خألا نأاو ة˘سصا˘خ
م˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘سصاو˘˘يو ،ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم

ةليكسشت يف ة˘يو˘ق˘لا سضور˘ع˘لا
نم هلعج ا˘م ،ي˘لو˘ي˘ب برد˘م˘لا

«يرينوسسور˘لا» ز˘ئا˘كر ن˘م˘سض
ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا د˘˘حأاو
.مسسوملا اذه يلاطيلا يرودلا

برا˘˘ح˘˘˘م نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو
ن˘م ا˘ي˘لا˘ح ي˘نا˘˘ع˘˘ي ءار˘˘ح˘˘سصلا
ة˘ط˘برأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘با˘˘سصإا
ن˘ع هد˘ع˘ب˘ت˘سس ي˘ت˘لاو ة˘ب˘˘كر˘˘لا
ماعلا علطم ةياغ ىلإا نيدايملا
.ريدقت لقأاك لبقملا

جاحلب اسضر

يلودلا بلاط نب ليبن هجتي
ه˘˘˘كلا˘˘˘سش بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةديدج ةبرجت سضوخل ينامللا

نم يلا˘ط˘يإلا و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ر˘ب˘ع
بغرت يتلا انوريف سسÓيه ةباوب
يوتسشلا وتاكريملا لÓخ همسضب
.لبقملا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘˘بو
ةرادإا نأاب ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت
اري˘ث˘ك ة˘م˘ت˘ه˘م «و˘ل˘ب و˘لا˘ي˘ج˘لا»
جيرخ تامدخ ىلع لوسصحلاب
دقاع˘ت˘لا ي˘ف بغر˘تو ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت

تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف  لÓ˘خ ه˘ع˘م
تاذ فاسضأا و.ةلبقملا ةيوتسشلا
ةريب˘ك ة˘ق˘ث كلا˘ن˘ه نأا رد˘سصم˘لا
زوفلل «سسÓيه» يلوؤوسسم ىدل
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ةيعسضولا لÓ˘غ˘ت˘سساو ،ر˘سضخ˘لا
عم ريخألا اهسشيعي يتلا ةدقعملا
يف ةبغارلا كلاسش هقيرف ةرادإا
ربع «رسضخلا» مجن نم سصلختلا
ة˘ف˘سصب هد˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب وأا ه˘˘ترا˘˘عإا
فوفسص نم هتدعبأا يتلا ،ةيئاهن
ع˘ي˘˘با˘˘سسألا ي˘˘ف لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

بب˘سسب ،ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
دعب هبردم رارق ىلع هسضارتعا
.ءلدبلا ةكد ىلع هكرت

سسÓيه يدا˘ن نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
بلا˘˘ط نأاو ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف
ي˘ف بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن تا˘مد˘خ˘ب
نم يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا
مل نيفرطلا نكل ،هكلاسش ةرادإا
،حير˘سست˘لا غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘ت˘ي
ءار˘˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م ل˘˘م˘˘كي˘˘ل
.يكلملا قرزألا عم هراوسشم

جاحلب اسضر

ةنسس02 نم لقأ’ ينطولإ بختنملل ةبيخملإ ةكراسشملإ دعب

 «فانول» ةرود يف «رسضخلا» طوقسس بابسسأا ددعي لولهب

مسسوŸإ إذه ةياهن Ìكأإ اهعافترإ راظتنإ ‘

  رمتسسم دعاسصت ‘ «رسصان نب»ـل ةيقوسسلا ةميقلا

هكلاسش ميحج نم جورخلل  «براÙإ » ةسصرف ويسشتلاكلإ

ادد‹ ›اطيلا انوÒف سسÓيه  ةركفŸ دوعي بلاط نب



ةــــنصصرق

دÓبلا وسشحوت
ةيبوروألا تلوطبلا فقوت دعب
منتغا ةنسسلا ةياهن دايعأا ببسسب
ر˘سضخ˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘سصر˘ف˘˘لا
ة˘ل˘ط˘ع˘لا ءا˘سضقو ن˘طو˘لا سضرا
ثيح ،مهتÓئاع ةقفر ةيوتسشلا

لخد نم لوأا ينيعبسس نب ناك
اهدعب قح˘ت˘ل˘ي˘ل ،ن˘طو˘لا سضرا
و ،لا˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ن˘˘ب لا˘˘م˘˘جو ،يوادو˘˘ب ما˘˘˘سشه
يثÓ˘ث˘لا ر˘سشن ثي˘ح ،ير˘م˘ع˘لا

لسصاوتلا عقاوم ربع مهروسص
يلودلا راطملا نم يعامتجلا

.نيدموب يراوه

؟ ريخلا قح اذه
لامج رهظأا ريثم ربخ يف
ديدسشلا هئايتسسا ير˘م˘ع˘ل˘ب
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
يتلا ة˘ئ˘ي˘سسم˘لا  ل˘ئا˘سسر˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘م ه˘˘ل˘˘سصت

ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةرتف˘لا لÓ˘خ ي˘عا˘م˘ت˘جلا
،ةريخألا

نأا ُ«برا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا»  د˘˘˘كأاو
مهدودح اوزواجت سضعبلا
،لو˘˘ق˘˘ع˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘كسشب
دحل اول˘سصو م˘ه˘نأا ة˘جرد˘ل
»:Ó˘˘ئا˘˘˘ق ه˘˘˘تد˘˘˘لاو م˘˘˘ت˘˘˘سش
،لئاسسرب كل ثعبي سضعبلا
لوقيو ،كتدلاو اهيف متسشي
ن˘˘ي˘˘خ˘˘سست˘˘ل تب˘˘هذ كنأا˘˘˘ب

نويل عم هسسفن سضرف وه يسساسسلا هفده نأا ريخألا يف دكؤويل ،«سصقرلا وأا طايتحلا يسسرك
.سسكعلا ل هدلب ءانبأا نم معدلا رظتني هنأا افيسضم ،ينطولا بختنملا عم ازهاج نوكيل

«ةيبابلا» علخيبيرعلب

يبيرعلب ةملعلا ةيدولوم بردم عمتجا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا م˘يد˘ق˘ت فد˘ه˘ب ن˘ير˘ي˘سسم˘لا ع˘م
تناكو نيحر˘سسم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
بردملا حسصفأا امدنع ةري˘ب˘ك ةأا˘جا˘ف˘م˘لا
يف هتبغر نع بورخلا ةيعمجل قباسسلا
ن˘ي˘ب˘عل ة˘ي˘نا˘م˘ث تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘˘لا
ةليط مهتا˘نا˘كمإا˘ب ه˘عا˘ن˘ت˘قا مد˘ع بب˘سسب
رمألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،و˘ب˘قأا ي˘ف سصبر˘ت˘لا ما˘يأا
،يمي˘ل˘ح ،ي˘ن˘يز˘يو˘ل ،سشي˘سشر˘ب ن˘م ل˘كب
سشوخد ،يدعسسلا دلو ،سشوخد ،يعفادم
نيبعل5 مادقتسسا ةرورسض عم دايعو
 .ددج

باسسحلا ولوفلت

قيرف˘لا د˘ي˘سصر د˘ي˘م˘ج˘ت ة˘ي˘سضق لاز˘ت ل
عفر يف لمأاي يذلا ةنيغز سسيئرلا قرؤوت
دحأا ةدئاف˘ل م˘كح˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت د˘ع˘ب ز˘ج˘ح˘لا
ن˘م ةرادإلا ن˘ي˘كم˘ت˘ل اذ˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ئاد˘˘لا

د˘حأاو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم فر˘˘سص
عورسش عم انمازت ينفلا مقاطلا ءاسضعأا
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ي˘˘˘˘ف ةرادإلا
لاقتنا ةقفسص نم ءزج ىلع لوسصحلل
يدان ىلإا يبيرع ميرك قباسسلا بعÓلا
ناولأا لمح هنأاو اميسسل ،يسسنرفلا مين
.ةنسس02 نسس تحت وهو باكلا

ةدهلا وراد

ن˘ع ف˘سشك يذ˘لا ة˘ب˘ق˘لا د˘˘ئار ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
ءا˘م˘سسأا ل˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘سصي˘˘م˘˘ق
ق˘ير˘ف˘لا ل˘خد ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
وه سسمأا ةرهسس دادزولب بابسش يمسصاعلا
هيل˘ع بو˘ت˘كم˘لا سضي˘بألا ه˘سصي˘م˘ق˘ب ر˘خآلا
ةرم لوأل ةيبرعلا ةغللاب نيبعÓلا ءامسسأا
ايهامرو˘غ يدا˘ن ما˘مأا ،ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘ب˘م ي˘ف
يديهم˘ت˘لا رود˘لا با˘هذ را˘طإا ي˘ف ي˘ن˘ي˘كلا
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل يناثلا

ةريخألا ةسصرفلا

سسنو˘ي ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش برد˘م نو˘كي˘سس
كلذو ،لاقي امك عفدملا سسأار يف ناسسيتفا
ةيباجيإا ةجيتن قيقح˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
رارق كانه نوكيسسف لاو ناسسملت دادو ماما
ثيح ،هفرط نم ةلاقتسسلا ىتح وا ةلاقإلا

ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو
ل˘جا ن˘م ه˘قاروأا ر˘خآا بع˘ل˘ي˘˘سس سشتو˘˘كلا˘˘ف
،سسفنتلاب هل حمسست ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت

ةققحملا ةي˘ب˘ل˘سسلا ة˘قÓ˘ط˘نلا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
ة˘ي˘ع˘م˘ج اذ˘كو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ما˘˘ما
يمسصاعلا ينقت˘ل˘ل نو˘كي˘سس ل˘ه˘ف ،ف˘ل˘سشلا

 .رخآا مÓك

qarsana@essalamonline.com
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«رتيوت» سشيدنعام
رّذ˘ح بعÓ˘م˘لا ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب
ي˘لود˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي
ن˘م  ه˘ي˘ع˘با˘ت˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ع˘˘˘ن˘˘˘سصي ف˘˘˘يز˘˘˘م با˘˘˘˘سسح
لسصاوتلا عقوم يف ثدحلا
،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘˘ت» ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

هنأاب باعلألا عناسص حسضوأاو
ي˘ف با˘˘سسح يأا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ل
ة˘ل˘ي˘سسو˘لا نأا˘˘بو ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
يه هيبحُم عم اهب لسصاوتي
م˘ج˘ن بت˘كو «مار˘˘غا˘˘ت˘˘سسنإا»
:  قبسسألا يسسنوتلا يجرتلا

يأا كلتمأا ل ،فيزُم باسسح
.«رتيوت» يف باسسح

15

تايركذلا عجرتسسي رارسس
ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر فر˘˘ت˘˘عا

م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو
ةنسس فاكلا سسأاك عايسضب رارسس
ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘م˘لا ما˘مأا9002
ثي˘ح ا˘ه˘ت˘قو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘جاذ˘˘سسب
ةيقÓخألا ريغ ةليللاب » اهامسسا
يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ع˘ي˘سض ا˘م و˘˘هو »
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف زو˘ف˘˘لا

امل اري˘ث˘ك ف˘سسأا˘ت ثي˘ح ا˘ه˘ت˘قو
يتلا ةيرحلا لعفب اهموي لسصح
مهنم اداقتعا ،مهيبعÓل اهوكرت
م˘˘ه˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا نا
ليسصحتل مهاو˘ق نو˘ع˘م˘ج˘ت˘سسي
يد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘نلا
  .فاكلا سسأاك ةيفياطسسلا
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ةÓسصلا تيقاوم

نويل عم هلبقتسسم ‘ لسصفي يرمعلا نب ̂ 
ادد‹ ›اطيلا انوÒف سسÓيه  ةركفŸ دوعي بلاط نب ̂ 

هتاف ام كرادت ديري دادولا
نوحمطي اداكيسسور ءانبأاو

ةهجاولا ¤إا ةدوعلل
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«فانول» ةرودل «رسضخلإ» تإدإدعتسسإ نمسض لخدت

رئإز÷إ ةيدولوم ةدكيكسس ةبيبسش ‐ ناسسملت دإدو ةمسصاعلإ دا–إ

نم ىسصقت وبيإا
عبرلا رودلا

عدوت و يئاهنلا
ةسسفانŸا

ةباسصإ’إ نم اهتدوع دعب

لاغنسسلا مامأا رابتخا لوأا يف اماع71 نم لقأل ينطولا بختنملا

نادوعي ةيجلع نبو دوسشح
لبق ءادعسصلا سسفنتي زيغنو

يبراغŸا يبرادلا

هيف ةقثلإ «ةراطسسوسس» ةرإدإإ ديدŒ ةداعإإ دعب

حاتفم حيرسست»:ىيحي Îنع
لم–أاو ...أاطخ Èكأا ناك

«ةلماك ةيلوؤوسسŸا


