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اهل صضرعتت يتلا ةسسرسشلا ةلم◊ا Èتعا
عيبطتلا ةجوم بوكر اهسضفر ببسسب

اوحنم نيذلا ةعبرألا ءÓكولا نأا دكأا
طورسشلا اوفوتسسا ةتقؤوم تادامتعا

صساحنلاو بهذلا اهزربأا
ةنيمثلا فسصن راجحألاو

جمانرب قÓطإإ
نداعملإ نع ثحبلل

40 صصابيرق ةردانلإ

رانيد فلأا05 اهردق ةيلام ةمارغو اسسبح ماعب نيدأاايلعلا ةمكÙا مامأا صضقنلاب نعطلا لوبق دعب ةبعسصلاو ةينطولا ةلمعلاب ةيلام غلابم ىلع تلوتسسا
رفسصألا ندعŸا نم يلحو

50صص

،ةعانسصلا ريزو يلع تيآا تاحرف دافأا
ةرازو فدهتسست ءاوعسش ةلمح كانه نأا
صصخ˘ت ة˘ل˘طا˘ب تا˘ما˘ه˘تا Èع ة˘عا˘ن˘سصلا

¤إا اÒسشم ،تا˘˘˘ب˘˘˘كرŸا داÒت˘˘˘سسا ف˘˘˘ل˘˘˘˘م
ريرمتل طغسضلا لوا– ةيبنجأا فارطأا
داÒت˘سسا ة˘ي˘سضق ‘ ة˘هو˘ب˘سشŸا ح˘˘لا˘˘سصŸا
بيكÎلا عيراسشم نأا ادكؤوم ،تارايسسلا

 ةيمومعلا ةنيزÿا تدبك

«جــــصضنلإ اـــهصصقني مــــكتإرإرق»
30 صصةيعاطقلا نيناوقلا عيراسشم دادعإل مهنيب اميف ءارزولا قيسسنت مدع دقتني دارج

نصشب بناجأإ مهتي ةعانصصلإ ريزو
فلم ‘ طغصضلإو ءإوعصش ةلمح

تإرايصسلإ دإÒتصسإ

عإرصص دجوي ’ :رميحلب
رئإز÷إ ‘ ةطلصسلإ ىلع

30 صص

40 صص

لظلا قطانم نع نبغلا عفرل رانيد رايلم02 تدسصر

ةيندم ةيامح نوع فيقوت
صصإرقأإ جيورت يف طروت

ةديعصسب ةصسولهم

«ناوب ول» ةيعوبسسأا لاقم ىلع ادر
ةيسسنرفلا

رابتعإ :اصسنرفب رئإز÷إ Òفصس
ةهب÷ اعصضاخ اميلقإإ فودنت
«Òطخ ق’زنإ» ويراصسيلوبلإ

30 صص

50صص

زاجنإإ ناهر بصسك ةرورصض مامأإ ةموكحلإ
«APL» ةغيصصب نكصس فلأإ031

0202 يف «لايصسوصسلإ» تانكصس نم نيديفتصسملإ مئإوق دإدعإإ يف رخأات كانه :يرصصان

40 صص
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راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
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:راهسشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةدقعم تÓيوأات

ةيلو يف يئلو ريدم رهضشأا لبق ىدحت
،ةيلؤلل قباضس يلاو ةطلضس انلع ةيقرضش
هدعب عقؤت ،داح عازن يف هعم لخدو
يرازو رارق رودضص ةيلؤلا يف عيمجلا
عقؤت امنيبو ،ريدملا ماهم ءاهنإاب بيرق
لحر هتي˘ب ى˘لإا ر˘يد˘م˘لا با˘هذ ع˘ي˘م˘ج˘لا
اذهو ريدملا يقبو ،هبضصنم نم يلاؤلا

لؤ˘ح تÓ˘يوأا˘ت˘لا ما˘مأا با˘ب˘لا ح˘˘ت˘˘ف ا˘˘م
ةدع تارم لاق يذلا ريدملا ةؤق ردضصم
بيرق نم ل هل ةلضص لو ةقÓع ل نأا

.يلاؤلا لقن رارقب ديعب نم لو
ةيكذلإ ةليحلإ

لبق نارهو ةيلو نم لامعأا لجر أاجل
اد˘ج ة˘ي˘كذ ة˘ل˘ي˘ح ى˘لإا ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘˘ضسأا
،ةيعيرضشتلا تاباختنÓل هحضشرت بيترتل
نينثل ،ةريبك ةيلام غلابم حنم ينعملا

نم ىربك كؤبضسيف تاحفضص زنيمدأا نم
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘ح˘ف˘ضص ز˘ن˘ي˘مدأا م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةيباختنا ةلمح ذيفنت لجأا نم ،ةمضصاعلا

تاطلضسلا نل˘ع˘ت نأا ى˘ت˘ح ل˘ب˘ق ة˘ع˘ضساو
تا˘با˘خ˘ت˘نلا د˘عؤ˘˘م ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
عفد ينعملا لامعألا لجر ،ةيعيرضشتلا
يف نيط˘ضشا˘ن˘لا ن˘م دد˘ع˘ل لاؤ˘مأا ا˘ضضيأا
اذه لك ،ةيلؤلا يف ةيؤعمجلا ةكرحلا
.ناملربلا رطاخ يف

..ةقلغم زكإرمو ريبإوط

ديربلا ز˘كار˘م ما˘مأا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل˘ل ر˘ي˘باؤ˘ط
ز˘كار˘م باؤ˘بأا نأا لإا ،م˘ه˘تا˘ضشا˘ع˘م بح˘˘ضسل
ن˘ئا˘بز˘لا ف˘ط˘ضصا ثي˘ح ،ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م د˘˘ير˘˘ب˘˘لا

حابضصلا ذنم  نضسلا رابك ةئف نم مهبلغأاو
ةح˘ن˘م ى˘ل˘ع لؤ˘ضصح˘لا ل˘مأا ى˘ل˘ع ،ر˘كا˘ب˘لا
ريضشت ةعاضسلا براقع نأا مغرو ،دعاقتلا
مل زكارملا كلت نأا لإا ،ةرضشاعلا ةعاضسلا ىلإا
ةماعلا ةيريدملا رار˘ق م˘غر ،ا˘ه˘باؤ˘بأا ح˘ت˘ف˘ت
مامأا ديربلا بتاكم ح˘ت˘ف˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب˘ل
   .ةيئانثتضسا ةفضصب ةعمجلا ،نئابزلا

12 مقر رصس

انضشع سسمأا لوأا ةليل هنا فدضصلا نضساحم نم
Óيل ةعضساتلا ةعاضسلا يفف ةبيرغ ةعاضسو امؤي
نمزلا ماقرأا نؤكت ،12:12 يأا ةقيقد12و
12 مقر عم نمازتت كلت ةعاضسلاف ،ةدحؤم اهلك
خيرات نأا دجن ،ةقيقدلاو ةعاضسلا رارغ ىلعف
نرقلاو12 اضضيأا ةنضسلاو12 اضضيأا مؤيلا كلذ
.هللا ناحبضسف...12 اضضيأا

qarsana@essalamonline.com
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ASAN مامتهإ نوريثي نويرئإزج
ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م فا˘˘ضشت˘˘كا را˘˘ثأا
تحت طاؤغألا ةيلؤب بابضشلا
م˘ل˘ع˘ل «ل˘ي˘ه˘ضس» ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ءاؤ˘˘ل
مامت˘ها ءا˘ضضف˘لا مؤ˘ل˘عو كل˘ف˘لا

،ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا «ا˘˘ضسا˘˘ن» ة˘˘لا˘˘˘كو
كل˘ف˘لا م˘ل˘ع˘ل يوا˘ه˘لا با˘ب˘ضشلا
جودزم» مجن فا˘ضشت˘كا˘ب اؤ˘ما˘ق
دج ةعرضسب هضسفن لؤح «رودي
فا˘˘˘ضشت˘˘˘كلا ؤ˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه
يذلا كلفلا ملع يف يخيراتلا
ةلاكو هفاضشتكا نم نكمتت مل
كلمت ام مغر ةيكيرمألا اضسان
ىتضش ن˘م ءار˘ب˘خو تاد˘ع˘م ن˘م
نل ،Óعف ايخيرات دعي فاضشتكلا نأا ةيعمجلا مضساب يمضسرلا قطانلا قراط بضسحو ،سضرألا عاقب
.جودزملا مجنلا دضصر نع ةزجاع تناك ءاضضفلا يف اضسان اهتقلطا يتلا تابؤكضسلتلا ىؤقا

نييبيرغتلإ هجو يف ةعفصص
ءؤضضؤلا ةقيرط هذيمÓت ملعي ذاتضسأا ةرؤضص تيقل
،نطؤلا تايلو نم ةيلؤب تايئادتبلا ىدحإا يف
،يعامتجلا لضصاؤتلا عقاؤم ىلع اعضساو اراضشتنا

اهميمعت اؤنمثو ةردابملاب نؤقلعملا بحر ثيح
سسؤفن يف ةدابعلا هذه سسرغل سسرادملا يقاب ىلع
تارتف سضعب لغتضسا ذاتضسألا نأا املع ،ةئضشانلا
ةحاضسلا يف ءؤضضؤلا ةقيرط هذيمÓت نقليل ةحارلا

ءاعو ذيملت لك ءاطعإاو ءاملا راضضحإا قيرط نع
يقل ام ؤ˘هو ،ر˘ضشا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘لا ق˘ب˘ط˘ي˘ل
يف ةيؤق ةعفضص هوربتعاو نيريثكلا ناضسحتضسا

تامؤقم حضسم ىلإا نيعادلاو ن˘ي˘ي˘ب˘ير˘غ˘ت˘لا ه˘جو
.سسيردتلا جمارب نم ةمألا

بيجعلإ يقيرفإ’إ قودنصصلإ
ما˘ق ،ةذؤ˘ع˘ضشو ر˘ح˘ضس ة˘ق˘ف˘ضص ي˘ف
لايتحلاو بضصنلاب يقيرفإا ةيعر
006 هبلضسو ،نينطاؤملا دحأا ىلع
قود˘ن˘ضصلا لاز˘ي ل ثي˘ح ،نؤ˘ي˘ل˘م
ديزملا دضصحي ،بيجعلا يقيرفإلا

ىل˘ع ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘ح˘ضضلا ن˘م
اهضسرامي ،لاي˘ت˘حاو بضصن ة˘ي˘ف˘ل˘خ
،ةيلايتحا قرط˘ب ة˘قرا˘فألا ا˘يا˘عر˘لا

اذه نؤنهتمي نمم ةقرافألا مؤقيو
دعؤب ،يمارجإلا لعفلا نم عؤنلا

ةينطؤلا ةلمعلا ليؤحتب مهاياحضض
  .ةبعضصلا ةلمعلا ىلإا

 ىربكلإ ةراصسخلإ
ل˘˘ح بار˘˘ت˘˘˘قا ع˘˘˘م
،هيتفرغب نا˘م˘لر˘ب˘لا
وأا بل˘˘غأا نأا ود˘˘ب˘˘ي

سسلجم ءاضضعأا لك
ر˘˘ث˘˘˘كأا م˘˘˘ه ،ة˘˘˘مألا
ايضسايضس نيرضساخلا

ن˘ي˘ب ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘مو
سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر ءلؤؤ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ي˘˘˘˘ئلو سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ي˘˘ف نا˘˘ك ،ق˘˘˘با˘˘˘ضس
ءا˘˘ن˘˘ثأا ةؤ˘˘ق ع˘˘قؤ˘˘م
بضصن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضش
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
،يئلؤ˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا
لؤ˘خد رر˘˘ق ه˘˘نأا لإا
ر˘خآا ي˘ف «ا˘ن˘ي˘˘ضسلا»
د˘يد˘ج˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نا
،ة˘˘مألا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
رايلم يناثلا رؤتانيضسلا ،لؤضصؤلا نم ةزيجو ةرتف دعب ءؤضضلا ةرئاد انبحاضص رداغيضس اذهبو
.ءيضش لك رضسخ هنأا لإا انيضسلا ىلإا لؤضصؤلل ميتنضس رايلم4 نع لقي ل ام عفد بؤنجلا نم ريد
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دار˘ج لوألا ر˘يزؤ˘˘لا ه˘˘جو
ءا˘˘˘ضضعأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ا˘ه˘˘ي˘˘ف بلا˘˘ط˘˘ي ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لا
سضع˘ب ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب
سصؤ˘˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ضشم
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ب ردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ام ببضسب ،ةيرازو تاعاطق
ج˘˘ضضن˘˘˘لا سصق˘˘˘ن˘˘˘ب ها˘˘˘م˘˘˘ضس
سسكعنا ا˘م ا˘ه˘ي˘ف دؤ˘جؤ˘م˘لا
ءاؤضس ،اهتيعؤ˘ن ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘ضس
ن˘˘م وأا ل˘˘كضشلا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م
ىلإا ايعاد ،نؤمضضملا ثيح
رواضشتلل عؤضضخلا ةرورضض
ردقلا˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا ن˘ي˘ب ا˘م
نإا دار˘˘˘ج لا˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘كلا
يدؤؤي ام ابلاغ اذه لكضشملا
ةداعإا بلط ىلإا ةمؤكحلاب
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘فو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسارد
اهيف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ،نا˘ي˘حألا
ريؤ˘ط˘ت د˘ضصق ي˘ل˘ك ل˘كضشب
ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م
دارملا ةينؤناقلا ةمؤظ˘ن˘م˘ل˘ل
.اهعضضو

هذ˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘ضشو
ى˘˘لإا ؤ˘˘عد˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضؤ˘˘˘لا
ةضصاخ ةيانع ءÓيإا ةرورضض»
سصؤ˘˘˘ضصن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عؤ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
،ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا

لحارم فلتخم لÓخ كلذو
نأاب اد˘كؤؤ˘م ،ا˘هداد˘عإا را˘ضسم
ل˘˘˘كضشت سصؤ˘˘˘ضصن˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت ةادأا زا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا

ا˘ه˘ضسأار ى˘ل˘عو ،ا˘هذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘تو
ةيرؤهمج˘لا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب
،ةمؤكح˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘مو
زيزعت ىلإا ام˘ي˘ضسل ة˘فدا˘ه˘لا
ة˘˘نا˘˘ي˘˘ضصو نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘لود
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا قؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
حؤ˘ضضو اذ˘كو ،م˘ه˘ت˘مار˘˘كو
يتلا ةي˘نؤ˘نا˘ق˘لا سصؤ˘ضصن˘لا
.«اهعضضو متي

ىد˘˘ضسأا ،دد˘˘˘ضصلا اذ˘˘˘ه˘˘˘بو
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج لوألا ر˘˘يزؤ˘˘˘لا
تاه˘ي˘جؤ˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا» نإا لا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ه˘نأا˘ضش ن˘م ا˘ه˘˘ل مرا˘˘ضصلا
ة˘ي˘عؤ˘ن ن˘ي˘ضسح˘ت»ـب ح˘م˘ضسي
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ضشت˘˘لا سصؤ˘˘ضصن˘˘˘لا

ل˘˘كضشب ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو
نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضضو سسؤ˘˘˘˘˘˘ضسح˘˘˘˘˘˘م
يلعفلا اهقيبطتو اهاحضضو
ةيلاعفلاو ةنورم˘لا ءا˘ف˘ضضإاو
را˘ضسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘بؤ˘ل˘ط˘م˘لا
رئاز˘ج˘لا نأا ازر˘ب˘م ،ا˘هداد˘عإا
تا˘حÓ˘ضصإا ي˘ف تعر˘ضش د˘ق
ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘قو ة˘˘ي˘˘تا˘˘ضسضسؤؤ˘˘˘م
قÓ˘طإا ي˘ضضت˘ق˘ت ،ة˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
تا˘˘ضشرؤ˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا

ن˘ضسحأا ي˘ف ا˘ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘ضساو
،لا˘˘جآلا بر˘˘قاو فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

د˘ي˘ضسج˘ت را˘طإا ي˘ف ا˘م˘ي˘ضسل

.يرؤتضسدلا ليدعتلا
دارج رمأا ،راطإلا اذه يفو

سصن عورضشم لك نؤكي نأاب
ةما˘ع˘لا ة˘نا˘مألا ى˘لإا ل˘ضسر˘ي
رواضشت عؤضضؤم ةمؤكحلل
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘ضساوو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسم
،ردا˘ب˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا ىؤ˘ت˘ضسم
ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسل ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف كر˘˘˘˘ضشت
تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
اذ˘كو ءار˘ب˘خ˘لاو ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
عور˘ضشم را˘ثآا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
،ءا˘˘ضضت˘˘قلا د˘˘˘ن˘˘˘ع ،سصن˘˘˘لا

ة˘ف˘ضصب جرد˘ن˘ي ى˘ت˘ح كلذو
˘˘ما˘˘ج˘˘ضسنا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ت
.يمؤكحلا لمعلا

نمضضت˘ي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘ك
ةب˘ضسن˘لا˘ب ،با˘ب˘ضسألا سضر˘ع
،هب ةردابملا متت سصن لكل
ر˘˘˘ثألا ة˘˘˘ضسارد ر˘˘˘ضصا˘˘˘ن˘˘˘ع»
حضضؤت يتلا ،هب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ينؤناقلا دن˘ضسلا :ا˘ضصؤ˘ضصخ
ن˘م˘˘ضض ه˘˘ت˘˘نا˘˘كمو سصن˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘مؤ˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
فد˘˘ه˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘ب لؤ˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
لفكت ىدمو هنم ىخؤتملا
ة˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحألا
اذكو ةجلاعملا ةيلاكضشإلاب
رؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘ثأا
ر˘˘˘˘˘ثألا ،فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘لاو يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘قلا

سصن˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلاو
اذ˘كو هذ˘ي˘ف˘ن˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو
دنع كلذل ينمزلا لودجلا
.«ءاضضتقلا

تا˘ه˘ي˘جؤ˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
سصن ل˘˘ك نؤ˘˘كي نأا ،ا˘˘˘ضضيأا
ة˘˘نا˘˘مألا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ضسر˘˘ي
ى˘˘لإا ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا
ءاد˘˘بإل ة˘˘يرازؤ˘˘لا ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا
،ه˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘ثإاو ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف يأار˘˘˘˘˘لا
نم ةقيقد ةضسارد عؤضضؤم»

ةضصتخملا ح˘لا˘ضصم˘لا فر˘ط
لضسرت نأا ىلع ،ةريخألا هذهل
تاحار˘ت˘قلاو تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا
لاجآلا برقأا يف ةلجضسملا
ةمؤكحلل ةماعلا ةنامألا ىلإا

.ردابملا عاطقلا ىلإاو
ميدقت» متي نأا بجي امك

سصؤ˘˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ضشم
م˘ي˘ضسار˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ضشت˘˘لا

ة˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ئر˘˘لا
ىلع ةضساردل˘ل ة˘ضضور˘ع˘م˘لا

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألا ىؤ˘˘ت˘˘ضسم
عامتجا لوأا يف ،ةمؤكحلل
ءانمألا ل˘ب˘ق ن˘م ،ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت
تارازؤ˘˘˘ل˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.«ةردابملا

،سسا˘˘˘ضسألا اذ˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ةيرازؤلا رئاودلا ىلع نيعتي
ىلع ره˘ضسلا تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لاو
«بضسا˘ن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت نا˘م˘˘ضض»
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلا لÓ˘˘˘˘˘خ
ىلع دقعت يتلا ةيق˘ي˘ضسن˘ت˘لا

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألا ىؤ˘˘ت˘˘ضسم
نأا بج˘ي ثي˘ح ،ة˘مؤ˘كح˘˘ل˘˘ل
ةبترب راطإا»ـب ةلثمم نؤكت
يزكرم ريدم وأا ماع ريدم
ا˘ما˘م˘لا ا˘م˘ل˘م ،ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع
عور˘ضشم عؤ˘ضضؤ˘م˘ب ا˘ي˘فا˘˘ك
نؤكيو ةضساردلا ديق سصنلا

،ءا˘ضضت˘قلا د˘ن˘˘ع ،ا˘˘قؤ˘˘فر˘˘م
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ن˘ي˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘ضصف˘ل˘ل Ó˘هؤؤ˘مو ف˘ل˘م˘لا˘ب

لئاضسملا يف ،ةرورضضلا دنع
لضصاؤي نأاو فÓتخا لحم
ةضسارد لحارم لك رؤضضح
.«سصنلا

نأاب لوألا ريزؤلا ىضصوأاو
سصن عور˘ضشم ل˘ك ع˘˘ضضخ˘˘ي
سسلجم يف ةضساردلل جمربم
ةمؤكحلا عامتجا وأا ءارزؤلا
ة˘قدا˘ضصم˘ل˘ل ةر˘ي˘˘خأا ةءار˘˘ق˘˘ل

ةنامألا ىؤتضسم ىلع هيلع
رؤضضحب ،ةمؤكحلل ة˘ما˘ع˘لا
ةرازؤ˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مألا
ءا˘ضضت˘قلا د˘ن˘عو ،ةردا˘ب˘م˘لا
تارازؤلل ني˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘مألا
وأا سصنلاب ةرضشابم ةينعملا
ىلع تاظف˘ح˘ت تد˘بأا ي˘ت˘لا

سسفنل عضضخي نأاو ،هاؤتحم
سصن عور˘˘ضشم ل˘˘ك ءار˘˘جإلا
،«عيقؤتلل ةرضشابم مدقي رخآا

تارارقلا عيرا˘ضشم ل˘ضسر˘تو
ةنامألا ىلإا ،اهعيقؤت لبق»
د˘ضصق ،ة˘مؤ˘كح˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
عيرضشتلل اهتق˘با˘ط˘م ة˘ضسارد
.«امهب لؤمعم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
دار˘ج ر˘يزؤ˘لا نا˘ف ةرا˘ضشإÓ˘˘ل
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح سسمأا لوأا ىر˘˘˘˘˘جأا

ير˘يد˘م كل˘ضس ي˘ف ة˘˘ع˘˘ضساو
11 ليؤحت تلم˘ضش ة˘ي˘بر˘ت˘لا

32 ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإاو ار˘˘˘يد˘˘˘م
.نيرخآا32 نييعتو

watan@essalamonline.com

ةيعاطقلا نيناوقلا عيراسشم دادعإل مهنيب اميف ءارزولا قيسسنت مدع دقتني دارج

«جصضنلإ اهصصقني مكتإرإرق»
رخآإ32 ماهم ءاهنإإو ةيبرت ريدم11 ليوحت

خ.ةميسسن

ةسصاخ تارازولا صضعب اهب ترداب يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرسشتلا صصوسصنلا ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا دقتنا
اهئÓيإاو اهنيسسحت ةرورسض ىلإا ايعد ،جسضنلا اهسصقني هنأا لاق ثيح ،ةموكحلا عامتجا لÓخ ةسضورعملا كلت

.اهذيفنتو ةيمومعلا تاسسايسسلا ريطأاتل ةادأا اهرابتعاب ،ةسصاخ ةيانع

اهسضفر ببسسب اهل صضرعتت يتلا ةسسرسشلا ةلم◊ا Èتعا
عيبطتلا ةجوم بوكر

رئإز÷إ ‘ ةطلصسلإ ىلع عإرصص دجوي ’ :رميحلب
ر˘˘يزو ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا

ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا ،لا˘˘˘ضصتلا
عارضص» د˘جؤ˘ي ل ه˘نأا ،ة˘مؤ˘كح˘ل˘ل

امنإاو ،رئازجلا يف ةطلضسلا ىلع
قباضستو ءادعألا عراضصت ةطلضسلا
ةيربمفؤن ةديدج رئازج ءانبل نمزلا
.«ىطخلا ةيطارقميدو ىؤهلا

راؤح يف لاضصتلا ريزو ربتعا
نأا ،«45 داز يد» عقؤم عم هارجأا
ةبوذكأا ريرمت ىلإا نؤعضسي نيذلا

نأا نؤكردي مؤعزملا عارضصلا اذه
بخ˘ت˘نا يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشلا

ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ه˘˘ضسي˘˘ئر
يتلا ةي˘عر˘ضشلا ه˘ل ح˘ن˘م ة˘فا˘ف˘ضشو
امك .قباضسلا ماظنلا اهدقتفي ناك
لؤح هل جوري ام نأا ىلع ددضش
ي˘ف ة˘ح˘ن˘˘جأا ن˘˘ي˘˘ب عار˘˘ضص دؤ˘˘جو
فدهت تاعاضشإا درجم ؤه ةطلضسلا
عرزو دÓبلا رارقتضسا برضض ىلإا
طا˘˘ضسوأا ي˘˘ف كضشلاو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ريرب˘ت˘ل ى˘ضضؤ˘ف˘لا عرزو بع˘ضشلا
(يضسيضسأات˘لا ي˘لا˘ق˘ت˘نلا) رؤ˘ضصت˘لا
ىرخأا لودو ايبيل ىلع سضرف يذلا

تارؤ˘ث˘˘لا) ـب ى˘˘م˘˘ضسي ا˘˘م تفر˘˘ع
ةقيقحلا يف د˘ع˘ت ي˘ت˘لا (ة˘نؤ˘ل˘م˘لا

.Óماضش ارامدو ادؤضسأا ابارخ
ربتعا ،يلودلا ديعضصلا ىلعو

يتلا ةضسرضشلا ةلمحلا نأا ريزؤلا
جراخلا نم رئازجلا اهل سضرعتت

بؤ˘˘كر ا˘˘ه˘˘ضضفر بب˘˘ضسب تءا˘˘ج
نا˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘جؤ˘˘م
.ينؤيهضصلا

يمضسرلا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا ا˘مد˘ع˘بو
ةينبم رئازجلا فقاؤم نأا ةمؤكحلل

لد˘ع˘لاو ق˘ح˘لا تارا˘ب˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
ديحت نل رئازجلا نإا لاق ،فرضشلاو
.اهئدابم سضياقت نلو اهفقاؤم نع

لضضفت رئازجلا نإا رميحلب لاقو
ي˘ف ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ل˘˘ح˘˘لاو راؤ˘˘ح˘˘لا
ىلع ةقيق˘ضشلا لود˘لا˘ب تا˘عاز˘ن˘لا

ةرورضض ىلع ادكؤؤم ،ايبيل رارغ
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مألا ة˘˘يا˘˘عر مار˘˘ت˘˘حا
يأا سضفرو ي˘ضسا˘ي˘ضسلا را˘˘ضسم˘˘ل˘˘ل
.يبيللا نأا˘ضشلا ي˘ف ي˘ب˘ن˘جأا ل˘خد˘ت

ل˘˘كل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘عد د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ك
حا˘ج˘نإا ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا تاردا˘ب˘˘م˘˘لا
قي˘ب˘ط˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘حر˘م˘لا
م˘ل˘ضسل˘ل ؤ˘كا˘ما˘ب قا˘ف˘تل ل˘ما˘ضشلا

اهمعد اذكو يلام˘ب ة˘ح˘لا˘ضصم˘لاو
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ل˘˘˘حا˘˘˘ضسلا لود˘˘˘ل
ع˘با˘ن˘م ف˘ي˘ف˘˘ج˘˘ت ي˘˘فو با˘˘هرإلا
ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘˘لا ل˘˘يؤ˘˘م˘˘ت
امأا.ة˘˘يد˘˘ف˘˘لا ع˘˘فد ن˘˘ع ف˘˘كلاو
ة˘كل˘م˘م˘لا ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت سصؤ˘˘ضصخ˘˘ب
،ينؤيهضصلا نايكلا عم ةيبرغملا
ىلوألا هرطاخم نأا رميحلب ربتعا

،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا د˘˘ضض ي˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خألاو
فقؤمب تقؤلا سسفن يف اديضشم
ن˘ي˘ضضها˘ن˘م˘لا رار˘حألا ة˘برا˘غ˘م˘˘لا
لا˘ق ،ر˘خآا قا˘ي˘˘ضس ي˘˘فو.عيبطتلل
ةدؤ˘˘˘˘˘˘ضسم نإا لا˘˘˘˘˘˘ضصتلا ر˘˘˘˘˘˘˘يزو
نؤ˘نا˘ق˘ل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ضشم˘˘لا
تنمضضت تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل يؤ˘ضضع˘لا

روذ˘ج عÓ˘ت˘˘قل ة˘˘ع˘˘جا˘˘ن لؤ˘˘ل˘˘ح
رئازجلا ةعمضس هؤضش يذلا داضسفلا

اهيف امب اهتاضسضسؤؤم ءادأا لضشفأاو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا تا˘˘ضسضسؤؤ˘˘م˘˘لا
ةؤضشرلاو دضسافلا لاملا عم تلماعت
دييحتو ممذلاو تاؤضصألا ءارضشل
.ةهيزنلا تاءافكلا

هنمضضت ام مهأا ريزؤلا سضرعو
ةقلع˘ت˘م ط˘باؤ˘ضض ن˘م سصن˘لا اذ˘ه
يتلا ةيباختنلا ةل˘م˘ح˘لا ل˘يؤ˘م˘ت˘ب

يف عورضشملا نم ةدام اهترضصح
ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا باز˘حألا تا˘م˘ها˘ضسم
ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘˘ضشلا تا˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘ضسم˘˘˘لاو
وأا ة˘يد˘ق˘ن˘لا تا˘ب˘ه˘لاو ،ح˘ضشر˘م˘ل˘ل
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا
تاد˘عا˘ضسم اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
نيح˘ضشر˘م˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لود˘لا
سصي˘ضصن˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا با˘˘ب˘˘ضشلا

ة˘لود˘لا سضيؤ˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن ن˘˘م ءز˘˘˘ج˘˘˘ل
.ةيباختنلا

 يمولد ميرم

ريفضس دواد رت˘ن˘ع د˘م˘ح˘م د˘ق˘ت˘نا
ه˘˘تر˘˘ضشن ا˘˘م ،ا˘˘ضسنر˘˘ف˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يف ةيضسنرفلا «ناؤب ؤل» ةيعؤبضسأا

،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘ضش ن˘˘م91
فود˘ن˘ت ة˘يلو ه˘ي˘ف تمد˘ق ي˘ت˘لاو
ة˘ه˘ب˘ج ةر˘ط˘ي˘ضسل ع˘ضضا˘خ م˘ي˘ل˘قإا˘ك
اقلزنا» كلذ اربتعم ،ؤيراضسيلؤبلا

.حيحضصتلا يعدتضسي «اريطخ
ىؤحف دواد ر˘ي˘ف˘ضسلا بر˘غ˘ت˘ضسا

«ناؤب ؤل» ةيعؤبضسأا هترضشن لاقم
هيف تدروأا يتلاو ارخؤؤم ةيضسنرفلا
ة˘ه˘ب˘ج˘ل ع˘با˘˘ت م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا فود˘˘ن˘˘ت نأا
هجؤم حيضضؤت يفو ،ؤيراضسيلؤبلا
بتك «لانراج نايتا» رضشنلا ريدمل
يف درو امل اريثك تبرغتضسا» دواد
ة˘خ˘ضسن˘لا ه˘˘تر˘˘ضشن يذ˘˘لا لا˘˘ق˘˘م˘˘لا
91 خيراتب مكتف˘ي˘ح˘ضصل ة˘ي˘م˘قر˘لا
تحت54:11 ةعاضسلا ىلع رياني

ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج تاروا˘ن˘˘م+ ناؤ˘˘ن˘˘ع
عم دودحلا نم برقلاب ءارحضصلا
ةيقرب ىلإا دنتضسي يذلاو +برغملا
دكأاو ،«ةي˘ضسنر˘ف˘لا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كؤ˘ل
ن˘م نا˘ك» ه˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘˘ضسلا
،ةيعؤبضسألا ريرحت مضسقب ىرحألا

ل˘جأا ن˘مو ا˘ه˘ئار˘ق مÓ˘عإا با˘ب ن˘م
ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘قاد˘˘˘ضصم
ل˘ب˘ق ةرؤ˘˘كذ˘˘م˘˘لا تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
اهل سساضسأا ل تاءاعدا يف سضؤخلا

ءام˘ت˘نلا سصؤ˘ضصخ˘ب ة˘ح˘ضصلا ن˘م
افيضضم «فودنت ةيلؤل يميلقإلا

رثكأا امتحو لهضسألا نم ناك» هنأا
يف ةدراؤلا تارقفلا ذخأا ةيقادضصم
ةنامأاب ةيضسنرفلا ءابنألا ةلاكو ةيقرب
تايقÓخأا دعاؤق هي˘ضضت˘ق˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م
.ةفاحضصلا ةنهم

ة˘˘مد˘˘ق˘˘م» نأا دواد در˘˘ط˘˘ت˘˘˘ضساو
تذفن رئازجلا نأا اهيف ءاج لاقملا

ةقطنم˘لا ي˘ف ة˘ير˘كضسع تاروا˘ن˘م
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ةر˘˘ط˘˘ي˘˘ضسل ة˘˘ع˘˘ضضا˘˘˘خ˘˘˘لا
بلضص يف دروو لب !ؤيراضسيلؤبلا
ميل˘قإا (بؤ˘ن˘ج) فود˘ن˘ت نأا لا˘ق˘م˘لا
ةهبج ةرطيضس تحت ءارحضصلل عبات
عم ةيدودح ةقطنمو ؤيراضسيلؤبلا
.«برغملا

بت˘ك ه˘ح˘ي˘ضضؤ˘ت قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو
نع اديعب» يرئازجلا يضسامؤلبيدلا
ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا م˘˘كفرا˘˘ع˘˘م ة˘˘نا˘˘˘هإا

نمو فودنت نإاف ،ةيضسايضسؤيجلاو
ن˘م أاز˘ج˘ت˘ي ل ءز˘ج ر˘ي˘كذ˘ت˘لا با˘˘ب
يف ةحارضص هركذ درو امك رئازجلا
يتلا ةيضسنرفلا ءابنألا ةلاكو ةيقرب
.«مكريرحت مضسق اهيلإا دنتضسا

اذه نأا ماتخلا يف ريفضسلا دكأاو
ي˘˘عد˘˘ت˘˘ضسي ،ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا قلز˘˘نلا
ريرحت قيرف فرط نم حيحضصتلا
‐لاق امك‐ دجيضس يذلا ةيعؤبضسألا
رؤمألا عضضؤل ةبضسانملا تارابعلا»
لاد˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ضصن ي˘˘˘ف
.«لؤلدملاو

ز.صسواط

ةيسسنرفلا «ناوب ول» ةيعوبسسأا لاقم ىلع ادر

اميلقإإ فودنت رابتعإ :اصسنرفب رئإز÷إ Òفصس
«Òطخ ق’زنإ» ويراصسيلوبلإ ةهب÷ اعصضاخ

صشيعلا قح هل نطاوملا نإا لاق
مارتحلاو مÓسسلا فنك يف

:صسنوي ميرك
ةيطإرقوريب
نأإ بجي ’ ةرإدإ’إ
اهدودح زواجتت
طيسسو صسنوي ميرك ددسش
ةرورسض ىلع ،ةيروهمجلا

ةرادإلا يف «ةرقحلا» ةحفاكم
ام اذه نأا ىلإا اريسشم ،ةيرئازجلا

ةطاسسو ةئيه هيلإا ىعسست
صسيئر اهرقأا يتلا ةيروهمجلا
ةحفاكم فدهب ةيروهمجلا
حامسسلاو ةيطارقوريبلا
مÓسس يف صشيعلاب نطاوملل
طيسسو دكأا.ةماركبو
،صسمأا هل حيرسصت يف ةيروهمجلا
هفلك ةيروهمجلا صسيئر نأا

ثيح ،ةيطارقوريبلا ةحفاكمب
نأا ةيروهمجلا صسيئر ديري
مÓسسلا فنك يف نطاوملا صشيعي
افسصاو ،ةماركلاو مارتحلاو
ةرادإلا ةطلسسب ةيطارقوريبلا
يه يتلاو نوكت نأا بجي يتلا

ل نكل نادلب ةدع يف ةدوجوم
ىتح اهدودح زواجتت نأا بجي

نطاوملل ةبسسنلاب ائبع لكسشت ل
عيمجلا ىلع بجي اقئاعو
.هتبراحم
بجي هنأا ةيروهمجلا طيسسو لاق
ثدحت اهنأل «ةرقحلا ةحفاكم»

لوؤوسسم وأا فظوم زواجتي امدنع
ىوتسسم ىلع هبسصنم ناك امهم
صسرامي وأا هتايحÓسص ،ةرادإلا
بسسح نطاوملا ىلع هتطلسس
نأا لخدتملا ربتعا امك ،هلوق
جتنت تاسسرامملا هذه لثم
ةرادإلاو ةئيسسلا ةيطارقوريبلا»
لوح لاؤوسس ىلع ادرو.«ةئيسسلا
يتلا «تايحÓسصلا لخادت»
هتئيه نيب دجوت نأا نكمي
،ةيلحملا تاعامجلاو  ةموكحلاو
يأا ىري ل» هنأا صسنوي ميرك دكأا

طيسسو ةئيه» نأا افيسضم «لخادت
ةلودلا صسيئر اهعسضو ةيروهمجلا

تاهيجوتلا ىطعأا نم وهو
اهريسسب ةسصاخلا تاميلعتلاو

‐54 يسسائرلا موسسرملا نأا املع
0202 يرفيف51 يف خرؤوملا02

انتايحÓسصو انتمهم ددح
انحÓسس موسسرملا اذه لكسشيو
طيسسو دكؤوي» ديحولا
.ةيروهمجلا

ز.صسواط



ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لا ر˘˘˘˘قأا
ءا˘ق˘ل˘لا بق˘ع ،سسمأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص
سضرعل سصضصخملا يمي˘ي˘ق˘ت˘لا

ةنضسل عاطقلا تاطاضشن ةليضصح
ر˘˘˘خأا˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘ضست˘˘˘˘ب ،0202
م˘ئاؤ˘ق د˘يد˘ح˘ت ي˘ف سسؤ˘ضسح˘˘م
سصيلقت بب˘ضسب ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لا
تارادإلا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘لا
ءا˘بو ي˘ضشف˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

لي˘ج˘ضست د˘كأا ا˘م˘ك ،91‐ديفؤك
ديد˘ح˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م تا˘ي˘لا˘كضشإا
هذ˘˘ه˘˘ل سصضصخ˘˘م˘˘لا را˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
.قطانملا سضعب يف ةغيضصلا

خضسف تلاح سصؤضصخب امأا
زاجنإلا تاضسضسؤؤم عم دؤقعلا
نأا يرضصان لاق˘ف ،ة˘ضسعا˘ق˘ت˘م˘لا

«يدا˘˘˘˘ع» ر˘˘˘˘مأا ءار˘˘˘˘جإلا اذ˘˘˘˘˘ه
ر˘تا˘فد ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع سصؤ˘ضصن˘˘مو
نأا ا˘ع˘قؤ˘ت˘م ،ة˘ع˘قؤ˘م˘لا ءا˘ب˘عألا
˘˘ماز˘˘لإا ى˘˘لإا ةؤ˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا يدؤؤ˘˘˘ت
نم لاجآلا مارتحاب تاضسضسؤؤملا

ةهج نم ةضصرفلا حنمو ،ةهج
تا˘ضسضسؤؤ˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ل ىر˘˘خأا
ة˘م˘ها˘ضسم˘لا ل˘جأا ن˘م زا˘˘ج˘˘نإلا

ءانبلا لاجم يف اهتاردق  تابثإاو
.نارمعلاو

ن˘˘كضسلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا لا˘ق˘ف ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘غ˘˘ي˘˘ضصلا هذ˘˘ه م˘˘ئاؤ˘˘ق داد˘˘˘عإا

لÓخ ارخأا˘ت تفر˘ع ا˘ه˘ع˘يزؤ˘تو

ببضسب اهليجأات متو ،0202 ةنضس
ةياقؤلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا

نأا ا˘فر˘˘ت˘˘ع˘˘م ،91‐دي˘فؤ˘ك ن˘م
ن˘˘م ة˘˘حؤ˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا سصضصح˘˘˘لا
،ة˘غ˘ي˘ضصلا هذ˘ه ي˘ف تا˘ن˘˘كضسلا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘فا˘ك ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
نأا بجي يتلا ةربتعملا تابلطلا
.جلاعت

ريزو دا˘فأا ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
ن˘˘˘كضسلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق نأا ،ن˘˘˘˘كضسلا

سصضصخ ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
معدل جد را˘ي˘ل˘م02ـب ةينازي˘م
قطانم يف ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،1202 ة˘˘˘ن˘˘˘ضس لÓ˘˘˘خ ل˘˘˘ظ˘˘˘لا

ةنضسل لجضس عاطقلا نأا احضضؤم

قطانمب ةئيهتلل ةيلمع1202
.جد رايلم02 ةميقب لظلا

عا˘ط˘ق˘˘لا نإا ير˘˘ضصا˘˘ن لا˘˘قو
ه˘ت˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م ن˘˘م اءز˘˘ج سصضصخ
قطانملا هذه نع نبغلا عفر»ـل
وأا ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘ل˘ضصت م˘ل ي˘ت˘˘لا

فا˘ك ر˘ي˘غ ل˘كضشب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ضصو
ةيضساضسألا تاجايتحلا قيقحتو
تاكبضشب تÓي˘ضصؤ˘ت ن˘م ا˘ه˘ل
ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ضصلاو ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

عم نواعتلاب ءابرهكلاو زاغلاو
.«ةيلحمل تاطلضسلا

˘مزا˘ع عا˘ط˘ق˘لا نأا˘ب فا˘ضضأاو
ليبضس يف امدق يضضملا ىلع
ة˘ضصا˘خ ن˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ

يتلا لظلا قطانمب نيدجاؤتملا
فرط نم سصاخ مامتهاب ىظحت
،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘ي˘˘ضسلا

ن˘م ما˘ه ءز˘ج˘ب تي˘ظ˘ح ي˘ت˘˘لاو
سصا˘خ˘لا ي˘ن˘كضسلا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
 .4202‐0202 يضسامخلاب

ثدحلا4 0492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج01ـل قفاوملا1202 يفناج32تبسسلا
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لظلا قطانم نع نبغلا عفرل رانيد رايلم02 تدسصر

«APL» ةغيصصب نكصس فلأإ031 زاجنإإ ناهر بصسك ةرورصض مامأإ ةموكحلإ
0202 يف «لايصسوصسلإ» تانكصس نم نيديفتصسملإ مئإوق دإدعإإ يف رخأات كانه :يرصصان

خ.ةميسسن

يوقرتلا نكسسلا جمانرب تاسشرو لاغسشأا مظعم قÓطنا نع ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزو يرسصان لامك نلعأا
.ينطولا ىوتسسملا ىلع ةينكسس ةدحو فلأا031 غلبت ةسصحب ،معدملا

ةنيمثلا فسصن راجحألاو صساحنلاو بهذلا اهزربأا

ابيرق ةردانلإ نداعملإ نع ثحبلل جمانرب قÓطإإ

نم صصلختلل ةفلكت لقألاو عرسسألا لحلا ربتعت
ةيئاوسشعلا تاغرفملا

ينقتلإ مدرلل زكرم101 يصصحت رئإزجلإ

ن˘ع م˘جا˘ن˘م˘لا ةرازو تف˘ضشك
ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ج˘ما˘نر˘ب
غلبمب4202‐1202 ةر˘ت˘ف˘ل˘ل
اذه قلعتيو ،جد رييÓم (6) ةتضس
نداعملا نع ثحبلاب» جمانربلا
،(كنزلاو سصاضصرلا) ةيضساضسألا
ةكرتضشملا ندا˘ع˘م˘لاو سسا˘ح˘ن˘لا

تيربكلاو تيرا˘ب˘لاو د˘يد˘ح˘لاو
ةيضساتؤبلا حÓمألاو نؤبركلاو
ة˘عؤ˘م˘ج˘م ر˘ضصا˘ن˘عو بهذ˘˘لاو
.ةردانلا ةبرتألاو نيتÓبلا

ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘لا˘˘كؤ˘˘لا تد˘˘عأا
بضسح ةيم˘ج˘ن˘م˘لا تا˘طا˘ضشن˘ل˘ل

ي˘ف ةرازؤ˘لا ا˘ه˘تر˘ضشن ة˘ل˘ي˘ضصح
اجمانرب ،ينور˘ت˘كللا ا˘ه˘ع˘قؤ˘م
اعور˘ضشم (62) زاجنا ن˘م˘ضضت˘ي
نع ثحبلل جد رايلم8.1 غلبمب
ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلا ندا˘ع˘م˘˘لاو بهذ˘˘لا

راجحألاو تيربكلاو سساحنلاو
ز˘ي˘ن˘غ˘ن˘م˘لاو ة˘ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘لا ف˘˘ضصن
تد˘كأاو ،مؤ˘ي˘ث˘ي˘ل˘لاو د˘يد˘ح˘لاو
نأا ،ةيمجنملا تاطاضشنلا ةلاكو
اهديضسجت عمزملا عيراضشملا هذه
اهدانضسإا مت يراجلا ماعلا لÓخ
ثح˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ناؤ˘˘يد˘˘ل˘˘ل
نم ي˘م˘ج˘ن˘م˘لاو ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ج˘لا

نافرطلا اه˘ع˘قو ة˘ي˘قا˘ف˘تا لÓ˘خ
،0202 ربمضسيد71 يف

ةرازو تقلطأا نأاو قبضس دقو
يفرح لÓغتضسا ةيلمع ،مجانملا
تضسارنم˘ت ي˘ت˘يلو ي˘ف بهذ˘ل˘ل
ا˘ه˘ب تل˘ف˘كتو ،يز˘ي˘لإا˘ب تنا˘جو
ىلع ءا˘ن˘ب ةر˘غ˘ضصم تا˘ضسضسؤؤ˘م
تد˘كأاو ،سصا˘خ طور˘˘ضش ر˘˘ت˘˘فد
عيب متيضس هنا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازؤ˘لا

بهذلا فرضصمل عّمَجُملا بهذلا
رؤنيإا ةضسضسؤؤم لبق نم ريضسملا

،هعجرتضسيو ه˘ج˘لا˘ع˘ي˘ضس يذ˘لاو
اعقؤم871 ءاضصحإا مت هنأا املع
يزيليإاو تضسارنمت تايلو يف
.فودنتو

قطان˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت سصؤ˘ضصخ˘ب
،ةددحملا ةيمج˘ن˘م˘لا لؤ˘ق˘ح˘لاو
ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع تجردأا
نيمثتل ةيم˘ج˘ن˘م˘لا تا˘طا˘ضشن˘لا
ةيمجنم˘لا لؤ˘ق˘ح˘لاو ق˘طا˘ن˘م˘لا
يمجنم درج راطإا يف ةددحملا

.بهذلل اميضسل
نÓعإلا مت ،ىرخأا ةهج نم

تايلمعل Óبقتضسم قÓطإا نع
لÓغتضسلا ىلإا ةفا˘ضضإا ة˘ل˘ثا˘م˘م
م˘ت ثي˘ح تيرا˘ب˘ل˘ل يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا
ىلع تيرابلل اعقؤم42 ديدحت
.تايلو9 ىؤتضسم

تاقفضصلا حنم سصؤضصخبو
لÓخ حنم ةيلمع قÓطإا مت دقف
ديعأاو0202 سسرا˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘ضش
سسفن نم سسطضسغأا يف اهقÓطإا
ةينطؤلا ةلاكؤلا فرط نم ماعلا
12 حنمل ةيمجنملا تاطاضشنلل
فاضشكتضسل لÓغ˘ت˘ضسا ة˘ضصخر
لا˘مر˘˘لاو تي˘˘نار˘˘غ˘˘لاو سسل˘˘كلا

ربع نيطلاو فؤتلاو سسبجلاو
،راردأا) ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا عؤ˘˘˘˘بر ل˘˘˘˘ك
،ةلقرو ،ةليضسملا ،ةضسبت ،ةركضسب
،يداؤ˘˘لا ،سسادر˘˘مؤ˘˘ب ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإا

.(ةليم ،سسارهأا قؤضس ،ةلضشنخ
ز.صسواط

سسيئر ،ينهم نب سسينوا دافأا
نأا ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘م م˘ضسق
101 ىلع ايلاح زؤحت رئازجلا

هذه ربتعاو ،ينقتلا مدرلل زكرم
لقألاو عرضسألا ل˘ح˘لا ز˘كار˘م˘لا
تاغرفملا نم سصلختلل ،ةفلكت
 .ةيئاؤضشعلا

ميظنت لÓخ ينهم نب دكأاو
،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لا˘كؤ˘لا
لوألا ي˘˘مÓ˘˘عإلا ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ع˘ضست «نوو» نأا ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب
تا˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
زكارمب اهلادبتضساو ة˘ي˘ئاؤ˘ضشع˘لا
ىلع لمعت يتلا ينقتلا مدرلا

ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عاؤ˘نأا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م
تايافنلا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘لا
،ةدماهلاو ةر˘ط˘خ˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
ىم˘ضسي ل˘ئا˘ضس ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت˘ل
ثيح «ايفي˘كضسل» «ةرا˘ضصع˘لا»ـب
ي˘ف ر˘ي˘خألا اذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘˘ت˘˘ي
ةرا˘ضصع ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ها˘ي˘م ى˘لإا ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت˘ل تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ي˘˘ضضارألا ي˘˘ق˘˘ضسل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ضص
ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
 .تلامعتضسلا

نا قايضسلا تاذ يف ركذو
63 ىلع اي˘لا˘ح زؤ˘ح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

ةرا˘ضصع ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
93 ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

 .زرفلل اعدؤتضسم
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ت نوو نا ن˘˘ي˘˘بو

ير˘ي˘ضسم˘ل ي˘ن˘ق˘ت م˘عد م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةضسارد رارغ ىلع مدرلا زكارم
.ديدج زكرم وا قدنخلا زاجنإاو
زاجنإا لاغضشأا ةعباتمب مؤقت امك

،زكرملا اذ˘ه تآا˘ضشن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
 .ثدحتملا فيضضي

نا˘مو م˘ير˘ك لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةبضسانمب ،«نوو»ل ماعلا ريدملا
يمÓعإلا ىقتل˘م˘لا اذ˘ه حا˘ت˘ت˘فا

˘مدر˘لا ز˘كار˘م» عؤ˘ضضؤ˘م لؤ˘˘ح
راعضش تحت ءاج يذلا «ينقتلا
،«مادتضسملا انكيرضش متنأا مكنأل»
يمÓعإا ىقتلم ميظنت متيضس هنا

ةباثمب حبضصيل ،رهضش لك ةرم
ل˘ضصاؤ˘ت ءا˘ضضفو ل˘ضصو ةز˘م˘˘ه
نع يئيبلا عاطقلاو مÓعإلا نيب

لاضصيا لجأا نم «نوو» قيرط
يف ةحيحضصلا ةينقتلا ةمؤلعملا

مÓعلا اهيف امب تايافنلا لاجم
يف جهتنت ي˘ت˘لا ة˘ضسا˘ي˘ضسلا ن˘ع
حضضوأاو .تايافنلا رييضست لاجم
فلتخم ةقفارمل ىعضست نوو نأا
راطا يف لخدت يتلا عيراضشملا
يتلاو تايافنلا ةلكضسرو نيمثت
سشاعنا يف ةلاحم ل مهاضستضس
 .ينطؤلا داضصتقلا

يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا˘ب دا˘ضشأاو
ة˘ي˘عؤ˘˘ت ي˘˘ف مÓ˘˘علا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي
مايقل˘ل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا سسي˘ضسح˘تو
نام˘ضضل ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلا لا˘ع˘فألا˘ب
تايافنلا نم ةيلاخ ةفيظن ةئيب
ةكلضسر لاجم ريؤطت نا ازربم
ريودت نم نكمي سس تايافنلا

ةقاط ىلإا اهليؤحتو داؤملا هذه
 .نؤنطاؤملا اهنم ديفتضسي

د.م

طورسشلا اوفوتسسا ةتقؤوم تادامتعا اوحنم نيذلا ةعبرألا ءÓكولا نأا دكأا

تإرايصسلإ دإÒتصسإ فلم ‘ طغصضلإو ءإوعصش ةلمح نصشب بناجأإ مهتي ةعانصصلإ ريزو

اموي51 يف صسردت تافلملا

رابآ’إ رفحل ةصصخر ف’آإ8 حنمت ةيئاملإ درإوملإ ةرإزو

ريزو يلع تيآا تاحرف دافأا
ءاؤعضش ةلمح كانه نأا ،ةعانضصلا
ربع ةعانضصلا ةرازو فدهتضست
فل˘م سصخ˘ت ة˘ل˘طا˘ب تا˘ما˘ه˘تا
ىلإا اريضشم ،تابكرملا داريتضسا
طغضضلا لواحت ةيبنجأا فارطأا
ةهؤبضشملا ح˘لا˘ضصم˘لا ر˘ير˘م˘ت˘ل
،تارايضسلا داريتضسا ةيضضق يف
بي˘كر˘ت˘لا ع˘يرا˘ضشم نأا اد˘كؤؤ˘˘م
ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا تد˘˘ب˘˘ك
.ةمخضض ةيلام رئاضسخ

لÓ˘خ ة˘عا˘ن˘ضصلا ر˘يزو د˘˘كأا
ة˘ل˘˘ئ˘˘ضسألا ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا ة˘˘ضسل˘˘ج
ه˘نأا ،ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ب ة˘يؤ˘ف˘ضشلا

نإاف رانيدلا ة˘م˘ي˘ق ع˘جار˘ت م˘غر
تابعÓتلا ترضصاح ةمؤكحلا
دق ام ،يضضاملا يف تناك يتلا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا ةرا˘˘˘˘ضشإا نؤ˘˘˘˘كي
عجارتب يرئازجلا كل˘ه˘ت˘ضسم˘ل˘ل
نأا افي˘ضضم ،تارا˘ي˘ضسلا را˘ع˘ضسأا

تضسي˘˘ل دار˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسلا طور˘˘˘ضش
ن˘م عؤ˘ن˘لا اذ˘هو ة˘˘يز˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت
سسوؤور جاتحي يدجلا طاضشنلا
قؤقح نامضضل ةر˘ب˘ت˘ع˘م لاؤ˘مأا
ر˘ت˘فد نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ضشم ،ة˘˘لود˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج ى˘ل˘ع د˘˘كأا طور˘˘ضشلا

ح˘˘˘˘˘˘ضضوأاو .لاؤ˘˘˘˘˘˘˘مألا سسوؤور
طورضشلا رتفد نأا ىلإا ريزؤلا
ىلع ليكؤلا ةزايح ىلع دكأا

ع˘بر˘م ر˘ت˘م0026 ة˘˘حا˘˘ضسم
عم لماعتلا تانام˘ضض ر˘ي˘فؤ˘ت˘ل
اذه نأاو ةقئل ةقيرطب نئابزلا
نم نؤ˘بز˘لا ي˘م˘ح˘ي مؤ˘ضسر˘م˘لا

ةدؤ˘ج˘لا ة˘ضصا˘خ بناؤ˘ج˘لا ل˘ك
د˘ع˘ب ا˘م تا˘مد˘خو م˘ي˘ل˘ضست˘˘لاو
نأا نأاضشلا اذه يف ادكؤؤم ،عيبلا

تارا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع ل˘˘˘˘ك
قؤ˘˘ضسل˘˘ل لؤ˘˘خد˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
طورضش ءا˘ف˘ي˘ت˘ضسا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.يذيفنتلا مؤضسرملا

د˘˘˘كأا ،قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
طغضضت مل ةرازؤلا نأا ريزؤلا

تاعاطقلا ةددعتم ةنجللا ىلع
تافلم ةضسارد نع ةلوؤؤضسملا

ا˘˘˘ه˘˘˘نأاو ،تارا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ءÓ˘˘˘˘كو
ل˘˘ك ة˘˘ضسارد ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘ضست˘˘ضس
.ةينمز دودح نودب تافلملا

نأا ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘ف دا˘˘فأاو
اؤحنم نيذلا ةعبرألا ءÓكؤلا
دار˘ي˘ت˘ضسل ة˘ت˘قؤؤ˘م تادا˘م˘˘ت˘˘عا
طورضشلا اؤ˘فؤ˘ت˘ضسا تارا˘ي˘ضسلا

يرئازج م˘ه˘تا˘كر˘ضش لا˘م˘ضسأارو
فلم يأا نأا افيضضم ،ةئاملاب ةئم
م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس طور˘˘ضشلا ي˘˘فؤ˘˘ت˘˘ضسي
دار˘ي˘ت˘ضسا نأا م˘ت˘ت˘خاو .هدا˘م˘ت˘عا
ىلع اركح نؤكي نل تارايضسلا

ة˘ن˘ج˘ل˘˘لاو ط˘˘ق˘˘ف ءÓ˘˘كو4
تافلملا ة˘ضسارد ي˘ف ةر˘م˘ت˘ضسم
.لبقملا عؤبضسألا ةمدقملا

ر.نوراه

ر˘يزو ي˘قار˘ب ي˘˘قزرأا ن˘˘ل˘˘عأا
ءاضضمإلا مت  هنأا ،ةيئاملا دراؤملا

ر˘ف˘ح˘ل ة˘˘ضصخر فلآا8 ى˘ل˘ع
.ينطؤلا ىؤتضسملا ىلع رابآلا

لÓخ يقارب يقزرأا حضضوأاو
هنأا ،ةنيطنضسق ةيلو ىلإا هترايز
رؤ˘ضشن˘م ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
ي˘ترازو ع˘˘م كر˘˘ت˘˘ضشم يرازو
ةيلحملا تاعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ةحÓفلاو ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو

فدهب كلذو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
تاف˘ل˘م ة˘ضسارد ةر˘ت˘ف سصي˘ل˘ق˘ت

ى˘لإا را˘بآلا ر˘ف˘˘ح سصخر بل˘˘ط
،هتاذ ريزؤلا فاضضأاو .امؤي51
نم ةقفاؤملا رفؤت طرتضشي هنأا

دراؤملل ةينطؤلا ةلاكؤلا فرط
دؤجو نم دكأاتتضس يتلا ةيئاملا
.ةمزÓلا ةيئاملا دراؤملا

رفح سصخر حنم نأا حضضوأاو
ةضساردلاب متت ،نيحÓفلل رابآلا

ح˘لا˘ضصم˘لا ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لا˘كؤ˘لاو ة˘ي˘ئلؤ˘˘لا
بضسح ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا دراؤ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
،درؤملا ةرفو بضسحو ةيؤلوألا
تا˘ب˘˘ل˘˘ط نؤ˘˘كت نأا ة˘˘ط˘˘ير˘˘ضش
،رابآلا رفحب ةضصاخلا سصخرلا
ةيفؤجلا هايملا لؤقح نع ةديعب
ها˘ي˘م˘لا˘ب نا˘˘كضسلا دوز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.برضشلل ةحلاضصلا

د.م

لفكتلاب اهمازتلا دكؤوت ةرازولا
قئاع لكب

نوملصستي ’واقم اباصش84
ـل ىلوأ’إ تامÓعلإ
«ةئصشان ةصسصسؤوم»

ريزولا نيسساي ديلو فسشك
تاسسسسؤوملاب فّلكملا بدتنملا
نأا ،ةفرعملا داسصتقاو ةئسشانلا

اوملسست ،لواقم اباسش84
ةسسسسؤوم» ـل ىلوألا تامÓعلا
.«ةئسشان
همازتلا ،نيسساي ديلو دكأاو
نود لوحي قئاع لكب لفكتلاب
عم ،ةئسشانلا تاسسسسؤوملا ريوطت
يف ةطاسسو ةيلخ ءاسشنإا

ةيلخلا هذه نأا احسضوم ،هترئاد
052 نآلا ةياغ ىلإا تسسرد
نيترم ةنجللا عمتجتو ،افلم
ةباوبلا ربع رهسشلا يف
ةينطولا ةينورتكللا
يتلا ةئسشانلا تاسسسسؤوملل
ربمسسيد ةيادب تقلطأا
.يسضاملا

نإاف ،ةمÓعلا ىلع لوسصحللو
بجي يتلا ةئسشانلا ةسسسسؤوملا
نوناقلل ةعسضاخ نوكت نأا
زواجتي نأا يغبني ل يرئازجلا

نأا طرتسشيو ،تاونسس8 اهرمع
ةسسسسؤوملا لامعأا جذومن دمتعي

وأا تامدخ وأا تاجتنم ىلع
ةركف يأا وأا لامعأا جذومن
ىلع لوسصحلا حيتيو ةركتبم
ةئسشانلا ةكرسشلل ةمÓعلا هذه

صضعب نم ،ةدافتسسلا
قلعتي اميف اميسس ،تÓيهسستلا

ةيبيرسضلا تاءافعإلاب
نكميو ،ةقفارملاو ةيئابجلاو
يف نيبغارلا عيراسشملا يلماحل
ةسسسسؤوم» ةمÓع ىلع لوسصحلا
ةنجلل بلط ميدقت «ةئسشان
امك ،ةمÓعلا حنمل ةينطولا

لامعألا مقر زواجتي نأا بجي
هددحت يذلا غلبملا يونسسلا
نوكي نأاو ،ةينطولا ةنجللا

ةبسسنب اكولمم ةكرسشلا لامسسأار
كلذ بناج ىلإا ةئاملاب05
ومن تايناكمإا نوكت نأا بجوتي
هيف امب ةريبك ةسسسسؤوملا
ددع زواجتي ل نأاو ،ةيافكلا
.Óماع052 لامعلا

 يمولد ميرم



ةفورع˘م˘لا ة˘ي˘ضضق˘لا تدا˘ع
«نرقلا ة˘ح˘ي˘ضضف» ـب ا˘ي˘مÓ˘عإا
رثكأا دعب ،مكاحملا ةقورأا ىلإا

ن˘˘˘م تاؤ˘˘˘ن˘˘˘ضس سسم˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
لؤبق دعب ىلوألا ةم˘كا˘ح˘م˘لا
˘˘ما˘˘مأا سضق˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
ترج ثيح ،ايلعلا ةمكحملا
ةرتفلا يف ىلوألا ةمكاحملا

يام7 ىت˘ح ل˘ير˘فأا03 ن˘م
ماكحأاب تهتنا يتلاو ،5102
نيمهت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘توا˘ف˘ت˘م
تاؤنضس01 ا˘ها˘ضصقأا تغ˘ل˘˘ب
نم لك قح يف اذفان انجضس
ي˘˘˘نا˘˘˘˘ضش» لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا ل˘˘˘˘جر
ة˘لا˘كؤ˘لا ر˘˘يد˘˘مو «بوذ˘˘ج˘˘م
ةرا˘ي˘ضسلا قر˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

هذه دؤعتضسو .دمحم يدÓخ
ا˘م د˘ع˘ب ة˘ه˘جاؤ˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا
ىلع ربحلا نم ريثكلا تلاضسأا

ذنم ةطراف˘لا ة˘ير˘ضشع˘لا راد˘م
ةنضس اهيف تاقيقحتلا قÓطنا

ةمكاحم˘لا تج˘مر˘بو8002
نم تاؤ˘ن˘ضس7 د˘ع˘ب ى˘˘لوألا
بايغ يف ترج يتلا راظتنلا
عاطقلا نع لوألا لوؤؤضسملا
مغر يذلاو لؤغ رامع كاذنآا
لإا ،تاقيقحتلا يف همضسا ركذ
ي˘˘ضضا˘˘ق ما˘˘مأا ه˘˘˘تدا˘˘˘ه˘˘˘ضش نأا
درلاب ةيباتك تنا˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ن˘م لوا˘˘ح لاؤؤ˘˘ضس71 ى˘ل˘ع
ليق ام لك نأاب ديكأاتلا اهلÓخ
يضسيئرلا مهتملا لبق نم هنع

ءارت˘فا در˘ج˘م د˘م˘ح˘م يدÓ˘خ
ؤ˘يرا˘ن˘ي˘ضسو بذ˘كو نا˘ت˘ه˘˘بو
سسي˘ئر ع˘ن˘ت˘ما ثي˘ح ،ي˘لا˘ي˘˘خ
كلت يف تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
ريزؤلا ءا˘عد˘ت˘ضسا ن˘ع ةر˘ت˘ف˘لا
ةضسل˘ج˘ل˘ل رؤ˘ضضح˘ل˘ل د˘ها˘ضشلا

ىفتكاو عافدلا تابلط مغر
ه˘˘تدا˘˘ه˘˘ضش ر˘˘ضضح˘˘م ةوÓ˘˘ت˘˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع در ي˘ت˘لاو ة˘ي˘با˘˘ت˘˘كلا
ي˘ف نؤ˘ي˘ضسي˘ئر˘لا نؤ˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ناك لؤغ نأا لؤقلاب ةيضضقلا
مل ه˘ن˘كل ،تا˘قور˘خ˘لا˘ب م˘ل˘ع˘ي
.انكاضس كرحي

تقلطنا ةيضضقلا ،ةراضشإÓل
لا˘˘غ˘˘˘ضشألا ةرازو عاد˘˘˘يإا ر˘˘˘ثإا
د˘ضض ىؤ˘كضشل ،ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م «خ،م» ؤ˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ىد˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لا

ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لا˘كؤ˘˘لا
فا˘ضشت˘كا م˘ت ثي˘ح ،ع˘˘ير˘˘ضسلا

يف تابعÓتو تازواجت ةدع
عيرضسلا قيرطلا زاجنإا ةقفضص
عورضشملا ؤهو ،برغ ـ قرضش
ماع ةمؤ˘كح˘لا ه˘ت˘ل˘كوأا يذ˘لا

ي˘ن˘ي˘ضصلا ع˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ،6002
،«يضس .يضس .رأا .يضس كيتيضس»
رييÓم6 هردق يلام فÓغب
امهتم32 اهيف عبؤتو ،رلود

اضصخضش51) ايؤنعمو ايعيبط
،(ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا تا˘˘كر˘˘ضش ع˘˘ب˘˘ضسو
5102 ةن˘ضس ا˘ه˘ي˘ف ترد˘ضصو
تاؤنضس01و7 نيب ام ماكحأا
مهتملا نم لك قح يف انجضس
بود˘ج˘م ي˘نا˘˘ضش ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لا

ة˘˘˘ضسضسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘ضسم
.رأا .يضس كيت˘ي˘ضس» ة˘ي˘ن˘ي˘ضصلا

يدÓخ مهتملاو ،«يضس .يضس
ةديدجلا جماربلا ريدم دمحم
ناد˘م˘حو ،ع˘ير˘ضسلا ق˘ير˘ط˘˘ل˘˘ل
قباضسلا ريدم˘لا م˘ي˘ل˘ضس د˘ي˘ضشر
لاغضشألا ةرازؤب ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘ل˘ل
.ةيمؤمعلا

watan@essalamonline.com

5 0492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج01ـل قفاوملا1202 يفناج32تبسسلاثدحلا

ايلعلا ةمكÙا مامأا صضقنلاب نعطلا لوبق دعب

مكاÙإ ةقورأإ ¤إإ «نرقلإ ةحيصضف» ةدوع

ط.ةراسس

يف نيمهتملا ةمكاحم ليجأات صسمأا لوأا ،ةمسصاعلا رئازجلا ءاسضق صسلجمب ةيفانئتسسلا تايانجلا ةمكحم تررق
ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت.عافدلا نم بلطب ةيلاحلا ةيئانجلا ةرودلا رخآا ىلإا ،«برغ‐قرسش رايسسلا قيرطلا» ةيسضق

ي˘لاوا˘ط˘ضسا˘˘ب لوألا ير˘˘ضضح˘˘لا
ةباضصع فيقؤت نم ،ةمضصاعلاب
ؤطضسلاب اؤماق سصاخضشأا6 نم
.ةبرتغم لزنم ىلع

بضسح ةيضضقلا تايثيح دؤعت
ى˘˘لإا ،ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا تاذ˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
د˘˘˘˘حأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ىؤ˘˘˘˘كضش
سضرعت اهيف غل˘ّب˘ي ،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

ةدجاؤتملا ةقرضسلل هتمع لزنم
.ينطؤلا بارتلا جراخ ايلاح

ىلع ل˘عا˘ف˘لا ى˘لؤ˘ت˘ضسا ثي˘ح
ةينطؤ˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
،ميتنضس نؤي˘ل˘م007ـب ردــق˘ـ˘ي
ةبعضصلا ةلمع˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
ندعملا نم يلح ،وروأا فلأا03
.زافلت تاضشاضش4و ،رفضصألا

حلاضصم ترضشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لوألا ير˘˘˘˘˘˘˘ضضح˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘مألا
حضضتا تاير˘ح˘ت˘لا ي˘لاوا˘ط˘ضسا˘ب

ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘مألا نأا ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ايئاضضق نيقؤ˘ب˘ضسم ن˘ي˘ضصخ˘ضشب

يف ءارثلا رداؤ˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
نم مغرلاب ،نيترايضسل امهئارضش
.ةيرزملا ةيداملا امهتيعضضو

ةقرف تنكمت تايرحتلا دعبو
ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘˘ت ن˘˘˘م مار˘˘˘جإلا ع˘˘˘م˘˘˘ق
سضرع مت نيأا ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
ة˘ح˘ل˘ضصم ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘فؤ˘˘قؤ˘˘م˘˘لا
نيبت ثيح ،ةيضصخضشلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نم ةعؤفرملا تامضصبلا قباطت
تا˘م˘ضصب˘ب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا حر˘˘ضسم
دحاو نأا نيبت ام˘ك ن˘ي˘فؤ˘قؤ˘م˘لا

ةمهتب سضبقلاب رمأا لحم مهنم
.لتقلا ةلواحم ةيانج
عاجرتسسا نم تنكم ةيلمعلا
نيتبكرمو ميتنسس نويلم21

تادئاع نم مهرابتعاب
.قورسسملا لاملا

تاءار˘جإلا لا˘˘م˘˘كت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب
ميدقت ّمت ،اهب لؤمعملا ةينؤناقلا
ليكو ديضسلا مامأا مهيف هبتضشملا
ايميلقإا سصتخ˘م˘لا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
.ةيضضقلا يف رظنلل

33 ل˘˘˘ج˘˘˘ضسي ف˘˘˘ل˘˘˘˘ضشلا كرد
ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضضق
0202 ةنضس ةينورتكلإلا

ةيئلؤلا ةعؤ˘م˘ج˘م˘لا تف˘ضشك
،فلضشلا ةيلؤب ينطؤلا كردلل
ةيضضق33 تلجضس اهحلاضصم نأا
ةينورتكلإلا ةم˘ير˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

.0202 ةنضس لÓخ
نأا˘ب ،ح˘لا˘ضصم˘لا تاذ تد˘كأاو

اهبلغأا اهؤواضصحإا مت يتلا مئارجلا
ريهضشتلاو فذقلاو بضسلا سصخي
تاكبضش ربع ديدهتلاو زازتبلاو
.يعامتجلا لضصاؤتلا

ةمهتب امهب هبتسشم فيقوت
عاجرتسسا عم ةقرسسلا

راسشبب تاقورسسملا
نمأÓل ة˘طر˘ضشلا دار˘فأا ن˘كم˘ت

،راضشب ةيلؤب ثلاثلا يرضضحلا
ةلاح يف امهب هبتضشم فيقؤت نم
ن˘˘يؤ˘˘كت ة˘˘ي˘˘ضضق ن˘˘ع ،سسب˘˘ل˘˘˘ت

.رارضشأا ةيعمج
،حلاضصملا تاذ نايب بضسحو

دؤ˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘˘قو نإا˘˘˘ف
هداف˘م ي˘ف˘تا˘ه غÓ˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘ضسل
دحأا ةقرضسب ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ضشم ما˘ي˘ق
.ديدجلا را˘ضشب ي˘ح˘ب ن˘كا˘ضسم˘لا
نيع ىلإا هجؤت˘لا ةر˘ضشا˘ب˘م م˘ت˘ي˘ل

د˘ي˘ج˘لا ق˘يؤ˘ط˘ت˘˘لا˘˘بو ،نا˘˘كم˘˘لا
فيقؤت مت ،ةيضضقلا لحم لزنملل
ه˘تزؤ˘ح˘بو لوألا ه˘ب ه˘ب˘ت˘˘ضشم˘˘لا

.قورضسم زافلت زاهج
ه˘˘تزؤ˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘ضض م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

فنضصلا نم نيضضيبأا نيحÓضس
ن˘ي˘كضس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ،سسدا˘ضسلا

فيضسو «ةيضشؤب» مج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك
.هدمغ عم

فيقؤت ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هتزؤحبو ،ي˘نا˘ث˘لا ه˘ب ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
بي˘ضضقو م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك ف˘ي˘ضس
تاردخملا نم ةعطقو ،يديدح
يف امهب هبتضشملا .(جلاعم فيك)
م˘ت ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
.راـضشب ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا

لؤ˘ث˘م˘لا ءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘ت˘ضسا د˘ع˘˘بو
ل˘ك ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘ضص ،يرؤ˘˘ف˘˘لا

ة˘ضسضسؤؤ˘م˘لا˘ب عاد˘يإا ر˘مأا ا˘م˘ه˘ن˘م
.ةيباقعلا

يجورمب ةحاطإلا
ةيلقع تارثؤومو تاردخم

ةنيطنسسقب
ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت

نم ،ةني˘ط˘ن˘ضسق ن˘مأا˘ب بور˘خ˘لا
حوارتت سصا˘خ˘ضشأا30 في˘قؤ˘ت
،ةنضس04و62 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا
سصخ˘ت ا˘يا˘ضضق ي˘ف م˘ه˘طرؤ˘˘ت˘˘ل
ءا˘ي˘˘حألا تا˘˘با˘˘ضصع ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
سصاخضشألا ةمÓ˘ضسب سسا˘ضسم˘لاو
تاردخملا ةزايح ،مهتاكلتممو
ريغ ةضسرام˘م˘لا ،ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل
ة˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘ضشلا

ةينلديضص ةيودأا عيبو سضرعو
ةحلضسأا لمح ،ماعلا قيرطلا ىلع
رر˘ب˘م نود ةرؤ˘ظ˘˘ح˘˘م ءا˘˘ضضي˘˘ب
.يعرضش

ىلإا ةجلاعملا اياضضقلا دؤعت
مايق سصؤضصخب تامؤلعم يقلت
جيور˘ت˘ب ،ن˘ي˘هؤ˘ب˘ضشم سصا˘خ˘ضشأا
ةيلقعلا تارثؤؤملاو تارد˘خ˘م˘لا

ة˘ح˘ل˘ضسأا ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تزا˘˘ي˘˘ح ع˘˘م
ةقرفتم نكامأا يف كلذو ،ءاضضيب
تايرحتلا ،بورخلا ةنيدم نم
ةيئاضضقلا ةطرضشلا اهترضشاب يتلا

فيثكت عم ،بورخلا ةرئاد نمأل
تضضفأا يتا˘مÓ˘ع˘ت˘ضسلا ل˘م˘ع˘لا
يحب لوأا هب هبتضشم فيقؤت ىلإا

،بور˘خ˘˘لا˘˘ب ن˘˘كضسم0061
سسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘ضضخإا˘بو
ى˘ل˘ع ه˘تزؤ˘ح˘ب ر˘ث˘ع يد˘ضسج˘˘لا

05 لودامارت ءاود نم نيطضشم
غل˘ب˘مو تارد˘خ˘م ة˘ع˘ط˘ق ،غ˘ل˘م
حجري جد00051 ـب ردقي يلام
اذكو ،جيورتلا تادئاع نم هنأا
م˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘كضسو ف˘˘ي˘˘ضس
  .ريبكلا
ةايحب يدوي تماسصلا لتاقلا

ةركسسبب نيسصخسش
د˘˘ي˘˘ضسكأا ي˘˘نا˘˘ث زا˘˘غ بب˘˘˘ضست

ةافو يف سسمأا ةحيبضص نؤبركلا
ثيح ،ةركضسب ةيلؤب نيضصخضش
ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تلخدت

بضسحو نيتثجلا ليؤحت لجأل
يفؤت دقف ،حلاضصملا تاذل نايب
رثإا ىلع نيقنتخم ،نيتيحضضلا
لخاد ةنيدملا زاغل امهقاضشنتضسا
.دلاخ يديضس ةيدلبب ةقضش

نولسسارم

ةبعسصلاو ةينطولا ةلمعلاب ةيلام غلابم ىلع تلوتسسا
رفسصألا ندعŸا نم يلحو

لزانم ىلع وطصسلإ ةباصصع طاقصسإإ
ةمصصاعلاب ÚبÎغŸإ

اهتقبسس يتلا ةنسسلاب ةنراقم ةئاملاب006 ةبسسنب

ةلصشنخب0202 ةنصس لÓخ ةجلاعملإ مئإرجلإ ددع عافترإ

ةمارغو اسسبح ماعب نيدأا
رانيد فلأا05 اهردق ةيلام

ةيامح نوع فيقوت
يف طروت ةيندم
صصإرقأإ جيورت
ةديعصسب ةصسولهم
ةقرفلا رسصانع نكمت
ةطرسشلل ةلقنتملا
نم ،ةديعسس نمأاب ةيئاسضقلا

صصاخسشأا ةثÓث فيقوت
71نيب مهرامعأا حوارتت
.ةنسس82و
تاذل نايب بسسحو
طروت دقف ،حلاسصملا
ةزايح يف نوفوقوملا
تارثؤوملاو تاردخملا
«ةسسولهم صصارقأا» ةيلقعلا

.ةيعرسش ريغ ةفسصب
رثإا دوعت ةيسضقلا عئاقو
ةطرسشلا رسصانعل تايرود
ةطحملا يحب ةيئاسضقلا

مههابتنإا تفل نيا ،ةديعسسب
هبتسشم صصاخسشأا ةثÓث
فيقوت مت دقو .مهيف
مهدايتقاو مهيف هبتسشملا
متيل ،ةقرفلا رقم ىلإا
ىلع رسصاقلا ةزوحب روثعلا

10 ـب اهنزو تاردخم ةعطق
ةزوحب طبسض امك ،مارغ
ةيريدمل عبات فظوم
غلبم ىلع ةيندملا ةيامحلا

جيورت تادئاع نم يلام
.مومسسلا هذه
93 ىلع روثعلا مت دقو
عون نم اسسولهم اسصرق
لئاسس ةروراقو نيلباقيرب
دحأا نكسسمب ،ردخم
ذاختا متيل ،نيفوقوملا
مهدسض ةيئاسضق تاءارجإا

ةباين مامأا اومدقو
يف ردسص ثيح ،ةيروهمجلا

ةيريدمب فظوم قح
ةنسس ةيندملا ةيامحلا

ةمارغو عاديإلا عم اسسبح
.رانيد فلأا05 اهردق ةيلام

م.نتاف

ة˘طر˘ضشلا ح˘لا˘ضصم تل˘˘ج˘˘ضس
ةعؤمجملل ةعبا˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا
ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
«اضسؤضسحم» اعافترا ،ةل˘ضشن˘خ˘ب
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا دد˘ع ي˘˘ف
ةبضسنب ردق0202 ةنضس لÓخ
ةنضسلاب ةنراق˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب006
ملع ا˘م بضسح ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘ضس ي˘ت˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا تاذ ن˘˘˘م سسمأا لوأا
.ةينمألا

د˘˘لا˘˘˘خ مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ضضوأاو
ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا د˘ئا˘˘ق ر˘˘هؤ˘˘ج˘˘ل˘˘ب
ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ةيفحضص ةودن لÓخ ،ةلضشنخب
ميدقتل ةعؤمجملا رقمب اهطضشن
فلتخم نأاب ةيؤنضسلا ةليضصحلا
ةيلؤلا ميلقإاب ةلماعلا تادحؤلا

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘م لÓ˘˘خو
0202 ة˘ن˘ضس لÓ˘خ ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ةيضضق7848 ةجلاعمب تماق
ةحنج1754و ةيانج77اهنم
9383و ماعلا نؤناقلا راطإا يف
تفتكا يذلا تقؤلا يف ةفلاخم
ةجلاعمب9102 ةنضس لÓخ هيف
.عؤمجملا يف ةيضضق0241

هنأاب ثدحتملا تاذ فاضضأاو
ةجلاعم قايضسلا تاذ يف تمت
ةحفاكمب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ضضق57
ة˘ضسؤ˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا ج˘يور˘˘ت
0202 ةنضس لÓخ تاردخملاو
09 ف˘ي˘قؤ˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت
اضصرق3668 زج˘حو ا˘ضصخ˘ضش
نم غ632 نم ديزأاو اضسؤلهم

ةيلام ةمي˘ق˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
ـلا قؤفت تازؤجحملل ةيلامجإا

.جد نؤيلم021
ةطرضشلا حلاضصم تماق امك

كلضسلا تاذل ةعباتلا ةيئاضضقلا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تاذ لÓ˘˘خ ي˘˘˘ن˘˘˘مألا
ةيضضق21 ةجلاعم˘ب ة˘ي˘ن˘مز˘لا
اهرثإا ىلع مت بيرهتلا سصخت
زج˘حو ا˘ضصخ˘ضش22 ف˘ي˘قؤ˘ت
داؤ˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو6201
تيز ن˘م ر˘ت˘ل005و ةيئاذغ˘لا
تارايضس تاكرحم7و ةدئاملا

5و ندا˘ع˘م˘لا ف˘ضشكل زا˘˘ه˘˘جو
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو فلآا
˘مد˘ق˘م˘لا فدرأاو.تا˘ع˘قر˘ف˘م˘˘لا
ةنضسلا لÓخ م˘ت ه˘نأا˘ب ر˘هؤ˘ج˘ل˘ب
ةيضضق93 ةجلاعم ةيضضقنملا
يعرضشلا ريغ راجتلاب قلعتت
غبتلاو ةيلؤحكلا تابورضشملاب

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ تز˘˘ج˘˘ح
فلآا01 ة˘˘بار˘˘ق تاد˘˘حؤ˘˘˘لا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ر˘˘م˘˘خ ةرورا˘˘ق
ةيلام ةميقب ماجحألاو عاؤنألا
نم ديزأاو جد نؤيلم4 قؤفت
084و ر˘ئا˘ج˘ضس ة˘ب˘ل˘ع8337
قؤفت ةيلام ةميقب ةمضش سسيك
.جد نؤيلم1ـلا

لوؤؤ˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا تاذ دا˘˘˘˘˘˘ضشأاو
ثادحألا ةيام˘ح ة˘قر˘ف طا˘ضشن˘ب
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
ربؤتكأا62 خيراتب اهثادحتضسا

ةرتف لÓخ تماق يتلاو9102
رثكأاـب هديكأات دح ىلع ةزيجو

تكرا˘˘ضش طا˘˘ضشن005 ن˘˘˘˘م
سضا˘ير ة˘ب˘قار˘م ي˘ف م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ثادحألا جامدإا ةداعإاو لافطألا
ع˘م ق˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لاو م˘˘هر˘˘ضسأا ي˘˘ف
ي˘˘˘ف تاد˘˘˘حؤ˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ةقلعتملا ةين˘مألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ا˘ه˘ي˘ف طرؤ˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘˘لا˘˘ب
تايرودب ما˘ي˘ق˘لا ع˘م ثاد˘حألا

عمجت نكا˘مأل ة˘ل˘جارو ة˘ب˘كار
˘ما˘يأا ة˘ج˘مر˘ب ع˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
راضشتنا ر˘ط˘خ ن˘م ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
لخاد تارايزو ني˘ضسرد˘م˘ت˘م˘لا
ةياعرب ةضصا˘خ˘لا تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لا
.لافطألا

لوؤؤ˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا تاذ ع˘˘˘˘˘جرأاو
ةققح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ي˘ف بب˘ضسلا
كرد˘˘لا تاد˘˘حو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
يتلاو ةلضشنخ ةيلؤب ينطؤلا
ة˘ن˘ضس لÓ˘خ ه˘ب˘˘ضسح تم˘˘ها˘˘ضس
فلآا01 في˘قؤ˘ت ي˘ف0202
يف هطرؤت يف هبتضشم سصخضش
دجاؤتلا ىلإا م˘ئار˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاد˘حؤ˘ل˘ل لا˘ع˘ف˘لاو ي˘ل˘ع˘˘ف˘˘لا
لÓخ نم ناديملا يف ةلماعلا
ططخ˘م˘ل˘ل مرا˘ضصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ماعلا مارجإلا ةحفاكمب سصاخلا

يتلا تاقيقحتلا يف قمعتلاو
تايعمج ةدع كيكفت ىلإا تدأا
ا˘يا˘ضضق سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف رار˘˘ضشأا
.ةقرضسلا
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«اكوروصس» ىفصشتصسم يف اًجرح اًيحصص اًعصضو هجإوي ةملاصسم ريصسأ’إ

..لÓتحلا نوجسس يف Óًفط071

«ديقلإ نهر رويط» ةلمح قÓطإ ..لافطأ’إ ىرصسأÓل ًامعد

اًيحضص اًعضضو ةم˘لا˘ضسم ن˘ي˘ضسح ر˘ي˘ضسألا ه˘جاؤ˘ي
،يليئارضسإلا «اكورؤ˘ضس» ى˘ف˘ضشت˘ضسم ي˘ف ا˘ًجر˘ح
لاقو .(ايميكؤل˘لا) مد˘لا نا˘طر˘ضسب ه˘ت˘با˘ضصإا د˘ع˘ب
تلطام ،لÓتحلا نؤجضس ةرادإا نإا ،ريضسألا يدان

ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘ي˘ضضا˘م˘لا رؤ˘ه˘ضشلا راد˘م ى˘ل˘ع
يف ةد˘يد˘ضش ا˘ًعا˘جوأا ى˘نا˘ع ثي˘ح ،ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
مقافت دعبو ،ىرضسألا هقافرل اًقفو ةدعملاو نطبلا

ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘˘ُن ،ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ه˘˘˘ع˘˘˘ضضو
سسمأا لÓتحلا حمضسو .يليئارضسإلا «اكورؤضس»
ىفضشتضسملا يف قئاقد7 ةدمل هترايزب هيدلاؤل

مل نيما˘ع ة˘بار˘ق د˘ع˘ب ،ة˘ضصا˘خ تاءار˘جإا ن˘م˘ضض
اًضضارمأا هتدلاو يناعُتو .هترايز نم اهيف انكمتي
،هترايز نم هدلاو لÓتحلا عنم اميف ،ةنمزم
ريثأات تحت اًمّؤنُم ناك نيضسح نإاف» هدلاؤل اًقفوو
فر˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘بؤ˘ع˘ضص ا˘ند˘جو ا˘ن˘نأا ى˘ت˘ح ،ة˘يودألا

ةملاضسم ريضسألا نأا ،ريضسألا يدان فاضضأاو.«هيلع
يتلا تاضساي˘ضسلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ح˘ضض
ةيليكن˘ت تاودأا ر˘ب˘ع ،ىر˘ضسألا ةا˘ي˘ح فد˘ه˘ت˘ضست
،(ءيطبلا لتقلا) ةضسايضس تحت جردنت ةجهنمم
نم اهيف امب دمع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإلا ا˘ه˘ن˘مو
سصي˘خ˘ضشت ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘م˘˘لا ا˘˘هزر˘˘بأاو ،تاودأا

تاؤنضسلا رادم ىلعو .جÓعلا ميدقتو ،سضرملا
يف ىرضسألا نم ددع ىقترا ،ةيضضاملا ةليلقلا
ع˘م ة˘ل˘يؤ˘ط ةا˘نا˘ع˘م د˘ع˘˘ب ،لÓ˘˘ت˘˘حلا نؤ˘˘ج˘˘ضس
ةيلمع رضسفُت ليضصافت نم هقفاري امب ،سضرملا
مهرخآا ناكو ،اهل اؤضضرعت يتلا (ءيطبلا لتقلا)
علطم ذنمو .نينج نم رعو ؤبأا لامك ديهضشلا
داد˘عأا نإا˘ف ،ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو ،يرا˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م عا˘ف˘ترا ي˘˘ف ى˘˘ضضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘ضسألا
ةيضضرملا تلاح˘لا ن˘مو .ة˘ي˘ضضا˘م˘لا تاؤ˘ن˘ضسلا
دامعو ،محل تيب نم ةملاضسملا نيضسح :ةديدجلا
،ليلخلا نم ورمع لامجو ،ليلخلا نم زؤمر ؤبأا

تلاحلا ديازت مغرو .هللا مار نم داّيع نارهمو
رارمتضسا عم ،لÓتحلا نؤجضس يف ةيضضرملا
ةاي˘ح˘لا فور˘ظ ن˘م م˘قا˘ف يذ˘لا ،ءا˘بؤ˘لا را˘ضشت˘نا
ىلع رطاخملا دعا˘ضصتو ىر˘ضسأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘علا

تلغتضسا لÓ˘ت˘حلا نؤ˘ج˘ضس ةرادإا نإا˘ف ،م˘ه˘تا˘ي˘ح
عم˘ق ةادأا ى˘لإا ه˘لّؤ˘ح˘ت˘ل ج˘ه˘ن˘م˘م ل˘كضشب ءا˘بؤ˘لا

لاقتعا يف اهرارمتضسا نع ادع ،مهقحب ليكنتو
يف مهّجَزو ،نيينيطضسلفلا نينطاؤملا نم ديزملا

ىندأا اهيف رفؤ˘ت˘ت ل ،ق˘ي˘ق˘ح˘تو ف˘ي˘قؤ˘ت ز˘كار˘م
ري˘ضسألا يدا˘ن بلا˘طو .ة˘ي˘مدآلا ةا˘ي˘ح˘لا طور˘ضش

اهضسأار ىلعو ،ةيقؤقح˘لا ة˘ي˘لود˘لا تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لا
لخدتلا ةرورضضب ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ىرضسألا نع جارفإÓل لخدتلاب يدجلاو لجاعلا
ةنجل لاضسرإاو ،لÓتحلا نؤجضس يف ىضضرملا

مؤيلا ةيضساضسألا بلاطملا دحأاك ،ةدياحم ةيبط
ريضسأا007 نأا ىلإا راضشُي .مهنيب ءابؤلا راضشتنا عم
003 ةبارق مهنم ،لÓتحلا نؤجضس يف سضيرم
جÓ˘ع ى˘لإا ة˘جا˘ح˘بو ،ة˘ن˘مز˘م ا˘ًضضار˘مأا نؤ˘نا˘ع˘ي
(11) لقألا ىلع مهنمو ،ةثيثح ةيحضص ةعباتمو
،ةتوافتم تاجردب ناطرضسلا نم نؤناعي ًاريضسأا
نم ؤهو ةملاضسملا نيضسح ريضسألا مهنم ركذن
يضضارألا نم قورع قفؤمو ،تلاحلا رطخأا
تيب نم ةعيابر رضسايو ،8491 ماع ةلتحملا
اؤقترا ىرضسأا ةعبرأا نأا هركذ ريدجلا نمو .محل
نيدلا رؤن) :مهو يضضاملا ماعلا لÓخ ءادهضش
،بيطخلا دووادو ،يلبارغلا يدعضسو ،يثؤغربلا

لتقلا) ةضسايضس تلكضش ثيح ،(رعو ؤبأا لامكو
يف اًيزكرم اًببضس يبطلا لامهإلا اهنمو (ءيطبلا
ة˘كر˘ح˘لا ءاد˘ه˘ضش دد˘ع نأا ا˘ًم˘ل˘ع ،م˘هدا˘ه˘ضشت˘˘ضسا
ةراضشإلا عم ،(622) ،7691 ماع ذنم ةريضسألا
اؤ˘ق˘ترا ن˘يرر˘ح˘م˘لا ىر˘˘ضسألا تار˘˘ضشع نأا ى˘˘لإا

ةجيتن مهررحت ىلع ةزيجو ةرتف دعب ءادهضش
.مهلاقتعا تاؤنضس لÓخ اهؤثرو سضارمأل

باسصملا ةملاسسم نيسسح ريسسألا نع
اًيحسص اًعسضو هجاوي يذلاو ناطرسسلاب

«اكوروسس» ىفسشتسسم يف ًاجرح
يف ةملاضسملا نيضسح دمحم نيضسح ريضسألا دلو
ماع ربؤتكأا /لوألا نيرضشت62 خيرات يف محل تيب
نم ةنؤكملا ،هتلئاعل ركبلا نبلا ؤهو ،2891
ىضصقألا ةضضافتنا ءدب عم .هيدلاوو ءاقضشأا ةرضشع
لمعلا يف ةملاضسم ريضسألا طرخنا ،0002 ماع
نيرضشت22 خيرات ي˘ف ل˘ق˘ت˘عا ى˘ت˘ح ،ي˘لا˘ضضن˘لا
ٍسساق ٍقي˘ق˘ح˘ت˘ل سضر˘ع˘ت .2002 ربمفؤ˘ن /ي˘نا˘ث˘لا
دعب لÓتحلا هيلع مكحو ،رؤهضش ةثÓث رمتضسا

لقنت ،اًماع (02) ةدمل نجّضسلاب هلاقتعا نم نيماع
ي˘ف اًر˘ي˘خأاو ،نؤ˘ج˘ضس ةد˘ع ي˘ف ة˘م˘لا˘ضسم ر˘ي˘ضسألا
هعضضو مقافت ثيح ،«يوارحضصلا بقنلا» نجضسلا
ةد˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ،رؤ˘ه˘ضش ةد˘ع ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ح˘˘ضصلا

ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف لÓ˘ت˘حلا نؤ˘ج˘ضس ةرادإا تل˘˘طا˘˘م
مدلا ناطرضسب باضصم هنأا نيبت ىتح ،ىفضشتضسملا
.سضرملا نم ةمدقتم ةلحرم يف هنأاو ،(ايميكؤللا)

ةيمÓعإا ةلمح ،نؤ˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف نؤ˘ط˘ضشا˘ن ق˘ل˘طأا
فير˘ع˘ت˘ل˘ل ،«د˘ي˘ق˘لا ن˘هر رؤ˘ي˘ط» ناؤ˘ن˘ع تح˘ت
نؤ˘˘ج˘˘ضسلا ي˘˘ف ىر˘˘ضسألا لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘ب
ليضسأا تلاقو .نيعؤبضسأا ةدمل كلذو ،ةيليئارضسإلا
،ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ة˘ط˘ضشا˘ن˘لاو ة˘˘ق˘˘ضسن˘˘م˘˘لا ،ةدر˘˘ف ؤ˘˘بأا
طي˘ل˘ضست» ة˘ل˘م˘ح˘لا ن˘م فد˘ه˘لا نإا ،لؤ˘ضضا˘نأÓ˘ل
ي˘نا˘ضسنإلاو ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا بنا˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءؤ˘˘ضضلا
ىلإا اضضيأا فدهت اهنأا تركذو.«ىرضسألا لافطأÓل
لافطأا قحب ةي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ف˘ضشك»

ىلع امؤي41 يف ءؤضضلا طلضسُتو ،نيطضسلف
ل˘˘˘˘˘˘˘خاد لا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘طألا ىر˘˘˘˘˘˘˘˘ضسألا عا˘˘˘˘˘˘˘˘ضضوأا
ىلع تقلط˘نا ة˘ل˘م˘ح˘لا نأا تفا˘ضضأاو.«نؤ˘ج˘ضسلا

لضصاؤتلا تاكبضشو ةي˘ل˘ح˘م˘لا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘ضسو
يتلؤفط» غاتضشاهو ةيمÓعإا داؤمب يعامتجلا

ي˘ف ي˘نؤ˘ي˘ه˘ضصلا لÓ˘ت˘حلا ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘تو.«ي˘˘ق˘˘ح
ؤحن نيب نم اي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف Ó˘ف˘ط071 هنؤج˘ضس
يدا˘ن تا˘ي˘ط˘ع˘م ق˘فو ،ةر˘ي˘ضسأاو ر˘ي˘˘ضسأا0044
لظ يفو .(يمؤكح ريغ) ينيطضسلفلا ريضسألا

اياضضقب ةضصتخملا تاضسضسؤؤملا نم ريثك راضشتنا
ةلمحلا نإا ةينيطضسلفلا ةطضشانلا لؤقت ،ىرضسألا
اهنمو ةمئاقلا تاضسضسؤؤملا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب م˘ت˘ت
.(ريرحتلا ةمظنم ع˘ب˘ت˘ت) ىر˘ضسألا نوؤؤ˘ضش ة˘ئ˘ي˘ه
ر˘ب˘كأا ل˘كضشب ف˘ظؤ˘ت ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا نأا تح˘˘ضضوأاو
نم ديزم قيقحتل يعامتجلا لضصاؤتلا لئاضسو
ؤيديفلا عطاقمو ةيمÓعإلا داؤملا ربع لعافتلا

ةلمح لوأا اهنأا تنيبو .ةعؤمضسملا سصؤضصنلاو
ايلعلا تاضساردلا ةبلط نم ة˘عؤ˘م˘ج˘م ا˘ه˘ق˘ل˘ط˘ت

تا˘با˘ط˘ق˘ت˘ضسلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب» ىر˘ضسألا ح˘لا˘˘ضصل
بضسحبو.«ةيني˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘حا˘ضسلا ي˘ف ة˘ي˘بز˘ح˘لا
345 لÓتحلا تاؤق تلقتعا دقف ،ريضسألا يدان
0064 ؤحن نيب نم (مهمظعم نع جرفأا) ارضصاق
ردضصملا قفوو .0202 يف تلجضس لاقتعا ةلاح
فلآا7 نم رثكأا لÓتحلا تاطلضس تلقتعا ،هتاذ

تاريدقت ريضشت نيح يف ،5102 ماع ذنم لفط
فلأا05 ؤحن لاقتعا ىلإا ىرضسألا نوؤؤضش ةئيه
.7691 ماع ذنم لفط

:ريسسألا يدان

:ريسسألا يدان

هرtرحتب لمأ’إ دقفأإ نل :صسنوي رهام ةدلإو ..ريصسأإ مدقأإ يناث لاقتعإ ىركذ يف

81/1/1202 قفاؤملا يضضاملا نينثلا مؤي لخد
رداقلا دبع فيطللا دبع رهام ريضسأا مدقأا يناثؤو
ي˘ف ةرا˘ع ة˘ير˘ق نا˘كضس ن˘م ،(ا˘ًما˘˘ع26) سسنؤ˘ي
نؤجضس يف ي˘لاؤ˘ت˘لا ى˘ل˘ع93ـلا هما˘ع ،ل˘خاد˘لا
/1 /81 خيرا˘ت˘ب ه˘لا˘ق˘ت˘عا ذ˘ن˘م كلذو ،لÓ˘ت˘حلا

تلاقو .دبؤؤ˘م˘لا ن˘ج˘ضسلا˘ب مؤ˘كح˘م ؤ˘هو ،3891
سسنؤي ديعضس نام˘ي˘ل˘ضس دادو ة˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ه˘تد˘لاو
ديدجلا ماعلا ةيادب نيب» :مؤك تود «سسدقل»ـل
يدؤؤيو ًادماضصو ًاخماضش لازي ل ،هلاقتعا ىركذو
مل ،مهتياعرو ىرضسألا ةمدخ يف هرودو هبجاو

يف تايحضضت نم همدق ام ىلع ةظحل مدني نلو
.«لÓتحلا ىلع هراضصتناو هبعضش ةيرح ليبضس
ىلعو نؤجضسلا نيب يرمع تيضضق» :تفاضضأاو
ىلع هبقاعي لÓتحلاو ،تملأاتو ُتيناع ،اهتاباؤب
نم همضسا بطضشب هبعضش ةيضضقل قداضصلا هئامتنا

،لدابتلا تايل˘م˘عو تا˘جار˘فإلاو تا˘ق˘ف˘ضصلا ل˘ك
ىلإا هتدؤ˘عو ه˘ت˘ير˘ح˘ب ل˘مألا د˘ق˘فأا ن˘لو م˘ل ن˘كل
‐1‐6 خ˘يرا˘ت˘ب رؤ˘ن˘لا ر˘ها˘م ر˘˘ضصبأاو.«ي˘˘نا˘˘ضضحأا

سضر˘ع˘تو ،ثل˘ث˘م˘لا˘˘ب ةرا˘˘ع ة˘˘ير˘˘ق ي˘˘ف7591
ةيفل˘خ ى˘ل˘ع3891‐1‐81 خيرا˘ت˘ب لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل

ةحلضسم ةيلخب ةكراضشملاو ،حتف ةكرحل هئامتنا
ًاضضيأا تمهtتا ،سسنؤي ميرك همع نبا عم ةكرحلل
امكؤ˘ح ة˘ياد˘ب˘لا ي˘فو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإا يد˘ن˘ج ل˘ت˘ق˘ب
نجضسلا ىلإا مكحلا فيفخت مت مث نمو ،مادعإلاب
ماعلا رهام لبقتضسا » بقنلا» نجضس يف .دبؤؤملا
هرؤ˘ضص ي˘ن˘قرا˘ف˘ت ل» :ه˘تد˘لاو لؤ˘ق˘تو ،د˘يد˘ج˘˘لا
نم هلضسري ام عم ينرّبضصُت نم اهدحو ،ةظحل
ه˘تدÓ˘جو ه˘ف˘قاؤ˘م ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ،ل˘ئا˘ضسرو ا˘ياد˘˘ه
،ًامود يدبك ةذلفب زتعأا ينلعجت يتلا هتلؤطبو
يف عرزيو ةميزعلاب يننحضشي ةرايز لك يفف

لاط امهم ةيرحلا˘ب ي˘نر˘ضشبُ̆يو ،ر˘ب˘ضصلا ي˘قا˘م˘عأا
ل˘هألا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ل˘˘حر» :ف˘˘ي˘˘ضضتو.«قار˘˘ف˘˘لا

،يتانبو يئان˘بأا جوز˘تو ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا لÓ˘خ ة˘ب˘حألاو
ًامغر دؤعي امدنع رمعلا ةحرف رظتنأا لازأا ل نكل

رضسكل لبضسلا لك مدختضسا يذلا لÓتحلا نع
لؤلو ،يدنضس هتؤقو ،ىؤقأا رهام نكل ،هتميزع
:تلمكأاو.«مؤيلا ىتح ةيح ُتيقب ام لمألاو ربضصلا
لأاضسن ًامئادو ،لÓتحلا سسيلو هللا ديب ءيضش لك»
ةيرحلاو ريخلا ىرضسألا عيمجلو هل راتخي نأا هللا

.«هنؤجضسو لÓتحلا نم سصÓخلاو

 نينج ‐ يدومسس يلع :ريرقت

هداهسشتسسل41 ةيونسسلا ىركذلا يف

7002 رياني31 يف دمعتملإ ىنويهصصلإ يبطلإ لامهإ’إ ةلصصقم تحت إديهصش ىقترإ توكاصس وبأإ دإرم ريصسأ’إ
ق˘طا˘ن˘لا يد˘ي˘حؤ˘لا تأا˘ضشن . د بت˘˘ك
ىرضسألاو ءادهضشلا ةيضضؤ˘ف˘م م˘ضسا˘ب
ايلعلا ةيداي˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ى˘حر˘ج˘لاو
لثممو ةزغ عاطق يف حتف ةكرحل

ىؤقلل ىرضسألا ةنجل يف حتف ةكرح
ة˘ل˘ضصق˘م نأا ة˘ي˘مÓ˘ضسإلاو ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
ىلع تضضق دمعتملا يبطلا لامهإلا

نؤجضس يف اينيطضسلف اريضسأا17 ةايح
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا لÓ˘ت˘˘حلا
) تؤكاضس ؤبأا دارم ديهضشلا ريضسألا

ميعن ينب ةيرق ناكضس ‐ اماع92
نع نلعأا ناك يذلا ( ليلخلا ءاضضقب
ىفضشتضسمب هدا˘ه˘ضشت˘ضساو ه˘تا˘فو أا˘ب˘ن
سضرم عم ميلأا عارضص دعب ندرألا
. تاؤنضس5 نم رثكأل ماد ناطرضسلا

ةيؤنضسلا ىركذلا يف يديحؤلا ركذو

ؤبأا د˘م˘حأا دار˘م ر˘ي˘ضسألا دا˘ه˘ضشت˘ضسل
1 /31 مؤيلا فداضصت يتلا تؤكاضس
دي ىلع لقتعا دق ناك هنأا1202 /
/9 يف يليئارضسإلا لÓتحلا تاؤق
نؤجضس يف ي˘ضضق˘ي˘ل1002 /21
نجضسلاب امكح يليئارضسإلا لÓتحلا
ه˘نأا ف˘ضشت˘كا د˘قو ا˘˘ما˘˘ع52 غل˘ب˘ي
هلاقتعا ءانثأا ةئرلا ناطرضسب باضصم
ريضسألا يدان مايقل اهنيح يف ىدأا ام
قؤقح ءاب˘طأا ة˘ن˘ج˘لو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
ةينيطضسل˘ف ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا˘ب نا˘ضسنإلا

نيب نم هتايح ذاقنإل ةيلود ةيبرع
ثيح هحارضس قÓطإاو تؤملا باينأا
تا˘˘˘جار˘˘˘فإلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تد˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘نا
ةلمرلا نجضس ةدايع يف ةيليئارضسإلا

5002 /8 /42 خيرات يف تررقو

ريطخلا رؤهد˘ت˘لا د˘ع˘ب ه˘ن˘ع جار˘فإلا
تأاضشن . د دافأاو . ةيحضصلا هتلاح يف
ةيضضؤف˘م م˘ضسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا يد˘ي˘حؤ˘لا
ى˘˘حر˘˘ج˘˘˘لاو ىر˘˘˘ضسألاو ءاد˘˘˘ه˘˘˘ضشلا
حتف ةكرحل ايلعلا ةيدايقلا ةئيهلاب
يف حتف ةكرح لثممو ةزغ عاطق يف
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ىؤ˘ق˘ل˘ل ىر˘˘ضسألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
تاجارفإلا ةنجل رارق نأا ةيمÓضسإلاو
متي نأا اهنيح يف نمضضت ةيليئارضسإلا
ؤ˘بأا د˘ي˘ه˘ضشلا ر˘˘ي˘˘ضسألا ن˘˘ع جار˘˘فإلا
يقلت˘ل رؤ˘ه˘ضش6 ةد˘م˘ل تؤ˘˘كا˘˘ضس
مامأا كلذ دعب لثمي نأا ىلع جÓعلا
ةيل˘ي˘ئار˘ضسإلا م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف ي˘ضضا˘ق
ريضسألا لقن مت جارفإلا رارق دعبو
ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ل˘هألا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا ى˘˘لإا
ىلإا اهدعب لقُن مايأا01 ةدمل ليلخلا

أا˘˘ب˘˘ن ن˘˘˘ل˘˘˘عُأاو ندرألا ى˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم
.7002 ريان˘ي31 يف هدا˘ه˘ضشت˘ضسا

نيذلا ىرضسألا ددع نأا ىلإا راضشأاو
لامهإلا ةل˘ضصق˘م تح˘ت اود˘ه˘ضشت˘ضسا
لÓتحلا نؤجضس يف دمعتملا يبطلا
اديهضش ار˘ي˘ضسأا17 غلب ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا

نيمأا بيجن لامك ريضسألا مهرخآا ناك
ءاضضقب ةيطابق ناكضس نم رعو ؤبأا

ا˘م ي˘ف ه˘ب˘ح˘ن ى˘ضضق يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج
ي˘ف ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘ضس ةدا˘ي˘ع˘ب ى˘م˘˘ضست
/11 /01 قفاؤملا نينثلا ءاضسم
ىرضسألا ددع غلب نيح يف0202
لÓ˘˘ت˘˘حلا نؤ˘˘ج˘˘ضس ي˘˘ف ءاد˘˘ه˘˘˘ضشلا
اددن˘م اد˘ي˘ه˘ضش622 ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا
لامهإلا يف ةيليئار˘ضسإلا ة˘م˘ير˘ج˘لا˘ب
سسمأا لوأا تدأا يتلا دمعتملا يبطلا

ررحملا ريضسألا داهضشت˘ضسل ن˘ي˘ن˘ثلا
ةدلب نم نيدلا حÓضص دئاع دمحم
ة˘ح˘ضصلا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م بلا˘˘طو . ا˘˘مز˘˘ح
بيلضصلل ةيلودلا ةنجللاو ةيملاعلا
ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘م˘˘˘حألا

رييضست يف لجاع كارحب يناضسنإلاو
ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ي˘ضصق˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود نا˘˘ج˘˘ل
م˘ئار˘ج ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ضشا˘˘ب˘˘مو
ىرضسألا قحب يليئارضسإلا لÓتحلا
مهداهضشتضسا فورظو نيينيطضسلفلا
ام ريفؤتو ةيليئارضسإلا نؤجضسلا يف
لظ يف ةيبط ةياقوو ةيامح نم مزلي
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘تو را˘ضشت˘˘نا
ىرضسألا نم تارضشعلا باضصأا يذلا
ةيجمهلا ةيناودعلا تاضسايضسلا لعفب
. ةيليئارضسإلا ةيرضصنعلا

:ريسسألا يدان
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يلحم 0492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج01ـل قفاوملا1202 يفناج32تبسسلا 08
قيزر لامك ةراجتلا ريزو ايسضارتفا اهيلع فرسشا

 رإردأاب رحلإ لدابتلإ ةقطنم لوح ةيملع هودن
لا˘م˘ك ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو كرا˘ضش
لؤح ةيملع هودن يف قيزر
˘ما˘مأا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ضصت˘˘قلا

يقيرفإلا رحلا لدابتلا هقطنم
رداب ،ىرخألا لماكتلا لئادبو
لماكتلا ربخم اهميظنت يلإا
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘قلا
راردأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
نييعماج ةذ˘تا˘ضسأا ة˘كرا˘ضشم˘ب
نيضصتخمو ءاربخو نيثحابو
.لاجملا يف
ةير˘كف˘لا ةود˘ن˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت قÓ˘˘ط˘˘ناو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت
ةقطنملل ةضسضسؤؤملا ةيقافتلا
يراجتلا لداب˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ةيراجتلا ةقطنم˘لا هذ˘ه,ر˘ح˘لا
يتلا عيراضشملا ربكا دحا دعت
ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ا˘ه˘ق˘˘ل˘˘طأا

ه˘˘تد˘˘˘ن˘˘˘جأا ن˘˘˘م˘˘˘ضض ار˘˘˘خؤؤ˘˘˘م
ناكو,3602 ماعل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ةيقير˘فإلا لود˘لا ي˘ل˘ع ا˘ماز˘ل
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت نأا
ي˘ف ة˘ل˘ضصا˘ح˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘م˘˘لا
ةيلودلاو ةي˘م˘ي˘ل˘قلا ة˘حا˘ضسلا

هد˘ه˘ضشت ا˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ضصا˘˘خ
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا ةرا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ا˘˘هدا˘˘ضصت˘˘قا ي˘˘ف تلÓ˘˘ت˘˘خا
اهتاردق يف اضضافخناو يلكلا
هنميه يلإا ةفاضضإا ةيضسفانتلا
ا˘يدا˘ضصت˘قا ة˘قÓ˘م˘ع˘لا لود˘˘لا

ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يلؤ˘˘˘لا˘˘˘˘ك
يبورلا داحتلاو ةيكيرمألا

قؤ˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصلاو
. ةيقيرفإلا ةيراجتلا

ق˘با˘ضس ق˘ل˘ط˘ن˘م˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘مو
ن˘مز˘˘لا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا
عور˘˘ضشم˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت˘˘˘ل
لثمتملا يلتكت˘لا ي˘ل˘ما˘كت˘لا
ةرحلا  ةيقيرفإلا ةقطنملا يف
ه˘يرا˘ق قؤ˘˘ضس ءا˘˘ضشنا فد˘˘ه˘˘ب
ع˘ئا˘ضضب˘˘لاو ع˘˘ل˘˘ضسل˘˘ل هد˘˘حاو
ةكرح ريرحت عم تامدخلاو
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عألا لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جر
دار˘˘فألاو تارا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضسلاو
ةراجتلا زيزعت يلإا ةفاضضإلاب
مل يتلا  ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا
ةراقلا هراجت نم%61 زواجتت
ني˘ضسح˘ت لÓ˘خ ن˘م ءار˘م˘ضسلا

نيب ةراجتلا ريرحتو قيضسنتو
ريضسيت عم   ةيقيرفإلا لودلا
ن˘ي˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسؤ˘˘لا
ة˘يدا˘ضصت˘قلا تا˘عؤ˘م˘ج˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فا ر˘ب˘عو ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
.ماع لكضشب
هذه يف نؤكراضشملا سشقانو
دعب نع  تمظن يتلا هودنلا

د˘يد˘ع ؤ˘يد˘ي˘ف˘لا ه˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
تز˘كترا ي˘˘ت˘˘لاو روا˘˘ح˘˘م˘˘لا
يفيرعتلا راطإلا لؤح اضساضسأا
ر˘˘ح˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ه˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل
تا˘ضسا˘كع˘نلاو  ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
هقطنمل ةعقؤتم˘لا ة˘يؤ˘م˘ن˘ت˘لا
ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اذكو  ةيقيرفإلا تاداضصتقلا

لماكت˘لا ل˘ماؤ˘عو تا˘مؤ˘ق˘م
هقطنم لÓخ نم يداضصتقلا
.ةيقيرفإلا رحلا لدابتلا

ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
هقطنمو يرئازجلا داضصتقلا
ةرا˘˘˘ج˘˘˘تو ر˘˘˘ح˘˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ضضيا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةقطنمو  ةيقيرفإلا ةيرئازجلا
قافآا نع Óضضف رحلا لدابتلا
نوا˘ع˘ت˘لا ل˘˘ما˘˘كت˘˘لا ه˘˘ي˘˘قر˘˘ت
يرئازجلا يداضصتقلا لدابتلا

هقطن˘م لÓ˘خ ن˘م ي˘ق˘ير˘فلا
. ةيقيرفإلا رحلا لدابتلا

نب رؤتكدلا ذاتضسألا بضسحو
ر˘ب˘خ˘م ر˘يد˘م د˘م˘ح˘ما ن˘يد˘لا
يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘قلا ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
هذه ناف يقيرفإلا يرئازجلا
يلا يعضست ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ةود˘ن˘لا
فادهألا نم هعؤمجم قيقحت
ةراجتلا عقاو ةضسارد امهمهأا
اهتامؤقم ايقيرفا يف ةينيبلا

فلتخم ليلحتو ا˘ه˘تا˘يد˘ح˘تو
˘ما˘م˘ضضنل ة˘ع˘قؤ˘ت˘م˘لا را˘ثآلا
رحلا لدابتلا هقطنمل رئازجلا
. ةيقيرفإلا

˘مؤ˘ي˘لا يد˘ح˘ت˘لا ي˘ق˘˘ب˘˘يو
هيفيك ؤه رئازج˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

هلباق هيلح˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م ق˘ل˘خ
قؤ˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
سساضسألا اذه يلعو  ةيقيرفإلا

اضضيأا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ةود˘ن˘لا تءا˘ج
˘˘˘ما˘˘˘مأا ما˘˘˘م˘˘˘˘ضضنلا يود˘˘˘˘ج
تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ه˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسلأا تارا˘ي˘خ˘لاو
.ةنكمملا ىرخألا

يسسارد موي
ةيلاملا نوناق لوح

1202 ةنسسل
ـل قفاؤم˘لا د˘حألا اد˘غ م˘ظ˘ن˘ي
سسل˘ج˘م ،1202 يف˘نا˘ج42
ا˘˘ي˘˘ضسارد ا˘˘مؤ˘˘ي راردأا ءا˘˘ضضق
ةديدجلا ةيلاملا نؤناق لؤح
عم قيضسنت˘لا˘ب1202 ة˘ن˘ضسل
كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ما˘˘ضسقأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ماكحأا : ناؤنع تحت ،ةيلؤلاب
ةنضسل ةديدجلا ةيلاملا نؤناق
˘˘مؤ˘˘ي˘˘لا ن˘˘م˘˘ضضت˘˘˘يو ،1202
،تÓ˘خاد˘م ة˘ع˘برأا ي˘ضسارد˘لا
نؤناق حرضشب ى˘لوألا ق˘ل˘ع˘ت˘ت
1202 ةنضسل ةديدجلا ةيلاملا
ي˘ضشا˘ي˘ع˘ل˘ب د˘ي˘ضسلا ا˘ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ي

ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح
ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا نوؤؤ˘˘ضشلا
،راردا˘˘ب كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ضسقأا

عئاضضبلا لقن لوانتت ةيناثلاو
يف لقن ةضصخر˘ل ة˘ع˘ضضا˘خ˘لا
قاطنلا نم ةير˘ب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةديضسلا ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ،ي˘كر˘م˘ج˘لا
ةمكحمب ةيضضاق ىنم ناملق
قرطتلا م˘ت˘ي ة˘ث˘لا˘ث˘لاو ،نا˘قر
ل˘˘˘كضش ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ز˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ضضح˘˘م جذؤ˘˘م˘˘نو
نيقلعتملا ةنياعملا رضضحمو
اهيقلي ،ةيكرمجلا ةم˘ير˘ج˘لا˘ب
ةرادتؤ˘ب ي˘ضسي˘ئر˘لا سشت˘ف˘م˘لا

ةحلضصم سسيئر نامحرلادبع
ة˘˘ع˘˘بار˘˘لاو  ،تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

: ناؤ˘˘ن˘˘˘ع تح˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘خألاو
م˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصؤ˘˘˘˘ضصخ
اهتابثإا ل˘ئا˘ضسوو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
،يرئازجلا عيرضشتلا لظ يف
عيبر ةبؤقارب دي˘ضسلا ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ي
ىد˘ل ة˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ىر˘ج˘ت˘ضسو ،راردأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ي˘ضسارد˘لا مؤ˘ي˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
ةمكحمب تاضسلجلا تا˘عا˘ق˘ب
ة˘˘عا˘˘˘ضسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب راردأا
متتختضسو ،احا˘ب˘ضص ةر˘ضشا˘ع˘لا
ي˘ضسارد˘لا مؤ˘ي˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
هل رطضسملا جمانربلا بضسح
دقو تامير˘كتو تا˘ي˘ضصؤ˘ت˘ب
اضصخضش نؤضسمخ ةؤعد تمت
˘مؤ˘ي˘لا تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف رؤ˘˘ضضح˘˘ل
  .يضساردلا

ع . يوانسشك /ع .يفاولب

تادايزلا يكتسشت لخدلا ةدودحم تÓئاعلا

ةياجب نينطإوملإ قرؤوي ةيكÓهتصس’إ دإوملإ راعصسأإ ءÓغ
نونطاوملا اهدسصقي يتلا تÓحملاو ةيراجتلا تاحاسسملاو قاوسسألا فلتخم يف ةيكÓهتسسلا داوملا راعسسأا تعفترا

نودجي تÓئاعلا بابرأا لعج امم ،داوملا هذه نم مهتايجاح دسسل يفكت يتلا ةيمويلا ةايحلا تايرورسض ءانتقل
رانيدلا ةميق يواهتب قلعتي ام اهنم بابسسأا ةدعل تعجارت يتلا ةدودحملا ةيئارسشلا ةردقلا نيب نورسصاحم مهسسفنأا

يف ةمدقملا ةلودلا تانيمطت مغر قفألا يف اهرداوب حولت تأادب يتلا ءÓغلا ةرهاظو ،انوروك ةمزأاو ،يرئازجلا
.ةفلتخم بابسسأل ةلاطبلا نم مهنم ديدعلا يناعي ثيح ،لغسشلا صصرف عجارت اذكو ، راطلا اذه

ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز˘˘˘˘لا تضسم د˘˘˘˘قو
نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ح˘ير˘ضش را˘ع˘ضسألا
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسلا داؤ˘˘م˘˘لا
ةد˘ئا˘م˘˘لا تؤ˘˘يزو ن˘˘ئا˘˘ج˘˘ع˘˘لا

ةليؤط ةمئاقلاو تار˘ب˘ضصم˘لاو
را˘˘ع˘˘ضسأا تر˘˘ق˘˘ت˘˘˘ضسا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،..
دودح ي˘ف ه˘كاؤ˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘لا

، ةطضسؤتملا تÓئاعلا لوانتم
رضصحلا ل ركذلا ليبضس ىلع
نم دحاؤلا مارغؤ˘ل˘ي˘كلا ر˘ع˘ضس
، جد05 زواجتي ل  اطاطبلا
جد06 رزجلا ، جد06 مطامطلا
رايخلا ، جد001 ةطÓضسلا ،

ءا˘˘ي˘˘لؤ˘˘ضصا˘˘ف˘˘˘لا اد˘˘˘ع ، جد07
اهنم˘ث ع˘ف˘ترأا ي˘ت˘لا ءار˘ضضخ˘لا
مارغؤليكلل جد063 دودح ىلإا
اذه نإاف راجتلا بضسحو دحاؤلا
هذ˘ه ةرد˘ن ى˘لإا د˘˘ئا˘˘ع ر˘˘ع˘˘ضسلا
، ة˘ل˘م˘ج˘لا قاؤ˘ضسأا ي˘ف ةدا˘م˘˘لا

نإا˘˘˘ف قا˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو
ي˘ت˘لا ةر˘م˘ث˘لا ي˘ه لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لا
تÓئاعلا لوانتم يف تحضضأا
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضس نأا ذإا ة˘˘˘˘يوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
نيب حوارتي دحاؤلا مارغؤليكلا

بضس˘ح جد002 و  جد08
دهضشملا اذه مامأاو ، ةيعؤنلا
تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘برأا نإا˘˘˘˘˘ف
ةدود˘˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ضسؤ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
دعاضصت لامتحا نم نؤفؤختي
˘˘ما˘˘يألا  ي˘˘˘ف را˘˘˘ع˘˘˘ضسألا هذ˘˘˘ه
. ةمداقلا عيباضسألاو

صسايكألا بيلح..
يف بئاغ معدملا
تÓحملاو رجاتملا

ةديعب بي˘ل˘ح˘لا ة˘مزأا نأا ود˘ب˘ي
، ا˘ه˘ل جر˘خ˘م دا˘ج˘يإل لا˘ن˘˘م˘˘لا

رهضشأا ذ˘ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا تي˘ق˘بو
ى˘لإا بي˘ل˘ح˘لا لؤ˘ضصو بقر˘ت˘ت
نود نكل.. رجاتملاو تÓحملا

ل تا˘ي˘م˘كب ا˘نا˘ي˘˘حأاو  ىود˘˘ج
امم ةبؤلطملا تايجاحلا يبلت

بقرت نينطاؤملا ىلع سضرفي
ذ˘ن˘م تÓ˘ح˘م˘لا ى˘لإا ه˘لؤ˘ضصو
ل˘˘ك ن˘˘م ى˘˘لوألا تا˘˘˘عا˘˘˘ضسلا

ر˘˘ي˘˘باؤ˘˘ط ل˘˘ي˘˘كضشتو حا˘˘ب˘˘ضص
ىلإا ةراضشإلا ردجتو ، ةليؤط
اذه يف ةمدقملا دؤعؤلا  نأا
سضرأا ى˘ل˘ع م˘جر˘ت˘ت م˘ل نأا˘ضشلا
تÓئاعلا تح˘ب˘ضصأا˘ف ، ع˘قاؤ˘لا
ءا˘ن˘ت˘قل  ءؤ˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت
تايمكب  معدملا ريغ بيلحلا

ار˘˘ضصح  سصضصخ˘˘ي ةدود˘˘ح˘˘˘م
، نضسلا رابكل امبرو لافطأÓل
تÓئاعلا نإاف نأاضشلا اذه يفو
بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م نأا˘ب ة˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م
ن˘˘م ةد˘˘حاو ل˘˘˘كضشت تح˘˘˘ضضأا
امب ةرفؤتم دعت مل يتلا داؤملا
ي˘˘ف ل˘˘مأا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
. Óبقتضسم سسؤفنلا

صصخسش069 ءاسصحا
تاءارجإل فلاخم

يحسصلا رجحلا
ةيلو ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تل˘ج˘ضس

نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةياجب
يفناج71 ى˘لإا10 : خ˘يرا˘˘ت

6366 ةبقارم ءاضصحإا1202
886 ف˘ي˘˘قؤ˘˘ت ع˘˘م ،ا˘˘ضصخ˘˘ضش
يئاضضق ءار˘جإا ل˘ح˘م ا˘ضصخ˘ضش
رجح˘لا˘ب ماز˘ت˘لإلا مد˘ع بب˘ضسب
4304 ةبقارم مت امك ،يلزنملا

يف اه˘ن˘م85 ع˘ضضو ،ة˘ب˘كر˘م
مت قايضسلا سسفن يف ،رضشحملا
قلعتت ةفلاخ˘م401 ليج˘ضست
،ي˘قاؤ˘لا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا مد˘ع˘˘ب
تاطاضشن ةب˘قار˘م˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘بو
م˘ت د˘ق˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

303 ةبقارم ةرتفلا هذه لÓخ
مت اهر˘ثإا ى˘ل˘ع ،يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م
44 و ،ةفلاخم401 ليجضست
،قلغ رارق34 ذيفنتو ،راذعإا
ةعباتم73 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
بنا˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ا˘˘مأا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ضضق
ن˘م يؤ˘عؤ˘ت˘لاو ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لا
تلجضس دق˘ف ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف
304 ةياجب ةيلو نمأا حلاضصم
ةيؤ˘عؤ˘ت ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترإا˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ىقبت راطإلا اذه يفو ،يقاؤلا

د˘˘ضشا˘˘ن˘˘ت ة˘˘طر˘˘ضشلا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم
عفرلا ىلع مهثحو نينطاؤملا

ةرورضضب مهيعو ىؤتضسم نم
لؤكؤتوربلاب مراضصلا مازتللا
ةباضصإلا نم ةياقؤلل يحضصلا
 .انورؤك سسوريفب

رامع˘ل ءا˘ي˘حأا نا˘كضس بلا˘ط˘ي
ةقطنمل نيعباتلا ةنضضامرلاو
ؤ˘طÓ˘ي˘ت ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ور˘˘ضصا˘˘غ
تاطلضسلا ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلؤ˘ب
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئلؤ˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ضسأار
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘ضضب
نامرحلا ةرؤؤب نم مهلاضشتناو
ا˘ه˘ت˘ضضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ضصقلاو
ةلوؤؤضسملا تا˘ه˘ج˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
نع باغ نأا دعب اذهو مهنع
ع˘يرا˘ضشم ة˘ج˘مر˘˘ب م˘˘ه˘˘نا˘˘هذأا
هذه مامتها بلضص يف ةيؤمنت
ءا˘ي˘حلا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ءا˘ي˘˘حلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةعاضسلا دحل يقبو ةيحÓفلا
.تمضص يف نؤناعي اهناكضس
ناكضس نم تارضشعلا هجاؤي
ةنضضامرلا اذكو رامعل ءايحأا

با˘ي˘غ ع˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك Ó˘˘كضشم

ثيح برضشلل حلاضصلا ءاملا
نمز ي˘ف ن˘ح˘نو ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا
ىلحتت مل ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
مهتكرتو ةي˘لوؤؤ˘ضسم˘لا حور˘ب
يتلا ةطقنلا هذه عم نؤناعي
ا˘˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘ضسأا Ó˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت

لخاد نينطاؤملا ناط˘ي˘ت˘ضسل
ءايحلا هذه نأا ثيح ىرقلا
ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘نا˘كضس داد˘ع˘ت ا˘ه˘˘ب
ي˘ف مؤ˘ي ل˘ك ي˘ف نؤ˘جر˘˘خ˘˘ي
Óضضف ءاملا نع ثحب ةلحر
ف˘يرا˘˘ضصم˘˘ل م˘˘هد˘˘ب˘˘كت ن˘˘ع
ربع ءا˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قل ة˘ي˘فا˘ضضإا

قؤفي يت˘لا ءا˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘ضص
.جد0001ـلا ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘كت
تا˘˘مÓ˘˘ع نا˘˘كضسلا ع˘˘˘ضضوو
تما˘ق ا˘مد˘˘ع˘˘ب ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ضسلا

ة˘ح˘مر˘ب˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ار˘˘خؤؤ˘˘م
ءا˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ضصيإل عور˘˘˘˘ضشم
مهتكرتو مهنم ةبيرق ءايحأل

م˘˘˘غر ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ها ى˘˘˘˘ندأا نود
اده يف ةرركتملا يواكضشلا
حرط يذلا تقؤلا يف ،رملا
ءارتها ةيلاكضشا ناكضسلا هيف
نأا ذا م˘ه˘ل يدؤؤ˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ي˘ه تارا˘˘ضسكنلاو ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا
نأا ثيح ،هل ةزيمملا ةمضسلا
قيرطلا ديبعتب تماق ةيدلبلا

ه˘ط˘برو ه˘ت˘ل˘م˘كت تل˘ها˘ج˘تو
تكرتو ةريخلا ءايحلا هذهب
تمضص يف ينا˘ع˘ي ن˘طاؤ˘م˘لا

ىنغ يف ؤه فيلاكت هدبكتو
.اهنع
ةقلعم ناكضسلا لامأا ىقبتو
ن˘˘˘ي˘˘˘ح ر˘˘˘خأا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضشإا ى˘˘˘˘لإا
د˘˘ن˘˘˘ع سسح˘˘˘لا ظ˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسي
نؤ˘˘مؤ˘˘ق˘˘يو م˘˘ه˘˘ي˘˘˘لؤ˘˘˘ئ˘˘˘ضسم
مهجرخ˘ت ع˘يرا˘ضشم ة˘ج˘مر˘ب˘ب
.نامرحلا ةرئاد نم

نامثع راعرع ينامحد دمحم

 ت . ك

ينطولا قودنسصلا اهمظن
صصانك ةيعامتجلا تانيمأاتلل

ةدئافل  ةيصسيصسحت ةلمح
نإرهوب ايعامتجإ نينمؤوملإ

ينطولا قودنسصلا قلطأا
لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل

نارهو ةلاكو صصانك ءارجأل
ىلإا يفناج حتافلا نم ةيادب

ةدئافل ةلمح يفناج13 ةياغ
حيسضوتل ايعامتجا نينمؤوملا

اهعسضو يتلا تÓيهسستلا عيمج
ةدئافل روكذملا قودنسصلا
نمؤوملا نيكمتو ءارجألا لامعلا
نم ةدافتسسلا نم ايعامتجا مهل
تامدخلا ردسصتيو. تاءادألا
حيرسصتلا ةديدجلا ةينورتكللا

ءاسضفلا ربع ةيسضرملا ةلطعلاب
طبارلا ىلع «ءانهلا» يمقرلا
ينطولا قودنسصلل ينورتكللا
ةيعامتجلا تانيمأاتلل
ةلمحلا هذه يهتنت نأا بقتريو

ىلا فدهت ثيح  دحألا ادغ
ةيرادإلا تاءارجإلا طيسسبت
ةيجولونكتلا ىلع ادامتعا
نمؤوملا نيكمتل تامولعملا
ةمدخلا نم ةدافتسسلا ايعامتجا
. ةديدجلا ةينورتكللا

قودنسصلا حلاسصم تفسشكو
نم برقتلا متيسس هنا روكذملا
صصاوخلا نيجلاعملا ءابطألا
نيدقاعتملا ريغو نيدقاعتملا

ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم اذكو
مهمÓعإل تايفسشتسسملا حÓسصإاو
.دبدجلا ءارجإلا اذهب
ةيمÓعإلا ةلمحلا هذه نأا تدكأاو
رسسج .ديطوت ىلإا اسضيأا يمرت
عم تاقÓعلا نيتمت لسصاوتلا
لجلو ايعامتجا مهل نمؤوملا
ءاعو يف بسصي امل نيبسستنملا

اهثيدحتو تامدخلا ةنرسصع
ىلإا لقنتلا ءانع مهنع عفرو

،عفدلا زكارمو ةلاكولا ةياغ
ديدجت كلذ بناج ىلإاو
رطسسملا يلاسصتلا ططخملاب
ىلإا يمارلا ةيراجلا ةنسسلا هذهل
اهلذبي يتلا دوهجلا زاربإا
تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلا
يف ءارجإلا لامعلل ةيعامتجلا

تاءارجإلا طيسسبت لاجم
ايحولونكت ىلع ادامتعا ةيرادإلا
مهل نملا نيكمتل تامولعملا
نم ةدافتسسلا نم ايعامتجا
.تاءادألا

رداقلادبع لوترف

تاقرطلا ةكبسشو برسشلل حلاسصلا ءاملا بايغ مامأا
تمصص يف نوناعي ةنتابب رامعلو ةنصضامرلإ ءايحأإ ناكصس
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نوجتحي ريهاطلاب
، عؤبضسلا ة˘يا˘ه˘ن م˘ظ˘ن

ي˘ب˘ط˘لا كل˘ضسلا لا˘˘م˘˘ع
ةيمؤمع˘لا ة˘ضسضسؤؤ˘م˘لا˘ب
ة˘˘يراؤ˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ضصل˘˘˘ل
د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضسلا بود˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ةيلو قرضش ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب

ةيجاجتحإا ةفقو ،لجيج
يضسيئرلا لخد˘م˘لا ما˘مأا
نيددن˘م ،ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ل˘ل
م˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
يثÓثلل انورؤك ةحنمل
م˘ضسؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا
.0202 يضضاملا

ثيح  نؤجتحملا عفرو
تا˘˘ت˘˘فل ع˘˘فر˘˘ب اؤ˘˘ما˘˘ق
بلا˘˘˘ط˘˘˘ت تارا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضشو
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضصؤ˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإلا
ة˘˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘˘˘ضست ةرور˘˘˘˘˘˘ضضب
ى˘ل˘عو م˘ه˘تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم
انورؤ˘ك ة˘ح˘ن˘م ا˘ه˘ضسأار
راضشأا ثيح ،91 ديفؤك
يه ةحنملا نأاب عيمجلا

يفظؤمو لامع لك قح
م˘ه˘نأل ي˘ب˘ط˘لا كل˘˘ضسلا
فورظ لظ يف نؤلمعي

ي˘ل˘ك ماد˘ع˘ناو ة˘ي˘ثرا˘ك
،ة˘يا˘قؤ˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإل
مهب قدحم رطخلا نأاو
يلاتلابو ،ةهج لك نم
عور˘˘˘ضشم ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف
ة˘ب˘ه وأا ة˘يد˘ه تضسي˘˘لو
نيح يف ،تاطلضسلا نم
ل˘خاد ن˘م رد˘ضصم د˘˘كأا
نأا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ضسضسؤؤ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
طقف يلام ؤه لكضشملا

ة˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘ضست م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسو
˘مدا˘ق ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضؤ˘˘لا
ةيضضاملا ةليلقلا مايألا
ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،
حور بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
˘مار˘ت˘حاو ة˘ي˘لوؤؤ˘˘ضسم˘˘لا
ي˘˘نا˘˘˘ضسنإلا ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
،ه˘ي˘ف نؤ˘ل˘م˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

جاتحت ل ةيضضقلا نأل
تا˘˘ف˘˘قو اد˘˘كه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل
رمألا انحضضو دق نحنو
ل˘ح˘ي˘ضس ل˘كضشم˘لا نأا˘˘ب
˘˘˘ما˘˘˘يألا نؤ˘˘˘˘ضضغ ي˘˘˘˘ف
 .ةمداقلا

ميهارب.ع

يلاعلا ميلعتلا ريزول اوكتسشا
داسسفلاو رييسستلا ءوسس

نوصضفتني ةلصشنخ ةعماج ةذتاصسأإو ةبلط
ةذ˘تا˘˘ضسأاو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ح˘˘ت˘˘ف
رور˘غ˘ل سسا˘ب˘ع ة˘ع˘˘ما˘˘ج
ى˘ل˘ع را˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ˘˘ب

،اهترادإاو ةعماجلا ديمع
ميلعتلا ريزؤل اؤكتضشاو
نب يقابلا دبع ،يلاعلا

ه˘˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ ،نا˘˘˘˘يز
هؤ˘م˘ضسا ا˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ر˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضست˘˘˘˘لا ءؤ˘˘˘˘ضس»ـب
ناذللا «يملعلا داضسفلاو
حر˘˘ضصلا اذ˘˘ه نار˘˘خ˘˘ن˘˘˘ي
.يملعلا

ةرا˘يز˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘قو
جرد˘م˘ب ر˘يزؤ˘لا ى˘ق˘ت˘˘لا
ةرضسلا يلثممب ةعماجلا
،ة˘ب˘ل˘ط  ن˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

د˘ع˘ب لا˘م˘عو ،ةذ˘تا˘˘ضسأاو
ةر˘ضشا˘ب˘م ه˘ل˘خد˘ت ة˘يا˘ه˘ن
ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘لاؤ˘˘ت
مه˘ن˘م ة˘ضصا˘خ ة˘ضصن˘م˘لا
ةي˘بÓ˘ط˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
نيا ،ةعماجلاب ة˘ط˘ضشن˘لا
ريراقتب ر˘يزؤ˘لا اؤ˘ئ˘جا˘ف
تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘˘ك
،د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘ضض ة˘˘˘˘عذل
،ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ةراداو
ءؤ˘ضسب ا˘ه˘ي˘ف نؤ˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ي
باؤبلا قلغو ،رييضستلا
،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف
ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ك با˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘غو
،يحضصلا لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘ل˘ل
ن˘ي˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل با˘˘ي˘˘غو
ةعباتم ةنجلو نييرادلا
ة˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضؤ˘˘لا
زيهج˘ت مد˘عو ،ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
يعماجلا بطقلا خبطم
ل˘˘˘يؤ˘˘˘ح˘˘˘تو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
0051 معطم تازيهجت
،تابجؤلا ةءادرو ،ريرضس
يعماجلا لق˘ن˘لا سصق˘نو
ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ر˘˘ط˘˘ضضي ا˘˘م˘˘م
،تا˘˘عا˘˘ضسل را˘˘ظ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قلا ءار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘هاو

ةمطاف تانبلل ةيعماجلا
تا˘ع˘با˘ت˘م˘˘لاو ،ي˘˘فؤ˘˘ضس
ةيب˘يدأا˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا

تاميظنتلا ءاضضعا دضض
سضفرو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
وأا م˘˘˘˘˘˘هءا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل ةرادلا
.مهريراقت لابقتضسا

ؤ˘ل˘ث˘م˘م م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ةقد رثكأا اؤناك ةذتاضسألا
اودكأا نيا مهتÓخدت يف
داضسف˘لا رار˘م˘ت˘ضسا ى˘ل˘ع
ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘ب˘قا˘ع˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
نأا حلاضص ليلك ذاتضسألا

رور˘غ˘ل سسا˘ب˘ع ة˘ع˘˘ما˘˘ج
ا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ر˘˘˘ضضت˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ا˘هذا˘ق˘نإا ي˘ف عار˘˘ضسإلا˘˘ب
دا˘˘˘˘˘˘ضسف˘˘˘˘˘˘لا ةرادا ن˘˘˘˘˘˘˘م
ةه˘ج ن˘م ،ن˘يد˘ضسف˘م˘لاو
يناملربلا بئانلا ىرخأا

ة˘˘˘ل˘˘˘ضشن˘˘˘خ ة˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘ع
ع˘فر د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ب˘˘قرؤ˘˘ب
ريزؤل˘ل ة˘ي˘با˘ت˘ك ة˘لا˘ضسر
فضشكي تاحفضص7 نم
ءؤ˘ضسو تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا ن˘˘ع
.ةعماجلاب رييضستلا

ة˘˘يلؤ˘˘ل ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
ر˘˘يزو د˘˘ق˘˘ف˘˘ت ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
نب يقابلا دبع يملعلا

قفارملا نم ديدعلا نايز
ةعماجل ةعباتلا ىرخلا

ة˘ضصا˘خ رور˘غ˘˘ل سسا˘˘ب˘˘ع
اثيدح ةم˘ل˘ت˘ضسم˘لا ا˘ه˘ن˘م
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا˘˘˘ك
بط˘˘˘ق˘˘˘لا ،تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘˘ل
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ،«ة˘˘˘ع˘˘˘ضسؤ˘˘˘ت»
،ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
0002 ةديدجلا ةماقلا
.ريرضس

ب .صس

ةفلتخم تايلمع عبرأا يف

تنصشومت نيع تإردخملاب رجاتت ةيمإرجإإ تاكبصشب ةحاطإ’إ

0202 يفيسشاوملا نم صسار317 ةقرسسو ةيسضق63
نإزيلغب مقافتت يصشإوملإ ةقرصس

يف ةسصتخم ةيمارجإا تاكبسشب ةحاطإلا نم تنسشومت نيع ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملا تنكمت
ةفاسضإا تاردخملا نم مارغ343 و غك10 زجح و اسصخسش11 فيقوت مت نيأا ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملاب ةرجاتملا

.نيلاباقيرب عون نم صسولهم صصرق65 يلإا

ة˘ي˘مار˘جإلا ة˘كب˘ضشلا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا
ةقرفتم تايلمع عبرأا يف تمت
تاعؤنمملا عي˘برؤؤ˘ب تفد˘ه˘ت˘ضسا
ةهؤبضشملا ءايحألا يف عقت يتلا

تامؤلعملل لÓغتضسا لÓخ نم
تل˘ضصح˘ت ةد˘كؤؤ˘م تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘مو
دادعإا مت نيأا ةح˘ل˘ضصم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
بضصن و ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘˘خ
.ةينمأا زجاؤح
تماق ةيناث˘لاو ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
بير˘ه˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف م˘تو ،تارد˘خ˘م˘˘لا
.ع.ح نيضصخضش فيقؤت ىلوألا

،ةنضس13 .ف ـ ب و ،ةنضس64
تاردخملا نم مارغ002 زجحو
مت امهيف هبتضشملا( جلاعم فيك)
ةيرؤهمجلا ليكو مامأا امهميدقت
نيأا تنضشؤمت نيع ةمكحم ىدل

امك .عاديإا رمأا امهقح يف ردضص

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ة˘قر˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
.ه.ب سصخضش فيقؤت نم ةيناثلا

نم مارغ008 زجح و ةنضس43
(ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك ) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
مامأا هميدقت دع˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا

ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو

ر˘مآا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘ضص ة˘ير˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ا.عاديلاب
ق˘ل˘ع˘ت˘ت˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘˘مأا
تارثؤؤملا و تاردخملا ةزايحب

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تن˘كم˘ت ، ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
ةثÓث فيقؤت نم ةيئانجلا ةقرفلا

ؤعدملاب رمألا قلعتي سصاخضشأا
أا ـ مؤعدملاو ، ةنضس42 ب ـ ب
ةنضس82 أا.سش ؤعدملاو، ةنضس33
تاردخملا نم مارغ262 زجحو
عؤن نم سسؤلهم سصرق65 و
مت مهيف هب˘ت˘ضشم˘لا ،ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب
ةيرؤهمجلا ليكو ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت
نيأا تنضشؤمت نيع ةمكحم ىدل

.عاديإا رمأا مهقح يف ردضص
ق˘ل˘ع˘ت˘ت˘ف ة˘ع˘بار˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘˘مأا
تار˘ثؤؤ˘مو تارد˘˘خ˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب

اهلÓخ نم تنكمت ثيح ةيلقع
ةثÓث فيقؤت نم ةيئانجلا ةقرفلا
.ا.م ‐ ةنضس42 .ب.ب سصاخضشأا

زجحو ةنضس82 .ا.سش ةنضس33
و يدنهلا بنقلا نم مارغ262
عؤ˘ن ن˘م سسؤ˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق65
مت مهيف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا. ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب
ةيرؤهمجلا ليكو ىلإا مهميدقت
نيأا تنضشؤمت نيع ةمكحم ىدل

.عاديإا رمأا مهقح يف ردضص

ةيميلقإلا ةعؤمجملا دئاق فضشك
ن˘ع ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
يتلاو ةقرضس ةيضضق63 ةجلاعم
سسأار317 ةقرضس تمت اهلÓخ نم
تا˘ير˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو ي˘ضشاؤ˘م˘لا ن˘م
رضصانع اهترضشاب يتلا تاقيقحتلاو
ن˘م م˘ه˘ت˘˘ن˘˘كم ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘لا
امك ةيضشام سسار064 عاجرتضسا
ةيضضقلا يف طرؤتم72 فيقؤت مت
تجلاعضسبحلا91 م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م عدوا

ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا ح˘لا˘ضصم
0202 ماع لÓخ ينطؤلا كردلل
لدعمب ةيانج93 اهنم ةيضضق958
يلا˘م˘جإا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب45.4 لا
ىلا ةفا˘ضضإا ة˘حور˘ط˘م˘لا ا˘يا˘ضضق˘لا

ةئاملاب52.67 ةبضسنب ةحنج556
مت دقف تافلاخملاب قلعتي اميف اما
لداعي ام ةف˘لا˘خ˘م551 ليج˘ضست
. ةئاملاب40.81لا

ة˘˘يؤ˘˘ن˘˘ضسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ضصح˘˘˘لا بضسحو
نإا˘ف ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘ل
اظؤحلم اعجارت فرع ماعلا مارجإلا

ةنضسب ةنراق˘م0202 ما˘ع لÓ˘˘خ
ا˘ه˘نا  ا˘ه˘نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘ضشم،9102
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘يا˘ضضق4 تج˘لا˘˘ع

ن˘م م˘ت ة˘ي˘تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا˘˘ب
عدوأا سصاخضشأا4 فيقؤت اهلÓخ
تقؤؤ˘م˘لا سسب˘ح˘لا م˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا

ةباقرلا تحت مهنم نينثا اعضضوو
.ةيئاضضقلا

د˘ئا˘ق ف˘ضشك قا˘ي˘ضسلا سسف˘ن ي˘˘فو
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عؤ˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
دمحم مدقم˘لا ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ي˘ن˘طؤ˘لا

ةيفحضصلا ةودنلا لÓخ نم سصاقح
ةعؤم˘ج˘م˘لا ر˘ق˘م˘ب ا˘ه˘ط˘ضشن ي˘ت˘لا
نازيلغب ينطؤلا كردلل ةيميلقإلا
رضصقلا ىلع تاءادتعلا ةبضسن نا
ا˘ع˘جار˘˘ت تفر˘˘ع0202 ة˘˘˘ن˘˘˘ضس
9102 ة˘ن˘ضسب ة˘نرا˘ق˘م ا˘ظؤ˘ح˘˘ل˘˘م
يف ةي˘ضضق33ليج˘ضست م˘ت ثي˘ح
لخملا لعفلاو تاءادتعلا اياضضق
0202 ماع رضصقلا ىلع ءايحلاب

ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا سسكع ى˘˘ل˘˘˘ع
ايا˘ضضق˘لا دد˘ع تغ˘ل˘ب ن˘يأا9102
سصخي اميفو،ةيضضق34 ةجلاعملا
حلاضصم تجلاع تاردخملا اياضضق
641  ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘لا
ا˘عا˘ف˘˘ترا تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ضضق
اهلÓخ نم مت9102 ةنضسب ةنراقم
يف ط˘ضشن˘ت ة˘كب˘ضش63 كي˘كف˘ت

ةر˘جا˘ت˘م˘لا وا تارد˘خ˘م˘لا لا˘˘ج˘˘م
ف˘ي˘قؤ˘ت ا˘ضضيأا م˘ت ا˘م˘˘ك نا˘˘مدإلاو
061نم رثكا زجحو سصخضش452
سصرق7565 و فيكلا نم غلك
ر˘يوز˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘ضضق ا˘˘مأا، سسؤ˘˘ل˘˘ه˘˘م
ريوزتو ديلقت˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘ضسل
6 فيقؤت مت دقف ةيدقنلا قاروألا
زج˘حو سسب˘ح˘لا اؤ˘عدوأا سصا˘خ˘ضشأا

ريوزتلل ةأايهم ةيدقن ةقرو0093
ةبعضصلا ةلمعلا نم يلام غلبمو
ام˘ئادو، وروا00025 ن˘ع د˘يز˘ي
ح˘˘لا˘˘ضصم تا˘˘طا˘˘ضشن را˘˘طإا ي˘˘˘فو
ةيميلقإلا ةقرفلاب ينطؤلا كردلا
ة˘˘قر˘˘ضس لا˘˘ج˘˘م ي˘˘فو ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ب
اضضافخنا تفرع يت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا

70  ليجضست مت ثيح اضسؤضسحم
تارايضس60 عاجر˘ت˘ضساو ا˘يا˘ضضق
ةقرضسل ةبضسن˘لا˘ب كلذ˘ك ة˘قور˘ضسم
ةليضصحلا بضسحو ثيح يضشاؤملا
مت هنف كردلا ح˘لا˘ضصم˘ل ة˘يؤ˘ن˘ضسلا
قلعتي اميف ةيضضق4632 ليجضست
ة˘طر˘ضشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘ئار˘ج˘˘لا˘˘ب
سسفن لÓخ ةجلاعملا ةيداضصتقلا
.0202 ةنضسلا

 بويا  .صس

ةيلولاب لظلا قطانم يف يحÓفلا طاسشنلا معد راطإا يف
لجيجب  نوتيزلإو تايصضمحلإ نم ةريجصش فلأإ21 عيزوت

ةيلؤل ةيحÓفلا حلاضصملا تماق
عيزؤتب  ، عؤبضسألا ةياهن ،لجيج
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةر˘ي˘ج˘ضش ف˘لأا21
نؤ˘ت˘يز˘لاو تا˘ي˘ضضم˘ح˘لا را˘ج˘ضشأا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ةنضسكات ،سسواقك ةيلؤلا تايدلب

سسي˘جا˘ي ن˘ب ة˘ع˘يردؤ˘ب ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ي˘˘ج
لخدت ثيح ،رداقلا دبع ريمألاو
جما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا قود˘˘ن˘˘ضصلا
ا˘م˘ي˘ف ، ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا
رييÓم4 نم ة˘يلؤ˘لا تدا˘ف˘ت˘ضسا
 .ةيلمعلا هذه ديضسجتل ميتنضس
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه يؤ˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي و
عيزؤ˘ت ،ه˘تا˘ي˘ط ي˘ف يرا˘م˘ث˘ضسلا
ةفلتخم عاؤنأاو نؤ˘ت˘يز˘لا را˘ج˘ضشأا

فلتخمو ةرم˘ث˘م˘لا را˘ج˘ضشألا ن˘م
،نيحÓفلا ىلع ىرخألا لئاتضشملا

يضشاؤملا ؤبرم هنم ديفتضسي امك
ن˘˘م ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا را˘˘غ˘˘ضصو
م˘ت˘ي˘ضس ثي˘ح ،ا˘ضضيأا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
فلتخم ىلع غلبملا اذه ميضسقت
ةيدلب82 ربع ةيحÓفلا عورفلا

ة˘يد˘ل˘ب ل˘كو ،ة˘يلؤ˘لا م˘ي˘ل˘قإا ن˘م
هذه نم اهبيضصن ىلع لضصحتت
سصخي اميف امأا ،ةرمثملا راجضشألا
عيزؤت رظتنملا نمف ،لحنلا ةيبرت
ىلع لحنلا ةيبرتل ةدحو0061
ناؤج رهضش نم ءادتبا ،نيحÓفلا

بضسح  كلذو ةيراجلا ةنضسلا نم
ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘˘لا ةر˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
، يلكآا ةليضضف ةديضسلا ةيحÓفلا

اهنم ،ةلتضش84506 ءانتقا مت دقف
عؤ˘˘˘ن ن˘˘˘م نؤ˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘ضشأا
88463 ب ةردقملاو «لÓمضشلا»
،ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جؤ˘˘م
عؤ˘˘ن ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ج˘˘ضش01142و
ل˘ضصأا تاذ ة˘ي˘عؤ˘ن) «ا˘ن˘ي˘كي˘˘برأا»
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ه˘˘جؤ˘˘م ،(ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإا
اهرد˘ق ة˘حا˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘حا˘ضسلا

ع˘ف˘تر˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘ب ،را˘ت˘كه003
راجضشأا سسرغل ةيلامجإلا ةحاضسملا
ؤهو ، ادج ةريبك ةبضسنب نؤتيزلا

هذهل اهي˘فو ا˘جا˘ت˘نإا ي˘ط˘ع˘ي˘ضس ا˘م
ةضصاخ Óبقتضسم ةيضساضسألا ةداملا
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تي˘˘ق˘˘ل ا˘˘م اذإا
. ةمزÓلا ةيانعلاو ةعباتملا

ميهارب.ع

ةنوب نيسسح

mahali@essalamonline.com

 لجيج ةيلول ةيبرتلا ةيريدم
فظوم783 ميصسرت

دوقع ةغيصصب
 لجيجب ليغصشتلإ

ةيلؤل ةيبرتلا ةيريدم ،تنلعأا
ةديدج مئاؤق نع لجيج
دؤقع راطإا يف نيفظؤملل
تاداهضشلا يلماح جامدإا

مهتيبثتو مهميضسرت مت نيذلاو
لك كلذو ،ةمئاد بضصانم يف
،هتبترو هتداهضش بضسح
ينهملا مهديضصر يف نيذلاو
ةيلعف ةمدخ تاؤنضس01 نم
ددع لضصو دقو ،رثكأاو
ىلع نيلضصاحلا نيفظؤملا

يف نآلا ىتح ةمئاد بضصانم
فظؤم783 ةيبرتلا عاطق
لازي ل ثيح0002 لضصأا نم
هرود رظتني فظؤم3161
بضصانم يف تيبثتلا ىف
ريدمل حيرضصت بضسحو ،ةمئاد
يلآا رمألا نإاف ةيبرتلا

ةيمدقألا ىتح يئاقلتو
ثيحب ،ةمئاقلا يف بيترتلاو
ةرمتضسم تلاز ل ةيلمعلا نأا

لك ميضسرت متي ىتح
تاداهضشلا يلماح نيفظؤملا
،ايلعلا تاضساردلاو ةيعماجلا

ةضسايضسل اقيبطت كلذو
حنم لجأا نم ، ةمؤكحلا
يف ةئفلا هذهل ةيؤلوألا

لجأا نم فيظؤتلا تاقباضسم
بضصانم ىلع لؤضصحلا
يتلا ةيلمعلا يهو ،ةمئاد
حيحضصلا قيرطلا يف ريضست»
ةيلو يف ةيبرتلا عاطق يف
حيرضصت بضسح ،«لجيج
دكأا يذلاو ةيبرتلا ريدمل
ميضسرت نؤفدهتضسي مهنأاب
ةئفلا هذه حئارضش لك تيبثتو
نأاو ةضصاخ ،هعاطق يف
ةلماع دي بلطتي عاطقلا

عضسؤتلا عم ةنراقم ةريبك
. ةديدج سسادم ءانبو
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فصشكلإ دعوم ديدحت
نÓيم يف يروموتل يبطلإ

ر˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت تر˘˘˘˘˘˘˘˘كذ
و˘يا˘ك˘ي˘ف نأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
بع’ يرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ع˘سضخ˘˘ي˘˘سس ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
ي˘ف ي˘ب˘ط˘لا صصح˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.ةعمجلا صسما ونÓيم
ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلا نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس

ةرا˘˘˘˘عإا ن˘˘˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
ع˘م ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘˘سس ةد˘˘م˘˘ل

ي˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘˘سشلا را˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ
لباقم مسسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن
.وروي نويلم03
يليد ة˘ف˘ي˘ح˘سص تدا˘فأا

يسسليسشت عفادم يروموت وياكيف نأا فارغلت
لمكيسس ثيح ةعمجلا صسما ايلاطيإا ىلإا رفاسس
.نÓيم ىلإا اًراعم هلاقتنا

، اًما˘ع32 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ، يرو˘مو˘ت د˘˘جو
ةكراسشملل قئاقد ىلع لوسصحلا يف ةبوعسص
، م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘سس بع˘ل˘م ي˘ف
رد˘˘سصت˘˘م ع˘˘م تقو˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘يو
.يلاطيإ’ا يرودلا

ر˘مأ’ا ع˘ير˘سست ي˘ف ل˘˘مأا˘˘ي ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا نا˘˘ك
ةب˘ع˘سصلا تب˘سسلا ةارا˘ب˘م˘ل ا˘ًحا˘ت˘م نو˘ك˘ي ىت˘ح

.اتن’اتأا دسض يلاطيإ’ا يرودلا يف ةياغلل
موقيل ءاسسملا اذه ناوأ’ا تاف دقف ، كلذ عمو
ل˘˘سصي نأا صضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م اذ˘˘˘ل ، ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘لا˘˘˘ب
ً’دب ةعمجلا صسما  حابسص ونÓيم ىلإا يروموت
.كلذ نم
نوكيسس اًماع32 رمعلا نم غلابلا عفادملا ناك
ويسسيلأا فاقيإا مت ثيح ، اتن’اتأا دسض اًديفم
ر˘ي˘ي˘ك نو˘م˘ي˘سس ة˘قا˘ي˘ل مد˘ع ع˘م ، ي˘لو˘ي˘˘نا˘˘مور
.اًسضيأا ةئاملا يف001 ةبسسنب

يليبميدو صشتينايب
ةنولصشرب ةمئاقل نامصضني

مصسوملإ إذه ءإدوصسلإ
مسسوملا اذه اًيبلسس اًمقر ةنولسشرب يدان نود
لÓخ نيتديد˘ج ءاز˘ج ي˘ت˘ل˘كر هراد˘هإا د˘ع˘ب
رود يف Óينروك دسض اًيلاح ةيراجلا ةارابملا
.اينابسسإا كلم صسأاكب23ـلا

Ó˘ي˘نرو˘ك ىمر˘م صسرا˘ح ناو˘خ نو˘˘مار ذ˘˘ق˘˘نأاو
م˘ي˘لار˘ي˘م  ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب د˘˘سض ءاز˘˘ج ي˘˘ت˘˘ل˘˘كر
يليبميد نامثعو93 ةقيقدلا يف صشتينايب
.97 ةقيقدلا يف
نأا ،ةينابسسإ’ا ‘‘يبوك انيداك‘‘ ةعاذإا تركذو
21 لسصأا نم ءازج تÓكر5 عاسضأا ةنولسشرب
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ءاز˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كر
حيجرتلا تÓكر باسستحا نود) تاقباسسملا
يئاهن فسصن يف داديسسوسس لاير دسض ةردهملا

.(ينابسسإ’ا ربوسسلا صسأاك
نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأاو ي˘سسي˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل رد˘˘هأاو
صشت˘ي˘نا˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لار˘˘ي˘˘مو تياو˘˘ث˘˘يار˘˘ب ن˘˘ترا˘˘مو
،ةنولسشربل ءازج تابرسض5 يليبميد نامثعو
ناو˘˘ط˘˘نأاو غ˘˘نو˘˘ي يد ي˘˘ك˘˘ن˘˘ير˘˘ف رد˘˘هأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
داديسسوسس لاير دسض حيجرت يتلكر نامزيرغ
.ينابسسإ’ا ربوسسلا صسأاك يف

تآاجافم ىدافتي ةنولصشرب
بعصص زوفب كلملإ صسأاك

Óينروك ىلع

ىلع صسفنأ’ا قسشب اًزوف ةنولسشرب يدان ققح
23ـلا رود راطإا يف نيفيظن نيفدهب Óينروك
.اينابسسإا كلم صسأاكب
Ó˘ي˘نرو˘ك ىمر˘م صسرا˘ح ناو˘خ نو˘˘مار ذ˘˘ق˘˘نأاو
م˘ي˘لار˘ي˘م  ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب د˘˘سض ءاز˘˘ج ي˘˘ت˘˘ل˘˘كر
يليبميد نامثعو93 ةقيقدلا يف صشتينايب
ىلإا ن˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بهذ˘˘ي˘˘ل ،97 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
.ةيفاسضإ’ا طاوسشأ’ا

نا˘م˘ث˘ع زر˘حأا ،لوأ’ا ي˘فا˘سضإ’ا طو˘˘سشلا ي˘˘فو
ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب˘˘ل لوأ’ا فد˘˘ه˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يد
،يناثلا يفاسضإ’ا طوسشلا يفو .29 ةقيقدلا
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا تياو˘˘ث˘˘يار˘˘ب ن˘˘ترا˘˘˘م ل˘˘˘ج˘˘˘سس
.121 ةقيقدلا يف ةنولسشربل
نيلهأاتملا رخآا ةنولسشرب حبسصي ،زوفلا اذهبو
كل˘م صسأا˘ك ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘ث رود˘˘ل˘˘ل
وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ة˘˘˘ق˘˘˘فر ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا

داد˘˘ي˘˘سسو˘˘سس لا˘˘يرو و˘˘نا˘˘يو˘˘ك˘˘لأا و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يدو
ا˘نور˘ي˘جو د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘بو ا˘ير˘ي˘م˘لأاو ا˘ي˘سسن˘لا˘˘فو
و˘˘نا˘˘ك˘˘ي˘˘يا˘˘ف و˘˘يارو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘سشإاو ي˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘لو
لايرو ورينراكلا˘فا˘نو ة˘طا˘نر˘غو ا˘نو˘سسا˘سسوأاو
.لايرايفو صسيتيب

يصسيم دراطي زيرإوصس
اغيللإ يفإده عإرصص يف

ي˘نا˘ياؤ˘غوروألا ي˘لود˘˘لا ل˘˘ضصاو
ؤكيت˘ل˘تأا م˘جا˘ه˘م ز˘يراؤ˘ضس سسيؤ˘ل
ي˘˘خور˘˘لا ع˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘لأا˘˘˘ت د˘˘˘يرد˘˘˘م
ينابضسإلا يرودلا يف سسؤكنÓب
.مضسؤملا اذه
اًفيضض اًيلاح ديردم ؤكيتلتأا لحيو
ة˘لؤ˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع
.ينابضسإلا يرودلاب رضشع ةعضساتلا

لدا˘ع˘ت˘لا ز˘˘يراؤ˘˘ضس سسيؤ˘˘ل كردأاو
04 ةقيقدلا يف ديردم ؤكيتلتأل
نا˘ك ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،لوألا طؤ˘˘ضشلا ن˘˘م
ةقيقدلا يف فده˘ب ا˘ًمد˘ق˘ت˘م را˘ب˘يإا

ق˘ير˘ط ن˘ع ءاز˘ج ة˘بر˘ضض ن˘م21
ؤ˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘م ها˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘م سسرا˘˘˘˘˘˘˘ح
.سشتيفورتيمد
‘‘ي˘بؤ˘ك ا˘ن˘يدا˘ك‘‘ ة˘عاذإل ا˘ًق˘فوو
11 ز˘يراؤ˘ضس ل˘ج˘ضس ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘ضسإلا

،رابيإا دضض تايرابم9 يف اًفده
اؤلجضس نيذلا نيبعÓلا يلي اميفو
رابيإا دضض فادهألا نم ددع ربكأا
02) يضسي˘م ل˘ي˘نؤ˘ي˘ل ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف
،(اًفده11) زيراؤضس سسيؤل ،(اًفده
.(فادهأا8) ةميزنب ميرك
فادهأا01 زيراؤضس سسيؤل لجضسو
ةارابم41 ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه ع˘˘ن˘˘ضصو
اغيللا يف ديردم ؤكيتلتأا سصيمقب
ي˘فاد˘ه ي˘نا˘ث ؤ˘هو ،م˘ضسؤ˘م˘لا اذ˘ه
درار˘ي˘ج ع˘م يوا˘ضست˘لا˘˘ب يرود˘˘لا

قرافب ،لايرا˘ي˘ف م˘جا˘ه˘م ؤ˘ن˘يرؤ˘م
ة˘م˘ئا˘ق رد˘ضصت˘م ن˘ع اًد˘حاو ا˘ًفد˘ه
يذلا ي˘ضسي˘م ل˘ي˘نؤ˘ي˘ل ن˘ي˘فاد˘ه˘لا
.اًفده11 هيدل
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يلنريب مامأإ ةميزهلإ نع هتيلوؤوصسمب فرتعي بولك

ينفلا ريدملا ،بؤلك نغرؤي برعأا
بقع هف˘ضسآا ن˘ع ،لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن˘ل
يرودلاب ، ي˘ل˘نر˘ي˘ب ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لا
.زاتمملا يزيلجنإلا
طا˘ق˘ن˘لا ف˘يز˘ن ل˘ضصاو لؤ˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
هفيضض مامأا لامأÓل ةبيخم ةميزهب
ىلع ،سسيمخلا مؤيلا ،(1‐0) يلنريب
نع ةلجؤؤم ةارابم يف ،دليفنأا بعلم
تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م˘˘ضض ،81ـلا ة˘لؤ˘ج˘لا
.غيلريميربلا

ةا˘ن˘ق˘ل ه˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف بؤ˘˘ل˘˘ك لا˘˘قو
لك» :ءاقللا بقع سسترؤبضس ياكضس
ربعت نل ، ةيزيلجنإلا ةغللا تاملك
ةبيخب يرؤعضشو ينزح ىدم نع
اهنإا ،ةبعضصلا ةميزهلا هذهب لمألا

ر˘ي˘ضسف˘ت˘لا ؤ˘ه اذ˘ه ، ي˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘ضسم
.«مؤيلا ثدح امل لهضسلا
ناك ةارابم انرضسخ دقل »: فاضضأا

هنإا ، اهر˘ضسخ˘ن نأا ل˘ي˘ح˘ت˘ضسم˘لا ن˘م
رؤمألا ريضست ل امدنع ،امئاد يأاطخ
امدنعو ، يأاطخ اذهف ؛ماري ام ىلع
نإا˘ف د˘ي˘ج ل˘م˘ع˘ب نؤ˘ب˘عÓ˘لا مؤ˘ق˘˘ي
نؤ˘ب˘ع˘ل˘ي ا˘مد˘ن˘عو ..م˘ه˘ل ل˘˘ضضف˘˘لا
«.يببضسب كلذ نؤكي ءيضس لكضشب
يف اًريثك ةركلا انكلتما دقل »: عبات
سصر˘ف˘لا سضع˘ب ا˘ن˘ق˘ل˘خو، ةارا˘ب˘م˘لا

ءاهنإل بؤلط˘م˘لا ل˘ع˘ف˘ن م˘ل ن˘كلو
ع˘ضضوو د˘ي˘ج ل˘كضشب تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ي˘ق˘ب˘ي اذ˘ه ، ي˘˘مر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘كلا

نؤلضصحي مث نمو ةحؤتفم ةارابملا
ي˘نر˘˘ب˘˘خأا ‐ ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘كر ى˘˘ل˘˘ع
مل يننكل ، هضسملي مل هنأا نؤضسيلأا
.«ىرخأا ةرم اهارأا
ي˘ف ة˘ئ˘طا˘خ تارار˘ق ا˘ه˘نإا»: ل˘م˘كأا
ثÓث كانه ناك ، يلاحلا تقؤلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘ضضر˘ع تار˘˘ير˘˘م˘˘ت
بعل ىلع رؤثعلا انلواح ، ءازجلا
لعفن مل نكلو ، سصرفلا هذه مجرتي
نأا نم دكأاتلا يتفيظو اهنإا ، كلذ
بضسا˘ن˘م˘لا نا˘كم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.«بعلملا لخاد

نيتضصرف انيدل تناك ةليللا»: فدرأا
ا˘ن˘نأا ؤ˘ل ،ل˘ي˘ج˘ضست˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م
؛ةفلتخم ةارابملا تناكل اهانلجضس
بعضص رمأا هنإا ، كلذ لعفن مل اننكل
عيمجلا ، هحرضش لهضسلا نم سسيل ،
يف قفؤن مل نكلو ةديج ةارابم مدق
كيلع ام ءيضش حجني مل اذإا ، زؤفلا
نم ريثك يف ، ربكأا دهجب لواحت نأا
نم نكي مل ، لؤطأا ةرتفل ، نايحألا
دقو ةارابملا كلت ةراضسخ لهضسلا
.«اهانلعف
مؤللا ءاقلإاب رمألا قلعتي ل»: حضضوأا

ا˘ًع˘م رؤ˘مألا سشقا˘˘ن˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ،
سسيل مدقلا ةرك يف ،كلذب مؤقنضسو
انلواح دقل ،تقؤلا نم ريثكلا كيدل

انلواح تاظحللا سضعب يف ، اًريثك
رخآلا سضعبلاو ةحيحضصلا ءايضشألا

كي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘كضشم˘˘˘لا ي˘˘˘ه هذ˘˘˘ه ،ل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘يد˘ل تنا˘ك ،ا˘هر˘ضسك
.«سصرفلا
ىلع قابضسلا ليخت اننكمي ل»: متأا
قؤضس ، يلاحلا تقؤلا يف بقللا
مؤ˘ق˘ن نأا يرار˘ق سسي˘ل تلا˘ق˘ت˘نلا
«.ل مأا ئضشب

كيليم صشويداكرأإ عم دقاعتي ايليصسرام
اًر˘ي˘خأا كي˘ل˘ي˘˘م سشؤ˘˘يدا˘˘كرأا ل˘˘م˘˘كأا
ىلع ، ايليضسرام كيبملوأا ىلإا هلاقتنا
ي˘ل˘ع˘ف ماز˘ت˘لا ع˘م ةرا˘˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ضس
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ، ي˘لؤ˘با˘ن ن˘م ءار˘ضشلا˘˘ب
.ةيلاحلا ةيؤتضشلا تلاقتنلا
ىرجأاو سسما اضسنرف ىلإا رفاضس دقل
نÓعإا لبق يبط˘لا ه˘ضصح˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب
. ةعمجلا ءاضسم دقاعتلا
9‐8 ع˘فد˘ي˘ضس ا˘ي˘ل˘ي˘ضسرا˘˘م نإا لا˘˘ق˘˘ي
4‐3 ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ورؤ˘ي نؤ˘ي˘˘ل˘˘م
، تآافاكمك ةيفاضضإا ورؤي نييÓم
يف02 ى˘ل˘ع ي˘لؤ˘با˘ن لؤ˘ضصح ع˘˘م
.لبقتضسملا يف لاقتنا يأا نم ةئاملا

دقع ي˘ه˘ت˘ن˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م نا˘ك
ةي˘ل˘يؤ˘ج ي˘ف ي˘لؤ˘با˘ن ع˘م كي˘ل˘ي˘م
رهضشألا يف هد˘ي˘م˘ج˘ت م˘تو1202
عيقؤت ه˘ضضفر˘ل ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ت˘ضسلا
.ديدج قافتا

اًضضيأا كضش لحم ةؤطخلا هذه تناك
يلؤبان قفاو امدنع ، سسمأا مؤي ىتح
دضض ةينؤناقلا ىؤعدلا طاقضسإا ىلع
بب˘ضسب يد˘ن˘لؤ˘ب˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا
.قيرفلا لخاد9102 «درمت»

ى˘لإا ر˘ط˘ضضا ، ةؤ˘ط˘خ˘لا ذا˘خ˘تا ل˘ب˘˘ق
ىتح يلؤبان عم ديدج دقع عيقؤت

ةميق اهل سسيل نكل ،2202 ةيليؤج
ىلع ه˘ي˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ي˘ضسرا˘م ع˘قو ثي˘ح ،
.ءارضشلا رايخ عم ةراعإلا ليبضس
اًيمازلإا رايخلا اذه حبضصي نأا بجي
ىلع ا˘ي˘ل˘ي˘ضسرا˘م ل˘ضصح˘ي نأا د˘ع˘ب
ا˘ًق˘ح ؤ˘ه˘ف اذ˘ل ‐ ى˘لوألا ه˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ءادترا راتخا دقو ‐ ءارضشلاب مازتلا

.91 مقر سصيمقلا
اًماع72 رمع˘لا ن˘م كي˘ل˘ي˘م غ˘ل˘ب˘ي
هعم يلؤبان عقوو لبقملا رهضشلا

23 لباقم6102 يف سسكايأا نم
.ورؤي نؤيلم
ببضسب ةليؤط ةرتفل باغ دق ناك
لو ، ةبكرلا يف نيتريطخ نيتباضصإا
221 ي˘ف ًا˘˘فد˘˘ه84 ل˘ج˘˘ضسي لاز˘˘ي
.يلؤبان عم ةارابم

يكيجلبلإ يرودلإ نم هفوفصص ميعدتل ىعصسي صسوتنفوي
سسؤتنفؤي نأا ةيفحضص ريراقت تدافأا
تنيضس يدان عم تاضضوافم يرجي
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ند˘يور˘˘ت
يدنليزؤينلا يلودلا رضسيألا ريهظلا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ، سسا˘˘كا˘˘ك ؤ˘˘تار˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
.ةيلاحلا ةيؤتضشلا تلاقتنلا

، ؤتاكر˘ي˘م ؤ˘ي˘ضشت˘لا˘ك ع˘قؤ˘م˘ل ا˘ًق˘فو
‐5 دودح يف ةقفضصلا ةميق نؤكتضس
.ورؤي نؤيلم6
لمع ةقÓع لعفلاب نايدانلا كلتمي

تاثداحملا نؤكت نأا بجي اذل ، ةديج
.اًيبضسن ةضسÓضسب مدقتت
رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا دقتعُي
ةيادبلا يف هلاضسرإا متيضس اًماع02
تحت سسؤتنفؤي قيرف عم ةكراضشملل
يرود يف سسفاني يذلا ، اًماع32
.يلاطيإلا ىلوألا ةجردلا

ي˘˘ف د˘˘لو ه˘˘˘نأا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا لإا ،ادنليزؤين ةمضصاع نؤتغنيليو
ي˘لا˘ط˘يإا ر˘ف˘ضس زاؤ˘ج ه˘يد˘ل سسا˘كا˘ك
ى˘˘ل˘˘ع اًردا˘˘ق نؤ˘˘كي˘˘ضس ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
دا˘ح˘˘تلا ي˘˘ف بعÓ˘˘ك ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لا
.يبوروألا
يلإا مضضنا دق ناك باضشلا بعÓلا
نؤتغنيليو نم ًامداق ،نديورت تنيضس
2.1 لباقم0202 توأا يف سسكينيف
.ورؤي نؤيلم
قؤ˘ضس ي˘ف ه˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق تع˘˘ف˘˘ترا د˘˘ق˘˘ل
نيتريرمت لضضفب لعفلاب تلاقتنلا
يرود˘˘لا ي˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م61 ي˘˘˘˘˘ف
.زاتمملا يكيجلبلا

ثÓ˘˘ث ي˘˘ف سسا˘˘كا˘˘ك كرا˘˘ضش ا˘˘˘م˘˘˘ك
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لود تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
.ادنليزؤين
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ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘ضش ةرادإا تدد˘ج
لا˘ب˘ق˘ت˘ضسلا ى˘ل˘ع ا˘˘هرار˘˘ضصإا
بضسح ي˘˘حؤ˘˘ف˘˘ضس بع˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
يذ˘لا ة˘ن˘˘ي˘˘غز تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا˘˘ب ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
ةجلاعم دعب زهاج يضضايرلا
ي˘ف ة˘عؤ˘فر˘م˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
ةنياع˘م ة˘ن˘ج˘ل ةرا˘يز را˘ظ˘ت˘نا
تا˘˘عا˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ينميو اذه هدامتعل ةمداقلا
لابقتضسلا يف هضسفن عيمجلا
ؤ˘ل˘ح˘ي ا˘م˘ك «ة˘ع˘ل˘ق˘لا» ل˘˘خاد

ه˘ت˘ي˘م˘ضست «با˘كلا» را˘˘ضصنل
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو
جئاتنلا قيقحتل بعلملا رغضص
فدهلا نأاو ةضصاخ ةيباجيإلا
ة˘قرو بع˘ل ى˘ق˘ب˘ي دؤ˘ضشن˘م˘لا
.دؤعضصلا

نم فوختم ةنيغز
قيرفلا ةردقم مدع
نويدلا ديدسست ىلع

ةنيغز سسيئرلا قد دقو اذه

سصؤ˘ضصخ˘ب ر˘ط˘خ˘لا سسؤ˘قا˘˘ن
ىلع يه يتلا نؤيدلا ةيضضق
ىلع دكا ثيح ،قيرفلا قتاع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘ضض
يضضقي يئاهن لحل لؤضصؤلا

ءاضضعأا فرط نم ةمزلا لحب
ءاضضعأا ناو ةضصاخ ةكرضشلا
قيبطت ىلع نورضصي ةطبارلا
هذه عيم˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لا
فؤ˘خ˘ت˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ةر˘م˘˘لا

قيرفلا ةردقم مدع نم ريبك
ةضصاخ نيبعÓلا ليهأات ىلع
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘يد˘˘ضست مد˘˘ع ناو
ؤفضص نم ركعيضس ةيلامجإلا
.ةعؤمجملا

صشامر ماسشه

يحوفصس يف لابقتصس’اب اهبلطم ددجت باكلإ
ةنتاب بابسش

رضصانعلا عم لضصاؤتلا ىلإا بورخلا ةيعمج ةرادإا ىعضست
حمضست مهعم ةديدج ةحفضص حتف لجا نم قيرفلل نيدت يتلا
لاؤمألا لك ىلع لؤضصحلا لباقم ةيلاملا مهبلاطم سصيلقتب
ةضصاخ ةمداقلا تاعاضسلا يف اهضصؤضصخب قافتلا متي يتلا

كلذب حمضست يتلا ةميقلا عمج لجا نم نمزلا عراضست اهنأاو
يبيرع ريبوز قيرفلا سسيئر بضسح هيدل قيرفلا نا ركذي
دودح ىلا مهنيب ةميقلا لضصت نيبعل5 يلاؤح سصخي نيد
.نؤيلم001و رايلملا

يقلتب دوعوو ةيرهسش ةرجأا اوقلت نوبعÓلا
ةلوطبلا قÓطنا لبق Úترجأا

ةيضضاملا اندادعأا دحا يف هيلا انرضشا امكو ىرخأا ةهج نم
سسيمخلا ةحيبضص نيبعÓلا عيمجتب «اكضسيل» ةرادإا تماق
يهو ةيرهضش ةرجأا بعل لك حنمب تماق ثيح قيرفلا رقمب
تءاج اهنؤك نم مغرلاب نؤبعÓلا اهنضسحتضسا يتلا ةؤطخلا

ةريبك لك ىلع فقو يبيرع ريبوز سسيئرلا نأا ركذي ةرخأاتم
دضصق دؤهجلا نم ديزملا لذبب هرضصانع دعوو ةريغضصو
دعؤم قÓطنا لبق ني˘ير˘خأا ن˘ي˘تر˘جأا د˘يد˘ضست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
.يرفيف21 مؤي ةلؤطبلا

صشامر ماسشه

بورخلا ةيعمج
 لصصإوتلإ ىلع لمعت «اكصسي’» ةرإدإإ

نيبعÓلإ ليهأات ءاهنإإ لجأإ نم نينئإدلإ عم
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ةريهظ نم ةياد˘ب ة˘ل˘ضشن˘خ دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘كضشت تل˘خد
هتدم يلاواطضسب يدهملا قدنفب قلغم سصبرت يف ةعمجلا

قيرفلا تاريضضحت جمانرب نم ةطحم ثلاث يف مايأا01
ليعؤلو يضشاعم يئا˘ن˘ث˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأا ؤ˘لو
ينقتلا قضشلا ديضسجتل ركضسعملا اذه ىلع اريثك نهاري
تايدو4 ةجمربب كلذو رطضسملا جمانربلا نم يكيتكتلاو
لؤخد لبق نيبعÓلا نيب ماجضسنلاو قيضسنتلا نع اثحب
نؤكتضس تايدؤلاف يلات˘لا˘بو ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ءاؤ˘جأا
نع ةحضضاو ةرؤضص ذخأا لجا نم ينفلا مقاطلل ةضصرف
.ةيزهاجلا ةيحان نم ةليكضشتلا

 تايدو4 طبسض ينفلا مقاطلا
ةفيلوتلا طبسض ىلع رارسصإاو

اهضضؤخيضس يتلا ةيدؤلا تايرابملا جمانرب نمضضتيو اذه
ةيدنأا مامأا تاهجاؤم ،يلاواطضس سصبرت يف «ةلضشانخلا»
ءاقلب دحألا ادغ لهتضست ثيح ةيناثلا ةطبارلا يف طضشنت
عم دعؤملا نؤكيضس مايأا ةثÓثب كلذ دعبو كيرافؤب دادو
مجن مامأا ةثلاثلا ةهجاؤملا نؤكتل ةديلبلا داحتإا ةهجاؤم
ءاقللا سضؤخ لبق يراجلا يفناج92 مؤي نؤنكع نب
دق داحتلا ةليكضشت نا ركذي ةبقلا دئار دضض يماتخلا
ديعلا مؤغلضش لÓه ةهجاؤمب تايدؤلا ةلضسلضس تلهتضسا
تهتنا يتلا ةارابملا يهو ةليلم نيع بعلمب طرافلا دحألا
.در نود فدهب لÓهلا حلاضصل

صشامر ماسشه

ةلسشنخ دا–ا
›إواطصس صصبرت حا‚إإ ىلع نهإرت «ةواكصسيصس» ةليكصشت

سصبرت ي˘ف مؤ˘ي˘لا ذ˘ن˘م تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ة˘ل˘ي˘كضشت ل˘خد˘ت
ةيزهاجلا طبضض لما ىلع مؤيلا ذنم يلاواطضسب يريضضحت
راضصنألا لمأاي ثيح ةلؤط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘ضسح˘ت ة˘ي˘ند˘ب˘لا

ناو اميضسل ما˘ج˘ضسنلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا رؤ˘مألا ع˘ي˘م˘ج ط˘ب˘ضض
يواز بردملا لمأايو اذه ريبك لكضشب تريغت ةليكضشتلا
عبرا طبضض مت ثيح رثكاف رثكا قيرفلا راضسم حيحضصت
يدانلل لضضفألا قيقحت ىلع لمعلا لجا نم ةلماك تايدو
دئارو سشارحلا داحتا نم Óك هجاؤيضس قيرفلا نا ركذي
ثيح ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا اذ˘كو نؤ˘ن˘كع ن˘ب م˘ج˘نو ة˘ب˘ق˘لا
.يرفيف2 مؤي هضصبرت متتخيضس

عافدلل يسضاير ريدم يفتك نب
نب قيرفلل قباضسلا بردملا نييعتب تماق ةرادإلا نا ركذي
يف دعاضسمك Óيؤط لمع يذلاو يضضاير ريدمك يفتك
يدانلل ةؤجرملا ةفاضضإلا مدقي نا يف لمأات ثيح قيرفلا

هنا ىلا رظنلاب رييضستلا ىلع ةردقلا كلتمي هناو اميضسل
اذهبو تنانجات يف ةدؤجؤملا تاءافكلا نم ادحاو ربتعي
ةيرادإلا رؤمألا طبضض يف حلفا دق سشيعرق سسيئرلا نؤكي
ناو ةضصاخ قيرفلل لضضفا رييضست كانه نؤكي ىتح يدانلل
.بناجلا اذه نم يضضاملا مضسؤملا تناع ةليكضشتلا

صشامر ماسشه

تنانجات عافد
يلإواطصس يف مويلإ ذنم صصبرت يف لخدي عافدلإ

ةبانع داحتا ةليكضشت تلخد
سصبر˘˘ت ي˘˘ف سسما ة˘˘˘ي˘˘˘ضشع
ؤ˘˘ه ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
ذ˘ن˘م ه˘عؤ˘˘ن ن˘˘م سسما˘˘خ˘˘لا
ثيح تابيردتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا
ةيؤ˘ضش ن˘ب برد˘م˘لا ثح˘ب˘ي

رثكأا راضسملا حيحضصت نع
ةيحانلا نم اميضسل رثكأاف
اهيلع لؤعي يتلاو ةيندبلا
ل˘جا ن˘م ار˘ي˘˘ث˘˘ك سشتؤ˘˘كلا
يف ةقفؤم ةقÓطنا قيقحت
فدهلا نأاو ةضصاخ ةلؤطبلا
ىلوألا راودألا بعل ىقبي
هللختتضس سصبرتلا نأا ركذي
عم ةيدؤلا تاءاقللا سضعب
ن˘م ءاؤ˘ضس ة˘ي˘م˘ضصا˘ع قر˘˘ف
.يناثلا وأا لوألا مضسقلا

داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا نؤ˘˘كي˘˘˘ضسو اذ˘˘˘ه
د˘˘حألا مؤ˘˘ي د˘˘عؤ˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘˘ئار ما˘˘مأا يدو ءا˘˘ق˘˘ل ع˘˘˘م

دمحم ديهضشلا بعلمب ةبقلا
.دادح نب

بلطتو ةطرو يف ةرادإلا
ةيلحملا تاطلسسلا لخدت

نويدلا ديدسستل
قيرفلا نأا ىلإا ةراضشإلا ردجت
ةيق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘ي
دجاؤتت ي˘ت˘لا نؤ˘يد˘لا بب˘ضسب

ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةرادإلا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
اهتيؤضست ةرورضضب ةبلاطملاو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
بر˘عأا د˘قو اذ˘ه ن˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘عز˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
سسي˘لو اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘˘ضسا˘˘ب
ىلع امف يلاتلابو اهديدضست
هبضسح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
بنا˘˘ج ى˘˘لا فؤ˘˘قؤ˘˘لا ىؤ˘˘ضس
ا˘ه˘ت˘˘يؤ˘˘ضست ل˘˘جا ن˘˘م ةرادإلا
د˘عؤ˘م ناو ا˘م˘ي˘ضسل ا˘ع˘ير˘ضس
ىؤضس هنع قب˘ي م˘ل ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
            ليلقلا

صشامر ماسشه

ةبانع داحتا

ةيدؤلؤم ةليكضشت تاريضضحت لضصاؤتت
ةدايق تحت قاضسو مد˘ق ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
لضصاؤي ثيح نؤقع ىفطضصم بردملا
يندبلا رضضحملا ةقفرب ةب˘ي˘ت˘كلا ز˘ي˘ه˘ج˘ت
لؤضصؤلا لمأاي نيأا نؤيرق دلاخ رؤتكدلا
ةبيتكلل حمضست ةديج ةيزهاج ةجرد ىلا
ديج لكضش يف ةمداقلا تاءاقللا رييضستب
ةينطؤلا ةلؤطبلا رامغ يف لؤخدلا لبق
نيبعÓلا ءاقبإا ةرادإلا تلضضف دقو اذه
ىلع ظافحلا لجا نم يدانلا رقم لخاد
ةعؤمجملا نأاو ةضصاخ ةعؤمجملا حور
.قلغم سصبرت يف دجاؤتت

لجيج يف تجمرب «يبمسسايجلا» ةيدو
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ج˘مر˘ب ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘ف

ةبيبضش قيرفب اهعمجيضس ايدو ءاقل كؤملل
لجيج بعلمب لبقملا ءاثÓثلا مؤي ةياجب
ار˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘ل˘ع لؤ˘ع˘ي يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ؤ˘˘هو
ةبيكرتلا عضضو ثحب لجا نم سشتؤكلا

ىل˘ع ر˘ث˘كا ا˘هد˘يؤ˘ع˘ت˘ل كلذو ة˘ي˘ضسا˘ضسألا
ماجضسنلا قيقحت لجا نم سضعبلا اهضضعب
كرتي نا هنأاضش نم يذلا رملا ؤهو مزÓلا
نا ركذي ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا ل˘خاد ة˘ي˘با˘ج˘يإا رؤ˘مأا

تا˘مد˘خ ةدا˘ع˘ت˘˘ضسا فد˘˘ه˘˘ت˘˘ضسي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘ضصإلا ن˘˘م نود˘˘˘ي˘˘˘م بعÓ˘˘˘لا
.ةمداقلا تاعاضسلا

صشامر ماسشه

دحألا موي ةبقلا دئار مامأا جمانربلا يف ةيدو ةهجاوم

تإريصضحتلإ ةلصصإوم لجأإ نم ةمصصاعلإ يف «ةنوب ءانبأإ»

ةنيطنسسق ةيدولوم

يوق مصسوم ىلع ةمزاعو ءاصضيبلإ ةبقلاب قلغم صصبرت يف «كوملإ»
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ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ع˘˘ضضو
ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م
ي˘ف فور˘ح˘لا ى˘ل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
هلؤلح دنع رؤمألا نم ديدعلا
يلودلا نيدمؤب يراؤه راطمب

ةحودلا نم امداق سسمأا ةريهظ
3 ةع˘با˘ت˘م ل˘جا ن˘م ة˘ير˘ط˘ق˘لا

ةينطؤلا ةلؤطبلا نم تلؤج
ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع فؤ˘˘˘قؤ˘˘˘لاو
.نيبعÓلا

ةا˘ن˘ق˘˘ل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘فو
«سشتؤ˘˘˘كلا» د˘˘˘˘كأا «مÓ˘˘˘˘ضسلا»
حضشرت سصؤ˘ضصخ˘ب ي˘ضضا˘م˘ل˘ب

سسي˘ئر ي˘˘ضشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
ةيؤضضعل ةيرئازجلا ةيداحتلا

ةبعلل يلود˘لا دا˘ح˘تلا بت˘كم
رئاز˘ج˘لا ح˘لا˘ضص ي˘ف نؤ˘كي˘ضس
نؤ˘كي˘ضسو لولا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لاو
دعقم فطخ ةلاح يف ابضسكم
هنأا فاضضأا ام˘ك ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ي˘ف
يف نيلثمم دؤجو ديجلا نم
يذ˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ةر˘كلا كضش نود˘ب د˘˘عا˘˘ضسي˘˘ضس
 .Óبقتضسم ةيرئازجلا

حومط بعل يناميلسس»
ل تايدحتلا قسشعيو

 «لاومألا

ي˘˘ف برد˘˘˘م ن˘˘˘ضسحأا دا˘˘˘عو
ثيدحلل9102 ةنضس اي˘ق˘ير˘فإا

د˘ع˘ب ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘ضس مÓ˘˘ضسإا ن˘˘ع
كيبملوأا فؤفضص يف عيقؤتلا
نأا راضشأا ثيح ،يضسنرفلا نؤيل
ن˘˘˘ضسحأا «م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ضس ر˘˘˘بؤ˘˘˘ضسلا»
ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘ضضنلا˘˘ب را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خلا
بابضش مجن نأا افيضضم ،«لاؤل»
كل˘˘˘م˘˘˘ي ق˘˘˘ب˘˘˘ضسألا دادزؤ˘˘˘ل˘˘˘˘ب
لو يدحتلا قضشعيو حؤمطلا
اددضشم ةله˘ضسلا رؤ˘مألا ذ˘ب˘ح˘ي
بضسك د˘˘ير˘˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس نأا
ةلضصاؤمو ةربخ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
يلاعلا يؤ˘ت˘ضسم˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا

لطاهت مغر لاؤمألا هيرغت لو
 .سضورعلا

همدقي امب نوروخف»
يرئازجلا بختنملا

 «رسصمب ديلا ةركل
ةضصرفلا يضضاملب لغتضساو

ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ديلا ةركل يرئازجلا بختنملا
،1202 ر˘ضصم لا˘˘يد˘˘نؤ˘˘م ي˘˘ف
«رضضخلا» نأا ريخألا دكأا نيح
م˘غر از˘ي˘م˘م ىؤ˘ت˘ضسم اؤ˘مد˘˘ق
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ةرا˘˘˘ضسخ˘˘˘لا
هر˘خ˘ف ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ي˘ضسنر˘ف˘˘لا
ا˘مو سسؤ˘كر˘ب د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘˘فر˘˘ب
لÓخ ةينطؤلا ةبخ˘ن˘لا ه˘مد˘ق˘ت
 .يملاعلا لفحملا اذه

يدو ءاقل دجوي ل »

يف ةارابم يأا جمربن ملو
 «ديدجلا نارهو بعلم

قباضسلا بعÓلا برغتضساو
م˘ت ي˘ت˘لا را˘ب˘خألا «ر˘ضضخ˘لا»ـل
ة˘ج˘مر˘ب سصؤ˘ضصخ˘ب ا˘ه˘لواد˘˘ت
،لبقملا ناؤج رهضش يدو ءاقل
˘مد˘ع اد˘كؤؤ˘مو ر˘ب˘خ˘لا اد˘ن˘ف˘˘م
بع˘ل˘م ي˘ف ءا˘ق˘˘ل يأا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
نأا اد˘˘كؤؤ˘˘م ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا نار˘˘˘هو
ثيدحلل اركبم لازي ل تقؤلا

نع فضشكيضس هناو ةيدو نع
بضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تقؤ˘˘˘لا ي˘˘˘ف كلذ
ةيئانثتضسلا فورظل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘لا ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ضشت˘˘نا ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
  .انورؤك

طيمز.ع

 Êاميلصس مدقي اÃ ديعصسو يدو ءاقل يأإ جمÈن ⁄..يصشطز حصشرت معدن نحن :يصضاملب

صسمحتم يرئاز÷ا مجنلا
 نيدايملل ادد‹ ةدوعلل

عراصسي رصصان نب
عم دجإوتلل نمزلإ

 «يÒنوصسورلإ»
رضصان نب ليعامضسإا ثعب

نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا
هئÓمز ىلإا ةلاضسرب يلاطيإلا
هتدؤع لجأات دعب قيرفلا يف
ايدبم «يدرابم˘ل˘لا» فؤ˘ف˘ضصل
ا˘ع˘ير˘ضس ةدؤ˘ع˘لا ي˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
هئÓمز معد لجأا نم نيدايملل
ن˘˘ضسحأا نا˘˘كو.ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف

«9102 نا˘˘˘˘˘˘ك» ي˘˘˘˘˘˘˘ف بعل
هبا˘ضسح ر˘ب˘ع ر˘ضشن د˘ق ر˘ضصم˘ب

ل˘˘˘ضصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قؤ˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيترؤضص «رتيؤت» يعامتجلا
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءادأا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا ه˘˘˘ل
ا˘˘ي» :Ó˘˘ئا˘˘ق در˘˘غو ،ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا

نم راظتنلا لمتحأا ل ..قافر
ءيضش لك يطعأل ،ةدؤعلا لجأا
نم ليلقلا ..يدانللو مكل يدل
ر˘˘ضصا˘˘ن ن˘˘ب نا˘˘كو ،«ر˘˘ب˘˘ضصلا
را˘توأا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ضصإل سضر˘˘ع˘˘ت
ا˘مرا˘ب ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
يف هنكل ،يلاطيإلا يرودلاب
ةدا˘عإا ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
،بعÓملا ىلإا ةدؤعلاو ليهأاتلا

يلؤ˘ب˘مأا م˘ج˘ن ف˘ضشي م˘لو اذ˘ه
ن˘م ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كضشب ق˘˘با˘˘ضسلا
نع بايغلا Óضصاؤم ةباضصإلا
.قيرفلل ةيعامجلا تابيردتلا

ر˘ضصا˘ن ن˘ب نأا مؤ˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو
نار˘م˘لا سضؤ˘خ ي˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسي
ةداع˘ب˘ت˘ضسا م˘تو يدر˘ف ل˘كضشب
دضض ةكراضشملل  مؤيلا ءاقل نم
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘ضض ا˘˘ت˘˘نلا˘˘تأا
يرود˘لا ن˘˘م91ـلا ة˘لؤ˘ج˘لا
 .يلاطيإلا

طيمز.ع

 ةباسصإلا نم ماتلا هيفاعت دعب اسسنرفو برغŸا بختنم مامأا ديلا ةركل ينطولا بختنŸا همدق يذلا Òبكلا ءادألاب داسشأا

يف مهاصسيو ةصسفانملل دوعي صسراف
 «امراب» ىلع راصصتن’إ

امور ؤيضستل عفادمو يرئازجلا يلودلا سسراف دمحم لجضس
ايلاطيإا سسأاك ءاقل ةبضسانمب هقيرف ةقفر ةضسفانملل هتدؤع يلاطيلا
تهتنا يتلاو ،بايغلا نم رهضش نم رثكأا دعب امراب فيضضلا مامأا
.دحاو فده لباقم ةيئانثب سضرألا باحضصأا زؤفب

راطإا يف ءاقللا ةيادبلا ذنم ةارابملا يف ايضساضسأا سسراف لخدو
يتلا ةباضصإلا نم ماتلا هيفاعت دعب ،ايلاطيإا سسأاك نم61ـلا رودلا
ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘لا ن˘م هدا˘ع˘ب˘ت˘ضسا ءارو تنا˘ك ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ل سضر˘ع˘˘ت
ءادأا مدق «رضضخلا» عفادم ،يغازنيإا ينؤيميضس بردملا ةليكضشت
يف سشتيلؤلل هليمزب ه˘لاد˘ب˘ت˘ضسا م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف لؤ˘ب˘ق˘م
بعÓلاب ةرماغملا يلاطيلا ينقتلا بغري مل ثيح ،17 ةقيقدلا
ليؤطلا هبايغ مكحب ايندب هعجارتو ةباضصإا نم دئاعلا يرئازجلا

.ةضسفانملا نع
نع رهضش نم رثكأل باغ قباضسلا لابضس مجن نأا ركذلاب ريدجلا

يتلا ةباضصإلا ببضسب تاءاقل ةعبضس يف كراضشي مل ثيح نيدايملا
يف انوريف سسÓيه ةهجاؤم يف ذخفلا ىؤتضسم ىلع اهل سضرعت
.يضضاملا ربمضسيد رهضش «ؤيضشتلاكلا» ةضسفانم

طيمز.ع
 «صشاتكسشيب» عم ةريبك تايوتسسم ميدقت لسصاوي

يف ررمم لصضفأإ ةمئاق ىلع عبرتي لإزغ
 يكرتلإ يرودلإ

سشاتكضشي˘ب بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا لاز˘غ د˘ي˘ضشر ع˘بر˘ت
يذلاو يكرتلا يرودلا يف نيرمملا لضضفأا ةمئاق ىلع يكرتلا

ةبرجتلا دعب دؤهعملا هاؤتضسمل ةدؤعلا عاطتضسا هنأا حضضاؤلا نم
ميدقت «ريغضصلا ةلؤضسبك» لضصاؤيو.ايلاطياو ارتلجنا يف ةلضشافلا
،«سضيبألاو دؤضسألا» قير˘ف˘ل˘ل ه˘ما˘م˘ضضنا ذ˘ن˘م ة˘يؤ˘ق˘لا سضور˘ع˘لا

مجنلل ةقثلا داعأاو هراؤضشم ثعب داعأا هنأا حضضاؤلا نم يذلاو
يكرتلا يرودلا يف مضساح ررمم لضضفأا حبضصأا يذلا يرئازجلا
،ةلؤج91 رورم دعب ةمضساح تاريرمت8 ـل لؤضصؤلا يف حجن نيأا
ي˘ف ة˘ق˘فؤ˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘بر˘ج˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ب˘ي˘خ˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘ضص يؤ˘˘ط˘˘ي˘˘ل
يف هتيرؤمأام دقعتت نأا لبق يتيضس رتضسيل ناؤلأاب «غيلرميربلا»
.هضسفن سضرف يف لضشف نأا دعب يلاطيلا انيتنرؤيف يدان

ردضصت يف مهاضس نؤيل كيبملوأا جيرخ نأا ركذلاب ريدجلاو
نيتطقن قرافب «غيل ربؤضسلا »ـل ماعلا بيترتلا «سشاتكضشب» هقيرف
 .بيترتلا ثلاث يارضس ةطلغ نع طاقن5و ةضشخبرنيف نع

طيمز.ع
 لÓسص مأا يدان عم هدقع خسسف دعب

ةركولإ فوفصص يف عقوي ينيصسوحلب
  مصسوملإ رخآ’ يرطقلإ

ايمضسر ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ي˘ن˘ي˘ضسؤ˘ح˘ل˘ب رؤ˘ن˘لا د˘ب˘ع م˘ضضنإا
يوركلا مضسؤملا ةياهنل دتمي دقعب يرطقلا ةركؤلا فؤفضصل
يف عيباضسأا لبق هدقع لÓضص مأا ةرادإا تخضسف نأا دعب ،يراجلا
.ةقفؤم نكت مل يتلاو رطق مؤجن يرود يف هبراجت ىلوأا

نع يمضسرلا يدانلا عقؤم ربع نلعأا دق ةركؤلا قيرف ناكو
،مضسؤملا نم ىقبت امل سسابعلب داحتل قبضسلا مجنلا عم دقاعتلا

سسؤيابيضس نايتضسيرك ينابضسلا بعÓلا سضيؤعتل نؤكيضس يذلاو
ناكم01 مقرلا لمحيضس ثيح ،ةركؤلا عم هدقع خضسف يذلا
ثعب ةداعإا ينيضسؤحلب لواحيضسو ،يدانلا نم رداغملا بعÓلا

يدا˘ن˘ل ة˘ي˘ما˘مألا ةر˘طا˘ق˘لا ة˘يؤ˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘لاو هراؤ˘˘ضشم
ينيضسؤحلب نأا مؤلعملا نمو.تاهجاؤملا مداق يف «يوامضسلا»
يف ةطضشان ةيدنأا نم ةيرغملا سضورعلا نم ديدعلا ىقلت دق ناك
،يرطقلا قيرفلا عم هدقع خضسف دعب ةرضشابم ةيرئازجلا ةلؤطبلا

 .يرطقلا يرودلا يف هراؤضشم ةلضصاؤم Óضضفم
طيمز.ع

 ةباسصإلا ببسسب «يجسسايبلا» ةهجاومل هعييسضت دعب

راصصنأ’إ دعيو تاعئاصشلإ بذكي روليد
 ةيوق ةدوعب

هيليبنؤم قيرف دئاقو يرئازجلا يلودلا رؤليد يدنأا بذك
ةباضصإل هضضرعت تاعئاضش نع تثدحت يتلا تاعئاضشلا يضسنرفلا

هتدؤع نأاو قلقلل يعاد لو ريخب ءيضش لك نأا ادكؤؤم ،ةريطخ
يف ةلوادتملا رابخلا ىفن دق رؤليد ناكو.ةبيرق تتاب قيرفلل
سشماه ىلع ةباضصإÓل هضضرعت دعب يعامتجلا لضصاؤتلا لئاضسو
نيح نامريج ناضس سسيراب ةهجاؤم تقبضس يتلا ةيبيردتلا ةضصحلا
يعامتجلا لضصاؤتلا ةضصنم ىلع هباضسح ربع «فؤلزؤب» رضشن
ءيضش لك قلقلل يعاد ل »:Óئاق رمألا سصؤضصخب «مارغتضسنأا»
لضصاؤتلا عقاؤم يف عيضشأا املثم ةريطخ تضسيل رؤمألا ،ريخب
لجضس دق ناك قباضسلا زؤلؤت مجاهم نأا مؤلعملا نمو«يعامتجإلا

تاضسفانم نمضض ةعمجلا سسمأا «يجضسايبلا» ةهجاؤم نع هبايغ
 .«1غيللا» يضسنرفلا يرودلا نم12 ةلؤجلا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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 ديد÷ا مسسوŸا حتفت تاجاردلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

 «ليوط فقوت دعب يصضايرلإ طاصشنلإ ةدوعب ديعصس عيم÷إ» :يرابرب نيدلإ زع

 ةينطولا تايداحتلا يلثمم عم تاسضايرلا ريدم هدقع يذلا عامتجلا يف

 لبقملإ ليرفأإ51 لبق تايداحتÓل ةيباختن’إو ةيداعلإ ةماعلإ تايعمجلإ دقع ةرتف

سسمأا ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضص تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةثÓث مضضت ةضسفا˘ن˘م ة˘ي˘ئاؤ˘ه˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب تا˘قا˘ب˘ضس
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب «ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘ضس»
ةكراضشم تفرع يتلا ةمضصاعلا
فلتخم نم ةيدنألا نم ديدعلا

.نطؤلا عؤبر
ةكراضشم قابضسلا اذه سصخو

ةئف يهو ةفلتخم تائف ثÓث
،ملك03 ةفاضسم ىلع لابضشألا

06 ةفاضسم ىلع طضساوألا ةئفو
نم تناك ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ئ˘ف˘لاو م˘ل˘ك
،ملك57 ةفاضسم ىلع رباكألا

يديضس ةنيد˘م تل˘ب˘ق˘ت˘ضساو اذ˘ه
نيجاردلا نم ديدعلا هللا دبع
.اهجراخو ةمضصاعلا لخاد نم

يركاؤضس ة˘م˘ي˘ل˘ضس تفر˘ضشأاو

ةضضايرب ةفلكملا ةلودلا ةبتاك
يرا˘بر˘ب ن˘يد˘لا ر˘ي˘خو ة˘ب˘خ˘ن˘لا

ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر
لوأا حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع تا˘˘جارد˘˘ل˘˘ل
د˘ع˘ب م˘ضسؤ˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم
رهضشأا01 نم رثكأا ماد فقؤت
.انورؤك ةحئاج ببضسب

ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘˘كاؤ˘˘˘˘˘ضس تلا˘˘˘˘˘قو
تئج دقل» ةيفحضص تاحيرضصت
م˘˘˘˘عد ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘لإا
نم ةدؤ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ضضا˘ير˘لا

ةيضضايرلا تاضسفانملا ىلإا ديدج
فقؤت دعب ،قلطلا ءاؤهلا ىلع
ربتعيو ،ةنضسلا براقي امل ماد
ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ضسر˘˘ع قا˘˘ب˘˘ضسلا اذ˘˘ه
ةنيدم يف ةيرئازجلا ةضضايرلل

ة˘ضصر˘ف نؤ˘كي˘ضس ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج
ىلع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ضضا˘ير˘ل˘ل

ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ب˘م˘لولا با˘˘ع˘˘لألا
هذ˘˘˘ه˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘ضضح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.«ةضسفانملا

سسي˘˘ئر ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا

تاطاضشنلا ةدؤعب هتداعضس نع
قلطلا ءاؤهلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا

د˘ج ن˘ح˘˘ن»:Ó˘˘ئا˘˘ق د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م
اهنأا امك ،ةدؤعلا هذهب ءادعضس
ة˘ير˘ي˘ضضح˘ت ة˘ط˘ح˘م نؤ˘˘كت˘˘ضس
اهرظتنت يتلا ةينطؤلا ةبخنلل

ةلؤطبلا اهمهأا تاقاقحتضسا ةدع
ي˘ف نؤ˘كت˘ضس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ةفاضضإلا˘ب ،سسرا˘م ر˘ه˘ضش ة˘ياد˘ب
ؤيكؤط ةيبملولا باعلألا ىلإا
ف˘ي˘ضصلا ي˘˘ف نؤ˘˘كت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا
.لبقملا

جاحلب اسضر

هدقع يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ى˘ضضفأا
تاضضايرلا ريدم يواريج دمحم
ي˘ل˘ث˘م˘مو ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘مألا ع˘˘م
ةينطؤلا ةي˘ضضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تلا

تايعمجلا داقع˘نإا ةرور˘ضض ى˘ل˘ع
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلاو ة˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةينطؤلا تا˘يدا˘ح˘تلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا
1202 ل˘ير˘فأا51 خ˘يرا˘ت ل˘ب˘˘ق
ه˘تد˘كأا ا˘م بضسح ل˘جأا ى˘˘ضصقأا˘˘ك
.ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو

ةر˘كذ˘م ي˘˘ف ةرازؤ˘˘لا تد˘˘كأاو
ديدجت راضسمب ةقلعتملاو ةيجهنم
ط˘ي˘ضشن˘ت˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
لضصافلا نأا نيينطؤلا نييضضايرلا
نيتماعلا نيتيعمجلا نيب ينمزلا

امؤي51 هتدم ةيباختنلاو ةيداعلا
يواريج ددضش امك ،دح ىضصقأاك
تاءارجإلا مارتحا ةرورضض ىلع
يأل ايدافت اهب لؤمعملا ةينؤناقلا

ةرور˘ضض ى˘لإا ار˘ي˘ضشم ،تا˘بؤ˘ق˘˘ع
ة˘ي˘ح˘ضصلا د˘˘عاؤ˘˘ق˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ءادترا ل˘ث˘م ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
يف يدضسجلا دعابتلاو ةمامكلا

يفو ،انورؤك ةحئاج يضشفت لظ
ةياضصؤلا تحضصن لضصتم قايضس
ي˘ف ة˘يؤ˘˘لوألا ءا˘˘ط˘˘عإا ةرور˘˘ضضب
ةيضضاير˘لا تآا˘ضشن˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا
ةضضايرلاو بابضشلا عاطقل ةعباتلا
يتلاو ةماعلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ل
طورضش لك اهيف رفؤتت نأا بجي

لضضفألا نمو ةيحضصلا ةمÓضسلا
ل ةر˘ي˘ب˘كلا تاءا˘ضضف˘لا را˘ي˘˘ت˘˘خا
ة˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس
ريدجلا.ةحؤتفملا تاحا˘ضسم˘لاو
با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ةرازو نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
رار˘ق نأا تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا  ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لاو
ةماعلا تايعمجلا ءاضضعأا فيقؤت
خيرات لبق ةيضضايرلا تاداحتÓل
لو ينؤناق ريغ0202 ناؤج8
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خؤؤ˘ي
يف خرؤؤملا462 مقر رؤضشنملل
راضسمب قلعتملا0202 ناؤج8
ةيضضايرلا تائيهلا ةدهع ديدجت
 .ةينطؤلا

طيمز.ع



ةــــنصصرق

ومحري هللإ
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك تد˘˘ق˘˘ف

ن˘م اد˘حاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ب˘عل ل˘ضضفأا ن˘˘ي˘˘ب
دمحم ـب ،رمألا قلعتيو
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش بعل ،يواز
اذهبو ،قبا˘ضسلا ترا˘ي˘ت
نؤكت ،للجلا باضصملا

ةير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
ن˘م اد˘حاو تد˘ق˘˘ف د˘˘ق
اؤ˘مد˘ق ن˘يذ˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘˘بأا
˘مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
.ةيترايتلا
ه˘˘˘ي˘˘˘لإا ا˘˘˘نإاو ه˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘˘نإا

.نؤعجار

يمصسرلإ راظتنإ يف

امدعب ةيضضايرلا تاعاقلا حتف برق نع ةريخألا ةنوآلا يف لوادتت تتاب ةريثك تاعئاضش
حنمتضس لهف ،بابضشلا رود حتفل ةيضضاملا مايألا يف رضضخألا ءؤضضلا ةرازؤلا تحنم
لكضشب ةطضشنألا ةدؤعو ةضضايرلا تاعاقلا حتفل دحألا مؤي رضضخألا ءؤضضلا ةرازؤلا

؟طقفو مÓك درجم  ليق ام لك نأا امأا يعيبط

ةئيصس ةلاح يف

دجاؤتت ي˘ت˘لا كل˘ت اد˘ج ة˘ئ˘ي˘ضس ة˘ي˘ع˘ضضو
ام راغوز دؤعضسم بعلم ةيضضرأا اهيلع
دقاعتلا خضسف ىلإا ةيدلبلا يلوؤؤضسم عفد
عم ةنايضصلا ةيلمعب ةفلكملا ةكرضشلا عم
فلكملا سسدنهملا عم لاضصتلا ةدواعم
بؤ˘ب˘ع˘كؤ˘ب لا˘م˘ك ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا بضشع˘لا˘ب

رابتعلا ةداعإا ةيلوؤؤضسم يلؤتب هعانقإل
هتمهم يف هحاجن دعب ناديملا ةيضضرأل
ةمضصاعلاب ةيل˘يؤ˘ج5 بعÓ˘م˘ب ا˘ق˘با˘ضس
ار˘ي˘خأاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘ضشت ى˘˘ف˘˘ط˘˘ضصمو
لمأا ىلع ةليلم نيعب يماهؤتلا يفيلخ
د˘عؤ˘م نأاو ة˘ضصا˘خ ة˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘لؤ˘˘ب˘˘ق
.قÓطنلا نم برتقي ةلؤطبلا

قيرفلإ لجأإ نم

ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا سسي˘ئر د˘ضشا˘˘ن ىر˘˘خأا ةر˘˘م
ةبانع ةيلو يلاو طضسابلا دبع ميعزلا

نؤيدلا ةيضضق يف رظنلا لجا نم كلذو
ةريبك تا˘بؤ˘ع˘ضص ل˘كضشت تح˘ضضأا ي˘ت˘لا
ةريبك ةميقلا نأاو اميضسل نيلوؤؤضسملل
لوؤؤضسملا نأا زناغيلؤهلا عمجا دقو اذه
ةد˘عا˘ضسم سضفر˘˘ي ة˘˘يلؤ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوألا
ةرم لك يف يفتكي هناو ةضصاخ قيرفلا
تابؤعضص لكضش ام ؤهو طقفو دؤعؤلاب

ة˘فر˘ع˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا ى˘ل˘ع
ديدضست بلطتي مهليهأات نأا امب اهريضصم
.رييÓم ةينامثلا براقي ام

 لابقتصس’إ
كلاملإ دبع نب يف

ة˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م ؤ˘˘ب˘˘عل رر˘˘ق ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر ة˘˘ف˘˘ضصب
دبع نب بعل˘م ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘ضسلا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
كلذ اوررقو مهبردمب اؤعمتجا ثيح كلاملا

اؤ˘ح˘ضضأاو ه˘ي˘˘ل˘˘ع اودؤ˘˘ع˘˘ت م˘˘ه˘˘ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
يذلا ر˘ملا ؤ˘هو ه˘ت˘ي˘ضضرا ى˘ل˘ع نؤ˘برد˘ت˘ي

هناو ةضصاخ مهبلطمل خضضري سسيئرلا لعج
ةماح» بعلم ؤحن ةهجؤلا رييغت ديري ناك
تاحرف بؤيأا دئاقلا ءاقفر نا ركذي «نايزؤب
نؤ˘ق˘ع ى˘ف˘ط˘ضصم برد˘م˘لا ع˘م اؤ˘ع˘˘م˘˘ت˘˘جا

مهنا امب مهل دؤعي رارقلا نا ىلع اؤعمجاو
.هيف نؤبعليضس نم

  هظح بدني صسإوم

ءاقللا يف اهل سضرعت يتلا ةباضصإلا دعب
بعل ردا˘غ سشار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا يدؤ˘˘لا
هقير˘ف سصبر˘ت سساؤ˘م يز˘مر ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘ضش
ثيح ةبانع˘ب ها˘ن˘كضس ر˘ق˘م ى˘لإا ي˘لاوا˘ط˘ضسب
نؤكي نأا ىلع عؤبضسأاب ةحار بيبطلا هحنم
ةرر˘ق˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسلا ة˘ضصح ي˘˘ف ار˘˘ضضا˘˘ح
ابضسح˘ت ي˘حؤ˘ف˘ضس بع˘ل˘م˘ب مدا˘ق˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا
ديدجلا مضسؤمل˘ل تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا ة˘ل˘ضصاؤ˘م˘ل
بعÓلا نا ركذي جÓعلا لامكتضسا دعب اذهو
يذ˘لا تقؤ˘لا ناو ة˘˘ضصا˘˘خ ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ف˘˘ضسأا˘˘ت
نا˘م˘ضض ل˘جا ن˘م بعل ل˘ك ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘ي˘˘ضس
.ةلؤطبلا قÓطنل ابضسحت ةيضساضسأا ةناكم

qarsana@essalamonline.com
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؟ ثدحي إذام
اهيف دجاؤتي ةبعضص ةيعضضو
يرودلا لطب لؤبر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن
م˘ضسؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
هطؤقضس ةيفلخ ىلع ،يضضاملا

ةليل تاؤنضس3 ذنم ةرم لوأل
ما˘مأا ة˘ع˘م˘ج˘لا ى˘لإا سسي˘م˘خ˘لا
فدهب يلنري˘ب يدا˘ن ف˘ي˘ضضلا
«ز˘˘يدر˘˘لا» تؤ˘˘فو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
،قانخلا ديدضشتل ةريبك ةضصرف
4ـلا فضصلا يف هضسفن دجيل
يف رث˘كأا ع˘جار˘ت˘ل˘ل ا˘ح˘ضشر˘مو
سضور˘ع م˘يد˘ق˘ت ل˘ضصاو لا˘˘ح
نأا ؤه بيرغلا رمألاو ،ةبيخم
فده يأا لجضسي مل «رفيللا»
.1202 ةنضس يف

15

ةوقب در
ن˘م اد˘ج ا˘يؤ˘˘ق ءا˘˘ج در˘˘لا
ي˘˘نا˘˘يؤ˘˘غروألا بعÓ˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع زر˘˘ياؤ˘˘ضس سسيؤ˘˘˘ل
ة˘ما˘˘ع ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب ةرادإا

برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو
يذلاو ،نامؤك يدنلؤهلا
بعÓ˘˘لا ح˘˘˘ير˘˘˘ضست رر˘˘˘ق
ه˘˘ل˘˘ضصو رؤ˘˘ف ةر˘˘ضشا˘˘ب˘˘˘م
،يدانلل ةينفلا ةضضراعلل
بعÓ˘لا ه˘مد˘ق˘ي ا˘م ن˘كل
ؤكيت˘ل˘تأا يدا˘ن˘ل د˘يد˘ج˘لا

ة˘˘ي˘˘ضضرأا قؤ˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م
نا˘ك ه˘نأا تب˘ث˘ي بع˘ل˘م˘˘لا
ديزملا ميدقت ىلع ارداق
.«انارغؤلبلا» عم
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رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓصصلإ تيقإوم

 يكرتلإ يرودلإ يف ررمم لصضفأإ ةمئاق ىلع عبرتي لإزغ^
 ةيوق ةدوعب راصصنأ’إ دعيو تاعئاصشلإ بذكي روليد^

 ديد÷ا مسسوŸا حتفت تاجاردلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

عيم÷إ»:يرابرب نيدلإ زع
يصضايرلإ طاصشنلإ ةدوعب ديعصس

 «ليوط فقوت دعب

0492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج01ـل قفاوملا1202 يفناج32تبسسلا

 اسسنرفو برغŸا بختنم مامأا ديلا ةركل ينطولا بختنŸا همدق يذلا Òبكلا ءادألاب داسشأا

صسابعلب داحتا

عراصسي رصصان نب
عم دجإوتلل نمزلإ

 «يÒنوصسورلإ»

ةدوعلل صسمحتم يرئاز÷ا مجنلا
 نيدايملل ادد‹

جمÈن ⁄..يصشطز حصشرت معدن نحن :يصضاملب
 Êاميلصس مدقي اÃ ديعصسو يدو ءاقل يأإ

قافتإ ىلإإ لصصوتت ةرإدإ’إ
ليهأاتل ‘‘فافلإ‘‘ عم

ددجلإ نيبعÓلإ

يلثمم عم تاسضايرلا ريدم هدقع يذلا عامتجلا يف
 ةينطولا تايداحتلا

ةماعلإ تايعمجلإ دقع ةرتف
تايداحتÓل ةيباختن’إو ةيداعلإ

 لبقملإ ليرفأإ51 لبق


