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نم اهضصضصح ملتضست ةيلو02
V» كينتوبضس»

لمعلا ةقلخأا زيزعت راطإا يف جردني
دضسافلا لاملا ةبراحمو يضسايضسلا

ىقلتت ةبإرعل ةنجل
عورصشم ءإرثإل احرتقم53
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يراو˘ه را˘ط˘م˘ل صسمأا ر˘ه˘ظ د˘˘ع˘˘ب تل˘˘ضصو
ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘لود˘لا ن˘يد˘مو˘ب
˘˘-ار˘˘ت˘˘ضسا» حا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م ة˘˘عر˘˘˘ج000.05
حا˘ق˘ل˘لا ن˘م ة˘ن˘ح˘ضش لوأا ي˘هو ،«ا˘ك˘ي˘˘ن˘˘يز
حا˘ق˘˘ل˘˘لا د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا يد˘˘يو˘˘ضس-و˘˘ل˘˘ج˘˘نألا
را˘طإا ي˘ف دÓ˘ب˘لا ه˘ب˘ل˘ط˘ت يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ة˘ح˘فا˘ك˘م ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسإا

.91-ديفوك ءابو

ةيلودلإ ةيعرصشلل ًاقفو اهÒصصم ريرقت ‘ بوعصشلإ ةدناصسمو معد ىلع دكؤوي ليجوق
30 صصرÛا عم ÊاÈŸلاو يضسايضسلا نواعتلا ةيقرت ةيمهأا ىلع ددضش
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«ةيحضصلا ايفاŸا» ىلع بر◊ا نلعتو ىوضصقلا ةعرضسلاب كرحتت ةموك◊ا

ةيرثأإ عطق604 زجح
ينامورلإ رصصعلل دوعت

ركصسعم يف

فاقيإل يعدر ططخم عضضول ةوعدلا
نييرئازجلا يضسآامو نيروهتملا نونج

دوعي تاقرطلإ باهرإإ
دوجلبو ةهجإولل
لخدتلاب بلاطم
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ةبراصضŸإ بنجتل نطإوملل هلوصصو ةياغ ¤إإ هدإÒتصسإ وأإ هجاتنإإ ةظ◊ ذنم ءإودلإ راصسم ‘ مكحتلإ^
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عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا
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راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةئاملاب05 ىلإإ لصصت تاصضيفخت

نم ةعومجم ىلع صضيفختلا ةميق لسصت
ا˘م وأا تا˘سضي˘ف˘خ˘ت˘لا م˘سسو˘م ي˘ف ع˘ل˘˘سسلا
ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا يذ˘لا «د˘لو˘˘سصلا»ـب فر˘˘ع˘˘ي
ةمسصاعلا نم راجت بسسح ،ةراجتلا ةرازو
علسس ىلع ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ة˘با˘ن˘عو نار˘هو
يناوأ’ا ،تاسشورف˘م˘لا ،صسبÓ˘م˘لا ا˘هزر˘بأا
دقو ،فيظنتلا داومو ةيذحأ’ا ،ةيلزنملا
ة˘فا˘ك م˘˘ل˘˘ع ى˘˘لإا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ته˘˘نأا
ةسسرامم نأا ني˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ةراجتلا) دعب نع صضيفختلاب عيبلا طاسشن
ةنسسل يو˘ت˘سشلا م˘سسو˘م˘ل˘ل (ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

تا˘ي’و˘لا ل˘ك ر˘ب˘ع ه˘ب حو˘م˘سسم1202
ىلإا يفناج رهسش نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
.1202 يرفيف رهسش ةياهن

يجيتإرتصسلإ نوزخملإ

ةعباتلا ةقÓمعلا ديربتلا فرغ بعوتسست
نجاود˘لا ة˘ي˘بر˘تو ما˘ع˘نأ’ا ة˘يذ˘غ˘ت ناو˘يد˘ل
نم نط فلأا05و54 نيب ام ،يرئازجلا
نيزختلل ة˘قÓ˘م˘ع˘لا فر˘غ˘لا هذ˘ه ،مو˘ح˘ل˘لا
،ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘يز˘خ˘ت ي˘ف ل˘غ˘ت˘˘سست
هتذختا قباسس رارقل اقبط اديدحت جاجدلا

،2002 ما˘˘ع ي˘˘ف رد˘˘سص ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو
موح˘ل ن˘يز˘خ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ر˘ي˘فو˘ت ن˘م˘سضت˘ي
اهلÓغتسسا نكمي ةريبك تايمكب ءاسضيب
فرغ ،ءاسضيبلا موحللا راعسسأا يف مكحتلل
اعقوم41ربع ةدجاوتملا ةقÓمعلا ديربتلا

مكحتلل لغتسست ينطولا ىوتسسملا ىلع
يأا عوقو دنع ءاسضيبلا موحللا راعسسأا يف
.قوسسلا يف ةمزأا

ريوزتو لايتحإإ

لامعأا لجر نأا ىلإا ةيرسصح تامولعم ريسشت
01 وحن لبق ذوحتسسا ةنيطنسسق ةي’و نم
ي˘ف نآ’ا ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسي ة˘حا˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تاو˘˘ن˘˘سس
بسسحو ،ةيداسصتق’ا هتسسسسؤومب قلعتت ةطسشنأا
صضرأ’ا ة˘ي˘كل˘م د˘˘ق˘˘ع نإا˘˘ف ردا˘˘سصم˘˘لا صسف˘˘ن
نأا ’إا رتم001 هتحاسسم ىدعتت ’ يلسصأ’ا
ىدعتت نآ’ا ةلغت˘سسم˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘حا˘سسم˘لا

عبرملا رتملا رعسس ديزي ةقطنم يف رتم0002
ريوزت ةيسضق هذهو ،ميتنسس نويلم01 نع اهيف
.قئاثولاو عئاقولاب ةتباث

!تاعئاصش درجم

لكب ةيبرغ ةي’و يلاو دهعو مسسإا طبترا
ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘نأا ى˘ت˘ح ،تازوا˘ج˘ت˘لا عاو˘˘نأا

راثآا تلازام هبسصنمل قباسسلا يلاولا ةرداغم
ر˘ي˘غ را˘ق˘ع˘لا ح˘ن˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ه˘˘تازوا˘˘ج˘˘ت
ةينوناقلا ريغ ءان˘ب˘لا ح˘يرا˘سصتو ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
مل قباسسلا يلاولا نأا ’إا ،فسشكنتو رهظت
لهف ..ةيمسسر ةفسصب قيقحتلل دعب عدتسسي

هكولسس لوح ةلوادتملا رابخأ’ا لك تناك
؟تاعئاسش درجم

qarsana@essalamonline.com
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؟ةيبرتلإ ةيريدم يف ثدحي إذام
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نوؤو˘˘سشب نو˘˘فرا˘˘ع لا˘˘˘ق
نإا ،ىربك ةيقر˘سش ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ناك نيزرابلا حلاسصملا ءاسسؤور دحأا

ةيبرتلل يلعفلا ريدملا وه ىقبيسسو
نأا وهو دحاو ببسسب ةي’ولا يف
هتيقرت تمت يذلا ةحلسصملا صسيئر
صسي˘ئر بسصن˘م ى˘لإا تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق
تارارقلا بلغأا ءارو ناك ةحلسصم
لمحت˘يو ة˘ير˘يد˘م˘لا ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
يتلا تاجاجتح’ا ةيلوؤوسسم اذهب
ةيوبرتلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف رر˘كت˘ت
،ءاطخأ’او ةئ˘ي˘سسلا ه˘تارار˘ق بب˘سسب
نأا ى˘لإا ا˘ه˘تاذ ردا˘سصم˘لا ترا˘˘سشأاو
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا صسي˘ئر تارار˘ق بل˘˘غأا
.اروف ذفنت

«رطإوخلإ ربج»
ةي’و نم قÓح ماق ،ةليمج ةيناسسنإا ةجرخ يف
را˘ط˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ط˘ب˘سضلا˘بو صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ةنسس61 ذنم نوتركلا صشرتفي درسشتمب لفكتلاب
ةيدلب يحاوسض ىرقلا ىدحإا يف روجهم تيب لخاد
ة˘ق˘فر قÓ˘ح˘لا با˘سشلا ل˘ف˘˘كت ثي˘˘ح ،صسيدا˘˘ب ن˘˘با
رييغتو هفيظنت بناج ىلإا هرعسش قلحب هئاقدسصأا

Óف ةيرزم دج ةيعسضو يف هودجو امدعب هسسبÓم
ىتحو ،اسضيأا ةلئاع ’و صسبÓم ’و ىوأام ’و صشارف
صضعب عيبب موقي امدنع ’إا Óيبسس هيلإا دجي ’ لكأ’ا
لجرلل تيب راجئتسسا يف مهاسس ريخلا بابسشلا نأا اذه لك نم لمجأ’او ،ديدحلا نم تاودرخلا
يف رطاوخلا ربج نم لمجأا دجوي ’ Óعف» :لاق مهدحأا ..هل ةفيظو نيمأاتب اوماق امك نيكسسملا

.«ءامسسلا يف نم مكمحري صضرأ’ا يف نم اومحرإا» :رخآا قلع نيح يف ،«ةايحلا هذه

يهلإلإ زاجعإلإ
ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا صضع˘˘˘ب ما˘˘˘ق
،ةيكيرمأ’ا «درفراه» ةعماجب
ةيلخل˘ل ةرو˘سص ثد˘حأا ر˘سشن˘ب
د˘˘قو نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا
ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش تط˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ر˘ه˘ظ˘ت ةد˘حاو ة˘ي˘ل˘˘خ ،0202
لك اهب ةليمج ةنيدم اهنأاكو
ن˘ق˘ت˘م ع˘ن˘˘سصم وأا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
هماهم لكب مايقلل ميمسصتلا
ةمق ناولأاو عيدب قيسسنت يف
ن˘م ي˘˘تأا˘˘ي م˘˘ث ..عاد˘˘بإ’ا ي˘˘ف
!ةفدسص دجو هلك اذه نأا لوقي

لجر نويلمب رئإزجلإ لفط

لاؤوسس ىلع ةوقب نييرئازج لافطأا در ،ةيعامتج’ا عقاوملا داور هلقانت عئار ويديفل عطقم يف
ماق ثيح ،«ليئارسسإا» ينويهسصلا نايكلا ةمسصاع صصوسصخب مهرابتخا لواح نييفحسصلا دحأ’
قعاسصلا درلاب ،يفحسصلا أاجافتيل ،نيينطسسلفلاب مهق˘ل˘ع˘تو م˘ه˘ئا˘كذ ىد˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘بر˘ج˘ت˘ب
صسدقلا لب ،يليئارسسإ’ا لÓتحÓل ةمسصاع دجوت ’» يهو ،ةدحاو ةباجإ’ا تناك نيأا ،لزلزملاو
اهنأ’ اهل دوجو ’ «ليئارسسإا» مسسإا اهيلع قلطي امو ،ةينيطسسلفلا ةلودلل ةديحولا ةمسصاعلا يه
.«لجر نويلمب رئازجلا لفط» :لوقلاب فقوملا ىلع قلعي يفحسصلا لعج ام ،«لتحم نايك



3 8492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج02ـل قفاوملا1202 يرفيف2ءاثÓثلاثدحلا

،ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘سص ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسا
يجرويج ،ةمأ’ا صسلجم رقمب
ىدل ر˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ف˘سس صستو˘نا˘ب
ةرايز هل ىدأا يذلا ،رئازجلا

صضارعتسسا اهلÓخ مت ،ةلماجم
ة˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

نيدلبلا عمجت يتلا ةزيمتملاو
مئا˘ق˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ن˘م بناو˘جو
ن˘يد˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ
يدا˘˘سصت˘˘˘ق’او ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

امك .ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
ءاقللا لÓ˘خ نا˘فر˘ط˘لا قر˘ط˘ت
يئانثلا يناملربلا نواعتلا ىلإا

ة˘ب˘كاو˘م˘ل ه˘ت˘ي˘قر˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأاو
ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ي˘ت˘مو˘كح ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ةقادسصلا تاعومجم ل˘ي˘ع˘ف˘ت
.ةيناملربلا

ة˘ح˘˘نا˘˘سس ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘كسشو
ةتبا˘ث˘لا ف˘قاو˘م˘لا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
رئازجلل ةيجراخ˘لا ة˘سسا˘ي˘سسل˘ل
اهنوؤوسش يف لخدتلل ةسضفارلا
لخدت˘لا ا˘ه˘سضفرو ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

،ريغلل ةيلخادلا نوؤوسشلا يف
لولحلا جاهتنا ىلع ّثحلا عم
لجأا نم ةيسضوافتلاو ةيملسسلا
ديكأا˘ت˘لاو ،تا˘عاز˘ن˘لا ة˘يو˘سست

بوعسشلا ةدناسسمو معد ىلع

ًا˘ق˘فو ا˘هر˘ي˘سصم ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
.ةيلودلا ةيعرسشلل

watan@essalamonline.com

رÛا عم ÊاÈŸلاو يضسايضسلا نواعتلا ةيقرت ةيمهأا ىلع ددضش

ةيلودلإ ةيعرصشلل ًاقفو اهÒصصم ريرقت ‘ بوعصشلإ ةدناصسمو معد ىلع دكؤوي ليجوق

ز.صسواط

عم رئازجلا عمجت يتلا ةزيمتملاو ةيخيراتلا تاقÓعلا ،ةباينلاب ةمألا صسلجم صسيئر ليجوق حلاضص صضرعتضسا
يف بوعضشلا ةدناضسمو معدو ،تاعازنلا ةيوضست لجأا نم ةيضضوافتلاو ةيملضسلا لولحلا جاهتنا ىلع اددضشم ،رجملا

.ةيلودلا ةيعرضشللً اقفو اهريضصم ريرقت

تانايب ىلع لوضصحلل فدهي ينطو قيق– نع فضشك
ينطولا داضصتقÓل ةيقيقح

«سسانكلإ» سصلخ نوبت سسيئرلإ :Òت اصضر
ةموك◊إ ةرطيصس نم

ةاماحملل ةينهŸا ةءافكلا ةداهضش لين ةقباضسم ءاغلإاب اوبلاط

ىنبم مامأإ نوجتحي قوق◊إ وجيرخ
ايلعلإ ةمكÙإ

صسي˘ئر ر˘˘ي˘˘ت ا˘˘سضر ف˘˘سشك
يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا صسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

نأا ،ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
«صسانكلا» صصلخ نوبت صسيئرلا

احسضوم ،ةموكحلا ةرطيسس نم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا ا˘ي˘لا˘ح م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نا

عم قيسسنتلاب يعامتجا ينطو
م˘مأÓ˘˘ل ي˘˘ئا˘˘م˘˘نإ’ا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
0051 لمسشي (دون˘ب) ةد˘ح˘ت˘م˘لا

فدهب  ةسسسسؤوم0051و ةلئاع
ةيقيقح تانايب ىلع لوسصحلا
يف امي˘سس ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قÓ˘ل

ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ءار˘˘˘ت˘˘˘ها ل˘˘˘ظ
.ةيلاحلا ةيئاسصحإ’ا

ي˘ف «صسا˘˘ن˘˘كلا» صسي˘˘ئر لا˘˘ق
تاقيقحتلا نأا ،صسمأا هل حيرسصت
ةمهم دج صسلجملا اهرسشاب يتلا
تا˘نا˘ي˘˘ب دو˘˘جو مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف
يفو ينطولا داسصتقÓل ةيقيقح
،ةئرتهم ةيئاسصحإا ةموظنم لظ
ر˘خآا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م
ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ج م˘˘˘ت صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
فلأا03 ن˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ماق امك ،اهعيزو˘ت م˘ت نا˘ي˘ب˘ت˘سسا
ارخؤوم ةيعاطق ريراقت6 دادعإاب
ن˘م ل˘ما˘سش ر˘ير˘ق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

ةلاحلا نمسضت˘ي ة˘ح˘ف˘سص004
ةيعامتج’ا ،ةيداسصتق’ا ةماعلا

رظتني ةرم لوأ’ ،دÓبلل ةيئيبلاو
بسسحو ،هرسشنل صسيئرلا ةقفاوم
نودع˘ت˘سسم م˘ه˘نإا˘ف ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا

لÓخ «فورظلا» ريرقت رادسصإ’
.  لبقملا ليرفأا

˘˘‐ لا˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ديدجلا روتسسدلا نإا ‐ثدحتملا

ةئيهلا هذه عوسضخل ادح عسضو
اهلعجو ،ةموكحلل ةيراسشتسس’ا

ة˘ي˘حÓ˘سص ا˘ه˘ح˘ن˘مو ة˘ل˘ق˘ت˘˘سسم
تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا صضف˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
ماهم ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسل˘˘ل ىر˘˘خأا

يداسصتق’ا صشا˘ع˘نإ’ا ط˘ط˘خ˘م
نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او
صسلجم˘لا را˘ت˘خا نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م لوأا˘˘ك يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

يرذج رييغتل عسضخت نأا بجي
انمسضتم ناك صسلجملا نأا ليلدب
ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ه˘˘تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ةطقنلا يف يسسائرلا هجمانربو
.72ـلا

فرع «صسانكلا» نأا ريت دكأاو
صسرام8 ذ˘ن˘م ا˘ع˘سساو ار˘ي˘ي˘غ˘ت
هسسأار ىلع هنييعت خيرات0202
اهمهأا ةدعسصأا ةدع ىلع كلذو
هريسسي يذلا صصنلا وأا نوناقلا

يروتسسدلا ليدعتلا لÓخ نم
نم012و902 ه˘ي˘تدا˘م ي˘˘ف
هنأا ىلع صسلجملا فيرعت ثيح
ة˘يرا˘سشت˘سسا ة˘يرو˘ت˘˘سسد ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ىد˘˘ل ةر˘˘˘م لوأ’ ة˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م
هت˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا نا˘م˘سضل صسي˘ئر˘لا
ةنسس هئاسشنإا خيرات ذنم ةدوقفملا

ا˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح ،3991
نايحأ’ا صضعب يفو ةموكحلاب

نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ا˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘ع˘˘˘سضا˘˘˘خ
ايئاهن لسصف ديد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
صسل˘˘ج˘˘م˘˘لاو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا ع˘˘م ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
.ةموكحلا حلاسصل ةراسشتسس’ا

فيسضي ‐ ماهملا ثيح نمو
ف˘ئا˘ظو ى˘لو˘ت˘ي ح˘ب˘˘سصأا ‐ر˘˘ي˘˘ت

يداسصتق’ا حÓسصإ’اك ةديدع
يتلا ماهملا يهو فارسشتسس’او
يأا نود صسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ق˘˘فاو
˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا ع˘˘ّقوو صضار˘˘ت˘˘˘عا
يفناج60 ي˘˘˘ف ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
ل˘خد˘˘ت نأا ار˘˘ي˘˘سشم ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ىلع رسصتقي دعي مل «صسانكلا»
ح˘ب˘سصأا ل˘ب راو˘ح˘لاو روا˘˘سشت˘˘لا
تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا ل˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ي
تا˘˘بار˘˘سضإ’او ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ما˘كح˘لا صسلا˘ج˘˘م˘˘ك
ثيح ،ةيلودلا لمعلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
ءا˘˘سضف صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ن˘ي˘عزا˘ن˘ت˘م˘لا ن˘ي˘˘ب روا˘˘سشت˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘سصت ن˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو
نيجتحملا عم ةرسشابم ةهجاوم
. عراسشلا وأا

ز.صسواط

،قوقحلا تايلك وجيرخ مظن
˘ما˘مأا ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو صسمأا
رئازجلاب رايبأ’اب ايلعلا ةمكحملا
ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن ة˘ق˘˘با˘˘سسم
اهسضيوعتو ةاماحم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
 رسشابملا ليجسستلاب

ن˘ي˘كرا˘˘سشم˘˘لا د˘˘حأا ح˘˘سضوأاو
نأا ،يفحسص حيرسصت يف ةفقولاب
ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘˘لا
قافت’ا صضاهجإا وه ،ةيجاجتح’ا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو لد˘ع˘لا ي˘ترازو ن˘ي˘ب
،نيماحملا تامظنم عم يلاعلا

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع صصن˘˘ي يذ˘˘لاو
نيوكت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ة˘ق˘با˘سسم
ة˘ن˘ه˘م˘ل ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن˘˘ل
ةيعماجلا ةنسسلا ناونعب ةاماحملا

˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ل كلذو ،2202‐1202
،ة˘سصسصخ˘م˘لا صسراد˘م˘لا ر˘˘فو˘˘ت
اهنأاب لدعلا ةرازو تلدأا يتلاو
نأا فاسضأاو.صضرغلل اهئسشنتسس
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا

رارغ ىلع رئازجلا هدهسشت يذلا
انوروك ةحئاج ءارج ،ملاعلا لود
ني˘جر˘خ˘ت˘م˘لا ح˘لا˘سص ي˘ف صسي˘ل
يمانتو ،يمومعلا فيظولا قلغب
.صصاخلا لا˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’ا

˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأا ى˘˘لا تف˘˘لو
،ةحورطملا بلاطملل ةباجتسس’ا
ىلإا جاجتح’ا عيسسوت متيسس هنإاف
ل˘م˘سشتو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘سضإ’ا
،ةفقولا يف ةعوفرملا بلاطملا
ةينهملا ةءافكلل يروفلا حتفلا
وأا دو˘˘ي˘˘ق يأا نود ،ةا˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
يلثمم عامتجا نأا ركذي . طورسش
يلاعلا ميلعتلاو لدعلا يترازو
رو˘سضح˘ب ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
،تئافلا يفناج03 موي ،تاباقنلا
ميظنت ىلع قافت’ا نع رفسسأا دق
نيوكت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ة˘ق˘با˘سسم
ة˘ن˘ه˘م˘ل ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن˘˘ل
ة˘˘ن˘˘سسلا با˘˘سسح˘˘ل ةا˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
 .2202‐1202 ةيعماجلا

د.م

تاباقنلا ةيلاردفو˘ك تب˘لا˘ط
ن˘˘ع ف˘˘سشكلا˘˘ب ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘سصح˘˘لا
،دعاقتل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصل˘ل
ي˘˘˘ف عو˘˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘م ةرذ˘˘˘ح˘˘˘م
ةلمحم ،ةسضرغملا تاطلا˘غ˘م˘لا
تايعادت  ةيلوؤوسسم ةموكحلا
بسضغ˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسب ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘لا
قÓطإا ىلإا اهايا ةيعاد ،يلامعلا

نأا هنأاسش نم داج يعامتجا راوح
لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘˘لإا ي˘˘˘سضف˘˘˘ي
 .ةقلاعلا بلاطملاو تافلملل

نايب يف ةيلاردفوكلا تددسش
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» تع˘˘ل˘˘طا ا˘˘ه˘˘ل
ةرورسض ىلع ،صسمأا هنم ةخسسن
ي˘ب˘سسن˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا˘ب كسسم˘˘ت˘˘لا

ًاقح هرابتعاب نسسلا طرسش نودو
تقولا صسفن يف ةيعاد ،ًابسستكم
ة˘ل˘ي˘سصح˘لا ن˘˘ع ف˘˘سشكلا ى˘˘لا
قود˘ن˘سصل˘ل ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ي˘لا˘م˘لا
هيسضتقت امب دعاق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
 .ةيفافسشلا

جارفإ’اب ،اهنايب يف تبلاطو
ل˘ي˘ج˘سست ل˘سصو ن˘ع ،يرو˘ف˘لا

،ةيرئازجلا تاباقنلا ةيلاردفنوك
لمعلا ةرازو لطامت تربتعاو
،فل˘م˘لا اذ˘ه ع˘م ا˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت ي˘ف
تايرحلا ىلع ًاحسضاو اقييسضت
 .ةيباقنلا

يف رظنلا ةداعإا ىلا تعدو
تانيمأاتلا ق˘يدا˘ن˘سص ة˘مو˘ظ˘ن˘م

اهتاسضيوعت رسصحو ةيعامتج’ا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خو
معد˘لا ع˘م .ر˘ي˘غ ’ ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا
يتلا بلاطملا ة˘فا˘كل ق˘ل˘ط˘م˘لا
تا˘با˘ق˘ن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘˘ع˘˘فر˘˘ت
 .ةيعاطقلا

ة˘ي˘لارد˘فو˘ك ا˘سضيأا تب˘لا˘طو
،نايبلا يف ةيرئازجلا تاباقنلا
تا˘ير˘ح˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو نا˘˘م˘˘سضب
لا˘م˘ع˘˘لا قو˘˘ق˘˘حو ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘سسر˘˘˘كم˘˘˘لا
ةيلودلا ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع قدا˘˘سصم˘˘لا
 .رئازجلا

،ة˘ي˘لارد˘فو˘كلا تبر˘غ˘˘ت˘˘سساو
صضعب فقومل ئجافملا بلقتلا
هذه نإا تلاقو ،ةيباقنلا تاهجلا
ن˘ع ا˘ه˘عا˘فد ي˘˘عد˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
د˘عا˘ق˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘سسا
،ن˘سسلا طر˘سش نودو ي˘˘ب˘˘سسن˘˘لا

يتلا اهسسفن ي˘ه ا˘ه˘نأا ة˘ف˘ي˘سضم
نم عفارت بيرقلا صسمأ’اب تناك
 .نايبلا بسسح .هئاغلإا لجأا

لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ترذ˘˘˘˘حو
عوقولا ةبغم نم ،نيفظوملاو
تا˘ط˘لا˘غ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف
ةفاكب تبا˘هأا ا˘م˘ك ،ة˘سضر˘غ˘م˘لا
تح˘ت ة˘يو˘سضن˘م˘لا تا˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ي˘˘ف عور˘˘˘سشلا ى˘˘˘لإا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ئاو˘˘˘ل
تايقيسسنت ةلكيه ةيغب قيسسنتلا

دنجتلا عم ةيلاردفنوكلل ةيئ’و

فقاوملا لكل ماتلا دادعتسس’او
قو˘ق˘ح˘لا كا˘كت˘ف’ ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

 .ةعورسشملا تابسستكملاو
تاباقنلا ةيلاردفوك تهجوو

تاباقنلا لكل ةوعد ،ةيرئازجلا
،ةلجسسملا ةلقتسسملا ةيرئازجلا
ةيوقت لجأا نم اهيلإا مامسضنÓل
دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘˘تو فو˘˘ف˘˘سصلا
 .ةيلاسضنلا

،ةيلوؤوسسم ةموكحلا تلمحو
تا˘ي˘عاد˘ت ن˘˘م ر˘˘ج˘˘ن˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م
بسضغ˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسب ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘لا
صسفن يف اهايإا ةيعاد ،يلامعلا
قÓطإا يف عارسسإ’ا ىلإا تقولا

نأا هنأاسش نم داج يعامتجا راوح
لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘˘لإا ي˘˘˘سضف˘˘˘ي
 .ةقلاعلا بلاطملاو تافلملل

ع˘سضو˘لا نأا ،نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضوأاو
يعامتجا راجفناب رذني ،يلاحلا

نا˘ق˘ت˘ح’ا ة˘لا˘ح ءار˘ج ،كي˘˘سشو
ةهبجلا اهفرعت ي˘ت˘لا نا˘ي˘ل˘غ˘لاو
راي˘ه˘ن’ا بب˘سسب ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
اميسس ،ةيئارسشلا ةردقلل بيهرلا
ـل ماعلا ريدملا تاحيرسصت دعب

R.N.C،مدع ىل˘ع هرار˘سصإا˘ب
بسسكم ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘˘لا
طرسش نودو يب˘سسن˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا
 .نسسلا

 يمولد Ëرم

ن˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘ل بئا˘˘ن˘˘لا ا˘˘عد
ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ج ن˘˘ع فÓ˘˘خ
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ،ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو
ةئيهتلاو ةيلحملا ةعا˘م˘ج˘لاو
ذا˘˘خ˘˘تا ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
نم دحلا لجأا نم تاءارجإ’ا

دسصحت يتلا رورملا ثداوح
،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا حاورأا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي

م˘غر˘لا˘ب ،ةدد˘ع˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘سسأ’
ةبقاعتملا تامو˘كح˘لا دو˘عو
رورملا ثداوح نم ليلقتلاب

ع˘سضو˘لا نأا ’إا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
.هلاح ىلع يقب

ر˘ب˘˘ع فÓ˘˘خ ن˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ريزو˘ل ه˘ه˘جو ي˘با˘ت˘ك لاؤو˘سس
ةيلحملا ةعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
تاقرطلا با˘هرإا صصو˘سصخ˘ب
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف فر˘˘ع˘˘ت
رورم ثداوح ةيموي ةفسصب
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا حاورأا د˘سصح˘˘ت

ةمّدقت˘م ة˘ب˘تر˘م ل˘ت˘ح˘ت ثي˘ح
ثداوح ت’ّد˘ع˘م ي˘ف ًا˘ي˘بر˘ع
باهرإا»ـب فرعُي ام وأا ،ريسسلا
فد˘ه˘ت˘سسي يذ˘لا «تا˘قر˘ط˘˘لا
002 ابيرقت عم ،نييرئازجلا
ريسس ة˘ثدا˘ح ي˘َف˘لأا ي˘ف ل˘ي˘ت˘ق
كلت نم ةدحاو لكلو ،ًايرهسش
ةم˘لؤو˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ّسصق ثداو˘ح˘لا
،اهلمكأاب تÓئاع تلاط يتلا
.ةيداملا رئاسسخلا نع كيهان

خ.ةميضسن

دعاقتلل ينطولا قودنضصلل ةيونضسلا ةيلاŸا ةليضص◊ا نع فضشكلاب تبلاط

داج يعامتجإ رإوح قÓطإإ ¤إإ ةموك◊إ وعدت ةيرئإز÷إ تاباقنلإ ةيلإردفوك

نييرئازجلا يضسآامو نيروهتملا نونج فاقيإل يعدر ططخم عضضول ةوعدلا

لخدتلاب بلاطم دوجلبو ةهجإولل دوعي تاقرطلإ باهرإإ

ةقلخأا زيزعت راطإا يف جردني
لاملا ةبراحمو يضسايضسلا لمعلا
دضسافلا

53 ىقلتت ةبإرعل ةنجل
عورصشم ءإرثإل احرتقم
تاباختنلإ نوناق
ةذاتضسأا ةيزاج صشاضص تفضشك

فيطضس ةعماجب نوناقلا
ةنجل ةوضضعو ،ةروتكدلا

تاباختنلا نوناق ةغايضص
دحل تقلت ةنجللا نأا ،ديدجلا
فرط نم احارتقا53 نآلا
تايعمجو ،ةيضسايضسلا بازحألا
 .يندملا عمتجملا

يف ةيزاج صشاضص تلاق
هذه نإا صسمأا اهحيرضصت
اهب تمدقت يتلا تاحارتقلا

لعاوف صضعبو تايعمجلا صضعب
ديق يه يندملا عمتجملا
ليدعت نأا ةدكؤوم ،ةضساردلا

هنم فدهلا تاباختنلا نوناق
ةيلمعلا ةهازن ىلع رهضسلا
صصئاقنلا حيحضصتو ةيباختنلا
لÓخ تظحول يتلا
هذه» نأاو ،ةقباضسلا تاضسرامملا
لجأا نم تءاج تÓيدعتلا

يتلا تارييغتلا زيزعت
نم بلطب ةنجللا اهتحرتقا

دبع ةيروهمجلا صسيئر
زيزعت راطإا يف ،نوبت ديجملا
لاملا ةبراحمو ةيفافضشلا
خيضسرتو دضسافلا
       .«ةيطارقميدلا

ليدعت نإا ةثدحتملا تلاقو
نم اقÓطنا ناك نوناقلا اذه
نم ةعومجم ليدعت ةرورضض

ماكحأÓل ةباجتضسا نيناوقلا
روتضسد اهنمضضت يتلا ةديدجلا

ميعدتل ءاج يذلا ،0202
ةيضساضسألا تايرحلاو قوقحلا

ةيضسايضسلا ةايحلا ةقلخأاو
ناك يلاتلابو داضسفلا ةحفاكمو
يف رظنلا ةداعإا يرورضضلا نم
نمو نيناوقلا نم ةعومجم
،تاباختنلا نوناق اهنيب
ةغايضص ةنجل ةوضضع تحضضوأاو
هذه» نأا تاباختنلا نوناق
يف رظنلا تداعأا ةنجللا
تناك يتلا ةفلتخملا نيناوقلا

لجأا نم لبق نم ةدوجوم
راكفألا هذه ديضسجت ةلواحم
لعفلا ةقلخأا ميعدت لÓخ نم
لعفلا اضضيأا ميعدتو يضسايضسلا
زيزعتو يطارقميدلا
اذه ماكحأا يف ةيفافضشلا
ةلاح يف ايلاح وهو نوناقلا
.ءارثإلاو صشاقنلا

ز.صسواط



نع لوأ’ا لوؤوسسملا فاسضأا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

جمانرب كانه نأا ،صسمأا ةيفحسص
تل˘ب˘ق ن˘يذ˘لا˘ب م˘ت˘ه˘ي ي˘فا˘˘سضإا

رطسشلا اوعفد˘ي م˘لو م˘ه˘نو˘ع˘ط
لمعلا عورسشلا مت ثيح ،لوأ’ا

صصاخلا ديدجلا عورسشملا ىلع
.رهسشلا اذه نم ةيادب ةئفلا هذهب
د˘كأا ،م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ن˘˘عو
نمسضتي ج˘ما˘نر˘ب˘لا نأا ،ر˘يزو˘لا

ىلع ةينكسس ةدحو فلأا031
ميلسست مت ،ينطو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
روط يف ىرخأ’او اهنم ديدعلا
.زاجن’ا

يرسصان ركذ رخآا بناج نم
ةدحو فلأا002 رثكأا عيزوتب
ادّد˘˘˘سشم ،0202 ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘كسس
ة˘فا˘ك زا˘ج˘نإا ة˘ل˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ةرطسسملا تانكسسلا عيراسشم
دو˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘˘سسعا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا ت’وا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ىر˘خأا˘ب ا˘ه˘سضيو˘ع˘تو
لا˘˘جآ’ا ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ما˘˘م˘˘˘تإا
.ةددحملا

تا˘سشرو نأا ير˘سصا˘ن زر˘˘بأاو
فور˘˘ظ˘˘لا˘˘ب تر˘˘ثأا˘˘ت ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيسضاملا ةنسسل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا

ةد˘م ي˘ف ر˘خأا˘ت˘ل˘ل ىدأا ا˘م و˘˘هو

تداع˘ت˘سسا ا˘ه˘نأا م˘غر ،زا˘ج˘نإ’ا
فيفخت دعب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘كر˘ح˘لا
،ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’ ة˘مو˘كح˘لا
ءاو˘˘ه˘˘لا تا˘˘سشرو ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا تا˘سشرو˘ك ،ق˘ل˘˘ط˘˘لا
،ةيهتنملا تانكسسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
.ىرخأا تاسشرو ثعب اهÓت

نإا ن˘˘˘˘˘كسسلا ر˘˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘˘قو
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا
ة˘لوا˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا

صصخي اميف لولح نع ثحبلاو
بب˘سسب ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا
تافلملا زربأا وه راقعلا صصقن
هحلاسصم اهي˘ل˘ع ف˘كع˘ت ي˘ت˘لا

.ايلاح
عاطق جمانرب تايولوأا ددحو

زيكرتلا ي˘ف1202ـل ن˘كسسلا
يفير˘لا ن˘كسسلا ة˘غ˘ي˘سص ى˘ل˘ع
ىلع ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘ئز˘ج˘ت˘لاو
ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا با˘˘سضه˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
زاجنإا ىلإا ةفاسضإ’اب ،بونجلاو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘˘لا
ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا كراد˘تو ،ءا˘ي˘حأÓ˘˘ل
معدملا يوقرتلا نكسسلا جمارب
0202 ة˘ل˘ي˘سصح˘ل ةدو˘ع˘لا˘˘بو .
نم رثكأا زجنأا هعاطق نأا زربأا

.ةديدج ةيوبرت ةسسسسؤوم085
تاسسرا˘م˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا

م˘ت ه˘نإا لا˘ق˘ف ة˘ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
تاحيرسصت لاب˘ق˘ت˘سسا ل˘يو˘ح˘ت
ةرادإ’ا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘ير˘يد˘م˘لا ى˘لإا ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ءانغتسس’ا ىلإا ةفاسضإا ،ةيئ’ولا

ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘˘لا صضع˘˘˘ب بل˘˘˘ط ن˘˘˘ع
ةمظنأا ىل˘ع ا˘ي˘م˘قر ةر˘فو˘ت˘م˘لا
نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ريمعتلا دوقع جارختسسا ءابعأا

.ةيكلملاو

ثدحلا4 8492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج02ـل قفاوملا1202 يرفيف2ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com
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،مهنوعط تلبق نيذلا2 لدع يبتتكمب صصاخ يفاضضإا جمانرب نع صسمأا ،نارمعلاو نكضسلا ريزو يرضصان لامك نلعأا
 .رئاودلاو تايدلبلا ىوتضسم ىلع ةجلاعملا ديق «APL» معدملا يوقرتلا ةغيضصب ةقلعتملا نوعطلا نأا ىلإا اريضشم

عيراضشملا زاجنإا يف ةضسعاقتملا تاكرضشلل راذعإا002 هيجوت

ةينكصس ةدحو فلأإ031 عيزوت وحن
ماعلإ إذه «لدع» ةغيصصب

يبيرعل˘ب قرا˘ط د˘م˘ح˘م د˘ه˘ع˘ت
ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
فلأا031 عيزوت ةجمربب ،«لدع»
،1202 ةنسس لÓخ ةينكسس ةدحو
راذعإا002 ه˘ي˘جو˘ت ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘˘م
زاجنإا يف ةسسعاقت˘م˘لا تا˘كر˘سشل˘ل
 .عيراسشملا

،يبيرعل˘ب قرا˘ط د˘م˘ح˘م مد˘قو
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف لوأ’ا صسمأا ءا˘˘˘سسم
ريسس نأاسشب تاحيسضوت ،يفحسص
ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘˘سصب نا˘˘كسسإ’ا ف˘˘ل˘˘م
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا د˘كأا ثي˘ح ،را˘˘ج˘˘يإ’ا˘˘ب
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘يو˘˘سست ي˘˘ف عور˘˘˘سشلا
او˘ع˘فد˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا
لوأ’ا يثÓثلا لÓخ لوأ’ا رطسشلا

 .ةيراجلا ةنسسلا نم
يذلا ،نيبتتكملاب قلعتي اميفو

دكأا ،9102 يف مهتانكسس اوراتخا
ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
تادا˘˘ه˘˘سش م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست نأا ،«لد˘˘˘ع»
رهسش لÓ˘خ م˘ت˘ي˘سس ،صصي˘سصخ˘ت˘لا

 .مداقلا صسرام
نأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف ف˘˘سشكو

ةداهسش اوملتسسا بتتكم فلأا051
ا˘م˘ي˘ف ،0202 ي˘ف صصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘لا
د˘يد˘ج ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت قÓ˘˘طإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ن˘م ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل
ةيكلملا دقع تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا
عفد دعب دحاو رهسش نوسضغ يف
ل˘ك نأا ا˘ح˘سضو˘م .Ó˘ما˘ك غ˘ل˘ب˘م˘لا

لوأ’ا ر˘˘˘ط˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘فد بت˘˘˘˘ت˘˘˘˘كم
طور˘سشلا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسيو
 .هنكسس ىلع لسصحيسس

حسضوأا ،نوعطلا باحسصأا نعو
يف تعرسش ةلاكولا نأا يبيرعلب
ق˘˘فو نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘سسارد
،اهب لومعملا طورسشلاو ريياعملا

ةيراقعلا ةيعوأ’ا نع ثحبلا عم

 .تابلطلا عيمج ةيبلتل
نيبتتكملا يب˘ير˘ع˘ل˘ب ا˘عد ا˘م˘ك

تاءار˘جإ’ا مار˘ت˘˘حا ةرور˘˘سض ى˘˘لإا
يدافتو ،اهيلع عّقوملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
مهتان˘كسس ى˘ل˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت ءار˘جإا
هنوك جراخلا وأا لخادلا نم ءاوسس
تاعباتم ىلإا هيلع مدقملا صضرعي
،ىرخأا ةهج نم فسشكو .ةيئاسضق
تاكرسشلل راذعإا002 هيجوت نع
 .عيراسشملا زاجنإا يف ةسسعاقتملا

ه˘˘نأا˘˘ب ،لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا تاذ دا˘˘˘فأاو
ريفوت ىلع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘لا ير˘ج˘ي
نم ددع قÓطإ’ ةيراقعلا ةيعوأ’ا
ة˘غ˘ي˘سصب ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
لام˘كت˘سسا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ي˘ف ،«لد˘ع»
لب˘ق ه˘ع˘يزو˘تو ن˘كسس ف˘لأا031
م˘ت ثي˘ح ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن
يف ةربتعم ةيلام ةفلغأا صصيسصخت
ل˘جأا ن˘م1202 ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
دكأاو ،ةينكسسلا جماربلا لامكتسسا
ةعباتملا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست ة˘لا˘كو˘لا نأا
نم عيراسشملا مدقت ةريتول ةيمويلا

 .ةدوجلاو لاجآ’ا ثيح
،يبيرعل˘ب قرا˘ط د˘م˘ح˘م نا˘كو

فلم ةيو˘سست˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا دو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
جمانرب تانكسس نم نيديفتسسملا
51 لبق «1 لدع» راجيإ’اب عيبلا

 .لبقملا صسرام
ر˘ب˘ع ،«لد˘ع» ة˘˘لا˘˘كو تدا˘˘فأاو

عقاو˘م ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
يبيرعلب نأا ،يعامتج’ا لسصاوتلا
ءا˘ق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘سشإا لÓ˘˘خ ا˘˘عد
نييزكرملا نيريدملا عم يمييقت
،ةلاكولل ني˘يو˘ه˘ج˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لاو
ةيئا˘ه˘ن˘لا دو˘ق˘ع˘لا ف˘ل˘م ة˘يو˘سست˘ل
يف1 لدع نكسس فلأا55 جمانربل
صسرام51 ىدعتت ’ ةريسصق ةدم
 .لبقملا

 يمولد ميرم

صسمأا ر˘˘ه˘˘˘ظ د˘˘˘ع˘˘˘ب تل˘˘˘سصو
يلودلا نيدموب يراوه راطمل
000.05 ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

˘˘‐ار˘˘ت˘˘سسا» حا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م ة˘˘˘عر˘˘˘ج
نم ةنحسش لوأا يهو ،«اكينيز
يذلا يديوسس‐ولج˘نأ’ا حا˘ق˘ل˘لا
هبلطت يذلا يناثلا حاقللا دعي
اهتيجيتارت˘سسإا را˘طإا ي˘ف دÓ˘ب˘لا
ءا˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا

.91‐ديفوك
كلتل ةنحسشلا هذه فاسضتو

ىلع ةعمجلا موي تملتسسا يتلا
كيرا˘˘˘فو˘˘˘ب را˘˘˘ط˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةلثمتملاو ،ةديلبلا˘ب ير˘كسسع˘لا
حاقللا نم ةعرج000.05 يف
V». كينتوتبسس» يسسورلا

تملتسسا ،قايسسلا صسفن يفو
رثكأ’ا كلت نيب نم ةي’و02
91˘‐د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ن˘م ارر˘˘سضت
حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘سصسصح صسمأا
يذلاV» كينتوبسس» يسسورلا
˘مو˘ي رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘˘م م˘˘ل˘˘ت˘˘سسا
ةعرج000.05 طرافلا ةعمجلا

.هنم
ة˘خ˘ي˘لز تلا˘ق ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

ةر˘˘يد˘˘˘م ةرداد˘˘˘ق ن˘˘˘ب يا˘˘˘م˘˘˘سس
رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
ربع ةي’و نيرسشع نأا ،رئازجلا

ة˘ي˘ن˘ع˘˘م ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘جرأا ة˘˘فا˘˘ك
كينتوبسس حاقل عيزوت ةيلمعب
تب˘˘سسلا مو˘˘ي تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘˘لا
بسسح ةديلبلا ةي’و نم طرافلا

هتددح يذلا ع˘يزو˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م
نأا ترا˘˘سشأاو ،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو

تاي’ولل ةه˘جو˘م˘لا صصسصح˘لا
دد˘ع ع˘م ا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘ت تدد˘˘ح د˘˘ق
تاباسصإ’ا ددع عمو اهتنكاسس
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم˘لا صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نع نيلثمم نأا املع ،اهاوتسسم
نوكرا˘سشي ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
نم اقÓطنا عيزوتلا ةيلمع يف
ىلع فرسشت لفاوق ربع دهعملا

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
دهعم ةلثمم تفاسضأاو .ينطولا
تاي’ولا ن˘ي˘ب ن˘م نأا رو˘ت˘سسا˘ب
حاقللا نم اهتسصح تقلت يتلا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه ي˘˘˘سسور˘˘˘˘لا
ةزابيتو وزو يزيتو ةمسصاعلا

نا˘سسم˘ل˘تو نار˘هوو ف˘ي˘˘ط˘˘سسو
ةلقرو اذكو مناغتسسمو ةنتابو
ا˘˘ه˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ت ىد˘˘˘لو ،ةر˘˘˘كسسبو
ة˘˘ي˘˘ت˘˘سسي˘˘جو˘˘˘ل˘˘˘لا بناو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
تلاق ،ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
د˘ه˘ع˘م˘لا نأا ا˘ه˘تاذ ة˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
˘مÓ˘ت˘سس’ ر˘ه˘سشأا ذ˘ن˘م د˘ع˘ت˘˘سسا

تاحاقللا عاونأا عيمج عيزوتو
اهظفح قرط تناك امهم اذهو
لما˘ع˘ت˘لا بجاو˘لا تا˘ي˘م˘كلا وأا

ةرار˘ح تا˘جرد ن˘م يأا ،ا˘ه˘˘ع˘˘م
‐ نم وأا8 ىلإا2 نم حوارتت
».07‐ ىلإا02

ي˘˘ف ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا تزر˘˘˘بأاو
د˘˘˘يد˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
حاجن يف ةيرازولا تاعاطقلا

عيزوتو ظفحو ءا˘ن˘ت˘قا ة˘ي˘ل˘م˘ع
يتلا91˘‐د˘ي˘فو˘ك تا˘حا˘ق˘˘ل
.رئازجلا اهدروتسست

خ.ةميضسن

«ةيحضصلا ايفاŸا» ىلع بر◊ا نلعتو ىوضصقلا ةعرضسلاب كرحتت ةموك◊ا

! ةرطيصسلإ ت– رئإز÷إ ‘ ةيودألإ قوصس
نزاıإ ‘ ةدوقفŸإ ةيودألإ ةعباتŸ ينطو دصصرم قÓطإإ ^

ابيرق ةردنلإ لكصشم ىلع ءاصضقلإو ةيصساصسألإ ةيودأÓل ةمئاق دإدعإإ ^
هلوصصو ةياغ ¤إإ هدإÒتصسإ وأإ هجاتنإإ ةظ◊ ذنم ءإودلإ راصسم ‘ مكحتلإ^

ةبراصضŸإ بنجتل نطإوملل

V» كينتوبضس» نم اهضصضصح ملتضست ةيلو02
-إرتصسأإ» حاقل نم ةعرج فلأإ05 لوصصو

رئإزجلإ ىلإإ «انوروك»ـل داصضملإ «اكينيز ةيرهاوط ميركلا دبع فسشك
ه˘نا ،ة˘لدا˘ي˘سصلا ة˘با˘ق˘˘ن صسي˘˘ئر
ة˘يودأ’ا˘ب ة˘م˘ئا˘ق داد˘عإا م˘ت˘ي˘سس
ل˘ف˘كت ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
نم اميسس ’ نطاوملاب لسضفأا
ة˘ن˘مز˘م صضار˘مأا ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي
ط˘ب˘سض ة˘ي˘˘غ˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘طر˘˘سسو
هرييسستو هيف مكحتلاو عاطقلا
.ةنكمم ةقيرط لسضفأاب

ةير˘هاو˘ط م˘ير˘كلا د˘ب˘ع لا˘ق
هنا ،صسمأا يفحسص حيرسصت يف
دسصرملا قÓ˘طإا مو˘ي˘لا م˘ت˘ي˘سس
ةر˘˘فو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
كلذو ةين’ديسصلا تاجت˘ن˘م˘لا

حمسستسس ةي˘م˘قر ة˘سصن˘م ر˘ب˘ع
فرعت يتلا تاجتنملا ةعباتمب
وأا نزاخملا ىوتسسم ىلع ةردن
نأا ادكؤوم ،اهيلع بلطلا رثكي
ي˘ف ن˘م˘كت د˘سصر˘م˘لا ة˘م˘˘ه˘˘م
ريغ ةيودأ’ا ةمئاق ةلاح ةعباتم
وأا نزا˘خ˘م˘لا ي˘˘ف ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيمقر ةسصنم ربع ةردن دهسشت
ةفسصب تامولعملا اهيف عمجت
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘يرود
م˘ه˘ت˘مد˘ق˘˘م ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نيعزوم ،نيدروتسسم ،نيجتنم
صصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘سصو
ىلع ةوÓع، تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لاو
تاءار˘جإ’او لو˘ل˘ح˘لا حار˘˘ت˘˘قا
ر˘فو˘˘ت نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةمادت˘سسم ة˘ف˘سصب تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

يف ةيسساسسأ’ا ةيودأ’ا ةسصاخ

نم ةذفنملا ةيجيتارتسسإ’ا راطإا
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا ةرازو فر˘˘˘˘˘ط
.ةين’ديسصلا

هذ˘ه نأا ة˘ير˘هاو˘˘ط فا˘˘سضأاو
ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإ’ا
يف ةيودأ’ا مادعنا نم ةياقولا
نيومتلا تابوعسصو نزاخملا

يف مكح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا ع˘م
هجاتنإا ةظحل ذنم ءاودلا راسسم
نطاوملا ةياغ ىلإا هداريتسسا وأا

يف صضئافلا لكاسشم بنجتو
عي˘ب˘لاو ة˘برا˘سضم˘لاو نز˘خ˘م˘لا
عو˘ي˘ب˘لا د˘حا و˘هو بحا˘سصم˘لا

.ةيقÓخأ’ا ريغ
عاطقنا نأا ،ةيرهاوط ىريو

ىلإا دوعت ةقيقح tدعُي دادمإ’ا
ىلع ةرسصتقم ريغ ،دوقع ةدع
نأا ًاد˘كؤو˘م ،بسسح˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةددعت˘مو ة˘عو˘ن˘ت˘م با˘ب˘سسأ’ا

ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سساو
ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا˘˘˘ب صصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
حوسضو مدع ل˘ث˘م ة˘ي˘ل˘كي˘ه˘لا
بايغو ةرفوتملا تانوز˘خ˘م˘لا
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘سصحإ’ا
.كÓهتسس’اب

،ىرخأ’ا بابسسأ’ا نيب نمو
با˘ي˘غ ا˘سضيأا لوؤو˘سسم˘˘لا ر˘˘كذ
ن˘ي˘ف˘سصاو˘لا ن˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا

حو˘سضو مد˘عو ن˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لاو
دف˘ن ي˘ت˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ة˘˘سضر˘˘ع ي˘˘ه وأا ا˘˘ه˘˘نوز˘˘خ˘˘˘م
ي˘ف ة˘بو˘˘ع˘˘سصل وأا ط˘˘غ˘˘سضل˘˘ل

ر˘ي˘غ ماد˘خ˘ت˘˘سس’او د˘˘يرو˘˘ت˘˘لا
وأا ن˘ي˘ف˘˘سصاو˘˘ل˘˘ل ي˘˘نÓ˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ررقت دقف ،يلاتلابو .نينطاوملا

ءا˘˘˘˘سشنإا ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘هاو˘˘˘˘˘ط بسسح
هذه ل˘ك ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل د˘سصر˘م˘لا
را˘˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سسأ’ا
اهتعسضو يتلا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا

ةين’د˘ي˘سصلا ة˘عا˘ن˘سصلا ةرازو
فارطأ’ا عيم˘ج ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ةينطولا ةلاكولا يهو ،ةينعملا
ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘سصلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘عزو˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
تا˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لاو تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
تاي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
.(ةلدايسصو ءابطأا)

ماعلا ريدملا دكأا ،هتهج نم
لامك ءاودلل ةينطولا ةلاكولل
˘ما˘ع ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف ،يرو˘˘سصن˘˘م
يتلا ةيودأ’ا رفوت نأا ،0202
قو˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ةرد˘˘˘ن فر˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ان˘سسح˘ت» د˘ه˘سشي˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا

رياني رهسش ةياهن عم «اظوحلم
1202.

نأاب يروسصنم فرتعا امك
دهسش دق يلحملا ةيودأ’ا قوسس
ءاود001 براقي اميف اعاطقنا
احسضوم ،ةريخأ’ا رهسشأ’ا يف
ىلع رهسسي دسصرم ءاسشنإا نأا
ةين’ديسصلا تاجتن˘م˘لا ر˘فاو˘ت
ة˘ل˘كسشم ل˘ح ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس
.عاطقن’ا

ز.صسواط

عم قيضسنتلاب لمعت اهنإا تلاق
ديمجتلا عفرل ةيلحملا تاطلضسلا

عيراضشملا نم ددع نع

ىعصسن :ثإرح نب
01 ةلكصسر ىلإإ
تايافنلإ نم ةئاملاب
4202 قافآإ يف
ثارح نب ةريضصن تفضشك
اهحلاضصم نأا ،ةئيبلا ةريزو
ةلكضسر نم نكمتلا ىلإا فدهت
تايافنلا نم ةئاملاب01
4202 قافآا يف اينطو ةجتنملا

ةضصاخ ةيجتارتضسإا قفو كلذو
داضصتقلا صشاعنإا يف مهاضست
. ينطولا

بقع ةريزولا تحضضوأاو
ةضصاخ ةدحول اهنيضشدت
داوملا ةلكضسرو نيمثتل
ةلمعتضسملا ةيكيتضسÓبلا

نيزختلاو تاطاضشنلا ةقطنمب
ةرايز لÓخ لÓق ةيدلبب
اهدوقت يتلا دقفتلاو لمعلا
ةرازو نأا ،فيطضس ةيلول
ةبضسن عفر ىلإا ىعضست» ةئيبلا

01 ىلإا تايافنلا ةلكضسر
نأاو ،«4202 ةنضس ةئاملاب
ادعتضسم لظي» يرازولا اهعاطق
تاضسضسؤوملا عيجضشتو ةقفارمل
بابضشلل ةورثلا قلخت يتلا
تاضسضسؤومب رمألا قلعت ءاوضس
نيمثتلا وأا ةلكضسرلا وأا عمجلا

صشاعنإا اهنكمي ةردابم لك اذكو
.ينطولا داضصتقلا

تاميلعت ةبضسانملاب تدضسأاو
ةضسضسؤوملا هذه ىلع نيمئاقلل
لماعتلا ةرورضضـب ةضصاخلا

نيذلا صصاخضشألا عم ايرضصح
ةلباقلا داوملا عمجب نوموقي
يمضسر راطإا يف ةلكضسرلل
يف نومهاضسي مهنأل هب حرضصم
،ينطولا داضصتقلا صشاعنإا

راج لمعلا ناب ةدكؤوم
تاطلضسلا عم قيضسنتلاب
ىلع ديمجتلا عفرل ةيلحملا

داجيإاو عيراضشملا نم ددع
تلاغضشنا فلتخمل لولح

.عاطقلا يف نيطضشانلا
ز.صسواط



قبسسأ’ا ماعلا نيمأ’ا ةنادإا مت
رهسش يعيم˘ج د˘م˘ح˘م نÓ˘فأÓ˘ل
ة˘بو˘ق˘ع˘ب مر˘سصن˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
اذفان ماع اهن˘م ا˘سسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘سس
ةيلام ة˘مار˘غو ذ˘فا˘ن ر˘ي˘غ ر˘خآاو
ناكو .رانيد فلأا002ـب ردقت
صسل˘ج˘م˘لا تاذ˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘˘لا
ةمكاحم ة˘سسل˘ج لÓ˘خ صسم˘ت˘لا
ةي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا
د˘˘يد˘˘سشت طرا˘˘ف˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
ق˘ح ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘سصقأا

.يعيمج دمحم
نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو

د˘˘م˘˘ح˘˘ما يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
تنادأا د˘ق تنا˘ك ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،يسضاملا ربمتب˘سس03 خيرات˘ب
لزانت يذلا ينÓفأ’ا يناملربلا

ه˘تدارإا صضح˘م˘ب ه˘ت˘نا˘سصح ن˘ع
انجسس نيماعب «يعيمج دمحم»
ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘قو˘م ة˘˘ن˘˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

،جد ف˘لأا002ـب ةيلا˘م ة˘مار˘غو
ةفيظولا لÓغتسسا ءوسس ةمهتب
ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ي˘ف˘˘ح˘˘سص ة˘˘نا˘˘هإاو
يعيمج عدوأا ريكذتللو .هماهم
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا

ر˘ه˘سش ،صشار˘ح˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا
9102 ة˘ن˘˘سس ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
03  ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ا˘˘هردا˘˘غ˘˘ي˘˘ل
ءاسضقنا دعب يسضاملا ربمتبسس
هقح يف ةطلسسملا ةبوقعلا ةدم

يد˘ي˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
يذلا ةيسضقلا صسفن يف دمحما

فرط نم صسمأا ةءاربلا اهيف حنم
.ةمسصاعلا ءاسضق صسلجم

watan@essalamonline.com
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هماهم ةيدأات ءانثأا يفحضص ةناهإا ةيضضق يف

يعيمج دمحم نÓفأÓل قبصسألإ ماعلإ نيمألإ ئربي ءاصضقلإ

ط.ةراضس

يناملربلاو ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل قبضسألا ماعلا نيمألا قح يف ةءاربلاب صسمأا ،رئازجلا ءاضضق صسلجم قطن
.هماهم ةيدأات ءانثأا يفحضص ةناهإاو ةفيظولا لÓغتضسا ءوضس يتمهتب عباتملا ،يعيمج دمحم ةضسبت ةيلو نع

ثاحبأ’ا ةقرف دارفأا تعاطتسسا
ن˘م ،ر˘كسسع˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل

ةيرثأا عط˘ق ا˘يا˘ق˘ب ن˘م604 زج˘ح
.ينامورلا رسصعلل دوعت

ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘تو
،ةقرفلا دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم
عطق صضرعب صصخسش مايق اهدافم
ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘˘سصن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ثأا
يرحتلا دعب ،كوبسسياف يعامتج’ا
ىلإا لسصوت˘لا م˘ت ،ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ي˘ف
ةعومجملاب قئاقد7 ةدمل ويديف
ة˘ن˘يد˘م ن˘م تا˘˘ير˘˘كذ ةا˘˘م˘˘سسم˘˘لا
فر˘ط ن˘م ةرو˘سشن˘م ،ة˘ي˘ف˘ي˘ن˘حو˘ب
ةيفينحوب ناونعب باسسحلا ريسسم
تل˘ث˘م˘تو .ع˘ي˘با˘ن˘يو را˘ثأاو م˘لا˘ع˘˘م
صصاخ رارج نم ءازجأا يف عطقلا
اياقب ،نوتيزلا تيزو هايملا عمجب
ةيوه ديدحت متيل نحسصو رودق

لك ذخأا دعبو روسشنملا بحاسص
صشيت˘ف˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

دارفأا فر˘ط ن˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘كسسم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اور˘˘˘ث˘˘˘ع ن˘˘˘يأا ،ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
دقو ،ركذلا ةفلاسسلا تازوجحملا
ثاحبأ’ا ءارجإا ةمهتب هفيقوت مت
ءايسشأا ءافخإا ،صصيخرت نود ةيرثأ’ا

بيقنت وأا رفح تايلمع نم ةيتأاتم
ةيرثأا ثاحبأاب مايقلا ءانثأا ةفسشتكم
ميدقت راظتنا يف اهب صصخرم ريغ
ةيئاسضقلا تاه˘ج˘لا ما˘مأا ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةسصتخملا

تن˘˘كم˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
ةيئاسضقلا ةطرسشلا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع
50 فيقوت نم ،ةكيرب ةرئاد نمأاب
03 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا

نيقوبسسم مهنيب نم ةنسس04 و
ربع طسشنت ةكبسش نمسض ايئاسضق
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘ح˘˘م
،صسيرأا ،وزو يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت ،ةر˘˘˘˘˘˘كسسب
. رازجلاو ةكيرب ،ةنايرسس ،ةناورم

اهب مدقت ىواكسش ىلع اءانبو
ة˘˘قر˘˘سس صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض
ةنامأ’ا ةنايخ قيرط نع مهتابكرم
ءاسشنإاو روزملا لامعتسساو ريوزتلاب
،تابكرملا كيكفتل ةيرسس ةسشرو
تابكرم30 عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت ثي˘ح
تاءارجإا ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘سس
مهب هبتسشملا ميدق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا
.ايميلقإا

رارضشأا ةعومجمب ةحاطإلا
لزانملا ةقرضس فرتحت

فلضشلاب تابكرملاو
نمأ’اب ةطرسشلا رسصانع نكمت

ف˘ل˘سشلا ن˘مأا˘ب ع˘با˘سسلا ير˘سضح˘لا
ةعبرأا فيقو˘ت ن˘م ،ي˘ف˘نا˘ج لÓ˘خ
32 نيب مهرامعأا غلبت صصاخسشأا

صصخسش فيقوت متيل .ةنسس53و
يف عباتم ،ةنسس53 رمعلا نم غلبي
ةبكرم لخاد نم ةقرسس يتيسضق
تم˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا .لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تا˘˘ه˘˘ل
ديفت ةيحسضلا ىواكسشل لÓغتسسا
ةلاقنلا مهفتاوه ةقرسسل مهسضرعتب
فيثكت دعبو .مهتابكرم لخاد نم
ديدحت دسصق تايرحتلاو ثاحبأ’ا

يف هفيقوت عم هيف هبتسشملا ةيوه
نيفلم زاجنإا متيل ،يسسايق فرظ
نم ةقرسسلا ةي˘سضق ن˘ع ن˘ي˘ي˘ئاز˘ج
ليحأا ،لاقن ف˘تا˘ه˘ل ة˘ب˘كر˘م ل˘خاد
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب
صصخسش في˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ك.ف˘ل˘سشلا
يف عبوت ،ةنسس32 رمعلا نم غلبي
ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م ةزا˘ي˘ح ة˘˘ي˘˘سضق
.ةرجاتملا صضرغل (جلاعم

ر˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تم˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا

صصخسش دوجوب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب
يف اهجيورت ددسصب (جلاعم فيك)
ذا˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘بو .با˘˘ب˘˘سشلا طا˘˘سسوأا
مت ،ةمزÓلا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ط˘ب˘سضو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘˘ت
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘ب
51.01ـب رد˘ق˘ت (ج˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك)

عيطقت ةادأا هعم طبسض امك ،مارغ
يلام غل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،(را˘ت˘ي˘ك)
ن˘م ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي جد00501ـب رد˘˘ق˘˘ي

.مومسسلا هذه عيب تادئاع
يئازجلا فلملا ءاف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘بو

ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ه˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
صضرغل (جلا˘ع˘م ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م
˘ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب ل˘ي˘حأا ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘قو˘ت م˘تو ،ف˘ل˘سشلا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
،ةنسس62 رمعلا نم غلبي صصخسش
لخاد نم ةقرسسلا ةيسضق يف عبوت
ل˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘فر˘˘ظ ر˘˘فو˘˘ت˘˘ب ن˘˘كسسم
.قلسستلاو

’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘سسا تم˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
صضرعت اهدافم ةيحسضلا ىوكسشل
تفد˘ه˘˘ت˘˘سسا ة˘˘قر˘˘سسل˘˘ل ه˘˘ن˘˘كسسم
ذاختا دعبو ،ةيذحأ’ا نم ةعومجم
د˘˘˘سصر˘˘˘ت˘˘˘لاو تاءار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
ع˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
زاجنإا متيل ،تاقورسسملا عاجرتسسا

ةقرسسلا ةي˘سضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
يفر˘ظ ر˘فو˘ت˘ب ن˘كسسم ل˘خاد ن˘م
مامأا هبجومب ليحأا ،قلسستلاو ليللا

.فلسشلا ةمكحم
يقلت ةياجبب نمألا حلاضصم
ةضصتخم ةكبضش ىلع صضبقلا

تارايضسلا عباوت ةقرضس يف
ةطرسشلا ةقرف رسصانع تنكمت

ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
نم ،ةياجب ةي’و نمأ’ صسماخلا
نم نوكتت رارسشأا ةعامجب ةحاطإ’ا
ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ن˘ي˘سصخ˘سش
ةياجب ةن˘يد˘م˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لا ع˘باو˘ت
ليسصافت .ةنسس52و42 مهرامعأا
حلاسصم يقلت دعب تءاج ةيلمعلا
نينطاومل ىواكسش ةدع ةطرسشلا
ة˘قر˘سسل م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘كر˘˘م تسضر˘˘ع˘˘ت
نيلوهجم فرط نم Óيل اهقحاول
حتف مت كلذ رثإا ىلع ،ةياجب ةنيدمب
ةط˘خ داد˘عإا م˘تو ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ء’ؤو˘ه طا˘سشن˘ل د˘ح ع˘˘سضو د˘˘سصق
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘ف و ،ن˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

نم ءادن رثإا ىلع ،52/10/1202
نيباسش مايق هدافم لاسسرإ’ا ةعاق
ةبكرم لخاد نم ةقرسسلا ةلواحمب
قرطلا قرتفم ىمسسملا ناكملاب
ةرسشابم هجوتلا مت هيلع و ةعبرأ’ا
ةد˘˘ها˘˘سشم د˘˘ع˘˘بو ،نا˘˘كم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ةطرسشلا رسصانعل امهيف هبتسشملا

ا˘م˘ه˘ت˘جارد ن˘ي˘كرا˘ت رار˘ف˘لا˘ب اذ’
نيتسصاخ نيتعفار اهب و ناكملاب
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘ل ة˘˘˘لآاو تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا˘˘˘ب
ط˘ي˘سشم˘ت د˘˘ع˘˘ب و ،تا˘˘كر˘˘ح˘˘م˘˘لا
روثعلاو ،امهفيقو˘ت م˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
نم ةعو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
ا˘سصي˘سصخ ل˘م˘ع˘ت˘سست ح˘ي˘تا˘ف˘˘م˘˘لا
.ا˘ه˘ق˘حاو˘لو تا˘ب˘كر˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسل
فلم هدسض زجنأا امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘سضق ل˘˘جأ’ ي˘˘ئاز˘˘˘ج
ةلاح يف ةقر˘سسلا ،رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
،ليللا فور˘ظ ر˘فاو˘ت ع˘م صسب˘ل˘ت˘لا
را˘سضح˘ت˘سساو ، ر˘˘سسكلا ،دد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

امهميدقت مت و ،كرحم تاذ ةبكرم
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا
.عاديإا رمأا امهقح يف ردسص نيأا

نولضسارم :اهعمج

ةنتابب تارايضسلا كيكفتل ةضصضصخم ةيرضس ةضشرو فاضشتكا

رصصعلل دوعت ةيرثأإ عطق604 زجح
ركصسعم يف ينامورلإ

ةمضصاعلا ءاضضق صسلجم ةئيه نم بلطب

يرفيف51 ىلإإ ينامحر سسينأإ راهنلإ عمجمل ماعلإ ريدملإ ةيصضق ليجأات

«RDAB » كنبب اهعاديإا ددضصب ناك صصخضش نم نويلم002 غلبم ةقرضسب تماق

«عومدلل ليصسملإ زاغلإ»ـب مهلإومأإ بلصستو نينطإوملإ ىلع وطصست ةباصصع طاقصسإإ

نطاوملا اهنمث عفدي ءادوضس طاقنو ةلمجلاب تازواجت

دحإو موي يف حيرج041و ىلتق7 دصصحت توملإ تاقرط

مهدضض ماكحأا رودضص
7و ةءاربلا نيب حوارتت
اذفان انجضس تاونضس

ىيحيوأإ ةمكاحم
ءإرزولإ نم ددعو
«حصسيف نب» ةيصضق يف
يرفيف41 ـلإ يف
ةيئازجلا ةفرغلا تجمرب
ةمضصاعلا ءاضضق صسلجمب

ةمكاحملا ةضسلج
ةيضضق يف ،ةيفانئتضسلا

حضسيف نب لامعألا لجر
لبقملا يرفيف41 خيراتب
.داضسف ةيضضق فلم
ددع ةيضضقلا يف عباتيو
ىلع نيقباضسلا ءارزولا  نم
لوألا ريزولا مهضسأار
ىيحيوأا دمحأا قبضسألا

رامعو نÓعز ينغلا دبعو
ةلو ةثÓث ةقفر لوغ
نيقباضسلا ةدكيكضس
.نيرخآا نيمهتمو
حنمب ةيضضقلا هذه قلعتتو
ةقحتضسم ريغ تازايتما
حضسيف نب لامعألا لجرل
لاجم يف صصتخم دمحم
ةقدنفلا و تارامثتضسلا

و ةدكيكضس ةيلوب
.يضضارأا ةدع نم هتدافتضسا

نأاو قبضس ريكذتلل و
حنجلا ةمكحم تردضصأا

يف اماكحأا ،دمحما يديضسب
ام تحوارت نيمهتملا قح

تاونضس7و ةءاربلا نيب
ةمكاحم دعب اذفان انجضس
.ةلماك مايأا ةثÓث تماد

م .نتاف

،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجم لجأا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م صسمأا
،ينامحر صسينأا راهنلا عمجمل
دعاق˘ت˘م˘لا د˘ي˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف
يرفيف51 ى˘لإا ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
ل˘ي˘جأا˘ت˘لا رار˘ق ءا˘جو.يراجلا
لجأ’ صسلجملا ةئيه نم بلطب

ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا د˘˘ها˘˘سشلا رو˘˘سضح
تل˘ج˘سسو ،لا˘بر˘ج ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا

وتع ةي˘ح˘سضلا با˘ي˘غ ة˘سسل˘ج˘لا
د˘م˘ح˘م م˘ه˘ت˘م˘لا اذ˘˘كو ر˘˘سصا˘˘ن
هجارخت˘سسا مد˘ع بب˘سسب مد˘ق˘ما

،صسمأا راهن ةعيلقلا نجسس نم
امه˘ت ،ي˘نا˘م˘حر صسي˘نأا ه˘جاو˘يو
ءانثأا دئاق ةناهإا ةحن˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
فذق˘لا ة˘ح˘ن˘جو ،ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت

يبعسشلا ينطولا صشيجلا دسض
هجاوي امك.ةيماظن ةئيه ةناهإاو

ةح˘ن˘ج˘ب ا˘م˘ه˘ت ي˘نا˘م˘حر صسي˘نأا
ة˘مر˘ح˘لا˘˘ب صسا˘˘سسم˘˘لا ،فذ˘˘ق˘˘لا
ليجسستب ،صصاخسشأÓل ةسصاخلا

نذإا ر˘ي˘غ˘ب تا˘م˘لا˘كم˘لا ل˘˘ق˘˘نو
ثب راهنلا ريدم ناكو .اهبحاسص
ةملاكمل Óيجسست رسشابملا ىلع
د˘ي˘ق˘ع˘لا ع˘م ه˘ت˘ع˘م˘ج ة˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه
.دعاقتملا

م .ةزمح

صسادنعوب ةرئاد نمأا نكمت
ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم˘ل ع˘با˘ت˘˘لا
د˘˘ح ع˘˘˘سضو ن˘˘˘م ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سش طا˘˘˘سشن˘˘˘ل
نوردحني دارفأا6 نم لكسشتت
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘سش ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘م
ةقرسس ةيلمع اوفرتقا ،ةرواجم
اهلÓخ اوبلسس فنعلا ةطسساوب
ةلمعلا نم اماه اغلبم اسصخسش
نويلم002ـب ردق ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘ن˘˘مز فر˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ءادت˘ع’ا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ي˘سسا˘ي˘ق
زا˘غ ةو˘ب˘ع ة˘ط˘سساو˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.عومدلل ليسسم

ح˘لا˘سصم˘لا تاذ˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» تعلطا

بقع تءاج ةيلمعلا نأا ،هنم
بلاط صصخسش اهب مدقت ةدافإا

ءادتعÓل هسضرعت رثإا ةدجنلاب
هتفلك يتلا ةقر˘سسلا˘ب عو˘ب˘ت˘م
نا˘ك م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘˘م002
ةحÓفلا كنبب اهعاديإا ددسصب
م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
قر˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج را˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسا
نم تنكم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
عم ،مهب هبتسشم ةثÓث فيقوت
ن˘ير˘خآا ة˘ثÓ˘ث ة˘ه˘جو د˘يد˘ح˘ت

ة˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك
ةيرود لسضفب اذهو ،ةيحايسس
طسسو بو˘ج˘ت تنا˘ك ة˘ي˘ئا˘قو
يتلاو ءانثأ’ا كلت يف ةنيدملا

ة˘˘ب˘˘كر˘˘م قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا تن˘˘˘يا˘˘˘ع
ط˘˘سسو ة˘˘عر˘˘سسب ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سس
اهتعباتم بل˘ط˘ت ا˘م ،ة˘ن˘يد˘م˘لا

عم ،ةراملا ىلع اظافح ايئاقو
ءي˘سشلا ا˘ه˘ت˘ه˘جو ن˘م د˘كأا˘ت˘لا

ا˘ه˘ب قا˘ح˘ل˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘سس يذ˘˘لا
هب ةدجاوتملا ناكملا قيوطتو
اهيبكار ىلع صضبقلا ءاقلإا عم
مهعولسض تبث نيذلا ةثÓثلا
عا˘جر˘ت˘سسا ع˘م ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف
رد˘ق˘م˘لا قور˘سسم˘لا غ˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا
دعبو ،ميتن˘سس نو˘ي˘ل˘م002ـب
تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘سسا
ةيطبسضلا تزج˘نأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
دسض ايئاز˘ج ا˘ف˘ل˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ةمهت نع ةتسسلا نيطروتملا
صضرغل رارسشأا ةيعمج نيوكت
،ة˘˘قر˘˘سسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج ،داد˘˘˘عإ’ا
راسضحتسسا دد˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘قر˘سسلا

ليهسستل كر˘ح˘م تاذ ة˘ب˘كر˘م
صضيبأا حÓسس لمح عم ،رارفلا

مامأا هبجومب اومدق ،روظحم
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

ر.رجاه

لخدت031 ل˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت
ةدع لجأا نم ةيندملا ةيامحلل

42 لÓ˘˘خ ،رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘˘ح
041و ىلتق7 فلخ ،ةعاسس
ةليسصح لقثأا ربتعتو ،احيرج
تنسشومت نيع ةي’وب تلجسس
01 ةباسصإاو صصاخسشأا3 ةافوب
ثداوح3 ر˘ثإا ى˘ل˘ع ن˘˘ير˘˘خآا

.رورم

ةماعلا ةيريدملا نايب دافأاو
هنأا صسمأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

،ةري˘خأ’ا ة˘عا˘سس42 لÓ˘˘˘خ
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تل˘˘ج˘˘سس
ةدع يف لخدت0332 ةيندملا

نطولا نم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م
تاملاكم يقلت رثإا ىلع اذهو
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ثاـغ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا
تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ت’ا˘ج˘م ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘سش

ءاوسس ةيندملا ةيامحلا ةطسشنأا
رورم˘لا ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ءÓ˘جإ’ا ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا ي˘˘ح˘˘˘سصلا

اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’او
ريهطتلاو صسيسسحتلا تايلمع
انوروك صسوريفب قلعتي اميف
.91ديفوك

ط.ةراضس
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(انوروكلا)ـب هتباضصإا ءاّرج ًابعضص اًيحضص اًعضضو هجاوي ناظيغ دلاخ ريضسأ’ا

95) نا˘ظ˘ي˘غ د˘لا˘خ ر˘ي˘سسأ’ا ه˘جاو˘˘ي
،هل˘لا مار ي˘ف ا˘ي˘ب˘ق ةد˘ل˘ب ن˘م (ا˘ًما˘ع
هتاناعم ءاّرج اًبعسص اًيحسص اًعسضو
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضم ن˘˘˘˘˘م
فورظ اهقفاري يتلا ،(انوروكلا)ـب
يف عب˘ق˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘سسا˘ق ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘عا
،ريسسأ’ا يدان لاقو.«نومير» نجسس
تل˘ق˘ن لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ةرادإا نإا
ىلإا مايأا ةدع لبق ناظيغ ريسسأ’ا

اهيف هتقبأاو ،«اكوروسس» ىفسشتسسم
ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘عأا م˘˘ث تا˘˘عا˘˘˘سس ةد˘˘˘ع˘˘˘ل
صضافخنا نم هتاناعم مغر ،نجسسلا
،مد˘لا ي˘ف ن˘ي˘ج˘˘سسكأ’ا ة˘˘ب˘˘سسن ي˘˘ف
ةناع˘ت˘سس’ا˘ب صسف˘ن˘ت˘ي مو˘ي˘لا ى˘ت˘حو
ل˘˘خاد ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكأ’ا ة˘˘ناو˘˘ط˘˘˘سسإا˘˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا نأا ،ح˘˘˘سضوأاو .ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا

نم ة˘عو˘م˘ج˘م بنا˘ج ى˘لإا ،نا˘ظ˘ي˘غ

(انوروكلا)ـب اوبيسصُأا نيذلا ىرسسأ’ا
ام اًسضارعأا نوناعي اولاز ام اًرخؤوم
ةجاحب مهو ،ةبعسصو ةطسسوتم نيب
يفت˘كت ثي˘ح ،ة˘ي˘ح˘سص ة˘يا˘عر ى˘لإا
صضا˘ف˘خ˘نا لا˘ح ي˘˘ف ن˘˘ج˘˘سسلا ةرادإا
مهلقنب ،مدلا يف نيجسسكأ’ا ةبسسن
م˘˘ث تا˘˘عا˘˘سسل ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘لإا
رقتفي يذلا ،ن˘ج˘سسلا ى˘لإا م˘هد˘ي˘ع˘ت

ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا طور˘˘سش ى˘˘ندأ’
يدا˘ن ن˘ّي˘بو .ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل ة˘مزÓ˘˘لا
دحاو وه ناظيغ ريسسأ’ا نأا ريسسأ’ا

ىر˘ج ،ىر˘سسأ’ا ن˘م دد˘ع ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
ى˘لإا «نو˘م˘ير» ن˘ج˘سس ن˘م م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن
دعب ،اًرخؤوم لÓتح’ا تايفسشتسسم
،يحسصلا مهعسضو ىلع أارط عجارت

تامول˘ع˘م ر˘فو˘ت˘ت ’ ه˘نأا ى˘لإا ا˘ًت˘ف’
م˘ه˘عا˘˘سضوأا لو˘˘ح ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط

ةرادإا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
،ءابولا ةياور راكتحا يف نوجسسلا

،ل˘ي˘كن˘تو ع˘م˘ق ةادأا ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو
تاسسسسؤوملا لمعو ةعباتم ةلقرعو
ثيح ىرسسأ’ا نوؤوسشب ىنعُت يتلا
ةعباتم يف ةري˘ب˘ك تا˘يد˘ح˘ت ه˘جاو˘ت
راسشتنا رارمتسسا لظ يف مهعاسضوأا
ناظيغ ريسسأ’ا نأا ىلإا راسشُي .ءابولا
(رارحأ’ا ءافو) ةقفسص يف هنع جرفُأا

(61) ى˘سضمأا نأا د˘˘ع˘˘ب1102 ما˘ع
ىلإا هلاقتعا لÓتح’ا داعأاو ،اًماع
ماع نيررحملا نم تارسشعلا بناج
ه˘م˘كح ه˘ق˘ح˘ب دا˘˘عأاو ا˘˘م˘˘ك ،4102
وهو ،ةايحلا ىدم نجّسسلاب ،قباسسلا

لّمحو .ءانبأ’ا نم (6)ـل بأاو جوزتم
لÓتح’ا نوجسس ةرادإا ريسسأ’ا يدان
ةا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ل˘˘ما˘˘كلا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

يف ىرسسأ’ا ةفاكو ،ناظيغ ريسسأ’ا
نأا ى˘لإا ًار˘ي˘سشم ،لÓ˘ت˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس
نيب تلجُسس ةباسصإا (533) نم رثكأا

راسشتنا ةيادب ذنم ىرسسأ’ا فوفسص
ل˘ير˘بأا/نا˘˘سسي˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا

«نومير» نجسس يف اهÓعأا ،0202
11 ذنم هيف تلجُسس ثيح ،اًرخؤوم
(111) يراجلا رياني/ يناثلا نوناك
ددجو  .(4) مسسق يف اهتيبلاغ ةباسصإا
تا˘ه˘ج˘ل ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ر˘˘ي˘˘سسأ’ا يدا˘˘ن
ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،صصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ’ا
مايق˘لا˘ب ،ي˘لود˘لا ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘سصلا
عاسضوأا ةعبا˘ت˘م ي˘ف ي˘ق˘ي˘ق˘ح رود˘ب
مهل حامسسلاو ،نيباسصملا ىرسسأ’ا
صشيعت يتلا مهتÓئاع عم لاسصت’اب

ريدجلا نم .ديدسشلا قلقلا نم ةلاح
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ةرادإا نأا هر˘˘˘كذ

تلطام ،ءابولا راسشتنا ةيادب ذنمو
ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف
داومك ىرسسأ’ا ماسسقأا يف ةمزÓلا
تز˘ج˘ت˘حاو ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
يف ددجلا نيلقتعملا نم تارسشعلا

ىندأا اهيف رفوتت ’ فيقوت زكارم
ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘مدآ’ا ةا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا طور˘˘˘سش
ة˘سسا˘ي˘سس ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب تر˘˘م˘˘ت˘˘سساو
ىر˘سسأ’ا لز˘عو ،ي˘ب˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’ا
ن˘م م˘ه˘ت˘مر˘حو ،ف˘عا˘سضم ٍل˘˘كسشب
نأا د˘ع˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ع˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
نم كلذكو ،ةرتفل مهتارايز تفقوأا
ةياور تركتحاو ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ءا˘ق˘ل
د˘˘ع˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح تر˘˘م˘˘ت˘˘سساو ،ءا˘˘بو˘˘˘لا
لسصاوتلا ةلقرعب تارايزلا فانئتسسا
مهيماحمو مهتÓئاعو ىرسسأ’ا نيب
  .ىرخأا ةهج نم

ينيطضسلفلا ريضسلا يدان

نيرهضش لÓخ يرادإ’ا لاقتعÓل ريضسا122 ليوحت

لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس تد˘˘˘ّع˘˘˘سص
˘ما˘ع˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
نم ،يراجلا ماعلا علطمو ،يسضاملا
يرادإ’ا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘ن لا˘قو .ة˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
ة˘سسا˘ي˘ّسسلا هذ˘ه نإا ،ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةرو˘كذ˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تد˘عا˘˘سصت
ماعلا نم ىلوأ’ا رهسشأ’ا عم ةنراقم
تاطلسس تفدهتسسا ثيح ،يسضاملا
ن˘ي˘ق˘با˘سس ىر˘سسأا ا˘هر˘ب˘ع لÓ˘ت˘˘ح’ا
نو˘˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس او˘˘˘˘سضق
،ى˘˘سضر˘˘مو ،’ا˘˘ف˘˘˘طأاو ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

اوسضاخ ىرسسأاو ،نّسسلا يف ارابكو
مهلاقتعا دسض ماعطلا نع تابارسضإا
دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع نأا ،ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو .يرادإ’ا
ةياهن ىتح غلب نييرادإ’ا نيلقتعملا
(044) ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا

(3)و ،ة˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ف (3) مه˘ن˘ي˘ب ،ا˘ًل˘ق˘ت˘ع˘م
نأا ،ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘˘ن د˘˘كأاو .تار˘˘ي˘˘سسأا
ة˘ي˘سضق لو˘ح ة˘ن˘هار˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘˘لا
،ر˘ي˘ط˘خ ر˘سشؤو˘م يرادإ’ا لا˘ق˘˘ت˘˘ع’ا

لÓتح’ا تارباخم تردسصأا ثيح
/لوأ’ا نوناك رهسش لÓخ (كاباسشلا)
رمأا (131) يسضاملا ماعلا ربمسسيد
،ىلعأ’ا ةبسسنلا يهو يرادإا لاقتعا

.اًد˘يد˘ج اًر˘˘مأا (08) ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م نا˘˘ك
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘سس نأا ى˘˘لإا تف˘˘لو
يراجلا ماعلا علطم ذنم ترمتسسا
،يرادإ’ا لاقتع’ا رماوأا رادسصإا يف
نو˘نا˘ك ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ تغ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح
،اًر˘˘مأا (09) يراج˘لا ر˘يا˘ن˘ي /ي˘نا˘ث˘لا

ىلإا انديعي ا˘م ،د˘يد˘ج˘ت ر˘ماوأا ا˘ه˘ّل˘ُج
يف اًعافترا دهسش يذلا5102 ماع
ةسصاخ ،نييرادإ’ا نيلقتعملا دادعأا
اًفيسضم ،(ةيبعسشلا ةبهلا) ع’دنا دعب
يف ني˘يرادإ’ا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا دد˘ع نأا

.لقتعم (006) وحن ىلإا لسصو هنيح
يتلا رماوأ’ا نأا ،ريسسأ’ا يدان نيبو

رو˘˘˘ه˘˘˘سشلا راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ترد˘˘˘سص
،لا˘ف˘طأ’ا ن˘ث˘ت˘سست م˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

،ىسضرملاو ،نّسسلا رابكو ،ءاسسنلاو
رمي يذلا يئانثتسس’ا فرّظلا مغر
راسشتنا رارمت˘سسا ءاّر˘ج ،م˘لا˘ع˘لا ه˘ي˘ف
.دجتسس˘ُم˘لا (91 ‐د˘ي˘فو˘ك) صسور˘ي˘ف
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس نأا ى˘لإا را˘˘سشأاو
ت’اقتع’ا ةسسايسس ذيفنت تلسصاو
ت’ا˘ح تزوا˘ج˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ءابولا راسشتنا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م لا˘ق˘ت˘ع’ا
نم رثكأا ىلإا يسضاملا ماعلا راذآا يف
ترد˘سصأاو ،لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘˘ح (0063)

(4111) يسضاملا ماعلا رادم ىلع
.ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع يرادإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ر˘˘˘مأا

،يرادإ’ا لاقتع’ا ةسسايسس لّكسشُتو
ةجهنمم˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا زر˘بأا ىد˘حإا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ق˘ح˘˘ب ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
نم لك فدهتسستو ،نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط رود ه˘˘˘ل
ى˘م˘سس˘ُي ا˘م تح˘ت ،ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
رد˘˘سص˘˘˘ُتو .«يّر˘˘˘سسلا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب»
رماوأا (كاباسشلا) لÓتح’ا تارباخم
دحاو رهسش نم اهتدم حوارتت لاقتعا
نود ديدجتلل ةلباق ،رهسشأا ةتسس ىلإا
نإا ،يدان˘لا ع˘با˘تو .ا˘ه˘ف˘ق˘سس د˘يد˘ح˘ت
ي˘ه يرادإ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا تا˘م˘كا˘ح˘م
ثي˘ح ،(ة˘ي˘ل˘كسش) ة˘يرو˘سص م˘كا˘ح˘˘م
فلم» ةمكحملا ةسسلج لÓخ مّدقي
نم هيماحمو لقتعملا عنمي «يّرسس
كلذ نم ىنثتسسُيو ،هيلع عÓط’ا
رمأا ديدم˘ت رار˘ق ى˘ق˘ب˘يو ،ي˘سضا˘ق˘لا
صصاسصتخا ن˘م ه˘ئا˘غ˘لإا وأا لا˘ق˘ت˘ع’ا

،(كاباسشلا) لÓتح’ا تارباخم زاهج
روسضح نم ريسسأ’ا ةلئاع عنمُت امك
دو˘ق˘ع˘لا راد˘م ى˘ل˘عو .ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا تل˘˘˘ّكسش ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةيسساسسأا ةادأا لÓت˘حÓ˘ل ة˘ير˘كسسع˘لا

لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس خ˘˘ي˘˘سسر˘˘ت ي˘˘ف
تارار˘ق ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ،يرادإ’ا
ه˘تءار˘ق ن˘كم˘ي ا˘م اذ˘هو ،(كا˘با˘سشلا)

تردسص يتلا تارارقلا ةفاك ربع
قح˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘تا˘جرد˘ب ا˘ه˘ن˘ع
ايا˘سضق ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ’ ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
تا˘بار˘سضإا او˘سضا˘خ ن˘يذ˘لا ىر˘سسأ’ا

.ماعطلا نع
ثÓ˘ث ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘˘ن صضر˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ت’ا˘˘˘ح
:مهو ،نييرادإ’ا
:ةلخن لمأا ىتفلا ريسسأ’ا
رمعلا نم ةل˘خ˘ن ل˘مأا ر˘ي˘سسأ’ا غ˘ل˘ب˘ي
لمأا يناعي ،هللا مار نم (اًماع61)
ى˘م˘سسي ردا˘˘ن ي˘˘عا˘˘ن˘˘م صضر˘˘م ن˘˘م
ىلإا ةجاحب وهو ،(يلسضعلا نهولاب)
،هتلئاعل اًقفو ةثيثح ةيحسص ةعباتم
ةر˘م˘لا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا
/ي˘نا˘ث˘لا ن˘ير˘سشت ر˘ه˘سش ي˘ف ى˘لوأ’ا
هلا˘ق˘ت˘عا ر˘م˘ت˘سساو ،0202 رب˘م˘فو˘ن
ءاّرج طوغسض دعبو ،رهسش نم رثكأا

ي˘ف ه˘ن˘ع جر˘فُأا ،ي˘ح˘˘سصلا ه˘˘ع˘˘سضو
.0202 ربمسسيد /لوأ’ا نوناك رهسش
نوناك52 ق˘˘فاو˘˘م˘˘˘لا صسمأ’ا˘˘˘بو
ترد˘سصأا ،يرا˘ج˘لا ر˘يا˘ن˘ي /ي˘نا˘˘ث˘˘لا

لا˘ق˘ت˘عا ر˘مأا لÓ˘ت˘˘ح’ا تار˘˘با˘˘خ˘˘م
مغر ،رهسشأا ةتسس ةدمل ،هقحب يرادإا

.يحسصلا هعسضو
:نارهز دمحأا ريسسأ’ا

44) نار˘هز د˘˘م˘˘حأا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا صضا˘˘خ
يف لعسشم وبأا ريد ةدلب نم (اًماع
ىتحو9102 ماع لÓخ ،هللا مار
اًحوتف˘م ا˘ًبار˘سضإا ،0202 ما˘ع ة˘ياد˘ب

ا˘ًمو˘˘ي (311) ر˘م˘ت˘سسا ما˘ع˘ط˘˘لا ن˘˘ع
ه˘لÓ˘خ ،يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘ع’ ا˘˘ًسضفر
ةيحسص اًفورظ نارهز ريسسأ’ا هجاو
/زومت رهسش يف هنع جرفُأاو ،ةريطخ
يف ىسضمأا نأا دعب ،0202 ويلوي

دعبو ،اًرهسش (81) يرادإ’ا لاقتع’ا
تار˘با˘خ˘م ه˘ت˘عد˘ت˘سسا ه˘ن˘ع جار˘فإ’ا
نأا ى˘لإا ،ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةيا˘ه˘ن ي˘ف اًدد˘ج˘م ه˘لا˘ق˘ت˘عا تدا˘عأا
ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد / لوأ’ا نو˘˘نا˘˘˘ك ر˘˘˘ه˘˘˘سش
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘لّو˘˘˘حو ،0202
،ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ةد˘م˘ل اًدد˘ج˘م يرادإ’ا

لكاسشم ةد˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ه˘نأا ا˘ًم˘ل˘ع
ه˘˘سضو˘˘خ د˘˘ع˘˘ب تج˘˘ت˘˘ن ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
ق˘با˘سس ر˘ي˘سسأا نأا ا˘ًم˘ل˘ع ،بار˘سضإÓ˘˘ل
رثكأا لÓتح’ا نوجسس يف ىسضمأا

.اًماع51 نم
:ندبلا قورسش ةريسسأ’ا 
قور˘سش ةر˘ي˘سسأ’ا لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ق˘ت˘˘عا
محل تيب يف عوقت ةدلب نم ندبلا
ترد˘˘سصأاو ،9102 ما˘˘˘ع ةر˘˘˘˘م لوأا

ر˘مأا ا˘ه˘ق˘ح˘ب لÓ˘ت˘˘ح’ا تار˘˘با˘˘خ˘˘م
اهلاقتعا رمتسسا ثيح ،يرادإا لاقتعا
نم نيرهسش دعبو ،اًرهسش (21) ةدمل
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دا˘˘˘عأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا
ربمتبسس /لوليأا رهسش يف اهلاقتعا

لاقتع’ا ىلإا اًددجم اهلوحو ،0202
ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ًم˘˘ل˘˘ع ،يرادإ’ا

ءاّر˘ج تم˘قا˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ل˘˘كا˘˘سشم
بناج ىلإاو ،ةلفطل مأا يهو ،اهلاقتعا
ل˘ق˘ت˘ع˘˘ي ،ند˘˘ب˘˘لا قور˘˘سش ةر˘˘ي˘˘سسأ’ا
˘ما˘ت˘خ ن˘ي˘تر˘ي˘سسأ’ا ا˘ًيرادإا لÓ˘ت˘ح’ا
.ليوطلا ىرسشبو ،نيفاعسس
تاءاقللا نم اهريغو تاملكلا هذه
ًةزجاع فقت ةينويزف˘ل˘ت˘لاو ة˘ي˘عاذإ’ا
مهتايح نم ىرسسأ’ا همدقي ام مامأا

تسسيل اهنإا لب ،مهتحسصو مهلاجآاو
لمعلا ةيلوؤوسسم نم انيفعتل ًةيفاك
نم دب ’و ،مهتيسضق هاجت ينطولا

ةموكحلا اهيلع لمعت ٍةينطو ٍةطخ
نيعب ذخأات لئاسصفلاو ةينيطسسلفلا
نم مهريرحت ىلع لمعلا رابتع’ا
يف انارسسأا عبقي نأا لقْعُي Óف ،رسسأ’ا

،نينسسلا نم ًادوقع لÓتح’ا نوجسس
را˘كفأ’ا دا˘م˘˘ت˘˘عا لو˘˘مأا˘˘م˘˘لا نإا ل˘˘ب
ينطو ماع يأار ليكسشت ىلإا ةيمارلا
ي˘ف ىر˘سسأ’ا تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي
.لÓتح’ا نوجسس
تانتقمل ميطحتو لي˘كن˘تو ما˘ح˘ت˘قا
ىف مهيلع ءادتع’ا دعب نيلقتعملا
ىنويهسصلا عوبلج نجسس
ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه تلا˘˘˘˘ق
نم ةر˘ي˘ب˘ك تاو˘ق نا ،ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
ةيليئارسسإ’ا ةسصاخلا عمقلا تادحو
تمحتقا نوجسسلا ةحلسصمل ةعباتلا
نجسس يف دحاو مقر مسسق صسمأا ةليل

تما˘˘قو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسإ’ا عو˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ج
ىدأا ا˘م˘م ىر˘سسأ’ا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا˘˘ب

صشي˘ج و˘بأا ر˘ي˘˘مأا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا ة˘˘با˘˘سصإ’
،ةئيهلا تلاقو .تامدكو صضوسضرب
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘˘سصع تنا˘˘ك صسما ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
قÓغإا مت نيح ،عوبلج يف ىرسس’ا
ةد˘حو ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ما˘ح˘ت˘قاو م˘سسق˘˘لا
زاميلا) تادحوب ة˘م˘عد˘م ادا˘سست˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب تما˘˘قو (روردو
،5) مقر فرغلل اهماحتقاو ىرسسأ’ا

ريمدتو بيرختب اهمايقو (41 ،31
تفاسضأاو .فرغلا تايوتح˘م ع˘ي˘م˘ج
ءاقلإاب ع˘م˘ق˘لا تاو˘ق تما˘ق ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

يف ىرسسأ’ا تا˘ي˘جا˘حو تا˘كل˘ت˘م˘م
هايملاو راطمأ’ا تحت نجسسلا ةحاسس
تتفلو .صسبÓملا قيزمتو اهطلخو
ةيعمقلا تاد˘حو˘لا ر˘سصا˘ن˘ع نأا ى˘لا
،تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا
عمقلاو ماحتق’ا لÓ˘خ تمد˘خ˘ت˘سسا
زا˘غ˘لا ل˘با˘ن˘قو ة˘يرا˘ن˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا

تاوار˘ه˘لاو ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو
لبق نم اهقÓغإا دعب باوبأ’ا رسسكل
ن˘م ة˘لا˘˘ح نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ىر˘˘سسأ’ا
ذنم مسسقلا دو˘سست بقر˘ت˘لاو ر˘تو˘ت˘لا
.صسمأا ةليل

ينيطضسلفلا ريضسلا يدان

ةملاضسم ريضسأ’ا نع ركبملا جارفإ’ا بلط ضضفري لÓتح’ا ..جرحلا يحضصلا هعضضو مغر

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م تسضفر
بل˘ط ،ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي˘لا ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
نيسسح ريسسأ’ا نع ركبملا جارفإ’ا

،مح˘ل تي˘ب ن˘م (ا˘ًما˘ع93) ةملا˘سسم
ءاّرج ،جرحلا يحسصلا هعسضو مغر
.(ايميكول˘لا) مد˘لا نا˘طر˘سسب ه˘ت˘با˘سصإا

ر˘˘ي˘˘˘سسأ’ا نإا ،ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا يدا˘˘˘ن لا˘˘˘قو
ي˘ف اًز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ُم لاز˘˘ي ا˘˘م ة˘˘م˘˘لا˘˘سسم
،يليئارسسإ’ا «اكورو˘سس» ى˘ف˘سشت˘سسم

تلطام ثيح ،جرح يحسص عسضوب
رادم ىلعو ،لÓتح’ا نوجسس ةرادإا
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا رو˘˘ه˘˘سشلا
ة˘سسل˘ج نأا ،ح˘سضوأاو .ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
يف ةملاسسم ريسسأÓل دقعُتسس ىرخأا
ر˘يار˘ب˘ف /طا˘ب˘سش ن˘م ع˘با˘سسلا خ˘يرا˘˘ت
ةرادإا ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘ن ل˘˘ّم˘˘حو .مدا˘˘ق˘˘لا
ةلماكلا ةيلوؤوسسملا لÓتح’ا نوجسس
ي˘ت˘لا ،ة˘م˘لا˘سسم ر˘ي˘˘سسأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح ن˘˘ع

ةجهنمملا اهتسساي˘سس ه˘ق˘ح˘ب تسسرا˘م
دمعتملا يبطلا لامهإ’اب ةلثمتملاو
هذه ىلإا لسصو ىتح (ءيطبلا لتقلا)
ةمظنم بلاطو ،ةري˘ط˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
تا˘ه˘ج ة˘فا˘كو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ،صصا˘˘سصت˘˘˘خ’ا
ىر˘˘سسأ’ا ن˘˘ع جار˘˘˘فإÓ˘˘˘ل ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
عم اميسس ’ ،نّسسلا رابكو ىسضرملا
،انورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا رار˘م˘ت˘سسا

ملاعلا هيف هجاوي يذلا تقولا يفف
لÓت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ل˘سصاو˘ت ،ءا˘بو˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
نينطاوملا نم ديزملا ّجزو ةيمويلا
هنأا ،ركذُي .اهنوجسس يف نيينيطسسلفلا
ه˘يد˘لاو˘ل عو˘ب˘سسأا و˘ح˘ن ل˘ب˘ق ح˘˘م˘˘ُسس
ن˘م˘˘سض ق˘˘ئا˘˘قد (7) ةد˘م˘ل ه˘ترا˘˘يز˘˘ب
،لÓتح’ا ا˘ه˘سضر˘ف ة˘سصا˘خ تاءار˘جإا

انكمتي مل نيماع ةبارق دعب كلذو

مل ةرايزلا لÓخو ،هترايز نم اهيف
ناك يذلا امهلجن ةفرعم نم انكمتي
ام ءاّرج ،ةيودأ’ا ريثأات تحت اًمّونم
راسشُي .يحسص عسضو نم هل لسصو
،محل تيب نم ةملاسسم ريسسأ’ا نأا ىلإا

نم ةنوكملا هتلئاعل ركبلا نب’ا وهو
ذنم لقتع˘م ،ه˘يد˘لاوو ءا˘ق˘سشأا ةر˘سشع
ةدمل نجّسسلاب موكحمو ،2002 ماع
.اًماع (02)

صسدقلا - يدومضس يلع :ريرقت
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اهتاقاطب ريوزتو تارايضسلا كيكفتو  ةقرضس نهتمت

 ةيمإرجإإ ةكبصش ككفي ةلصشنخ نمأإ
تايلو5 يف طصشنت

ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سش كي˘˘كف˘˘˘ت
تارا˘ي˘سسلا ة˘قر˘سس ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ت
تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشلاو ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ريوزتو اهكيكفتو ،ةريغسصلا
ةدا˘عإاو ة˘يدا˘مر˘لا ا˘ه˘تا˘قا˘˘ط˘˘ب
صسيئر بسسح ةيسضقلا ،اهعيب

˘˘مÓ˘˘عإ’او لا˘˘سصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ
رثكأ’ دوعت ،ن˘مأ’ا ة˘ير˘يد˘م˘ب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ن˘ير˘ه˘سش ن˘˘م
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘تو ،ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘˘سسم˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل صصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ’ا

7 ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،تا˘˘ي’و
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘سشأا
،ةنسس04و03 ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب

تارايسس4 عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سساو
،ةر˘ي˘غ˘سص ة˘ن˘حا˘سشو ،ة˘ي˘حا˘ي˘سس
نم ءزجو ،م˘ي˘قر˘ت ة˘حو˘ل84و
تاقاطب6و ،ة˘ب˘كر˘م ل˘كي˘˘ه
عيبلا صصخر نم ددعو ،ةيدامر
غل˘ب˘مو ،صضا˘ي˘ب ى˘ل˘ع ةا˘سضم˘م
34 ع˘ي˘ب˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘˘م
ن˘م دد˘عو ،م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،ةلمعتسسملا ةلا˘ق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا

ة˘كب˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
،جاو˘فأا ل˘كسش ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘م
ةيلم˘ع ي˘ف صصت˘خ˘م جو˘ف ل˘ك
،ةقرسسلا ،دسصرت˘لاو ة˘سسار˘ح˘لا)
(ع˘ي˘ب˘لا ،ر˘يوز˘˘ت˘˘لا ،كي˘˘كف˘˘ت˘˘لا

لاز˘ت ’ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
قئاثولا نع فسشكلل ةرمتسسم
.ةاسضمملاو ،ةوزملا

   يداعضس. يون

حوارتت صصاخسشأا60 بيسصأا
05و رهسشلا نيب ام مهرامعأا
ءار˘ج زا˘غ˘ل˘ل قا˘ن˘ت˘خا˘ب ة˘ن˘˘سس
يدا˘˘حأا زا˘˘غ م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسا
عقو لوأ’ا ثداحلا ،نوبركلا
نب ةيدلبب نكسسم002  يحب
صصاخسشأا30 بيسصأا نيأا دواد
قا˘ن˘ت˘خا˘ب ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ام مهرام˘عأا حوار˘ت˘تو زا˘غ˘ل˘ل
يناثو ةنسس82و رهسشلا نيب

ح˘˘لا˘˘سصم ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘سس ثدا˘˘˘ح
عرا˘سشب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ةي’ولا ةم˘سصا˘ع˘ب صشور˘ي˘م˘ع
3 قا˘ن˘ت˘خا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م صصا˘خ˘˘سشأا

ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘تو
ءار˘˘ج ة˘˘ن˘˘سس05و ة˘˘˘ن˘˘˘سس
يدا˘حأا زا˘غ˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسا
م˘ت ا˘يا˘ح˘˘سضلا .نو˘˘بر˘˘˘كلا
ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ةحلسصم وحن ةيندملا ةيامحلا
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘سس’ا

.نازيلغب فايسضوب دمحم
بويأا .صس

ةيلوحكلا تابورضشملاو تاردخملاب ةرجاتملا يمانت ىلإا ةفاضضإا

سسابعلب يديصس يف يحصصلإ رجحلل ةفلاخم فلأإ41 ليجصست
ةيونضسلا ةليضصحلا صضرع لÓخ صسابعلب يديضس ةيلوب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق فضشك

اضصرق5382و جلاعملا فيكلا نم غلك01 نم ديزأا زجح ةيضضاملا ةنضسلا لÓخ مت هنأاب كردلا تادحول
،ةيلوحكلا تابورضشملاب يعرضشلا ريغ راجتإلاب قلعتت ةيضضق4441 ةجلاعم نم هحلاضصم تنكمت امك،اضسولهم

.ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو فلأا52 براقي ام زجح نم تنكمت ثيح

نأا كردلا لاجر ليلاحت تنيب
ن˘م ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘لا با˘ب˘سشلا ة˘˘ئ˘˘ف
ةنسس04و81 نيب ام رمعلا
˘ما˘ع˘˘لا مار˘˘جإ’ا ي˘˘ف تطرو˘˘ت
،ةئاملا نم14 قوفت ةبسسنب
ةيميلقإ’ا تادحولا تنياع نيأا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا لا˘˘ج˘˘م اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
ةسصاخلا ة˘طر˘سشلاو ة˘سصا˘خ˘لا

تلجسسو اذ˘ه ،ة˘ي˘سضق1369
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ
نم ةيئاقولا ريباد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
رثكأا انوروك صسوريف يسشفت
تفلتخا ةفلاخم فلأا41 نم
ةيسسيسسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا ن˘ي˘ب
اذه راسشتنا نم دحلل ةيعدرلاو
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

ثادحأ’ا ةيامح ةقرف تجلاع
نبا ةيدلبب اي˘لا˘ح ةز˘كر˘م˘ت˘م˘لا
ن˘مو ،ة˘ي˘˘سضق27 صسيدا˘˘˘˘ب

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ا˘ه˘ب˘نا˘ج
26 اهنم ةيسضق7902 تنياع
،ةحنج5351و ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج
،ةفلاخم005 ىلإا ةفاسضإ’اب
2142 فيقوت نم تنكمت نيأا
نهر821 مهنم عدوأا اسصخسش
تحت03 عسضو متو صسبحلا

ىقبتو اذه ،ةيئاسضقلا ةباقرلا
ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا

كرد˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع
ة˘قر˘سس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ي˘ن˘طو˘˘لا
تحا˘˘˘طأا ن˘˘˘يأا ،ي˘˘˘˘سشاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا تا˘كب˘˘سشب
ةينيدلا تابسسان˘م˘لا تل˘غ˘ت˘سسا

ةرات ل˘حر˘لاود˘ب˘لا د˘ع˘ُبو ةرا˘ت
عاجر˘ت˘سسا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ىر˘خأا

تا˘كر˘˘ح˘˘مو تارا˘˘ي˘˘سس ةد˘˘ع
ن˘مأا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ..ة˘˘قور˘˘سسم
ه˘ي˘ف تن˘˘يا˘˘ع د˘˘ق تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

ريسس ثداح03 كردلا حلاسصم
اسصخسش04 ةا˘فو ن˘ع ر˘ف˘˘سسأا

ىقبت˘ل ن˘ير˘خآا911 حر˘˘˘جو
رد˘سصت˘ت ة˘˘ق˘˘ئا˘˘ف˘˘لا ة˘˘عر˘˘سسلا
،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا با˘˘هرإا با˘˘ب˘˘سسأا

م˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘فو
تاذ تلجسس دقف ةينورتكلإ’ا
اهتنكم ةيسضق91 تادحولا

.صصخسش91 فيقوت نم

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةرئاد نمأ’ ةعبات˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
اذه ةياهن لÓخ ةياجبب روزيمأا
قوبسسم فيقوت نم عوبسسأ’ا
ة˘قر˘سس ي˘ف صصت˘خ˘م ا˘ي˘ئا˘˘سضق
.ةيراجتلا تÓحملا

دعب تءاج ةيلمعلا ليسصافت
تقو يف ةطرسشلا رسصانع مايق
تا˘يرود˘ب ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ر˘خأا˘˘ت˘˘م
صصا˘سصت˘خإ’ا عا˘ط˘ق˘ب ة˘ب˘قار˘م
عرا˘سش ى˘لإا م˘ه˘لو˘سصو د˘ن˘˘عو
ةنيدم ط˘سسو د˘م˘حأا ي˘سشو˘ع˘م
صضرعت مههابتنإا تفل روزيمأا
د˘˘˘حأ’ يد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ةسصاخلا ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
،يئزجلا بيرختلل موحللا عيبب
لوا˘ح نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘ت د˘ع˘بو
جور˘˘˘خ˘˘˘لا صصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا د˘˘˘حأا

ل˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م رار˘˘ف˘˘لاو

متيل ،ةقر˘سسلا ل˘ح˘م يرا˘ج˘ت˘لا
رمأ’ا قلعتيو ةرسشابم هفيقوت
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا (صس .ب)و˘عد˘م˘لا˘ب
قو˘ب˘سسم ،ة˘ن˘سس72 ر˘م˘ع˘˘لا
رسصقلا ةنيدمب ميقملا ،ايئاسضق
دعبو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب
يدسسج˘لا صسم˘ل˘ت˘ل˘ل ه˘عا˘سضخإا

غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض
جد00725ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘م
ي˘ف ،(ن˘ي˘كسس) صضي˘بأا حÓ˘سسو
ة˘ب˘قار˘م د˘ع˘بو قا˘ي˘˘سسلا صسف˘˘ن
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب
نا˘كم ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
ناث لحم فاسشتكا مت ةقرسسلا

صضرع˘ت ة˘با˘سصق˘ل˘ل صصسصخ˘م
ه˘˘با˘˘ب˘˘ل يد˘˘يد˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘ت˘˘˘سسلا
صسفنبو بير˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘جرا˘خ˘لا
لحملا يف ةجهتنملا ةقيرطلا
بحاسصب لاسصتإ’ا دعب ،لوأ’ا

ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ح˘م˘لا
نم يلام غلبم ةقرسسل صضرعت
ردقي يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ح˘م˘لا ل˘خاد
ة˘يا˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب .جد000,05ـب
دسض يئازج فلم زجنأا قيقحتلا
ة˘ي˘سضق ل˘جأ’ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا
ل˘خاد ن˘˘م ر˘˘سسكلا˘˘ب ة˘˘قر˘˘سسلا

صسبلت ةلاح يف يراجتلا لحم
راسضحتسسإاو ليللا يفرظ عم
ل˘م˘ح ،كر˘˘ح˘˘م تاذ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
م˘تو ،رو˘سضح˘م صضي˘بأا حÓ˘سس
ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت
صصتخملا روزيمأا ةمكحم ىدل
لوثملا ةسسلج د˘ع˘بو ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
ةبوقع هقح يف ردسص يروفلا

ذ˘˘فا˘˘ن صسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘˘سس30
ا˘˘˘هرد˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘غو
 .عاديإا رمأا عم جد000.002

 ت .ك

ودبع .صص

ينهملإ نيوكتلإ ةقحلم
لامهإلإ يناعت موحرمب

سسابعلب يديصس يف
ةقحلمب نوضصبرتملا ددج

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا
يضضاقلا مهبلطم موحرم ةيدلبب
هذهب نيوكتلا فورظ نيضسحتب
مضسإلا لمحت تلظ يتلا ةقحلملا

فورظلا دوجو نود طقف
ةلوازمل ةبضسانملا ةيضضرألاو
صصقن رارغ ىلع اهب نيوكتلا
مادعنا ىتحو داتعلاو ةذتاضسألا
لغضشلا تلظ يتلا ةئفدتلا
نع نولثمم حرط .مهل لغاضشلا
اذهب نينهتمملاو نيضصبرتملا
ةديدع لكاضشم بدتنملا عرفلا

ءاملا صسأار زكرم ريدم روضضحب
ةينعملا تاهجلل اهلقنب دعو يذلا

ثيح ،اهيف رظنلا لجأا نم
حتف يف بلاطملا تضصخلت
بضسانتت ةديدج تاضصضصخت
يتلا ةقطنملا تايضصوضصخو
اهناكضس نم مظعألا داوضسلا دمتعي

ةضسراممو يضشاوملا ةيبرت ىلع
قلعتت ىرخأاو ةيحÓف تاطاضشن
ةفاضضإلاب ،ةيديلقتلا فرحلاب
بلجت ىرخأا تاضصضصخت ىلإا
يف نيبضسارلا نم بابضشلا هابتنا
وحن هجوتلا لدب ميلعتلا
امود يذلا يضسردملا برضستلا

نمو ،ةميخو بقاوع هل نوكت
ءلؤوه ولثمم حرط ىرخأا ةهج

ةيلخادلا ةئيهتلا بايغ لكضشم
لظ يف ةضسضسؤوملاب ةيجراخلاو

،معطملا حتف مدعو زاغلا بايغ
نيفظوم فيظوت نع Óضضف
،عرفلا رييضستب فلكم نييعتو
يتلا ةقحلملا هذه نأا ركذي
يناعت تلظ ابدتنم اعرف ربتعت
ةديدع تاونضس ذنم تÓيولا

وهو ،اهنع لوؤوضسم بايغ ببضسب
زكرملا ريدم دعو يذلا رمألا

امك،ابيرق هلحب ءاملا صسأارب
بضسانملا خانملا ريفوتب دهعت
،مداقلا مضسوملا تاضصضصخت حتفو
.ءلؤوه ناضسحتضسا يقل ام
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 ةياجب

نمألإ ةصضبق يف روزيمأاب ةيراجتلإ تÓحملإ قراصس

نم تارسشعلا ،صسمأا ةليل جرخ
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و با˘˘ب˘˘˘سش
عراو˘سش تبا˘ج ة˘ي˘ل˘ي˘ل ةر˘ي˘سسم
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حأاو
ىسسي˘ع د’وأا ،ي˘لا˘فو˘سشنو˘كلا

ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت كلذو ،فو˘˘يأاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت رار˘م˘ت˘˘سسا م˘˘ه˘˘سضفر
،مهتي’و ىلع يحسصلا رجحلا

داكي تاباسصإ’ا ددع نأا مغر
ع˘م ة˘نرا˘˘ق˘˘م مد˘˘ع˘˘ن˘˘م نو˘˘كي
رجحلا عفر مت ىرخأا تاي’و
نايع دوهسش بسسحو اذه ،اهنع
ي˘سسي˘ئر˘لا بب˘˘سسلا نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف
و˘ه ةر˘ي˘سسم˘لا هذ˘ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل

صضعب ن˘ي˘ب ة˘ي˘مÓ˘ك تادا˘سشم
يتلا نمأ’ا حلاسصمو بابسشلا

ى˘لإا لو˘خد˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘ط
رجحلا تيقوت مارتحاو لزانملا
ه˘˘سضفر ا˘˘م و˘˘˘هو ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

اهدعب رومأ’ا روطتتل ،ء’ؤوه
ةريسسم يف جورخلاو عمجتلاب
بابسشلا صضعب بسسحو  .ةيليل
نم اعرذ اوقاسض مهنإاف جتحملا
هذه ىلع صضورفملا راسصحلا
،ت’اجملا عيمج يفو ةي’ولا

يتلا رايعم˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م
عفر يف تاط˘ل˘سسلا ه˘تد˘م˘ت˘عا
تا˘ي’و˘لا صضع˘ب ن˘ع ر˘ج˘ح˘لا

ن˘م ر˘ب˘كأا ما˘قرأا ل˘ج˘سست ي˘هو
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و
تاباسصإ’ا دادعأا يف ارارقتسسا

اودكأا ثيح ،رهسش يلاوح ذنم
دوكرلا اهباسصأا م˘ه˘ترا˘ج˘ت نأا˘ب
يف اوراسصو تفقوت مهلامعأاو
نودسسحي ’ يعامتجا عسضو
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ه˘ي˘ل˘ع
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
،هذه يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘ي˘سضق
امم رثكأا رسضت تحبسصأا يتلا
بابسشلا ه˘لا˘ق ا˘م بسسح ع˘ف˘ن˘ت
.امئاد جتحملا

ميهارب .ع

ىرخأا تايلو ىلع رجحلا عفر مت نأا دعب
يحصصلإ رجحلل اصضفر لجيجب ةيليل ةريصسم

نازيلغ
نوبركلإ يداحأإ زاغب سصاخصشأإ6 قانتخإ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس
ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ تن˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘ت
نم رثكأا جات˘نإا ة˘مر˘سصن˘م˘لا

كامسسأا نم نط نويلم31
فلتخم نم يرحبلا ديسصلا
قرزأا كم˘˘˘˘˘˘˘˘سس) عاو˘˘˘˘˘˘˘˘نأ’ا

تا˘˘ير˘˘سشق ،صضي˘˘بأا كم˘˘سسو
19 اهنمسض نم (تايوخرو
.قرزأ’ا كمسسلا نم ةئملاب
ئناوم لازت ’ جاتنإ’ا اذهب
تن˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و
فاسص ينب يئانيم اديدحتو
ظ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت را˘˘˘˘˘جزو˘˘˘˘˘بو
ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ا˘م˘ه˘ت˘نا˘˘كم˘˘ب
ثيح نم ينطولا ىوتسسملا
م˘˘غر ي˘˘˘كم˘˘˘سسلا جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
ةئيسسلا ةي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا
ىو˘ت˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع جا˘˘ت˘˘نإ’ا
9102 يماع لÓخ ينطولا
جا˘ت˘˘نإ’ا رد˘˘ق˘˘يو .0202 /
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘كم˘˘سسلا

0202 ما˘ع˘˘ل ن˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا
نط566.526.31وحنب
تايوخرلاو تايرسشقلا اهنم
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا ى˘˘لإا ةرد˘˘سصم˘˘لا

اهجاتنإا غلب يتلاو ايرسصح
. نط322672
ةنيفسس814 دجوت ريكذتلل

ىوتسسم ىلع ةلجسسم ديسص
922 تكراسش ثيح ،ةي’ولا

ي˘˘ف ط˘˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘سص ةد˘˘˘حو
را˘سشم˘لا ي˘كم˘سسلا جا˘ت˘˘نإ’ا
ةدحو261 كلذ يف امب هيلإا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم
ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ن˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا
ةي’ولا نم ةنوت نفسس عبرأا

ةلج˘سسم د˘ي˘سص ةد˘حو76و
دد˘˘ع ا˘˘مأا .ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
ة˘ل˘ما˘ع ةو˘˘ق ن˘˘م ةرا˘˘ح˘˘ب˘˘لا
Óجسسم5866وحنب ردقتف
252و ا˘كلا˘˘م672 م˘ه˘ن˘م
.اراحب7516و ايكيناكيم

 ةنوب Úضسح

تنصشومت نيعب كمصسلإ نم نط نويلم31 جاتنإإ

ةجارد قئاسس صسهدت ةرايسس
صسابعلب يديسس يف ةيران
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘خد˘ت
نم صسابعلب يديسس ةي’ول
هعرسصم صصخسش يقل لجأا

حور˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘خآا بي˘˘˘˘˘سصأاو
رور˘م ثدا˘ح ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع تي˘˘˘م˘˘˘م
يلامسشلا يبانتجإ’ا قيرطلا

ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا نارود رو˘˘˘ح˘˘˘˘م
يديسسب59 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا
د˘˘˘ع˘˘˘ب اذ˘˘˘هو ،صسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب

ة˘جارد˘ب ةرا˘ي˘˘سس ماد˘˘ط˘˘سصا
ةا˘فو ى˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن

ة˘يرا˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا بحا˘˘سص
يف ةنسس53 غلابلا »م .ح»
ة˘˘با˘˘سصإاو ،نا˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
حور˘˘˘ج˘˘˘ب ه˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

حلاسصم تلق˘ن ذإا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ث˘ج ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘ح˘ل˘سصم و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

ىفسشتسسملاب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح
.يعماجلا

ودبع .صص

تنصشومت نيعب كمصسلإ نم نط نويلم31 جاتنإإ



849209ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج02ـل قفاوملا1202 يرفيف2ءاثÓثلايلحم
صصاخضشأا3 نم ةنوكتم

ةملاڤب يصشإوملإ ةقرصس ةباصصع فيقوت
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا دار˘˘˘فأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
نم ةملاقب لئابنلا مامحب
ةسصتخم ةكب˘سش كي˘كف˘ت
،ي˘سشاو˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سس ي˘˘ف
حوارتت دارفأا30 نوكتت
23و42 نيب ام مهرامعأا
ةي’و نم نوردحني ةنسس
او˘طرو˘ت ،صسار˘˘ها قو˘˘سس
ى˘ل˘عو˘ط˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
تÓ˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘سص’ا ىد˘˘˘˘حإا
مامح ةقطنمب ةدجاوتملا
اهلÓخ اوفدهتسسا لئابنلا

ةعبات منغلا نم اسسأار51
.ب) ىمسسملا ة˘ي˘ح˘سضل˘ل
دعب ةرسشابم ماق يذلا ،(م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘˘لإا ه˘˘فا˘˘سشت˘˘كا
غÓ˘ب م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘قر˘˘سسلا

˘ما˘مأا ن˘ي˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م د˘˘سض
ي˘˘ت˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم

يف روفلا ىلع ترسشاب
طيسشنتو قيقحتلا ةيلمع
يتلاو مÓعتسس’ا رسصنع
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا
قلعتيو مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
،(ت .ب) نم لكب رمأ’ا
ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا (أا .ط) ،(ل .ق)
نيب ام مهرامعأا  حوارتت
ةنسس23و42
ة˘ي’و ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘يو
مهدايتقاو  صسارها قوسس
حتف نيأا ةقرفلا رقم ىلإا

ل˘ب˘ق   ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘˘هد˘˘سض
ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
لا˘˘حأا يذ˘˘لا فو˘˘ق˘˘سشو˘˘ب
ي˘˘سضا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ر˘˘مأا يذ˘˘لا ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
.صسبحلا مهعاديإاب

 ناوضضر .ب

مئاقلا عورضشملا زاجنإا رخأات لوح قيقحتلا ىلإا ةفاضضإا
يدلب بعلمب بلاطي سسابعلب يديصسب يندملإ عمتجملإ

يد˘ل˘ب˘لا بت˘كم˘˘لا د˘˘سشا˘˘ن
يندملا عمتجملا ةمظنمل
يلاو مامحلا ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
نم صسابعلب يديسس ةي’و
ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا

لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سس’
يذ˘لا يد˘ل˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

˘˘مر˘˘ح ا˘˘م ،ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع تل˘˘ظ
ن˘˘م يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
تارودلا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
.ةيوركلا

ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م حر˘˘˘طو
لكسشم يندملا عمتجملا

ةيسضايرلا قفارم˘لا با˘ي˘غ
،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا

حتف ةرور˘سضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةفرع˘م ل˘جأا ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت
رخأاتلا اذه يف ببسستملا

يسضاقلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت م˘غر
ةيسضاقلا دÓبلا يف لوأ’ا
نمسض ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ع˘سضو˘ب
اوبلاط امك ،لظلا قطانم
با˘˘ب˘˘سشلا راد ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ب
يدلبلا بعل˘م˘لا ة˘ل˘م˘كتو

اذ˘ه ،ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سستو
ةينطولا ةمظنملا تناكو
يندملا عمتجملا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ةعقاولا مامحل رئب ةيدلبب
ةي’و بونج ىسصقأا يف
دق ارخؤوم صسابعلب يديسس
ىو˘كسش ة˘سضير˘ع تع˘˘فر
ةلمج تنمسضت يلاولا ىلإا

ت’ا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سشن’ا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
يتلا ةقطنملاب ةل˘ج˘سسم˘لا

صشيعلا ريفوت نود تلاح
ثب˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،م˘˘ير˘˘كلا
ع˘سضو˘لا مزأا˘ت ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘˘ف
صصخ˘سش د˘قو ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب
ةمظنملل يدلبلا بتكملا
ل˘ي˘قار˘ع˘لا م˘هأا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لاو
مامحلا ر˘ئ˘ب نا˘كسس ا˘ه˘ن˘م
بايغب اهلمجم ةقلع˘ت˘م˘لا
ءارتها نع كيهان ةيمنتلا
اهسضعب باي˘غو ق˘فار˘م˘لا

ةعقر عاسستا ىلإا ىدأا ام
.ةقطنملاب رقفلا

ب .صس

لزانملإ ةقرصس ةباصصعب حيطت نمألإ حلاصصم
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق تق˘˘˘لأا
ثلاثلا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب
ة˘˘ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘ل˘˘˘ع صضب˘˘˘ق˘˘˘لا
يناثلا دقعلا يف صصاخسشأا

ي˘ف او˘طرو˘ت ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م
عم رارسشأا ةيعمج نيوكت
نكسسم لخاد نم ةقرسسلا
رفاوت˘ب زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط ي˘ف

ةانجلا ددعتو ليللا يفرظ
لقن ة˘ل˘ي˘سسو لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ى˘لو˘ت˘سسا ثي˘ح ،ة˘ب˘˘كر˘˘م
ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
تاد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘مو صضار˘˘˘˘˘˘˘غأا

اوذولي نأا لبق ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ةبكرم نتم ىلع رارفلاب
ىلإا دوعت ةيسضقلا راوطأا
ةطرسشلا تاوق لÓ˘غ˘ت˘سسا
ثلاثلا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب
صضرعت اهدافم تامولعمل
زاجنإ’ا روط يف نكسسم
ي˘ت˘لا ة˘قر˘سسلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل

تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ع تلا˘˘˘˘˘ط
50  ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م تاودأاو
تاذ ةي˘ط˘ئا˘ح تا˘ن˘خ˘سسم
،يئام كرحم ،تادحو01

يئابره˘ك حا˘ب˘سصم031
ر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م
ىرخأا ةينورتكلإا ةزهجأاو
رار˘ف˘لا˘ب اوذو˘ل˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
،ةسصاخ ةبكرم نتم ىلع
تاير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت د˘ع˘ب
ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تن˘كم˘˘ت
هبتسشملا ةيوه ديدحت نم
30 مهدد˘ع غ˘لا˘ب˘لا م˘ه˘ي˘ف
يناثلا دقعلا يف صصاخسشأا

م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ر˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةبقارم دعب اعابت مهفيقوت
.مهتاكرحتل ةقيقد
ع˘ي˘م˘ج ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو
م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا
دسض ةيئاسضق تافلم زاجنإا
ةمهت نع مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
عم رارسشأا ةيعمج نيوكت
نكسسم لخاد نم ةقرسسلا
رفاو˘ت˘ب زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط ي˘ف

ةانجلا ددعتو ليللا يفرظ
ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘سسو لا˘م˘ع˘ت˘سساو
مهبجومب اومد˘ق (ة˘ب˘كر˘م)
.ةباينلا مامأا
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راتكه فلأا711 نم ديزأا ىلإا

ةليمب بوبحلإ نم ةعورزملإ ةحاصسملإ عافترإ

ةلودلا لبق نم ةمعدم
ةصسبتب ماعنألإ ةيذغأإ نم لإوم فلآإ7 ةدافتصسإ

يحÓفلا مضسوملا مضسرب تاراتكه903و فلأا711 ىلإا ةليم ةيلوب بوبحلا عاونأا فلتخمب ةعورزملا ةحاضسملا تعفترا
ةيلحملا ةيريدملاب ينقتلا معدلاو جاتنإلا ميظنت ةحلضصم صسيئر نم صسمأا لوأا ملع ام بضسح ،1202 -0202 يراجلا

.تاتفلوب دمحم ةيحÓفلا حلاضصملل

ي˘˘ف لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘سضوأا
ة˘˘˘حا˘˘˘سسم نأا˘˘˘ب ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
م˘˘سسر˘˘ب ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
يسضقنم˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا
411 تغ˘˘˘ل˘˘˘˘ب (0202‐9102)
ققح ا˘م˘م را˘ت˘كه909و ف˘˘لأا
فلأا578و نويل˘م20 جات˘نإا
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
.بوبحلا

بو˘ب˘ح˘لا ة˘حا˘سسم عزو˘ت˘˘تو
نيب مسسوملا اذه مسسرب ةزجنملا

حمقلا نم راتكه91و فلأا07
352و ف˘˘˘˘لأا02و بل˘˘˘˘سصلا

فلأا22و ن˘ي˘ل ح˘م˘˘ق را˘˘ت˘˘كه
ر˘ي˘ع˘سشلا ن˘م را˘˘ت˘˘كه241و
.لاطرخلا نم راتكه5984و
ة˘ل˘م˘˘ح حا˘˘ج˘˘نإ’ صصسصخ د˘˘قو
ام مسسوملا اذهل رذبلاو ثرحلا

36و ف˘˘˘˘لأا351 ه˘عو˘م˘ج˘م
اهن˘م عزو روذ˘ب˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘ق
راطنق116و ف˘˘˘˘˘لأا141
ةينوا˘ع˘ت نزا˘خ˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
ةي’ول ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

.ةليم
مسسوملا اذه مسسرب دافتسسا امك
احÓف5361 ه˘عو˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م
جا˘˘ت˘˘نإا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش ي˘˘ف ا˘˘ط˘˘سشا˘˘˘ن
«قيفر˘لا» صضر˘ق ن˘م بو˘ب˘ح˘لا

ددع يف اعافترا دعي ام وهو

صضرقلا اذه نم نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ءانتق’ نيجتنملا معدل هجوملا
نم اهريغو ةدمسسأ’او روذبلا
ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأ’ا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ناك يذلا يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا˘ب

.اديفتسسم0551 هيف مهددع
يف ةدايز˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا ع˘جرأاو
ن˘˘م ة˘˘عورز˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ى˘لإا م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
نيديفتسسملا ددع يف عافتر’ا

،«ق˘ي˘فر˘لا» صضر˘ق ة˘غ˘ي˘سص ن˘م

فور˘ظ˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا
نم نيحÓفلا نيكمتل ةمئÓملا
تايم˘كلا˘ب ةد˘م˘سسأ’او روذ˘ب˘لا
.بسسانملا تقولا يف ةمزÓلا

ةيحÓف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ل˘م˘ع˘تو
ءاكرسشلا عيمج ة˘ق˘فر ة˘ل˘ي˘م˘ب
ة˘ق˘فار˘م ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لاو
بوبحلل نيجتنملا نيحÓفلا

ةبعسشلا هذه نأا رابتعا ىلع
ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ارا˘˘سشت˘˘نا ر˘˘ث˘˘˘كأ’ا

˘˘ما˘˘يأا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

ة˘˘˘يدا˘˘˘سشرإاو ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
تا˘ي˘ف˘ي˘كلا م˘يد˘ق˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
صضارمأ’او ةراسضلا باسشعأ’ا

را˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م اذ˘˘˘˘كو
نامسضل ليسصاحمل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةو˘جر˘م˘لا فاد˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.دودرملا عفرو

ف’آا7 نم ديزأا ديفتسسيسس
لبإاو يسشاوم يبرم نيب لاوم
ة˘˘يذ˘˘غأا ن˘˘م ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘˘ب
فر˘ط ن˘م ة˘م˘عد˘م˘لا ما˘ع˘نأ’ا
ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ة˘˘لود˘˘لا
ةرازو ن˘ع ار˘خؤو˘˘م ةردا˘˘سصلا
،ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

صسمأا لوأا هب دافأا ام بسسح
ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر
.يناطلسس ىفطسصم ةحÓفلل
تاذ حسضوأا هل حيرسصت يفو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نأا˘˘˘ب رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا
ةقلعتم˘لاو ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا
م˘ئاو˘ق ن˘ي˘ي˘˘ح˘˘تو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘ب
ة˘يذ˘غأا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تر˘ف˘سسأا ،ة˘م˘عد˘م˘لا ما˘ع˘˘نأ’ا

ف’آا7 نم ديزأا ءاسصحإا نع
ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘˘م لاو˘˘م
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
تر˘فو˘ت نأا د˘ع˘ب ةدا˘ف˘ت˘سس’ا˘ب
طور˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
.اهيلع صصوسصنملا
نم يرازو رارق رودسص رثإاف

ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو فرط
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب ي˘سضق˘ي ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

ن˘ي˘لاو˘م˘لا م˘ئاو˘˘ق ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘تو
ءاذ˘غ˘لا ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
،ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘˘م م˘˘عد˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تر˘˘سشا˘˘ب
ن˘م ة˘˘نو˘˘كم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

حلاسصملا ةيريدم نع نيلثمم
ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غو ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

داحتÓل نييلحملا ني˘عر˘ف˘لاو
نييرئازجلا نيحÓفلل ينطولا

يينهمل كرتسشملا صسلجملاو
˘˘مو˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك بع˘˘˘سش
،ل˘بإ’او بي˘ل˘ح˘لاو ءار˘م˘˘ح˘˘لا

رهسش ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘ل˘م˘ع
ا˘˘م˘˘ك ،مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘˘كأا
.ردسصملا صسفن حسضوأا

ةنجللا هذه لمع رفسسأا دقو
ديزأا مسضت ةمئاق ديدحت نع
لاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ف’آا7 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ءاذ˘غ˘لا ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
هنأا اديفم ،مهتاناويحل معدملا
ني˘ي˘عر˘ف˘لا ى˘لإا ا˘ه˘لا˘سسرإا م˘ت
بوبحلا ةينواعتل ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا

ناو˘يد˘لاو ة˘فا˘ج˘لا لو˘˘ق˘˘ب˘˘لاو
دسصق ماعنأ’ا ةيذغتل ينطولا

ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م
81 ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع فÓ˘˘عأ’ا

ةعزوم عيب ةط˘ق˘نو ة˘ن˘ح˘ط˘م
رئب اهمهأا تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ر˘ب˘ع
ة˘سسب˘تو ة˘ع˘ير˘˘سشلاو ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا

.تانيوعلاو
هنأا يناطلسس ديسسلا فاسضأاو
ةدافت˘سس’ا ة˘ي˘م˘ك د˘يد˘ح˘ت م˘ت
ن˘م غ˘ل˘ك01ـب لاو˘˘˘م ل˘˘˘كل
ي˘ف صسأار ل˘˘ك ن˘˘ع فÓ˘˘عأ’ا
ر˘ع˘سسلا دد˘˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سشلا
ةب˘سسن˘لا˘ب ءاو˘سس جد0051ـب
بل˘سصلا ح˘م˘ق˘لاوأا ة˘لا˘خ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
.نيللاوأا

تار˘سشع ىد˘بأا ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ةردنل مهاسضر مدع نيلاوملا
ءÓغو نحاطملا يف فÓعأ’ا
قاو˘˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا
نأا هنأاسش نم ام وهو ةيزاوملا
يعرلا ةيلمع ىلع ابلسس رثؤوي

.مهتاناويح ةيذغتو
قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف دا˘˘فأا د˘˘قو
ةر˘˘ق˘˘سشو˘˘ب قدا˘˘سصلا لاو˘˘م˘˘لا

تار˘˘˘سشع كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
ةيدلبب ةيسشاملا نم صسوؤورلا
لكسشم˘لا نأا˘ب صضي˘بأ’ا ءا˘م˘لا
مدع» ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي حور˘ط˘م˘لا
ن˘حا˘ط˘م˘لا با˘ح˘˘سصأا ماز˘˘ت˘˘لا
فÓعأÓل يعجر˘م˘لا ر˘ع˘سسلا˘ب
،ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘م م˘عد˘م˘لاو
رفوت ىلع ابلسس رثأا ام وهو
ةرورسضلاب ىدأاو ءاذغلا اذه
.«هراعسسأا عافترا ىلإا

نأاب ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ فا˘سضأاو
ر˘ع˘سس دد˘ح ي˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘خ˘˘ن˘˘لا»
اقفو ،اه˘ن˘م د˘حاو˘لا را˘ط˘ن˘ق˘لا
ر˘ي˘خأ’ا يرازو˘لا رو˘سشن˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘˘˘˘ف عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت ،جد0051ـب
ى˘ت˘˘حو ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لا قاو˘˘سسأ’ا

ديزأاب نحاطملا ىوتسسم ىلع
لقثي ام وهو «جد0063 نم
ن˘ي˘لاو˘م˘لا ل˘˘ها˘˘ك ‐ه˘˘ب˘˘سسح‐
ة˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
Óيلق ايرطم ا˘ط˘قا˘سست د˘ه˘سشت
ىلإا ىدأا رهسشأا8 ةبارق ذنم
ءا˘ط˘غ˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رو˘˘هد˘˘ت
.«يعرلل صصسصخملا يتابنلا
ة˘˘ي’و ي˘˘سصح˘˘˘ت ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإا ق˘˘˘فو ة˘˘˘سسب˘˘˘ت
ةيحÓف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م
نم صسأار فلأا027 نم ديزأا
نم صسأار ف’آا011و مانغأ’ا
بولح ةرقب ف’آا4و زعاملا
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001 نم ديزأإ زجح
تابورصشملإ نم ةدحو

ةيليملاب ةيلوحكلإ
لجيجب

نم ،لجيج نمأا حلاسصم تنكمت
نم ةدحو001نم ديزأا زجح
،ةيليملاب ةيلوحكلا تابورسشملا
لثمأ’ا لÓغتسس’ا لسضفب
لسصحت ةدكؤوم تامولعمل

يرسضحلا نمأ’ا رسصانع اهيلع
اهدافم ةيليملا ةرئاد نمأاب لوأ’ا
عيبب صصاخسشأ’ا دحأا مايق
نودب ةيلوحكلا تابورسشملا

قيرطلا ىوتسسم ىلع ةسصخر
مت ،ةيليملا ةنيدمب يبانتجإ’ا

هبتسشملا دجاوت ناكم ةمهادم
عيبلل ةطقنك هلغتسسي يذلا هيف
دعب ةرسشابم رارفلاب ذ’ ثيح
نيأا ،ةطرسشلا تاوقل هتدهاسشم
ناكملا كلذب زجحو طبسض مت

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةيمك
عاونأ’او ماجحأ’ا فلتخم نم
ةدحو001 نم ديزأاب تردق
تماق يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا
يف مهتنكم ةطرسشلا رسصانع اهب

ناكم ديدحت نم زيجو فرظ
هفيقوت متيل هيف هبتسشملا دجاوت
رـمأ’ا قـلعتي ،ةمات ةيفارتحاب
،ةنسس62 رـمعلا نم غلبي باسشب
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا دعبو
مامأا مدق هنأاسش يف ةينوناقلا
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

ةسساسسح ةعاسضب ةزايح :لجأ’
عيبو بيرهتلا قيرط نع صشغلل
نودب ةيلوحك تابورسشم
رمأا هقح يف ردسص نيأا ،ةسصخر
ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب عاديإا
.لجيجب

ع.يفطل
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 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 رئازجلا ةيلو
تاعزانملاو ةماعلا نوؤوششلا ،نينقتلا ةيريدم
 ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم
 تايعمجلا بتكم
8102 / ج م / ع ضش م / م ع ضش ت م /34 :مقرلا

 .ةيندبلا ةيبرتلاو ةشضايرلا1102 /62 :فلملا مقر

 ةيشضايرلا ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةئيهلا رييغتب غيلبتلا مÓتشسا لشصو

ـه3341 ماع رفشص81 يف خرؤوملا21/60 مقر نوناقلا نم81 ةداملا ماكحأل اقبط
ةركذم مÓتشسا مويلا اذه م˘ت ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا2102 يف˘نا˘ج21 ـل ق˘فاو˘م˘˘لا
80/80/6102 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘لا(ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ر˘شضح˘م) تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا
 :ةامشسملا ةيشضايرلا ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةئيهلا ةليكششت رييغتب ةقلعتملا

ضشارحلا كيبملوأا يدان/ يواهلا يشضايرلا يدانلا
 .ضشارحلا ( اقباشس وقافيز ) نيوينكيت دمحم يشضايرلا بكرملا : ـبةميقملا

ةيباختنإلا ةماعلا ةيعمجلا ءانثأا بختنملا قازرلا دبع يرودق :ديشسلا اهشسأارتي
 .80/80/6102 يف ةخرؤوملا
مدقلا ةرك :ةيشضايرلا تاشصاشصتخإلا ةيمنتو ةيقرت ىلع لمعلا- :ةيعمجلا فادهأا
،جنر˘ط˘ششلا ،د˘ي˘لا ةر˘ك ،ود˘ي˘ج˘لا ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا ،ي˘ف˘ير˘لا ود˘ع˘لا ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا ةر˘ك˘لا
 .حبرم فده نود هئاشضعأا ةدئافل ضسطغلا ةشضايرو ةرئاطلا ةرك ، زابمجلا

نم (20) ةرقفلا81 ةداملا ماكحأل اقفو راهششإلا تاءارجإاب مايقلا بجي يلاتلابو
.ركذلا فلاشسلا نوناقلا

ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ نيبختنملا ةيذيفنتلا ةئيهلا ءاشضعأا ةمئاق
80/80/6102 يف ةخرؤوملا

بقللا و مشسلا
 قازرلا دبع يرودق

ميكحلا دبع يركشسب
 ىفطشصم ةيفلاخم

 ىفطشصم يوادب
 دمحم ةرطبوب

 ريمشس يرمعم
 ميلشس راقع
 دارم ضشارق

 ةيعمجلا يف ةفيظولا
 ةيعمجلا ضسيئر

 ضسيئرلل لوألا بئان
 ضسيئرلل يناثلا بئان

 ماعلا نيمألا
 لاملا نيمأا

 وشضع
 وشضع
 وشضع

ةيدملا ةيلول ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم
ةيقاوربلاب ةيئافششتشسلا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا

932600974627000 :يئابجلا فيرعتلا مقر
10/1202 :مقر ايند تإردق طإرتصشإ عم حوتفم سضورع بلط نع نÓعإإ

ءارجإا نع ةيدملا ةيلو ةيقاوربلاب ةيئافششتشسإلا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا ملعت
ة˘˘يودألا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا د˘˘شصق ا˘˘ي˘˘ند تارد˘˘ق طار˘˘ت˘˘ششإا ع˘˘م حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م ضضور˘˘˘ع بل˘˘˘ط
:ةيلاتلا ضصشصحلا بشسح1202 ةنشسل ةيبطلا تازاغلاو تاكلهتشسملاو

ةيريدملا نم طورششلا رتفد بحشسل ةوعدم ةكراششملا يف ةبغارلا تاشسشسؤوملا
ةيقاوربلاب ةيئافششتشسإلا ةيمومعلا ةشسشسؤوم˘لا˘ب ل˘ئا˘شسو˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لا

ةعاشسلا نم ضسيمخلا ىلإا دحألا موي نم كلذو (ةيمومعلا تاقفشصلا بتكم)
ءاشسم03:61 ىلإا احابشص00:80
:يتأاي ام حششرتلا فلم نمشضتي:حششرتلا فلم
.دهعتملا فرط نم موتخمو خرؤوم يشضمم حششرتلاب حيرشصتلا -1
.قفرملا جذومنلا بشسح موتخمو خرؤوم ،يشضمم ،ةهازنلاب حيرشصتلا -2
قداشصم ةشسشسؤوم وأا ةكرشش ضسيشسأات ةلاح يف يشساشسألا نوناقلا نم ةخشسن -3
.قثوم فرط نم اهيلع
.ةطلشسلا ضضيوفتب ةقلعتملا قئاثولا -4
قداشصم هب مايقلا دارملا طاششنلا زمر لمحي يراجتلا لجشسلا نم ةخشسن -5
.CRNC حلاشصم فرط نم اهيلع
.ةموتخمو ةخرؤوم ،ةيشضمم ميلشستلا لاجآا ددحي مازتلإا-6
وأا نويدلا نم ةيلاخ لوعفملا ةيراشس بئارشضلا ةشصÓخ جرختشسم نم ةخشسن -7
.ةلودجم
.ةيئابجلا ةيوهلا ةقاطب نم ةخشسن -8
.لوعفملا ةيراشسsanc/sonsac تاقحتشسملا ءادآا ةداهشش -9
.ةيلشصأاو رهششأا30 زواجتت ل لوعفملا ةيراشس ةيلدعلا قباوشسلا ةداهشش -01
.تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو نم دراو دامتعا -11
فرط نم اهيلع قداشصم9102 -8102 -7102 تاونشسلل ةيلاملا لئاشصحلا -21
.بئارشضلا ةحلشصم
قداشصم9102 ةنشسل ةي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘با˘شسح˘لا عاد˘يإا ةدا˘ه˘شش ن˘م ة˘خ˘شسن -31
.CRNC  حلاشصم فرط نم اهيلع
.(PCR) داوملا ضصئاشصخل ةينقتلا ةقاطب-41
.جتنملا عم لماعتلا تبثت ةداهشش نيدروملل ةبشسنلاب -51
ةداهششو ة˘يدا˘مر˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ك ق˘ئا˘ثو˘ب ةرر˘ب˘م ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا ة˘م˘ئا˘ق -61
رداشص ةيراجلا ةنشسلل داتعلا درج رشضحمو كرحتملا داتعلل ةبشسنلاب نيمأاتلا

.كرحتملا ريغلا داتعلل ةبشسنلاب يئاشضق رشضحم نع
باحشصأا فرط نم ةاشضم˘م ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل د˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘شسح تادا˘ه˘شش -71
.عيراششملا
.MMA قوشسلا يف جوتنملا عشضو ةداهشش نم ةخشسن -81
:يتأاي ام ينقتلا ضضرعلا نمشضتي:ينقتلا ضضرعلا *
يف يوتحيو دهعتملا فرط نم موتخمو خرؤوم يشضمم يلاحلا طورششلا رتفد -1
.ديلا طخب ةبوتكم **لبقو ئرق** ةرابعلا ىلع هتحفشص رخآا
جذومنلا بشسح ةموتخمو ةخرؤوم ،ةيشضمم ،ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا -2
.قفرملا
.قفرملا جذومنلا بشسح موتخمو خرؤوم ،يشضمم ،باتتكلاب حيرشصتلا -3
:يتأاي ام يلاملا ضضرعلا نمشضتي:يلاملا ضضرعلا *
.قفرملا جدومنلا بشسح ةموتخمو ةخرؤوم ةيشضمم دهعتلا ةلاشسر -1
.موشسرلا لك باشستحا عم يشضممو موتخم خرؤوم يريدقتو يمك فششك -2
.موتخمو خرؤوم يشضمم ماقرألاو فورحلاب ةيودحولا راعشسألا لودج -3
:ضضورعلا ميدقت ةيفيك
ةيمومعلا ةشسشسؤوملل ةيمومعلا تاقفشصلا بتكم ىوتشسم ىلع ضضورعلا عاديا يغبني
:ةرابعلا ىوشس هيلع بتكي ل يشسيئر فرظ لخاد ةيقاوربلاب ةيئافششتشسإلا
مقر ةشصح -10/1202 :مقر ايند تاردق طارتششإا عم حوتفم ضضورع بلط**
فرظلا ةقلغم ةفرظأا ةثÓث ىلع يشسيئرلا فرظلا يوتحي**-حتفي ل ......
ثلاثلاو ينقتلا ضضرعلا ىلع يوتحي يناثلاو حششرتلا فلم ىلع يوتحي لوألا

.يلاملا ضضرعلا ىلع يوتحي
ةثلاثلا ةعاشسلا ىلع اموي رششع ةشسمخ51 ب ددحم ضضورعلا عاديإل لجأا رخآا

عم ضضورعلا بلط نع نÓعإلا اذه رششن خيرات نم ءادتبا00:31 لاوز رششع
ن˘˘ك˘˘م˘˘يو (ع.م.ضص.ر.ن)و ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘ند تارد˘˘˘ق طار˘˘˘ت˘˘˘ششإا
عاديإا لاجآا ءاهتنا موي متتشس يتلا ةفرظألا حتف ةيلمع روشضح نيدهعتملل
.00:41 لاوز رششع ةعبارلا ةعاشسلا ىلع ضضورعلا

ةشصحلا مقر
10
20
30
40
50
60
70

ةشصحلا نييعت
مدلا ةيفشصت داوم
ربخملاب تاموتوأا زاهجل داوم
ربخملا تÓعافم
يبطلا ريهطتلا داومو مÓفأا

تادامشض
ىرخأاو ةيبط تازاغ

ربإا/نقحلا تاودأا

ةشصحلا مقر
80
90
01
11
21
31
41

ةشصحلا نييعت
مدلا ةيفشصتل ةيبط تاقحلم
ربخملا تاكلهتشسم
فازنتشسلا / ةرطشسقلا / تاكلهتشسم
ىرخأا تاودأاو يديرولا نقحلا تاودأا

نانشسألا بطب ةشصاخ تاكلهتشسمو داوم
يناشسنإلا بطلل ةهجوم ىرخأا داوم
ايجولويريتكيب/ربخملا تÓعافم

وزو يزيت ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم
:يئابجلا فيرعتلا مقر
680510000510804

تاقفصصلل تقؤوم حنم نع نÓعإإ
يف خرؤوملا742-51 مقر يشسائرلا موشسرملا نم25و56 ةداملا ماكحأل اقبط
قفرملا تاشضيوفتو ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا61/90/5102
يف نيكراششملا نيدهعتملا ةفاك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا ة˘ير˘يد˘م م˘ل˘ع˘ت ،ما˘ع˘لا
ةحونمم ةقف˘شصل ا˘ع˘ب˘ت كلذو ةرا˘ششت˘شسإا ة˘لا˘شسر˘ب50/0202 م˘قر ةرا˘ششت˘شسلا

ةعباتلا ةيدلبلا قرطلا حيلشصتو ليهأات ةداعإا :ةنمشضتملا خشسف لحم تناك
،عــــل˘ق˘م ،نا˘قزو˘ب ،ة˘قزاز˘ع ،نو˘ن˘قاو ،ةدو˘كا˘م ،نو˘فزأا ،تر˘يز˘ق˘ي˘ت ر˘ئاود˘˘ل˘˘ل
،ة˘ت˘فز˘م˘لا ة˘ن˘شسار˘خ˘لا لا˘غ˘ششأا ن˘ثارإا ثا˘ن ءا˘ع˘برألاو د˘ششار يز˘ي˘ت ،وزو يز˘ي˘˘ت

ةيدلبلا قرطلل ةتفزملا ةنشسارخلاو ةئيهتلا لاغششأا ءاهنإا :90 مقر :ةشصح
نم يدؤوملا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ن˘شسار˘خو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت - ل˘م0021 ىل˘ع نرو˘ك˘عا ،ة˘قزاز˘ع
ةنشسارخ - يشسيع تيا ةيرق ىلإا لم0002 ىلع ثردت قيرحأا ىلإا ثيرشسكت
،ضضورعلا مييقتو ليلحت دعبو هنأاو لم0063 ىلع ةريم يدلبلا قيرطلا

غلبمب،RT ENAIZEM LRAS .ةيلاتلا ةشسشسؤوملل اتقؤوم ةقفشصلا تحنم
.رهششأا70 زاجنإلا ةدمو جد00.546.185.931 هردق
ةطقن05.04/05 :ينقتلا ضضرعلا
.يلام ضضرع لقأا :يلاملا ضضرعلا
489036400516000 :RT ENAIZEM LRAS FIN

يف خرؤوملا742-51 مقر يشسائرلا موشسرملا نم25و28 ةداملا ماكحأل اقبط
قفرملا تاشضيوفتو ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا61/90/5102
ةنجللا مامأا نعطلا ،حنملا اذه نوشضراعي نيذلا نيدهعتملا لك ناكمإاب ماعلا
مايأا (01) ةرششع لجأا يف وزو يزيت ةيلول ةيمومعلا تاقفشصلل ةيئلولا
اذإاو ،ةفاحشصلا وأاPOMOB يف نÓعإلا اذه رودشصل موي لوأا نم ءادتبا

عفرل ددحملا خيراتلا دتمي ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع مويلا اذه فداشص
.يلاوملا لمعلا موي ىلإا نعطلا

يف خرؤو˘م˘لا742-51 م˘قر ي˘شسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘لا ن˘م28 ةدام˘لا ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ب˘ط
قفرملا تاشضيوفتو ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا61/90/5102
ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم حلاشصمب لاشصتإلا نيدهعتملا يقاب ناكمإاب ،ماعلا
˘مو˘ي لوأا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘بإا ما˘˘يأا (30) ة˘ثÓ˘ث ها˘شصقأا ل˘˘جأا ي˘˘ف وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ل
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘ل˘شصف˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ىل˘˘ع عÓ˘˘طإلا ل˘˘جأا ن˘˘م نÓ˘˘عإلا اذ˘˘ه رود˘˘شصل

.ةيلاملاو ةينقتلا مهشضورع



ةدوع قيرط مصسرت تاطحم
اغيلصسدنوبلإ قابصسل دنومترود

تاراصصتنلا ةمعن دنومترود ايصسوروب داعتصسا
ىل˘ع بل˘غ˘ت˘لا˘ب اًدد˘ج˘م ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا ي˘˘ف
نم91ـلا ةلوجلا يف1-3 غروبصسغوأا هفيصض

د˘ع˘ب ءا˘ج را˘صصت˘نلا اذ˘ه ،ي˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا
ي˘˘ف طا˘˘ق˘˘ن8 لا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسي˘˘ف˘˘لا دو˘˘صسأا ناد˘˘ق˘˘ف
ىل˘ع را˘صصت˘˘نلا تق˘˘ب˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا3ـلا تلو˘˘ج˘˘لا
4ـلا ن˘ع ق˘ير˘ف˘لا د˘ع˘˘بأا ا˘˘م و˘˘هو ،جرو˘˘ب˘˘صسجوأا
هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘بو ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا لود˘˘ج ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ك˘˘˘لا

هد˘ي˘صصر د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ع˘فر ،سسمألا˘˘ب
،سسماخلا زكرملا يف اًرقتصسم ،ةطقن23 ىلإا

نر˘يا˘ب ه˘م˘ير˘غ ن˘ع ل˘قأا ة˘ط˘˘ق˘˘ن31 قرا˘ف˘˘ب
.ردصصتملا ،خنويم

قابصسلا جراخ
ن˘ع ة˘ط˘ق˘˘ن31 قرا˘˘ف˘˘ب د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ر˘˘˘خأا˘˘˘ت
نع ةريبك ة˘ب˘صسن˘ب هد˘ع˘بأا يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
،مصسوملا اذه اغيلصسدنوبلا بقلب زوفلا قابصس
سشتيزير˘ي˘ت ن˘يد˘يإا برد˘م˘لا لا˘جر جا˘ت˘ح˘يو
نم لقألا ىلع تايرابم5 يف نرياب رثعتل
دنومترود بنجت طرصشب ،هيلإا لوصصولا لجأا
ع˘ط˘ت˘صسي م˘ل ا˘مو ،طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا راد˘˘هإا

تلوجلا يف طاقنلا فيزن يدافت دنومترود
نود هقيرط ي˘ف نر˘يا˘ب رار˘م˘ت˘صساو، ة˘مدا˘ق˘لا

نيب نم ريطيصس اغيلصسدنوبلا بقل نإاف ،رثعت
نميهو ،يلاوتلا ىلع ع˘صسا˘ت˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل ه˘يد˘ي
-2102) مصسوم ذنم بقللا ىلع خنويم نرياب
رخآا هب لافيتصسيفلا دوصسأا زاف ثيح ،(3102
.هقبصس يذلا مصسوملا يف ةرم

ةماه تاطحم
لوخدل دنومترود ىلع ةبجاولا طورصشلا لوأا
ي˘˘ف هر˘˘ث˘˘ع˘˘ت بن˘˘˘ج˘˘˘ت و˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م قا˘˘˘ب˘˘˘صسلا
رودلا لاوط ثدح ام فÓخب ،ةلهصسلا تايرابملا
نمم دحاو قيرف ىلع ىوصس زفي مل ثيح ،لوألا

كانهو ،بيترتلا لودجب زكارم3 رخآا نولتحي
اهزواجت د˘نو˘م˘ترود ىل˘ع بج˘ي ة˘ما˘ه تا˘ط˘ح˘م
4 ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن يأا راد˘˘˘هإا نود
نرياب دصض وكيصسÓكلاب أادبت ةيصسيئر تاهجاوم
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ،مدا˘˘ق˘˘لا سسرا˘˘م6 مو˘˘˘ي ه˘˘˘صسف˘˘˘ن
لاح د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ح˘ن˘م˘ت˘صس ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

يف نرياب هميرغ لطعتصس اميف ،طاقن3 هزوف
قرا˘ف˘لا سصي˘ل˘ق˘ت ة˘صصر˘ف ه˘ح˘ن˘م˘ي ا˘م˘˘م ،قا˘˘ب˘˘صسلا

نم ثلاثلا يف نوكتصس ةيناثلا ةطحملا ،امهنيب
تروفكنار˘ف تخار˘ت˘ن˘يآا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا د˘ن˘ع ل˘ير˘فأا

كلذ˘˘كو ،كرا˘˘ب ا˘˘نود˘˘يإا لا˘˘ن˘˘ج˘˘ي˘˘صس بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع
،هتاذ بع˘ل˘م˘لا˘ب يا˘م8 مو˘ي ج˘يز˘ب˘يل ة˘ه˘جاو˘˘م
بل˘غأل ه˘ت˘فا˘صضت˘صسا˘ب ةز˘ي˘م د˘نو˘م˘ترود كل˘˘م˘˘يو
ءانثتصسا˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا ي˘ف ة˘ما˘ه˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ثيح ،انيرأا زنايلأا يف نرياب ةهجاومل هجورخ
يف اًصضيأا هتهجاومل نزوكرفيل رياب هل جرخيصس

لمأاي ،لباقملا يف ،ةريخألا ةلوجلاب هراد رقع
تايرابملا سضعب يف نرياب رثعت يف دنومترود
يف تروفكنارف اهلÓخ هجاويصس يتلاو ،ةماهلا

هلق˘ع˘م ي˘ف غ˘يز˘ب˘يلو ،ير˘ف˘ي˘ف02 هراد ر˘˘˘ق˘˘˘ع
خابدÓغنصشنومو نزوكرفيل نريا˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘صسي˘صسو
ىل˘ع يا˘˘مأا8و ل˘ير˘˘فأا12 ي˘مو˘ي ا˘ن˘˘يرأا زا˘˘ي˘˘لأا˘˘ب
لماح اه˘ب ر˘ث˘ع˘ت˘ي د˘ق تا˘يرا˘ب˘م ي˘هو ،بي˘تر˘ت˘لا
لو˘خد˘ل د˘نو˘م˘ترود˘ل ة˘صصر˘ف˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘ل ،بق˘˘ل˘˘لا
.ديدج نم قابصسلا

ةقفصص لطعي ايليصسرام
ةريخألإ ةظحللإ يف لوبرفيل
ميعدت نم ،ريبك لكصشب ابيرق لوبرفيل ناك

،يصسنرفلا يرود˘لا ن˘م ة˘ق˘ف˘صصب ه˘عا˘فد ط˘خ
تركذ دقف ،لصشفلاب ةددهم حبصصت نأا لبق
نأا ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «و˘لرا˘ك تنو˘˘م و˘˘يدار» ة˘˘ك˘˘ب˘˘صش
،ايليصسرام عفادم ،راك اتيلاك ييود يتاوركلا

نم هتق˘يد˘صص ة˘ق˘فر˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘صسرا˘م را˘ط˘م ل˘صصو
تاءارجإا ءاهنإل ،ةصصاخ ةرئاطب رفصسلا لجأا
ل˘صصو˘ت م˘غر ن˘˘ك˘˘ل ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ىلإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
نإا˘ف ،ة˘ق˘ف˘صصلا لو˘ح ي˘لا˘م قا˘ف˘تل ن˘ي˘يدا˘ن˘لا
،ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل ي˘˘تاور˘˘˘ك˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

ف˘˘قوأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ه˘˘˘ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘م رد˘˘˘صصم بصسح˘˘˘ب
نم افوخ ،ةأاجف ة˘ق˘ف˘صصلا ا˘ي˘ل˘ي˘صسرا˘م و˘لوؤو˘صسم
لبق ،رخآا عفادمب راك اتيلاك سضيوعت لصشف
،ةيوتصشلا تلاقتنلا باب قÓغإا نم تاعاصس
نأا ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘صشلا ل˘˘˘صسار˘˘˘م فا˘˘˘صضأاو
ام راظتنا يف ،لصشفلاب ةددهم تتاب ةقفصصلا
.ةلبقملا تاعاصسلا هنع رفصستصس

انوروك نم هءافصش نلعي وريوغأإ
مجاهم ،وريوغأا ويجريصس ينيتنجرألا نلعأا

،انوروك سسوريف نم هءافصش ،يتيصس رتصسصشنام
،مايأا01 ل˘ب˘ق ه˘ب ه˘ت˘با˘˘صصإا ن˘˘ع ف˘˘صشك يذ˘˘لا

:«رتيو˘ت» ىل˘ع ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ،ور˘يو˘غأا بت˘كو
تصضخ ..انوروك ءابو نم اًمامت تيفاعت دقل»
ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا ة˘˘لا˘˘صص ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت
ة˘ق˘فر ا˘ًب˘ير˘ق كرا˘صشأا˘صسو ،يدا˘ن˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

:فاصضأاو ،«ةيعامجلا تابيردتلا يف يئÓمز
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل را˘ظ˘ت˘نلا ق˘˘ي˘˘طأا ل»
،«ر˘ب˘صصلا غرا˘ف˘ب كلذ˘ل ع˘ل˘ط˘تأا ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لاو

9 ي˘˘ف كرا˘˘صش ،ور˘˘يو˘˘غأا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
اذ˘ه ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ع˘˘م ط˘˘ق˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
بب˘صسب ،تا˘ق˘با˘صسم˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

.تاباصصإلا ةرثك

ةبيخب رعصشأإ» :وزوتاغ
«يلوبان سسيئر يف لمألإ

هنإا ،ي˘لو˘با˘ن برد˘م ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج لا˘ق
سسيئر لماعت ةقيرط نم لمأا ةبيخب رعصشي
ءانثأا هعم ،سسي˘ت˘نرو˘ل يد و˘ي˘ل˘يروأا ،يدا˘ن˘لا

لÓخ ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم نأا˘صشب تا˘ن˘ه˘ك˘ت˘لا د˘ياز˘ت
هثيدح يفو ،ةي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسألا

يرود˘لا˘ب ،ا˘˘مرا˘˘ب ىل˘˘ع0-2 زو˘˘ف˘˘˘لا بق˘˘˘ع
ه˘نإا وزو˘تا˘ج لا˘ق ،د˘حألا مو˘ي˘لا ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا
،ا˘ي˘صسا˘ق نا˘ك ه˘˘ق˘˘ير˘˘فو هدا˘˘ق˘˘ت˘˘نا نأا˘˘ب ر˘˘ع˘˘صش
سسحأا ه˘˘˘نأا ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا برد˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘صضأاو
،سسيتنرول يد لماعت ةقيرط نم قيصضلاب
لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘م
ءاعبرألا ،نايب يلوبان رادصصإا مغر ،هتلاقإا
لا˘قو ،ا˘ن˘ل˘ع وزو˘تا˘ج ه˘ي˘ف د˘نا˘صس ،ي˘صضا˘م˘˘لا
يا˘˘ك˘˘صس» ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘صشل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا نÓ˘˘˘ي˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن
ي˘ف ي˘ح˘بذ م˘ت˘ي نا˘ك» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسترو˘ب˘صس
لتحن اننأاك ودبي رمألا ناك ،ايموي مÓعإلا
نكل ،انرصصتنا نآلا ..ريخألا لبق زكرملا
،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا تر˘˘˘صسخ اذإا
لصصاوو ،«ىرخأا ةر˘م دا˘ق˘ت˘نÓ˘ل سضر˘ع˘ت˘ن˘صس
يد عم ةديج ةقÓع ينطبرت تناك امئاد»
دعب هنأا ركنأا نأا يننكمي ل ينكل ،سسيتنرول
نم ليل˘ق˘لا د˘جو˘ي ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ا˘مو˘ي51-02

ا˘م ل˘ك بب˘صسب ،ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م ل˘˘مألا ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ
لكصشب هعم لماعتلا مت ءيصش لك ..ثدح

برد˘م˘لا ىلو˘تو ،«ير˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘م ئ˘˘ي˘˘صس
يف ،يلوبان بيردت اماع34 هرمع غلابلا

لحم ل˘ح˘ي˘ل ،9102 لوألا نو˘نا˘ك ر˘ب˘م˘صسيد
جيوتتلا ىلإا يلوبان داقو ،يتوليصشنأا ولراك
لوأا وهو ،لوألا همصسوم يف ،ايلاطيإا سسأاكب
ن˘˘ك˘˘ل ،تاو˘˘ن˘˘صس تصس لÓ˘˘خ يدا˘˘ن˘˘˘لا با˘˘˘ق˘˘˘لأا
ماعلا ةيادب عم ،لامآÓل ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
يف1-2 ةرا˘صسخ˘˘لا كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
،ايزي˘ب˘صس ن˘م ن˘ي˘ب˘عل ةر˘صشع ما˘مأا ،ي˘لو˘با˘ن
يف تببصست ،رثعتملا ونيروت عم لداعتلاو
ر˘ي˘ك˘ف˘ت ن˘ع ثد˘ح˘ت˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
بردم˘لا ا˘ه˘ن˘م ،ىر˘خأا تارا˘ي˘خ ي˘ف يدا˘ن˘لا
ناك ،كلذ عمو ،ز˘ي˘ت˘ي˘ن˘ي˘ب ل˘ي˘ئا˘فر ق˘با˘صسلا

زوفلاب ،عوبصسألا اذه نصسحتلا سضعب كانه
ايزيبصس طاقصسإا دعب ءاج يذلا ،امراب ىلع
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘ك˘ل ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود ي˘˘ف ،(4-2)
تصسي˘˘ل ا˘˘مرا˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م» وزو˘˘تا˘˘غ فا˘˘˘صضأاو
انمدق ..ةد˘صشب نو˘ط˘غ˘صضي ا˘م ا˘م˘ئاد ،ة˘ل˘ه˘صس
.«يقيرف ءادأا ينبجعأاو ،ةديج ةارابم
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«ةروطصسألإ يصسيمب عتمتصسي عيمجلإ» :نامزيرغ

نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأا ي˘سسنر˘ف˘لا لا˘˘ق
لخاد عيمجلا نإا ،ةنولسشرب مجاهم
و˘ي˘ل دو˘جو˘ب ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘سسي» ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

بق˘ع كلذو ،«ةرو˘ط˘سسأ’ا ،ي˘سسي˘م
كي˘ت˘ل˘تأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ث˘لا را˘˘سصت˘˘ن’ا
12ـلا ةلوجلا نمسض (1‐2) وابليب
لÓ˘خ ،نا˘مز˘ير˘غ فا˘سضأاو ،ا˘غ˘ي˘ل˘˘ل
،ءاقللا بقع ةينويزفيلت تاحيرسصت
‐ون بماك‐ بعلم هنسضتحا يذلا
انيلعو ،ةري˘ث˘ك تا˘يرا˘ب˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ت»
زوفلا ةلواحمو ،انسسفنأا يف ريكفتلا
،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘˘ب
نعو ،«ثدحيسس ام اهدعب رظتننلو
يف ،يناثلا فدهلاب هلافتحا ةقيرط
با˘جأا ،ي˘كسسا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا كا˘˘ب˘˘سش
صضع˘ب˘لاو ،ي˘عا˘م˘ج ق˘ير˘ف» م˘ه˘نأا˘ب
نكل ،’ ىرخأا تاقوأا يفو ،كراسشي
متتخاو ،«راسصتن’ا نم ءزج عيمجلا
ىلع ءانثلاب ،هثيدح يسسنرفلا مجنلا
ثيح ،يلبميد نامثع ،هنطاوم ءادأا
ة˘ب˘ي˘ط ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي» ه˘نإا ه˘˘ن˘˘ع لا˘˘ق
جراخ اريبك ادوهجم لذبيو ،ةياغلل
،«اريثك هسسفنب ي˘ن˘ت˘ع˘يو ،بع˘ل˘م˘لا

اذ˘ه ل˘سضف˘ب ي˘سسي˘˘م قا˘˘فر ز˘˘ف˘˘قو
،اغيللا يف ينا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ،زو˘ف˘لا

عم يواسستلا˘ب ة˘ط˘ق˘ن04 دي˘سصر˘ب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضفأ’ا ن˘˘كل ،د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير

ع˘م ،فاد˘هأ’ا قرا˘ف˘ب ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘ل˘˘ل
.قيرف لكل ةلجؤوم ةارابم

ن˘ع ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
لاير دئا˘ق ،صسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس ف˘قو˘م
˘ما˘مأا ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ةرا˘سسخ ن˘م ،د˘يرد˘م
ةراسسخ ديردم لاير ىقل˘تو ،ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل
ةجيتنب يتنافيل مامأا هبعلم ىلع ةئجافم
،اغيلل12 ةلوجلا تايرابم نمسض ،1‐2
يعادب ةارابملا كلت نع صسومار باغو
ه˘˘ن˘˘م ا˘ً̆لد˘˘ب كرا˘˘سش ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا

ةقاطب ىقلتو ،واتيليم رديإا يليزاربلا
ىلع ةعاسس فسصن رورم لبق ءارمح
اسسنيفيد» عقوم بسسحبو ،ءاقللا ةيادب
لاير نم برقملا ،ينابسسإ’ا «لارتنيسس
ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح صسو˘˘مار نإا˘˘ف ،د˘˘يرد˘˘م
بقع يغنريملا صسبÓم ةفرغل هجوتلا
عفرو هئÓمز رزأا نم دسشلل ،ةارابملا

امع ريرقتلا فسشكو ،ةيونعملا مهحور

،ةارابملا بق˘ع ه˘ئÓ˘مز˘ل صسو˘مار ه˘لا˘ق
،لايرلا ةراسسخب رافلا ةينقت مهتا ثيح
در˘ط ي˘ف را˘ف˘˘لا م˘˘كح بب˘˘سست» :لا˘˘قو
:فاسضأاو«اندسض ءازج ةل˘كرو وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘م
ةبوقع نوكت نأا صضرتفملا نم ناك»
ىسصقأا ىلع ءار˘ف˘سص ة˘قا˘ط˘ب وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘م
،«دعب ِهتني مل اغيللا قابسس نكلو ،ريدقت
.«انتميزه نم اونكمتي نل» :متخو

ليحر ينا˘ب˘سسإ’ا صسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ن˘ل˘عأا
،ايرباناسس وينوطنأا يئاوغرابلا همجاهم
لباقم ،يلاطيإ’ا ونيروت فوفسص ىلإا

3 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م7
نع Óسضف ،تاريغتمك ىرخأا نييÓم
دان ىلإا هعيب ةداعإا لاح يف ،%01 ةبسسن
ر˘ب˘ع ،ي˘سسلد˘نأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو ,ر˘˘خآا

لاير ايدان لسصوت» يمسسرلا هعقوم
لاقتنا نأاسشب قافت’ ،ونيروتو صسيتيب
,«يلاطيإ’ا قيرفلا ىلإا ايرباناسس ينوت
بعÓ˘˘لا ر˘˘كسشي يدا˘˘ن˘˘لا» :ل˘˘˘سصاوو
ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘ئاو˘غرا˘ب˘لا
ىدترا يتلا م˘سساو˘م˘لا لÓ˘خ ،ا˘ه˘مد˘ق
هل ىنمتيو ،صسيتيب لاير صصيمق اهيف

ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا ه˘تر˘ي˘˘سسم ي˘˘ف حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
،يئاوغارابلا يلودلا ناكو ،«ةلبقملا
فو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصل م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضنا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ثيح ،6102 يف «صسوكنÓبيدريفلا»
،ةارابم48 ةرتفلا كلت لÓخ صضاخ
د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ،ا˘فد˘ه12 ل˘ج˘سسو
باسشلا مجاهملا نأا يلاطيإ’ا يدانلا

ه˘ط˘بر˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘َقو ،ا˘ما˘˘ع42
يف ،ةلبقم مسساوم ةعبرأ’ «وروتلا»ـب
ه˘ت˘با˘سصإا ه˘ي˘ف تد˘˘كأا˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا
لÓخ ،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
،دوقعلا عيقوت ليبق يبطلا فسشكلا

ددسشو ،«ةيفاسضإ’ا تاسصوحفلا دعب»و
نأا ىلع ،هنا˘ي˘ب ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإ’ا يدا˘ن˘لا

،صضارعأا يأا نم يناعي ’ ايرباناسس»
و˘سضع يأا ع˘م د˘˘ع˘˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
لز˘ع˘ل˘ل ةر˘سشا˘ب˘م ع˘سضخو ،ق˘ير˘ف˘˘لا˘˘ب
قفتملا تاءارجإ’ا عبتيسسو ،يلزنملا

.«يحسصلا لوكوتوربلل اقفو اهيلع

فيصصولا نع طاقن رصشع قراف مغر

«انعفنت نل لطبلإ ةمغن» :ينويميصس

 ةباصصإلا يعادب ءاقللا نع بايغ
 يتنافيل مامأإ طوقصسلإ دعب ميكحتلل تاماهتإ هجوي سسومإر

سسيتيب لاير مجن مصضي ونيروت

،ينويميسس وغييد ينيتنجرأ’ا ددسش
ى˘ل˘ع ،د˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا برد˘˘م
يت˘لا ءارآ’ا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ةرور˘سض
،ينابسسإ’ا يرودلا لطب مهنإا لوقت
ةارابم لك صضوخب هيبع’ ابلاطم
ىلع وكي˘ت˘ل˘تأا بل˘غ˘تو ،ةد˘ح ى˘ل˘ع
زز˘˘عو ،2‐4 ةجي˘ت˘ن˘ب صشدا˘ق ى˘ل˘ع
ةطقن05 ديسصرب اغيلل هترادسص
قرافلا عيسسوت عم ،ةارابم91 نم
راسشأاو ،طاقن01 ىلإا فيسصولا عم
لÓ˘˘خ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘جرأ’ا برد˘˘˘م˘˘˘لا
تابوعسصلا ىلإا يفحسصلا رمتؤوملا
ىلع بلغتلل يتلتأ’ا تهجاو يتلا
:فا˘سضأاو ,ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف م˘˘سصخ˘˘لا
ةمهم ةوطخ دعت تايرابملا عيمج»
اهنع ثحبي يتلا فادهأ’ا غولبل
 .مسسوملا ءانثأا ءرملا
اوناك مهو ةبعسص ةارابم تناك دقل

ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ظ˘˘فا˘˘˘حو ن˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
يف» :ع˘با˘تو ،«بع˘ل˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
هلعف انيلع بجوتي ام مدقلا ةرك
ف˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م صشيا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘ه
رارمتسس’ا دون نحن˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

نع ثح˘ب˘لاو ق˘ير˘ط˘لا صسف˘ن ى˘ل˘ع
تامدخل اندقتفا» :متأاو ،«نسسحتلا

اناك ناذللا وسسومريهو وكسساراك
نا˘˘ك كلذ ع˘˘مو ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
 .«اديج قيرفلا
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فيطسس قافو ةرادإا تحجن
يناغ˘لا بعÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ي˘ف
نأا دعب كلذو يتمول لايناد
ع˘م رو˘مأ’ا ل˘ك ط˘ب˘سض م˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘يور˘˘كلا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
ل˘م˘ع˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘˘ف ةرادإ’ا
نويدلا ديدسست ىلع ةمداقلا
ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘كار˘ت˘م˘˘لا

يئان˘ث˘لا ’وأا صصخ˘ت ي˘ت˘لاو
ةرد˘ق˘م˘˘لاو يواردو ة˘˘ب˘˘حر
نم نوي˘ل˘م006و رايل˘م˘ب
لكسشب يناغ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ل˘جأا

بعÓ˘˘˘لا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي يدا˘˘˘ع
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف صسمأا عر˘سش
ة˘˘م˘˘ق˘˘ل از˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘˘سسو
ر˘ه˘ظأا لا˘ح ي˘ف ةوار˘م˘˘ح˘˘لا

.ةيندب ةيزهاج
ديعتضسي يكوكلا
نيباضصملا تامدخ

رثعتلاوحمب بلاطيو
بلا˘˘˘ط ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
يكوكلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

زيكرتلا ةرورسض هرسصانع نم
ةوار˘م˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ج
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو

قير˘ف˘لا دو˘ق˘ت ي˘ت˘لا فاد˘هأ’ا
تارا˘سصت˘ن’ا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ را˘˘˘يد˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
نأا بج˘ي ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ةد˘ق˘ع˘˘لا

عيمجلا بغر لاح يف ىوطت
نأا ركذي بقللا ةقرو بعل يف
تامدخ ديعت˘سست˘سس ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

ي˘ب˘ير˘عو يد˘ي˘ع˘سس ن˘˘م ل˘˘ك

يثÓثلا وهو طينحج ىتحو
ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
رثكأا قيرفلا راسسم حيحسصت
. رايدلا لخاد
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نويدلإ ديدصست دعب نوكيصس ةزاجألإ ىلع لوصصحلإو ايراقو ايلحم لهؤوم يتمول
فيطضس قافو

ثدحي امل ق˘ي˘م˘ع˘لا م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا را˘سصنأا ر˘ب˘ع
يتلاو ارخؤوم ةققحملا ةيبلسسلا جئاتنلا دعب ةسصاخ مهقيرفل
نأا ركذي ،ةريخأ’ا ةبترملا لتحي هتلعجو اريثك يدانلا يف ترثأا
لخاد تاراسصتن’ا قيقحت ىلع ىتح ةزجاع تحسضأا ةبيتكلا
نيبعÓلا نم قيرفلا هسشيعي يذلا حدافلا صصقنلا لعفب رايدلا
رب ىلإا يلهأ’اب مث نم جورخلاو ةلحرملا رييسست ىلع نيرداقلا
ذاقنإاو كرحتلا ةرورسضب تاطلسسلا عيمجلا بلاط ثيح ،نامآ’ا

.هذاقنإا نكمي ام
 «ةيجياÈلا «بعاتم نم ديزي تاباضصإلا لكضشم

،يلهأ’ا تيب يف تاباسصإ’ا لسسلسسم لسصاوتي ،ىرخأا ةهج نم
ىوتسسم ىلع رسسك ىلإا صضرعت يذلا لاتق نم لك مسضنا ثيح
هيلإا فاسضي امك ،قيرفلا تابيردت نع عيباسسأا ةدعل هدعبيسس ديلا
قزمت ىلا هسضرعت رثإا ةهجوم ةبرسض ىقلت يذلاو ينيعامسسا

يف ةسصاخ رثكأاف رثكأا صصقني دادعتلا لعجيسس ام وهو يلسضع
يسسورع نم لك ءارجإا دعب قباسسلا يف ةلجسسملا تابايغلا لظ
لاوط قيرفلا نع امهتدعبأا نيتيحارج نيتيلمع ىلإا نامثع نبو
.ةريخأ’ا ةدملا

صشامر ماضشه

جربلا يلهأا
12

اذه راسسم˘لا ح˘ي˘ح˘سصت ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘سصنأا ل˘مأا˘ي
داحتا م˘ه˘ف˘ي˘سض طو˘ب˘ع˘ج ءا˘ق˘فر ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ن˘ي˘ح عو˘ب˘سسأ’ا
جئاتنلا ةلسسلسس ن˘م جور˘خ˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ير˘ي ن˘يأا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
هسسفن عيمجلا ينمي ثيح ،رايدلا لخاد ةققحملا ةيبلسسلا
ىلإا ةسسام ةجاح يف قيرفلا نأاو ةسصاخ Óماك دازلا بسسكب
عار˘سص ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ا˘مود ه˘ي˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا
نم ةزهاج نوكتسس ةبيتكلا نأا ركذي ،ءاقبلا ىلع ةسسفانملا
.ةركملا ءانبأا ةمقب زوفلاو يدحتلا عفر لجأا

يلعوو ةبيايط يئانثلا
ينفلا مقاطلل ناحاتم نانوكيضس

جمانرب صشيعي ينقتلا حنمي نأا رظتنملا نم هتاذ قايسسلا يف
لجأا نم اذهو يلعوو ةبيايط يئانثلل صصاخ تاريسضحت
ةرادإ’ا نأاو ةسصاخ ةمداقلا تايدحتلل ابسسحت امهزيهجت
نم مداقلا ةبيايط بعÓلا نأاو ةسصاخ امهليهأات يف تحجن
رمأ’ا ،هجورخ ةقرو ىلع لوسصحلا مت يدوعسسلا يرودلا
صسابعل˘ب ة˘م˘ق ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب ه˘ل˘ي˘مز˘لو ه˘ل ح˘م˘سسي˘سس يذ˘لا
امهتزاجإا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ب يدا˘ع ل˘كسشب
.يداع لكسشب

صشامر ماضشه

ةليلم نيع ةيعمج

 زوفلإ قيقحتب نوبلاطم نوبعÓلإ
«ةصسبابعلإ» مامأإ

هفسسأات نع ةرقم مجن قيرف صسيئر برعأا
معدلا نأاو ة˘سصا˘خ ه˘ق˘ير˘ف˘ل ثد˘ح˘ي ا˘م˘ل

ةسصاخ يونعملاوأا يداملا ءاوسس بئاغ
نع ةديع˘ب ف˘ق˘ت ه˘ب˘سسح تا˘ط˘ل˘سسلا نأاو
فيرسشت ىقبت يتلاو يدانلا تاحومط
دكأا صسيئرلا نأا ركذي ،ةنسضحلا ةقطنم
نود نم باوبأ’ا نم ريثكلا هقرط ىلع
ج˘ئا˘ت˘ن ى˘لإا لو˘سصو˘لا نود ن˘مو ىود˘˘ج
صسئي هنأا دكؤوي هلعج يذلا رمأ’ا ،ةيلعف
تاكرسشلا ىلإا ةرم لك يف هجوتلا نم
.ةيمومعلا تاسسسسؤوملاو

نازيلغ طاقن بضسك ديري صشرطل
يرباك ةداعتضسا ىلع رضصيو

ةرقم مجن قيرف ديري هتاذ قايسسلا يف
لمعلاو رطخ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م جور˘خ˘لا

ثيح ،طاقنلا نم ديزملا بسسك ىلع
صشرطل ةدايقب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘م˘ت˘جا
يتلا ءاطخأ’ا حيحسصت لواحو صسمأا

ريخأ’ا ءاقللا يف نوبعÓلا اهيف عقو
بلاط دقو اذه «يسس صسا يسس»ـلا مامأا
م˘جا˘ه˘م˘لا ةدو˘ع لا˘ج˘ع˘ت˘سسا صشتو˘كلا

وحن رثكأا هلÓغتسسا لجأا نم يرباك
يف هسسفن عيمجلا ينمي امك موجهلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ل˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا نو˘˘˘كي نأا

ناك هماد˘ق˘ت˘سسا نأاو ة˘سصا˘خ ةرو˘سصلا
.مامأ’ا ىلا مجنلاب عفدلا لجأا نم
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ةرڤم مجن

لجأا نم نيدلا ريخ نميأا قباسسلا صسيئرلاب ةركسسب داحتا ةرادإا تدجنتسسا
ةمزأ’ا نم جورخلا ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ قيرفلل مزÓلا معدلا ميدقت

لعجيسس ام وهو داحت’ا فادهأا نم صسيل يلاحلا بيترتلا نأاو اميسس’
لÓخ نم اذكو رييسستلا يف هتربخ ميدقتب لقأ’ا ىلع بلاطم ينعملا
نأاو ةسصاخ نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسستب حمسست ةيلام ةلويسس نع ثحبلا
.ت’وج نم مداق وه امل ابسسحت قيرفلا راسسم يف مهم زيفحت دعي رمأ’ا

«يضس صسأا يضس»ـلا مامأا طاقن ديريو مويلا هلمع يف عرضشي يدوج تيآا
عم هدقع ىلع عقوو صسمأا لح يدوج تيآا نيدلا زع بردملا نأا ركذي
ثيح ،رومأ’ا نم ريثكلا طبسض لجأا نم ةرسشابم هماهم رسشابيسسو قيرفلا

ريدملا هبناج ىلإا نوكيسسو ريغسص نب هدعاسسم ةقفرب لمعي نأا رظتنملا نم
يتلا ةسصاخلا تامولعملا نم ريثكلا هحنم لجأا نم وحوح ريمسس ينفلا
بلاطم قيرفلا نأاو ةسصاخ ةمزÓلا ةسضا˘ف˘ت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست
.«يسس صسا يسس»ـلا مامأا ةيادبلاو ةلبقملا ت’وجلل ابسسحت هجئاتن نيسسحتب
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رطخلإ سسوقان قديو يداملإ معدلإ بايغ نم ءاتصسم رصصان نب

ةركضسب داحتإا

يلاملإ لكصشملل لح داجيإإ لجأإ نم يعاصسمو ريصسملإ مقاطلل مصضني نيدلإ ريخ نميأإ

ةيعصضو ببصسب ةريح يف «رفصصألإ دإرجلإ»
ةلجعتصسم لولحب نوبلاطيو يدانلإ

وج ىلإا ينيط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت تدا˘ع
ققحملا زوفلا دعب ةسصاخ ةيلاع تايونعمب تاريسضحتلا
اذ˘ه در نود ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘˘مأا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا

مهل حمسست ىرخأا ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع نو˘ب˘عÓ˘لا ثح˘ب˘يو
ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا م˘هد˘ي˘ع˘ي يذ˘لا مزÓ˘لا كي˘ل˘كيد˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب

يدانلا عسضو ىلع نورسصي يرمعلا دئاقلا ءاقفر نأاو ةسصاخ
ىلع نو˘كي˘سس با˘ب˘سشلا نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘كسسلا ي˘ف
يف ةركسسب داحتا مامأا لبقملا تبسسلا يوق ءاقل عم دعوم
.ةيلاعلا بعلم

 صسمأا تافوضشكلا ىرجأا ينÓعز
مويلا ددحتي هتكراضشم يف لضصفلاو

ةيسشع تافوسشك ينÓعز بعÓلا ىرجأا ىرخأا ةهج نم
عوبسسأ’ا اذه ةدوعلا ىلع هتردق ىدم ةيؤور لجأا نم صسمأا

بعÓلا نأا ركذي ،م’آ’ا لاوزب رعسشي هنأاو ةسصاخ اهمدع نم
مزÓلا لكسشلاب زربي مل هناكم ايسساسسأا ىحسضأا يذلا مدقم
رخآ’ا هليمزل ةسصرفلا حنمب نوبلاطي راسصنأ’ا لعج ام وهو
ةدوبدب نأا ركذي ،ينÓعز ةداعتسسا لجأا نم لمعلاوأا يجارد
ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ى˘فا˘ع˘ت نأا د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا صسمأا دا˘˘ع
.بردملا تارايخ نمسض نوكيسسو

صشامر ماضشه

ةنيطنضسق بابضش

 تإريصضحتلل تداع «ةروصضخلإ»
اهتاف ام كرإدت ىلع رصصتو
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ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تنكمت
تÓيو˘ح˘ت˘لا قو˘سس ق˘ل˘غ ن˘م
ي˘ف ح˘ت˘ف يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سس’ا
ي˘سضق˘ن˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج52ـلا
اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةقيرطب
3 ع˘م د˘قا˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘ث˘˘م
اهنأاسش نم اد˘ج ة˘ل˘ي˘ق˘ث ءا˘م˘سسأا
ةو˘جر˘م˘لا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
،ةوقب عراسصي هلعجو قيرفلل

ىتحو ة˘مد˘ق˘ت˘م ز˘كار˘م ى˘ل˘ع
لظ يف ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع
،اه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسأ’ا

صسنو˘ت ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘كو
بعÓ˘لا ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ءا˘ير˘كز ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ي˘ق˘ير˘فإ’ا م˘جا˘ه˘م ي˘ج˘˘ي˘˘ع˘˘ن
ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإا ،ةرا˘˘˘عإ’ا
لهؤوي نل يجيعن نكل مسسوملا

صسرام ره˘سش ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘ي˘لا˘ح
قو˘˘˘سس ح˘˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘ن˘˘˘ع مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
امبسسح ،ةيوتسشلا تÓيو˘ح˘ت˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا ه˘˘˘ن˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘سشك
عقاوم ىلع قيرفل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
.يعامتج’ا لسصاوتلا

نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
ر˘ت˘ن˘˘ع ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
عم دقاعتلا نم نكمت ،ىيحي
بسصانملا دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا
م˘ث˘ي˘ه ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
فيدر يدان ريهظ فيسصول
جيرخ عقوو ،يسسنرفلا يجنأا

ن˘ي˘م˘سسو˘م ودارا˘˘ب ة˘˘سسرد˘˘م

.ةمسصاعلا داحتا عم فسصنو
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي م˘˘˘لو اذ˘˘˘ه
لب ،دح˘لا اذ˘ه د˘ن˘ع ي˘سضا˘ير˘لا

متأا امدعب كلذ نم دعبأا حار
،يبانكرو˘ب˘لا بعÓ˘لا ة˘ق˘ف˘سص
يدا˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق م˘ي˘ل˘ي˘ب د˘ما˘ح
امسسوم ع˘قو يذ˘لاو ،و˘م˘ي˘حار
نينوللا باحسصأا عم ،فسصنو
.دوسسأ’او رمحأ’ا

بضستكا ىيحي رتنع
ءامضسأا بلجو ةربخلا

ةفورعم
يتلا ةيسضاملا ةرتفلا دعبو

يسضايرلا ريدملا اهيف ىفتكا
ر˘ي˘غ ن˘ي˘ب˘ع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب

قيرفلا ل˘ع˘ج ا˘م ،ن˘ي˘فور˘ع˘م
لبق مسسوملا ةيادب يف يناعي
،ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا دا˘ج˘يإا
˘مأا ة˘م˘ح˘ل˘˘م م˘˘ج˘˘ن نأا ود˘˘ب˘˘ي
ةر˘ب˘خ˘لا بسست˘كا د˘˘ق نا˘˘مرد
يسسايق تقو ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت˘لاو
مدقلا ةرك ايابخ فرعي تابو
يف ةوقب برسضيل ،ةيرئازجلا
بقع يئانثتسس’ا وتاكريملا
ةليقث ءامسسأا3 عم دقاعتلا

ةفاسضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م
،ةمداقلا ةرتف˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ر˘م˘ي يدا˘ن˘لا ناو ا˘سصو˘˘سصخ
هنأاسش نم يدعاسصت ىحنمب

ىلع عرا˘سصي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج
.ةمدقتم زكارم

 مهضسأا تاذ ةكرضش
 ةكارضش دقع عقوت

يواهلا يدانلا عم
م˘ه˘سسأا تاذ ة˘˘كر˘˘سش تع˘˘قو

ماعلا ر˘يد˘م˘لا صسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
عم ةكارسش دقع ،لولج روسشاع
ه˘سسأار˘ي يذ˘لا يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘˘لا
،صسمأا لوأا ةلي˘ل ق˘ي˘ل˘ع د˘ي˘ع˘سس
ل˘سصو˘ت د˘ع˘ب ،يدا˘ن˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
قاف˘تا ة˘ي˘سضرأا ى˘لإا ن˘ي˘فر˘ط˘لا

يدا˘ن˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ىلع لوسصحلا نم يمسصاعلا
ام قفو فرتحملا يدانلا ةزاجإا
دا˘ح˘ت’ا نو˘نا˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صصن˘˘ي
.مدقلا ةركل يرئازجلا

ب.م.يرضسيإا

849213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج02ـل قفاوملا1202 يرفيف2ءاثÓثلاةصضايرلا
يواهلا يدانلا عم ةكارضش دقع عقوت مهضسأا تاذ ةكرضش

ميلب يبانكروبلإو فيصصولو يجيعن تامدخب رفظت «ةراطصسوصس»

ةمضصاعلا داحتا

ق˘ير˘ف صسي˘ئر ي˘طاورز د˘م˘˘ح˘˘م دا˘˘ع
6 دعب بلقلا قيرف ىلإا ةرواسسلا ةبيبسش
صسلجم ىلإا ةلاقتسس’ا ميدقت نم رهسشأا
يقل˘ت مد˘ع ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإا
،ةيلحملا تاطلسسلا نم مزÓلا معدلا

يذ˘لا ط˘غ˘سضل˘ل ي˘طاورز با˘ج˘˘ت˘˘سساو
اذكو «بونجلا روسسن» راسصنأا هسضرف
او˘ع˘م˘ت˘جا ن˘يذ˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤور
،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘ف صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا˘˘˘ب
ل˘جر˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
.يدانلل دوعي لوأ’ا

ينفلا مقاطلاب لوأ’ا هعامتجا لÓخو
عم ةجهللا يطاورز ددسش نيبعÓلاو
درط يف ىناوتي نل هنا اريسشم عيمجلا
امك يدانلا نم نيلذاختملا نيبعÓلا
د˘ب˘ع ي˘ف˘ي˘ل˘˘خ ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ة˘˘لا˘˘حإا تم˘˘ت
ىلع ،ةيمح م˘جا˘ه˘م˘لا ه˘ل˘ي˘مزو قازر˘لا
.يبيدأاتلا صسلجملا

 بردتلا لضصاوي يرمح
دارفنا ىلع

ز˘يز˘ع ير˘م˘ح˘ل ل˘سصاو ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م

ريسضحتلا ةرواسسلا ةبيبسش قيرف مجاهم
يتلا ةباسصإ’ا نم صصلختلل دارفنا ىلع
تفسشكو.ىسضم تقو يف اهل صضرعت
بع’ نأا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘˘سصلا
جمانربل عسضخ دق قباسسلا نازيلغ عيرسس
راثآا نم ايئاهنءافسشلل صصاخو فثكم
ىوتسسم ىلع اهل صضرعت يتلا ةباسصإ’ا
ىرجأا ثيح ،ذخف˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لاةلسضعلا
ةدوعلل اديهمت ءارمحلا ةعسشأ’اب جÓعلا
.يعامجلا نارملا ىلإا

ب.م.يرضسيإا

يبيدأاتلا صسلجملا ىلع يفيلخو ةيمح لاحأاو نيلذاختملا درط ىلع ددضش

ةلاقتصسلإ دعب «بونجلإ روصسن» ىلإإ دوعي يطإورز

ةلواطلإ ةركل ينطولإ بختنŸإ تابعل عجصشت يرئإز÷إ دا–لإ وصضع يدعصس
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دادزولب بابضش

 رايلم2 هميرغتو دقعلإ خصسف
تابيردتلإ نع إددجم بيغتلإ لاح يف

ة˘ن˘ج˘ل˘لا صسي˘ئر يد˘ع˘سس ة˘˘ل˘˘ف تد˘˘كأا
ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا و˘˘˘سضع
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘فو˘˘˘قو ،ة˘˘˘لوا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ن˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو تا˘ي˘سضا˘ير˘لا
ىلع ديدسشت˘لا ع˘م ة˘سضا˘ير˘لا˘ب ي˘قر˘لا
،صشماه ىلع حاجنلا فورظ لك ريفوت
ةينطولا ةبخنلل يريسضحتلا صصبرتلا

ة˘ي˘لود˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسÓ˘ل اداد˘ع˘ت˘˘سسا
.ةلبقملا

داحتÓل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
يدعسس نأا ة˘لوا˘ط˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

ةسضايرلا بكرملاب  تابعÓلا تراز
رئازجلا ةقارسشلاب صسيتلفسس يرئازجلا
بختنملا تابعÓب يقتلتل ،ةمسصاعلا

(لا˘˘ما ط˘˘سساوأا لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا) ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نهل ةيزيفحتو ةيع˘ي˘ج˘سشت ة˘تا˘ف˘ت˘لا˘ك
ةسصاخلا فورظلل ارظن يونعم معدو
فقوتلا دعب تابعÓلا اهب ترم يتلا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ل˘يو˘ط˘˘لا
.«انوروك»

ب.م.يرضسيإا

يريضضحتلا صصبرتلا اهب تضصخ يتلا ةرايزلا صشماه ىلع

›وغنوك مجاهم عم دقاعتت «يرانكلإ» ةرإدإإ
ع˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ةرادإا تد˘˘قا˘˘ع˘˘ت
ماب اغن’اغنÓيك يلوغنوكلا مجاهملا
لÓ˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن  ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق يدو˘˘˘ل˘˘˘ق
يرودلا يف طسشانلا يباسشلا يسضايرلا
ةحفسصلا يف ءاج ام بسسحو.يسسنوتلا

عقوم ىلع يلئابقلا يدانلل ةيمسسرلا
نإاف «كوبسسيافلا» يعامتج’ا لسصاوتلا

بعÓ˘لا ط˘بر˘ي˘˘سس يذ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ةد˘˘م
ةنسس12 غلابلاو يلو˘غ˘نو˘كلا با˘سشلا

.ةدحاو ةنسسل «يرانكلا» عم

يلئابقلا يدا˘ن˘لا نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ةفسصانم صسماخلا فسصلا يف دجاوتي
ةطقن81 ديسصرب نارهو ةيدولوم عم
.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا يف

طيمز.ع

لئابقلا ةبيبضش

ةرواضسلا ةبيبضش

مسصخي يب˘يدأا˘ت˘لا صسل˘ج˘م˘لا
نم هعنميو دعاسس نم نيترجأا

نذإا˘ب ’إا ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م
ةرادإ’ا

با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تبر˘˘سض
ي˘ف د˘يد˘ح ن˘م د˘˘ي˘˘ب دادزو˘˘ل˘˘ب
د˘عا˘سس صسنأا ا˘ه˘˘ب˘˘ع’ ة˘˘ي˘˘سضق
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ن˘˘ع با˘˘˘غ يذ˘˘˘لا
ن˘ع اذ˘كو رر˘ب˘م نود يدا˘˘ن˘˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،جÓ˘ع˘˘لا صصسصح
لي˘ح˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا

ذختا يذلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا
:ةيلاتلا تارارقلا
ىلإا ةفاسضإ’اب نيبتار مسصخ‐
نع فسشك˘ُي م˘ل ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
.اهتميق
ةردا˘غ˘م ن˘م د˘عا˘سس نا˘˘مر˘˘ح‐
نم نذإاب ’إا ةمسصاعلا رئازجلا
.يمسصاعلا يدانلا ةرادإا
رايلم2 ةمارغو دقعلا خسسف ‐
بيغتلا راركت لاح يف ميتنسس
.رربم نود

ب.م.يرضسيإا

ةبقلا دئار
ةلصشنخ دا–إ عم ايدو لداعتت ةبقلإ

ي˘ف ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا ه˘سضور˘ع ة˘ب˘ق˘لا د˘˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سصاو
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘سضو˘خ˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
قيرف مامأا ةرملا هذه اديدج ’داعت ققح امدعب ةيريسضحتلا
فرتحم يناثلا مسسقلا ةريظح ىلإا يمتنملا ةلسشنخ داحتا
.هلثمل فدهب ىهتنا يذلا ءاقللا يف ،ةيقرسشلا ةعومجملا

ديعسسوب قيرط ن˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف مد˘ق˘ت د˘ق د˘ئار˘لا نا˘كو
،ةجيتنلا صسفانملا لدعي نأا لبق مرسضخملا ناديملا طسسو
ةرتفلا لÓخ ةيدو تاءاقل6 يف زوفلا يف دئارلا لسشفيل
مامأا يسسيمح رونلا دبع بردملا لعجي ام وهو ةيلاحلا

تاريسضحتلا يف لولحلا صضعب داجيإا ىلع لمعلا ةيمتح
ة˘قÓ˘ط˘نا د˘ن˘ع ة˘ي˘سضر˘م ر˘ي˘غ ج˘ئا˘ت˘ن يأا يدا˘ف˘ت ل˘جا ن˘م
.ديدجلا يوركلا مسسوملا

ب.م.يرضسيإا

صسابعلب دا–إا

 زاكعوبو «ةركملإ» قحÓت جئاتنلإ ةمزأإ
«يصسابعلإ» تيبلإ يف عامجإلإ ىقلي ل

صسابعلب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف لازا˘م
يتلاو جئاتنلا ةمزأا نم يناعي
م˘ل ن˘يذ˘لا را˘سصنأ’ا تب˘˘سضغأا
بي˘هر˘لا ع˘جار˘ت˘لا او˘م˘˘سضه˘˘ي
،«ةر˘˘˘كم˘˘˘لا» ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت˘˘˘˘ل
ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
«براقعلا» تيب اهيف صشيعي
ل˘˘˘كسشب تسسكع˘˘˘نا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
قيرفلا راو˘سشم ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م
.مسسوملا اذه
ثÓث رخآا يف قيرفلا رثعتو
نيتميزه د˘ب˘كت د˘ع˘ب ت’و˘ج
نا˘سسم˘ل˘ت دادو ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘مأا

يف لداعتو دادزولب بابسشو
دا˘˘ح˘˘تإا د˘˘سض ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ر˘˘˘خآا
ي˘ف ر˘ق˘ه˘ق˘ت˘ي˘˘ل ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
نماثلا زكر˘م˘لا ى˘لإا بي˘تر˘ت˘لا

ةطقن31 عيسض نأا دعب رسشع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ا˘ي˘ف˘ت˘كم ،ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب
ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ن˘˘يرا˘˘سصت˘˘نا
. مسسوملا اذه قيرف فعسضأا

زاكعوب نيعت ةرادإلا
«ةركملا»ـل ابردم

تدقاعت ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف
زعم عم صسابعلب داحتا يدان ةرادإا
ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا زا˘˘كعو˘˘ب
ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا
بردملل افلخ ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
يذلا ،ةرارغوب ني˘م˘ي˘لا ق˘با˘سسلا
ربمسسيدك عل˘ط˘م ه˘ب˘سصن˘م كر˘ت
يسسنوتلا ينقتلا عباتو ،يسضاملا
داحتا اهيف لداعت يتلا ةهجاوملا
رئازجلا داحتا هفيسض عم صسابعلب

ن˘م ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
ماهم مÓتسس’ اديهمت ،يرودلا

يذ˘لا زا˘كعو˘ب  نا˘كو ،ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
بيردت نم عيباسسأا لبق لاقتسسا

ءو˘˘سس بب˘˘سسب ةر˘˘˘كسسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا
ن˘ي˘ت˘بر˘ج˘ت صضا˘خ د˘ق ،ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا
تقو يف «ةركملا» عم نيتقباسس
م˘˘سسو˘˘م ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوأ’ا ،ق˘˘˘با˘˘˘سس
˘ما˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ،6102/5102
8102.

Úب مضسقنم عراضشلا
ةدوعل صضراعمو ديؤوم

يضسنوتلا ينقتلا
عراسشلا مسسقنا رخآا بناج نم

د˘ع˘ب ي˘سسا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ز˘ع˘م برد˘م˘لا ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نيب ميدق˘لا د˘يد˘ج˘لا زا˘كعو˘ب
ثيح هتدوعل صضراعمو ديؤوم
ه˘˘نأا نود˘˘كؤو˘˘ي هو˘˘ب˘˘ح˘˘˘م حار
فرظلا يف بسسان˘م˘لا ل˘جر˘لا
ه˘ت˘فر˘ع˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نأا دعب يسسابعلا تيبلا ايابخب
فر˘ع˘يو ه˘ب ل˘م˘ع˘لا ه˘ل ق˘ب˘سس
ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

نم لهسسي دق ام نييرادإ’او
حار ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
نو˘˘ع˘˘جر˘˘ت˘˘سسي ه˘˘ي˘˘سضرا˘˘ع˘˘م
ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
اهعيمج اهيف لسشفو زاكعوب
ةرادإ’ا ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
نو˘كي برد˘م ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ربل  داحتإ’ا ةدايق ىلع ارداق
ي˘ف ر˘ي˘كف˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو نا˘˘مأ’ا
يذ˘لا ،زا˘كعو˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا
ع˘م صسي˘لو ةرادإ’ا ع˘˘م ق˘˘ف˘˘تإا
حتفي دق ام وهو نيمهاسسملا
د˘يد˘ج ن˘م تا˘عار˘˘سصلا با˘˘ب
ةرادإ’ا ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
عيقوتلا لوح ،ن˘ي˘م˘ها˘سسم˘لاو
.زاكعوب دقعل

طيمز.ع
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صسي˘ئر ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ثد˘ح˘˘ت
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

موقت يذلا ريبكلا لمعلا نع
ىلع هباختنا ذنم ةيداحت’ا هب
تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك ،فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا صسأار
ح˘ي˘سضو˘ت˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘سصر˘ف˘˘لا
صصخي اميف رومأ’ا نم ديدعلا

بت˘كم˘لا ي˘ف ه˘ح˘سشر˘˘ت صضفر
اذكو «افيف˘لا» ي˘ف يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ح˘سشر˘ت˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ه˘˘ل˘˘سصف
.همدع نم اددجم

Òبك لمعب انمق»
عورضشم حا‚إل

انتليضصحو ةÁداكألا
» ةيباجيإا دج تناك
يتلا ةيف˘ح˘سصلا ةود˘ن˘لا ي˘ف

حا˘ت˘ت˘فا صشما˘ه ى˘ل˘˘ع تم˘˘ي˘˘قأا
ةيو˘ه˘ج˘لا «فا˘ف˘لا» ة˘ي˘م˘يدا˘كأا
صسيئر دا˘ع صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب
ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل فا˘˘ف˘˘لا
لجأا نم هتأايه هب تماق يذلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا عور˘˘سشم حا˘˘ج˘˘نإا
يف لاق ثيح ،صسابعلب يديسس
قلطنا لمعلا اذه» :ددسصلا اذه
ةيريدملا فار˘سشإا˘ب ،ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م
:ع˘با˘تو ،«ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ةينطولا تاط˘بار˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م»

تماق ،نطولا ربع ،ةيوهجلاو
يتلاو ،ةباسشلا بهاوملا ءاقتناب
ءاقتنا متو ،باسش0006 تغلب
ي˘ف ل˘سصاو˘ن˘سسو ا˘˘ب˘˘ع’75
دد˘سش ا˘م˘ك ،«بهاو˘م˘لا ءا˘ق˘ت˘˘نا

ه˘تأا˘ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح نأا ي˘˘سشطز
ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ
اهربتعإاو ىوتسسملا يف تناك
نأا ربتعأا» :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘با˘ج˘يإا د˘ج
د˘˘ج نآ’ا د˘˘ح˘˘ل ا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصح
يذلا لمعلل رظنلا˘ب ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا
،ناد˘ي˘م˘لا قو˘ف هد˘ي˘˘سسج˘˘ت م˘˘ت

،رئازجلا خيرات يف ةرم لوأ’
نم ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ن˘كم˘ت
جراخ ايقيرفإا ممأا صسأاك زارحإا
ةفاسضإ’اب » :فدرأاو ،«نطولا
لهأات قيقحت نم انكمت ،كلذل
نم ل˘قأا بخ˘ت˘ن˘م˘ل يرو˘ط˘سسأا

تايئاهن غل˘ب يذ˘لا ،ا˘ما˘ع71
ل˘سصاوو ،«ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك
ة˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م» :فا˘˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر
ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘˘ك ،ىر˘˘خأا
،اهدي˘سسج˘ت م˘ت ا˘ه˘ن˘ع ا˘ن˘م˘ل˘كت
امب ،زاجنإ’ا قيرط يف ىرخأاو
ن˘يأا فار˘ت˘ح’ا عور˘سشم ا˘ه˘ي˘ف
نم هتعجارمل فلملا اذه انحتف
.«ديدج

ديرت فارطأا كلانه»
ةركلا ميط–

نل اهحضشرتو ةيرئاز÷ا
» ديفي

لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا در ا˘˘˘م˘˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع «فا˘˘ف˘˘لا» صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نود˘ق˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا صصا˘خ˘˘سشأ’ا
نم نآ’ا دح ىلإا زجنملا لمعلا

ى˘لإا ار˘ي˘سشم ة˘يدا˘ح˘ت’ا فر˘˘ط
ةر˘ك م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ل نو˘ع˘سسي م˘ه˘نأا
حرسص ثيح ،ةيرئازجلا مدقلا

دقتنت يتلا فارطأ’ا» :يسشطز
مه ،نآ’ا دح ىلإا زجنملا لمعلا

مدقلا ةرك ميطحتل نوعسسي نم
ديري نم» :عباتو ،«ةيرئازجلا
مدقلا ةرك ةيمنت يف ةمهاسسملا
راكفأا ميدقت هي˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،«ةيرئازجلا ةركلا مدخت ،ةءانب
ةيرئازجلا مدقلا ةرك» :فدرأاو
نع اديعب ةيباجيإا ةيؤورل ةجاحب
ن˘م ط˘ب˘ح˘ت ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘ن’ا

لمعت يتلا صصاخسشأ’ا ةميزع
:ي˘سشطز م˘ت˘خ ،«ناد˘ي˘م˘لا ي˘˘ف
د˘ير˘˘ي ن˘˘م˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ن˘˘ح˘˘ن»
،ةيرئازجلا مدقلا ةرك ةحلسصم
ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘ل صسي˘˘˘لو
لمعلا لÓخ نم ،ةيسصخسشلا

صسيئر حمل امك ،«راتسسلا فلخ
صضع˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘لا˘˘˘سسر˘˘˘ب فا˘˘˘ف˘˘˘لا
نودير˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

ةيسصخسشلا مهحلاسصم ةمدخو
مهايإا امهتم راتسسلا ءارو نم
يف ةيرئازجلا ةركلا مي˘ط˘ح˘ت˘ب
.ىسضاملا

«صساتلا»ـل نعطب تمدقت»
دعب رومألا حضضوأاضسو
«ةيضضقلا ‘ لضصفلا

ثيدحلل فافلا صسيئر جرعو
ف˘˘˘ل˘˘˘م صضفر ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضق ن˘˘˘˘ع
يذيفنتلا بتكملا يف هحسشرت
رظتني ه˘نأا اد˘كؤو˘م «ا˘ف˘ي˘ف˘لا »ـل
يذلا نعطلا دعب «صساتلا» رارق
ىلع ايلاح يفلم» :Óئاق همدق
’» :فدرأاو ،«صساتلا ىوتسسم
ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
اذه يف ثدح ام صصوسصخب
رود˘˘سص ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
:م˘˘ت˘˘خو ،«ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘لا
،ايئاهن رومأ’ا مسسحت امدنع»
ل˘كسشب ثد˘˘ح˘˘تأا˘˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
ام صصوسصخب حيرسصو حسضاو
.«ةلأاسسملا هذه يف ثدح
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 «هانز‚أإ ام Ëزقت ديرت فإرطأإ كلانهو ةحجان تناك انتليصصح » :يصشطز

فافلا صسيئر روضضحب
يضضاملب لامج بردŸاو

يمصسرلإ حاتتفلإ
«فافلإ» ةيÁداكأل

سسابعلب يديصسب  ةيوه÷إ
ةنيدم يف صسمأا ةحيبسص مت

ة˘ي˘م˘يدا˘كأا حا˘ت˘ت˘فا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
يذ˘لاو ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا «فا˘˘ف˘˘لا»
ن˘يد˘لا لا˘م˘ج رو˘سضح د˘ه˘سش
ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ  ة˘˘ق˘˘فر
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا صسي˘ئر
.مدقلا ةركل

حا˘ت˘˘ت˘˘ف’ا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأاو
ىفط˘سصم د˘ي˘سسلا  ي˘م˘سسر˘لا
صسابعلب ةي’و يلاو يناميل
،ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ق˘فر
ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا

ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘سضعأاو ي˘˘˘˘˘سشطزو
،ةيداحتÓل يلارديفلا بتكم
لك دجاوت ميسسارملا تدهسش
راود˘˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘م
،ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا صسي˘ئر
ق˘با˘سسلا ير˘ئاز˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ةهبج بع’و يمولب رسضخل
.صشوعم دمحم ريرحتلا

ءا˘سشنإا نأا مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ي˘ن˘ف˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
لكسشب ديسش صسابعلب يديسسب
ةيجيتارتسس’ا قفو ىسشا˘م˘ت˘ي
،فا˘˘ف˘˘لا  ا˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘سس ي˘˘ت˘˘˘لا
،نيبعÓلا نيوكت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

،ابع’75 ةيمداكأ’ا مسضتو
،نطولا قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
د˘ع˘ب م˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت ن˘˘يذ˘˘لاو
يتلاو ةعسساو بيق˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح
«رادار» ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘˘ق
.«فافلا»ـل ةعباتلا
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نامآلا مامضص ليحر ةركف صضفري ينيرغيلب بردŸاÚحضشÎملل ةرفضشم ةلاضسرب ثعبي ةيدا–لا صسيئر

سسيتيب لاير عم هدقع ديدجتل هجتي يدنام
لاير يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىسسيع تاب

يسسلدنأ’ا يدانلا عم هدقع ديدجت نم ادج ابيرق ينابسسإ’ا صسيتيب
.مداقلا فيسصلا يف  يهتني يذلا

قلأاتملا يروحملا عفادملا نأا ةينابسسإا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
يف ،هدقع ديدجت لجأا نم قافتا ةيسضرأا ىلإا لوسصولا نم برتقا
يذلا بعÓلا تابلط لك ىلع ةرادإ’ا تقفاو امدعب ،ةمداقلا مايأ’ا
.هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا ةيدنأ’ا ديدع رادار ىلع دجاوتي

ةدايقب يسسلدنأ’ا يدانلل ينفلا مقاطلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
،Óيسصفتو ةلمج بعÓ˘لا ل˘ي˘حر ةر˘كف صضفر˘ي ،ي˘ن˘ير˘غ˘ل˘ب ل˘يو˘نا˘م
ةرم لك يف بعÓلا همدقي يذلا ديجلا ىوتسسملا لظ يف اسصوسصخ
.بعلملا ةيسضرأا ىلإا اهيف لزني

ب.م.يرضسيإا
فعاضضتتضس ›اطيإلا يدانلا ةوق نأا دكأا

رصصان نب ةدوعب ديصشي ›اطيإلإ مÓعإلإ
نÓيŸإ ¤إإ

يلودلا بعÓ˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ي˘لا˘ط˘يإ’ا مÓ˘عإ’ا قد˘غأا
بعÓملل هتدوع بقع حيدملاو ءانثلاب نÓيم يدان مجن يرئازجلا

يتلا ةيلسضعلا ةباسصإ’ا نم صصلختلا دعب هقيرف عم ةكراسشملاو
.ذخفلا ىوتسسم ىلع ىسضم تقو يف اهل صضرعت

لوح ’وطم اريرقت «تروبسسول˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تد˘عأاو
نأا ةحسضوم ،ةرودلا كلت يف بع’ لسضفأاو9102 ايقيرفإا لطب

ديزيسس هيدان عم ةكراملا ىلإا يلاطيإ’ا نÓيم يدان طسسوتم ةدوع
ي˘ف ع˘جار˘ت نÓ˘ي˘م˘لا ىو˘ت˘سسم نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ةو˘˘ق ن˘˘م
5 نم رثكأ’ قباسسلا يلوبمإا بع’ بايغ ببسسب ةريخأ’ا تايرابملا
تاذ فا˘˘سضأاو اذ˘˘ه.يلويب برد˘م˘ل˘ل ة˘ل˘كسشم بب˘سس ا˘م˘م ع˘ي˘با˘سسأا
زئاكرلا نيب نم دعي قباسسلا لانسسرأا فيدر يدان بع’ نأا ردسصملا
فسصنلا يف ريثكب ىوقأا نÓيم لعجيسس ام ،هقيرف يف ةيسساسسأ’ا
.يراجلا مسسوملا نم يناثلا

ءادأ’ا لظ يف ،«ةلحنلا»ـب رسصان نب ،هتاذ عقوملا فسصوو اذه
يف هدجتو لمي ’و لكي ’ هنأا امب بعلملا يف همدقي يذلا ريبكلا

.ناديملا ةيسضرأا قوف ناكم لك
ب.م.يرضسيإا

ةيضصخضشلا ه◊اضصم ةمدÿ ىعضسي ›ا◊ا بتكŸا نأا دكأا

عنŸ يدلاخ ريزولإ لخدت بلطي يداصص
يصساصسألإ ماظنلإ Úنإوق ليدعت

داحت’ا وسضعو فيطسس قافو ةرادإا وسضع يداسص ديلو مدقت
باب˘سشلا ر˘يزو يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ى˘لإا بل˘ط˘ب،قباسسلا يرئازج˘لا

ليدعت نم «فافل»ـل يلاحلا بتكملا عنم لجأا نم لخدتلل ةسضايرلاو
.هتسسائر ديدجت ةيسشع داحتÓل يسساسسأ’ا ماظنلا

قÓ˘خأ’ا» :يد˘لا˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف يدا˘˘سص ح˘˘سضوأاو
حلاسصملا ةمدخل عفاد وأا ةعيرذ يأاب عرذتلا مدع نوديري قÓخأ’او
ةفافسشو ةهيزنو ةرح ةيباخ˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘ن˘موأا ة˘ي˘سصخ˘سشلا
تناك اذإا» :عباتو ،«قوقحلا ريرمتب مايقلل نوناقلا ىلإا ءوجللاوأا

يسساسسأ’ا اهماظن ىلع ليدعت يأا ءارجإا يف عرسشتسس فافلا ةسسائر
مل ىرخأا تاداحتا نأا نيح يف لوقعم ريغ اذهف ،هتي’و ءاهتنا ةيسشع
مكنم بلطأا» :متخو ،«ةررقملا تاباختن’ا ءارجإا دعب ’إا كلذب مقت
لجأا نم مكتايحÓسصل اًقفوو م˘كت˘ط˘ل˘سس ماد˘خ˘ت˘سسا ر˘يزو˘لا يد˘ي˘سس
مدقلا ةركل يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘سسا˘سسأ’ا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘يد˘ع˘ت ل˘ي˘جأا˘ت
ني˘ح˘سشر˘م˘لا ءا˘سصقإ’ ا˘ًب˘ب˘سس تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا هذ˘ه نو˘كت ’أا نا˘م˘سضلو
.«ةلادعلاو فاسصنإ’ا لجأا نم نيلمتحملا

ب.م.يرضسيإا
صسابعلب يديضس ‘ ةيفحضصلا ةودنلا صشماه ىلع

ÚحصشÎُملل  ةرفصشم ةلاصسر هجوي يصضاملب
ةيدا–لإ ةصسائرل

حسشرتلا يف نيبغارلل ةلاسسر ينطولا بخانلا يسضاملب لامج هجو
مهنم ددع نلعأا نيذلاو ،يسشطز نيدلا ريخ ةفÓخو فافلا ةسسائرل
،ةسسفانملا رامغ لوخد يف هتين

دعب اسصوسصخ يلاحلا صسيئرلا اهب رمي يتلا ةيعسضولا لظ يف
.هحسشرت فلم صضفرب مايأا لبق «افيفلا» نم اهاقلت يتلا ةعفسصلا

ةيف˘ح˘سص ةود˘ن لÓ˘خ فور˘ح˘لا ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا  «صشتو˘كلا» ع˘سضوو
هيلع ،ةيداحتإ’ا ةسسائرل حسشرتُم يأا» :حرسص ثيح ،صسابعلب يديسسب
عانقإا مهيلع» :عباتو ،«هجمانرب ىلع ءيسش لك لبقو ’وأا زيكرتلا
لمعأا انأاو ،ةيسضقلا يف يل لخد ’و ،ريغ ’ مهجمانربب صسانلا
نأاب ريسشأا نأا ديرأا» :فدريل ،«يمقاطو نيبعÓلا ةقفر لماك قيسسنتب
نيبعÓلو يل لسضفلا اهيف دوعي ’ ارخؤوم اهيلع لسصحملا جئاتنلا
ريغ نوكأا امدنع» :ريخأ’ا يف متخيل «عيمجلا ةمهاسسمب لب ،طقف
رومأ’ا نوكت امدنعو ،هل ةراسشإ’ا يف ددرتأا Óف ام رمأا نع ٍصضار
.«اسضيأا اهنع ثدحتأا ينإاف ةديج

،مايأا ذنم رئازجلا يف دجاوتي جيوتتلا صسدنهم نأا مولعملا نمو
،يلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم تايارابم ثÓث ةعباتمب ماق ثيح
لبق لافتح’ا لفح روسضحل صسابعلب يديسس ةنيدمل هلقنتل ةفاسضإ’اب
.لبقملا صسرام رهسش ررقملا «رسضخلا» صصبرتل ريسضحتلا ءدب
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عيمجلل ةحوتفم حضشÎلا باوبأا نأا ىلع دكأا

«طقفو قودنصصلإ هيف لصصفيصس «فافلإ»ـل لبقŸإ سسيئرلإ» :حرصصي لولهب

تضسيرب ىلع زوفلل هيدان داقو ايملاع افده نود

«1غيللإ» نم22ـلإ ةلوجلل ةيلاثملإ ةليكصشتلإ يف ةيلوب

و˘سضع لو˘ل˘ه˘˘ب را˘˘م˘˘ع  د˘˘كأا
بارتقا عم يلارديفلا بتكملا
يسشطز نيدلا ريخ ةدهع ةياهن
نأا «فاف˘لا»ـل ي˘لا˘ح˘لا صسي˘ئر˘لا

صصخ˘˘˘سش ل˘˘˘ك وأا و˘˘˘سضع ل˘˘˘ك
هناكمإا˘ب طور˘سشلا ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت
دا˘ح˘ت’ا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ ح˘سشر˘ت˘˘لا
.مدقلا ةركل يرئازجلا

صشماه ىلع هتاحيرسصت يف
ة˘يور˘كلا ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’ا حا˘ت˘˘ت˘˘فا
و˘سضع د˘كأا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سسب
با˘ب نأا ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
:Óئاق عيمجلل حوتفم حسشرتلا
با˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘نأا نو˘˘كأا ’ ى˘˘ت˘˘ح»

نم لكل حوتفم تا˘ح˘ي˘سشر˘ت˘لا
نوكيسس ،طورسشلا ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت
،«كلذ ي˘ف Ó˘سصا˘ف قود˘ن˘˘سصلا

ر˘ي˘ه˘سشت˘˘ل˘˘ل ي˘˘عاد ’» :ع˘˘با˘˘تو
كا˘˘˘ن˘˘˘ه ،صصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا فذ˘˘˘˘قو
نوكت نأا ديرت ةلودلا نيناوق
ديرت رئازج˘لا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م رو˘مأ’ا
صضر˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘م جور˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا
ثدحتملا مت˘خ˘ي˘ل ،«تاءÓ˘مإ’ا

ج˘ما˘نر˘ب ه˘يد˘ل ن˘م ..» :ه˘˘مÓ˘˘ك
ءا˘˘سضعأا عا˘˘ن˘˘قإا ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسيو
نحن ..ابحرم ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
انيلع بجي ،قودنسصلاب نمؤون
اذ˘˘هو ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصن˘˘˘م نو˘˘˘كن نأا

نأا ري˘كذ˘ت˘ل˘ل ر˘يد˘ج˘لا.«انأادبم
تد˘كأا ءا˘م˘سسأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
لو˘خدو ح˘سشر˘ت˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن
ي˘ف ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘سسا˘ئر قا˘ب˘˘سس

و˘˘سضع يدا˘˘سص د˘˘ي˘˘لو ةرو˘˘سص
،ق˘با˘سسلا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا
جا˘بر˘ق ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا صسي˘˘ئر˘˘˘لا
صسيئر ولح˘ل دار˘م ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
راظت˘نا ي˘ف ق˘با˘سسلا ة˘ير˘سصن˘لا
اهحسشرت  نلعتسس ىرخأا ءامسسأا
.ةلبقملا مايأ’ا يف

طيمز .ع

بعÓلا ةي’وب ديرف لسصاو
يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا

ءانثلا دسصح ،يسسنرفلا زتيم
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ي˘˘˘ف ح˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ءادأ’ا ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا
هيدان عم همدق يذلا يقارلا
اميسس’ ،تسسيرب ةهجاوم يف
يتلا ةزيم˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا د˘ع˘ب

ةلكر ن˘م فد˘ه˘لا ا˘ه˘ب ل˘ج˘سس
.ةرسشابم ةرح

ط˘سسو ة˘ي’و˘ب ز˘ج˘حو اذ˘˘ه
ي˘ف ا˘نا˘˘كم ر˘˘سضخ˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م
نم22ـلا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خا ثي˘˘˘˘˘ح ،«1غيللا»
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف بع’ ل˘سضفأا˘ك
،«بي˘كي˘ل» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح

ربدملا لقعلاب هت˘ف˘سصو ي˘ت˘لا
.قيرفلل

ةيناثلا ةرملا هذه دعتو اذه
مجنلا اهيف نكمتي يتلا ايلاوت
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ن˘م ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يرودلل ةيلاث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
.يسسنرفلا

ب.م.يرضسيإا



ةــــنصصرق

سصاخ ميركت
تماق ةليم˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف
م˘ير˘كت˘ب «زو˘يدار» ة˘ي˘ع˘م˘ج
قدا˘˘سص قو˘˘ل˘˘خ˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

ا˘ق˘با˘سس ل˘م˘ح يذ˘لا يرزا˘م
يلاغ ،نارهو ةيدولوم ناولأا

،نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘جو ر˘كسسع˘م
ىمادقل اهركذت نع Óسضف
صضيبلاو ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يدو˘لو˘م
ي˘ف˘ط˘ل م˘جا˘ه˘م˘لا م˘˘ير˘˘كتو
بع˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص
دا˘ح˘تا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشل
يبعÓل ةيعيجسشت ةردابمب ةط˘سشنأ’ا  تما˘ق ا˘م˘ك ،ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يدو˘لو˘م بل˘ق˘لا ق˘ير˘فو صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ايقيرفإا صسأاكل مهلهأات دعب موركو ةدلÓج ،كلام  يثÓثلا ةنسس71 نم لقأ’ ينطولا بختنملا
.يجارفو دهاجم ،ةقرز نب ،لاسصنح ،يفاسش ،يمولب رسضخل روسضحب ترج يتلا و لابسشأÓل

«يفخملإ» ةقيرط ىلع
ةيجهنم جاهتنا لÓخ نم
صصف˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا «ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا»
با˘ب˘سش ق˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسأ’ا
ر˘ت˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت ،دادزو˘˘ل˘˘ب
يسضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ي˘ح˘ي
نم ةمسصاعلا داحتا قيرفل
لبق ءامسسأا3 عم دقاعتلا
و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘غإا
صصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سس’ا
ةرادغ تدقاعتو ،قر˘ف˘لا˘ب
ل˘˘ك ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا

هليمزو ،ي˘ج˘ي˘ع˘ن ءا˘ير˘كز
ن˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق ف˘˘ي˘˘سصو˘˘ل
ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا

ى˘ل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ج˘˘نأاو
بعÓ˘لا اذ˘˘كو ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
.ميليب دماح ،يبانكروبلا

 سشحرفن ام تيكرام

ه˘ل صضر˘ع˘ت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘سضلا د˘˘ع˘˘ب
راسصنأا صضعب نم صشودح ءايركز بعÓلا
ام ةسصاخ ينيطن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا
فادهأ’ا ليجسست نيح هتافرسصتب هومسسأا

و انب ينعملا لسصتا ثيح ،قيرفلا دسض
ةيعيبط هتافرسصت نأا ىلع ديكأاتلا لواح
تاراسصتن’ا قيقحت يف امود هتبغر ءارج
امود فدهلا نأا امب اهل بعلي يتلا قرفلل
ديكأاتلا لواح امك ،دقعلا فيرسشت ىقبي

ءاقللا  باهذلا ءاقل يف هفرسصت نأا ىلع
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ير˘م˘ع˘لا ءا˘ق˘فر ه˘ي˘ف زا˘ف يذ˘˘لا
دحأا عم ةقباسس لكاسشم ببسسب ناك «فدهل
طقفو قير˘ف˘لا ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي او˘نا˘ك ن˘م
.هخيراتلو قيرفلل ماتلا همارتحا ادكؤوم

اهبياج إوهإر ميعزلإ

عامتجا دعوم ةبانع داحتا قاسشع رظتني
ةي’و يلاو عم طسسابلا دبع ميعز صسيئرلا

ق˘ير˘ف˘لا ل˘كا˘سشم ط˘ب˘سض ل˘جأا ن˘م ة˘با˘˘ن˘˘ع
ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا نو˘يد˘˘لاو
اهديدسست ةرورسضب بلاطم يدانلا ىحسضأا

نيبعÓل ليهأات يأا كانه نوكي نلف ’إاو
رطسضي د˘ق ا˘م و˘هو دد˘ج˘لا ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
ف˘ن˘سصب ى˘لوأ’ا ه˘تاءا˘ق˘ل بع˘ل˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
لواحت فارطأ’ا صضعب نأا ركذي ،فيدرلا
ل˘ي˘هأا˘ت و ة˘مزأ’ا ءا˘ه˘نإا ل˘جأا ن˘م ط˘غ˘˘سضلا
.ةديدجلا رسصانعلا

عفإدم مهصصخ

ن˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج را˘˘سصنأا ثد˘˘ح˘˘ت
ةطقن مهأا لعلو ةماع ةفسصب قيرفلا لكاسشم
تا˘˘باد˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا اورا˘˘˘سشأا
يف صسفنلا نونمي اوناك ثيح ،ةيئانثتسس’ا
ءايركزل صسفانم نوكي رسسيأا عفادم مادقتسسا
ةهجلا نيب نزاوتلا قيقحتب حمسسي ةفيرسش نب
تارايخلا فعسض ن˘كلو ىر˘سسي˘لاو ى˘ن˘م˘ي˘لا

كلذ لغسش ىلع ةرداق رسصانع دوجو مدعو
عناسص مادقتسسا ررقت ةرادإ’ا لعج بسصنملا
ر˘ي˘ه˘ظ م˘سض نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ي˘لاو با˘˘ع˘˘لأ’ا
ثيح ،يوتسشلا وتاكريملا ةرتف لÓخ رسسيأا
مهارت نم صضعب ةسضوافم يف ةرادإ’ا تعرسش
.«ماسص’» ةدعاسسم ىلع نيرداق

 فيدرلاب52 يبرإد

ة˘ن˘يد˘م ي˘براد بع˘ل˘ي نأا اد˘ج ح˘سشر˘م˘لا ن˘م
نيب يناث˘لا م˘سسق˘لا ي˘ف ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘سسج˘لا

قيرفب ةنيطنسسق ةيدولومو بورخلا ةيعمج
نيقيرفلا يترادإا زجع ببسسب كلذو فيدرلا

ام ديدسستب امهل حمسست لولح داجيإا ىلع
3و ةيعمجلل ةبسسنلاب003و رايلم» هتميق
ام وهو «كوملا»ـل ةبسسنلاب006و رييÓم
نم رثكأا ناطغسضي نيقيرفلا راسصنأا لعج
نويدلا ديدسستو ةلحرملا هتاه رييسست لجأا

ةمقلا ءاقلل ابسسحت نيبعÓلا ليهأات مث نمو
.يناثلا مسسقلا ةلوطب حاتتفا نوكيسس يذلا

qarsana@essalamonline.com
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يملاعلإ بقللإ نوفطخي «غنكيافلإ»
ةيئاهنلا ةارابملا يف
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل
تميقأا يتلا ديلا ةركل
تجوت1202رسصمب
بق˘ل˘لا˘˘ب كرا˘˘م˘˘ناد˘˘لا
ربتعي يذلاو  يملاعلا
يلاوتلا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا
ي˘˘ف «غ˘˘ن˘˘كيا˘˘˘ف˘˘˘لا»ـل
،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

دعب جيوتتلا اذه ءاجو
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘سصت˘˘نا
ى˘ل˘ع ي˘كرا˘م˘˘ي˘˘ند˘˘لا
يف يديوسسلا هر˘ي˘ظ˘ن
‐42 ةجيتنب يئا˘ه˘ن˘لا

62.
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مÓصسإÓل لخد
ةرك مجن قنتعا ليمج ربخ يف

ن˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ة˘˘ل˘˘سسلا
ن˘م كلذو ،مÓ˘سسإ’ا نو˘˘سسكا˘˘ج
لÓ˘خ ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ و˘يد˘ي˘˘ف لÓ˘˘خ
و ،ايفلدÓيف يف دجسسم حاتتفا

اذ˘ه ي˘كير˘مأ’ا م˘ج˘ن˘˘لا ف˘˘سصو
ىلع ه˘ل مو˘ي د˘ع˘سسأا ه˘نأا˘ب مو˘ي˘لا
،هدلوم ذنم هتايح يف قÓطإ’ا

اذإا» :لاق مÓسسإ’ا هقانتعا نعو
رييغتلا نع عافدلا يناكمإاب ناك
نوعمتجي عيم˘ج˘لاو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ىلع لوسصحلل باوبأ’ا صضعب نوقرطيو تاجاجتح’اب خيراتلا نوعنسصيو اًعم نوفقيو اًعم
موقأاو فقأاسس ،كلذ لعفي نل صسيئرلا ناك اذإا ‐ نيناوقلا هذه صضعب رييغتو ةيعامتج’ا ةلادعلا
زريبسس وينوطنأا ناسس قيرف يف ًازراب ًابع’ اماع24ـلا بحاسص يكيرمأ’ا مجنلا ناكو ،«كلذب
.3002‐2002 مسسوم يف نيفرتحملل يكيرمأ’ا يرودلا ةلوطبب زاف يذلا
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ةÓصصلإ تيقإوم

نÓيŸإ ¤إإ رصصان نب ةدوعب ديصشي ›اطيإلإ مÓعإلإ̂ 
سسيتيب لاير عم هدقع ديدجتل هجتي يدنام̂ 

دقاعتت «يرانكلإ» ةرإدإإ
›وغنوك مجاهم عم
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ÚحضشÎملل ةرفضشم ةلاضسرب ثعبي ةيدا–لا صسيئر

رئاز÷ا ةيدولوم لئابقلا ةبيبضش ةليلم Úع ةيعمج

يمصسرلإ حاتتفلإ
ةيÁداكأل

ةيوه÷إ «فافلإ»
سسابعلب يديصسب

فافلا صسيئر روضضحب
يضضاملب لامج بردŸاو

«هانز‚أإ ام Ëزقت ديرت فإرطأإ كلانهو ةحجان تناك انتليصصح»:يصشطز

«ةيباجيإإ دج تناك انتليصصحو ةميداكألإ عورصشم حاجنإل ريبك لمعب انمق»
«ديفي نل اهحصشرتو ةيرئإزجلإ ةركلإ ميطحت ديرت فإرطأإ كلانه»

بردملا نع يلختلا يف ةرادإلا ريكفت بذكي صساملأا

يعدتصست «ديمعلإ» ةرإدإإ
عجإرت نع رصسفتصستو زيغن

قيرفلإ جئاتن

قيقحتب نوبلاطم نوبعÓلإ
«ةصسبابعلإ» مامأإ زوفلإ


