
خوز رداقلا دبع ةنادإا
ةيسضق ‘ انجسس تاونسس عبرأاب

«دادح يلع»

فوـــقوم ةافو
ةــطرسشلا رقمب رخآا

نارــــهو يف
50صص
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رايخ ¤إا اقباشس رئاز÷ا ءو÷ نأا دكأا
ةنيزÿا لقثأا جراÿا نم تاينقتلا داÒتشسا

تاءارجإ’ا نم ةعومجم رقت ةموكحلا
«انوروك» ةحئاج راثأا رييشست ليهشستل

1202 ةيلاملا ةنشسلل ىلوأا ةعفدك ربتعت
نكسس0005 سصيسصخت

ينطولا ىوتسسملا ىلع
SOPNF راطإا يف

40صص

قبشسأ’ا ةمشصاعلا ›او اهفزنتشسا ةيلايخ ماقرأا
ةلودلا ةنيزخ نم

«حيشسف نب» لامعأ’ا لجر ةيشضق يف صسفنتلا يف قيشض ةجيتن

50صص

ةر˘يد˘م˘لا ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع لا˘˘مآا تن˘˘ل˘˘عأا
1202 ة˘˘˘ن˘˘˘شس نأا ،بئار˘˘˘شضل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
صصخ˘ت ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘شض تاءا˘˘ف˘˘عإا فر˘˘ع˘˘ت˘˘شس
.ن˘يرد˘شصم˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ششا˘˘ن˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘مآا تح˘˘˘شضوأاو
5 ءا˘˘ف˘˘˘عإا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
ىل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا ن˘˘م صصخ˘˘شش ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘م
نل1202 ة˘˘ن˘˘˘شس نأا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ل˘˘˘خد˘˘˘لا

ىل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج بئار˘˘شض صضر˘˘ف فر˘˘ع˘˘ت
 .نطاوملا

ليغسشتلا لبق ام دوقع باحسصأا جامدإل ةموكحلا ةطخ هذه
30 صصيفناج نم ءادتبا يعجر رثأاب مهروجأا عفد عم فشصنو نيتنشس لÓخ لحارم قفو

ىلع ةديدج بئارسض ل
1202 ةنسس نينطاوملا

Úب ام لقنلا :Êاه رهزل
ةرطيسسلاب نوهرم تايلولا

ةيئابولا ةيعسضولا ىلع

40صص

30 صص

مهيلع ةبترتملا غلابملا نم ةلئيشض ةبشسن هنوعفدي ام ىدعتي ’و لياحتلل نوأاجلي مهبلغأا

اسسبح ةنسس21 سسامتلا
01و لوغو «ىيحيوأا»ـل

«نÓعز»ـل تاونسس

ةرداق دغلا ةعماج لعج ةرورشض ىلع ددشش
ةيراجلا ت’وحتلا ةرياشسم ىلع لعفلاب

يتلا تايدحتلا :نايز نب
دادزتسس عاطقلا اههجاوي
نينسسلا مداق يف اهتأاطو

30 صص

50صص

بئارسضلا نم برهتلل نيناوقلا نوغواري «رئازجلا ءايرثأا»
اتاتب ةيدجم ريغ حيرسصتلا ةيلآا لÓخ نم ةبيرسضلا ليعفت:«مÓسسلا»ـل  ةيلهاوسس ريبخلا^

ةيلاملا ل ةينيعلا لوسصألا ىلع اهسضرف ةيرابجإا^
اهعفدب توخُيلاو لويخلا تارئاطلا تارايسسلا تاراقعلا باحسصأا مازلإا^

40 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
«مغلملا يحلا فلم»

نكصس051 يح ءا˘صشنإا ط˘ط˘خ˘م ن˘م˘صضت
ءاصشنإا ،ةنصس03 نم رثكأا لبق راردأا ةيلوب
تازيهجتو ةيرادإا قفارمو بعل تاحاصس
يوارقلا ءايحأا نيب عقاولا يحلا ،ةيمومع
ع˘قو˘م ى˘لإا ردا˘ق ةرد˘ق˘ب لو˘ح˘ت ة˘كب˘صشلاو
رابك نم3 قفتا دقف ،راقعلا بهنل يلاثم
ءزجلا ماصستقا ىلع ةيلولا لامعأا لاجر
نم ىناع يذلا يحلا يصضارأا نم ربكألا
مويلا ىلاو ،ةريطخ رييصست ءوصس «ةثراك»
ةيلوب ةيروهمجلا ةلو نم يأا أارجتي مل
امبر ،مغلملا يحلا فلم حتف ىلع راردأا
ةثÓثلا لامعألا لاجر ذوفنو ةوق ببصسب
.اعبط قباصسلا يف

دنفي باربر

،لاتيفيصس لامعأا ريدم ،يلاو دولوم دنف
تاريدرايل˘م ة˘م˘ئا˘ق˘ل بار˘بر رد˘صصت ر˘ب˘خ
ةدايز نم او˘ن˘كم˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
ة˘ع˘ب˘صسلا ر˘ه˘صشألا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تاور˘˘ث
لديم شسبروف» عقوم يف دراولا ،ةيصضاملا
ن˘˘˘م ه˘˘˘ل شسا˘˘˘˘صسأا ل نأا اد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،«تصسيإا
نأا عمجملا يف لوؤوصسملا دكأا امك .ةحصصلا
مقر يف اربتعم اصضافخنا تلجصس لاتيفصس
رارغ ىلع0202 ةنصسل حابرألاو لامعألا

تررصضت يتلا ملاعلا ربع تاكرصشلا لك
دقو .رجحلا ريبادتو ةيحصصلا ةمزألا ءارج
يذلا «تصسيإا لديم شسبروف» عقوم رصشن
د˘حألا مو˘ي يدا˘صصت˘قلا طا˘صشن˘لا د˘˘صصر˘˘ي
دعصسي لاتيفصس عمجم كلام نأا يصضاملا

رلود رايل˘م3.3 هتور˘ث˘ل فا˘صضأا بار˘بر
2.4 ـب ة˘نرا˘ق˘م ،رلود را˘ي˘ل˘م5.7 غلبت˘ل
.مرصصملا ليرفأا يف رلود رايلم

؟ةيليثمت درجم يه له

يلاو يدحت ةيلخاد ةيقرصش ةيدلب شسيئر لصصاوي
ىلع يمصسر عامتجا يف هدقتنا هنأا ةجردل ،ةيلولا

يوقلا ريملا ،رابك نيفظوم نم ىأارمو عمصسم
دونصسم هنأا يعدي ،ةيلولا هذه يف فصصوي امك
نم لب مهم لوؤوصسم وأا ةريبك ةيصصخصش نم شسيل
ام ىلع اوقلع نيعباتملا شضعب ،ةيدلبلا ينطاوم
ةيباختنا ةلمح شسرامي ريملا نإا لوقلاب ثدحي
ام لك نأاو ةيلولا يلاو عم قيصسنتلاب ةقبصسم
دح ىلإا فرعي دحأا لو ،ةيليثمت ىوصس شسيل يرجي
.يلاولاو ريملا نيب عقي ام ةقيقح ةعاصسلا

! ةسساكرلاو ةسسايكلا

ذنم تاعمتجملا شضعب هجاوت يتلا ةلكصشملا نإا
،اتقؤوم اهروتصسد ىحصضأاو اهلاوحأا تروهدت نأا
اهوصشحو ،ةصسايكلل يصساركلا نادقفب شصخلتت
ةبابللاو ةفاصصحلاب انركذت ةصسايكلاف...ةصساكرلاب
ةدايقلا ىلع ةرد˘ق˘لاو ،ة˘ها˘ب˘ن˘لاو ن˘هذ˘لا د˘قو˘تو
ا˘˘ب˘˘ي˘˘ج˘˘ن ا˘˘بذ˘˘ه˘˘م شسي˘˘كلا نو˘˘كيو ،ةدا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ق˘م˘َح˘˘لا ر˘˘صضح˘˘ت˘˘صست ة˘˘صسا˘˘كر˘˘لاو...ا˘˘ح˘˘ي˘˘صصف
ةنوعر˘لاو ةو˘صسق˘لاو ،ة˘صضا˘صضف˘لاو ة˘نو˘صشخ˘لاو
لطابلاو دصسافملا عويصشو ،ميقلاب راتهتصسلاو
اهصسفن مرتحت يتلا تاعمتجملاف .قُلخلا ءوصسو
نيصسيكلا يصساركلا يف عصضت اهرهوج رّدقتو
ريبعتلا تاردق مهحنمتو مهززعتو ،اهئانبأا نم
نم رذحتو ،عمت˘ج˘م˘ل˘ل ع˘فا˘نو ح˘لا˘صص و˘ه ا˘م˘ع
Óف ،راذقتصسلاو شسجرلاب ن˘ي˘ئ˘ّب˘ع˘م˘لا ءا˘صسكر˘لا
املاحو .حي˘ب˘قو ئ˘ي˘صس و˘ه ا˘م لإا م˘ه˘ن˘م ح˘صضن˘ي
يف عمتجملا ششيعي ،يصسركلا يف شسيكلا نوكي
نأا امو ،ةيباجيإلا هتاقاط نع لثمألا ريبعتلا نمز
عمتجملا ربعي ىتح يصسركلا يف شسكّرلا نوكي

.رئاصسخلا ةحدافلا ةيبلصسلا هتاقاط نع

qarsana@essalamonline.com
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عاجسشو يلوطب فقوم
ي˘صضا˘ير˘لا بح˘˘صسنا

لا˘م˘ك ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يدوج فصسوي ماصسجألا

ر˘ت˘صسي˘م» ة˘صسفا˘ن˘م ن˘م
يتلا ةيملاعلا «ايبميلوا
تا˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘ج˘˘˘ت
ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةي˘ل˘ئا˘ع فور˘ظ بب˘صسب

هد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بصسح
ف˘صسأا˘تو ،ه˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل

دع˘ب ه˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘ل يدو˘ج
يذلا رارقلا اذهل هذاختا
ن˘˘˘ع جرا˘˘˘خ ه˘˘˘˘نا لا˘˘˘˘ق
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ه˘قا˘ط˘ن
ن˘ي˘صضير˘م˘لا ه˘˘يد˘˘لاو˘˘ب
،1202 ماع لÓخ ةدوعلاب لباقملاب دعو هنكل ،تاذلاب تقولا اذه يف ةياعرلا ىلا ناجاتحي نيذللا

لامك ةصضاير يف ةيملاعلا ةصسفانملا نم عونلا اذه ىلإا لهأاتي يرئازج يصضاير لوا «يدوج» دعيو
. ركذلا فلاصسلا ببصسلل ةصسفانملا نع عجارتي نا لبق ماصسجألا

راركتلل حسشرم يداولا باب ويرانيسس
ةر˘˘ي˘˘˘خألا را˘˘˘ط˘˘˘مألا طو˘˘˘ق˘˘˘صس د˘˘˘ع˘˘˘ب
نا˘كصس أا˘جا˘ف˘ت ،ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘كبو
راوز˘لا با˘ب ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو ة˘م˘صصا˘ع˘لا
،ةقطنملا حات˘ج˘ت ة˘مرا˘ع تا˘نا˘صضي˘ف˘ب
تا˘ي˘م˘ك م˘كار˘ت ي˘ف ن˘م˘˘كي بب˘˘صسلاو
5 بعلم˘ب را˘ط˘مألا ها˘ي˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
راجفنا وه ةلب نيطلا داز امو ،ةيليوج
لعج ام ،يحصصلا فرصصلا هايم بوبنأا
ثيح ،ةقطنم˘لا عراو˘صش ر˘م˘غ˘ت ها˘ي˘م˘لا

ناكصسل تاريذحت نينطاوملا دحأا هجو
دعب ةيليوج5 بعلم اذكو يداولا باب
 .راوزلا باب ىلإا ةيدؤوملا قيرطلا كلصس

تاباغلا وزغت زورحلاو مسسÓطلا
ىوتصسملا ىلع رباقملا تدهصش نأا دعب
لبق نم ةريبك ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ل˘م˘ح ،ي˘ن˘طو˘لا

دجي مل ،رحصسلا لامعأا ةبراحمل نينطاوم
اناكم ،ةرملا هذه نوذوعصشملاو ةرحصسلا
تاباغلا لإا ةث˘ي˘ب˘خ˘لا م˘ه˘صسو˘ق˘ط˘ل بصسنأا
جولولا نين˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع بع˘صصي ي˘ت˘لا
ع˘˘قاو˘˘م˘˘˘لا داور لواد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
و˘يد˘ي˘ف ط˘ير˘صشل ا˘ع˘ط˘ق˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
تايمك ى˘ل˘ع ة˘فد˘صصلا˘ب ر˘ث˘ع ،ن˘طاو˘م˘ل

يف ةيكي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا شسا˘ي˘كألا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
عوذج ىلع ةقلعم ةيرحصس لامعأا اهلخاد
 .ةليم ةيلوب تنانجت ةباغ يف راجصشألا

 ! ملحلا رخبتيو..
ر˘˘˘˘يزو رار˘˘˘˘ق را˘˘˘˘˘ثأا
˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا
تاراي˘صسلا دار˘ي˘ت˘صسا
تاونصس3 نم لقألا
ريثكلا ىد˘ل ا˘طا˘ب˘حإا

ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م
ن˘يذ˘لا ن˘م ا˘م˘ي˘˘صسل
لامآا نوقل˘ع˘ي او˘نا˘ك
ءار˘صش ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ةرا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صس
ر˘ع˘صسب ا˘هدار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

ة˘˘˘جرد ،لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
تع˘˘˘˘فد طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘حإلا
ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ةدا˘ع˘˘لا˘˘ك دا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ل » تاويرع نامثع«لثمملا ريبعت دح ىلع مهدحأا لاقف ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع
.» اودربا ششلك حار واه مكيلام دج لو يعارملا بيلح ل ، تارايصس



watan@essalamonline.com
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ح˘ير˘صصت ي˘ف بو˘ب˘ع˘˘ج د˘˘كأا
ةط˘خ كا˘ن˘ه نأا ،شسمأا ي˘ف˘ح˘صص
ةثدحتصسم تايلآا دمتعت ةديدج
ام دوقع باحصصأا عيمج جامدإل
نو˘صضغ ي˘ف ل˘ي˘غ˘˘صشت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ف˘صصنو ن˘ي˘ت˘ن˘صس
يف خرؤوملا يذيفنتلا موصسرملا

ي˘صضق˘ي يذ˘لاو ر˘ب˘˘م˘˘صسيد8
باحصصأا نم فلأا563 جامدإاب

ن˘م ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘˘ع
نأا ىلإا اتفل ،تاداهصشلا يلماح
طقف فلأا52 تلمصش ةيلمعلا

.نآلا ىتح
ع˘جرأا ،جا˘˘مدإلا ر˘˘خأا˘˘ت ن˘˘عو

شصئاقن  ىلا كلذ ببصس ريزولا
يذلا رمألا ،ةيلم˘ع˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘صش
ة˘ط˘خ داد˘عإا ى˘˘لإا ه˘˘ترازو ع˘˘فد
ةيئانثتصسا تايلآا دمتعت ةديدج
ءارزولا شسلج˘م ى˘ل˘ع لا˘ح˘ت˘صس

فرط نم اهدامتعا دعب ،اقحل
ةيلمع نأا ىلإا اتفل ،ةموكحلا
ن˘ي˘ت˘ن˘صس قر˘غ˘ت˘صست˘صس جا˘˘مدإلا

.ريدقت رثكأا ىلع فصصنو
تاصضيوعتلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو

لا˘م˘ع˘لا بتاور˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
اوقلت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
اود˘ق˘ف وأا م˘ه˘ب˘˘تاور نآلا د˘˘ح˘˘ل
،انورو˘ك ءا˘بو ءار˘ج م˘ه˘ف˘ئا˘ظو
شصخت ةيلمعلا نأا بوبعج دكأا

نأا اح˘صضو˘مو ،ل˘ما˘ع ف˘لأا65
تارادإلاو ةيمومعلا تاكرصشلا
ع˘فد˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘صس ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

قود˘˘ن˘˘صص شسي˘˘لو ،م˘˘ه˘˘ب˘˘˘تاور
.يعامتجلا نامصضلا

ليلاحت شضيوعت نأا فاصضأاو
ن˘م ة˘ياد˘ب نو˘كي˘˘صس ،ا˘˘نورو˘˘ك
احصضوم ،لبقملا يفناج رهصش
ر˘ي˘نا˘كصسلا ف˘صشك شضيو˘ع˘ت نأا
شضيوعتو ،جد0005 نوكيصس
0003 نوكيصسRCP ليلحت
تاصضيوعتلا نأا ىلا اريصشم .جد
نم وأا ،ءافصشلا ةقاطب ربع متتصس

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
.يعامتجلا نامصضلا

،بوبعج يمصشاهلا دكأا امك
57 نع ديمجتلا عفر متيصس هنأا
نأاو ،رغاصش لمع بصصنم فلأا

عاطقل حنمتصس بصصنم فلأا03
نأا ىلإا اريصشم ،ةينطولا ةيبرتلا
تاميل˘ع˘ت ترد˘صصأا ة˘مو˘كح˘لا
بصصا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘ي˘˘قد ح˘˘˘صسم˘˘˘ب
تاعاطقلا عيمج يف ةرغاصشلا
.اعرف اعرف

دا˘˘˘فأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
،عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘لا
نم يناعي دعاقتلا قودنصص نأاب

ـب رد˘ق˘ي ،ي˘ل˘كي˘ه ي˘لا˘م ز˘ج˘˘ع
لحلا نأا انيبم ،رانيد رايلم087
لوصصحلا يف نمكي ،تقؤوملا

دئاوف نودب ةنصسح شضورق ىلع
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘م
نأا ى˘لإا را˘صشأاو  .را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
ى˘لإا ل˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘صس ششا˘˘م˘˘كنا

ايدأا ،لامعلا فلآا حيرصست بناج
ىدأا ام ،تاكارتصشلا عجارت ىلإا

تلÓتخلا مقافت ىلإا رخآلا وه
نأا اربتعم ،قودنصصلل ةيلكيهلا
ع˘˘˘˘˘فر ي˘˘˘˘˘ف شسي˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
يف نمكي ا˘م˘نإاو تا˘كار˘ت˘صشلا
ن˘م ل˘م˘ع˘لا بصصا˘ن˘م ع˘ي˘صسو˘˘ت

.ةديدج بصصانم قلخ لÓخ

ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يزو ىر˘˘˘˘˘يو
نزاوتلا ةداعتصسا نأا ليغصشتلاو
،د˘عا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘˘صصل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
دد˘ع ع˘˘فر ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع نو˘˘كت
بصصانم قلخ ربع هل نيبصسنملا
ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘صشت˘˘˘˘ب كلذو ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘صش
ريرحت ىلإا ايعاد ،تارامثتصسلا
ن˘˘˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسلا
.ةيطارقوريبلا

د˘˘˘ق ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘كو
ه˘مد˘ق شضر˘ع ى˘˘لإا تع˘˘م˘˘ت˘˘صسا

ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
لو˘ح ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا نا˘˘م˘˘صضلاو
شسلجملا تاررقم ذيفنت ةيفيك
دقع يذ˘لا كر˘ت˘صشم˘لا يرازو˘لا
،0202 ر˘ب˘˘م˘˘صسيد50 مو˘˘˘˘˘ي
شضيو˘ع˘ت ن˘ي˘صسح˘ت˘ل شصصصخو
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا
.انوروك شضرم شصيخصشتب

لوح شضورع˘لا ترو˘ح˘م˘تو
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاءار˘جإلا
شضيو˘ع˘ت ن˘ي˘˘صسح˘˘ت ة˘˘لأا˘˘صسم˘˘ب
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا
،ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف شصي˘خ˘صشت˘ب
اهعيقوت متي ةيقافتإا لÓخ نم
نا˘˘م˘˘صضلا ي˘˘قود˘˘˘ن˘˘˘صص ن˘˘˘ي˘˘˘ب
قود˘˘ن˘˘صصلا يأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا
قود˘ن˘صصلاو ءار˘جألا لا˘م˘ع˘˘ل˘˘ل

يعامتجلا نام˘صضل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لاو ،ءار˘˘جألا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل
.ةيمومعلا

يفناج نم ءإدتبإ يعجر رثأاب مهروجأإ عفد عم فضصنو نيتنضس لÓخ لحإرم قفو

ليغسشتلا لبق ام دوقع باحسصأا جامدإل ةموكحلا ةطخ هذه
ةيبرتلا عاطقل اهنم فلأا03 حنمو لمع بسصنم فلأا57 نع ديمجتلا عفر
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نم فلأإ563 جامدإل يذيفنت موضسرم نع ،يعامتجلإ نامضضلإو ليغضشتلإو لمعلإ ريزو بوبعج يمضشاهلإ فضشك
ببضسب يحضص رجحل إوعضضخ نيذلإ لامعلإ سضيوعت نأإ افيضضم ،تإداهضشلإ يلماح نم ليغضشتلإ لبق ام دوقع باحضصأإ

 .لبقملإ يفناج ةيإدب نوكيضس ،انوروك

ةعماج لعج ةرورضض ىلع ددضش
ةرياضسم ىلع لعفلاب ةرداق دغلإ
ةيراجلإ تلوحتلإ

تايدحتلا :نايز نب
عاطقلا اههجاوي يتلا
يف اهتأاطو دادزتسس
نينسسلا مداق
ريزو نايز نب يقابلإ دبع دكأإ
،يملعلإ ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ
ماظن هجإوت يتلإ تايدحتلإ نأإ
دإدزتضس اندÓب يف يلاعلإ ميلعتلإ

ام وهو ،نينضسلإ مداق يف اهتأاطو
نيلعافلإ لك عم لمعلإ بلطتي
ةيملعلإو ةيعماجلإ ةرضسألإ يف
ةيحÓضصإإ ةيؤور ةرولب ىلع
ةيكيمانيد ثعبب ةليفك ةلماكتم

نيوكت لاجم يف ةديدج
ةقئاف ليهأاتلإ ةيلاع تإءافكلإ
دغلإ ةعماج لعجو ،ةراهملإ

ةرياضسم ىلع لعفلاب ةرداق
ةدعتضسمو ،ةيراجلإ تلوحتلإ
نهملإ تابلطتمل ةباجتضسÓل
تإراهملإو ةثدحتضسملإ
.ةديدجلإ

داقعنإ لÓخ سسمأإ ريزولإ ركذ
يلاعلإ ميلعتلإو ةيبرتلإ ةنجل
نوؤوضشلإو يملعلإ ثحبلإو
يبعضشلإ سسلجملاب ،ةينيدلإ
عاطقلإ جمانرب نأإ ،ينطولإ
لمع ططخم نمضض جردملإ
نم ةلمج نمضضت ةموكحلإ
فدهت ،ةيولوألإ تإذ تايلمعلإ
تإردق ءانب معد ىلإإ اضساضسأإ
،اعونو امك اهريوطتو عاطقلإ

ةيلبقتضسم ةيؤور ىلإإ دانتضسلاب
ةعماجلإ تإردق زيزعت ىلإإ يمرت
قئإرط ةيقرت ىلع ةيرئإزجلإ
،ثحبلإو نيوكتلإ يف اهماهم ءإدأإ

اهتايلوؤوضسم ديطوتو
كلذو ،ةيعمتجملإو ةيعامتجلإ
يف طإرخنÓل دإدعتضسÓل
نأإ دكأإو .ةيراجلإ تلوحتلإ
،لوألإ ماقملإ يف قلعتي رمألإ

تايدحتلإ نم ةلمجل يدضصتلاب
،ةعماجلإ ىلع ةحورطملإ

ةطبترملإ تايدحتلإ يف ةضصاخ
ةيعونو ،ثحبلإو ميلعتلإ ةدوجب
نيضسحتو ،ةيعماجلإ ةمكوحلإ
ةيراهملإو ةيفرعملإ تإردقلإ
زيزعتو يلاعلإ ميلعتلإ يجيرخل
مهجامدإإ لبضس ريضسيتو مهليغضشت
ةعماجلإ حاتفنإ نامضضو ،ينهملإ

اهطيحم ىلع لاعف لكضشب
عضضو نع ريزولإ فضشكو .يلودلإ

ىلع طبضضت قيرطلإ ةطراخ
تإذ لمعلإ رواحم ،قيقد وحن
.هذيفنت نيعتي ىتلإ ةيولوألإ

خ.ةميضسن

ليهضستل تإءإرجإلإ نم ةعومجم رقت ةموكحلإ
«انوروك» ةحئاج راثأإ رييضست

1202 ةنسس نينطاوملا ىلع ةديدج بئارسض ل

ةيضضاملإ ةنضسلاب ةنراقم ةئاملاب604 هردق ومن لدعمب

0202 لÓخ ينورتكلإا عفد ةيلمع نييÓم3 نم ديزأا

ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع لا˘˘مآا تن˘˘ل˘˘عأا
نأا ،بئار˘صضل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ةر˘يد˘م˘˘لا
تاءافعإا فرع˘ت˘صس1202 ة˘ن˘صس

تا˘صسصسؤو˘م˘لا شصخ˘ت ة˘ي˘ب˘ير˘˘صض
.نيردصصملاو ةئصشانلا

فيطللا دبع لامآا تحصضوأاو
ءافعإا مت هنأا يفحصص حيرصصت يف
ةبيرصضلا نم شصخصش نييÓم5
ة˘ن˘صس نأا ةد˘كؤو˘م ،ل˘خد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
بئارصض شضرف فرعت نل1202
تفاصضأاو .نطاوملا ىلع ةديدج
ل˘ي˘جأا˘ت تا˘مار˘˘غ ءا˘˘غ˘˘لإا م˘˘ت ه˘˘نأا
،بئارصضلا عفد ريخأاتو حيرصصتلا

ةبيرصض ءاغلإا مت هنأا تدكأا امك
نو˘نا˘ق ق˘فو تارا˘ي˘صسلا ن˘ي˘˘مأا˘˘ت
.0202 ةيلاملا

ةحلصصمب ةلوؤوصسملا تفاصضأاو
تر˘قأا ة˘مو˘كح˘˘لا نأا ،بئار˘˘صضلا

ليهصستل تاءارجإلا نم ةعومجم
يتلا ،انوروك ةحئاج راثأا رييصست
ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘خاد˘˘˘م تصسم
مت˘ي ن˘ل ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج بئار˘˘صض شضر˘˘ف
اميف ،1202 ةنصس لÓخ نطاوملا
حيرصصتلا ليجأات تامارغ ءاغلإا مت
.بئارصضلا عفد ريخأاتو

متيصس هنا ةثدحتملا تحصضوأاو
شصخت ةيب˘ير˘صض تاءا˘ف˘عإا رار˘قإا
ة˘˘˘ئ˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ب˘ير˘صض ءا˘غ˘لإاو ،ن˘يرد˘صصم˘˘لاو
 .تارايصسلا نيمأات

نأا ،فيطللا دبع لامآا تدكأاو
ةيلورتبلا ة˘يا˘ب˘ج˘لا تÓ˘ي˘صصح˘ت
يليمكتلا ةيلاملا نوناقل ةقباطم
0202 ةنصس يف اهصضافخنا مغر
رايلم0071 اه˘غو˘ل˘بو %03ـب
ةيابجلا عجارت ىلإا ةتفل ،رانيد
يئانثتصسلا فرظ˘لا ر˘ثإا ،ة˘يدا˘ع˘لا
ةحئاج ءارج رئازجلا هب رمت يذلا

طا˘˘صشن˘˘˘لا ع˘˘˘جار˘˘˘تو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
 .يداصصتقلا

هنأا ،هتاذ قايصسلا يف تدكأاو
تاءا˘˘ف˘˘عإا رار˘˘قإا م˘˘ت ،كلذ م˘˘˘غر
،1202 يف بئارصضلا نم ةديدج
ةينعملا حلا˘صصم˘لا ل˘م˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف
تاءارجإلا فلتخم عيمجت  ىلع
عرفتم دحاو نوناق يف ةيبيرصضلا

ع˘˘فد˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘صصحإاو
ءا˘˘صصحإا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ،بئار˘˘˘صضلا

 .ديدج
حلاصصم تصصحأا قايصسلا يفو

ةصسصسؤو˘م ف˘لأا003 بئار˘˘صضلا
نويلم7,1و بئار˘˘صضلا ع˘˘فد˘˘ت
ينعم ةرح لامعأا لوازي شصخصش
 .بئارصضلا عفدب

انورو˘ك ءا˘بو تا˘ي˘عاد˘ت ن˘عو
ي˘˘ب˘˘ير˘˘صضلا ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘ع
ةماعلا ةريدملا تنلعأا ،ةيابجلاو
را˘˘˘ثآا شضع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ،بئار˘˘˘صضل˘˘˘ل
يقاوب غو˘ل˘ب تد˘كأاو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
فلآا5 يب˘ير˘صضلا ل˘ي˘صصح˘ت˘لا

يف عجارت لجصس اميف ،جد رايلم
2.7 ـب ة˘يا˘˘ب˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘صصح˘˘ت
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ام˘ك ،ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ة˘يا˘ب˘ج˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘صصح˘˘ت تغ˘˘ل˘˘ب
ىلإا رانيد رايلم2412 ةيداعلا

ةصصخل˘م ،ر˘ب˘م˘فو˘ن ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ
ة˘ي˘ب˘ير˘صضلا ة˘ن˘˘صسلا نأا لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
 .ةيداع نكت مل0202

،ة˘لوؤو˘صسم˘لا تاذ ،تح˘صضوأاو
لوصصحلاب تحم˘صس ة˘ن˘م˘قر˘لا نأا

يبيرصضلا يفيرعتلا مقرلا ىلع
تز˘كر ثي˘ح ،ة˘عا˘˘صس84 ي˘˘ف
ةصسارد  ىلع بئارصضلا حلاصصم
 . يبيرصضلا حÓصصإلا
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د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو تل˘˘˘ج˘˘˘صس
ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسلا تÓ˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘عا˘ف˘ترا شسمأا ،ة˘ي˘كل˘صسÓ˘لاو
تار˘˘صشؤو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘صسو˘˘صسح˘˘˘م
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘˘فد˘˘˘لا
د˘ير˘ب˘ل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘صصن˘˘م˘˘لا
،0202 ة˘ن˘صس لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ةئاملاب604 هردق ومن لدعمب
.ةيصضاملا ةنصسلاب ةنراقم

نأا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ح˘˘صضوأاو
ىلع عفدلا تايلمع يلامجإا
ةيدقنلا ةصصنم˘لا ر˘ب˘ع ط˘خ˘لا
ةرتف˘لا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل
ى˘لإا ي˘ف˘نا˘˘ج ن˘˘م ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
غلب ةيراجلا ةنصسلا نم ربمفون
لدعمب ةيل˘م˘ع787.693.3
ةئاملاب604 ـب رد˘˘ق˘˘ي و˘˘م˘˘ن
.ةيصضاملا ةنصسلاب ةنراقم

نأا د˘ير˘ب˘لا ةرازو ترا˘صشأاو
90.58 ل˘˘ث˘˘م˘˘ي دد˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تايلمعلا عومجم نم ةئاملاب
ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا
،ةرت˘ف˘لا شسف˘ن لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا

319.199.3 تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
.ةيلمع

ر˘˘كذ ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو
غ˘لا˘ب˘م˘لا ي˘لا˘م˘جإا نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا
تايلمعلا نع ةبترتملا ةيلاملا
ةيدقنلا ةصصنملا ربع ةذفنملا
قوفي ام غل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل
،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م7.2

551 زوا˘ج˘ت˘ي و˘م˘ن لد˘˘ع˘˘م˘˘ب
ة˘ن˘صسلا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘ث˘م˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

غلابملا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب57.75
تايلمعل ةي˘لا˘م˘جإلا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةيلامجإلا ينورت˘كلإلا ع˘فد˘لا
شسف˘˘ن لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
˘ما˘قرألا هذ˘ه ي˘تأا˘تو .ةر˘ت˘ف˘˘لا

تارصشؤوم تاي˘ئا˘صصحإل ا˘ق˘فو
ةرداصصلا ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘فد˘لا

EIG يلآلا دقنلا عمجت نع
EUQITENOMيهو

فار˘صشإلا˘ب ة˘لو˘خ˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا
تايلمع رييصستو ةبقارم ىلع
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ي˘˘˘لآلا ع˘˘˘فد˘˘˘˘لا
ىد˘˘ل ةدو˘˘˘صصر˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا

˘‐ ر˘ئاز˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘م
.‐ردصصملا فيصضي

نايبلا دافأا ،ىرخأا ةهج نمو
ي˘ف ةذ˘ف˘ن˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا نأا
هد˘˘حو˘˘ل تلا˘˘صصتلا عا˘˘ط˘˘˘ق
،ر˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘˘˘صصتا)
(وديروأاو يز˘ي˘ج ،شسي˘ل˘ي˘بو˘م
،ةئاملاب55.19 ةبصسن لكصشت
949.456.3 لدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘م
هذ˘˘ه نأا ةزر˘˘˘ب˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
تامدخ يف تلثمت تايلمعلا
ريتاوف عفدو د˘ي˘صصر˘لا ن˘ح˘صش
.تنرتنألا تاكارتصشاو فتاهلا

ز.سسواط

يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘صسو˘˘ي نأا˘˘م˘˘ط
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا ر˘˘˘يزو
شصو˘صصخ˘˘ب ،شسمأا فا˘˘قوألاو
ةينآارقلا شسرادملا حتف ةداعإا
يصشفت ببصسب اهقلغ مت يتلا
هذ˘ه نأا˘ب ،ي˘جا˘ت˘لا شسور˘ي˘ف˘˘لا
ةيفرعملاو ةيملعلا تاءاصضفلا

دعب ،اهحتف داعيصس ةيقÓخلاو
لو˘كو˘تور˘ب دا˘م˘ت˘˘عا م˘˘ت˘˘ي نأا

مت يذلاو ،اهب شصاخ يحصص
ةنجل˘لا ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘م ه˘صضر˘ع
 .ةيملعلا

لÓ˘˘خ يد˘˘ه˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب تف˘˘˘لو
هتداق يتلا ةيد˘ق˘ف˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا
ةرازو˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ر˘ق˘م˘لا ى˘لا
نأا ىلا ةبورخلا ةيدلبب نئاكلا

ةين˘يو˘كت˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م
ةدوع تفرع ،هعاطقل ةعباتلا
مغر ،ةصساردلا ةلوازمل ةبلطلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت تنا˘ك ا˘ه˘˘نأا
فقوتت ملو دعب نع شسيردتلا

بنا˘˘ج ى˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م ن˘˘˘ع
ةدئافل تاناحتمل ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
شسف˘ن ي˘ف ار˘كذ˘˘م ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
عا˘ط˘ق˘لا داد˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب تقو˘˘لا
ةيوفصشلا ةق˘با˘صسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

ةمئلا نم نيبد˘ت˘ن˘م را˘ي˘ت˘خل
.اصسنرف ىلا مهلاصسرا لجأا نم
ن˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘لا را˘˘صشأاو
نلا دحل مت هنأا ىلا عاطقلا
00241 نم رثكأا حتف ةداعا

ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘ج˘˘˘صسم
ح˘ت˘ف نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ةÓصصلل مظعلا رئازجلا عماج
فورظلا لك ريفوت دعب متيصس
كلذ˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘صص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح
،ةيناث ةهج نمو .نينطاوملا
ىلع يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘صسو˘ي دد˘صش

زا˘ج˘نا ي˘ف عار˘صسإلا ةرور˘صض
ةرازو˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ةنصسلا ع˘ل˘ط˘م ي˘ف ه˘م˘ي˘ل˘صستو

 .ةديدجلا
لاغ˘صشا نأا ،يد˘ه˘م˘ل˘ب د˘كأاو

ةبصسن تقاف رقملا اذه زاجنا
بب˘صس ع˘جرأاو ،ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب58
زاجنلا يف لج˘صسم˘لا ر˘خأا˘ت˘لا

ىلا ،ةيصضاملا رهصشلا لÓخ
بعصصلا يئانث˘ت˘صسلا فر˘ظ˘لا
ىلع رئازجلا هب ترم يذلا

ةحئاج ءارج ،ملاعلا لود رارغ
هب˘صسح تر˘ثأا ي˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك
 .زاجنلا ةريتو ىلع

هعاطق نأا ،ريزولا فاصضأاو
نم ىقبت ام زاجنا ىلا ىعصسي
نيب ام هم˘ي˘ل˘صست˘ل ،عور˘صشم˘لا
ن˘م ي˘نا˘ث˘لاو لولا ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

حا˘˘م˘˘صسلا ل˘˘جأا ن˘˘˘م1202
ءادأا نم فظوم005 يلاوحل

ى˘ل˘ع  م˘ه˘ف˘ئا˘ظوو م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
 .هجو نصسحأا
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ةود˘ن ي˘ف ،ي˘نا˘ه ر˘هز˘ل دا˘˘فأا
د˘ب˘كت ه˘عا˘ط˘ق نأا ،ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ةحئاج بب˘صسب ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘صسخ
،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘عو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘صضق شصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
شسيل ءارجإلا اذه نأا ،دودحلا

لق˘ن˘لا ةرازو تا˘ي˘حÓ˘صص ن˘م
تا˘ط˘ل˘صسلا هذ˘خ˘ت˘ت رار˘ق ا˘م˘˘نإا
طوطخلا رئاصسخ نعو .ايلعلا
اه˘نإا لا˘ق ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
اميف ،ران˘يد را˘ي˘ل˘م04 تغ˘ل˘ب
ـب رئاصسخ يرحبلا لقنلاو دبكت
راصشتنا ءارج ران˘يد ر˘ي˘يÓ˘م9
،ريزولا حصضوأاو .انوروك ءابوب
لقنلا ةدوع ةيصضق شصوصصخب
نإا ،تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ير˘˘ب˘˘لا
مكحتلاب اطبتر˘م ى˘ق˘ب˘ي ر˘مألا
.ةيئابولا ةلاحلا يف

فر˘صشأا ،ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
لوأا قÓطإا ىلع ،لقنلا ريزو
ةئصشانلا تاصسصسؤوملل ة˘ن˘صضا˘ح
«كا˘˘ت ل˘˘ق˘˘ن» ة˘˘ي˘˘م˘˘صست تح˘˘˘ت
اربتعم ،لقنلا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوألا ةو˘ط˘˘خ˘˘لا

ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ق˘فو ،عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘˘م˘˘قر را˘˘طإا
ع˘م ج˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
 .ةموكحلا

دعت ةنصضاحلا نأا رهزل دكأاو
ع˘يرا˘صشم˘لاو را˘كفأÓ˘ل ار˘ب˘خ˘م
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ،ةر˘˘كت˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ةعباتلا ،ةيعاطقلا تاكرصشلاو
ةرازو˘˘˘لاو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ل
داصصتقاب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،ر˘يزو˘˘لا فا˘˘صضأاو .ة˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘لا

نأا ،ة˘ن˘صضا˘ح˘لا ن˘ي˘صشد˘ت لÓ˘خ
نم ىلوألا دعت ةوطخلا هذه
،رئازجلا ىوتصسم ىلع اهعون

ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف بصصتو
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا
كيرحت يف مهاصستصس ةنصضاحلا

،ةيكيمانيد قلخو ومنلا ةلجع
دار˘فألا ةا˘ي˘ح ى˘˘ل˘˘ع شسكع˘˘ن˘˘ت
 .ايداصصتقاو ايعامتجا

قا˘ي˘صسلا ي˘ف ر˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو
يف حبصصأا لقنلا عاطق نأا ،هتاذ
لو˘˘ل˘˘ح ى˘˘˘لإا ة˘˘˘صسا˘˘˘م ة˘˘˘جا˘˘˘ح
،تقولل ةدصصت˘ق˘م تارا˘كت˘باو
ةيمهأا يلوت لقنلا ةرازو نأاو
تاي˘ن˘ق˘ت˘لا ماد˘خ˘ت˘صسل ىر˘ب˘ك
فاصضأاو .عاطقلا يف ةثيدحلا
،عاطقلا نع لوألا لوؤوصسملا
ىلإا ا˘ق˘با˘صس ر˘ئاز˘ج˘لا ءو˘ج˘ل نأا

نم تاي˘ن˘ق˘ت˘لا دار˘ي˘ت˘صسا را˘ي˘خ
اميصس ،ةنيزخلا ل˘ق˘ثأا ،جرا˘خ˘لا
ةنايصصلا ةي˘ل˘م˘ع شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
،ةبعصصلا ةلمعلاب ىرجت يتلا

تعصضو هح˘لا˘صصم نأا ا˘ف˘صشا˘ك
عيجصشتو زيفحتل ايلمع اراطإا
نم ةدافت˘صسÓ˘ل ،ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق
لاقتنلاو ،ةيلحم˘لا تاءا˘ف˘كلا
 .يقيقحلا يمقرلا لوحتلا ىلإا

نيصساي ديلو ربتعا ،هتهج نم
فّ̆ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
اذ˘ه ،ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
يف داصصتقلا كرحم راكتبلا
 .ملاعلا

ىلع ،نيصساي ديلو فاصضأاو
ة˘ن˘صضا˘ح لّوأا ن˘ي˘صشد˘ت ششما˘˘ه
ل هنأا ،ةئ˘صشا˘ن˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
جذو˘˘م˘˘ن رو˘˘صصت˘˘ن نأا ن˘˘كم˘˘ي
.راكتبلا نود ديدج يداصصتقا

نوكيصس ةنصضاحلا نأا حصضوأاو
لاجملا يف م˘ه˘م˘لا رود˘لا ا˘ه˘ل
ع˘يرا˘صشم˘لا با˘ح˘صصأا ن˘كم˘ت˘ل
 .عقاولا شضرا ىلع اهديصسجت

ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةرازو˘لا نأا د˘كأاو
تانصضاحلا ءاصشنإا ىلع عجصشت
ا˘هرود˘ل ،ة˘ق˘فار˘م˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘هو
با˘ح˘صصأا ة˘ق˘فار˘م ي˘ف م˘ه˘م˘لا
ةيلمع ىلع زيكرتلل عيراصشملا
اديع˘ب ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خو را˘كت˘بلا

 .ليقارعلا نع
نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك

معد ي˘ف ناو˘ت˘ت م˘ل ة˘مو˘كح˘لا
ةركتبملا ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘كر˘صشلا

ل يذلا ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق ة˘صصا˘خ
.تارا˘كت˘بلا بط˘˘ق˘˘ت˘˘صسي لاز
تق˘فار ةرازو˘لا نأا ى˘لإا ا˘˘ت˘˘فل
ةئصشانلا تاكرصشلا نم ديدعلا
.لقنلا عاطق يف ةلماعلا
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ةبصسن هنوعفدي ام ىدعتي لو لياحتلل نوأاجلي مهبلغأإ
مهيلع ةبترتملإ غلابملإ نم ةلئيصض

نيناوقلا نوغواري «رئازجلا ءايرثأا»
بئارسضلا نم برهتلل

نم ةبيرسضلا ليعفت :«مÓسسلا»ـل  ةيلهاوسس ريبخلا^
اتاتب ةيدجم ريغ حيرسصتلا ةيلآا لÓخ

ةيلاملا ل ةينيعلا لوسصألا ىلع اهسضرف ةيرابجإا^
تارئاطلا تارايسسلا تاراقعلا باحسصأا مازلإا^

اهعفدب توخُيلاو لويخلا

1202 ةيلاملإ ةنصسلل ىلوأإ ةعفدك ربتعت
SOPNF راطإا يف ينطولا ىوتسسملا ىلع نكسس0005 سصيسصخت

ن˘ع ادد˘ج˘م ثيد˘˘ح˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي
ىلع بجي يتلا ةورثلا ةبيرصض
ا˘هو˘ع˘فد˘˘ي نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ير˘˘ثأا
ةنيزخلا ششاعنإا يف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل
ع˘˘فد ءا˘˘˘ط˘˘˘عإاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
روحمتيو ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘قÓ˘ل
ةيو˘ه لو˘ح ي˘صسا˘صسألا ثيد˘ح˘لا
ةبيرصضلا هذه ع˘فد˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘كو
حيرصصتلا ةيلآا تلصضف ةموكحلا
ي˘هو تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ق˘ل˘˘ت˘˘لا

ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ءار˘ب˘خ˘لا ر˘ظ˘ن ي˘ف تا˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
بر˘ه˘ت ا˘هزر˘بأا ن˘˘ي˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

قو˘˘˘˘صسلا ششا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ناو ءلؤو˘˘˘˘ه
.ءادوصسلا

دمحا يداصصتقلا ريبخلا دكأا
ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هاو˘˘˘˘صس
يتلا تاءارجإلا نأا ،«مÓصسلا»ـل
تاذ˘لا˘بو ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا

ليعف˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو
لÓخ نم ةورثلا ىلع ةبيرصضلا
ة˘يد˘ج˘م ر˘ي˘غ» ح˘ير˘صصت˘لا ة˘˘ي˘˘لآا
باحصصأا ريخألا يف هنأل ،«اتاتب
اد˘˘˘بأا او˘˘˘˘حر˘˘˘˘صصي ن˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قلعت ا˘م ة˘صصا˘خ م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م˘ب
اذإا» فا˘صضأاو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ت˘كلا˘ب

ةلثمتملا ةينيعلا لوصصألا تناك
تارا˘˘ي˘˘صسلاو تارا˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نداعملاو تارئاط˘لاو لو˘ي˘خ˘لاو
نم ةلودلا دنع ةدوجوم ةصسيفنلا

ةرادإاو يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘ف˘ح˘لا لÓ˘خ
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘˘لود˘˘˘لا كÓ˘˘˘مأا
نأا نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ،ةز˘˘˘ه˘˘˘جألا
نل ةيلاملا ةلتكلا ناف ،اهيصصحت
ىلا رظنلاب اهءا˘صصحا ع˘ي˘ط˘ت˘صسن
ن˘˘م لا˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصا بر˘˘˘ه˘˘˘ت
لوحيصس يلاتلابو ،«اهب رارقلا

ى˘لا م˘˘ه˘˘لاو˘˘ما ءا˘˘ير˘˘ثلا ءلؤو˘˘ه
اهنع رجني امو ءادوصسلا قوصسلا

. مخصضتلا لكصشم نم
ىلع‐ ثدحتملا‐ فيصضيو

ةقاطبلا ىلع دمتعت نا ةلودلا
ءاصصحإا اهيف متي يتلا ةينطولا

ةيلام وا ةينيع كÓما هل نم لك
تابا˘صسح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘خ ن˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘خ ن˘م وا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘ف˘ح˘˘لا˘˘ك  تارادلا

تبثت يتلا ةيمومعلا كÓمألاو
ةيلاملا لوصصÓل ءلؤوه كÓتما
ن˘م» ل˘صسر˘ت˘صساو .ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا وا
ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع ع˘˘˘صضو شضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهيلع شضرفت يتلا تاكلتمملل
ن˘كصسلا نا ار˘˘ي˘˘صشم ة˘˘ب˘˘ير˘˘صضلا
رايلم54 غلبي يذلا يصسيئرلا
ل ةيفصصتلا ديق ةكرتلاو ميتنصس
،ة˘ب˘˘ير˘˘صضل˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ت نا بج˘˘ي

.«ىرخلا تاكلتمملا شسكع
نا يداصصتقلا ريبخلا دقتعيو

ي˘˘عر˘˘صش ق˘˘ح ةور˘˘ث˘˘لا كÓ˘˘ت˘˘˘ما
ءار˘ث˘لا ي˘ف لا˘كصشلا ،ي˘نو˘نا˘˘قو
لاكصشإلا وه اذه يعرصشلا ريغ
يعر˘صشلا ءار˘ث˘لا ا˘ما ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
نا بج˘ي Ó˘˘ف» بو˘˘ل˘˘ط˘˘م و˘˘ه˘˘ف
اذامل لوقنو يرثلا ىلع لماحتن

دودح ريغ يف بئارصضلا عفدي ل
شصو˘صصن˘م و˘ه ا˘مو لو˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا

.«انوناق هيلع
نم ناك ‐ ةيلهاوصس‐ لاقو

ي˘م˘ن˘ن˘ل ى˘ع˘صسن نا شضور˘ف˘م˘˘لا
شضرف لدب لامعلاو لاملا لاجر

،ىر˘˘˘˘خا بئار˘˘˘˘صض م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘ف شسي˘ل لا˘كصشلا نا«ا˘ف˘ي˘صضم
نا لبقتن دقف ةينيعلا لوصصلا
اهيل˘ع ع˘فد˘ن ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘لا لو˘صصلا

ة˘ت˘˘با˘˘ث لو˘˘صصا ا˘˘ه˘˘نأل بئار˘˘صض
،داصصتقÓل ةطصشنم ريغ ةدكارو
لو˘صصا ي˘˘ه ا˘˘نا˘˘ي˘˘حا شسكع˘˘لا˘˘ب
نمف ،ةلودلا نم تامدخ بلطتت
اهيلع شضرف م˘ت˘ي نا ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

شضر˘ف م˘ت˘˘ي نا ن˘˘كل ،ة˘˘ب˘˘ير˘˘صض
ةيلام˘لا لو˘صصلا ى˘ل˘ع بئار˘صض
اذهف لاملا لاجرل باقع هناكو
˘‐ ر˘ي˘ب˘ع˘˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ج˘˘ي ل
.‐ثدحتملا

Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ل˘هاو˘صس ل˘صسر˘ت˘صساو
يه ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ةور˘ث˘لا د˘ق˘ت˘عا»
ةيلاملا تصسيلو ةينيعلا لوصصلا

نم ديزملا شضر˘ف˘ن ا˘مد˘ن˘ع ه˘نل
ةيلاملا لوصصلا ىلع بئارصضلا
ءادو˘صسلا قو˘صسلا ى˘لا ه˘ج˘ت˘˘ت˘˘صس
لو˘صصلا ى˘ق˘ب˘ت نا بج˘ي كلذ˘˘ل
ي˘ف ع˘ق˘ن ل ى˘ت˘ح ةر˘ح ة˘ي˘لا˘م˘˘لا

دد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو جاودزلا ل˘˘˘˘كصشم
داصصتقلا لتقي يذلا يبيرصضلا

.ةيلاملا لوصصلا يمني لو
بجي ،‐ ثدحتملا‐ فيصضيو

ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘صضلا ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘˘لا
ىلع ةبيرصضلاو لاوملا شسوؤور
ةيقطنم ريغ ىلولا ،تاكلتمملا

ا˘ما ،ا˘يدا˘صصت˘قا ة˘ي˘عر˘صش ر˘˘ي˘˘غو
يهف تاكلتمملا ىلع ةبيرصضلا

ريغو ةدكار لوصصا يه ةيقطنم
.داصصتقÓل ةطصشان

ىلع ةبيرصضلا ناف ،ةراصشÓل
ة˘ياد˘ب ع˘م ا˘هدا˘م˘ت˘عا م˘ت ةور˘ث˘لا
رونلا رت مل اهنكل ،تاينيعصستلا
ةنصسل ةيلاملا نوناق لÓخ نم لا

ا˘ه˘ل˘يد˘ع˘ت م˘ت˘˘ي نا ل˘˘ب˘˘ق ،0202
نونا˘ق ن˘م31 ةدا˘م˘لا بجو˘م˘ب
شضعب يف ةنصسلا شسفنل ةيلاملا
تا˘ي˘لأا د˘يد˘ح˘ت ع˘˘م ،تاءار˘˘جلا
ىلا ،اهمج˘ح ة˘حا˘صسمو ا˘ه˘ف˘ق˘صس
نيعصضاخلا قاطن عيصسوت بناج
ملصس قفو اهتميق نم عفرلاو اهل
ةيلام˘لا ر˘يزو نا˘كو ،يد˘عا˘صصت
د˘كا «نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأا»
ددصصب بئارصضلا ةرادإا نأا ارخؤوم
ن˘ي˘ع˘صضا˘خ˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب داد˘˘عإا
لÓخ نم ةورثلا ىلع ةبيرصضلل
امب مهتاكلتمم م˘ي˘ي˘ق˘تو ءا˘صصحا
ةبيرصضلا هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ح˘م˘صسي
ا˘ق˘ب˘ط ة˘ي˘فا˘ف˘˘صشو ة˘˘لاد˘˘ع ل˘˘كب

،بئار˘˘˘˘صضلا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق ما˘˘˘˘˘كحأل
أادبم ىلع ةبيرصضلا هذه دمتعتو
نم كÓمألاب يئاقلتلا حيرصصتلا

ىدل ةبيرصضلاب نينيدملا فرط
ز˘كر˘م˘لا وأا بئار˘صضلا ة˘ي˘صشت˘ف˘م
اهعبتي يتلا بئارصضلل يراوجلا

لدعم نأا ركذي.مهانكصس رقم
ةئاملاب51,0 ـب ددحم ةبيرصضلا
حوارتت يتلا كÓمأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نويلم051و001 نيب اهتميق
ةبصسنلاب ة˘ئا˘م˘لا˘ب52,0و جد
051 نيب حوارتت يتلا كÓمأÓل
ةئاملاب53,0و جد نويلم052و
اهتم˘ي˘ق حوار˘ت˘ت ي˘ت˘لا كÓ˘مأÓ˘ل
جد نو˘ي˘ل˘م053و052 ن˘ي˘˘ب
ةم˘ي˘ق تنا˘ك اذإا ة˘ئا˘م˘لا˘ب5,0و
054و053 نيب حوارتت كÓمألا

.جد نويلم
ز.شسواط

بئانلا رهاط يواصش فصشك
شصي˘صصخ˘ت ن˘ع ،ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

نكصس0005 ن˘˘˘˘كصسلا ةرازو
يف ين˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا را˘˘˘طإا
ةيعامتجلا تامدخلا ةلداعمل
«sopnf».

بئا˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘لا˘˘˘ق ا˘˘˘م بصسحو
ه˘ل رو˘صشن˘م ي˘ف ر˘ها˘ط يوا˘صش
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ه˘ت˘ح˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تانكصسلا هذه ناف ،«كوبصسياف»
ة˘ن˘صسل˘ل ى˘لوأا ة˘ع˘فد˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت
.1202 ةيلاملا

ينطولا قودنصصلا نإاف ملعلل
ةيعامتجلا تامدخلا ةلداعمل
sopnfتصسصسأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه و˘˘˘ه
61‐38 مقر موصسرملا بجومب
،3891 ةيليوج20 يف خرؤوملا

قودنصصلا اذ˘ه ة˘نا˘عإا ر˘ب˘ت˘ع˘تو
ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ة˘ي˘˘لا˘˘م ةد˘˘عا˘˘صسم
ءارجألا لا˘م˘ع˘ل˘ل عا˘جر˘ت˘صسÓ˘ل
ن˘ي˘ب˘صست˘ن˘م˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘˘م˘˘لاو
تانيمأاتلل ينطولا قود˘ن˘صصل˘ل

نكصس باصستكل ،ةيعا˘م˘ت˘جلا
نكصس وأا يم˘ها˘صست ي˘عا˘م˘ت˘جا
،ةلودلا فرط نم معدم يوقرت
ءانبلا راطإا يف نكصسم ءانبل وأا
ةناعإا عم اهعمج متيو ،يفيرلا
لو نكصسلل ينطولا قودنصصلا
لد˘ع و˘ب˘ت˘ت˘كم ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘صسي
.ششيجلا ودعاقتمو

ة˘˘نا˘˘عإلا ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘تو
يرئازج رانيد ف˘لأا ة˘ئا˘م˘صسم˘خ
طور˘˘صش ع˘˘˘م ،جد000.005
،ةيلاملا ةناعإلا نم ةدافتصسإلا

ةدافتصسلا ، طورصشلا نيب نمو
تاكل˘ت˘م˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت ن˘كصس ن˘م
يأا وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

نم ة˘لود˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘عا˘صسم
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل وأا ن˘˘كصس ءار˘˘˘صش ل˘˘˘جأا

نو˘˘كي ل نأاو ،ي˘˘˘تاذ ن˘˘˘كصسم
نم دافتصسا دق بلطلاب مدقتملا
ينكصس لامعتصسا وذ راقع يأا
ءانبلل ةحلاصص شضرأا ةعطق وأا
بجي امك ،ةلماك ةيكلم تاذ
ل ير˘˘صسألا ل˘˘خد˘˘لا نو˘˘كي نأا
وهو ددحملا ف˘ق˘صسلا زوا˘ج˘ت˘ي

ي˘ن˘طو˘لا ر˘جألا فا˘ع˘صضأا60
نوكي نأاو ،نومصضملا ىندألا
ن˘˘م˘˘صض بصست˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘كصسلا
ةيعامتجلا ةي˘ن˘كصسلا ج˘مار˘ب˘لا
وأا ةيوقرتلا ،(PSL) ةيمهاصستلا
ىدعتي ل ةمعد˘م˘لا ة˘يو˘قر˘ت˘لا
دد˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ق˘˘˘صسلا ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ث
ق˘ب˘صسي م˘لو ،جد000.008.2
ةمد˘خ يأا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا م˘كل
ينطولا قودنصصلا تامدخ نم
. ةيعامتجلا تامدخلا ةلداعمل

يف بغارلا نوكي نأا بجي امك
ة˘نا˘علا هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

طاصشن ةيعصضو يف اريجأا Óماع
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ها˘˘صسمو ،د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت وأا
تانيمأاتلل ينطو˘لا قود˘ن˘صصلا
Óماعو،SANC ةيعامتجلا
يف امهاصسمو طاصشن ةلاح يف
تانيمأاتلل ينطو˘لا قود˘ن˘صصلا
ل ةدمل،SANC ةيعامتجلا
ةعباتتم تاونصس ثÓث نع لقت
ىدل ةدافتصسلا فلم عاديإا لبق
.قودنصصلا

ز.شسواط

ةلصصإوتم تإءإرجإلإ نإإ لاق
فإرطألإ ةيلوؤوصسم ديدحتل

ششوصشغملإ حمقلإ ةيصضق يف

ءاسشنإا وحن :ينادمح
ميظنتل ةطلسس
تاجتنملاب نيومتلا
كÓهتسسلا ةعسساولا

ينإدمح ديمحلإ دبع فصشك
ةيمنتلإو ةحÓفلإ ريزو
ءاصشنإإ ةيناكمإإ نع ،ةيفيرلإ
نيومتلإ ميظنتب ىنعت ةطلصس
ةعصسإو تاجتنملاب شصاخلإ
ىظحت يتلإو كÓهتصسلإ

.ةلودلإ معدب
حيرصصت يف ينإدمح لاقو
ماهم نم نوكيصس هنأإ ،يفحصص
نع نلعأإ يتلإ ةطلصسلإ هذه

قوصسلإ ةعباتم ابيرق  اهئاصشنإإ
ةيعإرزلإ تاجتنملل ةيلودلإ

جذومنل شسيصسأاتلإ إذكو
بناج ىلإ ،ينطو كÓهتصسإ

ةيحÓفلإ تاجتنملإ رييصست
نأإ إربتعم ،ةيجيتإرتصسلإ
تئصشنأإ يتلإ ةينهملإ نيوإودلإ

معد لجأإ نم شساصسألإ يف
زكإرم  ىلإإ تلوحت دق جاتنإلإ
تاطلصسلاب عفد ام وهو ءإرصشلإ
يف ريكفتلإ ىلإ ةيمومعلإ
.ةطلصسلإ هذه ءاصشنإ

حمقلإ ةيصضق ىلع هدر يفو
فرط نم دروتصسملإ ششوصشغملإ
ينهملإ ينطولإ نإويدلإ
مت هنإ ينإدمح دكإ ،بوبحلل
ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإ
ةلاقإإ اهنع رفصسأإ يتلإو ةمزÓلإ
نأإ إدكؤوم ،هل يذيفنتلإ ريدملإ
لجأإ نم ةلصصإوتم تإءإرجلإ

درف لك ةيلوؤوصسم ديدحت
- فاصضإو ،«ايلودو ايلحم»
تإءإرجإلإ نأإ - ثدحتملإ

ديدحت لجأإ نم لصصإوتت
ىلع ءإوصس شصخصش لك ةيلوؤوصسم
ىلع وأإ يلحملإ ىوتصسملإ
نأإ افيصضم ،يلودلإ ىوتصسملإ
نكمي ةنومملإ فإرطألإ

هيلع شصني ام بصسح اهتلءاصسم
.طورصشلإ رتفد

ز.شسواط



د˘ب˘ع ة˘م˘كح˘م˘لا تنادأا ا˘م˘˘ك
يف اقباصس نادملا خوز رداقلا
م˘تو ن˘ي˘تر˘خآا دا˘صسف ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق
نويلم1ب ،ن˘ج˘صسلا ه˘˘لا˘˘خدإا
نم هؤواصصقإاو ةيلام ةمارغ رانيد
وأا ة˘ي˘ما˘صس ف˘ئا˘ظو ة˘صسرا˘˘م˘˘م
ةدمل يصسايصس بصصنمل حصشرتلا
ذا˘˘ف˘˘ن د˘˘ع˘˘˘ب تاو˘˘˘ن˘˘˘صس ثÓ˘˘˘ث
.ةبوقعلا

موي ةمكاحملا راوطأا ترجو
تصسمتلا نيأا يراجلا ربمصسيد8
اذفان انجصس تاونصس01 ةباينلا

نيتحنجل ةمارغ نويلم دحاوو
لÓ˘غ˘ت˘صسا ةءا˘صسإا »ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ريغ تازايتمإا حنم»و «ةفيظولا

دادح يلع حلاصصل «ريغلل ةرربم
ةمكحملا ةئيه مامأا لثم يذلا
.دهاصش هتفصصب

،ة˘ي˘صضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح ي˘˘فو
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا دا˘˘˘صسف بب˘˘˘صست
يحÓفلا راقعلل ةريبك ةراصسخ»
اذكو ي˘حا˘ي˘صسلاو ي˘عا˘ن˘صصلاو
ةنيزخلل ةربتعم ة˘ي˘لا˘م ر˘ئا˘صسخ
تت˘˘ب˘˘ثأا ثي˘˘ح «ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةماعلا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تا˘قور˘خ دو˘جو ن˘ع ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل
نيناوقل ة˘ح˘ير˘صص تا˘ف˘لا˘خ˘مو
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘مأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صست
تافلم ةعصست يف رامثتصسلاو
دعب اميف ترهظ «ةيرامثتصسا»
م˘ل «ة˘ي˘˘م˘˘هو» ع˘˘يرا˘˘صشم ا˘˘ه˘˘نأا
شضرأا ىلع دادح يلع اهدصسجي
.عقاولا

ي˘صضا˘ق˘لا باو˘ج˘ت˘˘صسا ي˘˘فو
،ةمكاحم˘لا مو˘ي خوز م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل
تادا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘ع لءا˘˘˘˘صست

دادح يلع حلاصصل «ةهوبصشملا»
هت˘ف˘صصب وأا يو˘ن˘ع˘م شصخ˘صشك
لا˘˘غ˘˘صشألا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘كلا˘˘˘م
تا˘˘˘كر˘˘˘صش وأا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةد˘ع ن˘م ،ىر˘خأا ة˘يرا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا

رئازجلا ميلقإا˘ب ة˘ع˘قاو تارا˘ق˘ع
ن˘م ق˘ح ه˘جو نود ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا

تارار˘ق ى˘ل˘ع ه˘لو˘صصح لÓ˘˘خ
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘بو˘صشت زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
تاحاصسمل ةينوناقلا تاقورخلا

ةيصشتفملا ةربخل اق˘فو ،ة˘ي˘لا˘ي˘خ
.ةيلاملل ةماعلا

ةيصضرأا ةعطق ا˘هزر˘بأا ل˘ع˘لو
رتم003.93 نم ديزأا ةحاصسمب
را˘م˘صسلا داو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب ع˘˘بر˘˘م
ةقطنمب يعانصص بكرم ءاصشنإل
ة˘˘صصصصخ˘˘م ل˘˘صصألا ي˘˘ف ي˘˘ه
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح نا˘˘صضت˘˘حل
شصيصصخت نو˘نا˘ق ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘ي
.ةيراقعلا ةيعوألا

‐‐ ةدا˘ف˘ت˘صسلا هذ˘˘ه تءا˘˘جو
د˘ع˘ب ‐ة˘صسل˘ج˘لا ي˘صضا˘ق بصسح
ي˘ن˘طو˘لا شسل˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م
راد˘صصإا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل

نم عورصشملا ةع˘ي˘ب˘ط ل˘يو˘ح˘ت
عورصشم ى˘لإا ي˘عا˘ن˘صص بكر˘م
ةدافتصسلا رارق رادصصإاو هيفرت
ي˘لاو ل˘ب˘ق ن˘م زا˘ي˘ت˘ملا ق˘حو
ى˘لإا عو˘جر˘لا نود ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
،رامثتصسÓل ينطو˘لا شسل˘ج˘م˘لا

نأا ثيح ،ةيوصستلا يف هلياحتو
تنا˘˘ك ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةا˘ي˘ح ةد˘˘عا˘˘ق ا˘˘ق˘˘با˘˘صس ل˘˘كصشت
نود دادح يلع اهيلع ىلوتصسا

ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘˘صصخر
جات˘نإل ع˘ن˘صصم ى˘لإا عور˘صشم˘لا
ن˘كر˘ل ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح اذ˘˘كو تفز˘˘لا
تبب˘صست ثي˘ح لا˘غ˘صشألا تا˘ي˘لآا
ةرا˘صسخ ي˘˘ف ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا كل˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل
.ارايلم331ب ردقت ششارحلا

نود دادح يلع دافتصسا امك
ةيصضرأا عطق ةدع نم قح هجو
نيعو ياد نيصسح ةيدلب ميلقإاب
ى˘لإا ،ءا˘صضي˘ب˘لا راد˘لاو نا˘ي˘ن˘ب˘لا

،ىرخألا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غ
فلأا61 نم ديزأاب ةحاصسم اهنم
Óصضف ياد نيصسحب عبرم رتم

ع˘ط˘ق ةد˘ع ى˘ل˘ع ه˘ئاد˘ت˘عا ن˘˘ع
فلأا03 اهنم ةيحÓف ةيصضرأا

بكر˘˘م زا˘˘ج˘˘نل ع˘˘بر˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘م
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘صضا˘˘ير
عافد دكأا ،هبناج نم .ةمصصاعلا
مكحلا فانئتصسا ،خوز مهتملا
.ةزابيت ءاصضق شسلجم ىدل

دق ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م تنا˘كو
قبصسألا ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘لاو تنادأا
ن˘ي˘تر˘خآا دا˘صسف ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
،امهنم ةدحاو لكل ،نيتقرفتم

ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس تاو˘˘ن˘˘صس5ب
ع˘˘م ة˘˘مار˘˘غ نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م د˘˘˘حاوو
هعاديإاو هكÓمأا عيمج ةرداصصم
.ةمكاحملا ةصسلج لÓخ نجصسلا

داصسف مهتب ناتيصضقلا قلعتتو
دارفأاب ةقÓع ىلع ىرخألا يه
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م ل˘˘ك
دب˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘صسألا
ل˘˘جر اذ˘˘كو ل˘˘ما˘˘ه ي˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘لا
توكحط نيدلا يحم لامعألا

.هتلئاع نم دارفأاو

watan@essalamonline.com
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«دادح يلع» ةيسضق ‘ انجسس تاونسس عبرأاب خوز رداقلا دبع ةنادإا

ط.ةراشس

تاونشس4ـب ،قبشسأ’ا ةمشصاعلا يلاو ،خوز رداقلا دبع مهتملا صسمأا ايروشضح اينلع ةيئادتب’ا ةزابيت ةمكحم تنادأا
.دادح يلع ،قبشسأ’ا تاشسشسؤوملا ءاشسؤور ىدتنم صسيئرل تازايتما حنمب قلعتت داشسف مهتب ةذفان انجشس

ةيلو نمأا حلاصصم تنكمت
ةينمأا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ي˘قاو˘ب˘لا مأا
ةقرف نم لك يف ةلثمم ةيعون
ةقفرIRB لخدتلاو ثحبلا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
PUTS تاردخملاب يعرصشلا
ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملاب
نع ف˘صشكلا ن˘م ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ةصصتخم ةيلود ةكبصش ءاصضعأا
تارد˘خ˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو
نم ديزأاـب تردق تاردخملا

. غلك061
تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بصسحو

تءاج ةيلمعلا نإاف ،حلاصصملا
يرحتلا بيلاصسأا لامعتصسا دعب
م˘ئاد˘لا ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا

ةمكحم ةباين عم ر˘م˘ت˘صسم˘لاو
ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع
نوناق يف اهيلع شصوصصنملاو
م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإلا
ة˘كب˘صش ءا˘صضعأا ن˘ع ف˘˘صشكلا
ةرجاتملا يف ةصصت˘خ˘م ة˘ي˘لود
ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا رد˘˘صصم
ن˘طو˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلا دود˘˘ح˘˘لا

.مهتيوه ديدحتو
تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق˘ل ا˘ق˘ب˘طو

د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت م˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
شصاصصت˘خا ى˘لإا شصا˘صصت˘خلا

ةيلوب ءارفصصلا نيع ةمكحم
ءاقلإا ىلع لمعلا ةيغب ةماعنلا
نورا˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع شضب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
مت نيأا ،هيدعاصسمو تاردخملا

تاردخ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
نكمت اميف ، غلك061 قوفت
. رارفلا نم نوطروتملا

ةليصصف رصصانع نكمت امك
ةليلم ن˘ي˘ع˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ن˘مألا
ةيميلقإلا ةعومجملل ة˘ع˘با˘ت˘لا
يقاوب˘لا مأا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
نم ةصشوطرخ5441 زجح نم
ملع امبصسح ،شسماخلا فنصصلا
.ينمألا كلصسلا تاذ نم شسمأا

مت هنأاب ردصصملا تاذ دافأاو
ىلع ءانب ةيلمعلا هذه ديصسجت
رصصانع ىلإا ةدراو تامولعم
ة˘ب˘كر˘م دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت كرد˘˘لا

ةي˘ح˘لاو˘صصلا ي˘ح˘ب ة˘هو˘ب˘صشم
نأا لمتحي ةليلم نيع ةنيدمب
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب نو˘˘كت
.ششيطارخلا

فيقوتو نيمك عصضو دعبو
متي˘ل ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘ب˘كر˘م˘لا
599 ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب رو˘ث˘ع˘لا

ملم61 را˘˘ي˘˘ع ة˘˘صشو˘˘طر˘˘خ
ةصشوطرخ054 ىلإا ةفاصضإلاب
اقفو ،ملم21 رايع نم ىرخأا
.ردصصملا تاذل

هيف هبتصشملا فيقوت مت دقو
ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘م˘˘كح˘˘م
شسبح˘لا ن˘هر ه˘عاد˘يإا˘ب تر˘مأا
،هتمكاحم راظتنا يف تقؤوملا

.هيلإا ةراصشإلا تمت املثم
صشيششربل يرشضحلا نمأ’ا

جورمب حيطي ةياجب يف
طشسولا يف تاردخملا

 يشسردملا
ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت

لوألا يرصضحلا نمأÓل ةعباتلا

ةرئاد ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ششي˘صشر˘ب
في˘قو˘ت ن˘م ة˘يا˘ج˘ب˘ب ر˘صصق˘لا
ايئاصضق هنع ثوحبم شصخصش
ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت
عيبل˘ل ا˘ه˘صضر˘عو تارد˘خ˘م˘لا
برقلاب ةعورصشم ريغ ةقيرطب
ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ن˘م
،ة˘يا˘ج˘ب˘˘ب ر˘˘صصق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
رصصانع مايقب تءاج ةيلمعلا
ة˘ب˘قار˘م تا˘يرود˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا
ىد˘لو ،شصا˘صصت˘خإلا عا˘ط˘ق˘˘ب
برقلاب ششيصشرب يح مهغولب
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘حأا ن˘˘˘˘˘م
م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع هو˘˘ب˘˘صشم شصخ˘˘صش
رارفلا لواح نيأا ،ةيران ةجارد
،مهل هتد˘ها˘صشم د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
ةطرصشلا رصصان˘ع ة˘ن˘ط˘ف ن˘كل
ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘كم
ىدبأا نأا دعب هيلع ةرطيصسلاو
طبصض دقو ،ةد˘يد˘صش ة˘موا˘ق˘م
نم رئاجصس ةبلع ىلع هتزوحب
عطق اه˘ل˘خاد˘ب ورو˘ب˘لا˘م عو˘ن
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘م تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
هل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘بو ،كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
هنأاب ني˘ب˘ت ة˘طر˘صشلا ر˘ق˘م ى˘لإا

لحم اي˘ئا˘صضق ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م
ا˘يا˘صضق ل˘جأل شضب˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأا
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ةد˘يد˘ع ة˘ي˘مار˘˘جإا
،ةقر˘صسلا ،تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت
قيقحتلا ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب.ءاد˘ت˘علا
د˘˘صض ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘نأا
مامأا هميدقت متو ،هيف هبتصشملا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
شصت˘خ˘م˘لا روز˘ي˘مأا ة˘م˘كح˘˘م
لوثملا ةصسلج دعبو ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
ه˘ق˘ح ي˘˘ف ترد˘˘صص يرو˘˘ف˘˘لا

ةذفان شسبح رهصشأا ةتصس ةبوقع
00003 اهردق ةيلام ةمارغو
رمأÓل اعبت عاديإا رمأا عم ،جد
 . هدصض رداصصلا شضبقلاب

موحللا نم غلك06 طبشض
ةحلاشصلا ريغ ءاشضيبلا

يرششبلا كÓهتشسÓل
تليشسمشسيتب

ة˘˘طر˘˘صش ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نمأاب ةئيبلا ةيا˘م˘حو نار˘م˘ع˘لا

لÓ˘˘خ تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت ة˘˘˘يلو
ةنيدملا طصسوب ةبقارم ةيلمع
اهنتم ىلع ةبكرم فيقوت نم
ءاصضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
ةد˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كو
ةيكتصسÓب شسايكأاب ةعوصضوم
ةئبعت˘ب ة˘صصا˘خ نو˘ل˘لا ءادو˘صس
ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت ثي˘ح تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
بيبط˘لا فر˘ط ن˘م ة˘لو˘م˘ح˘لا
نأا د˘˘كأا يذ˘˘لاو ير˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كلا

شسا˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ب ة˘˘˘عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لاو
ر˘ي˘غ تح˘ب˘صصأا  ة˘ي˘˘كت˘˘صسÓ˘˘ب

،يرصشبلا كÓهتصسÓل ةحلاصص
ةمزÓلا طورصشلا مارتحا مدعل
،ةيحصصلا ةمÓصسلاو ةفاظ˘ن˘ل˘ل
ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلا

ةردقملا ءاصضيبلا موحللا نم
فÓتإا متو اذه  . غلك (06) ـب
ى˘ل˘ع ةزو˘ج˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا

ينقتلا مدر˘لا ز˘كر˘م ىو˘ت˘صسم
يرط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا رو˘صضح˘ب
 .فلاخملاو

 ديمح.ز / Ëرك.ت

 يقاوبلا مأاب صسماخلا فنشصلا نم ةششوطرخ0041 نم ديزأا زجح

ةرجاتملا يف ةسصتخم ةيلود ةكبسشل ةيدويلوه ةدراطم
ةيقرسشلا دودحلا وحن برغملا نم تاردخملاب

«حيشسف نب» لامعأ’ا لجر ةيشضق يف

«نÓعز»ـل تاونسس01و لوغو «ىيحيوأا»ـل اسسبح ةنسس21 سسامتلا

صسفنتلا يف قيشض ةجيتن

رقمب رخآا فوقوم ةافو
نارهو يف ةطرسشلا
نارهو ةي’و نمأا حلاشصم تدافأا
رقم مامأا فوقوم ةافو نأا ،صسمأا
لوأا ءاشسم عبارلا يرشضحلا نمأ’ا
يف قيشض ةجيتن تناك صسمأا
حتف ىلإا ةريششم ،صسفنتلا

تاشسبÓم لوح قيقحت
تاذل نايب بشسحو.ةعقاولا
حلاشصم تفقوأا دقف ،ةئيهلا
،نارهوب عبارلا يرشضحلا نمأ’ا
ةعاشسلا دودح يف صسمأا لوأا

)وعدملا نم لك ،ءاشسم د51و91
83 رمعلا نم غلابلا (ل.صش
غلابلا (ج.ب) وعدملاو ،ةنشس
هبتششملا ،ةنشس24 رمعلا نم
تاردخملا جيورت يف امهيف
دعبو ،ةيلقعلا تارثؤوملاو
يرشضحلا نمأ’ا رقمل امهدايتقا
ديدحتلابو ،قيقحتلا ةلشصاومل

رقملل يجراخلا لخدملا دنع
قيشضب ( ل.صش )وعدملا بيشصأا

.صسفنتلا يف
لاشصت’ا مت روفلا ىلعو
ةيندملا ةيامحلا حلاشصمب
ةيبطلا ةناعإ’ا حلاشصمو
مودق دعبو ةيلاجعتشس’ا
،هيف هبتششملا ةافو دكأا بيبطلا

راطخإا دعبو .نايبلا تاذل اقفو
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
ناكملا نيع ىلإا لقنت ،نشسوÓف
ةنياعمل يعرششلا بيبطلا ةقفر
نم قيقحت حتف متو.عئاقولا

ايميلقإا ةشصتخملا ةباينلا فرط
.ثداحلا تاشسبÓم ةفرعمل

م.ةزمح

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو شسم˘ت˘لا
د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
ط˘˘ي˘˘ل˘˘صست شسمأا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

اصسبح تاونصس5 نيبام تابوقع
قح يف اذفان اصسبح ةنصس21و
داصسفلا ة˘ي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
لام˘عألا ل˘جر ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت˘م˘لا

لوألا ريزولاو ،حيصسف نب دمحم
يريزوو ،ىيحيوأا دمحأا قباصسلا
،لوغ را˘م˘ع ،ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ل˘ق˘ن˘لا

ثي˘ح ،نÓ˘˘عز ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو شسم˘˘ت˘˘لا
اصسبح ةنصس21 ةبوقع طيلصست
يف ةمارغ رانيد نويلمو اذفان

دمحأا قبصسألا لوألا ريزولا قح
لقنلا ريزو لوغ رامعو ىيحيوا
يف تاونصس01 ةبوقعو قباصسلا

.ينغلا دبع نÓعز قح
ة˘ن˘يز˘خ˘لا عا˘˘فد بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك

ءايركز كولهد ذاتصسألا ةيمومعلا
رانيد نويلم11 هردق شضيوعتب

ن˘مو ،ح˘ي˘صسف ن˘ب د˘صض ير˘ئاز˘ج
ق˘ح˘ل يذ˘لا رر˘˘صضلا ن˘˘ع ه˘˘ع˘˘م
ىلإا ةفاصضإا ةيمومعلا ةنيزخلاب
رانيد نويلم نيب حوارتت غلابم
را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا001و ير˘˘ئاز˘˘˘ج
. نيمهتملا يقاب دصض يرئازج

:ةيروهمجلا ليكو تاصسامتلا
ل˘جر ،د˘م˘ح˘م ح˘ي˘صسف ن˘ب ‐

تاونصس8 ةبوقع شسامتلا ،لامعأا
.ةذفان ةمارغ نويلمو اذفان اصسبح

لجن ،نيدلا فيصس حيصسف نب‐
6 ة˘بو˘ق˘ع شسا˘م˘ت˘لا ،ح˘ي˘صسف ن˘ب
نو˘ي˘ل˘مو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس
.ةذفان ةمارغ رانيد

لوألا ريزولا ،ىيحيوأا دمحأا‐
ةنصس21 ةبوقع شسامتلا ،قباصسلا

ةمارغ رانيد نويلمو اذفان اصسبح
.ةذفان

ر˘يزو ،ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع نÓ˘˘عز‐
ةبوقع شسامت˘لا ،ق˘با˘صسلا ل˘ق˘ن˘لا

نويلمو اذفان اصسبح تاونصس01
.ةذفان ةمارغ رانيد

ل˘ق˘ن˘لا ر˘˘يزو ،لو˘˘غ را˘˘م˘˘ع‐
ةنصس21 ةبوقع شسامتلا ،قباصسلا

ةمارغ رانيد نويلمو اذفان اصسبح
.ةذفان

ي˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘صسح ن˘˘ب يزو˘˘˘ف‐
شسا˘م˘˘ت˘˘لا ،ق˘˘با˘˘صسلا ةد˘˘كي˘˘كصس
اذفا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس8 ةبو˘ق˘ع
.ةذفان ةمارغ رانيد نويلمو

ي˘لاو ،د˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘لا˘˘بردو˘˘ب‐
شسا˘م˘˘ت˘˘لا ،ق˘˘با˘˘صسلا ةد˘˘كي˘˘كصس
اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس01ةبوقع
.ةذفان ةمارغ رانيد نويلمو

ي˘˘˘لاو ،ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح فو˘˘˘˘فرد‐
شسا˘م˘˘ت˘˘لا ،ق˘˘با˘˘صسلا ةد˘˘كي˘˘كصس
اذفا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس7 ةبو˘ق˘ع

.ةذفان ةمارغ رانيد نويلمو
ماعلا نيمألا ،دمحم براحم‐

شسامتلا ،ل˘ق˘ن˘لا ةرازو˘ب ق˘با˘صسلا
اذ˘فا˘ن ا˘˘صسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘صس6ةبوقع
ةذفان ةمارغ نويلمو

ءانيم ريدم ،يديعل طبارم ‐
ة˘بو˘˘ق˘˘ع شسا˘˘م˘˘ت˘˘لا ،ةد˘˘كي˘˘كصس
نويلمو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس5
.ةذفان ةمارغ رانيد

ي˘ف بي˘قر ،لا˘م˘ك ناو˘ي˘ل˘ع ‐
ةبوقع شسامتلا ،ةيندملا ةيامحلا

رانيد نويلمو ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس5
.ةذفان ةمارغ

ماع ريد˘م ،د˘م˘ح˘م رو˘ي˘م˘ح ‐
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كÓمألا
اصسبح تاونصس6ةبوقع شسامتلا
.ةذفان ةمارغ رانيد نويلمو اذفان

ريدم ،نيدلا رصصن يوافلخ ‐
،ةد˘˘˘كي˘˘˘كصسب ة˘˘˘لود˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘ما
تاونصس6 اهردق ةبوقع شسامتلا

‐.ةذ˘فا˘ن ة˘مار˘غ را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘مو
ةلودلا كÓمأا ريدم ديصشر ةرامع
اهردق ةبوقع شسامتلا ةدكيكصسب
نويلمو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس6
لصصيف ةبح ‐.ةذفان ةمارغ رانيد
ةبوقع شسامتلا ،ةعانصصلا ريدم
اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس5 ا˘هرد˘˘ق
.ةذفان ةمارغ رانيد نويلمو

ط.ةراشس
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ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم بلا˘˘˘˘ط
ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ف˘ح˘صص ر˘م˘˘تؤو˘˘م
ة˘كار˘˘صشلا˘˘ب مÓ˘˘عإلا ةرازو
Ó˘ب نو˘قا˘ع˘م ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ع˘˘م
يوذل ماعلا داحتلاو دودح
موي ،نيطصسلف يف ةقاعإلا
ق˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثلا

عمتج˘م˘لا ،12/21/0202
ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا˘˘ب ي˘˘لود˘˘لا
ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإÓ˘˘˘ل لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
ى˘˘˘˘˘صضر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘˘˘صسألا

نم ةقاعإلا يوذ ىرصسألاو
لا˘˘قو .لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘˘صس
يف ةيذيفنتلا ةنجللا وصضع
لوؤوصسمو ريرحتلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةيبعصشلا تاميظ˘ن˘ت˘لا ةر˘ئاد
لصصاو ريرحتلا ةمظنم يف
رمتؤوملا لÓخ ،فصسوي وبأا
ءانجصس» ناونع لمح يذلا

يوذ ن˘م نا˘ب˘صضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ
:«ءايحألا ر˘با˘ق˘م ي˘ف ة˘قا˘عإا

ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإلا˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘˘ن»
شصا˘˘خ˘˘صشألا ن˘˘م ىر˘˘˘صسألا
ن˘˘˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘˘˘˘عإلا يوذ
نوصضرعتي نيذلا ىصضرملا

ةصصاخ دمعتم يبط لامهإل
ءا˘˘˘بو ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
كانه نإا :فاصضأاو .انوروك
˘ما˘م˘˘ت˘˘هلا ءÓ˘˘يل ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ة˘قا˘عإلا يوذ شصا˘خ˘صشألا˘ب

ةد˘ع˘صصألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘صضلا ط˘˘ي˘˘ل˘˘˘صستو
ع˘م ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘مو م˘ه˘قو˘ق˘ح
بب˘˘˘صسب م˘˘˘هداد˘˘˘عأا دا˘˘˘˘يدزا
لÓت˘حلا تاو˘ق فاد˘ه˘ت˘صسا
،ةز˘غ عا˘ط˘قو ة˘ف˘˘صضلا ي˘˘ف
تار˘˘ي˘˘صسم لÓ˘˘خ ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
لجصس يتلا ةيملصسلا ةدوعلا
ةباصصإا073 نم رثكأا اهيف
مهنم تارصشعلا دقفو ةجرح
و˘˘˘بأا را˘˘˘صشأاو .م˘˘˘˘ه˘˘˘˘فار˘˘˘˘طأا
را˘طإا ل˘خاد ل˘م˘ع˘ن ف˘صسو˘ي

د˘ق˘ع˘ل ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
˘ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م
ة˘قا˘عإلا يوذ شصا˘خ˘صشأÓ˘˘ل
تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا ءار˘˘˘˘˘˘جإاو
˘ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد
تاداي˘ق با˘خ˘ت˘نل ل˘ب˘ق˘م˘لا
يوذ شصا˘˘خ˘˘صشألا ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت
دهجلا ىلا اريصشم ،ةقاعإلا
اعرف51 زاجنإل لوذ˘ب˘م˘لا
شصاخصشأÓل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
شسد˘ق˘لا ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘عإلا يوذ
ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفصضلا

ى˘ل˘ع د˘كأاو .تا˘ت˘صشلا ي˘فو
دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘صضت ةرور˘˘˘صض
طغصضلل يلودلا عمت˘ج˘م˘لا

ع˘˘˘فر˘˘˘ل لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ا˘˘نار˘˘˘صسأا ن˘˘˘ع ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘صص لا˘˘˘صصيإاو
اوناعي نمم ة˘صصا˘خ م˘لا˘ع˘لا

ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘هإلا ن˘˘˘˘م
يف مهتدارإا رصسك ةلواحمو

ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘˘ت ل˘˘ظ
نم ءا˘بو˘لا˘ب ا˘با˘صصم041،
لا˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ىر˘˘صسلا
تام˘ظ˘ن˘م˘لا شضو˘ف˘م بئا˘ن
:يرصصملا ميهاربإا ةيبعصشلا
يذلا يصسائرلا موصسرملا نا
نم ةد˘عا˘ق دا˘ح˘تلا د˘م˘ت˘عا
،ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م د˘عاو˘ق
ة˘فا˘كب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي دا˘˘ح˘˘تلاو
اهب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا

.تادا˘˘˘ح˘˘˘تلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
نواعت˘لا˘ب ى˘ع˘صسن :فا˘صضأاو
تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ع˘˘˘م
ر˘م˘تؤو˘م˘لا د˘ق˘ع˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

ة˘يدا˘ي˘ق ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه با˘˘خ˘˘ت˘˘ناو
ع˘م ل˘صصاو˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صست
يوذ نم تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.مهل معدلا ميدقتو ةقاعإلا

د˘ق˘ع ةرور˘صض ى˘˘لا را˘˘صشأاو
م˘عد بنا˘ج ى˘لا ر˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا
مهقوقح خ˘ي˘صسر˘ت˘ل دا˘ح˘تلا

تاصسصسؤوملا يف لمعلا يف
مهفور˘ظ ع˘م بصسا˘ن˘ت˘ي ا˘م˘ب
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
داد˘˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘˘ف عا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ترلا
ة˘قا˘˘عإلا يوذ شصا˘˘خ˘˘صشألا
تا˘˘˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘م بب˘˘˘˘˘˘صسب
ي˘ف لÓ˘ت˘˘حلا تاءاد˘˘ت˘˘عاو
هتهج نمو .ةريخألا ةنوآلا
ةئيه يف مÓعإلا ريدم لاق
ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش
،حتيرصش ر˘ئا˘ث ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
نوناعي اريصسأا07 كانه نإا

ة˘˘˘يد˘˘˘˘صسج تا˘˘˘˘قا˘˘˘˘عإا ن˘˘˘˘م
ةفاصضإلاب ،ةيصسحو ةيصسفنو
قلطأا ن˘م˘م تار˘صشع˘لا ى˘لإا

.مهلاقتعا ءانثإا رانلا مهيلع
د˘لا˘خ ىر˘صسألا نإا فا˘˘صضأاو
رو˘˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘مو ششيوا˘˘˘˘˘˘صشلا

ششار˘˘با د˘˘م˘˘ح˘˘مو يد˘˘قو˘˘م
نيذلا ىرصسألا نم مهريغو
مهبلصسي تاقاعإا نم نوناعي

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع شصو˘˘صصن˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘ثاو˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
.ةيلودلا

ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي ،ح˘˘ت˘˘ير˘˘صش ع˘˘با˘˘تو
ريصسأا007 لÓتحلا نوجصس
مئارجل نوصضر˘ع˘ت˘يو شضير˘م
اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو تا˘˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ناو
.ة˘˘قا˘˘عإلا يوذ شصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا

كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘لا ا˘˘عدو
ىرصسلا ءامصسأا قÓطإاب ايلود
ىصضرملاو ةقاعإلا يوذ نم
ط˘ي˘ل˘صست˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود ي˘˘ف
م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘˘صضلا

(ل˘ي˘ئار˘صسإا) ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘صضلاو
ا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،م˘˘ه˘˘ن˘˘ع جار˘˘فإÓ˘˘ل
نا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ثدحلا ىوتصسم ىلع نوكت

1202 ما˘˘ع نو˘˘كي ل ى˘˘ت˘˘ح
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع
.ىرصسلا دصض

افو ‐ ةينيطشسلفلا ءابنأ’ا ةلاكو:ملقب

..قبُطم يقوقح تمشص طشسو

ةدامح ىودف ةريسسألا لزع لسصاوت لÓتحإلا تاطلسس

نوج˘صسلا تا˘ط˘ل˘صس ل˘صصاو˘ُت
ة˘ي˘صسد˘ق˘م˘لا ةر˘˘ي˘˘صسألا لز˘˘ع
ن˘يزا˘نز ي˘˘ف ةدا˘˘م˘˘ح ىود˘˘ف
ششار˘˘حأا˘˘ب نو˘˘ماد˘˘لا ن˘˘ج˘˘˘صس
.لمركلا

لاصصتإا يف ةدامح رذنُم لاقو
حابصص ةلظنح ريرحت ةفرغب

0202/21/22 ءاثÓ˘ث˘لا مو˘ي
وه يلاحلا هتجوز لزع نإا
ىرج ثيح ماع لÓخ يناثلا

ًاموي37 ةدمل ًاقباصس اهلزع
تارتف ىلإا ًات˘فل ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
د˘˘ه˘˘صشت ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘لز˘˘ع
ةيلئاعلا ةرايزلا نم اهنامرح

يلاتلابو ني˘ما˘ح˘م˘لا ةرا˘يزو
ة˘عو˘ط˘ق˘˘م ا˘˘هرا˘˘ب˘˘خأا ل˘˘ظ˘˘ت
راصشأاو .ًلوهج˘م ا˘هر˘ي˘صصمو
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةدا˘˘˘م˘˘˘ح
ةيقوقحلا تا˘ه˘ج˘لا تد˘صشا˘ن
ةيصضق ةعبات˘م˘ل ة˘ي˘نا˘صسنإلاو
ةهج يأا كِرَحُت نأا نود ىودف

تاو˘˘ق نأا ر˘˘كذ˘˘ي .ًا˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صس
ةدا˘م˘ح تل˘˘ق˘˘ت˘˘عإا لÓ˘˘ت˘˘حإلا
باب ةقطنم نم ًاماع (33)
ةلت˘ح˘م˘لا شسد˘ق˘لا˘ب دو˘ما˘ع˘لا
تمعزو7102/8/21 مو˘˘ي
ذيفنت تلواح اهنأا هنيح يف
يف اهمُكحَت˘ِل ن˘ع˘ط ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةرصشعل نجصسلاب قحل تقو
ةمارغ عفدب اهمزلُتو ماوعأا

لكيصش فلأا03 ةميقب ةيلام
رلود0079 برا˘˘ق˘˘يا˘˘˘م )
. (ىكيرما

ةدا˘م˘ح ىود˘ف ةر˘ي˘صسأÓ˘˘لو
روصص ةق˘ط˘ن˘م ن˘كصست ي˘ت˘لا

ةمصصاعلا قرصش بونج رهاب
لا˘ف˘طأا ة˘˘صسم˘˘خ ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م نو˘˘مور˘˘ح˘˘˘م
اهنع م˘ه˘ت˘ل˘ئ˘صسأا˘ب نو˘قرؤو˘يو
نم اه˘ئا˘ف˘ت˘خإا با˘ب˘صسأا ن˘عو
ناك ول ملاع ريمصض مهتايح
.ءايح وأا ةايح اياقب هيف

 :ةلظنح ‐نوجشسلا ‐ةزغ

ًاديهسش ،اريسسأا ،احيرج :راطنقلا ريمسس ...هداهسشتسسا ىركذ يف

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘كت م˘˘˘˘˘˘ل
نم ٍموي يف ،ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
شصخ˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق ،ما˘˘˘˘˘يألا
لب ،مهدحو نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةيصضق يه تلازامو تناك
.نا˘˘كم ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف بر˘˘˘ع˘˘˘لا
فلآا برعلا مّد˘ق ا˘ه˘ل˘جأÓ˘ف
ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘˘مو ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا
ةلود ُلخت مل ذإا ،ىرصسألا

يف ةكرا˘صشم˘لا ن˘م ة˘ي˘بر˘ع
لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا ة˘˘˘˘˘موا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا وأا ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا
هتÓقت˘ع˘مو ه˘نو˘ج˘صس ل˘خاد
ي˘˘قا˘˘ب˘˘˘ل ه˘˘˘لÓ˘˘˘ت˘˘˘حا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ماع ةينيطصسلفلا يصضارألا

ىرصسأا كانه ناكف ،7691
نو˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لو نو˘˘˘ير˘˘˘صصم
نو˘˘˘˘يرو˘˘˘˘صسو نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ندرأاو
نو˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘مو نو˘˘ي˘˘قار˘˘˘عو
نو˘ير˘ئاز˘جو نو˘˘ي˘˘نادو˘˘صسو
نو˘يدو˘ع˘˘صسو نو˘˘ي˘˘صسنو˘˘تو
.مهريغو نويبيلو

نولكصشي اع˘ي˘م˘ج ءلؤو˘هو
بع˘˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م
 .ينيطصسلفلا
ايو˘صس اور˘ط˘صس ن˘يذ˘لا م˘ه˘ف
نيينيطصسلفلا م˘ه˘ناو˘خإا ع˘م
ةد˘˘حو˘˘لا تا˘˘ح˘˘ف˘˘˘صص عورأا

يبرعلا لاصضنلاو محÓتلاو
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
مهو .يليئارصسإلا لÓتحلا

كلذ˘˘˘˘˘ك اور˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘˘˘م
ف˘ل˘خ ة˘ئ˘ي˘صضم تا˘ح˘˘ف˘˘صص
اذ˘˘˘ل .ه˘˘˘نو˘˘˘ج˘˘˘صس نا˘˘˘ب˘˘˘صضق

ةر˘˘˘˘كاذ˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
.بل˘ق ر˘ه˘ظ ن˘ع م˘هءا˘م˘˘صسأا

ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج م˘˘˘هو ل ف˘˘˘ي˘˘˘˘ك
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ريمصسو ! ةريصسألا ةكرحلاو
ريمصس» .مهنم دحاو راطنقلا
نم ينانبل باصش «راطنقلا

د˘˘˘قو ،2691 ما˘ع د˘ي˘˘لاو˘˘م
ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف ق˘˘˘صشع
ي˘˘ف طر˘˘خ˘˘ناو ،ه˘˘ت˘˘لو˘˘ف˘˘˘ط
ةينيطصسلفلا ةروثلا لئاصصف
لم˘حو ،ه˘با˘ب˘صش نا˘ع˘ير ي˘ف
مدقتو ةعا˘ج˘صشب ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لا
ن˘˘˘ع ًا˘˘˘˘عا˘˘˘˘فد فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا
ىطختو ،اهارثو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
لو˘˘ق˘˘ح زوا˘˘ج˘˘تو دود˘˘ح˘˘لا
ى˘لإا ر˘ح˘ب˘لا ر˘ب˘عو ،ما˘غ˘لألا
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف لا˘م˘صش ا˘˘يرا˘˘ه˘˘ن

يطا˘ط˘م قروز ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ه˘قا˘فر ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘م
يليئارصسإلا لتحملا مواقيل
يف مهاصسي˘لو ،ه˘جو˘ل ًا˘ه˘جو
ي˘˘˘˘˘صضارألا ةدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا
.ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
،كب˘ت˘صشاو موا˘˘ق «ر˘˘ي˘˘م˘˘صس»
ن˘م د˘يد˘ع˘لا حر˘˘جو ل˘˘ت˘˘قو
نأا ل˘ب˘˘ق ،لÓ˘˘ت˘˘حلا دو˘˘ن˘˘ج
ةدعب باصصيو ،هتريخذ ذفنت
ه˘˘مد فز˘˘ن˘˘يو تا˘˘صصا˘˘صصر
يبرعلا نطولا ىرث يوريل
ًاريصسأا عقي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ل˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘صضب˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف
 .يليئارصسإلا

فو˘ن˘صص ع˘صشبأل شضر˘ع˘˘ت˘˘ف
ةا˘˘˘عار˘˘˘م نود ،بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘خو ،ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإل
نم تارطقب هتنازنز ناردج
ة˘ل˘حر˘م فور˘ح ى˘˘لوأا ه˘˘مد
.هتاي˘ح ةر˘ي˘صسم ي˘ف ةد˘يد˘ج
ي˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف كلذ نا˘˘˘˘ك
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘صشع˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
.9791 ما˘ع ل˘ير˘با/نا˘صسي˘ن
يذ˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا تاذ و˘˘˘هو
ةد˘˘˘ن˘˘˘˘جألا ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأا
ريصسأÓل اموي ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا
لكل ءافوو اميركت ،يبرعلا

اولصضان نيذلا برعلا ءلؤوه
ل˘جأل او˘ل˘ق˘ت˘عاو او˘˘ح˘˘صضو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘صضقو ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف
.ةلداعلا

نم نيرصشعلاو نماثلا يفو
ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي/ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ك
تردصصا0891ماع
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
بي˘با ل˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

د˘بؤو˘م˘لا ن˘˘ج˘˘صسلا˘˘ب ًا˘˘م˘˘كح
،تارم شسمخ (ةايحلا ىدم)
،ًاماع74 ى˘لا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
.ي˘بر˘ع˘لا با˘صشلا كاذ ق˘ح˘ب
نرق ع˘بر «ر˘ي˘م˘صس» ى˘صضمأا

ع˘˘برأا م˘˘هداز ،ن˘˘مز˘˘˘لا ن˘˘˘م
كلذ نم رثكأاو لب ،تاونصس
بهايغ يف ،روهصش ةعصضبب
ل˘˘جأل لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘˘ج˘˘˘صس
و ا˘هار˘ثو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ة˘ير˘ح
ارصسق لخدو ،اهبعصش قوقح
«رب˘صصلا تلار˘ن˘ج» ة˘م˘ئا˘ق

يذ˘˘لا ح˘˘ل˘˘ط˘˘˘صصم˘˘˘لا و˘˘˘هو
ىلع نوينيطصسلفلا هق˘ل˘ط˘ُي
مهلاق˘ت˘عا ى˘ل˘ع ى˘صضم ن˘م
و˘هو ،نر˘ق ع˘˘بر ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ىرصسألا ديمع» ربتعُي كلذب
خيرا˘ت˘لا ر˘م ى˘ل˘ع «بر˘ع˘لا

،ن˘ي˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ط˘ق˘ف شسي˘˘لو
ءا˘صضق م˘هر˘ث˘كأا هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
نو˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘صسل˘˘˘ل
.لصصاوتم لكصشب لÓتحلا

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘صسي اذ˘˘˘كه
،ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ة˘كر˘˘ح˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت اذ˘˘كهو
.ا˘ه˘تÓ˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘صسألا

تاو˘˘ن˘˘صس داد˘˘ت˘˘˘ما ى˘˘˘ل˘˘˘عو
«را˘ط˘ن˘ق˘لا» شضر˘ع˘ت ،هر˘صسأا
ةو˘صسقو م˘ل˘˘ظ˘˘لاو ر˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ىرصسألا يقاب˘ك ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا
امبرل نكل ،نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةا˘نا˘˘ع˘˘م قو˘˘ف˘˘ت ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
نم هنا˘مر˘ح ءار˘ج ن˘ير˘خآلا

لاوط هئابرقأاو هلهأا ةرايز
مل كلذ نأا لإا ،هنجصس ةرتف
ام زهي ملو ،هتدارإا رصسكي
،ةيلاع ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘م ه˘ي˘ف
ا˘˘ت˘˘با˘˘ث «ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صس» ل˘˘˘ظ˘˘˘ف
عم ام˘ح˘ت˘ل˘مو ه˘ت˘ي˘صصخ˘صشب
تا˘˘قÓ˘˘ع ج˘˘صسنو ،ه˘˘ناو˘˘خإا

ة˘فا˘ك ع˘م ة˘ع˘صساو ة˘ي˘˘ن˘˘طو
فÓ˘˘ت˘˘˘خا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘صسألا
مهبحأاف ،ةيبزحلا مهتاءامتنا

قÓ˘خأا˘ب ى˘ل˘ح˘تو ،هو˘˘ب˘˘حأاو
.اهليثم لق ةعاجصشو ةيلاع
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف طر˘˘˘خ˘˘˘نا˘˘˘ف

ة˘ي˘لا˘صضن˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا
ًايوق ًادن ناكو ،ةيميظنتلاو
،ه˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ا˘˘مو نا˘˘˘ج˘˘˘صسل˘˘˘ل
بل˘˘ق ي˘˘ف ًا˘˘مود ًار˘˘صضا˘˘˘حو
ًا˘كرا˘صشم نا˘كو ،ة˘كر˘ع˘م˘˘لا

تاهجاوملا لك يف ًادئاقو
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب نا˘ب˘صضق˘لا ف˘ل˘خ
نع ةحوتف˘م˘لا تا˘بار˘صضإلا
اهي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ُي ا˘مو ما˘ع˘ط˘لا
ءا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘مألا كرا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م»ـب
كرا˘˘˘صش د˘˘˘قو.«ة˘˘˘يوا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘ب «د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلا»
تارا˘˘˘صصت˘˘˘نلا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘كر˘ح˘لا ةر˘˘ي˘˘صسم رو˘˘ط˘˘تو
.ةريصسألا

تادايق نم دحاو ربتعا اذل
د˘˘حأاو ةر˘˘ي˘˘صسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا
لاوط نييصساصسألا اهتدمعأا
 .هنجصس ةرتف
نوجصسلا يف هانفرع اذكه
ه˘قا˘˘فر ه˘˘ل د˘˘ه˘˘صشي اذ˘˘كهو
يف هوصشياع نممو هناوخاو
.لÓتحلا نوجصس

ويام/رايآا نم نيرصشعلا يف
ة˘˘˘˘˘˘˘˘لود تصضفر5891
ه˘حار˘˘صس قÓ˘˘طا لÓ˘˘ت˘˘حلا

يتلا لدابتلا ةقفصص نمصض
‐ةيبعصشلا ةه˘ب˘ج˘لا ا˘ه˘تر˘جأا
.ةماعلا ةدايقلا

ىلع ىرخأا ةرم ترصصأا مث
ه˘˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘صس قÓ˘˘˘˘˘طإا شضفر
يتلا لدابتلا ةقفصص نمصض
ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘لا بز˘˘ح ا˘˘هز˘˘ج˘˘˘نأا

˘ما˘ع ر˘يا˘ن˘˘ي/ي˘˘نا˘˘ث نو˘˘نا˘˘ك

د˘˘عو ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ث .4002
ر˘ير˘ح˘ت˘ب قدا˘صصلا بز˘ح˘˘لا
داع .8002 يف ًاريخأا ريمصس
ًار˘˘ح نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘م˘˘˘صس
دعأا مل» :لو˘ق˘ي˘ل ،ًار˘صصت˘ن˘م
دوعأا يكل لإا نيطصسلف نم
ل ن˘م˘ف .«ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ى˘˘لإا
فر˘ع˘ي ل ،ر˘˘ي˘˘م˘˘صس فر˘˘ع˘˘ي
يف .ة˘موا˘ق˘م˘لا تارا˘صصت˘نا

نا˘˘ك ،5102 رب˘م˘صسيد91
ةداهصشلا ع˘م ر˘ي˘م˘صس د˘عو˘م
ةراغ تفده˘ت˘صسا˘ف .نا˘ح د˘ق
ة˘˘ي˘˘خورا˘˘صص ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘كصسلا ةرا˘˘م˘˘ع˘˘لا
«ا˘نا˘˘مر˘˘ج» ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لا
هللا ىلإا دعصصف .ةيروصسلا

بو˘˘˘ل˘˘˘ق ي˘˘˘ف نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
نيينانبللاو نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

.برعلاو
،ة˘ناور˘ف ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘˘ع*

شصت˘˘خ˘˘مو رر˘˘ح˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘صسا
ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشب
و˘˘˘صضعو ،ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةدحو شسيئرو ،ينيطصسلفلا
ي˘ف ق˘ي˘ثو˘ت˘لاو تا˘صسارد˘˘لا

ىر˘˘˘صسألا نوؤو˘˘˘صش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ه
،نيطصسلف يف نيرر˘ح˘م˘لاو
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضعو
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘صش ةرادإل
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘˘ب
ي˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘˘علا لوؤو˘˘˘˘˘صسمو
 .ةزغ عاطقب ةئيهلا
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سصّسصخُت ةيئلولا تاطلسسلا
معاطم ميعدتل ميتنسس رايلم21
ةديلبلاب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

تا˘ط˘ل˘صسلا تع˘ط˘ت˘قا
21 ،ةديلبلاب ةيئلولا

ميعدتل ميتنصس رايلم
تاصسصسؤوملا م˘عا˘ط˘م
ميدقت ةيغب ةيو˘بر˘ت˘لا

ةز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘جو
ةصصاخ ،نيصسردمتملل
ةيئاد˘ت˘بلا شسراد˘م˘لا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
.لظلا

ة˘يلو˘لا ي˘لاو ف˘صشك
بقع ،رصصيو˘ن لا˘م˘ك
نيصشدت ىلع هفارصشإا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘ئاد˘ت˘با
،ششي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي دلوأا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
ةقلعتملا ةين˘ما˘صضت˘لا
شسراد˘˘م˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت˘˘˘ب
داو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
م˘عا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
غ˘لا˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

معطم191 ا˘هدد˘˘ع
،تابجولا ايلاح مدقي
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘صس
نيلماعتملا
جردنت نييدا˘صصت˘قلا
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ة˘˘ب˘˘جو˘˘لا

ددع ربكأا فادهتصساو
هو˘نو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘˘م
ى˘˘ع˘˘صسي ه˘˘نا ي˘˘لاو˘˘لا
معطم52 د˘يوز˘ت˘˘ل
تابجولا ميدقتل رخآا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ن˘خا˘˘صسلا

نأاو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
نيديفتصسملا

ذ˘ي˘مÓ˘ت م˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م

ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي
ن˘م ي˘ت˘لا م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
ز˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘صش
م˘ل˘ع˘م˘لاو ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
،ل˘˘صضفألا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
ةيمك نأا ىلإا اريصشم
يتلا ةيئاذغلا داوملا
ميعدتل ،اه˘ع˘يزو˘ت م˘ت
ةيصسردملا م˘عا˘ط˘م˘لا

ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةليط يفكت ،ةيلولا
ن˘مو ،لوألا ي˘ثÓ˘ث˘لا
فار˘صشإلا م˘ت˘˘ي ،ة˘˘م˘˘ث

تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت

.اقحل
ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
نم ةرب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
انط91 ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
و ةفاجلا رصضخلا نم
نئاجعلا نم انط32
بلع8046 و
4273و ،فاج بيلح
،ن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
موحللا ىلإا ةفاصضإلاب
م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘جرد˘˘˘م ن˘˘˘˘كت

ة˘˘˘˘يذ˘˘˘˘غألا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ئل
معاط˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
حمصست ذإا ،ةيصسردملا
نم ذيمÓتلا نيكمتب
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ تا˘˘˘ب˘˘˘˘جو
ة˘ي˘ح˘˘صصو ة˘˘نزاو˘˘ت˘˘م
مهدعاصست ،ةعو˘ن˘ت˘مو
ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘هز˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘تو
ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘ي˘صصح˘ت˘لا

.يفرعملاو
بوبق داعشس

عراوششلا يف ةرهاظلا راششتنا ديازت دعب
ةيراجتلا تÓحملاو تارامعلا مامأاو

 تÓهمملا ةلازإاب بلاطم
ةلسشنخب ةينوناقلا ريغ

نا˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلا بلا˘˘˘˘˘˘˘˘ط
باحصصأاو
ة˘صصا˘خ ،تا˘ب˘كر˘م˘˘لا

با˘˘˘ح˘˘˘صصا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
تÓ˘فا˘حو تارا˘ي˘˘صس
نم يرصضحلا ل˘ق˘ن˘لا
ةصصتخملا حلا˘صصم˘لا

ع˘صضو˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو
تÓ˘ه˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘لازإاو
د˘ح ع˘صضو˘ل ل˘خد˘ت˘لا

تÓهم˘م˘لا را˘صشت˘نل
ة˘˘˘صصخر˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ
متي يتلاو ةينوناقلاو
ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صضو
نود ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
طور˘˘˘˘صشلا مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ببصست ام ،ةينو˘نا˘ق˘لا
مهتارايصس ةباصصإا يف
،باطعأاب مهتابكرمو
ي˘˘صضا˘˘غ˘˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘˘نو
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘˘صشو
ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تفر˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م عراو˘˘˘صش

ةلصشنخ ةنيد˘م ءا˘ي˘حا
ا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘هر ارا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نا
ثي˘˘ح ،تÓ˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
بحا˘صص ل˘ك ح˘ب˘˘صصأا

وأا يرا˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ح˘˘˘˘م
ل˘ه˘م˘م ع˘صضي بآار˘˘م
هلزنم مامأا يت˘ن˘م˘صسإا
يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ل˘˘ح˘˘م وأا
ها˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا تف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ع˘ل˘صسل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
با˘ب ما˘مأا ةرو˘صشم˘˘لا

داز ا˘˘م˘˘مو ،ه˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
نأا ار˘مذ˘ت ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ةفلغأا تقفنأا ةيدلبلا

ةر˘ب˘ت˘ع˘م د˘ج ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
مامأا تÓهمملا ىلع
تاصسصسؤوملا
د˘˘ن˘˘عو ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

نود ةنيدملا لخادم
ة˘لازإا ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ر˘˘ي˘˘غ تÓ˘˘ه˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ل ي˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
طورصشلا ىلع رفوتت
.ةينوناقلا

ىداعشس يون

:«مÓشسلا»ـل تشساشسفات ماششه ةنتابب ينهملا نيوكتلا ريدم

ةيلولا تايسصوسصخو ىسشامتت ةديدج سضورع ميدقتو ةكارسشلا باب حتفل ةنتابب ينهملا نيوكتلل ةدعاو عاسسم
ينهملا نيوكتلا ةرود فانئتشسا ميشسارم لÓخ ،تشساشسفات ماششه ةنتاب ةي’وب نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا ريدم فششك

.انوروك ةحئاج ببشسب طرافلا يرفيف ةرود نم ةفقوتملا

تتاب نيوكتلا ةيجيتارتصسا نإا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صضاو
رهصست يتلا ةقمعملا ةصساردلا

لك اهذفنتو ةيا˘صصو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اذهو نطولا ر˘ب˘ع تا˘ير˘يد˘م˘لا

تابلطتم يف قمعتلا لÓخ نم
ىصشام˘ت˘ت ي˘ت˘لا ل˘غ˘صشلا قو˘صس
ة˘˘يلو˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘صصخ ع˘˘˘م
ةد˘يد˘ج تا˘ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو
ة˘ل˘˘هؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع د˘˘ي ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت
˘ما˘ع˘لاو يدا˘صصت˘قلا عا˘ط˘ق˘ل˘ل

تقو˘لا ي˘ف ءاو˘صسلا د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
نيوكتلا ةرادإا هيف رهصست يذلا
ىل˘ع حا˘ت˘ف˘نلا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ه˘م˘لا
ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جلا كير˘˘˘˘˘˘صشلا

ل˘جأا ن˘م اذ˘˘هو يدا˘˘صصت˘˘قلاو
ي˘ن˘يو˘˘كت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ع˘˘فر
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘صصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يقيبطت نيوكت نم مهتدافتصسا
با˘صست˘كل ع˘قاو˘لا شضرأا قو˘ف
تقولا يف  ةر˘ب˘خ˘لاو ةرا˘ه˘م˘لا
نيوكتلا ةرادإا هيف تقبط يذلا

قي˘ب˘ط˘ت˘ل ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ع˘م
نامصضل يحصصلا لوكوتوربلا
لامعلاو نيصصبر˘ت˘م˘لا ة˘مÓ˘صس
نا˘˘م˘˘صضو ءاو˘˘صسلا د˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.نمأا ينهم راصسم
يتلا د˘عا˘ق˘م˘لا دد˘ع ،غ˘ل˘ب د˘قو
ةينيوكتلا تاصسصسؤوملا اهتحتف
يف ني˘ب˘غار˘ل˘ل ، ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
ينهملا ن˘يو˘كت˘لا م˘لا˘ع جو˘لو
يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلا لÓ˘˘˘˘˘خ
ديزأا مهنم شصبرتم41251ـب
جوتيصس شصبرتم فلآا01 نم
نوكتم1244و ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشب
دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت
ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘صصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا
اصصبرتم3592ـب ي˘˘˘ما˘˘˘قلا
1366 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘ع Ó˘˘˘صضف
نيوكت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع شصبر˘ت˘م
ليجصست ىلإا ةفاصضإا نيهمتلاب
نع نيوكتلا يف شصبرتم562
55 ليجصست عم رباعملا قيرط
امأا يفيرلا طصسولا يف نوكتم
ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘جا˘صسم˘لا ة˘ئ˘˘ف ن˘˘ع
اذه يف ةصصح امئاد مهل نوكت
141 ليجصست مت نيأا لاجملا
لو˘صصح˘لا ي˘ف بغر ن˘˘ي˘˘ج˘˘صس
مت ام˘ك ،ن˘يو˘كت ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع
وحن يف انوكتم04 ليجصست
.ةنتاب ةيلوب ةيمألا

ةديدج تاشصشصخت
قوشس تابلطتمو ىششامتت

 لغششلا
فكعت ينهم لوخد لك لبق
ةلمج ىلع نيوكتلا ةرادإا لك
ع˘ي˘م˘ج ن˘م تار˘ي˘صضح˘ت˘لا ن˘˘م
لمكأا ىلع هحا˘ج˘نإل ي˘حاو˘ن˘لا

شضورع عيونت لÓخ نم هجو
طمن ميعدت ،ينهملا نيوكتلا
نيهمتلا  قيرط  نع  نيوكتلا

ع˘م  ن˘يو˘كت˘لا ف˘ي˘ي˘˘كت اذ˘˘كو
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا  تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

لماع ريوط˘تو  ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘صشلا
اهيلع رفوتت يتلا ةيداصصتقلا

معد لجأا نم اذهو ةنتاب ةيلو
ربتعي يذلا نيهمتلاب نيوكتلا

باصشلا بيصصنت ر˘صسج˘ل ة˘ق˘ل˘ح
ةصسصسؤوملا كلت لخاد نوكتملا
.راق لمع بصصنم يف
لÓخ ،ةيريدملا تاذ تلمعو
ةلمكت دعت يتلا ةرودلا هتاه
ى˘ل˘ع ،طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف ةرود˘ل
تاصصصصخت3 ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا

ةر˘م لوأل شسرد˘˘ت˘˘صس  ةد˘˘يد˘˘ج
ي˘ن˘ق˘ت شصصصخ˘ت  ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ت
رييصست رايخ ةقدنفلا يف يماصس
م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإاو
ةيا˘قو˘لا شصصصخ˘ت ثاد˘ح˘ت˘صسا

ىلإا ةفاصضإا ،يمجنملا نمألاو
كي˘˘˘نور˘˘˘˘تا˘˘˘˘كي˘˘˘˘م شصصصخ˘˘˘˘ت
.تارايصسلا

ا˘ه˘نأا ،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ديدعلا عم ةنرا˘ق˘م ة˘ظو˘ظ˘ح˘م
ا˘˘ه˘˘نأل ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو ن˘˘˘م
ةدحاو حلاصصم5 ىلع رفوتت
ىر˘خأاو ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لا˘ب ة˘صصت˘خ˘˘م
حلاصصملا بناج ىلإا ةكارصشلاب
ل˘˘كب ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘˘خألا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
و˘˘هو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ع˘صضت ا˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ءي˘˘صشلا
مدقت˘ل˘ل ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا

ةمهملا تائيهلا مهأاب فرعتلاو
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع ي˘حÓ˘ف˘لاو يدا˘صصت˘˘قلا
ةفرغو ةحÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ ل˘ي˘ب˘صس
اذ˘كو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا

ىلإا ةعانصصلاو ةراجتلا ةفرغ
ةيداصصتقلا تاصسصسؤوملا بناج
د˘ق˘˘عو ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا
حمصست مهعم ةكارصش تايقافتا
هتاهل لوخد˘لا˘ب ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘ل˘ل
ناو ةصصاخ ،شصبرتلل تائيهلا
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ةرادإا ة˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
ةبصسن غولب ىلإا حمطت ةيلولاب
نيصصبرتملا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘نو˘˘˘˘كي
يف ةئا˘م˘لا˘ب03و نيهم˘ت˘لا˘ب
.يماقلا نيوكتلا

زا‚إ’ ةيومنت عيراششم
نيوكت زكارم عيشسوتو

  ةديدج دهاعمو
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ،تما˘˘˘ق
ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

ن˘م ما˘ه دد˘ع زا˘ج˘نا˘ب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘ي˘عو˘ن˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘طرا˘˘خ
زا˘˘ج˘˘نإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
نم لك يف نيوكتلل نيزكرم
ءاهتنلا مت لومصشياو ةنيزوب
˘ما˘مأا م˘ه˘ح˘ت˘فو م˘هزا˘ج˘˘نا ن˘˘م
تقولا يف ،نيوكتلل نيبغارلا
ة˘ق˘ح˘ل˘م زا˘ج˘نا ه˘ي˘ف م˘˘ت يذ˘˘لا
002 ةعصسب توقاي نيع ةيدلبب
ديدج زكرمو يجوغاديب دعقم
نا˘م˘ي˘ل˘صس ي˘صس دلوأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
مت ا˘م˘ي˘ف د˘ع˘ق˘م052 ة˘ع˘˘صسب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘يد˘ج د˘ه˘ع˘˘م زا˘˘ج˘˘نا
003ل رخألا وه عصستي رذعملا

.دعقم
ةكارشش تايقافتا

⁄اعلا عم حاتفنÓل
يعامتج’او يداشصتق’ا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تد˘˘ق˘˘˘ع
ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ديدعلا ،0202 ةنصس يف ،ةنتاب
ناكو ةكار˘صشلا تا˘ي˘قا˘ف˘تا ن˘م
عم ةمربملا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ا˘هزر˘بأا
د˘ي˘صصل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
˘مار˘بإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ةي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تا

اذ˘˘كو يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لاو
ءا˘ن˘ب˘ل˘˘ل شسي˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘م
ج˘ي˘صسن˘ل˘ل ة˘ف˘˘قو˘˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘مو
ةماه ةيقافتا ءاصضما نع Óصضف
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشلا ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘م
نا˘ب˘صضغ ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

تاذ مزع˘تو ،ةر˘م˘صشلا˘ب يد˘ه˘م
ةمداق˘لا ة˘ن˘صسلا ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا

نم ديدعلا ءاصضمإا ىلع1202
ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
اذ˘كو شساروأا ع˘ن˘صصم ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
ةيريدمو نيدها˘ج˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م
تقولا يف  ةصضايرلاو بابصشلا
ة˘صصر˘ف˘لا ه˘ي˘ف تح˘م˘˘صس يذ˘˘لا

دقعل ةرودلا حاتتفا لفح لÓخ
اذكو أارقا ةيعمج عم تايقافتا
.ةيلولاب ةيمÓصسإلا ةفاصشكلا

يتلا يعاصسملا لك حمصستصسو
نيو˘كت˘لا ةرادإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘صست
ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ر˘ب˘كأا با˘ط˘ق˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب

يف نيبغارلا نم نكمم ددع
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘م˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا

ن˘˘˘يو˘˘˘كت تادا˘˘˘ه˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو
جو˘لو˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ن˘ه˘˘م
.لغصشلا ملاعل

  ينامحد دمحم .نامثع راعرع

روسسيفوÈلا بيسصنت
«يرهف اسضر يرزيوب»
مولعلا دهعم سسأار ىلع

دبع ةعماجب ةيبطلا
ةياجبب ةÒم نامحرلا

ادوب دمحأاروشسيفوربلا بّشصن
نامحرلا دبع ةعماج ريدم
اشضر يرزبوب روشسيفوربلا ،ةريم
دهعمل ديدج ديمع يرهف
،ةياجب ةعماجب ةيبطلا مولعلا

ةبيلط روشسيفوربلل افلخ
بشصنملا اذه ىلوت يذلا ليهوشس
ددع ناك اهنيح7002 ةنشس ذنم
بلاط121 زواجتي ’ ةبلطلا

،ابلاط619 هب دجاوتي مويلاو
مّدق بيشصنتلا ةشسلج لÓخو
صسلجملا روشضحب ةعماجلا ريدم
هل ةشصلاخلا هتاركششت يرادإ’ا
ةليلج تامدخ نم همدق امل
مولعلا دهعم ةيقرت يف مهاشسو
صصخي اميفو .ةيبطلا
أادب يذلا يرزبوب روشسيفوربلا

نم جرختم بيبطك هراوششم
بيبط  ّمث رئازجلا ةعماج

ةنشس يف ريدختلا يف صصتخم
هتاحاجن لشضفبو ،5991
هتنهم ةشسرامم يف ةرهابلا

ليهأاتلا ةداهشش ىلع لشصحت
رشضاحم ذاتشسأا ىلإا جردتو
ةعماجب صسيردتلل لقتناو
لÓخو ،3102 ةنشس ةياجب
ىلع لشصحت ينهملا هراوششم

لاجم يف ةيملع تازاجإا ةدع
تاعماج ةدع نم هشصاشصتخا

ادنك ،اشسنرف اهنم ةيملاع
مث ،..ايقيرفأا بونجو نابايلاو
يراششتشسا ريبخك هرايتخا ّمت
ةشصتخملا ةيلودلا ةئيه ىدل

ةيندملا ةيامحلا لاجم يف
هطاششن صسرام دقو ،ارشسيوشسب
ليلخ يعماجلا ىفششتشسمب

ةطششنأÓل ريدمك نارمع
صسيئرو يبطلا هبششو ةيبطلا

ريدختلاو صشاعنإ’ا ةحلشصم
هل مدقتو .ىفششتشسملا تاذب
هيلوتب اهتئنهت مÓشسلا ةيموي
هل اينمتم ديدجلا بشصنملا
.ددؤوشسلاو حاجنلا

ميرك تميملقت



529209ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج51ـل قفاوملا0202 ربمشسيد03ءاعبرأ’ايلحم
يحشصلا فرشصلا ةكبششل ةيثراكلا ةيعشضولاب اوددن
نازيلغ يف ةيويدجب يرمحلا ناكسس

 تاقرطلا ةئيهتب نوبلاطي
يرمحلا يح ناكصس ربع
ي˘ف ة˘يو˘يد˘˘ج ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ن˘˘ع ،ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘يلو
م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
يدر˘ت ءار˘ج ن˘يد˘يد˘صشلا
ة˘ي˘صشي˘ع˘˘م˘˘لا عا˘˘صضوألا
ة˘كب˘˘صش ءار˘˘ت˘˘ها بب˘˘صسب
مهتلزع يت˘لا تا˘قر˘ط˘لا

ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع
ةرو˘ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع Ó˘صضف
اهلكصشت تحبصصأا يتلا
يحلل ةر˘با˘ع˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘كو
ة˘˘˘كب˘˘˘صشل ة˘˘˘ي˘˘˘˘ثرا˘˘˘˘كلا
ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا فر˘˘˘˘˘˘صصلا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو ،نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلا
ةديرجل˘ل م˘ه˘تا˘ح˘ير˘صصت
عا˘˘˘˘˘˘صضوألا نأا اود˘˘˘˘˘˘كأا
دنع فقوتت مل ةيدرتملا

تب˘هذ ل˘ب دود˘ح˘لا هذ˘˘ه
مهنأل كلذ نم دعبا ىلإا
ن˘˘يدد˘˘ه˘˘˘م او˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا
ل˘˘˘باو˘˘˘كلا ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘ب
تاذ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا
دوجوب يلاعلا طغصضلا

طصسوتي يئابرهك دومع
فا˘صضأاو ،ي˘ح˘لا ق˘ير˘˘ط
م˘˘ه˘˘نأا م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا˘˘ب او˘˘ل˘˘صصتا
اراركتو ارارم ةيلحملا

كراد˘˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةايح ل نكل عاصضوألا
نم دازا˘مو يدا˘ن˘ت ن˘م˘ل
لو˘ق˘ي نا˘كصسلا ةا˘نا˘ع˘˘م
اورا˘˘صص م˘˘˘ه˘˘˘نا نور˘˘˘خآا

ل˘ق˘ن ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘غر˘˘م
فاتكألا ىلع ىصضرملا

ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
كلاب امف دبعملا قيرطلا
وأا قرح ثودح لاح يف

نا˘˘˘˘ف كلذ ه˘˘˘˘با˘˘˘˘صش ا˘˘˘˘م
ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘صسي تارا˘˘ي˘˘صسلا

ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
د˘صشا˘ن˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،ي˘˘ح˘˘لا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا نا˘˘˘˘كصسلا
اهصسأار ىلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ي˘˘لاوو ةر˘˘ئاد˘˘لا شسي˘˘ئر
ةيوصستل لخدتلا ةيلولا
ن˘ي˘صسح˘تو م˘˘ه˘˘عا˘˘صضوأا
وأا ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لا م˘هرا˘طإا

نا˘صسل ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
ةديرجلا ،مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصتا ىد˘˘˘˘˘˘لو
ىلعو ةيدلبلا حلاصصمب
نيلوؤو˘صسم˘لا د˘حا نا˘صسل
ف˘˘˘˘صشكلا شضفر يذ˘˘˘˘لا

يحلا نا دكأا همصسا نع
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
زا˘غ˘لا ة˘˘كب˘˘صشب ط˘˘بر˘˘لا
عور˘˘صشمو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ة˘ب˘ع˘صشلا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت
ديق قيرطلا ةئيهت ىقبت
نع ديعب ريغو ةصساردلا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘بو ة˘˘˘يو˘˘˘يد˘˘˘ج
رثكا تب˘لا˘ط ة˘ندا˘م˘ح˘لا

ةعاقلاب ةل˘ئا˘ع02 ن˘˘م
تاطلصسلا ةندامحلا يف
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
مهتيقحا نم مهني˘كم˘ت˘ل
ةيومنتلا عيراصشملا يف
لو تا˘˘ن˘˘˘كصس ل ثي˘˘˘ح
،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك لو تا˘˘قر˘˘ط
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا بصسحو
يفو هنا راودلا ناكصس
اوصشاع ةريخألا تارتفلا
ببصسب ءارعلا يف مهتليل
بق˘ع عز˘ف˘˘لاو فو˘˘خ˘˘لا
يئابرهك لبا˘ك طو˘ق˘صس
. تايانبلا ىدحإا ىلع

بويأا.صس

 «مÓشسلا» تلوانت نأا دعب
 ليوط نمز ذنم ةقولغملا ةدايعلا ةيشضق
ةئجافم ةرايز يف لجيجب ةنسسكات ةرئاد سسيئر

 ةقطنملاب ةيمنتلا ةنياعمل ةربج ىلإا
رارد مي˘ل˘صس ار˘خؤو˘م ما˘ق
ة˘ن˘صسكا˘˘ت ةر˘˘ئاد شسي˘˘ئر
ةرايز˘ب ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب
ى˘لإا ة˘ف˘طا˘خو ة˘ئ˘جا˘ف˘م
ةدجاوتملا ةربج ةقطنم
دمحأا ينب ةيرق يلاعأاب
ةيدلبل ايميل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘تو شسوا˘˘˘ق
ني˘ب ة˘ل˘صصا˘ف˘لا دود˘ح˘لا
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذو ،شسوا˘˘˘قو
يفحصصلا لاقملا ةيفلخ
ةد˘ير˘ج ي˘ف رو˘˘صشن˘˘م˘˘لا
هدافم يذلاو «مÓصسلا»
ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع م˘ي˘مر˘˘ت
ن˘˘ي˘˘تر˘˘م˘˘ل تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

ىر˘خأا ةر˘م ا˘ه˘ئار˘˘ت˘˘هإاو
ا˘ه˘باو˘بأا ح˘ت˘˘ف˘˘ت نأا نود
˘ما˘مأا د˘˘حاو مو˘˘ي˘˘ل و˘˘لو
ىقل دقو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘جاور لا˘˘ق˘˘م˘˘لا

تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،يعام˘ت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘لا

ةرئادلا شسيئرب ىدأا امم
نا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘ب
ةقيق˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو
ةيرقلا هذه يف عصضولا

لظلا ةقطنمو ةيصسنملا
ةيمنتلا اهنع تباغ يتلا

لاو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘˘صس ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘صشع˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو
عم˘ت˘صسإا ثي˘ح ،ءادو˘صسلا

ةر˘˘˘˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر
شضع˘˘˘˘ب تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صشنإل
،كلا˘ن˘˘ه ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ل˘ك ة˘صسارد˘ب م˘هد˘˘عوو
ةدو˘جو˘˘م˘˘لا شصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

شسيئر عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو
لح متيصس شسواق ةيدلب

،ةنكمملا لكاصشملا لك
ةر˘م ةا˘ي˘ح˘لا ثب ةدا˘عإاو
،ةقطنملا هذه يف ىرخأا

هذ˘˘˘˘ه تقل د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘˘ه
نا˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘صسإا ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كصس
ريخ ةراصشب ا˘هور˘ب˘ت˘عاو
،ل˘˘˘صضفأا مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب
ةدير˘ج ا˘صضيأا ن˘ير˘كا˘صش
تل˘ق˘ن ي˘ت˘˘لا «مÓ˘˘صسلا»
ةيدايح لكب مه˘لا˘غ˘صشنإا

ة˘نا˘مأاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘صضو˘˘مو
ةيغاصصلا ناذآلا تناكو
 .ةقطنملا ناكصس نينأل

ميهارب.ع
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دراوملل يلحملا ريدملا زربأا
نيعام˘صس ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا
دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ،ن˘˘يد˘˘مو˘˘˘ب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصم شصر˘˘˘˘ح
ج˘مار˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘˘صسا»
ةيعصضو نيصسحت˘ل ةر˘ط˘صسم˘لا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘لا ي˘ت˘كب˘˘صش
ةيعصضولا مغر ،نارهو ةيلوب
ة˘مزأا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

.«91‐ديفوك
ءا˘˘˘ط˘˘˘˘عإا م˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا فا˘˘˘˘صضأاو
م˘˘ي˘˘عد˘˘تو ط˘˘بر˘˘ل ة˘˘يو˘˘˘لوألا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةرئاد لث˘م ع˘يزو˘ت˘لا ل˘كا˘صشم
بط˘˘˘ق˘˘˘لاو تÓ˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت يداو
نيغرصسمل ديدجلا يرصضحلا

لكايهلا ىوتصسم ىلع ىتحو
لبجل ةمخات˘م˘لا تا˘ع˘م˘ج˘لاو
ءا˘ه˘ت˘نلا م˘˘ت ن˘˘يأا ،و˘˘جا˘˘جر˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلاو
˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
.يراجلا
ةانق زاجنا مت تÓيلت يداوبف
طبرت مل˘ك43 ةفا˘صسم ى˘ل˘ع
ناز˘خ˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل
ر˘ماو˘ع˘ل ةد˘ل˘ب˘ب خ˘صض ة˘ط˘ح˘م
رت˘م ف˘لأا51 ة˘ع˘صسب ناز˘˘خو
يف كلذو تايموتلاب بعكم
عور˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا شسف˘˘˘˘˘ن را˘˘˘˘˘˘طإا
.0202 ويلوي يف ملتصسملا

رخآا عورصشم قÓطإا مت امك
طبر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،0202 ي˘˘˘ف
برصشلا هاي˘م ع˘يزو˘ت ة˘كب˘صشب
يف وه يذلا وجاجرم لبجب
زاجنإلا نم ةمد˘ق˘ت˘م ة˘ل˘حر˘م
هذه نيوم˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس ثي˘ح
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

لا˘ج˘م ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كا˘˘صشم
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةيدلب˘ل يو˘ل˘ع˘لا ءز˘ج˘لا اذ˘كو
.ريبكلا ىصسرم
يرصضحلا بطقلل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
«ة˘˘نا˘˘˘بز د˘˘˘م˘˘˘حأا» د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
،(نار˘هو بر˘غ) ن˘ي˘˘غر˘˘صسم˘˘ب
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تز˘ج˘˘نأا
ع˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل
لو˘صصو نا˘م˘صضل تآا˘صشن˘˘م˘˘لا
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
يت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه نا˘كصسل

ل ،ةمدخلا ءوصس يناعت تناك
ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
ة˘ي˘ن˘كصس ع˘يرا˘صشم ن˘صضت˘ح˘˘ي
.ىرخأاو «لدع» غيصصب ةمهم
زاجنإلا عيراصشم تدنصسأا دقو
نيصسحتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
(لد˘˘ع) هر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ن˘˘˘كصسلا

ريمعتلل ةيئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو
ةيريدم لفكتت امنيب ،ءانبلاو
م˘يد˘ق˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
د˘ن˘ع ة˘ق˘فار˘م˘لاو ةد˘عا˘صسم˘˘لا
د˘˘˘ي˘˘˘صسلا ر˘˘˘ي˘˘˘صشي ،ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا
.نيدموب

06 ءا˘˘هز تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسا ا˘˘˘م˘˘˘ك
نم نارهو ةيلوب لظ ةقطنم
تا˘كب˘صش ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ج˘ما˘نر˘˘ب
بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصلا ها˘˘˘ي˘˘˘م
تدا˘ف˘ت˘صسا د˘قو .ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لاو

دعت يتلا ملاغ يديصس ةيدلب
لظلا قطانم مهأا نم ةدحاو
رو˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘ف ،عور˘˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘˘م
ةثÓث زاجنا شصخي ،ديصسجتلا
خصضلل نينثا نيتطحمو رابأا
ةداملا هذهب ةنكاصسلا ديوزتل
.ةيويحلا

تآاصشنم زا˘ج˘نإا ن˘م م˘غر˘لا˘بو
ةريخألا ةيرصشعلا لÓخ ةيئام
لامعأا ىلا ةجاحب نارهو لظت
ناد˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ىر˘˘خأا ج˘˘مار˘˘˘بو
يناعت ثيح ،ةيئاملا دراوملا

ريبك شصقن نم تاونصس ذنم
تل˘ج˘صس ذا ،ة˘ي˘ثا˘ي˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
تابارطصضا0202 لÓ˘˘˘˘˘خ
.هايملا عيزوت لاجم يف ةماه

عيزوتلا ىلإا ةدوعلا
 يجيردتلا

رادم ىلع عيزوتلا ناك امنيب
ذ˘ن˘م نار˘هو ي˘ف ة˘˘عا˘˘صس42
ه˘ن˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا د˘˘ق و تاو˘˘ن˘˘صس
يف ةنيدم ربكأا يناث ناكصس
ءاهتنلا  ايمصسر ررقت ،دÓبلا

˘˘ما˘˘ع ي˘˘ف ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘˘م
جاتنا شضافخنا ببصسب ،0202
ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ط˘ح˘˘م
بكرم رب˘كأا ي˘هو ع˘ط˘ق˘م˘لا˘ب
ةيلولل ةيقرصشلا ةهجلا دوزي
ى˘لإا ل˘صصت ة˘ي˘جا˘ت˘نإا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب

بعكم رتم فلأا005 دودح
ىلإا جرحدت˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ا˘ي˘مو˘ي
.ايموي بعكم رتم فلأا083
راطمألا طقاصست شصقن ربجأاو
ن˘يز˘خ˘ت تا˘يو˘ت˘صسم ي˘˘ند˘˘تو
،ةيبرغلا ةقطنملا يف دودصسلا

ةكرصشل ديدجلا ريدملا بصسح
(رو˘ي˘صس) ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ها˘ي˘˘م˘˘لا
لصصفلا ىلع ،يليÓه ةماصسأا
يف ةنكمم˘لا تارا˘ي˘خ˘لا ن˘ي˘ب
ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
ىلا ةدوعلا رايت˘خا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ريغ نيومتلا) نينقتلا جمانرب
.(رمتصسملا

هايملا ديوزت ما˘ظ˘ن ل˘ي˘جأا˘ت˘بو
ىلإا مويلا يف ةعاصس42 ةدم
نا˘كصس ى˘ع˘˘صس ،ر˘˘خآا را˘˘ع˘˘صشإا

عصضولا ع˘م ف˘ي˘كت˘ل˘ل نار˘هو

هر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا يذ˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا نو˘لوؤو˘صسم˘˘لا
دراو˘˘م˘˘لا ح˘˘صش ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
.ةيئاملا

ةيئاملا دراوملا ريدم ريصشيو
حا˘˘ج˘˘ن نأا دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ديصسجت يف «رو˘ي˘صس» ة˘كر˘صش
نامصض عم ن˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب

ها˘˘ي˘˘م˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا شصصصح
لصضفب ناك عيمجلل برصشلا
.«ىربك ةيموي تاروانم»
رويصس ريدم زربأا ،هتهج نمو
هايملا نامصض لصضفألا نم هنأا
نم دحاو موي تايفنحلا يف
ي˘˘ع˘˘صسلا ن˘˘م ًلد˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثا
دق يذلا ةعاصس42 نامصضل
بارطصضا ثودح ىلإا يدؤوي

اذه لثم يف عيزوتلا يف ريبك
.عاصضوألا

نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو
يت˘لا ىر˘ب˘كلا تا˘بار˘ط˘صضلا
تع˘˘فد نار˘˘هو ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘˘صس
ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا ر˘˘يزو
تل˘˘م˘˘صش تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثاد˘˘حا
ة˘˘˘كر˘˘˘صش ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم شضع˘˘˘ب
ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس ر˘˘ه˘˘صش ،رو˘˘˘ي˘˘˘صس
فدهت ةو˘ط˘خ ي˘ف ،ي˘صضا˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا ى˘˘لإا
لاجملا اذه ر˘ي˘ي˘صست ن˘ي˘صسح˘ت
.يويحلا

حصضوأا دق ةرازولل نايب ناكو
بب˘˘صسب ءا˘˘ج رار˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا
ة˘مد˘خ˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم رو˘˘هد˘˘ت»
تايدلب عيمج يف ةيمومعلا

ةيبلصسلا هتا˘صسا˘كع˘ناو نار˘هو
.«برصشلا هايم عيزوت ىلع
ن˘ي˘مأا˘ت ى˘لإا ي˘ع˘صسلا ع˘˘فد˘˘يو
ةح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
دراو˘م دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ،بر˘صشل˘ل

د˘ي˘صشر˘ت ا˘ًصضيأا ن˘كلو ةد˘يد˘ج
.ةيلاحلا دراوملا مادختصسا

دراوملا ةيريدم تقلطأا دقو
عورصشم0202 لÓخ ةيئاملا
هاي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ط˘ح˘م ل˘صصف˘ل
قاور نم «عطقم˘لا˘ب» ر˘ح˘ب˘لا
ليو˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا
˘‐و˘يزرأا‐ م˘نا˘ع˘ت˘˘صسم) «وا˘˘م»
تناك ةطحملا هذه .(نارهوو

ةحلاصصلا هايملا جاتنا نمصضت
08 ةب˘صسن˘ب نار˘هو˘ل بر˘صشل˘ل
لقنل «واملا» رمم ربع ةئاملاب
ةيلوب راقرق دصس نم هايملا

عور˘صشم˘لا ل˘م˘صشي.نازيلغ
ن˘˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘صش ءا˘˘صشنإا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ديوز˘ت نا˘م˘صضل ن˘ي˘ت˘ل˘ق˘ت˘صسم
.نيردصصملا نيب لصصفنم
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا ن˘ي˘مأا˘˘ت˘˘لو
ةحفاكم بجوتي تاب برصشلل

.ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘بر˘˘صست ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ
ى˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك تا˘˘˘بر˘˘˘صست»
قر˘صش ن˘ي˘˘ت˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
دود˘˘ح ي˘˘ف نار˘˘هو˘˘ل بر˘˘˘غو
ايموي بعكم رتم فلأا001
تا˘جا˘ي˘ت˘حا شسم˘خ لدا˘ع˘ي ا˘م
تر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسا نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يلو
،«0202 ما˘ع لÓ˘˘خ ر˘˘ه˘˘صشأل
ةيئاملا دراوملا ريدم فيصضي
.ةباينلاب
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا حÓ˘˘˘˘صصإا
ىلع ناكصسلا نامرح تبلطت
هايملاب ن˘يو˘م˘ت˘لا ن˘م ل˘حار˘م
ر˘ه˘صش ن˘م كلذو ،ما˘˘يأا ةد˘˘ع˘˘ل

ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ر˘˘خآل
.مرصصنملا

ه˘˘نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا شسف˘˘ن لا˘˘˘قو
ناك ةيعصضولا هذه ةجلاعمل»
جهنملا اذه ينبت مزÓلا نم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت و˘˘˘هو لأا
ةقطنم نم مايأا ةدعل نيومتلا
نأا ن˘م م˘غر˘لا˘بو ،ىر˘خأا ى˘˘لإا
هاي˘م˘لا ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع ر˘ثأا كلذ
،اهلمكأاب ةيلولا ناكصس ىلع
ةديكأا تناك بصساكملا نأا لإا
.«كلذ دعب
هيف تحبصصأا يذلا تقولا يف
ها˘ي˘م) ة˘ي˘ح˘ط˘صسلا ردا˘˘صصم˘˘لا
ةلق ببصسب ةحيحصش (دودصسلا
راظتنا ي˘فو ثي˘غ˘لا ط˘قا˘صست
ةيلحتل ةديدج تاطحم زاجنا

نامصض ىلع ةرداق رحبلا هايم
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘ل ي˘˘فا˘˘كلا جا˘˘ت˘˘نإلا
تا˘˘ب ،نا˘˘كصسلا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حا
دراو˘م˘لا د˘ي˘˘صشر˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ةد˘يد˘ج تا˘˘كو˘˘ل˘˘صس ي˘˘ن˘˘ب˘˘تو
.«ايرورصض ارمأا» كلهتصسملل
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(6372) (رـئازجلا) حارـج ششاببقثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
تايعمجلاب قلعتملا60–21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةسسسسؤوم شسيسسأات

ميلسس ةدخ نب (2رمع لديج (1:ةداسسلا شسسسأا،0202 ربمسسيد42 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
دمحم شصوخ (7 ،دلاخ ةجومرق (6 ،شسايلا ةدخ نب (5 ،لامك يجرمد نب (4 ،فيرسش فيطللا دبعيوافيسس (3
نيسساي

 :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت ةسسسسؤوم تايعمجلاب قلعتملا60–21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط
 .«هدخ نب ناسسح كارحلا ديهسش»:ةامسسملا *
 (رئازجلا ةيلو) نيدمح ديعسس عراسش43:اهرقم *
كارح فادها قيقحت يف يعسسلا–.هدخ نب ناسسح داهسشتسسا نع ةقيقحلا فسشك–: اهفادهأا و اهعوسضوم  *
لئاسسولا لمعتسست اهفادهأا قي˘ق˘ح˘ت ل˘جألو  . ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشل˘ل ة˘ع˘ما˘ج˘لا م˘ي˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘ت– .ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
˘– ..ة˘ي˘سسارد˘لا ما˘يألا–.تاود˘نو – تارود–. ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا و ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلاو بو˘˘ت˘˘ك˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإلا– :ة˘˘ي˘˘تآلا
 .فيلأاتلاو رسشنلا–.ةثيدحلا لاسصتلا لئاسسو لامعتسسا–.اهغيسص فلتخمب ةيراوجلا تاطاسشنلا

تا˘نا˘عإا–ّ.ة˘سسسسؤو˘م˘لا تا˘طا˘سشن د˘ئاو˘ع–.تا˘عر˘ب˘ت˘لاو تا˘ب˘ه˘لا–.ءا˘سضعألا تا˘م˘ها˘سسمو تا˘كار˘ت˘سشلا–: ا˘ه˘ل˘ئا˘سسو*
 .ةلودلا

شسايلا ةدخ نب : ديسسلا (2 .ةسسسسؤوملا شسيئرو ةرادإلا شسلجم شسيئر  ميلسس ةدخ نب : ديسسلا  (1  :ةرادإا شسلجم *
نب :ديسسلا (4 .ةرادإلا شسلجم شسيئرل  يناثلا بئان  رمع لديج  :ديسسلا (3 .ةرادإلا شسلجم شسيئرل لّوأا بئان
:ديسسلا (6 . ةسسسسؤوملل لاملا نيمأا بئاننيسساي دمحم شصوخ :ديسسلا (5 .ةسسسسؤوملل لاملا نيمأا لامك يجرمد

. ةسسسسؤوملل ماعلا بتاكلا بئان دلاخ ةجومرق :ديسسلا (7 .ةسسسسؤوملل ماعلا بتاكلا يوافيسس فيطلا دبع
نÓعإÓل

ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو سضورع بلط نع نÓعإلا
02024261/.......... :مقر 0024



ةرطاخملا ررقي لوبرفيل
يوتسشلا وتاكريملا يف

نأاصشب اًمصساح اًرارق ،لوبرفيل ذختا
لÓخ ددج نيبعل مصضل هتاكرحت
بصسحب ،لبقملا يوتصشلا وتاكريملا
.ةيزيلجنإا ةيفحصص ريراقت

مويلا «رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تلا˘قو
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘لوؤو˘صسم نإا ،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل كر˘ح˘ت˘لا مد˘ع اورر˘˘ق
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘صشلا ،دد˘ج ن˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا˘˘ب م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘كإاو
.نييلاحلا

ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘صشأاو
باصشلا يئانثلا sنأا نوري ،«زديرلا»
رداق شسبيليف تانو ،زمايليو شسير
طخلا يف تابايغلا شضيوعت ىلع
.لوبرفيلل يفلخلا

تا˘˘˘مد˘˘˘خ ،لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ر˘˘˘صسخ˘˘˘يو
،كياد نا˘ف ل˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا

ةر˘ت˘ف˘ل ،ز˘ي˘مو˘غ و˘ج يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلاو
اًددجم يئانثلا بعلي ل دقو ،ةليوط
.مصسوملا اذه قيرفلا عم
ل˘يو˘ج ي˘نور˘ي˘ما˘كلا شضر˘ع˘ت ا˘م˘˘ك
،اًر˘خؤو˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصإل بي˘˘تا˘˘م
شضع˘ب˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘صسو
برد˘˘م˘˘لا نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس ل ،تقو˘˘˘لا
ةارا˘ب˘م بق˘ع لا˘ق بو˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
ةباصصإلا نإا نويبلأا ششتيمورب تصسو
.ةئيصس نوكت دق
رد˘صصت˘ي يذ˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل sنأا ر˘كذ˘˘ي
،ةطقن23ـب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘لا

اًفده02ـب مصسوملا اذه هامرم ينُم
لبقتصسا هنأاب اًملع ،ةلوج51 دعب
.يصضاملا مصسوملا لاوط اًفده33

نÓيم سسفاني لانسسرآا
 «برسسم» ىلع

ةنولسشرب رابخأا
بغري
ينابصسإلا

ليكيم
،اتيترأا

بردم
ي˘ف لا˘ن˘صسرآا
ةيوقت
هتليكصشت

ةرتفلا لÓ˘خ
يف ي˘نا˘ع˘ُي ه˘sنأاو ة˘صصا˘خ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ثيح ؛يزي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب
51 ن˘م ة˘ط˘ق˘ن71 عمج˘ب ى˘ف˘ت˘كا

.51ـلا ةبترملا يف هتعصضو ،ةارابم
«ن˘˘˘˘صص اذ» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص تلا˘˘˘˘˘قو
sنإا ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا بعل ،غ˘يو˘ب ي˘كير ع˘صضو ،ا˘ت˘ي˘ترأا

ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض ،ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ط˘˘صسو
ىلع لمعلل ،ءاتصشلا يف هتامامتها
.هتليكصشت ةيوقت
نأا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ترا˘˘˘˘صشأاو
نم ديدعلا لصسرأا دق ناك لانصسرآا
ةعباتمل قباصس تقو يف ،ةفاصشكلا
يدا˘ن˘لا ل˘˘صصف˘˘ن˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،غ˘˘يو˘˘ب
ن˘ي˘فا˘صشكلا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ع ي˘˘ند˘˘ن˘˘ل˘˘لا
.يلودلا

يف بغري اًصضيأا غيوب نأا تحصضوأاو
دعب ،ةنولصشرب جراخ ةبرجت شضوخ
ناموك دلانور بردملا هعصضو نأا

.مصسوملا ةيادب ذنم هتاباصسح جراخ
ىلإا تراصشأا ،ةينابصسإا ريراقت تناك
ببصسب ،غيوب ىلع بلقنا ناموك sنأا
ة˘˘فر˘˘غ را˘˘ب˘˘˘خأل ر˘˘˘ي˘˘˘خألا بير˘˘˘صست
.فحصصلا ىلإا اصسرابلا شسبÓم
دق تناك ،ةيلاطيإا ريراقت نأا ركذي
ى˘˘ع˘˘صسي ،نÓ˘˘ي˘˘م نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘صشأا
ىلع ،غيوب يكير ىلع لوصصحلل
.ةراعإلا ليبصس
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ةيليبضشإإ عم تاضضوافم دوجو ىفن

ناديز نم هل‚ بسضغ ةقيقح فسشكي وكسسيإا دلاو

دلاو ،نوكرلأا وكصسيصسنارف فصشك
بعل ،و˘˘كصسيإا لا˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘ي˘˘˘كوو
ءابنألا ةقيقح ،ديردم لاير طصسو
ن˘م ه˘ل˘ج˘ن بار˘ت˘قا لو˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خألا
.ةيليبصشإا ىلإا لاقتنلا

ررق و˘كصسيإا نأا ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تدا˘فأاو
،لبقملا رهصشلا ،ةيليبصشإل لاقتنلا

،ةيو˘ت˘صشلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
قباصسلا هبردم ع˘م اًدد˘جُ̆م ل˘م˘ع˘ل˘ل

هعم رعصشي يذلا ،يغيتيبول نيلوج
.معدلاو ةقثلاب
رد˘صصم ع˘م «ةرووو˘ك «ل˘˘صصاو˘˘تو
يأا دوجو ىفنف ،ةيليبصشإا ةرادإا لخاد
،يدانلا وأا ،بعÓلا عم تاصضوافم
رومأل تاباصسحلا جراخ هنأا اًدكؤوم
.ةيدام
ي˘ف ،نو˘كرلأا و˘كصسي˘صسنار˘ف لا˘قو
:«ةرووو˘ك»ـل ة˘صصا˘خ تا˘ح˘ير˘صصت
،اننيب تاصضوافم يأا دجوي ل معن»
.«اقÓطإا كلذ لوح ةيليبصشإاو
ن˘م و˘كصسيإا بصضغ ن˘ع ه˘لاؤو˘˘صسبو
بب˘صسب ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ه˘˘برد˘˘م
و˘كصسيإا» :با˘جأا ،ي˘لا˘ح˘لا ه˘ف˘˘قو˘˘م

.«ددرت امك ناديز نم اًبصضاغ شسيل
يف ديردم لاير عم هرارمتصسا نعو
.«فرعأا ل» :حصضوأا ،ةلبقملا ةرتفلا

يف ةليدب ةقرو درجم وكصسيإا تابو
،ناد˘يز ةدا˘ي˘ق تح˘ت د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
11 يف مصسوملا اذه كراصش ثيح

،اديحو افد˘ه ع˘ن˘صصو ط˘ق˘ف ةارا˘ب˘م
3 ي˘ف ىو˘صس ي˘صسا˘صسأا˘ك أاد˘ب˘ي م˘˘لو
.طقف اجيللا يف تايرابم

ديردم لاير ةطخب ثبعي ليب
حان˘ج ،ل˘ي˘ب ثيرا˘غ يز˘ل˘يو˘لا ه˘جو
،ماهنتوت ىلإا راعملا ،ديردم لاير
،ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘مد˘˘صص
.يلاحلا مصسوملا لÓخ
«لارتن˘صس ا˘صسن˘ف˘يد» ة˘كب˘صش تلا˘قو
sنإا ،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا نو˘ع˘با˘ت˘ي د˘يرد˘م لا˘ير ي˘لوؤو˘˘صسم
ي˘ف ل˘ي˘ب ثيرا˘غ ءادأا غ˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ق˘˘ب
. يلاحلا مصسوملا لÓخ ،ارتلجنإا

يف حمطي ناك لايرلا نأا تحصضوأاو
يلاغتربلا اصضر ىلع ليب لوصصح
،زريبصسلا بردم ،وينيروم هيزوج
شضرعب ماهنتوت مدقت نمصضي ىتح
فيصصلا ،اًي˘ئا˘ه˘ن  ل˘ي˘ب د˘ق˘ع ءار˘صشل
.لبقملا

نأا اًر˘˘صس شسي˘˘ل ه˘˘نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘صشأاو
ةبيخم تءاج مصسوملل ليب تايادب
نع ٍشضار ريغ ماهنتوت نأاو ،لامآÓل
.ةراعإلا ةقفصص دودرم
6 ن˘˘˘ع با˘˘˘غ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب نأا تر˘˘˘˘كذو
4) ماع˘لا اذ˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘ل تا˘يرا˘ب˘م

رارق بب˘صسب2و ،ة˘با˘صصإلا بب˘صسب
نإا ،ةينابصسإلا ةكبصشلا تلاقو.(ينف
،يكلملا شسيئر زيري˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف
ل ،ينفلا ريدملا ناديز نيدلا نيزو
ويبانربلا يف ليب ةيؤور يف نابغري
.نآلا دعب

ماهنتوت بغري مل اذإا هنأا تفاصضأاو
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ل˘ي˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
نع ديردم لاير ثحبيصس ،مصسوملا

نلو ،يزليولا حانجلل ىرخأا ةهجو
تاب˘يرد˘ت ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘صسي
.ادبأا يغنريملا

نيبعÓلا نم ديزملا بلط يننكمي ل :درابمل
كنر˘˘ف ي˘˘صسل˘˘ي˘˘˘صشت برد˘˘˘م ىد˘˘˘بأا

مغر ،هقيرف ءادأا نع هاصضر ،درابمل
‐Ó 1يف نوتصسأا هفيصض عم لداعتلا

ةلوجلا حاتتفا˘ب ،ن˘ي˘ن˘ثإلا ءا˘صسم1
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘˘صشع ة˘˘˘˘صسدا˘˘˘˘صسلا
.زاتمملا يزيلجنإلا

لوألا طوصشلاب يصسليصشت مدقتو
،وريج هييفيلوأا ءاصضمإا نم فدهب
ىلع ظافحلا نم نكمتي مل هنكل
ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا˘ب ه˘مد˘˘ق˘˘ت
ربع اركبم افده Óيف نوتصسأا لجصس
.يزاغلا رونأا

هقيرف ناك اذإا امع درابمل لئصسو

،ءاقللا لÓخ اديج اصضرع مدق دق
ة˘كب˘صشل تا˘ح˘ير˘صصت ي˘˘ف با˘˘جأا˘˘ف
:ي˘ق˘فد˘ت˘لا ثب˘ل˘ل «م˘يار˘˘ب نوزا˘˘مأا»
انأادب ،اديج اصضرع ناك ،ديكأات لكب»
Ó˘˘ي˘˘ف ي˘˘ظ˘˘ح ،اد˘˘ج د˘˘ي˘˘ج ل˘˘˘كصشب
كلذ عم انلماعت ا˘ن˘ن˘كل ،ه˘تا˘ظ˘ح˘ل˘ب
،لوألا طو˘˘صشلا ي˘˘ف يو˘˘ق ل˘˘كصشب

.«هقحتصسن فده ىلع انلصصح
،ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘˘ف» :فا˘˘صضأاو

ىلع انقيرف نم بعلو افده انيقلت
رو˘˘˘˘مألا ترا˘˘˘˘صس اذ˘˘˘˘˘كه ،شضرألا
،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا كل˘ت ي˘ف ا˘ن˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

رصسك نم نكمتن مل اننكل انطغصض

كو˘˘ل˘˘صسلا ثي˘˘ح ن˘˘م ،م˘˘هدو˘˘م˘˘˘صص
تناك بعللا تارتف شضعب ،دهجلاو
.«اقح ديج قيرف مامأا ادج ةديج
شضعب ىلع انلصصح اقحل» :عباتو
،لي˘ج˘صست˘لا ن˘م ا˘ن˘بر˘ت˘قاو شصر˘ف˘لا

نإاف ةبعصص تاظ˘ح˘ل˘ب ر˘م˘ت ا˘مد˘ن˘ع
كت˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف بصصت ل رو˘˘مألا
نأا بجي ،زوفن انك رهصش لبق ،انايحأا
ل» :هلوقب درابمل متخو.«لتاقن
نيبعÓلا نم ديزملا بلط عيطتصسأا
،ي˘ن˘ظ بي˘خ ن˘م د˘جو˘˘ي ل ،مو˘˘ي˘˘لا
لصصحن مل طقف ،دجب لمع لكلا

.«اندهج ةأافاكم ىلع
دنلاه يفاعت نلعي دنومترود

يدانب ةركلا ريدم كروز لكيام لاق
يجيورنلا نإا ،دنومترود ايصسوروب
ىفاعت قيرفلا مجاهم دنلاه غنيلريإا

شضرعت يتلا ةيلصضعلا ةباصصإلا نم
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف كروز لا˘˘قو.اهل
ةيلمع» :ةيناملألا «دليب» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل
عقوتنو ،ديج لكصشب تراصس ليهأاتلا
ع˘م ىر˘˘خأا ةر˘˘م د˘˘نلا˘˘ه كرا˘˘صشي نأا

.«غروبصسفلوف مامأا قيرفلا
دو˘˘ع˘˘ي د˘˘ق د˘˘نلا˘˘ه نأا كروز د˘˘˘كأاو
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حألا ،غرو˘˘ب˘˘صسف˘˘لو˘˘˘ف
.يناملألا يرودلاب
علطم ة˘با˘صصإلا ن˘م د˘نلا˘ه ى˘نا˘عو
ةر˘ت˘ف˘ل ع˘صضخ˘ي˘ل ،يرا˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا
.رطق يف ليهأات

ر .ق ^

نامريج ناسس ..اًيمسسر
ليخوت ليقي

،نامريج ناصس شسيراب يدان نلعأا
يناملألا ينفلا هريدم ةلاقإا ،شسمأا
.ليخوت شساموت
تمعز ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
امك ،عوبصسأا لبق ذختا رارقلا نأا
.هب يناملألا بردملا غÓبإا مت
نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس لا˘˘قو
ق˘م˘ع˘ت˘م ل˘ي˘ل˘ح˘ت د˘ع˘ب» :ي˘م˘˘صسر
رر˘ق ،ي˘صضا˘ير˘لا ل˘ي˘خو˘ت ع˘صضو˘˘ل
برد˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ءا˘˘ه˘˘˘نإا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
.«يناملألا

شسيئر ،يف˘ي˘ل˘خ˘لا ر˘صصا˘ن حر˘صصو
شساموت ركصش دوأا» :نامريج ناصس
ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ه˘ي˘نوا˘ع˘مو ل˘ي˘خو˘ت
.«يدانلا يف هب اومهاصس
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ح˘ن˘م د˘ق˘ل» :د˘˘كأاو
ر˘كذ˘ت˘ن˘صسو ،ف˘˘غ˘˘صشلاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
يتلا ةدي˘ج˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ع˘ب˘ط˘لا˘ب
لك ه˘ل ى˘ن˘م˘تأا .ا˘ع˘م ا˘ها˘ن˘كرا˘صشت
.«لبقتصسملا يف قيفوتلا

نأا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت تم˘˘˘عزو
،ونيتيكوب ويصسيروام ينيتنجرألا
ماهنتوت˘ل ق˘با˘صسلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

يف ليخوت ف˘ل˘خ˘ي˘صس ،ر˘ي˘ب˘صستو˘ه
.يصسيرابلا قيرفلا ةدايق
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يدا˘˘ن˘˘لا برد˘˘˘م ى˘˘˘ع˘˘˘صس
دبع ينيط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا
شسيصسحت ىلإا ينارمع رداقلا

ةدو˘ع˘لا ةرور˘صضب هر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب
ثيح ،ةعمجلا اذه ةيدولوملا
زي˘ه˘ج˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع ر˘صصأا
دعوملل ايندبو ايصسفن ةبيتكلا

قيقحت ةيمهأا اديج يعي هنوك
اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ةليكصشت˘لا نا ر˘كذ˘ي ،فر˘ظ˘لا
ةيدجلا اهتاريصضح˘ت ل˘صصاو˘ت

ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا ل˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ةو˘جر˘م˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
ةلباقمل نصسحا رييصستب حمصست
. ةيليوج5 بعلم يف ةعمجلا

نيباشصملا عاجرتشسا
ظوظح ززعي

«ةروشضخلا»
د˘˘ع˘˘بو ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا
يحلاصص ن˘م ل˘ك تا˘مد˘خ˘ل
برد˘م˘لا ى˘ع˘˘صسي نار˘˘ق˘˘ماو
ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘˘ع
رهاط نب بعÓلا ةداعتصسل

ن˘م ا˘فو˘خ˘ت˘م ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لاو
،ة˘با˘صصإلا ةدوا˘ع˘م ة˘ي˘نا˘كمإا
نوكتصس تارايخلا نا ركذي
ا˘م و˘هو ةد˘يد˘˘عو ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ةيلاع تايونعم˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس

اذه ةيدولوملا ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق
ر˘فا˘ن˘صسلا نا ا˘م˘ك ،ة˘ع˘م˘ج˘لا
راصسملا حيحصصت يف نولمأاي
ناو ةصصاخ قيرفلل يرادإلا
اذ˘ه ل˘ق˘ن˘ت˘ت˘صس ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ر˘يد˘م˘لا نود ن˘م شسي˘م˘خ˘˘لا
ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘˘صصن ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا

نÓ˘˘عا رر˘˘ق يذ˘˘لا ،جو˘˘ج˘˘م
نم باح˘صسنلاو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا
.قيرفلا رييصست

صشامر ماششه

ةمسصاعلا لقنت نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل حمطي ينارمع
ةنيطنشسق بابشش

ةلجصسملا تارثعتلا بابصسأا ةرقم مجن قيرف قاصشع عجرا
تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘صسلا ى˘˘لإا يور˘˘كلا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
مقاطلا ةيعمب ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاو˘صشع˘لا
ىر˘ي ثي˘ح ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
زا˘ت˘م˘ت ر˘صصا˘ن˘ع ى˘لإا ة˘جا˘ح ي˘ف نا˘ك ق˘ير˘ف˘˘لا نا را˘˘صصنألا
هلجصس ا˘م ناو ة˘صصا˘خ ،ةر˘كلا را˘صسم اد˘ي˘ج أار˘ق˘تو ة˘ف˘خ˘لا˘ب

ل˘ق˘ث ي˘ف نا˘ك ةر˘ي˘˘خألا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ج˘˘ن˘˘لا قا˘˘صشع
حار ا˘م˘ك ،ن˘ي˘قاور˘لا ى˘ل˘ع م˘˘عد˘˘لا با˘˘ي˘˘غو ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
لكصشم نأا ىلع اوعمجا ثيح رمألا يف اديعب راصصنألا
دودرملا يف رثا ءاقل لك يف تابايغلا ةرثكو تاباصصإلا
 .ةبيتكلل ماعلا

لشصاوتم ديدج بردم نع ثحبلا
قيرفلا دوقي بردم نع ثحبت مجنلا ةرادإا لازت لو اذه
شسيئرلا حيفصص لصصيف ينفلا ريدملا بلاط نا دعب ةصصاخ
ترجأا ةرادإلاف تامولعملا بصسحو ثيح ،كلذب رصصان نب
نع ثحبت نآلا يهو ،نيبردم عم تلاصصتلا نم ديدعلا
هاصضاقتيصس ام ىتح وأا فادهألا يف ءاوصس ،براقتلا هجوأا
لبق رومأÓل اهطبصض ىلع تدكأا ةرادإلا نا ركذي ،ششتوكلا
ميصسرت متي نا ىلع ،نيينقتلا دحا عم عوبصسألا اذه ةياهن
.ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ دقعلا

صشامر ماششه

تاباسصإلا لكسشمو ةيئاوسشعلا تامادقتسسلا
قيرفلا جئاتن يف رثأا

ةرڤم مجن
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قيرفلا عاصضوأا نصسحت ىلإا ةدكيكصس ةبيبصش قاصشع علطتي
ىلا قيرفلا لقنت نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا دعب ةصصاخ
لمعلا ةلصصاو˘م ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه ،نا˘صسم˘ل˘ت

نوديري اداكيصسور ءانبأا ناو ةصصاخ لصضفألا قيقحت ىلع
نا ر˘˘كذ˘˘ي ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘يذ ة˘˘˘يد˘˘˘نا قزأا˘˘˘م ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لا
با˘ب˘صش ما˘مأا ر˘خأا˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا تج˘مر˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا
شسنو˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا اد˘˘غ دادزو˘˘ل˘˘ب
ةبيتكلل حمصست يتلا ىلثملا ةقيرطلا نع ثحبي ناصسيتفا
 .لصضفألا قيقحتب

نمزلا قباشسي يبطلا مقاطلا
بانخو لاكوأا ةداعتشس’

نيعفادملا ةداعتصسا ناصسيتفا شسنوي ينقتلا فدهتصسيو اذه
،ناصسملت˘ب ة˘ط˘ح˘م ر˘خأا ن˘ع ن˘ي˘ب˘ئا˘غ˘لا با˘ن˘خ اذ˘كو لا˘كوا

،شسيمخلا ةهجاوم يف قيرفلل يفلخلا طخلا ميعدتل اذهو
ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص كرد˘˘ي ثي˘˘ح دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ما˘˘˘مأا
ايلح˘م ر˘خآلا و˘ل˘ت را˘صصت˘نلا ق˘ق˘ح˘ي ى˘ح˘صضأا شسفا˘ن˘م ما˘مأا

ه˘ي˘عا˘صسم ل˘صصاو˘ي ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا نا ر˘كذ˘˘ي ،ا˘˘ي˘˘جرا˘˘خو
ة˘ي˘ع˘صضو ن˘ي˘صسح˘ت ل˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلا ثح˘˘ب˘˘ل
نود˘ير˘ي ن˘ي˘صسو˘ح˘ل˘ب ءا˘ق˘˘فر ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،ر˘˘ث˘˘كا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لداعتلا اذكو جر˘ب˘لا ما˘مأا زو˘ف˘لا ي˘ت˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘لا
 .ناصسملت يف
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«يرانكلا»  مامأا ةقافتسسلا ىلع رسصيو رومألا طبسض يف عرسشي سشيعي
ةليلم نيع ةيعمج

يتلا ءاطخألا حيحصصت يف ششيعي ةليلم نيع ةيعمج بردم عرصش
تابوعصص ىقل هناو ةصصاخ ،جربلا يلها مامأا هقيرف اهيف عقو
يفلخلا طخلا نا امك ،راصصتنلا فده ليجصست لجا نم ةريبك
دكؤويو هرصصانعب عمتجي هلعج ام وهو ءاطخألا نم ريثكلا بكترا

ىلع هصسفن تقولا يف ادكؤوم اهيف اوعقو يتلا ءاطخألا ىلع
ةرظتنملا يرانكلا ةمقل ابصسحت ةيدجب لمعلاو اهزواجت ةرورصض
نورصصي طوبعج ءاقفر ناو ةصصاخ ،وزو يزيتب شسيمخلا اذه
.تاراصصتنلا ةكصس يف امود ءاقبلا ىلع

نيباشصملا ةداعتشسا ىلع ريبك رارشصإا
ىلإا «وديم» لياحرب ةدايقب يبطلا مقاطلا ىعصسي ىرخأا ةهج نم
ىلإا اعيرصس راهد ىتحو تايرهو ماطيب نم لك تامدخ ةداعتصسا
يثÓثلا ةكراصشم ريصصم يف مويلا لصصفلا متيصس ثيح ،ةهجاولا

ءوصضلا حنم يبطلا مقاطلا نا ركذي ،يرانكلا ةمق يف همدع نم
ةصصاخ ،ةعومجملا عم نرمتلا لجا نم حيبذ بعÓل رصضخألا

ديعتصسي هتلعج يلهألا مامأا هقيرف عم اهصضاخ يتلا قئاقدلا ناو
يف ةلصضفملا هتطخل ةدوعلا ىلا ششتوكلا ريصسيو اذه ،هتيفاع
.«2‐5‐3» ـب دغلا ةهجاوم
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سضرألا يف لجرألا عسضوو ءاطخألا حيحسصتب بلاطي يكوكلا
فيطشس قافو

قافو قيرفل يصسنوتلا بردملا عمتجا
شسمأا هرصصانع ع˘م ي˘كو˘كلا ف˘ي˘ط˘صس
ءاطخألا حيحصصت ىلع لمعلا لجا نم
ةهجاوم يف نوبعÓلا اهيف عقو يتلا
ا˘ه˘ي˘ف فر˘ع ي˘ت˘˘لاو ،ةر˘˘ي˘˘خألا ودارا˘˘ب
ةبعصص فورظ يف راصصتنلا قيرفلا

ينقتلا هلاق ام مهأا نم لعلو اذه ،ادج
لجرألا عصضو ةرورصض وه يصسنوتلا
مداق ىلع رثكأا زيكرتلاو شضرألا يف
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘خ تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا

ة˘ل˘صسل˘صس ة˘ل˘صصاو˘م ى˘لا ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح
.ةيباجيإلا جئاتنلا

نم انرظتني ام كردن» :يف’
عشضول ىعشسنو تايدحت

«ةديج فورظ يف ةعومجملا
قيرفلا شسيئر عم ثيدح انل ناك دق و
ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص شصو˘˘صصخ˘˘ب ي˘˘فل لا˘˘م˘˘ك
يعن » : لاق ثيح ةمداقلا تايدحتلا

نم افدهتصسم نوكيصس قافولا نا اديج
رصسكو ه˘ب ة˘حا˘طإلا ة˘ي˘غ˘ب قر˘ف˘لا ل˘ك
ةققحملا ةيبا˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘صسل˘صس

ىوصس انيلع امو ،0202 ةنصس لاوط
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

،ا˘ن˘ت˘ي˘فا˘ع عا˘جر˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةيرصصنلا ةم˘ق ن˘م نو˘كت˘صس ة˘ياد˘ب˘لاو
حمصست ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ديرن نيأا
.بيترتلا ةمدقم يف رثكا بورهلاب انل

صشامر ماششه

ةدكيكشس ةبيبشش

نيسسحتب سسفنلا نونمي «اداكيسسور» ءانبأا
راسصنألا يوهتسست «يبرايسسلا» ةمقو جئاتنلا

مهقيرف ةيعصضو حيح˘صصت ر˘ف˘صصألا دار˘ج˘لا قا˘صشع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ح˘م˘صسي˘صس عو˘ب˘صسأل ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ناو ة˘صصا˘خ ا˘ع˘ير˘˘صس
،يصسورع ةروصص يف نيباصصملا شضعب ةداعتصساب بردملل
يفلخلا طخلا يف ربكا ةصسفانم قيرفلا حنميصس يذلا رمألا

يهو ةحامصسوب طصسولا بعل ةدوع قيرفلا لجصسيصس امك
ىلع لمعي يريزد لÓب ينقتلا لعجتصس كصش نود نم رومأا

عقو يتلا ءاطخألا حيحصصت دصصق تاصشرولا نم ريثكلا قلخ
.نوبعÓلا اهيف
ثيح عقعق دمحا بعÓلا عم ثيدح انل ناك هتاذ قايصسلا يف
انايحأا انل ثدحي ام مهفن مل ةعاصسلا دحل ينقدصص » : لاق
ل ةجيتنلا نكلو ءاقللا تايرجم ىلع رطيصسنو اديج بعلن
جارخإاو رثك داهتجÓل ىعصسنصس امومع ،انحلاصص يف نوكت
ةرورصضب نوبلاطم اننأاو ةصصاخ ،ةيعصضولا هذه نم يلهألا
ةقثلا عاجرتصسا نم دب ل ثيح ،شصرفلا لÓغتصساو زيكرتلا
عصضن ىتح دادعتلا لماك نم ةيلوؤوصسملا لمحت عم شسفنلاب
.ةهجاولا يف يلهألا

صشامر ماششه

جربلا يلهأا
 حيحسصتب بلاطي «رفسصألا دارجلا»

ناوألا تاوف لبق يدانلا ةيعسضو
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ةبيبصش قير˘ف ي˘ئا˘ن˘ث ج˘مد˘نا
تا˘˘صشا˘˘ن با˘˘صشلا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا

ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ف˘˘˘يذ˘˘˘ح ي˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ءا˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘م˘˘ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا
ةنصس02 ن˘م ل˘قأل ي˘ن˘طو˘لا
لا˘م˘صش ةرود ن˘م جر˘خ يذ˘˘لا
.شضافولا يلاخ ايقيرفإا

ةيمصسرلا ة˘ح˘ف˘صصلا تف˘صشكو
لصصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل
عرصش يئانثلا نأا ،يعامتجلا
ةعوم˘ج˘م˘لا ع˘م برد˘ت˘لا ي˘ف
قا˘صسو مد˘ق ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ن˘يز˘ها˘ج ا˘˘نو˘˘كي˘˘ل
اهيف لبقتصسي يت˘لا ةر˘خأا˘ت˘م˘لا
ف˘˘ي˘˘صضلا يرا˘˘ن˘˘كلا داد˘˘˘ع˘˘˘ت
موي ةليلم نيع ةيعمج ليقثلا
ربمفون لوأا بعلمب شسيمخلا
ى˘ع˘صسي ي˘ت˘لاو ،وزو يز˘ي˘ت˘˘ب

برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا ا˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ة˘ل˘صصاو˘م˘ل يد˘يزو˘ب ف˘˘صسو˘˘ي

،ة˘ي˘با˘ج˘˘يلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘صصح
باحصصأا نم رثكأا بارتقلاو
يدان˘لا ناو ا˘م˘ي˘صسل ةراد˘صصلا
تايرابم3 رخآا يف رصسخي مل
با˘ح˘˘صصأا نأا د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو

ر˘صضخألاو ر˘ف˘صصألا ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا
.حيحصصلا راصسملا ىلع
ينفلا مقاطلا ناحنميضس

ةيفاضضإا ’ولح
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘جاو˘ت ح˘ن˘˘م˘˘ي˘˘صسو

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م˘صض با˘صشلا
برد˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا لو˘˘ل˘˘ح
لÓ˘˘˘خ يد˘˘˘يزو˘˘˘ب ف˘˘˘صسو˘˘˘˘ي
،ةليلم نيع ةيعمج ةهجاوم
يرجي ري˘خألا ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ا˘م
ى˘˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا شضع˘˘ب

عفدو شضعبلا ةحارإل دادعتلا
ام لك ميدقتل رخآلا شضعبلا
تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘كل˘˘م˘˘ي
يدانلا ةدا˘ي˘ق˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
ي˘ف ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘صصح˘˘ل
.ةمداقلا تايرابملا

ب.م.يرضسيإا

529213ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج51ـل قفاوملا0202 ربمضسيد03ءاعبرأ’اةصضايرلا
ةديدج ’ولح ينفلا مقاطلا حنمي امهدجاوت

«ماسصل» ةعقومل نازهاجو ةعومجملا عم ناجمدني تاسشانو يفرعلا

لئابقلا ةبيبضش

ةيرئازجلا ةيداحتلا تنيع
اريدم نايزم دارم ةمكÓملل
اف˘ل˘خ  ادد˘ج˘م ا˘ي˘ن˘طو ا˘ي˘ن˘ف

يذ˘لاو ،يوا˘ج˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘بإل
تقو يف فارصشإلا هل قبصس
ةينفلا ةصضراعلا ىلع قباصس
د˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا ن˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
ةصضايرلاو بابصشلا ةرازول
.قباصس تقو يف
د˘ي˘صسلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف و
ةدا˘˘عإا رار˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب نا˘˘˘يز˘˘˘م
هتذختا رارقلا »:لاق نييعتلا

ة˘صضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو
يذ˘لا ن˘ع˘ط˘لا ة˘˘صسارد د˘˘ع˘˘ب

ى˘˘صضت˘˘ق˘˘م˘˘˘ب ،ه˘˘˘ب تمد˘˘˘ق˘˘˘ت
اد˘ح ع˘صضو ق˘با˘صس مو˘˘صسر˘˘م
شسأار ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ةينطو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا  ة˘ير˘يد˘م˘لا
،9102 ربمصسيد81 خيراتب

ى˘لإا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘صسب دو˘˘عأل
وه يفده » :عباتو ،«يبصصنم
ع˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘م
يف نيين˘طو˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

تاد˘ي˘˘صسو لا˘˘جر  ى˘˘ف˘˘ن˘˘صص
ةكراصشملل نارصضحي نيذللا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
با˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لألا ، تيو˘˘˘˘˘˘كلا˘˘˘˘˘˘ب
ويكوطب1202 ‐ةيبم˘لولا

شضيبألا رحبلا باعلا اذكو

،«نارهوب2202 ‐طصسوتملا
و˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ه» : فا˘˘˘˘˘صضأاو
ع˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘م
نيذللا نيينطولا نيبختنملا
ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل نار˘˘صضح˘˘ي
، تيوكلاب ةيبرعلا ةلوطبلا
1202 ‐ةيب˘م˘لولا با˘ع˘لألا
رحبلا باعلا اذكو ويكوطب
2202 ‐طصسوتملا شضيبألا
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،«نار˘هو˘ب

بردم يواجب ميهاربإا نيع
يركصسعلا ينطولا بختنملا
قر˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م بصصن˘˘م ي˘˘ف
.ةينطولا
دار˘م نأا ةرا˘˘صشإلا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا

هتمصصب كرت عاطتصسا نايزم
ةينطولا ةينفلا  ةيريدملا يف
ماع بصصنملا ىلوت نأا ذنم
ريبك لمعب ماق ثيح ،9002
ةينفلا مقطألا نم ةمهاصسمب
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع او˘˘˘˘لواد˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
دصصح  ةينطولا تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
با˘˘˘˘ق˘˘˘˘لألا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا تا˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لاو
همامأا نوكي˘صسو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لاو
نم تاقاقحتصسلا نم ديدعلا
ة˘ي˘ب˘م˘لولا با˘ع˘لألا ا˘˘هزر˘˘بأا
32 ن˘م ةرر˘ق˘م˘لا ،و˘ي˘كو˘ط˘˘ب

.1202توأا8  ىلإا ةيليوج
طيمز.ع

اددجم اينطو اينف اريدم نايزم دارم نييعت

رهسش ةدمل ينوزاك رانريب بردملا فاقيإا

ةمكÓملل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
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،رئازجلا ةيدولوم قيرف عصضو
تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م رود ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق
زوفلا دعب ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
ىلع هققح يذلا نيمثلاو ماهلا

ي˘صسقا˘ف˘صصلا يدا˘ن˘˘لا با˘˘صسح
يف نيفيظن نيفدهب ،يصسنوتلا
ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا با˘˘هذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
بعلمب نينثلا ةيصشع نييدانلا

.يبملوألا ةيليوج5
رئازجلا ةيدولوم دادعت توفو
زوف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘صصر˘ف
شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
هملاعم دجي مل يذلا يصسنوتلا
ا˘هر˘ه˘ظأا ي˘ت˘لا ةو˘ق˘لا ل˘ظ ي˘ف
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م داد˘ع˘ت

قدغأا ،رخآا بناج نم.ةارابملا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م را˘˘˘صصنأا
ءان˘ث˘لا˘ب ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا

ققحملا زوفلا بقع حيدملاو
.يصسنوتلا يدانلا ىلع
ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م را˘˘˘صصنأا ع˘˘˘م˘˘˘جأاو
لمعب موق˘ي ز˘ي˘غ˘ن نأا ر˘ئاز˘ج˘لا

ةيلاثملا ةبيكرتلا دجوو ريبك
ر˘صضخألا د˘صصح˘ت تتا˘ب ي˘˘ت˘˘لا

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب شسبا˘˘ي˘˘لاو
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
شضع˘˘ب نأا ى˘˘ت˘˘˘ح ،م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
تاريي˘غ˘ت˘لا ى˘ت˘حو تا˘با˘ي˘غ˘لا
.ديمعلا ىلع رثؤوت ل تتاب

ب.م.يرضسيإا

رئازجلا ةيدولوم
ءانثلا لاني زيغنو تاعومجملا رود يف امدق عسضت ةيدولوملا

شسل˘ج˘م ي˘عا˘˘صسم ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت
نم شسابعلب داحتا يدان ةرادإا
نويدلا ةيصضقل دح عصضو لجأا
ىلع لوصصحلا دصصق ،ةقلاعلا
ليبق ددجلا نيبعÓلا تازاجإا

ن˘˘م˘˘صض ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ةارا˘˘ب˘˘م
نم ةعباصسلا ةلوجلا تايرابم
.لوألا فرتحملا ةلوطب
تا˘عزا˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تنا˘˘كو
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ع˘ن˘م ترر˘ق د˘ق مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ن˘˘م «ةر˘˘كم˘˘لا«يدا˘˘ن

لصصوت ةياغ ىلإا ددجلا هيبعل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م قا˘ف˘تل ةرادإلا
شصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘لا

،ةقلاعلا ةيلاملا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم

نم ةبرقم رداصصم تدكأا ثيح
ةر˘ي˘خألا نأا «برا˘ق˘˘ع˘˘لا» ةرادإا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘ع˘˘˘ب تل˘˘˘صصتا
مهتبلاطو ،نيقباصسلا نيبعÓلا
ة˘˘˘لوا˘˘˘ط ى˘˘˘لإا شسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةلودج لجأا نم تا˘صضوا˘ف˘م˘لا
.ةيصضقلا لحو نويدلا

برد˘م˘لا نأا مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م و
ةرادإلا بلاط دق ناك ةرارغوب
نم نويدلا ةيصضقل لح داجيإاب
،ددجلا ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ل˘جأا

ةقÓطنلا لظ يف اصصوصصخ
عبقي يذلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ثرا˘كلا
بيترتلا نم ريخألا زكرملا يف
.نيتطقن ديصصرب

طيمز.ع

سسابعلب داحتا
تازاجإا ىلع لوضصحلا نم قيرفلا عنمب ةطبارلا رارق دعب
نيبعÓلا نويد ةيوسستل لح نع ثحبلا لسصاوت ةرادإلا

،ةبقلا دئار قيرفل بضصانم˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا ي˘م˘ي˘هار˘ب ي˘ل˘ع برد˘ت
ديهضشلا بعلمب ،سسمأا ةحيبضص ةررقم تناك يتلا ةضصحلا يف دارفنا ىلع
.ةبقلاب دادح نب دمحم
لعج ام م’آ’ا سضعبب رعضش ،بعÓلا نأا ةضصاخلا انرداضصم نم انملعو
يدافتو هيلع ظافحلل ةعومجملا عم بردتلا نم هءافعإا ررقي بردملا
تابيردت˘لاو ،يور˘ك˘لا م˘ضسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ا˘ن˘نأاو ا˘م˘ي˘ضس’ ر˘ث˘كأا ط˘غ˘ضضلا
.طقف عوبضسأا ذنم تقلطنا

مويلا قلغم سصبرت يف لخدي دئارلا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘ضصح ر˘˘خأا ،سسمأا ةر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ ،ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ئار ق˘˘˘ير˘˘˘ف سضا˘˘˘خ

.اموي51 مودي قلغم سصبرت يف لوخدلا لبق ،ةمضصاعلاب
يف لضصفلل ينفلا مقاطلا عم ةديدع تارايخ سسردت ةرادإ’ا نأا انملعو
بر˘قأ’ا ةد˘ج˘ك˘ي˘ت تنا˘ك ثي˘ح ،سصبر˘ت˘لا ه˘ي˘ف ير˘ج˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا نا˘˘ك˘˘م˘˘لا

ةرادإ’ا ل˘ع˘ج جو˘ل˘ث˘لا طو˘ق˘ضسو خا˘ن˘م˘لا ن˘ك˘ل د˘ئار˘لا سصبر˘˘ت نا˘˘ضضت˘˘ح’
ه˘ل˘خد˘ي˘ضس يذ˘لا سصبر˘ت˘لا نا˘ك˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل ن˘مز˘لا ع˘م قا˘ب˘ضس ي˘ف ل˘خد˘˘ت
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاضسلا يف هيلع ماثللا ةطامإا متت نأا ىلع دئارلا

ب.م.يرضسيإا

ةبقلا دئار
م’آ’ا سضعبب هروعضش ببضسب

دارفنا ىلع بردتي يميهارب

هريظ˘ن ما˘مأا ةد˘يد˘ج ة˘م˘يز˘ه د˘ي˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ب˘ك˘ت
،يبزيرتضساغب ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ةارا˘ب˘م ي˘ف ،42-12 ةجيتنب ي˘نو˘لو˘ب˘لا

«ر˘ضض˘ُخ˘لا» تار˘ي˘ضضح˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘˘يدو˘˘لا ةرود˘˘لا ن˘˘م˘˘ضض ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
.رضصمب1202-ملاعلا ةلوطبل
،ةيدولا اينولوب ةرود يف رئازجلل ايلاوت ةيناثلا ةراضسخلا هذه دعتو
بختنم دضض ،سسوكرب دوعضسم دئاقلا قافر مزهنا ،ىلوأ’ا ةلوجلا لÓخف
مايأا01 ذ˘ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘عا˘ب˘ضسلا د˘جاو˘ت˘˘يو ،03-42 ةجي˘ت˘ن˘ب ا˘ي˘ضسور
عقاوب اينولوب ىلع زاف ثيح لايدنوملا لبق ام سصبرت نمضض اينولوبب
ةب˘ضسن˘لا˘ب (62 -42) سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن ما˘˘مأا مز˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،62-32
،ربمضسيد22و12 يموي  امهضضاخ نيتللا ،نيتيدولا نيلوأ’ا هيتارابمل
ةلوطبل ةيدادعإ’ا مهترتف تروب ن’آا ينطولا بخانلا لابضشأا لضصاويو
ن˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘م˘ضصا˘ع˘ب ر˘ي˘خأا ير˘ي˘˘ضضح˘˘ت سصبر˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب1202 م˘لا˘ع˘˘لا
ناتيدو ناتارابم هللختتضس يذلاو ،1202 يفناج6 نم ةيادب ةمانملا
لاحرلا دضش لبق ،رهضشلا سسفن نم01و8 يموي ينيرحبلا بختنملا مامأا
لÓخ يرئازجلا بختنملا دجاوتيو.يفناج11 خيراتب ةرهاقلا ىلإا

برغملا ةقفر ةضسداضسلا ةعومجملا نمضض رضصمب1202-ملاعلا ةلوطب
د˘ضض ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ل˘ه˘ت˘ضستو .اد˘ن˘ل˘ضسياو لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لاو
. لاغتربلا مث ادنلضسيأا ةهجاوم لبق برغملا

طيمز.ع

يبزيرتضساغب ةيريضضحتلا ةيدولا ةرودلا نمضض

ادنلوب مامأا «رسضخلا»ـل ةيناث ةميزه

طا˘ب˘˘صضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تط˘˘ل˘˘صس
يف رهصش ةدمل فاقيإلا ةبوقع
برد˘م ي˘نوزا˘ك را˘نر˘ي˘ب ق˘˘ح
ظفلت بق˘ع نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
شسمي قئل ريغ مÓكب ريخألا
،شصخ˘˘˘صش ة˘˘˘مار˘˘˘كو فر˘˘˘˘صشب

ة˘ط˘بار˘لا ه˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
.مدقلا ةرك ةفرتحملا

دق طابصضنلا ةنجل تناك و
ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا تب˘˘قا˘˘ع
عنميصس ثيح رهصشل فاقيإلاب
بع˘ل˘م˘لا ى˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا ن˘˘م
،شسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ة˘˘فر˘˘غو
ةمارغ ط˘ي˘ل˘صست˘ل ة˘فا˘صضإلا˘ب
نييÓم01 ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘˘م
ةيفلخ ىلع اذه ءاجو ،ميتنصس

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘م هدر˘˘˘ط
شسابعلب داحتا دصض ةيصضاملا
ةصسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طا ي˘ف
هم˘ج˘ه˘ت د˘ع˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م
،فرا˘صش د˘ي˘ب˘ع م˘كح˘لا ى˘ل˘ع

تبقا˘ع ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
ةعمتجملا طا˘ب˘صضنلا ة˘ن˘ج˘ل
مج˘ن بعل يزا˘ه˘ق˘م د˘ي˘صشر

ن˘ي˘تذ˘فا˘ن ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘ب ةر˘ق˘˘م
ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م لÓ˘˘خ هدر˘˘ط بق˘˘ع
ةيدملا ي˘ب˘م˘لوا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف

ا˘م˘ك ،«حدا˘˘ف أا˘˘ط˘˘خ» بب˘˘صسب
طا˘ب˘صضنلا ة˘ن˘ج˘ل  تط˘˘ل˘˘صس
نم ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘بو˘ق˘ع ا˘صضيأا
يبا˘ج˘ع˘ل نا˘مد˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ة˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوا بعل
ر˘˘صصن˘˘ب  م˘˘هد˘˘ي˘˘صس شسا˘˘ي˘˘لإاو
ةد˘حاو ةارا˘ب˘م˘ب ياد ن˘ي˘˘صسح
نييÓم3 ب ةمارغ عفد عم
ببصسب  ،يلاوتلا ىلع ميتنصس
مكحلا رارق ىلع جاجتحلا»
«.«تاقاطبلا مكارت»و  »

قيرف نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت
شضرعت ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
ميظنتلا» ببصسب ،ةيلام ةبوقعل
ةمارغ تطلصس ثيح » ءيصسلا

نييÓم5 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
يدا˘ن بقو˘عو اذ˘ه ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
نويلم2 ـب شسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘˘ح˘˘تا
ىلع بردملا بايغ»ـل ميتنصس
.«شسامتلا طخ
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ةفرتحملا ةطبارلل ةعباتلا طابضضن’ا ةنجل
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يناثلا مصسقلا ةيدنأا فرعتت
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
ةلوطبلاب شصا˘خ˘لا تلو˘ج˘لا
ى˘ل˘ع مدا˘ق˘لا شسي˘م˘خ˘˘لا مو˘˘ي
اهتجمرب يتلا ةعرقلا ششماه
ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘صسق˘لا ة˘ط˘˘بار
ة˘عا˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘هر˘ق˘م˘˘ب
.00:01ـلا

يمصسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘صشكو
نأا ةاوه يناثلا مصسقلا ةطبارل

ىر˘ج˘ت˘صس ة˘عر˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ع
ج˘ما˘نر˘ب˘ل داد˘عإÓ˘ل ا˘هر˘ق˘˘م˘˘ب
فرع˘ت˘ت˘صس ثي˘ح تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يف ا˘ه˘ي˘صسفا˘ن˘م ى˘ل˘ع قر˘ف˘لا
يتلا22ـلا تلو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
وأا21ـلا نم ةيادب اهبعلتصس
.مداقلا يرفيف31ـلا

يلارديفلا بتكملا ناكو
ةركل يرئازجلا داحتÓل عباتلا
تÓ˘يد˘ع˘ت ىر˘جأا د˘ق ،مد˘˘ق˘˘لا

ي˘ف ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
ىلإا قرفلا ميصسقت ررق امدعب

.اقيرف21 نم تاعومجم3
51ـلا يف يهتن˘ت ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةلصصاف˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لاو ناو˘ج
42ـلاو91ـلا ن˘ي˘ب ا˘م بع˘ل˘ت
1202 ناوج92ـلاو

ة˘ط˘بار˘لا ع˘قو˘م دد˘حو اذ˘˘ه
ررقملا ةلوطبلا ءاهتنا خيرات
وهو ،1202 ناوج51ـلا يف

تقولا شضعب قرفلا حنمي ام
عورصشلا لبق ةحارلا لجأا نم
م˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
لÓخ نم ،هللا ءاصش نإا ديدجلا
ر˘ثؤو˘ي˘صس ا˘م ،ر˘ي˘خأا˘ت˘لا يدا˘ف˘˘ت

يور˘˘˘كلا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ديدجلا

تدد˘˘˘ح ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

بع˘˘˘ل خ˘˘˘يراو˘˘˘ت ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
يتلاو ة˘ل˘صصا˘ف˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ةد˘عا˘˘صصلا قر˘˘ف˘˘لا دد˘˘ح˘˘ت˘˘صس
ثيح ،فرت˘ح˘م لوألا م˘صسق˘ل˘ل
ني˘ب ا˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘ت˘صس
ناوج92ـلاو42ـلاو91ـلا

،ةدياحم بعÓم يف ،1202
.روهمجلا روصضح نود

ب.م.يرشسيإا

سسيمخلا موي ةلوطبلا تلوج جمانرب ىلع فرعتت فرتحم يناثلا مسسقلا قرف

لشضفأا  نمشض نم ربتعي
خيراتلا يف نيبعÓلا

ديعب لفتحت «افيفلا»
ةروطسسألا دÓيم
ركذتسستو يمولب
يبهذلا هراوسشم

ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘تلا م˘˘صسا˘˘ق˘˘ت
رصضخ˘ل لا˘ف˘ت˘حا مد˘ق˘لا ةر˘كل
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ي˘˘مو˘˘ل˘˘˘ب
ةبصسانم˘ب ق˘با˘صسلا ير˘ئاز˘ج˘لا

يذلاو26 هدÓ˘˘ي˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ع
ءاجو رب˘م˘صسيد92 فدا˘˘صصي
افيفلا لبق نم ةتافتللا هذه
ةر˘˘كل˘˘ل ه˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةيرئازجلاو ة˘ما˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
هراوصشم لاوط ،شصاخ لكصشب
.يوركلا

دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب و
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ةرو˘˘ط˘˘صسأا

ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإلا بت˘˘ك
يمصسرلا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع مد˘ق˘لا

ل˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يذلاو  ،رتيوت»  يعامتجلا

ةمحلم عان˘ُصص د˘حأا˘ب ه˘ف˘صصو
يف ايناملأا مامأا28 نوخيخ
كراصشو ،اينابصسإاب ملاعلا شساك
«ر˘صضخ˘لا» ع˘م ر˘كصسع˘م ن˘بإا
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإا ي˘˘لا˘˘يد˘˘نو˘˘م ي˘˘ف
ف˘˘ن˘˘˘صصم˘˘˘لاو كي˘˘˘صسكم˘˘˘لاو
نيبعÓلا لصضفأا ةمئاق نمصض
.خيراتلا يف

جيرخ نأا ةراصشإلاب ريدجلا
ر˘˘كصسع˘˘م ي˘˘لا˘˘˘غ ة˘˘˘صسرد˘˘˘م
ءاي˘م˘ع˘لا ةر˘ير˘م˘ت˘لا بحا˘صصو
ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ب˘˘هذ اراو˘˘صشم ع˘˘ن˘˘صص
ةرتف لÓخ ينطولا بختنملا
نر˘ق˘لا ن˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا
ناولأاب كراصش نأا دعب يصضاملا
ةارابُم431  ي˘ف«ر˘صضخ˘˘لا»
.افدهÓ 43جصسم
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نوزبارط ةهجاوم لÓخ اهل صضرعت يتلا ةباشصإ’ا ببشسب00:01ـلا ةعاشسلا نم ةيادب ةاوهلا ةطبار رقم اهنشضتحي يتلا ةعرقلا صشماه ىلع

ةثÓث ىلإا نيعوبسسأا نم بيغتي يلوغيف
ةباصصإلا شصخي اميف ةئيصس ارابخأا يكرتلا يارصس ةطلغ يدان ىقلت

قيرفلا مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفصس اهل شضرعت يتلا
يف تروبصس نوزبارط يدان ةهجاوم لÓخ رهظلا ىوتصسم ىلع ،يكرتلا
.ةيكرتلا ةلوطبلا

نع بيغيصس9102 ايقيرفإا لطب نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
ةدايقب يكرتلا يدانلا عصضي ام وهو ،عيباصسأا3 ىلإا نيعوبصسأا نم هقيرف
ةل˘ي˘كصشت˘لا ي˘ف بعÓ˘لا نزو˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف م˘ير˘ت ح˘تا˘ف
نا هتاذ ردصصملا فاصضأاو«بهذلاو مدلا» نينوللا باحصصأل ةيصساصسألا
تايرابملا نع بيغي هلعجي ام رهظلا ىوتصسم ىلع يناعي «وصسوصس»
كصش نود رثؤويصس يذلا رمألا وهو ،ايكرت شسأاكو ةلوطبلا يف ةمداقلا

.ميرت حتاف يكرتلا بردملا تارايخ ىلع
ب.م.يرشسيإا

ازيب ةهجاوم يف ةقيقد06 ةدمل كراشش

«يب ايريسس» يف يناثلا هفده عقوي يلولهب
مسسوملا اذه

يناثلا هفده ىلع ةيرئازجلا لوصصألا وذ بعÓلا يلولهب دمحم عقو
.ةيناثلا ةيلاطيلا ةجردلا يف طصشانلا ازنيصسوك قيرف عم

ىلإا يلاطيلا ايرودبماصس نم راعملا بعÓلا يلولهب دمحم كراصشو
،قيرفلا يف هليمزل هناكم كرتي نأا لبق ةقيقد06 ةدمل ،ةيناثلا ةجردلا
.هلثمل فدهب ،ازيب امامأا لداعتلل هيدان دوقيل

لصصأا نم ايصساصسأا ءاقل11 يف كراصش ةيرئازجلا لوصصألا وذ بعÓلا
دعي ناك بعÓل ةطصسوتم ةليصصح يهو نيفده لجصسو ،ةلوج51
.ريثكلاب

ب.م.يرشسيإا
ايلاوت ةيناثلا ةرملل

«1غيللا» يف ربمسسيد رهسش بعل ةزئاج دسصحي روليد
هييلبنوم يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا روليد يدنأا لصصحت

ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف ر˘ب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش بعل ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع ،ي˘صسنر˘ف˘لا
.«1غيللا»

ديدع هليجصست لÓخ نم هيدان عم ،ايوق ءادأا رصضخلا مجاهم مدقو
تايرابُملا لÓخ  ،ةي˘با˘ج˘يلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘صصح ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘صسمو فاد˘هألا
.1 غيللا نم ةريخألا

،ينطولا بختنملا مجاهم اهيف راتخي يتلا ةيناثلا ةرملا هذه دعتو
ةر˘كل ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م يرود˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صشلا بعÓ˘˘ك
هراوصشم ةيادب ذنم هل مصسوم لصضفأا ،ءارحصصلا براحُم مدقُيو.مدقلا
.ةمصساح تاريرمت عبصسل هميدقتو فادهأا ةينامثل هليجصستب ،يفارتحلا

ب.م.يرشسيإا

يليÓب انفقوأا »:نسسح ميركلا دبع
«رطق انفقوأاف هققح يذلا لداعتلاب اديعصس يرطقلا دصسلا بعل ،نصسح ميركلا ادب

قيرفلا نوفقوي مهلعج يليÓب فاقيإا نأا احصضوم ،رطق يدان مامأا هقيرف
.لكك

فاقيإا نم انكمت دقل» :ةيفحصص تاحيرصصت يف ميركلا دبع حوأاو
ةروطخ فقون انلعج ام وهو تاحاصسملاو ذفانملا قلغ لÓخ نم يليÓب
ن˘م ا˘ن˘كم˘ت ا˘ن˘ن˘كلو ر˘ط˘ق كر˘ح˘م و˘ه ي˘ل˘يÓ˘˘ب» :ع˘˘با˘˘تو ،«ر˘˘ط˘˘ق يدا˘˘ن
.«انل ةبصسنلاب ايصضرم دعي لداعتلا نأا مغر زوفلل برقألا انكو...هفاقيإا

ب.م.يرشسيإا
ةيحشص بابشسأ’ قباشسلا صسيئرلا باحشسنا دعب

نوؤوسش رييسستل ةتقؤوملا ةنجلل ديدج سسيئر
نيقاعملا ةسضايرل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةنجلل اديدج اصسيئر رامن نيدلا رون  ةصضايرلاو بابصشلا  ةرازو تنيع

يتلا  ،نيقاعملل ةصضايرل ةيرئازجلا ةيداحتلا نوؤوصش رييصستل ةتقؤوملا
ةفصشح دمحم اهصسيئر فيقوت بقع مرصصنملا ربمفون رهصش تبصصن
ماعلا نيمألا بصسح «رييصستلا ءوصس» ببصسب يلاردفلا هبتكم ءاصضعأاو
.ةيلاردفلا ةئيهلل

رييصستل ةتقؤوملا ةنجلل ديدجلا شسيئرلا رامن نيدلا رون فلخيصسو
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ق˘با˘صسلا شسي˘ئر˘لا ،يرو˘كصسم د˘ي˘صشر ة˘يدا˘ح˘تلا
هنكل ،ةنجللا هذهل اصسيئر رمألا ةيادب يف نيع يذلا،نيقاعملا ةصضايرل
نود تلاح ةيحصص بابصسأل بصصنملا اذه نم هتلاقتصسا عوبصسأا ذنم مدق
اوصضع ،رامن نيدلا رون ناكو ،هماهم ةلوازمل ةيداحتلا رقم ىلإا هلقنت
ىلوتو ،8002‐4002 ةدهعلا يف ةيداحتÓل يلاردفلا بتكملا يف
يروكصسم ةلاقتصسا دعب ةيداحتلا شسأار ىلع يروكصسم ةفÓخ اهدعب
ةفرصشم ةيرئازج ةكراصشمب تهتنا يتلا ةدهعلا لمكأا ثيح ،5002 ةنصس
ةثعبلا داصصح اهيف ناك يتلا8002 نيكبب ةيبملوا هبصشلا باعلألا يف
نمو ،تايصضف3و تايبهذ4 اهنم ةيلاديم51 ديصصرب ارفاو ةيرئازجلا
موي هماهم يف ةتقؤوملا ةنجلل ديدجلا شسيئرلا  عرصشي  نأا رظتنملا
يف ةيصصولا ةرازولا لبق نم نينيعملا نيوصضعلا ةدعاصسمب ،ءاثÓثلا
ةمهم ّناف ،ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو بصسحو ،مرصصنملا ربمفون رهصش
نامصضو ةيداحتلا نوؤوصش رييصست يف اصساصسأا لثمتت ةتقؤوملا ةنجللا هذه
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةرتفلا يف اهاطصشن ةلصصاوم

ناك  يلاردفلا هبتكمو ةفصشح دمحم فيقوت رارق نأا ركذلاب ريدجلاو
ةرازولا ناجل اهب تماق يتلا ةنياعملاو قيقحتلا تارايز بقع ذختا دق
ديدجت  ةيلمعل ابصسحت  ةيصضايرلا تايداحتلا فلتخم ىلإا ةيصصولا
.ةيلاردفلا ةيصضايرلا تائيهلا
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5292ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج51ـل قفاوملا0202 ربمشسيد03ءاعبرأ’ا

مييقتو ةعبات˘م ة˘ن˘ج˘ل تما˘ق
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا بهاو˘م˘لا
ةيداح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ةرود˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
51 تح˘ت با˘ب˘صشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل
ربمصسيد52 ةعمجلا موي  ةنصس
يف توأا02 بعلم يف0202
ن˘م˘صض ل˘خد˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،را˘˘صشب
بهاوملا نع ثحبلا  ططخم
ةقط˘ن˘م˘ب شصا˘خ˘لا ا˘ه˘ن˘يو˘كتو
ل˘ي˘كصشت˘ل  ي˘بر˘غ˘لا بو˘ن˘ج˘˘لا
نم لقأل ينطولا قيرفلا ةاون
.ةنصس51

دبع مييقتلا ىلع فرصشاو
شسي˘˘˘ئر ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘ب م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كلا
ة˘ب˘خ˘ن˘لا د˘عا˘صسمو ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ةرهاظتلا تد˘ه˘صشو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

مت نيذلاو ابعل13 روصضح
برد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘هرا˘ي˘ت˘خا

نامير يقزرأا ديصسلا ينطولا
ر˘˘ها˘˘ط تيأا دار˘˘م هاد˘˘عا˘˘صسمو
تمت امك ،رباصص ميركلا دبعو
ن˘م ن˘يد˘عا˘صسم˘ب  ة˘نا˘ع˘ت˘صسلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

دمحم ديصسلا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ليعامصسإا ، ينامهد نيدلا ردب
يميلقإلا ينفلا ر˘يد˘م˘لا ي˘نا˘ه
ةديلبلاو ةمصصاعلا رئازجلا يف
ةرهاظتلا يهو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ة˘˘يا˘˘عر تح˘˘ت تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ءا˘˘صضعأا
دمحأا ةدايق˘ب را˘صشب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ءاردملا ع˘ي˘م˘ج كلذ˘كو دو˘ب˘ع
تد˘ه˘صش و.ةيلولل نيين˘ف˘لا
يت˘لاو ،ن˘يءا˘ق˘ل ة˘ما˘قإا ةرود˘لا
ينطولا ينفلا زاهجلل تحمصس
تا˘ي˘نا˘˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا˘˘ب
مهرايتخا مت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

8 را˘ي˘ت˘خل تصضفأاو ا˘˘ق˘˘ب˘˘صسم
يف نولخديصس نيذلا ،رصصانع
يد˘˘ي˘˘صسب فا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا
ءاقتنلا ةيل˘م˘ع د˘ع˘ب شسا˘ب˘ع˘ل˘ب
م˘ت ا˘ب˘˘عل472 ة˘كرا˘صشم˘˘ل
تارود˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا
ر˘ب˘ع تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا
.نطولا

ةرود نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
ءاقتنل ةطحم رخآا تناك راصشب
نمصض لخدت يتلاو نيبعÓلا

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
بهاو˘م˘لا ءا˘ق˘˘ت˘˘نل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

زي˘كر˘ت ل˘ظ ي˘ف  م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا

ةينطو˘لا قر˘ف˘لا ن˘يو˘كت ى˘ل˘ع
قيرفلل اناز˘خ نو˘كت˘صس ي˘ت˘لاو
.Óبقتصسم لوألا
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ةبخنلا ءاقتن’ ةينطولا ةينقتلا ةيريدملا ططخم نمشض

راسشب نم ةبخنلا ةدعاسسمو ريوطتلا ةنجل ةلوج ماتتخا

ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا د˘جاو˘ت˘˘ي
م˘جا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘لود˘˘لا
يف يزيلجنلا يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل
عم هلبقتصسم ةصشقانمل ارتلجنا
ن˘˘م تا˘˘عا˘˘صس ل˘˘ب˘˘ق يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
،يوتصشلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا قÓ˘ط˘نا

امصساح اجرعنم نوكيصس يذلاو
«ر˘صضخ˘لا» فاد˘ه راو˘صشم ي˘ف
جر˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘ق˘ع˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘ل˘˘ل
نم امامت هجورخ دعب اهصشيعي

.يدانلا تاباصسح
«ميلصس ربوصسلا»  نوكيصس و

ةصساردل ةرادإلا عم دعوم ىلع
شضورعلا ةصشقانمو هل˘ب˘ق˘ت˘صسم
«بلاع˘ث˘لا» ى˘لإا تل˘صصو ي˘ت˘لا

ا˘صصو˘صصخ ،هر˘ي˘صصم د˘يد˘ح˘تو
مامتها تدكأا يتلا رابخألا دعب
يصسنرفلا نا˘ي˘ت˘يا تنا˘صس يدا˘ن
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘صضب

لÓخ ةنو˘ب˘صشي˘ل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘صسل
مصضناو ،يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
رخألا وه نويل كيبملوأا يدان
تامدخ ىلع لوصصحلا قابصسل
يذ˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
هتي˘ع˘صضو لÓ˘غ˘ت˘صسل ى˘ع˘صسي
ه˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘قإاو «شسكو˘˘˘ف˘˘˘لا» ع˘˘˘م
لÓ˘˘خ «لاو˘˘ل»ـل ما˘˘م˘˘صضنلا˘˘ب
كلذو ةمداقلا تÓيوحتلا ةرتف
ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘صسح˘˘˘ت
،يا˘ب˘يد شسي˘ف˘م˘م يد˘ن˘لو˘˘ه˘˘لا
˘ما˘م˘صضنلا ن˘م بر˘ت˘ق˘ي يذ˘لا
ناو ا˘صصو˘˘صصخ ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب˘˘ل
ةيادب اناجم عي˘قو˘ت˘لا ه˘نا˘كمإا˘ب
نأا امب ،يوتصشلا وتاكريملا نم
ناو˘ج لو˘ل˘ح˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي هد˘ق˘˘ع
«براحملا» لعجي ام ،1202
تقو˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م
نبل ةبصسنلاب ى˘ت˘حو ،ي˘لا˘ح˘لا

نو˘كي˘صس يذ˘لا نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع

يرود˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘˘ب
هراوصشم فائنتصساو ي˘صسنر˘ف˘لا

امب ،«1 غيللا» ةقلامع دحأا  عم
ي˘ف بع˘ل˘لا ةر˘كف شضفر˘˘ي ه˘˘نأا
هيعصسو ةيج˘ي˘ل˘خ˘لا تا˘يرود˘لا

ةدو˘ع˘لاو هاو˘ت˘صسم ةدا˘ع˘˘ت˘˘صسل
.اددجم ينطولا بختنملل

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإلا دد˘˘ج˘˘ت و
ىناع دق ناك ةنصس33 بحاصص
بع˘ل˘م˘ل ه˘تدو˘ع ذ˘ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ةرتف ءاهتنا دعب «رواب غنيك»
و˘˘كا˘˘نزو˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ه˘˘˘ترا˘˘˘عإا
كرا˘˘صش نأا د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
لوألا قيرفلا عم ةليلق قئاقدل
قيرفل˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق
ل˘كصشب ه˘جور˘خ د˘ع˘ب ف˘يدر˘˘لا
ه˘برد˘م تا˘با˘صسح ن˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن
.زرجدور

طيمز.ع

هراوششم ذاقنإ’ «رشضÿا» م‚ ةشصرف يوتششلا وتاكŸÒا

«بلاعثلا» ميحج نم جورخلل «ميلسس ربوسسلا» قاروأا رخآا نويل



ةــــنصصرق

ولاو مهفت ام
ةيدولوم ةارابم ةيادب لبق
يدا˘˘ن يدا˘˘نو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يف يصسنوتلا ي˘صسقا˘ف˘صص
رود˘˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘˘˘يإا را˘˘˘˘˘˘˘طإا
ةصسفان˘م ن˘م يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ماق ،ايقيرفإا لاطبأا يرود
مجاهم ة˘عا˘صش ن˘ب ا˘ير˘كز
ر˘صشن˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا

ىلع هباصسح ربع ةروصص
ا˘˘ه˘˘ب را˘˘ثأا «مار˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسنا»
ذإا ،لد˘ج˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
هقيرف اهلÓخ نم عجصش
با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
.ةيدولوملا

هوزواح
ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ ة˘˘ثدا˘˘ح ي˘˘˘ف
شسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا شضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةكرصشل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ق˘ي˘فو˘˘ت كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس
ةرهصس ة˘نا˘هإÓ˘ل را˘كح
5 بع˘ل˘˘م˘˘ب ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ششماه ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘يو˘ج
لا˘ط˘بأا يرود ةارا˘˘ب˘˘م
ةيدولوم نيب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يدا˘˘ن˘˘˘لاو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يصسقافصصلا
م˘ت ثي˘ح ،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا

لوألا لوؤوصسم˘لا ع˘ن˘م
ةينطولا ةكرصشلا نع
ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ن˘˘م
نأا ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
كل˘ل˘م˘ت كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس
.قيرفلا مهصسأا ةيبلاغ

زاكعوب وفعز ىسسيع نب

دا˘ح˘تا شسي˘ئر ل˘صضف ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك
د˘ق˘ع ي˘ف عار˘صسإلا ى˘صسي˘ع ن˘˘ب ةر˘˘كصسب
يصسنوتلا بردملا عم ينيتور عامتجا
شصخت تاريصسف˘ت˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو زا˘كعو˘ب
ةقÓطنلا دعب قيرفلا ناو ةصصاخ ،رثعتلا
ةيصضرأا لخاد رثعت˘ي ى˘ح˘صضأا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا

تناك ة˘ل˘ما˘ك طا˘ق˘ن6 ع˘ي˘صضو ه˘ناد˘ي˘م
اذ˘˘ه ،ةراد˘˘صصلا ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘تلا ع˘˘˘صضت˘˘˘صس
م˘قا˘ط˘لا نا ردا˘˘صصم˘˘لا شضع˘˘ب ترا˘˘صشأاو
ششتوكلا ةلاقإا يف ايدج ركفي ريصسملا

لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
.تارثعتلاو تازهلا تلصصاوت

سشاهيف ام

ةملعلا ةيدولوم قيرف تلواحم تءاب
ي˘مو˘ج˘ه˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
نا دعب كلذو لصشفلاب حونابو يمصساق
ة˘جرد˘لا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا شضفر
ى˘لا ا˘نردا˘صصم ترا˘صشا ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘م˘˘صسا˘˘ق ة˘˘ب˘˘غر
با˘ب˘صش ق˘با˘صسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م شضيو˘˘ع˘˘ت
وتاكري˘م˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ثير˘ت˘لاو دادزو˘ل˘ب
ىد˘حا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م يو˘˘ت˘˘صشلا
يف ،رابكلا ةريظح نم هديرت يتلا قرفلا

فوفصص يف ءاقبلا ررق حوناب نأا نيح
ليهأات ىلإا ةجاح يف هنا امب جربلا يلهأا
.ةينطولا ةطبارلا فرط نم طقف

؟سشاك ام مهاردلا

ةيلام ةمزأا ةنيطن˘صسق ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ششي˘ع˘ي
دبع » كوملا » شسيئر دجي مل ثيح ةيقيقح
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘لا
نأاو ةصصاخ ،ةبانعب يريصضحت شصبرت شضوخب

،ةيلاملا اهتاقحتصسم قلتت مل لازت ل هرصصانع
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
يديارصس يف شصبر˘ت˘لا رر˘ق نو˘ق˘ع ى˘ف˘ط˘صصم
عاجرتصسلا ل˘ماو˘ع ل˘ك ر˘فو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع˘ب
كلذ طبر شسيئرلا نكلو ،ديجلا ريصضحتلاو
يف هئارجإاب حمصست يتلا ةيلاملا ةلويصسلا رفوتب

.ةديج فورظ
 ةرڤم وبعل

يوادهم عم نونماسضتي

مهفصسأات نع ةرقم مجن قيرف يبعل شضعب ربع
عم يوادهم باعلألا عناصصل ثدح امل ريبكلا
يدانلا دئاق ربتعي يذلا قيرفلا رصصانع دحا

ةرا˘صسخ˘لا بق˘ع ه˘م˘ت˘صشي حار ذإا ق˘ير˘ف˘لا ن˘باو
يبملوا مامأا قيرفلا ا˘ه˘ب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ق˘لا
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بصسحو ثي˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
مهرمذت نع اوربع نيب˘عÓ˘لا نإا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘صسا

دنع بعÓلا فاقيإل لخدتلاب شسيئرلا اوبلاطو
مل اهب ماق يتلا تاصسرامملا ناو ةصصاخ ،هدح
.اقÓطإا ةيصضاير نكت

qarsana@essalamonline.com

5292ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج51ـل قفاوملا0202 ربمشسيد03ءاعبرأ’ا

ونايتسسيركب بجعم يسسيم
د˘حأا ع˘م راو˘˘ح ي˘˘ف
ةينابصسإلا تاون˘ق˘لا

ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘ل ف˘˘˘صشك
ي˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘صسي˘˘˘م
مجنو ،ينيت˘ن˘جرألا
ن˘˘ع ،ة˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا
يديلق˘ت˘لا ه˘م˘ير˘غ˘ب

ونايتصسيرك
م˘˘˘ج˘˘˘˘ن ود˘˘˘˘لا˘˘˘˘نور
شسوتنفوج
انأا «Óئاق ،يلاطيإلا

نم ريثكلاب بجعم
ونايتصسيرك اًصضيأاو ،شسنتلا يف ررديفو لادان ،ةلصسلا يف شسميج نوربيل لثم ،نييصضايرلا
.«حاجنلا قيقحتل مهدهج ىراصصق نولذبي مهعيمج ،مدقلا ةرك يف

15

 !ايسسآا يف بعل لسضفأا لفح يغلت انوروك
هجتي ئجافم ربخ يف
ةركل يويصسآلا داحتلا
ل˘˘ف˘˘ح ءا˘˘غ˘˘لإل مد˘˘ق˘˘˘لا

يف بعل لصضفأا ةزئاج
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘صسآا ةرا˘˘ق
ةر˘˘ي˘˘خألا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ملا˘ع˘لا ا˘هد˘ه˘صشي ي˘ت˘لا
ة˘مزأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج
ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
«ةيصضاير˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
اردصصم نإاف ةيدوعصسلا

دا˘ح˘تلا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
ةتصسلا نيبعÓلا لقن هنأا ةريصشم ،لفحلا ءاغلإا وحن ريصست ةيراقلا ةئيهلا نأا اهل فصشك يويصسآلا
.1202 ماع ةزئاجل نيحصشرملا ابعل02 ـلا ةمئاق ىلإا  ةيئاهنلا ةطحملل  نيلهأاتملا
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 ةديدج ’ولح ينفلا مقاطلا حنÁ امهدجاوت

نا‹دني تاسشانو ‘رعلا
نازهاجو ةعومÛا عم

Ÿماسصل» ةعقو» 
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00:01ـلا ةعاشسلا نم ةيادب ةاوهلا ةطبار رقم اهنشضتحي يتلا ةعرقلا صشماه ىلع

 صسابعلب دا–إا رئاز÷ا ةيدولوملئابقلا ةبيبشش

ةن÷ ةلوج ماتتخا
ةدعاسسمو ريوطتلا

راسشب نم ةبخنلا

ةينقتلا ةيريدملا ططخم نمشض
ةبخنلا ءاقتن’ ةينطولا

جمانرب ىلع فرعتت فرتحم يناثلا مسسقلا قرف
سسيمخلا موي ةلوطبلا تلوج

1202 ناوج92ـلاو42ـلاو91ـلا نيب ام بعلت ةلسصافلا تايرابملاو ناوج51ـلا يف يهتنت ةلوطبلا

رود ‘ امدق عسضت ةيدولوŸا
 ءانثلا لاني زيغنو تاعومÛا

 تازاجإا ىلع لوشص◊ا نم قيرفلا عنÃ ةطبارلا رارق دعب

نع ثحبلا لسصاوت ةرادإلا
 ÚبعÓلا نويد ةيوسستل لح


