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لداعت «قرزأ’إ عوبÒلإ» ةيلمع نأإ دكأإ
«اميسشوÒه» ةلبنق فاعسضأإ ةعبرأإ

ةلطعلإ ليجأاتب بلاطت ةيبرتلإ تاباقن
:دكؤوتو  لوأ’إ لسصفلإ ءاهنإ’ ةيعيبرلإ

ايعإو مويلإ حبسصأإ عمتجملإ نأإ ربتعإ
ةيئاقوو ةيملع ةفاقث هيدلو

دوجو ’ :يجاهنسص
ةيمسسوملآ آزنولفنأÓل

30 صصةنسسلآ هذه

ئطإوسشلإ دحأاب هقرغ دعب يعماج بلاط ةثج لاسشتنإمهقح يف ةتوافتم ماكحأإ رودسص دعب رخآإ امهتم32 عإديإإ
نإرهوب ةيرخسصلإ

يبنجأإ أاسشنم تإذ ةسساسسح ةزهجأإ اهتزوحب طبسض
بيرهتلإ قيرط نع ةيتأاتم

50صص

طسشانو يباقن ل˘ي˘ب˘ن صسي˘ن˘غر˘ف حر˘ت˘قإ
ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لإ ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ،يو˘˘بر˘˘ت
ءا˘˘ه˘˘نإإ ل˘˘جأإ ن˘˘م كلذو د˘˘حإو عو˘˘ب˘˘سسأا˘˘˘ب
صسا˘سسم˘لإ نود دا˘ت˘ع˘م˘لا˘ك لوأ’إ ل˘سصف˘لإ

لسصفلإ لامعأإ ةياه˘ن ةرور˘ي˘سس ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘˘ن˘˘سسلإ ع˘˘يزو˘˘ت نأإ ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ه˘˘ل˘˘م˘˘˘كأا˘˘˘ب
،ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ف˘سصب ن˘ك˘ي م˘ل ة˘˘ي˘˘سسإرد˘˘لإ
تإرا˘ب˘ت˘خ’إ خ˘يرإو˘ت˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘م˘ي˘سس
  .ةيسسإردلإ لطعلإ عم اهنمإزتو

ةيوونلآ تآÒجفتلآ اياحسضب لفكتلل رئآز÷اب تايفسشتسسم ءانب نم اسسنرفل صصانم ’
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لسصفلآ تآرابتخآ ءآرجإآ
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30 صص

30 صص

مهطاسشن ةرسشابŸ دامتع’إ ىلع ءÓكولإ لوسصح درجÃ دإÒتسس’إ ةيلمع ءدب

ينيثÓث ىلع روثعلآ
هتيب لخآد ’وتقم
ةمسصاعلاب يقآرب ‘

راغ»ــب ديدحلإ نع بيقنتلإ قÓطنإ نإإ لاق
لبقملإ صسرام ىدعتي نل «تÓيبج

مانت رئآزجلآ :باقرع
نم لئاه نوزخم ىلع

انط421 ـب ردقي بهذلآ
40 صص

50صص

رئآزجلآ ىلإآ ةديدج ةرايسس فلأآ002 لوخد دعوم آذه
ةرايسس دآريتسسآ ىلع فقوتت ’ نييرئآزجلآ مÓحأآ :يلع تيآآ^

ةديدجلآ تآرايسسلآ دآريتسس’ تقؤوملآ صصيخرتلآ نم نيديفتسسملآ ءÓكولآ ةيوه نع فسشكلآ وحن^
40 صص
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قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’آ ديÈلآ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيمأ’آ وحم «ريم»

«ريم» بقل ،ترايت ةي’و رايمأا دحأا لمحي
بقللا اذهل هلمح ببصس امأا ،ةيمأ’ا وحم
ةداهصش يأا ىلع هلوصصح مدعب قلعتي Óف
تارار˘ق˘لا ع˘قو˘ي ه˘نأا بب˘صسب ل˘ب ،م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
هنأا ىتح ةءارق نود ةفلتخملا رصضاحملاو
ن˘يرار˘˘ق ع˘˘قو تاو˘˘ن˘˘صس3 و˘˘ح˘˘ن ل˘˘ب˘˘˘ق
ءانب مدهب رارق مويلا ضسفن يف نيصضقانتم
ةيعصضو ةيوصستب رخآا رارقو قباطم ريغ
80/51 نوناق راطإا يف ينوناق ريغ ءانب
ثيدحلل عوصضوم ىلإا ريملا لوح ام وهو
.نيبختنملاو ةيدلبلا يفظوم نيب

! نولاطب ةرتاكد

هاروتكدلا ةداهصش ةقباصسم حتف نأا ملعن
بصصنم ريفوت بجوتصسي ،بلاطلا حاجنو
جرختلا ةركذ˘م لو˘ب˘ق در˘ج˘م˘ب يأا ،ي˘لا˘م
بلاطلا حاجن نع نÓعإ’او اهتصشقانمو
ه˘ف˘ي˘ظو˘ت م˘ت˘ي ،هارو˘ت˘˘كد˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف
ىلع قبطي ’ رمأ’ا اذه نأا ’إا ،ةرصشابم
اريثك نأا رمأ’ا يف بيرغلاو ،عقاولا ضضرا

نيدقاعتملا هاروتكدلا ةداهصش يلماح نم
60 ةدم ىلإا لصصت ةرغاصش بصصانم يف
د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘صصب ل˘˘˘م˘˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘صس

هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط اد˘حاو ارا˘ن˘يد نو˘˘صضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي’
ملحلا نأ’ كلذ نولبقتي مهو ،تاونصسلا
ي˘˘˘ف جا˘˘˘مدإÓ˘˘˘ل م˘˘˘هود˘˘˘ح˘˘˘يو م˘˘˘هدوار˘˘˘ي
نوبقرتي اولازام مويلا ىلإاو ،مهبصصانم
  .؟! يدام لباقم يأا نودب نولمعيو كلذ

! ةلزع يف لآو

ضضعب اهصشيعت يتلا ةلاحلا بئارغ برغأا نم
،ةيلخاد ةي˘بر˘غ ة˘ي’و ة˘لا˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي’و
بتكم نإا اهنم نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو نو˘ف˘ظو˘م لو˘ق˘ي
ءانثتصساب دحأا هلخدي مل ،ةي’ولا يلاو يديصس
نأاو ،ةل˘ما˘ك ر˘ه˘صشأا01 ذنم ةفا˘ظ˘ن˘لا ة˘ل˘ما˘ع
ناك ءاوصس هبتكم يف ادحأا لبقتصسي مل يلاولا

يلاولا تاءاقل لك نأاو ،’وؤوصسم وأا انطاوم
،تاعمجت وأا تاعامتجا ةيعامج تاءاقل تناك
اهنم يأا ثدحي مل ةيمصسرلا تاعامتج’ا ىتح
يف ايداع اثدح اذه ودبي ،يلاولا بتكم يف
يلاولا ءاوطنا عم ضصاخ لكصشب ةي’ولا هذه
مغر اذهو ،ضسانلا عم هبواجت مدعو هصسفن ىلع
يلاولا اهب مدقي يتلا ةيروتاكيراكلا ةروصصلا
يتلا يعامتج’ا لصصاوتلا تاحفصص يف هصسفن

.عقاولاب اهل ةلصص ’
رسضخأ’آ ءوسضلآ راظتنآ يف

لامعأ’ا لاجر نم3 نأا ،علطم ردصصم فصشك
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لاو راردأا ة˘ي’و ي˘˘ف ن˘˘يذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا
ضضو˘خو ف˘صسو˘ي دو˘غ˘يز ة˘ب˘ق ى˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا

د˘ح˘ل ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا را˘م˘˘غ
اهخيرات ’و اهليصصافت نع نلعي مل ةعاصسلا

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘ب او˘مد˘ق˘ت م˘ه˘نأا ،ة˘ي˘م˘صسر ة˘˘ه˘˘ج يأ’
دعقمب رفظلل حصشرتلا يف مهتبغر يف لثمتملا
ىوتصسملا ىلع ةذفان ةيصصخصش ىلإا ناملربلاب
.رصضخأ’ا ءوصضلا ىلع اولصصحتيل يئ’ولا

qarsana@essalamonline.com
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!نيجتنملآ هجو يف جاجحلآ فيسس
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج تع˘˘˘˘فر
ف˘ي˘صس كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ه˘˘جو ي˘˘ف جا˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
ةصصا˘خ˘لا ع˘نا˘صصم˘لاو
،ةيئاذغلا تاعانصصلاب

ار˘خؤو˘م ته˘جو ثي˘˘ح
نين˘طاو˘م˘لا ى˘لإا ءاد˘ن
ةرورصضب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘طو
غ˘ي˘ل˘ب˘ت وأا م˘ه˘غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت
يف ةراج˘ت˘لا ح˘لا˘صصم
ل˘ل˘خ يأا اود˘جو لا˘˘ح
جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
يكÓهتصس’ا
نم كلذو اهيف بوغرم ريغ ءايصشأا ىلع هلخادب اورثع وأا ادصساف جوتنملا ناك نا ةصصاخ ،ىرتصشملا
مهنأا اودكأاو نونطاوملا اهب بحر ةردابملا ،عناصصملا هذه دصض ةبصسانملا تاءارجإ’ا ذاختا لجا

نم ريثكلا يف مهروثعك «ةفرقم» ءايصشأا ىلع ةيكÓهتصس’ا علصسلا ضضعب يف نورثعي ام ابلاغ
 . تيوكصسبلا بلع يف ناديدلا وأا زبخلا يف  «ةمصشلا» ىلع تارملا

لÓظتسسÓل ةيعانطسصآ راجسشأآ
تاقاطلا دهعم مزتعي ،ةليمج ةردابم يف
نم ىلوأ’ا دعت ةبرجت يفو ةيادرغ ةي’ول
جاتنإ’ ةيعان˘ط˘صصا را˘ج˘صشأا زا˘ج˘نا ا˘ه˘عو˘ن
دجاوتي يذلا عورصشملا ،ةيئابرهكلا ةقاطلا
لÓظتصسÓل ضصصصخيصس زاجنإ’ا روط يف
ةراصشإÓل ،اصضيأا ةلاق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ن˘ح˘صشو
برغملا ةراجلا اهيلإا انتقبصس ةبرجتلا ناف
ىقبت رئازجلاب ايلعف هديصسجت راظتنا يفو
معد لجا نم تاطلصسلا ىلع ةقلعم لامآ’ا

يتلا ةي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
يفو داصصتق’ا معد يف ةلاحم ’ مهاصست
 .نينطاوملا ةايح ليهصست

ةءآربلل لÓغتسسآ
،نيلاتحملاو ضصوصصلل ةديدج ةجرخ يف
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ير˘ط ى˘لإا ء’ؤو˘ه أا˘ج˘˘ل
لÓغتصسا لÓخ نم كلذو ،ةرذقلا مهتمهم
ثيح  ،ةقرصسلا يف روهزلا رمع يف لافطأا
ةياهن  يف هل قيدصص ةقفر لفط دهوصش
ليدانملا ي˘مر˘ب نو˘مو˘ق˘ي ،ي˘لا˘فو˘صش ق˘ف˘ن
جاردتصسا لجأا نم ،ضضرأ’ا ىلع ةيقرولا
د˘حأا ف˘قو˘ت ثي˘ح ،م˘ه˘تد˘عا˘صسم˘˘ل ضسا˘˘ن˘˘لا
كلت عم˘ج ي˘ف ا˘م˘ه˘تد˘عا˘صسم˘ل ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا
نا˘˘كم˘˘لا ى˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘لا˘˘صصيإاو ل˘˘يدا˘˘ن˘˘م˘˘لا
امه نيلفطلا نأاب ريخ’ا أاجافتيل ،دوصصقملا
  .نيلاتحم نيصصل ةقيقحلا يف

؟ رئآزجلآ ديرب رييÓم تبهذ نيأآ
ة˘كر˘صش تل˘˘صصح
،ةصصاخ
يف ةصصصصخ˘ت˘م
ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت˘˘لا
ن˘م تارا˘ي˘ل˘م˘˘لا
يف رئازجلا ديرب

ديربلا ريزو دهع
ىد˘ه ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
ل˘با˘ق˘م نو˘عر˘˘ف
نيفظوم نيوكت
ي˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘طإاو
،ر˘ئاز˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب
يذ˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا

نأا ضضرتفي ناك
ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ي
،رئازجلا ديرب وفظومو تاراطإا هنم دفتصسي مل ايلكصش انيوكت ناك رئازجلا ديرب يف تاراطإا

.ةمصصاعلا نم ةبيرق ةي’وب قدنف يف ةيناجم ةماقإا ىلع لوصصحلا ادع
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watan@essalamonline.com

نوؤو˘˘˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘˘يزو زر˘˘˘˘˘˘˘بأا
ةديرغت ي˘ف ،ضسمأا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

ي˘˘صصخ˘˘صشلا ه˘˘با˘˘صسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لجأا نم رئازجلا رود رتيوتب
برا˘ج˘ت˘ل˘ل ل˘ما˘صشلا ر˘ظ˘˘ح˘˘لا
ار˘كذ˘م ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘يوو˘ن˘˘لا
ة˘ي˘عا˘˘ع˘˘صشإ’ا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا
ي˘ت˘لا ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘˘ت˘˘لا
ةيرامعتصس’ا اصسنرف اهب تماق
لاقو .يرئازجلا بونجلا يف
مويلا اذه لثم يف» مودقوب
0691 ماع نم (ضسمأا راهن)

،احابصص40:7 ةعا˘صسلا ى˘ل˘ع
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا ا˘صسنر˘ف تما˘ق
ةقطنم يف يوون ريجفت لوأاب
،ةيرئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘صصلا˘ب نا˘قر
عوبريلا»ـب تيمصس ةيلمع يف
،نطوليك07 ةوقب ،«قرزأ’ا

ىلإا ةثÓث نم لداعي ام وهو
ة˘˘ل˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ق فا˘˘˘ع˘˘˘صضأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا

راجفن’ا اذهل ناك ،اميصشوريه
’ ةيثراك ةيعاعصشإا تايعادت

ناكصسلا ىلع اهرارصضأا لازت
.«مو˘ي˘لا ى˘لإا ة˘م˘ئا˘ق ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لاو
،اذهل» ةيجراخلا ريزو عباتو
ي˘ف لاز˘ت ’و ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘˘ك
نم ةع˘فار˘م˘لا لود˘لا ة˘ع˘ي˘ل˘ط
براجتلل لماصشلا رظحلا لجأا
لÓخ نم تمهاصسو ،ةيوونلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘صسا˘˘ئر

يف ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ى˘لوأ’ا
ةحلصسأ’ا رظح ةدهاعم دامتعا
.«7102 ويلوي7 يف ةيوونلا

يف يوونلا راجفن’ا ذفنو
رياربف31 يف ناقر ةقطنم
ةلصسلصس نم دحاو وهو ،0691
يت˘لا ة˘يوو˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م
0691 ن˘ي˘ب ا˘صسنر˘ف ا˘˘ه˘˘تر˘˘جأا

. ار˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘ف6691و
،ءار˘ب˘خو ن˘ي˘خرؤو˘م بصسح˘˘بو
يف ةيوونلا براجتلا هذه نإاف
نيب ن˘م ل˘ظ˘ت دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج
م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا أاو˘˘˘صسأا
ا˘صسنر˘ف فر˘ط ن˘م ا˘ه˘˘با˘˘كترا

لÓتح’ا نم ةنصس231 لÓخ
.رمدملا

«اميسشوÒه» ةلبنق فاعسضأإ ةعبرأإ لداعت «قرزأ’إ عوبÒلإ» ةيلمع نأإ دكأإ

لجأآ نم ةعفآرŸآ لودلآ ةعيلط ‘ رئآز÷آ :مودقوب
ةيوونلآ براجتلل لماسشلآ رظ◊آ

خ.ةميسسن

إدكؤوم ،ةيرئإزجلإ ءإرحسصلإ يف ةيسسنرفلإ ةيوونلإ تإريجفتلإ ،ةيجراخلإ نوؤوسشلإ ريزو مودقوب يربسص ركذتسسإ
لÓخ نم تمهاسسو ،ةيوونلإ براجتلل لماسشلإ رظحلإ لجأإ نم ةعفإرملإ لودلإ ةعيلط يف لإزت ’ رئإزجلإ نأإ
.7102 ةيليوج7 يف ةيوونلإ ةحلسسأ’إ رظح ةدهاعم دامتعإ يف ،ةدحتملإ ممأÓل ىلوأ’إ ةنجللإ لاغسشأإ اهتسسائر

لÓتح’إ ةمواقم ‘ ةينطولإ ةعإذإ’إ رود زربأإ
نطإوŸإ ت’اغسشنإ نع Òبعتلإو

امامتهآ ›وت ةديد÷آ رئآز÷آ :رميحلب
ينطولآ مÓعإÓل اغلاب

ام ةعاظف ىلع اينوناقو ايسسايسس Óيلد لظتسس اهنأإ دكأإ
نويرئإز÷إ هل صضرعت

ةيرامعتسس’آ اسسنرف مئآرج :نÓفأ’آ
مداقتت ’ ءآرحسصلآ ‘

ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع لا˘ق
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘صصت’ا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نإا ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
اغلاب امامتها ي˘لو˘ت ةد˘يد˘ج˘لا
ىلإا اريصشم ،ينطولا مÓعإÓل
هت˘ب˘ع˘ل يذ˘لا «زرا˘ب˘لا» رود˘لا
نامصض يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا
ةيمÓعإ’ا ةجلاعملاو ةيطغتلا
.91‐ديفوك فلمل

،ضسمأا رميحلب رامع حصضوأا
يملاعلا مويلا ءايحإا ةبصسانمب
ةعاذإ’ا» راعصش تحت ةعاذإÓل
لك يف عمتجملل مئاد قفارم
نأا ،«تا˘˘˘˘مزأ’او فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا
ضسي˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘عر ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صضإا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةيلا˘ف˘ت˘ح’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت
يذلا ريبكلا مامته’ا ضسكعي
ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت
يذ˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مÓ˘˘عإÓ˘˘˘ل
،ةيرئازجلا ةعاذإ’ا هيف تبعل
ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘ئار ارود
ريبعتلا يفو مصشاغلا لÓتح’ا

تا˘ع˘ل˘ط˘تو ت’ا˘˘غ˘˘صشنا ن˘˘ع
.نطاوملا

تاونقلا نأا ريزولا ربتعاو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاذإ’ا

اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘تا˘˘˘عو˘˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لاو
ةيراوجلا ةيعاذإ’ا تاطحملا
ي˘˘˘˘ف «ازرا˘˘˘˘ب» ارود تب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل

ةجلاعملاو ةي˘ط˘غ˘ت˘لا نا˘م˘صض
ف˘ل˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا

نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،91‐ديفوك
نييفاحصصلا نم ددع ةباصصإا

ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘عاذإ’ا ةر˘˘صسأاو
ةرصسأا نثت مل ءابولاب ةيلحملاو
نع ةديت˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه
ة˘مد˘خ ا˘ه˘ت˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص م˘˘غر ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ءابولا ةروطخو فرظلا

همارت˘حا ن˘ع ر˘ب˘ع ا˘مد˘ع˘بو
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ق˘˘فار ن˘˘˘م ل˘˘˘كل
ةبار˘ق راد˘م ى˘ل˘ع رار˘م˘ت˘صسا˘ب
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج رو˘˘ه˘˘ظ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘صس
ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘ك
ةركتبملاو ةفيكملا جماربلا»
فلتخم˘ب ة˘عاذإ’ا جاو˘مأا ر˘ب˘ع
قطانلا  حصضوأا ،«ثبلا تاغل
هذ˘ه نأا ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
ا˘م˘ي˘˘صس’ تفر˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو˘˘لا
تا˘ف˘ل˘مو تنر˘ت˘˘نإ’ا ل˘˘صضف˘˘ب
ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تصسا˘˘كدو˘˘ب˘˘لا
ةليوط جمارب ىلإا عامتصس’ا
ةي˘ف˘ي˘ك را˘ت˘خ˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف
رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘قأا˘˘˘ت˘˘˘لا»
.«لصصاحلا يجولونكتلا

نأا ىلإا ةب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب را˘صشأاو
ذنم تفرع ةيرئازجلا ةعاذإ’ا
ةقثلا ةقÓع ينبت فيك نينصس
ام وهو اهيعمتصسم نيبو اهنيب
لاق امك ،هزيزعت ىلع ضصرحن
تاودأا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
عيصسوتو ا˘ه˘ت˘ن˘م˘قرو ا˘ه˘ل˘م˘ع
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘كب˘˘˘صش
.«يراوجلاو

ز.صسواط

ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح د˘كأا
ا˘صسنر˘ف م˘ئار˘˘ج نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
Óيلد لظتصس ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا
ايناصسنإاو ا˘ي˘نو˘نا˘قو ا˘ي˘صسا˘ي˘صس
ه˘ل ضضر˘ع˘ت ا˘م ة˘عا˘ظ˘ف ى˘ل˘ع
هنأا ازربم ،يرئازجلا بعصشلا
علطتلا Óعف اصسنرف تدارأا اذإا
ةحفصص حتفو ،لبقتصسملا ىلإا

اهيلعف ،نيد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ج
ضضيوعتو اهمئارجب فارتع’ا
.راذتع’او اياحصضلا

نايب ربع نÓفأ’ا حصضوأاو
16 ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘ب ،ه˘˘ل
ةيوونلا تاريجفتلا ة˘م˘ير˘ج˘ل
يتلا ،ةيرئازجلا ءارحصصلا يف
ة˘عا˘صشب ى˘ل˘ع اد˘˘ها˘˘صش ل˘˘ظ˘˘ت
،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

دود˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘تو
عظفأا ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا
ربع ةيرصشبلا هتفرع رامعتصسا
هذ˘ه نأا ثي˘ح ،ه˘ل˘ك ا˘ه˘خ˘يرا˘ت
’ا˘˘م˘˘عأا ن˘˘كت م˘˘ل م˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا
ضسآامو اياحصض فلخت ةيمارجإا
اه˘نإا ل˘ب ،بصسح˘ف ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف
اهراثآاف ،خيراتلل ةرباع مئارج
ى˘لإا ةر˘م˘ت˘صسم ا˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو
ي˘ن˘ب ن˘م ا˘ها˘يا˘ح˘صضو ،مو˘ي˘لا
،ةئيبلاو ةع˘ي˘ب˘ط˘لاو ،نا˘صسنإ’ا

اموي طوقصسلا يف نورمتصسم
نم لعجي ام وهو ،رخآا دعب

ءار˘ح˘صصلا ي˘ف ا˘صسنر˘ف م˘ئار˘ج

نأا املثم ،مداقتت ’ ةيرئازجلا
’ ةميرج هت˘مر˘ب را˘م˘ع˘ت˘صس’ا
.مداقتلاب طقصست

نأا ديتعلا بزحلا فاصضأاو
ةيوونلا تاري˘ج˘ف˘ت˘لا ة˘م˘ير˘ج
،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءار˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘ف
ا˘صسنر˘ف م˘ئار˘ج ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
Óيلد لظتصس ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا
ايناصسنإاو ا˘ي˘نو˘نا˘قو ا˘ي˘صسا˘ي˘صس
ه˘ل ضضر˘ع˘ت ا˘م ة˘عا˘ظ˘ف ى˘ل˘ع
يذ˘˘لا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘صشلا
عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘صس’ هؤوا˘˘˘مد تلا˘˘˘صس
فقتصسو ،هلÓق˘ت˘صساو ه˘ت˘ير˘ح
مامأا ،ام اموي ةلاحم ’ ،اصسنرف
اهتبصساحمل خيرات˘لا ة˘م˘كح˘م
مئار˘ج ن˘م ه˘ت˘فر˘ت˘قا ا˘م ى˘ل˘ع
ا˘˘مأا ،ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإا ’ لا˘˘˘م˘˘˘عأاو
م˘˘˘ه˘˘˘نإا˘˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يروثلا مهخيراتب نوكصسمتم
ج˘˘ه˘˘ن˘˘ل ءا˘˘ي˘˘فوأاو ،م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا
نوز˘ت˘ع˘مو ،رار˘بأ’ا ءاد˘ه˘˘صشلا
اهومد˘ق ي˘ت˘لا تا˘ي˘ح˘صضت˘لا˘ب

،ةينطولا ةدايصسلا عا˘جر˘ت˘صس’
ن˘˘ي˘˘كصسم˘˘ت˘˘م نو˘˘ل˘˘ظ˘˘ي˘˘˘صسو
فارتع’ا˘ب ا˘صسنر˘ف ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
اياحصضلا ضضيوعتو اهمئارجب
تدارأا ي˘˘˘ه نإا ،راذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’او
،لبقتصسملا ىلإا علطتلا Óعف
ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘صص ح˘˘ت˘˘فو
.نيدلبلا

ـه.دإوج

:دكؤوتو  لوأ’إ لسصفلإ ءاهنإ’ ةيعيبرلإ ةلطعلإ ليجأاتب بلاطت ةيبرتلإ تاباقن

«صسوردم ريغ» رآرق رهسشلآ آذه نم82 ـلآ يف لوأ’آ لسصفلآ تآرابتخآ ءآرجإآ

:«مÓسسلإ»ـل وسصروقلإ ،Úيرئإز÷إ حإورأاب كتفت نآ’إ د◊ تلإز’ ءإرحسصلإ ‘ اهبراŒ نأإ دكأإ

ةيوونلآ تآÒجفتلآ اياحسضب لفكتلل رئآز÷اب تايفسشتسسم ءانب نم اسسنرفل صصانم ’

يباقن ليبن ضسي˘ن˘غر˘ف حر˘ت˘قا
ةلطعلا ليجأات ،يوبرت طصشانو
نم كلذو دحاو عوبصسأاب ةلبقملا
لوأ’ا ل˘˘˘صصف˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا ل˘˘˘˘جأا

قطنمب ضساصسملا نود داتعملاك
لصصفلا لام˘عأا ة˘يا˘ه˘ن ةرور˘ي˘صس
ع˘يزو˘ت نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ه˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب
ةفصصب نكي مل ةيصساردلا ةنصسلا

خيراوتل ةبصسنلاب اميصس ،ةيقطنم
لطعلا عم اهنمازتو تارابتخ’ا
ي˘ف ضسي˘ن˘غر˘ف د˘كأا  .ة˘ي˘صسارد˘لا
تعلطا ،هعيقوت لمحي هل نايب
نأا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
نكي مل ةيصساردلا ةنصسلا عيزوت
ةبصسنلاب اميصس ةي˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ف˘صصب
اهنمازتو تاراب˘ت˘خ’ا خ˘يراو˘ت˘ل
نأا فاصضأاو ،ةيصساردلا لطعلا عم

لصصفلا تارابت˘خا ءار˘جإا خ˘يرا˘ت
ريغ رارق يرفيف82 يف لوأ’ا

ةلطع خيراتب ةنراقم ضسوردم
‐هقفو‐ يعدتصسي ام ضسرام11
ءاهنإا ةيفيك يف ت’ؤواصست ةدع
خيرات يفو لوأ’ا لصصفلا لامعأا
عيزوتو ماصسقأ’ا ضسلاجم داقعنا
.فوصشكلا لاصسرإا وأا

نأا ،ه˘˘˘تاذ نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب اد˘˘حاو ا˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘صسأا
مام˘تإ’ ي˘ف˘كي ن˘ل تارا˘ب˘ت˘خ’ا

ةد˘˘عو ل˘˘صصف˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘ك
‐ يعدتصسي امم ماصسقأ’ا ضسلاجم
يه ىلوأ’ا نيتي˘صضر˘ف ‐ه˘ب˘صسح
لÓ˘خ ما˘صسقأ’ا ضسلا˘˘ج˘˘م د˘˘ق˘˘ع
ىلإا امتح يدؤوتصس ةلاحلا هذهو
عاطقلا ي˘ف ر˘مذ˘ت˘لاو نا˘ق˘ت˘ح’ا

عيم˘ج˘لا ى˘ل˘ع لا˘م˘عأ’ا ةر˘ث˘كو
نو˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘كم˘ت˘ي ن˘ل ثي˘˘ح
لصصفلا ةرصشابم نم ةذتاصسأ’او
ة˘يا˘غ ى˘لإا ضسف˘ن˘ت نود ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.ناوج ةياهن

،ةيناثلا ةلاحلاب قلعتي اميفو
اه˘نأا˘ب ،يو˘بر˘ت˘لاو ط˘صشا˘ن˘لا دا˘فأا
طاقنلا ميدقت ليجأات يف نمكت
ةلطعلا دعب لوأ’ا عوبصسأ’ا ىلإا

ماصسقأ’ا ضسلاجم دقع يلاتلابو
اربتعم ،ينا˘ث˘لا عو˘ب˘صسأ’ا لÓ˘خ
ه˘ي˘ف بو˘غر˘م ر˘ي˘˘غ ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه
ميدقت نأا ىلا كلذ ببصس عجرأاو
ةلاحلا هذه يف ذيمÓتلل جئاتنلا
ةبصسنلاب مهتايونعم ىلع رثؤويصس
.يناثلا لصصفلل

 يمولد Ëرم

روتكدلا وصصروقلا دمحم دكأا
ف˘ل˘م نأا ،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ثحا˘ب˘لاو
اهترجأا ي˘ت˘لا ة˘يوو˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘لا
ءارحصص يف ةيرامعتصس’ا اصسنرف
تافلملا نيب نم ربتعي رئازجلا
ببصسب ،ني˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘كئا˘صشلا
نم برهتلا يف ضسيراب رارمتصسا

كل˘˘˘ت نأا˘˘˘صشب ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم
ءا˘˘ن˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،تار˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا

تدعو املثم يصسنرف ىفصشتصسم
راثآ’ا اياحصضب لفكتلل ،ضسيراب هب
.تا˘˘يو˘˘لوأ’ا ن˘˘م و˘˘ه ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا
ي˘ف و˘صصرو˘ق˘لا د˘م˘ح˘˘م ح˘˘صضوأا
˘مد˘˘ع نأا ،«مÓ˘˘صسلا» ـل ح˘˘ير˘˘صصت
عقاو˘م˘ل ط˘ئار˘خ ا˘صسنر˘ف م˘ي˘صسر˘ت
بل˘ق ي˘ف ة˘يوو˘ن˘لا ا˘ه˘تار˘ي˘ج˘˘ف˘˘ت
ةرتف لÓخ ةير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘صصلا

،حوصضوو ةقد لكب اهرا˘م˘ع˘ت˘صسا
هذه ةجلاعمل اريبك اقئاع لكصشي
ةريخأ’ا هذه نأا فاصضأاو ،ةيصضقلا
براجتلا طيحم ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ر˘م˘ت
،رصشبلاب رمأ’ا قلعت ءاوصس ةيوونلا
ام لكو ،هايملا نوزخم وأا ،ةئيبلا

كلتب يبلصس لكصشب رثأاتو يح وه
و.ةيصسنرفلا ةيوونلا تاريجفتلا
تا˘صضيو˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘صضق نأا فا˘صضأا

ءارحصصب ةيوونلا تاريجفتلا نع
،ةيناثلا ةبترملا يف يتأات ،رئازجلا

لفكتلا وه ’وأا مهي ام نأا ادكؤوم
،براجت˘لا كل˘ت ءار˘ج ا˘يا˘ح˘صضلا˘ب
،يصسنرف ىفصشتصسم ءانب لÓخ نم
ةيصسنرفلا ةموكحلا تدعو امك
اوصسنرف قباصسلا ضسيئرلا دهع يف
اصضيا لفكتلا بناج ىلا دن’وه

نع ماع لكصشب ةمجانلا راث’اب
تماق يتلا ةيوون˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا
ي˘ف ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا ا˘صسنر˘ف ا˘˘ه˘˘ب
.ةيرئازجلا ءارحصصلا

ىلإا خيراتلا يف ثحابلا راصشأاو
،طئارخل اصسنرف ميصسرت مدع نأا
تاريجفتلا عقاوم حيصضوت فدهب
اريبك اقئاع لكصشي ،ةقدب ةيوونلا
،ةماهلا ةيصضقلا هذه ةجلاعم يف
نم طيحملا فيظنتب رمت يتلاو
ةايح ىلع ةريطخ دجلا راث’ا كلت
فا˘˘صضأاو .ناو˘˘ي˘˘ح˘˘˘لاو نا˘˘˘صسن’ا
اذ˘ه ي˘ف ه˘لو˘ق رد˘ج˘ي ا˘م »:Ó˘ئا˘ق
ةيوونلا براجتلا نأا وه ،نأاصشلا

ةدا˘صضم˘لا ل˘با˘ن˘ق˘لا ل˘ث˘م ا˘ه˘ل˘ث˘˘م
.«ضصاخصشأÓل
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حبسصأإ عمتجملإ نأإ ربتعإ
ةفاقث هيدلو ايعإو مويلإ

ةيئاقوو ةيملع

دوجو ’ :يجاهنسص
ةيمسسوملآ آزنولفنأÓل

ةنسسلآ هذه
لامك روسسيفوربلإ دكأإ

ةلاكولإ صسيئر يجاهنسص
نأإ ،يحسصلإ نمأÓل ةينطولإ
تسسيل ةيمسسوملإ إزنولفنأ’إ

نأ’ ،ةنسسلإ هذه ةدوجوم
عباتي حبسصأإ نطإوملإ
.يحسصلإ لوكوتوربلإ

حيرسصت يف يجاهنسص لاقو
صشماه ىلع صسمأإ هل
ةيلافتحإ يف هتكراسشم
نإإ ،ةينطولإ ةعإذإ’إ
اهسشاع يتلإ ةيحسصلإ ةثراكلإ
إربتعم اسسرد انتنقل» ملاعلإ

انتايح يف رظنلإ ةداعإإ يف
،«اهبنإوج لك يف ةيمويلإ

نيمزلم انحبسصأإ ثيح
لك يف يرذج رييغتب
.نيدايملإ

ةحئاجلإ هذهل هقرطت ىدلو
،يملعلإو يحسصلإ اهبناج نم
هذه نأإ ىلإإ يجاهنسص راسشأإ
تعفد ةيحسصلإ ةثراكلإ

ريسصق تقو يفو ءاملعلاب
يئيزجلإ ليلحتلإ ىلإإ
لولح داجيإإو صسوريفلل
يذلإ حاقللإ اميسس ةعيرسس
يف هريسضحت بلطتي ناك
نأإ ربتعإو .تإونسس يسضاملإ
ايعإو مويلإ حبسصأإ عمتجملإ

ةيملع ةفاقث هيدلو
.ةيئاقوو

ز.صسواط



ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف فا˘˘˘صضأا
ا˘ف˘ي˘˘صض ه˘˘لو˘˘ل˘˘ح لÓ˘˘خ م˘˘هار˘˘ب
عدوأا نم لك نأا راوحلا ىدتنمب
ن˘مو ه˘˘ت˘˘صسارد م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘ف˘˘ل˘˘م
ه˘نا˘كمإا˘ب طور˘˘صشلا ي˘˘فو˘˘ت˘˘صسي
د˘˘ع˘˘˘ب تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا
نعو ،دامتع’ا ىلع لوصصحلا
لاق دار˘ي˘ت˘صس’ا ةر˘صشا˘ب˘م خ˘يرا˘ت
لو˘˘صصح در˘˘ج˘˘م˘˘ب ه˘˘نإا ر˘˘يزو˘˘لا
مهناكمإاب دامتع’ا ىلع ءÓكولا
اوحبصصيل مهطاصشن اورصشابي نأا
طاصشنب نيط˘ب˘تر˘م ر˘ي˘غ ا˘هد˘ع˘ب
.راجتلا ا˘م˘نإاو ،ة˘عا˘ن˘صصلا ةرازو
ضسانلل انيطعأا» ريزولا فاصضأاو
قو˘˘˘صسلا ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘صصخر
نو˘كت نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن تارا˘ي˘˘صسلا˘˘ب
ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘صس ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن
ضصخر ىلع ء’ؤوه لصصحتيصسو
تافلملا لوصصو دنع تادامتعا
نأا ي˘ل˘ع تيآا ع˘با˘تو .«ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
فلأا001 نيب داريتصسا ةيناكمإا
نأا ’إا ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس ف˘˘˘لأا002 وأا
م˘ل˘ح ضسي˘ل تارا˘ي˘صسلا دار˘ي˘ت˘صسا

انلخدأا» Óئاق ،نييرئازجلا عيمج
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ضضع˘ب لو˘ق˘ع ي˘ف
ةر˘˘˘˘ّمد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘حأ’ا ضضع˘˘˘˘ب
م˘˘ل˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘صصت˘˘˘قÓ˘˘˘ل
مهئانبأا ميلع˘ت ا˘ق˘با˘صس ير˘ئاز˘ج˘لا
يداصصتق’ا لÓقتصس’ا قيقحتل
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا مÓ˘˘حأا نآ’ا ن˘˘كل
،«قيقحتلل ةلبا˘ق ر˘ي˘غ تح˘ب˘صصأا

تارا˘ي˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا فار˘طأ’ا ضضع˘بو
نم ضسÓفإ’ا وحن رئازجلا عفد
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
رمأ’ا اذه نأا اددصشم ،داريتصس’ا
ةعانصصلا ةرازو نأ’ ثدحي نل
ةيعانصص ةدعا˘ق ق˘ل˘خ ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
مÓحأا قيقحت اه˘ت˘م˘ه˘م تصسي˘لو
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ل فار˘˘˘طأ’ا ضضع˘˘˘ب
مÓحأ’ا كلت نأا ازربم ،داريتصس’ا
لك ينعت ’ اهجيورت متي يتلا
ةريغصص ةئف ا˘م˘نإاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

م˘ل˘ح ضسي˘ل ة˘ي˘ل˘قأ’ا م˘ل˘حو ،اد˘˘ج
نوح˘م˘ط˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘فو˘تو م˘ه˘عا˘صضوأا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل
˘˘مÓ˘˘حأا نأاو ل˘˘غ˘˘˘صش بصصا˘˘˘ن˘˘˘م
ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘ت ’ ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ح˘صضوأا ا˘م˘ك .ةرا˘ي˘صس دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

ءÓ˘˘كو˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
داري˘ت˘صسا را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘لو˘ب˘ق˘م˘لا
م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تارا˘˘ي˘˘صسلا
يأارل˘ل «ا˘ب˘ير˘ق م˘ه˘ن˘ع ف˘صشكلا»
نمصضت˘ت˘صس ة˘م˘ئا˘ق ي˘هو ،ما˘ع˘لا

ةعبصس بناج ىلإا نيرخآا ءÓكو
اقب˘صسم او˘م˘ل˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا م˘ه˘ن˘م
ريزولا زربأاو .ةتقؤوملا ضصخرلا
م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘˘لا نأا
د˘ج˘ت نأا ة˘ط˘˘ير˘˘صش» د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صست

ضسيلو ليكوك ا˘م˘ي˘ق˘م ا˘ير˘ئاز˘ج
.«اكيرصش

اهتدبكت ةريبك رئاسسخ
ةسصسصوخ ببسسب ةنيزخلإ

ةيعانسصلإ تاسسسسؤوملإ
ةرظن نأا ،ةعانصصلا ريزو دكأا

ةعانصصلل يصضاملا يف رئازجلا
ةدعا˘ق ة˘ما˘قإا ى˘لإا فد˘ه˘ت تنا˘ك
.نا˘˘كرأ’ا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘صص
ةيرئازجلا تاربخلا نأا حصضوأاو
انتلصصوأا تانينام˘ث˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
ن˘كل ،ة˘ي˘لا˘ع جا˘مدإا ة˘ب˘صسن ى˘˘لإا

تا˘عا˘ن˘صصلا ل˘يو˘ح˘ت ط˘ط˘خ˘˘م
لعفب فقو˘ت ة˘ي˘ئا˘م˘ي˘كو˘تر˘ي˘ب˘لا
ةريبك رئاصسخ هنع جتن ام ،لعاف
بب˘˘صسب ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘ب˘˘كت
ثÓ˘ث ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب ة˘صصصصو˘خ˘˘لا

نأا ىلإا ريزولا راصشأاو .تاصسصسؤوم
ةيلمعل جذوم˘ن را˘ج˘ح˘لا بكر˘م
فاصضأاو ،ةيدجم ريغ ةصصصصوخ

ريمدتل تلمعتصسا ةريثك عئارذ نأا
ي˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا
.تانيعصستلا

ديدجلإ رامثتسس’إ نوناق
ىربك تإرامثتسسإ ثعبيسس

«ةيدجم»و «ةيدج»
،مهارب يلع تيا تاحرف نلعأا

عورصشم دادعإا نم ءاهتن’ا نع
يذلاو ديدجلا رامثتصس’ا نوناق
تارامثتصسا ثع˘ب ن˘م ن˘كم˘ي˘صس
قلخل «ةيدجم»و «ةيدج» ىربك
دا˘صصت˘ق’ا˘ب ضضو˘ه˘ن˘لاو ةور˘ث˘لا
نأا مهارب يلع تيا دكأاو .ينطولا

ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘ي˘صس نو˘نا˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
ناملربلا ىلع مث ءارزولا ضسلجم
نعو .هيلع ةقداصصملل هيتفرغب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ضصن˘لا اذ˘ه عور˘˘صشم ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘صش
ءاج ه˘نأا ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا د˘يد˘ج˘لا
فر˘˘صصت˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘ح ن˘˘˘م˘˘˘صضي˘˘˘ل
ير˘ي˘صسم ةد˘ئا˘ف˘ل «ة˘لوؤو˘صسم˘˘لا»
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نو˘كت نأا ة˘ط˘ير˘صش ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لاو
اهب نوموقي يتلا تارامثتصس’ا
.«ةجتنمو ةينÓقع»

نو˘نا˘˘ق عور˘˘صشم نأا فا˘˘صضأاو
لك حن˘م˘ي د˘يد˘ج˘لا را˘م˘ث˘ت˘صس’ا
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صش» ن˘˘م تا˘˘نا˘˘م˘˘˘صضلا

نيرمثتصسملا ةد˘ئا˘ف˘ل «حو˘صضوو
’» ثيحب ضصاوخلاو نييمومعلا

لامعت˘صسا ي˘ف ف˘صسع˘ت˘لا ن˘كم˘ي
.«رمثتصسم يأا قح يف ةطلصسلا

اصضيأا عورصشملا اذه نمصضيو
نيب ام ةلماعملا يف ةقرفتلا مدع
ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ةيولوأ’ا يطعي امك ضصاوخلاو
رثكأ’ا ةيرامثتصس’ا ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل
ضسف˘ن بصسح دÓ˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘يدودر˘˘م
.تاحيرصصتلا

تيا دكأا قايصسلا ضسفن يفو
حتف ةرورصض ىلع مهارب يلع
ىلع ةرداق «ةيدج» تارامثتصسا
نم ايلحم ةيلوأ’ا داوملا عينصصت
«ةي˘ق˘ي˘ق˘ح» ة˘عا˘ن˘صص ثع˘ب ل˘جأا
ءاصشنإ’ ةجاحلا ىلإا اريصشم دÓبلل
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص ةد˘˘˘عا˘˘˘ق
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

حمصست رئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
ةيرارمتصس’اب ينطولا جي˘صسن˘ل˘ل
فلتخم داريتصسا ىلإا ةجاحلا نود
.جراخلا نم هتايجاح
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مهطاسشن ةرسشابمل دامتع’إ ىلع ءÓكولإ لوسصح درجمب دإريتسس’إ ةيلمع ءدب

رئآزجلآ ىلإآ ةديدج ةرايسس فلأآ002 لوخد دعوم آذه
ةرايسس دآريتسسآ ىلع فقوتت ’ نييرئآزجلآ مÓحأآ :يلع تيآآ

ةديدجلآ تآرايسسلآ دآريتسس’ تقؤوملآ صصيخرتلآ نم نيديفتسسملآ ءÓكولآ ةيوه نع فسشكلآ وحن

خ.ةميسسن

ةعاسسلإ دحل ،تإرايسسلإ دإريتسس’ دامتعإ يأإ حنمت مل هحلاسصم نأإ صسمأإ ،ةعانسصلإ ريزو مهإرب يلع تيآإ تاحرف دكأإ
.ةرايسس فلأإ002 وأإ فلأإ001 نيب ام دإريتسسإ ةيناكمإإ ىلإإ إريسشم ،تإرسشعلإ ىلإإ لسصت نأإ نكمي ةحوتفم ةمئاقلإو

يعامتج’إ نامسضلل ايلعلإ ةسسردŸإ لع÷ ىعسسي هنأإ دكأإ
نيوكتلل ايراقو اينطو احرسص

ءاسضقلل لمعلآ ةموظنم ةنمقر :بوبعج
ةيطآرقوÒبلآ ىلع

«تÓيبج راغ»ــب ديدحلإ نع بيقنتلإ قÓطنإ نإإ لاق
لبقملإ صسرام ىدعتي نل

لئاه نوزخم ىلع مانت رئآزجلآ :باقرع
انط421 ـب ردقي بهذلآ نم

زبخلإ ةدام كÓهتسسإ صصوسصخب اعÓطتسسإ قلطت تايافنلل ةينطولإ ةلاكولإ

ايونسس ةيلزنملآ تايافنلآ نم غلك003 براقي ام جتني يرئآزجلآ درفلآ

بو˘ب˘ع˘ج ي˘م˘صشا˘˘ه˘˘لا دد˘˘صش
ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
ى˘ل˘ع ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضلاو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘صض
ةمدخلا نيصسحتو ةيطارقوريبلا
ةن˘م˘قر لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىلإا ىعصسي هنأا افيصضم ،عاطقلا
احÓصصإا لمعلا عاطق حÓصصإا

هتاءادآا ةعجارمب ايرذجو ايقيقح
.هتاجرخمو هرييصستو

هفار˘صشإا لÓ˘خ بو˘ب˘ع˘ج لا˘ق
ة˘ع˘فد˘˘لا جر˘˘خ˘˘ت ل˘˘ف˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ايلعلا ةصسردملا ةبلطل ةصسماخلا
فده نإا يعام˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضل˘ل
ة˘صسرد˘م˘لا ل˘ع˘ج و˘ه ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

،نيوكتلل ايراقو اينطو احرصص
ر˘يو˘ط˘˘ت ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م كلذو
امب جهانملاو جماربلا فييكتو
.عاطقلا تا˘ع˘ل˘ط˘تو ى˘صشا˘م˘ت˘ي
ن˘ع ه˘˘تاذ لوؤو˘˘صسم˘˘لا ف˘˘صشكو
ةصسردملا رييصست ماظن ةعجارم
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
نيوكت ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف ةادأا نو˘كت˘ل
ن˘م ع˘فر˘لاو عا˘ط˘ق˘˘لا تارا˘˘طإا
ةين˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا م˘ه˘تارد˘ق
اددصشم ،مه˘ت˘يز˘ها˘ج ن˘ي˘صسح˘تو
ى˘صشا˘˘م˘˘ت˘˘ت نأا ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
تايدحت عم ةصسرد˘م˘لا ج˘ها˘ن˘م

تا˘حÓ˘صصإا فاد˘هأاو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ا˘˘يرذ˘˘ج ا˘˘˘حÓ˘˘˘صصإا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
. هرييصستو هئادأا ةعجارمل

ىلع هتاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا دد˘صشو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘صض
ةمدخلا نيصسحتو ةيطارقوريبلا
ةن˘م˘قر لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رصصنعلا ىلع ناهرلاو عاطقلا
ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لاو ؤو˘˘ف˘˘كلا ير˘˘صشب˘˘˘لا
يمتني يتلا ةصسصسؤوملا ةلاصسرب
ن˘ي˘صسح˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ةاواصسملاو ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا

ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشنا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘لاو
،لاجآ’ا برقأا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ضضوهنلا ىلع انصصرح» :افدرم
ا˘مد˘ق ه˘˘ب ع˘˘فد˘˘لاو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةردا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ن˘ب ىدأا ه˘ت˘˘ن˘˘م˘˘قرو
ر˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب
لمعلا ريزو لاقو.«ةصسردملا
ل˘ع˘ج ى˘لإا ح˘م˘ط˘˘ت ةرازو˘˘لا نإا
نا˘م˘صضل˘ل ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
ةيعجرم ةصسصسؤو˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
،لاجملا يف ةيملعلا ثاحبأÓل
دادمإاو تايرود رصشن لÓخ نم
تاحرتقمو تا˘صسارد˘ب ةرازو˘لا
ىلع ظافحلاو عاطقلاب عفدلل
.ةيعامتج’ا بصساكملا

ر.نوراه

ر˘يزو با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م د˘˘كأا
ىلع مانت رئازجلا نأا مجانملا

ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘ن˘˘طو نوز˘˘خ˘˘م
،انط421 ــب رد˘˘ق˘˘˘ي بهذ˘˘˘لا

غول˘ب˘ل ى˘لإا عا˘ط˘ق˘لا ى˘ع˘صسيو
بهذ˘لا جا˘ت˘نإا ن˘م غ˘ل˘ك005
ينطولا جا˘ت˘نإ’ا ةدا˘يز فد˘ه˘ب
.بلطلا ةيطغتو ةداملا هذه نم

ي˘˘ف با˘˘قر˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘فأا
دو˘˘جو نأا ضسمأا ه˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘ن˘˘طو نوز˘˘خ˘˘م
ردقي ضضرأ’ا نطاب يف بهذلا
اصصوصصخ زكرمتي انط421 ــب
،يزي˘لإاو تصسار˘ن˘م˘ت ي˘ت˘ي’و˘ب
«ةصسيمصسم نمكم» ىلإا اريصشم
انط54 هنوزخم قوفي يذلا

قيعت ةين˘ق˘ت ل˘كا˘صشم ه˘جاو˘يو
ق˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘صصو˘˘˘˘لا
اذ˘˘ه جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
كير˘˘˘˘صش ى˘˘˘˘˘لإا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا
بيقنت˘ل˘ل ل˘هؤو˘م ي˘جو˘لو˘ن˘كت

بصسح‐ ،رتم004 قمع ىلع
رو˘ث˘ع˘لا د˘كأا يذ˘˘لا ،‐ر˘˘يزو˘˘لا

يوتحت ةديدج تاحاصسم ىلع
لك يف بهذلا نم زيكرت ىلع
بونجو راتخم يجاب جرب نم
رتفد عاطقلا عصضوو ،فودنت
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا ع˘˘˘˘م طور˘˘˘˘صش
5 ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘ل ة˘˘صصقا˘˘˘ن˘˘˘م
بونج˘لا ي˘ف بهذ˘ل˘ل ن˘ما˘كم
.يرئازجلا

عا˘ط˘ق˘لا ا˘صضيأا فد˘ه˘ت˘صسيو
لÓغتصس’ا ةرئاد عيصسوت ىلإا
دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب ،بهذ˘ل˘ل ي˘فر˘ح˘˘لا

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
.بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘لاو فا˘˘˘صشكت˘˘˘صس’ا

ح˘لا˘صصم نأا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأاو

حنم يف تعرصش مجانملا عاطق
ي˘م˘ج˘ن˘م ضصي˘˘خر˘˘ت812
متيصس ثيح ،بهذلا لÓغتصس’
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا با˘ب˘صشلا عا˘˘صضخإا
نيوكتلاو ليهأاتل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
نيوكتلا ةرازو عم ةكارصشلاب
بيقنتلا ت’اجم يف ينهملا

بيقنتلا لئاصسو عم لعافتلاو
قيصسنتلاب ةئيبلا ىلع ظافحلاو
دراوملل ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ع˘م
مهق˘فار˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا
قباطملاو عجنأ’ا لÓغتصسÓل
جاتنإ’ا غلبو ،طورصشلا رتفدل
غلك85 بهذلا نم ينطولا

مت غلك71 اهنم ،0202 لÓخ
تايلمع راطإا يف اهعاجرتصسا
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا

.ةبوهنملا تاماخلا عاجرتصس’
ريزو لاق ،ةيناث ةهج نمو

ةيلعفلا ةقÓطن’ا نأا مجانملا
ديدحلا نع بيقنتلا عورصشمل
رهصش ىدعتت نل تÓيبج راغب
عور˘صشلا ع˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
ةياهن لÓغتصس’ا يف يلعفلا
ريزولا حصضوأاو.3202 ماعلا
دعي تÓيبج راغ عورصشم نأا

نأاو اميصس عاطقلا تايولوأا نم
21 جاتنإا ىلإا جاتحت رئازجلا

ةيطغتل ديدحلا نم نط نويلم
لباقم ةي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
.نط نويلم5 ىدعتي ’ جاتنإا

مت نآ’ا دحل ،باقرع بصسحو
كيرصشلا عم تاثداحملا ءاهتنا
ةلحرملا ءاهنإا رظتنيو ينيصصلا
.ليومتلا ديدحتل ةريخأ’ا

ز.صسواط

تورزا˘˘˘˘˘ت ةرا˘˘˘˘˘صس تف˘˘˘˘˘صشك
لا˘صصت’او مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
نأا ،تايافنلل ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘لا˘ب
’د˘ع˘م ج˘ت˘ن˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا در˘ف˘˘لا
نم غلك003و092 نيب حوارتي
45 ،ايونصس ةيلز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
تايافن نع ةرابع اهنم ةئاملاب

ى˘لإا لو˘ح˘ت نأا ن˘كم˘ي ة˘يو˘˘صضع
ةلاكولا ثحتو .ةيعيبط ةدمصسأا

ىلإا تايافنلا هذه ليوحت ىلع
لÓخ نم اميصس’ يوصضع دامصس
ىلع يدرفلا ديمصستلا تايلمع
حمصسي امم ،تافرصشلا ىوتصسم

ينوبر˘كلا ثا˘ع˘ب˘ن’ا ضصي˘ل˘ق˘ت˘ب
تايافنلا رارصضأا نم فيفختلاو
.ةئيبلا ىلع

تقلطأا ةلاكولا ناف ،ةراصشإÓل
˘‐ ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا بصسح ‐ ار˘˘خؤو˘˘م
˘˘ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘عÓ˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسا
زبخلا ةدام كÓهتصسا ضصوصصخب
ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كأ’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صساو
يئاقتن’ا زرفلاو ةي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا

كلذو ،تايافنلا جاتنإا ضصيلقتو
ةينطو ةيجيتارتصسإا مصسر ضضرغب
لاجم يف ةيعوتلاو ضسيصسحتلل
نم ملع امبصسح ،تايافنلا رييصست

عÓطتصس’ا اذه فدهيو ،ةلاكولا
اذهب نطاوملا كولصس ةفرعم ىلإا
ة˘صسارد را˘˘طإا ي˘˘ف ضصو˘˘صصخ˘˘لا
دقو ،اهزاجنا ىلع فكعت ةلماصش
ه˘جو˘˘م ءارآ’ا ر˘˘ب˘˘صس قÓ˘˘طإا م˘˘ت
عقوملا ربع ضضيرعلا روهمجلل
ه˘ت˘صصصصخ يذ˘لا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ام وهو ،ضضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘لا˘كو˘لا
تا˘ه˘جو˘ت˘لا ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي
تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘صس لو˘˘˘ح ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةغايصص ىلع دعاصسيو نطاوملا
.ةلاعف ةينطو ةيجيتارتصسإا

ز.صسواط

لاخدإإ دعب ومنلإ صشاعتناب تاعقوت
ينورتكل’إ يئانيملإ طاسشنلإ

لامعأآ مقر عجآرت
رئآزجلآ ءانيم ةسسسسؤوم
«انوروك» ةحئاج ببسسب
صسيئرلإ يبرعلإ دمحم دافأإ
ءانيم ةسسسسؤومل ماعلإ ريدملإ
تلجسس0202 ةنسس نأإ ،رئإزجلإ

ةحÓملإ ةكرح يف اعجإرت
ىلإإ ىدأإ ام وهو عئاسضبلإ ةكرحو
ةسسسسؤوملإ لامعأإ مقر صضافخنإ

لاق.91 ديفوك صسوريف ءإرج
هل حيرسصت يف يبرعلإ دمحم
نفسس ةكرح ديمجت نأإ ،صسمأإ
،دودحلإ قلغ ببسسب نيرفاسسملإ
ةلومحلإ نزو ىلع ابلسس صسكعنإ
ةكرحلإو نفسسلل ةيلامجإ’إ
ةمث نمو عئاسضبلل ةيلامجإ’إ

،ةسسسسؤوملإ لامعأإ مقر ىلع
ةنسس تمتتخإ ةسسسسؤوملإ نأإ إدكؤوم
ةمواقم» خانم لظ يف0202
نأإ ىلإإ إريسشم «ةيداسصتقإ
ىدسصت دق يئانيملإ داسصتق’إ
ةفاك دسضاعت لسضفب ءابولل
مهاسس يذلإ رمأ’إ وهو ،درإوملإ

ءاقبإ’إ يف ‐ ثدحتملإ‐ بسسح
طاسشن ةلاح يف لمعلإ ةإدأإ ىلع
ئنإوملإ طاسشن نوك ،مئإد
ايسساسسأإ إدروم لثمي ةيراجتلإ

،ينطولإ داسصتق’إ رإرقتسس’
عيمج نم مغرلإ ىلع هنأإ حسضوأإو
دمجي مل ،ةيجراخلإ قئإوعلإ

هنكل هتاطاسشن رئإزجلإ ءانيم
رجحلإ تإءإرجإإ عم فيكت
تاطلسسلإ اهتررق يتلإ ةيعامجلإ
عقوت ىرخأإ ةهج نم.ةيمومعلإ
هتدوعب ومنلإ صشاعتنإ لوؤوسسملإ
يثÓثلإ نم ءإدتبإ عافتر’إ ىلإإ
ةسصاخ ،ةيراجلإ ةنسسلإ نم لوأ’إ

طاسشنلاب ةسسسسؤوملإ ززعت دعب
يذلإو ينورتكلإ’إ يئانيملإ

يداملإ عباطلإ ةلإزإإ ىلإإ يمري
ميمعت لÓخ نم تإءإرجإ’إ نع

قئاثولل ينورتكلإ’إ رييسستلإ
فدهي طيطختو لسضفأإ قيسسنتو
صصيلقتو ةعاجنلإ نيسسحت ىلإإ
دحلإو ،ةيفاسضإ’إ ةلهملإ ءابعأإ

ىوتسسم ىلع عئاسضبلإ ةماقإإ نم
. ئنإوملإ

ز.صسواط



ىدل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا ضسم˘ت˘لا
01 ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘صضق ضسل˘˘ج˘˘م
ل˘جر˘ل اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘˘صس
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا

˘ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو تو˘˘كح˘˘ط
IVNS ة˘˘˘كر˘˘˘صشل ق˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا

عاديإا مت امك ،بوبهصش راتخم
ةيصضقلا ضسفن يف اعباتم32
˘ما˘كحأا رود˘صص د˘ع˘ب ضسب˘ح˘لا

مت ثيح ،مهقح يف ةتوافتم
انج˘صس تاو˘ن˘صس8 ضسا˘م˘ت˘لا
،«ت.ل» نم لك قح يف اذفان
دبع و.ع» ،«نيصسح دمحم.ق»
،«ى˘ف˘˘ط˘˘صصم.ع» ،«ر˘˘صصا˘˘ن˘˘لا
،«كلا˘˘˘˘˘˘م.ل» ،«ر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘عا.غ»
يف ،«دو˘لو˘م.م» ،«م˘ي˘هار˘با.م»
3 ة˘بو˘ق˘ع ضسا˘م˘ت˘لا م˘ت ن˘˘ي˘˘ح
قح يف اذفان انجصس تاونصس
د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع .ب .ع» ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘ك
0ز» ،«ن˘˘˘صسحا .ه «،«م˘˘˘ير˘˘˘كلا

.ن .ع» ،» نايز0ع» ،«دمحم

د˘ب˘ع .ع «،«د˘م˘ح˘م را˘م˘ع ن˘ب
.ك» ،«ف˘˘صسو˘˘ي .ق«،«ردا˘˘˘ق˘˘˘لا

.م» ،«د˘م˘حا ،م» ،«ى˘ف˘˘ط˘˘صصم
عباتيو .«دمحم .ك » ،«دمحم
امهتم32 ة˘ق˘فر تو˘كح˘˘ط
ةيصضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘فو˘قو˘م ر˘ي˘غ

لق˘ن˘لا تا˘ق˘ف˘صصب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ضسÓتخا ةمهتب ،«مو˘كا˘نو˘صس»
.ةيمومع لاومأا ديدبتو

ة˘ب˘˘يور ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو
توكحط نيدلا يحم تنادأا

ةكرصشل قباصسلا ماعلا ريدملاو
راتخم بوبهصش «مو˘كا˘نو˘صس»
اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس6 ـ˘˘˘ب
ة˘مار˘˘غ را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأا002و
.ةيلام

watan@essalamonline.com
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مهقح يف ةتوافتم ماكحأإ رودسص دعب رخآإ امهتم32 عإديإإ

«موكانوسس» تÓفاح ةيسضق يف توكحط دسض آذفان انجسس تآونسس01 صسامتلآ

ط.ةراسس

دسض،«IVNS» ةيعانسصلإ تإرايسسلل ةينطولإ ةسسسسؤوملإ ةيسضق يف صسمأإ ،ةمسصاعلإ ءاسضق صسلجم ةباين تسسمتلإ
ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تف˘˘˘قوأا.بوبهسش راتخمIVNS ةكرسشل ماعلإ ريدملإ عم إذفان انجسس تإونسس01 توكحط نيدلإ يحم لامعأ’إ لجر

ةحلصصملاب لخدتلاو ثحبلا
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا
3 ،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب
يناثلا دق˘ع˘لا ي˘ف ضصا˘خ˘صشأا

ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو
ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘صضق ضصو˘˘صصخ˘˘ب
أاصشنم تاذ ة˘صسا˘صسح ةز˘ه˘جأا
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ي˘ب˘ن˘جأا
ثب ةطحم ءاصشنإا ،بيرهتلا
ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘م˘˘قر ي˘˘صضرأا
ةيكلصسلا ةيزترهلا تاجوملا

،ة˘صصخر نود ة˘ي˘كل˘صسÓ˘لاو
تاناي˘ب ةد˘عا˘ق ى˘لإا جو˘لو˘لا

.ضصيخرت نود تايطعمو
˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب دا˘فأا

«مÓصسلا» تعلطا لاصصت’او
ر˘ثا ه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘˘ل˘˘ع
نأا د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ةزهجأا ءافخإاب موقي اصصخصش
ثب˘˘ل˘˘ل ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
يف اهلمعتصسي لا˘ب˘ق˘ت˘صس’او
ىلع كلذو ةنصصرقلا ةيلمع
ة˘ن˘ئا˘كلا ه˘˘ت˘˘ق˘˘صش ىو˘˘ت˘˘صسم
تايرحتلا ،ةلصشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب
نمأ’ا رصصانعل تاقيقحتلاو
هبتصشملا مايق ىلإا تلصصوت
ثبلل ةموظ˘ن˘م ءا˘صشنا˘ب ه˘ي˘ف
ةقير˘ط˘ب ي˘م˘قر˘لا ي˘صضرأ’ا

لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ
ز˘ي˘مر˘ت˘لا تÓ˘يد˘˘ع˘˘ت داد˘˘عإا
لاصسرإ’ا ةزهجأا يف يددرتلا

˘ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’او
كف˘˘˘ب ة˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صسح ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأا
ة˘ي˘ئا˘صضف تاو˘ن˘ق تار˘˘ف˘˘صش
ا˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإاو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا
ةدا˘˘عإا د˘˘ع˘˘ب رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘م ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ا˘هر˘ي˘˘ف˘˘صشت
ر˘ي˘ظ˘ن ي˘صضرا ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘قر
د˘˘ع˘˘بو ،يو˘˘ن˘˘˘صس كار˘˘˘ت˘˘˘صشا
مت ضشيتفتلاب نذإا رادصصتصسا
ل˘ح˘م ة˘ق˘صشلا ى˘لا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
نا فاصشتكا مت نيا ةهبصشلا
ليوحتب ما˘ق ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ثب ةموظنم ىلا هتماقا رقم
ريغ ةقيرطب يمقر يصضرا
نم ديدعلا Óغتصسم ،ةينوناق
تبثم يئاوه اذكو ةزهج’ا

يذلا نكصسملا حطصس ىلع
ةيلمع ،ي˘ن˘ع˘م˘لا ه˘ي˘ف م˘ي˘ق˘ي
زجح ى˘لا تصضفا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا
لابقتصساو لاصسرا زاهج91
لمحتNIEB عو˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
،ةفلتخم ة˘ي˘ل˘صسل˘صست ا˘ما˘قرا

عو˘ن ن˘م لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا زا˘˘ه˘˘ج
TNAEG،20 يزا˘˘ه˘˘ج

،RATS 7 عون لابقتصسا
مادوم تنرتن’ا قفدت زاهج
4G،ث˘˘Ó32 نور˘صشعو ة˘ث
ة˘ط˘ن˘غ˘م˘م كار˘ت˘صشا ة˘قا˘ط˘˘ب
ة˘ي˘ل˘˘صسل˘˘صست ما˘˘قرا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
51 رصشع ةصسم˘خ ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةزهجأاب ةصصاخ مكحت ةحول
تا˘˘˘صشا˘˘˘صش ،لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
،مجحلا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
،PH عو˘ن ة˘˘يز˘˘كر˘˘م ةد˘˘حو
ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تار˘˘ف˘˘˘صشلا كف˘˘˘م
،ا˘ي˘ف˘ت’ ي˘ف ع˘ن˘صص أا˘صشن˘م˘لا

ن˘م ثب˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت زا˘˘ه˘˘ج

زاهج ،يصضر’ا ىلا يمقرلا
اه˘لا˘صسرإ’ تاددر˘ت ق˘ي˘ل˘خ˘ت
BVD عو˘ن ا˘ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
RELBMARCS،
لصصتم ةكبصشلا بط˘ق˘ت˘صسم
ضسا˘ي˘ق زا˘˘ه˘˘ج ،ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘لا˘˘ب
،UKAB عو˘ن ز˘تر˘ها˘ج˘ي˘م
ي˘ئا˘صضف لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا زا˘˘ه˘˘ج
ىل˘ع تب˘ث˘م ا˘يرو˘كب ع˘ن˘صص
ةعبرأا لوطب يديدح دومع
ةماعد ىلع تبثم راتمأا40
م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ت زا˘˘ه˘˘ج ،ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح
عو˘˘ن ن˘˘˘خا˘˘˘صسلا ءاو˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘ب
ADAK،دد˘ع˘ت˘م زا˘ه˘ج

،AINOTSA تا˘صسا˘ي˘ق˘˘لا
ةراد ،ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا جو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م
،ةقاطلا نيومت˘ل ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ضسأار ،ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
نم يئاوهب ضصاخ لابقتصسا
حيتافم يتحول،tnaeg عون

ن˘ي˘ترأا˘ف ،ي˘لآا مÓ˘عإا زا˘˘ه˘˘ج
نيتيراطب ،يلا مÓعا زاهج
عون نم ريبكلا مجحلا نم
OCRA،لباوك50 ةصسمخ

لباك14 ،ءابرهكلا ة˘يذ˘غ˘ت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ل˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘ت
ةزهجا نحاصش43 ،ماجح’ا
ذخآام70 ،لا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل
يلاوح دوصسا لباك ،ماجح’ا
ي˘ئاو˘ه˘لا ط˘بر˘ي ار˘ت˘م21
40 ةع˘برا ،ةز˘ه˘ج’ا ي˘قا˘ب˘ب

،تايئاوهلاب ة˘صصا˘خ ل˘باو˘ك
ةقفر اهليوحتو اهزجح متيل
ر˘ق˘م ى˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ىلإا ىصضفا قيقحتلا .ةقرفلا
ن˘ي˘صصخ˘صش ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ي˘˘كير˘˘صش
ضسف˘˘˘ن ن’واز˘˘˘˘ي ناذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو
لاـم˘كت˘˘صسا دـع˘˘ب طا˘˘صشن˘˘لا
مـت ،قـي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تاءارـجإا
دـصض ي˘ئاز˘ج فـل˘˘م زاـج˘˘نإا
عوصضومب م˘ه˘ي˘ف هـب˘ت˘صشم˘لا

ثب˘ل ما˘ظ˘ن ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج
ميمصصت ناك ام˘ف˘ي˘ك ج˘مار˘ب
عيزوتلا ةداعإاو ماظنلا اذه
ر˘˘˘صشنو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

لاصصت’ا ةمز˘ح لÓ˘غ˘ت˘صساو
نود ير˘˘صصب˘˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘˘صسلا
،ة˘˘صصخر ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘˘لا

را˘˘˘ج˘˘˘ت’او ر˘˘˘صشن ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج
ة˘˘˘نز˘˘˘خ˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ب
ن˘ع ة˘ل˘صسر˘˘م تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘مو
،ةيتامولعم ةموظنم قيرط
ةيبنجأا ةعاصضب ةزايح ةحنج
ضشغ˘ل˘ل ة˘صسا˘صسح ةرو˘ظ˘ح˘م
ضضر˘غ˘ل تا˘˘ب˘˘ثإا د˘˘ن˘˘صس نود
قير˘ط ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م يرا˘ج˘ت
م˘˘ت ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب ،بير˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

.ةلصشنخ
يداعسس يون

يبنجأإ أاسشنم تإذ ةسساسسح ةزهجأإ اهتزوحب طبسض
بيرهتلإ قيرط نع ةيتأاتم

يسضرأآ ثب ةطحم تأاسشنأآ ةباسصع طاقسسإآ
ةلسشنخب «ةيعرسش ريغ» يمقر

ةرداسصملإ عم نيمهتملإ قح يف إذفان انجسس تإونسس3و01 نيب ام تاسسامتلإ

يباهرإ’آ «صشعآد» ميظنتل ةدجمملآ «زغللآ متآوخلآ» ةسصق ليسصافت هذه

نإرهوب ةيرخسصلإ ئطإوسشلإ دحأاب هقرغ دعب يعماج بلاط ةثج لاسشتنإ

ةمسصاعلاب يقآرب ‘ هتيب لخآد ’وتقم ينيثÓث ىلع روثعلآ

نيعب ةلإدعلل ابولطم25
ىلفدلإ

ةيمآرجإآ ةكبسش كيكفت
بسصنلآ نهتمت
ةيدملاب لايتح’آو
ةطرسشلإ تإوق تنكمت
لوأ’إ يرسضحلإ نمأ’اب
،ةيدملإ ةي’و ةيقإوربلاب
ةيمإرجإإ ةكبسش كيكفت نم
صصاخسشأإ30 نم نوكتت
لايتح’إو بسصنلإ نهتمت

هبتسشملإ ،نينطإوملإ ىلع
يف قوبسسم يسسيئرلإ هيف
.ةلثامم اياسضق
ةكبسشلإ دإرفأإ ماق دقو
ىلع بسصنلاب ةيمإرجإ’إ
ىدحإاب نطقي راجتلإ دحأإ
نأإ دعب ،ةرواجملإ تاي’ولإ

دحأإ ربع مهيلع فرعت
ةيراجتلإ عقإوملإ
يف ةفورعملإ ةينورتكلإ’إ
هل هعيب دسصق ،رئإزجلإ

،صشامقلإ نم ةريبك ةيمك
ناكمو دعوم ديدحت متيل
قفتملإ ةعلسسلإ ميلسست

،ةيقإوربلإ ةنيدمب اهيلع
لايتح’إو بسصنلإ مت نيأإ

ةيمهو ءإرسشو عيب ةيلمعب
.هتاكلتمم هل بلسسب تهتنإ

نم ىوكسش ميسسرت دعب
دسض ةيحسضلإ فرط
حلاسصم تنكمت ،نيلوهجم
نم يسسايق فرظ يف نمأ’إ

نيطروتملإ ةيوه ديدحت
ىدحإاب نونطقي نيذلإ
،ةرواجملإ رئإودلإ

تايلمع دعب مهفيقوتو
عم ةفثكم يرحتو ثحب
تاكلتمملإ عاجرتسسإ
يف ةلثمتملإو ةقورسسملإ

فئافل نم ةريبك ةيمك
ىلإإ ةفاسضإ’اب ،صشامقلإ

يتلإ ةبكرملإ زجح
بسصنلإ ةيلمع يف تلمعتسسإ

اهدعب متيل ،لايتح’إو
ليكو مامأإ مهميدقت
ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ
. ةيقإوربلإ

نولسسإرم :اهعمج

نيمهت˘م ة˘م˘كا˘ح˘م تطا˘مأا
ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ئا˘˘صضق ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف
تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م
ءاصضق ضسلجمب ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإ’ا
عئاقو نع ما˘ث˘ل˘لا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
هبتصشي متاخ عيب ةيلمع ضصخت
ضشعاد م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت د˘˘ج˘˘م˘˘ي ه˘˘نأا
.يباهرإ’ا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بصسحو
تقلطنا ةيصضقلا نأا ،ةرفوتملا
ة˘قر˘ف ه˘تر˘صشا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘˘ب
ضضيرحتلاو باهرإ’ا ةحفاكم
ثحبلل ةمصصاعلاب يوا˘صشو˘ب˘ب

،هبحاصصو متاخلا ردصصم نع
يف ني˘ه˘ب˘ت˘صشم01 ل˘˘م˘˘صش
ءاجو ،ثلاثلاو يناثلا نيدقعلا
باقعأا يف فلملا يف قيقحتلا

هيلع فرصشت تناك رخآا فلم
ضصخ˘˘˘˘ي ،ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا تاذ
نيفّرطتم ضصا˘خ˘صشأا ة˘لوا˘ح˘م
يباهرإ’ا ميظنتلا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
،قارعلاو ايروصس يف «ضشعاد»
دحأا ةزوحب متاخ طبصض متيل
د˘˘ب˘˘ع.م» م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا
ي˘ف ضصبر˘ت˘م و˘هو «ق˘ي˘ف˘صشلا
يد˘ي˘صسب ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا

«روفلبب» هفيقوت ىرج ىصسيع
د˘˘˘حأ’ ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب دد˘˘˘صصب و˘˘˘هو
تن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بو .ضصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘صشأ’ا

متاخلا بحاصص نأا تاقيقحتلا
،ةيصضف تار˘هو˘ج˘م ر˘جا˘ت و˘ه
،حارج ضشاب يراجتلا زكرملاب
ضسف˘ن ن˘م م˘تاو˘خ9 ىر˘ت˘صشا
،هلحمب عيبلل اهصضرعو عونلا

ل˘ح˘˘م م˘˘تا˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
.ةهبصشلا

ىر˘ت˘صشا ه˘نأا لا˘ق م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م تار˘˘هو˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
،ةمصصاعلا يف اه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘ل˘ل
ميظنتل جّورت اهنأاب هملع ايفان
ا˘˘مأا .«ضشعاد» ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإ’ا

،لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق تا˘˘صسبÓ˘˘˘م
هب˘ت˘صشم ضصا˘خ˘صشأا نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ف
ركفلا ي˘ف لو˘ي˘م م˘ه˘ل ،م˘ه˘ي˘ف
لئاصسو لامعتصسا˘ب ،يدا˘ه˘ج˘لا
،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

دعب نيمه˘ت˘م˘لا د˘حأا فر˘ت˘عاو
يد˘˘ّيؤو˘˘م ن˘˘م ه˘˘نأا ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ة˘لود˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت يد˘˘نا˘˘صسمو
ماصشلاو قارعلا يف ةيمÓصسإ’ا
.1102 ة˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ،«ضشعاد»
ةركف هدوارت مل هنأا فاصضأاو
،«ضشعاد»ـب قاحتل’ا ةلواحم
ن˘˘م از˘˘ها˘˘ج ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘نو˘˘ك
ناك نكلو ،ة˘يدا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
،«كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا» ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسي
هراكفأا نع ريبعتلاو لصصاوتلل
.يباهرإ’ا ميظنتلل ةديؤوملا

نوموقي نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا نا˘كو
ة˘ي˘ن˘˘يد د˘˘ي˘˘صشا˘˘نأا ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ب

ميظنتب قلعتت ةيبرح ةيصسامح
ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ،«ضشعاد» ة˘˘لود˘˘لا

ميرحتب قّلعتي ام اهنم بتك
،ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘˘خد˘˘˘لا

ةعانصص ةقيرط نّيبُت ىرخأاو
.لبانقلا

تا˘˘ير˘˘ج˘˘م˘˘ل ارار˘˘م˘˘ت˘˘˘صساو
ي˘صضا˘ق ن˘م ر˘مأا˘ب ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ّمت ،ضشارحلا ةمكحم ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
،8102 يرف˘ي˘ف12 خيرا˘ت˘ب
تايرحتلا تداقو .مهعامصسل

ى˘لإا ،ز˘غ˘ل˘لا «م˘˘تا˘˘خ˘˘لا» لو˘˘ح
ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص ة˘˘˘يو˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ر˘˘˘جا˘˘˘ت ،«م.ب» و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يرا˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ح˘˘˘م بحا˘˘˘˘صصو
زكرملاب ةيصضفلا تارهوجملل
ةباينلا .حارج ضشابب يراجتلا
تصسمتلا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ة˘ما˘ع˘لا
01ـلا نيب ام تابوقع عيقوت
يف اذفان اصسبح تاونصس3ـلاو
ع˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ح
. ةرداصصملا

م.ةزمح

ة˘يا˘م˘ح˘لا دار˘˘فأا ل˘˘خد˘˘ت
ضسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ةعاصسلا دودح يف طبصضلابو
لق˘ن˘ل ،ءا˘صسم ر˘صشع ة˘يدا˘ح˘لا

رمعلا نم غلبي باصش نامثج
ضضرع˘ت ،ة˘ن˘صس53 ي˘لاو˘˘ح
ضصا˘خ˘صشأا فر˘ط ن˘م ل˘ت˘ق˘ل˘ل
ي˘قار˘ب ي˘ف ن˘ئا˘كلا ه˘لز˘ن˘م˘˘ب
.ةمصصاعلا رئازجلاب

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بصسحو
ة˘ي˘ح˘˘صضلا نإا˘˘ف ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا

تانعطلا نم ديدعلل ضضرعت
ثيح ،ضضيبأا حÓصس ةطصساوب
هتيبب ’وتقم هيلع روثعلا مت
.هئامد طصسو

حج˘ن ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
ة˘قر˘ف دار˘فأا ضسمأا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص
ةيامحلل نيعباتلا نيصساطغلا
رفخ عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘ث˘ج لا˘صشت˘نا ن˘م ل˘حاو˘˘صسلا

ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ي˘ع˘ما˘˘ج بلا˘˘ط
رمعلا نم غلبي راردأا ةي’و

.ةنصس02
ناك نأا دعب قرغ ةيحصضلا

دحأاب هيقيدصص ةقفر لوجتي
ةعباتلا ةيرخصصلا ئطاوصشلا
طصسو يف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا ي˘ح˘ل
ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا ة˘ث˘ج˘لا
لوأا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لا
.ربمفون

م.نتاف
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طفنلإ بورح
: انوروك ءابوو

˘˘ماد يذ˘˘لا قار˘˘ع˘˘لا را˘˘صصح نا˘˘˘ك
ن˘م م˘ت تاو˘ن˘صس01 ن˘م ر˘ث˘˘كأ’
ة˘ي˘كير˘ما  ةد˘عا˘˘ق ع˘˘صضو ه˘˘لÓ˘˘خ
طفنلا ليمرب ةصضياقمب ةصصيخر
لا˘ف˘طا تو˘م˘ي˘˘ل ءاود˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع˘˘ب
ةثيبخ ضضارماب نيرثأاتم  قارعلا
ءوصسبو  موينارويلا ةحلصسأا اهببصس
رود˘لا نا˘ك كلذ ل˘ب˘قو  ة˘يذ˘غ˘ت˘لا

اور˘كد ي˘ت˘لا نا˘˘ت˘˘صسنا˘˘غ˘˘فا ى˘˘ل˘˘ع
ضسف˘ن لو˘طو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘ب
اهنم جورخلل اكيرما لذا اهيلتاقم
بيرجت اودارا كلذ لبق مهنا ’ا

اه˘نا˘كصس ى˘ل˘ع ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب بر˘ح
لظ ي˘ف كا˘ن˘ه ثد˘ح˘يا˘م يرد˘ن’
او˘نو˘ك م˘ه˘ن’ ي˘م˘لا˘ع˘لا تم˘صصلا
نم ا˘ه˘ب نا˘ير˘صسلا زا˘غ تÓ˘عا˘ف˘ت

يف ترخا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا فر˘ط
اههيجوت مت يتلاو اهنم جورخلا

يركصسعلا ضضرع˘لا ى˘لا ةر˘صشا˘ب˘م
او˘ع˘صضو ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا نا˘هو˘˘ي
يأاف   اهيف ةيجولويبلا مهتبرجت
ا˘كير˘ما ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت تنا˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن
؟ ينيصصلا داصصتق’ا ىلع ءاصضقلل
ي˘فو د˘يد˘˘ج ن˘˘م تدا˘˘ع بر˘˘ح˘˘لا
اهل ريتخا ةرملا هذه ،ديدج بوث

ضسي˘لو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ناو˘˘ن˘˘ع
يف لماصشلا را˘مد˘لا ة˘ح˘ل˘صسأا عز˘ن
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لا ’و قار˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘هر’ا تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا ’و نا˘˘ت˘˘صسنا˘˘غ˘˘فا
ءافلح نم ضصلمتلا ’و يفاذقلا
. ضسم’ا
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘˘كف
تي˘ب˘لا رو˘ق˘صص ن˘م ة˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ضسرغنوكلا باون ةدايقب ضضيبأ’ا
ينيصصلا يداصصتق’ا دملا فقول ،

ةماعز ذخ’ هتاديدهت نم دحلاو
˘مد˘خ˘ت˘صست م˘ل ا˘يدا˘صصت˘قا م˘لا˘˘ع˘˘لا
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ضشي˘ج ىو˘قأا ا˘˘كير˘˘ما
نا م˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن’ ن˘˘ي˘˘صصلا وز˘˘غ˘˘ل
ة˘ير˘كصسعو ة˘ير˘صشب ةو˘ق ن˘ي˘˘صصلا

ءا˘يو˘قا ا˘هؤوا˘ف˘ل˘˘حو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قاو
بر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ما˘˘˘غ˘˘˘ت’ كلذ˘˘˘بو
ا˘م˘ناو  ة˘يوو˘ن˘لا وا ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
برحلا يه ةديدج ابرح تلمعتصسا
هقيوصست ديرتام مغر ةيجولويبلا
اذه ، نيصصلا هردصصم ءابولا ناب
رثكا نآ’ا دحل ببصس يذلا ءابولا

يف رئاصسخ ر’ود رايلم65 نم
، ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا ةرو˘˘تا˘˘ف
ى˘لا ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا و˘˘م˘˘ن˘˘لا طو˘˘ب˘˘هو
لخدلا يف  زجع ببصسو ةئاملاب2
نويليرت20 ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
نا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت دا˘˘˘˘ت˘˘˘˘كنو’او  ر’ود

ومنلا ضضفختصس انوروك ةمدصص
ن˘م ل˘قا ى˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا يو˘ن˘˘صسلا

.ةئاملاب5.2
نم لك فوقو نا :نيصصلا اذامل
اصسنرف  ةصصاخ يبرو’ا داحت’ا

عصسوتلا ماما ةصشهد يف ايناملأاو
داجنتصس’او ملاع˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘صصلا
فقو ع˘ط˘ت˘صست م˘ل ي˘ت˘لا ا˘كير˘ما˘ب
راد˘˘صصا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ه˘˘ع˘˘صسو˘˘˘ت
ةيقاف˘تا نر˘ق˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ ن˘ي˘صصلا
تا˘˘˘صسا˘˘˘ق˘˘˘م تنا˘˘˘كف  ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نيصصلا ىلع بر˘ح˘ل˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘ترا˘˘صسخ تل˘˘صصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘تو ر’ود را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م341
بصسح ةئاملاب4.0 وحن  اهداصصتقا

امكو  داصصتقÓل دروفصسكا زكرم
نا ضسكا˘صس نا˘مد˘لو˘ج كن˘ب ع˘قو˘ت

وحنب ينيصصلا داصصتق’ا عجارتي
تراصشا ثي˘ح، ة˘يو˘ئ˘م ة˘ط˘ق˘ن4.0
، ضسكيمونوكيا لاتيباك  كلذك
ي˘ن˘ي˘صصلا دا˘صصت˘ق’ا ع˘جار˘˘ت ى˘˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘غا بب˘˘˘˘صسب
قاو˘˘˘صس’ا ر˘˘˘ثا˘˘˘˘تو ع˘˘˘˘نا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
. ةئصشانلا
كلهتصسي يذلا دلبلا اذه اكيرما
ليمرب نويلم22 لداعي ام هدحول
   ملاعلا كÓهتصسا عبر يأا ايموي

بمارت ضسيئرلا دقتعي مل كلذلو
فاعصضأا فلكتصس برحلا هذه نا
يتلا ىلوأ’ا ج˘ي˘ل˘خ˘لا بر˘ح ن˘م˘ث

ر’ود رايلم06 نم رثكأا تفلك
بر˘˘ح˘˘لا نا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘كي م˘˘˘لو
ىلا اهجئاتن دتمت دق ةيجولويبلا
بورحلا نم رثكا هفلكت دقو هدلب
ف˘قو˘ت˘ب ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ل˘ك ة˘ق˘˘با˘˘صسلا

اهب تاراد’او تاكرصشلا تايربك
 اهتراجت ضسدكتو

ةيداسصتق’إ عفإودلإ
:نيسصلإ ىلع برحلل

مخصضأاو ىوقأا ذاقنإا ةلواحم (1
رايهن’ا ن˘م م˘لا˘ع˘لا ي˘ف دا˘صصت˘قا

ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘م’ا دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا و˘˘˘˘˘هو
دا˘صصت˘˘ق’ا د˘˘عا˘˘صصت˘˘ب ي˘˘برو’او
 ينيصصلا

ةي˘لود˘لا قو˘صسلا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا (2
ة˘م˘صضن˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘لاو ط˘ف˘ن˘ل˘˘ل
رابكلا نيجتنملا را˘ب˘ت˘عا˘ب كي˘بوا
 اهؤوافلح اهب
داصصتق’ا  ديدهت نم ضصلختلا (3
تاجوتنملا فرط نم يكيرمأ’ا
  ةينيصصلا

ةيداصصتق’ا حلا˘صصم˘لا ة˘يا˘م˘ح (4
لز˘عو  م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
 نيصصلا

ذإا طفنلا ىلع ةرطيصسلا ماكحإا (5
ناكما˘ب نأا نو˘ح˘جر˘ي ءار˘ب˘خ˘لا نأا
ي˘ف ة˘ع˘لا˘صض ح˘ب˘صصت نا ن˘˘ي˘˘صصلا
كبو’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ثا˘˘ت˘˘لا
نيكلهتصسملا ربكا نم اهرابتغاب
جرا˘خ ج˘ت˘ن˘م ر˘ب˘كا ف˘ي˘ل˘ح ا˘ه˘ناو
  ايصسور وهو كبو’ا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م (6
تا˘˘كر˘˘صشلا ح˘˘ن˘˘م˘˘ت تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما
را˘م˘عا ةدا˘عإا دو˘ق˘˘ع ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
كلذلو ايرو˘صسو ن˘م˘ي˘لاو قار˘ع˘لا
كاذ ي˘ف ا˘˘ه˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ح˘˘ب˘˘ك بج˘˘ي
را˘طا ي˘ف ن˘˘ي˘˘صصلا و˘˘هو قو˘˘صسلا
هذه يف ةي˘ب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘صس’ا

.لودلا
ةيدا˘صصت˘ق’ا ن˘ي˘صصلا ة˘ي˘م˘هأا نإا

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘ه˘˘كرد˘˘ت
كرد˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م اد˘ي˘˘ج ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
ذوحتصست نأا ىنعم ىربكلا لودلا
ةداعا مئانغ ىلع اهدرفمب اكيرمأا
برحلا  تصشاع يتلا لودلا رامعا

نميلا ىلا ايروصس ىلا ،قارعلا نم
،ةنصس نم لقا فرظ يفو اكيرمأاف
ف˘ي˘لا˘كت ضضو˘ع˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كما˘˘ب
بور˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب تكرا˘˘˘صشا˘˘˘م
تا˘صضيو˘ع˘˘ت م˘˘غر ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘كير˘مأا نا ة˘˘صصا˘˘خ  ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا

طصسوأ’ا قرصشلا ةقطنمل تمصسر
ام راطإا يف ةديدج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
طصسوأ’ا قرصشلا عورصشمب ىمصسي
ققحتي نأا نكمي ’ يذلاو ريبكلا
ةدا˘˘عإا˘˘ب ’إا يدا˘˘صصت˘˘ق’ا هر˘˘ط˘˘صش
ةيحانلا نم ةقطنملا ةطراخ مصسر
موقت نأا د˘ير˘ت ي˘ه˘ف ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
لكب لورتبلا عا˘ط˘ق ة˘صصصصو˘خ˘ب
ر˘ير˘كت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘عو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

نو˘كت ي˘كل بي˘با˘˘نأ’ا طو˘˘ط˘˘خو
ي˘ف ر˘ثؤو˘تو ة˘ح˘صضاو ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘˘صس
نم ةفوختم اهنا ’ا كيبو’ا لود
ا˘˘ه˘˘ل ه˘˘ت˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘صصلا
 . ةقطنملاب

:مئانغلإ برح
لمعتصست مل ةديدجلا برحلا هذه
˘ما˘صست˘قا  ي˘ف ر˘كف˘ت م˘لو ا˘كير˘˘ما

رظتنت تناك امناو برحلا ةكعك
را˘ي˘ه˘نا ن˘م ة˘˘ير˘˘خ˘˘صسلا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ردق˘لا نا ’ا ي˘ن˘ي˘صصلا دا˘صصت˘ق’ا

ر˘ح˘صسلا بÓ˘ق˘نا ة˘ق˘˘ير˘˘ط ح˘˘صضو
ملاعلا مهوت اهنا وا رحاصسلا ىلع
ة˘ي˘ن˘ي˘صص ةر˘ماؤو˘م ة˘ي˘ح˘صض ا˘ه˘نا˘˘ب
اهعناصصم نم اءاود امبر قوصستل
لودلا لدابتت نأا يف بجع ’و  ،
اذا ي˘نا˘ه˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘قر˘˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا

 ، ءابولل ءاودلا اودجو
نيصصلا ىلع برحلا مئانغ نا ’ا
ن˘م بور˘ح˘لا ي˘قا˘ب ل˘ث˘م تصسي˘˘ل

دعب نلعت مل يتلا جئاتنلا ثيح
ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘صصح ا˘˘˘˘˘˘هاو˘˘˘˘˘˘صسا نا ’ا
م˘صصاو˘ع˘لاو ة˘ل˘ما˘ك م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
ةيبل˘صس تنا˘كو ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘بر˘غ˘لا
اذه ،ةيداصصتقا وأا ةيصسايصس ءاوصس
رانلا بيهلك رصشتنا يذلا ءابولا
ترر˘صضت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا لود ن˘ي˘ب
بورحلا نم رثكا  ءابولا لعفب
.ةقباصسلا

ةمداقلإ طفنلإ بورحو انوروك
راصصحو قارعلا راصصح ركذتا امل

ريمصشكو امروب يف ثدحامو ةزغ
ةلواحمب ةفيعصض ةيمÓصسا لودو
م˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘تو م˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ق
نا˘ك ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

نا ربجتلاو طلصست˘لا دد˘م˘ت ا˘م˘ت˘ح
ا˘˘م ةو˘˘ق˘˘ب ما˘˘ع را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ثد˘˘ح˘˘˘ي
. عيمجلا توكصسب
ا˘ع˘قو ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل نا˘ك اذ˘ه˘لو
داصصتق’ا ىلع اريط˘خ ا˘يدا˘صصت˘قا
ة˘ثر˘ف˘ت ضضر˘ف˘ي ثي˘˘ح ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ضصي˘ل˘ق˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا
لتاق ءابو هنا امبو ضسانلا دجاوت
رما يا ضضفرت ةيرصشبلا ىوقلاف
هريثات ناك اذهلو اهتايحب كتفي

باحصسناب تاصسصسؤوملا قلغ ىلع
يلاتلابو لطع مهحنم وا لامعلا

هانعم ةجتنملا تاصسصسؤوملا قلغ
هنمو طفن˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ضصق˘ن
ريثاتلا وه ضضرعلا ءاقب لظ يف
امم ضضافخن’ا وجن هراعصسا ىلع
ةجتنملا لودلا ليخادم ىلع رثؤوي
اهتاينازي˘م ر˘ثا˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ط˘ف˘ن˘ل˘ل
ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘تو ا˘˘˘هدا˘˘˘صصت˘˘˘قا ه˘˘˘ن˘˘˘مو
نم اهفوخت بناج ىلا اهعيراصشم
ل˘يو˘ح˘ت ى˘لا ىدا ءا˘بو˘لا را˘صشت˘˘نا
 حابصشأا ندم ىلا ىربكلا ندملا

يملاعلا داصصتق’ا رايهنا كلذلو
ةبرقم ىلع نحنو اكيصشو حبصصا

ا˘هد˘ه˘صشت م˘ل ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع ة˘˘مزا ن˘˘م
نودجي امهمف لبق نم ةيرصشبلا
ةيصسفنلا هراثآا نا ’ا ءابولا ءاود
كلذ˘بو ة˘مدا˘ق تاو˘ن˘صسل مود˘ت˘صس
ر˘ث˘˘كا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘ي’ا نو˘˘كت˘˘صس
اهب كتف يتلا لودلا ىلع ةروطخ
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا لود˘ل˘لا ى˘ل˘عو ءا˘بو˘˘لا
 يعارت طفنلل
ي˘ت˘ل ط˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا قو˘˘صسلا
ضضا˘˘ف˘˘خا ثد˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘م˘ظ˘ن˘م قا˘ف˘تا مد˘˘عو را˘˘ع˘˘صس’ا
ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘˘نا ضضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل كبو’ا

ةيدو˘ع˘صسلا او˘كمارا تا˘حر˘ت˘ق˘مو
ليربا يف اهطفن رعصس ضضيفختب
اذا ة˘صصا˘خ  ة˘ثرا˘كلا ن˘م د˘يز˘ي˘صس

هفرعي ام عم اهجاتنا يف تفعاصض
ت’د˘ع˘م ضضا˘ف˘ح˘نا ن˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
لود˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسا
نيصصلا نم ىربكلا ةيداصصتق’ا
اهدحول  يتلا اكيرمأا و ايروا ىلا
ةئاملاب62 لدا˘ع˘ي ا˘م كل˘ه˘ت˘˘صست
23 عومجمب  يبرو’ا داحت’او

لودل ةئاملا˘ب53 وحنو ةئا˘م˘لا˘ب
 .نيصصلاو ايصسآا قرصش بونج
نأا ا˘ح˘˘صضاو ود˘˘ب˘˘ي اذ˘˘ه ل˘˘ك ن˘˘م
ةداع ر˘ي˘غ ل˘كصشب ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا
طف˘ن˘لا قو˘صس ز˘ه˘ي˘صس م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
اذ˘هو ، ةدد˘ع˘ت˘م تار˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةيصضاملا ماي’ا يف ثدح ام Óعف
يئزج يفاعت مغر ايلاح هصشيعنو
ذإا ،ينيصصلا داصصتق’ا يف رذحو
رعصس ضضفخنا ءابولا نم مايأا دعب
ةئاملاب05 و˘ح˘ن˘ب ط˘ف˘ن˘لا ل˘ي˘مر˘ب
تنربلا ماخ ليمرب رعصس لصصيل
ر’ود36 قاف امدعب ر’ود03
ر’ود62 ىلا رايهن’ا يف دازو،

ي˘ف ط˘ف˘ن˘لا ر˘˘ع˘˘صس درا˘˘ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك
نم رثكاب ندنلب لورتبلا ةصصروب
   .كلذك فصصنلا

يرئإزجلإ داسصتق’إو انوروك
ءابولا فحز لظ يف عقاولا اذه
ا˘ي˘مو˘ي حاور’ا تا˘ئ˘م˘ل هد˘˘صصحو
ر˘م’ا د˘يز˘ي د˘˘ق ىر˘˘ب˘˘ك لود ي˘˘ف
هنمو يملاعلا داصصتق’ا يف انفعت
اذ˘ه˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘صصت˘ق’ا ر˘ثأا˘˘ت
ريكفتلا بجي لولح ءاطعا لواحا
لئادب˘ك ا˘هد˘يد˘ح˘ت˘ل Ó˘جا˘ع ا˘ه˘ي˘ف
ةيلبقتصسم ج˘مار˘بو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
ق˘ق˘ح˘ن ى˘ت˘ح ا˘نورو˘ك د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ل
ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘صصت˘ق’ا ي˘ف ا˘ع˘˘قو˘˘م
دا˘صصت˘قا ى˘لا ةر˘صشا˘ب˘م لو˘ح˘˘ت˘˘نو
ةجتنملا ةورثلا قلخ ىلع ينبم
ءا˘صشناو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب كلذو
عم ، تاي’ولا لك ىلع عناصصملا
ت’ا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ءا˘ن˘ب
لÓغتصساو ةيوار˘ح˘صصلا ة˘حÓ˘ف˘لا
اذ˘˘˘كو تاور˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو ندا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
دقو ةعونتملا ةحايصسلل ريصضحتلا

تا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘لآ’ا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه تع˘˘˘˘˘˘˘˘صضو
اهلعل تايصصوتلاو تاحر˘ت˘ق˘م˘لاو
قن˘ع ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ’ا˘ج˘م نو˘كت
ي˘ف ا˘ها˘˘ن˘˘ل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘جا˘˘جز˘˘ل
نم دب’ اذهلو ، ةيلااحلا ةلحرملا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م م˘يد˘ق˘ت
ادامتعا ةيداصصت˘قا ة˘ي˘ن˘ب د˘ي˘صسج˘ت

ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت ى˘˘ن˘˘بو ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘ق’ا˘ب ضضو˘ه˘ن˘˘ل˘˘ل
كلذو انوروك دعب امل ريكفتلاو
 :ءاصشنإاب
فرا˘صصم˘لا كي˘با˘˘ب˘˘صش دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ‐
اهميظنت رد˘صص ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘صس’ا
ةيمصسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف ما˘يا ل˘ب˘ق
ي˘˘˘ف كلذ˘˘˘ب ع˘˘˘ير˘˘˘صست˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لاو˘˘˘م’ا ضسوؤور با˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
 ةيمÓصسإ’او ةيبرعلا ةيبنج’ا
ةصصا˘خ˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘حو˘ل ع˘صضو ‐
نداعم˘لاو تاور˘ث˘لا ل˘ك ءا˘صصحإا˘ب
نطولا تاي’و لكب
لكب تانييعتلا يف رظنلا ةداعا ‐
ل˘ي˘ع˘ف˘تو  ة˘ي˘عو˘ن˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نييعتب ةيداصصتق’ا ةيصسامولبيدلا
تارافصسلاب نيقحلمك نييداصصتقا
متي نا ىلع ةلصصانقو ءارفصس وا
ةجرد بصسح مهلصصف وا مهتيبثت
وا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
تاجتنملا ريدصصت يف ةدعاصسملا
 ةيرئازجلا
ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ر˘˘جا ضضي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ‐
تا˘با˘ح˘ت˘نÓ˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘جو
يا نودب نطولا ة˘مد˘خ˘ل ا˘عو˘ط˘ت
عزن عم يفاصضا رجا وا تازايتما
ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘صصح˘˘لا

ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘˘مو ءارزو˘˘لاو
.طقف

عبتي..
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 لجيجب ءاملاب تايدلب7 ديوزت عورسشم نع ديمجتلآ عفر
ريزو ،عوب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ما˘ق
ي˘قزرأا ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
دقفتو لم˘ع ةرا˘يز˘ب ي˘قار˘ب
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل  ه˘˘˘تدا˘˘˘ق
دبع ةي’ولا يلاوب اقوفرم
ضسي˘˘ئرو لا˘˘˘كل˘˘˘ك ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
يئ’ولا يبعصشلا ضسل˘ج˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلاو
ة˘˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘˘صسأ’او
تناك ثي˘ح ،ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
ةيدلب ةرايز هتاطحم ىلوأا
عورصشم ةنياعمل حبار د’وأا
ة˘ي˘˘ق˘˘نأا ةـــق˘˘ط˘˘ن˘˘م د˘˘يوز˘˘ت
،برصشلل ةحلاصصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
لو˘ح ضضر˘ع˘ل ع˘م˘ت˘صسا ن˘˘يأا
هزاج˘نا يرا˘ج˘لا عور˘صشم˘لا
ــب ضصصصخم يلام فÓغب
يف جد00,000.000.03
ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘˘طا
ى˘˘ط˘˘عأا ثي˘˘ح ، ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل˘˘˘ل
عارصسإÓل تاميل˘ع˘ت ر˘يزو˘لا
لا˘غ˘صشأا ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف
ل˘˘˘˘˘ك ط˘˘˘˘˘برو ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘صشلا
ةقطنملاب ةيدرفلا نكاصسملا
ةـــــــح˘لا˘صصلا هاـــــي˘م˘لا˘ب
زيح اهعصضو متيل برصشلل
ر˘ه˘صش ة˘ياد˘ب ع˘˘م ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

 .مظعملا ناصضمر
عمتصسا ،لصصتم قايصس يفو
لو˘˘˘ح ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا

ة˘˘˘كب˘˘˘صش زا˘˘˘ج˘˘˘نا عور˘˘˘صشم
ة˘ير˘ق˘˘ب ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا
يذلا ، لو’ا رطصشلا ةيقنأا
ه˘ب لا˘غ˘صش’ا ة˘ب˘صسن تغ˘˘ل˘˘ب
ـب رد˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ˘˘ب 06%
ي˘˘˘ف جد00,000.069.8
ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا
رطصشلا ىقبي اميف، ةي’ولل
يذلا عورصشملا نم يناثلا
ي˘لا˘م ل˘يو˘م˘ت ى˘لا جا˘ت˘ح˘ي
نيأا جد نو˘ي˘ل˘م75 ةميق˘ب
ل˘ف˘كت˘لا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا  مز˘˘ت˘˘لا
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا فÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
لا˘م˘كت˘صس’ يـــــــق˘ب˘ت˘م˘لا
ا˘هد˘ع˘ب مو˘ق˘ي˘ل .عور˘˘صشم˘˘لا
ةيليم˘لا ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ةرا˘يز˘ب
د˘˘صس ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب ما˘˘˘ق ن˘˘˘يأا
30 نومي يذلاو ،ةبايصسوب
ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م :ي˘˘˘ه ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م
،ةيليملاب هايملل ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،نورا˘ه ي˘˘ن˘˘ب د˘˘صسو ةرÓ˘˘ب

ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ا˘˘صضيأا ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب خ˘صضلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ةـــبصسا˘ن˘م˘لا˘ب ىــط˘عأا ن˘يأا
ة˘ط˘ح˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘صشا
،ةي˘ل˘ي˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب د˘يوز˘ت˘ل
ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي د’وأاو ةرا˘˘˘ط˘˘˘صسلا

ها˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ضشورد˘˘˘˘˘˘خ
ةف˘صصب بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا
ىد˘˘˘˘صسأا ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
ةرور˘˘˘صضب تا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

يذ˘لا ماــــــه˘˘لا بصسكم˘˘لا
اقÓطنا تايد˘ل˘ب60 دوز˘˘ي
ددصش امك ةبايصسوب دصس نم
ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع زي˘كر˘ت˘لاو ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا

ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘مو ها˘ي˘م˘لا ةدو˘˘ج
. اهب لومعملا ريياعملل
دكأا هحيرصصت لÓخ ريزولا
يف جردنت ةرايزلا هذه نأا
ةيعصضو ىلع فوقولا راطإا
ةي’ولا نأا اميصس ’ ،عاطقلا
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
ها˘ي˘م˘لا˘ب ضصا˘خ ي˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ثي˘ح ،بر˘صشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘صصلا

ل˘م˘ع˘ل ه˘حا˘ي˘ترا ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
اميصس ’ ةيعصضولا نيصسحت

.لظلا قطانم ىوتصسم ىلع
كا˘ن˘ه نأا ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘صضأاو
رايلم57 ـب ينطو جمانرب
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم جد
ى˘ل˘ع تا˘كب˘صشلا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘ب
ة˘فا˘صضا ،ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ميتن˘صس را˘ي˘ل˘م002 ى˘˘˘˘لإا

،نقاريا د˘صس ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإ’
ةيجيتارتصسا عصضو مت امك
ةهباج˘مو ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو
ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘م تا˘˘˘نا˘˘˘صضي˘˘˘ف˘˘˘˘لا
م˘ت ثي˘ح ل˘م˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ب
يتلاو  ةقطنم568 ءاصصحا
ة˘˘صضر˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
هديصسجت متيصس تاناصضيفلل
لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك ، ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت
ن˘ع نÓ˘عإ’ا  ةرا˘يز˘لا هذ˘˘ه
ن˘ع د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر رار˘˘ق
70 ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بر عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشم
ةحلاصصلا هايم˘لا˘ب  تا˘يد˘ل˘ب
د˘صس ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا بر˘صشل˘˘ل
،ة˘˘ل˘˘م˘˘ي˘˘ج ي˘˘هو طو˘˘ل˘˘با˘˘˘ت
،ضسي˘˘جا˘˘ي ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘ع˘˘يردو˘˘ب
،ةنحصشلا ،ة˘نا˘جو ،ة˘ن˘صسكا˘ت
فÓغب ةف˘ق˘صشلاو ر˘ي˘ها˘ط˘لا

،رايلم0021 هرد˘ق ي˘لا˘˘م
ة˘ط˘ح˘م˘ب ةرا˘يز˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ت˘˘ل
تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا
ةلميج ة˘يد˘ل˘ب ي˘هو ر˘يزو˘لا
د˘˘˘صس ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م تم˘˘˘ت يأا
عور˘صشم ضضر˘عو طو˘ل˘˘با˘˘ت
هايملاب تايدل˘ب70 ديوز˘ت
اقÓطنا برصشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو د˘صسلا ن˘م
ةعيردوب ،ةل˘م˘ي˘ج :تا˘يد˘ل˘ب
،ة˘ن˘صسكا˘˘ت ، ضسي˘˘جا˘˘ي ي˘˘ن˘˘ب
ريها˘ط˘لا ،ة˘ن˘ح˘صشلا ،ة˘نا˘جو
ريزولا  ربع دقو ،ةفقصشلاو
ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ها˘˘˘˘˘˘صضر ن˘˘˘˘˘˘ع
يف نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘تو ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

نوموقي يتلا م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
ن˘ي˘صسح˘ت ل˘ي˘ب˘˘صس ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
اذهب ضضوه˘ن˘لاو تا˘مد˘خ˘لا
 .عاطقلا

 ميهإرب.ع

صسابعلب يديسس
  ةينيدلآ نوؤوسشلآ عاطقل ديدج ريدم بيسصنت
ر˘يد˘م˘لا  بي˘صصن˘˘ت ضسمأا م˘˘ت
نوؤو˘صشلا عا˘ط˘˘ق˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
رثإا ،هقباصسل ا˘ف˘ل˘خ ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب

اهترجأا يتلا ريي˘غ˘ت˘لا ة˘كر˘ح
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ةرازو˘˘لا
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،طرا˘˘ف˘˘˘لا
ريدم بيبحلا يصس بيطلاب

فاقوأ’او ةي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا
يذلا ةماعنلا ةي’ول قباصسلا
ضسف˘ن د˘ل˘ق˘ت˘ل ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت
ى˘ل˘ع ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب˘ب بصصن˘˘م˘˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا كير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘مأا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ضسا˘˘˘˘صسح˘˘˘˘لا
.نهارلا تقولا

ودبع.صص

جÓعلإ ةعاق حتف ةداعإاب قلعتملإ مهبلطم ،ةنتاب ةي’و يف وطÓيت ةيدلبل ةعباتلإ ورسصاغ ةتسشم ناكسس ددج
تاسسسسؤوملل ةيمويلإ مهتÓقنتل دح عسضو إذكو ،اهيلإإ ةحلملإ ةجاحلل رظنلاب ةنسس02 نم ديزأإ ذنم ةقلغملإ

.ةرواجملإ تايدلبلاب ةيحسصلإ

تاهجلا اودصشان نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
داج˘يإا ةرور˘صضل ة˘لوؤو˘صسم˘لا

يف مهلكاصشمل ةيرذج لولح
ثي˘˘ح ،ي˘˘ح˘˘صصلا لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كل˘˘ل نور˘˘ق˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي
،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا

دوعو˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ضضعب لبق نم اهوقلت يتلا
بقع ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا

ىوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصشلا تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشع
دعب كلذو .مهيلإا ة˘ه˘جو˘م˘لا
ن˘م نو˘لو˘ق˘ي ا˘م˘ك او˘˘ل˘˘م نأا
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘˘ع ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
رمأ’ا ،ةكيربو ةناقصس ةتوتلا
،نوفيصضي امك ،مهعفد يذلا
ي˘ف عار˘صسإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
ا˘نا˘م˘صض ةد˘حو˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا
ل˘ظ ي˘ف ،ي˘˘ح˘˘صص ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل
 .مهتقطنمب اهل مهراقتفا
ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع نو˘˘˘كت˘˘˘صشم˘˘˘لا
يتلا ةيعصضولا نم مهرمذت
رخأاتلا لظ يف ،ا˘ه˘نو˘صشي˘ع˘ي
مهبلطم ة˘ي˘ب˘ل˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا

تامدخلا نيصسحتل انامصضو
ى˘˘ل˘˘ع اود˘˘كأاو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا ةرور˘˘˘˘˘صض
ذنم ةعو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
مه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإ’ ،تاو˘ن˘صس
 .يحصصلا لاجملا يف

صصاخسشأإ9 فيقوت
تاقورسسم عاجرتسسإو

ةنتابب
ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
تز˘ج˘ح ،ضصا˘خ˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘صست
ع˘˘˘م ة˘˘˘صسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م ضصار˘˘˘˘قأا
.تاقورصسم عاجرتصسا

ن˘˘مأ’ا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘˘ح
فيقوت نم يناثلا يرصضحلا
قباوصسلا يوذ نم ضصخصش
03 رمعلا نم غلبي ةيلدعلا
ل˘خاد ن˘م ة˘˘قر˘˘صسلا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
نمو ءانبلاب ةصصاخلا ةصشرو
ءا˘جو .ة˘ي˘مو˘م˘˘ع ة˘˘صسصسؤو˘˘م
مدقت ىوكصش ىلع ءانب كلذ
ة˘صصا˘خ ة˘صشرو ضسرا˘ح ا˘˘ه˘˘ب
ضضرعت ضصو˘صصخ˘ب ءا˘ن˘ب˘لا˘ب
ةقرصسلا لع˘ف˘ل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه
ةيديدح داوم فدهتصسا يذلا
دعب اميف تاقيقحتلا رفصستل
ةيلمعب ماق هب هبتصشملا نأا
ةصسصسؤوملا نم ىرخأا ةقرصس

.ةيفيرلا ةصسدنهلل ةيوهجلا
رثإإ ينيعبرأإ ةافوو ...

رئب لخإد هطوقسس
ةنتابب

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تل˘صشت˘نا
ةثج ،عوبصسأ’ا ةياهن ةيندملا
ةيرقب رئب لخاد نم ضصخصش
ةناورم ةرئاد يف رمنلا يلع
ةيحصضلا .ةنتاب ةي’و يبرغ
تاذل نايب هب دافأا ام بصسح
رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ،ح˘لا˘صصم˘لا

رئب لخاد طقصس ،ةنصس94
ارتم51 نع ا˘ه˘ق˘م˘ع د˘يز˘ي
رمن˘لا ي˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب اذ˘هو
لبق رفح لاغصشأاب همايق ءانثأا
نا˘˘ن˘˘طأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع را˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ت نأا
.ةبرتأ’ا

ة˘ث˘˘ج نأا  ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو

بصسح ي˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘˘صضلا
ناكملا نيع يف ،نايبلا تاذ
ثثجلا ظف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا
ر˘م˘ن˘لا ي˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
.ةناورم

م.ءامسسأإ

  ةنسس02 ذنم ةقلغم

جÓعلآ ةعاق حتفب نوبلاطي ةنتابب ورسصاغ ةتسشم ناكسس

حمسسيسس رإرقلإ
ةيعسضو نيسسحتب

ةلدبلإ يفظوم
ءاسضيبلإ
لماع0001

ةحسصلآ عاطقب
نم ديفتسسي

ةيقرتلل
ةي’وب ةحصصلا ريدم فصشك
نأا «يوصضام ىصسيع»  ،ةنتاب
فظوم0001 نم ديزأا
ءابطأا نيب بترلا فلتخمب
نيهيبصش ناوعأاو
ةيئاقلت ةيقرتب ارخؤوم،اوصضح
جرفأا يذلا رارقلا دعب اذهو
يذلاو ةحصصلا ريزو هنع
لامعل ةيقرتلا لوبقب يصضفي
نم ديدعلا يف ةحصصلا
ةنتاب ةي’وبو ثيح ،بترلا

بصسح رارقلا اذه ضسم
نم ديزأا لوأ’ا لوئصسملا

يبط هبصش لماع004
اذكو ةيقرتلا نم اودافتصسا
بيبط005 نم ديزأا
مه مهصسم بترلا فلتخمب

امدعب اذهو ،رارقلا كلاذك
ةمعنلا هتاه اورظتنا
يواكصشو  ةدع تاونصسل
حمصستصس ثيح ،ةرركتم
رابتع’ا ةداعإاب ةيقرتلا هتاه
يلمعلا عصضولا نيصسحتو
نيذلا ءاصضيبلا ةلدبلا لامعل
يف ةدحاو ديب اودنجت
ترم يذلا كناحلأا فرظلا
.«انوروك ءابو» دÓبلا هب
،ريخأ’ا يف ركذلاب ريدجلاو
نوكتصس ةيئاقلتلا ةيقرتلا نأا

ةينبم ةينوناق دعاوق بصسح
بصصانملا اذكو ةربخلا ىلع
رارقلا اهلمصشيصس يتلا
.يرازولا

 نامثع راعرع

ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةلفلف˘ل ي˘جرا˘خ˘لا ير˘صضح˘لا
فيقوت ن˘م ،ةد˘كي˘كصس ن˘مأا˘ب

ن˘م نو˘كت˘ت رار˘صشأا ة˘˘با˘˘صصع
حوار˘˘ت˘˘ت ضصا˘˘خ˘˘˘صشأا30
34و12 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘˘عأا
يوذ نم مهنم نانثا» ،ةنصس
اوطروت ،«ةيئاصضقلا قباوصسلا
لامعتصساب ةبكرم ةقرصس يف
.ةعنطصصم حيتافم
تا˘يرود ر˘ثإا ة˘ي˘صضق˘لا تءا˘جو
ى˘ل˘ع ة˘طر˘صشلا تاو˘ق˘ل ة˘ي˘ن˘˘مأا

نكصسم021 ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم
مههابتنا تفل نيأا ،ةلفلف ةنيدمب
ىدحإاب ةهبصش لحم نيصصخصش

دحا مايق عم ،تارايصسلا رئاظح
جاجز رصسكب ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

نا˘كم˘لا ي˘ف ة˘نو˘كر˘م ة˘ب˘كر˘م
يناثلا هيف هبت˘صشم˘لا ة˘لوا˘ح˘مو
.اهكرحم ءاطغ حتف
،ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا تاو˘˘˘˘ق تما˘˘˘˘˘ق
د˘صض ر˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اماق ناذللا ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ة˘˘عر˘˘صس نأا ر˘˘ي˘˘غ ،رار˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
في˘قو˘ت ن˘م تن˘كم ل˘خد˘ت˘لا
ءابت˘خ’ا˘ب ما˘ق يذ˘لا ا˘م˘هد˘حا
تارا˘م˘ع˘˘لا ىد˘˘حإا ل˘˘خد˘˘م˘˘ب
عم يكيت˘صسÓ˘ب ءا˘ط˘غ تح˘ت
ل˘ي˘غ˘صشت حا˘ت˘ف˘م  عا˘جر˘ت˘˘صسا

» عو˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ي˘˘صسب ضصا˘˘˘خ

جوف لفكت ام˘ي˘ف ،«ا˘طو˘يو˘ط
ةيلمعب نمأ’ا رصصانع نم رخأا
اثحب ناكملل ةعصساو طيصشمت

.يناثلا هيف هبتصشملا نع
،يرحتلاو ثحبلا ةيلمع تنكم
ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ا˘˘ه˘˘تر˘˘صشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ضصيخصشت نم ةلفلف يجراخلا

،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘˘قو˘˘تو
قيقحت˘لا تاءار˘جإا ما˘م˘تإا د˘ع˘بو
فلم مهيف هبتصشملا دصض زجنأا
مهميدقت مت هب˘جو˘م˘ب ،ي˘ئا˘صضق
ىد˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا

.ةدكيكصس ةمكحم
ع. دلاخ

ةدكيكسس
ةرايسس ةقرسس ددسصب آوناك صصاخسشأآ3 فيقوت

ةي’و˘ب ن˘جاود˘لا و˘بر˘م ضشي˘ع˘ي
علهلاو فوخلا نم ةلاح ،ةنتاب
ةرؤوب فاصشتكا مت نأا دعب اذهو
تصسم رو˘ي˘ط˘لا از˘˘نو˘˘ف˘˘نا ءا˘˘بو
ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘جاود˘˘لا
ة˘م˘صصا˘ع˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ة˘ي’و˘˘لا
قوفن ىلإا تدأاو ةنتاب ضساروأ’ا
بب˘˘˘صستو جا˘˘˘جد˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ف’أا

.ةميخو رئاصسخ
نم ،ةنتا˘ب ة˘ي’و نأا ،را˘ب˘ت˘عا˘بو

ة˘ب˘ع˘صش ي˘ف ةد˘ئار˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
نو˘بر˘م˘لا ذ˘خأا ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت
د˘ج˘لا ن˘م ل˘م˘ح˘م ى˘ل˘ع ر˘مأ’ا

لئاصسو لك نم نورثكي اوحارو
فÓتخاب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ةباصصإÓل ايدا˘ف˘ت اذ˘هو ا˘ه˘عاو˘نأا
ىلع يتأاي يذلا ضضرملا اذهب
«ا.م»  انل فصشك ثيح ،مهنجاود
رب˘خ˘لا اذ˘ه ه˘عا˘م˘صس د˘ن˘عو ه˘نا
لئاصسو فلتخم ءانتق’ كرحت

اهلامعتصسا ةفعاصضمو ميق˘ع˘ت˘لا
اذكو ةبيرقلا نكامأ’ا لك يف
رادج عصضو لجأا نم اذهو هبأارم
ةيناويحلا هتورث ظفحي يقاو
اذ˘ه نأاو ة˘صصا˘˘خ تو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
هلقنت م˘ت˘ي يد˘ع˘م و˘ه ضضر˘م˘لا

رو˘ي˘˘ط˘˘لا اذ˘˘كو ءاو˘˘ه˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ةي’ولا برق كحبو ةرجاهملا
.ءابولا فاصشتكا اهيف مت يتلا

م .ق

ريهطتلإو ميقعتلإ تÓمح ةفعاسضمب إوماق
رويطلآ آزنوفنآ راسشتنآ نم نوفوختم ةنتابب نجآودلآ وبرم
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صسابعلب يديسسب ينيوكت دعقم5656 صصيسصخت
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ضصصصخ
يد˘ي˘صسب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
دعقم565.6 ضسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
ةرودل ابصسحت كلذو يجوغاديب
مل˘ع ا˘م بصسح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
ةيلحملا ةريدملا ىدل ضسمأا لوأا
ةدنيل تحصضوأاو .عاطقلا تاذل
د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا يدا˘˘˘ه˘˘˘لا
ى˘ل˘ع عزو˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

تاصصصصختلاو طامنأ’ا فلتخم
تابلطتم بصسحب كلذو ةينهملا
.ةيلحملا لغصشلا قوصس
ضصيصصخت راطإ’ا اذه يف متو
ةداه˘صشب جو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف
570.2 نيهمتلا قيرط نع ةلود
يف دعق˘م077.1 ن˘ع Ó˘˘صضف
م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ي˘˘ما˘˘قإ’ا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
يفيرلا طصسولا يف ضصيصصخت
.يجوغاديب دعقم03
نع نيوكت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘فو
ضصصصخ˘م˘لا ر˘با˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
دعقم06 ر˘ي˘فو˘ت م˘ت لا˘م˘ع˘ل˘˘ل
ةيتامولعملا يتبعصش يف نيوكت
ت’ا˘˘˘˘صصت’او ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لاو
تايلآ’او تاكرحملا كيناكيمو
يتلا ةرادإ’ا تاينقت ىلإا ةفاصضإا
دهعملا ىوتصسم ىلع اهحتف مت
يطوصش ضصصصخ˘ت˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
.ةي’ولا ةمصصاعب يلÓيجلا

نع ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف ة˘ج˘مر˘ب م˘تو
024 ةيئاصسملا ضسوردلا قيرط

.يجوغاديب دعقم
ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م ي˘˘˘فو
ليهأات ةداهصشب جوتملا يليهأاتلا
ط˘˘صسو˘˘لا ي˘˘ف ضصي˘˘صصخ˘˘ت م˘˘ت
دعقم003و دعقم06 يفيرلا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
093 و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صسم˘˘لا ضسورد˘˘˘لا

ةثكا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل د˘ع˘ق˘م
ي˘ف د˘ع˘ق˘˘م051و تي˘ب˘˘لا˘˘ب
ي˘لوأ’ا ي˘ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

نيوكت˘لا ي˘ف د˘ع˘ق˘م071.1و
041 ن˘˘ع Ó˘˘صضف يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

.ةصصاخلا تاصسصسؤوملا يف دعقم
ن˘يو˘كت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ى˘˘ع˘˘صستو
ديدع ماربإ’ نيينهملا ميلعتلاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘ت’ا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
لجأا نم ةيداصصتق’او ةيمومعلا

ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ن˘˘يو˘˘كت نا˘˘م˘˘صض
ةيبلت نع Óصضف ني˘صصبر˘ت˘م˘ل˘ل
يداصصتق’ا كيرصشلا تابلطتم
ةلماع دي ريفوت ضصخي ام يف
عاطق مصضي ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل .ة˘ل˘هؤو˘م
يد˘ي˘صسب ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ن˘يو˘كت˘ل˘ل اد˘ه˘ع˘˘م ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ة˘ثÓ˘ثو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
نيوكتلا يف ةصصصصختم دهاعم
ازكرم31 نع Óصضف ينهملا

يف ةبدتنم ةينيوكت لكايه4و
.يفيرلا طصسولا

صس .أإ

يمقرلإ ثبلل ةطحم ءاسشنإإ يف ةلمعتسسم
ةلسشنخب صصيخرت نود ةسساسسح ةزهجأآ زجح

لخدتلاو ثحب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ةطرصشلل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
،ةلصشنخ ةي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ةيتأاتم ةصساصسح ةزهجأا زجح نم
اهلامعتصسا متبيرهتلا قيرط نع
يصضرأ’ا ثبلل ةطحم ءاصشنإا يف
في˘قو˘تو ة˘صصخر نود ي˘م˘قر˘لا
بصسح نيطروتم ضصاخصشأا ةثÓث
ةيلخ نم ضسمأا لوأا ديفتصسا ام
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘صصت’ا
ادانتصساو.يماظنلا كلصسلا تاذب
تا˘ي˘ث˘ي˘ح نإا˘ف رد˘صصم˘˘لا تاذ˘˘ل
دورو ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا

ةقرفلا رصصا˘ن˘ع ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م
طصسوب ميقي ضصخصش مايق اهدافم
ةز˘ه˘جأا ءا˘ف˘خإا˘ب ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ن˘يد˘م
لابقتصس’او ثبلل ةروطتم ةقيقد
ةنصصرقلا ةيلمع يف اهلمعتصسي
ي˘ف ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع عر˘صشي˘˘ل

.يرحتلا ةيلمع
تاذ بصسح‐ تايرحتلا تصضفأاو
هيف هبتصشملا نأا ىلإا ‐ردصصملا
ثب˘ل˘ل ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م ءا˘˘صشنإا˘˘ب ما˘˘ق
ريغ ةقيرط˘ب ي˘م˘قر˘لا ي˘صضرأ’ا
داد˘˘عإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
يف يددرتلا زيمر˘ت˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت
لا˘ب˘ق˘ت˘˘صس’او لا˘˘صسرإ’ا ةز˘˘ه˘˘جأا
ةصصاخ ةصساصسح ةزهجأا مادختصساب
ةي˘ئا˘صضف تاو˘ن˘ق تار˘ف˘صش كف˘ب
دعب روهمجلل اهثب ةداعإاو ةيبنجأا
نم اهل˘يو˘ح˘تو ا˘هر˘ي˘ف˘صشت ةدا˘عإا

كارتصشا ريظن يصضرأا ىلإا يمقر
نذإا راد˘صصت˘صسا د˘ع˘˘بو .يو˘˘ن˘˘صس
ل˘ي˘كو ن˘ع ردا˘صص ضشي˘ت˘ف˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

لزن˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت ،ة˘ل˘صشن˘خ
هفيقوت م˘ت يذ˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ضشيتفت ةيلمع متتل يحلا تاذب
هبتصشملا نأا نيبت ثيح نكصسملا
ىلإا هتماقإا رقم ليوحتب ماق هيف

ي˘م˘قر ي˘صضرأا ثب ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
Óغتصسم ةينونا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةصساصسحلا ةز˘ه˘جأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

حطصس ىلع تبثم يئاوه اذكو
.هيف ميقي يذلا نكصسملا

ىلإا ضشيتفتلا ةيلمع تصضفأا امك
ضصوصصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ط˘ب˘صض
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا ةز˘˘ه˘˘جأا تار˘˘صشع
ة˘ط˘ن˘غ˘م˘م كار˘ت˘صشا تا˘قا˘˘ط˘˘بو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘صشا˘˘صشو
ةصصا˘خ ة˘يز˘كر˘م ةد˘حو م˘ج˘ح˘لا
كف˘˘مو ر˘˘تو˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘ك زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ب
زاهجو أاصشنملا يبنجأا تارفصشلا
ىلإا ي˘م˘قر˘لا ن˘م ثب˘لا ل˘يو˘ح˘ت
دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م زا˘˘˘ه˘˘˘جو ي˘˘˘˘صضرأ’ا
14و ةقاطلا جوممو تاصسايقلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ل˘ي˘صصو˘˘ت ل˘˘با˘˘ك
اهليوحتو اهزجح متيل ماجحأ’ا

ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘ق˘˘فر
،ردصصملا تاذ فاصضأاو .ةقرفلا
يف ةلصصاوتملا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا
ةيوه ديدحت ىلإا تصضفأا ةيصضقلا
يف نيطروتم نيرخآا نيصصخصش
.امهفيقوتو ةيصضقلا

تاءارجإ’ا ةفاك لامكتصسا دعبو
يئازج فـلم زاجنإا مت ةينوناقلا

مرج نع م˘ه˘ي˘ف هـب˘ت˘صشم˘لا دـصض
ةداعإاو جمارب ثبل ماظن ةزايح»
ةمزح لÓغتصساو رصشنو عيزوتلا
نود يرصصبلا يعمصسلا لاصصت’ا
ر˘صشنو ة˘صصخر ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

ة˘نز˘خ˘م تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ب را˘ج˘˘ت’او
قيرط نع ة˘ل˘صسر˘م تا˘ي˘ط˘ع˘مو
ةزايحو ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘مو˘ظ˘ن˘م
ضشغلل ةصساصسح ةيب˘ن˘جأا ة˘عا˘صضب
يراجت ضضرغل تابثإا دنصس نود
«بير˘ه˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘˘م
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق
. ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيئاصضقلا

م .ق

هينطاق قرؤوت ةلمجلاب لكاسشم

صشيمهتللو ةلزعلل نآونع تليسسمسسيتب رامت نب يح
صشيمهتلل ايح اجذومنو ةلزعلل انإونع ،تليسسمسسيت ةنيدمل يبرغلإ جرخملاب عقإولإ رامت نب يح ربتعي

رظتنت ةريبك ةيومنت صصئاقن يناعي هنأإ ىلع كيهان ،ةسشهلإ ءايحأ’إ نم فنسصم هنأإ يفكيو ءاسصقإ’إو
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 اهنوسشيعي يتلإ ةبعسصلإ ةلاحلإو

رامت نب يح انطاق حرطي
يت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
بصسحو ،م˘ه˘تا˘ي˘˘ح تصصغ˘˘ن
يف يتأات انيلإا اوثدحت نم
طبر م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنإا ة˘مد˘ق˘م
فرصصلا ةكبصشب مهنكاصسم
نم م˘ه˘صصي˘ل˘خ˘ت˘ل ي˘ح˘صصلا

قفرم˘لا اذ˘ه با˘ي˘غ ةا˘نا˘ع˘م
يف رارمتصس’ا ةجيتن ماهلا
ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
هايملا فيرصصتل ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةفيرصصت دامتعإا وأا ةرذقلا

عراو˘˘صشلا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م داز ،ة˘˘قز’او
ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كلا ح˘˘˘˘˘˘ئاور˘˘˘˘˘˘لا

حبصصأاو يحلاب تارصشحلاو
ة˘˘˘˘ثرا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صش ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
، ةيحصص ةئي˘ب ة˘ي˘جو˘لو˘كيإا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘˘لإا فا˘˘˘˘˘صضي
ل˘˘˘كصشم م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشنا
ها˘ي˘م˘لا ضصق˘˘نو بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لا
يحلا˘ب بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

بر˘˘صضي يذ˘˘لا فا˘˘ف˘˘ج˘˘لاو
ضضو˘خ˘ي ثي˘ح م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘˘ح
ة˘ل˘˘يو˘˘ط تÓ˘˘حر نا˘˘كصسلا

ر˘ف˘ظ˘ل˘ل م˘ه˘ب˘صسح ة˘ب˘ع˘ت˘مو
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كب
 .اهنم مهتجاح دصسل ةيويحلا
بايغل ةبصسنلاب رمأ’ا ضسفن

’ ثيح ،يحلاب ةنيدملا زاغ
تارورا˘ق ن˘ع ثح˘ب˘لا لاز˘ت

تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا نا˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ
تدازو مه˘بو˘ي˘جو م˘ه˘ل˘ها˘ك
يف ةصصاخ امقافت عاصضوأ’ا
ر˘ث˘كت ثي˘ح ءا˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
زاغلل تÓئا˘ع˘لا كل˘ت ة˘جا˘ح

ي˘˘ه˘˘ط˘˘ل˘˘ل ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’
ناكصسلا جرع امك ،ةئفدتلاو
رو˘˘هد˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘كصشم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
قيرطلا هدهصشت يذلا ريبكلا
كلاصسملاو يحلل ةيصسيئرلا
تتا˘ب ي˘ت˘لاو ه˘ي˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا

اهيلع ريصسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ
تا˘ب˘كر˘م˘لا˘˘ب ءاو˘˘صس ا˘˘تا˘˘ت˘˘ب
ل˘كأا˘ت ءار˘ج ماد˘قأ’ا ى˘ت˘حوأا

ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا وأا تفز˘˘لا ة˘˘ق˘˘ب˘˘˘ط
اذ˘˘ه ما˘˘مأاو ،تا˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
ةاناعم˘لاو يرز˘م˘لا ع˘صضو˘لا
يحلا ناكصس هجو ةرمتصسملا

مهتاءادن «مÓصسلا «لÓخ نم
تا˘ط˘ل˘˘صسلا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
ىلاو اهصسأار ىلعو ةيئ’ولا
يواد˘˘˘ب ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

مهليحرتو لخدتلا ةرورصضب
ق˘فو ةد˘يد˘ج تا˘ن˘˘كصس ى˘˘لإا
هجتت يت˘لا ة˘لود˘لا ة˘صسا˘ي˘صس
ىل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘صضق˘لا و˘ح˘ن
رهاظ˘مو ة˘صشه˘لا تا˘ن˘كصسلا
،ةيرصضحلا ندملاب فل˘خ˘ت˘لا

نأا˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ن قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘فو
تدكأا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
نأاب تابصسانملا نم ريثك يف
ي˘˘˘ف هءا˘˘˘صصحإا م˘˘˘ت ا˘˘˘م ل˘˘˘ك
ة˘صشه˘لا ة˘ي˘ن˘˘كصسلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
تا˘ن˘كصس ى˘لا م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘تو
ل˘حار˘م ر˘ب˘ع كلذو ةد˘˘يد˘˘ج
تقلطنإا تاطلصسلا نأا ثيح
ناكصس ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

8102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس نا˘˘˘صسح ي˘˘˘ح
تفقوت يتلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو
ج˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘صسب
 .كاذنآا ةزهاجلا ةينكصسلا

لاغصشأا مد˘ق˘ت ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب
يعامت˘جا ي˘ب˘ط ز˘كر˘م لوأا
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ما˘˘ت˘˘يأÓ˘˘ل
هيلإا ترداب يذلا ،ينطولا
لفا˘ك ة˘ير˘ي˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
04لا ةبصسن ،ةديلبلاب ميتيلا
لوا ،هدكأا امبصسح ،ةئاملاب
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ،ضسمأا
.ةيعمجلا

ف˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لا˘˘صصت’ا˘˘ب
ضشر˘ط˘ل قرا˘ط ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا

ةيبيردت ةرود ضشماه ىلع
ةدئافل ةي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ةرادإ’ا» لو˘˘ح ا˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘صضعأا
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
عور˘˘صشم نأا ،«ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
ي˘˘ب˘˘ط ز˘˘كر˘˘م لوأا زا˘˘ج˘˘˘نا
ما˘ت˘يأ’ا˘ب ضصا˘خ ي˘عا˘م˘ت˘جا

ىوت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘مارأ’او
يف امدقت فرع˘ي ،ي˘ن˘طو˘لا
اهتبصسن تغلب ذإا لاغصشأ’ا
كلذ و ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب04 لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صسح˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘صضف˘˘˘˘ب
’إا اوبأا نيذلا نيعربتملاو
هذه ءانب يف اوكراصشي نأا
«.ةأاصشنملا

نم ءاهتن’ا مت هنأا فاصضأاو
ةبصسنلاب ة˘نا˘صسر˘خ˘لا ع˘صضو
ىنبملا نم يناثلا قباطلل
ةيدلبب هزاجنا يرجي يذلا
ن˘م ل˘كصشم˘لاو دار˘م ي˘˘ن˘˘ب
م˘صضي يذ˘لاو ق˘باو˘ط ع˘برأا

نم ةينيوكت تاءاصضف ةدع
ل˘مارأ’ا مد˘خ˘ت نأا ا˘ه˘˘نأا˘˘صش
.ماتيأ’او
ةيبط ةدايعب رمأ’ا قلعتيو
ةصسردم و ةيوبرت ماصسقاو
لاف˘طأÓ˘ل ة˘صضورو ة˘ي˘نآار˘ق
تاءا˘˘˘˘˘˘صضف بنا˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘لإا
ةصسراممل ىرخأاو ةيهيفرت
.ةصضايرلا

لÓخ نم ةيعمجلا ىعصستو
لفكتلا ىلإا عورصشملا اذه
ةصشهلا ةئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب د˘ي˘ج˘لا

اهت˘ق˘فار˘مو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م
بنا˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
ةيحصصلا ةياعرلا اهل ريفوت
،ةبصسانملابو .ةيعام˘ت˘ج’او
هءادن لوؤوصسملا تاذ ددج
نيعربت˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘ل˘ل
لامكت˘صسا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
تح˘ت ه˘ل˘ع˘جو حر˘صصلا اذ˘ه
ل˘مارأ’او ما˘ت˘˘يأ’ا فر˘˘صصت

.نكمم تقو برقأا يف
هذه تنمصضت دقف ،ةراصشإÓل
ميظ˘ن˘ت ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ةرود˘لا

فر˘˘˘صشأا تÓ˘˘˘خاد˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ع
نيصصت˘خ˘م ةذ˘تا˘صسا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ىلا تقر˘ط˘ت ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘كاو
را˘ط’ا ا˘ه˘ن˘م روا˘ح˘م ةد˘˘ع
ةيلاملا ةرادإÓل يميهافملا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘نزاو˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صست˘˘˘˘لاو
ةيلاملا ةظقيلاو تايعمجلل
.اهريغو
،ةرودلا ضسفن ،تلكصش ثيح
ةيعم˘ج˘لا ءا˘صضعأ’ ة˘صصر˘ف
اهنييحتو مهفراعم ديدجتل
رو˘مأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘˘ي˘˘صس
ط˘˘˘˘˘باو˘˘˘˘˘˘صضلاو ة˘˘˘˘˘˘يرادإ’ا
تÓماعت˘لا ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.تايعمجلل ةيلاملا

ادانتصسا ،ءاقللا اذه فدهيو
،ضشر˘ط˘ل د˘ي˘صسلا هر˘كذ ا˘م˘˘ل
يلاملا ءادأ’ا نيصسحت ىلإا
ةر˘˘يا˘˘صسمو ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
اميف ةيعير˘صشت˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ي˘ت˘لا تÓ˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا ضصخ˘˘ي
.ةريخأ’ا هذه اهب موقت

ب .صس

 ديمح .ز

mahali@essalamonline.com

ةقرسسلإ يف ةسصسصختم
ةروسصنملآ نمأآ

آدح عسضي ناسسملتب
ةيمآرجإآ ةكبسشل

ةطرصشلا تعصضو
ةرئاد نمأ’ ةيئاصضقلا

نمأ’ ةعباتلا ةروصصنم
ادح ،ناصسملت ةي’و
ةيمارجا ةكبصش طاصشنل
فارتقا يف ةطروتم
نم ةقرصس اياصضق ةدع
ةنوكتم تابكرم لخاد
يف نيصصخصش نم
ثلاثلاو يناثلا نيدقعلا
ةلاح يف امهفيقوت دعب
لÓخ كلذو ،ضسبلت
طرافلا عوبصسأ’ا ةياهن
ةيصضق باكترا ددصصب
ةقرصسلاب قلعتت ىرخا

ثيح ،ةبكرم لخاد نم
فيقوتلا ةيلمع تيقل
ءادتع’ا امهدحا ةلواحم
ةطرصشلا تاوق ىلع
نم رجنخ لامعتصساب
قيقحتلا ،ريبكلا مجحلا
ديدحت ىلإا ىصضفا يلوأ’ا

ةيصضق نورصشعو ةتصس62
دارفأا لبق نم ةفرتقم
ربع ةروكذملا ةكبصشلا

ضصاصصتخا ميلقا لماك
عم ،ناصسملت ةي’و نما
تاود’ا ضضعب عاجرتصسا
باكترا يف ةلمعتصسملا
عم يمارجإ’ا لمعلا
ضضعب عاجرتصسا
ءاهتن’ا دعب.تاقورصسملا

ميدقت مت قيقحتلا نم
ليكو ماما فارط’ا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
.ناصسملت

صشاتيلتوب ع

ماتيأ’إ ةئف ةدئافل
ةديلبلاب ةئاملاب04 ـب يعامتج’آ يبطلآ زكرملآ لاغسشأآ مدقت
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 ةملاق ةي’و
 ةيلحملا ةراد’ا ةيريدم

131150910425790 يئابجلا فيرعتلا مقر

40/1202 مقر ايند تآردق طآرتسشآ عم حوتفم ينطو صضورعلآ بلط نع نÓعآ
هآودج مدع دعب ءآرج’آ قÓطآ

تانحاسش ءانتقا لجا نم ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو سضورعلا بلط نع – ةيلحملا ةراد’ا ةيريدم – ةملاق ةي’و يلاو ديسسلا نلعي
. ةي’ولا ةدئافل3 م21 ةعسس تايافنلل ةطغاسض
اذه يف ةكراسشملاب حمسسي يذلا طاسشنلا نمسضتي ةكرسشلل يسساسس’ا نوناقلا نأا وأا يراجتلا لجسسلا يف لجسسم يونعم وا يعيبط سصخسش لك ناكماب
. سضورعلا بلط يف ةكراسشملا ،دمتعم تانحاسش عزوم ،دمتعم تانحاسش ليكو ،تانحاسش جتنمك ،نÓع’ا

– نيدلا زع ةيمياعز عراسش –641 مقر بتكم ثلاثلا قباطلا – ةيلحملا ةراد’ا ةيريدم نم برقتلا  سضورعلا بلطب نيينعملا نيدهعتملل نكمي
. طورسشلا رتفد بحسسل ةملاق
 .دهعتلا خيراتب ةيحÓسص روط يف قئاثولاب ايمازلإا ةبوحسصملا حسشرتلا فلمو يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلا نم ةنوكم سضورعلا
:نم نوكتيو حسشرتلا فلم :لوأ’ا فرظلا

. نيلهؤوملا سصاخسش’ا فرط نم موتخمو يسضمم ،خرؤوم ءولمم نوكي حسشرتلاب حيرسصتلا –1
. نيلهؤوملا سصاخسش’ا فرط نم موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم نوكي ةهازنلاب حيرسصتلا –2
. طورسشلا رتفد عوسضومب ةقÓع هل يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن –3
. ( دجو نا لدعملاو يلو’ا) ةكرسشلل يسساسس’ا نوناقلا –4
سضرعلا قفري نأا بجي كلذ فÓخ يفو «ءيسش ’» ةراسشإ’ا ىلع يوتحت رهسشأا ةثÓث نم لقأا ذنم ةرداسصلا ةيئاسضقلا قباوسسلا جرختسسم –5
 .ةيئاسضقلا قباوسسلا ةفيحسصو يئاسضقلا مكحلا نم ةخسسنب
. ةيئابجلا حلاسصملا فرط نم هيلع رسشؤوم ةريخ’ا تاونسس)30) ثÓثل ةيلاملا تاينازيملا ةليسصح –6
 .ةيكنبلا عجارملا  –7
. ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا  –8
. ةلهؤوملا ةراجتلا ةفرغ وأا ةعانسصلا ةرازو نع ةرداسص جتنم ةداهسش – عزوملا وا  ليكولا ةيقافتا وا دمتعملا ليكولا دامتعا -9
 :نم نوكتيو ينقتلا سضرعلا:يناتلا فرظلا

. نيلهؤوملا سصاخسشأ’ا نم موتخمو يسضمم ،خرؤوم ءولمم نوكي باتتك’اب حيرسصتلا –1
. سضرعلا غلبم نم ةئملاب%1 قوفي ام غلبمب دهعتلا ةلافك –2
 ديلا طخب بوتكم « لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي موتخمو يسضمم طورسشلا رتفد –3
. ( قحلملا) . نامسضلا ةدمو ديروتلا ةدم ،عيبلا دعب ام تامدخ ةدم ديدحتب حمسسي مازتلا –4
. حرتقملا داتعلا لوح ةينقت ةقاطب –5
 .ةطقنب ةطقن ةباجإ’ا قحلم  –6
 :نم نوكتيو يلاملا سضرعلا :ثلاثلا فرظلا

 نيلهؤوملا سصاخسشأ’ا فرط نم ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤوم ،ةءولمم دهعت ةلاسسر –
 نيلهؤوملا سصاخسشأ’ا فرط نم موتخمو يسضمم ،ءولمم ةيدودحولا راعسسأ’ا لودج –
 نيلهؤوملا سصاخسشأ’ا فرط نم موتخمو يسضمم ،ءولمم يريدقتو يمك فسشك –
وأا « ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا فلم» :ةرابع نمسضتت ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي ماكحإاب ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا ةثÓث يف سضورعلا عدوت
  :ةيلاتلا ةرابعلا ’إا نمسضتي ’ مهبم ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عسضوتو «يلام سضرع»

 «سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’ا حتفي ’»
1202 /40 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو سضورعلا بلط نع نÓعإا

«ةي’ولا ةدئافل3 م21 ةعسس تايافنلل ةطغاسض تانحاسش ءانتقا»

  :يلاتلا ناونعلا يف سضورعلا عدوت
 ةملاق نيدلا زع ةيمياعز عراسش – سضورعلا مييقتو حتف ةنجل بتكم لوأ’ا قباطلا – ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم– ةملاق ةي’و
لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا يف ةسصقانملا نع نÓعإ’ا رودسص لوأا نم ءادتبا اموي (51) ةرسشع ةسسمخب سضورعلا ريسضحت ةدم تددح –
. ةيمومعلا تاقفسصلا ةباوب وأا ةفاحسصلا وأاPOMOB  يمومعلا

.خيراتلا اذه لبق سضرع يإا عاديإا لبقت ’ ةدقاعتملا ةحلسصملا نأا ملعلا عم سضورعلا ريسضحت ةدم نم ريخأ’ا مويلا يف سضورعلا عاديإا نوكي –
املع ،سضورعلا عاديإ’ ةعاسس رخآاك سضورعلا ريسضحتل ةددحملا ةدملا نم ريخأ’ا مويلا نم احابسص (اسس00:21) ةرسشع ةيناثلا ةعاسسلا تددح –
. ركذلا ةفلاسسلا ةعاسسلا دعب سضرع يأا لبقت ’ ةدقاعتملا ةحلسصملا نأا

ةعاسسلا ىلع سضورعلا ريسضحتل ةددحملا ةدملا نم ريخأ’ا مويلا يف ةينلع ةسسلج يف ةيلاملاو ةينقتلا سضورعلا ةفرظا حتف ةيلمع متت –
  .(اسس00:41)  لاوزلا دعب ةيناثلا

. يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلا ددمت سضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ،ةينوناق ةحار وأا ةلطعلا موي عم مويلا اذه فداسصت ام ةلاح يف –
يف ةسصقانملا نع  نÓعإ’ا رودسص لوأا نم ءادتبا اموي (51) ةرسشع ةسسمخو رهسشأا (30) ةثÓث ةدمل مهسضورعب نيدهعتم نوسضراعلا ىقبي –
. ةيمومعلا تاقفسصلا ةباوب وأا ةفاحسصلا وأاPOMOB يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا

ةيناثلا ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا خيراتل قفاوملا مويلا سسفت يف يرجتسس يتلا ةفرظأ’ا حتف ةسسلج روسضحل نووعدم نوسضراعلا –
. ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم رقمب (اسس41) لاوزلا دعب

 ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
 ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم
  سسارهأا قوسس ةي’ول

71.701.691.061.6990 يئابجلا فيرعتلا مقر

2/1202 مقر ةراسشتسسآ
مدع دعب ةيناث ةراسشتسسا نع سسار˘هأا قو˘سس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘ل˘ع˘ت

لجأا نم ىلوأ’ا ةراسشتسس’ا ءارجإا ءاغلإا دعب كلذكو ةيناثلا ةرملل سضورعلا بلط ىودج
( يذ’وف+ يديدحلا) كابسشلا زاجنا :ةسصحلا سسارهأا قوسسب دجسسم زاجنا

نيينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش ىلع ةزئاحلاو نÓعإ’ا اذهب ةينعملا ت’واقملل نكمي
اناجم طورسشلا بحسس يوناث وأا يسسيئر طاسشنك ءانبلا لاغسشأا قوف امف)20(ةيناث ةجرد*
قيرطلا (ي˘سضرأ’ا ق˘با˘ط˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ح˘ل˘سصم) ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ن˘م
فحسصلا يف نÓعإ’ا اذهل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبا كلذو –سسارهأا قوسس–61 مقر ينطولا
. يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةديرجلاب هرسشن متيسس يذلاو ةينطولا
 :ةيلاتلا قئاثولاب ةبوحسصمو طورسشلا رتفدل ةقباطم سضورعلا نوكت نا بجي*
6سص طورسشلا رتفد نم1–11 ةداملا ىوتحم ىلإا عجرا :حسشرتلا فلم – /10
6سص طورسشلا رتفد نم2-11ةداملا ىوتحم ىلإا عجرا :ينقتلا سضرعلا –/20
7سص طورسشلا رتفد نم3-11 ةداملا ىلإا عجرا :يلاملا سضرعلا –/30

،ماكحإاب ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا يف يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلاو حسشرتلا فلم عسضوي
فلم» ةرابع نمسضتتو ،هعوسضومو سضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي
فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عسضوتو ،ةلاحلا بسسح «يلام سضرع » وأا «ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا
ةفرظأ’ا حتف ةنج˘ل فر˘ط ن˘م ’إا ح˘ت˘ف˘ي ’» ةرا˘ب˘ع ل˘م˘ح˘يو ل˘ف˘ل˘غ˘مو ما˘ك˘حإا˘ب ل˘ف˘ق˘م ر˘خآا

  لجأا نم سضورعلا بلط – سضورعلا مييقتو

 ( يذ’وف + يديدحلا) كابسشلا زاجنا :ةسصحلا سسارهأا قوسسب دجسسم زاجنا
(يسضرأ’ا قباطلا تاقفسصلا ةحلسصم) ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم ىدل سضورعلا عدوت و
نم اءادتبإا (51) ةرسشع سسماخلا مويلا يف كلذو ،سسارهأا قوسس –61 مقر ينطولا قيرطلا

ةر˘سشن˘لا ي˘ف هر˘سشن م˘ت˘ي˘سس يذ˘لاو) ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘سشن لوأا خ˘˘يرا˘˘ت
ةعا˘سسلاو ا˘سس00:9 احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا ني˘ب (ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ف˘سصل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
. ةفرظأ’ا حتف خيراتل قفاوملاو اسس00:11 احابسص رسشع ةيداحلا

حتفلاو عاديإ’ا نإاف ،ةينوناق ةحار  وأا ةلطع موي عم سضورعلا عاديإا خيرات نمازت ةلاح يف
. تيقوتلا سسفن يف يلاوملا مويلا يف نوكي
ةقرظ’ا حتف ةنجل عامتجا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘ل˘ل ءا˘عد˘ت˘سسا نÓ˘عإ’ا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ي
قوسس ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم رقمب دقعنيسس يذلا (يلاملاو ينقتلا سضرعلا)
احابسص رسشع ةيداحلا ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإا خيراتل قفاوملا لمعلا موي يف سسارهأا

.(اسس00:11)
قفاوملا سضورعلا عاديإا خيرات نم اءادتبا رهسشأا30 ةثÓث ةدمل ةحلاسص سضورعلا ىقبت
.سضورعلا ريسضحت ةدم+ ةفرظ’ا حتف خيراتل



 صسيتنيرول يد طرف فيك
صسوتنفويب ررسضلآ قاحلإآ يف

؟ ةمزأ’آ ةآرابمب
ىلع ضسوتنفوي دصض يلوبان ةمق لبق
تداع ،انودارام ودنامرأا وغييد بعلم
،’’تروبصس ولليد اتيزاغ’’’ ةفيحصص
ن˘ي˘ب ة˘˘مزأ’ا ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.امهنيب ةلجؤوملاو نيقيرفلا

ةيجيتارتصسا نع ةفيحصصلا تثدحتو
ة˘ياور˘لا لو˘ق˘ت ثي˘ح ة˘˘مزأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا
نم هرظح مت دق يلوبان نأاب ةيمصسرلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ضضو˘˘خ
.ةيلحملا ةيحصصلا

يد رار˘˘ق نأا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تد˘˘˘كأاو
نم ناك ثي˘ح أا˘ط˘خ نا˘ك ضسي˘ت˘ن˘يرو˘ل
يف ةارابملا ضضوخ يلوبانل لصضفأ’ا
اًديعب ناك ضسوتنفوي نأ’ اًرظن ونيروت

ةلحرم يف ولريب ناكو هاوتصسم نع
.روطتلاو ءانبلا

لاز ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي نا˘˘˘كو
مدع نم ةلاح ضشيعيو هاطخ ضسصسحتي
ةلوجلا يف لداعتلا ناكو نمأ’ا مادعنا
ىلع ليلد ريخ ينوتورك مامأا ةيلاتلا
يف ةارابملا ماقت نأا حجرملا نمو .كلذ
ه˘جاو˘ي˘صس ن˘كل ق˘ح’ تقو˘ب و˘ن˘يرو˘ت
اًريثك روطتو يوق ضسوتنفوي يلوبان
.مصسوملا اذه تايرابملا رورم عم

هملقأات رسس فسشكي تولآد
نÓيم يف عيرسسلآ

هيا يدان ريهظ تولاد وغويد ىرجأا
نم هل راعملا يلاطيإ’ا نÓيم يصس
ةكبصش عم ةلباقم دتيانوي رتصسصشنام
نع اهلÓخ ثدحت ،’’كيو تروبصس’’
ضصي˘م˘ق˘ب م˘صسو˘م˘لا ن˘م لوأ’ا ءز˘ج˘˘لا
ن˘ع تو˘لاد ثد˘ح˘تو .ير˘ي˘نو˘صسور˘لا
ر˘صصا˘ن˘ع˘لا˘ب ظ˘ت˘كم˘لا نÓ˘ي˘˘م ق˘˘ير˘˘ف
بابصشلا نحن نأا دقتعأا’’ :لاقو ةباصشلا
عم ةهجاوملا ىلع اًحاتفنا رثكأا نوكن

.’’ديدج وه ام لك
وا˘ي˘ل ل˘يا˘فار˘ب ي˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م’’ :ع˘˘با˘˘تو
كلذو يقيدصص هنأا ثيح ،تاونصسل
تنك يننكلو انه اًريثك يندعاصسي
تد˘˘جو ي˘˘نأ’ ا˘˘˘ًصضيأا ا˘˘˘ًظو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م
ينف مقاطو نيبعÓلا نم ةعومجم
يف مهاصس اذهو ةد˘حو˘لا˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي
و˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس ن˘عو .’’ي˘م˘ل˘قأا˘ت ة˘عر˘صس
ةريبك ةردقب عتمتي هنإا’’ :لاق يلويب

امم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ل˘صصاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
م˘ه˘نأا˘ب نور˘ع˘صشي ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
.’’نيزيممو نيديفم
عئار لمعب موقي وه بردمك’’ :عباتو
يرودلاب قيرف˘لا بي˘تر˘تو ف˘ي˘ن˘صصتو
.’’هنع ثدحتي يلاطيإ’ا

ىل˘ع عار˘صصلا ن˘ع تو˘لاد ثد˘ح˘تو
ن˘˘م’’ :لا˘˘قو و˘˘˘ت˘˘˘يدو˘˘˘كصسإ’ا بق˘˘˘ل
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ج˘صست نأا ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ضسبÓم˘لا ع˘ل˘خ ة˘فر˘غ ي˘فو طا˘ق˘ن˘لا
نوق˘با˘صس نوز˘ئا˘ف وأا نو˘ب˘ع’ د˘جو˘ي
كلذكو ضشتيفوميهاربإا نات’ز لثم
.’’اديدو ارينوب
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا و˘ه ءي˘صش م˘هأا’’ :م˘تأاو
اننأا عنتقم اننإاف انحجن اذإاو نزاوتلا
.’’بقللا لجأا نم ةياهنلا ىتح لتاقنصس
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..هراج ةقيرط ىلع

نويدلآ نم بورهلل «ب» ةطخلل أاجلي نÓيم رتنإآ

ى˘لإا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ر˘˘ي˘˘صشت
ةفلتخملا تارا˘ي˘خ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ظافحلا لجأا نم غنينوصس ةكرصشل

لظي نأاو نÓيم رتنإا يدان ىلع
عيب ةركف كلذ يف امب اًتباث يدانلا
ي˘صس ي˘ب’’ ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا
لو˘صصح˘لا ى˘ت˘ح وأا ،’’زر˘ي˘ن˘˘ترا˘˘ب

ي˘هو ةد˘ئا˘ف˘لا ي˘لا˘ع ضضر˘ق ى˘ل˘ع
.رطاخملاب ةفوفحم ةركف
غ˘ن˘ي˘نو˘صس ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م ضضو˘˘خ˘˘تو
ةفثكم تاصضوافم غناصشت ةلئاعو
ضصصصحلا لك وأا ءزج عيب لجأا نم
يب ةعومجمل يدانلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.رزينتراب يصس
ةعومجملا اوصسيل مهف ،كلذ عمو
ضصصصح ءارصشب ةمت˘ه˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا
.لاوحأ’ا نم لاح يأاب يروزتارينلاب
’’’ ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صص ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صشتو
ةلدابم ةيناكمإا ىلإا ،’’اكيلبوبير
و˘بأا ن˘م ذ˘خ˘ت˘ي يذ˘لا قود˘ن˘˘صصلا

كل˘ت˘˘ما يذ˘˘لاو ه˘˘ل اًر˘˘ق˘˘م ي˘˘ب˘˘ظ

˘ما˘ع ى˘ت˘ح يرار˘ي˘ف ي˘ف ا˘ًم˘ه˘˘صسأا
فواخم كانه ،كلذ عمو .0102
قرغتصست فوصس ةيلمعلا نأا نم
غنينوصس نأا نيح يف Óًيوط اًتقو

بجي ةمداق ةيئاهن ديعاوم اهيدل
.اهب ءافولا

قود˘˘ن˘˘صصلا ط˘˘ب˘˘˘ترا ا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘لو
يف تارامثتصسا دقعب يفاندنكصس’ا

رصصي ريرا˘ق˘ت˘لا ن˘كلو نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
ن˘˘ي˘˘ب’’ ة˘˘كر˘˘صش با˘˘ح˘˘صسنا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.تاصضوافملا نم ’’لاتيباك
ةيصسيئرلا ةيلاملا ةفيحصصلا تمدقو
’’يروأا42 ولو˘صس’’ ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف
ةباثمب ءاجو لوصضفلل ريثم حارتقا
ةعومجم نكمتت مل اذإا ب ةطخلا
.عيبلا نم غنينوصس
يلاع ضضرق ةباثمب رمأ’ا نوكيصسو
ضسفن وهو رصسن قودنصص نم ةدئافلا
غنوي لب˘ق ن˘م ه˘ع˘ب˘تا يذ˘لا ج˘ه˘ن˘لا

يدان ءارصشب ماق امدنع يل غنوه
و˘ي˘ف˘ل˘ي˘صس ن˘م ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف نÓ˘ي˘˘م
.ينوكصسلرب
ىلإا051 ةميقب ضضرقلا نوكيصسو
نم مغرلا ىلعو وروي نويلم002
ةيطغتل اًيفاك نوكي نل هنإاف ،كلذ
.يدانلا ىلع ةمكارتملا نويدلا

يف يل غنوه غنوي عيطتصسي ملو
اذه طاصسقأا دادصسب ءا˘فو˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘لا
تداعتصسا ،بب˘صسلا اذ˘ه˘لو ضضر˘ق˘لا

يدا˘ن ة˘ي˘كل˘م تو˘ي˘لإا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
.ةياهنلا يف نÓيم

ينفلا ريدملا ،ناموك دلانور يدنلوهلا بغري
تارييغتلا نم ديزملا ءارجإا يف ةنولصشرب قيرفل

ضسيف’أا وفيتروبيد ةهجاوم يف ليكصشتلا ىلع
ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘حار˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ل ،يرود˘˘لا ي˘˘ف
.نامريج ناصس ضسيراب مامأا ةيبوروأ’ا ةعقوملا

وفيترو˘ب˘يد ه˘م˘ير˘غ ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ف˘ي˘صضت˘صسيو
ـلا عوبصسأ’ا يف تبصسلا مويلا ءاصسم ضسيف’أا

ضسيراب عم يقتلي نأا لبق ،يرودلا نم32
موي اًصضيأا ون بماك بعلم ىلع نامريج ناصس
نم61 ـلا رود باهذ يف لبقملا ءاثÓثلا
.ابوروأا لاطبأا يرود
نإاف «وفيتروبيد ودنوم˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘بو
يف تايراب˘م˘لا ط˘غ˘صض ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
يدنلوهلا بردملا فرتعاو ،يراجلا مصسوملا
ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب˘ل ة˘حار ح˘ن˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر˘˘ب
ه˘ن˘كلو ضسي˘ف’أا ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا
.نيباصصملا ددع ةدايز ببصسب ةبوعصص هجاوي
ةارابملا يف ةيليبصشإا مامأا ةنولصشرب ىناعو
نيبع’8 بايغ نم ،كلملا ضسأاك يف ةريخأ’ا
،تصسد ،و˘˘˘خوارأا ،ه˘˘˘كي˘˘˘ب ؛م˘˘˘ه ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإÓ˘˘˘˘ل
يجريصس ،وي˘ن˘ي˘تو˘ك ،تيو˘ث˘يار˘ب ،ضشت˘صشي˘نا˘ي˘ب
.يتاف وصسنأاو وتربور
نم مغرلا ىلع هنأا ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو
ضشي˘ت˘نا˘ي˘بو تصسد ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ةدو˘˘ع بار˘˘ت˘˘قا
ع˘˘م ضسمأ’ا نار˘˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم د˘˘ع˘˘ب
ه˘جاو˘ي لاز˘ي ’ نا˘مو˘ك نأا ’إا ،ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

بوا˘ن˘ت˘لا ءار˘جإ’ ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةدود˘ح˘م تارا˘ي˘˘خ
.ةيصساصسأ’ا رصصانعلا ةحارإاو
يكير روهظ عقوتملا نمف أادبملا ثيح نمو
وكصسيصسنارف عم يصساصسأ’ا ليكصشتلا يف غيوب
؛ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘حارإ’ و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘جو وا˘كن˘ير˘˘ت

.غنوي يدو ابلأا يدروج ،نامزيرغ
تيوثياربو ضشتينا˘ي˘ب ي˘فا˘ع˘ت د˘كأا˘ت ة˘لا˘ح ي˘فو
ة˘ه˘جاو˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق تارا˘˘ي˘˘خ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘لو˘˘خدو
ح˘ن˘م نا˘مو˘كل ن˘كم˘ي˘ف ،ضسي˘ف’أا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد
نلف كلذ فÓخ ،يليبميدو ضستيكصسوبل ةحارلا
وأا بوا˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع يد˘ن˘لو˘ه˘لا برد˘م˘لا رد˘ق˘˘ي
.يتنيوف ’ يد داردنوك ىلع ةنهارملا

حنم دقف ة˘ي˘ما˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف اًرار˘م˘ت˘صساو
ه˘ن˘م˘˘يو يرد˘˘ي˘˘بو ي˘˘صسي˘˘م˘˘ل ة˘˘حار˘˘لا نا˘˘مو˘˘ك
.ضسيف’أا مامأا امهيلع دامتع’ا يف رارمتصس’ا

ثيح ،عافدلا يف ة˘ل˘كصشم يد˘ن˘لو˘ه˘لا ه˘جاو˘يو
عمو ،طقف ازيغنيمو هيلغنيلو يتيتموأا كلتمي
ةبعصص تارايخلا نوكت نيبع’ ىلع دامتع’ا
نإاف ةلاحلا هذه يفو ،نييصساصسأ’ا ةحارإ’ ةياغلل
ةبا˘صصإا ن˘م د˘ئا˘ع˘لا ي˘ت˘ي˘ت˘موأ’ ة˘حار˘لا ة˘يو˘لوأا

.ةيلاتتم تايرابم3 بعل بعصصيو
ون˘ي˘جر˘ي˘صسب ع˘فد˘لا ي˘ف كو˘كصش كا˘ن˘ه نأا ا˘م˘ك
ىلع ةرمتصسم ةيلصضع لكاصشم نم دئاعلا تصسد
تارايخ نإا˘ف كلذ˘لو ،ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘صسأ’ا راد˘م
د˘ق ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘م ا˘ب˘يرو˘مو ضسكا˘ي˘لإا ل˘ث˘م
.ربكأا لكصشب رهظت

ديردم لاير لامآآ لمحي ميدقلآ صسرحلآ
نيدلا ناديز ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘صصاو˘ي
لاير قيرفل ينفلا ريدملا ناديز
ةعومجملا ىلع دامتع’ا ،ديردم
ضسر˘ح˘لا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
.تايرابملا يف «ميدقلا

ة˘مزأا ن˘م د˘يرد˘م لا˘ير ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو
ةجرحلا ةلحرملا كلت يف تابايغ
؛ل˘ث˘م ءا˘م˘صسأا ع˘م ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
،درازا˘ه ند˘يإا ،ضسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘صس
،يدر˘ي˘ف˘لا˘˘ف يد˘˘ي˘˘ف ،و˘˘ل˘˘ي˘˘صسرا˘˘م
’وزو˘˘يردوأا ورا˘˘ف˘˘لأا ،و˘˘غ˘˘˘يردور
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘˘م رد˘˘يإاو
لاخافراك ينادو زيكصساف ضساكول
.امهتدوع برتقت ناذللا
ود˘˘نو˘˘م˘˘لا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ترا˘˘صشأا
نم مغرلا ىلع هنإاف «وفتيروبيد
ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ’إا تا˘با˘صصإ’ا
بح˘ي د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ءا˘م˘صسأا ى˘ل˘ع ي˘ل˘˘كلا دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
مصسوملاب تايرابملا يف ا˘ه˘ن˘ي˘ع˘ب

ظ˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘˘صسح˘˘˘˘لو ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لمعلا يف ةعومجملا ترمتصسا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م دد˘˘ع طو˘˘ق˘˘˘صس نود
.تاباصصإ’ا

لا˘ير˘ل ير˘ق˘ف˘لا دو˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘يو
، او˘ترو˘ك ؛ن˘م نو˘˘كت˘˘ي د˘˘يرد˘˘م
، ور˘ي˘م˘ي˘صسا˘ك ، يد˘ن˘ي˘م ، نارا˘˘ف
ة˘م˘يز˘ن˘˘بو ضشت˘˘يردو˘˘م ، ضسور˘˘ك
عمجت يتلا اهصسفن رصصانعلا يهو
تا˘كرا˘صشم˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘صسن ر˘˘ب˘˘كأا

ي˘ف ي˘غ˘نر˘ي˘م˘˘لا لا˘˘مآا ل˘˘م˘˘ح˘˘تو
.ابوروأا لاطبأا يرودب مدقتلا

،ةعبصسلا نيبعÓلا ء’ؤوه نيب نم
يتلا قئاقدلا ددع طصسوتم غلبي
مصسوملا اذه ديردم لاير اهبعل
ط˘˘ق˘˘ف او˘˘˘ترو˘˘˘ك ر˘˘˘صسخ ،4.38%
اهصضاخ يتلا قئاقدلا نم 3.3%
نارا˘ف ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب (ضسأا˘˘كلا ةارا˘˘ب˘˘م)
بع’ ر˘˘ث˘˘كأا و˘˘ه %6.19 ةب˘صسن˘ب
.ناديز نيدلا نيز همدختصسي

ضضقا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت ظ˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘صسح˘˘˘˘لو
ىناع ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا تا˘با˘صصإ’ا

مصسوم˘لا ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير ا˘ه˘ن˘م
هذهل ةيندبلا ةوقلا عم ،يراجلا
نأا حصضتي ذإا ،«ميدقلا ضسرحلا»ـل

ضشت˘˘يردو˘˘م ، نارا˘˘˘ف ، او˘˘˘ترو˘˘˘ك
نوديحولا نوبعÓلا مه يدنيمو
يف تاباصصإ’ اوصضرعتي مل نيذلا

تايرابملا طغصضب زيمت مصسوم
يف عي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا
وريميصساك ناك نيح يف ،ابوروأا

ة˘با˘˘صصإ’ا بب˘˘صسب ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘ًب˘˘ئا˘˘غ
ضسور˘˘˘ك ضضر˘˘˘ع˘˘˘تو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘كب

ن˘ي˘ب ر˘ي˘غ˘صص ة˘ي˘ل˘˘صضع ة˘˘با˘˘صصإ’
.ربوتكأاو ربمتبصس
ىلع هنأا ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو
ةيلبقتصسملا ةرظنلا نأا نم مغرلا
ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ت ’ م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ضسر˘˘ح˘˘ل˘˘ل
قلق كانه نأا ’إا ،اًريثك ريغتتصس
ط˘˘صسو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ

ء’دب دوجوم مدع لظ يف بعلملا
ت’ا˘˘ح يأا ضضيو˘˘ع˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي

.ةدحاو ةارابمل ولو ةئراط
ة˘˘حار˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضسور˘˘ك ل˘˘صصحو
ي˘فا˘ت˘ي˘خ ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘يرا˘ب˘˘جإ’ا
ةج˘ي˘ت˘ن فا˘ق˘يإ’ا بب˘صسب ةر˘ي˘خأ’ا
امنيب ،ءارفصصلا تاقاطبلا مكارت
ضشتيردومو ور˘ي˘م˘ي˘صسا˘ك ل˘صصاو
لظ يف ةيلا˘ت˘ت˘م˘لا تا˘كرا˘صشم˘لا
د˘˘˘جاو˘˘˘تو و˘˘˘كصسيإا ءادأا ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت
.نيباصصملا نيب يدريفلاف
ثيح ،موجهلا يف هصسفن عصضولا
نودب نآ’ا ةميزنب ميرك دجاوتي
و˘نا˘يرا˘م دو˘جو ع˘˘مو ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘ي
نكلو ء’دبلا دعاقم ىلع طقف
بعلملاب ءادأ’ا يف ريبكلا قرافلا
رارمتصس’ا ىل˘ع برد˘م˘لا ر˘ب˘ج˘ي
تابف هنطاوم ىلع دامتع’ا يف
قئا˘قد˘لا ر˘ث˘كأا ع˘م˘ج بع’ ثلا˘ث
.مصسوملا اذه
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لئابقلا ةبيبصش ةليكصشت بعلت
باهذلا ةهجاوم مويلا ةيصشع
يناثلا يدي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ي˘ف
ضسأا˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘˘نو˘˘كلا
يراب˘ي˘صس ثي˘ح ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
ي˘ف ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف
لمأا ىلع ريخأ’ا اذه بعلم
نكمت ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا
فصصن نا˘م˘صض ن˘م يرا˘ن˘كلا
.ةريصشأاتلا

د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر اد˘˘ي˘˘ج ي˘˘ع˘˘يو
لمعلا ةيمهأا نورمح يقزرأا

ةجيت˘ن ل˘صضفأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
مهت˘م˘ه˘م ن˘م او˘ل˘ه˘صسي ى˘ت˘ح
،وزو يز˘ي˘ت˘ب ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘˘م
ضسي˘ئر˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
عيجصشتل ىعصسي لÓم فيرصش

ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘ك ضصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
. كلذ لجأا نم ةبصسانملا

زيكرتلإ» :ةفيرسش نب
نإديملإ يف داهتج’إو
ةجيتنب ةدوعلل انحÓسس

 «ةيباجيإإ
ر˘˘صسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
ةفيرصش ن˘ب د˘ي˘لو ة˘ب˘ي˘ب˘صشل˘ل
بع˘ل˘م˘لا ة˘˘م˘˘ق ضصو˘˘صصخ˘˘ب
ءدبلا اني˘ل˘ع» :لا˘قو ي˘لا˘م˘لا

يأا يدا˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ةو˘˘ق˘˘ب
دو˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘غ و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صس
مويلا ان˘م˘ه˘ي ا˘م˘ف ،بقاو˘ع˘لا

لو˘ح د˘ي˘ج˘لا ضضوا˘ف˘ت˘لا و˘ه
حام˘صسلا ل˘جأا ن˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

ةدوعلا ءاقل بع˘ل˘ب ا˘ن˘صسف˘نأ’
هجاونصس ح˘ي˘ح˘صص ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب
ا˘يو˘ق ا˘صسفا˘˘ن˘˘م ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘م ي˘ن˘˘ث˘˘ي ن˘˘ل كلذ ن˘˘كلو
لكب يمرنصس ثيح انتميزع
لك انيدل اننأا ة˘صصا˘خ ا˘ن˘ل˘ق˘ث
ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا قاروأ’ا

ضضع˘˘˘ب زار˘˘˘حإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا
يف اندعاصست يتلا فادهأ’ا
.«ةريصشأاتلا فصصن قيقحت

ديكأاتل ىعسسن» :ناف’
يف ةققحملإ ةوحسصلإ

ىلع زوفلاب ةلوطبلإ
«يلاملإ بعلملإ

برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ناف’ ضسيند قيرفلل يصسنرفلا

،مهأ’ا قيقحت يف هقيرف ةبغر
يف ةيوقلا انتدوع» :لاق ثيح

بصسكب انل حمصستصس ةلوطبلا
نيصسحت ىلع لم˘ع˘لاو ة˘ق˘ث˘لا
فدهلا ،رثكأا˘ف ر˘ث˘كأا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ةريصشأاتلا فصصن بصسك ىقبي
انلمع ا˘ن˘نأا ة˘صصا˘خ ي˘لا˘م ن˘م
مغرف ،ضسفانملا ةصسارد ىلع
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو را˘ب˘خأ’ا ة˘˘ل˘˘ق
ا˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ث نأا ’إا ،ه˘˘صصو˘˘صصخ˘˘ب

ىلع رداقلا دادعتلا يف ةريبك
نأا ا˘˘م˘˘ب ل˘˘صضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
عيمجلاو ةيلا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا

. «يدحتلا عفرل زهاج

صشامر ماسشه

 ةريسشأاتلآ فسصن ديري لÓمو نييلاملآ ةتغابم ىلع مزاع يرانكلآ
لئابقلإ ةبيبسش ‐ يلاملإ بعلملإ

˘ما˘مأا ءار˘كن ة˘م˘يز˘ه ع˘قو ى˘ل˘ع ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ز˘ت˘˘ها
يف قيرفلا اهصشيعي يتلا ةيعصضولا ضصخلي نارهو ةيدولوم
فرط نم مزÓلا معدلا بايغ عم ةصصاخ ةريخأ’ا ةنوآ’ا
دقت˘فاو اذ˘ه ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ي˘لوؤو˘صسم ى˘ت˘حو ةرادإ’ا
ناديملا يف فوقولا نع ازجاع ىحصضأا ثيح هتيوه قيرفلا
يف قيرفلا اهصشيعي يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ل˘كا˘صشم˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ىلإا ةميزهلا راصصنأ’ا عجرا دقو اذه يلاملا معدلا بايغ
. مصسوملا ةيادب ذنم قيرفلا ةرادإ’ا هب ريصست يذلا تمصصلا

 مهسسفنأإ نع رابغلإ صضفنب نوبلاطم نولوؤوسسملإ
يلوؤوصسمل را˘صصنأ’ا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘صصاو˘ت˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
ي˘ف ةردا˘غ˘م˘لاو يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع م˘هد˘ي ع˘فر ةرور˘صضب يدا˘ن˘لا

مصسوملا اذه لزاهم نم يدانلل هوققح ام ناو ةصصاخ تمصص
ناك دحاو راصصتنا ىوصس ققحي مل قيرفلاو ’ فيك يفكي
ىلع اودكأا دقو ةدكيكصس ةبيبصش مامأا مصسوملا ةيادب يف

هتلاقتصسا ريصسملا همقاطو ىصسيع نب ضسيئرلا حنم ةرورصض
كلذو احصضاو ىحصضأا للخلا نأا امب مهبصسح اهنم دب ’ يتلا

                       .نيلوؤوصسملاو ةعومجملا نيب ةقثلا بايغ لÓخ نم
صشامر ماسشه

 ةركسسب داحتإ
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مامأا ةيباجيإ’ا هجئاتن ديكأات ةليلم نيع ةيعمج قيرف لصصاو
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك زو˘ف ضسمأا لوأا فا˘صضأا ثي˘ح ة˘م˘صصا˘ع˘لا ة˘يد˘نأا

زوفلا وهو نيغولوب بعلم بلق يف ةمصصاعلا داحتا باصسح
لمأاتو بيترتلا ملصس يف رثكأا مدقتت » ماصص’» لعج يذلا
يف فور˘ظ˘لا ل˘ك نأا ا˘م˘ب لاو˘ن˘م˘لا ضسف˘ن ى˘ل˘ع ة˘ل˘صصاو˘م˘لا

لمعب اريثك داصشأا ضشيعي بردملا نأا ركذي قيرفلا حلاصص
ييصضاير لك تلعج يتلا ةتفللا يهو نيقباصسلا نيبردملا
. هل ةريبك ةيحت نوهجوي ةلوطبلا

 تاطلسسلإ وحن ةركلإ يمر لسصإوت ةرإدإ’إ
تلمع ةبيتكلا نا «ماصص’» قاصشع عمجا ىرخأا ةهج نم
مل طوبعج ءاقفر نوك نم مغرلاب اهدوقع فيرصشت ىلع
ليصصحت ىلع نولمعي ثيح ن’ا دحل ميتنصس يأا اوقلتي
لعج ام وهو لعفلا ةدرل مات بايغ يف ةيباجيإ’ا جئاتنلا
ضسوقان نوقدي يدانلا رييصست ىلع نيمئاقلاو نيلوؤوصسملا
ي˘لوؤو˘صسم ى˘مر˘م ي˘ف ةر˘كلا نا ى˘ل˘ع نود˘كؤو˘˘يو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
فيرصشت ىلا امود ىعصست ةبيتكلا نا امب ةيئ’ولا تاطلصسلا

.40 مقر ةي’ولا ةيار عفرو
 صشامر ماسشه

ةنزاوتم قرصش يناثلا مصسقلا جئاتن تءاج
يبراد ىهتنا ثيح بعÓملا بلغا يف
يف فده لداعتلا ةجيتنب ةنيطنصسق ةي’و
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ل˘ج˘صس ا˘˘م˘˘ك ة˘˘كب˘˘صش ل˘˘ك
لÓج د’وأا مامأا اقفوم ’وخد ةيواصشلا

نيح يف نيمث دج اراصصتنا ققح ثيح
نم ادج مهم زوفب تنانجات عافد داع
امك ةملعلا ةيدولوم ماما هدعاوق جراخ
زو˘ف˘لا ي˘ف د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘صش ق˘ير˘˘ف ق˘˘فو
نود فدهب ةمغÓتلا ماما ةي’ولا يبرادب
ي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ق˘ف˘خاو اذ˘ه در

ثيح ةنتاب ةيدولوم هفيصض ىلع زوفلا
امك لداعتلا عقو ىلع ةارابملا تهتنا
ةلصشنخ دا˘ح˘تا ما˘ما ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘صش ر˘ث˘ع˘ت
. ةكبصش لك يف فده عقاوب

بردملإو ميعز ةلاقتسسإ
 «RCP» ةيسضقو

 ىلوأ’إ ةلوجلإ نيوانع زربأإ
ةبانع داحتا ءاقل ةياهن تفرع دقو اذه
عقو ىلع ةنتاب ةيدولوم فيصضلا ماما
طصسابلا دبع م˘ي˘عز˘لا ضسي˘ئر˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘صسا

ةجي˘ت˘ن كلذو ة˘يو˘صش ن˘ب برد˘م˘لا اذ˘كو
لبق اهوصشياع يتلا ةريبكلا تاطوغصضلا
مهنكمت مدعو تازاجإ’ا لعفب ةلباقملا

نويدلا ةميق ةدايز ببصسب اهطبصض نم
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا بل˘˘ج ن˘˘ع ضسي˘˘ئر˘˘لا ز˘˘ج˘˘˘عو
ةلوجلا تفرع ىرخأا ةهج نم ةيفاصضإ’ا
يلوؤوصسم بناج نم ايبلصس اثدح ىلوأ’ا
ةارابملا نوعيصضي اوداك نيذلا بورخلا
ىلع ةقداصصملا بايغ» يمصس ام ببصسب
.«ةدايعلا فرط نمRCP قاروأا

صشامر ماسشه

مويلا ءاق˘ل ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ق˘ير˘ف ل˘خد˘ي
يتناصشأا هف˘ي˘صضم ما˘مأا ه˘ع˘م˘ج˘ي˘صس يذ˘لا

قيقحت ىلع مزاع وهو يناغلا وكوتوك
امب ةيعاو ةعومجملا نأا ةصصاخ ،مهأ’ا
بردملا لواحيصسو ،ناديملا يف اهرظتني
ةليكصشت عصضو يكوكلا ليبن يصسنوتلا

فصصن ليصصحت اه˘فد˘ه نو˘كي ة˘نزاو˘ت˘م
ةجيتن قيقحت ثحب لÓخ نم ةريصشأاتلا

ىلع بعليصس ءاقللا نأا ةصصاخ ،ةفرصشم
رمثتصسي نأا رظتنيو اذه ،ةريغصص تايئزج
اهبعلو ةارابملا بعلم ربك يف نوبعÓلا

. ريخأ’ا اذه ناديم جراخ
ليسصحتل نوزهاج» :يوإرق

«ةريسشأاتلإ فسصن
ضصو˘صصخ˘ب يوار˘ق د˘ئا˘ق˘˘لا حر˘˘صص د˘˘قو
م˘˘ج˘˘ح كرد˘˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘ن» :لا˘˘˘قو ة˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
نكمي ضسفانم مامأا ةرظتنملا تابوعصصلا
ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف خ˘˘يرا˘˘ت ه˘˘ل نا لو˘˘ق˘˘لا
نأا ا˘م˘ب م˘ه˘ي ’ كلذ ن˘كلو ،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ى˘ل˘ع ىر˘ج˘ت˘صس ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ةر˘ي˘غ˘صص ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت

لصضفأ’ا قيقحتو يدحتلا عفرل نيزهاج

ةجيتنب جورخلا ىقبي فدهلا نأا ةصصاخ
لكب ةدوعلا ءا˘ق˘ل بع˘ل˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ةد˘ي˘ج
لئادبلا نأا امب رثؤوت نل تابايغلا ،ةيحيرأا

ةاقلملا ةيلوؤوصسملاب يعي لكلاو ةدوجوم
.«هقتاع ىلع
ةرداقلإ لئإدبلإ انيدل» :يكوكلإ

«اناغ يف مهأ’إ قيقحت ىلع
ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ثيد˘˘ح نا˘˘ك ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يلاتلا لكصشلاب ةلباقملا نع يكوكلا

ةو˘ح˘صص ضشي˘ع˘˘ي قا˘˘فو˘˘لا» :لا˘˘ق ثي˘˘ح

وهو ،جئاتنلاو دودرملا ثيح نم ةريبك
لجا نم ةريبك ضسفنلاب ةقثلا لعجي ام
ة˘يز˘ها˘ج˘لا نأا ة˘صصا˘خ م˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
’ زوفلا ةينب ةهجاوملا لخدن انلعجتصس
ل˘كب ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل بع˘ل˘ل اذ˘˘هو ،ر˘˘ي˘˘غ
تابايغلا ضضعب يناعن حيحصص ،ةيحيرأا

ي˘˘ف بغر˘˘ي ل˘˘كلا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘عأا ن˘˘˘كلو
ام وهو ،ل˘صضفأ’ا م˘يد˘ق˘تو ة˘كرا˘صشم˘لا
اهلقث لكب يمرت ةعومجملا لعجيصس
. «ةيباجيإا ةجيتن زارحإا لجا نم
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(قرسش) يناثلإ مسسقلإ

 ةلبقملآ ديعآوملآ يف حسصلآو ةنيابتم جئاتن

فيطسس قافو ‐ (اناغ) وكوتوك يتناسشإ

 اناغ يف ةجيتن قيقحت ىلع نوممسصم ةيفياطسسلآ

ةليقثلآ ةراسسخلآ عقو ىلع آوزتهآ نابيزلآ ءانبأآ
 عيمجلآ ليحرب آوبلاطو

ةليلم نيع ةيعمج
ةمسصاعلآ ةيدنأآ ىلع اهترطيسس طسسبت «ماسص’»

ةراطسسوسس ىلع آريبك آزوف فيسضتو

يدانلل ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا ثح˘ب˘ي
دولي˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

يتلا ىلثملا ةقيرطلا نع يدمح
نم ريثكلا حيحصصتب هل حمصست
قيرفلا اهيف عقو يتلا تايبلصسلا
ناو ة˘صصا˘خ ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘˘ف
ةصصاخ دادعتلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ه˘ت˘ق˘ث
ن˘˘˘ح˘˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘ناو
ضضع˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
لوقع يف ةدوجو˘م˘لا تا˘ي˘ن˘هذ˘لا
ادي˘ج ع˘با˘ت˘م˘لا ل˘ع˘لو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
دكؤوي نابلو ينب مامأا ضسمأا قيرفلا هصضاخ يذلا يدولا ءاقلل
ثحبب حمصسي يذلا يباجيإ’ا دودرملا طبصض يف هتبغر
. لبقملا ةعمجلا ةوارمحلا ةعقوم لبق لولحلا

ةوإرمحلإ ةمق لبق ةيندبلإو ةيسسفنلإ بنإوجلإ ةداعتسسإ فدهتسسي
يتلا رصصانعلا ضضعب تامدخ قيرفلا عجرتصسيصس ىرخأا ةهج نم
اهمهأا لعلو ةركصسب داحتا مامأا ةيصضاملا ةهجاوملا يف تباغ
يف ينقتلا لمأاي ثيح رهاط نب اذكو نارمع يموجهلا يئانثلا
نأا ركذي ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا يف امهجامدإا لبق امهتقث ةداعتصسا
ةدوبدبو يحلاصص ةروصص يف نيباصصملا ضضعبب عمتجا ضشتوكلا

ه˘ناو ا˘م˘ي˘صس’ ر˘ث˘كأا دا˘ه˘ت˘ج’ا ةرور˘صضب م˘ه˘ب˘لا˘طو ي˘˘نÓ˘˘عزو
. ةوارمحلا ةطحم لبق مهصضعب ةداعتصسا فدهتصسي
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 ةنيطنسسق بابسش
قيرفلآ راسسم حيحسصت نع ثحبي يدمح

 دودرملآ ثيح نم
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ةط˘ق˘ن˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش دا˘ع
ةيطارقميدلا وغنوكلا نم ةنيمث
يف يبميزام يب يت ةهجاوم يف
ىلوأ’ا ةلوجلا تايرابم حاتتفا

ي˘˘ف تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ن˘˘م
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار تاصسفانم
لداعتلاب ىهتنا يذلا ءاقللا يف
.يبلصسلا

دويعصس ريمأا ءÓمز رهظأاو
نيرداق اوناكو امرتحم ىوتصسم
ضصقن ’ول زوفلاب ةدوعلا ىلع
نم ةلمج عييصضت دعب ،زيكرتلا
تلاح يتلا ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ضصر˘ف˘لا
بابصشلل زوف لوأا قيقحت نود
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ت’و˘˘ج ى˘˘لوأا ي˘˘ف
.ةيقيرفإ’ا

لوأ’ا طوصشلا ةيادب تدهصشو
لا˘ب˘صشأا ن˘م ة˘ف˘ي˘ف˘˘ط ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صس
او˘صضر˘ف ن˘يذ˘لا ا˘مود برد˘˘م˘˘لا

باحصصأا نيربجم مهبعل ةقيرط
ع˘˘م ،ع˘˘جار˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضضرأ’ا
نم ةديدع ت’وا˘ح˘م ل˘ي˘ج˘صست
لÓ˘خ ن˘م و˘ب˘كو˘كو دو˘˘ي˘˘ع˘˘صس
تا˘˘م˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘لا
لباقملا بناجلا يف ،ةصسكاعملا
ةدع ىلوغنوكلا قيرفلا لجصس
عافدلا نأا ريغ ةريطخ ت’واحم
.اهطبحأاو دعوملا يف ناك

طوصشلا «ةبيقعلا ءانبأا» لخدو
نيلصصاوم ةميزعلا ضسفنب يناثلا

ي˘ف ضسفا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا
فد˘ه ن˘ع ثح˘ب˘لاو ه˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
بايغو عرصستلا نأا ريغ ،قبصسلا
وبموغن يتصصرف ةصصاخ زيكرتلا

يف رطخأ’ا تناك يتلاو وصشبو
ضسفا˘ن˘م˘ل˘ل ح˘˘م˘˘صس ا˘˘م ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ةيعافدلا تاو˘ف˘ه˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
ن˘م عا˘فد˘لا قار˘ت˘خا ة˘لوا˘ح˘˘مو
ا˘يا˘غ ضسرا˘ح˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ق˘م˘ع˘لا

ذ˘ق˘نأاو دا˘صصر˘م˘لا˘ب نا˘ك حا˘بر˘˘م
،ة˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م فاد˘˘هأا ن˘˘م ها˘˘مر˘˘م
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل
.ةنيمث لداعت ةطقنو يبلصسلا

وصشاع بابصشلا وبعل
يبمزام ءاقل يف نيرمألا

ي˘ف ءادو˘صسلا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ى˘ق˘ب˘ت

راصصنأا هب ماق ام يه ةهجاوملا
او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا ي˘ب˘مزا˘م ي˘ب ي˘˘ت
ءاقفر عنم دعب ،فنعلا لامعأاب
لو˘˘خد ن˘˘م را˘˘صشو˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضرأا
او˘مو˘ق˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘طو˘˘صشلا
ةصصاخلا ضسبÓملا ةفرغ ماحتقاب
ى˘ل˘˘ع او˘˘لو˘˘ت˘˘صسيو با˘˘ب˘˘صشلا˘˘ب
ف˘تاو˘ه ن˘م د˘فو˘لا تا˘كل˘ت˘م˘˘م
ف˘صشكت ةرو˘صص ي˘ف ،ضضار˘˘غأاو
ةراقلا هصشيعت يتلا رخأاتلا ىدم
ةرادإا عرا˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘ل ،ءار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسلا
ىل˘ع نا˘ي˘ب ر˘صشن˘ل «ي˘برا˘ي˘صسلا»

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘˘صص
ام هي˘ف ر˘كن˘ت˘صست «كو˘ب˘صسي˘ف˘لا»
يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق
تم˘ت ’ ي˘ت˘لاو ،ي˘˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘كلا
.ةيصضايرلا حورلل ةلصصب

ءاقللا انّريصس» :امود
راصصنأا هب ماق امو ءاكذب

فرصشي ل يبميزام
«مهقيرف

ءاقللا دعب امود بردملا لاق
تلت يتلا ةيفحصصلا ةودنلا يف
ةارا˘ب˘م تنا˘ك د˘ق˘˘ل» :ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

يف مظنم ضسفانم مامأا ةبعصص
عم انلماعت دقل ،ةثÓثلا هطوطخ
ءادعصس نحنو ديج لكصشب ءاقللا
ةديج ةيادب انققح ،ةجيتنلا هذهب
مامأÓل رثكأا مدقت˘ل˘ل ى˘ع˘صسن˘صسو
هلعف ام ،ةلبقملا تايرابملا يف
ر˘ي˘ح˘م ر˘مأا ي˘ب˘˘م˘˘يزا˘˘م را˘˘صصنأا

مت دق˘ل ،ق˘ير˘ع ق˘ير˘ف˘ل ن˘ي˘ه˘مو
ضسبÓملا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ ما˘ح˘ت˘قا
.«ةبيصصع اتاقوأا انصشعو ةوقلاب
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«ةلسسآرم ةيأآ قلتن مل آذإآ ةرآزولآ ةميلعت قيبطتب نومزلم نحن»
نيمأ’ا دعاصس دمحم ثدحت
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لا
ةعمجلا ضسمأا لوأا مدقلا ةركل

،ةينطولا ةعاذإ’ا جاومأا ربع
بابصشلا ةرازو تاميلعت نع
نأا˘صشب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ي˘ف تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

.ةيباختن’ا حئاوللاو
اذه يف دعاصس دمحم حصضوأاو
م˘˘ل اذإا» :Ó˘˘ئا˘˘ق ضصو˘˘صصخ˘˘لا
افيفلا نم ةل˘صسار˘م ة˘يأا ق˘ل˘ت˘ن
،عوصضو˘م˘لا اذ˘ه ضصو˘صصخ˘ب
لاثتم’اب نيمز˘ل˘م نو˘كن˘صسف
با˘ب˘صشلا ةرازو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل
.«اهمرتحن يتلا ةصضايرلاو
با˘ب˘صشلا ةرازو تن˘ل˘˘عأا د˘˘قو
يفحصص نايب يف ةصضايرلاو

ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا ،ار˘خؤو˘م رد˘صص
ى˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت يأا ءار˘˘جإا
ةيباختن’ا نيناوقلاو حئاوللا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.ةيرايتخ’ا ةيمومعلا

ق˘با˘صسلا ي˘مÓ˘عإ’ا فا˘˘صضأاو

يدافت انفده» :دعاصس دمحم
ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘ت’ا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
بختنملا قح يف مدقلا ةركل
.«ينطولا

لو˘˘˘˘ح لاؤو˘˘˘˘صس ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ادرو
ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا لا˘˘صصتا ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف دا˘ح˘ت’ا˘ب
ل˘يد˘ع˘ت˘لا نأا˘˘صشب ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
،يصساصسأ’ا هماظنل حر˘ت˘ق˘م˘لا
كانه نوكيصس هنأا دعاصس نلعأا
متيصس ويدي˘ف˘لا ر˘ب˘ع عا˘م˘ت˘جا
ةثÓثلا فارطأ’ا نيب هميظنت
ةرازوو ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ،فا˘˘˘ف˘˘˘لا)
ةصساردل (ةصضايرلاو بابصشلا
اذهل يئاهن دح عصضوو فلملا
.عوصضوملا

شش .ليصضف

:دعاصس دمحم فافلل ماعلا نيمألا ،افيفلا تابوقع يدافت مهفده نأا دكأا

فافلآ تاباختن’ حسشرتلآ يف هتين يدبي نآدوعسسم
ة˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘با˘˘صسلا و˘˘صضع˘˘لا ىد˘˘بأا
نادوعصسم لام˘ج مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةيداحت’ا تاباختن’ حصشر˘ت˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن
اهداقعنا عمزملا مدقلا ةركل ةيرئازجلا
عبار كلذب نوكيل ،لبقملا ضسرام رهصش
ظوفحم ،يداصص ديلو دعب نيحصشرتملا
ضسيئرلا مصسحي مل اميف ،وروملاو جابرق
نم هحصشرت يصشطز نيدلا ريخ يلاحلا

.ةيناث ةدهعل همدع
يفتا˘ه لا˘صصتا ر˘ب˘ع نادو˘ع˘صسم حر˘صصو
ىعصسيصس هنأا «مÓصسلا» ةديرج هب ضصخ
ءا˘صسؤور˘لا ءا˘ط˘خأا بن˘ج˘ت ه˘ج˘ما˘نر˘˘ب ي˘˘ف
نم ةيرئازجلا ةركلاب جورخلاو نيقباصسلا

ديدحتب كلذو ،اهريوطتو ةجاجزلا قنع

مغرلاب ىوتصسملا يف عجارتلا اذه بابصسأا
ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإ’او فار˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م
داصسفلا براحيصس هنأا دكأا امك ،ةرفوتملا
.هعاونأا لكب يصضايرلا

لبقأا لو رح حصشرتم انأا» :نادوعصسم
«دحأا ةءابع تحت نوكأا نأا

يدان ةرادإا يف قباصسلا وصضعلا ددن امك
يتلا تاءاعد’اب جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا

ه˘ح˘صشر˘˘ت ضصو˘˘صصخ˘˘ب ه˘˘صصخ˘˘صش تصسم
حصشرتم انأا» :لاقو ،ةنيعم ةهجل ةمدخ
،دحأا ةءابع تحت نوكأا نأا لبقأا ’و رح
ىلع بقاعت نم لكو نوناقلا مرتحأا انأاف
مهتادو˘ه˘ج˘م ن˘م˘ثأاو ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘صسا˘ئر

ىلع بجيو ،مهئاطخأا بنجتل ىعصسأاو
ل˘م˘ح˘ت˘يو ه˘يأار يد˘ب˘ي نأا ح˘صشر˘ت˘م ل˘˘ك
ر˘ي˘غ نا˘ك اذإا با˘ح˘صسن’او ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم
نصسحي نأاو ،ةفاصضإ’ا ميدقت ىلع رداق
اونوكي نأا بجي ’ نيذلا هئاصضعأا رايتخا

بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك ،«فر˘˘˘ط يأ’ ن˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘˘م
عاجرتصساب ةيباختن’ا ةيعمجلا نادوعصسم
قيبطتو ديدح نم ديب برصضلاو اهتبيه
نادوعصسم ددج امك ،ةمارصصب نيناوقلا
ةوارور دمحم قباصسلا ضسيئرلل همارتحا

ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ي˘لا˘ح˘لا ضسي˘ئر˘لاو
ةركلا ديفت نل يتلا تافÓخلا ذبنل اعدو
.ءيصش يف ةيرئازجلا

قÓع نامحرلا دبع

وروملاو جابرق ،يداصص نم لك دعب

ي˘نار˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع حر˘˘صص
نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م برد˘˘م
تايرابم نمصض كلامزلا ةهجاوم
رود ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تناك هبعلم ىلع تاعومجملا

ةطبار يئاهن طصشنم مامأا ةبعصص
ة˘خ˘صسن˘لا ي˘ف ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا
.ةيصضاملا

ابعصص ءاقل عقوتن انك»
 «ىوتصسملا يف ةريبك قراوفلاو
ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘نار˘˘م˘˘ع د˘˘كأاو
هنأا ،ءاقللا ةياهن بقع يفحصصلا

نوكتصس ةارابملا نأا عقوتي ناك
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صص
ا˘ن˘نأا م˘ل˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك» :ضصو˘˘صصخ˘˘لا
فيصصو مامأا ابعصص ءاقل بعلنصس
ر˘خآا ي˘ف لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار ل˘˘ط˘˘ب
قور˘ف كا˘ن˘˘ه د˘˘جو˘˘تو ،ة˘˘خ˘˘صسن

:فاصضأاو ،«ىوتصسملا يف ةريبك
مايأا ةثÓث لبق قيرفلاب تقحتلا»
،ةبعصص ةل˘حر˘م˘ب ر˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لاو
ا˘ن˘ي˘ل˘ع تم˘ت˘ح ل˘ماو˘ع˘˘لا هذ˘˘هو
.«ءاقللا يف اركبم ريكفتلا

ةطقنو ةرارحب تبعل ةليكصشتلا»
 «دعاوقلا جراخ ةنيمث لداعتلا
باب˘صشل ق˘با˘صسلا برد˘م˘لا دا˘عو
تايرجم نع ثيدحلل ةنيطنصسق
اقيرف ناك مويلا» :احرصصم ءاقللا

فرعن انكو مجاهي رخآاو عفادي
كل˘م˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةو˘ق اد˘ي˘ج
بعل˘لا ن˘ق˘ت˘يو ة˘ي˘مو˘ج˘ه ة˘عز˘ن

اذهو ،ةعيرصسلا تامجهلا ىلع
كرتب ةرماغ˘م˘لا مد˘ع˘ل ا˘ن˘ع˘فد ا˘م
،«فاد˘هأ’ا ي˘ق˘ل˘تو تا˘حا˘صسم˘˘لا

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ضضار تصسل» :فدرأاو
ةج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه نأا ر˘ي˘غ ،دودر˘م˘لا
ةيونعملا ةيحا˘ن˘لا ن˘م ا˘ند˘عا˘صست
،ءوده يف رثكأا لمعلل انعفدتو
طوغ˘صضو بع˘صص تقو˘ب ا˘نرر˘م
قيق˘ح˘ت ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘صشف د˘ع˘ب
تايرابملا يف ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ضسم˘خ˘لا
ينار˘م˘ع دا˘صشأا ا˘م˘ك ،«ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اولذب انوبع’» :ادكؤوم هيبعÓب
ةدارإاب اوبعلو ةريبك تادوهجم
،كلامزلا مجحب ريبك قيرف مامأا

نأا د˘˘ع˘˘ب اد˘˘ي˘˘ج ه˘˘فر˘˘عأا يذ˘˘˘لاو
تنك امل قباصس تقو يف هتهجاو
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘˘ع˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع
اريصشم ،«ةياجب ةيدولوم قيرفل
يف ترج ةارابملا نأا ريخأ’ا يف
ة˘ط˘ق˘نو ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘˘صضا˘˘ير حور
،دعاوقلا جرا˘خ ة˘ن˘ي˘م˘ث لدا˘ع˘ت˘لا

يذلا قيرفلل نزاوتلا ديعت يتلاو
ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘˘صس
يف ءادأ’ا نيصسحت ىلع لمعلاو
.ةلبقملا تايرابملا
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ةرهاقلا بعلم نم ةنيمث لداعت ةطقنب ةدوعلا
ايونعم انزفحت لداعتلآ ةطقن» :ينآرمع

«كرآدتلل ريبك لمع انمامأآو

ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطبل31 ةلوجلا

جربلآو ةرآدسصلاب قحتلت ةيدملآ
قرغلآ نÓسصآوي ةدكيكسسو

نم31 ةلوجلا راطإا يف لخدت تايرابم ثÓث ضسمأا رصصع ترج
ةيدملا يبملوأا زوف تفرع يتلاو ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب

ةصصرف يرطيتلا ءانبأا لغتصسا ذإا ،ياد نيصسح رصصن فيصضلا ىلع
يذلا زوفلا وهو ،(1‐2) ةجيتنب اوزافو مهبعلم ىلع مهلابقتصسا
72 ديصصرب فيطصس قافو ةقفر اتقؤوم بيترتلا ةرادصص يف مهبصصن
ةصصرف جيريرعوب جرب يلهأا لغتصسي مل ،ىرخأا ةارابم يفو.ةطقن
ىلع ارخأاتم ناك امدعب (2‐2) ةجيتنب رثعتو ةرقم مجن هلابقتصسا

مجنلا اميف ،طقف طاقن4 عومجمب ريخأ’ا زكرملا يف ىقبيل ،نيترم
داحتاو ضسابعلب داحتا عم ةفصصانم طاقن01 ديصصرب61 فصصلا ىلإا
ةدكيكصس ةبيبصش ةبخنلا ةريظح ىلإا ديدجلا دعاصصلا داع اميف ،ةركصسب
دعاصصلا مامأا (1‐2( ةجيتنب هتراصسخ دعب نينح يفخب نازيلغ نم
يف دمجتي اداكيصسور ءانبأا ديصصر لعج ام وهو ،نازيلغ عيرصس رخآ’ا

.ريخأ’ا لبق امو91 زكرملا يف هعصضيو طاقن8
ببصسب تايرابم عبرأا نم ةروتبم تبعل31 ةلوجلا نأا ركذي

ةبيبصشو فيطصس قافو ،دادزولب بابصش ،رئازجلا ةيدولوم ةكراصشم
.ةيراقلا تاصسفانملا يف لئابقلا

ةـــئنهت
نم مويلا اذه لثم يف
دوجولا ىلإا ءاج8102
راجحوب ريمأا توكتكلا

ةيلئاعلا ديراغز طصسو
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘حر˘˘˘˘فو
دار˘فأا ل˘كو ن˘ي˘م˘ير˘˘ك˘˘لا
ئفط˘ي مو˘ي˘لاو ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ه˘ت˘ع˘م˘صش ر˘˘ي˘˘مأا

ة˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘بو
ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ةد˘˘ي˘˘ع˘˘˘صسلا

مألاو شسيردإا هد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
دا˘˘˘فأا ل˘˘˘كو ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
فنك يف ءانهلاو ةداعصسلا هل نينمتم ةراحلا ةيبلقلا

.هيدلاو
ريمأا اي كوربم فلأا
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ةيرئازجلا ةيداحت’ا تقفاو
ج˘يور˘ت˘لا ى˘ل˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
باعلأÓل91 ةرود˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةنيدمب رئازجلا اهن˘صضت˘ح˘ت˘صس
.1202 فيصص نارهو

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا تف˘˘˘˘˘صشكو
ي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نع ،تبصسلا ضسمأا هترصشن نايب
ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘˘م
باعلأ’91 ةرودلل جيورتلا
لÓخ نم ،طصسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا
،ةرو˘˘˘ه˘˘˘صشم تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج رو˘صضح˘بو
.مدقلا ةركل ينطولا بخانلا

نإاف ،هتاذ ردصصملا بصسحو
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا
هدادعتصسا ىدبأا دق ،يصضاملب
لجأا ن˘م ،ةد˘عا˘صسم˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
ن˘˘˘ع ةرو˘˘˘صص ل˘˘˘صضفأا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
اذهو ،رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت˘صس
ةقفر هعمج يذلا ءاقللا لÓخ
م˘ي˘ل˘صسب ،ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ
باعلأ’ ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسÓ˘يإا
يف ،طصسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا
.يصضاملا يرفيف حتافلا

نأا فا˘˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأاو
˘مد˘ق د˘ق نا˘ك ضسÓ˘يإا م˘˘ي˘˘ل˘˘صس

دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ل ة˘˘˘يد˘˘˘ه
لÓخ مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
حتافلا يف تناك يتلا ةرايزلا

.يراجلا رهصشلا نم
ةفيلخ يناطلسس روتكدلإ

يلÓغوبل
دمحم تاب ،رخآا قايصس يفو

يرئازجلا روتكد˘لا ي˘نا˘ط˘ل˘صس
اديدج ابيب˘ط ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘صسم
يرئازجلا ينطولا بخت˘ن˘م˘ل˘ل
رو˘ت˘كد˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ مد˘ق˘لا ةر˘كل
.يلÓغوب دمحم

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا ر˘˘صشنو

هعقوم ربع انايب  مدقلا ةركل
نييعت مت هنأا هيف لاق يمصسرلا
اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط ي˘˘نا˘˘ط˘˘ل˘˘صس
ه˘ن˘ي˘ب قا˘ف˘ت’ا د˘ع˘ب ،ر˘صضخ˘ل˘ل
«را˘ط˘ي˘ب˘صسأا» ة˘صسصسؤو˘م ن˘ي˘بو
.رطق يف ةيبطلا

نم دعي يناطلصس» :فاصضأاو
نيصصتخملا ءابطأ’ا رهصشأا نيب
ي˘˘˘ف ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘ي˘˘˘˘صسو
ةلب˘ق˘م˘لا ة˘يور˘كلا د˘ي˘عاو˘م˘لا
اميصس’ ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
2202 ملاعلا ضسأاك تايفصصت
نم ايق˘ير˘فإا ضسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘نو
.«اهصسفن ةنصسلا

ي˘نا˘ط˘˘ل˘˘صس د˘˘م˘˘ح˘˘م نا˘˘كو
«راطيبصسأا» زكرم يف لغتصشي
ةحارج يف اّصصت˘خ˘ُم ير˘ط˘ق˘لا
امك ،يصضايرلا بطلاو ماظعلا
يدانل ابيبط لمع نأا هل قبصس
ن˘ع Ó˘صضف ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘صسلا
قباصس خيرات يف ضسّأارت ،كلذ
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا
.ةمكÓملل

رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
ناك نم وه يلÓغوب دمحم
بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط بصصن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشي
،يرئازجلا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا

.9102 ربمفون رهصش ذنم

جاحلب اسضر

نآرهوب طسسوتŸآ صضيبأ’آ رحبلآ باعلأآ ةرودل جيوÎلآ ىلع قفآوت فافل

ةيصسنوت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا تع˘ن˘م
يرئازجلا يئانثلا مدقلا ةركل
نب نيصسحو نامتوب نيدلا نيز
تحت ايلاح نادوجو˘م˘لا ةدا˘ي˘ع
دقاعتلاب ،يقيرفإ’ا يدانلا ةمذ
م˘صسح ل˘ب˘ق ر˘خآا ق˘ير˘ف يأا ع˘˘م
نيب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا عاز˘ن˘لا

.قيرفلا ةرادإاو
ةي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو

ةيصسنوتلا ةعماجلا نأا ةيصسنوت

د˘ي˘م˘ج˘ت ترر˘ق مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ىلإا يرئازجلا يئان˘ث˘لا لا˘ق˘ت˘نا
لك كلذكو ،يلحاصسلا مجنلا
او˘˘ع˘˘ّقو ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ةيدنأا ىلإا اولقتنا مث يقيرفإÓل
ضسلجم ةقفاوم نود نم ،ىرخأا
.ريخأ’ا ةرادإا

نأا ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا ح˘˘صضوأاو
ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ءار˘˘جإا رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه
داحت’ا ىلع بجوت˘ي ي˘ع˘ي˘ب˘ط

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف ه˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
دقع خصسف نأا امب ،تايعصضولا
فرط نم مت نامتوبو ةدايع نب
ردصصت مل «افيفلا» نكل ،دحاو
نأا˘˘˘صشب ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

.يقيرفإ’ا عم امهلبقتصسم
ي˘ل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي

نود نييرئازجلا نيمجنلل عقو
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا
.يمصسر لكصشب

جاحلب اسضر

يقيرفإ’إ يدانلإ عم Úيرئإز÷إ ÚبعÓل صضماغ لبقسسم

ةدايع نبو نا“وب عم يلحاسسلآ مجنلآ دقاعت دمŒ ةيسسنوتلآ ةعما÷آ

يلودلا ةي’وب ديرف ىحصضأا
يصسنرفلا زتام مجنو يرئازجلا
ة˘ق˘فر ار˘ي˘ب˘ك ىو˘ت˘صسم مد˘˘ق˘˘ي
تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘صض ه˘˘˘يدا˘˘˘ن
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا
زر˘بأا ن˘م ح˘ب˘صصأا ذإا ،م˘صسو˘م˘˘لا
.«1 غيللا» يف نيبعÓلا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘فو
تفصشك ،ةي˘صسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل»
ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م ق˘˘لأا˘˘ت ءارو ر˘˘˘صسلا
ل˘كصشب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘˘لا ي˘˘ف تف’

ريرق˘ت˘لا بتا˘ك ه˘ع˘جرأا يذ˘لاو
ه˘ي˘لو˘˘ي يذ˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا ى˘˘لإا
،بعÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا

كيرديرف بردم˘لا ا˘صصو˘صصخ
نأا ريرقتلا فاصضأاو ،يتينوتنأا
ةيصصخصش كل˘م˘ي «برا˘ح˘م˘لا»
˘ما˘م˘ت˘هÓ˘ل جا˘ت˘ح˘˘ت ة˘˘صسا˘˘صسح
بعÓ˘لا ع˘فد˘ت ي˘ت˘˘لاو م˘˘ئاد˘˘لا
يف ةريبك تايوت˘صسم م˘يد˘ق˘ت˘ل
ي˘ن˘ق˘ت˘لا حر˘صص ذإا ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
بجي » :Óئاق رمأ’ا ضصوصصخب
ب˘ُح˘لا˘ب نو˘ب˘عÓ˘لا ر˘˘ع˘˘صشي نأا

مهيدل ام لصضفأا اومدقُي يكل
.«ناديملا ةيصضرأا يف

اعيبر72 بحاصص نأا ركذي
ليجصست يف نآ’ا دح ىلإا حجن

يرود˘˘لا ي˘˘ف فاد˘˘هأا ة˘˘صسم˘˘خ
ع˘˘برأا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘م˘˘صسا˘˘ح تار˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت
ةارابم نيرصشع يف هتكراصشم
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم ن˘˘م˘˘صض
اذ˘˘˘˘˘ه «1 غ˘ي˘ل˘لا» ة˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
.مصسوملا

طيمز .ع

«1 غيللإ» يف ثدحلإ عنسص مسسوملإ إذه هقلأات

مسسوملآ آذه زتام ةقفر ةي’وب قلأات رسس وه آذه

نيصسح رصصن ةرادإا تلمكأا
ضصا˘˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ضسمأا ياد
ة˘˘صصخر ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘ل˘˘˘ل
نم ،(PCL) فرتحملا يدانلا

ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةفرتحملا ةيد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لاو
(FGCD) ل ة˘ع˘با˘ت˘لا˘Óدا˘ح˘ت
عفتريل ،مدقلا ةركل يرئازجلا

تفوأا ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا دد˘˘˘ع

مصسوم تافصصاوم تامازتلاب
نم81 ى˘˘لإا0202/1202
رصشن ذإا ،ا˘ق˘ير˘ف02 عومج˘م
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا
ينورتكل’ا هعقوم ىلع انايب
نا˘ب˘ع˘صش ةرادإا ماز˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ي
ة˘مزÓ˘لا طور˘صشلا˘ب نا˘قزر˘م
ن˘م ل˘كل ق˘ب˘˘صس د˘˘قو.كلذل
جرب ي˘ل˘هأا ،ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا

نازي˘ل˘غ ع˘ير˘صسو ج˘ير˘ير˘عو˘ب
˘مو˘ي م˘ه˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا
اولصصحيل ،يصضاملا ضسيمخلا

يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تازا˘˘˘˘جإا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
اقيرف ىقبي كلذبو ،فرتحملا

دا˘˘ح˘˘تاو نار˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
مل نيذللا نيديحولا ضسابعلب
.دعب امهتافلم Óمكتصسي

صش .ليسضف

فÙÎآ يدانلآ فلم لمكتسست يآد Úسسح رسصن ةرآدإآ

ةرماغŸإ صضفري ÒËت
ببسسلإ إذهل هب

لسصآوي ›وغيف
ةليكسشت نع بايغلآ

يآرسس ةطلغ
نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس مو˘˘ي˘˘لا بي˘˘˘غ˘˘˘ي

يرئازجلا يلودلا ي˘لو˘غ˘ي˘ف
ن˘ع يار˘صس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ بع’و
م˘صسا˘ق ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘˘ب˘˘م
نم52 ةلوجلا نمصض اصشاب
بب˘˘صسب ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا يرود˘˘˘لا
.ةباصصإ’ا

ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشكو
ةليكصشتلا نع «دروكصسوو»
ميريت حتاف اهب لخديصس يتلا
ي˘ت˘لاو ،ا˘˘صشا˘˘ب م˘˘صسا˘˘ق ما˘˘مأا

يلود˘لا م˘صسا با˘ي˘غ تفر˘ع
ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘صسب ير˘ئاز˘ج˘لا

.ةباصصإ’ا نم
م˘ير˘ي˘˘ت ح˘˘تا˘˘ف نأا ود˘˘ب˘˘يو

ةرما˘غ˘م˘لا مد˘ع ى˘ل˘ع ر˘صصي
ل˘ب˘ق ءار˘ح˘˘صصلا برا˘˘ح˘˘م˘˘ب

هنأا ادكؤوم ،%001 هتيزهاج
ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب
نأا مغر ،ةلبق˘م˘لا ت’و˘ج˘لا
ىلإا ةدوعلاب بغري بعÓلا
عرصسأا يف قيرفلا ةليكصشت
.نكمم تقو

نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل
ةلكصشم نم يناعي يلوغيف
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘صضع
لÓ˘خ ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ذ˘خ˘˘ف˘˘لا

ةيطلم يني» قيرف ةهجاوم
ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ِل ،«رو˘ب˘˘صس
ي˘ل˘ح˘م˘لا يرود˘لا ن˘م12
.عيباصسأا ةثÓث لبق

جاحلب اسضر

وحد Ëرك قباسسلآ ›ودلآ مك◊آينطولإ بختنملل إديدج ابيبط Êاطلسس
هللآ ةمذ ‘

نع وحد ميرك قباصسلا يلودلا مكحلا ضسمأا ةحيبصص يفوت
ءارجإا همزلأا ضضرملا عم ليوط عارصص دعب ،ةنصس46 زهان رمع
.مÓكلا ىلع ةردقلا ءارثإا ىلع دقف ةيحارج ةيلمع

يف ةريبكلا تايرابملا نم ديدعلا رادأا نأا ديقفلل قبصس دقو
ةيلود تاءاقل ةدع ةرادإا فرصش هل ناك امك ،ةيلحملا ةلوطبلا

.ةلماك ةنصس42 ةرفاصصلا عم هتريصسم تدتما ذإا ،ةيراقو
ىلع يعن نايب ضسمأا مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا رصشن دقو

ه˘تر˘ي˘صسمو و˘حد لا˘صصخ˘ب ه˘ي˘ف دا˘صشأا ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
نيدلا ريخ فافلا ضسيئر مدق امك ،ميكحتلا يف ةيفارتح’ا

تلح يتلا ةبيصصملا هذه رثإا وحد ةلئاعل ةيبلقلا هيزاعت يصشطز
هنكصسيو ةعصساولا هتمحرب ديقفلا دمغتي نأا هللا ايجار ،مهب
.ناولصسلاو ربصصلا ليمج هيوذ مهليو ،هنانج حيصسف

رطق موجن يرود يفاده بيترت يف ةيرئازج ةرطيصس
افيصصو يليÓبو نيفادهلا ةرادصص ىلع عبرتي حاجنوب
دصسلا م˘جا˘ه˘م حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ي˘لود˘لا ع˘بر˘ت

مجاهم يليÓب فصسوي ينطولا بختنملا يف هليمزو يرطقلا
رطق موجن يرود يفاده بيترت لودج ةمق ىلع ،رطق يدان
.ةلوطبلا نم ةلوج51 رورم دعب

عقوم ىلع رطق موجن يرودل ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو
،يرودلا يفاده بيترت ،«رتيوت» ىلع يعامتج’ا لصصاوتلا

يف اديحو درغي هلعج افده71 ىلع «حافصسلا» عقو ثيح
21 لجصس يذلا يليÓب هنطاوم نع فادهأا5 دعب ىلع ةدايرلا

يبرغملا يلودلا رهزلا ليبن لح اميف ،يناثلا زكرملا يف افده
.فادهأا01 ديصصرب اثلاث يلهأ’ا مجنو

فاده بقلب جيوتتلا ضشارحلا داحت’ قباصسلا بعÓل قبصسو
6102/7102 مصسوم ىلوأ’ا ،نيتبصسانم يف يرطقلا يرودلا

م˘صسو˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ،ي˘بر˘ع˘لا ف˘صسو˘ي ي˘بر˘غ˘م˘لا ع˘م ة˘ف˘صصا˘ن˘˘م
يصسايقلا مقرلا امطحم ،افده93 لجصس نأا دعب8102/9102
.همصسا لمحي يذلا

طيمز .ع
ىركذ أإوسسأإ ىقبت هدلإو ةافو

يدلآو ةقرافم ىلع تÈجأآ» :ةمحر نب
«اسسنرف ‘ تابوعسص تهجآوو

ماهتصسيو يدانو ينطولا بختنملا مجن ةمحر نب ديعصس داع
يف اهصشاع يت˘لا ه˘ت˘لو˘ف˘ط ل˘حار˘م ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
.اصسنرف يف هتدلاوب قاحتل’او هدلاو ةافو لبق ،رئازجلا

ةا˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع «د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م» هار˘جأا يذ˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا ي˘˘فو
ةنيدم يف هتلوفط تايركذ نع اهيف فصشك ،يدانلل ةيمصسرلا

21 يلوصصو ةياغ ىلإا رئازجلا يف تصشع دقل» :حرصصو ،نارهو
:هثيدح عباتو ،«ويزرأاو ةويطب ،نارهو نيب تلقنت ثيح ،ةنصس
هب اطبترُم تنك يذلا ،يدلاو ةقرافم ىلع تربجأا اهدعب»
تهجاو» :فدرأاو ،«اصسنرف يف ضشيعلل يتدلاوب تقحتلاو اريثك
نكأا مل ينأ’ ،اصسنرف ىلإا يلوصصو دنع تابوعصصلا ضضعب
.«اهتغل ثدحتأا نكأا ملو اهئاوجأا عم املقأاتم

هدلاو دقف دق ناك قباصسلا دروفتنارب مجن نأا مولعملا نمو
طقصسم يف ىرثلا يروو ،يصضاملا ماعلا نم يفناج رهصش
«قراطملا» مجن دجاوت تدهصش يتلاو ،ضسابعلب يديصسب هصسأار
.هدلاو ةزانج يف

طيمز .ع
نيدايملل هتدوع لجؤوي ةباسصإ’إ نم هيفاعت مدع

هلبقتسسمو صسين نع بايغلآ لسصآوي لاطع
اسضومغ دآدزي

حانجو يرئازجلا يلودلا لاطع فصسوي ضسوباك لصصاوتي
هتدوع تلجأا يتلاو ،تاباصصإ’ا يلاوت ببصسب يصسنرفلا ضسين
لوح رثكأا ضضومغلا ديزي ام ،تابصسانملا ديدعلا يف نيدايملل
.هلبقتصسم

رورم دعب ضسين قيرف نع «رصضخلا» مجن بايغ رمتصسيو
بردملا فصشك ثيح ،اهل ضضرعت ةباصصإا رخآا نع عيباصسأا ةثÓث
راظتن’ا ىلع اربجم نوكيصس نميأ’ا ريهظلا نأا ايصسروأا نايردأا
دحل» :ا˘حر˘صصم ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ،ىر˘خأا ما˘يأا ةر˘صشع˘ل
تابيردتلا فانئتصسا هنكمي ’و ،اديعب لازي ’ فصسوي ةعاصسلا

نع ينامورلا ينقتلا نم ةحصضاو ةلاصسر يف ،«ةليكصشتلا عم
ماتلا يفاعتلا لبق ةصسفانملا فانئتصسا نع وداراب جيرخ زجع
.ةباصصإ’ا نم

ةيصساصسأ’ا هتكراصشم لجصس ضسارطصشم نبا نأا مولعملا نمو
ةليصصح يهو ،«1 غيللا» تاصسفانم يف طقف تايرابُم عبصس يف
.نيريخأ’ا نيمصسوملاب ةنراقم ةفيعصض ىقبت

طيمز .ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 «ريغسصلآ» يمولب
دمحم باصشلا لجصس
بع’ يمولب ريصشبلا

افده نارهو ةيدولوم
يف هقيرف عم ايملاع
داحتا فيصضلا كابصش
بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب ةر˘˘˘˘كصسب
،ةنابز دمحأا ديهصشلا

ل˘˘ج˘˘˘ن فد˘˘˘ه ءا˘˘˘جو
ةر˘˘˘˘كلا ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صسأا
ر˘صضخ˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘˘خآا ي˘˘˘ف ي˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ب
˘ما˘مأا ءا˘ق˘ل˘لا ضسا˘˘ف˘˘نأا
يذ˘˘لا هد˘˘لاو را˘˘ظ˘˘نأا

ي˘˘ف اد˘˘جاو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك
ينطولا بختنملا ةقفر ارصضاح ناك «ريغصصلا» يمولب نأا مولعملا نمو ،ةيفرصشلا ةصصنملا
.ضسنوت يف ترج يتلا «فانول» ةرود يف ةنصس02 نم لقأ’ يرئازجلا

!نييرسصملآ بسضغي اميسسيت
م˘كح˘لا رار˘ق را˘ثأا
كÓماب ي˘بو˘ي˘ثإ’ا
˘مد˘ع˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صسي˘˘ت
ة˘ل˘˘كر با˘˘صست˘˘حا

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصل ءاز˘˘˘˘ج
كلامزلا
ي˘˘˘ف ير˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م
تاظ˘ح˘ل ر˘خآا ي˘ف
ة˘جو˘م ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف بصضغ
ةانقب عيذملا رخصسو ،ةدمعتم ريغ ديلاب ةركلا ضسمل مكحلا ربتعا ذإا ،ةيرصصملا ريهامجلا طاصسوأا
ثدحت امك ،ةطقللا ةروصص رصشنو ،«؟هلامو» :Óئاق ءاقللا بقع ةديرغت يف يفيفع دمحأا كلامزلا
،«ةيقيرفإ’ا ةراقلا يف ءادوصس ةطقن ميكحتلا» :Óئاق ةعقاولا نع بصضغب مÓع لÓب قلعملا

.«ةيقيرفإ’ا تاعومجملا رود يف رافلا بايغ نم يناعتصس ةيرصصملا ةيدنأ’ا» :فاصضأاو

نوبلاطي ةركسسب راسصنأآ
دعب نيلوؤوسسملآ ليحرب

نآرهو يف ةراسسخلآ

ةبلاطم ىلإا ةركصسب داحتا راصصنأا عراصس
كرتو ليحرلا ةرورصضب قيرفلا يلوؤوصسم
نكمي ام ذاقنإا ىلع رداق وه نمل قيرفلا
‐مهبصسح ‐اوق˘ف˘خأا م˘ه˘نأا ة˘صصا˘خ ،هذا˘ق˘نإا
نأا ا˘م˘ب ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف
ناديملا يف اهلمع ىح˘صضأا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
لعج مهتاقح˘ت˘صسم ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع˘ف ،ادرا˘صش
ةبصسنلا˘ب ة˘صصا˘خ رو˘هد˘ت˘ت تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
نم نونيدي نيأا ،ىمادقلاب نوربتعي نمل
را˘صصنأا ق˘ل˘ع د˘قو ،ي˘صضا˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ىلع قيرفلا رقم لباقم مهتيار قيرفلا
نابيزلا ءانبأا ديعي لح ىلإا لوصصولا لمأا
.اعيرصس ةهجاولا ىلإا

 صشيعي حيرسصت
 ءانثلآ ىقلي

ةريدتسسملآ قاسشع نم

د˘ع˘ب ضشي˘ع˘ي ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘˘لا لا˘˘ق
ةليلم نيع ةيعمج هقيرف ةارابم ةياهن
اهيف زاف ي˘ت˘لاو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ما˘مأا
انصصحم اقيرف دجو هنأا ،در نود فدهب

،طقف هتصسمل ةفاصضإا ىلع لمعو اديج
ريبكلا لمعلاب هصسفن تقولا يف اديصشم
دا˘ق يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا
تيآا دصصقي) يصضام˘لا م˘صسو˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ا˘م و˘هو ،(ةرار˘˘غو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لاو يدو˘˘ج
لصضفأا قيقحت ىلع ‐لاق امك ‐هدعاصس
يذلا حيرصصتلا وهو ،نآ’ا دحل جئاتنلا
لصصاوتلا عقاوم يف عيمجلا هعم لعافت
ى˘ل˘˘عو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث˘˘م ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
.هتيفارتحا

بورخلآ ذقني «باسستآولآ»
«يفروفلآ» ةبوقع نم

لوأا ثدحلا بورخلا ةيعمج ولوؤوصسم عنصص
«rcp» قئاثو ىلع ةقداصصملا مدع ببصسب ضسمأا

قيرفلا وبع’ اهيف ىرجأا يتلا ةدايعلا فرط نم
ام وهو ،«انوروك» ضسوريفب ةصصاخلا مهفوصشك
ةلباقملا قÓطنا ضضفري ءاقللا ظفاحم لعج
ةرادإ’ا لعج ام و˘هو ،ا˘ه˘ت˘ي˘عر˘صش مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب
حيحصصت مت ذإا ،ةدايعلا عم لصصاوتلا ىلع لمعت
قداصصمو رصشؤوم فوصشكلا لاصسرإا ربع رومأ’ا

لصصت نأا لبق ،«باصستاولا» ةينقت ربع اهيلع
.يناثلا طوصشلا قÓطنا عم

رهاط نبب عمتجآ يدمح
 هتايونعم نيسسحت لواحو

يدمح دوليم ةنيطنصسق بابصش بردم لصضف
نابلو ينب ءاقل ضشماه ىلع ضسمأا عامتج’ا

ةردق اديج يعي هنوك ،رهاط نب مجاهملا عم
لÓخ ن˘م ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف ةدا˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع بعÓ˘لا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا لوا˘ح د˘قو ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ق˘ث˘لا ه˘ح˘ن˘˘م
ه˘ت˘ق˘ث د˘كأا ذإا ،بعÓ˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا بر˘ت˘غ˘˘م˘˘لا
ي˘ف ل˘م˘ع˘ي نأا ى˘ل˘ع ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف ة˘ما˘ت˘˘لا
ةو˘صشن ةدا˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا
ةتفللا يهو ،نيصسفانملا ىمرم يف فيدهتلا
مهنوك ةريبك ةيباجيإاب نوبعÓلا اهلباق يتلا

يف زازب ني˘صسا˘ي ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا او˘ب˘لا˘ط
.ةرداغملاب هل حامصسلا مدعب قباصسلا

qarsana@essalamonline.com
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 ةديدج ةيحسض
ىلع وطصسلا تايلمع تدادزا
ي˘ف ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ةر˘كلا مو˘ج˘ن
نا˘˘ك ثي˘˘˘ح ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘نوآ’ا
ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا و˘لرا˘ك ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا
ةيحصض نوترفيإ’ ينفلا ريدملا

ه˘لز˘ن˘م ضضر˘ع˘ت د˘ع˘˘ب  ةد˘˘يد˘˘ج
لوبرفيل يحاوصض يف وطصسلل
ن˘ي˘م˘ث˘ل˘م ضصو˘˘صصل ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
لوبرفيل» عقوم هركذ ام بصسح
هتاذ ردصصملا فاصضأاو ،«وكيإا
اًدجاوتم نكي مل يتوليصشنأا نأا
تفاخأا هتنبا نكل ،وطصسلا ءانثأا
ى˘لإا م˘ه˘ب ع˘˘فد ا˘˘م ضصو˘˘صصل˘˘لا
يأا ليجصست متي ملو اذه ،رارفلا
.وطصسلا ةيلمع يف رارصضأا

15

؟«ةكيدلآ» دوقي وزيز
ةرو˘˘˘ط˘˘˘صسأ’ا م˘˘˘صسا ددر˘˘˘ت˘˘˘˘ي
لا˘ير برد˘˘مو ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

نيدلا نيز ينابصس’ا ديردم
دا˘˘ح˘˘ت’ا ة˘˘قورأا ي˘˘ف ناد˘˘يز
ةرتفلا لÓخ ةوقب يصسنرفلا
ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ةدايقل ةدا˘ع˘لا قو˘ف ا˘ًح˘صشر˘م
ةلحرملا يف اصسنرف بختنم
ليون حيم˘ل˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
دا˘˘ح˘˘ت’ا ضسي˘˘ئر تير˘˘˘غو˘˘˘ل
«وزيز» نأا ةبع˘ل˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا
ي˘ف ة˘كيد˘لا بخا˘ن نو˘كي˘صس
ن˘مو ،بما˘صشيد ل˘ي˘حر لا˘˘ح
،2202 ملاعلا ضسأاك تاصسفانم ىتح يصسنرفلا بختنملا عم بماصشيد هيديد دقع نأا مولعملا

.2202 ناوج ىتح يكلملا يدانلا عم هدقع ددم يذلا ناديز عم هصسفن رمأ’ا وهو
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ةÓسصلآ تيقآوم

يآرسس ةطلغ ةليكسشت نع بايغلآ لسصآوي ›وغيف̂ 
اسضومغ دآدزي هلبقتسسمو صسين نع بايغلآ لسصآوي لاطع̂ 

يآد Úسسح رسصن ةرآدإآ
 فلم لمكتسست

فÙÎآ يدانلآ
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ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل تاعومÛا رود نم ىـلوألا ةلو÷ا

رئاز÷ا ةيدولوم ياد Úصسح رصصن

تÈجأآ» :ةمحر نب
يدلآو ةقرافم ىلع
تابوعسص تهجآوو

«اسسنرف ‘

ىركذ أاوصسأا ىقبت هدلاو ةافو

دادزولب بابصش0 ‐0يبميزام يب يت

يسشابموبول نم نيمث لداعتب نودوعي «ةبيقعلآ ءانبأآ»

ينطولا بختنملل اديدج ابيبط Êاطلصس

جيوÎلآ ىلع قفآوت فافلآ
صضيبأ’آ رحبلآ باعلأآ ةرودل

نآرهوب طسسوتŸآ

ةرهاقلا نم ةنيمث لداعت ةطقنب ةدوعلا دعب

لداعتلآ ةطقن» :ينآرمع
لمع انمامأآو ايونعم انزفحت

«كرآدتلل ريبك


