
نكسسلل قبسسألا ريزولا
مامأا رامط ديحولا دبع

قيقحتلا يسضاق

Úماعو ةءاÈلا Úب ماكحأا
تاراطإاو ›وؤوسسم قح ‘ اسسبح

50صص«Òفسسلا» قدنفب
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تاي‹رب عيب ‘ Êويهصصلا نايكلا طروت ¤إا راصشأا
صسصسجتلا ‘ بغرت يتلا لودلل ةيموجه

بلطتي ليوط راصسم فرطتلا ةحفاكم نأا تدكأا
ةيباقعلا تاءارجإلا نييحتو نواعتلا

ققحتلا راصسم ‘ لمعي اروتصس نإا لاق
ةيرامعتصسلا ةبق◊ا صصيح“و

Èتعي يسسنرفلا Òفسسلا
اكيرسش رئاز÷ا

30 صص اسسنرفل ايجيتاÎسسا

بصصنم هيلوت ةÎفب قلعتت داصسف ةيصضق ‘
Âاغتصسم ةيلو ›او

لوخد ددصصب وهو نيدموب يراوه راطمب هفيقوت مت
ينطولا بارتلا

داتع عيبو ةيمومع لاومأا ديدبتو داصسف مهتب
يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم Èع

50صص

صسل‹ وصضع ،روصشاع صسايلإا كراصش
ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب صسمأا لوأا ،ة˘˘مألا
لوح عامتجا ‘ دعب نع لصصاوتلا

ةÁز˘ه˘لا د˘ع˘ب تا˘يد˘ح˘ت˘لا» عو˘˘صضو˘˘م
،«(صشعاد) م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
رحبلل ةيناÈŸلا ة˘ي˘ع˘م÷ا ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ط˘˘˘صسو˘˘˘تŸا صضي˘˘˘بألا

ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كŸ ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا ∙ألا بت˘˘˘˘ك˘˘˘˘م
.باهرإلا

ماعلا قفرŸا ‘ ةيبوسسÙاو ةوسشرلا ةحفاكم تايلآا ليعفتل وعدي دوجلب
30 صصةيجولونكتلا تاماعدلا Èع اميصسل هتابلطتÃو نطاوŸا ىواكصشب مامتهلا ةرورصض ىلع ددصش

اهتبرجت شضرعتسست رئازجلا
باهرإلا ةبراحم يف ةدئارلا

ةيطسسوتملا ةيناملربلا ةيعمجلاب

برح نم رذحي رميحلب
رئاز÷ا فدهتسست ةينوÎكلا

ةطلسسلا شسسسأا شضيوقتل

30 صص

30 صص

رهصشأا6 نوصضغ يف ةزهاج نوكتل اهميمرتل ةمخصض ةيلام غلابم دصصر

ةيسضق يف مهتملا ةمكاحم ليجأات
لبق نمةمامك نويلم531 داريتسسا

ةيزكرملا ةيلديسصلا

عاطقلا يف اهعون نم ىلوألا دعت
1002 ماع ذنم

ءاسصحإل ةيلمع ربكأا قÓطإا
ةورثلاو ةيحÓفلا تارمثتسسملا

شسرام رهسش يف ةيناويحلا
40 صص

50صص

«ةئرتهملا» ةيعماجلا تاماقإلا قلغ ررقت ةموكحلا
يبÓطلا مرحلا لخاد تازواجتلا ةبراحمل ششيتفت ناجل ثادحتسسا :نايز نب

40 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup: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
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! راسصعإلا نيع يف «ريم»

،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ضسي˘˘ئر ه˘˘جاو˘˘ي
لمحت تاصسراممب قلعتت ةريطخ ةلكصشم
اهيف طروت ،ةينوناق ريغ تافرصصت ةهبصش
،ةيدلبلا ضسأار ىلع ةيباختنلا هتدهع ءانثأا

ضسيئر نأا ىلإا ةرفوتملا تامولعملا ريصشتو
ضصخت تارارق3 ىلع عقو يلاحلا ةيدلبلا
ةهبصش لمحت اهلك يتلا ةثÓثلا هئاقدصصأا
ريملا  نأا ينعي ام وهو ،ينوناق ريغ زواجت
.قيقحتلا بتاكم نم بيرق

 يرئازجلا ذيملتلا
؟نيأا ىلإا

يف ةيوبرتلا تاصسصسؤوم˘لا ةا˘نا˘ع˘م م˘قا˘ف˘ت˘ت
ةيعامتجلا تافآلا ةرثك ببصسب ،رئازجلا
رارغ ىلع اهلخادب ةرصشتنم تحبصصأا يتلا
نم رطخألاو ،خلا..ن˘ي˘خد˘ت˘لا ،تارد˘خ˘م˘لا

ىلع ذيمÓتلا ضضعب مادقإا وه كلذ لك
ذ˘ي˘م˘ل˘ت لوا˘ح ثي˘ح ،را˘ح˘ت˘نلا تلوا˘ح˘م
ديزوب نب ةطصسوتم لخاد اقرح راحتنلا

لقن متو ،ةفلجلا ةيلو ةيصسيردإلاب رامع
ىلع ةريطخ دج ةلاح يف وهو ةيحصضلا

ةيصسيردإلا ىفصشتصسم ىلإا ةعرصسلا حانج
ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا ةر˘صشا˘ب˘م ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘ل
ذيملتلا نم نوبرقم ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ةر˘يود˘لا

ى˘لإا ل˘ع˘ف˘لا ى˘ل˘ع ه˘ماد˘قإا بب˘صس او˘˘ّح˘˘جر
لاؤوصسلا ىقبيو ،اهنم يناعي ةيلئاع لكاصشم
.»؟ نيأا ىلإا ةيرئازجلا ةصسردملا» :احورطم

 بيرق ريدم
! ةمكحملا نم

لمعي ايذيفنت اريدم نأا ىلإا تامولعم ريصشت
تاقفصصب قلعتت امهت هجاوي ،ةيادرغ ةيلوب
تدا˘فأاو ،ا˘ه˘ت˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق ىد˘˘م ي˘˘ف كصش ل˘˘ح˘˘م
لو˘˘ح تم˘˘ت تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘تاذ ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا

،ىرخأا تÓماعمو ةيريدملا  اهتمربأا تاقفصص
.ةحلصصم ضسيئر طروت اهيف ضضرتفي

دسض ةلمح
«ةيمÓسسإلا ةيلازعنلا»

،ةيرئازج لوصصأا نم ةيصسنرف ينوتيز داعصس
فو˘ف˘صص ي˘˘ف ل˘˘ئÓ˘˘ق˘˘لا باو˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘حاو
نع ةوقب نوعفادي نيذلاو ةمكاحلا ةيبلغألا
ضضرعتت ام ار˘ي˘ث˘ك ي˘ت˘لا ،ة˘م˘ل˘صسم˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا
ةقيصض ةحاصسمب ىوصس ىظحت لو ،داقتنÓل
داعصس لوقتو .اهفقاومو اهصسفن نع ريبعتلل
ةمكاحم» ه˘ت˘ّم˘صس ا˘م˘م تم˘ئ˘صس ا˘ه˘نإا ي˘نو˘ت˘يز
ديدنتلا مزتعتو اصسنرف يف ةيراجلا «مÓصسإلا
هذ˘ه تح˘صضأاو ،ح˘صضاوو ٍلا˘ع تو˘˘صصب كلذ˘˘ب
ةيصسنرفلا فحصصلا نيوانع ردصصتت ةيناملربلا
نوناقلا عورصشمب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ف˘قاو˘م بب˘صسب
«ةيومÓ˘صسإلا ة˘ي˘لا˘صصف˘نلا» د˘صض ي˘مو˘كح˘لا
ةيع˘م˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ه˘ت˘صشقا˘ن˘م ير˘ج˘ت يذ˘لا
ةبراحمل ريبادت عصضو ىلإا فدهيو ،ةينطولا
.«يومÓصسإلا فرطتلا»

qarsana@essalamonline.com
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داسسف حئاسضف بلق يف لامعأا لاجر
ةينمأا تاقيقحت تلمصش
لوح0202 ما˘˘ع ي˘˘˘ف
ةيلو يف داصسف اياصضق
نع لقي ل ام ،ةفلجلا

لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘جر11
نم3 م˘ه˘ن˘م لوا˘ق˘˘مو
فصشكو ،ةيلولا جراخ
نأا ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘مأا رد˘˘˘˘˘˘˘صصم
ةقلعت˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
بعÓ˘ت دا˘صسف ا˘يا˘صضق˘˘ب
ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ضضور˘˘قو ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ي˘˘كن˘˘ب
ماعلا ةيادب ذنم تلمصش
راصشأاو ،ةريبكلاو ةرواجملا ةراصسو نيع ةرئاد نم3 مهنيب نم ةيلولا نم لامعأا لجر11 ،طرافلا

ةدع مهباوجتصسا مت ةحوتفملا اياصضقلاب نيينعملا لامعألا لاجر نم لقألا ىلع3 نأا ىلإا ردصصم
نوينعملا اهب عباتي يتلا اياصضقلا قلعتتو ،ةيلولاب كردلاو نمألا حلاصصم ىوتصسم ىلع تارم
.ةيمومع تاقفصصب بعÓتو ةيفاك تانامصض رفوت نود ةيكنب ضضورقو رامثتصسا تافلمب بعÓتب

عئاسضلا تقولا
ىلع نولقنتملا نونطاوملا ددن

نم ،نونكع نب ةدلارز قيرط
اذه هفر˘ع˘ي ر˘ي˘ب˘كلا ظا˘ظ˘ت˘كلا
نو˘ع˘ي˘صضي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ر˘ي˘خألا
،مهتقو نم ني˘ت˘عا˘صس ن˘م ر˘ث˘كأا

ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا م˘˘˘˘غر
ل هيلع اهنوصضقي نأا ضضورفملا
ع˘جر˘يو ،ة˘عا˘صس ع˘بر زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ى˘لإا بب˘صسلا ن˘ي˘ق˘ئا˘˘صسلا ضضع˘˘ب

ثداوح نم افوخ نولهمتي مهلعجي ام ،ةعيرصسلا قرطلا طصسو تاعولابلا ةيطغأا ةقرصس ةدوع
انيصشم هوربتعاو نونطاوملا هركنتصسا اذه كولصسلا ،مهتاكلتممو مهحاورأا ىلع يتأات دق ةريطخ
.تاقرطلا تاكبصش ريوطت يف ةلودلا يعاصسم مدخي ل هناو ةصصاخ

ةيطارقوريب تاسسرامم
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ضضع˘˘˘ب بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ىلع مهلوصصح مدع نم ،ةمصصاعلاب
دير˘ب˘لا ز˘كار˘م˘ب ة˘ي˘ب˘هذ˘لا م˘ه˘ت˘قا˘ط˘ب
مهيقلت نم مغرلا ىلع مهنم ةبيرقلا

كانه ىلإا لقنتلا بوجوب ديفت ةلاصسر
نم ءاهتنلا مت امدعب اهبحصس لجا نم
مل ةقاطبلا نأا مهل ليق ثيح ،اهدادعإا
بارغ˘ت˘صسا را˘ثأا ا˘م و˘هو د˘ع˘ب ز˘ه˘ج˘ت
،ةلصسرملا ةلاصسرلا ةيدج لوح ءلؤوه
،كيبابصشلاب ةنوكرملا تافلملا طصسو يف اهنع ثحبلا نع نيفظوملا لصسكب قلعتي رمألا نأا مأا
هيلإا ىعصست ام ضسكع ةرادإلا يف ةيطارقوريبلا ضسركت تاصسرامملا هذه لثم ناف رمألا ناك يأا
. رمألا ىلع مهدر يف نيقلعملا ضضعب لوقي ةديدجلا رئازجلا ىعصسمو ةلودلا

ةيكذلا ةموكحلا
ةعجارمل رئازجلا هجتت
نيناوقلا نم ةعومجم
ءا˘صصحإلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا

ة˘˘كب˘˘˘صشلا˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لاو
نمأا اذكو ،ةيتوبكنعلا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ةينورتكلإلا ة˘مو˘كح˘لا
فر˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ما˘˘كلا

ةنم˘قر˘لا ةرازو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لخديو ،تايئاصصحإلاو
ل˘م˘ع را˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا تارازو
ميلعتلا ،ديربلا ،ةيلاملا
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ،ي˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ل˘صصاو˘ت˘تو ،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لاو
ماظنب تائيهلا فلتخمل ةعباتلا ةيلحملا تارادإلاو ةموكحلا تارازو فلتخم طبر لامعأا

.ةيمقر ةيموكح ةرادإا ءاصشنإاب يهتنتصس يتلا تايصصوتلل اذيفنت يزكرم يمقر
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watan@essalamonline.com

موي لÓ˘خ ،دو˘ج˘ل˘ب ح˘صضوأا
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن ي˘˘˘صسارد
يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

لوح ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
نأا ،«ماعلا قفرملا تايقÓخأا»
ىلع ربجم يمو˘م˘ع˘لا نو˘ع˘لا
ةدو˘ج تاذ تا˘˘مد˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
،بعصشلا تابلطتمل بيجتصست
ىلع لمعلاب ربجم نوعلا نأاو
ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘قر˘˘ت
،ه˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

لوانتمب تامولع˘م˘لا ع˘صضوو
ر˘˘يزو لا˘˘قو .ن˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘حÓ˘˘صصإا نإا ،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
بجوتصست ،تاءارجإلا طيصسبت
رصصنعلا يف رثكأا رامثتصسلا
ءا˘ق˘ت˘˘نا لÓ˘˘خ ن˘˘م ير˘˘صشب˘˘لا

مييقتو ،ئدابم تاذ تاءافك
تا˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خألا ة˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صسم
ةمدخلا نيصسحت يف ةيفيظولا

ه˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأا زار˘˘˘˘بإا ةرور˘˘˘˘صضو
ىلع ،دوجلب د˘كأاو .ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ىوا˘كصشب ما˘م˘ت˘هلا ةرور˘˘صض
اميصسل هتابلطتمبو نطاوملا

،ةيجولونكتلا تاماعدلا ربع
تايلآلا معد بوجو ىلإا ايعاد
ضسيصسحتلا لÓخ نم ةليفكلا
ىلع هرصشنو جهنم˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،قا˘˘ط˘˘ن ع˘˘صسوأا
ميق˘لا ح˘صضو˘ت ق˘ي˘ثاو˘م داد˘عإا
فظوملا تابجاوو ،ةيقÓخألا
رطأا عصضوو ،نيعفتنملا ءازإا
امك .كلذ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ن˘ع ،دو˘ج˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك ف˘˘صشك
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘صشلا

ةريصسملا ةينوناقلا ضصوصصنلا
قفر˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘صصر˘م˘ل˘ل
6102 يف ثدحتصسملا ماعلا
طونملا ماهم˘لا ز˘يز˘ع˘ت د˘صصق
ئدابم ءاصسرإا نم هنيكمتو هب
ةيلاعفب هتمهاصسمو ةمكوحلا
،ماعلا قفر˘م˘لا˘ب ءا˘ق˘ترلا ي˘ف
‐ لمعلا متي هنأا دوجلب دافأاو
يرودلا مييقتلا ىلع ‐اصضيأا
ءارجإا˘ب ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا ل˘م˘ع˘ل
ةيناديم تاقيقحتو تاصسارد
نم ةيلمع تايعجرم دادعإاو
كلذو ه˘˘˘˘ئادأا ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘˘جأا
تارادإلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
.ةينعملا

ماقملا اذه يف ريزولا ركذو
تماق ةيمومعلا تاطلصسلا نأا
قفارم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا زا˘ج˘نإا˘ب
نيناوقلا نم ة˘نا˘صسر˘ت داد˘عإاو
ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘ت د˘˘˘صصق

نطاوملل ةمدقم˘لا تا˘مد˘خ˘لا
يمرت ريبادتو دعاوق ءاصسرإاو
ةيغب ،قفارملا هذه ميظنت ىلإا
تارو˘ط˘ت˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

اهنم ةيجو˘لو˘ن˘كت˘لا ة˘صصا˘خو
بل˘˘˘صص ي˘˘˘ف ل˘˘˘ظ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ضسيئر تايو˘لوأاو تا˘ما˘م˘ت˘ها
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
.نوبت

،ريزولا فيصضي ،تعصس امك
ةرداق ةديدج ةبراقم ينبت ىلإا

تا˘ي˘قÓ˘خألا ضسير˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
فدهت تايلآا قفو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
هتابجاوب فظوملا دييقت ىلإا

هب ةطونملا ماهملا ةيدأات دنع
،لاق امك ،جهنملا اذه رابتعاب
هذه ءادأا نيصسحتل ةعجان ةيلآا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت لÓ˘خ ن˘م ق˘فار˘˘م˘˘لا
لاكصشأا عيمج ةحفاكم تاودأا

ة˘˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘مو دا˘˘˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘˘لا
ةيبوصسحملاو ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

ةيفاف˘صشلا نا˘م˘صضو ةو˘صشر˘لاو
.ماعلا قفرملا رييصست يف

ةيجولونكتلا تاماعدلا Èع اميشس’ هتابلطتÃو نطاوŸا ىواكششب مامته’ا ةرورشض ىلع ددشش

ماعلا قفرŸا ‘ ةيبوسسÙاو ةوسشرلا ةحفاكم تايلآا ليعفتل وعدي دوجلب
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،ةوششرلا نع يمومعلا نوعلا داعتبا ةرورشض ىلع ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو دوجلب لامك دّدشش
طيشسبتو ماعلا قفرملا ءادأا نيشسحتل ةيمومعلا تاطلشسلا دوهج نأا افيشضم ،تافآ’ا نم اهريغو ةيبوشسحملاو

.ةيلوؤوشسملا حورو ميقلاو ةءافكلاب لحتم يرششب رشصنع نود اهرامثب يتأات نل نينطاوملل ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا

تاي‹رب عيب ‘ Êويهشصلا نايكلا طروت ¤إا راششأا
ضسشسجتلا ‘ بغرت يتلا لودلل ةيموجه

ةينوÎكلا برح نم رذحي رميحلب
ةطلسسلا شسسسأا شضيوقتل رئاز÷ا فدهتسست

ةيرامعتشس’ا ةبق◊ا ضصيح“و ققحتلا راشسم ‘ لمعي اروتشس نإا لاق

اكيرسش رئاز÷ا Èتعي يسسنرفلا Òفسسلا
 اسسنرفل ايجيتاÎسسا

ر˘يزو ر˘م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع رذ˘˘ح
ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘صصتلا
بر˘ح ر˘طا˘خ˘م ن˘م ،ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل
ر˘ئاز˘ج˘لا فد˘ه˘ت˘صست ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلا

نأا ادكؤوم ،ةيبنجأا تاهج اهدوقتو
نم اجصسن تصسيل تاريذحتلا هذه
فر˘ع˘ي ا˘م˘ل ارار˘ت˘جا لو لا˘ي˘˘خ˘˘لا
ع˘قاو و˘ه ل˘ب ،ي˘جرا˘خ˘لا ود˘ع˘لا˘ب
.مزحب هعم لماعتلا بجي ضشاعم

ح˘ير˘صصت ي˘ف ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب دا˘˘فأا
عتمتت لودلا عيمج نأا ،يفحصص
ة˘صصا˘خ ة˘ي˘م˘صسر ةد˘ي˘ق˘ع˘ب مو˘ي˘˘لا
،ةيمصسرلا ةينورتكلإلا ةبراحملاب
يتلا تاطاصشنلا ريطأات ىلإا فدهت
يناربيصسلا ءاصضفلا يف اهذاختا متي
ة˘م˘ظ˘نألا ى˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا د˘˘صصق
وأا ةر˘فو˘ب ضسا˘صسم˘لاو ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م˘˘لا
نأا اح˘صضو˘م ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ة˘ير˘صس
ءاصضف˘لا ي˘ف ة˘ير˘صسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةصسصسوجلا»ـب قلع˘ت˘ت ي˘نار˘ب˘ي˘صسلا

ن˘ع ر˘ي˘مد˘ت˘لا اذ˘كو بير˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو ة˘يا˘عد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ضسصسأا ضضيوقت دصصقب ،ةصضرغملا
ا˘ه˘ت˘م˘جا˘ه˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘ط˘ل˘صسلا

ميقلا لاجم يف اهتعمصس هيوصشتو
،«ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا ن˘˘م ا˘˘هد˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘تو
كل˘˘صس م˘˘ت˘˘ي ،كلذ ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لو
‐ «اهقارتخا نكمي ل» تاراصسم
نأا ىلإا راصشأا يذلا ‐رميحلب بصسح
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘˘صسو
رصشنو جات˘نإل ر˘صشب˘لا تمد˘خ˘ت˘صسا

ن˘ي˘ناو˘ق˘لا مار˘ت˘حا ع˘م م˘ه˘ل˘ئا˘صسر
وأا قÓخألا دعاوقو تاميظنتلاو
ة˘جرد ق˘ق˘ح˘ي ا˘م و˘˘هو ،فار˘˘عألا

مل رمألا نأا لإا ،ةنئمطم ةيلوؤوصسم
ةعباتلا تانزخملا عم كلذك دعي
توبورلل ةيمزراوخ˘لا ير˘ي˘صسم˘ل
كو˘ب˘صسيا˘فو ر˘ت˘يو˘تو ل˘غو˘غ ي˘ف
هيبصش عصضو يف ايئاقلت ةريصسملا
ا˘مد˘ن˘ع را˘ي˘ط نود تار˘˘ئا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
نكل ،لتق تايلمع يف مدختصست
ر˘صشب˘لا ن˘م يأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا نود
.كلذ ةيلوؤوصسم

ءا˘صضف˘لا نأا Ó˘ئا˘˘ق در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
ةفاك بلق يف د˘جو˘ي ي˘نار˘ب˘ي˘صسلا
ةر˘ط˘ي˘صسلا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا عا˘م˘طألا

اميف لثمتي يصسيئر ببصسل هيلع
ىدل باطقتصسا ةوق نم هب عتمتي
،بابصشلا ةئف اميصسل نينطاوملا

0202 ةنصس يف هنأا ىلإا اريصشم
06 برقي ام تنرتنإلا بطقتصسا
ام وهو ملاعلا ناكصس نم ةئاملاب
مهنم ،ضصخصش رايلم5.4 لثمي
تاباصسح نوكل˘ت˘م˘ي را˘ي˘ل˘م8.3
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لاؤوصس ىلع هدر يفو.يعامتجلا
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا طرو˘˘˘˘ت ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
بر˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صصلا
ام نأا رميح˘ل˘ب لا˘ق ،ة˘ي˘نور˘ت˘كللا
ثاحبأا نم نايكلا اذه هب موقي

ةيندملا ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ير˘كصسع
ءاخصسب يذغت يتلا ةداملا» ربتعي
تا˘كر˘صشلا ة˘ع˘ف˘تر˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت˘˘بو
.«يناربيصسلا ءاصضفلا يف ةلماعلا

ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب» نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
يتلا ةيرصس رثكألا تايجولونكتلا
لظت ،نايكلا اذه وروطم اهجتنأا
ةير˘كصسع˘لا ا˘ه˘خ˘صسن˘ب ا˘بر˘ق ر˘ث˘كأا
د˘˘˘حأا لا˘˘˘˘ح و˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصألا
متي يتلا ةيموجه˘لا تا˘ي˘ج˘مر˘ب˘لا
ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا لود˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘˘ي˘˘ب
اذكو اهين˘طاو˘م ى˘ل˘ع ضسصسج˘ت˘لا
تا˘كر˘صشل˘لو ة˘عزا˘ن˘ت˘م˘لا لود˘ل˘ل
لوصصحلا يف لمأات يتلا ةصصاخلا

اهيصسفانم ىلع قوفت وأا ةزيم ىلع
اهنئابز لÓغتصسا نصسح نامصض وأا

مهتارايخ هيجوتو مهيلع ريثأاتلاو
هذ˘ه جا˘مدإا در˘ج˘م˘بو ،ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
تا˘˘صصن˘˘م ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ط˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا
،نيمدختصسملا رييÓم اهلمعتصسي
ةيصسوصساجلا تايجمربلا هذه نإاف
تا˘مÓ˘ع˘ت˘صسلا ح˘لا˘صصم˘ل ر˘فو˘˘ت
نوكي داكي ادعب ةينعملا لودلل

.«ايملاع
ز.ضسواط

ريفصسلا تييوغ اوصسنرف ربتعا
اكيرصش رئازجلا ،رئازجلاب يصسنرفلا
رظنلاب اصسنرفل ةبصسنلاب ايجيتارتصسا
ا˘ه˘ل˘ي˘كصشتو ة˘يرا˘ق˘لا ا˘ه˘تو˘ق ى˘˘لإا
مهاصسي ،يصسامولبد نزاوت روحمل
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا تا˘˘مزألا ل˘˘ح ي˘˘ف
او˘˘صسنر˘˘ف فر˘˘ت˘˘عاو.ةيلودلاو
،ي˘ف˘ح˘صص ح˘ير˘صصت ي˘ف تي˘˘يو˘˘غ
مغر ،نيدلبلا نيب ميلألا يصضاملاب
رزاجملا عصشبأا تبكترا اصسنرف نأا
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
،اهرامعتصسا ةرتف لÓخ نييرئازجلا

ةيرئازجلا تاقÓ˘ع˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘م
ة˘قاد˘صصلا ا˘هز˘˘ي˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

ثدح˘ت˘م˘لا ف˘صصوو.ةكارصشلاو
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘م هدÓ˘˘˘ب ة˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع
طباورلا هذه نأا انيبم ،ةعونتملاب
عقاو ىلإا يصسايصسلا دعبلا زواجتت
يطاعتلا لعفب دصسجتي ،ضسوملم
تانوكملا ديعصص ىلع يناصسنإلا
ريكفتو مولعو ثوحب نم ةيندملا

ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ن˘ف˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق اذ˘˘كو
.هلوق دح ىلع ،اهريغو ةصضايرلاو

دافأا ،ةركاذلا فلمب قلعتي اميفو
خرؤو˘م˘لا نأا˘ب ،تي˘˘يو˘˘غ او˘˘صسنار˘˘ف
فلكملا اروتصس نيماينب يصسنرفلا

ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘˘م˘˘يا

ةبقحلا ضصيحمتو ققحتلا راصسم
عقاو مامأا اهعصضول ،ةيرامعتصسلا
هب تماق امب ،يعامجلا فارتعلا
،رئازجلا يف ةيرامعتصسلا اصسنرف
ع˘فد˘لا ي˘ف م˘ه˘صسي˘صس يذ˘لا ر˘˘مألا
اعدو .اصسنرفو رئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ةرور˘صض ى˘˘لإا تي˘˘يو˘˘غ ر˘˘ي˘˘ف˘˘صسلا
ةبغرلل يصسنرفلا فرطلا راهظتصسا
نم نييرئازجلا عم حلاصصتلا يف
تاردا˘˘ب˘˘مو تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘صس لÓ˘˘˘خ
.ةصسوململاو ةيزمرلاب اهفصصو

نع يصسنرفلا ريفصسلا ثدحتو
ركذ ثيح ،ةيوار˘ح˘صصلا ة˘ي˘صضق˘لا
ليعفتل معادلا يصسنرفلا فقوملاب
،عارصصلا يف ةيصساي˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

هدÓب ةموكح نأا تييوغ فصشكو
ل˘ح دا˘ج˘يإل ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م تعد
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘ل˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ئادو كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشم
ةيعرصشلا ةلظم تحت ةيوارحصصلا
ةئي˘ه لا˘صسرإا بنا˘ج ى˘لا ،ة˘ي˘لود˘لا
يم˘مأا ثو˘ع˘ب˘م˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
داجيإاو عازنلا فارطأا نيب قيصسنتلل

.يئاهن لح
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ةيباقعلا تاءارجإ’ا نييحتو نواعتلا بلطتي ليوط راشسم فرطتلا ةحفاكم نأا تدكأا

باهرإلا ةبراحم يف ةدئارلا اهتبرجت شضرعتسست رئازجلا
ةيطسسوتملا ةيناملربلا ةيعمجلاب

،رو˘صشا˘ع ضسا˘˘ي˘˘لإا كرا˘˘صش
لوأا ،ة˘مألا ضسل˘ج˘˘م و˘˘صضع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘˘ط˘˘˘صساو˘˘˘ب ضسمأا
ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
عو˘˘صضو˘˘م لو˘˘ح عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةميز˘ه˘لا د˘ع˘ب تا˘يد˘ح˘ت˘لا»
،«(ضشعاد) ميظنتل ةيميلقإلا
ةيناملربلا ةيعمجلا هتمظن
،طصسوتملا ضضيبألا رح˘ب˘ل˘ل
ممألا بتكم ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.باهرإلا

يف طا˘صشن˘لا اذ˘ه جرد˘ن˘ي
عمجت يتلا ةكارصشلا راطإا

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مألا بت˘˘˘كم
ع˘˘م با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘˘ل
ةصصاخلا ةيناملربلا ةن˘ج˘ل˘لا

با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم لو˘˘˘ح
ةيناملربلا ةيعمجلل ةعباتلا
،طصسوتملا ضضيبألا رح˘ب˘ل˘ل
نم نافرطلا ىعصسي يتلاو
رود ز˘يز˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةحفاكم ي˘ف ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
يف مهتم˘ها˘صسمو ،با˘هرإلا
لود˘لا تارد˘˘ق ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا

ليهأاتو جامدإاو ةعباتم ىلع

لمت˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صشألا
م˘ه˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ط˘˘باور دو˘˘جو
،ةي˘با˘هرإلا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت ،اذ˘˘˘كو
تاذ تاعيرصشتلاو نيناوقلا
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘صصلا
.فرطتلا

لامعألا لود˘ج ن˘م˘صضتو
د˘ع˘ب تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘م˘يز˘ه˘لا
،«ضشعاد» م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب تق˘ح˘˘ل
زيزعتو يو˘ه˘ج˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
ةحفا˘كم ل˘جأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا
ءا˘˘صضمإلا اذ˘˘كو .با˘˘˘هرإلا

نيب مهافت لوكوتورب ىلع
نم ،نيتمظنم˘لا ن˘ي˘ت˘ه˘ج˘لا
،امهنيب نواعتلا زيزعت لجأا

معدل ل˘م˘ع را˘طإا د˘يد˘ح˘تو
ي˘ف ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا

ةيلمعب ،طصسوتملا ةق˘ط˘ن˘م
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسإلا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
.باهرإلا

نو˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا ضشقا˘˘˘˘نو
ةنجللا ام˘ه˘تد˘عأا ن˘ير˘ير˘ق˘ت
لوح ةصصاخ˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

ةعبا˘ت˘لا با˘هرإلا ة˘ح˘فا˘كم
ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
م˘ي˘ي˘ق˘ت لو˘ح ،ط˘صسو˘ت˘م˘˘ل˘˘ل

ةصسرامم ىلإا ةدوعلا تلاح
رو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م با˘˘˘هرإلا
نو˘ي˘با˘هرإلاو ،ي˘ع˘ير˘صشت˘˘لا
م˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م˘˘لا بنا˘˘جألا
ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف ضضب˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

ةينا˘صسنإا ئراو˘ط :قار˘ع˘لاو
ن˘˘˘مألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرو˘˘˘ط˘˘˘˘خو
تل˘˘˘˘كصش د˘˘˘˘˘قو.يلودلا

ضسل˘˘ج˘˘م و˘˘صضع ة˘˘كرا˘˘صشم
عا˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘مألا
ةبرجت ضضارعتصسل ةحناصس
اهتبراقمو ةدئار˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ىلع ءاصضق˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘صشلا
،هعبانم فيف˘ج˘تو با˘هرإلا

ة˘ح˘فا˘كم نأا ى˘ل˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
ل˘˘يو˘˘ط را˘˘صسم فر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
قيصسنتلاو نواعتلا بل˘ط˘ت˘ي
ةيباقعلا تاءارجإلا نييحتو
وهو ،ةيزارتحلاو ةيعدرلاو
ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م
ناملربلا ةقفارمب ةيرئازجلا
.هيتفرغب

خ.ةميشسن

فرطلا عم تاشضوافم نع فششك
ءانتق’ يناطيربلاو يشسورلا
ىرخأا تانحشش

تلواح لود :رارد
دوهج ةلقرع
لوسصحلل رئازجلا

«انوروك» حاقل ىلع
دهعم ريدم رارد يزوف فششك
تعشس لودلا ضضعب نأا ،روتشساب

يف رئازجلا ةلقرعل ةدهاج
حاقللا ىلع لوشصحلل اهيعاشسم
.انوروك ضسوريفل داشضملا

،ضسمأا روتشساب دهعم ريدم دافأاو
لوح يناملرب موي لÓخ
«91– ديفوك» ةحئاج
نع حيقلتلا ةيجيتارتشسإاو
يتلا تابوعشصلاو تابقعلا

ريفوت يف رئازجلا تهجاو
ديدعلل اهقبشسو انوروك تاحاقل
.لودلا نم
رئازجلا» ّنإا ،رارد يزوف لاقو
يف ةمج تابوعشص تهجاو
حشضوأاو .«حاقّللا ريفوتو ءانتقا
لود كانه ّنأاب ،هتاذ ثدحتملا
ةلقرع ىلإا ةدهاج تعشس
ىلع لوشصحلا يف رئازجلا
لّودلا نأا ازربم ،حاقللا
مكحتت نم يه حاقلل ةجتنملا

.اهطورشش ضضرفتو
ةثÓث كانه نأا ،رارد فاشضأاو
متيشس تاحاقل ةعبرأا وأا

،رئازجلا ىلإا اهبلجو اهريفوت
دهعم يف مهأ’ا ّنأا افيشضم
حاقللا نامشض وه روتشساب
نم ددع ربكأا حيقلتو
،ةديج فورظ يف نينطاوملا

يف رئازجلا نأا ىلإا اريششم
يشسورلا فرطلا عم تاشضوافم
ءانتقا لجأا نم يناطيربلاو
،انوروك حاقل نم ىرخأا تانحشش
،ىرخأا تاهج ىلإا ةفاشضإ’اب
4 وأا3ـل رئازجلا دامتعا احجرم
اهريفوتو تاحاقل
.نييرئازجلل
ومدختشسم نأا رارد فاشضأاو
نم مه انوروك حاقل وجتنمو
رئازجلا ىلع نوشضرفي
ةمظنم ضسيلو مهطورشش
نأا نيح يف ،ةيملاعلا ةحشصلا

نامشض وه هبشسح دهعملا مهي ام
نم ددع ربكأا حيقلتو حاقللا
.ةمئÓم فورظ يف نينطاوملا

ر.نوراه



ضسمأا ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ح˘˘صضوأا
ةيلمع نأا ،يفحصص حيرصصت يف
نم ىلوألا دعت يتلا ءاصصحإلا
˘ما˘ع ذ˘ن˘م عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ا˘ه˘عو˘˘ن
جاتنإلا ةقد˘ب د˘صصر˘ت˘صس1002
فصشكتو ،يناو˘ي˘ح˘لاو ي˘تا˘ب˘ن˘لا

،تارم˘ث˘ت˘صسم˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع
ى˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
دحلل ةثيدحلا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ن˘م
ةطوبرم تانايب ةدعاق لامعتصسا

نوكيصس يتلا ةرازولاب ةرصشابم
تارار˘˘ق راد˘˘˘صصإا ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب
.ةيعوصضوم

نأا ينادمح ديمحلا دبع لاقو
ى˘لإا فد˘ه˘ت ءا˘صصحإلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تا˘نا˘ي˘ب˘لا ثيد˘ح˘تو ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحإلا
ىلع اددصشم ،ةفلتخملا ةيحÓفلا
عا˘ط˘ق˘لا ر˘يو˘ط˘ت ن˘كم˘ي ل ه˘˘نأا
.قيقد ءاصصحإا نود يحÓفلا

حارب دلاخ رينم لاق ،هتهج نم
هذه نأا ،ءاصصحإلاو ةنمقرلا ريزو
ةلكيه˘م˘لاو ة˘ل˘ما˘صشلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
بلطل ةباجتصسا يتأات ءاصصحإÓل
يتلاو دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
عا˘ط˘˘ق د˘˘يوز˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘صس
هل حي˘ت˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا
ة˘يو˘م˘ن˘ت تا˘صسا˘˘ي˘˘صس ر˘˘ي˘˘ط˘˘صست

امك .اهميوقتو اهمييقتو ةبئاصص
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا حار˘˘ب ح˘˘صضوأا
ءار˘˘˘جإا ن˘˘˘م ا˘˘˘صضيأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘صس
ةغلاب ةيتا˘عو˘صضو˘م تا˘حو˘صسم
ي˘ت˘لاو ءا˘صصحإلا د˘ع˘ب ة˘ي˘م˘˘هألا
ىلع ةيباجيا ةفصصب ضسكعنتصس
.عاطقلا تاجايتحا

ةرازو نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

دصضاعتلل ين˘طو˘لا قود˘ن˘صصلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘فر˘غ˘لاو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةيقا˘ف˘تا ضسمأا تع˘قو ،ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل
ءاصصحإلا زاجنإاب ةصصاخ نواعت
ةيحÓفلا تارمثتصسملل ينطولا

متيصس يذلا ،ةيناويحلا ةورثلاو

ربع لبقملا ضسرام رهصش هقÓطإا
.نطولا قطانم لك

فر˘حألا˘ب ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ع˘˘قوو
ةرادإلا ر˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لوألا

مجان ةحÓفلا ةرازوب لئاصسولاو
تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘مو لا˘˘م˘˘ج
قودنصصلاب ةيدا˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لاو
ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةفرغ˘لا ن˘عو ،ضسي˘نو˘ل ي˘نرا˘ب˘ج
ماعلا نيمألا ةحÓفل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لك فارصشإا تحت ،ةولوم رديوق
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘˘يزو ن˘˘م
ينادمح ديم˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ف˘ير˘لا

رينم ءاصصحإلاو ةنمقرلا ريزوو
ةيقا˘ف˘تلا ق˘ل˘ع˘ت˘تو .حار˘ب د˘لا˘خ
لئاصسولاو تازيهجتلا ل˘يو˘م˘ت˘ب
اه˘ت˘ئ˘ب˘ع˘ت م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا

لث˘م ءا˘صصحإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع زا˘ج˘نإل
لفكتلاو ةينورتكللا تاحوللا
تا˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘تو ف˘˘˘يرا˘˘˘صصم˘˘˘ب
عمجب نوموقيصس نيذلا ناوعألا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

.نطولا ربع ةيدلب145.1
ةي˘ل˘م˘ع جرد˘ن˘ت ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

تح˘˘ت تءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘صصحإلا
ن˘صسحأا ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘˘ع˘˘م» را˘˘ع˘˘صش
انئاذغ لبقتصسم ،عجنأا ةقفارمو
،«ءاقترا‐ءاصصحإا‐ءاغصصإا ،انيديأاب
قير˘ط ة˘قرو ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف

4202‐0202 ةحÓفلا عاطق
ا˘ه˘ج˘ما˘˘نر˘˘ب ي˘˘ف تجردأا ي˘˘ت˘˘لا
ةيلمع قÓطإا ةنمقرلاب ضصاخلا
1202 لÓخ يحÓفلا ءاصصحإلا
ايجولونكتلا تاينقت لامعتصساب
.ةيرصصعلا

نم يصسيئرلا فدهلا لثمتيو
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ي˘˘ف ءا˘˘˘صصحإلا اذ˘˘˘ه
ةيئاذغلاو ةيحÓفلا تاءاصصحإلا
ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ي˘جا˘ح˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘˘ت˘˘ل
ذاختل ةيرورصضلا تامولعملاب
ن˘صسحأا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت اذ˘˘كو رار˘˘ق˘˘لا
ار˘ظ˘ن ،عا˘ط˘ق˘لا ق˘ير˘˘ط ة˘˘قرو˘˘ل

تآا˘صشن˘˘م˘˘لا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘هأل
يتلا ةيحÓف˘لا تار˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو
ي˘حÓ˘ف˘لا جا˘ت˘˘نإلا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
ىلإا عاطقلل حصضوأا ةيؤور حنمو
ةي˘ئا˘صصحإا ة˘م˘ظ˘نأا ع˘صضو بنا˘ج
.ءادألا مييقتو ةعباتمل

ني˘ي˘ح˘ت˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك
تآاصشنملاب ةصصاخلا تامولعملا

اذكو ةيحÓفلا تار˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو
ءاصصحإاو جاتنإلا طيحمو ةئيبب
تÓبطصصلاو ةيناويحلا ةورثلا

بارتلا ربع تاناوي˘ح˘لا ة˘ي˘بر˘تو
عصضو ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ل˘م˘ع˘ت˘صست ع˘جار˘˘مو تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب

ءارجإل ةيرورصض تانايب ةدعاقك
.ءارألا ربصسو تاقيقحت

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘حور˘˘˘صشلا بصسحو
ةمظنألاو ءاصصحإلا ريدم اهمدق
فار˘صشت˘صسلاو ة˘ي˘تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،دم˘حأا ي˘ناد˘ب ،ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو˘ب
ءاصصحإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘صس
قيرط نع ناديملا ىوتصسم ىلع
اهليوحت متي ةينورتكلا ةرامتصسا

قلعت˘ت ،ة˘ي˘نآا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
تا˘طا˘صشن ضصخ˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ب
2.1 ر˘ب˘ع ل˘ي˘غ˘صشت˘˘لاو جا˘˘ت˘˘نإلا

ة˘ي˘حÓ˘ف ةر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
هذ˘ه ن˘م˘صضت˘ت ا˘م˘ك .ة˘ي˘ناو˘ي˘حو
ضسف˘˘˘ن ق˘˘˘فو ،تارا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا
نيرمثتصسملا تانايب ،لوؤوصسملا

ديلاو ةيحÓفلا تار˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو
دراوملاو تان˘ي˘مأا˘ت˘لاو ة˘ل˘ما˘ع˘لا
ةبصسنو يصشاوملا ددعو ةيئاملا
ة˘ي˘عو˘نو ي˘صضارألا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ن˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو لو˘˘˘صصح˘˘˘م˘˘˘لا
.تايطعملا

ثدحلا4 9592ددعلا ^2441 بجر5ـل قفاوملا1202 يرفيف71ءاعبرألا
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1002 ماع ذنم عاطقلا يف اهعون نم ىلوألا دعت

ةيحÓفلا تارمثتسسملا ءاسصحإل ةيلمع ربكأا قÓطإا
شسرام رهسش يف ةيناويحلا ةورثلاو

خ.ةميصسن

ةفاك ءاصصحإل ةيقافتا ماربإا نع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو ينادمح ديمحلا دبع فصشك
لÓخ قلطنتصس ءاصصحإلا ةيلمع نأا افيصضم ،يتابنلا جاتنإلاو ةيناويحلا ةورثلاو ةيحÓفلا تارمثتصسملا

.رهصشأا4 ةبارق بلطتتصسو مداقلا شسرام رهصش

رهصشأا6 نوصضغ يف ةزهاج نوكتل اهميمرتل ةمخصض ةيلام غلابم دصصر

«ةئرتهملا» ةيعماجلا تاماقإلا قلغ ررقت ةموكحلا
ةبراحمل ششيتفت ناجل ثادحتسسا :نايز نب

يبÓطلا مرحلا لخاد تازواجتلا

ةفاكب حيرصصتلل ةيمقر ةيصضرأا ثادحتصسا نع فصشك
ميعطتلا دعب ةيبناجلا تلاحلا

يجيتارتسسا ططخم قلطي ديزوب نب
رئازجلا يف انوروك دسض حيقلتلل

نوكت نأا بجي ل ماعلا قفرŸا ةقلخأا نأا ىلع ددصش
عيم÷ا ةيصضق ا‰إاو طقف ةلود ةيصضق

نيوكتلا ةسسايسس ةعجارم ¤إا وعدي شسانكلا
ةلودلا تاسسسسؤوم ‘ فيظوتلاو

نايز نب يقابلا دبع فصشك
ثحبلاو ،يلاعلا ميلعتلا ريزو
قلغ رارق ذاختا مت هنأا ،يملعلا
،ةئرتهملا ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قإلا

يتلا تاماقإÓل ةبصسنلاب ةصصاخ
ل˘جا ن˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ع˘ق˘ت
ر˘مأا ه˘نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘مر˘˘ت
در˘˘ج˘˘ل نا˘˘ج˘˘ل ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
تازوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو
.ةيعماجلا تاماقإلاب

ةملك يف ،نايز نب لاق امك
ه˘ن˘ي˘صشد˘ت ضشما˘ه ى˘ل˘ع ا˘ها˘ق˘لأا
متيصس هنا ،ةيجوغادي˘ب ق˘فار˘م˘ل

نع ،ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘ما˘قإلا ق˘ل˘غ
ءار˘جإا˘ب ه˘ترازو ح˘لا˘صصم ما˘ي˘˘ق
تا˘ما˘قإÓ˘ل ة˘ي˘صشي˘ت˘ف˘ت تلو˘ج

د˘˘˘˘˘صض تاءار˘˘˘˘˘˘جإا ذا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تاو
ذخأا ىلع دكأا ثيح ،تازواجتلا

ة˘˘˘ف˘˘˘صصب تلا˘˘˘غ˘˘˘صشنلا هذ˘˘˘˘ه
حلاصصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
نأا ،ر˘يزو˘لا فا˘˘صضأاو.ةينعملا
تاماقإلا مي˘مر˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
نوكتصس اهنأاو ،يراج ةميدقلا

عم ،ر˘ه˘صشأا ة˘ت˘صس لÓ˘خ ةز˘ها˘ج
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا ر˘ي˘˘فو˘˘ت
ي˘ف .ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
نايز نب ن˘ل˘عأا ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس
ر˘ير˘صس ف˘لأا11 م˘ي˘ل˘˘صست ن˘˘ع
متيصس هنأاو ،هللا دبع يديصسب
ن˘ي˘ب ضسفا˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل ءا˘˘صضف ءا˘˘صشنإا
.تاعماجلا

ر.نوراه

ديزوب نب نامحرلا دبع نلعأا
نا˘˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘˘يزو
ن˘ع ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو
ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ط˘ط˘خ˘˘م قÓ˘˘طإا
يف انوروك ضسوريف دصض حيقلتلل
حيلقتلل نينطاوملا ايعاد .رئازجلا

لجأا نم ،«انوروك» ضسوريف دصض
ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘˘ن ل˘˘كصشب ءا˘˘صضق˘˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو ءا˘˘بو˘˘˘لا
.ةيعيبطلا

،هل ةملك يف ديزوب نب دكأا
ضسمأا همظن يناملرب موي لÓخ
لو˘ح ،ة˘مألا ضسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
نأا ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صساو
مت يذلا يجيتارتصسلا ططخملا
ضسوريفلا دصض حيقل˘ت˘ل˘ل ه˘قÓ˘طإا
تاحاقل ءانتقل فد˘ه˘ي ،ي˘جا˘ت˘لا
.لدعب اهعيزوتو ةلاعفو ةميلصس

م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو
ةعباتمل ةصصاخ ةنجل ثادحتصسا

ديد˘ح˘تو ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ل˘حار˘م ل˘ك
ن˘˘يو˘˘كتو ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م
داد˘˘˘عإاو ،ن˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

تا˘حا˘ق˘ل˘لا ع˘يزو˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘˘م
 .ةحصصلا يمدختصسم ةدئافل

ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘˘لا ا˘˘عدو

دصض حيلقتلل نييرئازجلا ،عاطقلا
ل˘جأا ن˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
ءابولا ىلع ةيئاهن ةفصصب ءاصضقلا

،ةيعيبطلا ةاي˘ح˘لا ى˘لإا عو˘جر˘لاو
ءا˘˘كر˘˘صشلاو مÓ˘˘علا ،ثح ا˘˘م˘˘ك
ةيمهأاب ضسيصسحتلل نييعامتجلا
 .ةيلمعلا حاجن نامصضل حيقلتلا

عيقوتلا مت هنإا ثدحتملا لاقو
دوقع ماربإاو ،مهافت ةركذم ىلع
تايمكلا ءانتقل فارطأا ةدع عم
د˘يد˘ح˘˘تو حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا
بصسح اهؤوا˘ن˘ت˘قا دار˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا

نأا ىلا راصشأاو .ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا لد˘ع˘م
ن˘كا˘مأا د˘يد˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب م˘˘ت ر˘˘مألا
دادعإاو حيقلتلا عقاومو نيزختلا

 .تاحاقللا عيزوت تاططخم
ر˘˘يزو لا˘˘ق ،ر˘˘خا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف

ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت ه˘˘نإا ،ة˘˘ح˘˘˘صصلا
ةفاكب حيرصصتلل ةيمقر ةيصضرأا
ذ˘خأا د˘ع˘ب ة˘ي˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا
ططخملا قيبطت نأا دكأاو.حاقللا
ىلع دتميصس حي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
يمد˘خ˘ت˘صسم نأا ح˘صضوأاو .ر˘ه˘صشأا
لاجم يف انيوكت اوقلت ةحصصلا
حا˘ق˘ل˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
.  انوروكل داصضملا

 يمولد Ëرم

ضسي˘˘˘ئر ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘صضر ا˘˘˘˘عد
يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

بو˘جو ى˘ل˘ع ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘صسا˘ي˘صس ة˘ع˘˘جار˘˘م
تا˘˘صسصسؤو˘˘م ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لاو
ةقلخأا نأا ىلع اددصشم ،ةلودلا
نوكت نأا بجي ل ماعلا قفرملا
ةيصضق امنإاو طقف ةلود ةيصضق
.عيمجلا

ةود˘ن لÓ˘خ ،ر˘ي˘ت فا˘˘صضأاو
تا˘ي˘قÓ˘˘خأا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘صص
تا˘ي˘قÓ˘خأا نأا ،ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘˘لا
يوق طابترا هل ماعلا قفرملا
ي˘ف ه˘ل˘ع˘ج بج˘˘يو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب

تا˘صسصسؤو˘م˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها بل˘˘صص
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘ن˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘ل
ة˘لود˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةلئاط ءابعأاو تاقفن ضصصصخت
ماعلا قفرملا ةنرصصع لجأا نم

ن˘ي˘صسح˘تو ة˘ن˘م˘قر˘لا ثي˘ح ن˘م
.ةرادإلاب نطاوملا تاقÓع

ىلع ،ثدحتملا تاذ دّدصشو
بي˘˘لا˘˘˘صسأا ثيد˘˘˘ح˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ن˘يو˘كت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م
.ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘صست
ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘صسح˘ت نأا ح˘صضوأاو
نيصسحت˘ب ط˘ب˘تر˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،ةرادإلا ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا
ي˘ف م˘كح˘ت˘ت ة˘ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
مغر ةيمومعلا تارادإلا رييصست

ثدحتملا راصشأاو.دوهجلا لك
تاءافكلا كارصشإا ةرورصض ىلا
ةقث زيزعتل رييصستلا يف ةباصشلا
ةدا˘عإاو ،ةرادإلا ي˘ف ن˘طاو˘˘م˘˘لا
فيظوتلا ة˘صسا˘ي˘صس ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

.نيوكتلاو
خ.ةميصسن

ةينطولا جاتنإلا ةلآا ثعب ةداعإا ىعصسم نمصض يقيقح يعانصص جيصسن قلخ فدهب

ةلوانملا تاطاسشن ىلعAVT نم ءافعإلا تابلط ةسسارد يف عرسشت ةعانسصلا ةرازو
ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف فر˘˘˘صشأا

ىلع ،ضسمأا ةعانصصلا ريزو مهارب
ة˘ي˘ن˘ق˘ت نا˘ج˘ل ثÓ˘˘ث بي˘˘صصن˘˘ت
،ة˘لوا˘ن˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإلا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا

ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘عا˘ن˘˘صصلاو
تازيهجتو لصسÓ˘صس ة˘كر˘م˘جو
نا˘ي˘ب بصسح.ةددجملا جا˘ت˘نإلا
ىلوألا ةنجللا قل˘ع˘ت˘ت ،ةرازو˘ل˘ل
ن˘م ءا˘ف˘عإلا تا˘ب˘ل˘ط ة˘˘صسارد˘˘ب
ىلع مصسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا
تانوكملا ىلع ةفاصضملا ةميقلا

وأا ةدروتصسم˘لا ة˘ي˘لوألا داو˘م˘لاو
فرط نم ايلحم اهؤوانتقا مت يتلا
مهتاطاصشن راطإا يف ن˘ي˘لوا˘ن˘م˘لا

مقر يذيفنت˘لا مو˘صسر˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ماظنلا اذهل ر˘طؤو˘م˘لا113‐02
تايف˘ي˘كو طور˘صش دد˘ح˘ي يذ˘لا

فاصضأاو .ءافعإلا ايازم قاقحتصسا
را˘˘طإلا اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘ي» نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيقرت ىلإا د˘يد˘ج˘لا ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

تانوكملا جاتنإا طاصشن ريوطتو
ة˘ه˘جو˘م˘لا ءاز˘˘جألاو ع˘˘ط˘˘ق˘˘لاو
عيمجلو ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘لوا˘ن˘م˘ل˘ل
ح˘م˘صسي ثي˘ح ،تلا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا
هبصشو ةيئابجلا ا˘ياز˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يف اهيلع ضصوصصنملا ةيئابجلا

روطتب يذيفنتلا موصسرملا اذه
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تا˘عا˘ن˘˘صصلاو ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
عصضوبو ةطصسوتملاو ةريغصصلا
جا˘مدإا ة˘ب˘صسن˘ب ع˘ت˘م˘˘ت˘˘ت ةد˘˘عا˘˘ق
ائيصشف ائيصش روطتت˘صس ،ة˘لو˘ب˘ق˘م
وهو ،ةلوانملا عصسوت عم ةازاوم
يعانصص جيصسن قلخ هنأاصش نم ام
يهف ةيناثلا ةنجللا امأا ،يقيقح

ح˘ن˘م تا˘ب˘ل˘ط ة˘صسارد˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
طو˘˘˘ط˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ضصخر
اقفو ةددجملا جاتنإلا تادعمو
مقر يذيفنتلا موصسرملا ماكحأل
طور˘صشل دد˘ح˘م˘˘لا213‐02
ةكرمج ةصصخر حنم تايفيكو
يتلا جات˘نإلا تاد˘ع˘مو طو˘ط˘خ
تاطاصشن راطإا يف اهديدجت مت
فد˘ه˘يو» .«تا˘مد˘خ˘لاو ع˘ل˘صسلا

ةحا˘تإل ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا را˘طإلا اذ˘ه
وأا ةلماك طوطخ داريتصسا ضصرف
يف ةلمعتصسُم وأا ةدsدجُم تادعم
لقأا فيلاكتب ةديج لمع ةلاح
نيلماعتملا لوانتم يف نوكتو
ىعصسم نمصض كلذو نيينطولا
،«ةينطولا جاتنإلا ةلآا ثعب ةداعإا
.نايبلا تاذ حصضوي

ـه.داوج

متيصس عيب ةطقن002 ربع
ىوتصسملا ىلع اهثادحتصسا
ىنطولا

دمتعت ةراجتلا ةرازو
عيبلا ةيلمع
ناسضمر يف شضيفختلاب

،راونلوب رهاطلا جاحلا فصشك
ةينطولا ةيعمجلا شسيئر
دامتعا نع ،نييفرحلاو راجتلل
عيبلا ةيلمع ةراجتلا ةرازو
ةيكÓهتصسا داومل شضيفختلاب

ناصضمر رهصش لÓخ ةرم لوأل
.ميركلا

حيرصصت يف ،راونلوب لاقو
يتلا ةيلمعلا نأاب ،يفحصص
رهصشلا لÓخ ةرم لوأل متتصس
ةلصسلصس نمصض  يتأات ليصضفلا
اهتعصضو يتلا تاءارجإلا
ثادحتصسا اهنيب نم ةرازولا
نامصضل ةديدج عيب طاقن
ةعصساو داوملا ريفوت
ديزأا نأا ىلإا راصشأاو .كÓهتصسإلا

متيصس عيب ةطقن002 نم
ىوتصسملا ىلع اهثادحتصسا
ليصضفلا رهصشلا ليبق ينطولا

لÓغتصساب حامصسلا اذكو
ةقلغملا ةيراجتلا تاحاصسملا

داوملل ةيلحم شضراعم ميظنتو
كلذو ،عصساولا كÓهتصسلا تاذ
ةردنلا يدافت لجأا نم
بصسح راعصسألا رارقتصساو
.هريبعت

ـه.داوج



يف رامط عم قيقحتلا مت
ح˘ن˘مـب ق˘ل˘ع˘ت˘ت دا˘صسف ا˘يا˘صضق
قح هجو نودب يمومع راقع
ة˘ي˘مو˘م˘ع تارر˘ق˘م ر˘˘يوز˘˘تو
ةينطولا كÓمألاب ضساصسملاو
ر˘˘˘ي˘˘˘غ تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما ح˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ديحولا دبع عباتيو ،ةقحتصسم
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ل˘ي˘ق˘ث م˘ه˘ت˘ب را˘م˘˘ط
تارر˘ح˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا˘˘ب
د˘يد˘ب˘ت˘لا ة˘م˘ه˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ لا˘م˘ع˘ت˘صسلاو
ىلإا تدهع ةيمومع لاومأل
امك ،هتفي˘ظو م˘كح˘ب ف˘ظو˘م
ح˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت ه˘˘˘ل ته˘˘˘جو
ريغلل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

ةيعيرصشتلا ماكحأÓل ة˘ف˘لا˘خ˘م
لÓغتصسا ةمهتو ،ةيميظنتلاو
،ةفي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا ،ذو˘ف˘ن˘لا
ريي˘غ˘ت ة˘م˘ه˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ضضرأل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ع˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا

ةمهت كلذكو ةيحÓف ةفنصصم
ةين˘طو˘لا كÓ˘مألا˘ب ضسا˘صسم˘لا

لحاصسلا ةيعصضوب ضساصسملاو
عامصسلا ةياهن دعبو .ةيعيبطلا
ةصسصسؤوملا ىلإا هليوحت مت هل
كردلا رصصانع ةقفرب ةيباقعلا
.ينطولا

يف هنأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو
تعر˘˘˘˘˘˘˘˘صش ،0202 ير˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف

م˘نا˘غ˘ت˘˘صسم ة˘˘يلو ة˘˘م˘˘كح˘˘م
لوح تاقيقحت يف ةيئادتبلا
ثيح ،ة˘يلو˘لا˘ب را˘ق˘ع˘لا به˘ن

ةقباصسلا ةريدملا عامصس ىرج
نم ةدهاصشك ةيراقعلا ةلاكولل
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق ل˘˘ب˘˘ق
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘ي˘˘صضق
.2102و1102 يتنصس لÓخ

ةريدملا ءاعدتصسا ىرج امك
ةيصضق يف قيقحتلل ةقباصسلا

عقي يذلا15 مقر راقع حنم
ثيح ،ريصشبلا دلوأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ل˘ح˘م ة˘ي˘صضرألا ة˘ع˘ط˘ق˘˘لا نأا

اهحنم مت يئاصضقلا قيقحتلا
،ة˘لود˘لا ي˘ف ما˘صس را˘طإا ن˘˘بل
ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ط˘˘صس
د˘يد˘ه˘ت˘لا˘بو ةو˘ن˘ع ة˘ي˘صضرألا

دامتعلا لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘عو˘لاو
ن˘˘˘مو ،هد˘˘˘لاو ذو˘˘˘ف˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاقيقحتلا لمصشت نأا رظتنملا

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست قر˘˘˘ط
ة˘˘ح˘˘صص ىد˘˘مو ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
ةجهتنملا ةينوناقلا تاءارجإلا
اميصس ل ،رييصستلا ةقيرط يف
يذلا ،قباصسلا يلاولا دهع يف
،ا˘ق˘حل ن˘كصسلا ةرازو ى˘لو˘˘ت

دجاوتملا را˘م˘ت د˘ي˘حو˘لا د˘ب˘ع
ن˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف ضسب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر
اياصضق يف هماهتل ،ضشارحلا
يحÓفلا راقعلل بهنو داصسف
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لاو نا˘˘ك ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
.مناغتصسم

watan@essalamonline.com
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Âاغتصسم ةيلو ›او بصصنم هيلوت ةÎفب قلعتت داصسف ةيصضق ‘

قيقحتلا يسضاق مامأا رامط ديحولا دبع نكسسلل قبسسألا ريزولا

ط.ةراصس

ينطولا بطقلا ةمكحمب قيقحتلا يصضاق مامأا ،رامط ديحولا دبع نكصسلل قبصسألا ريزولا شسمأا لثم
داصسف ةيصضق يف هيلإا عامتصسÓل ،دمحمأا يديصسل ةيداصصتقلاو ةيلاملا ةميرجلا ةحفاكم يف شصصصختملا

.مناغتصسم ةيلو يلاو بصصنم هيلوت ةرتفب قلعتت
ح˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘صصأا

امكح ،ةمصصاعلاب دمحمأا يديصسب
اصسبح ن˘ي˘ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘ب ي˘صضق˘ي
ةيلام ةمارغ جد فلأا002و اذفان
قدنفل ماعلا ريدملا قح يف ةذفان
داصسف ةيصضق يف ،(ضس .ج) ريفصسلا

.ةيمومع لاومأا ديدبتو
ةمكح˘م˘لا ترد˘صصأا د˘قو اذ˘ه

نيب تحوارت ىرخأا اماكحأا اصضيأا
يف اذفان اصسبح نيماعو ةءاربلا

ن˘يأا ،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ه˘˘ت˘˘م6 ق˘˘˘˘ح
ةبوقعب يصضقي امكح تردصصأا

فلأا002و اذفان ا˘صسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع
قح يف ةذفان ةيلام ةمارغ رانيد
امكحو ،لواق˘م (ع.ضص) م˘ه˘ت˘م˘لا
نيمهتملا يقاب قح يف ةءاربلاب
قد˘ن˘ف˘لا ي˘˘ف ما˘˘ع بقار˘˘م م˘˘هو
ة˘˘نا˘˘ي˘˘صص ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ضسي˘˘˘ئرو

لوؤو˘˘صسم كلذ˘˘˘كو تاد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ن˘˘˘مألاو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
.ةفاظنلاب ةفلكملا

قلعتت مهت نيينعملل تهجوو
ىلإا يدؤوم˘لا ح˘صضاو˘لا لا˘م˘هإلا˘ب

ديدبتو ةيمومعلا لاومألا عايصض
لÓغتصسا ةءاصسإاو ةيمومع لاومأا
ا˘˘ياد˘˘ه˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘تو ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا

.داصسفلا ةميرج يف ةكراصشملاو
ةيفلخ ىلع ماكحألا هذه تءاجو
مهدصض اه˘ت˘ع˘فر ي˘ت˘لا ىو˘كصشلا

ي˘حا˘ي˘صسلا ر˘ي˘ي˘˘صست˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م
تكر˘˘ح˘˘ت ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل.طصسو
نأا ا˘ه˘فا˘صشت˘كا بق˘ع ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ربع عيبلل ضضورعم داتع كانه
مت يعامتجلا لصصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
.ةينوناق ريغ ةقيرطب هعيب

م.ةزمح

ةمكحمب حن˘ج˘لا ي˘صضا˘ق رر˘ق
،ةمصصاعلاب ءاصضيبلا رادلاب حنجلا
فوقوملا مهتملا ةمكاحم ليجأات
داريتصسا ةيصضق يف عباتملا »أا .و»
يف ةيبط ة˘ما˘م˘ك نو˘ي˘ل˘م531
لب˘ق ن˘م ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ياد˘ب
دجاوتملاو ،ةيزكرملا ةي˘لد˘ي˘صصلا

خيرات ىلإا ضشارحلا نجصسب ايلاح
.يراجلا يرفيف32

فرطلا بايغتل ةيصضقلا تلجأات
ةيلديصصلا يف ةلثمت˘م˘لا ي˘ند˘م˘لا
مهو دوهصشلا ا˘صضيأاو ،ة˘يز˘كر˘م˘لا
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألا تارا˘˘˘˘طإلا
مهت˘لا ن˘م ةءار˘ب˘لا ن˘م اودا˘ف˘ت˘صسا

رمألا قلعتيو ،مه˘ي˘لإا ة˘بو˘صسن˘م˘لا
ةيلديصصلل قباصسلا ماعلا ريدملاب
ريدم ،بوبعج قراط ،ةيزكرملا

ةيبطلا تامزلتصسم˘لا تا˘ير˘ت˘صشم
بطو ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا ف˘صشاو˘كلاو
ةيزكرم˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا˘ب نا˘ن˘صسألا
ىلإا ةفاصضإلاب ،«يناميلصس لامك»
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلديصصلاب ةيبطلا تامزلتصسملاب
،«يلات فيطللا دب˘ع» ة˘يز˘كر˘م˘لا

ديرف» ةيلاملاو ةبصساحملا ريدمو
ن˘مأا ن˘كم˘ت ،ةرا˘صشإÓ˘ل.«نابيصش
مهتم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
يراو˘ه را˘ط˘م˘˘ب «أا. و» برا˘˘ه˘˘لا

وهو طرافلا عو˘ب˘صسألا ن˘يد˘مو˘ب
.ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا لو˘خد دد˘صصب
يذ˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘صصو
ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘با˘˘ي˘˘غ م˘˘˘كو˘˘˘ح
ة˘بو˘ق˘ع ،ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا

لاومأا ديدبتب اذفان اصسبح نيماع
ةمهت هل ته˘جو ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا ةءا˘˘˘صسإا

اهب لومعملا تاءارجإلا ةفلاخمو
،ةيمومعلا تاقفصصلا لاجم يف
ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ف˘صص مار˘بإا ة˘ح˘ن˘جو
.ماكحأÓل

م.ةزمح

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تف˘˘صشك
ثداح879 ليجصست نع ،ةيندملا

41 تفلخ ،عوبصسأا لÓخ ،رورم
لقثأا ربتعت ،احيرج8511و Óيتق
ة˘˘يلو ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘صس ة˘˘ل˘˘˘يــصصح
حرجو نيصصخصش ةافوب فيطصس
مهليوحتو مهفاعصسإا مت نيرخآا84
ىلع ةيئاف˘صشت˘صسلا ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا
نايب دافأاو. رورم ثداح93 رـثإا
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
تادحو تلجصس ،عوبصسأا لÓخ هنأا
Óخدت83691 ةيندملا ةيامحلا

تاملا˘كم ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو
،نينطاوملا فرط نم ةثاـغتصسلا

فلتخم تل˘م˘صش تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه
ةيندملا ةيامحلا ةطصشنأا تلاجم
،رورملا ثداوحب ةقلعتملا ءاوصس
ءÓ˘جإلا ،ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا

ةيطغتل قئارحلا دامخإا يحصصلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ةز˘˘ه˘˘جألا
56321 اهن˘ي˘ب ن˘م ،تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
ءÓجإلا تايلم˘ع˘ب ا˘صصا˘خ Ó˘خد˘ت
فا˘ع˘صسإا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت ن˘يأا ،ي˘ح˘˘صصلا

اصضيرمو احيرج81021 ءÓجإاو
.تايفصشتصسملا ىلإا

اميف ةيامحلا تادحو تماقو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘˘صشن˘˘لا ضصخ˘˘ي
ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب

092 ـ˘˘˘˘˘˘˘ب ،91‐ديفو˘ك ا˘نورو˘ك
ةد˘ئا˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهثحت ،ةيلو84 ربع نينطاوملا

مارتحا ةرور˘صض ى˘ل˘ع م˘هر˘كذ˘تو
اذ˘كو ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق
ىلإا ةفاصضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا
ةماع ميقعت ةيلمع232 ـب مايقلا

ةد˘˘˘˘ع تصسم ة˘˘˘˘يلو84 ر˘˘ب˘˘ع

ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو تآا˘˘صشن˘˘م
ةين˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘صصا˘خو
ضصي˘صصخ˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،عراو˘˘صشلاو
نوع8651 نيتيلمعلا ن˘ي˘تا˘ه˘ل

،بترلا فلت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح
ةرايصس923 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
.ةخصضم ةنحا˘صش621و فاع˘صسإا

تاد˘˘حو تما˘˘ق ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م
Óخدت589 ـب ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا
اهنم اقير˘ح526 دامخإا˘ب ح˘م˘صس
،ةفلتخم قئارحو ةيعانصص ةيلزنم
،ةيامحلا تادحو تماق نيح يف
لا˘ج˘م ي˘ف ةر˘ت˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘خ
4754 ـب ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيلمع8004 ةي˘ط˘غ˘ت˘ل Ó˘خد˘ت
ي˘ف ضصا˘خ˘صشألا ذا˘ق˘نإاو فا˘˘ع˘˘صسإا

.رطخ
م.نتاف

ثاحبألا ةليصصف دارفأا نكمت
نم ضسادرموب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
،ةينطو ةيمارجإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت
داو˘˘م ج˘˘يور˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م
د˘˘ت˘˘م˘˘ي ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘صص
،نطولا جراخ ى˘لإا ا˘ه˘صصا˘صصت˘خا

بيرهتب ةكبصشلا دارفأا موقي ثيح
داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
دودحلا جرا˘خ ن˘م ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلا
ضسنوتو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ت˘لود ن˘م ل˘كل

ي˘˘صسا˘˘ح ة˘˘يلو ى˘˘ل˘˘ع ارو˘˘˘ب˘˘˘ع
ةيناث ةرم اهجيورت داعيل دوعصسم
نيلمعتصسم ،ضسادرموب ةيلو يف
يف لثمتت لقن ةليصسو كلذ يف
،تنصسكا ياد˘نو˘ي˘ه عو˘ن ةرا˘ي˘صس
مت يرحتلاو ثحبلا فيثكت دعب
ةكبصشلا دارفأا طاصشن ناكم دصصر
ءاقلإل ةمكحم ةطخ عصضو دعبو
ةيلمعلا ترفصسأا ،مهيلع ضضبقلا

زجحو ،نيصصخصش فيقوت ىلع
،نيلاباغيرب عون ةلوصسبك0201
رقم ىلإا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا دا˘ي˘ت˘قا م˘ت
يف قيقحتلا ةلصصاومل ةليصصفلا
تاهجلا مامأا مه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ةحفاكم راطإا يفو ،كلذ ىلإا
فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
ضصاصصتخا ميل˘قإا ر˘ب˘ع ،ا˘ه˘لا˘كصشأا
كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
لÓغتصسا ،ضسادر˘مو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ةقرف دارفأا ىلإا ةدراو تامولعمل
ضسيمخب ينطولا كردلل ثاحبألا
30 دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ،ة˘˘ن˘˘صشخ˘˘لا
ج˘يور˘˘ت˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ضصا˘˘خ˘˘صشأا
يح ىوت˘صسم ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م˘لا
،يدام˘ح ة˘يد˘ل˘ب ف˘ير˘صشلا م˘صسا˘ق
يادنويه عون ةبكرم لامعتصساب
ثح˘ب˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت د˘˘ع˘˘ب ،ضسو˘˘تأا

ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
يتلا نكا˘مألاو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ةطخ عصضو دعب ،اهيلع نوددرتي
ة˘نا˘ع˘ت˘صسلاو ا˘ق˘ب˘صسم ة˘صسورد˘م
ءاقلإا مت ،ينقت وني˘صسلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ى˘ل˘ع ضضب˘ق˘˘لا

ف˘ي˘كلا ن˘م مار˘غ505 ز˘ج˘حو
ـــب ردقي يلام غلبمو ،جلاعملا

تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘˘م جد000.07
حÓصس زج˘ح م˘ت ا˘م˘ك ،ةر˘جا˘ت˘م˘لا

وذ ن˘ي˘كصس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘م ضضي˘˘بأا
،مجحلا طصسوتم رخآاو ريبك مجح
ة˘صصخرو م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك ف˘ي˘˘صس
دا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قا م˘˘˘ت ،ةروز˘˘˘م ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
يف ،قيقحتلا ةلصصاومل ةيميلقإلا
تاهجلا مامأا مه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

تنكمت ،ةيعو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو
ةقرف) ةيئاصضقلا ةطرصشلا تاوق
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا (ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘˘لا
ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل
نم ةملاق ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا

نم مار˘غ591و غل˘ك3 زج˘ح
،ضسمأا ي˘صضف˘لا ضضي˘بألا ق˘ب˘ئز˘˘لا

ن˘˘مأا ن˘˘ع ردا˘˘˘صص نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسح
.ةيلولا

هذ˘˘˘ه نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘لا فا˘˘˘صضأاو
ةحفاكم راطإا يف جردنت ةيلمعلا

ة˘˘صسا˘˘م˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ذا ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو ضصا˘خ˘صشألا˘˘ب
يرحتلاو ثحبلا ةيلمع ترفصسأا

يذلا هيف هبت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع
ميقم ةن˘صس33 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
ةبكرم نت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك ،نار˘هو˘ب

راي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ع˘صسا˘ت˘لا ر˘ط˘صشلا˘ب بر˘˘غ قر˘˘صش
م˘ي˘ل˘قإا ءا˘صضي˘ب ن˘ب ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب
هبتصشملا يقب اميف ،ةملاق ةيلو
.رارف ةلاح يف يناثلا هيف

تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
نأاصشبو هنأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا
ني˘ترورا˘ق ط˘ب˘صض م˘ت ة˘ب˘كر˘م˘لا
قبئزلا ةدام امهب نيتيكيتصسÓب
30 هردق نزوب يصضفلا ضضيبألا

.امارغ591و غلك
هبتصشملا ليوحت مت روفلا ىلع

ام زجح دعب ،ةحلصصملا ىلإا هيف
يف قيقحت حتف ،هيلع روثعلا مت
يئاصضق فلم هدصض نوك ةيصضقلا

داو˘م ل˘ق˘نو ،ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘ع˘˘ف ن˘˘ع
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘صسا˘صسح ة˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
ضضي˘بألا ق˘ب˘˘ئز˘˘لا) ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘مو
مدق ،ةرجاتملا ضضرغل (يصضفلا
ة˘م˘كح˘م ما˘مأا ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
.«هتاذ مويلا خيراتب فوقصشوب

ط.ةراصس

Èع داتع عيبو ةيمومع لاومأا ديدبتو داصسف مهتب
يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم

قح ‘ اسسبح Úماعو ةءاÈلا Úب ماكحأا
«Òفسسلا» قدنفب تاراطإاو ›وؤوسسم

ةملاقب يصضفلا شضيبألا قبئزلا نم امارغ591و غلك3 زجح

جيورت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت
شسادرموب يف ةدلقم ةينلديسص داوم

ينطولا بارتلا لوخد ددصصب وهو نيدموب يراوه راطمب هفيقوت مت

ةيزكرملا ةيلديسصلا لبق نمةمامك نويلم531 داريتسسا ةيسضق يف مهتملا ةمكاحم ليجأات

رورم ثداح93 رـثإا ىلع

عوبسسأا لÓخ احيرج8511و Óيتق41 دسصحي تاقرطلا باهرإا

ئطاصشب ةثج لاصشتنا
ةمدقتم ةلاح يف ةيانحلا

فراطلاب نفعتلا نم

شضرعت ذيملت ةافو
ةسسردم لخاد قورحل
ةفلجلا يف ةيسسيردإلاب

شضرعت يذلا ذيملتلا يفوت
ةيناثلا ةجردلا نم قورحل
ةيصسيردإلاب ةصسردم لخاد
ارثأاتم ،ةفلجلا ةيلوب
كلذو ،قورحلا ةجردب

حانج ىلع هئÓجإا بقع
ىلع ةمصصاعلا ىلإا ةعرصسلا

ةعبات ةيحورم نتم
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل
ذيملتلا غلبيو ،ةيندملا
،هرمع نم ةنصس61 ةيحصضلا

قورحل شضرعت دق ناك
ديزوب نب ةطصسوتم لخاد

لو اذه .ةيصسيردلاب رامع
ةينمألا تاقيقحتلا لازت
بابصسأا شصوصصخب ةلصصاوتم
ةلوهجم ىقبت يتلا ثداحلا
.ةعاصسلا دحل
تلصشتنا ،رياغم قايصس يفو

نيصساطغلا ةقرف رصصانع
ةيندملا ةيامحلل نيعباتلا

ةثج ،فراطلا ةيلوب
ةلاح يف قيرغ شصخصش
ئطاصشب نفعتلا نم ةمدقتم
متو .فراطلاب ةيانحلا

ةحلصصم ىلإا ةثجلا ليوحت
ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح

اهصضرع لجأا نم ،ةلاقلا
بطلا ةحلصصم ىلع

بابصسألا ديدحتل ،يعرصشلا
.ةافولل ةيقيقحلا

حلاصصملا اهتهج نمو
،اميلقإا ةصصتخملا ةينمألا

،ةثداحلاب اهعامصس بقعو
ناكملا نيع ىلإا تلقنت
ةيلوأا ةنياعمب تماقو
حلاصصملا تحتفو .ةثجلل
اقيقحت ،ايميلقإا ةصصتخملا
.ةيصضقلا يف اقمعم اينمأا

ر.رجاه
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ةركاذ نم اياظسش .. نينج نم لارنج .. دهف حافك وبأا
˘ما˘ع˘لا ف˘˘ي˘˘صص ما˘˘يأا ن˘˘م مو˘˘ي ي˘˘ف
يصضاير ليوط ًىتف فقو م5791
لجخو ءايح ههجو يرت˘ع˘ي ة˘ي˘ن˘ب˘لا
˘‐ ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا بت˘كم ما˘مأا
رتعزلا لت ميخم يف ةماعلا ةدايقلا
ةليوط ةلحر دعب ،توريب يقرصش
ن˘ي˘ن˘ج ة˘ن˘يد˘م ن˘م ا˘هأاد˘ب ة˘ي˘ن˘صضم
ندرألابً ارورم ةلتحملا نيطصسلفب
نم نع ضشتفي ،نانبل ىلإاو ايروصسف
ة˘˘ي˘˘ت˘˘فو با˘˘ب˘˘صش م˘˘ل˘˘ح ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ي
مهتاردق ن˘م زز˘ع˘يو ،ن˘ي˘صسم˘ح˘ت˘م
.يليئارصسإلا لÓتحإÓل يدصصتلل
رقصشألا لاصضن وبأا قيفرلا هلبقتصسإا

هنع ةدايقلا غلبأاو ،بتكملا لوئصسم
ه˘ع˘م ة˘ع˘ير˘صس ة˘ل˘با˘ق˘م ءار˘جا د˘ع˘˘ب
ينمألا هصسح ،رئازلل اهيف نئمطا
لمعلا˘ب ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ب˘خ ن˘ع م˘جا˘ن˘لا
وذ ىتفلل نئمطي هلعج يلاصضنلا

مان يذلاو ،ةيلوفطلا هجولا حمÓم
ليوطلا هليلو هموي نم ىقبت ام
.رفصسلا داهجإا لعفب
ىلع هئارجأا مت لماصش ينمأا قيقدت
ًا˘ع˘ي˘بر ر˘صشع ة˘ت˘صسلا وذ عز˘ف ردا˘˘ن
هتعو˘م˘ج˘م ءا˘صضعأا ءا˘م˘صسأا ى˘ل˘عو
جئاتن ،ًانصس ه˘ن˘م ر˘ب˘كأا م˘ه˘م˘ظ˘ع˘مو
متف ،ةيباجيإا تناك ينمألا قيقدتلا
تامهم ةدعب ةعو˘م˘ج˘م˘لا ف˘ي˘ل˘كت
ردان ةدايقب ةقدب ا˘ه˘تذ˘ف˘ن ة˘ي˘لا˘صضن
ةهبجلل ناكو ،�طابيصسلا ةراح نبإا
لتحملا لخادلاب ًايوقً ازكترم مهيف
.ًافرصشم ًايلاصضن ًاهجوو
حا˘ف˘ك و˘بأا بق˘ل را˘ت˘خا يذ˘˘لا ردا˘˘ن

ه˘م˘صسإا ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي ي˘˘لا˘˘صضن ر˘˘تا˘˘صسك
ءاقلل نانبل ىلإا ةيناث داع يقيقحلا

ةرود˘ب ه˘قا˘ح˘لإا م˘ت˘ي˘لو ه˘ي˘لو˘˘ئ˘˘صسم
ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا˘ب ة˘ف˘˘ث˘˘كم
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ع˘˘صش نا˘˘كف ،ير˘˘كصسع˘˘لاو
بيرد˘ت˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسإلاو طا˘˘صشن˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ع˘لا ةرد˘˘ق˘˘لاو ءا˘˘كذ˘˘لاو
تامو˘ل˘ع˘م˘لا عا˘جر˘ت˘صساو ظ˘ف˘ح˘لا

قحصسإا يلع ،اهعونتو اهمخز مغر
ًا˘م˘ه˘م ًا˘ع˘قو˘م ل˘غ˘˘صشي نا˘˘ك يذ˘˘لا
اذه مييقت ةمهم هل تلكوأا ةهبجلاب
هب ًابجعم ناك ،ضسم˘ح˘ت˘م˘لا ى˘ت˘ف˘لا

كلذل نأا ةدايقلاب هقافرل لاقوً ادج
دهف هامصسأاف دئاق لبقتصسم باصشلا

،بيصصنلا لك همصسإا نم هل ناكو
اهدوقيو هتعو˘م˘ج˘م برد˘ي˘ل دا˘عو
.ةيلعاف رثكأا ةقيرطب
نم تفثك ةيليئارصسإلا تارباخملا

دعب تن˘كم˘تو ة˘ي˘ن˘مألا ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘م˘ع ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
طيخ فرطل ءادتهإلا ىلإا ةيئادفلا

نم اهنsكم ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا جرا˘خ ن˘م
يف مهدئاق ناك ا˘مد˘ن˘ع م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا
ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘صصأا يذ˘لاو ،نا˘ن˘ب˘ل
قافرلا لذبو ،ةجيتنلا تناك امهم
هعنمو هطبصضلً اريبكً ادهج ةدايقلاب
.هلاقتعا ةيصشخ ةدوعلا نم
بيردت ركصسعم ةدايقب هفيلكت مت
بونج ةعقاولا ةيراجنلا ةيرق برق
جرب ميخم يف مدخو اديصص ةنيدم
ظ˘حلو ،تور˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘جار˘˘ب˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب قا˘˘فر˘˘لا
ة˘فا˘كب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ع˘م ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا

روصضح هل ناك ثيح ،مهتايوتصسم
ءاطصسبلا ضسانلا نيب زيممو تفل
ريبك رود هقافرلو هل ناكو ،ةصصاخ
د˘م˘حأا تا˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لا˘˘ب

نم ةموعدملاو ةقعاصصلاو ليربج
م7791 ة˘ن˘صس ة˘˘يرو˘˘صسلا تاو˘˘ق˘˘لا

يف ةهبجلا عقاوم تفدهتصسا يتلاو

ليربج ةدوع دعب توريب تاميخم
د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘م در˘ُط ي˘ت˘لا نا˘ن˘ب˘˘ل ى˘˘لإا
يركصسعلا لخدتلل ر˘فا˘صسلا هد˘ي˘يأا˘ت
،م6791 ةنصس نانبل يف يروصسلا

ل˘˘ير˘˘ب˘˘ج ن˘˘ع لا˘˘صصف˘˘نإلا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ج م˘˘صسإل ةدو˘˘ع˘˘لاو
ةدايق˘ب ه˘ف˘ي˘ل˘كت م˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
يف يركصسعلاو يميظنتلا عصضولا

درا˘ب˘لا ر˘ه˘نو يواد˘ب˘˘لا ي˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م
لÓخ نكمت ثيح ،نا˘ن˘ب˘ل ي˘لا˘م˘صش
ةهبجلا عاصضوأا ريوطت نم نيتنصس
.ريبك لكصشب
ةرملل هيلع تفرعت يذلا حافك وبأا
توريب يف ةيقافر ةبصسانمب ىلوألا
نم ناك ،Óًيمجً ارثأا يلخادب كرت
ةم˘صصب˘ب نوز˘ي˘م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا قا˘فر˘لا

Óب مه امك مهب كنوعنقي ،ةصصاخ
ة˘˘˘فا˘˘˘صضإاو ،ءا˘˘˘عدإا وأا ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘م
ريد˘ق˘تو ه˘ت˘عا˘ج˘صشو ه˘ت˘ي˘مز˘يرا˘كل
،نينج ة˘ن˘يد˘م ن˘م نا˘ك ه˘ل قا˘فر˘لا
يتلا ةليمجلا ةعداولا ةنيدملا كلت
عابطنإلا ي˘صسف˘ن ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا كر˘ت
لÓ˘خ م˘ه˘ت˘ل˘ماز ا˘مد˘˘ن˘˘ع ل˘˘م˘˘جألا
،م˘ه˘ت˘قدا˘صصف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘˘ت˘˘صسارد
يع˘ير˘صس ن˘ي˘حر˘م ل˘ظ˘لا ن˘ي˘ف˘ي˘ف˘خ
اذكه يتأات ةتكن باحصصأاو ةهيدبلا
ًاصضيأا مهزيمي ناك امو ،عنصصت Óب

مهنينحو نينج مهتبوبحمل مهقصشع
دهف حافك وبأا ظح نكي ملو ،اهيلإا
،تامصسلا كلتل هلمح يف مهنم لقأا

ًا˘ن˘ج˘ع ة˘نو˘ج˘ع˘م ير˘يد˘ق˘ت˘˘ب ي˘˘هو
.نينج لهأا تانيجب
قيفرلا) موي تاذ حافك وبأا اناعد
مداقلا انأاو ايناملا نم مداقلا قيفوت
يف انتاميخم ةرايزل (رئازجلا نم
ان˘ب˘حر ،مواد˘ي ثي˘ح نا˘ن˘ب˘ل لا˘م˘صش
ن˘م ا˘ن˘ت˘ثÓ˘ث ا˘ن˘ق˘ل˘ط˘ناو ةر˘كف˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع دو˘قو ة˘ط˘ح˘م ي˘فو تور˘ي˘˘ب
وبأا قيفرلا ةفداصصم انيقتلا قيرطلا
ةهبجلل ماعلا نيمألا بئان ضسابعلا

اناعد يذ˘لاو ،ير˘كصسع˘لا ا˘هد˘ئا˘قو
فرعتلا انتينب فرع امدنع ‐ هرودب

هتقفارمل ‐ ينانبللا لامصشلا ىلع
ي˘˘قر˘˘صشلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ةرا˘˘˘يز ي˘˘˘ف
تناكو ،بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف (بو˘قر˘ع˘لا)
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ا˘ن˘فر˘ع˘ت ة˘ل˘ي˘م˘˘ج ةرا˘˘يز
ملاعم ىلعو عاطقلا كلذب قافرلا
.ةقطنملا
عاقبلا ةقطنم ربع انتلحر انلمكأا
،لامصشلا بوصص نيمميم يقرصشلا

فصصتنم يف كبلعب ةقطنم انلصصو
ضسم˘صشلاو ضسل˘بار˘ط ى˘لإا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ًا˘يدا˘ف˘تو ،بور˘˘غ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كصشو˘˘ت
قيرطلا ىلع ةراصس ريغ تآاجافمل

راsكع دورْج ةقطنم يف نمآلا ريغ
��ل˘ي˘ل˘ج˘لا م˘ي˘خ˘م ى˘ل˘ع ا˘˘ن˘˘جر˘˘ع
ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لاو ة˘ه˘ب˘ج˘لا بت˘كم ةرا˘يز˘ل
لو˘˘ئ˘˘صسم˘˘لا دار˘˘م د˘˘م˘˘حأا ق˘˘ي˘˘فر˘˘لا
رداك ،ةقطنملاب ةهبجلل يميظنتلا

ف˘ي˘ط˘ل ضس˘sي˘˘َصس˘˘ُم عا˘˘ب˘˘ط˘˘لا ئدا˘˘ه
دعب كانه انتليل انيصضقو ،رصشعملا
رابك نم هينكاصس ضضعب عم ةرهصس
ميخملا هدهصش ام انل اوور نصسلا

ن˘يرو˘تو˘م ن˘م للذإاو ف˘˘صسع ن˘˘م
.ًايرصصنعو ًايفئاط نيئبعم
هذ˘ه لÓ˘خ ن˘يد˘ه˘صشم ي˘˘نر˘˘صضح˘˘ي
ةركاذ˘لا ا˘م˘هد˘ن˘ع تف˘قو˘ت ة˘ل˘حر˘لا

ة˘ت˘ب˘ن نأا لوألا ،ا˘هاردا˘غ˘ي نأا ا˘ي˘بأاو
دادت˘ما ى˘ل˘ع ة˘عورز˘م ة˘صشي˘صشح˘لا
لوأا نيب ط˘بار˘لا ضسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا

اروتصش ةدلب بر˘ق عا˘ق˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ى˘لإا ًلو˘˘صصوو كب˘˘ل˘˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘مو

لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق ل˘مر˘˘ه˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
فيرط˘لاو ،را˘sك˘َع دوُر˘ْج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘عورز˘˘م ة˘˘صشي˘˘صشح˘˘لا نأا ر˘˘مألا˘˘ب
يناثو ،اَيْلِط ةطرصش زكرم ةقيدحب
زجا˘ح ا˘ن˘ف˘قوأا ا˘مد˘ن˘ع ن˘يد˘ه˘صشم˘لا

ضسار ةقطنم يف يروصس يركصسع
رقم نعً ادجً اديعب ضسيل لمرهلا
ةرصشتنملا ة˘يرو˘صسلا ة˘قر˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق
راsر˘ج ف˘ل˘خ ا˘ن˘ف˘قو˘ت ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ةبرع رجي (روتكارت) ريبك يعارز
هل راصشأاو ،ةصشيصشحلاب ةئيلم ةريبك
انلأاصسيل ،قيرطلا ةلصصاومل دونجلا
ن˘م ا˘ن˘نأا او˘فر˘ع نأا د˘ع˘˘ب دو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
نا˘ك نإا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘˘لا
نأا م˘غر ا˘ن˘ي˘ف˘ن˘ف حÓ˘صس ا˘ن˘تزو˘ح˘˘ب
ة˘ع˘برأاو ر˘ي˘صصق ضشا˘صشر ا˘ن˘تزو˘ح˘ب
هداتع عم ضسدصسمو ةريخذ نزاخم
ناك ةقيقحللو ،ةيودي لبانق عبرأاو
Óبو بتعلا عفر باب نم مهلاؤوصس
با˘˘ح˘˘ط˘˘صصإا ا˘˘نو˘˘لأا˘˘صسو ،ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت

ةقرفلا رقمل زجا˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘يد˘ن˘ج
م˘ه˘لأا˘صس حا˘ف˘ك و˘بأا ،د˘ي˘ع˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
لو انيلع نوققدي فيك ضضاعتماب
ةبا˘جإا ،ه˘صشي˘صشح˘لا را˘ج˘ت نو˘ف˘قو˘ي
ملو انعنقت مل ةمثعلتملا نييدنجلا
نم امهباتنا يذلا جرحلا نم ففخت
.ةظحÓملا هذه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘لا ةر˘ط˘ي˘˘صس م˘˘غر
ةدنصسم˘لاو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘ي˘مد˘ق˘ت˘لاو
ىلع ةينيط˘صسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا تاو˘ق˘ب
هتمصصا˘عو نا˘ن˘ب˘ل لا˘م˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م
ل تنا˘ك ًا˘بو˘˘ي˘˘ج نأا لإا ،ضسل˘˘بار˘˘ط
امك ،(23)ةدرملا ميظنت ديب تلاز
هل ناك يصشافلا بئاتكلا بزح نأا
كلذ˘ل ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ير˘˘صس د˘˘جاو˘˘ت
عطاقم ضضع˘ب ي˘ف رذ˘ح˘لا ا˘ن˘مز˘ت˘لا
ىلوألا انتطحمل ان˘ل˘صصو ،ق˘ير˘ط˘لا

ىلإا انقلطنا هن˘مو يواد˘ب˘لا م˘ي˘خ˘م
ًا˘م˘ج˘ح ر˘ب˘كألا درا˘ب˘لا ر˘ه˘ن م˘ي˘خ˘م
ًا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ا˘˘˘نرزو ،نا˘˘˘كصس دد˘˘˘˘عو
ر˘ح˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ه˘ب˘ج˘˘ل˘˘ل ًا˘˘ير˘˘كصسع
انرز عبطلابو ،طصسوتملا ضضيبألا

ةوهقو ليمجلا اهئانيمو ضسلبارط
،ةليمجلا ريصص ةيحاصضو نوصشمصش
كا˘ن˘ه ا˘ن˘قا˘فر ة˘بر˘˘ج˘˘ت ا˘˘ن˘˘صشيا˘˘عو
.اهنوهجاوي يتلا رطاخملاو
هقصشعو ةلتاقم˘لا ه˘حورو ه˘ت˘ي˘ئاد˘ف
راتخأا ينتلعج نيطصسلفلو لمعلل
بي˘ط ن˘ع ه˘تدا˘ي˘ق˘بو ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا

،ًانصس ي˘ن˘م ر˘غ˘صصأا ه˘نأا م˘غر ر˘طا˘خ
مانت˘ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج ن˘م ًا˘مدا˘ق نا˘ك
‐ نييئادف ةرود ًايهنم ةيكارتصشلا

ةصسام˘ح ل˘ع˘ت˘صشي تا˘با˘صصع بر˘ح
مايألا عم انتقادصص ،لذبلاو لمعلل
ردا˘˘كلا ةرود˘˘ب ي˘˘نراز ،تد˘˘طو˘˘˘ت
هتملعأاو نانبل لبج يف ةمدقتملا
تأادب هعمو ،ًايوصس لمعلاب يتبغرب
يركصسعلا لمعلل غرفتمك يتلحر
يف (بوقرعلا) ي˘قر˘صشلا عا˘ط˘ق˘لا˘ب

.نانبل بونج
م1891 ة˘ن˘صس ي˘لا˘ي˘ل˘لا ىد˘حأا ي˘˘ف
ةدعاق دئاق ناهرب قيفرلا هب لصصتإا
روصص ةنيدم نم ةبيرقلا ةيلُغرُبلا
زا˘ه˘ج ى˘ل˘ع ط˘˘صسوألا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نا˘ك ،هرو˘صضح بل˘ط˘ي ي˘كل˘صسÓ˘لا
،بونجل˘لً اد˘ئا˘ق ا˘ه˘ن˘ي˘ح حا˘ف˘ك و˘بأا
فصصتنم د˘ع˘ب با˘هذ˘لا ى˘ل˘ع ر˘صصأا
ةلطعم تناك هترايصس نألو ،ليللا

نيع ميخمب انقافر دحأا ةرايصس بلط
˘مد˘ع ى˘ل˘ع هرار˘صصإا ما˘مأا ،ةو˘ل˘ح˘لا
هتقفار ،ر˘ج˘ف˘لا ى˘لإا ه˘با˘هذ ل˘ي˘جأا˘ت
نيب يلحاصسلا قيرطلا رطاخم مغر
هكرتأا نأا ىلع Óًيل روصصو اديصص
ً.اديحو
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرد˘˘ق ه˘˘يد˘˘˘ل نا˘˘˘ك
مزع اذإا ،نيلتا˘ق˘م˘لا ع˘م ل˘صصاو˘ت˘لا

هد˘ي نو˘كتً ار˘مأا م˘ه˘ف˘ي˘˘ل˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع
م˘ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘كرا˘صشي ،م˘هد˘ي˘ب
ءاي˘م˘ي˘ك ،ن˘ي˘ل˘تا˘ق˘م˘ل˘ل ةود˘ق نا˘كف
،ضسان˘لا ع˘م ه˘ع˘م˘ج˘ت تنا˘ك ة˘ي˘لا˘ع
تايوتصسمو مهرامعأاو مهتائف لكب
ى˘لإا بير˘ق م˘ه˘ل بح˘م ،م˘هر˘ي˘كف˘˘ت
لو ل˘ج˘خ˘لا هردا˘غ˘ي م˘ل ،م˘ه˘بو˘˘ل˘˘ق
يف ةليمجلا هتامصصب هل ،عصضاوتلا
جرب تاميخم˘ب هو˘فر˘ع ن˘م بو˘ل˘ق
،درابلا رهنو يوادبلا يفو ةنجاربلا

ةوخن بحاصص ،ل˘م˘عو sل˘ح ا˘م˘ن˘يأاو
ة˘˘ما˘˘صست˘˘بإلا ه˘˘قرا˘˘ف˘˘ت ل ،م˘˘ير˘˘كو
هتيأار يتلا ةديحولا ةرملا ،لؤوافتلاو
ءاصسأا امدنعً ازفتصسم ًام˘ه˘ج˘ت˘م ا˘ه˘ب
ةيحي˘صسم ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ن˘ي˘ل˘تا˘ق˘م˘لا د˘حأا
نم ةبيرقلا م˘ي˘صسلا برد ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ميخمل ةرواج˘م˘لاو ا˘ن˘تدا˘ي˘ق ز˘كر˘م
ً.اديدصش ًاباقع هبقاع ،ةولحلا نيع
م2891 ةنصس طابصش نم لوألا يف
مويلا كلذ يف ،يدÓيم ديع ناك
لاصضن وبأا قيفر˘لا ا˘ن˘ت˘فا˘ي˘صضب نا˘ك
ردان ىقتلا قيفر لوأا وهو ،رقصشألا
نم مدا˘ق˘لا ًا˘ما˘ع ر˘صشع ة˘ت˘صسلا ن˘بإا

قحتليل توريب ى˘لإا ن˘ي˘ن˘ج ة˘ن˘يد˘م
لÓخو ،ةمواقملاب ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م ع˘م
عاطقو حافتلا ميلقإاب ةليوط ةلوج
تناك رصضخألا يداولا ‐ ةيصشيعلا
رو˘ح˘م ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘كذ
،لوألا مهئاقل ليصصافتو ،ثيدحلا

رقم ترداغ طابصش نم ثلاثلا يفو
تور˘˘ي˘˘ب ى˘˘لإا ًا˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘م ا˘˘ن˘˘تدا˘˘ي˘˘ق
ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت˘ب قا˘ح˘ت˘˘لإÓ˘˘ل
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ب ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘ل˘كل˘˘ل
هنأا ركذأاو ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ا˘ي˘نا˘م˘لأا

دي˘ع رو˘صضح˘ل تور˘ي˘ب ى˘لإا ر˘صضح
ل ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م ي˘˘هو ،و˘˘فو˘˘ف دÓ˘˘ي˘˘م
وفوفو ،عبطلاب اهتوفن نأا اننكمي
ركبلا ةنبإلا ءافول ليلدتلا مصسإا وه
انبحت تناك ،يصصاع لئان انقيفرل

رصضحن امد˘ن˘ع ا˘ن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘موً اد˘ج
،اهليلدتو اهت˘يؤور˘لو ا˘ه˘ل˘هأا ةرا˘يز˘ل
ه˘˘˘تلو˘˘˘كو˘˘˘˘صش ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘صضح˘˘˘˘نو
تناك ،اهبحت تناك «ضسنربوكوصش»
ينيدا˘ن˘تو «ح˘ف» حا˘ف˘ك و˘بأا يدا˘ن˘ت
ل˘ك ي˘ل ى˘˘ن˘˘م˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘كذأاو ،«داد»
،ي˘صصصصخ˘ت˘لا يراو˘صشم˘ب ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا

نو˘كأا˘صس ي˘ن˘نأاً اد˘˘كؤو˘˘موً اد˘˘كأا˘˘ت˘˘م
اذهو ،ةيركصسعلا يترود˘بً از˘ي˘م˘ت˘م
.هيلع تنك ام لعفلاب
ا˘˘˘˘نر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘يز بحأا مو˘˘˘˘ي تاذ
لامج يتمع نبإا قبصسم بيترتبو
ناك يذلاو ،(ميلصس لامج) بيطخلا

ةيزكرملا لغاصشم˘ل˘لً اد˘ئا˘ق ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ي˘ح˘ب هر˘ق˘˘م نا˘˘ك ،ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل
اد˘ي˘صص ة˘ن˘يد˘م ي˘ف نورد˘˘ن˘˘كصسإلا

عمصس لامج ناك ،انع ديعبب ضسيلو
،برق نع هيلع فرعتلا بحأاو هنع
نع ةيوصس ا˘ن˘تردا˘غ˘م د˘ن˘ع ه˘ت˘لأا˘صس
لاق ....همييقتب ينمدصصف هعابطنا
،«هصشيع نبإا ضشم باصشلا اذه» :يل
عافدنإلا نم ردقلا اذهب نوكي نمف
.Óًيوط رمعي ل ةيئادفلاو راثيإلاو
عمجأا انأاو همييقتو هثيدح تركذت
بيبحلا يق˘ي˘فرو ي˘ق˘يد˘صص ءÓ˘صشأا
راجصشأا ناصصغأا نع دهف حافك وبأا
ميخم لوأاب ريمعتلا ةقطنمب انيكلا

31 مو˘ي كلذ نا˘ك ،ةو˘ل˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ةرا˘˘يز ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك ،م2891 طا˘ب˘صش
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا تاو˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘˘ق ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل
امدنع حافتلا ميلقإاب ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
هيدل نمل ءادن زاهجلا ىلع عمصس
ةرايصس كيكفتل تارجفتملاب ةربخ
لا˘ط˘˘بإا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصأا˘˘ف ،ة˘˘مو˘˘غ˘˘ل˘˘م
كفب حجنو ،ا˘ه˘كي˘كف˘تو تاو˘ب˘ع˘لا

ئد˘صص ق˘عا˘صص ي˘ق˘بو ن˘ي˘ق˘˘عا˘˘صص
«ةيدارز» بلط˘ف ،ه˘كف ى˘صصع˘ت˘صسا
،ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘صسي
نا˘ك ه˘نأا نا˘˘ي˘˘ع˘˘لا دو˘˘ه˘˘صش بصسحو
د˘حأا نأا ه˘ب˘ت˘˘ن˘˘ي م˘˘لوً اد˘˘ج ًا˘˘ق˘˘هر˘˘م
ىلع اهب طغصضو اهذخأا بابصشلا
ةفصسانلا ةوبعلا ترجفناف قعاصصلا
نم نيرداك هعمو حافك وبأا تلتق
،ةيبعصشلا ةهبجلا نمو حتف ةكرح
مك انل نودكؤوي مه˘ئا˘مد˘ب م˘ه˘نأا˘كو
.ةينطولا انتدحو ةنيمث يه
هرمعو دهصشتصسإا عزف ردان قيفرلا

ردقلا هلهمي م˘ل ،ط˘ق˘ف ًا˘ع˘ي˘بر32
ل˘˘˘كب ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘كلو ،Óً˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
ءاطعلا˘ب ةر˘خاز تنا˘ك ا˘ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
ي˘ئاد˘ف˘لا ،ة˘ي˘ح˘صضت˘˘لاو لا˘˘صضن˘˘لاو
مل ًاَمَدْع˘ُم د˘ه˘صشت˘صسا يذ˘لا ،د˘هاز˘لا
تاينتقم ةيأا هيدل نكي ملو يرثي
نان˘ب˘ل ي˘ف نا˘ك هد˘صسج ،ة˘ي˘صصخ˘صش
هتقوصشعم ،نينج يف هبلقو هحورو
،ا˘ه˘ب˘ح ي˘ف فو˘صصت˘م˘ك ها˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ة˘uبد ا˘ه˘عراو˘صش ا˘ه˘˘صسا˘˘ن ا˘˘ه˘˘تارا˘˘ح
حارملا تاتابنلا ى˘ه˘ق˘م يرا˘ط˘ع˘لا
اهنزتخي ناك ،طاب˘ي˘صسلا ة˘ي˘نا˘م˘لألا
.ًاقيمع هللختت ،هلخاد
ل˘ك ن˘م ،ه˘ب ق˘ي˘ل˘ت تنا˘ك ه˘تزا˘ن˘˘ج
ةوخأا رصضح ةيركصسعلا تاعاطقلا

ل˘ك ن˘˘مو ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ،قا˘˘فرو
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘صصف
ةينطو˘لا ة˘كر˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةرايصس031 نم رث˘كأا ،ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا

نانبل لامصش نم ترصضح ةيركصسع
اوئاج نييئادف لمحت هبونج ىتح
تفÓ˘لاو ،ل˘تا˘ق˘م˘لا كلذ نو˘عدو˘˘ي

تانطاومو نينطاوم ةكراصشم ناك
ن˘م او˘ئا˘ج ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م را˘˘م˘˘عأا ن˘˘م
هو˘ب˘حأا ن˘م نو˘عدو˘ي تا˘م˘ي˘خ˘˘م˘˘لا

.مهبحأاو
او˘˘نا˘˘ك (ردا˘˘ن) ه˘˘م˘˘صسإا ل˘˘م˘˘ح ن˘˘˘م
ن˘يذ˘لا ه˘قا˘فر ءا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘م تار˘˘صشع
نآلا م˘هو ،ه˘م˘صسإا اود˘˘ل˘˘خو هو˘˘ب˘˘حأا

نو˘ن˘ب˘يو ة˘نا˘مألا نو˘ل˘م˘ح˘˘ي لا˘˘جر
ةد˘˘عاو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
ردا˘ن ط˘صسوألا ي˘ن˘بإاو ،ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

نع تاياكح نوظفحي مهلك ،مهنم
،لو˘ج˘خ˘لا قو˘ل˘خ˘لا ي˘ئاد˘ف˘˘لا كلذ
ا˘نردا˘غ˘ي نأا رد˘ق˘لا ه˘ل بت˘˘ك يذ˘˘لا
...انبولق عجوأاف ًاعيرصس
همرَكُت نأا ني˘ن˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘صسم˘هو
وأا ناد˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘صسإا قÓ˘˘طإا˘˘ب
ق˘˘صشع ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘ب عرا˘˘˘صش
ناك (دهف حافك وبأا) عزف ردانف......
قحب Óًطبو ًايئادف

يصسّويج داهج (دعاقتم) نكرلا ءاوللا  :ملقب
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 لÓغتصسلا ةلحرم لازتخلا ةدحو لوخدب

 هطاسشن عسسوي لجيجب ةرÓب بكرم
نط نويلم5.2 ىلإا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ضسمأا لوأا فر˘˘صشأا
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘صشل˘ل ما˘ع˘لا
فصسو˘ي بل˘صصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا
ضسيئر ةقفر يدنهملا دمحأا

نيمل دمحم ةرادإلا ضسلجم
ماعلا ريدملا ضسيئرلاو وبل
ةمÓصسوب لاثيم˘يا ع˘م˘ج˘م˘ل

تارا˘طإا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ،قرا˘ط
لوخد ةيلمع ىلع ةكرصشلا

ر˘صشا˘ب˘م˘لا لاز˘ت˘˘خلا ةد˘˘حو
بكرمب لÓغتصسلا ة˘ل˘حر˘م
ةقطنملاب بلصصلاو ديدحلا
،ةيليملاب ةرÓب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا

ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘˘هو
ة˘ي˘لوألا برا˘ج˘ت˘لا ل˘حار˘˘م
اهلك تللك يتلاو ةيئاهنلاو
يأا ل˘ي˘ج˘صست نود˘ب حا˘ج˘ن˘ب
.ركذت تاظفحت
بلقلا ةباثمب ةدحولا دعتو
ة˘قا˘ط˘ب بكر˘م˘ل˘ل ضضبا˘˘ن˘˘لا
نويلم5.2 ب ردقت ةيجاتنإا

د˘يد˘ح˘لا ن˘˘م ا˘˘يو˘˘ن˘˘صس ن˘˘ط
درا˘ب˘لا ه˘ي˘عو˘ن˘ب لز˘ت˘خ˘م˘˘لا

ي˘˘تأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ن˘˘خا˘˘˘صسلاو
تاد˘˘حو ي˘˘قا˘˘ب م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ل
م˘ت ي˘ت˘لا ع˘صست˘لا ع˘ن˘صصم˘˘لا
قباصس تقو ي˘ف ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا

ةلحرم بكرملا لوخد ذنم
رثكأا لب˘ق ي˘ل˘ع˘ف˘لا جا˘ت˘نإلا

را˘صشأا د˘قو ،تاو˘ن˘˘صس3 ن˘˘م
ةينقت˘لا  نأا˘ب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ةيكيرمأا ي˘ه ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا

»  ىعدت روطتلا ةقئاف يهو
ن˘م ةد˘ير˘ف˘لاو «ضسكرد˘˘ي˘˘م
جا˘ت˘نإا˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن

ةدو˘˘ج ود لز˘˘ت˘˘خ˘˘م د˘˘يد˘˘˘ح
قوفت ةواقن ة˘ب˘صسن˘ب ة˘ي˘لا˘ع
حم˘صست ا˘م˘ك ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب49
نم جاتنإلا ةفلكت ضضفخب

ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
،ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ةدحولا ه˘تا˘ه ة˘قا˘ط رد˘ق˘تو
ي˘ف ن˘ط0057 ـب ا˘ي˘˘مو˘˘ي
ردقي ليغصشت لدعمب ،مويلا
،ةنصسلا يف ةعاصس0008 ـب
دج ةفاصضإا ةدحولا  هذه نأاو
تاد˘حو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ما˘ه
ىرخألا عصست˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
ةرÓ˘ب بكر˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ى˘ل˘˘ع بل˘˘صصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ة˘˘˘ل˘˘˘فرد˘˘˘لا تاد˘˘˘حو رار˘˘˘غ
نار˘˘فألا ي˘˘تد˘˘حو ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
جا˘ت˘نإا ةد˘حو ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا

تازاغلا جاتنإا ةدحو ،ريجلا
لابقتصسا ةدحو ،ةي˘عا˘ن˘صصلا

ةدحو ،ماخ˘لا داو˘م˘لا ل˘ق˘نو
ة˘ط˘ح˘مو ها˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م
،ةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحت
ىعصسي بكرملا نأا ادكؤوم
عاو˘˘˘نأا دو˘˘˘جأا جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ى˘˘˘لإا
تا˘˘˘صسارد ق˘˘˘فو د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت ع˘˘˘م ىود˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
نم ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

ي˘ف ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
عيراصشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م زا˘ج˘نا
ا˘م˘ك ،ىر˘ب˘كلا ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اصضيأا ةدحولا هتاه حمصستصس
يف لخد˘ت ة˘كر˘صشلا ل˘ع˘ج˘ب
ةيميل˘قاو ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘صسفا˘ن˘م
ة˘م˘ها˘صسم˘لا اذ˘كو ،ة˘ي˘لودو
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف
.ةينطولا

ةدا˘م˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘فو
ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوألا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف بكر˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا ،جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإلا
بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
تاماخلا لمعتصسي ىقبيصس
جرا˘خ˘لا ن˘˘م ةدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف
راغب ةين˘طو˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا

 .تÓيبج
ةرÓب بكرم نإاف ،ةراصشإÓل
ةرمث وه بلصصلاو ديدحلل
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘صشلا
قوفي رامثتصسإابو ةير˘ط˘ق˘لا

ى˘˘ل˘˘ع رلود  را˘˘ي˘˘ل˘˘م20
ةرÓبب راتكه612 ةحاصسم
ةيجيتارتصسإا ةيمهأا ود وهو
ى˘لإا فد˘ه˘ي ه˘نأل ة˘ي˘˘ن˘˘طوو
نم قوصسلا تاجايتحا ةيبلت

فئا˘ف˘لو ة˘نا˘صسر˘خ˘لا د˘يد˘ح
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘˘صسألا

ى˘˘لإا ضضئا˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘صصتو
ليلقت˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو جرا˘خ˘لا

هذ˘˘ه تادراو ةرو˘˘تا˘˘˘ف ن˘˘˘م
لمأاي امك ،ةيو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا
نأا˘ب ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘يلو نا˘˘كصس
بط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘˘كي
فيظوت˘ل ة˘باو˘ب ي˘عا˘ن˘صصلا
باحصصأا نم نيلاطبلا فلآا
ي˘ف ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تادا˘ه˘صشلا

تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لثم يف ةبولطملا ةينقتلا

.تاصسصسؤوم اذكه
 ميهارب.ع

تاوزغلا ةنيدمب طصشنتو شصاخصشأا6 نم نوكتت
ناسسملتب يهاقملاو ةيراجتلا تÓحملا ةقرسس ةكبسش فيقوت
ن˘˘مألا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نمأل عباتلا تاوزغل ةرئادل
كيكفت نم ،ناصسملت ةيلو
يف نيصصتخم رارصشأا ةعامج
ن˘˘˘ي˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم ة˘˘˘قر˘˘˘صسلا
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةجلاعم رثإا ىلع ،يهاقملاو
ة˘ي˘عو˘ن ا˘يا˘صضق ضسم˘خ50
تنكم ،ةقرصسلا يف ةلثمتم
مهيف هبت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
رمألا قلعتي ضسبلت ةلاح يف
حوارتت ضصاخصشأا60 ةتصسب
42و02 ني˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا
نذإا راد˘صصت˘صسا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘صس
ي˘ف˘لا˘صس ن˘كا˘صسم ضشي˘ت˘ف˘ت˘ب
عيمج عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت ،ر˘كذ˘لا

م˘˘ت كلذ˘˘ك ،تا˘˘˘قور˘˘˘صسم˘˘˘لا
ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسا

لحم ةمامقلا عمج ةيواحو
نم ةعومجم زجحو ،ةقرصس
˘˘‐ ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسألا
اصصع ‐ نينيصسك ‐روطاصس
لا˘م˘كت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘صشخ
زاجنإا مت قيقحتلا تاءارجإا
او˘مد˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق تاءار˘˘جإا
مامأا مهيف هبتصشملا اهبجومب
اذ˘˘ه .ضصا˘˘صصت˘˘خلا ة˘˘با˘˘ي˘˘˘ن
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘تو
دحلل ناصسملت ندم فلتخمب
رهصسلا عم رهاظملا هذه نم
.ضصاخصشألا تاكلتمم ىلع

ششاتيلتوب ع

ةرودل ينهملا لوخدلل ابصسحت تاريصضحتلا لماك ذاختا يف ،تنصشومت نيع ةيلوب ينهملا نيوكتلا عاطق عرصش
ربع ةحونمملا تاصصصصختلا مهأاب فيرعتلل ةيمÓعإاو ةيصسيصسحت مايأاو ةحوتفم باوبأا ميظنتب لبقملا شسرام

.نيصصبرتملا نم نكمم ددع ربكا باطقتصسا لجا نم نيوكتلا دهاعمو زكارم

نا˘ف ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ة˘صسي˘˘ئر بصسح
فلآا4 نم رثكأا يصصحي عاطقلا

ةرودل هحتف مت نيوكت بصصنم
يلحملا ىوتصسملا ىلع ضسرام
طمنلل بصصنم5771 اهنيب نم
يف بصصنم4901 يريصضحتلا
بصصنم093 ني˘ه˘م˘ت˘لا ط˘م˘ن

ة˘ي˘ئا˘˘صسم˘˘لا ضسورد˘˘ل˘˘ل ضصصصخ
عورفلاو بصصانملا نم اهريغو
4724 د˘˘˘جو˘˘˘ي ه˘˘˘˘نا تفا˘˘˘˘صضأاو
طامنأا ةدع ىلع عزوم بصصنم
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب˘ف ن˘يو˘كت˘ل˘ل ةز˘˘ه˘˘جأاو
حتف متيصس يريصضح˘ت˘لا ط˘م˘ن˘ل˘ل
5771 ى˘ل˘ع ا˘عزو˘م ا˘عر˘ف47
اعرف59و ن˘˘˘يو˘˘˘كت بصصن˘˘˘م
نع ن˘يو˘كت˘لا ط˘م˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ى˘ل˘ع عزو˘م ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لا ق˘˘ير˘˘ط
يف ن˘يو˘كت˘لاو بصصن˘م4901
بصصنم093 ةيئاصسملا ضسوردلا
ةصصاخلا تاصسصسؤوملا يف نيوكت
د˘م˘ح˘˘م ة˘˘صسصسؤو˘˘م ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لاو
ىوتصسم ىلع ةديحولا فايصضوب
فر˘ط ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا
اهيف نيوكت بصصنم04 ةلودلا
رباعم قيرط نع دحاو ضصصصخت
ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
ةيراتركصسلا يف ينهملا مكحتلا

ة˘ن˘صسلا با˘ح˘صصأل ه˘جو˘˘م و˘˘هو
ن˘ي˘ت˘ن˘صس وأا ط˘صسو˘ت˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
جر˘خ˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش د˘ع˘˘ب ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
033ـب لوألا يليهأاتلا نيوكتلاو
يد˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لاو بصصن˘˘م
يف ةثكاملا ةأارملاو ابصصنم05ـب
طصسو˘لاو بصصن˘م004 تي˘ب˘لا
بصصنم57 عومج˘م˘ب ي˘ف˘ير˘لا

ةصصاخلا تائفلل بصصنم021و
رفوي امك ،ةيباقعلا تاصسصسؤوملاب
5 ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
نيوكتلا ةداهصش نم تايوتصسم

ةياغ ىلإا ضصصصختم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا
قيدصصتلا متي امك يماصس ينقت

عم ،ةبصستكم˘لا تاءا˘ف˘كلا ى˘ل˘ع
نيع ةيلوب عا˘ط˘ق˘لا نإا˘ف م˘ل˘ع˘لا
تايوتصسم ةدع رفوي تنصشومت
ضسماخلا ىلإا لوألا ىوتصسملا نم
تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم ضسم˘˘˘خ كا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘ف
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا تادا˘˘ه˘˘صشل
ن˘يو˘كت˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لاو
ىوتصسملا ةصصصصختملا ينهملا
ةينه˘م˘لا ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘صش ،لوألا
مكحتلا ةداهصش ،يناثلا ىوتصسملا
ةداهصش ثلاثلا ىوتصسملا ينهملا
ةداهصشو ع˘بار ىو˘ت˘صسم ي˘ن˘ق˘ت˘لا
،ضسماخ ىو˘ت˘صسم ي˘ما˘صس ي˘ن˘ق˘ت
ىر˘خأا ةز˘˘ه˘˘جأا ةد˘˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ىلع قيدصصت˘لا ي˘هو ن˘يو˘كت˘ل˘ل
بابصشلل ةهجوم يهو تاءافكلا
يأا ي˘ف ةر˘ب˘خ نو˘كل˘م˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
.اهيلع قيدصصتلا متيو ضصاصصتخا

يتيرق ¤إا ةيمصسر ةرايز
نوقصشرو ةدهادهلا

ة˘ي˘كر˘ح˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ل˘صصاو˘˘م
قطانم ىوتصسم ىلع ةيومنتلا

،ةبارغلا ةصصاهلو ةيدلبب لظلا
ةقفر ةصصاهلو ةرئاد ضسيئر ماق
يدلبلا يبعصشلا ضسلجملا ضسيئر
ماعلا نيمألاو ةصصاهلو ةيدلبل
ىلإا هتداق ةيناديم ةرايزب ةرئادلل
ةيدلب نوقصشرو ةدهادهلا يتيرق
لهتصسا ثيح ،ةبارغلا ةصصاهلو
ة˘جر˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ةر˘˘ئاد˘˘لا ضسي˘˘ئر
نيأا ةدهادهلا ةيرق ىلإا هجوتلاب
ة˘ي˘صضرأا را˘ي˘ت˘خا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشأا

ةطصسوتمو جÓعلا ةعاق زاجنإل
ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘هو
ةيحصصلاو ةيوبرتلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا
ة˘صصا˘ه˘لو ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ةبارغلا
ةيرق ىلإا هجوت ةطحملا هذه دعب
ةيصضرأا راي˘ت˘خا م˘ت ن˘يأا نو˘ق˘صشر
ةنكا˘صسل ة˘ي˘ف˘ير ة˘ئز˘ج˘ت زا˘ج˘نإل
ىرصسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا نو˘ق˘صشر ة˘ير˘ق
ن˘يد˘لا ن˘ب ة˘صسرد˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضرأاو
،يصسردم م˘ع˘ط˘م زا˘ج˘نإل رود˘ق
اذه يف ةرئادلا ضسيئر دكأا ثيح
عار˘صسإلا ةرور˘صض ى˘ل˘ع دد˘صصلا
هذهل ةيرادإلا تاءارجإلا لك يف
يف قÓطنلا لجأا نم ةيلمعلا

نيذ˘لا ن˘ي˘عور˘صشم˘لا اذ˘ه زا˘ج˘نإا
عقاولا ىلع باجيإلاب ناصسكعي
.نينطاوملل يعامتجلا

،ن˘ي˘ت˘ير˘ق˘ل˘ل ه˘ترا˘يز ما˘ت˘خ ي˘فو
نيذلا نينطاوملا ضضعبب ىقتلا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع او˘˘˘حر˘˘˘ط
ل˘˘كصشم ة˘˘صصا˘˘خ تلا˘˘غ˘˘صشنلا
ة˘ح˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
زاجنإا ،يفيرلا نكصسلا ،برصشلل
تلاغصشنا يهو يراوج بعلم
ا˘ه˘نإا ةر˘ئاد˘لا ضسي˘ئر ا˘ه˘˘ن˘˘ع لا˘˘ق
،تا˘˘يو˘˘لوألا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘˘ت
اه˘ت˘صسارد ى˘ل˘ع ه˘صصر˘ح اد˘كؤو˘م
راطإا ي˘ف ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ا˘ه˘ت˘يو˘صستو
ة˘˘صشي˘˘ع˘˘م فور˘˘ظ˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع كلذو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ع˘م بوا˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه تا˘˘ي˘˘صصو˘˘صصخ
.نينطاوملا تابلطو

دوقعلا لامع ضسمأا لوأا ،دده
نب ىفطصصم ةيدلبب ةتقؤوملا
يدي˘صس ة˘يلو قر˘صش  م˘ي˘هار˘بإا
ة˘˘˘كر˘˘˘ح ن˘˘˘صشب ،ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا
لغ˘صش بصصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا
قا˘ي˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ذإا ،ة˘˘م˘˘ئاد
لجأا نم ةيلولا يلاو اودصشان
ل˘˘˘ح˘˘˘ل يرو˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘˘لا

اهدمأا لا˘ط ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ل˘صضع˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م م˘ه˘˘ئا˘˘صصقإا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘ئ˘˘˘ف تصسم ي˘˘˘ت˘˘˘لا  جا˘˘˘مدإلا

حلاصصمب نيينهملا نم ةددحم
.ةيدلبلا
نم نوينعملا لامعلا ضضعتما
ه˘ل او˘صضر˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ءا˘˘صصقإلا

مل ةيدلبلا حلاصصم ناو ةصصاخ
بصصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا˘ب م˘ق˘˘ت
قوفت ةدم اوصضق نأا دعب ةمئاد
ةفلتخم ماهم يف تاونصس01
اذكو ةنتصسبلا ،فيظنتلا اهنم
ةلب نيطلا داز اممو ةنايصصلا
مهليوحت ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ماد˘قإا
ةرئادلاب ما˘ه˘م˘لا ضسف˘ن ل˘غ˘صشل
د˘˘˘˘جو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘كل

ةر˘ئاد˘لا ح˘لا˘صصم نو˘كت˘صشم˘˘لا
ة˘ج˘ح˘ب م˘ه˘لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا ضضفر˘˘ت
نيلثامم نيينهم ناوعأا دوجو
يتلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ي˘هو ،ا˘ه˘يد˘ل
نو˘صصق˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘عا
ةصصاخ مهقح يف ة˘ف˘ح˘ج˘م˘لا˘ب
ار˘ي˘ث˘ك نو˘لو˘ع˘ي او˘نا˘ك م˘ه˘نأاو
اعمط  مهجامدإا  ةيلمع ىلع
م˘˘˘ه˘˘˘فور˘˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا
ىلع اهنوصشيعي يتلا ةبعصصلا
ام˘ك ،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘صس داد˘ت˘ما

عيمج نأاب لامعلا ءلؤوه حرصص
فلتخمل ةلصسرم˘لا م˘ه˘يوا˘كصش
ثبلا متي مل ةينعملا تاهجلا
.اهيف

ةيران ةجارد55زجحو
تاقرصسلا يف لمعتصست

ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘˘ف
،اهلاكصشأا فلتخمب ةيرصضحلا
ضسابعلب يديصس ةطرصش تماق
مت ةعصساو ة˘طر˘صش تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
باحصصأا فادهتصسا اهلÓخ نم
ة˘صصا˘خ ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لا

ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا
قئاثو˘لا ى˘ل˘ع ةزا˘ي˘ح˘لا نود˘ب
م˘˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو ة˘˘˘يرادإلا
رارغ ىلع ةمÓصسلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل

عز˘˘نو ،ةذو˘˘خ˘˘لا ع˘˘صضو مد˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،تو˘˘˘صصلا م˘˘˘تا˘˘˘ك
ي˘˘ف ضضع˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسي
تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘صسلاو تاءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا
ل˘˘ه˘˘˘صسي ثي˘˘˘ح ف˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
ءايحألا ربع رارفلا اهتطصساوب
اذ˘ه ي˘فو ،ة˘ق˘ي˘˘صضلا ة˘˘قزألاو
تاو˘ق تن˘˘كم˘˘ت ضصو˘˘صصخ˘˘لا
ةجارد55 زجح نم ةطرصشلا
عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يرا˘ن تا˘جارد ا˘ه˘ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘صصأا نا˘˘˘ك م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘ندأا نود˘ب ا˘ه˘نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسي
عم ةيرورملا ةمÓصسلا ريياعم
اذه قئاثولا ىلع ةزايحلا مدع
نمأاب ةطرصشلا تاوق لصصاوتو
اهتلمح ضسابعلب يديصس ةيلو
ةيرانلا تاجاردلا يقئاصس دصض
د˘˘عاو˘˘ق نو˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
.ةميلصسلا ةقايصسلا

ودبع.شص

ةنوب نيصسح

ةحوتفملا تاصصصصختلا مهأاب فيرعتلل

تنسشومت نيعب ينهملا نيوكتلا عاطق ىلع ةحوتفم باوبأا

شسابعلب يديصس

جاجتحلاب نوددهي ميهاربا نبا ىفطسصم ةيدلب ودقاعتم

ةطÙاب قيرح دامخإا
ءابرهكلا ديلوتل ةيرار◊ا

 لجيجب طاوسشأا
يفو ضسمأا لوأا ةليل بصش
فصصتنم ةعاصسلا دودح
،ةقيقد نيرصشعو ليللا

ةطحملا ةلجرم يف قيرح
ءابرهكلا ديلوتل ةيرارحلا
ريهاطلا ةيدلبب طاوصشأا
امم ،لجيج ةيلو قرصش
تادحو لخدت ىعدتصسا
ةيوناثلا ةيندملا ةيامحلا
ةقوفرم حلاصص دلوأاب
ةموعدمو ةيصسيئرلا ةدحولاب
نج نج ةيرحبلا ةدحولاب
،ريهاطلاب مدقتملا زكرملاو
عيرصسلا لخدتلا بنج ثيح
تناك ثراوك ثودح نم
ةصصاخ ةميخو نوكتصس
مت اذإا ،ةيداملا رئاصسخلا
زيجو فرظ يف اهدامخإا
دوهج رفاصضت لصضفب
فلتخم نم ةيندملا ةيامحلا
ىلإا تلقنت يتلا تادحولا

عجرأا يذلا ،ثدحلا ناكم
ةرارصش ثودح ىلإا هببصس
ةلجرملا لخاد ةيئابرهك
ىلإا ىدأا امم ةيرارحلا
نم ءزج يف رانلا علدنا
.ةلجرملا

 ميهارب.ع



959209ددعلا ^2441 بجر5ـل قفاوملا1202 يرفيف71ءاعبرألايلحم
ةئاملاب59 تغلب لاغصشألا ةبصسن

0202 ةنسس نازيلغب عورسشم831 زاجنا
نازيلغ ةيلو يلاو دكأا

ىلع ،يتلوم هللا اطع
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘صض
بلا˘ط˘مو تلا˘غ˘˘صشنا˘˘ب
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ة˘ن˘كا˘صس
نم رثكأا ا˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لا

ل˘ظ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م007
بارت لماك ربع ةعزوم
ا˘˘ه˘˘تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘يلو˘˘˘لا
،ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لا

ه˘ح˘لا˘صصم نأا ا˘ف˘˘ي˘˘صضم
لئاصسولا عيمج ترخصس
فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ن˘كا˘صسل ة˘˘ي˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأا د˘˘صصر
اذ˘˘˘˘˘هو ،ةر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
قود˘ن˘صص تا˘م˘ها˘صسم˘˘ب
ن˘ما˘˘صضت˘˘لاو نا˘˘م˘˘صضلا

تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لاو
ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘صصم تنا˘˘˘˘˘˘˘كو
تل˘ف˘كت د˘ق تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ةيلمع611 نم ر˘ث˘كأا˘ب
برا˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ب
را˘ن˘يد نو˘ي˘˘ل˘˘م004
ح˘لا˘صصم ا˘˘مأا ،ير˘˘ئاز˘˘ج
تم˘ها˘صس د˘ق˘ف ة˘˘يلو˘˘لا

ديزي  غلبمب ىرخألا يه
رانيد نويلم003 نع
26 ل˘يو˘م˘ت˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج
قود˘ن˘صص ا˘مأا ،عور˘˘صشم
نا˘م˘˘صضلاو ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
مي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م073
قود˘˘ن˘˘صص ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ها˘˘صس
راطإا يف امأا ،نماصضتلا
يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ضصيصصخت مت ةي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
تهجو ميتنصس رايلم39
عومجمب لظلا قطانمل
مي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م996
لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل ته˘جو
ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ىدل ضسمأا ةيلولا يلاو
ة˘˘عاذإا˘˘ب ه˘˘ت˘˘فا˘˘˘صضت˘˘˘صسا

دصصقو ،ةيلحملا نازيلغ
ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
تأا˘˘˘ترا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

ةفاصضإا ةيلولا حلاصصم
ةهجاوم˘ل ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م
لجصسملا زجعلا كرادتو
001 ضصي˘صصخ˘ت ا˘ه˘ن˘˘م
ططخملا ميتنصس رايلم
امك ،ةي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا

نم ريمعتلا عاطق يظح
رايلم001 غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م
عا˘˘ط˘˘ق ا˘˘مأا ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘صضإا
دقف ةيمومعلا لاغصشألا

رثكأا˘ب ر˘خآلا و˘ه ي˘ظ˘ح
ميتنصس راي˘ل˘م06 ن˘˘م
ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘م
ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
ي˘فو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
فخي مل ه˘ث˘يد˘ح قا˘ي˘صس
هللا اطع ةيلولا يلاو
ليقار˘ع دو˘جو ي˘تلو˘م
جصضن يف ةي˘طار˘قور˘ي˘ب
ل˘˘كصشمو ع˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
يف تاعاطقلا فل˘ت˘خ˘م
دقو عيرا˘صشم˘لا ر˘ي˘ي˘صست
ماعلا نيمألا فيلكت مت
ي˘˘لاو بصسح ة˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل

داجيإل زيكرتلاب ةيلولا
ةيدقاعتلا لكاصشملل لح
نم رثكأا دقع مت ثيح
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘صسل˘ج061
جر˘ع ا˘م˘ك ،تا˘ق˘ف˘˘صصلا

ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
يذ˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق
ةعاق92 ه˘˘ب ل˘˘ج˘˘˘صسي

مزتلا نيأا ةقلغم جÓع
ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘˘لاو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا
اذ˘هو ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كصشب
ن˘˘يو˘˘كت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ف
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘صشلا

مت ثيح ءابطأا فيظوتو
،بصصنم43 ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
هبصش09 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

دهع˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةيدامربب يبطلا هبصشلا

ةبصسنلاب052و
ضضير˘م˘ت˘لا يد˘عا˘صسم˘ل
ضصقنلا ةي˘ط˘غ˘ت˘ل كلذو
ا˘م ا˘م˘ي˘صس ل ل˘ج˘صسم˘˘لا
جÓعلا تا˘عا˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا
ضصخي اميف امأا ،ةيئانلا

مزتلا انهو نكصسلا فلم
ع˘يزو˘ت˘ب ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو
لÓخ0066 ن˘م ر˘ث˘كأا
مت ثيح ةيراجلا ةنصسلا

ةيل˘م˘ع˘ل ة˘ما˘نزر ع˘صضو
دقع لÓخ نم عيزوتلا
ع˘م ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت تاءا˘ق˘˘ل
ن˘م تارادإلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ءا˘˘ه˘˘˘نإاو لا˘˘˘م˘˘˘كإا ل˘˘˘جا
ط˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشأا
ةفل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘كب˘صشلا˘ب
نم رثكأا عيزوت مت دقو
ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو427
،دواد ن˘ب˘ب424 اه˘ن˘م
ةي˘ن˘كصس ةد˘حو002و
011و ضشي˘˘˘˘عا دلوأا˘˘˘˘˘ب
ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو
ةفا˘صضإا با˘ط˘خ يد˘ي˘صس
ه˘ل˘لا د˘ب˘˘ع ن˘˘ب راد ى˘˘لإا

ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو001
ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو03و
ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘ما يد˘˘ي˘˘˘صسب

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ،ةدو˘˘˘˘ع
غولب ةياغ ىلإا ةرمتصسم
ةدحو0066 ن˘م ر˘ث˘كأا
ىلإا ةدوع˘لا˘بو ة˘ي˘ن˘كصس
يلاو فصشك0202 ماع
هللا اطع نازيلغ ةيلو
زاجنا ةبصسن نأا يتلوم
˘ما˘ع لÓ˘خ ع˘يرا˘صشم˘˘لا

59 ب تغ˘˘˘ل˘˘˘ب0202
عيراصشملا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةلمج نمو ،ةج˘مر˘ب˘م˘لا
مت ةجمربملا عيراصشملا
023 ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا

135 لصصأا نم ةيلمع
ماع ة˘ج˘مر˘ب˘م عور˘صشم
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘˘ت،0202
831 زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نا ا˘˘˘˘˘صضيأا

ة˘ب˘صسن˘لا˘ي˘ب ر˘ت˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ماع تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘صشل
نم مغرلاب اذهو0202
ي˘ت˘لا ة˘ق˘نا˘خ˘لا ة˘˘مزألا
ىلع ةيلو˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘صش
تا˘يلو˘لا ة˘ي˘˘ق˘˘ب رار˘˘غ
ةحئاج ة˘ج˘ي˘ت˘ن ىر˘خألا

.انوروك
  بويا . شس

ةقباصسلا تايلمعلا قلغب ةيمومعلا تاطلصسلل تهجو تاميلعت

ةلسشنخب يمومعلا رامثتسسلا ةنودم ريهطت
هناويد رقمب دقعنملا يذيفنتلا شسلجملا عامتجا لÓخ تايدلبلاو رئاودلا ءاصسؤور ،ةلصشنخ ةيلو يلاو يديزوب يلع رمأا

ريصس ةعباتمو ،ةينقت تاقاطب دادعإا يف عارصسإلاو ةقباصسلا تايلمعلا ةفاك قلغو يمومعلا رامثتصسلا ةنودم ريهطتب
.فلملا اذه رييصست يف تايدلبلا شضعب رخأاتل ارظن لظلا قطانم عيراصشم

عارصسإلاب يديزوب يلع رمأا
ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف

تا˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج عاد˘˘يإل
عاديإاو اهب ةصصاخلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك
عوبصسألا ةياهن لبق نيفلملل
لÓخو ،هناويد ىدل يراجلا

ف˘˘ل˘˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘صصف˘˘ت ضضر˘˘˘ع
ضسدا˘˘˘صسلا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صصحإلا
ف˘صشك ،نا˘˘كصسإلاو ن˘˘كصسل˘˘ل

يف تايدلبلا ضضعب رخأات نع
رارغ ىلع فلملا اذه رييصست
،راباب ،ضسياق ،ةلصشنخ تايدلب
ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘˘لاو ىد˘˘˘صسأا ن˘˘˘يأا
ءا˘صسؤور˘ل ة˘مرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةيلوؤوصسم لمح˘ت˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ةثلاثلا ةلحرملا مامتإاو فلملا
فلملا يفو .لاجآلا برقا يف
دو˘ق˘˘ع ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
حصضوأا اهم˘ي˘ل˘صستو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا

د˘˘جو˘˘ت ه˘˘نا يد˘˘يزو˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ىل˘عو ه˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ن˘ع ة˘لوؤو˘صسم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
،ريمعت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ك هر˘ي˘ي˘صست
ح˘˘˘˘˘صسم ،ة˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘˘˘مأا
،ةيراقعلا ةلاكولا ،يصضارألا
تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج عا˘˘˘ب˘˘˘تإا
ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلاو
اه˘لا˘جآا ي˘ف دو˘ق˘ع˘لا م˘ي˘ل˘صست˘ل
 .ةددحملا

ةرادإلا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘˘فو
ةيلاوملا ةط˘ق˘ن˘لا ،ة˘يز˘كر˘م˘لا

ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر ي˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا

ةيعامتجلا تا˘ئز˘ج˘ت˘لا ف˘ل˘م
ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ما˘˘˘ق ن˘˘˘يأا
ضضر˘ع م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ادكؤوم ،فلملا لوح يليصصفت
ةيرصضح ةئزجت63 كانه نأا
مت نيأا ةعطق6972 عومجمب
عومجمب تائزجت90 مÓتصسا

دهصشت ي˘ت˘لاو ة˘ع˘ط˘ق5181

راظتنا ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم نيديفتصسملا مئاوق دادعإا
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
.تائزجتلاب

 ةحاطإلاو...
لبق نم رارصشأا ةيعمجب

شسياق ةرئاد نمأا
ة˘طر˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ع˘قاو˘لا ضسيا˘ق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب

رقم برغ ملك22 دعب ىلع
نم ،ةلصشنخ ةيلولا ةمصصاع
ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
تبرا˘ق ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا

غل˘ب˘مو ،ي˘ل˘ق˘ع ر˘ثؤو˘م004
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘لا˘م
ميتن˘صس نو˘ي˘ل˘م001 هرد˘˘˘˘ق
ةيبنجأا تÓمع ىلإا ةفاصضإلاب
،يبرغم مهرد ،وروأا» ةفلتخم
لاير ،يناباي ني  ،يبيل رانيد
يرا˘˘˘˘ن حÓ˘˘˘˘صس ،«يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صس
ة˘ي˘ح ةر˘ي˘خذ ،ف˘يز˘م ضسد˘صسم
ةيقدنب ،ضسماخلا فنصصلا نم

ءا˘˘صضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسأا ،د˘˘˘ي˘˘˘صص
يعرصش د˘ن˘صس نود ةرو˘ظ˘ح˘م
رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ف˘ي˘قو˘˘ت ع˘˘م
ضصاخصشأا60 ن˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت
 .ةيصضقلا يف نيطروتم
ر˘ثإا دو˘ع˘˘ت ةـي˘˘صضق˘˘لا عـئا˘˘قو
د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ضصخ˘˘صش مد˘˘ق˘˘˘ت
نم ردحني ،رمعلا نم يناثلا

ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا نار˘˘هو ة˘˘يلو
ة˘˘˘يلو˘˘˘ب ضسيا˘˘˘ق ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘مأا

نع غيلبتلا لجأا نم ،ةلصشنخ
لايت˘حلاو بصصن˘ل˘ل ه˘صضر˘ع˘ت
يـــلام غلبم ة˘قر˘صسب عو˘ب˘ت˘م
ةينطولا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
ـب هـــتاحيرصصت بصسح ردقي
لبق نم ،ميت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م05
دقعلا يف ، فورعم ضصخصش
نم ردحني رمعلا نم يناثلا

كلذ˘ب ح˘ت˘ف˘ت˘ل ،ضسيا˘ق ة˘ن˘يد˘م
ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘˘ب˘˘صضلا

ضسيا˘˘ق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
،ةيصضقلا يف اقمع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت د˘˘˘ع˘˘˘ب

ضصخ˘صشلا ن˘ع تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
يف هفيقوت مت ،هنم ىكتصشملا

.زيجو تقو

ةينقت ةصشرو ضسمأا لوأا تمظن
لا˘ج˘م ي˘ف ةذ˘تا˘صسأا ن˘يو˘كت˘˘ل
ابصسحت ةيديصصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت ضصصصخ˘˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
دراو˘م˘لا جا˘ت˘˘نإاو تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘ق˘ب ة˘يد˘ي˘˘صصلا

ةيلوب ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسح ، طاو˘˘˘˘غألا

.عاطقلا ولوؤوصسم
ضصصصخ˘ت˘لا اذ˘ه ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘˘صسو
نيوكتب ةذ˘تا˘صسألا ةدا˘ف˘ت˘صسإا˘ب
ى˘ل˘ع م˘هد˘عا˘صسي ضصصصخ˘ت˘˘م
اذه يف نيصصبر˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت
ربتعي يذلاو ديدجلا لاجملا

تاهجوت مهأا نيب نم ادحاو
يذ نيوكتلا لاجم يف ةلودلا
.يداصصتقإلا دعبلا

عاطقلا ريدم ةبصسانملاب دكأاو
ةيبرت طاصشن نأا اب نب لولج

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ق˘ح˘ي تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
دي˘صصلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘يدا˘صصت˘قإلا
˘˘‐ ن˘˘كم˘˘ي˘˘صس ل˘˘ب ير˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

ع˘ي˘صسو˘ت ن˘م ا˘˘صضيأا ‐ه˘˘ب˘˘صسح
ي˘˘ف كا˘˘م˘˘صسألا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لا
ةصصاخ ةيوارحصصلا قطا˘ن˘م˘لا
ديدع يف ةبرجتلا حاجن دعب
.ىرخألا لودلا

نأا ىلا عاطقلا ريدم راصشأاو
تÓ˘ي˘ه˘صست تع˘صضو ة˘˘لود˘˘لا
بابصشلا نم نيصصبرتملا مامأا
طا˘صشن˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ي˘˘ف
دودر˘˘˘م يذ ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.ماه يداصصتقا

نأا هتاذ قايصسلا يف فاصضأاو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
،هتهج نم لمعيصس نيينهملا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘˘لا كار˘˘˘صشإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ه˘صسي˘صسح˘تو ن˘ي˘يدا˘صصت˘قإلا

ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م بنا˘˘ج˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب
. ةيناديملا ةقفارملا

ح˘˘˘صضوأا ،را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
يرحبلا ديصصلا ةقحلم ضسيئر
ة˘˘يد˘˘ي˘˘صصلا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
نأا ةد˘˘˘ي˘˘˘ب دار˘˘˘م طاو˘˘˘˘غألا˘˘˘˘ب

حم˘صسي ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ضضو˘خ
˘˘ما˘˘مأا ةد˘˘يد˘˘ج قا˘˘فآا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب
نهملاب جامدنإلا يف بابصشلا
قيقحت ىلع م˘هد˘عا˘صست ي˘ت˘لا

ادي˘صسج˘ت كلذو ،م˘ه˘ع˘يرا˘صشم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تإلا نو˘˘م˘˘صضم˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ترازو˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تي˘˘˘صضمأا
.قباصس تقو يف نيتينعملا
ةينقت ةنجل نأا ،ركذلاب ريدجلا
ىد˘م ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل تل˘˘كصش د˘˘ق
ةيقافتإلا هذه ىوتحم قيبطت
.نيعاطقلا نيب ةعقوملا

م .ق

 يداعصس ىون

mahali@essalamonline.com

نيب ام حوارتت
انكصس52 ىلإا02

تايدلب لج ةدافتسسا
شصسصح نم ةدكيكسس

يفيرلا نكسسلا
ةيلو تايدلب لج ديفتصستصس
ةنصس مصسرب23 ـلا ةدكيكصس
ام حوارتت ضصصصح نم1202
راطإا يف انكصس52 ىلإا02 نيب
نم ملع امبصسح ،يفيرلا ءانبلا

تاذ حصضوأاو.ةيلولا حلاصصم
ةيلولا تايدلب لك نأا ،ردصصملا
ام حوارتت ةصصحب ديفتصستصس
بصسح انكصس52 ىلإا02 نيب
ةيلحم ةعامج لك تاجايتحا

اصصيصصخ هجوتصس ثيح ،اهنم
دافأاو.لظلا قطانم ناكصسل
ةدافتصسلاب نيينعملا نأاب اصضيأا
يف ةحونمملا ةيلاملا تاناعإلاب
نيذلا مه يفيرلا نكصسلا راطإا
ةينبم تانكصس نونطقي
اذكو بصشخلاو بوطلاب
.ةئرتهملاو ةصشهلا تانكصسلا

نمصض ةيلمعلا جردنتو
ةيلو هتدعأا يذلا ططخملا
تاميلعتل اذيفنت ةدكيكصس
ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر
ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصصاخلاو نوبت
قطانم ناكصسب مامتهلا اذكو
ىلإا ةيلمعلا هذه فاصضتو.لظلا

يتلا ىربكلا تايلمعلا فلتخم
يه يتلا كلت وأا اهديصسجت مت
ةدئافل ،زاجنإلا قيرط يف
ةيلولا ميلقإا ربع لظلا قطانم
ضصوصصخلا ىلع قلعتت يتلاو
تاقرطلا ديبعتو كلاصسملا حتفب
لامعتصساب ةيمومعلا ةرانإلاو
ديوزتو ةيصسمصشلا ةقاطلا
.بورصشلا ءاملاب ناكصسلا

شس .أا

ينهملا نيوكتلا زكارم اهنصضتحت

طاوـغألاب ةيديسصلا تاجتنملا ةذتاسسأا نيوكتل ةينقت ةسشرو
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راهصشإا 10
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلا

رصصقلا – ةياجب ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم
838330904604000 :يئابجلا فيرعتلا مقر

:1202 ةنسس لÓخ ةبلطلل يعماجلا لقنلل ةسصسصخم1202 /رسصقلا ب ج خ م/10 مقر ةراسشتسسلا نع نÓعإلا

ةماقإلاب اهرقم نئاك˘لا ر˘صصق˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘ل˘ع˘ت
لقنل ةصصصصخم ةراصشصسلا نع نÓعإلا نع ،رصصقلا –2 ششيصشرب ةيعماجلا
ةصصحلا هذه ىودج مدع دعب1202 ةيلاملا ةنصسلا لÓخ نييعماجلا ةبلطلا
:يهو ةيناثلا ةرملل
تيرزمت ،ششيع يديصس (ةلفاح21) :70 ةصصحلا:يرصضحلا هبصشلا لقنلا-
ةياجب يعماجلا بطقلا وحن دايع يديصسو
(رومزا ةقراثو وادوبا)-
لك ةراصشت˘صسلا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ن˘ك˘م˘ي:(ةلهؤوملا) ةكرا˘صشم˘لا طور˘صش-
رفوتتو ،يراجتلا لجصسلاب نوديقم˘لا ن˘ي˘يو˘ن˘ع˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا شصا˘خ˘صشألا

(62 ىلإا52 نم تاحفصصلا حفصصتو علطا) :ةيلاتلا طورصشلا مهيف
يعما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘ب˘كر˘م نو˘ك˘ل˘م˘ي وأا نوزو˘ح˘ي:ةينق˘ت تارد˘ق-
ددعلا نع اهدد˘ع ل˘ق˘ي ل ي˘ت˘لاو (شسو˘بو˘توأا عو˘ن ن˘م تÓ˘فا˘ح) ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل
.بولطملا
نع اهتعصس لقت ل شسوبوتوأا عون نم ةحرتقملا تابكرملا نوكت نأا بجي-
دنع ةنصس (51) رصشع ةصسمخ ةحرتقملا ةلفاحلا نصس ،بكار (07) نيعبصس
غلمب ذيفنتلا نصسح ةداــهصش لـــقألا ىلع قاـــفرإا عـــم ،13/21/0202 خـــيرات
ةريخألا تاونصس شسمخلا لÓخ ةزجنم رانيد نييÓم6
.ةيطايتحا ةلفاح لقألا ىلعو-
:ةيلام تاردق-
ةثÓثلا تاونصسلا لÓخ ققحملا لامعألا مقرل لدعمك جد00.00000051-
.ةريخألا

:نيرفاصسملا لقن يف ةصصتخم تاصسصسؤوم مهتفصصب:ةينهم تاردق
نيب امو اهي˘حاو˘صضو ة˘ير˘صضح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا
نيرفاصسملل شصاخ رخآا لقن وأا تايلولا

تامدخلا ةيريدم ىدل طورصشلا رتفد بح˘صس ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
لباقم كلذو رصصقلا –2 ششيصشرب ةيعماجلا ةماقإلاب اهرقم نئاكلا ةيعماجلا

ةيريدمل تاداريإلا ليكول جد (0005) فلأا ةصسمخ غلبم عفد لصصو ميدقت
.عاجرتصسÓل ةلباق ريغ رصصقلا ةياجب – ةيعماجلا تامدخلا

ر˘صصق˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م ىد˘˘ل شضور˘˘ع˘˘لا در˘˘ت نأا بج˘˘ي
ة˘صصا˘خ˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو طور˘صشلا ر˘ت˘فد ي˘ف ةدد˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا˘˘ب ة˘˘بو˘˘ح˘˘صصم
.شضرعلاب
ق˘ئا˘ثو˘لا ل˘ك ع˘م ة˘ل˘صصف˘ن˘م ة˘فر˘ظأا ة˘ثÓ˘ث ىل˘˘ع شضور˘˘ع˘˘لا يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت نأا بج˘˘ي
:طورصشلا رتفد يف ةبولطملا

:(حصشرتلا فلم) :لوألا فرظلا
رت˘فد ن˘م92و82 :م˘قر تا˘ح˘ف˘صصلا ي˘ف ح˘صشر˘ت˘لا ف˘ل˘م ىو˘ت˘ح˘˘م نود˘˘ج˘˘ت-
.طورصشلا

:(ينقتلا شضرعلا) :يناثلا فرظلا
.طورصشلا رتفد نم92 :مقر تاحفصصلا يف ينقتلا شضرعلا ىوتحم نودجت-

:(يلاملا شضرعلا) :ثلاثلا فرظلا
رت˘فد ن˘م03و92 :م˘قر ة˘ح˘ف˘صصلا ي˘ف ي˘لا˘م˘لا شضر˘ع˘لا ىو˘ت˘ح˘م نود˘˘ج˘˘ت-
.طورصشلا

نودو عيقوت نود ةيمصستلا مهبمو قلغم فرظ يف ةثÓثلا ةفرظألا عصضوت
:ةيلاتلا ةرابعلا امازلإا يوتحي نأا بجيو متخ

شضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل»
– ةبلطلل يعماجلا لقنلل1202 / رصصقلا ب ج خ م /10 مقر ةراصشتصسلا-

«1202 ةنصس لÓخ – يرصضحلا هبصشلا
اهرقم نئاكلا رصصقلا ةياجب ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم ىدل شضرعلا عدوي
.هلثمم وأا دهعتملا فرط نم رصصقلا –2 ششيصشرب ةيعماجلا ةماقإلاب
اهلوع˘ف˘م ير˘صسي ،ا˘مو˘ي (51) ةر˘صشع ة˘صسم˘خ ةد˘م ي˘ف شضور˘ع˘لا ر˘ي˘صضح˘ت م˘ت˘ي
وأا ةيمويلا دئارجلا يف ةراصشتصسلا نع نÓعإلا رودصص لوأا خيرات نم ءادتبا
.POMOB يمومعلا لماعتملا تاقفصصل ةيمصسرلا ةرصشنلا
ةدم نإاف ،ةينوناق دحار وأا ةلطع موي عم شضورعلا ريصضحت موي رخآا نمزت اذإا

.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت شضورعلا ريصضحت
ةعاصسلا نم شضورعلا ريصضحت موي رخآل قفاوملا شضورعلا عاديإا خيرات ددح

(00اصس21) رصشع ةيناثلا ةعاصسلا ىلإا (00اصس90) احابصص ةعصساتلا
قفاوملا مويلا يف نيصضراعلا روصضحبو ةينلع ةصسلج يف ةفرظألا حتف متي
.(00اصس31) لاوز ةدحاولا ةعاصسلا ىلع شضورعلا عاديإا خيراتل
ةثÓث دئاز شضورعلا ريصضحت ةدمل مهصضورعب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م نود˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ىق˘ب˘ي
.شضورعلا عاديإل لجأا رخآا خيرات نم ءادتبا اهلوعفم يرصسي ،رهصشأا (30)



ططخي ديردم لاير
يميكح ةداعتسسل

م˘ي˘عد˘ت˘ل ةو˘ق˘ب د˘يرد˘م لا˘ير ى˘˘ع˘˘صسي
ةديدج ةقفصصب نميألا ريهظلا زكرم
.لبقملا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ
نم مصسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ى˘نا˘عو
هبايغو لاخافراك يناد تاباصصإا ةرثك
جمانربل اًقفوو ،ة˘م˘ه˘م تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع
لاير نإاف ،يناب˘صسإلا «و˘ت˘ي˘ج˘نر˘ي˘صشلا»
يبرغملا عم دقاعتلا يف ركفي ديردم
وأا ،نÓيم ر˘ت˘نإا م˘ج˘ن ي˘م˘ي˘كح فر˘صشأا
ر˘ت˘صسصشنا˘م ر˘ي˘ه˘ظ ا˘كا˘صسي˘ب ناو نورآا
.لبقملا فيصصلا يف دتيانوي
لاير فوفصص يف اًبعل يميكح ناكو
نÓيم رتنإا ىلإا لقتني نأا لبق ديردم
نويلم04 ريظن يصضاملا فيصصلا يف
نم لقتنا دقف ،اكاصسيب ناو امأا ،وروي

رمحلا نيطايصشلا ىلإا ضسلاب لاتصسيرك
ةقف˘صص لÓ˘خ9102 ف˘ي˘˘صص لÓ˘˘خ
.ينيلرتصسإا نويلم05 تغلب

 فعاسضي ودارداوك
«يفويلا» بعاتم نم

بايغ يلاط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
ن˘ع وداردو˘ك ناو˘˘خ ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘كلا
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل
.ةباصصإلا ببصسب يرينوكنايبلل
دقف ،«ايلاطيإا لوبتوف» عقوم بصسحبو
راتوأا يف ةباصصإا نم ودارداوك ىناع
ةمزÓلا تاصصوحفلا ىرجأاو ،ةبكرلا
دكأاتيل ،ضسوتنفوجل يبطلا زكرملا يف
يرينو˘كنا˘ي˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع ه˘با˘ي˘غ
ي˘نو˘تور˘كو و˘ترو˘ب ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

هنأا ،ريرقتلا فاصضأاو ،انوريف ضسÓيهو
يف ودارداوك ةباصصإا مييقت ةداعإا متيصس
نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو ،ما˘يأا01 نو˘˘صضغ
ضسرام3 مو˘ي ا˘يز˘ي˘ب˘صس د˘˘صض دو˘˘ع˘˘ي
مايأا ةعبرأا دعب ويصستل مامأا وأا ،لبقملا

.ريدقت ىصصقأا ىلع
بيغيو باسصي اتسسوك
نريابلا تاءاقل نع

اتصسوك ضسÓغود يليزاربلا بيغيصس
نا˘ي˘ب ي˘ف «يرا˘فا˘ب˘ل˘ل» تاءا˘ق˘ل ن˘˘ع
ءاج ،يمصسر˘لا ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع يدا˘ن˘ل˘ل
نودب بعلل نر˘يا˘ب ر˘ط˘صضي˘صس» :ه˘ي˘ف
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ت˘˘صسو˘˘ك ضسÓ˘˘غود
ي˘ف ر˘صسك ن˘م ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا

.«بيردتلا ءانثأا ىنميلا همدق طصشم
وتروب ةهجاومل ضسوتنفوج دعتصسيو
يئاهن نمث باهذ يف ،ءاعبرألا مويلا
.ابوروأا لاطبأا يرود

زيراوسس دقع يف دونب
ديردم وكيتلتأا قلق ريثت

ةأاجافم ينابصسإا يفحصص ريرقت راثأا
د˘ق˘ع ي˘ف د˘ن˘ب˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىر˘˘ب˘˘ك
،ز˘يراو˘صس ضسيو˘ل ي˘نا˘ياو˘غوروألا

.ديردم وكيتلتأا عم
،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘ع ز˘يراو˘˘صس ل˘˘حرو
لاقتنلا ررقيل ،يصضاملا فيصصلا
هدا˘ق يذ˘لا ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘لإا
رد˘صصت˘ي ا˘م˘ك ،ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا ةراد˘˘صصل
.ايلاح ،نيفادهلا ةمئاق بعÓلا

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘صسإلا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
وكيت˘ل˘تأا ع˘م اًد˘ق˘ع ع˘قو ز˘يراو˘صس
نم اًريب˘ك اًدد˘ع ن˘م˘صضت˘ي د˘يرد˘م
دد˘ع ل˘ث˘م ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ،دو˘ن˘˘ب˘˘لا
تح˘صضوأاو ،ة˘ل˘ج˘صسم˘˘لا فاد˘˘هألا
ه˘ل ق˘ح˘ي ز˘يراو˘صس نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا
امدعب وروي نويلم ىلع لوصصحلا
امك ،اغيللا يف اًفده51 زواجت
اذإا ىر˘خأا ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘يز هر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
.افده02 ىلإا لصصو
قلق ريثي يذلا مهألا طرصشلا نأا لإا
ةردقب قلع˘ت˘ي ،ضسو˘كنÓ˘ب˘ي˘خور˘لا
يف يدانلا ةرداغم ىلع بعÓلا
،كلذ يف بغر اذإا اناجم فيصصلا
نأا ى˘لإا ترا˘صشأا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ن˘˘كل
اذه مادختصسا يف ركفي ل زيراوصس
ثي˘ح ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف د˘ن˘ب˘˘لا
ي˘˘ف ضشي˘˘ع˘˘لا˘˘ب ةدا˘˘ع˘˘صسب ر˘˘ع˘˘˘صشي
.ديدجلا هيدان يفو ةنيدملا
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يناملألا ينقتلل ةقفوملا ةيادبلا مغر

«Óيوط لازي ل قيرطلا»:دكؤوي ليخوت

برد˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘خو˘˘˘ت ضسا˘˘˘مو˘˘˘ت أاد˘˘˘ب
يف ةوقب هتريصسم ديدجلا يصسليصشت
ع˘م تا˘نرا˘ق˘م ي˘ف ل˘خد˘˘ي˘˘ل ند˘˘ن˘˘ل
،يدا˘ن˘لا ي˘برد˘م ح˘ج˘نأا ن˘م ضضع˘˘ب
قيرط نإا لاق يناملألا لجرلا نكل
ققحي ىتح Óيوط لازي ل هقيرف
    يراجلا مصسوملا يف حاجنلا

لدب ةيلوؤوصسملا ل˘ي˘خو˘ت ى˘لو˘تو
ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا درا˘˘˘ب˘˘˘مل كنار˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
نم ةطق˘ن31 دصصحو ي˘صضا˘م˘لا
يرود˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘˘م5 لوأا
.زاتمملا يزيلجنإلا

ام ضسفن يناملألا بردملا رركو
5 لوأا يف وينيروم هيزوج هلعف
يدا˘ن˘لا دو˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق تا˘يرا˘˘ب˘˘م
3 زاتمملا يرودلا بقل زارحإل
.نيتبقح يف تارم
ي˘˘ف ل˘˘˘صضفأا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب د˘˘˘جو˘˘˘ت لو
قيرط نع لإا يصسليصشت بيردت

دا˘ق يذ˘˘لا ،ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘صشنأا و˘˘لرا˘˘ك
يرود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث د˘صصح˘ل يدا˘ن˘˘لا

،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ضسأا˘˘˘كو
لا˘ن يذ˘˘لا يرا˘˘صس و˘˘ي˘˘صسيروا˘˘مو
.9102 يبوروألا يرودلا بقل

نامريج ناصس ضسيراب بردم لاقو
لوأا يف مصسوملا ءاهنإا نإا قباصسلا

ي˘صسل˘ي˘صشت ح˘ب˘صصأاو ،ز˘˘كار˘˘م4

زوفلا بقع بيترتلا عبار لعفلاب
موي دتيانوي لصساكوين ىلع0‐2
يرود ى˘˘لإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا
فده˘لا و˘ه ى˘ق˘ب˘ي ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
.يلاحلا

يا˘كصس ة˘˘كب˘˘صشل ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت لا˘˘قو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘˘ن˘˘ه» :ضسترو˘˘ب˘˘صس
يدحتلا .اندراطتو ان˘ف˘ل˘خ قر˘ف˘لا

نم ادج ريثكلا ىقبتي هنأل ريبك
ةارابم لك» :فاصضأاو ،«تايرابملا

هذه .لاتق˘لا ل˘صصاو˘ن˘صسو ة˘ب˘ع˘صص
ن˘كل نآلا ى˘˘ت˘˘ح ةد˘˘ي˘˘ج ةر˘˘ي˘˘صسم
«انمامأا Óيوط لازي ل قيرطلا

فصصتنم يف عبقي يصسليصشت ناكو
ل˘ي˘خو˘ت ى˘لو˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘ع لود˘˘ج˘˘لا
لبق درابمل نم لدب ةيلوؤوصسملا
ةقثلا ل˘ي˘خو˘ت دا˘عأاو ،د˘حاو ر˘ه˘صش
وميت يناملألا مجاهملا هنطاومل
لصساكوين مامأا لجصس يذلا ،رنريف

رثكأا ذنم يرودلا يف ةرم لوأل
ريهظلا قلأا˘ت ا˘م˘ك ،ر˘ه˘صشأا4 ن˘م
د˘ع˘ب و˘صسنو˘لأا ضسو˘كرا˘˘م ر˘˘صسيألا
.بايغ ةرتف

ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ج˘ن˘لا ّضضف
عم كابتصشلا ،ةنولصشرب دئاق ،يصسيم
لا˘ير م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
ضسو˘ت˘˘ن˘˘ن˘˘فو˘˘جو ،ق˘˘با˘˘صسلا د˘˘يرد˘˘م
يف يئانثتصسا زا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع ،ي˘لا˘ح˘لا
.ينابصسإلا يرودلا

نم ةنولصشربل نيفده يصسيم لجصسو
زوفلا لÓ˘خ ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م جرا˘خ
‐5 ةجيتنب ،ضسيفلأا وفيتروبيد ىلع
ن˘م˘صض ،و˘ن بما˘ك بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع1

بصسحبو ،اغيلل32 ةلوجلا تايرابم
د˘ق˘ف ،تاءا˘صصحإÓ˘ل «ا˘ت˘بوأا» ة˘كب˘˘صش
اًليجصست بعل رثكأا يصسيم حبصصأا
يف ءازجلا ةقطنم جراخ نم نيفدهل
.اغيللاب ةدحاو ةارابم
ةيئانث لجصس يصسيم نأا ىلإا تراصشأاو
ةارابم يف ءازجلا ةقطنم جراخ نم
ونايتصسيرك نم رثكأا ،تارم7 ةدحاو
نلروف وجييدو ،(تارم6) ودلانور
.(تارم3)

ويسشتلاكلا بقل ىلع يران عارسصب رسشبي نÓيم رتنإا ردسصت
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘˘لا يرود د˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش
نم ديزم˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لا˘ط˘يإلا
ةلوجلا يف ةعقوتملا ريغ جئاتنلا
رثكألا مصسوملا رمتصسيل ةيصضاملا
ناك ثيح نمزلا نم دقع يف ةراثإا
يف هصسفن عصضي نم رخآا نÓيم رتنإا

ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صس ءا˘˘ه˘˘نإل د˘˘ي˘˘˘ج ف˘˘˘قو˘˘˘م
بقللاب امهزوف دع˘بو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
بيترتلا ىلع1102و0102 يف
ضسوتنفوج لانو نÓيمو رتنإا راهنا
  مصساوم ةعصست رخآا يف بقللا
عار˘صص ود˘ب˘ي م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘كل
ضسوتنفويف امامت افلتخم ةصسفانملا

ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘ب˘ع˘˘صص ة˘˘ياد˘˘ب ه˘˘جاو
امنيب ولريب ايردنأا ديدجلا بردملا
لوأا ىلإا نÓيم ةنيدم يئانث مدقت
بقللا لماح لÓ˘ت˘حا ع˘م ن˘يز˘كر˘م
.عبارلا زكرملا

ىلع1‐3 ر˘˘ت˘˘نإا را˘˘صصت˘˘˘نا ءا˘˘˘جو
هميرغ نم ةمقلا عزتنيل ويصستل
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأل نÓ˘˘ي˘˘م
ةريثملا امهته˘جاو˘م ل˘ب˘قو ى˘لوألا

،ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حألا ور˘ي˘˘صس نا˘˘صس ي˘˘ف
ةدايقب رتنإل ةلئاه ةصصرف تناكو
قيرفلاف ،يتنوك وينوطنأا بردملا
ةلوج22 دعب ةقباصسملا ردصصتي مل
هيزو˘ج ع˘م ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا هد˘صصح ذ˘ن˘م
زينيترام وراتول غلبأاو ،وينيروم
يا˘˘كصس ة˘˘كب˘˘˘صش ر˘˘˘ت˘˘˘نإا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ىلع زوفلا دعب ايلاطيإا ضستروبصس

.كلذ ل˘جأا ن˘م ا˘ند˘ه˘ت˘جا» و˘ي˘صستل
نأا بجيو عيمجلا قبصسن ةرم لوأل
كرتن لو ةيادب ةطقن هذه نوكت
.«اقلطم لوألا زكرملا

ةئجافم جئاتن
يت˘لا ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا تنا˘كو
ي˘ه ر˘˘ت˘˘نإا ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف
بعل˘م ي˘ف0 ‐2 نÓ˘ي˘م ةرا˘˘صسخ
قوفت ثيح ديدجلا دفاولا ايزيبصس

قيرف ىلع امامت ضضرألا بحاصص
.يلويب ونافيتصس بردملا

نأا اد˘ب ي˘لو˘با˘ن ى˘لإا ه˘ت˘ل˘حر ل˘ب˘قو
ةبعصصلا ةيادبلا زواجت ضسوتنفوج

يف بقللا لماح رصصتناو ،ولريب عم
ةدحاو ةرم لداعتو تايرابم تصس
عي˘م˘ج˘ب تا˘ه˘جاو˘م ع˘ب˘صس ر˘خآا ي˘ف
0 ‐2 هترا˘صسخ ذ˘ن˘م تا˘ق˘با˘صسم˘لا
تزتهاو يفناج71 يف رتنإا مامأا
كل˘˘ت ي˘˘ف ةد˘˘˘حاو ةر˘˘˘م ه˘˘˘كا˘˘˘ب˘˘˘صش
مامأا0 ‐1 رصسخ هنكل.تايرابملا
دعب وزوتاغ ورانيج بردملا قيرف
ا˘م˘برو ،ع˘صضاو˘˘ت˘˘م ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه ءادأا
نÓيمف اديدج Óطب ةلوطبلا دهصشت

يذلا رمألا وهو ءاتصشلا لطب ناك
يف دجلا لمح˘م ى˘ل˘ع ه˘ي˘لإا ر˘ظ˘ن˘ُي
.ايخيرات امبر ايلاطيإا
02 ى˘لإا قر˘ف˘لا دد˘ع ةدا˘يز ذ˘ن˘م˘ف
ءاتصشلا لطب لصشف4002 يف ايدان
نيتبصسا˘ن˘م ي˘ف بق˘ل˘لا د˘صصح ي˘ف
نيترملا ي˘ف ي˘لو˘با˘ن نا˘كو ط˘ق˘ف
6102‐5102 ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
كل˘˘م˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘برو ،8102‐7102و
هلو˘ق ن˘كم˘ي ا˘م ه˘ق˘ير˘فو ي˘ت˘نو˘ك
يف ديل˘ق˘ت˘لا اذ˘ه رار˘م˘ت˘صسا نأا˘صشب
   .يلاحلا مصسوملا

ر .ق ^

ايئانثتصسإا امقر اققحم

«خيراوسصلا ةمئاق» يف ونايتسسيرك ةقفارم شضفري يسسيم

اًرطصضم نوكيصس ماهنتوت نأا ودبي
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ه˘برد˘م ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل

عجارت عم ىتح ،وينيروم هيزوج
ةريخألا ةرتفلا يف قيرفلا جئاتن
5 يف ةميزهلل ما˘ه˘ن˘تو˘ت ضضر˘ع˘تو
تايرابم6 رخآا لصصأا نم تايرابم
،تاقباصسملا عي˘م˘ج ي˘ف ا˘م˘ه˘صضا˘خ
«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
نوكيصس ماهنتوت نإاف ،ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ةمخصض تاصضيوعت ع˘فد˘ب ا˘ًب˘لا˘ط˘م
بيردت نم هتلاقإا لاح ،وينيرومل
دوجو مدع نم مغرلا ىلع ،قيرفلا
تحصضوأاو ،هدقع يف يئازج طرصش
اًدقع عقو وينيروم نأا ،ةفيحصصلا

ف˘ي˘صص ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘ي ما˘ه˘ن˘تو˘ت ع˘˘م
خصسفل رايخ دوجو مدع عم ،3202
نيبناجلا نم يأل دقاعتلا

ل˘ي˘ي˘ناد نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا تفا˘˘صضأاو

عصضي مل ،زر˘ي˘ب˘صسلا ضسي˘ئر ،ي˘ف˘ي˘ل
،وينيروم دقع يف ةيئازج اًطورصش

،ه˘ل˘ي˘حر ي˘ف ر˘كف˘ي ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘نأل
عور˘صشم˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي نا˘˘كو
.يندنللا يدانلل ديدجلا

ةحاطإلا يفيل ررق اذإا ،كلذ عمو
عفدب اًبلاطم نو˘كي˘صس ،و˘ي˘ن˘يرو˘م˘ب
مخصض مقر وهو ،ةلماك هدقع ةميق
.ماهنتوت ةنيزخ ىلع اًدج

«ناو لصشيبصسلا» حلاصص يف دوقفم دنب
«ةئيسسلا جئاتنلا لبقت» ىلع ماهنتوت ربجي وينيروم
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ةر˘كصسب دا˘ح˘تا م˘جا˘˘ه˘˘م د˘˘كأا
د˘ج˘ي م˘ل ه˘نأا را˘˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘صشه
ةيعصضول˘ل بصسا˘ن˘م˘لا مÓ˘كلا
ةصصاخ ،قيرفلا اهصشيعي يتلا
لك ىلع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا فور˘˘ظ˘˘لا
،ةبيط جئاتن قيق˘ح˘ت˘ب ح˘م˘صست
ةارا˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ب دا˘˘˘ع د˘˘˘قو
ةر˘˘ي˘˘خألا نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م
نيفده يقلت نأا دقتعأا» :لاقو
ىلع ىصضق زيجو فرظ يف
يرجن انلعجو انتقثو انمÓحأا

يذ˘لا ر˘مألا ،ةارا˘ب˘م˘لا ف˘˘ل˘˘خ
،رامثتصسلاب ضسفانمل˘ل ح˘م˘صس
هذه ىلع انر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل رذ˘ت˘عأا
ل˘˘˘مأا˘˘˘نو ةر˘˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘لا
ا˘ع˘ير˘صس را˘صسم˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت
ةدو˘ع˘لاو ا˘ن˘˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘ت˘˘ل
ة˘˘˘˘كصسلا ى˘˘˘˘لإا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا˘˘˘˘˘ب
.«ةحيحصصلا

 مهفأا ⁄ ايصصخصش»
قيرفلل ثدحي ام
حيحصصت ىنمتنو
«اعيرصس ةهجولا

ه˘ث˘يد˘ح ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘صصاوو
داحتلا ةيعصضو ضصوصصخب

د˘ح˘ل ي˘ن˘قد˘صص» :لا˘ق ثي˘˘ح
ثدحي ام مهفأا مل ةعاصسلا
رثأا تاباصصإلا لكصشمف ،انل
وهو ،مصسوملا ةيادب عم انيف
قيقحت نع زجعن انلعج ام
ءي˘صشلا ن˘كل ،تارا˘صصت˘نلا

قيرف˘لا نأا ا˘ي˘لا˘ح ظ˘حÓ˘م˘لا
ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ضشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ،ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
ة˘ق˘ث˘لا د˘ق˘ف˘ت ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

تارث˘ع˘ت˘لا نأا ى˘ت˘ح حور˘لاو
ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ي˘˘صض ةر˘˘ي˘˘خألا

ي˘ف دا˘ح˘تلا ع˘صضو ة˘˘صصر˘˘ف
نأا ىنمتن ،ىلوألا بتارملا
ا˘˘ع˘˘ير˘˘صس ة˘˘مزألا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ت
نم ةيادب انتاف ام كرادتنو
اذه ةمصصاعلا دا˘ح˘تا ةارا˘ب˘م
.«ةعمجلا

ششامر ماصشه

«ةمسصاعلا داحتا مامأا كرادتنسسو انراسصنأل رذتعن» :راتخم ماسشه
ةركصسب داحتا

يف تاريصضح˘ت˘لا و˘ج ى˘لإا ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ة˘ل˘ي˘كصشت تدا˘ع
يتناصشأا باصسح ىلع ققحملا زوفلا دعب ،ةحيرم دج فورظ
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘صسح˘ت˘صسا د˘قو ،ر˘ي˘خألا اذ˘ه ناد˘ي˘˘م˘˘ب و˘˘كو˘˘تو˘˘ك
ي˘ت˘لاو ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا ي˘˘كو˘˘كلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
،ةدوعلا ءاقل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب ل˘م˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘صس
ةرورصض ىل˘ع ر˘صصأاو ه˘ي˘ب˘عÓ˘ب ع˘م˘ت˘جا ي˘كو˘كلا نأا ر˘كذ˘ي
نأا ا˘م˘ب ،ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل نا˘ي˘صسن
لكلا يف لكلا بعليصسو ءيصش رصسخي نل يناغلا ضسفانملا

.ةدوعلا ءاقل لÓخ
نيباصصملا شضعب ةدوعو اهدصشأا تغلب ةصسفانملا

ينفلا مقاطلا حيرت
وه يباجيإلا رمألا نأا يكوكلا يصسنوتلا ينقتلا دكأا دقو
لك يف لئادبلا نأا امب ،ارخؤوم اهدصشأا تغلب يتلا ةصسفانملا

مقاطلا نوكيصس هتهج نم ،اهنم وجرم وه ام مدقت ةرم
رصصانعلا ضضعب تامدخ ةداعتصسا ثحب عم دعوم ىلع ينفلا
نم لك ةروصص يف ،اصضيأا ةفاصضإلا حنم اهناكمإاب يتلا

ديزملا ةفاصضإا لمأا ىلع ،فيدرلا رصصانع ضضعبو طينحج
يتناصشأا مامأا ةدوعلا ةارابم لبق طوطخلا ةفاك يف ةوقلا نم
.يناغلا وكوتوك
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فيطصس قافو
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ةبوقعلا ديصص نب يداهلا ةليلم نيع ةيعمج ضسيئر ربتعا
نيح ،كوبصسيافلا ةعقاو دعب رهصشأا ةثÓثب هيلع ةصضورفملا

تابوقعلا ةنجل اهتربتعا ثيح ةنيوع مكحلا دقتني حار
كلت هيلع ضضر˘ف˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،م˘كح˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘نا˘هإا
هماهم ةصسراممب هل حمصسي نل ديصص نب نأا ركذي ،ةبوقعلا
دكأاو ،قباصسلا يف هيلع ناك املثم ناديملا ةيصضرأا لخاد
نع عبان قباصسلا يف هنع ثدحت ام نأا ةبوقعلاب ينعملا

.ناديملا يف هصشاع هيدان هاجت يواصسأام عقاوو ةقيقح
ةيدو ةارابم نع ثحبي ششيعيو بيغي طوبعج

ةصسفانملا قصسن ىلع ظافحلل
لداع بعÓلا اهارجأا يتلا فوصشكلا ترهظأا ،ىرخأا ةهج نم
ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘ت ةد˘م˘ل ة˘حار˘لا ى˘لإا نو˘كر˘ل˘ل ه˘ت˘جا˘ح طو˘ب˘ع˘˘ج
دصصق وديم كلدملا ةقفرب لمعيصس ثيح ،ةثÓث ىلإا نيعوبصسأا
ةزيكر ىحصضأا هنأا امب ةمداقلا تلوجلا لÓخ هدوهج ةداعتصسا
رومألا يف ضشيعي رداقلا دبع بردملا عرصشو اذه ،ةيصساصسأا
يتلا تايدولا ىدحإا طبصض يف لمأاي ثيح هتبيتك عم ةيدجلا
،ةصسفانملا قصسن يف ةبيتكلا ءاقبإا لجا نم ةعومجملاو همدخت

ةكراصشم ببصسب فيطصس قافو ءاقل ليجأات ررقت نأا دعب ةصصاخ
.ةيقيرفإلا ةصسفانملا يف ريخألا اذه

ششامر ماصشه

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘صصاو˘ي
ينÓعزو يحلاصص ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت
ةيدولوم ةارابم˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م ا˘م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل
يف ىقبت ةليكصشتلا نأا ةصصاخ ،نارهو
لجأا نم نيبعÓلا لك ىلإا ةصسام ةجاح
جئاتنلا ليج˘صست ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
لصصفلا متي نأا رظتنملا نمو ،ةيباجيإلا
ايصساصسأا يئان˘ث˘لا ة˘كرا˘صشم ر˘ي˘صصم ي˘ف
برد˘م˘لا نأا ة˘صصا˘خ ،مو˘ي˘لا ة˘صصح ي˘ف
يتلا ةصصحلا لغتصسيصس يدمح دوليم
ل˘جا ن˘م بور˘خ˘لا بع˘ل˘م˘ب ىر˘ج˘˘ت˘˘صس

بواجت ىدم ةيؤورو ةليكصشتلا طبصض
لبق يندبلاو ينفلا لمعلا عم نيبعÓلا
.يئاهنلا رارقلا ذاختا

رظتني شضعبلاو نارمع ةقرو ديعتصسي
ةيصضاملا تابيخلا وحمل هتصصرف

هذه نارم˘ع بعÓ˘لا نو˘كي˘صس ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةب˘ي˘ت˘كلا ة˘ق˘فر ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ا˘حا˘ت˘م ةر˘م˘لا
ةبوقعلا دفنتصسا نأا دعب ةصصاخ ةيصساصسألا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘صسم تنا˘ك ي˘ت˘لا
،ةركصسب داحتا مامأا ترج يتلا ةيصضاملا

يدمح بردم˘لا ل˘م˘ع˘ي نأا ح˘صشر˘م˘لا ن˘مو
ديدجلا مدقتصسملل قئاقدلا ضضعب حنم ىلع
نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘جا˘ح˘لا تقو ضشود˘˘ح ءا˘˘ير˘˘كز
نم ةصصرفلا زاهتنا رظتنت رصصانعلا ضضعب
ةيصساصسألا ةناكملا ىلع ضضاصضقنلا لجأا
.ةلبقملا تلوجلل ابصسحت
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ريصسملا مقاط˘لا د˘ق˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
عم اعام˘ت˘جا ر˘صصا˘ن ن˘ب ضسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
ةصشقانم لجأا نم يليلخ نايفصس عفادملا

بكترا نيأا ،نازيلغ ءاقل يف ثدح ام
هنيب ضشاقن ثدح مث نمو أاطخ ينعملا

دقفأا ام وهو ،ةلباقملا ءانثأا ضسيئرلا نيبو
رمألا ،ةراصسخلل هصضرعو زيكرتلا قيرفلا
نع ينغتصسي ضشرطل ينقتلا لعج يذلا

يف ةيطاب˘صضنا عاود˘ل ه˘ع˘فاد˘م تا˘مد˘خ
موقي نأا رظتنملا نمو .جربلا ةهجاوم
ةبقاعم ةقيرط ةصشقانمب ريصسملا مقاطلا
د˘ع˘ب ضشار˘ح˘لا دا˘ح˘تل ق˘با˘صسلا بعÓ˘˘لا
ىلع ظافحلا لجأا نم نيصشملا هفرصصت
.طابصضنلا

نع شضار ريغ قوزرم نب
هتصصرف رظتنيو هتيعصضو

ششرطل عم اددجم
ن˘ب بعÓ˘˘لا ف˘˘صسأا˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ضصو˘صصخ˘ب قوزر˘م
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ب هؤوا˘˘صصقإا
رثكأا راصسفتصسلا انتلواحم مغرف ،يلاحلا

قيلعتلا هصضفر دكأا هنأا لإا ،هتيعصضو نع

بردملل دوعي رارقلا نأا لوقلاب ايفتكم
هتصصر˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ه˘تارار˘ق مر˘ت˘ح˘ي ه˘نأاو
نصسحتت نأا ةياهنلا ي˘ف ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،ادد˘ج˘م
ةصصرفلا نأا ةصصاخ ،رثكأاف رثكأا جئاتنلا

اهيف عقو يتلا ءاطخألا حيحصصتل ةيتاوم
ةبيقعلا ءانبأا ةمق نأا امب ،ارخؤوم قيرفلا
.اهليجأات مت
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ةنيطنصسق بابصش
ينÓعزو يحلاسص يئانثلا شصوسصخب رسضخألا ءوسضلا رظتني يدمح

ةرڤم مجن

طابسضنلا ىلع ظافحلل يبيدأاتلا شسلجملا ىلع لاحيسس يليلخ

 تابيردتلا ىلإا داع قافولا
زيكرتلا ىلع رسصي يكوكلاو

ةليلم نيع ةيعمج
ثدح ل ديسص نب ةبوقع

هقيرف نع عافدلا ىلع رسصي ينعملاو

،نا˘صسم˘ل˘ت ة˘ير˘ف˘صس ط˘ب˘صض ى˘لإا جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ةرادإا عرا˘˘صست
اريثك ترثأا قيرفلا اهصشيعي يتلا ةيلاملا ةمزألا نأا ةصصاخ
ثيح هتمصص نع يصشايعلا جرخ دقو اذه ،يدانلا راصسم يف
يف قيرفلا اهصشيع˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘بو˘ع˘صصلا ى˘ل˘ع د˘كأا
رفصسلاب قيرفلل حمصسي يذلا معدلا اينمتم ،ةريخألا ةنوآلا
كيرد˘˘ي˘˘صس ضسرا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر نأا ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،يدا˘˘˘ع ل˘˘˘كصشب
ةيصسفنلا ةبثولا قيقحت ىلإا ةصسام ةجاح يف دمحم يصس
بلق نم ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا˘ب داد˘ع˘ت˘ل˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا

.نيينايزلا ةمصصاع
 هريمصضل مكحلا كرتأا» :عقعق

«اديج شضوافتلا بجي ناصسملت مامأاو
:لاقو ةرقم ءاقل ىلإا ةدوعلا عقعق دمحأا طصسولا بعل لصضف
نع ىصضاغت هنأا ةصصاخ ،تييح ام ةلباقملا مكحل رفغأا نل»
فرط نم ةلقرعلل تصضرعت نأا دعب يل يعرصش أاطخ نع نÓعإلا
رثعتلا ،ةلباقملا فلخ يرجن انلعج ام وهو ،اناموصس مجاهملا
لجا نم ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا لو˘ح بصصن˘م ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ها˘ن˘ي˘صسن
ةجيتن ليصصحت فدهتصسنصس ثيح ،ةعو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ق˘ث عا˘جر˘ت˘صسا
.«ةدوجوم ةدارإلاو ةميزعلا نا امب ةيباجيإا
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جربلا يلهأا
ناسسملت لقنت حاجنإا نع ثحبت يلهألا ةرادإا

راسسملا حيحسصت ىلع نومزاع نوبعÓلاو
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دد˘ع ي˘ف ا˘˘نر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ل˘˘خد ،ضسمأا
رغصصم ضصبر˘ت ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ناينب نيعب ةقدنف˘لا د˘ه˘ع˘م˘ب
ةلبقملا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ار˘ي˘صضح˘ت
ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ما˘˘˘مأا
نم ةيناثلا ةلوجلا باصسحل
ة˘˘ط˘˘بار تا˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م رود
.ايقيرفإا لاطبأا

يمصسرلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ر˘كذو
د˘ب˘ع برد˘م˘لا نأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ل˘˘صضف ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
ل˘ي˘جأا˘ت ة˘˘صصر˘˘ف لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا

ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘صش ةارا˘˘ب˘˘م
ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب با˘˘صسح˘˘ل
لجأا ن˘م ى˘لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ي˘براد˘ل˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
قيرفلا نأا ةصصاخ ،يبراغملا
.ةصسفانملا ضصقن نم يناعي

دوصشح ءاقفر نإاف ةراصشإÓل
ةارابم ةيأا يف اوكراصشي مل
اوهجاو نيح يرفيف3 ذنم
اذه ناديمب ةرواصسلا ةبيبصش
ةارا˘˘ب˘˘م ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ،ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
21 ي˘ف ير˘صصم˘لا كلا˘مز˘˘لا

اورظتنيل ،هصسفن رهصشلا نم
لبق ا˘مو˘ي11 ةد˘م ا˘هد˘ع˘˘ب
.يجرتلا ةهجاوم

عر˘˘صش ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ن˘ح˘صش ي˘ف د˘ي˘م˘ع˘لا و˘ب˘˘ح˘˘م
ربع مهقيرف ةرادإاو مهيبعل
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م تا˘صصن˘م
ريثكلا ر˘ب˘ع ذإا ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

م˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘ع را˘صصنألا ن˘م

يتلا ضسيلاوكلا نم ديدصشلا
،ةيقيرفإلا مدقلا ةرك دوصست
ةرادإا ةوا˘ن˘صشلا رذ˘˘ح اذ˘˘ه˘˘لو
ضساملأا رصصانلا دبع ضسيئرلا

د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ف˘˘خ تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت ن˘˘م
،قيرفلا ىلع ابلصس ضسكعنت
ي˘˘ف ةر˘˘كلا نأا او˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جأا ذإا
ة˘˘صضير˘˘˘م تلازا˘˘˘م ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا

نم ديدعلا نوكت ام ابلاغو

‐مهبصسح ‐مر˘ب˘ت تا˘ق˘ف˘صصلا
ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘بو را˘˘ت˘˘صسلا ءارو
يلا˘ت˘لا˘بو ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ىلع ةيدولوملا راصصنأا ددصش

هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م د˘˘˘صص ةرور˘˘˘صض
ر˘˘صضت د˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ع˘˘˘فألا
باهذلا ديري يذلاو ،مهقيرف
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.اهيف قلأاتلاو ةيراقلا

جاحلب اصضر

959213ددعلا ^2441 بجر5ـل قفاوملا1202 يرفيف71ءاعبرألاةصضايرلا
«يبراغŸا يبرادلا»ـل اÒسض– قلغم شصبرت ‘ هيبعل لخدي Êارمع

ةصسلوكلا نم نوفوختم «ةوانصشلا»
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ةسصاخ ةسسردم عم ةيقافتا مÈت شسابعلب يديسسب «فافلا» ةيÁداكأا
ةيجوغاديبلا ةقفارملل

طاقنلا مصصخ ةلصصقم نم وجنت «ءارفصصلا»

Úتطقن عيسضيو أاطخ ‘ عقي ءاعبرألا لمأا

نيوكتلا ةي˘م˘يدا˘كأا تع˘قو
بهاو˘م˘˘ل˘˘ل مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف
عم ةيقافتا ،ضسابعلب يديصسب
نا˘˘م˘˘صضل ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘صسرد˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘˘م
هتدكأا ام بصسح نيصصبرتملل
.ةصسردملا ةرادإا

ةبرقم رداصصم تحصضوأاو
هذ˘˘ه نأا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كألا ن˘˘˘م
ةصسردم عم ةمربملا ةيقافتلا
يديصسب «ةيرا˘صضح˘لا م˘ي˘ق˘لا»
بجو˘م˘ب م˘ت˘ي˘˘صس ،ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب

ةيجو˘غاد˘ي˘ب ة˘ق˘فار˘م نا˘م˘صض
ط˘صسو˘ت˘م˘لا ن˘˘يرو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف
ي˘˘˘صصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
75 مهددع غلابلا ،ةيميداكألا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م ،اذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘ب ا˘م تا˘يو˘ت˘˘صسم
طصسوتم ة˘ع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لاو
.يوناث ىلوألاو

را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف م˘ت˘ي˘˘صسو
اهتعبات˘مو ضسورد˘لا ق˘ي˘صسن˘ت

ي˘˘صسارد˘˘لا ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا بصسح

ذإا ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل
ذيمÓت˘لا ل˘ي˘ج˘صست ير˘ج˘ي˘صس
تا˘يلو ن˘م ن˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا

ىد˘ل ن˘طو˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،ةيبرتلل ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ف˘ي˘ي˘كت ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي ثي˘ح
لكصشب ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ضسورد˘لا

ةذتاصسأا فارصشإا تحت فثكم

تاب˘يرد˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب بصسح˘ب
كلذو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
ةصساردلا نيب قيفوتلا فدهب
ردصصملا بصسح تابيردتلاو
.هتاذ

ةيميداكأا نأا مولعملا نمو
˘مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
يد˘ي˘صسل ة˘با˘صشلا بهاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

اهنيصشدت مت يتلاو ،ضسابعلب
يراجلا يرفيف ر˘ه˘صش ع˘ل˘ط˘م
ة˘يدا˘ح˘تلا ضسي˘ئر فر˘ط ن˘م
ري˘خ مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
بخا˘˘ن˘˘˘لاو ي˘˘˘صشطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا
،ي˘صضا˘م˘لا˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘˘لا
ابعل75 اهقÓطنا عم مصضت
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘هؤوا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا م˘˘˘ت
ةيداحتÓل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘ط˘بار˘لا ع˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ر˘ب˘ع ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
.نطولا

ة˘يدا˘ح˘تلا لو˘ع˘˘تو
اريثك مدقلا ةركل ةيرئازجلا

زكارملا هذه لثم رامث ىلع
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل
نم ،رغاصصألا ةئفل ةبصسنلاب
بختنملا فوفصص زيزعت لجأا
نم لقأل مدقلا ةركل ينطولا

د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس71
.نيوكتلا ةرتف لامكتصسا

طيمز .ع

ل˘˘˘مأا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف ةرادإا تب˘˘˘˘كترا
ي˘˘˘ف ا˘˘˘حدا˘˘˘ف أا˘˘˘ط˘˘˘خ ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
دعب ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تازار˘ت˘حلا

ي˘ف ضشار˘ح˘لا دا˘˘ح˘˘تا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ة˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
تداك يتلاو ،يناث˘لا فر˘ت˘ح˘م˘لا
ةطق˘ن ي˘ل˘ح˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ف˘ل˘كت
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت ي˘ت˘لا لدا˘ع˘ت˘˘لا
.(1‐1) ةبوعصصب

د˘˘˘ق «ا˘˘˘قرز˘˘˘لا» ةرادإا تنا˘˘˘كو
ةياهن بقع تازار˘ت˘حا˘ب تمد˘ق˘ت
ةح˘ي˘ح˘صص تنا˘ك ي˘ت˘لاو ،ءا˘ق˘ل˘لا

داحتا بعل كارصشإا دعب انومصضم

ابقاعم ناك يذلا يناورق ضشارحلا
ةقيرط نأا ريغ ،ةطبارلا لبق نم
ماق نأا دعب ائطاخ ناك اهميدقت
ليجصستب ءاعبرألا لمأا ريتركصس
وهو ،ءاق˘ل˘لا ة˘قرو ي˘ف زار˘ت˘حلا
ضضورفملا نم ثيح ،فلاخم رمأا
د˘ئا˘ق وأا ما˘ع˘لا بتا˘كلا ى˘ل˘م˘ي نأا
،ايفرح مكحلا اه˘ب˘ت˘كيو ق˘ير˘ف˘لا
ر˘ف˘ظ˘لا ة˘صصر˘ف ل˘مألا ع˘ي˘˘صضي˘˘ل
.نيتيفاصضإا نيتطقنب

بنجت ،ل˘با˘ق˘م˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف
ة˘بو˘ق˘ع ضشار˘ح˘لا دا˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف
،هديصصر نم طاقن ثÓث مصصخ

وريصسم هيف عقو يذلا أاطخلا دعب
تنا˘˘˘ك و˘˘˘ل ءا˘˘˘ع˘˘˘˘برألا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ةحيحصص ةمد˘ق˘م˘لا تازار˘ت˘حلا
نم مهتÓفإل ةفاصضإلاب ،Óكصش
ا˘م˘هو ،ن˘ي˘ت˘ي˘فا˘صضإا ن˘ي˘ت˘˘بو˘˘ق˘˘ع
ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م
مصصخ مدع اهيلإا فصض ،نيتارابمب
اهيلع لصصحت يتلا لداعتلا ةطقن
بعÓ˘لا نأا ا˘˘م˘˘ب ،ءا˘˘ق˘˘ل لوأا ي˘˘ف
81 ةمئاقلا يف دجاوت بقاعملا

،ةهجاوملا يف Óيدب لخدي ملو
ضضّر˘ع˘ل ا˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا كرا˘˘صش و˘˘ل˘˘ف
ةطقن مصصخ ةبوقعل «ءارفصصلا»

ل˘˘صصح˘˘ي نأا نود هد˘˘ي˘˘صصر ن˘˘م
.اهيلع ءاعبرألا لمأا قيرف

لدا˘ع˘ت ،ر˘خآا عو˘˘صضو˘˘م ي˘˘فو
دئار يدان عم ابلصس ضشارحلا داحتا
ام مصسق يف طصشانلا ضسادرموب
،ضسادرموب بعلمب تاطبارلا نيب
فقو ةيريصضحت ةيدو ةارابم يف
دانم لامج بردملا اهلÓخ نم
ه˘ي˘ب˘عل ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةيناثلا ةلوجلا ةارابمل ادادعتصسا
ل˘مأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ع˘م˘ج˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
.ةداعصسوب

طيمز .ع

ةيميداكألا يصصبرتم ةقفارم فدهب

ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف ل˘˘صصاو˘˘ي
لكاصشملا يف طبختلا ةديعصس
ة˘لو˘ط˘ب قÓ˘ط˘نا ع˘˘م ةازاو˘˘م
اهمصسوم يف يناثلا فرتحملا
دويعصس ديعصس ناكو ،ديدجلا

د˘˘ق ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو
ق˘ير˘ف˘لا ير˘ي˘صسم ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ه˘˘نأا د˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘ب
ةرجأا حنمب هدعو دنع نوكيصس
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ن˘ير˘ه˘˘صش
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ر˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا
متيل ،ةلبقملا ةلوطبلا تاءاقل

ليكصشت ىل˘ع قا˘ف˘تلا ا˘ق˘حل
نم ةنوكم قيرفلا دوقت ةنجل
ة˘صضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يد˘˘م
اذكو ،ةديعصس ةيدلب ضسيئرو
يدانلا نم نيريصسملا ضضعب

.ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘صشم ل˘˘˘ح˘˘˘ل
ةيبيردت˘لا ة˘صصح˘لا تد˘ه˘صشو
اذ˘كو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا م˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت
˘مÓ˘كو دو˘عو˘˘ب م˘˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
نوررق˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘لاو˘لا
ريصضحتلاو بارصضإلا قي˘ل˘ع˘ت
ي˘ت˘لا م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘ل
ةصصاخ دج فورظ يف يرجت
.ةد˘ي˘ع˘صس ة˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ق˘ير˘ف˘لا داد˘ع˘ت نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل
امورحم ى˘ق˘ب˘ي˘صس يد˘ي˘ع˘صسلا

ر˘ي˘غ دد˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
يتلا نويدلا ببصسب ،نيلهؤوملا
ةياغ ىلإا قيرفلا اهنم يناعي

.رطصسألا هذه ةباتك
طيمز .ع

ليغيإا ةفيلخ دعب دد– ⁄ ةرواصسلا ةرادإا

تيلاج ةدايقب تاÒسضحتلا لسصاوت بون÷ا روسسن

قيرفلا ةرادإل ةÒصسم ةن÷ ليكصشت راظتنا ‘

دعيو ةدوعلاب ÚعطاقŸا عنقي ةديعسس ›او
نيرهسش ةرجأا ديدسستب

داح˘تا ةرادإا ضسمأا تد˘قا˘ع˘ت
دماح ع˘م ا˘ي˘م˘صسر ة˘م˘صصا˘ع˘لا
يبانيكرو˘ب˘لا بعÓ˘لا م˘ي˘ل˘ي˘ب
و˘˘م˘˘ي˘˘حر يدا˘˘ن ن˘˘م مدا˘˘ق˘˘˘لا
ةيلحملا ةلوطبلا يف طصشانلا
لوأا يف ،و˘صسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب ي˘ف
بعÓ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘لود ة˘بر˘ج˘˘ت
.باصشلا

ق˘ح˘ت˘لا د˘ق م˘ي˘ل˘ي˘ب نا˘كو
ىلوألا تاعاصسلا يف رئازجلاب
هجوتلا لبق نينثإلا موي نم
ن˘˘م ط˘˘صسق ذ˘˘خأل قد˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل
زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘حار˘˘˘لا
لبق احابصص يب˘ط˘لا ضصح˘ف˘لا
ايمصسر هميدقتو دقعلا عيقوت
.مÓعإÓل

يبانيكروبلا يلودلا عقوو
فصصنو نيمصسوم نييلح˘م˘ل˘ل
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘˘ف
ىلع لوع˘ي و˘هو ،ي˘م˘صصا˘ع˘لا
ءانبأل ةمزÓلا ةفاصضإلا ميدقت
تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف «ةرا˘ط˘صسو˘صس»
.ةلبقملا

ةنصس12 بحاصص نأا ركذي
ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘صس
و˘˘صسفا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘˘ب بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ةصسفانم ةبصسانمب نيي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل

تميقأا يتلا0202 «ناصشلا»
3 بعل ثيح ،نوريماكلا يف
يلام نم لك مامأا تايرابم
يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز ،(Ó˘˘يد˘˘ب ل˘˘خد)
.نوريماكلاو

طيمز .ع

ةمصصاعلا داحتا

فسصنو نيمسسوم عقوي ميليب يبانيكروبلا

ة˘ب˘ي˘ب˘صش و˘ب˘عل ف˘نأا˘˘ت˘˘صسا
ضسمأا لوأا ةروا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا
فار˘صشإا تح˘ت م˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
برد˘م˘لا تي˘لا˘ج ى˘ف˘ط˘صصم
ةارابمل اري˘صضح˘ت د˘عا˘صسم˘لا
تبصسلا موي فلصشلا يبملوأا
41 ةلوجلا باصسحل لبقملا

.لوألا فرتحملا نم
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك فر˘˘˘˘صشأا د˘˘˘˘˘قو

د˘ب˘˘عو تي˘˘لا˘˘ج ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
قيرف بردم يراروق رداقلا
ر˘صضح˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ،ف˘˘يدر˘˘لا
،ضسار˘ح˘لا برد˘مو ي˘ند˘˘ب˘˘لا

ق˘ير˘ف˘لا تار˘ي˘صضح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘لا˘قإا د˘ع˘ب ف˘ل˘صشلا ةارا˘ب˘م˘ل
.ليغيا نايزم بردملا

ردا˘˘˘صصم ا˘˘˘ن˘˘˘˘ل تف˘˘˘˘صشكو
يف ركفت ةرادإلا نأا ةبرقم
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
قيرفلا دوق˘ي د˘يد˘ج برد˘م˘ب

ةلصصاومو هاوتصسم نيصسحتل
يف ةيباجيإلا جئاتنلا قيقحت
،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

دحل ددحت مل اهنأا تفاصضأاو
ة˘˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘ل برد˘˘˘˘م يأا نآلا
ن˘ل كلذ نأا ةد˘كؤو˘م ،ل˘ي˘غ˘˘يا
.عوبصسألا ةياهن لبق نوكي

ةرادإا تماق دقف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
دقع خصسفب ةرواصسلا ةبيبصش
ل˘˘ي˘˘غ˘˘يا نا˘˘يز˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ي˘صضار˘ت˘لا˘˘ب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا مو˘˘ي ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صص
قيرفلا نأا ةج˘ح˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا مد˘˘ق˘˘˘ي ل تا˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘صضرأا ي˘˘˘ف دو˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةيباجيا جئاتن ققحي قيرفلا

يف ةثلاثلا ةبر˘ت˘م˘لا ل˘ت˘ح˘يو
.بيترتلا ملصس

جاحلب اصضر
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ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا د˘جاو˘˘ت˘˘ي
ةيعصضو يف يصضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
ابيرقت رهصش لبق ةياغلل ةبعصص
نم6و5 ةلوجلا تايلاعف نم
ايقيرفإا ما˘مأا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت
ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا2202
ة˘˘لا˘˘ح بب˘˘صسب ،نور˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا

،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ضسار˘˘ح
ضسيار باهوب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
يف ة˘ب˘ق˘تر˘م ه˘تدو˘عو ة˘با˘صصإا
رمي نيح يف ،ةلبقملا مايألا
ا˘جد˘ي˘كوأا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘ي لو ،غار˘˘ف ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ب
امدعب هيدان عم ريثكلا ءيصشلا

نيبعÓلا لصضفأا نيب نم ناك
.يصسنرفلا زتيم يف

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘هأا˘˘˘ت م˘˘˘غرو
رصضخلا دادعت نأا لإا ،ينطولا
نم مهتحلصسأا لك ىلإا ةجاحب
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

ي˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ناو˘˘صستو˘˘بو
ةلصسلصس ىلع ظافحلا يلاتلابو
غو˘ل˘ب˘ب ،ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
يف ةراصسخ نود42 ةارابملا

نمو ،ةهج نم تاقباصسملا لك
ةو˘ق˘ب ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ىر˘خأا ة˘ه˘ج
لايدنومل ةلهؤوملا تايفصصتلل

نأا ا˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ ،2202 ر˘ط˘˘ق
ر˘ف˘ظ˘لا فد˘ه˘ت˘صسي بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
.لايدنوملا ةريصشأاتب

ةدم ذنم بئاغ ي◊وبم
ةيزهاج ‘ هدجاوتو

يرورصض
يحلوبم ضسيار ضضرعت دقو

ينطولا بختنملا نيرع يماح
،ةريخألا رصشعلا تاونصسلا يف

ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘با˘صصإل
ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
يفتكيو ةيعامجلا تابيردتلا
مغرو ،دارف˘نا ى˘ل˘ع برد˘ت˘لا˘ب
عم هتكراصشمو هجامدنا برق
،تايرابملا يف قافتلا هيدان
رثؤوي دق ليوطلا بايغلا نأا لإا

ل˘صضفأا ن˘ي˘ب ن˘˘م د˘˘حاو ى˘˘ل˘˘ع

بختنملا خيرات يف نيبعÓلا
ءادألا بحا˘˘˘صصو ،ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
رمألا وهو ،0102 ذنم تباثلا
ءادأا ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ي د˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسلا ي˘ف ر˘˘صضخ˘˘لا
«ضسيارلا» ةدوع نأا لإا ،ةلبقملا
هحنمت دق يلاحلا تقولا يف
لماك ةداعتصسل تقولا ضضعب
ر˘صضخ˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ل ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
.نيديدج نيزوفل

اجديكوأا ىوتصسم عجارت
!موهفم Òغ

يف ناك امدعبو هتهج نم
ثيد˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘˘صشألا
يملا˘ع˘لاو ي˘صسنر˘ف˘لا مÓ˘عإلا
يذ˘˘لا يو˘˘ق˘˘لا ءادألا ل˘˘صضف˘˘˘ب
يف اجدي˘كوأا رد˘ن˘صسكلأا ه˘مد˘ق

فطخيل ،ةيصسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ح ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘صضألا
ضسافان روليك يكيراتصسوكلا

نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب ضسرا˘ح
اصسأار رومألا تبلقنا ،يصسنرفلا

ع˘جار˘ت ل˘ظ ي˘˘ف بق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
،ةيصضاملا ةرتف˘لا ي˘ف هاو˘ت˘صسم
لÓخ ن˘م ه˘صسف˘ن˘ل Ó˘ظ تا˘بو
،ريثكلا ءي˘صشلا ه˘م˘يد˘ق˘ت مد˘ع
ل˘صصح˘ي تا˘ب ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف˘˘ف
فر˘ط ن˘م ط˘ي˘ق˘ن˘ت ل˘قأا ى˘ل˘˘ع
عصضي ام وهو ،مÓعإلاو داقنلا
ةيعصضو يف ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ةبعصص اهنأا اهنع لاقي ام لقأا
نم ابيرقت ر˘ه˘صش ل˘ب˘ق ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ع˘م د˘ه˘ع˘لا ر˘صضخ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
ةصسفانملل ةلهؤوملا تايفصصتلا
.ةيراقلا

ب .م .يرصسيإا

يءاقل لبق يسضاملب شسأار ‘ عادسص ...ىمرŸا ةسسارح
اناوسستوبو ايبماز

ي˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ع˘˘صضو
،يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا

وذ بعÓ˘˘لا ر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف نا˘˘˘مور
يدان مجن ةيرئازجلا لوصصألا
ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا تصسير˘˘˘˘ب
لاطبأا معد لجأا نم هتركفم
ةرداق ةديد˘ج ءا˘مد˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

ينطولا بختنملا ةدايق ىلع
جئات˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘صصح˘ل
ظا˘ف˘ح˘لا ل َم˘لو ،ة˘ي˘با˘ج˘˘يلا

.يراقلا جاتلا ىلع
ضسنار˘ف» ة˘ل˘˘ج˘˘م تف˘˘صشكو

با˘صشلا بعÓ˘لا نأا «لا˘ب˘تو˘ف
،ةنصس22 زوا˘ج˘ت˘ي م˘ل يذ˘˘لا
ط˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘م˘˘˘صض د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
ط˘˘صسو م˘˘عد˘˘ل ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ار˘ي˘صضح˘ت ر˘صضخ˘لا ناد˘ي˘م˘˘لا
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل

كل˘م˘˘ي بعÓ˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج لو˘˘صصأا

بخا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ه˘˘تد˘˘لاو
هتركفم يف هعصضي ينطولا
.ناديملا طصسو معدل

نصسحأا نيب نم رفيف دعيو
ي˘ف ن˘ي˘يرا˘ه˘م˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
دجاوتيو ،ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا
را˘م˘ي˘˘ن ىو˘˘ت˘˘صسم ضسف˘˘ن ي˘˘ف
،ة˘˘فر˘˘ع ن˘˘˘بو ي˘˘˘ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا
ةردق هكÓتما ىلإا ةفاصضإلاب

حنمو ر˘ير˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
.تصسيصسألا

بجعم ينطولا بخانلا
بعÓلاب

نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ل˘˘صضفأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف بردم
ريبك لكصشب بجعم ،9102
يتلا ةزي˘م˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا˘ب
،رفيف باصشلا بعÓلا اهكلمي
˘مد˘ق˘ي نأا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘لاو
ينطولا بختن˘م˘ل˘ل ة˘فا˘صضإلا
ه˘ترد˘ق ل˘ظ ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘غوار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

،ةمصساحلا تاريرمتلا ميدقتو
ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘صضرا˘˘˘ع˘˘˘لا ضسأار
نع لأاصسي ينطولا بختنملل
،تصسير˘ب ي˘ف ى˘˘ت˘˘ح بعÓ˘˘لا
ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘صصو يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مألا
ةيعصضو ضشيعي يذلا بعÓلا
مجن يريو˘غ ن˘ي˘مأا م˘جا˘ه˘م˘لا
مل يذلا يصسنرفلا ضسين يدان
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف د˘ع˘ب ل˘صصف˘˘ي
لإا ،Óبقتصسم هل˘ث˘م˘ي˘صس يذ˘لا
دق ينطولا بخانلا كرحت نأا
لاجآلا برقأا يف ررقي هلعجي
ادد˘ع˘ت ن˘م˘صض ا˘ب˘عل نو˘كي˘ل
.رصضخلا

ةمداقلا تاثيدحتلا
«ةكيدلا»ـب ةصصاخلا

نيبعÓلا لعجت
ثيرتلا نوررقي

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
يف دجاوتي يرئازجلا ينطولا

املح تابو يدعاصصت ىحنم
نيذلا نيبعÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
رصضخلا ليث˘م˘ت ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسل ،Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم
يف ربك حومطلاو تايدحتلا

فرتعي ل بخان دجاوت لظ
ه˘فد˘ه ل˘كو ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
،ة˘م˘ق˘لا ي˘ف ر˘˘صضخ˘˘لا ع˘˘صضو
يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘ع˘˘˘فر ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب
فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ه˘˘نأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘˘لاو
ضسيل لايدنوملا يف دجاوتلا

لب طقفو ةكراصشملا لجأا نم
ناو˘˘لألا ف˘˘ير˘˘صشت ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ل˘كصشم˘˘لا نأا لإا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ب˘غر ي˘ف ن˘م˘كي
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صسن˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘جودز˘˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ةنصس12 ن˘م ل˘قأا ي˘صسنر˘ف˘لا
ة˘˘ي˘˘بوروألا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘˘ح وأا ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘صصر˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا
.دايبملوألا ضضوخل

نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘تو اذ˘˘ه
نم رايت˘خلا˘ب بعÓ˘لا مو˘ق˘ي
ر˘ي˘غ ع˘صضو يأا يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا

ام يدافتو هئاعدتصسل ،حيرم
ع˘˘م ى˘˘صضم تقو ي˘˘ف ثد˘˘ح
.ليبن ريقف

ب .م .يرصسيإا

«ةكيدلا» نم هفطÿ ةصصرفلا رظتنيو هنع تامولعم عمج يصضاملب

يسضاملب ةدنجأا ‘ تسسيرب م‚ رفيف

نع نئمطي رصضخلا مجن
ةيحصصلا هتلاح

ديعسس دج انأا» :لازغ
يفادهأا لوأا ليجسستب

«ششاتكسشب ناولأاب
ي˘لود˘لا لاز˘غ د˘ي˘˘صشر ر˘˘ب˘˘ع

ةريبكلا هتداعصس نع يرئازجلا
ه˘فاد˘˘هأا لوأا ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست بق˘˘ع
ي˘ف ضشا˘ت˘كصشب ه˘ق˘ير˘ف ناو˘˘لأا˘˘ب
م˘ج˘ن لا˘قو.يكر˘ت˘لا يرود˘لا
لÓ˘˘خ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيكرتلا ةفاحصصلل هتا˘ح˘ير˘صصت

دج ا˘نأا» :ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع
لوألا يفدهل يليجصستب ديعصس
زوف» :فاصضأاو ،«ضشاتكصشب عم
مل نإا ىتحف ،مهألا وه قيرفلا
اديعصس نوكأاصس فده يأا لجصسأا
يف ءاقبلا وه مهملا ،ةجيتنلاب
ن˘م ه˘جور˘خ ن˘˘عو.«ةمدقملا
ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق بع˘ل˘م˘لا
بعÓلا نأامط ،ةباصصإلا يعادب
ا˘ن˘ي˘ت˘نورو˘ي˘ف يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
:Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘ي˘˘ب˘˘ح˘˘م ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
يعدتصست لو ةفيفخ يتباصصإا»
ملآلا ضضعب˘ب تر˘ع˘صش ،ق˘ل˘ق˘لا
رماغأا ل ىتح جورخلا تلصضفف
رئاطلا حان˘ج˘لا نأا ر˘كذ˘ي.«ر˘ث˘كأا
يف حج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ىلع زوفلا قيقحتل هقيرف ةدايق
،«يغيلريبرÓصشت˘ن˘ي˘غ» هر˘ي˘ظ˘ن
باصسحل ةلما˘ك فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث˘ب
يرود˘˘لا ن˘˘˘م42 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
ضشا˘ت˘كصشب ل˘صصاو˘ي˘ل ،ي˘كر˘ت˘لا
عم ةفصصان˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا رد˘صصت

15 ـب هصشخبرنيفو يارصس ةطلغ
.ةطقن

جاحلب اصضر

يرفيف12 يف هلوصصو ررقملا نم ناك امدعبرمتصسم عجارت يف اجديكوأا ىوتصسمو ةباصصإا نم دئاع يحلوبم

لجأاتت رئازجلل ونيتنافنأا ةرايز
ةئراط بابسسأل

مدقلا ةركل يلودلا داح˘تإلا ضسي˘ئر و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نا ي˘نا˘ي˘ج ل˘جأا
12 دحألا موي هلوصصو ررقملا نم ناك امدعب رئازجلل هترايز
.ةوصضعلا تاداحتلا عم براقتلا راطإا يف ،يراجلا يرفيف

ربع ضسمأا «فافلا» مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا فصشكو
قباصسلا خيراتلا يف رئازجلل ونيتنافنا ةرايز نأا ،يمصسرلا هعقوم
.ةئراط بابصسأل تلجأات دق هركذ

تلجأات يتلا ةرايزلا هذه نأا قباصس نايب يف فافلا تحصضوأاو
تادا˘ح˘تلا ع˘م برا˘ق˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت ،ق˘˘حل تقو ى˘˘لإا
ع˘م ثحا˘ب˘ت˘لا˘ب ا˘ف˘ي˘ف˘لا ضسي˘ئر˘ل ح˘م˘صست˘˘صس ي˘˘ت˘˘لاو ،ةو˘˘صضع˘˘لا
ريوطتو ميق ةيقرت لوح ةيرئازجلا مدقلا ةرك يف نييمصسرلا
.مدقلا ةرك ةصضايرلا

دوعت رئازجلا ىلإا ونيتنافنا ينايجل ةرايز رخآا نإاف ةراصشإÓل
ماعلا نيمألا بصصنم ىلوتي ناك اهنيحو ،5102 ةنصس ىلإا
.مدقلا ةركل يبوروألا داحتإÓل

جاحلب اصضر
لحاكلا ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمع هئارجإا دعب

نيدايملا نع رهسشأا ةثÓث بيغي ياقوت
ع˘فاد˘م˘لا نأا ،ضسمأا لوأا ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘جر˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ن ةرادإا تد˘˘كأا

ةثÓث ةدمل نيدايملا نع بيغيصس ياقوت نيمألا دمحم يرئازجلا
دقو.بعÓلا ةنياعمب فلكملا يبطلا مقاطلا تاريدقت بصسح رهصشأا
لوأا ةحجان ةيحارج ةيلمع يبملوألا بختنملل يلودلا عفادملا ىرجأا
ةارابملا يف اهل ضضرعت يتلا ةباصصإلا دعب ،هبعك ىوتصسم ىلع ضسمأا
وهو ،يصضاملا تبصسلا موي يلاغنصسلا ثيغنوصس يدان مامأا ةيصضاملا

،ةيلمعلا ءارجإل رطصضم هنأا اهيف حصضتا افوصشك يرجي هلعج ام
هتحفصص يف يصسنوتلا يجرتلا يدان رصشنو.حاجنلاب تللك يتلاو
نئمطي ياد نيصسح رصصنل قباصسلا بعÓل ويديف رتيوت ىلع ةيمصسرلا
تناكو ةيحارج ةيلمع تيرجأا هلل دمحلا» :لاقو ،هقيرف راصصنأا هيف
امك ،يلع فرصشأا يذلا يبطلا مقاطلا ركصشأا ةبصسانملابو ،ةحجان
،ينع اولأاصسو يعم اوفقو نيذلا يئاقدصصأاو يجرتلا راصصنأا ركصشأا

.«هلل دمحلاو ريخب انأا عيمجلل لوقأل ةصصرفلا هذه منتغأاو
دعب لوألا ينطولا بختنملاب قاحتلÓل احصشرم ياقوت ناكو

هلعج ام وهو ،ةقيوصسلا باب ءانبأا عم هب رهظ يذلا ريبكلا ىوتصسملا
رداقلا دبع هنطاوم ةقفر قيرفلا عافد روحم يف ةيصساصسأا ةعطق
.ناردب

شش .ليصضف
ةارابملا قئاقد رخآا يف هكارصشإا مغر

يف هتمهاسسم دعب ةداسشإا لحم ةمحر نب
ماه تسسيو ـل ريبكلا زوفلا

ماه تصسيو بعلو يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ى˘ق˘ل˘ت
زوفلا يف ةريبكلا هتمهاصسم دعب ،قيرفلا راصصنأا نم ءانثلا يزيلجنلا
نمصض دتيانوي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش ف˘ي˘صضلا ى˘ل˘ع ضسمأا لوأا ةر˘ه˘صس ق˘ق˘ح˘م˘لا
باحصصأا زوفب تهتنا يتلاو ،«غيلرميربلا» نم42 ةلوجلا تاءاقل
ضضورعلا ميدقت «ديدجلا زرحم» لصصاوو.ةفيظن ةيثÓثب ضضرألا
ةياهن نم قئاقد نامث لبق ءاقللا هلوخد مغر «زرماهلا» عم ةيوقلا
قيرفلا ىلع ةريطخلا ضصرفلا نم ديدعلا قلخ ثيح ،يمصسرلا تقولا
ةرك هميدقت دعب ،ققحملا زوفلا يف نيمهاصسملا دحأا ناكو ضسفانملا
رخآا يف كابصشلا يف اهنكصسأا يذلا ضسكيرديرف هليمزل ثلاثلا فدهلا
دعب يرئازجلا مجنلاب «قراطملا» ريهامج تداصشأاو.ءاقللا تاظحل
نب نأا ىلع عيمجلا قفتا ذإا ،دتيانوي دليفيصش مامأا زوفلل هقيرف داق نأا

يتلا ةدودعملا قئاقدلا نم مغرلابو ،ةريبك تايناكمإاب عتمتي ةمحر
زكرملا ماه تصسيو يدان لتحيو ،امصساح ناك هنأا لإا اهيف كراصش
في˘صصو˘لا ن˘ع طا˘ق˘ن4 قرا˘ف˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘˘ف ع˘˘بار˘˘لا

.دتيانوي رتصسصشنام
طيمز .ع

ةباصصإلا نم ماتلا هيفاعت مغر

يلوغيف مدسصت يارسس ةطلغ ةرادإا
هتدوع لجؤوتو

بختنملا طصسوتم يلوغيف نايفصس ةدوع لجأاتت نأا رظتنملا نم
مغر ،هقيرف عم ةكراصشملل يكرتلا يارصس ةطلغ يدانو يرئازجلا
،عيباصسأا ةثÓث ةبارق لبق اهل ضضرعت يتلا ةباصصإلا نم ماتلا هيفاعت
.ذخفلا ىوتصسم ىلع هتباصصإا رثإا ملآلاب هروعصش ةدواعم دعب

ديري قبصسألا ايصسنلاف مجن نإاف ،يكرتلا مÓعإلا فصشك ام بصسحو
تاصسفا˘ن˘م ن˘م˘صض رو˘ب˘صس ا˘ي˘نلأا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
نم امامت يفصش يذلاو ،زاتمملا يكرتلا يرودلا نم62 عوبصسألا
رداصصملا نأا ريغ ،قباصس تقو يف اهنم يناعي ناك يتلا ةباصصإلا
«براحملا» ـب ةرطاخملا ديرت ل «موب ميصسلا» ةرادإا نأا تدكأا اهصسفن
حتاف بردملا بلاط امك ،ةصسفانملل ةوقب ةدوعلل رثكأا اتقو هءاطعإاو
ةدوعلا يف لاج˘ع˘ت˘صسلا مد˘عو ثير˘ت˘لا «ر˘صضخ˘لا» م˘ج˘ن ن˘م م˘ير˘ي˘ت
رومألا دادزتصسو ةليوط لازت ل ةلوطبلا تاصسفانم نأا امب ،نيدايملل

.ةلبقملا تلوجلا يف ةبوعصص
طيمز .ع

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

يميهاربل ديدج بقل
دا˘˘ح˘˘تلا ز˘˘ئاو˘˘ج ن˘˘˘م˘˘˘صض
جوت مدق˘لا ةر˘كل ير˘ط˘ق˘لا
نيصساي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ناديم طصسوت˘م ي˘م˘ي˘هار˘ب
يناث ةز˘ئا˘ج˘ب نا˘ير˘لا يدا˘ن
ل˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،بعل ل˘˘صضفأا
بعل لروزا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘صس
امأا ،لوألا زكرملا يف دصسلا

ءاجف ف˘ي˘ف˘ع مر˘كأا ه˘ل˘ي˘مز
ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع بي˘تر˘ت˘لا ثلا˘ث
لصضفألا زئاوجل تيوصصتلا
مصسوملل موجن يرود يف
ي˘˘ت˘˘˘لاو ،1202 ‐0202
دعب ،قباصس تقو يف تمت

ي˘ت˘لا تيو˘صصت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.يصضاملا ماعلا تمت

قافولل ةيلاملا لكاسشملا ءاهنإل نمزلا عراسسي رارسس
قا˘فو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
نع رارصس ميكحلا دبع فيطصس
طب˘صض ل˘جأا ن˘م م˘ئاد˘لا ه˘ي˘ع˘صس
يتلا ةيليو˘م˘ت˘لا دو˘ق˘ع˘لا ضضع˘ب
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صص ي˘˘ف نو˘˘˘كت

ن˘ع ثح˘ب˘ي يدا˘ن˘لا نأا ة˘˘صصا˘˘خ
نأا امب ،يلاملا نزاوتلا قيقحت
م˘ه˘فر˘ط ن˘م ةدد˘ح˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا
يرفيف82) ةياهنلا نم برتقت
نيب˘عÓ˘لا˘ب ةرادإلا ءا˘ق˘ل د˘عو˘م
وهو ،(مهتاقحت˘صسم ضصو˘صصخ˘ب
ردا˘˘صصم˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
لاطفن عم قا˘ف˘تا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت
ضضعبو ،را˘ي˘ل˘م02 ي˘لاو˘ح˘ب
يتلا ىرخألا ةيلاملا ضضورعلا

.قيرفلا لكاصشم لح اهنأاصش نم

مويلا لهؤويسس ينوعمج
بورخلا يف

ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا م˘صسر˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م
ينوعمج رتنع بعÓلا ليهأات بورخلا

لوصصح دعب ،فافلا ىدل مويلا ةحيبصص
ن˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا جور˘خ ة˘قرو ى˘ل˘ع ةرادإلا
بردملا نأا ةصصاخ ،ةيصسنوتلا ةيداحتلا

ةلوجلا ءاقل يف هقلق نع برعأا رازخ
ة˘صصر˘ف ةرادإلا تع˘ي˘صض ا˘مد˘ن˘ع ى˘˘لوألا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ط˘صضا ذإا ،ي˘براد˘˘لا˘˘ب ه˘˘قا˘˘ح˘˘ل
لمأايو ،ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘صسÓ˘ل
بحاصص نوكي نأا يف «اكصسيل» راصصنأا

اهعصضو يتلا ةقثلا ىوتصسم يف ةنصس43
ة˘ل˘كصشم ءا˘ه˘نإا ل˘جأا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
.ةيمامألا ةرطاقلا

لاطبألا لابقتسسا

،ة˘فر˘صشم ن˘م ر˘ث˘كألا ة˘كرا˘صشم˘لا د˘ع˘ب
ةصضايرب ةفلكملا ةلودلا ةبتاك تلبقتصسا
رئازجلا لاطبأا يركاوصس ةميلصس ةبخنلا
مصصلا ةئ˘ف˘ل ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا ة˘صضا˘ير ي˘ف
لكب اهعمج ءاقل ةريزولل ناكو ،مكبلاو
دبع ،رصصان دم˘ح˘م ،يدو˘م˘ي˘ح د˘ي˘لو ن˘م
،نود˘˘ي˘˘ب ه˘˘ل˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،بي˘˘˘غز د˘˘˘حاو˘˘˘لا
دمحم ءادعلاو برد˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ةلصسلصس نمصض اذه يتأايو ،ةغادوب ديلو
ةلودلا ةبتاك اهصصصصخت يتلا تÓباقملا
يي˘صضا˘ير˘ل ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘صضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
عامتصسلاو مهعم لصصاوتلا دصصق ةبخنلا

.مهتلاغصشنل

بلاطي ةدكيكسس يلاو
لجعتسسيو ءودهلاب راسصنألا

يراطيق عم رومألا طبسض

قيرفلا راصصنأا نم ةدكيكصس ةيلو يلاو بلاط
،ةعومجملا ىلع رثكأا طغصضلا يدافتو لقعتلا

ىلإا ةصسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف ‐ه˘ب˘صسح ‐ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لاو
ة˘كصسلا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م ءود˘˘ه˘˘لا
يرا˘ط˘ي˘ق ضسي˘ئر˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
قيرفلا كر˘ت وأا ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت ةرور˘صضب
ةيلو يلاو مزع دكؤوي ام وهو ،همدخي نمل
،قيرفلا راصسم حيحصصت ىلع لمعلا ةدكيكصس
ارخؤوم ةققحم˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ة˘صصا˘خ
.اريبك ادوكر ترهظأاو ةنيدملا يف ترثأا

ةنتاب بابسش ةرادإا
يبيرعلبب تدجنتسسا

اهرومأا تطبصض دق ةنتاب بابصش ةرادإا نوكت
ةدايق لجأا نم ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب د˘ي˘ع˘صس برد˘م˘لا ع˘م
برد˘م˘لا با˘ح˘صسنا تم˘صسر ا˘مد˘ع˘ب ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

هصسف˘ن ى˘ل˘ع ع˘ي˘صض ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ب ي˘نو˘م˘حر
ة˘جرد˘لا تا˘يرا˘ب˘م ى˘لوأا ي˘ف زو˘˘ف˘˘لا ة˘˘صصر˘˘ف
ءاقفر اهصشاع يتلا لكاصشملا نأا امك ،ةيناثلا

ل˘ع˘ج ي˘ند˘ب ر˘خأا˘تو تا˘با˘صصإا ن˘م ة˘يد˘عا˘˘صسم
،ة˘ل˘صشن˘خ دا˘ح˘تا ما˘مأا ازوز˘ه˘م ود˘ب˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ميصسرتل ةنتابب ضسمأا لح دق ةملاق نبا نوكيو
ءاقل ىلع فارصشإلا لمأا ىلع ،باكلاب هقاحتلا
.تبصسلا اذه تنانجات عافد مامأا ةيناثلا ةلوجلا

qarsana@essalamonline.com
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«وزيز» لزاغي يفويلا
ناديز فارصشإا ةصصق برتقت

لايرل ةينفلا ةصضراعلا ىلع
ام بصسح اهتياهن نم ديردم
يفحصص رير˘ق˘ت ه˘ن˘ع ف˘صشك
روهظ دكأا يذلاو ،ينابصسإا
نأا˘˘˘صشب د˘˘˘يد˘˘˘ج تارو˘˘˘ط˘˘˘˘ت
يصسنرفلا بردملا لبقتصسم
،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘˘فوو
يلوؤوصسم نإاف «وتيغنريصشلا»
عم لاصصتا اورجأا ضسوتنفوج
ةدا˘ي˘ق ه˘ن˘م او˘ب˘ل˘˘طو ناد˘˘يز
اهيف طبتري يتلا ىلوألا ةرملا تصسيل هذه نأا ركذي ،لبقملا مصسوملا يف زوجعلا ةديصسلا
زوجعلا ةديصسلا ةرادإا تلواح نأا قبصس ذإا ،«يفويلا» قباصسلا هقيرف بيردتب يصسنرفلا بردملا
.ىلوألا هتيلو دعب ديردم لاير نع هليحر بقع «وزيز» عم عيقوتلا

15

!ولاو مهفت ام
ةدا˘˘عإا لا˘˘غ˘˘صشأا لاز˘˘ت ا˘˘˘م
ة˘عا˘ق˘لا طا˘صسب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
42 تاصضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
حوارت ويزرأا يف يرفيف
،ةنصسلا ةبارق ذنم اهناكم
لا˘م˘عألا نأا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
دعب8102 يف تقلطنا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا د˘˘˘˘فو ةرا˘˘˘˘يز
د˘˘˘ي˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘˘ل
نا˘˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘˘حل نار˘˘˘˘˘˘˘هو
ةركل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
قيرفلاو نارهو ةنيدم بيصصن نم نكت مل ةعبطلا كلت نأا لإا ،كاذنآا9102 ةنصسل ابصسحت ديلا
بجي يتلاو ،لبقملا ربوتكأا يف ةرودلا ضسفن ةفاصضتصسل دعتصسي يذلا ،ويزرأا يجرت مظنملا
.نارهوب2202 طصسوتملا ضضيبألا رحبلا باعلأا ليبق لاغصشألا ءاهتنا يف عارصسإلا
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ةÓسصلا تيقاوم

ماه تسسيو ـل ريبكلا زوفلا يف هتمهاسسم دعب ةداسشإا لحم ةمحر نب^
هتدوع لجؤوتو يلوغيف مدسصت يارسس ةطلغ ةرادإا^

ةيميداكألا يصصبرتم ةقفارم فدهب

شسابعلب يديسسب «فافلا» ةيميداكأا
ةسصاخ ةسسردم عم ةيقافتا مربت

ةيجوغاديبلا ةقفارملل

9592ددعلا ^2441 بجر5ـل قفاوملا1202 يرفيف71ءاعبرألا

رمتصسم عجارت يف اجديكوأا ىوتصسمو ةباصصإا نم دئاع يحلوبم

ةمصصاعلا دا–ا رئاز÷ا ةيدولوم

م‚ رفيف
‘ تسسيرب

يسضاملب ةدنجأا

رظتنيو هنع تامولعم عمج يصضاملب
«ةكيدلا» نم هفطخل ةصصرفلا

 يسضاملب شسأار ‘ عادسص..ىمرŸا ةسسارح
اناوسستوبو ايبماز يءاقل لبق

عقوي ميليب يبانيكروبلا
فسصنو نيمسسوم

ةصسلوكلا نم نوفوختم «ةوانصشلا»

هيبعل لخدي ينارمع
اريسضحت قلغم شصبرت يف

«يبراغملا يبرادلا»ـل


