
نم غلك712 ةرداشصم
ريهاطلاب ةدشسافلا موحللا

 لجيجب

81و تاونشس4 نيب ماكحأا
سضاهجإلا ةكبششل ارهشش

50صصةلششنخب
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قلعتŸإ يوشضعلإ نوناقلل صصشصخي
تاباختن’إ ماظنب

هجإوي ناك يذلإ ريوزتلإ نإإ لاق
:ناشضمرب ،إدوجوم دعي مل بابششلإ

فإرطأ’إ صضعب فإدهتشسإ ركنتشسإ
:ةنيرق نب ،صشيجلل

اشسنرف فارتعا»
يلع ديهششلا لتقب
30 صص«فاك ريغ لجنموب

نمأ’إ حلاشصمل ةيونشس ةليشصح بشسحةئزجتلاب عيبلإ تÓحم دحأإ ىوتشسم ىلع تايفششتشسملإ دحأاب ةشضرمم مهنيب نم

50صص

صسيئر راششتشسم ناشضمرب هيزن فششك
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘˘لإ ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لإ
ن˘ع ،جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ج˘لإو ة˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ

ىلع ةي˘ع˘م˘ج0005 ن˘يو˘ك˘ت˘ل عور˘˘ششم
ةحفاكم لاجم ي˘ف ي˘ن˘طو˘لإ ىو˘ت˘شسم˘لإ
ةطوك˘لإو ق˘ئإو˘ع˘لإ نأإ ا˘ف˘ي˘شضم ،دا˘شسف˘لإ

با˘ب˘ششلإ ه˘جإو˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لإ ر˘يوز˘ت˘لإو
د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس تا˘˘ه˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م
 .نآ’إ ةدوجوم

 «ةأارملل ةشصاخ ةيانع ¤وأا نوبت سسيئرلا جمانرب»
30 صص:دوجلب ،ةيشسايشسلإ ت’اجملإ يف اهتكراششم زيزعتل

نيوكتل عورششم
ةيعمج0005

داشسفلا ةحفاكمل

سسأارتي نوبت سسيئرلا
سسلجمل اعامتجا

 مويلا ءارزولا

30 صص

30 صص

   ليقإرعلإ لك عفرو اعيرشس اهقÓطإاب رمأاي نكشسلإ ريزو

61 نم رثكأا زجح
فيكلا نم اراطنق

راششبب جلاعملا

يف رظنلإ ةداعإإ ةرورشض ىلع ددشش
:يبورخ ،قيوشستلإ تايلمع

رثكأاب قوشسلا نيومت
نم نط0051 نم

عوبشسألا اذه اطاطبلا
40 صص

50صص

نـــكشسلا عـــيراششم عــيمج ثعب
 ةـــفقوتŸا يراــجيإلا يمومعلا

30 صص



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/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
ةباشصع ةياهن

نم رئاز˘ج˘لا ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
يعرششلا ريغ راجت’ا ةحفاكم ةقرف لÓخ
ةيمارجإا ةعامج كيكف˘ت ن˘م تارد˘خ˘م˘لا˘ب
داريتشساب مو˘ق˘ت ضصا˘خ˘ششأا7 ن˘م نو˘كت˘˘ت
ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘ب را˘ج˘ت’او تارد˘خ˘م˘لا
مومشسلا هذه نم ةيمك زجح عم ةيعرشش
ةعمجلا موي هب دافأا ام بشسح ،ةيلام غلابمو
.ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل نايب
ة˘ي˘ل˘م˘ع» د˘ع˘ب ه˘نأا رد˘شصم˘˘لا تاذ ح˘˘شضوأاو
ةيلمعلا ترفشسأا ،«ضضيفتشسم ثحبو يرحت

فيقوتو ةيمارجإ’ا ةعامجلا هذه كيكفت نع
6) ةتشسلا هئاكرشش ىلإا ةفاشضإا ،ربدملا اهشسأار
.تاردخملا نم غلك47 زجح عم
 «عئاشضلا لدبلا تقولا يف لاغششأا»

ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا ضضع˘ب د˘˘ه˘˘ششت
قفار˘م˘لا ضضع˘ب˘ل ع˘ي˘قر˘تو م˘ي˘مر˘ت لا˘غ˘ششأا
ةردابملا ،ةفشصرأ’او تاقرطلاك ةيمومعلا
نينطاوملا فرط نم اريبك احايترا تيقل
لد˘ب˘لا تقو˘لا ي˘ف ا˘ب˘ع˘ل» ا˘هور˘ب˘ت˘عا ن˘كل
ةياهن برق ىلإا مهنم ةراششإا يف ،«عئاشضلا
نيلوؤوشسم˘لا ة˘ب˘غرو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ةد˘ه˘ع˘لا
ةداعإا لجا نم هابتن’ا تفل يف نييلحملا
ةرششابمو» ،ةيدلب˘لا ضسأار ى˘ل˘ع م˘ه˘با˘خ˘ت˘نا

ليلدل تاذلاب تقولا اذه يف لاغششأ’ا هذه
نأا» ديكأ’ا نكل ،مهدحا فيشضي ،كلذ ىلع
يلطنت نأا لجا نم اجذاشس ضسيل نطاوملا

’» رخآا لاق تقو يف ،«ةليحلا هذه هيلع
تايحÓشص نود نم مهف رايمأ’ا مول بجي

.» نوعيطتشسي ’ امب مهبلاطن ىتح

  ..«ةموحلا» يف انوروك

«ة˘مو˘ح˘لا» ي˘ف ا˘نورو˘˘ك با˘˘ت˘˘ك نو˘˘كي˘˘شس
با˘ت˘كل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ضضر˘ع˘م˘لا ي˘ف ر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ةرابع وهو  ضسرام02 ىلا ضسرام11 نم
،ةيرئازجلا ةجاردلاب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘ياور ن˘ع
با˘˘ششلا تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘شصق˘˘لا هذ˘˘ه يور˘˘ت ذا
بل˘ق ن˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ل˘طا˘ع˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءانثأاو لب˘ق ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ءا˘ي˘حأ’ا
ا˘م˘ك ، ئاز˘ج˘ل˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف لو˘˘خد
ن˘˘م ةا˘˘حو˘˘ت˘˘شسم ة˘˘شصق˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘ت نا
ق˘طا˘ن˘م ه˘تد˘ه˘شش يذ˘لا ،ضشا˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا
ةيوق˘لا ة˘جو˘م˘لا لÓ˘خ ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘شش
 .يجاتلا ضسوريفلل

  ..طقف رئازجلا يف ثدحي

متي ،نطاوملا ميرغتب رمأ’ا قلعتي امدنع
ةزهجأاب قلعتي اميف تاينقتلا ثدحأا ريفوت
قرطلا ىوتشسم ىلع تارادارلاو ةبقارملا
يف ةدحاو ةرفح حÓشصإ’ نكل ،ةعيرشسلا
،هتايح نطاوملا فلكت دق يتلاو قيرطلا
اعبط اذهو ،ةزجاع ةموكحلا ةينازيم حبشصت
يتلا ةلودلا هذه ،طقف رئازجلا يف ثدحي
،ايقيرفإا يف ةحاشسم ربكأاو ةراق مجحب يه
،ةي˘ن˘طو˘لا تا˘قر˘ط˘لا حÓ˘شصإا ع˘ي˘ط˘ت˘شست ’
مظعأا ةيرششبلاو ةيداملا ثداوحلا رئاشسخف
  . ةزهجأ’ا هذه نم ريثكب

qarsana@essalamonline.com

2792ددعلا ^2441 بجر32ـل قفاوملا1202 سسرام70دحألا

ةيحشضلا نوعرف دولوم
نوعرف دولوم بتاكلا ءانبأا دكأا
ةيحشض» ناك مهدلاو ركف نأا
با˘ط˘خ˘لاو ن˘ير˘ششا˘ن˘لا ة˘با˘قر˘ل
،يو˘شسا˘ي˘˘شسلاو ي˘˘جو˘˘لود˘˘ي’ا

ه˘ف˘قو˘م ه˘يو˘ششت ى˘لإا ىدأا ا˘م˘˘م
ريرحتلا برحو رامعتشس’ا نم
دولوم ءان˘با ل˘م˘حو «ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ني˘ف˘ي˘شض ’ز˘ن ناذ˘ل˘لا ،نو˘عر˘ف
ةيلحملا ةعاذإ’ا ىدتنم ىلع
،بتا˘كلا ىر˘˘كذ˘˘ل ضسر˘˘كم˘˘لا
ة˘يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ة˘˘˘ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
اذكو هر˘كفو ه˘لا˘شضن ه˘يو˘ششت
2691 ضسرام51 موي هلتق
ضشي˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
.«ضساوأا» يرشسلا

اهريغ مرتحت لو بلاطت ةيعمج
ىنعم ام وشسن ضصاخششأ’ا ضضعب نأا ودبي
ركب وبا رار˘غ ى˘ل˘ع مار˘ت˘ح’او ة˘قا˘ب˘ل˘لا
ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر ن˘يد˘˘لا ي˘˘ح˘˘م ق˘˘يد˘˘شصلا
انتليمز ىلع لاهنا يذلا ةيبطلا ءاطخأ’ا
هنا هب فشصوي ام لقا مÓكب ةيفحشصلا

مارتحاو قÓخأ’او ةقابللا ىلإا يقتري ’
فيك نيطماشص متنا «رارغ ىلع .ريغلا
ى˘لوأ’ا ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘كي˘˘ل˘˘ع درأا م˘˘ل اذإا
نأا لقعي فيكف ....«يب لاشصت’ا نوديعت
هوفتيو ةيعمجل اشسيئر ضصخششلا نوكي
لا˘˘ن˘˘ي ف˘˘ي˘˘كو ... ؟مÓ˘˘كلا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ب
.هريغ مارتحا مدع دمعتي ’ وهو هبلاطم

ناذألا نم ىلوأا راهششإلا
تمدقأا ،ةعقوتم ريغ ةجرخ يف
ة˘ي˘ئا˘˘شضف˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘ب
نع ءانغت˘شس’ا ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘لا
ة˘با˘ت˘˘كلا˘˘ب ه˘˘شضيو˘˘ع˘˘تو ناذأ’ا
ناح«راعششب طقف ةينورتكل’ا
تي˘قو˘ت˘ب.. ةÓ˘˘شص د˘˘عو˘˘م نآ’ا

،«اهي˘حاو˘شضو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م
’ ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘˘لاو
ي˘هو ى˘ت˘˘ح ة˘˘شصح˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ت
امل كلذ لعفت اهنكل ةلجشسم
لثم اودقتنا نيذلا نيدهاششملا نم ريثكلا هغشستشسي مل يذلا رمأ’ا ،راهششإ’اب رمأ’ا قلعتي
.Óيدب امÓعإا Óعف نوكت نأا ضضورفملا نم ناك تاونق فرط نم تاجرخلا هذه

ةشصاخ ةرود
ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي تق˘ل˘ط˘˘نا

ةرود ،وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘ي’و
ةيبرت تاينقت لوح ةينيوكت
نابجأ’ا ةعان˘شصو ي˘ششاو˘م˘لا
ن˘م تا˘ي˘ف˘ير ءا˘شسن ح˘لا˘˘شصل
ا˘يا˘عرو ط˘شسو˘˘لاتاي’و
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م (ءا˘˘شسن)
ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا
ىدتن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
،ةيفيرلا ةأارم˘لا ة˘ي˘قر˘تو م˘عد
متو .هتن˘يا˘ع˘م تم˘ت ا˘م˘ب˘شسح
يذلا‐ نيوكت˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت

يف هؤوارجإا ررقملا نم ناك
نيوكت˘لا ز˘كر˘م ي˘ف ة˘ياد˘ب˘لا
يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةفرغ عم نواع˘ت˘لا˘ب ‐نا˘م˘ع˘ن
.وزو يزيت ةي’ول ةحÓفلا
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watan@essalamonline.com

لÓ˘˘خ ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق ن˘˘ب د˘˘كأاو
ضسمأا ،ةنتابب هل يبعشش عمجت
ا˘شسنر˘ف فار˘ت˘˘عا نأا ،تب˘˘شسلا
ةو˘˘ط˘˘خ ل˘˘ج˘˘ن˘˘مو˘˘ب ل˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ب
بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ّ’إا ،ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ر˘ب˘جو راذ˘ت˘ع’او فار˘ت˘˘ع’ا
يو˘ن˘ع˘م˘لاو يدا˘م˘لا رر˘شضلا
  .اهمئارجل

نإا ،ة˘كر˘ح˘لا ضسي˘˘ئر لا˘˘قو
بلغتلا ،ةيلاحلا اشسنرف ىلع
،ةيرام˘ع˘ت˘شس’ا ا˘شسنر˘ف ى˘ل˘ع
اهتاذ اشسنرف ةحلشصمل كلذو
ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ل نو˘˘كت نأا ل˘˘ب˘˘ق
بشسح ،كلذ فدهيو .رئازجلا
نام˘شض ى˘لإا ،ه˘تاذ لوؤو˘شسم˘لا
ضضيبأ’ا رحبلا رارقتشساو نمأا
ه˘ي˘ت˘˘ف˘˘شض ي˘˘ف ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘ششلا

لحاّشسلا ةقطن˘م رار˘ق˘ت˘شس’و
حلاشصم لجأا نم ،ءارحشصلاو
مرت˘ح˘ت ة˘لدا˘ب˘ت˘مو ة˘كر˘ت˘ششم
  .ةدايشسلا اهيف

ي˘شسنر˘ف˘لا ضسي˘ئر˘لا نا˘˘كو
فر˘ت˘عا نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘˘يإا
نأا˘˘ب ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ينطولا مي˘عز˘لاو ي˘ما˘ح˘م˘لا
ل˘ج˘ن˘مو˘ب ي˘ل˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
«لتقلاو بيذ˘ع˘ت˘ل˘ل ضضّر˘ع˘ت»
يشسنرفلا ضشيجلا يديأا ىلع
كلذب اعجارتم ،ةنشس46 لبق

هنأاب ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘ياور˘لا ن˘ع
دافحأا لب˘ق˘ت˘شسا ا˘م˘ك ،ر˘ح˘ت˘نا
اذ˘ه ح˘ي˘ح˘˘شصت˘˘ل ل˘˘ج˘˘ن˘˘مو˘˘ب
  .أاطخلا

ل˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘مو˘˘˘ب نأا فا˘˘˘شضأاو
يف يشسنرفلا ضشيجلا هلقتعا

،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ّم˘˘˘شضخ
ضسب˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘˘شضُوو
،بيذعتلل ضضّرعتو يدارفن’ا
ضسرام32 ي˘˘˘ف ل˘˘˘ت˘˘˘ُق م˘˘˘ث
7591.  

نب ركنتشسا ،رخآا قايشس يف
فارطأ’ا ضضعب يعشس ،ةنيرق
ضشيجلا كشسامت كيكفت» ىلإا

ه˘˘˘فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شساو ،«بع˘˘˘ششلاو

دشصق توعنلا ىتششب هتعنو
عيبو لÓقتشس’ا يف طيرفتلا
  .نطولا

اذ˘ه ي˘ف ة˘ن˘ير˘˘ق ن˘˘ب لا˘˘قو
’ ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح نإا ،دد˘˘شصلا
،رئازجلا ءانبأا نم ادحأا هركت
ن˘طو˘˘لا ن˘˘ئا˘˘خ ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
  .ةمأ’او

د˘˘كأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
را˘شسم˘لا نأا ،ه˘تاذ لوؤو˘شسم˘˘لا
ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح ،يرو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
عاجرت˘شسا ،كار˘ح˘لا ة˘قÓ˘ط˘نا
باينأا ني˘ب ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
قايشسلا يف دّدششو .رطاخملا
ّلظيشس ضشيجلا نأا ىلع ،هتاذ

ا˘شضفارو رو˘ت˘شسد˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ما˘˘ح
ريغ ةيلا˘ق˘ت˘ن’ا تا˘حور˘ط˘ل˘ل
  .ةيروتشسدلا

:ةنيرق نب ،صشيجلل فإرطأ’إ صضعب فإدهتشسإ ركنتشسإ

«فاك ريغ لجنموب يلع ديهششلا لتقب اشسنرف فارتعا»

  د/م

يلع يرئإزجلإ ديهششلإ لتقب اشسنرف فإرتعإ ،ينطولإ ءانبلإ ةكرح صسيئر ةنيرق نب رداقلإ دبع ربتعإ
  .فاك ريغ لجنموب

 مويلا ءارزولا سسلÛ اعامتجا سسأاÎي نوبت سسيئرلا
،نوبت ديجملا دبع ضسأارتي

د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر
،ةح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا

مويلا ،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
،ءارزو˘لا ضسل˘ج˘م˘ل ا˘عا˘م˘ت˘˘جا

نايب ضسمأا هب دافأا ام بشسح
.ةيروهمجلا ةشسائرل

ضسأارتي» : نايبلا يف ءاجو
ضسي˘ئر ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع

ىلعأ’ا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘˘شسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
7  مو˘ي˘لا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا

ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،1202 ضسرا˘˘˘˘˘˘˘م
ضصشصخ˘ي ءارزو˘لا ضسل˘ج˘˘م˘˘ل
ن˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘ي ر˘˘˘مأا عور˘˘˘ششم˘˘˘ل
قلع˘ت˘م˘لا يو˘شضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
.«تاباختن’ا ماظنب

ز.صسواط
:دوجلب ،ةيشسايشسلإ ت’اجملإ يف اهتكراششم زيزعتل

ةيانع ¤وأا نوبت سسيئرلا جمانرب»
 «ةأارملل ةشصاخ

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘ق
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
نأا ،دوجلب لام˘ك ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ءادأا يف ةيرئازجلا ةأارملا ةمه
نع انأا˘شش ل˘ق˘ت ’ ،ا˘ه˘ت˘ف˘ي˘ظو
ريرحتلا ةروث تادهاجم ةمه
ةأارملا اهنأا اربتعم ،ةكرابملا
ىلإا وب˘شصت ي˘ت˘لا ة˘نوا˘ع˘ت˘م˘لا

 .ةديدج رئازج
هفارششإا لÓخ ،دوجلب ربتعا
مويلاب ءافتح’ا مشسارم ىلع
ىوتشسم ىلع ةأارملل يملاعلا
بيرد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا

ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاو
ءا˘شضي˘ب˘لا راد˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ضسي˘˘˘ئر نأا ،ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هجمانرب ن˘م˘شض ى˘لوأا ،نو˘ب˘ت

فدهت ،ةأارمل˘ل ة˘شصا˘خ ة˘يا˘ن˘ع
نم اهني˘كم˘تو ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت ى˘لإا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘˘ششم ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يدا˘شصت˘ق’او ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يوي˘ح˘لا» رود˘لا ،ن˘م˘ث ا˘م˘ك،
فوفشص يف ةأارملل «يفيظولا
نع ابرعم ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ا˘ه˘˘ئادأا˘˘ب هزاز˘˘ت˘˘عا
رطاخملا ةهباجم يف لجرلا

.نطولا ةمدخو
،دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف هو˘˘˘˘نو

يبشستنمل «ن˘شسح˘لا ءÓ˘ب˘لا»ـب

اهتاراطإاو ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
يف فوفشصلا نومدقتي مهو
ةيعمب انوروك ءا˘بو ة˘ه˘با˘ج˘م
ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا كÓ˘˘شسأ’ا

ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘مو
مهنأا ىلع اددششم ،«يبعششلا
لخدتلا يف ادهج اورخدي مل
اذكو ن˘ي˘با˘شصم˘لا ة˘ق˘فار˘م وأا
نيذلاو نينطاوم˘لا ضسي˘شسح˘ت
ءاشسن ةيزهاجل مهحايترا اودبأا

ىلع ةيندملا ةيامحلا لاجرو
ةقدحملا راطخأ’ا نم مغرلا
.مهب

ةأارملا تنكمت دقف ةراششإÓل
يلوت نم ةيندملا ةيامحلا يف
ىلع اركح تناك ةريبك ماهم
ثحبلاو ذاقنإ’ا اهزربأا ،لجرلا
يذ˘لا ةر˘عو˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ي˘˘ف
ىلع ايوشسن ارشصنع41 مشضي
ضصوغلا ،ةي’و32 ىوتشسم
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ءا˘˘شسن01
،يوج˘لا فا˘ع˘شسإ’ا ،ي˘ن˘طو˘لا
مشضي يذلا يبطلا فاعشسإ’ا

بناج ىلإا ،ةفعشسم ةبيبط88
مادخ˘ت˘شسا˘ب ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘ت˘لا
ثح˘ب˘لاو ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘˘لا

ثحبلاو مدرلا تحت ذاقنإ’او
˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ي˘˘ف
ءاشسن01 ة˘برد˘م˘لا بÓ˘˘كلا

.ينطولا ىوتشسملا ىلع
 ز.صسواط

:ناشضمرب ،إدوجوم دعي مل بابششلإ هجإوي ناك يذلإ ريوزتلإ نإإ لاق

   داشسفلا ةحفاكمل ةيعمج0005 نيوكتل عورششم
نا˘شضمر˘˘ب ه˘˘يز˘˘ن ف˘˘ششك

ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب
ن˘ع ،جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لاو
0005 ن˘يو˘˘كت˘˘ل عور˘˘ششم
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ةحفاكم لاجم يف ينطولا
قئاوعلا نأا افيشضم ،داشسفلا

ي˘ت˘لا ر˘يوز˘ت˘لاو ة˘طو˘كلاو
ن˘م با˘ب˘ششلا ه˘جاو˘ت تنا˘ك
مل ةي˘شسا˘ي˘شس تا˘ه˘ج فر˘ط
  .نآ’ا ةدوجوم دعت

ي˘ف نا˘شضمر˘ب ه˘يز˘ن د˘كأا
ي˘ف ا˘ها˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
عمتجملا تانوكمل عامتجا
ميخملاب ،ةل˘عا˘ف˘لا ي˘ند˘م˘لا
ضسمأا ي˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ششكلا
ءاد˘ن» ةردا˘˘ب˘˘م نأا ،تب˘˘شسلا
نييري˘خ˘لا ع˘م˘ج˘ت «ن˘طو˘لا

ة˘مد˘خ˘ل ،ن˘طو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
لبقت˘شسم ءا˘ن˘بو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
  .دÓبلا

هذ˘˘˘˘˘˘˘ه نأا فا˘˘˘˘˘˘˘شضأاو
اياون قدشص ل˘ث˘م˘ت ةردا˘ب˘لا

كارششإاب ةيروهمجلا ضسيئر
يف ،عمتجملا تانوكم لك
يندملا عمتجملا اهت˘مد˘ق˘م
ه˘˘˘كار˘˘˘ششإا ح˘˘˘ب˘˘˘شصأا يذ˘˘˘˘لا

ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘ششا˘˘ك ،ار˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘م
0005 ن˘يو˘˘كت˘˘ل عور˘˘ششم
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ةحفاكم لاجم يف ينطولا

،رخآا قايشس يفو  . داشسفلا
ضسي˘˘ئر را˘˘ششت˘˘شسم ح˘˘شضوأا
ضسلجم˘لا نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نوكيشس ،باب˘ششل˘ل ى˘ل˘عأ’ا

لك ة˘ششقا˘ن˘م ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
فلتخم يف بابششلا اياشضق
ءانبأا اهي˘ف ا˘م˘ب ،ت’ا˘ج˘م˘لا
يتلا جراخ˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ج˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل اداد˘ت˘ما ل˘ث˘م˘ت
  .يرئازجلا يندملا

نا˘˘˘˘˘شضمر˘˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘˘شصوو
ةدوجوملا ةينهذلا قئاوعلا

هذ˘˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ح
،يعيبطلا رمأ’ا˘ب ةردا˘ب˘م˘لا

نو˘كت ن˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم
نوك ،عيمجلا نم ةكرابم
اهلعجي ام ،ةل˘ي˘ب˘ن ا˘ه˘فاد˘هأا

ا˘˘ه˘˘˘بر˘˘˘شضل ة˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم
  .اههيوششتو

ضسي˘ئر را˘˘ششت˘˘شسم د˘˘كأاو
دو˘˘˘جو ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

هذه ريشسكتو مدهل عاشسم
عشضوو اهعييمتب ،ةردابملا

ضضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق رو˘˘˘شص
ي˘ف ضصخ˘ششل ن˘يد˘نا˘شسم˘˘لا
اهنراقيو ةيشضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

ار˘ي˘ششم ،ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ع˘م
نم نيب قرف كانه نأا ىلإا
دناشسي نمو ضصخشش دناشسي
لك ىلإا جاتحي يذلا نطو
  . هئانبأا

م˘˘ه˘˘ف˘˘شصو ن˘˘م˘˘ب بحرو
م˘ه˘˘ئارآا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘ئا˘˘ت˘˘لا˘˘ب

م˘˘˘˘˘عد ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شسلا
اذإا ا˘شصو˘شصخ ضصا˘˘خ˘˘ششأ’ا

نيلتكتم نييريخلا اودجو
،ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل

ةردابملا هذه نأا ىلإا اتف’
  .نطولا ءادنل ديشسجت يه

هتاذ ثدحت˘م˘لا فر˘ت˘عاو
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘ع كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه نأا

ضضع˘˘بو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘بو
’ ق˘ير˘ط˘لاو تا˘شسرا˘م˘م˘لا
ةطلشسلاو ةيادبلا يف لازي
فاد˘هأÓ˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ل˘˘شصت م˘˘ل
فدهلا نأا ادكؤوم ،ةوجرملا
كار˘˘˘ششإ’ا و˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘م˘˘˘˘شسأ’ا
يندملا عمتجم˘ل˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا

  .ةلودلا تاشسشسؤوم عم
باب˘ششلا نا˘شضمر˘ب ا˘عدو

اهل تايعمجلا نأاب ناميإÓل
يف عمتجملا ةيمنت يف رود
،ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ق˘˘˘ئاو˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ا˘˘˘ح˘˘˘شضو˘˘˘م
ي˘ت˘لا ر˘يوز˘ت˘لاو ة˘طو˘كلاو
ن˘م با˘ب˘ششلا ه˘جاو˘ت تنا˘ك
وأا ةي˘شسا˘ي˘شس تا˘ه˘ج فر˘ط
نود˘ير˘ي او˘نا˘˘ك ضصا˘˘خ˘˘ششأا
م˘˘هذو˘˘ف˘˘ن˘˘ب لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

نآ’ا د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل م˘˘ه˘˘˘لاو˘˘˘مأاو
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’او ةدو˘˘˘جو˘˘˘م
ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘شساو ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
مدع ىل˘ع ل˘ي˘لد رو˘ت˘شسد˘لا

ريوزتلل ةدحاو ةهبشش دوجو
   .عيمجلا ةداهششب

  يمولد ميرم

ةنجللإ ءاشضعأإ ةيبلغأاب
ةيزكرملإ

دمحم ةيكزت
اماع انيمأا يوادلا
 ةماركلا بزحل
ةيكزت ةمشصاعلاب صسمأإ مت
ةباينلاب ةمإركلإ بزح صسيئر
اماع انيمأإ يوإدلإ دمحم
رمتؤوم لÓخ بزحلل
ةيلمع ترجو.يئانثتشسإ
ةيبلغأإ يديأإ عفرب ةيكزتلإ
ةيزكرملإ ةنجللإ ءاشضعأإ
يوإدلإ لظي نأإ ’إإ إوبأإ نيذلإ

انيمأإ هتفشصب بزحلإ صسأإر ىلع
ةباينلاب اشسيئر صسيلو اماع
دإوم صضعب رييغت مت امدعب
بزحل يشساشسأ’إ نوناقلإ
عشضولإو ايششامت» ةمإركلإ
نينإوقلإو دÓبلل ديدجلإ
قلعتتو.» بإزحأÓل ةريشسملإ

بشسح ،تÓيدعتلإ هذه
ةيرإدإإ رومأاب ،يوإدلإ

ةجردلاب تشسم ةيميظنتو
ماع نيمأإ ةيمشست قÓطإإ ىلوأ’إ

بشصنم ىلع صسيئر نم ’دب
بشصنم ثإدحتشسإو بزحلإ مره
. ماعلإ نيمأ’إ بئان
ةيمشست ةداعإإ صصوشصخبو
تايرجم لÓخ بزحلإ
إذه ناب يوإدلإ لاق رمتؤوملإ
مداقلإ رمتؤوملل كرتيشس» رمأ’إ
يف تايحÓشصلإ لك هل يذلإ
وأإ ديدجلإ مشس’إ رايتخإ
يفو.«يلاحلإ ىلع ءاقبإ’إ

اماع انيمأإ هتيكزت بقع ةملك
يوإدلإ هون ،ةمإركلإ بزحل
داشس يذلإ «يطإرقميدلإ» وجلاب
إرششؤوم» هربتعإ امم ،رمتؤوملإ
ىلإإ» بزحلإ مدقتل «ايباجيإ
لوؤوشسملإ تإذ نأامطو.«مامأ’إ
ينطولإ ماعلإ يأإرلإ يبزحلإ

بابششلإ ةئف ةشصاخ ةفشصبو
يف ريشسي» هبزح نأإ ىلع

نأإ رابتعاب ،«حيحشصلإ هاجت’إ
تاظفاحم يثلث نم رثكأإ»
اهوبشستنم ،ةيشسايشسلإ هتليكششت
إدعإو ،لاق لمك ،«بابششلإ نم
بزحلإ إذهب «امدق» يشضملاب
ةقومرم ةناكم لتحيشس» يذلإ

نينإوقلإ لظ يف» Óبقتشسم
.ةديدجلإ

ز.صسواط

   ليقإرعلإ لك عفرو اعيرشس اهقÓطإاب رمأاي نكشسلإ ريزو

يمومعلا نكشسلا عيراششم عيمج ثعب
 ةفقوتŸا يراجيإلا

ن˘˘˘كشسلا ر˘˘˘يزو ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
دمحم ةن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
تاميلع˘ت ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط
ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ثع˘˘˘ب˘˘˘ب
ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘شص ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا
يتلا «يراجيإ’ا يمو˘م˘ع˘لا»
وأا ببشسل ا˘ه˘لا˘غ˘ششأا تف˘قو˘ت

ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘ح˘ل˘م ،ر˘˘خآ’
تا˘شسشسؤو˘م˘لا لا˘غ˘ششأا ما˘م˘تإا
ةبشسن لشصت نأا لبق ةيوبرتلا
..%05 زاجنإ’ا

يف ،ضسمأا ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب ح˘لأا
ةرازولا تاراطإاب هل عامتجا

ةرازول˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا م˘شض
ريد˘م˘لاو ،ناو˘يد˘لا ة˘شسي˘ئرو
ةر˘يد˘م˘لاو ،ن˘˘كشسل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ةشسدنهلاو ريمع˘ت˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ،ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘˘لا

ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا قÓ˘˘طإا ةرور˘˘˘شض
ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا
ةدع فرعت يتلا تاي’ولاب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو ة˘˘يرادإا ل˘˘كا˘˘˘ششم
،ةد˘كي˘كشس ،نار˘˘هو ا˘˘هزر˘˘بأا
عم ريزولا ضشقانو ناشسملت
ةقلاعلا طاقنلا لك ءاردملا

هذ˘ه قÓ˘ط˘نا ق˘˘ي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةداعإا ىلإا ايعاد ،عيراششملا
جماربلا ءان˘ث˘ت˘شسا˘ب ا˘ه˘قÓ˘طإا

وأا ،ةيئاشضق ةموشصخ لحم
،اهتايشضرأا ديدحت دعب متي مل
ا˘ير˘ه˘شش ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘نÓ˘˘˘ل
.ةنشسلا هذهل لوأ’ا يثÓثلا

بيشصنتب ريزولا رمأا امك
تاراطإا ن˘م ة˘ل˘كششم ة˘ن˘ج˘ل
ةرازو˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘˘لا
ناويد نم نيراطإاو نكشسلا
يراقعلا رييشست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

اذ˘كو ،ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
ءانبلاو ةيرامعملا ةشسد˘ن˘ه˘لا

هذ˘˘ه ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ت ى˘˘˘ت˘˘˘ح اذ˘˘˘هو
تح˘˘ت نو˘˘˘كتو تا˘˘˘ششرو˘˘˘لا

،ةر˘ششا˘ب˘م ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘يا˘˘شصو
ميل˘شست و˘ه فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع
ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘شصأ’ تا˘ن˘˘كشسلا
ةلوليحلاو ،ةددحملا لاجآ’ا
لاغششأا ببشسب رخأات يأا نود
.ةئيهتلا

ز.صسواط



نايب يف ضسينغرف لمحو
ةخشسن «مÓشسلا» تملشست ،هل
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،ضسمأا ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘لوؤو˘شسم ،تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
،اهدهششت يتلا تا˘ما˘شسق˘ن’ا
ضضح˘˘م˘˘ب تلو˘˘ح˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
ةيوئف تاميظنت ىلإا اهتدارإا
تائف باشسح ىلع ةئفب متهت
يف ’إا اهيلإا أاجلت ’ ىرخأا
لك علطم يباقنلا ءاشصحإ’ا
  .هريبعت دح ىلع ،ةنشس

،يوبرتلا طششانلا ربتعاو
اذ˘˘˘˘ه ،نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘˘˘ف
يتلا بابشسأ’ا دحأا ،لÓتخ’ا
ن˘م ة˘شضير˘ع تا˘ئ˘ف˘ب تع˘فد
ضسيشسأات ىلإا ةيبرتلا كÓشسأا
.ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ة˘˘˘ب˘˘˘غر ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘ب
ق˘ي˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف مِد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
كÓشسأا فلتخم نيب عدشصلا

  .ةيبرتلا بترو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا دد˘˘˘ششو

ةرورشض
ةيباقنلا تاميظنتلا ةشسرامم
نع داعتب’او ،يتاذلا دقنلل
بحو تاذ˘˘˘˘˘˘لا ضسيد˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت
ةدعاقلا ةلامتشس’ تاماعزلا
ى˘لإا ا˘ها˘يإا ا˘ي˘عاد .ة˘ي˘لا˘م˘ع˘˘لا
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ط˘خأ’ا يدا˘˘ف˘˘ت
ى˘لإا ةد˘عا˘ق˘لا˘ب تع˘فد ي˘ت˘˘لا
ىلإا اهب عفد امم ةقثلا نادقف
ةيو˘ئ˘ف تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ضسي˘شسأا˘ت

  .ةلقتشسمو ةقيشض
ى˘˘لإا ضسي˘˘˘ن˘˘˘غر˘˘˘ف را˘˘˘ششأاو

،ة˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م

،ةيبرتلا كÓشسأا نيب ةكرتششم
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب لد˘˘˘˘ت˘˘˘˘شساو
ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل’د˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

ي˘ف ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ،تاوÓ˘˘ع˘˘لاو
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ،تا˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘لا
،ل˘م˘ع˘لا بط ،ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يفيظو˘لا ن˘كشسلا ،د˘عا˘ق˘ت˘لا

ةبيرشضلا ،نيوكتلا ،مازلإ’او
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
  .اهريغو يلامجإ’ا

مهأا تافلم˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘عاو
ة˘ما˘ع ا˘ه˘ي˘ف كر˘ت˘ششي طا˘˘ق˘˘ن
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا

عم اهيلع ضضوافتلا ةرورشض
كرتو ،ةمِدخت˘شسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
تا˘˘عار˘˘شصلاو تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘لا
تقر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘كي˘˘˘ه˘˘˘لا

ضضوافملا فرطلا تفعشضأاو
  .ابناج ،نيفظوملا مشساب

،يوبرت˘لا ط˘ششا˘ن˘لا تف˘لو
’ تا˘˘˘عار˘˘˘شص دو˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘لإا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ل˘خاد ا˘ه˘ل ى˘ن˘ع˘˘م
ل˘جأا ن˘م ،د˘حاو˘لا ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
’ ةيدام بشساكمو تازايتما

  .اهل ىنعم
دق ،ةيبرتلا عاطق نأا دكأاو

،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘˘ف د˘˘ه˘˘شش
ة˘ي˘با˘ق˘ن تا˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت دÓ˘˘ي˘˘م
حبشصأا هنأا احشضوم ،ةديدج
م˘ل˘شسلا بتر ن˘م ة˘ب˘تر ل˘˘كل
Ó˘ق˘ت˘شسم ا˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت يرادإ’ا
بتر˘لا ل˘˘ك نأا م˘˘غر ،ه˘˘تاذ˘˘ب
ا˘ه˘م˘كح˘ي ة˘ي˘بر˘ت˘لا كÓ˘شسأاو
نو˘نا˘˘ق˘˘لا و˘˘ه د˘˘حاو نو˘˘نا˘˘ق
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ي˘شسا˘شسأ’ا
اهمظنيو ،60/30 ةيمومعلا
و˘˘هو ا˘˘˘شضيأا د˘˘˘حاو نو˘˘˘نا˘˘˘ق
ضصاخلا ي˘شسا˘شسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا
ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيبرتلاب ةشصا˘خ˘لا كÓ˘شسأÓ˘ل
ي˘˘˘ف .م21/042 ةي˘ن˘طو˘لا
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  تاماصسقن’إ ةيلوؤوصسم ةيوبرت تاميظنت لمح

  ةيبÎلا عاطقل ةÒشسŸا Úنوناقلا ةعجارم ¤إا وعدي سسينغرف

     يمولد Ëرم

هذهل امل كلذو ،سصاخلإو ماعلإ نييصساصسأ’إ نينوناقلإ ةعجإرم ىلإإ ،يوبرتلإ طصشانلإو يباقنلإ سسينغرف ليبن اعد
سسيصسأاتلإ نم ’دب ،ةيبرتلإ يفظومل ةينهملإو ةيعامتج’إ بنإوجلإ ىلع ةيباجيإإ تاصساكعنإ نم ،هبصسح ،ةعجإرملإ

  .ةيبرتلإ يفظومل ةكرتصشملإ فإدهأ’إ مدخي ’ رمأ’إ إذه إربتعم ،ةفلتخم نإولأاب ةبتر لكل ةلقتصسم تاميظنتل

:نوفصشكي سصإوÿإ نورمثتصسŸإ ،ينطو ءاقل ‘

«ةيرامثتشسلا عيراششŸا نهرُت ةيطارقوÒبلا»

:وكيرك ،نهتاجتنم قيوصست ليهصستل

لÓغتشسا تارمثتشسŸا ءاشسنلا ىلع»
«ةيمقرلا تاشصنŸا

ضصاوخلا نورمثتشسملا عمجأا
نهرت ليقارع ةدع دوجو ىلع
ىوتشسم ىلع رامثتشس’ا ةلجع
ىلإا تدأاو نطولا برغ تاي’و
عيراششملا نم ديد˘ع˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت
ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ
.ةريبكلا

ضصاوخلا نورمثتشسملا ضشقان
ينطولا ىقتلملا لاغششأا لÓخ
لا˘˘م˘˘عأ’ا ةدا˘˘˘ير» لو˘˘˘ح لوأ’ا

ةيداشصتق’ا تاشسشسؤوملا عقاوو
يديشسب دق˘ع˘ن˘م˘لا «ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ع˘˘˘م˘˘˘ج يذ˘˘˘لاو ضسا˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ةي’و21ـب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘هأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘غ
اه˘ع˘شضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

ة˘يرادإ’ا تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يتلاو ةي˘كن˘ب˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ة˘ل˘ج˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شست
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا

ىلإا تدأاو نطولا برغ تاي’و
عيراششملا نم ديد˘ع˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت
ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ
ضسي˘ئر ر˘شصح ثي˘ح ،ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا

ضصاوخلا نيرمثتشسملا ةي˘ع˘م˘ج
لكاششم˘لا م˘هأا ةد˘ي˘ع˘شس ة˘ي’و˘ب
ي˘ف ء’ؤو˘ه ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ءا˘ششنإ’ا ضصي˘خار˘ت ح˘ن˘م لو˘˘ط
ضضعب يف لشصت يتلا ءانبلاو
ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شس ى˘˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا
ضصني ام ضسكع ىلع تاونشس
3 ـب اهددحي يذلا نوناقلا هيلع
ي˘ف بب˘شست ا˘م ،ط˘ق˘ف ع˘ي˘با˘˘شسأا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ر˘˘خأا˘˘ت

حلاشصم ىدل ةشصاخ عيراششملا
مهحنم ضضفرت يتلا تايدلبلا
ى˘ق˘ب˘ت با˘˘ب˘˘شسأ’ ضصي˘˘خار˘˘ت˘˘لا

ا˘˘˘شضيأا تع˘˘˘فدو ة˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘م
يلختلل ضصاوخلا نيرمثتشسملاب

رئاشسخلا مغر مهعيراششم نع
ا˘م˘ك ،ا˘هود˘ب˘كت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا
ى˘لإا ه˘تاذ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت

ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عوأ’ا با˘˘ي˘˘˘غ
ي˘ف ا˘هر˘فو˘ت م˘غر ة˘ي˘عا˘ن˘˘شصلا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو تاءا˘˘˘˘شضف˘˘˘˘لا
ىقبي اهبلغا نأا ’إا ةيعانشصلا

عيراششملا باح˘شصأ’ ا˘حو˘ن˘م˘م
اهباحشصأا زجحي يتلا ةيمهولا
نود تا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شضرأ’ا كل˘˘˘˘˘˘˘˘ت
اشضيأا دقتناو اهيلع رامثتشس’ا

نيرم˘ث˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر
لماعتت يتلا ةشسايشسلا ضصاوخلا
مهعم ةيكنبلا تاشسشسؤوملا اهب

يف ةريخأ’ا هذه لطامتل ةشصاخ
نم ضضورقلا مهحنمو ةشسارد
مهعيراششم ليومت لجا

ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
تاءاقللا ةلشسلشس نمشض جردني
دشصق ن˘طو˘لا تا˘ه˘ج ع˘ي˘م˘ج˘ب
لو˘˘˘˘ح بث˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘ط’ا

م˘ت˘ي˘ل ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ل˘كا˘˘ششم
لفكتت تاحارتقا ةغايشص اهدعب
تاهجلا ىلإا اهعفر دشصق اهب
لولح داجيإا لجأا نم ةيشصولا

دا˘شصت˘ق’ا ضشا˘ع˘نإ’ ة˘كر˘ت˘˘ششم
ينطولا

ودبع.سص

ن˘˘ما˘˘شضت˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو تد˘˘˘كأا
ةأارملا اياشضقو ةرشسأ’او ينطولا

ة˘˘ي’و˘˘ب ضسمأا و˘˘كير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك
لÓغتشسا ةيمهأا» ى˘ل˘ع ة˘ل˘ششن˘خ
ةي˘م˘قر˘لا تا˘شصن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ج˘يور˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘ل
موقت يتلا تاجتنملا قيوشستو
ن˘م˘شض تاد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ءا˘شسن˘˘لا

اهعينشصتب معدلا ةزهجأا فلتخم
لÓخو.«نهلزانم ىوتشسم ىلع
ةل˘ششن˘خ ة˘ي’و ر˘ق˘م˘ب ا˘ه˘فار˘ششإا

قÓ˘ط˘نا ةرا˘˘ششإا ءا˘˘ط˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
ةيشسيشسحتلا ةينماشضتلا ةلفاقلا
تحت لظلا قطانم وحن ةيئ’ولا
ةثكاملا ةأارملا عيجششت» راعشش
ي˘ف طار˘خ˘ن’ا ى˘ل˘˘ع تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
راطإا يف «ينطولا جاتنإ’ا راشسم
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز
ةر˘˘يزو˘˘لا تث˘˘ح ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ضضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةرور˘˘شض» ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘لا
ةيمقرلا ةشصنملا ربع راهششإ’ا
تاجتنملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘لا˘كو˘ل˘ل
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا
نمشض تاديفتشسملا

ليهصستل رغصصملإ سضرقلإ
قيوصست ةيلمع
. «نهتاجتنم

و˘˘كير˘˘ك ةد˘˘ي˘˘˘شسلا تد˘˘˘كأاو
اهترئاد م˘عد ى˘ل˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب
لمعت يتلا عيراششملل ةيرازولا
ا˘م˘ي˘شس’ ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م ءا˘˘شسن
ىلع تيبلاب ن˘ه˘ن˘م تا˘ث˘كا˘م˘لا

نه˘ي˘ع˘شس را˘طإا ي˘ف ا˘هد˘ي˘شسج˘ت
معدو يتاذلا ءافتك’ا قيقحتل
نهعيجششتو يلحملا داشصتق’ا

يف ةكراششملاو طارخن’ا ىلع
.ينطولا جاتنإ’ا راشسم

ضضر˘ع˘م˘ل ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز د˘˘ن˘˘عو
ةيديلقتلا تاعانشصلاو يبارزلا
راباب ةيدلبب ةيدل˘ب˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب
نم˘شض تاد˘ي˘ف˘ت˘شسم جا˘ت˘نإا ن˘م
ةريزولا تنمث رغشصملا ضضرقلا
ىلإا عيراششم˘لا با˘ح˘شصأا ه˘جو˘ت
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
ةي˘عاد ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا
نم لمعلا ة˘ل˘شصاو˘م ى˘لإا م˘ها˘يإا
كلذو راباب ةيبرزل جيورتلا لجأا

ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘يد˘˘ي˘˘ع˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع
.يلودلاو

ت’اغششن’ اهعامتشسا دعبو
نم تاد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا تا˘ي˘فر˘ح˘لا
ةينطولا ةلاكو˘لا ن˘م˘شض م˘عد˘لا
اميف رغشصملا ضضرقلا رييشستل
ق˘˘˘يو˘˘˘شست˘˘˘لا ل˘˘˘كششم ضصخ˘˘˘˘ي

،انوروك ةحئا˘ج لÓ˘خ ا˘م˘ي˘شس’
ر˘يد˘م˘لا و˘كير˘ك ةد˘ي˘˘شسلا تعد
ةعانشصلاو ةحا˘ي˘شسل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلإا يلئاعلا لمعلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
تا˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘˘لا
ةيبرز ةعانشص يف تاشصتخملا
نهل ضضرع نكامأا حتفل راباب

ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ةي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘شسلاو
ةمهاشسملاو نهتاجتنم قيوشست
.ينطولا جاتنإ’ا ةيقرت يف
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رظنلإ ةداعإإ ةرورصض ىلع ددصش
:يبورخ ،قيوصستلإ تايلمع يف

رثكأاب قوشسلا نيومت
نم نط0051 نم
  عوبشسألا اذه اطاطبلا
ريدملإ يبورخ دمحم فصشك
ينهملإ نإويدلل ماعلإ
هكإوفلإو رصضخلل كرتصشملإ

قوصسلإ نيومت نع ،موحللإو
نم نط0051 نم رثكأاب
رصسكل عوبصسأ’إ إذه اطاطبلإ
عافتر’إ إربتعم ،راعصسأ’إ
عجإر «يفرظ» إرخؤوم لجصسملإ
اهدهصش يتلإ ةيوجلإ فورظلل
يبورخ دمحم دكأإو  .بونجلإ

نأإ ،يفحصص حيرصصت يف
تلجصس ةيحÓفلإ تاجتنملإ

جوتنم اميصس ،جاتنإ’إ يف ةرفو
اهنإإ اهنأاصشب لاق يتلإ اطاطبلإ
سسرام02 نم ةيإدب دهصشتصس
يف ةريبك ةرفو ،لبقملإ
تايمك لوخد دعب ،جوتنملإ

نم ةمداق قوصسلل اهنم ةريبك
ةدكيكصسو مناغتصسم» تاي’و
  .«ىلفدلإ نيعو

نإويدلل ماعلإ ريدملإ عجرأإو
رصضخلل كرتصشملإ ينهملإ

بابصسأإ ،موحللإو هكإوفلإو
جوتنملإ إذه راعصسأإ عافترإ

ىلإ ةيصضاملإ عيباصسأ’إ لÓخ
يتلإ ةيخانملإ فورظلإ
،بونجلإ قطانم اهتدهصش
بلطلإ ةدايز ىلإ ةفاصضإ’اب

باحصصأإ لبق نم اطاطبلإ ىلع
تإءإرجإإ عفر دعب ،معاطملإ
  .اهيلع يحصصلإ رجحلإ

حلاصصم نإاف ثدحتملإ بصسحو
تكرحت ةحÓفلإ ةرإزو
عصضو لÓخ نم عصضولإ كرإدتل

0051 ـب قوصسلإ نيومتل ةطخ
راعصسأ’إ رصسكل اطاطبلإ نم نط
رهصش بإوبأإ ىلع نحنو ةصصاخ
ريدملإ راصشأإو  .ليصضفلإ ناصضمر
ينهملإ نإويدلل ماعلإ
هكإوفلإو رصضخلل كرتصشملإ

اطاطبلإ راعصسأإ نأإ موحللإو
قإوصسأ’إ فلتخم ربع تعجإرت
لصصو ثيح ةمصصاعلاب ةيلحملإ
:Óئاق ،إرانيد05 ىلإإ اهرعصس
رثكأإ ىلإإ اطاطبلإ راعصسأإ عافترإ»
  .«رربم ريغ إرانيد08 نم
ىلع لوؤوصسملإ ددصش لباقملاب

يف رظنلإ ةداعإإ ةرورصض
لجأإ نم قيوصستلإ تايلمع

تلصصو يتلإ راعصسأ’إ يف مكحتلإ
  .إرانيد05 ةلمجلإ قإوصسأاب

د/م

:ناميلصس رصصان ،ر’ود رايلم34 غلبي فرصصلإ يطايتحإ نإإ لاق

«ريدشصتلا ةيقرت انيشسني نأا بجي ل طفنلا راعشسأا يفاعت»
يدا˘شصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘ق

نأا «نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن»
يف ًايلاح فرشصلا يطايتحا

رايلم34 ى˘˘لإا24 دود˘˘ح
ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي د˘˘حأا ’و ،ر’ود
ببشسب هذافن خيرات˘ب ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا
ر˘˘ي˘˘غ ط˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘شسأا نأا

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ةر˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم
ن˘م ي˘فا˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ن˘˘شسح˘˘ت

.انوروك
يف «رشصان» ذاتشسأ’ا دكأا

«تنربلا» ماخ نأا ،هل روششنم
ار’ود96 زجا˘ح ى˘ط˘خ˘ت˘ي
وهو ،Óًيلق عجارتي نأا لبق
ن˘˘ع م˘˘جا˘˘˘ن ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا ر˘˘˘مأا
ءابو نم يجيردتلا يفاعتلا
م˘ها˘شسي د˘˘قو ،«91 دي˘فو˘ك»
ضشا˘˘ع˘˘˘نإا ي˘˘˘ف ءي˘˘˘ششلا اذ˘˘˘ه
اذه نكل ،ةيمومعلا ةنيزخلا
يشسني نأا بجي ’ عافتر’ا
م˘˘˘هدو˘˘˘عو ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
تارداشصلا عفرب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

5 ى˘لإا تا˘قور˘ح˘م˘˘لا جرا˘˘خ
يف لقأ’ا ىلع ر’ود رايلم
لو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي ،1202 ة˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
.ثدحتملا

يطايتحا نأا ريبخلا زربأاو
34 زواجتي ’ يذلا فرشصلا

يف دوجوملاو ر’ود رايلم

ع˘ي˘ط˘ت˘شسي د˘حا ’ ة˘ن˘يز˘خ˘˘لا
ي˘ف هذا˘ف˘ن خ˘يرا˘ت˘ب ؤو˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةحشص مدع ىلإا هنم ةراششإا
اذه ذافنل جورت يتلا رابخأ’ا
5 فر˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’ا
.تاونشس

نأا ر˘شصا˘ن ذا˘ت˘˘شسأ’ا د˘˘كأاو
لكاششم نم يناعي ريدشصتلا

نود لوحت ليقارعو ةريثك
ي˘ف ا˘عد د˘ق نا˘كو ،ه˘مد˘˘ق˘˘ت
«مÓ˘شسلا»ـل ق˘با˘شس ح˘ير˘شصت
نونا˘ق تي˘ب˘ث˘ت ةرور˘شض ى˘لإا
يف هرييغت مدعو رامثتشس’ا

نا˘م˘شض ل˘˘جأا ن˘˘م ةر˘˘م ل˘˘ك
مهروفن مدعو نيرمثتشسملا

نأ’ «مهنم بناجأ’ا ةشصاخ
ةداع ثحبي رم˘ث˘ت˘شسم˘لا اذ˘ه
رار˘ق˘˘ت˘˘شس’ا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘شش ن˘˘ع
رار˘˘ق˘˘ت˘˘شس’او ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،«ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا
دو˘جو ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
،ايلك هرييغت لدب ت’Óتخا

ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ة˘˘ل˘˘كششم ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
يه اهتا˘ب˘ث مد˘عو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ة˘ما˘ه˘لا تا˘قو˘ع˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا
ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسÓ˘˘˘ل
ةل˘كششم˘لا تشسي˘ل ا˘ه˘ن˘كلو»
،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ةد˘ي˘حو˘˘لا
ًا˘˘شضيأا كا˘˘ن˘˘ه˘˘˘ف» ،ف˘˘˘ي˘˘˘شضي

ة˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ى˘˘لإا اذ˘˘ه ًا˘˘مو˘˘م˘˘ع ةرادإ’او
رو˘˘هد˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘كششم بنا˘˘˘ج
اذهو ةلمعلا ةميقل رمتشسملا

ر˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘شسي ’
يف ببشستيشس هنأ’ يبنجأ’ا
را˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘ب ه˘˘حا˘˘برأا ل˘˘كآا˘˘˘ت
لا˘˘˘ف˘˘˘غإا نود ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ة˘˘ل˘˘كششم
’ ي˘ت˘لا ي˘عا˘ن˘شصلا را˘ق˘ع˘˘لا

.اهناكم حوارت تلاز
ةئي˘ب نا˘ب ر˘شصا˘ن فر˘ت˘عاو

ري˘غ ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف لا˘م˘عأ’ا
ام اذهو ،رامثتشسÓل ةمئÓم
بتار˘م ل˘ت˘ح˘ت ا˘ندÓ˘ب ل˘ع˘ج
ة˘ئ˘ي˘ب بي˘تر˘ت ي˘˘ف ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
بي˘تر˘ت˘لا ن˘˘م˘˘شض لا˘˘م˘˘عأ’ا
فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،ssenisuB gnioD ـ˘˘ب

ةبترملا رئازجلا لتحت ثيح
،ةلود091 ن˘ي˘ب ن˘˘م751
ىع˘شسي د˘ل˘ب˘ب ق˘ي˘ل˘ي ’ اذ˘هو
بل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘كمإ’ا رد˘˘˘˘˘˘ق
تارامثتشس’ا
ررشضت دعب ةشصاخ  ةيبنجأ’ا
ةيقب لثم ينطولا داشصتق’ا
.انوروك ةحئاج نم ملاعلا

ز.سسواط
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نيزختب موقي ناك مرجملا
ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
تاذ ةيلوحكلا تابورششملا

ضضرغل يبنجأاو يلحم عنشص
ن˘ئا˘كلا ه˘˘ن˘˘كشسم˘˘ب ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةيلمع دعب لمحم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ه˘ل˘خاد˘ب ط˘ب˘شض ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا

تناك4006ـب ردق˘ت ة˘ي˘م˘ك
فر˘˘˘غ ىد˘˘˘حإا˘˘˘˘ب ةأا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
لا˘م˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كشسم˘˘لا
نأا فششك قيقحتلا تاءارجإا
ر˘ي˘˘ط˘˘خ مر˘˘ج˘˘م فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

ل˘ح˘مو ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘˘ب˘˘شسمو
ةيئاشضقلا تاهجلا نم ثحب
،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ىد˘˘˘ل
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م
ةرجاتملاب ةقلعتملا اياشضقلا
ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لا˘˘ب
لحم هنأا امك ،ةشصخر نودب

ةيئاهنلا ماكحأ’ا نم ديدعلا
فـلم زاـجنإا د˘ع˘ب ،ضسب˘ح˘لا˘ب

ةزا˘ي˘ح˘لا عو˘شضو˘م˘ب ي˘ئاز˘ج
تا˘بور˘ششم˘لا˘ب ةر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو

عم ةشصخر نودب ةيلوحكلا
تاهجلا مامأا هميدقتو دوعلا
هقح يف ردشص نيأا ةيئاشضقلا

ماع10 ةبوقعب يشضقي مكح

عاد˘˘يإ’ا ع˘˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘˘شسب˘˘˘ح
. راباب ةشسشسؤومب

 نجشسلاب مكح لحم ايئاشضق قوبشسم اهجورم

 ةلششنخب ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو0006 زجح

 يداعشس يون

نم ةلششنخ ةي’وب صشاششر د’وأإ ةرئإد نمأاب ةيئاشضقلإ ةطرششلل ةلقنتملإ ةقرفلإو ،ةرئإدلإ نمأإ رشصانع تنكمت
فلتخم نم ةدحو0006 نم ديزأاب ردقت يبنجأإو يلحم عنشص تإذ ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةربتعم ةيمك زجح

.ايئاشضق قوبشسم رمعلإ نم ثلاثلإ دقعلإ يف صصخشش فيقوت ىلإإ ةفاشضإ’اب ،ماجحأ’إو عإونأ’إ

تايفششتشسملإ دحأاب ةشضرمم مهنيب نم

ةكبششل ارهشش81و تاونشس4 نيب ماكحأا
ةلششنخب سضاهجإلا

ةوقلإ لامعتشساب ÚنطإوŸإ ىلع ءإدتع’اب موقت

كيرافوبب ءايحألا ةباشصع طاششنل دح عشضو

تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب
عو˘˘شضو˘˘˘م˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
هليهشستو يدمعلا ضضاهجإ’ا
ريقاق˘ع لا˘م˘ع˘ت˘شساو ر˘ي˘فو˘ت˘ب
مامأا مهيف هب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘تو
ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

يف رد˘شص ة˘ل˘ششن˘خ ة˘م˘كح˘م
ةيشسيئرلا اهيف هبتششملا قح
ارهشش81ـب ي˘˘شضق˘˘ي م˘˘˘كح
جد000.05و ةذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح
عاديإ’ا عم ةذفان ةيلام ةمارغ
هبتششملا قح يف ردشص امك ،
ي˘شضق˘ي  م˘كح ي˘نا˘ث˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
اشسبح تاو˘ن˘شس30 ةبوق˘ع˘ب
ةمار˘غ جد000.05و ةذفا˘ن
امك ، عاديإ’ا عم ةذفان ةيلام
ة˘شضر˘م˘م˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص
تاونشس40ـب ي˘شضق˘ي م˘كح
جد000.001و ةذفان اشسبح
عاديإ’ا عم ةذفان ةيلام ةمارغ
ةنهم يأا ةشسرامم نم اهعنمو
ة˘شسشسؤو˘م يأا وأا تادا˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةحنج ةمهت نع ةيئافششتشسإا
ةقفاو˘م˘لا˘ب اد˘م˘ع ضضا˘ه˘جإ’ا

يتلا قرطلا لام˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
اذهل تيطعأا وأا اهيلإا تدششرأا
اهتج˘لا˘ع ة˘ي˘شضق˘لا .ضضر˘غ˘لا

ير˘شضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
ةلششنخ ةي’و نمأاب ضسماخلا
ة˘˘˘كب˘˘˘ششب ة˘˘˘حا˘˘˘طإ’ا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ضضا˘˘ه˘˘جإ’ا ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘˘م
لÓخ نم هليهشستو يدمعلا
ر˘ي˘قا˘ق˘ع لا˘م˘ع˘ت˘شساو ر˘ي˘فو˘ت
نأا˘˘˘˘ششلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘يودأاو
يف ضصاخششأا ةثÓث فيقوتو
ن˘م ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘˘لا
.ةيشضقلا يف نيطروتم رمعلا
ة˘م˘لا˘كم˘˘ل دو˘˘ع˘˘ت ةـي˘˘شضق˘˘لا

ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه
ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسإ’ا
دقعلا يف ةات˘ف˘ل م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
ا˘ه˘ت˘لا˘ح ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ةجرح نينجلا ةلاحو ةيحشصلا

ةفرغل اهلاخدا مزلتشسي ام ادج

،نينجلا طاقشسإ’ تاي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيبطلا ةربخلا بشسح هنأا امك
ةشسشسؤوملاب ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل
نيبت ،ةلششنخب ةيئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا
˘ما˘ي˘ق˘لا تلوا˘ح ةا˘˘ت˘˘ف˘˘لا نأا˘˘ب
جرا˘خ ضضا˘ه˘جإ’ا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ةيبط ريقاقعل اهلوانتب ةدايعلا

طا˘ق˘شسإا ي˘ف د˘عا˘شست ة˘يودأاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ن˘كت م˘ل ن˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘لا طو˘˘ق˘˘شس
طاقشسإاو ،ةي˘شضر˘م ضضار˘عأا˘ب
تاقيقحتلا .لعتف˘م ن˘ي˘ن˘ج˘لا
ةيئاشضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا

ةاتفلا مادقإا ببشس نأا تفششك
اهلمح نوك لعفلا اذه ىلع
تناك اهنأاو ،يعرشش ريغ ناك
ةيعرشش ريغ ةقÓ˘ع ا˘ه˘ط˘بر˘ت
ثلاثلا دقعلا يف ضصخشش عم
90 اهل رفو يذلا رمعلا نم
ءاود˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ ضصار˘˘˘˘˘قأا

ةفاشضإ’اب ،نين˘ج˘لا طا˘ق˘شسإ’
ةدام لوانت ىلإا اهتوعد ىلإا
ام˘م ضضر˘غ˘لا ضسف˘ن˘ل ة˘فر˘ق˘لا
اهن˘ي˘ن˘ج طو˘ق˘شس ي˘ف بب˘شست
هبتششم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘ب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا .ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘˘ف
هبتششملا نأا ف˘ششك ق˘م˘ع˘م˘لا
ىدحإا ىلإا ةاتفلا لقنب ماق هيف
ناعتشساو ةيف˘ير˘لا تا˘ن˘كشسلا
ة˘شضر˘م˘م˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ةأار˘˘مإا˘˘ب
د˘حأا˘ب ضشا˘ع˘نإ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ةيودأا اهئاطعا دعب ،ةلششنخب
،نينجلا طاقشسإا يف دعاشست
ءاو˘يا˘˘ب تما˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
ل˘˘˘خاد ل˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘لا ةا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نود ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوملا
عم ؤوطاوتلاو ا˘ه˘ب ح˘ير˘شصت˘لا
ل˘جأا ن˘م ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
اهفيقوت متيل ،نينجلا طاقشسإا

     .قيقحتلا ةمذ ىلع
يداعشس يون

ةرئاد نمأا حلاشصم تحاطأا
ةباشصعب ،ةديلب˘لا˘ب كيرا˘فو˘ب
6 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا
يف بعرلا تعرز ضصاخششأا
ثادحإاب نين˘طاو˘م˘لا ضسو˘ف˘ن
ل˘˘جأ’ ةرر˘˘كت˘˘م تارا˘˘ج˘˘شش
ءاي˘حأا ى˘ل˘ع ة˘ما˘عز˘لا ضضر˘ف
ةوق˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا

.نينطاوملا ىلع ءادتع’او
،ينمأا رد˘شصم˘ل ادا˘ن˘ت˘شساو

ةد˘ع ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تق˘˘ل˘˘ت
ىلع نينطاوملا نم تاغÓب
ا˘هدا˘ف˘م ،ءار˘شضخ˘˘لا ما˘˘قرأ’ا

ةرر˘كت˘˘م تارا˘˘ج˘˘شش عو˘˘قو
ةلواحم يف نيت˘با˘شصع ن˘ي˘ب
نييح ىلع ةرطيشسلا ضضرفل
ميطحت ىلإا تدأا ،كيرافوبب

عم يحلا يف تابكرم ةدع
لزانملا دحا ماحتقا ةلواحم
بعرلا عرز ىلإا ةفاشضإ’اب
،ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘شسو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شساو

راششتنا نم دحلاو ةريطخلا
حتف مت ،تافرشصتلا هذه لثم
نكم ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

د˘يد˘ح˘ت ن˘م ن˘مأ’ا ر˘شصا˘ن˘ع
ةتشسلا مهيف هبتششملا تايوه
ةفاك لÓغتشساب م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
ثاحبأ’او ةينقت˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا
ضشيتفت˘لا نذإا˘بو ؛ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘م
مت مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا لزا˘ن˘م˘ل

نم اشضيبا احÓشس71 زجح
ةلمعتشسملا ماجحأ’ا فلتخم
زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘ل ،ءاد˘˘ت˘˘ع’ا ي˘˘ف
ن˘ع م˘هد˘شض ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘˘م
تا˘˘با˘˘شصع ءا˘˘ششنإا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
ا˘ه˘ي˘ف طار˘˘خ˘˘ن’او ءا˘˘ي˘˘حأ’ا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لاو
كلمل يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لاو
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ع˘م ر˘ي˘˘غ˘˘لا

ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو
.كيرافوب

 داعشس.ق

 اهقيوشست ددشصب إوناك صصاخششأإ4 فيقوت

 ةمشصاعلاب تاردخملا نم امارغوليك03 زجح
ة˘طر˘˘ششلا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت

ةعطا˘ق˘م˘لا ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ز˘ج˘ح ن˘م ة˘يرارد˘ل ة˘˘يرادإ’ا
نم امارغو˘ل˘ي˘ك03 ة˘بار˘˘ق
4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘تو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
،م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم ضصا˘˘خ˘˘ششأا
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج او˘˘ل˘˘كشش
ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ي˘ف ة˘شصت˘خ˘˘م
اوناك تاردخم˘لا˘ب ي˘عر˘ششلا
ةي˘م˘كلا هذ˘ه ق˘يو˘شست دد˘شصب

رئازجلا ءايحأا ىوتشسم ىلع
ح˘لا˘شصم بشسح ،ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا
 .رئازجلا ةي’و نمأا

هنأا هتاذ ردشصملا حشضوأاو
ترششاب تامولعم ىلع ءانب
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا ة˘˘قر˘˘ف
مت ثيح ةيناديملا تايرحتلا
فيقوت ىلوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
امهتزوحب طبشضو نيشصخشش
تاردخملا نم غلك915.4
ىلإا اريششم «يدنهلا بنقلا»

ن˘˘كشسم ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نا
يذلا يشسيئرلا هيف هبتششملا

ي˘ف ضضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا ل˘ح˘م و˘˘ه
عيب ةمهتب ىلوأ’ا ،نيتيشضق
ةمهتب ة˘ي˘نا˘ث˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
ةيلوح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا ع˘ي˘ب
.ةشصخر نودب

ضشيتفتلا ةيلم˘ع تر˘ف˘شسأاو
نم غلك42 .5 طبشض ىلع
هردق يلام غلبمو تاردخملا

اشضيأا مت دقو  جد495 .000
ءا˘كر˘˘ششلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تاذ يف مه˘طرو˘ت ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا
،ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

ن˘ير˘مأا ل˘ح˘م ر˘خآا ضصخ˘˘ششو
ةمهتب نيتيشضق يف ضضبقلاب
ع˘م تارد˘خ˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘˘لا

ةلوم˘ح˘م ف˘تاو˘ه9 ز˘˘ج˘˘ح
نÓمعتشست اتناك ني˘ت˘ب˘كر˘مو
باكترا لحارم فلتخم يف

.ةميرجلا
تاءارجإ’ا لامكتشسا دعبو

مت اهب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
مامأا مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ضصتخملا ةيروهمجلا ليكو
ر˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘مو.ايميلقإا
ة˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تف˘˘˘˘قوأا
ةيرادإ’ا ةعطاقملل ةيئاشضقلا
لحم ناك اشصخشش ةتوت رئبل
ن˘˘ع ردا˘˘شص ضضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘مأا

ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحم
ءارج رئازجلا ءاشضق ضسلجمل
ةفلاخمو ةيرادإا قئاثو ريوزت
لوشصحلل» يرحب˘لا نو˘نا˘ق˘لا

ةيرئازجلاةيشسنجلا دقع ىلع
ق˘ئا˘ثو م˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘شسل
م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت د˘˘˘قو.«ةروز˘˘˘م
ةهج˘لا ما˘مأا ر˘مأ’ا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا

يداعشس يون

نمأ’إ حلاشصمل ةيونشس ةليشصح بشسح

 راششبب جلاعملا فيكلا نم اراطنق61 نم رثكأا زجح
اراطنق61 نم رثكأا زجح مت

122.9و جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ا˘شصر˘ق
ةي’و ربع0202 ةنشس لÓخ
تادحو فلتخم لبق نم راششب
تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم قر˘˘فو
امبشسح ،يئ’ولا نمأÓل ةعباتلا
لاشصت’ا ة˘ي˘ل˘خ ىد˘ل د˘ي˘ف˘ت˘شسا

ةئيهلا تاذب ةماعلا تاقÓعلاو
. ةينمأ’ا

نمشض تايلمعلا هذه تذفنو
قلع˘ت˘ت ة˘ي˘ئا˘ن˘ج ة˘ي˘شضق453
يعرششلا ريغ راجت’او ةزايحب
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تارد˘خ˘م˘لا ي˘˘ف
اهنمشض نم ةيلقعلا تارثؤوملا

ةزايحب ةلشص تاذ ةيشضق481
جلاعملا ف˘ي˘كلا ي˘ف را˘ج˘ت’او
جيورتلاب قلع˘ت˘ت ىر˘خأا071و
ةيلقعلا تارثؤوملل يعرشش ريغلا
،اشصخشش354 اهيف طروت يتلا

كل˘˘شسلا تاذ ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ك
.ينمأ’ا

اياشضقلا كلت ةجلاعم تمتو
معدو دانشسإا ل˘شضف˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا

ن˘ي˘ي˘ن˘مأ’ا ءا˘كر˘ششلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ع˘م ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةشصت˘خ˘م˘لا قر˘ف˘لاو تاد˘حو˘لا
نمأÓل تاردخملا ةحفاكم يف
كي˘كف˘ت˘ب ح˘م˘شس ا˘م˘م ي˘ئ’و˘لا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘كب˘˘ششلا د˘˘يد˘˘ع
تاردخملا يبره˘م˘ل ة˘ي˘لود˘لاو
راجت’ا يف ةمظنملا ةميرجلاو
اهلقنو تاردخملا يف يلودلا
دÓب˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م و˘ح˘ن
يف وأا راششب ةي’و نم اقÓطنا
و˘ح˘ن وأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ها˘ج˘˘تا

قفو ،نطولا نم ىرخأا قطانم
ضشماه ىلعو.ينمأ’ا ردشصملا
ةح˘فا˘كم ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا كل˘ت
اشضيأا تزجح دقف ،تاردخملا

فلتخم نم ةدحو235.201
ة˘م˘ششلا غ˘ب˘ت) غ˘ب˘ت˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م
غ˘ب˘تو ة˘˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘ج˘˘شسلاو
لشسعملاب فورعم˘لا ة˘ل˘ي˘جر˘ن˘لا

ىلإا ةفاشضإ’اب ،(ةليجرنلا محفو
انط35و ةيران باعلأا ةدحو02
ةرايشسو (ةنيرفلا) نيحطلا نم
را˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شس
بشسح ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم
. هشسفن ردشصملا

كل˘˘˘˘˘ت ةردا˘˘˘˘˘شصم تر˘˘˘˘˘˘جو
31 را˘طإا ي˘˘ف تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
بير˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘شص تاذ ة˘ي˘شضق
اشصخشش22 اهيف طروت يتلا

ة˘شسرا˘م˘م ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم
تراششأا ام˘ك ،بير˘ه˘ت˘لا طا˘ششن
تاقÓعلاو لاشصت’ا ةيلخ هيلإا
 .ةينمأ’ا ةئيهلا تاذب ةماعلا

ميهإرب.ع

تÓحم دحأإ ىوتشسم ىلع
ةئزجتلاب عيبلإ

نم غلك712 زجح
ةدشسافلا موحللا
 لجيجب ريهاطلاب
ةقرفلإ رشصانع تنكمت
نم ةنوكتملإو ةكرتششملإ
ةراجتلإ ةيريدم نإوعأإ

يفظومو نإوعأإ إذكو
نيعباتلإ ةحÓفلإ ةيريدم
ةيدلبل ةيميلقإ’إ ةقرفلل
لجيج ةي’و قرشش ريهاطلإ

نم ةريبك ةيمك زجح نم
ةدشسافلإ ءاشضيبلإ موحللإ

جاجدلإ موحل يف ةلثمملإو
حلاشصم اهتردق ثيح

دقو ، غلك712ـب ةراجتلإ
،كÓهتشسÓل ةهجوم تناك
ىوتشسم ىلع اهزجح مت ذإإ
عيبلإ تÓحم دحأإ

،ةيدلبلإ تإذب ةئزجتلاب
ىلإإ اهفلت ببشس تعجرأإ دقو

يعرششلإ ريغ حبذلإ ةيلمع
باحشصأإ اهدمتعي يتلإ

مت هيلعو ،حبإذملإ صضعب
وحن اهليوحتو ةيمكلإ زجح
وردنوأإ تانإويحلإ ةقيدح

نيح يف ،ةنإوعلإ ةيدلبب
لحملإ بحاشص ءاعدتشسإإ مت
ةراجتلإ حلاشصم مامأإ لوثملل
ريهاطلإ ةيدلبل ةيميلقإ’إ

هعم قيقحتلإ لجأإ نم
هدشض فلم نيوكتو
ىتح ،ةلإدعلل ههيجوتو
ةحشصب ئزهتشسم لك لاني
ريدج ،هءإزج نطإوملإ

ةرملإ تشسيل اهنأإ ركذلاب
زجح اهيف متي يتلإ ىلوأ’إ

موحللإ نم ةريبك تايمك
تإذ يف ةدشسافلإ ءاشضيبلإ
تفثك ثيح ،ةيدلبلإ

نم ةراجتلإ حلاشصم
ةشصاخ ،ةينإديملإ اهتاجرخ

ريبكلإ راششتن’إ عم
ىلع رويطلإ إزنولفنأ’
تاي’و ديدع ىوتشسم
نم هلكششي دق امو ،نطولإ

ةايحو ةحشص ىلع رطخ
 . ناشسنإ’إ
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ندياب وج يكيرمألا سسيئرلا ىلإا ةلاشسر

أادبت نأا ضسيئرلا ةدايشس اي ًادج ليمج
ضضيبأ’ا تيبلا ي˘ف نو˘م˘ي˘م˘لا كد˘ه˘ع
قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘˘فد˘˘لا» را˘˘ع˘˘شش ع˘˘فر˘˘ب
ىمشسأا كانه لهو .ملاعلا يف «ناشسنإ’ا

؟راعششلا اذه نم
أاد˘˘ب˘˘ت نأا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج ل˘˘م˘˘ع ه˘˘˘نأا كشش ’
ةلتق ىلع تابوقع ضضرفب كتشسائر
لامج ريهششلا يدو˘ع˘شسلا ي˘فا˘ح˘شصلا

ةيلع ىلإا كماهشس هيجوتو ،يجقششاخ
رزو مهليمحتو ةيدوعشسلا يف موقلا

نكمي ’و .ةعينششلا لايتغ’ا ةيلمع
تابوقع ضضرف يف كلشضف ىشسنن نأا

هتباشصعو نيلمركلا روتاتكيد ىلع
ي˘شسور˘لا ضضرا˘ع˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’
نييÓم نكل .ينلفان ضسكيلأا ريهششلا
ملاعلا يف نيقوحشسملاو نيبوكنملا
قارعلاو ايروشس يف ةشصاخو يبرعلا

ىلإا ةتفل كنم نورظتني ايبيلو نميلاو
ل˘م˘ح˘ت كنأا ا˘م˘ب ي˘ثرا˘كلا م˘ه˘ع˘شضو
.ناشسنإ’ا قوقح نع عافدلا لعششم
امهيأا :ضسيئرلا ةدايشس اي مكرمأا بيجع
ةيشضق مأا ،يفاحشص لايتغا ةيشضق مهأا
بع˘˘ششلا˘˘ك ل˘˘ما˘˘ك بع˘˘شش لا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘غا
كيرا˘˘ششت˘˘˘شسم نأا كشش ’ ؟يرو˘˘˘شسلا
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف درو ا˘م ى˘ل˘ع كو˘ع˘ل˘˘طأا
يذ˘لا ي˘كير˘مأ’ا «ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد نو˘˘ت˘˘شس»
نم ر˘ث˘كأا دو˘جو ن˘ع با˘ق˘ن˘لا ف˘ششك
ضسيئرلا نيدت ةق˘ي˘ثو ف˘لأا ة˘ئا˘م˘ع˘شست
ضسيل مئارجب يزرهبلا راششب يروشسلا

.ةيناشسنإ’ا دشض لب درف يفاحشص دشض
ي˘˘ف نآ’ا ةدو˘˘جو˘˘م ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا هذ˘˘˘هو
علطت نأا كناكمإابو ،اكيرمأاب قيدانشص
ي˘لود˘لا ق˘ق˘ح˘م˘لا نإا ل˘ب ’ .ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
فرحلا˘ب لا˘ق بار ن˘ف˘ي˘ت˘شس ر˘ي˘ه˘ششلا
مئارج ىلع ةرفوتملا ةلدأ’ا» نإا دحاولا
يروشسلا بعششلا قحب يزرهبلا راششب
اي ين˘ع˘ي .«ن˘ي˘يزا˘ن˘لا د˘شض ر˘فو˘ت˘ت م˘ل
د˘يد˘ج ر˘ل˘ت˘ه كيد˘ل ضسي˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘شس
كتارا˘˘ع˘˘شش ىد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘يو كاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي
ريغ حيرشصت اذه يرمعلو .ةيقوقحلا

مرشضخم يلود ققحم نم قوبشسم
ع˘˘شضي كلذ˘˘ب ه˘˘˘نأ’ بار د˘˘˘ي˘˘˘شسلا˘˘˘ك
ةيروشسلا ةقرحملاو ةيزانلا ةقرحملا
اذه ةبشسانملابو .دحاو فينشصت يف
ًاري˘ف˘شس نا˘ك ق˘با˘شسلا ما˘ع˘لا ي˘عد˘م˘لا

مئارج اياشضق يف ةدحتملا تاي’ولل
.ملاعلا يف بورحلا

نإا˘ف ضسي˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘شس ا˘˘ي تي˘˘شسن اذإاو
ل˘ب˘ق رد˘شصأا بمار˘ت ضسي˘ئر˘لا كف˘ل˘شس
«رشصيق نو˘نا˘ق» م˘شسا˘ب ًا˘نو˘نا˘ق ر˘ه˘ششأا
لتق ىلع يروشسلا ماظ˘ن˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل
ف˘لأا ن˘ي˘شسم˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا بيذ˘˘ع˘˘تو
،ة˘يرو˘شسلا نو˘ج˘˘شسلا ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م
ل˘˘كب ةدو˘˘جو˘˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ك م˘˘هرو˘˘شصو
لبق تشضرُع دقو ،ةعششبلا اهليشصافت
يذلا يكيرمأ’ا ضسرغنوكلا يف ةدم
ىوشس يواشضيبلا كتيب نع دعبي ’
ةدايشس اي كبرب مهأا امهيأا .رجح ةبرشض
˘مأا ي˘فا˘ح˘شص ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج ضسي˘˘ئر˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘يرو˘شسلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
بار يلودلا ماعلا يعدملا اهفشصو
ق˘ح˘ب م˘ئار˘ج ع˘ظ˘فأا» ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ًا˘˘ي˘˘فر˘˘ح
يدا˘˘ح˘˘لا نر˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘شسنإ’ا

م˘ئار˘ج تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘كو .«ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لاو
نرقلا يف ةيششحو˘ل˘ل ًا˘ناو˘ن˘ع ة˘يزا˘ن˘لا

ة˘يد˘شسأ’ا م˘ئار˘ج˘˘لا نإا˘˘ف ،ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لا
ةيربربلاو ةيششحو˘لا ناو˘ن˘ع نو˘كت˘شس
.نيرششعلاو يداحلا نرقلا يف
در˘ششو ل˘ت˘ق يذ˘لا يرو˘شسلا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا

قر˘حو ن˘ي˘يرو˘شسلا ن˘ي˘يÓ˘م بذ˘˘عو
ة˘يرو˘شسلا ىر˘ق˘لاو ند˘˘م˘˘لا تار˘˘ششع
ل˘ي˘مار˘˘ب˘˘لاو يوا˘˘م˘˘ي˘˘كلا حÓ˘˘شسلا˘˘ب
لا˘ت˘غا ن˘م ه˘شسف˘ن و˘˘ه ،ةر˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
يريم ةريهششلا ةيكيرمأ’ا ةيفاحشصلا

راششب تاوق اهتلتق يتلا نفلوك
نو˘ي˘ل˘م ر˘ششع ة˘شسم˘خ˘ب تع˘م˘شس ل˘ه
ل˘خاد م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘م اور˘ج˘ه˘ت يرو˘شس
ضضرع يف براوقلا اوبكر وأا دÓبلا
ماظنلا م˘ي˘ح˘ج ن˘م بور˘ه˘ل˘ل را˘ح˘ب˘لا
ةدايشس اي ملعلل ؟قششمد يف يلوغملا
بع˘ششلا ي˘ث˘ل˘ث ن˘م ر˘ث˘كأا نأا ضسي˘ئر˘˘لا
ئ˘ج’و حزا˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب را˘˘شص يرو˘˘شسلا
يشسور˘لاو يد˘شسأ’ا ف˘شصق˘لا بب˘شسب
ضضرأ’اب اهتيوشستو ةيروشسلا ندملل
’و .ًايلود ةمرحملا ةحلشسأ’اب اهقرحو

،ًادي˘ج م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه˘ب م˘ل˘ع˘ت كنأا كشش
امابوأا ضسيئرلا بئان تنك كنأاو ةشصاخ
ءو˘شضلا ى˘ط˘عأا يذ˘لا و˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو
ه˘ب˘˘ل˘˘كو ي˘˘شسور˘˘لا بد˘˘ل˘˘ل ر˘˘شضخأ’ا
ضضرأ’ا ةشسايشس اشسرامي يك يروشسلا
وأا باشسح نود ايروشس يف ةقورحملا

.باقع
ة˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ى˘ت˘ح كن˘م ع˘م˘شسن م˘ل

يك ملاعلا ضسيئر تنأاو ةدحاو ةملك
ن˘ي˘يرو˘شسلا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ي˘˘شساو˘˘ت
تنبب نآ’ا ىتح ضسبنت مل .نيمولكملا
ر˘ي˘غ ة˘يرو˘شسلا ةا˘شسأا˘م˘لا لو˘ح ة˘ف˘˘شش
م˘يد˘ق˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘قو˘˘ب˘˘شسم˘˘لا

ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘م قد˘˘˘شصي م˘˘˘ل .ثيد˘˘˘ح˘˘˘لاو
كنور˘ي م˘هو م˘ه˘لو˘ق˘˘ع ن˘˘ي˘˘يرو˘˘شسلا
درف يفاحشص لايتغا ةميرجل ىدشصتت
كرهظ ريدت امنيب ،اهيفرتقم بقاعتو
رششبلا نييÓم قحب مئارجلا نييÓمل
اي ملعللو .قارعلاو نميلاو ايروشس يف
يروشسلا ماظنلا نإاف ،ضسيئرلا ةدايشس

ن˘ي˘يÓ˘م بذ˘عو در˘˘ششو ل˘˘ت˘˘ق يذ˘˘لا
ند˘م˘لا تار˘ششع قر˘حو ن˘ي˘˘يرو˘˘شسلا

يواميكلا حÓشسلاب ةيروشسلا ىرقلاو
نم هشسفن وه ،ةرجف˘ت˘م˘لا ل˘ي˘مار˘ب˘لاو
ةريهششلا ةيكيرمأ’ا ةيفاحشصلا لاتغا

راششب تاوق اهتلتق يتلا نفلوك يريم
ينثاو نيفلأا ماع ضصمح يف يزرهبلا

تيبلا ’ نأا بيرغلا بيجعلاو .رششع
راثأا يكيرمأ’ا مÓعإ’ا ’و ضضيبأ’ا
ي˘كير˘مأ’ا ة˘ي˘فا˘ح˘شصلا هذ˘ه ة˘ي˘˘شضق
لامج مد نوكي نأا لقعي له .ةريبكلا

ى˘ل˘ع ى˘ل˘غأا يدو˘ع˘شسلا ي˘ج˘˘ق˘˘ششا˘˘خ
ير˘ي˘م م˘كد˘ل˘ب ة˘ن˘با مد ن˘م م˘كبو˘ل˘˘ق
اهركذ ى˘ل˘ع ي˘تأا˘ت ’ اذا˘م˘ل ؟ن˘ف˘لو˘ك
لا˘ي˘ت˘غا ى˘ل˘ع عو˘مد˘˘لا فرذ˘˘ت تنأاو
ضسيلو يدو˘ع˘شسلا ي˘ج˘ق˘ششا˘خ لا˘م˘ج
ريشصمب ًاريثك متهت كنأا امب يكيرمأ’ا
ة˘ي˘فا˘ح˘شصلا مد ل˘ه ؟ن˘ي˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا
دقل ؟دحلا اذه ىلإا ضصيخر ةيكيرمأ’ا

تا˘با˘شصع يد˘يأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لا˘ي˘ت˘غا ر˘م
ة˘ل˘م˘ح ر˘ن م˘لو مار˘˘كلا رور˘˘م د˘˘شسأ’ا
ةبشسنب ولو ا˘ه˘ي˘ل˘تا˘ق ن˘م ضصا˘شصق˘ل˘ل
ةيمÓعإ’ا ةلمحلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب د˘حاو
عم ضصاشصقلل ةيكيرمأ’ا ةيشسايشسلاو
.يجقششاخ لامج يلتاق
ع˘با˘ت˘م˘لا ىد˘ل كح˘شضلا ر˘ي˘ث˘ي ا˘م˘˘مو
نأا يكيرمأ’ا ضسيئرلل فيك :طيشسبلا
لايتغا ىلع يدوعشسلا هفيلح بقاعي

نع فرطلا ضضغ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘فا˘ح˘شص
يذ˘لا د˘شسأ’ا را˘ششب مو˘عز˘م˘˘لا هود˘˘ع
م˘ئا˘ت˘ششلا˘ب را˘ه˘ن ل˘ي˘ل ا˘كير˘مأا ر˘ط˘م˘ي
هبقا˘ع˘ت نأا كن˘م د˘ير˘ن ’ ؟تا˘ن˘ع˘ل˘لاو
بعششلا عابرأا ةثÓث ريجهتو لتق ىلع
هبقاعت نأا طقف كديرن لب ،يروشسلا

ةي˘فا˘ح˘شص لا˘ي˘ت˘غا ى˘ل˘ع ه˘ن˘ط˘ي˘ششتو
نونطيششتو نوبقا˘ع˘ت ا˘م˘ك ة˘ي˘كير˘مأا
.يجقششاخ لامج ةلتق
كنأا ضسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘شس ا˘ي ًا˘ما˘م˘ت ح˘شضاو
ل˘شضفأا ر˘ي˘ه˘ششلا ر˘ع˘ششلا تي˘ب ق˘ب˘˘ط˘˘ت
عششبأاب ة˘با˘شصم˘لا كت˘شسا˘ي˘شسب ق˘ي˘ب˘ط˘ت
رعاششلا لوقيو .يشسايشسلا لّوحلا عاونأا
ضصخلي تيب لمجأا يف قحشسا بيدأا
:مكدهع يف ةيكيرمأ’ا ةشسايشسلا
رفتغت ’ ةميرج ةباغ يف ئرما لتق »
.«رظن اهيف ةلأاشسم نمآا بعشش لتقو

مشساقلإ لشصيف .د :ملقب

رميربو ابابلا نيب يناتشسيشسلا

قارعلا ىلإا ضسيشسنرف ابابلا ةرايز ىظحت
بقترملا هءاقل ا˘شصو˘شصخ ،ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘ها˘ب
يف يناتشسيشسلا ىلعأ’ا يعيششلا عجرملاب
يل˘شصف˘م˘لا رود˘لا نأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو .ف˘ج˘ن˘لا
يف يعيشش عجرمك يناتشسيشسلا هبعلي يذلا
يف ةعيششلل ةيشسايشسلاو ةيعامتج’ا ةايحلا
اريثأات تايشصخششلا زربأا نم هلعج ،قارعلا
مامتها نإاف يلاتلابو ،3002 دعب قارعلا يف
،فجنلا ةزوح ضسأار ءاقلب ناكيتافلا ضسأار
ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘يز˘مر˘لاو رود˘لا اذ˘ه˘ب رار˘قإا و˘˘ه
رود بعل نم ه˘ت˘ن˘كم ي˘ت˘لا ،ي˘نا˘ت˘شسي˘شسل˘ل
لاجرل هيف لاز ام دلب يف ،مشساح يشسايشس
ةرادا ىلع ةردقو ،ناجلوشصو ةوطشس نيدلا
.ةشسايشسلا ةفد
ةليلقلا تاونشسلا يف ثادحأÓل اندع ولو
رودلا ىلع ةريثك ةلثمأا انيأارل ،ةيشضاملا
ه˘˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘شضا يذ˘˘لا زرا˘˘ب˘˘لا ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ءارزو˘ل˘ل ضسي˘ئر ة˘لا˘ق˘ت˘شسا˘ف ،ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا

ة˘با˘ج˘ت˘شسا نو˘كت يد˘ه˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لدا˘˘ع˘˘ك
دبع لوقي امك ،ينا˘ت˘شسي˘شسلاو ة˘ي˘ع˘جر˘م˘ل˘ل
ممأ’ا ةلثمم ،هت˘لا˘شسر ي˘ف ه˘شسف˘ن يد˘ه˘م˘لا
’ ديكأاتلا˘ب ،ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا روز˘ت ةد˘ح˘ت˘م˘لا
هتناكم˘ل ل˘ب ةزو˘ح˘لا ي˘ف ا˘شسورد ى˘ق˘ل˘ت˘ت˘ل
ىوتفب ضسشسأات يبعششلا دششحلا ،ةيشسايشسلا

555 يعيششلا فÓتئ’ا ةمئاق ،يناتشسيشسلا
لوبق ع˘م ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا رو˘شص تمد˘خ˘ت˘شسا

’وشصو ةلثمأ’ا ددعتتو ،كلذب هنم ينمشض
ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا بع˘˘ل ثي˘˘ح ،3002 ةلحر˘م˘ل
ة˘با˘ت˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل داد˘عإ’ا ي˘ف ا˘م˘شسا˘ح ارود
ن˘ي˘ي˘كير˘مأ’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلاو ،رو˘ت˘شسد˘˘لا

ةنميهل دوقتشس اهنأا ملعي تاباختنا ةماقإ’
ةرادإ’ا عيطتشست ’ يذلا رمأ’ا وهو ،ةيعيشش
،يناكشسلا عقاولا مكحب ،هشضفر ةيكيرمأ’ا

ةنميه بنجت نوديري نويكيرمأ’ا ناك نإاو
ة˘ي˘لاو˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ششلا ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا باز˘˘حأ’ا

لوب حرششي امك ،هيف اولششف ام وهو ،ناريإ’
ي˘ف ،قار˘ع˘لا ي˘ف ي˘ند˘م˘لا م˘كا˘ح˘لا ر˘م˘ير˘˘ب
مهتبغر نيب قرفلا حشضوي ثيح ،هتاركذم
ة˘ع˘ي˘˘ششلا م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘شضب

ةلواحمو ،يناتشسي˘شسلاو ي˘نا˘كشس نو˘كم˘ك
ةفلاحتملا ةيمÓشسإ’ا ةيعيششلا ىوقلا داعبإا

مويلا يف انثحب» رميرب لوقيف ،ناريإا عم
نم لوبقلاب ىظحي ايباختنا اماظن يلاتلا
عم ريا˘ن˘ي /ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك تا˘با˘خ˘ت˘نا ل˘جأا

نوؤو˘˘ششلا ي˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ
ر˘شضخأ’او ،ي˘ل˘ير˘ي˘ب ا˘ن˘يرا˘ك ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ةدحتملا ممأÓل ضصاخلا لثمملا يميهاربإ’ا
فادهأ’ا دحأا نأا ىلع انقفتاو ،قارعلا يف

ريغ ةيلشضفأا رفوي ’ ماظن ىلإا لشصوتلا وه
،لثم ميظنتلا ةديدشش تاعومجملل ةلداع
نأا امبو .ةعيششلا نييمÓ˘شسإ’او ن˘ي˘ي˘ث˘ع˘ب˘لا
يرادإ’ا نوناقلل ينمزلا لودجلاب مازتل’ا
معد ىلع ةظفاح˘م˘ل˘ل يرور˘شض ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا
ن˘م نا˘ك د˘ق˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ي˘˘ششلاو ي˘˘نا˘˘ت˘˘شسي˘˘شسلا
ن˘كم˘ي ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ل˘شصو˘ت˘لا يرور˘˘شضلا
ناك اعب˘طو .«ر˘يا˘ن˘ي ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
امهتاثحابم يف نÓمأاي ،يميهاربإ’او رميرب
ةيع˘ي˘ششلا م˘ئا˘م˘ع˘لا لو˘شصو ع˘ن˘م ة˘شصا˘خ˘لا
ماع» هباتك يف رميرب ركذي امك ،ةطلشسلل
نويقار˘ع˘لا» لو˘ق˘ي˘ف «قار˘ع˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘شضق
رهظن نأا انيلعو ،ةدايشسلا عاجرتشسا نوديري
رّبعو ،انب˘هر˘ي ’ ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا ه˘ل˘لا ة˘يآا نأا
ريدي ’أا بوجوب هداقتعا نع يميهاربإ’ا
ة˘مو˘كح˘˘لا ءادو˘˘شسلا م˘˘ئا˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
نأا دقتعا يننأاب هتغلبف ،ةتقؤوملا ةيقارعلا
ةيبلا˘غ نا˘م˘شضب ط˘ق˘ف م˘ت˘ه˘ي ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا
.«ةديدجلا ةموكحلا يف ةيعيشش
ر˘يد˘ي Ó˘جر ي˘نا˘˘ت˘˘شسي˘˘شسلا ر˘˘م˘˘ير˘˘ب ىر˘˘يو
،ءاوشضأ’ا نع اديعب ةيشسايشسلا تاثحابملا

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا نوؤو˘ششلا ي˘˘ف ’إا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ي ’و
ىري يناتشسيشسلا«: ةيمويلا ’ ،ةيلشصفملا

قار˘ع˘لا ،ف˘ج˘ن˘لا ي˘ف ط˘ي˘شسب˘لا هر˘ق˘˘م ن˘˘م

ينيدلا روظنملا لÓخ نم ،عشسوأ’ا ملاعلاو
رو˘ظ˘ن˘م ن˘ع Ó˘شضف ،ي˘ع˘ي˘ششلا ي˘مÓ˘شسإ’ا
ف’آا رد˘شصأا د˘ق˘ف ،ةدد˘ششت˘م˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
،اياشضقلا نم ةششهدم ةعومجم يف يواتفلا
،ىتمو ءاملا نمؤوملا برششي فيك ىتح لب
ةيأ’ ةلزعن˘م˘لا ةرو˘شصلا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
ريثأاتلا ىلع ممشصم هنأا ’إا ،�مظعلا هللا
رميرب فيشضيو .«ةيشساي˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
ىد˘ل ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا بع˘ل˘ي» ر˘خآا نا˘كم ي˘˘ف
يذلا رودلل Óثمم ارود ةيعيششلا ةفئاطلا
ريدي ’ وه ،كيلوثاكلا ىدل ابابلا هبعلي
ضسرامي هنكل ،ةشسايشسلل ةيمويلا ةكرحلا
عابتأ’ا عم ةشصاخلا تاثحابملا ربع هذوفن
يذلا رودلا «.ىواتفلا ردشصيو نيشصلخملا
،مايأ’ا كلت ذنم ي˘نا˘ت˘شسي˘شسلا ه˘ب ع˘ل˘ط˘شضا

لبق ن˘م رو˘ت˘شسد˘لا ة˘با˘ت˘ك ى˘ل˘ع هرار˘شصإاو
يف ةعيرششلا قيبطت جزو ،ةبختنم ةيعمج
ةعيششلا حنمل عبطلاب فدهي ناك ،روتشسدلا
،مكحلا ديلاقم يف لوأ’ا رودلا قارعلا يف
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا تزر˘˘˘ب ،ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘فو
نيد لجرك ضسيل ،قارعلا يف يناتشسيشسلا

ا˘با˘ب˘ك وأا «ف˘ج˘˘ن˘˘لا ي˘˘نار˘˘ب» ي˘˘ف لوز˘˘ع˘˘م
ىتح يشسايشسلا ريثأاتلا دودحم كيلوثاكلا
.ناكيتافلا رقم ثيح ايلاطيإا يف

«يبرعلإ صسدقلإ» ةرشسأإ نم ينيطشسلف بتاك /ماشصع لئإو  :ملقب
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 دارفأا6 نم ةنوكتم سصوشصل ةباشصع فيقوت
ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
جر˘˘˘ب بر˘˘˘غ ةرو˘˘˘شصن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيوه ديدحت نم جيريرعوب
60 نم نوكتت ةباشصع دارفأا
لعف فارتقاب اوماق ضصاخششأا
عو˘ب˘ت˘م دد˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘شسلا
،ة˘قور˘˘شسم ءا˘˘ي˘˘ششأا ءا˘˘ف˘˘خإا˘˘ب
م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيحشضلا فرط نم ىوكشش
تشضرعت (ز ‐ ت) ةامشسملا
اهنكشسم لخاد نم ةقرشسلل
ىلع ،ةنيدملا طشسوب نئاكلا
يف ةحلشصملا ترششاب اهرثإا
ثيح ،ةيطرششلا تاقيق˘ح˘ت˘لا

ى˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا ى˘˘لإا تشضفأا
عا˘˘جر˘˘ت˘˘شساو ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،تا˘˘قور˘˘شسم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق تا˘˘ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نا
عو˘ب˘ت˘م دد˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘˘قر˘˘شسلا»
مت ،«ةقورشسم ءايششأا ءافخإاب
ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ق˘ح ي˘ف رد˘شصي˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
81 ـب مكح يشسيئرلا لعافلا
ةمارغو اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ار˘ه˘شش
01و ني˘يÓ˘م01 ـب ة˘ي˘لا˘˘م
ضضيو˘ع˘ت˘ك ىر˘خأا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
. ضسبحلا عدوأاو

فيرشش نب قوراف

ةينطولإ ةينيدلإ ةيعجرملإ ىلع ةظفاحملإ يف مهاشست
ةيادرغب «ءايشضلاو ىدهلا» ةيواز

ةيوهلا ىلع ةظفاحملا ناونع
ضسي˘˘˘ئر را˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم حر˘˘˘˘شص
اياوزلاب فلكملا ةيروهمجلا

ىشسيع ةينيدلا تايع˘م˘ج˘لاو
ةيادرغ نم ضسمأا لوأا رشضخلب
ضسراد˘˘˘م˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ياوز˘˘˘˘لا‘‘ نأا
يف ا˘مود تم˘ها˘شس ة˘ي˘نآار˘ق˘لا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ظ˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘˘شصو˘˘شصخ˘˘لا

ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘شس ة˘˘يرا˘˘شضح˘˘لاو
ةينطولا ةين˘يد˘لا ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا
ةوخأ’ا ئدابم ىلع ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا

ضشيعلاو لدابتملا مارتح’او
ي˘ف ر˘شضخ˘ل˘ب زر˘˘بأاو.«اعم
هترايز ضشماه ىلع حيرشصت
«ءا˘ي˘شضلاو ىد˘ه˘لا» ة˘˘يواز˘˘ل
تاونق ءاشسرإا ةيمهأا ةيادرغب
فيرعتلا فده˘ب ضسي˘شسح˘ت˘ل˘ل
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا راودأ’ا˘˘˘˘˘˘ب
ةيداشصتق’او ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ا˘˘˘ياوز˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘ف ة˘˘ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا ضسراد˘˘م˘˘لاو
هنم قلعت ام اميشس ،رئازجلا
ا˘ن˘ت˘يو˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘˘ب
كرتششملا ضشيعلا يف انميقو
حشضوأاو.عو˘ن˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف
ةيروهمجلا ضسيئر راششتشسم
اياوزلا نأا» قايشسلا اذه يف
ةفورعملا ةينآارقلا ضسرادملاو
عا˘˘ع˘˘ششإ’ا ر˘˘ششن˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘˘ب
تدأا د˘ق ،ي˘حور˘لاو ي˘ن˘يد˘˘لا

ميلعتلا يف اهماهم نورق ذنم
ميقل اقبط ليشصأ’ا يحورلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مأÓ˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا
نآار˘ق˘لا ن˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ة˘يو˘ب˘ن˘لا ة˘ن˘شسلاو م˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا
ة˘لا˘شسر˘لا بحا˘شصل ةر˘ط˘˘ع˘˘لا
) د˘م˘ح˘م ي˘ب˘ن˘لا ة˘يوا˘˘م˘˘شسلا

.(ملشسو هيلع هللا ىلشص
دق نكامأ’ا كلت نأا» فاشضأاو
را˘شسم ن˘م˘شض ا˘شضيأا تزز˘ع
ىوقلا فلتخم دشض حافكلا
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ،ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا

د˘كأاو .«ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘˘حو˘˘لاو
ةيوازلا نأا» رشضخلب ىشسيع
ن˘˘م ا˘˘جذو˘˘م˘˘ن ا˘˘مود تمد˘˘ق
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسر لÓ˘˘˘˘خ
م˘˘ي˘˘ق ر˘˘ششنو ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا
ةد˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لاو ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لا
ةوخأ’او ةينطولاو ةلدابتملا
تا˘˘نو˘˘كم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب
راششأاو.» يرئازجلا بعششلا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر نأا ى˘لا
نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا
رئازجلا لعج لجأا نم لمعي
م˘˘ل˘˘شسل˘˘ل اذÓ˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

. ا˘ع˘م ضشي˘ع˘لاو ضشيا˘ع˘ت˘ل˘˘لو
ضسرادملا» نأا رشضخلب ىريو
ة˘يادر˘غ˘ب ا˘ياوز˘لاو ة˘ي˘نآار˘ق˘˘لا
نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘جذو˘م˘ن ل˘˘كششت
ةيقرتل رئازجلا يف هب ىذتحي
لدا˘ب˘ت˘م˘لا مار˘ت˘˘ح’ا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
عونت لظ يف اعم ضشيعلاو
هذه نم ىخوتيو.» بهاذملا
ة˘يادر˘غ ة˘ي’و ى˘˘لإا ةرا˘˘يز˘˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا
عو˘م˘ج˘م ءا˘شضعأاو ي˘ند˘م˘˘لا
ةينآار˘ق˘لا ضسراد˘م˘لاو ا˘ياوز˘لا

ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘ئا˘شسو˘لا دا˘˘ج˘˘يإ’
ين˘يد˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘ب
ىشسيع ركذ امك ،هتنرشصعو
. رشضخلب
ضسي˘˘˘ئر را˘˘˘ششت˘˘˘شسم ر˘˘˘شضحو
اياوزلاب فلكملا ةيروهمجلا

ةيعمب ةين˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ينارمع مÓعوب ةيادرغ يلاو
اينيد Óفح نييلحم نيبختنمو
يف ىرج يذلا ةيوازلا تاذب
نم ،ةيناحورلاب ةمعفم ءاوجأا

نم ةرطع تايآا ةوÓت لÓخ
عرشضت ثيح ،ميظعلا نآارقلا

ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘شضا˘˘ح˘˘لا عو˘˘˘م˘˘˘ج
نأا ر˘يد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘˘لا ى˘˘لو˘˘م˘˘لا
. اننطو يمحي

م .ق

صسيشسحتلإ لاجم يف براجتلإ لقنو نواعتلإو تإربخلإ لدابت فدهب «انتياغ مكتمÓشسو انتيولوأإ مكنمأإ» راعشش تحت
تاقÓعلإو لاشصت’إ ةيلخ فرط نم دعأإ رواحم ةدع نمشضت يوعوت يشسيشسحت جمانرب ريطشست مت نيأإ ةيعوتلإو

.صسابعلب يديشس ةي’و نمأإ نم اهتريظن عم قيشسنتلاب تنششومت نيع ةي’و نمأ’ ةماعلإ

ضسيمخلا موي خيراتب هنأا ثيح
نمأا ضسيئر ل˘ب˘ق˘ت˘شسا ا˘حا˘ب˘شص
هبتكمب تنششومت نيع ةي’و
لا˘˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ةي’و نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو
لك مهتقفربو ضسابعلب يديشس
يدعاقتم ةي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر ن˘م
ن˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ ة˘˘طر˘˘ششلا
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ضسي˘˘ئر تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت
ةي’و نمأ’ ةطرششلا يدعاقتم
ي˘ط˘ع˘ي˘ل ،ضسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
ج˘ما˘نر˘˘ب قÓ˘˘ط˘˘نا˘˘ب ةرا˘˘ششإ’ا
ةيادب˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،ة˘ل˘م˘ح˘لا
طيشسولا زكرم ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب
هلÓخ نم مت نامدإ’ا جÓعل
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كم ةرا˘˘˘˘يز
˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘ط’او
ة˘ما˘قإا ا˘ه˘ب˘ق˘عا ،ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا

زكرم ىوتشسم ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘م
مت بابششلا تاشسشسؤوم ناويد
تا˘طا˘ششن ضضر˘ع ه˘لÓ˘خ ن˘˘م
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا
تايئاشصحإا ضضرع ،يمومعلا

ةليشصف ماهم ،رورملا ثداوح
ةيشسيشسحتلا تÓمحلا ،رادرلا

تاطاششن ضضرع ،ة˘يو˘عو˘ت˘لاو
ةطرششلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا
تا˘ن˘ي˘ع ضضر˘ع ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
تارد˘خ˘م˘لا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ضضعب ،ةشسولهملا ضصارقأ’او
تادعملاو لئاشسو˘لاو ما˘ه˘م˘لا
ةطحملا فرط نم ةلمعتشسملا
،ةيشصخششلا قيقحتل ةيشسيئرلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا تكرا˘˘شش ا˘˘م˘˘˘ك
يدي˘شس ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘ئ’و˘لا
تا˘طا˘ششن ضضر˘ع˘ب ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ده˘شش ضضر˘ع˘م˘لا ،ة˘ح˘ل˘شصم˘لا
،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ’ا˘˘ب˘˘قا
ةلمح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ة˘مÓ˘شسلا لو˘ح ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرور˘˘م˘˘˘لا
رواح˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ز˘جاو˘ح˘لا

ع˘يزو˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
تاداششرإا نم˘شضت˘ت تا˘يو˘ط˘م
تاب˘كر˘م˘لا قاو˘شسل ح˘ئا˘شصنو
ثداو˘˘˘ح يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت .رور˘˘˘م˘˘˘لا
نينطاوملا ةدئافل ةي˘شسي˘شسح˘ت

ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإ’ا لو˘˘ح
را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا
عيزوت مت نيأا انوروك ضسوريف
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ك (001) ة˘˘ئا˘˘م
ثدحلاب فيرعتلل نينطاوملا

ةشصح طيششنت مت هنم فدهلاو
ديشسجت ةردابم» لوح ةيعاذإا
لا˘˘˘˘شصت’ا ا˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘مأاو˘˘˘˘ت
قرط˘ت ،«ةـما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ضسي˘ئر ن˘م ل˘ك ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا
يديشس ةي’و نماو تنششومت
هذه ديشسجت ةيم˘هأ’ ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
اشساشسأا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ةردا˘ب˘م˘لا
نواعتلاو تاربخلا لدابت يف
لا˘ج˘م ي˘ف برا˘ج˘ت˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
ةرتفلا .ةيعو˘ت˘لاو ضسي˘شسح˘ت˘لا
زكرملا ةرايز تمت ةيئاشسملا

ة˘يا˘قو˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا دد˘˘ع˘˘ت˘˘م

،ةبلطلا نيع ةيدلب˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا
نيشسرد ميدقت اهلÓخ نم مت
ثادحأ’ا ةدئافل ني˘ي˘شسي˘شسح˘ت
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
ضسيئر ءاقلإا نم لوأ’ا ،زكرملا

تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
راطخأا) عوشضوم لوح ةماعلا
ي˘نا˘ث˘لا ضسرد˘لا ،(تارد˘خ˘م˘لا

ةحفاكم ةقرف ضسيئر ءاقلإا نم
لوح ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ة˘م˘ير˘ج˘لا

ءيشسلا لامعتشس’ا) عوشضوم
ة˘ق˘فر ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا .(تنر˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل

يد˘ي˘شس ة˘ي’و ن˘ما ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
بت˘كم ر˘شصا˘ن˘عو ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
نمأ’ ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ةد˘عا˘شسم˘لا

عبات˘لا تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و
ةحشصلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا

ة˘ق˘فر ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘ط˘ششنأ’او
يد˘عا˘ق˘ت˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘شسي˘˘ئر
ن˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’ ة˘˘طر˘˘ششلا
يديشس ةي’و نمأاو تنششومت
د˘عا˘ق˘ت˘˘م ةرا˘˘يز˘˘ل ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
مت نيأا رديوق يتانز ةطرششلا
ريدقتو ركشش ةداهششب هميركت
.ةيزمر ةيدهو

ميظنت مت ةلمحلا ةياهن يف
يف لخدي يدو يورك ءاقل
عمج ةيراوجلا ةطرششلا راطإا
ةطرششلا رشصا˘ن˘ع ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب

تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و ن˘مأ’
يبعششلا يحلا ناكشس قيرفو
’) راعشش تحت انكشسم021
ةارابملا تهت˘نا (تارد˘خ˘م˘ل˘ل
زوفب ةيلاع ةيشضاير حور يف
انكشسم021 ي˘˘˘ح ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ةياه˘ن د˘ن˘عو4/00 ةجي˘ت˘ن˘ب
قر˘ف˘لا م˘ير˘كت م˘˘ت ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششب ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
م˘ير˘كت ،ضسوؤو˘كو ة˘ي˘م˘ير˘˘كت
ني˘ع با˘ب˘شش ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر
ر˘شصا˘ن˘ع م˘ير˘كت ،تن˘ششو˘م˘˘ت
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا بت˘كم
ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا
يعامتج’ا طاششنلا ةحشصلل
ن˘مأ’ ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘ط˘ششنأ’او
ةداهششب تنششومت نيع ةي’و
مكحملا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘كرا˘ششم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ م˘˘ير˘˘كت ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةماعلا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا

ضسابعل˘ب يد˘ي˘شس ة˘ي’و ن˘مأ’
 .ةيراكذت ةروشصب

 ةنوب نيشسح

ةماعلإ تاقÓعلإو لاشصت’إ ةيلخ صصخت

سسابعلب يديشسو تنششومت نيع نمأا نيب ةمأاوت

 ةدنرفب إديهشش43 يحب
اقانتخا نيتلفط ةافو

ترايتب زاغلاب
ةعمجلا حابشص تيقل
اقانتخا دعب ،امهفتح نيتاتف
ديشسكأا يداحأا زاغب
ةأافدم نم ثعبنملا نوبركلا
تارامعلا ىدحإاب لزنملا
اديهشش43 يحب ةنئاكلا
ةي’و يف ةدنرف ةيدلبب
.ترايت
ةدحولا تلخدت دقو اذه
ليوحت لجأا نم ةيوناثلا
ظفح ةحلشصم ىلإا نيتثجلا
،يلحملا ىفششتشسملل ثثجلا
نيتيحشضلا ناف ةراششإÓل
ةنشس41و11 ناغلبي
يداحأا زاغب نيتممشستم
نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا

يحلاب نئاكلا لزنملا ةأافدم
تحتف اميف روكذملا
يف اقيقحت ةينمأ’ا تاهجلا

.ةثداحلا تاشسبÓم
 ةنيمي نب رهاطلإ

تا˘˘ششرو ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق زز˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
يشضايرلا يبملوأ’ا بكرملا
امب نارهوب هزاجنإا يراجلا

Óماع061 ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘˘ي ’
نيشصلا نم نيمداق ايفاشضإا

ةأاششنملا هذه ميلشست لجأا نم
لا˘˘˘جآ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
نم م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،ةدد˘ح˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل

.عورششملا ةبحاشص
نأاب ردشصملا ضسفن حشضوأاو
مت دق ةيرادإ’ا تابيترتلا لك
نيلماعلل حامشسلل اهب مايقلا
ةينيشصلا ةكرششلل ني˘ع˘با˘ت˘لا
ة˘˘فر˘˘ششم˘˘لا ،(ي˘˘شس ي˘˘˘شس مأا)

لوخدب ،لاغ˘ششأ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع
رثكأا عفرلل ينطولا بارتلا

نيكمتو زاجن’ا ةريتو نم
ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
لاجآ’ا يف اهتامازتلاب ءافولا
ر˘˘˘يزو نا˘˘˘كو .ةدد˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

د˘ي˘شس ،ة˘شضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
،ط˘ب˘شض د˘˘ق ،يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع
نار˘˘هو ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
03 خيرات ،مرشصنملا ءاثÓثلا
مÓتشس’ لجأا رخآاك ربمتبشس
ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لوأ’ا بكر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه ،ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا

هلاغششأا مدقت ةبشسن تلشصو
لماكب ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب08 ى˘˘˘˘لإا

بع˘ل˘م نو˘كي˘شسو .ه˘˘ق˘˘فار˘˘م
ع˘˘شست˘˘ي يذ˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك
قفارم لوأا ،دعقم000.04ـل
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لا بكر˘˘˘م˘˘˘˘لا
رر˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست
موي هب لاغششأ’ا نم ءاهتن’ا

امن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا ضسرا˘م13
با˘˘ع˘˘لأا را˘˘م˘˘شضم نو˘˘كي˘˘شس
اذكو بعل˘م˘لا تاذ˘ل ىو˘ق˘لا
،قحلملا بع˘ل˘م˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا

يام13 مو˘˘˘ي ن˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
قÓطنا ةي˘ششع يأا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
باعلأ’ ةيقير˘فإ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

هذهب ةررقملا (رباكأا) ىوقلا
وينوي5 ىلإا1 نم ةأاششنملا

ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘˘مأا .1202
ة˘عا˘ق˘˘لا يأا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا

000.6) تاشضايرلا ةددعتم
ي˘ئا˘م˘لا ز˘كر˘م˘لاو ،(د˘˘ع˘˘ق˘˘م
،ح˘با˘شسم ة˘ثÓ˘ث م˘شضي يذ˘˘لا
لاغششأ’ا نم ءاهتن’ا رظتنيف
ربمتبشس03 ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ب
ل˘˘جأا ر˘˘خآا و˘˘هو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

يبملوأ’ا بكرملا مÓتشس’
رئب ةيدلبب عقاولا يشضايرلا
.نارهو قرشش ريجلا

لكيهلا اذه نأا ركذلاب ريدج
م˘هأا ن˘شضت˘ح˘ي˘شس ي˘شضا˘ير˘لا
نمشض ةيشضايرلا تاشسفانملا
91ـلا ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف

ضضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’
ي˘ف ةرر˘ق˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

5 ىلإا وينوي52 نم نارهو
.2202 ويلوي

م .ح

  هب ةقلطنملإ عيراششملإ مامتإإ لجأإ نم

نارهول يبملوألا بكرملاب ةلماعلا ديلل سسوشسحم زيزعت

نازيلغب اشسولهم اشصرق0402 زجح
ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
مايق اهدافم ةينمأ’ا حلاشصملل
تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب ن˘ي˘تا˘˘ت˘˘ف
باب˘ششلا ط˘شسو ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

تامولعملا كلت˘ل ’Ó˘غ˘ت˘شساو
ةمكحم لمع ةطخ دادعإا مت
ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةيئاشضقلا ةطرششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ثي˘ح ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
رثع نيا امهفيقوت نع ترفشسأا
اشصرق0402 ىلع امهتزوحب

قيقحتلل ارارمتشساو ا˘شسو˘ل˘ه˘م
د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب نذإا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘بو
ن˘˘ع ردا˘˘˘شصلا ضصا˘˘˘شصت˘˘˘خ’ا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ىد˘حإا ى˘لإا ناز˘ي˘ل˘غ ة˘م˘كح˘˘م
فيقوت مت ،ةيبونجلا تاي’ولا
ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘˘م ر˘˘˘خآا ضصخ˘˘˘شش
ءارجإا فلم زاجنإا مت ةيشضقلا
ركذلا يفلاشسلا دشض يئاشضق
.ةلادعلا مامأا هبجومب اومدق

  بويإ  .صس
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مهلصصت يتلا كلت يف ةهيرك حئاور ثاعبنا
بذبذتلا نوكتششي ةنتابب طابرب ناكشس

هايملاب ديوزتلا يف
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نا˘˘كشس ،ه˘˘جاو˘˘ي
ة˘فا˘ع˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب طا˘˘بر˘˘ب
نيع ةرئادل ايرادا ةعباتلا
ديدعلا ةنتاب ةي’وب ةتوتلا

تشصغن يتلا لكاششملا نم
مهتلعجو ةيمويلا م˘ه˘تا˘ي˘ح
هذه يف ضشيعلا نم نولمي
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ضصقن نأا ثيح ،ةفورعملا
برششلل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا

ح˘˘˘ئاور ثا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘نا اذ˘˘˘˘كو
را˘˘˘ششت˘˘˘نا ع˘˘˘م ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك
بر˘˘ق ءار˘˘ج ضضو˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
جر˘خ˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
فرشصلا ةكبششل يشسيئرلا
.يحشصلا
ضصق˘˘˘ن بل˘˘˘ط˘˘˘م ،رد˘˘˘˘شصت
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا دوز˘˘˘ت بذ˘˘˘بذ˘˘˘تو
بر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصلا

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م نا˘˘كشس بلا˘˘ط˘˘م
تاب ثيح ةيحÓفلا طابرب
مهتايموي قرؤوي ريخ’ا اذه
هذه نع ثحبلل مهعفديو
مئاد لكششب ةيويحلا ةداملا

تا˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضاو
بب˘˘شسلا لو˘˘ح ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
مامأا فقي يذلا يشسيئرلا

اننأاو ةشصاخ لاكشش’ا اذه
ل˘˘شصف ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م

بل˘ط˘˘لا ةدا˘˘يزو ف˘˘ي˘˘شصلا
ي˘˘ف ،ةدا˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ي˘˘ف د˘˘ب˘˘كت يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ةيفاشضا ةروتاف نونطاوملا
ق˘ير˘ط ن˘ع ها˘ي˘م˘لا بل˘ج˘˘ل

د˘شصق ها˘ي˘م˘˘لا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘شص
هذه عم مه˘تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت
.ةيويحلا ةداملا

نمشض ناكشسلا ،فاشضأاو
لÓ˘خ م˘ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ح˘˘ئ’
ل˘كششم ا˘ن˘ع˘˘م م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
ةهيركلا ح˘ئاور˘لا ثا˘ع˘ب˘نا

ةرا˘شضلا تار˘ششح˘لا اذ˘˘كو
ة˘شصشصخ˘م˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
اذ˘هو ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصل˘˘ل
بر˘ق˘لا˘ب ا˘هد˘جاو˘ت بب˘˘شسب
مهلع˘ج ا˘م ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م
ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل نو˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
اذه نم يئابولاو يحشصلا
.لكششملا

تÓ˘شضع˘م˘˘لا هذ˘˘ه ،ما˘˘مأاو
تاو˘˘˘˘شصأا تح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
مهتاءاد˘ن ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
دحل تيقب يتلا ةلوؤوشسملا
ر˘م’ا ل˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘ت ة˘˘عا˘˘شسلا

ي˘ف نو˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘كر˘˘ت˘˘تو
. رخأا راعششإا ىلا تمشص

نامثع راعرع

يفيرلا نكصسلا ةغيصص يف
تنششومت نيعب ةينكشسلا ةريشضحلا

ةينكشس ةدحو04ـب معدتت
دمحا دي˘شس و˘م˘كا˘ه˘لا لا˘ق
ةي’وب ةقرات ةيدلب ضسيئر
نا تن˘˘˘˘ششو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع
ةيدلبل ةينكشسلا ةريظحلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ة˘˘˘˘قرا˘˘˘˘ت
04ـب تزز˘ع˘ت تن˘ششو˘˘م˘˘ت
ةغيشص يف ةينكشس ةدحو
ي˘ت˘لاو ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كشسلا
يتيرق ربع اهزاجنا متيشس
يرا˘˘˘ب˘˘˘جو ةرا˘˘˘ب˘˘˘˘ج د’وا
ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘شض’ا˘˘˘ب م˘˘˘شسا˘˘˘ق
ج˘ما˘نر˘ب ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو071
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ط˘˘م˘˘ن
( APL) .در˘˘شسا ا˘˘م˘˘ك
ةنجل دا˘فا ه˘نا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةدا˘˘عا ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت
ي˘ب˘لا˘ط تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘شسارد
ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘كشسلا
اهددع غلا˘ب˘لاو يرا˘ج˘ي’ا
ف’ا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كا

ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘شسم˘˘˘خو
نيحششرملا ةمئاق د˘يد˘ح˘ت
ج˘ما˘نر˘ب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
ةزجنم ةينكشس ةدحو001
ةيدلبلا تقلت هنا افيشضم
02 ةفاشضاب ارارق ارخؤوم
ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘كشسم
021 ن˘م ة˘شصح مÓ˘˘ت˘˘شسا

ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘شص ن˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘كشسم
ناو م˘˘عد˘˘م˘˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا
ةر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضر’ا

ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ز˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘شسو
وه يذلا ديدجلا دجشسملا

.زاجن’ا روط يف يلاح
4,1سصيصصختو...

ةفاظن لجا نم رايلم
فاصص ينب طيحملا

دو˘˘ع˘˘˘شسم د˘˘˘ي˘˘˘شسلا بشسح
ينب ةرئاد ضسيئر يوطع
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تشصشصخ فا˘˘شص
ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ب فا˘شص ي˘ن˘˘ب
غلبي ايلام افÓغ تنششومت
لجا نم ميتنشس رايلم4,1
طي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع
ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا

 . ئطاوششلاو
متيشس تايلمع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نا

ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘شصم تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘˘ششا˘˘˘ن˘˘˘لا
ف˘˘كع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ىلع ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ة˘كر˘شش تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا د˘˘ق˘˘ع
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘شس
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لاو
ططخم دادع’ تاياف˘ن˘ل˘ل
داد˘عا م˘ت ثي˘ح ا˘هر˘ي˘ي˘شست
ضصا˘خ˘لا طور˘˘ششلا ر˘˘ت˘˘فد
ي˘ف و˘ه يذ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب

 .نÓع’ا روط
راطا يف ل˘خد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ت

م˘˘˘شسو˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’
.ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا فا˘˘ي˘˘ط˘˘˘شص’ا
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م تا˘شسل˘ج
ةفاظنلا لاجم يف ةلعافلا

ة˘يو˘˘لو’ا تي˘˘ط˘˘عا ثي˘˘ح
بناج ىلا ةنيدم˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ح
ع˘˘م ر˘˘خا ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
تايافنلل ةينطولا ةلاكولا

ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا مار˘˘با ل˘˘جا ن˘˘م
تايدلب ةيقب ن˘ي˘بو ا˘ه˘ع˘م
ط˘ط˘خ˘م ةدا˘˘ع’ ةر˘˘ئاد˘˘لا
.تايافنلا رييشست

 ةنوب Úصسح

نم نيديفتصسملل  ةيلوألا مئاوقلا ريهطت ىلع ايلاح فكعت ةيئلولا ةنجللا نأا يعامتجلا طاصشنلا ريدم فصشك
يف نيلياحتملا نيلجصسملا داعبتصسل ةيرادإلا تاقيقحتلا يف عورصشلا لÓخ نم ناصضمر رهصشل ةيلاملا تاناعإلا

ةزوعملا تÓئاعلا تافلم ةصساردو ءاصصحإا تايدلبلل ةعباتلا ةيعامتجلا ناجللا ةيقب لمكتصست نأا راظتنا
.ةينعملا  ةرازولا اهتعصضو يتلا طورصشلا قفو

ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘ج˘ل˘لا تط˘ق˘شسأا
ةنشسلا هذه تايد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ىلع رفوتت يتلا تÓئاعلا لك
ة˘قا˘ط˘ب كل˘˘م˘˘ت وأا  تبا˘˘ث ل˘˘خد
وأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن ةرا˘˘ي˘˘شسل ة˘˘يدا˘˘˘مر
نيقاعملا نع كيهان ، ةيحايشس
ىلع ايرهشش نولشصحتي نيذلا

طور˘شش ي˘هو قا˘ع˘م˘لا ة˘ح˘˘ن˘˘م
ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كششبو تم˘˘ها˘˘شس
نم نيديفتشسملا ددع ضصيلقت
فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا

تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘قرأا تل˘˘˘˘شصو
ديفتشسم فلأا06 ىلإا ةزوعملا

ر˘˘˘كذو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
دشصر مت ه˘نأا˘ب ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ل˘جا ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ
ى˘ل˘ع ة˘ح˘ن˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

ثيح ،ةرادإا لك ةينازيم بشسح
غلب˘م ن˘ما˘شضت˘لا ةرازو تح˘ن˘م
ا˘م˘ن˘ي˘ب را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م03
21 غ˘ل˘˘ب˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا تشصشصخ
3 غلبم ىلع ةدايز رانيد نويلم
ة˘ن˘˘يز˘˘خ ن˘˘م را˘˘ن˘˘يد ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
رثكأاب  لفكتلا دشصق تايدلبلا

ةزو˘ع˘م ة˘ل˘ئا˘ع ف˘˘لأا14 ن˘˘˘م
تÓئاعلا اريثك لوعت لباقملاب
كو˘كشصلا هذ˘ه ى˘ل˘ع ةزو˘ع˘م˘لا
ىتح ناشضمر رهشش ةيادب لبق
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘ي
ةاعارم ةيرورشضلا اه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا
،ةبعشصلا ةيداشصتق’ا  اهفورظل
ءو˘شسو بار˘˘ط˘˘شض’ا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
هذ˘˘ه با˘˘شش يذ˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ ةيلمعلا
تايدلبلا ضضعب ترمتشسا نيأا
ةياغ ىلإا ةحنملا هذه بشص يف
ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘شصن˘˘لا

  .ناشضمر
تعد قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘˘˘˘فو
ة˘ح˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

تاطلشسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ما˘شضت˘لا
هذ˘ه˘ل  د˘ي˘ج˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
اهتب˘حا˘شص ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

.يشضاملا ناشضمر رهشش لÓخ
ةيبونجلا تايدلبلا
تاطحم ىلإا ةجاحب

ةيتامدخ
تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘شصأا ر˘ط˘˘شضي
ىلإا نيل˘قا˘ن˘لا ى˘ت˘حو ة˘شصا˘خ˘لا

نود ة˘ل˘يو˘ط تا˘فا˘˘شسم رو˘˘ب˘˘ع
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت وأا ة˘˘حار˘˘ل˘˘ل  ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
تاءا˘شضف دو˘جو مد˘ع˘ل دو˘قو˘لا

ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ
يتلا ةيبونجلا لقنلا طوطخل
001 ن˘م د˘يزأ’ ا˘ه˘لو˘ط د˘ت˘م˘ي

بشسح يعدتشست ةيعشضو ملك
ع˘يرا˘ششم ع˘شضو ن˘˘ي˘˘كت˘˘ششم˘˘لا
تا˘ط˘ح˘م د˘˘ي˘˘ي˘˘ششت˘˘ب ي˘˘شضق˘˘ت
ىلع تامدخلا فلتخم ضضرعت

وأا نيقئاشس نم قيرطلا يرباع
كلت ناو اميشس نيرفاشسم ىتح
ةقطنم ربتعت ةيبونجلا قطانملا

ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ن˘ي˘˘ب رو˘˘ب˘˘ع

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يوار˘˘ح˘˘شصلا ند˘˘م˘˘لاو
راششب ،ةماعنلا ،ضضيبلا  رارغ
مهنأاب  ء’ؤوه فاشضأاو .راردأاو
ةلاح يف ةريبك ةبوعشص نودجي
با˘ط˘عإا˘ب م˘ه˘تارا˘ي˘˘شس ة˘˘با˘˘شصإا

ذافنب اه˘ن˘م ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘شصا˘خ
يف ءاقبلل مهرطشضي امم دوقولا
ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘˘شسل ءار˘˘ع˘˘لا
ةد˘عا˘˘شسم˘˘لا لو˘˘شصو را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ضضع˘˘˘ب ع˘˘˘جرا ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ضصاو˘˘خ˘˘لا ن˘˘ير˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
اذ˘ه ن˘م ع˘يرا˘ششم˘ل ن˘ي˘ل˘ما˘ح˘لا
˘˘ماد˘˘ع˘˘نا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘شسم عو˘˘˘ن˘˘˘لا

ى˘˘لإا تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
يتلا ةيطارقور˘ي˘ب˘لا تاءار˘جإ’ا
تارادإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘شسرا˘˘م˘˘ت
ىلإا ء’ؤوه مدقت دنع ةيلحملا

لوشصحلا لجا ن˘م ا˘ه˘ح˘لا˘شصم
كل˘ت حا˘ت˘ت˘ف’ ضصي˘خار˘ت ى˘ل˘˘ع
نومد˘ط˘شصي ثي˘ح تا˘ط˘ح˘م˘لا

ا˘هو˘˘ف˘˘شصو ج˘˘ج˘˘ح˘˘ب ةر˘˘م ل˘˘ك
اهلمج˘م ناو ة˘شصا˘خ ة˘ي˘هاو˘لا˘ب
م˘ه˘ي˘شضارأا ف˘ي˘ن˘شصت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘حا˘شسم˘لا ن˘م˘شض
حيراشصت ى˘ل˘ع م˘ه˘تزا˘ي˘ح م˘غر

ى˘ت˘حو ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م
تاءار˘˘˘جإ’ا نأا ’إا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
ىلإا لوشصو˘لا در˘ج˘م˘ب ف˘قو˘ت˘ت
يتلا يراجتلا لجشسلا  ةيريدم
فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ئاد ضضفر˘˘˘˘ت
ىرخأا ةه˘ج ن˘مو ،ح˘يرا˘شصت˘لا˘ب

مجانملاو ةقا˘ط˘لا ر˘يد˘م ف˘ششك
91 دوجو تشصحأا هحلاشصم نأا
’ بونجلا يف ةزكرمتم ةيدلب
تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘˘ت

د˘شصر را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ
ز˘ج˘ع˘˘لا كارد˘˘ت˘˘شس’ ع˘˘يرا˘˘ششم
ا˘˘هاو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘شسم˘˘˘لا
بهأا˘ت˘ت ه˘ح˘˘لا˘˘شصم نا˘˘ب Ó˘˘ئا˘˘ق

4 زا˘˘ج˘˘نا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم قÓ˘˘˘طإ’
دو˘قو˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ل تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
يديشس ،بيعشش يديشس تايدلبب

،و˘˘˘حد يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ،ضشودا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
.ىلوأا ةلحرمك ديشسملاو

ودبع.سص

ناصضمر لبق مئاوقلا ريهطت ةيلمع دعب

سسابعلب يديشسب ةزوعم ةلئاع فلأا14 نم رثكأا ءاشصحإا

فافجلاو حصشلا ةجوم دعب
تاطقاشستلا

حورلا ديعت ةيرطملا
ناشسملتب نيحÓفلل

ةيرطملا تاطقاصستلا تفلخ
ةيلو ندم فلتخم اهتدهصش يتلا

اعابطنإا ةيدودحلا ناصسملت
نيحÓفلا ىدل ةحرفو ايباجيإا
حاجنإل اهيلع نونهاري نيذلا
ربتعيو يحÓفلا مصسوملا
تاطقاصستلا هذه نونطاوملا
مهم تقو يف تءاج ةيرطملا

سساكعنإا اهل نوكيصس ثيح
تاجتنملا ىلع يباجيإا
ةفلتخملا ةيحÓفلا

هيعونب حمقلاو ريعصشلاك
تاجتنملا ىتحو لاطرخلاو
سشعنتصس تاطقاصستلا ىرخألا
اذكو ةعورزملا تاحاصسملا
امم ةيوعرلا تاحاصسملا
ليلقتلا يف ةلاحم ل مهاصسيصس
ةفصصب نيلاوملا ةاناعم نم

مايأا لبق ناك امدعب ةصصاخ
راطنقلا ءانتقإا ىلإا نورطصضي
نيبام فلعلا  نم دحاولا

رمألا وهو جد0024و جد0053
تاهجلا ةبلاطم ىلإا مهعفد يذلا
لخدتلا ةرورصضب ةلوؤوصسملا

راكتحإلا ةلواحم حبكو
نأا هركذ ريدج .ةبراصضملاو
ىلع زوحت ناصسملت ةيلو
تاحاصسملا نم ةعصساصش ةحاصسم
ريصشن امك ةيوعرلاو ةيعارزلا

ناصسملت ةيلو دجاصسم نأا كلذك
تبصسلا موي ةزيمم ءاوجأا تفرع
.ءاقصستصسإلا ةÓصص ةماقإاب

سشاتيلتوب

ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م م˘ظ˘ن
لجحلا ن˘ي˘ع ي˘ف د˘م˘ح˘م نا˘يز
راد عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب  ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘ب
ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مد’او ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘مÓ˘عإا ا˘˘مو˘˘ي ، ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
ةز˘˘ه˘˘جأا لو˘˘ح ا˘˘˘ي˘˘˘شسي˘˘˘شسح˘˘˘تو
نع ثحبلا تاينقتو ليغششتلا
نيوكتلا ةب˘ل˘ط ةد˘ئا˘ف˘ل ل˘م˘ع˘لا
قود˘ن˘شص ن˘˘م ل˘˘ك بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ةلاكوو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
ضضر˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘شست
.ليغششتلا ةلاكوو رغشصملا
قيشسنتلاب دمعي يمÓعإ’ا مويلا

بارت ربع ثÓثلا ت’اكولا عم
ةيجيتارتشسإا قيبطت ىلإا ةي’ولا

با˘ب˘ششلا با˘ط˘ق˘ت˘شس’ ةد˘˘يد˘˘ج
مايأا ميظنت لÓخ نم ،هتائف لكب
ليغششتلا ريبادت حرششل ةيمÓعإا

ءا˘˘˘ششنإا قر˘˘˘طو ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لاو
ةحجان ةيرام˘ث˘ت˘شسا تا˘شسشسؤو˘م
،ةي’ولاب ةي˘فا˘شضإا ةور˘ث ق˘ل˘خ˘ت
بشسن نم ضصيلقتلا بناج ىلإا

رهشست يذلا تقولا يف ،ةلاطبلا
افلاشس ةروكذملا ت’اكولا هيف
تاءار˘جإ’ا م˘هأا ح˘ي˘شضو˘ت ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘ل˘ل ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مد˘˘ن’ا
قيرط نع ةيعامتج’ا تائفلا

.معدلا ةزهجأا فلتخم
نم بقتري هنأا اودكأا نولخدتملا

ن˘م ةرادإ’ا بير˘ق˘ت ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه
ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ ة˘˘˘شصا˘˘˘خ با˘˘˘ب˘˘˘ششلا
ل˘ف˘كت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا
ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
ق˘˘ّل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘حور˘˘˘ششلا
ةجهتنملا ةديدجلا تاءارجإ’اب
ة˘ي˘ب˘ير˘˘شضلا تاءا˘˘ف˘˘عإ’ا ن˘˘عو
قر˘˘طو ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘شض ه˘˘˘ب˘˘˘ششلاو
ةفاشضإ’اب ،اه˘عاو˘نأاو ل˘يو˘م˘ت˘لا
ءاطعإاو راو˘ح˘لا با˘ب ح˘ت˘ف ى˘لإا

ةر˘م˘ت˘شسم ة˘ي˘ح˘ي˘شضو˘ت ةرو˘˘شص
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘˘ح
م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘تو ل˘˘غ˘˘ششلا بشصا˘˘ن˘˘م
اهعقاوم لÓ˘خ ن˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

يذلا كوبشسيافلا ىلع ةيمشسرلا
تاحارتقا لك رششن ىلع رهشسي
يف ءاوشس مئاد لكششب فيظوتلا
وأا يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا  عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
وبلاط نو˘كي ي˘كل ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
لكب ل˘ما˘ك م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
كلذو ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘نÓ˘˘˘عإا
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شس’او ا˘˘ي˘˘ششا˘˘م˘˘ت
ةرادإ’ا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
حلاشصم اهلÓخ نمو ةيشصولا
. ةبدتنملا ةرازولا

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘شضتو
ه˘ن˘شضت˘حا يذ˘لا ي˘شسي˘شسح˘˘ت˘˘لا

ن˘م ا˘ب˘نا˘˘ج ،ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
تاينقت لوح راوحلاو ضشاقنلا
دهشش يذلاو ،لمعلا نع ثحبلا

ني˘شصبر˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا رو˘شضح
نع فرعتلل فوغششلا بابششلاو
ملح نأاو ةشصاخ ليغششتلا ةزهجأا

ىل˘ع لو˘شصح˘لا و˘ه با˘شش ل˘ك
.لمع بشصنم

فصسوي نب  رصضخل

ةحجان تاصسصسؤوم ءاصشنإاو ليغصشتلا تايلآا نع ثحبلا لجأا نم
  ةليشسملاب ينهملا نيوكتلا زكرم يشصبرتم ةدئافل يمÓعإا موي
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فلششلا ةي’و

ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم
226630910205990 :يئابجلا مقرلا

ةيرامعملا ةشسدنهلا يف  ةدودحم ةينطو ةقباشسم نع نÓعإا
30/1202 :مقر

ةيرامعملا ةشسدنهلا يف ةدودحم ةينطو ةقباشسم ءارجإا نع ةيلحملا ةراد’ا ريدم فرط نم Óثمم فلششلا ةي’و يلاو نلعي
 .فلششلا- ةجاجم شضيبأا ةيدلب - لومريب د فنشص ةيئادتبا ةشسردم زاجنا ةعباتمو ةشسارد :ةشصاخلا

وأا نييرامعملا نيشسدنهملل ينطولا لودجلا يف ةلجشسملا تاشساردلا بتاكم ،نييرامعملا نيشسدنهملل ’ا ةكراششملا نكمي ’
:اهل يتلا ةيمومعلا تاشساردلا بتاكمو يرامعم شسدنهم ةنهم ةشسراممل ةدمتعملا
:ةينهملا تاردقلا -أا

يراجت لجشس وأا يرامعم شسدنهم ةنهم ةشسراممل دامتعا ةداهشش وأا نييرامعملا نيشسدنهملل ينطولا لودجلا يف ليجشست ةداهشش ^
.ةيندملا تاكرششلا ةلاح يف يشساشسأ’ا نوناقلا وأا ةيمومعلا تاشساردلا بتاكمل

:ةيلاملا تاردقلا -ب
جد00.000.004          )9102-8102-7102) ةريخأ’ا تاونشسلل لامعأ’ا مقر غلبم طشسوتم ^
رششؤوي يونعم شصخشش ةلاح يفو ،بئارشضلا حلاشصم فرط نم لوشصولا متاخ لمحت )9102-8102-7102) تاونشسلل ةيلاملا لئاشصحلاب ةرربم

.(يعيبطلا شصخششلا) تاكرششلل ةبشسنلاب دمتعم بشساحم وأا تاباشسح ظفاحم هيلع
ةينقتلا تاردقلا -ج
:ةيداملا لئاشسولاو ةيرششبلا لئاشسولا ،ةينهملا عجارملا ىلع رفوتت

 ةينهملا عجارملا1-ج
تاداهششب  ةرربم51/50/8891 خيراتب كرتششملا يرازولا رارقلل اقبط رثكأا وأا»B« فنشص ةعباتمو ةشسارد  عورششم لقأ’ا ىلع تزجنأا̂ 
 .نويمومعلا عيراششملا باحشصأا نم ةملشسم ذيفنتلا نشسح
:ةيرششبلا تاردقلا2-ج
يف رتشسام  ةداهشش وأا ةيرامعملا ةشسدنهلا يف رتشسام ةداهششل لماح وأا ةيندملا ةشسدنهلا يف شسدنهم وأا يرامعم شسدنهم) عورششم شسيئر̂ 

(تاونشس30 نع هتربخ لقت ’) (ةيندملا ةشسدنهلا
.(نيتنشس نع هتربخ لقت ’) ءانبلا لاجم يف شسنوشسيل ةداهشش وأا ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاشساردلا ةداهشش وأا يماشس ينقت̂ 
نم رهششأا30 ىدعتت ’ هتيحÓشصSANC al à noitailiffA باشستن’ا ةداـــهششب ةــموعدم تاداــهششلل خشسنب ةـتبثم ةــيرششبلا تايناكمإ’ا-
ةربخلا ةداهششب تبثت ةربخلا تاونشس ددع،ةحلاشص)ATC( معدم لمع دقع  ،)DIC( تاداهششلا يوذ جامدإا دقع وأا شضورعلا حتف موي
درف لكب ةشصاخلا ةربخلاو ةيعونلا ،نايبلا ديدحت لمحت فلملا يف ةقفرم ةيرششبلا تايناكم’ا ةمئاقك+VC ةيتاذلا ةريشسلاو
 :شضورعلا ميدقت
:اهركذ يتآ’ا لوعفملا يراشسلا نوناقلا يف اهيلع شصوشصنملا ةيرادإ’ا قئاثولا قفرت نأا بجي
:ىلع يوتحي نأا بجي حششرتلا فلم شضرعلا (1
موتخمو يشضمم ،خرؤوم ،نودم حششرتلاب حيرشصت -1
 موتخمو يشضمم ،خرؤوم ،نودم ةهازنلاب حيرشصت -2
 .تاكرششلل يشساشسأ’ا نوناقلا نم ةخشسن -3
 تاشساردلا بتكم مازلإاب شصاخششأÓل حمشست يتلا تاشضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا-4
:نيدهعتملا وأا نيحششرملا تاردق مييقتب حمشست ةقيثو لك-5
:ةينهملا تاردقلا

 .يرامعم شسدنهم ةنهم ةشسراممل دامتعا ةداهشش وأا جذومنلل اقبط نييرامعملا نيشسدنهملا لودج يف ليجشست ةداهشش̂ 
:ةيلاملا تاردقلا -ب
رششؤوي يونعم شصخشش ةلاح يفو ،بئارشضلا حلاشصم فرط نم لوشصولا متاخ لمحت)9102-8102-7102)  تاونشسل ةيلاملا لئاشصحلاب ةرربم

  .(يعيبطلا شصخششلا) تاكرششلل ةبشسنلاب دمتعم بشساحم وأا تاباشسح ظفاحم هيلع
 ةينقتلا تاردقلا -ج
 :ةيرششبلا لئاشسولاو ةينهملا عجارملا ىلع رفوتت

ةينهملا عجارملا1-ج
.نويمومعلا عيراششملا باحشصأا نم ةملشسم ذيفنتلا نشسح تاداهششب رربم

:ةيرششبلا تاردقلا2-ج
موي نم رهششأا30 ىدعتت ’ هتيحÓشصSANC al à noitailiffA  باشستن’ا ةداهششب ةموعدم تاداــهششلا خــشسنب ةتبثم ةـــيرششبلا تايناكمإ’ا-
ةربخلا ةداهششب تبثت ةربخلا تاونشس ددع ددع ،ةحلاشص)ATC( معدم لمع دقع ،)DIC( تاداهششلا يوذ جامدإا دقع وأا شضورعلا حتف
 درف لكب ةشصاخلا ةربخلاو ةيعونلا ،نايبلا ديدحت لمحت فلملا يف ةقفرم ةيرششبلا تايناكمإ’ا ةمئاقك+VC ةيتاذلا ةريشسلاو
 عقوملا ةرايز حيرشصت-
:ةرابع لمحيو موتخمو لفقم فرظ يف عشضوت هÓعأا ةروكذملا قئاثولا لك

 ةيرامعملا ةشسدنهلا يف ةدودحم ةينطو ةقباشسم نع نÓعإا»
 فلششلا- ةجاجم شضيبأا ةيدلب- لومريب د فنشص ةيئادتبا ةشسردم زاجنا ةعباتمو ةشسارد : عورششملا

«30/1202 :مقر
«حششرتلا فلم»

«شضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»
 يلاملاو تامدخلا ،ينقتلا شضرعلا
 :ينقتلا شضرعلا-ا

(III قحلم) موتخمو يشضمم ،خرؤوم ،نودم باتتك’اب حيرشصت _
 ةيريربت ةينقت ةركذم _
 ديلا طخب «لبقو أارق» ةرابع هتاحفشص رخآا يف لمحي طورششلا رتفد _
 نيدهعتملا تاردق مييقتب حمشست ةقيثو لك _
 :ةرابع لمحي قلغم لوأا فرظ يف ةبولطملا قئاثولا عيمج عشضوت

 ةيرامعملا ةشسدنهلا يف ةدودحم ةينطو ةقباشسم نع نÓعإا»
«30/1202 مقر
«ينقتلا شضرعلا»

 «ةقباشسملا عوشضومو ةشسشسؤوملا ةيمشست»
تامدخلا شضرع-ب
:لشصفم ريرقت عم تاططخملا فلم-1
 عقوملا ططخم _
1/0001 وأا1/005ملشس ىلع زكرملل لماشش ططخم _
 (005/1 :ملشس) ةلتكلا ططخم _
 ميمشصتلا ئدابم ططخم _
(002/1 :ملشس)  ةيجراخلا ةئيهتلا ططخم _
(002/1 :ملشس) تايوتشسملا فلتخم ططخم _
(002/1 :ملشس)  ةيرشضحلا ةهجاولاو تاهجولا _
 عورششملل ةحشضوملا ةيشضرعلاو  ةيلوطلا عطاقملا _
  عورششملل يميدقت ريرقت _
 طوغشضم شصرق ىلع مدقم يميدقت ريرقت _
ميمشصتلا مييقتل ةمهم ربتعت ةقيثو يأاو _
 تاشساردلا بتكم فرط نم حرتقملا زمرلا لمحتو ةماق’ا ناونعو تاشساردلا بتكم ةيمشست لمحت ةمئاق ىلع يوحي فرظ-
 ةرابع لمحي قلغم يناث فرظ يف ةبولطملا قئاثولا عيمج عشضوت

 ةيرامعملا ةشسدنهلا يف ةدودحم ةينطو ةقباشسم نع نÓعإا»
«30/1202 مقر
«تامدخلا فلم»

«ةقباشسملا عوشضومو ةشسشسؤوملا ةيمشست»
:يلاملا شضرعلا - ج
)VI مقر قحلم) ةموتخمو ةيشضمم ةنودم دهعت ةلاشسر _
موتخمو يشضمم ءولمم يريدقتو يمك ليشصفت _
ةرابع لمحي قلغم فرظ يف ةبولطملا قئاثولا عيمج عشضوت

 ةيرامعملا ةشسدنهلا يف ةدودحم ةينطو ةقباشسم نع نÓعإا»
«30/1202 مقر
«يلاملا شضرعلا»

«ةقباشسملا عوشضومو ةشسشسؤوملا ةيمشست»
 :ةرابع ’ا لمحي ’ مهبمو لفقم يجراخ فرظ يف عشضوت (يلاملاو تامدخلا ،ينقتلا) ةثÓثلا شضورعلا

 ةيرامعملا ةشسدنهلا يف ةدودحم ةينطو ةقباشسم نع نÓعا
........................................................ عورششملا

30/1202 : مقر
«شضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»

 .فلششلاب يراد’ا يحلا فلششلا ةي’ول ةيلحملا ةراد’ا ريدم ديشسلا ىلا لشسرت
.POMOB  وأا ةينطولا دئارجلا يف نÓعإ’ا اذهل رودشص لوأا نم اءادتبإا مايأا)01) ةرششعـ ب حششرتلا فلم شضورعلا ريشضحت ةدم تددح-1
حتف ةشسلج نوكتو ،’اوز (اشس00:41) ةعاشسلا لبق شضورعلا ريشضحت ةدمل موي رخأا يف حششرتلا تافلم شضورع عاديإا خيرات ددح-2
.’اوز (اشس00:41) ىلع شضورعلا عاديإ’ موي رخأا شسفن يف شضورعلا

. يلاوملا لمعلا موي ىلإا ددمي هنإاف ةلطع موي شضورعلا حتف موي فداشص اذإا -
دئارجلا يف نيحششرملل يلوأ’ا رايتخ’ا نÓعإا  رودشصل موي لوأا نم موي52  :ـب ةيلاملاو تامدخلا ،ةينقتلا شضورعلا ريشضحت ةدم تددح -3
.POMOB  وأا ةينطولا
حتف ةشسلج نوكتو ،’اوز (اشس00:41)ةعاشسلا لبق شضورعلا ريشضحت ةدمل موي رخأا يف ةيلاملاو تامدخلا ،ةينقتلا شضورعلا عاديإا خيرات ددح -4

. ةينلع تشسيل  تامدخلا شضورع حتف ةشسلج ،’اوز (اشس00:41) ىلع شضورعلا عاديإ’ موي رخأا شسفن يف ةينقتلا شضورعلا ةفرظا
. يلاوملا لمعلا موي ىلإا ددمي هنإاف ةلطع موي شضورعلا حتف موي فداشص اذإا -
اءادتبا رهششأا(30) ثÓث اهيلإا افاشضم (موي52) شضورعلا ريشضحت ةدم يواشست ةدمل ةليط مهشضورعب نيمزلم نوحششرتملا ىقبي:ةظحÓم
 .(ةيلاملاو تامدخلا ،ةينقتلا شضورعلا ) شضورعلا عاديإا خيرات نم

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 تايعمجلا بتكم -  ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم -  تاعزانملاو ةماعلا نوؤوششلا ،نينقتلا ةيريدم -  رئازجلا ةي’و

ةيبرتلاو ةشضايرلا : فنشصلا /34/0202 : فلملا مقر -0202 / ج م / ع شش م/ م ع شش ت م /681:مقر
.ةيندبلا

 يشسيشسأاتلا حيرشصتلا ليجشست لشصو
قلعتملا2102 يفناج21 ـل قفاوملا ـه3341 ماع رفشص81 يف خرؤوملا21/60 مقر نوناقلا ىشضتقمب
51 مويلا اذه مت62/20/0202 يف ةخرؤوملا ةيشسيشسأاتلا ةماعلا ةيعمجلا رشضحم ىلع ءانبو ،تايعمجلاب
 : ةامشسملا ةيشضايرلا ةيئ’ولا ةيعمجلل يشسيشسأاتلا حيرشصتلا ليجشست لشصو ميلشست0202 ربمتبشس

 رامشسلا يداو بابشش دئار / يواهلا يشضايرلا يدانلا
 .رامشسلا يداو ةيدلب يفاقثلا بكرملا :ـب اهرقم نئاكلا

.يدهم نياشسح ديشسلا :ةيشسيشسأاتلا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ بختنملا ةيعمجلا شسيئر
.يداولا باب :ـب31/90/6991 :دايدز’ا ناكمو خيرات
.رامشسلا يداو ةيدلب دارم ششوديد يح :ـب (ة)نطاقلا

62/20/0202 يف ةخرؤوملا ةيشسيشسأاتلا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ نيبختنملا ةيذيفنتلا ةئيهلا ءاشضعأا ةمئاق
ةيعمجلا يف ةفيظولا :بقللاو مشس’ا

ةيعمجلا شسيئر :يدهم نياشسح
شسيئرلا بئان :ةزمح يميلشس

 ماع نيمأا :ريمشس يشساق جاح
لاملا نيمأا:حاتفلا دبع شسوماد
 وشضع :ناوشضر ناششر
  وشضع :مÓشسإا فشسوي ةعرتوب



جيوتت ىلع نهاري وناشساك
›اطيإلا يرودلاب نÓيم Îنإا
ةركلا م˘ج˘ن و˘نا˘شسا˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ن˘هار˘ي
نÓيم رتنإا يدان ىلع قبشسأ’ا ةيلاطيإ’ا
اذ˘ه يرود˘لا ل˘ط˘ب نو˘كي فو˘شس ه˘نأا˘˘ب
هل ضسفانم دجوي ’ هنأا اًدكؤوم مشسوملا
لودج نÓيم رتنإا ردشصتيو.ايلاطيإاب
حيرم قرافب يلاطيإ’ا يرودلا بيترت

ناهرلا ضسراف تابو هيشسفانم برقأا نع
يف.مشسوملا اذه يرودلا بقل ىلع
تاحير˘شصت لÓ˘خ و˘نا˘شسا˘ك لا˘ق ن˘ي˘ح
ه˘يد˘ل ضسي˘ل نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا‘‘ :ة˘ي˘فا˘˘ح˘˘شص
وتيدوكشسإ’اب زوفلا مهنكمي ،ضسفانم
دادعتشس’ا مهيلعو ةوقو يعو مهيدلو
:عباتو.‘‘عوبشسأ’اب طقف ةدحاو ةارابمل
لخدي بع’ لك ،ءامشسلا نم ةبه هذه‘‘
ةديج ةروشصب هقيرط يف ريشسي بعلملا
ىتح وأا ةقيقد ةدمل بعلي ناك ءاوشس
تررشس دقل‘‘ :فاشضأا مث.‘‘قئاقد رششع
ةدايق يت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ى˘لو˘ت ا˘مد˘ن˘ع
قيرفلا نأا ينعي اذهف ،يميكح فرششأا
.‘‘هعبتي هلمكأاب
ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا مو˘ق˘ي‘‘ :ل˘م˘كأاو
ناك اذإا هنإا لوقأاو ةياغلل ديج لمعب

هذه يفو هدق˘ت˘نأا ا˘نإا˘ف هدا˘ق˘ت˘نا ي˘ل˘ع
لك رتنإا ررقي ،ايلاطيإا يف ةظحللا
ان˘ي˘نا˘ه˘ت ،هر˘ي˘شصم د˘ي˘شس و˘ه˘ف ءي˘شش
ضسيشسكيلأا ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘ع’و ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ن˘شسكيرإا نا˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘كو ز˘˘ي˘˘ششنا˘˘شس
اًريخأا بردملا راكفأ’ اومشضنا نيذلا

.‘‘ميظعلا مهلشضف وه اذهو
ربكألا ديفتشسملا يشسليششت

يتبمل عم لانشسرآا عيقوت نم
اًدع˘ت˘شسم ي˘شسل˘ي˘ششت نو˘كي نأا ن˘كم˘ي
ع˘قو اذإا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘فد ي˘ق˘ل˘ت˘ل
قيرف عم يتبم’ قراط نوتيارب عفادم
نم غلابلا ،يتبم’ مشضناو.لانشسرأا
دع˘ب نو˘ت˘يار˘ب ى˘لإا ،ا˘ًما˘ع02 رم˘ع˘لا

‘‘جديرب دروفمات˘شس‘‘ بع˘ل˘م ةردا˘غ˘م
هينج نييÓم3 لباقم0202 رياني يف
بعÓلا رداغ اذإاو.طقف ينيلرتشسإا
،ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف نو˘˘˘ت˘˘˘يار˘˘˘ب با˘˘˘ششلا
ة˘ب˘شسن ى˘ل˘ع ي˘شسل˘ي˘ششت ل˘شصح˘˘ي˘˘شسف
دنب ببشسب نوتيارب موشسر نم ةيوئم
ىلإا يتبم’ مشضنا امدنع .هدقع يف
قيرف قفاو ،يبونجلا لحاشسلا قيرف
م˘ل ع˘ي˘ب طر˘شش ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘تو˘˘ب ما˘˘هار˘˘غ
 .زولبلا عم هنع فششكي
،ونامور ويزيرباف ي˘فا˘ح˘شصل˘ل ا˘ًق˘فوو
دقاعتلل اًظح رفوأ’ا وه لانشسرآا نإاف
.يزيلجنإ’ا باششلا عم
تاعافد ميعدتل دوعي ينيلليك

وتروب مامأا سسوتنفوي
ةيلمع نأاب ةيفاحشصلا ريراقتلا تدكأا
يدان عفادم ينيلليك ويجروج ءافشش
ٍوحن ىلع ريشست يلاطيإ’ا ضسوتنفوي

.ةياغلل ةبيرق هتدوع تتاب ثيح ديج
ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شص تر˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كو
م˘قا˘˘ط˘˘لا نإا˘˘ف ،‘‘ترو˘˘ب˘˘شسو˘˘تو˘˘ت‘‘
ا˘ًج˘ما˘نر˘ب ة˘شسارد˘ب ما˘ق د˘ق ي˘ب˘ط˘˘لا

ريبكلا بعÓلا يفا˘ع˘ت˘ل ا˘ًفد˘ه˘ت˘شسم
ضصرحب لماعتللو ةيجيردت ةروشصب
.هتباشصإا عم
تا˘شسا˘كت˘نا يأا ثود˘ح ءا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘بو
دعوم كا˘ن˘ه نو˘كي˘شس ه˘نإا˘ف ،ة˘ئ˘جا˘ف˘م
ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي د˘˘ئا˘˘ق ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل دد˘˘˘ح˘˘˘م
.تايرابملاو تابيردتلاب ةكراششملل
ةرو˘شصب ي˘ن˘ي˘ل˘ل˘ي˘ك بي˘غ˘ي فو˘˘شسو
د˘شض ق˘ير˘ف˘لا ةارا˘ب˘م ن˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

ن˘م ن˘كلو تب˘شسلا ءا˘˘شسم و˘˘ي˘˘شست’
ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي د˘جاو˘ت˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
بايإا يف وتروب مامأا هقيرف ةارابمب
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث

ةنولششرب رود فششكي ريريف
ديدجتلا نم يبابم بارتقا يف

نامريج ناشس سسيرابل

صسيراب يدان فاششك ريريف صسيولل ناك
نم ةرت˘ف˘لإ ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لإ نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس

يف إًريبك إًرود0202 ىتحو9002 ماع
ةمشصاع˘لإ يدا˘ن˘ل ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك لا˘ق˘ت˘نإ
ىر˘˘ي ثي˘˘˘ح ،7102 ما˘ع ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘˘ف˘˘لإ
لطب دقع ديدمت لوح ةيباجيإإ تإراششإإ
ىت˘ح د˘ق˘ع˘ب ي˘با˘ب˘م ط˘ب˘تر˘يو.ملاعلإ

نا˘˘˘شس صسيرا˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م2202 ما˘˘˘ع ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شص
يف ركفي يبابم لإز ام ثيح ،نامريج

ىلإإ هرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خإ دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو.هلبقتشسم
هت˘ما˘قإإ ةر˘ت˘ف ل˘ي˘ط˘ي نأإ ا˘مإإ ،ن˘ي˘لا˘م˘ت˘حإ

.لبقملإ فيشصلإ لحري وأإ قيرفلاب
بعÓلإ عشضو لإز ام ،يلاحلإ تقولإ يفو

ليلد يأإ كرتي ’ هنأ’ ام دح ىلإإ اًشضماغ
فاششك ريريف صسيول ىريو.هرإرق ىلع
نا˘ك يذ˘لإو نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس صسيرا˘ب يدا˘˘ن
ور˘˘ي˘˘ت˘˘نأإ ع˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘ب ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘ي

يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م˘˘لإ ي˘˘ك˘˘ير˘˘ن˘˘ه
يدان حلاشصل ةيباجيإإ تإراششإإ يشسيرابلإ
د˘ق˘ع د˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لإ ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لإ
تاحيرشصت لÓخ ريريف لاقو.بعÓلإ

ه˘نإإ ،؟ي˘با˘ب˘م د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت’’ :ة˘ي˘فا˘˘ح˘˘شص
ثدح ام نكل ،نيفرط نيب عمجي صشاقن
.’’لمأ’إ حنمي ةنولششرب يف
ةيباجيإإ تإرششؤوم كانه نأإ ىرأإ’’ :عباتو
لك يف هعم تشسل انأإ ،ةإرابملإ هذه يف
ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب نور˘ك˘ف˘ي م˘ه˘ن˘˘ك˘˘ل مو˘˘ي
ريريف صسيول بعلو.’’يقطنم رمأإ إذهو
ىلإإ ي˘˘با˘˘ب˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نإ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ًم˘˘˘شسا˘˘˘ح إًرود
نم7102 ماع يف نامريج ناشس صسيراب

ءانثأإ صصاخ لكششب هشسفن راهظإإ لÓخ
.بعÓلإ ةئيب عم تاششقانملإ
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ةيشسايقلا ماقرألاو ةمقلا ىلع عارشص ..ينويميشسو ناديز

لا˘ير ةارا˘ب˘م ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا بقر˘˘ت˘˘ت
ي˘ف د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا د˘يرد˘م
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘بر˘˘يد
عارشصلا لظ يف ،يلحملا يرودلاب
قابشس يف نيقيرفلا نيب لعتششملا
نيب ضسفانت نمشضتتشس يتلاو اغيللا
ي˘ف ن˘ي˘برد˘م˘لا ل˘شضفأا ن˘م ن˘ي˘ن˘˘ثإا
وغييدو ناديز ن˘يد˘لا ن˘يز ؛م˘لا˘ع˘لا
.ينوميشس
ى˘ل˘ع ا˘ًف˘ي˘شض د˘يرد˘م لا˘ير ل˘ح˘˘يو
،مويلا ءاشسم ديردم وكيتلتأا باشسح
اد˘˘˘˘ناو بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،د˘˘˘˘˘حأ’ا

تاشسفانم راطإا يف ،وناتيلوبورتم
يرود˘˘لا ن˘˘م62 ـلا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا
.ينابشسإ’ا

ءو˘شضلا «ضسآا» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تط˘ل˘شسو
ةبقترملا ةديدجلا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ت˘لاو ي˘نو˘ي˘م˘ي˘˘شسو ناد˘˘يز ن˘˘ي˘˘ب
كلتمي ،امهنيب31 مقرلا لمحتشس
ة˘˘ع˘˘برأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضفأ’ا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإا ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘نا
6 لداعتلا ضسح اميف ينيتنجرأÓل
.تاهجاوم
ديرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع ناد˘يز ظ˘فا˘حو
ضسمخ نم برقي امل ةرادشصلا يف
مهنيب اًبقل11 اهيف ققح ،تاونشس
ضسأاك نينثإاو لاطبأ’ا يرودل ةثÓث
ة˘لو˘ط˘ب˘ل ن˘ي˘ن˘ثاو ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘ع˘لا
ىلإا ينويميشس لشصو اميف ،اغيللا
ماع ةد˘ششب ي˘نا˘ع˘ي و˘هو و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تأا

مدقلا ةرك ةبخن ىلإا هداعأاو1102
نم باقلأا7 دشصح ثيح ،ةيبوروأ’ا
اًماع81 دعب يرودلا ةلوطب اهنيب
يرود˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي نأا نود
ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘م ي˘˘˘بوروأ’ا
نيتارابم بعل ىلإا هداق دقف ،كلذيلإا

ن˘م ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ي˘ئا˘ه˘ن
اهبعل يت˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ثÓ˘ث ل˘شصأا
ه˘خ˘يرا˘ت ي˘˘ف ضسو˘˘كنÓ˘˘ب˘˘ي˘˘خور˘˘لا
.اًماع711 رادم ىلع دتمملا

امهيدلف ،بعللا بولشسأا ثيح نمو
،تايرابملا ةرادإ’ ةفلتخم ةقيرط
ةقير˘ط˘لا ى˘لإا ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس ل˘ي˘م˘ي˘ف
لÓ˘خ ن˘م كلذ ر˘ه˘ظ˘يو ة˘ي˘عا˘فد˘لا
7.0 قير˘ف˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي ثي˘ح ه˘ما˘قرأا

لجشسيو ةدحاولا ةارابملا يف فده
ىلإا وزيز ليمي اميف ،6.1 طشسوتم
اهملعت نأا دعب ةيلاطيإ’ا ةشسردملا
اًد˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسم ا˘˘˘˘ًبرد˘˘˘˘م هد˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب

عافدلا ى˘لإا ل˘ي˘م˘ي ذإا ،ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأ’
نم ديزم عم نكلو اًشضيأا ضسرششلا
رششابملا مدقتلاو ةركلاب ظافتح’ا
هيلع حبشصأا˘ف م˘شصخ˘لا ى˘مر˘م ى˘لإا

لجشسيو ةارابم لك يف فده3.1
.ةارابم/فده3.2
ةريبك ةيمهأا مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘م ل˘ث˘م˘تو
لاير ءاقب ينعت˘شس ثي˘ح ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ل˘ل
ضصيلقتو ةوقب ةلداعملا يف ديردم
،نيتطقن ىلإا و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘م قرا˘ف˘لا

ج˘يو˘ت˘ت˘لا ضصر˘ف ءا˘ق˘ب ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م˘˘م
بقللا وهو ،وزيزل ثلاثلا يرودلاب
نو˘كي˘ل نا˘ي˘كلا ي˘ف ر˘ششع ي˘نا˘ث˘˘لا

(بقل41) زوينوم ل˘ي˘غ˘ي˘م ضصل˘خ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًلو˘˘شصح برد˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ك
.يغنريملا خيرات يف ت’وطبلا

ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ىر˘˘خأ’ا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘فو
نوكيشس يبريدلا نإاف ،ينويميشسل
ثي˘ح ن˘م ا˘ًشضيأا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ه˘˘ل
ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م قرا˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت
ج˘يو˘ت˘ت˘لا و˘ح˘˘ن ر˘˘ث˘˘كأا بار˘˘ت˘˘ق’او
ا˘ًم˘قر و˘غ˘ي˘يد ق˘ي˘ق˘ح˘تو ،بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
يد ويباشس ىلع قوفت˘لا˘ب ا˘ًي˘خ˘يرا˘ت
رثكأ’ا بردملا نوكي˘ل از˘ي˘لا˘ترو˘ه
خيرات ي˘ف تارا˘شصت˘نÓ˘ل ا˘ًق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ةارابم403 عقاوب يدانلا

ر .ق ^

قيرف عفادم ،وشسومريه ويرام لشصي
يبريدلا ةهجاوم ىلإا ديردم وكيتلتأا
ي˘ف ي˘شسا˘شسأا بعÓ˘˘ك لا˘˘ير˘˘لا ما˘˘مأا

ر˘يد˘م˘لا ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس و˘غ˘ي˘يد ط˘ط˘خ
لمحيو ،ضسوكنÓ˘ب˘ي˘خور˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
هيف أادب يذلا قيرفلا مامأا قلأاتلا مامأا

.مدقلا ةرك ةشسرامم
ى˘ل˘ع ا˘ًف˘ي˘شض د˘يرد˘م لا˘˘ير ل˘˘ح˘˘يو
،مويلا ءاشسم ديردم وكيتلتأا باشسح
اد˘˘˘˘ناو بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،د˘˘˘˘˘حأ’ا

تاشسفانم راطإا يف ،ونا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘م
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م62ـلا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
.ينابشسإ’ا
ىلإا «ضسآا» ةفيحشص تراششأا نيح يف
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك و˘˘شسو˘˘مر˘˘ي˘˘ه نأا
ىلع لوشصحل˘ل ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
يف رارمتشسإاب ةكرا˘ششم˘ل˘ل ة˘شصر˘ف˘لا
يلاحلا تقولا يف هنكلو ،تايرابملا
لاجر مهأا دحأاك هدامتعا قاروأا مدق
.ينويميشس
9802 نآ’ا ىتح وشسومريه بعلو

ع˘م ه˘تا˘يرا˘ب˘م عو˘م˘ج˘م ي˘ف ة˘ق˘ي˘قد
،يراجلا مشسوملا يف ديردم وكيتلتأا
اًيشساشسأا ناكو نيفده اهلÓخ لجشس
004 و˘ح˘ن ر˘شسخو ،ةارا˘ب˘م32 ي˘ف
ة˘با˘شصإÓ˘ل با˘ي˘غ˘لا بب˘˘شسب ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
.انوروكب
وشسومريه نأا ينويميشس دكأا امنيب
يف عزانم Óب نيبعÓلا نم دحاو

،انوروك ببشسب باغ نأا دعب قيرفلا
ينيتن˘جرأ’ا برد˘م˘لا ر˘ط˘شضا ثي˘ح
بلق ةثÓثب بع˘ل˘ل ة˘ط˘خ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل
.رشسيأ’ا ريهظلا ةدوع ىتح عافد
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ةارا˘˘ب˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘شسو
ثيح ،وشسومري˘ه˘ل ة˘شصا˘خ ة˘ب˘شسا˘ن˘م
نيب هيف أاششن يذلا يدانلا هجاويشس
ىلإا لقتنا امدنع اًماع02 ىلإا11
مشضناو يوق ءادأا رهظأاو لوينابشسإا
ع˘فد يذ˘لا و˘هو ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا بخ˘ت˘ن˘م˘ل
لباقم هعم دقاعتلل ديردم وكيتلتأا

يغنريملا لشصح وروي نويلم52
ع˘م د˘ق˘ع˘لا بب˘شسب %05 ىلع ا˘ه˘ن˘م
.ينولاتكلا يدانلا

نو˘كي نأا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ل˘˘مأا˘˘يو
مامأا هت’ا˘ح ل˘شضفأا ي˘ف و˘شسو˘مر˘ي˘ه
ىو˘ت˘شسم˘لا م˘يد˘˘ق˘˘تو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘عر˘شس ل˘شضف˘ب ز˘ي˘م˘م˘˘لا
جورخلاو ةيعافدلا هتاردق نع اًلشضف
ةيعافدلا قطانملا نم ةركلاب ديجلا
.موجهلا ىلإا

ديردم وكيتلتأا يف وشسومريه روطت

ىلع ماع رورم دحأ’ا مويلا فداشصي
بماك بعلم يف تميقأا ةارابم رخآا
ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ق˘˘ع˘˘م ،و˘˘ن

.مهعنم رارق لبق ريهامجلا روشضح
مدقلا ةركل ينابشسإ’ا داحت’ا ررقو
رو˘˘شضح ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘م
بعÓ˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘ششف˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م تارار˘˘ق ن˘˘م˘˘شض
.انوروك ضسوريف
«ترو˘˘ب˘˘شس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
ةنولششرب اهب˘ع˘ل ةارا˘ب˘م ر˘خآا تنا˘كف
،تاجردملا يف هريهامج راظنأا مامأا

امدنع0202 ماعلا نم ضسرام7 يف
ءاقل يف داديشسوشس لاير فاشضتشسا
.جرفتم530,77 هدهاشش
ةنولششربل ةري˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا تنا˘كو
مامأا ريهامجلاب ون بماك بعلم ىلع
ريهامجلا تنكمتف ،داديشسوشس لاير
يذلا ديحولا فدهلاب لافتح’ا نم
ءازج ةلكر نم يشسيم لينويل هلجشس
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ا˘نر˘غوÓ˘ب˘لا دو˘ق˘ل
.ثÓثلا طاقنلا

فقوت˘لا ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا ةر˘ك تر˘ب˘جُأاو
،انوروك ءابو راششتنا ةعرشس ببشسب

نكلو ةقباشسملا فانئتشسا متي نأا لبق
تايرابملا ماقتل ريهامجلا بايغ يف
نييفحشصلاو نمأ’ا دارفأا نيعأا مامأا
.طقف
ريهامج نودب تايرابملا ترهظأاو
نغيتشش ري˘ت ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘ع’ نأا ف˘ي˘ك
تايرابملا ناشضوخي هيكيب دراريجو
خارشصلاو ثيد˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ع˘م
لاوط بعلملا يف مهئÓمز هيجوتو
نم أاوشسأ’ا نكلو ،ةقيقد نيعشستلا
هيمعاد بايغب قيرفلا رثأات وه كلذ
.هشضرأا ىلع يراجلا مشسوملا يف

ون بماكلا يف تمشصلا نم ماع

.ايليشسرامو امور اهنم ،ضسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراشس مشسا طبتراو
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راشصنأا تباتنا ةريبك ةداعشس
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘˘كشسب دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تا
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا را˘˘شصت˘˘ن’ا

قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسح
جر˘˘˘خأا يذ˘˘˘لاو ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘شس
ةجاجز˘لا ق˘ن˘ع ن˘م دا˘ح˘ت’ا

لوأ’ا فد˘ه˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
لو˘شصح˘لا ى˘ق˘ب˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’او
ل˘˘خاد Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ح˘م˘شسي يذ˘لا ر˘مأ’ا را˘يد˘لا

نا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘بأ’
م˘ل˘شس ي˘ف ءا˘ق˘˘تر’ا˘˘ب ا˘˘مود
نم رثكأا بورهلاو بيترتلا

لوزنلاب نيددهم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
يرار˘ح فد˘˘ه˘˘ل نا˘˘كو اذ˘˘ه
ىلع يباجيإ’ا هعقو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م
ءاقبلا ةرورشضب نيبلا˘ط˘م˘لا
اب˘شسح˘ت ةرو˘شصلا ي˘ف ا˘مود
.ديعاوملا مداقل

نورظتني راشصنأ’إ
ةيلاملإ ةمزأ’إ جإرفنإ
لاز˘ي ’ ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي دا˘ح˘ت’ا را˘شصنأا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا جار˘˘ف˘˘˘نا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ل˘˘كا˘˘ششم ل˘˘حو
م˘ه˘تا˘ي˘˘ح˘˘شضت نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
ل˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا
كشش نود نم نيلوؤوشسملا
ة˘˘يو˘˘شست ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي
د˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘شستو لا˘˘˘˘˘˘˘˘كششإ’ا

يتلا نيبعÓلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
ةز˘ها˘ج ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
نم اءدب ةمداقلا تايدحتلل
ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘م˘ق
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا را˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا

دوقعب قيرفلا ميعدت بلطتي
ةرادإ’ا نأا ر˘كذ˘ي ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
ةكرششلا لامشسأار حتفب تماق
لا˘جر ضضع˘ب لو˘˘خدرظتنتو
ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جأا ن˘˘م لا˘˘م˘˘عأ’ا
.رثكأا ةيعشضولا

صشامر ماششه

ةكشسلل قيرفلا ةداعإل نوحمطيو مهألا نوققحي «نابيزلا ءانبأا»
ةركشسب داحتإ

ىلع ةيباجيإا ةج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ح˘ج˘ن
ضشا˘قو˘ب جا˘ح˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ق˘فو ثي˘ح نا˘شسم˘ل˘ت دادو با˘شسح
بهذ نم اهنزو نوكيشس ةطقنب قيرفلا ةدوع يف يششيروقو
ىلع اوعمجا راشصنأ’ا نأاو ةشصاخ ةمداقلا تايدحتلل ابشسحت
اهنأا امب نيبعÓلا تايونعم ىلع ايباجيإا نوكيشس اهعقو نأا
˘مدا˘ق˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ضسف˘ن˘لا˘ب م˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ثو م˘˘هز˘˘ي˘˘كر˘˘ت د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘شس
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ضشر˘ط˘ل لا˘ب˘ششأا نو˘كي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةلبقملا ةهجاوملا ةشصاخ ديج لكششب اهرييشست ةرورشضب
.ةدكيكشس ةبيبشش مامأا

صشرطل جعزأإ ءاطخأ’إ باكترإو فلخلل عجإرتلإ
ةجيتنلا نم مغرلاب هجاعزنا نع ضشرطل ضشتوكلا ربعو اذه
يف نوبعÓلا اهبكتري يتلا ءاطخأ’ا ببشسب كلذو ةيباجيإ’ا

ةدوعلاو ةجيتنلا كرادتب نييلحملل تحمشس يتلاو ةرم لك
هرشصانعب عامتج’ا ىلع ضشتوكلا لمعيشسو ةهجاولا ىلإا
دعومل ةيدجلا تاريشضحتلا يف عورششلا لجا نم مويلا
يذلا راشصتن’ا نامشض يف ضشتوكلا حمطي يذلاو ةبيبششلا
’ يلاحلا تقولا نأاو ةشصاخ ةهجاولا يف قيرفلا عشضي
.رايدلا لخاد ىرخأا تارثعتب حمشسي

صشامر ماششه

ةرڤم مجن
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هتجرخ يف فيطشس قافو قيرف اهل ضضرعت ةيشساق ةراشسخ
ظافحلا يف ةيرياشضخ ضسراحلا قفخا ثيح ةعمجلا ةيششع
يرار˘ح ة˘ف˘لا˘خ˘م ن˘م ا˘فد˘ه ى˘ق˘ل˘تو ه˘كا˘ب˘شش ة˘فا˘ظ˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ل˘ج˘شس ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ة˘˘شصر˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تع˘˘ي˘˘شض
قا˘فو˘لا ةرا˘˘شسخ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو اذ˘˘ه را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ را˘˘شصت˘˘ن’ا

يتلا كلت دعب مشسوملا اذه ةيناثلا نابيزلا ءانبأا  مامأا
يام8 بعلم يف ةيدولوملا مامأا دوشسأ’ا رشسنلا اهششاع
ضسفانملا نأا رابتعاب ةميزهلا اولبقتي مل راشصنأ’ا نأا ركذي

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي نا˘ك ة˘ب˘ع˘شص ا˘فور˘ظ ضشي˘ع˘ي نا˘ك
برهي قافولا لعجت ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلل اهيف رامثتشس’ا
.بيترتلا ةمدقمب رثكأا

 بردملإ تإرايخ إودقتنإ «قافولإ» قاششع
ةرإدإ’إ رييشست ةقيرطو

ىتحو ةبيتكلا زيكرت نأا ىلع قافولا قاششع عمجأاو اذه
ءاق˘فر ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘ي˘ب˘ل˘شس تنا˘ك ضشتو˘كلا تارا˘ي˘خ
نأا ا˘˘م˘˘ب مزÓ˘˘لا ل˘˘كششلا˘˘ب ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا نو˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ي ’ يوار˘˘˘ق
بناوجلا نع ثيدحلا ضصخي ناك عوبشسأ’ا اذه  مامته’ا
ءو˘شس نأا ا˘م˘ك م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘ق˘ل˘تو ة˘ي˘لا˘م˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششبو ر˘ثا يرادإ’ا بنا˘ج˘لا ن˘م ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا
ةرورشض ىلإا قيرفلا ةرادإا راشصنأ’ا اعد دقو اذه نيبعÓلا
زيكرتلابنيبعÓل حامشسلل لكاششملا ةيوشست ىلع لمعلا

.ةمداقلا تايدحتلا ىلع
صشامر ماششه

يدا˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت تدا˘˘˘ع
اعيرشس ينيطنشسقلا يشضايرلا
ثي˘ح ضسمأا تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

ىلع يد˘م˘ح برد˘م˘لا ل˘م˘ع
ةعومجملل هتاركششت ه˘ي˘جو˘ت

مدقملا ريبكلا داهتج’ا ىلع
ناد˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘فر˘˘ط ن˘˘م
اولمع وطي ءاقفر نأاو اميشس’
ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كششب اود˘ه˘ت˘˘جاو
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’ا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
طا˘˘ق˘˘˘ن بشسكت ةرو˘˘˘شضخ˘˘˘لا
يدانلا تلعج يتلاو ةارابملا
برتقيو Ó˘ما˘ك داز˘لا ق˘ق˘ح˘ي
دقو اذه ةع˘ي˘ل˘ط˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م
هر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا بلا˘˘ط
ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا زوا˘ج˘˘ت ةرور˘˘شضب
يف اديج ريكفتلاو اهنايشسنو
ةبيقعل ءانبأا مامأا نينث’ا ةمق
ي˘˘ف ضشتو˘˘كلا بغر˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
.ضسفانملا ةتغابم

تإÒيغتلإ صضعب ءإرجإإ وحن
ةكرششلإ مره ىلع

رداشصملا ضضعب تراششأاو اذه
«مويلا مÓ˘شسلا» ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘لا
حا˘˘˘˘˘˘˘ير بو˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا

يف ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ
نأاو ة˘شصا˘خ ةرو˘شضخ˘˘لا تي˘˘ب
تارييغت ن˘ع تثد˘ح˘ت ا˘فار˘طأا
ةيعارلا ةكرششلا مره ىلعأا يف
ةروشضخلاف يلاتلابو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
تاريي˘غ˘ت ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ت د˘ق
بناجلا ىوتشسم ىلع ةديدع
ةيبلاغ نأاو اميشس ’ يرادإ’ا
ي˘ف كلذ˘ب او˘ب˘لا˘ط ر˘˘فا˘˘ن˘˘شسلا

راشصنأا نأا ركذي تارملا ديدع
حيحشصت يف نول˘مأا˘ي د˘ي˘م˘ع˘لا
هلعجي يدان˘لا ع˘شضو˘ل ل˘ما˘شش
يتلا رومأ’ا نم ريثكلا نشسحي
.قيرفلل ثدحت

صشامر ماششه

جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا را˘شصنأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
د˘˘˘م˘˘˘حأا برد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل
اءدب قيرفلا ى˘ل˘ع ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس
يف عرششيشس ثيح مويلا نم
ريثكلا لمأايو ةب˘ي˘ت˘كلا ةدا˘ي˘ق
ر˘ف˘شصأ’ا دار˘ج˘لا قا˘ششع ن˘˘م
يدانلل ةيقيقح ة˘ششا˘ع˘ت˘نا ي˘ف
ةوارمحلاءا˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘م اءد˘˘˘ب
نوكتشس ثيح لبقملا تبشسلا
عيمج˘لا ع˘م ل˘م˘ع ة˘شسل˘ج ه˘ل
اذكو للخلا نمكم ةشساردل
ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا بناو˘˘˘ج˘˘˘لا ثح˘˘˘ب
لوخدلا لبق دادعتلل ةينفلاو
نأاو ةشصاخ ةلوطبلا رامغ يف
ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص نو˘˘كت˘˘شس ةدو˘˘ع˘˘˘لا
لاو˘ط با˘ي˘غ˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأا
.رثؤوم دج نوكيشس

هنع رفشسيشس امل ريبك بقرت
يلإولإ عم عامتج’إ

ىلإا تايطعملا لك ريششتو اذه
لا˘م˘˘لا لا˘˘جر د˘˘ق˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

عامتج’ ةي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘شسلاو
د˘يد˘ع ة˘ششقا˘ن˘م˘ل مو˘ي˘لا ئرا˘ط
قير˘ف˘لا ضصخ˘ت ي˘ت˘لا بناو˘ج˘لا

بلا˘ط˘م ي˘ل˘هأ’ا نأاو ا˘م˘˘ي˘˘شس’
ناوأ’ا تاوف ل˘ب˘ق ضضا˘ف˘ت˘ن’ا˘ب
ة˘شصر˘ف عا˘م˘ت˘˘ج’ا نو˘˘كي˘˘شسو
ةاعار˘م ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل
نع ثح˘ب˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ل˘كا˘ششم
ةبيتكلل حم˘شست ة˘ي˘ئا˘ه˘ن لو˘ل˘ح
ناديملا يف داهتج’او لمعلاب
ةدا˘ي˘ق ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
يلاتلابو نامأ’ا رب ىلإا يدانلا
.رفشصأ’ا دارجلا داعشسإا

صشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش
«ةبيقعل ءانبأا» مامأا لشضفألا قيقحتل حمطيو هرشصانع حدم يدمح

جربلإ يلهأإ

عاشضوألا حيحشصتو يناميلشس ةشسمل نورظتني راشصنألا

ناشسملتب ةيباجيإا ةجيتن نمشضي «مجنلا»
ةدكيكشس مامأا ديكأاتلا ديريو

اهفاشضأا ةمهم دج طاقن ثÓثب ةمغÓتلا يدان قيرف رفظ
د˘ع˘ب كلذو بي˘تر˘ت˘لا ة˘فا˘شصو ي˘ف ح˘ب˘˘شصي˘˘ل هد˘˘ي˘˘شصر ى˘˘لإا
ةنتاب بابشش باشسح ىلع ققحملا يباجيإا دجلا راشصتن’ا
ىلع ققحملا راشصتن’ا حمشسو اذه در نود فده عقاوب

يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘ه˘جاو˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘شضو˘ب با˘˘كلا با˘˘شسح
دوعشصلا ةقرو بعل يف هظوظح لك بعلي يدانلا لعجيشس
ةمغÓتلا نأاو ةشصاخ ظوظحلا ةيواشستم قرفلا لك نأا امب
.ناديملا يف ةبيط دج تايوتشسم مدقت

براقتملإ قرفلإ ىوتشسمو مهأ’إ انققح» :فايشضوب
«دوعشصلإ قيقحتل حمطن انلعجي

:لاق ثيح ةمغÓتلا قيرف ضسيئر عم ثيدح انل ناك دقو
مدقتلاب انل حمشس ةنتاب بابشش باشسح ىلع ققحملا زوفلا»
يذلا رمأ’ا ةحيرم ةب˘تر˘م ي˘ف ا˘ن˘ل˘ع˘جو بي˘تر˘ت˘لا م˘ل˘شس ي˘ف
ءاقبلا نامشضو ى˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘ل فد˘ه˘ت˘شسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس
لشضفأا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م نو˘كن˘شس ثي˘ح ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب

ىعشسن امومع انرظتنت يتلا ةمداقلا تاءاقلل ابشسحت ةيزهاج
انل حمشست اهنوك رايدلا لخاد تاراشصتن’ا قيقحتل امود
.انريهامجل لشضفأ’ا قيقحتل دجب لمعلاو ةقثلا بشسكب

صشامر ماششه

ةنتاب بابشش مامأإ نيمثلإ زوفلإ دعب

ةتباث ىطخب ةدايرلا نم برتقت ةمغÓتلا

فيطشس قافو

ةيناثلا ةراشسخلا دبكت «يفياطشسلا رشسنلا»
اعيرشس عاشضوألا حيحشصت لمأاي يكوكلاو
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لوه‹ لبقتشسم وحن Òشسي قيرفلإ
ةاناعملا ديزت «ديبارلا» ةراشسخو لكاششملا يف طبختلا لشصاوي سسابعلب داحتا

ةراشسخلإ معطب لداعتو إددجم رثعتي «بابششلإ»

لهأاتلا قابشس يف ةبوعشص دادزت «ةبيقعل ءانبأا» ةيرومأام
خ˘ف ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ط˘ق˘شس
لÓ˘ه˘لا ف˘ي˘شضلا ما˘مأا لدا˘ع˘˘ت˘˘لا
ةيليوج5 بعلم ىلع ينادوشسلا
ن˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘˘شسح˘˘ل
ةطبار نم ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
دعب ،مدقلا ةركل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
لداعتلا عقو ىل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن
.ةكبشش لك يف فدهب يباجي’ا

لبق Óيوط فويشضلا رظتني ملو
ةقيقدلا يف ليجشستلا باب حاتتفا
لوأ’ا طوششلا نمز نم ةعبارلا

ام و˘هو «لا˘بر˘غ˘لا» بعÓ˘لا ر˘ب˘ع
يذلا «بابششلا» تاباشسح طلخأا
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘˘ع˘˘˘شس
ةفكلا ليدعت نم وبكوك نكمتيل
د˘ه˘ششو اذ˘˘ه ،34ـلا ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف
لوح˘ل˘ب بعÓ˘لا ع˘ي˘ي˘شضت ءا˘ق˘ل˘لا
لد˘ب تقو˘˘لا ي˘˘ف ءاز˘˘ج ة˘˘بر˘˘شضل
ةارا˘ب˘م˘لا ن˘˘م (1+09د) ع˘ئا˘شضلا
نم رثكأا د˘ق˘ع˘يو زو˘ف˘لا ع˘ي˘شضي˘ل
رفظلا يف «ةبيقعل ءانبأا» ةيرومأام
.لبقملا رودلل روبعلا ةقاطبب

إزوف انعيشض» :امود
«إديقعت دإدزتشس رومأ’إو

بابشش بردم امود كنارف رشسحت

فدهب هلابششأا لداعت دعب دادزولب
ي˘نادو˘شسلا لÓ˘ه˘لا ما˘مأا ه˘ل˘ث˘م˘˘ل
،قئاقدلا رخآا يف زوفلا عييشضتو
ةياهن دع˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا حر˘شص ثي˘ح
زو˘ف˘لا ا˘ن˘ع˘ي˘شض »:Ó˘ئا˘ق ءا˘ق˘˘ل˘˘لا

نم ديدعلا ا˘ن˘ق˘ل˘خ ا˘ن˘نأاو ة˘شصا˘خ
،«ةيناث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ضصر˘ُف˘لا

ةبعشص انتمهُم تحبشصأا» :عباتو
ضسفن وهو ،ةشسفانُملا هذه يف ادج
:فيشضيل ،«لÓهلل ةبشسنلاب رمأ’ا
طلخأا ءاقللا ةيادب يف ضسفانملا»
فلخ يرجن انلعجو ،ايلُك انقاروأا
ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف م˘ت˘خو ،«ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا
ي˘ه ر˘ب˘كأ’ا ا˘ن˘ت˘ل˘˘كششم»:Ó˘˘ئا˘˘ق
وهو ،ىمرملا مامأا ةيلاعفلا ضصقن
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ن نأا بج˘˘˘ي ا˘˘˘˘م
نأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.«لبقتشسُملا
نادوشسلل لقنتيشس دادزوب بابشش
لÓ˘˘ه˘˘لا ه˘˘ف˘˘ي˘˘˘شضم ةا˘˘˘قÓ˘˘˘م˘˘˘ل
باشسحل مو˘طر˘خ˘لا˘ب ي˘نادو˘شسلا
اهؤوارجإا ررقملا ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ي˘فو ،ضسرا˘م61 ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي
ه˘ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تاذ
يت هفيشض زنواد نشص يدوليمام
.يلوغنوكلا يبميزام يب

طيمز.ع

يف ضسابعلب داحتا قيرف رمتشسي
لكاششملا عقنتشسم يف طبختلا

ةليكششت د˘ب˘كت د˘ع˘ب ا˘شصو˘شصخ
ةديدج ةراشسخ زاكعوب بردملا

نمشض نازيل˘غ ع˘ير˘شس د˘ي ى˘ل˘ع
نم61 عو˘ب˘شس’ا تا˘شسفا˘ن˘˘م
دع˘ب ،لو’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب
Óشصاوم ميتي فدهب ةراشسخلا
.بيترتلا ملشس يف عجارتلا

ه˘˘ترو˘˘شص تهو˘˘˘شش ثاد˘˘˘حأا
˘مو˘ي ل˘كك ق˘ير˘ف˘لا˘ب تر˘˘شضأاو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضفر د˘ع˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
مات بايغ عم فلششلا ىلإا لقنتلا
ل˘˘قأاو تاز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ةرادإÓ˘˘˘ل
د˘˘˘ج˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل ثي˘˘˘˘ح ،ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششأ’ا
ىلإا لقنتلا لاومأا ىتح قيرفلا
ي˘هو كا˘ن˘ه تي˘ب˘م˘لاو ف˘ل˘˘ششلا
لشصو ام د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا
ل˘ك م˘غرو يذ˘لا ،دا˘ح˘تإ’ا ه˘ي˘لإا

.ليحرلا هوريشسم ضضفري اذه

ةحيبشص ةركملا و˘ب˘ع’ ل˘ق˘ن˘تو
ةعاشسلا ىلع يشضاملا ةعمجلا
كانه اولشصيل احابشص ة˘ع˘شسا˘ت˘لا
مل ام وهو ،راهنلا فشصتنم يف
هعقوتي نيمئاششتملا دششأا نكي
ة˘ط˘بار˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘ي ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف
ثد˘ح˘تو ،ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيعشضو نع زاكعوب بردملا
ةجاح˘ب او˘تا˘ب ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
تقو˘لا ي˘˘ف ةرادإ’ا ن˘˘م م˘˘عد˘˘ل
ة˘ل˘حر˘م او˘ه˘ن˘ي ى˘ت˘ح ي˘لا˘˘ح˘˘لا
ي˘ف ،ح˘ير˘م ز˘كر˘م ي˘ف با˘هذ˘لا

نيروق ن˘ب ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا قد ن˘ي˘ح
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ضسو˘˘قا˘˘ن
يف ءامشسأ’ا ضضعب ةبغر هديكأات
ببشسب وتاكريملا لÓخ ليحرلا

فورظو حنملاو لاومأ’ا بايغ
لح داجيإا يعدتشسي ام ،لمعلا
.ناوأ’ا تاوف لبق

ب.م .يرشسيإإ

تاجإردلل1202‐ ايقيرفإإ ةلوطب
ةيزنورب ةيلاديم فيشضت يليوه ةيرئازجلا

ةجاردلا يليوه نيرشسن تعزتنا
ةيزنوربلا ةي˘لاد˘ي˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
‐ فنشص قيرطلا ىلع قابشسلل
تف˘ت˘كا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ثا˘˘نإا ‐ط˘˘شساوأا

فشصلاب زوزع ةرهشش اهتنطاوم
˘مو˘ي تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ع˘˘بار˘˘لا
ةلوطبلا نم ريخأ’ا لبقو عبارلا
تاجاردلل1202‐ةيقيرفإ’ا

ةمشصاعلاب ةيراجلا قيرطلا ىلع
.ةرهاقلا ةيرشصملا

اذ˘ه ي˘ف ة˘˘جارد21 تكرا˘˘ششو
ةيرئازجلل ح˘م˘شس يذ˘لا ،قا˘ب˘شسلا

،ةيناثلا اهتيلاديم ةفاشضإاب يليوه
د˘˘شض قا˘˘ب˘˘شسلا ة˘˘يز˘˘نور˘˘ب د˘˘ع˘˘ب
ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا ،(يدر˘˘˘ف) ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسلا
˘˘‐ ط˘˘شساوأ’ا د˘˘ن˘˘عو ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘يد˘لا حÓ˘شص ى˘ف˘ت˘˘كا ‐رو˘˘كذ
ي˘ف ع˘بار˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘قر˘˘شش
ضسفن يفو ،قيرطلا ىلع قابشسلا
د˘م˘ح˘م ها˘ن˘طاو˘م ل˘خد قا˘ب˘˘شسلا
ضسوكرف ميركلا دبعو ضسينيرب
71ـلاو ن˘ما˘ث˘لا ن˘يز˘كر˘م˘لا ي˘˘ف

ةليشصح عفتر˘ت˘ل ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ضسمخ ىلإا يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ثيح ،تايزنورب ثÓثو نيتيبهذ
ى˘ل˘ع ط˘شساوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م مد˘ق˘˘ت
بو˘ن˘ج˘لاو يد˘ناور˘لا ه˘ير˘ي˘˘ظ˘˘ن
رباكأ’ا بختنم ءاج امنيب ،يقيرفإا

.ادناورو ايقيرفإا بونج فلخ
بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا
دجاوتملا تا˘جارد˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ا˘جارد61 م˘شضي ةر˘ها˘ق˘لا˘ب
ف˘ن˘شصل نا˘ت˘ق˘با˘شست˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
يليوه نيرشسن امهو تايطشسولا

هذه يف كراششيو ،زوزع ةرهششو
6 ىلإا2 نم ةيراجلا ةشسفانملا

51 نولثمي جارد002 ضسرام
تا˘قا˘ب˘شس نو˘كت˘شس ثي˘˘ح ة˘˘لود

بشسحو يدر˘˘ف) ة˘˘عا˘˘˘شسلا د˘˘˘شض
ىلع تاقابشسب ةعو˘ب˘ت˘م (قر˘ف˘لا
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ قيرطلا

.رشصمب ضسرام41 ىلإا11
م .ب .يرشسيإإ

ةيڤإوربلإ مجن
تاطلشسلا كرحت نورظتني نوبعÓلا

مهتاقحتشسم ىلع لوشصحلا لجأا نم
ةي˘قاور˘ب˘لا م˘ج˘ن ق˘ير˘ف م˘ت˘ت˘خا
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘شصبر˘˘˘˘˘ت ضسما
ضصبر˘ت˘لا د˘ع˘ب ي˘˘لاوا˘˘ط˘˘شسا˘˘ب
ةيرا˘م˘ع˘لا˘ب هار˘جا يذ˘لا لو’ا
بردملا ةدايق تح˘ت ة˘يد˘م˘لا˘ب

ن˘مو ،ي˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ير˘˘با˘˘ج
ةحار ةرتف حنمت نا رظتنملا
اددجم ةدوع˘لا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
راوششم ضضوخ˘ل داد˘ع˘ت˘شس’او
يف ةاوه يناثلا مشسقلا ةلوطب
.ومات ينب قيرف ماما ةلوج لوا

ي˘ف˘يا˘ف˘ك د˘م˘ح˘م ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو
لاوحأاب هلؤوافت ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو
مشسوملا اذه كلمي يذلا قيرفلا
اونهرب نيبعÓلا نم ايرث ادادعت

تايرابملا يف مهتايناكما ىلع
ماما مجنلا اهب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا
،ةنششخلا ضسيمخ ،ةريوبلا قرف
فاشضاو ،ليانم جربو طوجح
ىلع راشص قيرفلا نا يفيافك
حا˘˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا م˘˘تا
ى˘ل˘ع ة˘ن˘هار˘م˘لاو ن˘ي˘شصبر˘ت˘˘لا
مشسق˘لا ى˘لا دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةشصاخ فرتحم يناثلا ينطولا
ةيلاملا تاناعإ’ا ترفوت ام اذا
ن˘ي˘كم˘تو ،ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
دعب اهب نوبلاطي يتلا ةيلاملا
.يلاواطشسا ضصبرت ةياهن

نا مجنلا وبع’ لمأايو اذه
فثاكتو تاطل˘شسلا كر˘ح˘ت˘ت

ناو˘لأ’ ن˘˘ي˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج
هتدعا˘شسم ل˘جأا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا زوا˘˘ج˘˘˘تو ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
يدانلا اهب رمي يتلا ةبعشصلا

ىلوأ’ا راودأ’ا بعل لجأا نم
.ةشسفانملا نم

ر .ق

 ةرازولا نم رشضخألا ءوشضلا هيقلت دعب ةشسفانملا مظني ويزرأا يجرت
و˘˘˘يزرأا ي˘˘˘جر˘˘˘ت ةرادإا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
ةزاتمملا ةلوطبلا يف طششانلا
نم ةيئاهنلا ةقفاوملا ديلا ةركل
ميظنتل ةشضايرلاو بابششلا ريزو
ةلطبلا ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا
.نارهوب لبقملا ربوتكأا يف
ة˘ل˘شسار˘م ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا تق˘ل˘تو
ةرازو˘لا ح˘لا˘شصم ن˘م ة˘ي˘م˘˘شسر
ريزو ديشسلا‘ نأاب ديفت ةيشصولا
ح˘ن˘م د˘ق ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا

يذلا بلطلل ةيئاهنلا ه˘ت˘ق˘فاو˘م
ةلوطبلا ميظنتل يدانلا هب مدقت
يف ة˘ل˘ط˘ب˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ءاجو ،نارهوب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا

نم ةعاشس84 دعب رارقلا اذه
ديشس ريزولا ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

،يجرتلا ضسيئر عم يدلاخ يلع
ضشماه ىلع ،ىشسوم نب نيمأا
لوؤوشسملا اهب ماق يتلا ةرايزلا
ةمشصاع ىلإا عاطقلا نع لوأ’ا
ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا
.مرشصنملا

ي˘م˘ظ˘ن˘م نأا˘ب ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ر˘شصق اورا˘ت˘خا د˘ق ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
‘‘ضسليليلتوب ومح‘‘ تاشضايرلا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘ق˘˘لاو نار˘˘هو˘˘ب
ناشضتح’ و˘يزرأا˘ب تا˘شضا˘ير˘لا
،ةشسفانملل ةيمشسرلا تÓباقملا
يد˘ي˘شس ا˘ت˘عا˘ق نو˘كت˘شس ا˘م˘ي˘ف
ريجلا رئب ةيدلبب نئاكلا ريششبلا

تابيردتل نيتشصشصخم ليدقو
نوكتشسو ،ةكرا˘ششم˘لا ة˘يد˘نأ’ا

ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،تا˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةين˘ع˘م˘لا ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
،ةكراششملا دوفولا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب
فرط نم ةنياعم ةرايز لحم
لÓخ يبرعلا داحت’ا نع دفو
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘˘شسأ’ا

جاردإا اشضيأا ررقت هنأاب راششأاو
ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ر˘ششع ي˘لاو˘ح ن˘م˘شض ة˘ل˘ط˘ب˘لا

نو˘˘كت˘˘ل ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ابشسحت ‘‘ةيبير˘ج˘ت تا˘ط˘ح˘م‘‘

91ـلا ةعبطلل نارهو ناشضتح’
ضضي˘˘˘بأ’ا ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘˘لأ’
5 ىلإا ناوج52 نم طشسوتملا

.2202 ةيليوج
طيمز.ع

ديلإ ةركل ةلطبلإ ةيدنأÓل ةيبرعلإ ةلوطبلإ

«انعيراششم لك ديشسجت ىلع لمعأاشسو يشصخشش يف ءاشضعألا اهعشضو يتلا ةقثلل اركشش» :باشصم
يف ةقثلا ةيداحت’ا ءاشضعأا ددج
با˘˘˘˘شصم يدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا ضصخ˘˘˘˘˘شش
هشسفن ةفÓخل ديحولا حششرتملا

،عامجإ’اب ةيداحت’ا ضسأار ىلع
13 عومجم ىلع هلوشصح دعب

ن˘م ،ن˘ي˘تو˘شص ل˘˘با˘˘ق˘˘م ا˘˘تو˘˘شص
ربعملا ا˘تو˘شص33 ـلا عو˘م˘ج˘˘م
ءا˘˘شضعأا عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
24 ـب مهددع ردقملا ةيعمجلا

ةيعمجلا لاغششأا ّنأا املع ،اوشضع
نع لثمم روشضحب ترج ةماعلا

.ةشضايرلاو بابششلا ةرازو
ضسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا بق˘˘˘عو
باشصم يداهلا ضصرح ةيداحت’ا

ر˘كششلا تارا˘ب˘ع ه˘ي˘جو˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأ’ نا˘ن˘ت˘˘م’او
يف اهوعشضو ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لا ى˘ل˘ع
تن˘˘ك د˘˘ق˘˘ل» :Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘شصخ˘˘˘شش
بشصن˘م˘ل د˘ي˘حو˘˘لا ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلع ري˘ب˘ك ل˘ي˘لد اذ˘هو ضسي˘ئر˘لا

يف ءاشضعأ’ا اهعشضي يتلا ةقثلا
انعفدي رارقتشس’ا اذه يشصخشش
لجأا نم دهجلا نم ديزملا لذبل
ا˘˘ن˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم ل˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت
هذهب رثكأا ضضوهنلل ةيلبقتشسملا
عشستت اهقافأا تأادب يتلا ةيداحت’ا

تاذ فاشضأاو ،«ىرخأ’ ةنشس نم
ي˘ف م˘ه˘م˘لا ر˘مأ’ا» :ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
يف لثمتي ىقبي يلاحلا تقولا
نا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ششن
ة˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘شصا˘˘شصت˘˘خ’او
لمعلا كلذكو ينطولا بارتلا

يف نيطرخنملا ددع عفر ىلع
.«ةيداحت’ا

ةيعمجلا لاغششأا نأا مولعملا نمو
ترج دق تنا˘ك ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
،مرشصنم˘لا ير˘ف˘ي˘ف91 مو˘˘˘˘ي
عامجإ’اب ةقدا˘شصم˘لا˘ب تم˘شستأاو
ة˘ي˘لا˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ل˘˘ي˘˘شصح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةليشصحو0202 ةنشسل ةيبدأ’او

‐7102) ة˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا
0202).
،ضسيئرلا باختنا ىلإا ةفاشضإ’ابو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘˘شضعأا ما˘˘ق
بتكملا ءاشضعأا باختناب كلذك
ة˘ع˘ب˘شس ن˘م نو˘كم˘لا ي˘لارد˘ف˘لا
.ضصاخششأا

بت˘كم˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ل˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل د˘يد˘ج˘لا ي˘لارد˘ف˘˘لا
:عيمجلل ةشضايرلل ةيرئازجلا
باشصم يداهلا :ضسيئرلا
ىشسوم ةماوت :بتكملا ءاشضعأا
زيزعلا د˘ب˘ع ماو˘ه ،(ا˘تو˘شص82)
32) لامك ناملشس ،(اتوشص62)

12) دو˘ع˘شسم ة˘م˘ه˘˘شش ،(ا˘˘تو˘˘شص
91) ع˘ي˘بر˘˘لا يد˘˘ع˘˘شس ،(ا˘˘تو˘˘شص
81) لا˘˘مأا يوا˘˘شسي˘˘ع ،(ا˘˘˘تو˘˘˘شص
41) ن˘ي˘شسا˘ي ي˘تÓ˘ق˘م ،(ا˘تو˘˘شص
.(اتوشص

ب.م .يرشسيإ

بعÓلا يدبع نب زيزع ربع
ق˘ير˘ف˘ل بشصا˘ن˘م˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا
هتداعشس نع لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
يف ةمهاشسملا بقع ةريبكلا
ىلع هقيرف هققح يذلا زوفلا
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘˘لوأا
˘مو˘ي ن˘ي˘يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا
ا˘م˘ي˘شس’ ي˘شضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا

يف يناثلا فدهلا نود هنأاو
ةد˘يد˘شست ن˘م ل˘تا˘ق˘لا تقو˘˘لا
53 يلاوح نم ةياغلل ةيوق
بع’ دد˘˘˘˘ششو اذ˘˘˘˘ه ،ار˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ىلع قباشسلا ةياجب ةيدولوم
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م د˘˘شصح ةرور˘˘˘شض
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا
م˘ه˘نأ’ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا
ىلع قيرع قيرف يف نوبعلي
ضسي˘لو يرا˘˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
.طقف يرئازجلا

ي˘˘˘ف يد˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ب ح˘˘˘˘شضوأاو
دقل» :ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
قحتشسنو ةريبك ةارابم انمدق
يبملوأا ىلع ققحملا زوفلا
يف ءاج نأاو اميشس’ ،ةيدملا
’» :ع˘با˘تو ،«ل˘تا˘ق˘˘لا تقو˘˘لا
و˘ه م˘ه˘م˘لا ل˘ج˘شسي ن˘م م˘ه˘ي
بع’ وأا انأا زوفلاو ليجشستلا

ناولأا لمح˘ن ا˘ن˘نأا م˘ه˘م˘لا ر˘خآا
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘˘ير˘˘˘ف
يف ةوقب لمعلا لشصاونشسو
لجأا نم ةمدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م د˘˘شصح
كلمن اننأاو اميشس’ ةيباجي’ا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ل˘˘ك
.«كلذ
نأا يد˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ب دد˘˘˘ششو اذ˘˘˘ه
ام لك لذب ىلع مزاع دادعتلا

نينو˘ل˘لا ف˘ير˘ششت˘ل نو˘كل˘م˘ي
د˘شصحو ر˘شضخأ’او ر˘˘ف˘˘شصأ’ا
تاقاقحتشس’ا يف ةديج جئاتن
دقن نحن» :درطتشساو ،ةمداقلا

ةر˘م ا˘ن˘ت˘ب˘ثأاو ،د˘ي˘ج ىو˘ت˘شسم
˘مد˘ق˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘شسن ا˘ن˘نأا ىر˘خأا
،بي˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا

ناو˘لأ’ا ف˘ير˘ششت و˘ه م˘˘ه’او
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب را˘شصنأ’ا دا˘ع˘˘شسإاو
قيرف يف بعلن اننأ’ ةقحملا

لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ل˘ث˘م ر˘ي˘ب˘ك
ىل˘ع ل˘ب ا˘ي˘ل˘ح˘م ط˘ق˘ف ضسي˘ل
.«يراقلا ىوتشسملا

بعÓ˘لا ر˘كشش ر˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو
،ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف˘ل ق˘ب˘شسأ’ا
هيلع اوتوشص نيذلا راشصنأ’ا
بع’ ل˘˘˘شضفأا قا˘˘˘ب˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
ي˘شضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ششل
امئاد فدهتشسي هنا احشضوم
.يدانلل كلمي ام لك ميدقت

ب.م.يرشسيإإ

يرفيف رهشش يف بع’ نحشسأاك هرايتخإ ىلع راشصنأ’إ ركشش

«راشصنألا داعشسإا انفدهو ريبك قيرف يف بعلن نحن..لجشسي نم مهي ل»:يدبع نب

عيمجلل ةشضايرلل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ
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ة˘يز ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘شسا˘˘ي فر˘˘ت˘˘عا
يدان مجن يرئازجلا بعÓلا
ةرتفب رم هنا ،يشسنرفلا نوجيد

ثداحلا ببشسب ،ةياغلل ةبعشص
تقو ي˘˘ف ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘˘لا

هراو˘ششم ف˘قو˘ي دا˘كو ى˘شضم
ةباشصإ’ا ةيفلخ ىلع ،يوركلا
ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
ةيحارج ةي˘ل˘م˘ع11 ير˘ج˘ي˘ل

.ديلا ىوتشسم ىلع
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘شضوأاو

’» :Óئاق ةيفحشص تاحيرشصت
هتششع ام ىشسنأا نأا يننكمي
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مد˘˘شص نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف
د˘ق˘ل» :ع˘با˘تو ،«ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب

ةيلمع11 ى˘˘˘˘˘لإا تع˘˘˘˘˘شضخ
ر˘ثإا ى˘ل˘ع تد˘˘ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
تنك ،يعبشصإا ىلوأ’ا ةيلمعلا
ملأ’ا ةدشش نم خرشصأاو يكبأا

لح داجيإا ءابطأ’ا نم بلطأاو
،«ة˘ب˘ع˘شص ا˘تا˘˘قوأا تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل
لاح يف انأا نآ’ا »:همÓك متخو
ي˘ت˘قا˘ي˘ل تع˘جر˘ت˘شساو ل˘˘شضفأا

بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ىرأا تح˘˘˘ب˘˘˘˘شصأاو
.«لشضفأا لكششب

تيقلت يظح نشس◊
بخانلإ نم معدلإ
«يئÓمزو ينطولإ
يدا˘˘˘˘ن بع’ دا˘˘˘˘ششأاو اذ˘˘˘˘˘ه

امب قباشسلا يكرتلا ةششخبرنف
لامج ينطولا بخانلا هب ماق
و˘˘ب˘˘ع’و ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا
معدلا هل اومدق نيذلا رشضخلا
ى˘ل˘ع او˘ل˘م˘عو ه˘˘ت˘˘ن˘˘ح˘˘م ي˘˘ف
ةر˘ت˘ف˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل ه˘˘تد˘˘نا˘˘شسم
،ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شصلا

رورملا ثداح دعب»:درطتشساو
ن˘شسح ن˘مو ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك تي˘˘نا˘˘ع
لئاشسرلا ديد˘ع تي˘ق˘ل˘ت ي˘ظ˘ح
،قيرفلا يف يئÓمز فرط نم
ى˘ت˘حو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لاو
نيدلا لامج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
.«يشضاملب

ب.م.يرشسيإإ

‘ يئÓمز معد..ةياغلل ةبعشص اتاقوأا تششع :ةيز نب
لشضفأا نآلا انأا هللا دم◊او Êدعاشس يشضاملبو بختنŸا

ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ ل˘˘شصاو˘˘ي
ةركل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسي˘ئر
ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘شصإ’ا مد˘˘ق˘˘˘لا
داحتÓل يشساشسأ’ا نوناقلا ليدعت
ءارجإا لب˘ق مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
مغر ةيباختن’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا ةرازو ضضفر
.قباشس تقو يف كلذل

ي˘ششطز تا˘ح˘ير˘شصت تل˘م˘˘حو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘عاذإ’ا جاو˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘ف˘ششم˘لا ل˘ئا˘شسر˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ضضرف Óشصاوم ةي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘ل˘ل
ل˘جأا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘شضلا
ةماع ةيعمج دقعب هبلطل خوشضرلا
ام قفو نيناوقلا ليدعتو ةيئانثتشسا

فرتع˘م ر˘ي˘غو ا˘ق˘ب˘شسم ه˘ل ط˘ط˘خ
قباشس تقو يف هاقلت يذلا ضضفرلاب
ةادأا˘ك ا˘ف˘ي˘ف˘لا ة˘قرو ا˘مد˘خ˘˘ت˘˘شسمو
راظتنا يف نحن »:Óئاق  طغشض
بابششلا ةرازو نم رشضخأ’ا ءوشضلا

ميظنتل ةنينأا˘م˘ط ل˘كب ة˘شضا˘ير˘لاو
ل˘جأا ن˘م ة˘ئرا˘ط ة˘ما˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
بلطب ةديدجلا ني˘ناو˘ق˘لا ف˘ي˘ي˘كت
يف اهعم انعرشش يتلاو ،افيفلا نم
ره˘شش ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ى˘ن˘م˘تأا» :ع˘با˘تو ،«9102 ربم˘فو˘ن

برقأا يف ةئراطلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع

خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تقو
يتلاو ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ب ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م نو˘˘كت˘˘شس
ح˘˘شضاو د˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ،«ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
ةيباختن’ا ةيعمجلا نأا تاطلشسلل
ةئراطلا ةيعمجلا دقع لبق متت نل
 .هشساقم بشسح نيناوقلا فييكتو

هنأا يششطز ثيدح يف بيرغلاو
ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘˘م ل˘˘ك ط˘˘بر˘˘ي لاز ا˘˘م
كششلا ريثي امو ينطولا بختنملاب
حلط˘شصم لا˘م˘ع˘ت˘شسا و˘ه ة˘ب˘ير˘لاو
رششابم لكششب هطبرو «ةنينأامطلا»
:احر˘شصم «فا˘ف˘لا» تا˘با˘خ˘ت˘نا ع˘م
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا»
ضضوخل دعتشسي هنوك ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا
لمآا ،»2202‐لايدنوم تايفشصت
يف ةينطولا مدقلا ةرك لمعت نأا

ينطولا انبختن˘م˘ل حا˘م˘شسل˘ل ءود˘ه
تا˘ي˘ف˘شصت˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا با˘˘هذ˘˘لا

ماع يرطقلا لايد˘نو˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لاو
،جار˘حإÓ˘ل ة˘جا˘˘ح˘˘ب تشسل2202
،ةيادبلا نم ةحشضاو قيرطلا ةطخف
ةدئافل رثكأا ءوده ديعتشسن نأا ىنمتأا

نم مغرلاب «ةيرئازجلا مدقلا ةرك
نيفرطلا نيب ةقÓع يأا دوجو مدع
ىو˘ح˘ف ن˘ع لؤوا˘شست˘ل˘ل و˘˘عد˘˘ي ا˘˘م
ءادأا˘˘ك لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا

ة˘قرو نأا ر˘˘ي˘˘غ ،«ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ط˘˘غ˘˘شض
،ءاملا يف طقشست دق «نيبراحملا»
بردملا ح˘ير˘شصت د˘ع˘ب ضصخأ’ا˘بو
˘ما˘ح˘قإا مد˘ع ةرور˘شضب ي˘شضا˘م˘ل˘˘ب
لخاد تاعارشص يأا يف هتليكششت
د˘حأ’ ح˘˘م˘˘شسي ن˘˘ل ه˘˘نأاو «فا˘˘ف˘˘لا»
ينطولا قيرفلا وأا همشسا مادختشساب
يتلاو ة˘ن˘ي˘ع˘م فاد˘هأ’ لو˘شصو˘ل˘ل

ضسيئرل ةيوق ةعفشص ةباثمب تناك
.هتينابزو ةيداحت’ا

ةرازولا تناك قايشسلا تاذ يفو
يشضاملا يرفيف9 يف ترششن دق
رو˘ششن˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘كذ ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب
ناوج8 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا يرازو˘˘˘لا

ءو˘ج˘˘ل˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا0202
ةيف˘شسع˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا تاءار˘جإÓ˘ل
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘كو
ةيشساشسأ’ا ني˘ناو˘ق˘لاو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةياغ ىلإا ةي˘شضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
و˘هو ،ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا را˘شسم˘لا ءا˘ه˘ت˘نا
ططخ ام قفو رشسي مل يذلا رمأ’ا
لك لمعت˘شسي ه˘ل˘ع˘جو ي˘ششطز ه˘ل
هتÓيدعت ريرمتل لئاشسولاو قرطلا
اهنأا ودبي يتلاو ناوأ’ا تاوف لبق
ةرازولا لشصف لظ يف قبطت نل
.ليدعتلا رارق يف
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ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو نم قباشس تقو ‘ حÎقŸإ صضفر مغر

 يشساشسألا نوناقلا ليدعت ىلع رشصيو يدلاخ ىدحتي يششطز

يرئازجلا ينطولا بختنملا لجأا
ى˘لإا هر˘ف˘شس ،ة˘ن˘˘شس71 ن˘˘˘م ل˘˘˘قأا
رامغ يف لوخدلا لجا نم برغملا
يتلا ةئفلا تاذل ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا
يراجلا ضسرام31ـلا نم قلطنت
.رهششلا ضسفن نم13ـلا ةياغ ىلإا

داحتÓل يمشسرلا عقوملا فششكو
نا˘ي˘ب ي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ششن
ة˘ير˘ف˘شسلا ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا
يو˘˘ج˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ بب˘˘شسب
ضسور˘ي˘ف تا˘ي˘عاد˘ت˘ل ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه ،«ا˘نورو˘ك»

ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا ر˘˘شضخ˘˘لا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ديدحت متي نأا ىلع ىشسوم يديشسب
نذإ’ا يقلت دعب رفشسلل ديدج خيرات
اذه.ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘˘م
يف ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘جاو˘ت˘يو
نم لك ةقفر ةينا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
و˘غ˘نو˘كلاو ا˘ير˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن ،ا˘˘ي˘˘ناز˘˘ن˘˘ت
.ةيطارقميدلا

ىغلي رإوفيد توك مامأإ يدولإ ءاقللإ
نإاف ةير˘ف˘شسلا ل˘ي˘جأا˘ت ل˘ظ ي˘فو

ةررقم تناك يتلا ةيدولا ةهجاوملا

راوفيد توك بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا مو˘ي˘لا
بختنملا نأا امب ،ايمشسر ىغلتشس
ءاقللا نأا ينعي ام رفاشسي مل ينطولا
بخانلا لابششأا نإاف هيلعو بعلي نل
نوفتكيشس تاشس’ دمحم ينطولا
برغملا ي˘ف ةد˘حاو ةارا˘ب˘م بع˘ل˘ب
بختنم ةه˘جاو˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
اقلعتم ءيشش ل˘ك ى˘ق˘ب˘يو ،ا˘ي˘ب˘ماز
ةنشس71 نم لقأا رشضخلا رفشسب
ءاقللا نإا˘ف ر˘ث˘كأا ر˘خأا˘ت˘لا لا˘ح ي˘ف˘ف
.كلذك ىغليشس

ب.م.يرشسيإإ

يبرغملإ يوجلإ لاجملإ قلغ ببشسب

برغملا ىلإا هرفشس لجؤوي ةنشس71 نم لقأا ينطولا بختنملا

رشضÿإ م‚ نأإ دكأإ
ابيرق دوعيشس

نئمطي ›ويب
لوح عيم÷ا

يحشصلا عشضولا
«رشصان نب»ـل

بردم يلويب ونافيتشس فز
ةراشس ارابخأا يلاطي’ا نÓيم
نب ليعا˘م˘شسإا ة˘ي˘ع˘شضو لو˘ح
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن
ن˘يأا ،«ير˘ي˘نو˘شسور˘لا» م˘ج˘نو
ةيعشضو˘لا ضصو˘شصخ˘ب نأا˘م˘ط
نأا ادكؤوم ،ر˘ي˘خأÓ˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا

.ةبيرق تتاب ةليكششتلل هتدوع
ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘˘فو

ضصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي’ا
ةيحشصلا ةيعشضولا تاروطت
ةيفلخ ىل˘ع لا˘ن˘شسرأا ج˘ير˘خ˘ل
ضضرعت يتلا ةريخأ’ا ةباشصإ’ا
برد˘˘˘˘م ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
رشصان نب»: Óئاق «يدرابمللا»
ةدوعلا ل˘جأا ن˘م د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي
بيرقلا يف هاوتشسُم ةمق ىلإا
ن˘ح˘˘ن»: فا˘˘شضأاو ،«ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
،هز˘ي˘ه˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن
،ة˘ن˘˘كم˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ل˘˘شضفأا˘˘ب
،«تايدحتلا مدا˘ق˘ل اداد˘ع˘ت˘شسا

ضضر˘ع˘ت ر˘شصا˘˘ن ن˘˘ب»: م˘˘ت˘˘خو
،ةلشضعلا ضسفن يف نيتباشصإ’
.«هل ةقيقد ةعباتُم بلطتي امم
ل˘شضفأا نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا

9102 «نا˘˘˘˘˘˘ك» ي˘˘˘˘˘˘˘ف بع’
جرا˘خ ءا˘ق˘ب˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي ر˘شصم˘ب
ببشسب رخآا عوبشسأ’ ةمدخلا
هل ضضرعت يذلا دششلا تاعبت

ثيح ،ذخ˘ف˘لا ىو˘ت˘شس˘ُم ى˘ل˘ع
هتحارإا يبطلا م˘قا˘ط˘لا ل˘شضف
نم امامت ضصلختلا لجأا نم
.ةباشصإ’ا
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اهنم ىناع يتلإ ةباشصإ’إ نم ّيفشش امدعبريبك لكششب هيلع ترثأإ ةباشصإ’إ نأإ دكأإ

لداعتيو ادد‹ كراششي ي◊وبم
رشصنلا مامأا

مجن ،يرئازجلا يلودلا ضسراحلا يحلوبم ضسيار باهو ددج
لوأ’ كراشش امدعب بعÓملا عم دهعلا يدوعشسلا قافت’ا يدان
يتلا ةارابملا يف يدوعشسلا رشصنلا مامأا ةعمجلا ةرهشس ةرم
.ةكبشش لك يف فدهب يباجيا لداعتب تهتناو نييدانلا تعمج
ةيشضاملا ةرتفلا يف بعÓملا نع باغ دق يحلوبم ناكو
،ةبكرلا ىوتشسم ىلع اهل ضضرعت يتلا ةيوقلا ةباشصإ’ا ببشسب
دوعيل ةيشضاملا عيباشسأ’ا يف فثكم جÓعل عشضخي هلعج ام
يذ˘لا ر˘مأ’ا ه˘يدا˘ن ع˘م كرا˘ششيو با˘ي˘غ˘ل˘ل اد˘ح ع˘شضي˘ل ،ةو˘˘ق˘˘ب
ينطولا بخانلا يشضاملب نيدلا لامج ةحارإاب Óيفك نوكيشس
اهيف نوكيشس يت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شس’ا ل˘ب˘ق ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيباجي’ا جئاتنلا دشصح ةلشصاوم ةيمتح مامأا ينطولا بختنملا
.مئازهلا نم يلاخلا رشضخلا لجشس ىلع ظافحلل

ب.م.يرشسيإإ
Úب ةلماعŸإ ‘ Òبك قرف دوجو ىلع تددشش

ةيشسنرفلإ ةيدنأ’إ

رارق ‘ نعطت نل زتيم ةرادإا
اجديكوأا فاقيإا

ضصخي اميف نعط ميدقت يشسنرفلا زتيم يدان ةرادإا تشضفر
يلودلا ضسراحلا اجديكوأا ردنشسكلأا ىلع ةطلشسملا فاقيإ’ا
ي˘ف ه˘ل ضضر˘ع˘ت يذ˘لا در˘ط˘لا د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.يشسنرفلا نير قيرف مامأا ةريخأ’ا ةهجاوملا

ةطلشسملا ةبوقعلا» :Óئاق زتيم بردم يتينوتنا حشضوأاو
مدع انررق اذه مغرو ةياغلل ةيشساق اجديكوا ضسراحلا ىلع
،ةلماعُملا يف فÓتخا دوجو نع رظنلا ضضغب ،نعط يأا ميدقت
ضسردلا ظفح اجديكوأا ىلع» :عباتو ،«اشسنرف يف ةيدنأ’ا نيب
ناك هنأا مهفتأا انأا ،Óبقتشسم رومأ’ا هذه لثم راركت مدعو
ةرم أاطخلا ضسفن يف عوقولا مدع هيلع نكل ابشضاغو ءاتشسم
.«ىرخأا

ب.م.يرشسيإإ
نويل ‘ اهب رÁ يتلإ ةبعشصلإ ةيعشضولإ لظ ‘

مشسح نم بÎقي يجيلخ يدان
يرمعلب مشض ةقفشص

بع’و ينطولا بختنملا عافد ةرخشص يرمعلب لامج هجتي
نم يتلاو ،ابوروأا جراخ ةديدج ةبرجت ضضوخل يشسنرفلا نويل
ةريبك ةبشسنب ريششت يتلاو لبقملا فيشصلا متت نأا بقترملا

 .يرطقلا يرودلل طبشضلابو جيلخلل هلاقتن’
بارتقا نع ةيرطق مÓعإا لئاشسو هنع تفششك ام بشسحبو

رارمتشسا لظ يف «لاول» فوفشص ةرداغم نم يرئازجلا يلودلا
دق ام هتشصرف ىلع هلوشصح مدعو ء’دبلا ةكد يف هدجاوت
ةباوب نم ةديدج ةبرجت ضضوخو ءاوجأ’ا رييغت ىلع هربجي
دا˘ت˘شس» ع˘قو˘م د˘كأاو.يرطقلا يرودلا ديد˘ح˘ت˘لا˘بو ج˘ي˘ل˘خ˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘شصن˘م ى˘ل˘ع ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع «ة˘حود˘˘لا
قافتا نع ةشصاخلاب تفشصو رداشصم ىلإا ادانتشساو ،«رتيوت»
ىلع قافت’ا دعب «براحملا»و يرطقلا رطق يدان نيب كيششو
Óيدب نوكيل ،هفوفشص ىلإا لاقتن’ا لجأا نم رومأ’ا عيمج
 .لبقملا ناوج ةياهن عم هدقع يهتني يذلا ،زيفلاغ وردنخيلأ’
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ةمداقلإ تاهجإوŸإ ‘ هبايغ ىلع رشس–

ةبرشض يوادوب ةباشصإا :ايشسروأا
قيرفلل ةعجوم

ةباشصإ’ا نع ثيدحلل يشسنرفلا ضسين بردم ايشسروأا داع
يف ضسين مجنو يرئازجلا يلودلا يوادوب ماششه اهاقلت يتلا

يشسنرفلا يرودلا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض م˘ي˘ن كي˘ب˘م˘لوأا ة˘ه˘جاو˘م
.نيرهششلا ةبارقل نيدايملا نع هدعبتشس يتلاو «1غيللا»

ةيعشضولا ضصوشصخب يشسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت ي˘فو
ةد˘يد˘ج ة˘بر˘شض ما˘ششه ..» :Ó˘ئا˘ق «ر˘شضخ˘لا» م˘ج˘ن˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا

يناثلا طوششلا لÓخ نكل ،ملأ’ا لّمحت ىلع ارداق ناك ،ةعجوم
ةباشصإ’ا اهنأا ودبي ،قاطي ’ رمأ’ا حبشصأا ،مين ةهجاوم يف
ريدجلا.«ة˘ب˘كر˘لا ضسف˘ن ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تشسي˘ل ن˘˘كل ى˘˘لوأ’ا
هعقوم ربع ًايمشسر ًانايب رششن دق ناك ضسين يدان نأا ركذلاب
يف ةباشصإا نم يناعُي ،يوادوب نأا هيف دكأا يذلاو يمشسرلا
ىلع نيرهشش هبايغ ينعي امم ةبكرلل يلشصفملا فورشضغلا
.لقأ’ا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

اهامع اهلحكي اج
ىقلت ةبيرغ ةطقل يف
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ضسرا˘˘˘ح˘˘˘˘لا

د˘˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘˘˘نو
ن˘يد˘لا ز˘ع يدو˘ع˘شسلا
،ا˘ب˘ير˘˘غ ا˘˘فد˘˘ه ة˘˘خود
’دج فدهلا اذه راثأاو
عرا˘ششلا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،يدو˘ع˘˘شسلا يور˘˘كلا
لماعت ن˘م ر˘ئا˘ح ن˘ي˘ب
ع˘˘م ة˘˘خود ضسرا˘˘ح˘˘لا

،ةي˘ئاو˘ه˘لا ةر˘كلا هذ˘ه
زو˘˘˘˘ف بل˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘لاو
ةرا˘˘شسخ ى˘˘لإا يدا˘˘ن˘˘لا
،رفشصِل فدهب ةجيتنلا يف نيمدقتم «رشضخلا» ضسراح ءÓمز ناكو عئاشضلا لدب تقولا يف
يزيلجنإ’ا ىمرم يف وينيدلانور يليزاربلا باعلأ’ا عناشص عيقوت فدهلا ليجشست ةقيرط هبششتو
.ةيبونجلا ايروكو نابايلاِب2002 لايدنوم يئاهن عبر مشسرِب ،ناميشس ديفيد

سصاخ ميركت
تماق ةليمج ةردابم يف
ءامدقل نيينايزلا ةيعمج
نا˘شسم˘ل˘˘ت دادو ي˘˘ب˘˘ع’
ضسراحلا ةلئاع ميركتب
ريمشس ق˘با˘شسلا ي˘لود˘لا

ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ،يوا˘ج˘ح
ىلع هر˘ب˘جأا ضضر˘م ن˘م
لبق اشسنرف ىلإا لقنتلا

ل˘جأا ن˘م ،ع˘ي˘با˘شسأا ةد˘ع
د˘˘قو ،جÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا تاذ تدارأا

ةردابملا هذه لÓخ نم
تايونعم عفر ةيريخلا

ةبشسانملاب مت ثيح ،اهب ّرمت يتلا ةبعشصلا فورظلا هذه يف اهبناج ىلإا فوقولاو ،يواجح ةلئاع
تدهشش ثيح ،ينطولا نمأ’ا قيرفو دادولا يبع’ ىمادق نيب ةيشضارعتشسا ةارابم ةجمرب
.يفطل ديقعلا بعلم يف هروشضح «روتكيشس» رداقلا دبع يهاكفلا ليجشست

... سشبجعت ام ةلاحلا

لقنتب ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘شصنأا أا˘جا˘ف˘ت
ف˘˘ل˘˘ششلا ى˘˘لإا «ما˘˘شص’» ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع ضضع˘˘˘ب
لقنتلا ضضوع كلذو ة˘شصا˘خ˘لا م˘ه˘تارا˘ي˘شسب
لع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘فا˘ح ي˘ف
ةرادإا تقلتو اذه ةجرخلا نم ءاتشسي لكلا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م تاراذ˘عإ’ا ضضع˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
مهتاقحتشسم يقلت ةرورشضب اهي˘ف ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘ت
مجح ىلإا رظنلاب يلآ’ا حيرشستلا وأا ةيلاملا
ىر˘خأا قر˘ف ن˘م ا˘هو˘ق˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا

مدقملا يباجيإا دجلا دودرملا دعب ةشصاخ
.باهذلا ةلحرم يف

«سضفتني» ةرڤم موجه

ارداق ناك ةرقم مجن قيرف نوك نم مغرلاب
داع يذلا لداعتلا نأا ’إا زوفلا قيقحت ىلع
نم يباجيإا دج ناك ناشسملت نم قيرفلا هب
ل˘ي˘ج˘شست نأا ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
ررحتلا لعجيشس نيفده˘ل˘ل ي˘مو˘ج˘ه ي˘ئا˘ن˘ث
ةشصاخ ةلبقملا ت’وجلا يف قيرفلل اديفم
ريشسلاو راشسملا حيحشصت ىقبي فدهلا نأاو
فدهلا نأا امب ءاقبلا نامشض وحن يدانلاب
ت’و˘ج˘لا ي˘ف دا˘ه˘ت˘ج’ا ى˘ق˘ب˘ي ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ابشسحت طاقنلا نم ريثكلا نيشسحتل ةمداقلا
.ةدوعلا ةلحرمل

qarsana@essalamonline.com
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...رهزلا سشودنع ام
قحÓت تاشساكتن’ا لازت ام
،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
ي˘ت˘لاو «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن
اًقفوو ،هيفاعت ةيلمع ترخأا
«ا˘˘˘كرا˘˘˘˘م» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصل
رعشش درازاه نإاف ،ةينابشسإ’ا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ف˘ي˘ف˘˘ط م˘˘لأا˘˘ب
وهو ،لبق نم اهلÓخ بيشصأا

ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
،مايأ’ا مظ˘ع˘م ي˘ف بيرد˘ت˘لا

رظنُي لازي ’ هنأا تحشضوأاو
د˘˘شض با˘˘يإ’ا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘لإا
لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ف ا˘˘ت˘˘ن’ا˘˘تأا
ميشسقت قيرط نع لمعلا ريخأ’ا لشصاوي نأا رظتنملا نمو هتدوعل لمتحم دعوم اهنأا ىلع ابوروأا

.اعيرشس يفاعتلا لجأا نم بعلملا يف نيرامتلاو ةيشضايرلا باعلأ’ا ةلاشص يف بيردتلا نيب هتقو
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.. قوبشسم ريغ زاجنإا
ن˘م ى˘لوأ’ا ي˘ه ة˘˘ق˘˘با˘˘شس ي˘˘ف
ةمكÓملا ةشضا˘ير ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن
ةم˘كÓ˘م˘لا تن˘كم˘ت ة˘يو˘شسن˘لا
زدلي˘شش ا˘شسيرÓ˘ك ة˘ي˘كير˘مأ’ا

ضسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ب˘˘ق˘˘˘ل زار˘˘˘حإا ن˘˘˘م
ةمظنمو يم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘كÓ˘م˘لا
نزو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘م˘كÓ˘م˘˘لا
حبشصتل طشسو˘ت˘م˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘لا
يف عزانم Óب ملاعلل ةلطب لوأا

ةبقح لÓخ نيفل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘نزو
52 ةبحاشص ،ةعبرأ’ا ةمزحأ’ا
ةيلاديملا دشصح اهل قبشس ةنشس
ةمظنمو ،ةمكÓملل يلودلا داحت’او ،ةيملاعلا ةمكÓملا ةطبارو نيترم ةيبملوأ’ا ةيبهذلا
ةلطبلا يننأا مهملا»: ديرفلا اهزاجنإا دعب تحرشص ثيح طشسوتملا نزول ةيملاعلا ةمكÓملا
.«خيراتلا لاوط كلذ ققحي نم لوأاو غلك8.96 ينزوو عزانم Óب ملاعلل ةديدجلا

.. حيلم مهيف وÓهت

ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةرادإا تماق
ءادغ ة˘ب˘جو ى˘لإا ضسمأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةو˘عد˘ب
ةققح˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ر˘ي˘ظ˘ن كلذو
م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ةرادإ’ا تع˘شس ثي˘ح ار˘˘خؤو˘˘م
م˘ها˘يإا ة˘ب˘لا˘ط˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘تار˘˘كششت
ماق دقو اذه داهتج’ا ةلشصاوم ةرورشضب
ةيششع قيرفلل زجحلاب قيرفلا ولوؤوشسم
لجا نم ءاشسم ةشسماخلا ةلحر يف ضسمأا
ةحيبشص عورششلاو ةمشصاعلا ىلإا لقنتلا
ةمشصاعلا يف ايدج ريشضحتلا يف مويلا
ادغ ىرجتشس يتلا «ةبيقعل ءانبأا» ةمقل
ماقأا قيرف˘لا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل توأا02 بعل˘م˘ب
هتشصح يرجيشسو ياد وين قدنف يف ضسمأا
.مايشص نب بعلم يف

«قافولا» مّركت موهرب

ةفاشضتشساب موهرب داحتا قيرف ضسيئر ماق
ثيح ةركشسب نم دئاعلا فيطشس قافو دفو
ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ه˘فر˘شش ى˘ل˘ع ءا˘ششع ة˘˘بدأا˘˘م ما˘˘قأا
ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا م˘هراو˘ششم ي˘ف م˘ه˘ل ق˘ي˘فو˘˘ت˘˘لا

تق’ د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خو
مهيف نمب عيمجلا ناشسحتشسا ةفاشضتشس’ا

اونمتو ةركفلا اونمث نيذلا قافولا قاششع
مشسوملا اذه موهرب داحتا قيرفل قيفوتلا
ةريظح وح˘ن دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘ما˘ط˘لا
هيجوتب ضسيئرلا ماق دقو اذه يناثلا مشسقلا
.دفولا لماكل تاميركتلا ضضعب
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رشصنلا مامأا لداعتيو اددجم كراششي يحلوبم̂ 
«قيرفلل ةعجوم ةبرشض يوادوب ةباشصإا» :ايشسروأا̂ 

نوققحي «نابيزلا ءانبأا»
ةداعإل نوحمطيو مهألا

ةكشسلل قيرفلا
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ريبك لكششب هيلع ترثأإ ةباشصإ’إ نأإ دكأإ

جÈلإ يلهأإةركشسب دا–إ صسابعلب دا–إإ

ينطولا بختنملا
ةنشس71 نم لقأا

هرفشس لجؤوي
برغملا ىلإا

يبرغملإ يوجلإ لاجملإ قلغ ببشسب

يف يئÓمز معد .. ةياغلل ةبعشص اتاقوأا تششع» :ةيز نب
«لشضفأا نآلا انأا هللا دمحلاو يندعاشس يشضاملبو بختنملا
«يئÓمزو ينطولا بخانلا نم معدلا تيقلت يظح نشس◊

ةشسŸ نورظتني راشصنألا
عاشضوألا حيحشصتو Êاميلشس

لوه‹ لبقتشسم وحن Òشسي قيرفلإ

طبختلا لشصاوي سسابعلب دا–إا
«ديبارلا» ةراشسخو لكاششŸا ‘

ةاناعŸا ديزت


