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،ةيلودلا تامازتل’ا عم ايسشا“
:وكيرك

رئازجلا ةدناسسم هل ددج

لايسس ةرادا Úب ةيديدح ةسضبق
ةكرسشلا ةباقن و

نوÒثي Úيباقنلا سضعب
لامعلا نوسضرحي و ىسضوفلا

30 صص

رمعلا نم ناغلبي ةيسضقلا يف نوطروتملا
ةنسس35و24

نويفسس يداو كرد اهب ماق ةيلمعلا  داسسف ةيسضق يف مهتم

50صص

،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ثداحت
ةدحولا ةموكح صسيئر عم ايفتاه ،صسمأا
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ،ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل ة˘˘لود˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بسسح ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘بد˘˘لا
نأا ،رد˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو.لوأ’ا ريزو˘لا

يبيللا هريظن ،ةبسسانملا هذهب أانه» دارج
ةقث اهلينو ةيبيللا ةموكحلا ليكسشت ىلع
ةدناسسم» هل ددجو ،«يبيللا باونلا صسلجم
دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دييأاتو رئازجلا
يعاسسم معدل هدادعتسساو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

قيقحت ليبسس يف ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘مو˘ك˘ح˘لا هذ˘ه
دلبلا اذه يف ةينطولا ةحلاسصملاو ملسسلا
ةد˘حوو ه˘تدا˘ي˘سس ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ق˘ي˘ق˘سشلا
.«هيسضارأا

 «ةيعون ةزفق ديد÷ا تاباختن’ا نوناق ‘ تيوسصتلا ةقيرط»
30 صص:رميحلب ،هريوزت نكÁ ’ بخانلا رايخ نأا دكأا

سسيئر عم ثداحتي دارج
ةيبيللا ةدحولا ةموكح

يوذ ةيامح نوناق»
ةسصاÿا تاجايتح’ا

«ةعجارŸا ديق

40 صص

40 صص

ةداح صشطع ةمزأا نم فواخم

ةباسصعب ةحاطإ’ا
يسشاوŸا ةقرسس
 سسابعلب يديسسب

 دامتعÓل يئاهنلا بحسسلا لبق

لاسصت’ا ةرازو
اريخأا اراذنإا هجوت
 «42 سسنارف» ةانقل

40 صص

50صص

نوزı قلقم عجارت
دودــسسلاب هاــيŸا

40 صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةاناعم ةياهن

كلام نب دمحم جيريرعوب جرب يلاو نلعأا
هجو˘م جد نو˘ي˘ل˘م024 شصي˘صصخ˘ت ن˘˘ع
نم ءازجأا شضعب ةئيهت ةداعإا لاغصشأا زاجنإل
طبارلا هعطقم ىلع54 ينطولا قيرطلا
.ةليصسملاو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ت˘يلو ن˘ي˘ب
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا شسف˘˘˘˘ن ح˘˘˘˘صضوأاو
قير˘ط ة˘ط˘ير˘خ داد˘عإا م˘ت ه˘نأا شصو˘صصخ˘لا
«ءادوصسلا طاقنلا» ىلع «ايجيردت» ءاصضقلل

طبصضلابو54 ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نيب نم ربت˘ع˘ت ي˘ت˘لا «زا˘ج˘م˘لا» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
نو˘كت ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لا «ءادو˘صسلا طا˘ق˘˘ن˘˘لا»
.ةتيمملا ريصسلا ثداوح ديدعل احرصسم

نيلواقملل ةلكسسر

يدا˘صصت˘قلا ي˘ن˘طو˘لا شسل˘ج˘م˘لا م˘ظ˘ن˘ي
ةي˘ن˘طو ة˘صشرو ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
معد تابيترتو تايلآا فلتخم ةصشقانمل
قيعت يتلا ليقارعلا اذكو ةيتلواقملا
مو˘ي ءا˘ج ا˘م˘ب˘صسح ،تا˘صسصسؤو˘م˘لا ءا˘صشنإا
.ةئيهلا هذهل نايب يف تبصسلا

ءاقللا اذه ةديلبلا ةيلو نصضتحتصسو
ممألا جمانرب عم ةكارصشلاب مظني يذلا
ةمظنألا» ناونع تحت ةيمنتلل ةدحتملا
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ءاقللا.«ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا
ةر˘يد˘ت˘صسم د˘ئاو˘م ل˘كصش ي˘ف د˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘صس
.ةيعانصص تاعاطق ةدعل شصصصخت

ناسضمر دئاوم رسشن عونمم

ناصضمر رهصشل يلزانت˘لا د˘ع˘لا ة˘ياد˘بو ا˘ن˘ماز˘ت
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م داور ر˘˘˘صشن ،كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘يو˘صصت مد˘ع ن˘م˘صضت˘ي ا˘ب˘ل˘˘ط ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

فلتخم ىلع اهرصشنو ليصضفلا رهصشلا تادئام
دق نيزوعمو ءارقف دوجو وه ةجحلاو ،عقاوملا
ة˘˘يدود˘˘ح˘˘م ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘عإا ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ت
لاقو ،ةيندتملا ةيعامتجلا مهتيعصضوو مهلخد
مايأا دئاوملا روصص رصشن نم لدب هنا ءلؤوه
ل˘ع˘فو ن˘ما˘صضت˘لا رو˘صص ر˘صشن˘ن˘˘ل˘˘ف ،ما˘˘ي˘˘صصلا
مت يتلا ناصضمر ةفق ىلإا ةراصشإا يف تاريخلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت شضر˘˘غ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا

  . اهيقحتصسم
ةيئزج ةكرح

ةينطولا ةطلصسلا شسيئر يفرصش دمحم ىرجأا
كلصس يف ةيئزج ةكرح تاباختنÓل ةلقتصسملا

ة˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ي˘بود˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ق˘˘صسن˘˘م
ام بصسح ،ايئلو اقصسنم51 تصسم ةلقتصسملا
.ةطلصسلل  نايب هب دافأا

qarsana@essalamonline.com
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لفطلل ةيلحم مايأا
دبع» ةفا˘ق˘ث˘لا ر˘صصق˘ب تق˘ل˘ط˘نا
تايلاعف ناصسملتب «يلاد ميركلا
يهو » لفطلل ةيلحملا مايألا»
مصضت ةيفاقثو ة˘يو˘بر˘ت ةر˘ها˘ظ˘ت
نيو˘كت˘لا تا˘صشرو ن˘م د˘يد˘ع˘لا
هذه نمصضتتو لا˘ف˘طألا ةد˘ئا˘ف˘ل
ن˘ير˘صشع ن˘م ر˘ث˘كأا ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

ط˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م ة˘˘˘صشرو
يهطلا نونفو مصسرلاو يبرعلا

را˘˘خ˘˘ف˘˘˘لاو ءا˘˘˘كذ˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأاو
يود˘ي˘لا ل˘م˘ع˘لاو يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا شسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو
حارتقا متي˘صس ا˘م˘ك.ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لاو
تاصشرو با˘ب˘صشلاو رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
ةيلوألا تافاعصسإÓل ةصصصصخم
.رورملا نوناق مارتحلو

بذكت ةطرسشلا
نارهول يئلولا نمألا حلاصصم تدنف
ر˘صصا˘ن˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ،تب˘˘صسلا مو˘˘ي
ل˘ي˘صسم˘لا زا˘غ˘لاو ف˘ن˘ع˘ل˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا
ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘صض عو˘˘مد˘˘ل˘˘ل
.ةعمجلا تاريصسم
ة˘ي˘ل˘خ˘˘ل ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
حلاصصمل ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا
هتجور ام ىلع ادر» يئلولا نملا
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م تا˘ح˘ف˘صص شضع˘˘ب
ةيلو نمأا حلاصصم» نأا «يعامتجلا

فنعلل ةطرصشلا رصصانع لامعتصسا يعدت يتلا تاروصشنملا نومصضم ايعطق ايفن يفنت نارهو
.«ةنيدملا عراوصشب1202 شسرام21 ةعمجلا موي نينطاوملا دصض عومدلل ليصسملا زاغلاو

سصاخ عون نم سسيرع لبقتسسي بكوم
ناكصس لبقتصسا ،ةليمج ةردابم يف
لفطلا ،ةليم ةيلوب ةياغز ةنيدم
زاف يذلا «نيدلا جارصس» فيفكلا
ة˘صصح ي˘ف نآار˘ق˘˘لا شسرا˘˘ف بق˘˘ل˘˘ب
،لاط˘بألا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ،وواد ر˘ي˘ماز˘م
هصسابلإاو ،هل بكوم دادعإا مت ثيح
ل˘خاد هو˘ع˘صضوو ا˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ا˘صسا˘ب˘˘ل
ه˘ق˘صشر˘ب او˘˘ما˘˘قو ة˘˘هرا˘˘ف ةرا˘˘ي˘˘صس
م˘هزاز˘ت˘عا ن˘˘ع ار˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت درو˘˘لا˘˘ب
احاجن ق˘ق˘ح ه˘نو˘ك ،ه˘ب م˘ه˘ت˘حر˘فو
يوذ نم وهو ميركلا نارقلاو ميكحلا ركذلا ةقباصسم يهو لأا ةميظع ةقباصسم يف ارهاب
.هبرد ىلع ريصسلا ديري نم لكلو نيدلا جارصسل كوربم فلأاف ... ةصصاخلا تاجايتحلا

يفاقث ميركت
نم ةعومجم تمظن
رئازج˘لا˘ب بدألا ل˘هأا
ا˘م˘ير˘كت ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا

،تاداهصش عم ،اصصاخ
بتا˘˘˘˘كلا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ل
قازر˘˘م ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لاو
هتفاو يذلا ،ششاطقب
ر˘ه˘صش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لا

يفناج
اذه ىرجو .يصضاملا
يذ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
هميظنت ىلع تفرصشأا

تاروصشنم
ةينطو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
،را˘ه˘صشإلاو ر˘˘صشن˘˘ل˘˘ل
ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘˘صضح˘˘˘ب
باتكلل لوألا ينطولا نولاصصلا راطإا يف كلذو يراصس دمحمو يحلب دمحمو ةردجوب ديصشر
.يرحبلا ربونصصلا شضراعملا رصصقب شسيمخلا موي ذنم لصصاوتملا
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watan@essalamonline.com

هل حيرصصت يف ريزولا حصضوأا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ،ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘صشن شسمأا
نأا ، ز˘م˘يا˘تو˘كيا» ة˘يدا˘صصت˘˘قلا
زيمتي ديدجلا تاباختنلا نوناق
ة˘ق˘با˘صسلا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
تاد˘˘ه˘˘ع˘˘لا دد˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب
عيجصشتبو نيتدهعب ةيباختنلا
يف ة˘كرا˘صشم˘لا ى˘ل˘ع با˘ب˘صشلا
دا˘عأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ةا˘ي˘ح˘˘لا
لاملا دعبأاو ةرادج˘ل˘ل را˘ب˘ت˘علا

رحلا رايخلا ىلع ريثأات يأا نع
.نيبخانلل

ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘قو
شصوصصنلا ديدع نأا ةموكحلل
بيصصنت دعب ردصصتصس ةينوناقلا
اميصسل ،ةديدج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
تا˘ط˘ل˘صسلا ر˘ي˘ي˘صستو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
تاباختنلا ما˘ظ˘نو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

بازحألاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لاو
قلعتم˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
يصسا˘صسألا نو˘نا˘ق˘لاو مÓ˘عإلا˘ب
يرادإلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لاو ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘طإلا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
.«ةيلاملا نيناوقب

قلعتم لاؤوصس ىلع هدر يفو
باز˘حأÓ˘ل تادا˘م˘ت˘علا ح˘ن˘م˘˘ب
دد˘صش ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
نم نيعم دد˘ع ى˘ل˘ع ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
،اهب يلحتلا بجاولا تامازتللا

ع˘˘با˘˘ط˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا» ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو

يرو˘ه˘م˘ج˘لاو ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
،«ةيبزح˘لا ة˘يدد˘ع˘ت˘لاو ة˘لود˘ل˘ل
بزحلا ىلع بجي هنأا افيصضم
ن˘ع ع˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘ي» نأا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
،هب بعÓتلاو نيدلا مادختصسا

نم لكصش لك ىلإا ءوجللا نعو
.«هاركإلاو فنعلا لاكصشأا

،تامازتللا هذه نع Óصضفو
«ةينقت اطورصش» رميحلب رطصس
داقعناو نيطوتلا اميصسل ىرخأا
قباطتو ةيصسيصسأات˘لا تا˘صسل˘ج˘لا
نوناقلا عم ةيصساصسألا نيناوقلا
لو˘˘˘ح د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا يو˘˘˘صضع˘˘˘˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو ،باز˘˘˘حألا
ي˘ف ةر˘صشا˘ب˘م˘لا تا˘حÓ˘صصإلا˘˘ب

ى˘لإا قر˘˘ط˘˘ت لا˘˘صصتلا عا˘˘ط˘˘ق
ةعجارمل ةلجعتصسملا ةرورصضلا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘صضع˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا
هتقباطم متتصس يذلا مÓعإلاب
د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘صسد˘لا ئدا˘ب˘م ع˘م
رئازجلا قئا˘ق˘ح ع˘م ه˘ف˘ي˘ي˘كت»و
ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ن ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘˘لا

.«اعيمج
ددصصلا اذه يف رميحلب دكأاو

شسلجملا ءاصشنإا حارتقا متيصس هنأا
نوناق يف ةفا˘ح˘صصل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
اذه نأا احصضوم ،ديدجلا مÓعإلا
بناوج˘لا˘ب ى˘ن˘ع˘ي˘صس شسل˘ج˘م˘لا
ةنه˘م تا˘ي˘قÓ˘خأا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
.ةفاحصصلا

نأا ىلإا راصشأا ،ىرخأا ةهج نم
تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
بير˘خ˘ت˘لا» و˘ه ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا
يعامت˘جلا ج˘ي˘صسن˘ل˘ل ءي˘ط˘ب˘لا

دÓبلل ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لا حر˘صصلاو
ششيجلا ىلع مجهتلا لÓخ نم
علطصضي يذلا يبعصشلا ينطولا
 .«ةليقث عافد ماهمب

:رميحلب ،هريوزت نكÁ ’ بخانلا رايخ نأا دكأا

 «ةيعون ةزفق ديد÷ا تاباختن’ا نوناق ‘ تيوسصتلا ةقيرط»

 ز.صسواط

اهتسسرك يتلا ةديدجلا عارتق’ا ةقيرط نأا ،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو دكأا
لكسشت ،جزم نود يليسضفت تيوسصتبو ةحوتفم ةمئاق ىلع يبسسن عارتقا يأا ،تاباختن’ا نوناق ةعجارم

 .«اروزم ’و اهجوم بخانلا رايخ» اهيف نوكي نأا نكمي ’ ،«ايرذج» ارييغتو «ةزفق»

:وكيرك ،ةيلودلا تامازتل’ا عم ايسشا“

ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ ةيامح نوناق»
«ةعجارŸا ديق

 وادنا هاب ›اŸا هÒظن لبقتسسي نوبت سسيئرلا

ن˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو تد˘˘˘كأا
،ةأارملا اياصضقو ةرصسألاو ينطولا

نأا ،فيطصسب شسمأا وكيرك رثوك
يف تعرصش دق ةيرازولا اهترئاد
ةيامحب قلعتملا نوناقلا ةعجارم
يوذ شصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘صشألا ة˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘ف
.ةصصاخلا تاجايتحلا

ةملك يف ةريزولا تحصضوأاو
ينطولا مويلا ءايحإا ةيصشع اهتقلأا
تاجا˘ي˘ت˘حلا يوذ شصا˘خ˘صشأÓ˘ل
ل˘ك ن˘م شسرا˘˘م41 ،ةصصا˘خ˘لا
تار˘صضا˘ح˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘صس
تاصضايرلل ةينطو˘لا ة˘صسرد˘م˘ل˘ل
ةرايز راطإا يف «زابلا» ةيبملوألا

ة˘ق˘فر˘ب ة˘يلو˘لا هذ˘ه ى˘لإا ل˘م˘˘ع
ةصضايرب ةفلكملا ةلود˘لا ة˘ب˘تا˘ك
نأا ،ير˘كاو˘صس ة˘م˘ي˘ل˘صس ة˘ب˘خ˘ن˘لا
ةعجارم ىلع فكع˘ي» ا˘ه˘عا˘ط˘ق
ة˘يا˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
.«مهتيقرتو نيقاعملا شصاخصشألا

ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه نأا تفا˘˘صضأاو
ة˘با˘ج˘ت˘صسلا» را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت
يلثممو ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل
عم ايصشام˘ت ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
دو˘ن˘˘بو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘للا
شصاخصشأÓل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘˘صشم ،«ة˘˘˘قا˘˘˘عإلا يوذ
شضرغب ةيزكرم ةنجل بيصصنت
.ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا شصن˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م
نأا لو˘ق˘لا˘ب ةر˘˘يزو˘˘لا تل˘˘صصاوو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا عا˘˘ط˘˘˘ق
يذ˘لا ةأار˘م˘لا ا˘يا˘صضقو ةر˘˘صسألاو
ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مأا ه˘˘ي˘˘لإا تد˘˘ه˘˘ع»
ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ةرطفلا شسكع˘ي ا˘م˘ب ي˘نا˘صسنإلاو
ل ،يرئازجلا بعصشلل ةينماصضتلا
ةصسايصس ذيفنت يف طقف طرخني
ةصصاخلا ةصشهلا تائفلا ةدعاصسم
جهتني امنإاو ،ةيئانلا قطانملا يف
ةر˘صصا˘ع˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘صسا˘ي˘˘صس
هذ˘ه جا˘مد˘نا م˘عد ى˘ل˘ع ز˘كتر˘˘ت
ة˘يدا˘صصت˘قلا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لا

يف رامث˘ت˘صسلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ىتصش يف ا˘ه˘تÓ˘هؤو˘مو ا˘ه˘تارد˘ق
هذه ةيلÓقتصسل اقيقحت نيدايملا
.«ايتاذ ةئفلا

ج˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسن˘˘˘˘˘˘لا»ـب تهو˘˘˘˘˘˘˘نو
يذ˘لا «ر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لا
يف هرييصست ىلع عاطقلا فرصشي
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
832 لÓخ نم نيصصصصختملا

ةقحلم51و اصصصصختم ازكرم
نع Óصضف ،اصصاخ امصسق279و
يف ةيوعمجلا ةكرحلا طارخنا

براقي ام ري˘صست ة˘ي˘ع˘م˘ج101
ىلإا نطولا ربع ةصسصسؤوم741

شصاوخلا رامثتصسا عيجصشت بناج
ة˘قا˘عإلا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
.ةينهذلا

وكير˘ك ةد˘ي˘صسلا تر˘كذ ا˘م˘ك
ةيزارتحلا ريبادتلاب ةبصسا˘ن˘م˘لا˘ب
ةمÓ˘صسل ا˘نا˘م˘صض تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا

ةحئا˘ج ل˘ظ ي˘ف ة˘ح˘ير˘صشلا هذ˘ه
تصصخ ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ةلوفطلاب ةلفكتملا تاصسصسؤوملا
لÓخ يئاقو يحصص لوكوتوربب
‐0202 ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘˘لا

فرط نم هيلع قداصصملا1202
ةرازول ةعباتلا ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
.تايفصشتصسملا

ةصسايصسلا نأاب ةريزولا تدكأاو
ةجهتنملا ةرصصاعملا ةيعامتجلا

ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م
اصسا˘صسأا ز˘كتر˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

ةصشهلا تائفلا طارخنا معد ىلع
يوذ شصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسل
ةايحلا يف ةصصاخلا تاجايتحلا
ىلإا ،ةيعام˘ت˘جلاو ة˘يدا˘صصت˘قلا

ةمظتنملا تاناعإلا ماظن بناج
،ةيعا˘م˘ت˘جا ة˘ي˘ط˘غ˘تو ح˘ن˘م ن˘م
ةم˘ها˘صسم˘لا لÓ˘خ ن˘م د˘صسج˘ت˘ت
رييصستل ةينطولا ةلاكولل ةلاعفلا
عاطقلل ةعباتلا رغصصملا شضرقلا

تاردا˘ب˘م˘لا م˘عد˘ل ة˘لا˘ع˘ف ةادأا˘ك
دصصق ةط˘صشنألا ق˘ل˘خ˘ل ة˘فدا˘ه˘لا
ىلع مهعيجصشتو مهتاردق زيزعت
ثادحتصسا ر˘ب˘ع ي˘تاذ˘لا ل˘م˘ع˘لا
ةر˘ي˘غ˘صص ة˘يدا˘صصت˘قا تا˘طا˘˘صشن
.Óخد مهل نمصضت

نماصضتلا ةريزو تفرصشأا دقو
ةأارملا اياصضقو ةرصسألاو ينطولا

فيطصس ة˘يلو˘ل ا˘ه˘ترا˘يز لÓ˘خ
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘ك ة˘ق˘فر
ةد˘ع ى˘ل˘ع ،ة˘ب˘خ˘ن˘˘لا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘ب
ة˘ي˘فا˘ق˘ثو ة˘ي˘˘صضا˘˘ير تا˘˘طا˘˘صشن
يوذ ةئ˘ف˘ب ة˘صصا˘خ ة˘يدا˘صصت˘قاو
.ةصصاخلا تاجايتحلا

و˘كير˘ك ةد˘ي˘صسلا تم˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ى˘˘لإا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘يز
نيب تايقافتا ءاصضمإا اهروصضحب
ةريدمو نييداصصتقا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
نماصضتلاو يعامتجلا طاصشنلا
لا˘ث˘ت˘ملا ى˘ل˘ع شصن˘ت ة˘يلو˘ل˘˘ل
1 ة˘ب˘صسن شصي˘صصخ˘ت ة˘ي˘ماز˘˘لإا˘˘ب
ل˘م˘ع˘لا بصصا˘ن˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حلا يوذ ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
ة˘˘˘عا˘˘˘ق كلذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةينطولا ةصسردملل تارصضاحملا
 .ةيبملوألا تاصضايرلل

ب صضاير

،ةيروهمجلا شسيئر لبقتصسا
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘صسلا
،يلاملا ةلودلا شسيئر ،شسمأا
موق˘ي يذ˘لا ،واد˘نا ها˘ب د˘ي˘صسلا
ى˘لا ة˘قاد˘صصو ل˘م˘ع ةرا˘˘يز˘˘ب
.رئازجلا

ةصسائر رقمب ءاقللا ىرجو
نم لك روصضحب ،ةيروهمجلا

ة˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘ب ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م
نيدلا رون ديصسلا ةيروهمجلا
نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يزو ج˘˘ياد داد˘˘غ˘˘ب
،موداقوب ير˘ب˘صص ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ناكرأا شسيئرو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا
.ةحيرق˘ن˘صش د˘ي˘ع˘صسلا ق˘ير˘ف˘لا

د˘ق ي˘لا˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘كو
ةرايز يف ،تبصسلا شسمأا عرصش
،رئازجلا ى˘لإا ة˘قاد˘صصو ل˘م˘ع
ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘صست ثي˘˘˘ح
ةيئانثلا تاقÓعلا شضارعتصساب
رئازجلا عمجت يتلا ةيوخألا»
ا˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ل˘˘ب˘˘صسو ي˘˘لا˘˘مو
حلاصصم˘ل˘ل ة˘مد˘خ ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو
.«ةكرتصشملا

و.ق

نوÒسسنام يسسنرفلا خرؤوŸا ،اÒثك Òغي ’ هنع ةيرسسلا عفر

 «هتلقرع متت دق ةروثلا فيسشرأا ىلع عÓط’ا»
ليج ي˘صسنر˘ف˘لا خرؤو˘م˘لا ىر˘ي

ىلع رحلا عÓطلا نأا نوريصسنام
رامعتصسلاب طبتر˘م˘لا ف˘ي˘صشرألا
م˘ت˘˘ت د˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
لÓخ نم «هتلقرع»

شسي˘ئر˘لا هذ˘خ˘تا يذ˘لا ءار˘˘جإلا
يف عورصشلاب قلعتملاو يصسنرفلا
ءاربخ فرط نم يعيرصشت لمع»
افصصاو ،«ةينعملا تارازولا عيمج
.«قلقملا» ـب ىعصسملا اذه

ي˘˘ف شسمأا ر˘˘صشن ثيد˘˘ح ي˘˘˘فو
ل˘ي˘ج د˘˘كأا ،ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
«ةيرصسلا عباط عفر» نأا نوريصسنام
شسي˘ئر˘لا نا˘ي˘ب ه˘ن˘م˘صضت ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
رومألا ريغي ل» نوركام ليوناميا

ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف ر˘م˘ت˘صسي˘صسو ار˘ي˘˘ث˘˘ك
ءارجإلا اذه نأا افيصضم «ثاحبألا
عفر راصسم ةيمازلإا» ىلع ظفاحي

بلا˘غ ي˘ف يذ˘لا ة˘ير˘˘صسلا ع˘˘با˘˘ط
هيف ةريخألا ةملكلا دوعت نايحألا
مويلا ررق˘ي˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا ششي˘ج˘ل˘ل
ام ةقيثو ىلع عÓطلا ةيناكمإا
.«ةيرامعتصسلا ةبقحلا كلتل دوعت

قلقملا نأا خرؤوملا تاذ ىريو
يذلا يعيرصشتلا لمعلا اذه» يف
(ةي˘صسنر˘ف˘لا) ة˘مو˘كح˘لا ه˘ب مو˘ق˘ت
نود قئاثولا ميدقت ةيلباق ميعدتل
«نيينطولا عافدلاو نمألا قارتخا

ى˘ل˘ع ة˘يرادإا تا˘ئ˘ي˘˘ه دو˘˘جو و˘˘ه
تا˘عو˘م˘ج˘مو ة˘لود˘لا ىو˘ت˘˘صسم
فوفصص ي˘ف را˘م˘ع˘ت˘صسÓ˘ل ن˘ح˘ت
«قفاوت ل» يتلاو مويلا ششيجلا
لوح يصسنرفلا شسيئرلا تانÓعإا
ن˘ع ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا لو˘˘ق ةرور˘˘صض»

اصسنرفل يرا˘م˘ع˘ت˘صسلا ي˘صضا˘م˘لا
ع˘ن˘م ى˘لإا ا˘صضيأا ى˘˘ع˘˘صست ي˘˘ت˘˘لاو
.«تارارقلا هذه قيبطت

ة˘˘صشرو ح˘˘ت˘˘ف نا˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
لا˘جآا ة˘ع˘جار˘م لو˘ح ة˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘صشت
ف˘ي˘صشرألا ى˘ل˘ع ر˘ح˘لا عÓ˘˘طلا

لوؤوت دق» نوريصسنام ليج بصسح
يرا˘صسلا نو˘نا˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘˘م ى˘˘لا
وح˘ن ف˘ي˘صشرألا لو˘ح لو˘ع˘ف˘م˘لا

فواخم اصضيأا ريثتو «ديازتم قلغ
ةد˘ح ن˘م د˘يد˘ج نو˘نا˘ق د˘يز˘ي نأا»
ةدوعلاب لوعفملا يراصسلا نوناقلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘طلا ة˘˘˘ير˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لا
ل وأا لمحي ناك ءاوصس فيصشرألا

.«يرصس » عباط
هذ˘˘˘ه نا˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا بصسحو

نأاب اركذم دجوت نأا بجي ل دويقلا
شضرف ىلع رهصس8002 نوناق
عÓطلا نم عنم وأا ةليوط لاجآا

بجاو˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا شضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
قئاثولا عيمج نأا اربتعم  «اهتيامح
» ة˘ن˘صس05 اهر˘م˘ع قو˘ف˘ي ي˘ت˘لا
ل˘كب » ا˘ه˘ي˘ل˘ع عÓ˘طلا ن˘˘كم˘˘ي

.«كلذك ىقبت نأا بجيو «ةيرح
ديصسلا ربتعا ،ىرخأا ةهج نم

قئا˘ثو˘لا هذ˘ه ة˘صسارد نور˘ي˘صسنا˘م
» خ˘يرا˘˘ت ة˘˘با˘˘ت˘˘كل «ة˘˘يرور˘˘صض»
ةرادإلاو ششي˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م
امك .رئازجلا يف » ةيرامعتصسلا
قئاثولا ىلع عÓطلا نأا فاصضأا
يرصصق˘لا ءا˘ف˘ت˘خلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
اثدح˘ت˘م «م˘ه˘م ر˘ير˘ح˘ت˘لا بر˘ح˘ل
ةيوونلا براجتلا فلم نع اصضيأا
ل˘م˘ع» ـب ما˘ي˘ق˘لا بل˘ط˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

م˘ج˘ح» كاردإل «دد˘ح˘م ي˘خ˘يرا˘ت
اذ˘كو ا˘ه˘ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ر˘ئا˘صسخ˘˘لا
اهل شضرعتي لاز ل يتلا راطخألا
. «مويلا ناكصسلا

دحألا موي رصشن حيرصصت يفو
ذاتصسألا دكأا ةفيحصصلا شسفن يف
ول ييفيلوأا يصسنر˘ف˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا

نا˘ي˘ب˘˘لا نأا نوز˘˘ي˘˘مد˘˘نار˘˘غ رو˘˘ك
ةيلمع» ربتعي هيزيليÓل يفحصصلا
ه˘جو˘م ة˘ي˘˘مÓ˘˘عاو ة˘˘يو˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
هدوعوب يفي شسيئرلا نأاب داقتعÓل
هتماخصضب ربتع˘م د˘ن˘ج˘ت لا˘صشفاو
ه˘ي˘ف تع˘جار˘ت تقو ي˘ف ه˘˘تد˘˘مو
لاجم يف ةلودلا شسيئر ةيبعصش
.«يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

يعماجلا ذاتصسألا اذه بصسحو
شسيئرلا» فاقيتصسا ةلصصاوم بجي
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألاو ه˘˘ت˘˘مو˘˘كحو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا د˘صصق «ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘عد˘˘ت
8002 ويلوي51 نوناق قيبطتب
فرط نم اكه˘ت˘ن˘م ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا»
.«هيزيليلا تاحارتقا

حل˘صست˘لا د˘صصر˘م ر˘يد˘م ىر˘يو
ح˘˘ير˘˘صصت نأا ير˘˘فو˘˘ب شسير˘˘˘تا˘˘˘ب
هديصسجت» بجي نوركام شسيئرلا

ن˘˘م كلذو ع˘˘قاو˘˘لا شضرأا ى˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ي˘عاد «ي˘ع˘ير˘صشت ل˘يد˘ع˘ت لÓ˘خ
ى˘لا ن˘ي˘ي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لا
هذه ءاغ˘لاو ة˘لأا˘صسم˘لا˘ب كصسم˘ت˘لا»
عÓطلا نود لوحت يتلا ةداملا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘صشرألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .«ةيوونلا براجتلاب

ب .صس

رئازجلا ةدناسسم هل ددج

عم ثداحتي دارج
ةموكح سسيئر
 ةيبيللا ةدحولا
دبع ،لوأ’ا ريزولا ثداحت
ايفتاه ،صسمأا ،دارج زيزعلا

ةدحولا ةموكح صسيئر عم
دبع ،ايبيل ةلودل ةينطولا
ام بسسح ،ةبيبدلا ديمحلا
ريزولا حلاسصمل نايب دافأا
تاذ حسضوأاو.لوأ’ا
أانه» دارج نأا ،ردسصملا

هريظن ،ةبسسانملا هذهب
ليكسشت ىلع يبيللا
ةقث اهلينو ةيبيللا ةموكحلا

،«يبيللا باونلا صسلجم
رئازجلا ةدناسسم» هل ددجو
،ةيروهمجلا صسيئر دييأاتو

،نوبت ديجملا دبع
يعاسسم معدل هدادعتسساو
يف ةيبيللا ةموكحلا هذه
ملسسلا قيقحت ليبسس
يف ةينطولا ةحلاسصملاو
ظافحلاو قيقسشلا دلبلا اذه
ةدحوو هتدايسس ىلع

تلكسشو.«هيسضارأا
تاذ قفو‐ تاثداحملا
ريكذتلل ةسصرف» ‐ نايبلا

نماسضتملا رئازجلا فقومب
،قيقسشلا يبيللا بعسشلا عم
نيبناجلا دادعتسسا ديكأاتو
رواسشتلاو لسصاوتلل
ايبيل معدل نيرمتسسملا
ةمزأ’ا نم ايئاهن جورخلل
بعسشلا نأاسش ىقبت يتلا
هيونتلا عم ،هتمرب يبيللا

دح عسضو ةرورسضب
.«ةيبنجأ’ا تÓخدتلل
،يفتاهلا لاسصت’ا لÓخو

امهمزع» نافرطلا ددج
ىلع ايوسس لمعلا ىلع
ةوخأ’ا طباور ديطوت
تاقÓعو ةيخيراتلا
نيدلبلا عمجت يتلا نواعتلا

«نيقيقسشلا نيبعسشلاو
ب .صس



ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ردا˘˘˘˘صصم تد˘˘˘˘كأا
ط˘قا˘صست˘لا ة˘ل˘˘ق نأا «مÓ˘˘صسلا»ـل
نم اددجم شصلق ءامصسلا حصشو
،ىربكلا دودصسلاب هايملا ةبصسن

د˘صسب ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا تل˘˘صصو ثي˘˘ح
ة˘˘˘يلو˘˘˘ب «نودر˘˘˘صسا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ك»
ةئاملاب6 ىلإا Óثم شسادرموب
مت نأا ذنم لجصست مل ةبصسن يهو
دعي ريخألا اذه نأا املع ،هدييصشت
رئازجلاب دودصسلا ربكأا نيب نم
رئازجلا اهنم تايلو6 دوزيو
.ةمصصاعلا

تقلخ ةبعرملا ةروصصلا هذه
ششطع ةمزأا نم ةريبك فواخم
لاح يف رئازجلا اهفرعت دق ةداح
يف ةصصاخ ،فا˘ف˘ج˘لا رار˘م˘ت˘صسا
امهنوك ،ليرفاو شسرام يرهصش
ة˘فور˘ع˘م˘لا رو˘ه˘صشلا زر˘˘با ن˘˘م
،طقاصستلا نم ةربتعم تايمكب
Óيلق تصشعتنا دودصسلا تناكو
ر˘ب˘م˘صسيدو ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ير˘˘ه˘˘صش
طو˘ق˘صس ل˘ع˘ف˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

راطمألا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
لعفب  اددجم عجارتت نأا لبق
.فافجلا

رداو˘˘˘ب شضع˘˘˘ب تد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘قو
لÓخ ناي˘ع˘ل˘ل ة˘ح˘صضاو ة˘مزألا
لÓ˘خ ن˘م ة˘طرا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشألا
ديوز˘ت˘لا ة˘ب˘صسن ن˘م شصي˘ل˘ق˘ت˘لا
ثيح ،مويلا رادم ىلع هايملاب
قطا˘ن˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تل˘ج˘صس
ةيلاتتم مايأا3 ـل ديوزتلا بايغ
تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ي˘˘˘فو
ة˘يد˘ل˘ب لا˘ح˘ك ل˘ما˘ك عو˘ب˘صسأل
ي˘صشي˘ت د˘صس ن˘طو˘م ةز˘˘م˘˘حو˘˘ب

تل˘˘˘ج˘˘˘صس ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،فا˘˘˘˘ح
اميصس هايملل ةرركتم تاعاطقنا
ةفورعم˘لا ىر˘ب˘كلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
ةيويحلا ةداملا هذه˘ب ا˘هد˘يوز˘ت˘ب

وه امك ةعاصس42 رادم ىلع
 . ةمصصاعلاب لاحلا

ة˘يلو نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع˘˘ف
اهديوزت  طمن دمتعي رئازجلا

هايم ىلع ة˘ئا˘م˘لا˘ب09 ةب˘صسن˘ب
لكصشم نأا لإا ،ةÓحملا رحبلا
ىحصضأا ،ةرركتملا تاعاطقنلا
لاحلا وه امك ناكصسلا قياصضي
ةيلو˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘صشلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

ششار˘˘˘ح˘˘˘˘لاو حار˘˘˘˘ج ششا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
ةمزألا ن˘ث˘ت˘صست م˘لو ،ة˘بورو˘بو
ةملاعملاك ة˘ي˘بر˘غ˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لاو ة˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘صستو
نيأا ،هللا دبع يديصس ةديدجلا
رادم ىلع ديوزتلا ةبصسن تلق
تاعاصسل هعطق لÓخ نم مويلا
ي˘ف ىر˘خأاو را˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ةرا˘˘ت
ءارجإاك كلذو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
ةورثلا ىلع ظافحلا ىلإا فدهي
فارصسإلاو ريذبتلا ن˘م ة˘ي˘ئا˘م˘لا

.ةينعملا ةرازولا بصسح
ةيئاملا دراوملا ةرازو تناكو

ر˘يزو˘لا د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف تد˘˘كأا د˘˘ق
ط˘ط˘خ˘م تن˘ب˘ت ا˘ه˘˘نأا ق˘˘با˘˘صسلا
ن˘م شصي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘لا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
م˘ل دو˘صشن˘م˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘مزألا
.دعب ققحتي

ةردن لكصشم نأا ركذلا ردجي
ةلق ىلإا دوعي رئازجلا يف هايملا
شصئا˘صصخ˘لا بب˘صسب ط˘قا˘صست˘لا
ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘˘م˘˘لا
يلاتلابو ،فاجلا هبصشو فاجلا

ددهي امم راطمأÓل ةريفو ريغ

دادزي تقو يف دراوملا شصقانتب
و˘م˘˘ن˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب بل˘˘ط˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
يمانتو ةهج نم ي˘فار˘غ˘م˘يد˘لا
ة˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

ةحايصسلاو ةحÓفلاو ةعانصصلاك
.ىرخأا ةهج نم

تا˘كو˘ل˘صسلا عا˘ب˘تإا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
كÓهتصسا ةيلمع يف ةيباجيلا
مقافت مدعل ديحولا ذفنملا هايملا
هذ˘˘ه أاد˘˘ب˘˘˘تو ،ششط˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘مزأا
،لز˘ن˘م˘لا ل˘خاد ن˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ل˘˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كتو
ل˘˘كصشبو ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلا

دوجو مدع نم دّكأاتلل ّرمتصسم
ن˘كم˘ي ثي˘ح˘ب ،تا˘ب˘˘ير˘˘صست يأا
تايمك ري˘فو˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب

يويحلا دروملا اذه نم ةريبك
،لو˘طأا ةد˘م ي˘ف ا˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘صسل
ةيلمعلا ديصشرت نم ّدب لو امك
ءاملا ولد مادختصسا قيرط نع
لصسغ دنع موطرخلا نم ًلدب
فرصصتلا اذه ربتعيو ،ةرايصسلا

˘ما˘م˘ت˘هلا شسكع˘˘يو ًا˘˘يرا˘˘صضح
ردا˘صصم˘لاو ءا˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا
اذه لك نم فدهلاو ،ةمهملا

لا˘ي˘جألا تا˘ي˘جا˘˘ح ن˘˘هر مد˘˘ع
.ةمداقلا

ةيلخب انلصصتا دقف ةراصشإÓل
ةيئاملا دراوملا ةرازول مÓعإلا

ىدم نع راصسفتصسلا لجا نم
يلاجعت˘صسلا ط˘ط˘خ˘م˘لا مد˘ق˘ت
مل هنا ريغ ،اقباصس هنع نلعملا
ناكو ،انتلاصصتا ىلع درلا متي
بلا˘ط˘م او˘ع˘فر د˘ق نو˘ن˘طاو˘˘م
ىلع هذه فافجلا ةرتف لÓغتصسا
يمطلاو ةراج˘ح˘لا ع˘فر˘ل ل˘قألا
شضع˘˘ب عا˘˘ق ي˘˘ف ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ةدو˘˘˘ع ل˘˘˘مآا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع دود˘˘˘˘صسلا
.مايألا مداق يف  طقاصستلا

ثدحلا4 8792ددعلا ^2441 نابعسش2ـل قفاوملا1202 صسرام51نينثإ’ا
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ةداح صشطع ةمزأا نم فواخم

 دودسسلاب هايملا نوزخمل قلقم عجارت

ز.صسواط

دودسسلاب اميسس ةيندتم تايوتسسم تغلب ثيح ،ةيثايغملا صصقن لعفب ، اددجم دودسسلا يف هايملا ةبسسن تعجارت
 . ةرم لوأ’ ةئاملاب6 ىلإا هنوزخم لسصو يذلا ةريوبلا ةي’وب نودرسسا ةيدك دسس ةلكاسش ىلع ىربكلا

زاغلل ةردسصملا لودلا ىدتنم ةرادإا صسلجم صسيئر

نادلبلا ىلع ريبك لكسشب رثأا91‐ديفوك
 زاغلل ةردسصملا

ةيرادإ’ا تائيهلا عم كÎسشŸا لمعلا زيزعتب

ÊدŸا عمتÛا كارسشإ’ وعت ةعمجوب
تايافنلا Òيسست ‘

ةرادإا شسل˘˘ج˘˘م شسي˘˘ئر د˘˘كأا
زاغلل ةردصصملا لودلا ىدتنم
‐ديفوك ءابو نأالماه دمحم
ىلع ريبك ريثأات هل ناك91
يف ءاصضعألا نادلبلا داصصتقا

ةرد˘˘صصم˘˘لا لود˘˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
ع˘˘جار˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ،زا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل

ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ع
 .1202 ةنصس تارامثتصسلاو

لÓ˘خ ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘فو
ةرادإا شسلجمل83ـلا عامتجلا
دعب نع دقع يذلا ىدتنملا
،طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

ر˘ثأا» ءا˘بو˘لا نأا ل˘ما˘˘ه حر˘˘صص
،انتاداصصتقا ىلع ريبك لكصشب
تاد˘˘ئا˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
.تارا˘م˘ث˘ت˘صسلاو ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا

ى˘ل˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا ر˘˘ثألا نا˘˘كو
،«قوبصسم ريغ ةقاطلا عاطق
ىد˘ت˘ن˘م˘لا ه˘ح˘صضوأا ا˘م˘ب˘˘صسح
.ينورتكللا هعقوم ىلع

ءا˘˘˘بو˘˘˘لا نأا ل˘˘˘ما˘˘˘ه لا˘˘˘˘قو
نأاو «ميدتصسم» رثأا هل نوكيصس
نوكي نل ملاعلا»

،ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ك
ي˘ف تار˘ي˘غ˘ت˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب
ايجولونكتلاو تاصسايصسلا

ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنلاو
ني˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لا تÓ˘ي˘صضف˘تو
.«ةصسايصسويجلاو

رود زربأا ،قايصسلا اذه يفو
زاغلل ةردصصملا لودلا ىدتنم
ر˘ث˘كأا ازرا˘ب نو˘كي˘˘صس» يذ˘˘لا

 .«ةلبقملا ةيرصشعلا لÓخ
ي˘˘ف هرود» نأا˘˘ب ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو

يعيبطلا زاغلا ىلع ةعفارملا
ىلع رثأا هل نوكي نأا بجي
يذلا يوقاطلا لاقتنلا راصسم
 .«ملاعلا هجهتنا

عامتجلا اذ˘ه شضر˘ع˘ت˘صساو
تازاجنلا نيموي مودي يذلا
ششقانو0202 ةنصسل ةزرابلا
يرازولا عامتجلا جئاتن مهأا
ةلصصلا تاذ ثادحألاو22ـلا
ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ي˘˘ف تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا

ق˘ير˘ط˘لا م˘صسر ا˘م˘˘ك0202
ريصسلا نامصضل هعابتا بجاولا
لود˘˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل ن˘˘˘صسح˘˘˘لا
ءزجلا لÓخ زاغلل ةردصصملا

 .1202 ةنصس نم لوألا
رييصست ريرقت ميدقت مت امك

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ل˘˘˘صصف˘˘˘م
ع˘م يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا
اذكو ةنامألا ءادأل يجيردتلا

طا˘˘صشن˘˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘م˘˘ق˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لوألا
لود˘لا ىد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘صسدا˘˘صسلا
ءا˘صسؤور˘ل زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةرد˘˘صصم˘˘لا
ي˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘كح˘˘لاو لود˘˘لا
لبقملا ربم˘فو˘ن ي˘ف د˘ق˘ع˘ت˘صس
.رطقب ةحودلاب

ن˘ي˘مألا د˘كأا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
لود˘˘˘لا ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يرو˘˘ي زا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ةرد˘˘˘صصم˘˘˘لا
نأا بجي» Óئاق لا˘ن˘يرو˘ت˘نا˘صس
لك رفاصضنو نيدحوم ىقبن

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ششا˘˘ع˘˘نإلا دو˘˘ه˘˘ج
ة˘يدا˘صصت˘˘قلا تا˘˘صسا˘˘كع˘˘نلا
ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘صصق ة˘˘˘مزأÓ˘˘˘ل
يتلا رارصضألا دعب فانئتصسلا
.91‐ديفوك ءابو اهببصس

ققحتيصس لصضفألا نأا دقتعأا
اذإا ىدتنملل ةبصسنلاب Óبقتصسم
نوا˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا م˘˘ت ا˘˘م
دو˘˘˘ع˘˘˘ي فار˘˘˘طألا دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘م
.«ةعفنملاب

ىدتنملا عامتجا قرطت امك
ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا
ةصسدا˘صسلا ة˘م˘ق˘لا شصو˘صصخ˘ب
جما˘نر˘بو ثح˘ب˘لا تا˘طا˘صشنو
مدقتو1202 ةينازيمو لمعلا
ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا شسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا ءادأا

ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلاو
.ةينوناقلا فئاظولا نيصسحتو

شسلجم عا˘م˘ت˘جا ع˘با˘ت د˘قو
ةردصصملا لودلا ىدتنم ةرادا
نم نوماصس نو˘ف˘ظو˘م زا˘غ˘ل˘ل
ر˘صصمو ا˘ي˘ف˘ي˘لو˘بو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رطقو ايريجينو ايبيلو ناريإاو
وغابوتو دادين˘ير˘تو ا˘ي˘صسورو
.Óيوزنفو

نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘برذا تكرا˘˘˘˘˘صشو
جيورنلاو ا˘يز˘ي˘لا˘مو قار˘ع˘لاو
ةيبر˘ع˘لا تارا˘مإلاو ور˘ي˘ب˘لاو
ة˘ف˘صصب عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.نيظحÓم

ب صضاير

ةليلد ،ةئيبلا ةريزو تدكأا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب شسمأا ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب
ةرور˘صض ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
نيب كرتصشملا ل˘م˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘ت
ةيرادإلا ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

لاجم يف يندملا عمتجملاو
ل˘م˘ع˘لاو تا˘يا˘ف˘ن˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست
ل˘جأا ن˘م «بن˘ج ى˘˘لإا ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج»
لا˘ج˘م ي˘ف ع˘يرا˘˘صشم قÓ˘˘طإا
.يريودتلا داصصتقلا

لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘فو
ةود˘˘˘ن ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم
ةلاكولا اه˘ت˘م˘ظ˘ن ة˘ي˘صضار˘ت˘فا
لو˘ح ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رييصستل˘ل ة˘ما˘ع˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا»
تن˘م˘ث ،«تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ج˘مد˘م˘لا
ريبكلا رودلا ةعمجوب ةديصسلا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ه˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
لاجم يف يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

قلخ فدهب تاياف˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘صست
ن˘م كلذو ير˘يود˘ت دا˘˘صصت˘˘قا

ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
تا˘ي˘م˘ك ن˘م د˘ح˘لا ةرور˘صضب
.اهجتني يتلا تايافنلا

لÓ˘˘خ ةر˘˘يزو˘˘لا ترا˘˘˘صشأاو
ةبارقل ةه˘جو˘م˘لا ةود˘ن˘لا هذ˘ه
ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج05
رييصست نأا ىلإا ,يئيبلا لاجملا
ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘صصب تا˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

ةفصصب يريودت˘لا دا˘صصت˘قلاو
ناذوح˘ت˘صسي ا˘ح˘ب˘صصأا ,ة˘صصا˘خ
ام˘ل ة˘مو˘كح˘لا ما˘م˘ت˘ها ى˘ل˘ع
ليخادم نم لاجملا اذه هردي
دا˘˘صصت˘˘قلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘صضإا
داصصت˘قا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا
.عيرلا

و .ق

ةرادإا نيب ةيديدح ةسضبق
ةكرسشلا ةباقنو لايسس

نييباقنلا سضعب
ىسضوفلا نوريثي
لامعلا نوسضرحيو

ةكرسشل ماعلا ريدملا فرتعا
فيإا» «لايسس» ريهطتلاو هايملا

طبختب ،«يزتاريغاف
مدع نم ةلاح يف ةريخأ’ا
صضعب مايق ببسسب رارقتسس’ا
ىسضوفلا ةراثإاب نييباقنلا

مهطيلغتو لامعلا صضيرحتو
نسسحلا ريسسلا ةلقرع دسصق
ميلسسلا ءادأ’او لمعلل
يتلا ةيمومعلا تامدخلل
بسسحو .ةسسسسؤوملا اهمدقت
ةكرسشل ماعلا ريدملل ةلسسارم
نييباقنلا صضعب ناف لايسس
تاروسشنم ريرمتب  نوموقي
ةينوناق ةميق اهل صسيل
ىلإا لامعلا نوسضرعيو
مهفيوختب نوموقيو تاقياسضم
مدع ةلاح يف مهديدهتو
تاروسشنملا كلت ىلع مهعيقوت
ةرادإا عفد يذلا رمأ’ا ..
يف ءاج امل اقفو ‐ ةسسسسؤوملا

اههجو ماعلا ريدملل ةلسسارم
نييداحت’ا يسسيئر نم لك ىلإا
نييرئازجلا لامعلل نييئ’ولا

نيتللا ةزابيتو ةمسصاعلاب
هذه يف اقرغ رثكأ’ا ناربتعت
ةميلعت رادسصإا ىلإا  ‐ىسضوفلا

تادنتسسملا هذه ريرمت عنمت
ماعلا ماظنلا ىلع اظافح

قايسسلا يف.ةسسسسؤوملا لخاد
ةيناث ةلسسارم يفو ،هتاذ
ماعلا ريدملا فرط نم ةعقوم
نيمأ’ا ىلإا ةهجوم ،«لايسس» ـل
دراوملا ةيلاردفل ماعلا
لامعلل ماعلا داحتإ’اب ةيئاملا
نع لوأ’ا نلعأا ،نييرئازجلا

دسض ةيئاسضق تاءارجإا ةرسشابم
اياسضق يف نيطروتم نييباقن
ةراثإا يف نيعلاسضو داسسف
لخاد لكاسشملاو ىسضوفلا
ناميلسس مهسسأار ىلعو ةسسسسؤوملا

ةباقنل ماعلا نيمأ’ا ،ريعسشوب
.لايسس

ب. يسساسس

 دامتعÓل يئاهنلا بحسسلا لبق

 «42 سسنارف» ةانقل اريخأا اراذنإا هجوت لاسصت’ا ةرازو
لا˘˘˘˘صصتلا ةرازو تف˘˘˘˘صشك

نع اهل نايب يف تبصسلا موي
ةا˘ن˘ق˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأا راذ˘˘نإا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
شسنارف» ةيصسنرفلا نويزفلتلا

«يئاهنلا بحصسلا» لبق «42
ز˘ي˘˘ح˘˘ت» بب˘˘صسب دا˘˘م˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘˘ت ي˘˘˘ف «خرا˘˘˘صص
.ةعمجلا موي تاريصسمل

نإا» :ةرازولا نايب يف ءاجو
ةيطغت يف42 شسنارف زيحت
نم خراصص ةعمجلا تاريصسم
ىلإا عدار نود باهذلا لÓخ
فيصشرألا نم روصص لامعتصسا
ةصضهانملا اياق˘ب˘لا ةد˘عا˘صسم˘ل
ن˘م ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل
وأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘جر تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
تاداد˘ت˘ما تاذ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘صصف˘˘نا
.«ةيلود

نأا ردصصملا تاذ حصضوأاو
ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘صصتلا ر˘˘˘يزو»
ة˘مو˘كح˘لا م˘صسا˘ب ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
رميحل˘ب را˘م˘ع رو˘صسي˘فور˘ب˘لا
42 شسنارف بتكم ىعدتصسا

هريذحتل رئاز˘ج˘لا˘ب د˘م˘ت˘ع˘م˘لا
يبيرخت طاصشن هنا ودبي امم
ريغ تاصسرا˘م˘م ي˘ف ى˘ل˘ج˘ت˘ي
.اندÓبل ةيداعم ةينهم

نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘صشإلا تم˘˘˘˘تو
همصسر يذلا يرفيف22 كارح
د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
ا˘ي˘ن˘طو ا˘مو˘ي نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
بعصشلا نيب محÓتلاو ةوخأÓل
ةيطارقميدلا لجأا نم هصشيجو
ربمصسيد21تايصسائرب جوت»
عصضاخ ىتأا ام لكو9102
.«امامت رياغم قطنمل

لاصصتلا ةرازو تر˘ب˘ت˘عاو
ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا بلا˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا» نأا
نع مني اهبعÓتو42 شسنارفل
طر˘ف˘˘م حو˘˘ن˘˘جو ة˘˘ي˘˘ن ءو˘˘صس
ةفيصضم ،«ءارتفلاو ةيبلصسلل
عدي ل امب مويلا ىلجتي» هنأا

لع˘ف˘لا اذ˘ه نأا كصشل˘ل لا˘ج˘م
ماعلا يأارلا طيلغت هفده امنإا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘صس ه˘˘يو˘˘صشتو
نأا ثي˘ح روا˘ج˘م د˘ل˘ب ةد˘ئا˘ف˘ل

ذنم كانه ةمئاق ةيبعصش ةكرح
يأا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت نأا نود ن˘ي˘ن˘˘صس
ةليصسو شسفن فرط نم مامتها
كلذو ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا مÓ˘˘˘علا
ةيئاصضقلا ماكحألا نم مغرلاب
د˘˘صض ةردا˘˘صصلا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

» اهيطصشنم
نأا لاصصتلا ةرازو تزربأاو

ىلع مئاق ةانقلا ريرحت طخ»
ا˘ند˘ل˘ب˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م تارا˘˘ع˘˘صش
ه˘˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘صسو ه˘˘˘لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صساو
هصشيجو ة˘ي˘ن˘مألا ه˘ح˘لا˘صصمو
ةمث ن˘مو ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

رمألا فلك امهم رارصصإا كانه
«ةكربفم تابلقت» ةراثإا ىلع
ن˘م زا˘ع˘يإا˘ب ةرو˘ث˘ل˘ل ةدا˘˘صضم
تاذ ةيموكح ريغ تامظنم
نم اهريغو شسيراب يف تيصص
،«ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بروألا م˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

لبق اريخأا اراذنإا» نأا ةحصضوم
د˘ق ا˘ي˘ئا˘ه˘ن دا˘م˘ت˘علا بح˘˘صس
«42 شسنارف ةانقل هجو

 ب صضاير
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˘مد˘ق˘ت ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا
ةرئادلا نمأا رقم ىلإا ةيحصضلا

طيرصش ةطصساوب نيديلا ديقم
نع مهدافأا نيأا ، يكيتصسÓب
ل˘ب˘ق ن˘م ءاد˘ت˘عÓ˘ل ه˘صضر˘ع˘ت
يف  هدجاوت ءانثأا نيلوهجم
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ه˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صش ةرا˘˘يز
ن˘م ه˘جور˘خ د˘˘ع˘˘ب بور˘˘خ˘˘لا
شضع˘˘˘ب ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قل تي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
دحأا هفداصص نيأا ، تايجاحلا
بلط يذلا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ة˘ق˘فر ةرا˘ي˘صسلا بو˘كر ه˘˘ن˘˘م
رييغتب أاجاف˘ت˘ي˘ل ،ر˘خآا شصخ˘صش
ا˘ه˘فر˘ع˘ي ل ة˘ه˘جو˘ل ةرا˘ي˘صسلا
اماق ثيح  ،يحلا نع اديعب
ط˘ير˘صش ة˘ط˘صساو˘ب هد˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ب
هد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘تو ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ب
لو˘˘ل˘˘ح د˘˘ن˘˘عو ،بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب ا˘ما˘ق مÓ˘ظ˘˘لا
ن˘يأا ف˘صسو˘ي دو˘غ˘˘يز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

،ةرا˘ي˘صس ل˘خاد ة˘ل˘ي˘ل˘لا ى˘صضق
رار˘ف˘لا ن˘م ا˘هد˘ع˘ب ن˘كم˘ت˘ي˘˘ل
ةطرصشلا حلاصصم ىلإا هجوتلاو
.

ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا تن˘˘˘˘كم
اهتر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا ،تا˘ير˘ح˘ت˘لاو

ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا
ىلع ءانب ،فصسوي دوغيز ةرئاد
ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ف˘صصاو˘م˘˘لا
يصسيئرلا لعافلا ةيوه ديدحت
ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ه˘˘كير˘˘صشو
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو

لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسل ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا
،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

تايرج˘م ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘بو
نيينعملا ميدقت مت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةيلحملا ةباينلا مامأا

ةنسس35و24رمعلا نم ناغلبي ةيسضقلا يف نوطروتملا

لفط يفطتخم فقوي ةنيطنسسق فسسوي دوغيز ةرئاد نمأا

ع.دلاخ

نم ناغلبي ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت نم ،ةنيطنسسق نمأاب فسسوي دوغيز ةرئاد نمأ’ ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت
صصاخسشأ’ا دسض حنجو تايانج باكتر’ دادعإ’ا لجأا نم رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق  يف امهطروتل ةنسس35و24رمعلا

.انوناق ةلوخملا ةطلسسلا نم نذإا نود هزاجتحاو فنعلا عم ةنسس81 نود لفط فاطتخا ةيانج ، تاكلتمملاو

 داسسف ةيسضق يف مهتم

 سسرام12 مويل يخيسش لامك ةمكاحم ليجأات

    ةدكيكسسب يحايسسلا راقعلا بهن ةيسضق

 رئاز÷ا ءاسضق سسلجÃ فانئتسس’ا ةسسلج قÓطنا

فلسشلا

 اباسش51 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا

شسمأا ةزابيت ةمكحم تلجأا
ةمكاحم ةصسلج ةعبارلا ةرملل

و˘˘عد˘˘م˘˘لا ي˘˘خ˘˘ي˘˘˘صش لا˘˘˘م˘˘˘ك
ةيصضق يف مهتملا «يصشوبلا»
12 لبقملا دحألا مويل داصسف
.شسرام

ع˘˘بار˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘جو
لا˘م˘ك م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘ل
نم اءدب يلاوتلا ىلع يخيصش
ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ة˘˘صسل˘˘ج لوأا
دعب يصضاملا رياني71 خيراتب
ي˘˘صضا˘˘ق ه˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب رد˘˘˘صصأا نأا
،ةزابيت ةمكحم ىدل قيقحتلا
51 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب عاد˘˘يإلا˘˘ب ار˘˘مأا
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب ،0202 ر˘بو˘ت˘كأا
.مهتملا عافد

ةقفر ،يخيصش لامك عباتيو
م˘ه ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
حنجب ،نينثا نيفظومو قثوم
«ةقح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ ة˘يز˘م ح˘ن˘م»
بئارصضلا يف تاصضي˘ف˘خ˘ت»و
«شصي˘˘˘خر˘˘˘ت نود مو˘˘˘صسر˘˘˘لاو
ذخا»و «ة˘ف˘ي˘ظو لÓ˘غ˘ت˘صسا»و
.«ةينوناق ريغ ةفصصب دئاوف

مامأا فارطألا ميدقت ىدلو
خيراتب ةزابيت ةم˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن
تمت نيأا ،0202 ربوتكأا51
ي˘صضا˘ق ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا ة˘˘لا˘˘حإا
ر˘ي˘خألا اذ˘ه ر˘مأا ،ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تقؤوملا شسبحلا نهر هعصضوب

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ق˘˘ب عا˘˘صضخإاو
.ةيئاصضقلا ةباقرلا ماظنل

ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعتو
مهتملا ماق امل ،6102 ةنصس
د˘ق˘ع مار˘بإا˘ب ي˘خ˘ي˘˘صش لا˘˘م˘˘ك
ةصصاخ ةيراقع ةيكلم ليوحت
نا˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو ه˘˘ب
ةكرصش ىلإا ةمصصاعلا رئازجلاب
ةدود˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم تاذ
ةفصص ه˘ل ،«ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل شسكي˘ل»
ىد˘ل ،ا˘ه˘ي˘ف ر˘ي˘˘صسمو كير˘˘صش
،ةزابيت ةنيدمب دمتعم قثوم
ة˘ب˘صسن ن˘م ا˘هد˘ن˘ع دا˘ف˘ت˘˘صساو
ردقت بئارصضلا يف شضيفخت
.ةئملاب5 نم لدب ةئملاب1

بئارصضلا شضيفخت ربتعيو
لا˘م˘˘ك ه˘˘ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا يذ˘˘لا
مكحب ازايتما ،اهموي يخيصش
رئاصسلا نونا˘ق˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م ه˘نأا
.لوعفملا

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تح˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘قو
ةنصس ايئاصضق اقيقحت ةينعملا

يف اهدع˘ب تق˘ل˘ط˘ناو8102
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا تاءار˘جإا ةر˘صشا˘ب˘م
نأا املع ،داصسفلا نوناقل اقفو
ن˘ع تف˘صشك تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نويلم51ـب رد˘˘ق˘˘ت ةرا˘˘صسخ
ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘˘لا تصسم را˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد
.ةيمومعلا

 ب يسساسس

شسل˘ج˘˘م˘˘ب شسمأا تح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضق
ي˘˘ف فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسلا ة˘˘˘صسل˘˘˘ج
ةرداصصلا ةي˘ئاد˘ت˘بلا ما˘كحألا
ةيصضق يف نيمهتملا قح يف
ةيلوب يحايصسلا راقعلا بهن
م˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو ةد˘˘كي˘˘˘كصس
د˘م˘حأا ق˘با˘صسلا لوألا ر˘يزو˘˘لا
.ىيحيوأا

يد˘ي˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو
ريا˘ن˘ي ي˘ف ،ترد˘صصأا د˘م˘ح˘مأا
ة˘ي˘ئا˘صضق ا˘ما˘كحأا ،ي˘صضا˘م˘˘لا
تاونصس7و3 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت

لوألا ريزولا قح يف اصسبح
ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘˘م˘˘˘حأا ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

ن˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ن˘˘˘ير˘˘˘يزو˘˘˘لاو
را˘م˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأÓ˘ل

.نÓعز يناغلا دبعو لوغ
د˘م˘حأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تنادأاو

اصسبح تاو˘ن˘صس7ـب ىي˘ح˘يوأا
ةيلام ةمارغ جد نويلمو اذفان
ينغلا دب˘ع ى˘ل˘ع م˘كح ا˘م˘ي˘ف
3 ـب لو˘˘˘غ را˘˘˘م˘˘˘عو نÓ˘˘˘عز
نويلمو اذفان اصسبح تاونصس
.ةيلام ةمارغ جد

4ـب م˘˘˘˘كح رد˘˘˘˘صص ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك

نويلمو اذفان اصسبح تاونصس
ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ جد
دمحم حصسيف ن˘ب ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا

نويلمو اذفان اصسبح نيماعو
ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ جد
ةدكي˘كصسل ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ةلو˘لا
فو˘فردو يزو˘ف ن˘ي˘˘صسح ن˘˘ب

ي˘لاو˘لا ن˘يدأا ا˘م˘˘ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ح
5 ـب يلابردوب دمحم قباصسلا
.اذفان اصسبح تاونصس

ي˘قا˘˘ب˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
نم لك نيدأا دقف ،نيمهتملا

اصسبح ني˘ما˘ع˘ب لا˘م˘ك ناو˘ل˘ع
،ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘مو اذ˘فا˘˘ن

اصسبح نيماعب ،ديصشر ةرامع
نيدأا اميف ذفان ريغ ماع اهنم
لجن) نيدلا فيصس حصسيف نب
ن˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘م˘˘عألا ل˘˘جر
.اذفان اصسبح ني˘ما˘ع˘ب (ح˘ي˘صسف
بهن ةيصضق يف ءلؤوه عبوتو
مهتو ةدكيكصس ةيلوب راقعلا
حنمو ةفيظولا لÓغتصسا ءوصس
ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

.ةيمومع لاومأا ديدبتو
م .ق

ر˘˘˘ف˘˘˘خ ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
طاب˘حإا ن˘م شسن˘ت˘ب ل˘حاو˘صسلا

ـل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلواحم
ةيدلب نم نوردحني اباصش51
تبصسلا شسمأا ءاصسم ةيطصشلا

ىلع1202 شسرا˘˘˘˘˘م31
نيرصشعو ة˘صسما˘خ˘لا ة˘عا˘صسلا
Óيم11 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘ي˘˘قد
لاغصشوب ئطاصش لامصش ايرحب
.

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

نم مت ةجمربم ةيرحب ةيرود
امم براقلا ةدرا˘ط˘م ا˘ه˘لÓ˘خ
ةقرف نكمتو هبÓقنا ىلإا ىدأا

41 ذاقنإا نم لحاوصسلا رفخ
د˘حأا ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لاو ا˘˘قار˘˘ح
. ةافو ةلاح يف بابصشلا

رثع بابصش ةعبرأا نإاف ملعلل
،ةئيصس ةيحصص ةلاح يف مهيلع
ردحني يفوتملا باصشلا امنيب
 .نيصسوق يداو ةيدلب نم

ب.صس

ةلقرو

 باهرإ’اب ناديسشي سصخسش دسض اذفان اسسبح تاونسس3

ةروا‹ ةي’و نم ردحني

ةياجبب تاسسولهŸا جوري ايئاسضق قوبسسم ىلع سضبقلا

نويفسس يداو كرد اهب ماق ةيلمعلا

 سسابعلب يديسسب يسشاوŸا ةقرسس ةباسصعب ةحاطإ’ا

تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م تصضق
ءاصضق شسلجمل ةي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسلا

ةدقعنملا اهتصسلج يف ةلقرو
ثÓث ةبوقع طيلصستب شسمأا
ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس
جد ف˘˘لأا001 اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
82 ،م‐شش) و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘صض
ةداصشإلا»ـب ه˘ت˘نادإا د˘ع˘ب (ة˘ن˘صس
نمأا˘ب شسم˘ت ة˘ي˘با˘هرإا لا˘ع˘فأا˘ب
رصشنو عبط ةداعإا»و «ةلودلا

تÓيجصستو تاعوبطم ادمع
.«ةيباهرإا لامعأاب ديصشت

نإاف ،ةلاحإلا رارق بصسحو
تأاد˘ب ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘˘ه ع˘˘ئا˘˘قو
0202 ر˘يار˘ب˘ف ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
ىلإا تامولعم تدرو امنيح
اهدافم ةلقروب نمألا حلاصصم

طبرب (م‐شش) ىمصسملا مايق
ع˘قاو˘م ق˘ير˘ط ن˘ع لا˘˘صصتلا
ميظنتب يعامتجلا لصصاوتلا
قر˘˘صشلا˘˘ب ط˘˘صشن˘˘ي ي˘˘˘با˘˘˘هرإا
.طصسوألا

قيقحتلا لÓخ ن˘م ن˘ي˘ب˘تو
لاحلا ةيصضق يف طروتملا نأا
«كوبصسياف » ىلع اباصسح حتف
ثحت بتك ةدع ليمحتب ماقو
ةيباهرإلا لاعفألاب مايقلا ىلع
ديصشانأاو روصصو تاهويديفو
لا˘م˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ت
.ةيباهرإا

ادانتصسا ،اصضيأا حصضتا امك
شصخصشلا نأاب ،ةلاحإلا رارقل
عم لصصاوت ىلع ناك نادملا

ن˘˘يذ˘˘لا شصا˘˘خ˘˘صشألا د˘˘˘يد˘˘˘ع

ميظ˘ن˘ت˘لا تاذ ي˘ف نو˘ط˘صشن˘ي
. جراخلا يف يباهرإلا

يف ماعلا قحلا لثمم دكأاو
ل˘ئلد كا˘ن˘˘ه» نأا ه˘˘ت˘˘ع˘˘فار˘˘م
ما˘ي˘ق˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘ي˘فا˘ك ن˘ئار˘قو
لا˘ع˘فألا˘˘ب (م ‐شش) و˘˘عد˘˘م˘˘لا
ىلإا اريصشم ،«هيلإا ةبوصسنملا
ي˘ت˘لا رو˘صصلا˘ب ه˘ظا˘ف˘ت˘˘حا نأا

لو˘˘ح ه˘˘ي˘˘˘لإا ل˘˘˘صسر˘˘˘ت تنا˘˘˘ك
تاذل ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘طا˘صشن˘لا
لاقنلا هفتا˘ه ى˘ل˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
،«كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘خآا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘لد»
ةنصس نيرصشعب هتنادإا اصسمتلم
ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس
.جد فلأا001 اهردق

ب.ر

ة˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا
ةيلو نمأاب عبارلا يرصضحلا
عوبصسألا ةياهن لÓخ ةياجب
ايئاصضق قوبصسم فيقوت نم
،ةروا˘ج˘م ة˘يلو ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ي
،ةنصس33ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب
كÓهتصسلا ةيصضق يف طروت
ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘صشلا
  .تاصسولهملا

تءاج ةي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت

عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘يرود د˘˘ع˘˘ب
ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل شصا˘˘˘صصت˘˘˘خلا
م˘ه˘˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘ل ،ة˘˘طر˘˘صشلا
هفيقوت دنع كبترم شصخصش
شسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ل ءار˘˘جإاو
ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘˘صض يد˘˘صسج˘˘لا

ينلديصصلا ءاودلا نم ةيمك
غلم57 ا˘كير˘˘ي˘˘ل عو˘˘ن ن˘˘م
يهو ة˘لو˘صسب˘ك94 ةرد˘ق˘˘م
ل˘ك طا˘صشمأا ة˘صسم˘˘خ ةرا˘˘ب˘˘ع
طصشملا ادع ةرصشع هب دحاو

ةلوصسبك هنم ةصصقان شسماخلا
حلاصصم تزجنأا دقو .ةدحاو
د˘˘صض ا˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج ا˘˘ف˘˘ل˘˘م ن˘˘مألا
ة˘ي˘صضق ل˘جأل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

نود ةي˘نلد˘ي˘صص داو˘م ةزا˘ي˘ح
كÓهتصسلا لجأا نم ةصصخر
دعبو ةرجا˘ت˘م˘لاو ي˘صصخ˘صشلا

مامأا يروف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘صسل˘ج
رمأا هقح يف ردصص ةمكحملا
 .عاديإا

 ت . ك

ةيمي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا ،تن˘كم˘ت
نويفصس يداوب ينطولا كردلل
ةيميلقإلا ةعومجمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
يد˘˘ي˘˘صسب  ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘˘ل
30 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ام مهرامعأا حوارتت شصاخصشأا
د˘ع˘ب ة˘ن˘صس44و12 ن˘˘ي˘˘ب

.يصشاوملا ةقرصس يف مهعولصض
مايق ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعت
اهدافم ىوكصش عفرب ةيحصضلا

منغ شسأار82 ةقرصسل هصضرعت
ةقرفلا غلبأا نيأا ،هتعرزم نم
يتلا ينطولا كردلل ةيميلقإلا

طي˘صشن˘ت˘ب تما˘ق ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘عو
عصضوو تامÓعتصسلا رصصنع
نم تنكم ةمكحم ةينمأا ةطخ
دعبو ،ةباصصع˘لا دار˘فأا ف˘ي˘قو˘ت
اوماق مهنأا نيبت مهعم قيقحتلا
قبصسملا طيطختلاو دصصرتلاب
ةقرصسو ةيمارجإلا م˘ه˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

بايغ نيلغتصسم Óيل يصشاوملا
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا شسرا˘˘ح
˘ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
مهعاديإاو ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةمهتب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
ي˘ف كلذو ي˘صشاو˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صس
ىتصشب ةميرجلا ةبراحم راطإا
نينطاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو ا˘ه˘عاو˘نأا

.مهتاكلتممو
ودبع.صص

صشنوسشمب رورملا ثداح
ةركسسب

ددع عافترا
نيفوتملا
 سصاخسشأا6 ىلإا
نيفوتملا ةليسصح تعفترا
نيب مادطسص’ا ثداح يف
ةريغسص ةنحاسشو ةرايسس
صسمأا لوأا ءاسسم عقو يذلا

قرسش صشنوسشم ةيدلبب
6 ىلإا ،ةركسسب ةي’و
ريدملا بسسح ،صصاخسشأا
ناكسسلاو ةحسصلل يئ’ولا

. يلولج اسضر ،ةباينلاب
نإاف ،لوؤوسسملا تاذ بسسحو
مهؤوÓجإا مت نيذلا نيكلاهلا

ةيامحلا تارايسس ةطسساوب
ةحلسصم وحن ةيندملا
ىفسشتسسمب ت’اجعتسس’ا

ةمسصاعب رسصان نب ريسشب
ثداح ةجيتن ةي’ولا
نيتارماو نيلجر مه رورملا

مهيلإا فاسضيل نيتلفطو
يف ناك حيرج دعب اميف

. ةجرح ةلاح
مÓعإ’اب فلكملا ناكو
ةيئ’ولا ةيريدملاب
مدقملا ،ةيندملا ةيامحلل

حسضوأا دق ةينطÓسس رمع
اذه نأاب قباسس تقو يف
ىلع عقو يذلا ثداحلا
13مقر ينطولا قيرطلا
ةنتابو ةركسسب نيب طبارلا

«لابحل» ةامسسملا ةقطنملاب
ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا

نع مجن دق صشنوسشم
ةرايسس نيب مادطسصا
5 اهنتم ىلع ناك ةيحايسس
ةريغسص ةنحاسشو صصاخسشأا
نع رفسسأاو عئاسضبلا لقنل
5 ناكملا نيعب ةافو
نيرخآا3 ةباسصإاو صصاخسشأا

. حورجب
نمأ’ا حلاسصم تحتف دقو
اقيقحت ايميلقإا ةسصتخملا
تاسسبÓمو بابسسأا ديدحتل
.ثداحلا

ب.صس
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ةصضافتنلا ىركذب لافتحلا نيب نمازتلا
شسرا˘˘˘م /راذآا21 ة˘يرو˘صسلا ة˘˘يدر˘˘كلا

ة˘˘˘يرو˘˘˘صسلا ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا ىر˘˘˘˘كذو ،4002
شسرا˘م/راذآا ط˘صساوأا ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا

لوانتل ةبصسانم رارمتصساب ناك ،1102
نيذللا نيثدحلا نيب ةيفياصضتلا ةقÓعلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ثاد˘حألا م˘هأا ن˘م نار˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
دعب ةثيدحلا ايروصس خيرات يف ةصضهانلا
.لÓقتصسلا
ح˘صص اذإا ًا˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م نا˘˘ك لوألا ثد˘˘ح˘˘لا
،ةيدركلا قطانملا ىلع رصصتقا .ريبعتلا

ندملا يف دركلا نكصس نكامأا ىلعو
.بلحو قصشمد ةصصاخ ،ىربكلا ةيروصسلا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف هؤواد˘˘˘صصأا تددر˘˘˘تو
ملاعلا ي˘ف ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لاو م˘صصاو˘ع˘لا

ن˘م˘م نو˘يرو˘صسلا در˘كلا د˘جاو˘ت˘ي ثي˘ح
بكرملا داه˘ط˘صضلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن اور˘ط˘صضا
ىلإا ،قافآلا دادصسناو (يموقلاو ينطولا)
لبقتصسم نع ًاثحب ،مهنطو نم جورخلا
يف ةدوعلا لمأا ىلعو ،مهئانبأل لصضفأا
يتلا ةلقتصسملا ةرحلا ايروصس ىلإا ام موي
ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘مار˘كلاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت
نوناقلا ةلادع اهيف يرصستو ،اهينطاوم
،زييمت نود نم نينطاوملا عيمج ىلع
دادبتصسلا ماظن عم عطقلا دعب كلذو
و˘ه˘ف ،ي˘نا˘ث˘˘لا ثد˘˘ح˘˘لا ا˘˘مأا .دا˘˘صسف˘˘لاو
عي˘م˘ج ى˘ل˘ع ًار˘ي˘ثأا˘ت ر˘ث˘كألاو ،ل˘م˘صشألا
Óً˘عا˘ف هر˘ي˘ثأا˘ت ل˘ظ˘ي˘صسو ،تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
.ةمداق دوقع ىدم ىلع ةيباجيإا ةروصصب
رصشعم بح˘ي ا˘م˘ك ،و˘ل˘صشما˘ق ة˘صضا˘ف˘ت˘نأا
ما˘ع˘لا يأار˘ل˘ل تن˘ي˘ب ا˘هو˘م˘صسي نأا در˘كلا
ةقيق˘ح ي˘لود˘لاو ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو يرو˘صسلا

امك ؛ايروصس يف ةيدركلا ةيصضقلا داعبأاو
ي˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا تاءا˘˘عدا ف˘˘يز تف˘˘صشك
فزعتو ،هذهك ةيصضق دوجو ركنت تناك
.ددصشتملا يثعبلا يوموقلا رتولا ىلع
ةنت˘ف ثاد˘حإل ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ل˘غ˘ت˘صستو
،اهنم لوألا ديفتصسملا ناك ةيدرك ةيبرع
قفو كلذو ؛هصسفن ماظنلا وه ،لاز امو
قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘صست˘˘لا ه˘˘تا˘˘با˘˘˘صسح
عم اهدمتعا يتلا دصست قّرف ةيجيتارتصسا
ىلع هترطيصس ذنم ةيروصسلا تانوكملا
.ايروصس يف مكحلا
د˘ق˘ف ،ى˘م˘ظ˘ع˘لا ة˘يرو˘صسلا ةرو˘˘ث˘˘لا ا˘˘مأا
ة˘ي˘ن˘هذ ي˘ف ة˘يو˘ي˘ن˘ب تار˘ي˘ي˘غ˘ت تثد˘حأا
.مهريكفت تاموظنم يفو ،نييروصسلا

تاصساكعنا تارييغت˘لا هذ˘ه˘ل نو˘كت˘صسو

ريكفتلا ة˘ي˘ها˘مو بي˘لا˘صسأا ى˘ل˘ع ىر˘ب˘ك
تاصشقانملا امو .Óًبقتصسم ةصسرامملاو
ربع نييروصسلا نيب ًايلاح يرجت يتلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘عو ،تا˘˘صصن˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘صس
ركف رولبتل ةياد˘ب ىو˘صس ،تا˘يو˘ت˘صسم˘لا

شسصسؤوي ،Óًبقتصسم جصضان يروصس ينطو
نو˘كي ،ما˘ع يرو˘صس ي˘ن˘طو عور˘صشم˘˘ل
نم نييروصسلا لكلو نييروصسلا لكب
.زييمت وأا ءانثتصسا يأا نود
ةرمتصسملا ةيروصسلا ةروثلا تفصشك امك
يف ماظنلا تافارخ تفاهت نع باقنلا

تاو˘ن˘صس ىد˘م ى˘ل˘ع ح˘ج˘ب˘ت˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م
و˘هو ،ي˘ع˘م˘ق˘لا ي˘ن˘مألا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘صضر˘˘ف يذ˘˘˘لا «رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا»
،ةيتارباخملا ةز˘ه˘جألا ةو˘ق˘ب ن˘ي˘يرو˘صسلا

بازحأا ليوحت نم نكمت نأا دعب كلذو
«ة˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘˘لا»
ةه˘جاو ى˘لإا «ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا«و
دصسافلا يروتاتكد˘لا ه˘م˘كح˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘يز˘ت
تبثتل ةيروصسلا ةروثلا تءاجف .دصسفملا
ناك رارقتصسلا اذه نأاب عطاقلا ليلدلاب
قا˘˘صس˘ُ̆ي ،عدا˘˘خ ي˘˘مÓ˘˘عإا م˘˘هو در˘˘ج˘˘م
دنتصسي نكي مل وهف ؛نييروصسلا ليلصضتل
،يداصصتقا يعا˘م˘ت˘جا رار˘ق˘ت˘صسا يأا ى˘لإا

ًا˘ير˘ها˘ظ ًا˘ي˘ل˘كصش ًارار˘ق˘ت˘صسا نا˘ك ا˘م˘˘نإاو
ةر˘ها˘ظ˘م لوأا ع˘م ىوا˘ه˘ت ا˘˘م نا˘˘عر˘˘صس
اهيف راصس ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ي˘ند˘م ة˘ي˘م˘ل˘صس
تانوكملا رئاصس نم يروصسلا بابصشلا
.ةيعمتجملا

ًاثيدح نأا وه ،لاجملا اذه يف هركذأا امو
برعلا نيلوؤوصسملا دحأا نيبو ينيب راد
ةيصضق عم مهفطاعت نودبي اوناك نمم
هل تلق ام نيب نمو .يروصسلا بعصشلا

ةجيتن نيّرمألا يناعي ناك انبعصش نأا وه
امك امنيب ؛ماظنلا اذه داصسفو دادبتصسا
ىو˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةدا˘صشإا بر˘˘غ˘˘ت˘˘صسن
فطاعتلا اهنم عقوتن انك يتلا ةيبرعلا

ةمواقملا» جهن˘ب ،ةد˘نا˘صسم˘لاو د˘ي˘يأا˘ت˘لاو
اذه هب قدصشتي ناك يذلا «ةعنامملاو
يبرعلا لوؤوصسملا باوج ناكو .ماظنلا

لو˘ق˘ن ا˘ن˘ك ن˘كلو ،كلذ م˘ل˘ع˘ن ا˘ن˘ك :و˘ه
انيلعف ،نيت˘ما˘صص ن˘ي˘يرو˘صسلا نأا ا˘م˘لا˘ط
انملعو هملع عم اذه .ًاصضيأا تمصصلاب

نيب شساقُي ل ًاعصساصش ًاقرف كانه نأا ًاعيمج
يف ةبغرلاو عمقلا لعفب تمصصي نم
يذ˘لا كاذو ،ةا˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا
.ةصصاخلا حلاصصملا ىلع ًاظافح تمصصي

لب ،رمتصسي مل نييروصسلا تمصص نا ريغ
ةمراع ةروث مكارتملا م˘ه˘ب˘صضغ ر˘ج˘ف˘نا
نع ديزي ام وحن ىلع ةيملصس ترمتصسا
قفألا يف حولي نأا نود نم رهصشأا ةتصس
تلمصش ةروث .يلود معد يأاب لمأا يأا

كراصش ،ةيروصسلا تادلبلاو ندملا مظعم
لوألا ماقملا يف يروصسلا بابصشلا اهيف
،نييÓملاب لقن مل نإا ،فولألا تائمب
همدختصسا يذ˘لا ي˘صشحو˘لا ع˘م˘ق˘لا م˘غر
رارصصإاو ،لوألا مويلا ذنم مهعم ماظنلا

وحن ةرو˘ث˘لا˘ب ع˘فد˘لا ى˘ل˘ع ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه
،لصضفملا هناديم ىلإا اهبحصسل ،ةركصسعلا
،ة˘ه˘ج ن˘م با˘هرإلا˘ب ا˘ه˘ما˘ه˘تا فد˘˘ه˘˘ب
هتلآا ةوق لكب ىرخأا ةهج نم اهبرصضو
دوزت تلاز امو تناك يتلا ةيركصسعلا
،هيمعاد بناج نم ةريخذلاو حÓصسلاب

فتكي ملو .نييناريإلاو شسورلا ةصصاخ
تايصشيليملاب دجنتصسا لب ،كلذب ماظنلا
ه˘كرا˘صشت˘ل «ة˘ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لا«و ،ة˘ي˘ب˘هذ˘م˘˘لا

،مهريجهتو ،نييروصسلا لتق يف همعدتو
.مهدÓب ريمدتو
ن˘ع هز˘ج˘˘عو ،عا˘˘صضوألا م˘˘قا˘˘ف˘˘ت ع˘˘مو
Óً˘ي˘لذ ًار˘غا˘صص ما˘ظ˘ن˘لا ذل ،ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
باوبألا لك حتف دق ناك نأا دعب شسورلاب
.نييناريإلا مامأا عقاوملاو
م˘ل ،ه˘ل˘ك كلذ ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘كلو
،ًا˘ي˘ل˘ع˘ف ًا˘جا˘ج˘ت˘حا نو˘يرو˘˘صسلا د˘˘ه˘˘صشي
ىو˘ت˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘م˘˘ث˘˘م ةد˘˘نا˘˘صسمو
،فصسأا لكب ةيبرع ةلود ةيأا يف يبعصشلا
ةيمصسرلا فقاوملا نم ريثكلا اودجو لب
كلت وأا ،ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ةد˘نا˘صسم˘لا كل˘ت ءاو˘صس
امو ،تناك يتلا ةيدامرلا ةينيبلا نيبلا

.ماظنلا حلاصص يف بصصت تلاز
نكي ملف ،ي˘لود˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘مأا

رو˘˘ه˘˘ظ م˘˘غر دا˘˘ج كر˘˘ح˘˘˘ت يأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
يتلا لودلا نم ة˘م˘خ˘صضلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
بع˘صشل˘ل ة˘ق˘يد˘صص ا˘ه˘صسف˘ن ن˘ع تن˘ل˘عأا
ةد˘ع تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م تد˘˘ق˘˘عو ؛يرو˘˘صسلا
لعفت مل اهن˘كلو .ه˘ب˘نا˘ج ى˘لإا فو˘قو˘ل˘ل
،يلمعلا يعقاولا دي˘ع˘صصلا ى˘ل˘ع ًا˘ئ˘ي˘صش
يف يصسورلا وت˘ي˘ف˘لا˘ب تج˘ج˘ح˘ت ا˘م˘نإاو
نم رثكأا دجت نأا اهرودقم يف ناك تقو
ءاوصس كلذو ،وتيفلا اذه زواجتل ةقيرط
مأا ،ةدحتملا ممأÓل ةلماعلا ةيعمجلا ربع
وأا ؛ةيلودلا تايانجلا ةمكحم لÓخ نم
دقف ،اهنزو ىلع ءانب لخدتلا ربع ىتح
نم رثكأا مصضت ةعومجملا هذه تناك

ةدحتملا تا˘يلو˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،ة˘لود001
.ايناملأاو اصسنرفو ايناط˘ير˘بو ة˘ي˘كير˘مألا

وه انه ةينعملا ةعومجملا هتلعف ام لك
˘مد˘ق˘ت م˘لو ،ة˘مزألا ةرادإا˘ب تف˘ت˘كا ا˘ه˘˘نأا
ةيركصسعلا تايناكمإلا نم نييروصسلل
عو˘صضو˘م˘لا م˘صسح ن˘م م˘ه˘ن˘ّكم˘ت ي˘ت˘˘لا

طو˘غ˘صضلا شسرا˘م˘ت م˘ل ا˘م˘ك ؛ًا˘ير˘كصسع
شضرفتل ،ةنكمم تناك يتلا ،ةبولطملا

.ًايصسايصس Óًح
ىلإا نيح نم نيعألا يف دامرلا رذلو
لوح ،لاز امو ،ثيدحلا يرجي ناك ،رخآا
يف تناك يتلا ةيناصسنإلا تادعاصسملا

ن˘يد˘صسا˘ف˘ل˘ل ًا˘ع˘تر˘˘م نا˘˘ي˘˘حألا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
امو .نييلحملاو نييميلقإلاو ن˘ي˘ي˘لود˘لا

م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ح˘ير˘صصت ي˘ف ءا˘ج
،ريخألا ششيريتو˘غ و˘ي˘نو˘ط˘نأا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
لوح ،ةروثلل ةرصشاعلا ىركذلا ةبصسانمب

ةيناصسنإلا تادعاصسم˘لا م˘يد˘ق˘ت ةرور˘صض
اذ˘ه ة˘يرار˘م˘ت˘صسا د˘كؤو˘ي ،ن˘˘ي˘˘يرو˘˘صسل˘˘ل
وحن راظنألا هجوي لجرلاف .بولصسألا

ءاقب جئاتن نم ةجيتن درجم وه رخآا ناديم
لوؤوصسملا وهو ،مكحلا يف دصسألا راصشب
،ل˘صصح˘يو ،ل˘˘صصح ا˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ع لوألا
˘ماو˘عأا ةر˘صشع ىد˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘يرو˘صسل˘˘ل

ي˘ت˘لا ملآلاو لاو˘هألا˘ب ة˘ن˘خ˘ث˘˘م تنا˘˘ك
.فصصو يأا ىلع دّرمتت
متي نأا ل˘ق˘ع˘ي ل˘ه :نو˘يرو˘صسلا لءا˘صست˘ي
نم دصسألا راصشب قيوصست نع ثيدحلا

نم رثكأا ريجهت يف بّبصست نأا دعب ديدج
و˘˘هو ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘مدو ،بع˘˘˘صشلا ف˘˘˘صصن
يروصس نويلم وحن لتق نع لوؤوصسملا

؛م˘ه˘ي ل ،كل˘ت ن˘م وأا ة˘ه˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
لعفب اوطقصس ايروصس ءانبأا نم مهلكف
ةلوقعمÓلا هت˘هار˘صشو ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘صشحو
؟داصسفلاو دادبتصسÓل
تاب اذه لوقعمÓلا انملاع يف نكلو
.ءيصش لك ءرملا عقوتي نأا يدايتعلا نم
نم ةلصصاوتملا ةيصسورلا دوهجلا لعلو
تاباختنا ربع راصشب ماظن «ةنعرصش» لجأا
حصضاولا نمف .رمألا اذه دكؤوت ،ةيلكصش
ريزو˘ل ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا نأا

جردنت فورفل يغريصس ايصسور ةيجراخ
نأا لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا هذ˘ه ن˘˘م˘˘صض
يكيرمألا فقوملا حوصضو مدع لغتصست
فلملل ةيولوألا يطعي هنأا ودبي يذلا
لاجملا حصسفي ام اذهو ،يناريإلا يوونلا
تافل˘م˘لا شضع˘ب قار˘ت˘خل شسور˘لا ما˘مأا

.Óًثم يناغفألا فلملا اهنمو ،ةيميلقإلا
ل˘˘˘ك ن˘˘˘ع ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا شضغ˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘كلو
يرجت يتلا تاكرحتلاو تا˘ح˘ير˘صصت˘لا

يف ودبي ل نآلا ىتح هنإاف ،كانهو انه
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ي ر˘˘صشؤو˘˘م يأا ق˘˘فألا
ن˘˘كم˘˘م ي˘˘ع˘˘قاو ل˘˘ح ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا Ó˘˘ف .يرو˘˘صسلا عو˘˘صضو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘لإا ،ل˘صصت˘صس وأا ،تل˘صصو ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا
نوكيصس يركصسعلا شسلجملا لو ؛ءيصش
شسامحب مهصضعب هقوصسي يذلا لحلا وه
ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإلا تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا لو ؛تفل
ة˘ل˘ع˘لا ا˘م˘لا˘ط ه˘نأل .م˘صسل˘ب˘˘لا نو˘˘كت˘˘صس
تاجلاع˘م˘لا ل˘ك نو˘كت ن˘ل˘ف ،ةدو˘جو˘م
ق˘فاو˘ت˘لا هد˘حو .ة˘يد˘˘ج˘˘م ة˘˘ي˘˘صضَر˘˘َع˘˘لا
ششي˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يرو˘˘˘صسلا‐يرو˘˘˘صسلا
،ةدحوملا ايروصس راطإا نمصض كرتصشملا

تاي˘صصو˘صصخ˘لا مار˘ت˘حا شسا˘صسأا ى˘ل˘عو
ي˘ف ة˘لدا˘ع˘لا ة˘كرا˘صشم˘لاو ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘لاو
ن˘ئ˘م˘ط˘˘ي يذ˘˘لا و˘˘ه ،دراو˘˘م˘˘لاو ةرادإلا
لصضفأا Óًبقتصسم ن˘م˘صضيو ،ن˘ي˘يرو˘صسلا

.ةلبقملا مهلايجأل
نم ريثكلا بجوتصسي قفاوتلا اذه نأا لإا
بجوتصسي امك .لّمحتلاو ربصصلاو دهجلا
،ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘˘يألا ما˘˘هوألا ع˘˘م ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ليصصأات مزلتصسيو ،ةيوبصصعلا تاعزنلاو
ن˘ي˘ب ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألا مو˘˘ه˘˘ف˘˘م
ةيددعت ةيندم ةلود راطإا يف نييروصسلا
اهتاصسصسؤوم دمتصست ،ةدياحم ةيطارقميد
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةدارإا ن˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عور˘˘صشم
قفاوتلا ةليصصح دصسجت ةلود .رارحألا

ن˘ي˘ب ي˘ن˘طو ي˘صسا˘ي˘صس عور˘˘صشم ى˘˘ل˘˘ع
فلتخم نم ةيروصسلا ةيصسايصسلا ىوقلا
تايصصوصصخلا ةاعارم عم ،تا˘ه˘جو˘ت˘لا
عيمجل ةيموق˘لاو ة˘ي˘ب˘هذ˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا
نأا ىلع ،ةينطولا ةيعمتجملا تانوكملا
راطإا نمصض تايصصوصصخلا هذه لظت
همرتحت نأا دب ل يذلا يفاقثلا عونتلا
نوكت نأا يغبني يتلا ةيروصسلا ةلودلا

،اهينطاوم عيمج نم ةدحاو ةفاصسم ىلع
ريفوت ىلع لمعتو ،مهيمحتو ،مهمدخت
،ةمادتصسم ةيمنتل ةيع˘قاو˘لا تا˘مّو˘ق˘م˘لا
تا˘قا˘ط˘لا ما˘مأا قا˘فآلا ح˘ت˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
ءانب يف م˘ها˘صست˘ل ،ة˘ي˘عاد˘بإلا ة˘ي˘با˘ب˘صشلا

بصسانتيو امب ،اهعمتجم مدقتو ،اهنطو
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘مو ا˘˘يرو˘˘صس تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما ع˘˘م
ًادعاو Óًبقتصسم نمصضي امبو ،اهتيمهأاو
.ةلبقملا اهلايجأل

اديسس طسسابلا دبع  :ملقب

فاعشضإلاو داشسفإلا راوطأا :رششبلاو لينلا تاقÓع

تحت ةيزيلكنإلاب ردصص دئار باتك يف
دعب ام رصصعلا يف لينلا رهن» ناونع
هريرحت ىلع فرصشأاو ،«يرامعتصسلا
ثحابلاو يميداكألا ،تد˘ي˘ف˘ت ي˘جر˘ي˘ت
نييصصاصصتخلا زربأا دحأاو يجيورنلا
هجو ىلع لينلاو راهنألا نوؤوصش يف
اذه لغا˘صشم ءر˘م˘لا أار˘ق˘ي ؛شصو˘صصخ˘لا
ىدل هملآاو هلامآا يف ،ميظعلا رهنلا
ام˘ك ،ا˘ه˘ع˘م ع˘طا˘ق˘ت˘ي ي˘ت˘لا بو˘ع˘صشلا
ادناورو يدنوروب نم نوثحاب اهصشقاني
ادناغوأاو ايني˘كو و˘غ˘نو˘كلاو ا˘ي˘ناز˘ن˘تو
ّنأل كلذ .رصصمو نادوصسلاو ايبويثأاو
رحاصس» وه لو ،ًايداع ًارهن شسيل لينلا
ه˘صضرأا ى˘ل˘ع تبا˘صش» يذ˘لا «بو˘ي˘غ˘لا
يرصصملا رعاصشلا هفصصو امك «يلايللا

لب ؛بصسحف ،ليعامصسإا نصسح دومحم
ي˘كي˘لورد˘ي˘ه˘˘لا قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا كلذ و˘˘ه
يدا˘صصت˘قلاو ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ي˘فار˘غ˘ج˘˘لاو
يجولويجلاو يجولونثإلاو يومنتلاو
ف˘قو˘ت˘ت م˘˘ل يذ˘˘لا ‐ي˘˘فار˘˘غ˘˘م˘˘يد˘˘لاو
نادلبلا بوعصش يف ريثأاتلا نع هليعافم

اهنم يتلا (ةمصسن نويلم004 نم رثكأا)
.ّرمي اهيصضارأا يف وأا عبني
يتلا ،ةيزكرملا ةيجهن˘م˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لاو
تد˘ي˘˘ف˘˘ت ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا ل˘˘م˘˘ع تدا˘˘ق
تصضهن ،مهعم نواعت نيذلا نيثحابلاو
يتلا قئارطلل ةينأاتملا ةصساردلا ىلع
يف نويداعلا شسانألاو ةصساصسلا اهدمتعا
ى˘ن˘ع˘م˘ب شسي˘ل ؛ل˘ي˘ن˘لا ع˘م م˘ه˘م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت
ة˘يدا˘صصت˘قلاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تا˘قÓ˘ع˘لا

ر˘ه˘ن˘لا شضو˘ح لود ن˘ي˘ب ة˘يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو
تايوتصسم ىتصش يف كلذك لب ،اهدحو
رصشبلا نيب ةدقعملا ةيناصسنإلا طباورلا

.ةّرملا هذه خيراتلا رادم ىلعو ،رهنلاو
تدا˘ق ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م شضار˘˘غأا
ام راوطأا ىلع زيكرتلا ىلإا ةعومجملا
نيح هلبق ام ءوصض يف ،رامعتصسلا دعب
لاغصشأا مظعم يناطيربلا جاتلا ىلوت
ل˘ي˘ن˘لا را˘ه˘نأا ف˘ي˘ظو˘˘تو فا˘˘صشكت˘˘صسا
عورصشملل تنا˘ك ا˘م˘ث˘ي˘ح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
لÓقتصسلا راوطأا .ةنميه يرامعتصسلا
امك «ةينطولا ةلودلا» تاديقعت ّشصخت

ن˘م ى˘م˘ظ˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش
رين نم ترر˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
يتلا ةقيمع˘لا ة˘قÓ˘ع˘لاو ،را˘م˘ع˘ت˘صسلا

تزوا˘ج˘ت ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب ل˘ي˘ن˘لا تط˘بر
فÓحألاو ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لاو ة˘صسا˘ي˘صسلا
ةحصشرم مويلا اهنأا امك ًامامت ؛ةيميلقإلا
ىدل ةرصشا˘ب˘م تار˘ي˘ثأا˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل
عئاب˘ط ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا فر˘صصب بو˘ع˘صشلا
ةر˘ها˘ق˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألا

فقاوم نمصض ،ابابأا شسيدأاو موطرخلاو
ةصضه˘ن˘لا ّد˘صس ءازإا ثÓ˘ث˘لا م˘صصاو˘ع˘لا
.يبويثألا

لجرلا ناك يذلا كاذ مويلا لحر اذإاو
يكيرمألا شسيئرلا ،نوكلا يف ىوقألا
ريذحتلا بحاصص ،بمارت دلانود قباصسلا

ّنإاف ؛ةصضهنلا ّدصس رّجفت دق رصصم ّنأا نم
مل يصسيصسلا حاتفلا دبع رصصم مكاح
ةوطخ ةيأا عطقي مل كلذكو ،دعب لحري
ايبويثأا ىلع طغ˘صضلا ها˘ج˘ت ة˘صسو˘م˘ل˘م
.ىنعم يذ رخآا ليبصس ّيأاب وأا ،ًايركصسع
دادصسنلا اذه ءارو ةديدع بابصسألاو

ّنأا اهزربأا ّلعل ،طوغصضلا مادختصسا يف
ماكر ىلع ديزملا لإا فِصضُي مل هماظن
ذنم كرابم ينصسح هأادب يذلا ريصصقتلا
شساصسألا رجح ابابأا شسيدأا تعصضو نأا

(ليربأا) ناصسين يف ّدصسلا عورصشم ىلع
رصصم تناك خيراتلا اذه لبق .1102
شصق˘ن˘ب ةدد˘ه˘م˘لا لود˘لا ة˘ح˘ئل ى˘ل˘ع
لئاهلا ديازتلا ّشصخت تارابتعل ،هايملا
ّير˘لا تا˘صسا˘ي˘صسو نا˘كصسلا داد˘عأا ي˘˘ف
ةي˘لا˘ع ل˘ي˘صصا˘ح˘م ة˘عارزو ة˘ئ˘طا˘خ˘لا
ر˘ه˘ن˘لا ثيو˘ل˘تو ،ءا˘م˘ل˘ل كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلا
.كلذ ىوصس ،يراجملاو تÓصضفلاب
يف ايبويثأا عرصشت نأا لبق ىتح ،اذكهو
لو˘ق˘ت ،ة˘صضه˘ن˘لا ّد˘صسل ي˘نا˘ث˘لا ءل˘م˘لا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بي˘˘صصن نإا تار˘˘صشؤو˘˘˘م˘˘˘لا
0001 نع ّلقي هايملا نم يرصصملا
ر˘ق˘ف˘لا ّد˘ح لدا˘ع˘ي ا˘م يأا ،ًا˘يو˘ن˘صس م˘صس
ةيرايعم˘لا تار˘يد˘ق˘ت˘لا بصسح ي˘ئا˘م˘لا
طو˘ب˘ه لا˘م˘ت˘حا ن˘ع اد˘ع ؛ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
ي˘ف ًا˘يو˘ن˘صس /م˘˘صس /005 ى˘لإا لّد˘ع˘م˘لا
،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م ،نادو˘˘صسلا .5202 ما˘ع˘لا

ي˘ف ق˘فد˘ت˘ت يذ˘لا د˘ل˘ب˘لا ه˘نأا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘˘ي
شضيبألا ،ىربكلا لينلا دفاور هيصضارأا

فلآا ّنأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ؛ةر˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘عو قرزألاو
يف ن˘ي˘عراز˘م˘لا ى˘ل˘ع تّر˘م ن˘ي˘ن˘صسلا
ي˘ف هذ˘ه ر˘ه˘نألا ءا˘خ˘صسل م˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا
ّن˘كل .ًاد˘يد˘ح˘ت تا˘نا˘˘صضي˘˘ف˘˘لا تا˘˘قوأا
،ة˘ئ˘طا˘خ˘لا تا˘صسا˘ي˘صسلا ن˘م ة˘ل˘˘صسل˘˘صس
ع˘˘م ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تصسي˘˘˘ل
ىتح وأا ةيرصصملا ةئطاخلا تاصسايصسلا
عورصشم ةلكاصش ىلع) اهعم لماكتلا
نادو˘˘صسلا تا˘˘يلو ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا
(ةيرصصملا ناوصسأا قطا˘ن˘مو ة˘ي˘لا˘م˘صشلا
تاقاط فازنتصسا يف ًاعيرصس تمهصسأا
.رهنلا
لÓغتصسا ءوصس ّنأا وه انه يرهوجلا
فعصضُيو رصشبلاب هتقÓع دصسفُي رهنلا
،ءدب يذ ئداب ةقيمعلا ةيناصسنإلا ةلصصلا
فاعصضإلاو داصسفإلا عم لكآاتت نأا لبق
ي˘ف «نا˘مز˘ل˘˘ل د˘˘ل˘˘خ˘˘لا بهاو» ة˘˘ّصصح
مهصشيعم ريوطتو رصشبلا ششطع ةاقÓم
.مهتائيبب ءاقترلاو

يديدح يحبسص :ملقب
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 ةيفاقث ةيمنت قيقحت لجأا نم

ةيلحملا ةيمنتلل ةبحاسصم

 ةيهيفرتو ةيفاقث سضورع
لظلا قطانمب

ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م  مز˘ت˘ع˘ت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ل
تا˘˘طا˘˘˘صشنو تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت
نا˘كصس ةد˘ئا˘ف˘˘ل  ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م
كلذو ة˘˘يلو˘˘لا تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ةريزو تاهيجوت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ام اذهو نونف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ةفاقثلا ر˘يد˘م ه˘ن˘ع ف˘صشك
ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو˘˘ل
د˘م˘ح˘˘م بلا˘˘هو˘˘ب د˘˘ي˘˘صسلا
لوأل متيصس ثيح فيرصشلا

لمحت ةرهاظت ةجمرب ةرم
«ل˘ف˘ت˘ح˘ي ا˘ن˘ف˘ير» ناو˘˘ن˘˘ع
ةلطعلا عم نمازتت يتلاو
50 شسم˘˘تو ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘لا
، شسيجاي نب» ةيئان تايدلب
، ح˘˘˘بار دلوأا ؛ى˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘صس
˘مد˘ق˘ت˘صس ثي˘ح ،«ن˘قار˘˘يإاو
شضورعك لافطأÓل ةطصشنأا
ةءارقلا تاصشروو ناولهبلا
،ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ءاو˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
عيزوت ،ةيفاق˘ث تا˘ق˘با˘صسم
ن˘˘م بت˘˘كلا ن˘˘˘م شصصصح
هذ˘ه لا˘˘ف˘˘طأا كار˘˘صشإا ل˘˘جأا
ي˘ف ة˘لوز˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
زار˘بإاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةا˘ي˘˘ح˘˘لا

ةيفخملا بهاوملا فلتخم
نم اهتق˘فار˘مو  ا˘ه˘ل˘ق˘صصل
ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تارا˘˘طإا ل˘˘ب˘˘ق
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘جا˘˘مدإاو
.تايدتنملاو يداونلا

ةبصسانمب ميظنت متيصس امك
رصصنلا ديعل95 ىركذلا
ز˘كر˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صسل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ير˘˘˘صصب˘˘˘لا ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘صسلاو
ةيروث ةيئامن˘ي˘صس شضور˘ع
ةيدلبب  يفاقث˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب

لجيج ةيلو بونج ةلميج
91 ىلإا71 نم ةرتفلا يف
و˘˘˘˘هو يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا شسرا˘˘˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب ه˘˘صسف˘˘ن نأا˘˘صشلا
ريد˘م ف˘ي˘صضيو ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا
ةباينلا˘ب ة˘يلو˘ل˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ىل˘ع رو˘ه˘م˘ج˘لا نو˘كي˘صس
81 ى˘˘لإا51 ن˘م د˘˘عو˘˘م
ما˘يأا ع˘م1202 شسرا˘˘م
ة˘ها˘˘كف˘˘لاو جو˘˘لو˘˘نو˘˘م˘˘لا
ةي˘ها˘كف هو˘جو ة˘كرا˘صشم˘ب
،ايلح˘مو ا˘ي˘ن˘طو ة˘فور˘ع˘م
ةصشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘ج ى˘لإا
نو˘˘ن˘˘˘ف ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت
نو˘˘كت ثي˘˘ح˘˘ب حر˘˘صسم˘˘˘لا
بكر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب شضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،قرزألا عبرملا يحايصسلا

نينطاو˘م˘ل˘ل ة˘صصر˘ف ي˘هو
روصضحلل ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
شسف˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘ع˘ف˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لاو
ثي˘ح ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا
نأا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘م ر˘ب˘˘ت˘˘عا

اصضيأا ةجاحب لظلا قطانم
ةفاقثو ةيركف ةيمنت ىلإا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا بحا˘˘˘صصت
كلذو تاقرطلاو نارمعلا

ل˘˘ي˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
لجأا ن˘مو ،ع˘ل˘ط˘م ف˘ق˘ث˘م
نم ةفاق˘ث˘لا بير˘ق˘ت ا˘صضيأا
هذه يف ة˘صصا˘خ ن˘طاو˘م˘لا
. ةلوزعملا قطانملا
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حداف أاطخ ثودح دعب
نيحسشرتملا تامÓع بسص يف

ةقباسسم جئاتن يف ةحيسضف
 قوقحلا مسسقب هاروتكدلا

ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم ج˘˘ئا˘˘ت˘˘˘ن تفر˘˘˘ع
قوقحلا ةي˘ل˘كب هارو˘ت˘كد˘لا

ةعماجب ةيصسايصسلا مولعلاو
ىيحي نب ق˘يد˘صصلا د˘م˘ح˘م
ي˘ف ط˘ب˘صضلا˘بو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ي˘˘˘˘ف قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘صسق
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا شصا˘˘صصت˘˘خا
أاطخ ةيرادإلاو ةيروتصسدلا
ةمئاق ديد˘ح˘ت ي˘ف ا˘ح˘صضا˘ف
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘جا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
أاطخلا دعب كلذو ،ةقباصسملا
بصص ي˘˘˘˘˘˘ف بكتر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

،ةيجهنملا شسايقم تامÓع
يف نيترم اهبصص مت ثيح
ةناخ يفو ةيجه˘ن˘م˘لا ة˘نا˘خ
تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا شسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م
ة˘˘يرادإلاو ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا

أا˘ط˘خ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘كل
م˘ت˘ي˘ل ،ل˘˘صسكيإلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
، أا˘ط˘خ˘لا فا˘صشت˘كا ا˘هد˘˘ع˘˘ب
جئاتنلا رصشن مت نأا دعب نكل
يف نيحجانلا نع نÓعإلاو
عرا˘صست˘ل ،ة˘ق˘با˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه
ح˘ي˘ح˘صصت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ا˘هد˘˘ع˘˘ب
ر˘˘˘صضح˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘عو
م˘ت ه˘˘نأا˘˘ب هدا˘˘ف˘˘م بو˘˘ت˘˘كم
بصص ي˘˘˘ف أا˘˘˘ط˘˘˘خ ثود˘˘˘˘ح

تدا˘˘˘˘˘عأاو تا˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
ا˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصت
ىر˘˘خأا ءا˘˘م˘˘صسأا زر˘˘فأا ا˘˘م˘˘م
ةمئاقلل ةرياغم ني˘ح˘جا˘ن˘ل˘ل
مÓعإا مت دقو اذه ،ىلوألا

ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر ن˘م ل˘˘ك
ام لكب ةيصصولا ةرازولاو
تÓ˘يوأا˘ت˘ل˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ثد˘˘ح
نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ل˘يوا˘قألاو
امك ،ةيصضقلا هذه يف لاقت
˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا با˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
اونلعأا نيذلا ني˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
اذإا ىلوألا ةرملا يف نيزئاف
م˘صسق˘لا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا اودارأا
ن˘م م˘ه˘صسف˘نأا˘˘ب اود˘˘كأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل

تا˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صص
أاطخ درجم هنأاو حيحصصتلاو
بصص ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ثأا ع˘˘قو
ىلع رثأا ام وهو تامÓعلا
نيحصشرتملل ماع˘لا بي˘تر˘ت˘لا
شسايقم ة˘مÓ˘ع نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
ا˘ه˘با˘صست˘حا م˘ت ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘˘م˘˘لا

ناك يذلا تقولا يف ،نيترم
يف بصصت نأا شضورفملا نم
تا˘مÓ˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘نا˘˘خ˘˘لا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا شسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م
 .ةيرادإلاو ةيروتصسدلا
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ىقتلم قيدسصوأا رمع ةفاقثلا رادب ،لجيج ةي’ول ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم ،مرسصنملا عوبسسأ’ا ةياهن تمظن
ينقتلا دهعملاو لجيج ةي’ول ةيحÓفلا ةفرغلا عم ةكراسشملاب كلذو ةينقت ةيملع ةودنو ايسسارد امويو

يئ’ولا صسلجملاو نوتيزلا ةبعسشل كرتسشملا ينهملا ينطولا صسلجملاو لجيج ةي’ول موركلاو ةرمثملا راجسشأÓل
. زاتمم قاذمو ةيلاع ةدوج وذ زاتمم ركب نوتيز تيز صصÓختسس’ ةديجلا ةيحÓفلا تاسسرامملا لوح لجيجل

ةود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه تفر˘˘˘˘˘˘ع
ةد˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

حئاصصنلا ديدعو تÓخادم
نم ةيمل˘ع˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
لاجملا يف نيصصتخم لبق
ي˘˘ف تارا˘˘طإاو ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

دهعملاو ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةرمثملا راج˘صشأÓ˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ةذا˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا شضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘˘كألا

مويلا اذه فرع امك ،لجيج
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
جاتنإا ةقلح يف نيلخدتملا

رار˘غ ى˘ل˘ع نو˘ت˘˘يز˘˘لا تيز
ي˘ن˘طو˘لا شسل˘ج˘م˘لا شسي˘˘ئر
ةبعصشل كرت˘صشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا

تاذ˘ل ي˘فر˘˘صشلا شسي˘˘ئر˘˘لاو
نيينهمو نيحÓف ،شسلجملا

جرا˘خو ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو ن˘˘م
ن˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘طإا ،ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا
يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
ةيلو˘ل ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل

نم ةب˘ل˘ط  كلذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج
نم ديدعلاو لجيج ةعماج
جا˘ت˘نإا لا˘ج˘م˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘˘لا

.نوتيزلا تيز
نو˘كرا˘˘صشم˘˘لا شصل˘˘خ د˘˘قو
تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا

ةيملعو ةيلمع تا˘ي˘صصو˘تو
يف اهب لمعلا متي ةينقتو
ةقحÓلا ةيحÓفلا مصساوملا

جا˘ت˘نإا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا تيز ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘نو
،اهنيب ن˘مو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب

تا˘صسرا˘م˘م˘لا ل˘˘ك ط˘˘ب˘˘صض
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

نم جاتنإلا تا˘ق˘ل˘ح ع˘ي˘م˘ج
ى˘لإا ةر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو ل˘ق˘ح˘لا
ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ةر˘˘˘˘˘˘˘˘صصع˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسا ،ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا ق˘يدا˘ن˘صصلا
تا˘˘ب˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
لق˘نو ف˘ل˘ت˘لا ن˘م نو˘ت˘يز˘لا

نصسحأا يف نو˘ت˘يز˘لا تا˘ب˘ح
ن˘˘˘م شصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
شسا˘˘˘ي˘˘˘كألا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا

عفرل ةببصسملا ةيكيتصسÓبلا
ة˘˘˘˘جردو ة˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ىلع ةلكيهلا ،ديصسكوريبلا
ةيحÓ˘ف تا˘ي˘نوا˘ع˘ت شسا˘صسأا

تامدخ ريفوت يف ةصصتخم
كÓم نيحÓفلاو نيينهملل
.نوتيزلا راجصشأا نيتاصسب
ة˘ي˘ل˘ق˘ح ة˘صسرد˘م ة˘ج˘˘مر˘˘بو
ريوطت يف ةصصتخم ةيناديم
شصا˘خ˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا را˘˘صسم˘˘لا
نو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘صشب
˘ما˘يألا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لاو ة˘يدا˘صشرإلا
ن˘ي˘ب ل˘صصو ةز˘م˘ه نو˘˘كت˘˘ل
ة˘˘ير˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

ماهلا رود˘لا ،ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو
كرتصشملا ينهملا شسلجملل
ةقفارم يف نوتيزلا ةبعصشل
ن˘˘م ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لاو
ة˘يدا˘صشرإلا ما˘يألا ف˘ي˘˘ث˘˘كت
لا˘˘صصيإل ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لاو
ةطقن د˘ع˘بأا ى˘لإا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
لج رابتعاب ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تار˘م˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
را˘˘ج˘˘صشأا ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ةدو˘˘˘جو˘˘˘م نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘تا˘˘˘صشم˘˘˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا.فايرألاو
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ن˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘لا

ةصصاخ ةيحÓفلا تاجتنملا
عاو˘˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كتو تيز˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘ج˘صش ن˘م ة˘صصل˘خ˘ت˘صسم˘لا
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ثحبلل نييعماجلا ةبلطلاو
ة˘ب˘ع˘صشلا هذ˘ه˘ب ما˘م˘˘ت˘˘هلاو
دراو˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘صساو ر˘˘ث˘˘كأا
نوتيزلا ةرجصش نم ةيوناثلا

،اهليوحتو تافلخم˘لا ل˘ث˘م
ة˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع حا˘ح˘لإلا ع˘م
ربتعت يتلا ةي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا
ةربخلا كلتمي يذلا دومعلا
يتلاو نو˘ت˘يز˘لا ة˘ب˘ع˘صش ي˘ف
نع ةيفيرلا ةأارملا اهنهتمت

ةمهاصسملاو لام نع ل بح
ةأارم˘لا فرا˘ع˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف
تافلخم لÓغتصسل ةيفيرلا
نوتيزلا ةبعصش يف جاتنإلا

ةيليوحت داومو نوباصصلاك
ىلإا ةراصشإلا ردجت.ىرخأا
شضر˘ع˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت د˘ق ه˘نأا
تيز عاو˘˘˘نأا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘ل
هذ˘ه ششما˘ه ى˘ل˘ع نو˘ت˘يز˘˘لا
ةكراصشمب ،ةيم˘ل˘ع˘لا ةود˘ن˘لا

لجيج ةيلو نم نيصضراع
تايلو رارغ ىلع اهجراخو
وزو يزيتو فيطصس ،ةليم
جوتنمب فيرعتلا  هلÓخ مت
تافصصاو˘مو نو˘ت˘يز˘لا تيز

جتنملا اذ˘ه تا˘ي˘صصو˘صصخو
نم ه˘ي˘ن˘ج تا˘ي˘لآا فÓ˘ت˘خاو
لعجي ام˘م ىر˘خأل ة˘ق˘ط˘ن˘م
نم فلتخي رخآلا وه هقاذم
. ىرخأل ةقطنم

 ميهارب .ع

ةي’ولاب ةحÓفلا ةيريدم ميظنت نم

نوتيزلا تيز سصÓختسسا تايلآا لوح ةودن

ةلوح ةيسسيسسحت ةلمح
ةيرورملا ةمÓسسلا

،شسمأا لوأا تمظن
ةيميلقإلا ةعومجملا
لجيجب ينطولا كردلل

ةيوعوتو ةيصسيصسحت ةلمح
ةمÓصسلا لوح ةعصساو
ىوتصسم ىلع ةيرورملا
ةيلول ةيصسيئرلا لخادملا

،فورعم يديصس) لجيج
وردنأا ،شسماخلا ملكلا
،ريهاطلاب طاوصشأا ،ةناوعلا

تلمح يتلا ةلمحلا هذه
ىلع ظفاح» راعصش
عتمتصساو كتلئاع
راطإا يف لخدت «كتلطعب
يتلا ةينطولا ةلمحلا
كردلا ةدايق اهتقلطأا
ةرتفلا لÓخ ينطولا
شسرام90 نم ةدتمملا
1202 شسرام51 ىلإا
ةلطعلا عم انمازت
يتلا ةيعيبرلا ةيصسردملا
ةيكرحو ةفاثك فرعت

ربع تÓقنتلا يف ةيلاع
تاقرطلا ةكبصش
تÓمحلل ةلصصاومو
ةدئافل ةيصسيصسحتلا

اذهو ،قيرطلا يلمعتصسم
قيرط ةيعمج ةمهاصسمب
لجيج ةيلول ةمÓصسلا

ةكراصشم اصضيأا تفرع امك
،ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
ةيلول لقنلا ةيريدم
ةينطولا ةيعمجلاو لجيج
قيرط ةيرورملا ةمÓصسلل
«لجيج بتكم» ةمÓصسلا

ةمÓصسلا ةيميداكأاو
،لجيج بتكم ةيرورملا

ثداوح نم دحلل كلذو
نطاوملا لعجو رورملا
لكب هتلطعب عتمتصسي
. ةمÓصسو ةيحيرأا

ب .ع

تار˘˘صشع˘˘لا شسمأا لوأا مد˘˘˘قأا
حرف ينب ةتصشم ناكصس نم
ةنصسكات يتيدلب نيب ةعقاولا

ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع شسي˘˘جا˘˘ي ن˘˘بو
،77 مقر ينطولا قيرطلا

ة˘˘˘˘لز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘صسب كلذو
لا˘ط˘ت ي˘˘ت˘˘لا ششي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ي˘ل˘ك با˘ي˘غو ،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
ى˘˘ت˘˘ح ماد˘˘ع˘˘ناو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل
ةمد˘ق˘م˘لا ة˘يدرو˘لا دو˘عو˘لا

،ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ر˘˘˘ي˘˘˘باو˘˘˘ط تل˘˘˘كصشت ثي˘˘˘ح
تارا˘˘ي˘˘˘صسلا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
نيرفاصسملا ل˘ق˘ن تÓ˘فا˘حو
ةيدلب طخ ىلع لمعت يتلا

بلا˘ط˘ي ثي˘ح ،شسي˘جا˘˘ي ن˘˘ب
ةيصصولا تاطلصسلا ناكصسلا

ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لاو
ي˘ب˘ع˘صشلا شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر
ة˘ن˘صسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘˘ب˘˘لا
نم لقن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صضب
ا˘صضيأاو ،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م ى˘˘لإاو
يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا حÓ˘˘صصإا
ثي˘˘ح ،ة˘˘ت˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘لإا

ا˘ق˘با˘صس ا˘هو˘م˘مر د˘ق او˘نا˘ك
مهلام نمو مهنم نماصضتب
ثب˘ل˘ت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل ،شصا˘خ˘˘لا

ى˘لإا تدا˘ع نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
،ة˘˘˘ئر˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘تعيبط
ل˘˘كصشم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب

،ا˘صضيأا ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإلا
يف اصضيأا اوماق مهنأا ركذي
ر˘صسج زا˘ج˘نإا˘ب ق˘˘با˘˘صس تقو
يذلاو دومصصلا رصسج يمصس
نكل مه˘ن˘كا˘صسم˘ب م˘ه˘ط˘بر˘ي
ةيثراك ىقب˘ت ه˘ي˘لإا ق˘ير˘ط˘لا

،تارايصسلل حلصصت لو ادج
هذه نا˘كصس د˘صشا˘ن˘ي ه˘ي˘ل˘عو
ةيلحملا تاطلصسلا ةقطنملا
م˘ه˘ي˘لإا تا˘ف˘ت˘للا ةرور˘˘صضب
ةيمويلا مهتاناعم نم دحلاو
باي˘غ ن˘م ا˘ه˘نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا

طورصش طصسبأا رفوت مدعو
. ميركلا ششيعلا

ب.ع

 ةيمنتلا بايغو صشيمهتلاو ةلزعلا ببسسب

نوسضفتني  ةنسسكاتب حرف ينب ةتسشم ناكسس
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     ةريخأ’ا تاونسس ثÓثلا لÓخ
ةديلبلاب ةعماجب ثحب عورسشم37 زاجنإا

ثح˘ب˘لا ع˘يرا˘صشم دد˘ع قا˘ف
ر˘˘˘ثألا تاذ ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،يداصصت˘قلاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ثحبلا رباخم اهتزجنأا يتلا
بل˘˘حد د˘˘ع˘˘˘صس ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب
ايملع اثح˘ب07ـلا ةديلبلا˘ب

تاو˘˘ن˘˘˘صس ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
،هب دافأا امل اقفو ،ةريخألا

دمحم روصسيفوربلا اهصسيئر
.ةنيزب
ةنيزب روصسيفوربلا حصضوأاو
8102 ة˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ت ه˘˘نأا
ثح˘ب عور˘صشم37 زا˘ج˘نإا

853 ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع
نأا ىلإا اتفل ،ايعماج اذاتصسأا

تلوا˘ن˘ت ،ا˘ه˘ن˘م ا˘ث˘ح˘ب43
ة˘˘˘ل˘˘˘˘صص تاذ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضاو˘˘˘˘م
ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
ر˘˘خآا ثح˘˘ب عور˘˘صشم51و
ةيلك ةذتاصسأا فرط نم زجنأا

ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع
تلا˘ج˘م ةد˘ع ي˘˘ف ىر˘˘خأاو
˘مو˘ل˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ل˘˘ع
ة˘˘˘صسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لاو نار˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
اذكو ريمعتلاو ةيرا˘م˘ع˘م˘لا
.بطلا

،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ بصسح˘˘بو
ن˘م دد˘ع دا˘م˘ت˘˘عا م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
ىلع ،هذه ثحبلا عيراصشم
ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت» عور˘˘˘صشم رار˘˘˘غ
ةطيصسب ةليدب ليلحت قرط
عم˘ق ي˘ف م˘ها˘صست ة˘ع˘ير˘صسو
ر˘˘˘˘˘˘˘˘خآا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو «ششغ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

تاذ تاجتنم جاتنإا» لوح

نم ةيئيبو ةيعانصص ةيمهأا
تÓ˘م˘˘كم ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت لÓ˘˘خ
ي˘˘˘ت˘˘˘لا كا˘˘˘م˘˘˘صسألا فÓ˘˘˘عأا
داو˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت
ل اميف «ةيويحلا ةظفاحلا
ىرخأا ثح˘ب ع˘يرا˘صشم لاز˘ت
ةنجللا لبق نم مييقتلا ديق
عورصشمك ،كلذ˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
تا˘صسارد˘˘ل˘˘ل م˘˘صسق ءا˘˘صشنإا»
طاصشنلا مييقت»و «ةيتوصصلا
«ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ي˘˘عا˘˘ع˘˘صشإلا

ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت»و
.«ةيرارحلا

ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
1202‐0202 ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ثح˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كصشت
عيراصشم زاج˘نإل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م
يعا˘م˘ت˘جا ر˘ثأا تاذ ة˘ي˘ث˘ح˘ب
عور˘˘˘صشم˘˘˘ك ،يدا˘˘˘صصت˘˘˘قاو
يذ˘لاو «ر˘كب˘م˘لا م˘م˘صست˘لا»
هزا˘˘˘ج˘˘˘نإا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘صشي˘˘˘˘صس
لاديصص عمجم نع نولثمم
ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘مو
ل˘ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلاو ي˘ئا˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لا

بل˘˘˘حد د˘˘˘ع˘˘˘صس ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘جو
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م» عور˘˘˘˘صشمو
«ةي˘ب˘ط˘لا ا˘مزÓ˘ب˘لا ثا˘ح˘بأا
ر˘يو˘ط˘ت ز˘كر˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا

نوناف شسنار˘ف ى˘ف˘صشت˘صسمو
اقفو ،1 ةديلبلا ةعماج اذكو
.ردصصملا تاذل

و .ق

ةي’ولاب ريجسشتلا ةلمح قÓطإا ذنم
سسابعلب يديسسب ةريجسش فلأا008 نم رثكأا سسرغ

ةعباتمو ةقفارم راطإا يفو يداسصتق’ا صشاعنإ’ا قيقحتل ةلودلا فرط نم ةجهتنملا ةيجيتارتسسإÓل اذيفنت
ةحيبسص ماق ،ةي’ولاب ةيمنتلا بيلاود كيرحتل ةمدخلا زيح اهلوخدو مهعيراسشم ديسسجتل نيرمثتسسملا
فقو ةغوزامت ةيدلبل ةيعانسصلا ةقطنملل ةيناديم ةرايزب نموم دمحما تنسشومت نيع ةي’و يلاو صسمأا
اهب لاغسشأ’ا ءاهتنا بقتري ثيح ،زاجنإا ت’واقم عبرأ’ ةلكوملا ةيعانسصلا ةقطنملا ةئيهت لاغسشأا ىلع اهيف

.لبقملا ناوج رهسش نوسضغ يف

ءاردملا ىلع يلاولا ددصشو
ةرور˘˘˘صضب ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘مرا˘˘˘صصلا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىتح ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا لا˘غ˘صشأÓ˘ل
ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘كت˘صسا ى˘ن˘˘صست˘˘ي
امك .اهيلع قفتملا لاجآلا

هذه رثإا ىلع يلاولا نياع
ع˘نا˘صصم˘لا شضع˘˘ب ةرا˘˘يز˘˘لا
جا˘ت˘نإلا ز˘ي˘ح تل˘˘خد ي˘˘ت˘˘لا

،ماخرلا عنصصم رارغ ىلع
د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صصمو
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘˘يأا (تر˘˘˘ي˘˘˘مزوأا)
لك لوح ة˘ي˘فاو تا˘حور˘صش
ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘حار˘˘م˘˘لا
.جوتنملا

فلغ˘تو ن˘يز˘خ˘ت ع˘ن˘صصم˘بو
ىقت˘لا ،ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ع˘م˘ت˘صساو ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

يتلا مه˘تلا˘غ˘صشنل لو˘ط˘م
تام˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘صشب ىد˘صسأا

اهتصساردل ءاردملل ةمراصص
ةبصسانم˘لا لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإاو

نيرمثتصسم˘لا نأا˘م˘طو .ا˘ه˘ل
ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا بل˘غأا نأا˘ب
اهقيرط دجتصس مه˘صضر˘ت˘ع˘ت
ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ل˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘˘ت شصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
اذ˘كو زا˘غ˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب

تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
.ةيرصصبلا فاي˘لألا ر˘ي˘فو˘تو

ي˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘عد د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
يف لكيهتلل نيرمث˘ت˘صسم˘لا

مهكارصشإاب ح˘م˘صست ة˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةيمنتلا قيقحتو رامثتصسلا

ميدقتل هدادعتصسا دكأا امك
نيليفكلا ةقفارملاو معدلا
ع˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت˘˘˘ب

امل اهحاجنإاو ةيرامثتصسلا
ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘صست˘˘كت
لغصشلا بصصانم ثادحتصسا

ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘صصت˘قلا م˘˘عدو
.ينطولاو

ةنوب نيسسح

ةغوزامت ةيدلبل ةيعانسصلا ةقطنملا نياعي

تنسشومت نيعب يلاولل مهت’اغسشنا نوعفري نورمثتسسملا

ةيريدم ميظنت نم
ةسضايرلاو ةبيبسشلا
اباسش03 ةدئافل سصبرت

مسسومل ابسسحت
ةياجبب فايطسص’ا

ةسضايرلاو ةبيبسشلا ةيريدم تعرسش
ريسضحتلا ةيلمع يف ةياجب ةي’ول
ميظنتب ،مداقلا فايطسص’ا مسسومل
اباسش03 ةد˘ئا˘ف˘ل ق˘ل˘غ˘م صصبر˘ت تاذ
قوسس ةرئاد ،وبل˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘با˘سشو
يرجيو .ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب ،ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
ن˘ي˘سصبر˘ت˘م ل˘م˘سش يذ˘لا ،ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا

،ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق
مهميلعتو تاميخملا ي˘ف ط˘ي˘سشن˘ت˘لا

قرطو ةيلوأ’ا تافاع˘سسإ’ا تا˘ي˘ن˘ق˘ت
ايسسف˘ن ،ا˘يو˘بر˘ت لا˘ف˘طأ’ا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا

م˘˘˘˘هد˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘يرو
فسشكو.ةيفيسصلا تام˘ي˘خ˘م˘لا˘ب
ةفاحسصلل ةسضايرلاو ةبيبسشلا ريدم
نع ،بسضتقم ثيد˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تعرسش يتلا ةيراجلا تادادعتسس’ا

م˘˘سسو˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ ه˘˘˘ترادإا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ل˘مأا˘يو ،1202 ديدج˘لا فا˘ي˘ط˘سص’ا
لوز˘يو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت نأا

ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ا˘˘˘هر˘˘˘ط˘˘˘خ
تاءا˘˘˘˘سضفو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
لافطأ’او بابسشلا نيكمتو هيفرتلا

ميي˘خ˘ت˘لا صصر˘ف ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ن˘م
ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ط˘˘ع ءا˘˘سضقو

ءود˘ه˘لا˘ب ة˘م˘ع˘˘ف˘˘م ة˘˘ن˘˘سسح فور˘˘ظ
صشاعتن’او ةنيكسسلاو

ةئف ركذتت «مريسسأا» ةيعمج
ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ

ةيريخ˘لا «مر˘ي˘سسأا» ة˘ي˘ع˘م˘ج تم˘ظ˘ن
ةنيدمب ةع˘قاو˘لا ة˘سصف˘ح ة˘يو˘نا˘ث˘ب
ةردا˘ب˘˘م ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و  ي˘˘ف و˘˘ب˘˘قأا
نيأا ،يعام˘ت˘جا ع˘با˘ط تاذ ة˘ي˘نا˘سسنإا
يوذ ةئفل ينطولا مويلاب تلفتحا
فدا˘سصم˘لا ة˘سصا˘خ˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
تمدقو ،ةنسس لك نم صسرام41 مويل
ع˘˘فر فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘يز˘˘˘مر ا˘˘˘ياد˘˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘ل
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ىع˘˘سستو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م

،ةيعامتج’ا ةايحلا يف مهجامدإ’
يوذ ن˘˘˘م نو˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا بحر د˘˘˘˘قو
ةرداب˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ح˘لا
نع اوربع امك ،ةبيطلا ةيناسسنإ’ا

ا˘ه˘سسأار ىل˘عو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
اهنوقلتي يتلا رانيد ف’آا01 ةحنم
يف ةي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ىق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ا˘ير˘ه˘سش
ة˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ءÓ˘˘˘غ ما˘˘˘مأا م˘˘˘هر˘˘˘ظ˘˘˘ن
.ىرخأا صصئاقنو

ت . ميرك

تاباغ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تل˘ج˘صس
رثكأا شسرغ شسابعلب يديصسل
ربع ةريجصش فلأا008 نم
قÓطنا ذنم ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا

يف ةينطولا ريجصشتلا ةلمح
كلذو يصضاملا ربوتكأا52
ششي˘ج˘لا دار˘˘فأا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
فلتخمو يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا
امبصسح ،ةل˘عا˘ف˘لاتائيهلا

ظ˘فا˘ح˘م˘لا ىد˘ل شسمأا م˘ل˘ع
.تاباغلل يئلولا

مت هنأا يتاتف ديصشر حصضوأاو
فلأا008 نم رثكأا شسرغ
قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صش
ةدا˘عإل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا
ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ل˘˘ي˘˘كصشت
قئارحلا باقعأا يف دÓبلل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا

ى˘˘˘لإا ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
عور˘˘˘˘صشم ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حإا بنا˘˘˘˘˘ج
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ر˘صضخألا د˘صسلا
.ةيبهصسلا

هنأا ردصصملا تاذ فصشكو
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
تاباغلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تج˘مر˘ب
د˘يد˘ع شسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صسل
راجصشألا شسرغل تايل˘م˘ع˘لا

يديصس ةريحب ىوتصسم ىلع
ع˘قاو˘مو ي˘ل˘ع ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
بناج ىلإا ةفلتخم ةيعيبط
ن˘م ةرر˘صضت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

كلذو تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘˘ح
ششي˘ج˘لا دار˘فأا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ب
كردلاو ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مألاو
ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإلا ة˘˘˘فا˘˘˘صشكلاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘مو ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

حلاصصم رارغ ىلع تائيهلا
يتيريدمو ةيدلبلاو ةرئادلا
نا˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا

نيوكتلاو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لاو
نيلثممو ةيلحم تايعمجو
.يندملا عمتجملا نع
ى˘لإا رد˘صصم˘لا تاذ را˘˘صشأاو
شسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘˘يلو نأا
ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا فÓ˘˘تإا تل˘˘ج˘˘صس
ءاطغلا ن˘م را˘ت˘كه005.1
يتلا قئارحلا ءارج يتابنلا

اهنم اعقوم72 وحن تصسم
نم رات˘كه002 ن˘م ر˘ث˘كأا
نم ارا˘ت˘كه82و تابا˘غ˘لا
اراتكه53و تار˘ي˘ج˘˘صشلا

.ءافلحلا نم
نأا بقتر˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘ت
ى˘لإا ر˘ي˘ج˘صشت˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘صساو˘˘لا

0202شسرام12 ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ءاي˘حإل فدا˘صصم˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
ةر˘ج˘˘صشل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

د˘˘˘يد˘˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘˘ب كلذو
ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

،ةلعافلا فار˘طألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
84 شسر˘˘غ فد˘˘ه غو˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
1 لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘م يأا ارا˘˘˘ت˘˘˘كه
.ةريجصش فلأا005و نويلم
ة˘˘˘يلو تكت˘˘˘فا ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل
ة˘ن˘صسلا شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس
،ا˘ي˘ن˘طو ةدا˘ير˘لا ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا
ديزأا شسرغ ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘ن˘ب
فلأا003و نوي˘ل˘م1 ن˘˘م
ءا˘جرأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةر˘˘ي˘˘ج˘˘صش
.ةيلولا

م .ق

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تفر˘˘صشأا
ن˘ي˘ع ة˘يلو˘ب ح˘لا˘م˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل
ةصصح عيزو˘ت ى˘ل˘ع تن˘صشو˘م˘ت
م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو822
.ةلئاع112 ليحرت

فورظ يف تمت عيزوتلا ةيلمع
ماعلا نيمألا بصسح ةنصسح دج
بق˘تر˘ي ه˘نا ا˘ف˘ي˘˘صضم ةر˘˘ئاد˘˘ل˘˘ل
نم ةنوكتم ىرخأا ةصصح عيزوت
71 ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ةد˘˘حو38
نوعطلا باحصصأاب ةصصاخ ةدحو
˘ما˘م˘تإا د˘ع˘ب اذ˘هو ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
مئاوقلا رصشن م˘ت˘ي˘صسو .ة˘صسارد˘لا

.ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ
ةحرف اهتقفار ليحرت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
اهنم ةصصاخ نيديفتصسملل ريبك
ن˘ط˘ق˘ت تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

.ةيبقألاو تÓحملاب
ةراصشإلا ردجت ىرخأا ةهج نم
ايلاح يصصحت حلاملا ةرئاد نأا
ايمومع ان˘كصسم641 جمانر˘ب
031و ة˘قرا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘يرا˘ج˘يإا

متي محللا ةبعصش ةيدلبب ةدحو
ي˘ب˘لا˘ط تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد ا˘ي˘لا˘ح
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ن˘˘˘كصسلا
. ابيرق اهعيزوتل نيديفتصسملا

مادطسصا يف ليتقو ..
 ةرايسسب ةجارد

فاسص ينبب
ينب ةنيدم شسمأا لوأا تدهصش

فلخ رورم ثداح عوقو فاصص
تاي˘ن˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف شصخ˘صش ةا˘فو
ةجارد نتم ىلع ناك هرمع نم

دعب301 وجيب عون نم ةيران
ىلع ةيعفن ةرايصسب همادطصصا

ي˘بر˘غ˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
.ناصسملت ةنيدم هاجتاب ةنيدملل
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ل˘خد˘ت د˘˘ع˘˘ب
ةيحصضلا لقن ةيندملا ةيامحلل
يف تلاجعتصسلا ةحلصصم ىلإا

ظ˘ف˘ل˘ي نأا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘ط˘خ ة˘˘لا˘˘ح
ةراصشإÓل.كانه ةريخألا هصسافنأا
فا˘˘صص ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م د˘˘ه˘˘صشت
ثداو˘ح ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ي˘ج˘˘صست
مادطصصا نع ةم˘جا˘ن˘لا رور˘م˘لا
تارايصسلاب ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
ةليصسولا هذه راصشتنا يصشفت دعب
نود˘ب با˘˘ب˘˘صشلا طا˘˘صسوأا ن˘˘ي˘˘ب
.ةمÓصسلا ةذوخ ءادترا

 ةنوب Úسسح

تنسشومت نيع
حلاملاب ةينكسس ةدحو822 عيزوت

يباقنلا بتكملا ءاصضعأا بلاط
ةيئاد˘ت˘بلا شسراد˘م˘لا ير˘يد˘م˘ل
نو˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘ق˘˘˘صسن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
عاطق يف ةيرادإلا تاعطاقملل
لÓ˘خ ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
،شسمأا لوأا را˘ه˘˘ن م˘˘ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةرور˘صضب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
ل˘˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
يريدم ىلع طغصضلا فيفخت
ام اميصس ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا شسراد˘م˘لا
ماهمـلاب تايدلبلا مازتلاب قلعت
نيناوقلا راطإا يف مهيلإا ةلكوملا
ها˘˘ج˘˘ت لو˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘مـلا ة˘˘˘يرا˘˘˘صسلا
ةيئادتبلا شسرادملا

ل˘ي˘ع˘ف˘ت نور˘يد˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘يو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘كمـلا بل˘˘˘ط˘˘˘م
مدعو ،اهيف يئا˘ه˘ن˘لا ل˘صصف˘لا˘ب
ة˘يا˘ه˘ن ةدا˘ه˘صش ج˘ئا˘ت˘ن دا˘م˘˘ت˘˘عا

يف يئادتبلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
،نيريدمل˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا

طبرل لح داجيإا ىلع لمعلاو
ةكبصشب لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م شسراد˘م
،ريدمـلا ماهم ليهصستل تنرتنإلا
ن˘م ن˘ير˘يد˘مـلا ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ماز˘لإلا تا˘ن˘˘كصسلا
.اهيلع نوفرصشي يتّلا شسرادملـل

ديدحتب نوريدملا بلاطي امك
بتاوّر˘˘˘لا ّبصصل شصا˘˘˘˘خ مو˘˘˘˘ي
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب ،ة˘˘يدودر˘˘مـلاو
ىلع ينورت˘كلإلا در˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ا˘ح˘بر تÓ˘صسار˘مـلا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘ف هد˘جاو˘ت نا˘م˘صضو تقو˘˘ل˘˘ل
ر˘ي˘يا˘ع˘م د˘ي˘حو˘تو ،ة˘صسصسؤو˘مـلا
ن˘˘˘˘م شسراد˘˘˘˘مـلا ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘مـلا تادا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘علا
ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘مـلا

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كمـلا
عانتملا ىلإا ةفاصضإلاب ةيلولا

،يصسردملا باتكلا مÓتصسا نع
ة˘ح˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘صست ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
تدرو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘˘لا

˘مو˘صسر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘غا˘˘ي˘˘صص
،11/16 م˘˘˘قر يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا

م˘ئاو˘ق˘لا لا˘˘صسرإا˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلاو
ةقفرم نيديفت˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسلا
يديرب˘لا كصصلاو ةرا˘م˘ت˘صسلا˘ب
ر˘يد˘م ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت مد˘˘عو ط˘˘ق˘˘ف
يف قيقدتلاو ققحتلاب ةصسردملا
ي˘˘ف ةدراو˘˘لا تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
لا˘جآا د˘يد˘ح˘ت ع˘م ،ةرا˘م˘˘ت˘˘صسلا
لا˘جآا ي˘ف ءا˘ه˘˘ت˘˘نلاو عور˘˘صشلا
ريدم ديصسلا فرط نم ةيلمعلا
.هاوصس نود ةيبرتلا

ناوسضر .ب

ةيرادإ’ا تاعطاقملل نيماعلا نيقسسنملا ىلإا ةفاسضإا

طغسضلا فيفختب نوبلاطي ةملاڤب تايئادتب’ا وريدم
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ةيئاملا دراوملا ةرازو
تليسسمسسيت ةي’ول ةيئاملا دراوملا ةيريدم
310830000600114 :يئابجلا مقرلا
ردرد دسسب برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةجلاعم ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا:ةيلمعلا

ردردو يتسسيمح ،ةرقوب خسضلا تاطحم عم
ةرقوب خسضلا ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا:40 مقر ةسصحلا :عورسشملا
يتسسيمخ خسضلا ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا :50 مقر ةسصحلا

1202/..... :مقر ايند تاردق طارتسشإا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع نÓعإا

عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع تليسسمسسيت ةي’ول ةيئاملا دراوملا ةيريدم نلعت
:لجأا نم ايند تاردق طارتسشإا
ردرد دسسب برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةجلاعم ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا :ةيلمعلا

ردردو يتسسيمح ،ةرقوب خسضلا تاطحم عم
ةرقوب خسضلا ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا:40 مقر ةسصحلا :عورسشملا
يتسسيمخ خسضلا ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا:50 مقر ةسصحلا

يرلا يف ةلهؤوملا ت’واقملا ناكمإاب
(50و40) ضصسصحلل ةبسسنلاب ير يسسيئر طاسشن قوف امف60 ةجرد -
هايملل عفرلا ةط˘ح˘م وأا بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘ل˘ل خ˘سضلا ة˘ط˘ح˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت تز˘ج˘نأا -
ةلمعتسسملا

(7102-8102-9102) ةريخأ’ا تاونسس ثÓثلل ةيلاملا ةليسصحلا لدعم نوكي نأا -
(جد نويلم نوتسس) جد00.00000006 نم ربكأا وأا يواسسي
دئارجلا يف نÓعإ’ا اذه رودسص روف ،طورسشلا رتفد بحسس نÓعإ’ا اذهب ةمتهملا
تليسسمسسيت ةي’ول ةيئاملا دراوملا ةيريدم نمPOMOB يف وأا ةينطولا ةيمويلا

12.27.65.640 :فتاهلا رئازجلا قيرط ،(تاقفسصلا بتكم)
لوعفملا ةيراسس) ةينوناقلاو ةيرادإ’ا قئاثولاب ةقفرم ضضورعلا نوكت نأا بجي

.(ةفرظأ’ا حتف خيرات دنع
حسشرتلا فلملا /1
حسشرتلاب حيرسصت
ةهازنلاب حيرسصت
تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا
.ةسسسسؤوملا مازلإاب ضصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا

ءاسضتق’ا دنع وأا نيدهعتملا وأا نيحسشرتملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك
.نيلوانملا
د˘ن˘ع ةدو˘ج˘لا ةدا˘ه˘سشو دا˘م˘ت˘عا ،ف˘ي˘ن˘سصت˘لاو ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘ه˘˘سش :ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م تارد˘˘ق /أا
.ءاسضتق’ا

.ةيفرسصملا عجارملاو ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو:ةيلام تاردق /ب
.ةينهملا عجارملاو ةيداملاو ةيرسشبلا لئاسسولا :ةينقت تاردق /ج
(ينقتلا ضضرعلا) ينقتلا فلملا /2
.باتتك’اب حيرسصت
ةقيثو لكو ةيريربت ةينقت ةركذم :ينقتلا ضضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك
:يف خرؤوملا51/742 يسسائرلا موسسرملا اذه نم87 ةداملا ماكحأ’ اقيبطت ةبولطم
قفرملا تاسضيوفتو ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لا5102 ربمت˘ب˘سس51
.ماعلا

طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي طورسشلا رتفد
.ديلا

(يلاملا ضضرعلا) يلاملا فلملا /3
.ضضرعلا ةلاسسر-
.يريدقتلاو يمكلا نايبلا -
.ةيودحولا راعسسأ’ا لودج -
.يفازجلاو يلامجإ’ا رعسسلا ليلحت -
ةفلتخم ةفرظأا نمسض ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلاو حسشرتلا فلم نم لك عسضوت
ادع ام ةراسشإا ةيأا نمسضتي ’ ةيمسستلا مهبمو قلغم نوكي يجراخ فرظ يف جردتو

ةرابع
*** حتفي ’***

1202/......:مقر ايند تاردق طارتسشإا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإا
عم ردرد دسسب برسشلل ةحلاسصلا هايملا ةجلاعم ةطحم ةنرسصعو ليهأات ةداعإا***

***ردردو يتسسيمخ ،ةرقوب خسضلا تاطحم
......................... :مقر ةسصحلا

.تليسسمسسيت ةي’ول ةيئاملا دراوملا ريدم /ديسسلا ىلإا لسسرتو
(00.21) رسشع ةيناثلا ةعاسسلا لبق (03) نوثÓثلا مويلا يف ضضورعلا عاديإا متي
POMOB يف وأا ةينطولا فحسصلا يف نÓعإ’ا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا
خيرات نم ءادتبا ،ضضورعلا ريسضحت ةدم دئاز رهسشأا (30) ضضورعلا ةيحÓسص ةدم.

.ةفرظأ’ا حتف
مويلا يف ةماع ة˘سسل˘ج ما˘مأا نو˘ك˘ي˘سس ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ،ح˘سشر˘ت˘لا ة˘فر˘ظأ’ا ح˘ت˘ف
رقمب (لاوزلا دعب00.31) رسشع ةثلاثلا ةعاسسلا ىلع ضضورعلا عاديإ’ ريخأ’ا

(رئازجلا قيرط) تليسسمسسيت ةي’ول ةيئاملا دراوملا ةيريدم
ةدحاو ةسصحل حنملا متي نأا ىلع رثكأا وأا ةسصح يف ةكراسشملا نيدهعتملا ناكمإاب
.ةرادإÓل ةمئÓم رثكأ’ا
.ةفرظأ’ا حتف ةسسلج روسضحل نووعدم نودهعتملا



ةنولسشرب يف ىلوأ’ا ةبرسضلا ىقلتي اتروب’
،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لأ سسي˘ئر˘لأ ،أ˘ترو˘بل نأو˘خ سضر˘ع˘˘ت
ي˘˘ف ه˘˘حأ˘˘ج˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق مأ˘˘يأأ بق˘˘ع ىلوألأ ة˘˘بر˘˘˘شضل˘˘˘ل
«وفيتروبيد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل أ˘ًق˘فوو .تأبأخ˘ت˘نلأ
نوؤوششلل سسيئرلأ بئأ˘ن ،ور˘ي˘ج ي˘موأ˘خ نإأ˘ف ،ة˘ي˘نأ˘ب˘شسإلأ
،أتروبÓل ةيبأختنلأ ةلمحلأ ةدمعأأ دحأأو ةيدأشصتقلأ
.ةنولششرب ةرأدإأ يف رأرمتشسلأ مدع نع رذتعأ

لجرلأ بشصنم ىلإأ دوعت ةمزألأ نأأ ةفيحشصلأ تحشضوأأو
أذه ىلع لوشصحلأ وريج بلط ثيح ،ةرأدإلأ يف ينأثلأ
ليئأ˘فأر ه˘ق˘يد˘شصل ه˘ح˘ن˘م أ˘ترو˘بل ل˘شضف أ˘م˘ن˘ي˘ب ،رود˘لأ

أهيلع نهأري يتلأ ءأمشسألأ دحأأ وريج نأكو.يتشسوي
ببشسب ،نويدلأ نم يدأنلأ ذأقنإأ ةيلمع يف ةوقب أتروبل
.لأمعألأو لأملأ ملأع يف ةديجلأ هتأقÓع
ىلع ةريخألأ مأيألأ يف لمعي نأك وريج نأأ ىلإأ ترأششأأو
يذ˘لأ م˘قر˘لأ و˘˘هو ،وروأأ نو˘˘ي˘˘ل˘˘م6.421 ة˘م˘ي˘ق˘ب سضر˘ق
ة˘ط˘بأر˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت ىلإأ د˘يد˘ج˘لأ ةرأدإلأ سسل˘ج˘م جأ˘ت˘ح˘˘ي
.أًديدج أًشسيئر أتروبل بيشصنت ىلع ةقفأوملل ،أغيللأ

ةفرغ يف ةروسص» :يلويب
«نÓيم يبع’ زفحت سسبÓملا
ةقلعم ةروشص نأأ نع نÓيم بردم يلويب ونأفيتشس فششك
جورخ رأودأأ يف يفأأ وير ىلع زوفلل سسبÓملأ فرغ يف
ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف تد˘˘عأ˘˘شس ي˘˘بوروألأ يرود˘˘لأ˘˘ب بو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لأ
8-9 ي˘لأ˘غ˘تر˘ب˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن نÓ˘ي˘˘م زوأ˘˘ج˘˘تو.نيبعÓلأ

رود˘˘ل ل˘˘هأأ˘˘ت˘˘ي˘˘ل ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأأ لوأأ ي˘˘ف ح˘˘ي˘˘جر˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘كر˘˘ب
هرأوششم لهتشسأ أمدعب يبوروألأ يرودلأ يف تأعومجملأ

كورمأشش مأمأأ تأيفشصتلل ينأثلأ رودلأ نم ةلوطبلأ يف
ةروشصلأ نع بردملل ةلئشسأأ تهجوو.يدنلريألأ زرفور
دروفأرت دلوأأ يف دتيأنوي رتشسششنأم عم1-1 لدأعتلأ دعب
سسيمخلأ يبوروألأ يرودلأب رششع ةتشسلأ رود بأهذ يف
رأد˘م ىل˘ع» أ˘ي˘ف˘ح˘شص أر˘م˘تؤو˘م ي˘لو˘ي˘ب غ˘˘ل˘˘بأأو.يشضأملأ
،أنشسفنأأ زيفحت ىلع أندتعأو تأيدحت هجأون مشسوملأ

كلتب أنر˘كذ˘ت ةرو˘شصلأ هذ˘ه .رو˘ط˘ت˘لأو أ˘ن˘شسف˘نأأ ظأ˘ق˘يإأو
يتلأ تأوطخلأ مهفن نأأ ديفملأ نم ،ديدحتلأ ىلع ةليللأ

يف نÓيم ةريشسم تءأجو.«أنه ىلإأ لوشصولل أهأنعطق
بقل ىلع ةئجأفملأ هتشسفأنم بنأجب يبوروألأ يرودلأ
ردشصتملأ نÓيم رتنإأ نع طأقن تشسب رخأأتي ذإأ يرودلأ

.وريشس نأشس دأتشسب يلوبأن ةهجأوم لبق
تأ˘˘بأ˘˘شصإلأ ع˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘كأ˘˘˘ششم نأأ ىلإأ ي˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب رأ˘˘˘ششأأو
نأ˘كأ˘هو ز˘يد˘نأ˘نر˘ي˘˘ه و˘˘ي˘˘ث ةدو˘˘ع ع˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق تع˘˘جأر˘˘ت
أم نيبئأغلأ ةمئأق نكل سشتيبير يتنأأو ولغوأأ نأهلأششت
ي˘˘لو˘˘ي˘˘نأ˘˘مور و˘˘ي˘˘شسي˘˘لأأو أ˘˘ير˘˘بلأ˘˘ك يد˘˘ي˘˘فأد م˘˘˘شضت تلأز
سشت˘˘ي˘˘كوزد˘˘نأ˘˘م و˘˘يرأ˘˘مو سشت˘˘ي˘˘فو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هأر˘˘˘بإأ نأ˘˘˘تلزو
بردملأ ةدأيقب ،يلوبأن لخديو.رشصأن نب ليعأمشسإأو

هظأفح دعب ةأرأبملأ ،نÓيم ةروطشسأأ وزوتأغ ورأنيج
تأيرأبم عبرأأ رخآأ يف ةميزهلأ نم يلأخلأ هلجشس ىلع
.سسدأشسلأ زكرملأ يف طأقن عشستب هفيشضم نع رخأأتيو
ةءأفك˘لأ كل˘م˘ي ،أ˘ع˘ئأر ءأدأأ مد˘ق˘ي ي˘لو˘بأ˘ن» ي˘لو˘ي˘ب لأ˘قو
دحأأ د˘شض ة˘ب˘ع˘شص ةأرأ˘ب˘م ع˘قو˘ت˘ن .م˘ظ˘ن˘م ل˘ك˘ششب بع˘ل˘يو
.«يرودلأ يف قرفلأ لشضفأأ

روخف »:يكسسفودنافيل
«ةروطسسأ’ا ةلداعمب

فأد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘عأأ
تر˘˘بور ،يد˘˘ن˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لأ
ن˘ع ،ي˘ك˘شسفود˘نأ˘ف˘ي˘˘ل
˘˘مأ˘˘شست˘˘قأ˘˘ب ه˘˘˘تدأ˘˘˘ع˘˘˘شس
ي˘ف ،ي˘نأ˘ث˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘فأد˘˘˘ه˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘ئأ˘˘˘ق
يرودلل ن˘ي˘ي˘خ˘يرأ˘ت˘لأ
لجشسو.ينأملألأ
فدهلأ يكشسفودنأفيل
زو˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ،ثلأ˘˘˘ث˘˘˘لأ

خنويم نريأ˘ب ه˘ق˘ير˘ف
ردر˘ي˘ف ه˘ف˘ي˘شضم ىل˘˘ع
مو˘ي˘لأ ،(3/1) نم˘ير˘ب
ع˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل ،تب˘˘˘˘˘˘˘شسلأ

ي˘˘˘ف ه˘˘˘تأ˘˘˘كرأ˘˘˘ششم رأد˘˘˘م ىل˘˘˘ع فأد˘˘˘هألأ ن˘˘˘م هد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصر
،يكشسفودنأفيل بتكو.أفده862 ىلإأ ،أغيلشسدنوبلأ

862 ىلإأ لوشصولأب روخف» :«رتيوت» ىلع هبأشسح ربع
،«رششيف سسوÓك ةروطشسألأ لثم ،أغيلشسدنوبلأ يف أفده
زوفلأ يف ،يفأدهأأ يندعأشست نأأ تدرأأ أمئأد» فأشضأأو
.«خنويم نريأب عم بأقلألأب

دعبتسسي بولك
يئانث ةكراسشم

«ورويلا» يف لوبرفيل

هنإأ لوبرفيل بردم بولك نغروي لأق
ليجريف هيعفأدم ةكرأششم عقوتي ل
ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘مو˘˘غ و˘˘جو كيأد نأ˘˘ف
أ˘ه˘ت˘مأ˘قإأ رر˘ق˘م˘لأ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘˘ل أ˘˘بوروأأ
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘شسب ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلأ
.ةيزهأجلأ

يف أدنلوه عفأدم كيأد نأف بيشصأأو
نأدروغ نم فينع أأطخ دعب هتبكر
ربوتكأأ يف نوترفيإأ سسرأح دروفكيب
ع˘شضخ أ˘م˘ن˘ي˘˘ب ،ة˘˘حأر˘˘ج ىلإأ جأ˘˘ت˘˘حأو

لÓخ هتبأشصإأ دع˘ب ة˘حأر˘ج˘ل ز˘ي˘مو˘ج
.أرتلجنإأ بختنم عم نأرملأ

يرود˘˘لأ بق˘˘ل ل˘˘مأ˘˘ح نإأ بو˘˘ل˘˘ك لأ˘˘قو
أذ˘˘ه ةدو˘˘˘ع ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأأ˘˘˘ي يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلأ
لÓخ نأرملأ ىلإأ لمأك لكششب يئأنثلأ

2202-1202 م˘شسو˘˘م˘˘ل دأد˘˘عإلأ ةر˘˘ت˘˘ف
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ة˘يز˘هأ˘ج ع˘قو˘ت˘ي ل ه˘ن˘ك˘˘ل
ررقملأ أبوروأأ ةلوط˘ب ي˘ف ة˘كرأ˘ششم˘ل˘ل
11˘- نأو˘ج11 ةرتف˘لأ لÓ˘خ أ˘ه˘ت˘مأ˘قإأ

.ةيليوج
سسي˘ل أذ˘ه» ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصل˘ل بو˘ل˘˘ك لأ˘˘قو
يدل ةرفوتملأ تأمولعملأ نكل يرأرق
ريغ نم هنإأ لوقت يلأحلأ تقولأ يف
لمأأن» فأشضأأو ،«أمهت˘كرأ˘ششم ح˘جر˘م˘لأ
دأدعإلأ ةرتف ءدب أمهعشسوب نوكي نأأ
.«ديدجلأ مشسوملل
ديدعلأ ةبأشصإأ ببشسب لوبرفيل ىنأعو
ثيح ،مشسوملأ أذه عأفدلأ يبعل نم
ةيأهن ىتح بيتأم ليوج أشضيأأ بيغي
.لحأكلأ يف ةبأشصإأ ببشسب مشسوملأ

نأ˘فو ز˘˘ي˘˘مو˘˘غ ة˘˘لأ˘˘ح نإأ بو˘˘ل˘˘ك لأ˘˘قو
بعليو ،بيتأم نم لشضفأأ ودبت كيأد
34 ديشصرب بيترتلأ نمأث ،لوبرفيل
نو˘ت˘ب˘مأ˘هر˘ف˘لو ة˘فأ˘ي˘˘شض ي˘˘ف ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
.نينثإلأ مويلأ زرأردنأو
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«ةرادسصلا فطخل نايعسسي ناسشحو ةنولسشربو ديردم لاير» :ينويميسس

ينويميصس وجييد ينيتنجرألا لاق
ديردم وكيت˘ل˘تل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

خ˘ف ي˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف طو˘˘ق˘˘صس بق˘˘ع
نإا يفاتيخ مامأا يبلصسلا لداعتلا

ناصشحو» ةنولصشربو ديردم لاير
يرود˘لا «ةراد˘صص ءارو نا˘ي˘ع˘صسي
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا
نل» امهنأاو «شسو˘كنÓ˘ب˘ي˘خور˘لا»
ىتحو نآلا نم ءاقل يأا ارصسخي
.«ةلوطبلا ةياهن

يف ينويميصس تاحيرصصت تءاج
ةاراب˘م˘لا بق˘ع ي˘ف˘ح˘صص ر˘م˘تؤو˘م
ي˘ف و˘كي˘ت˘ل˘تأا ا˘هد˘ع˘˘ب ر˘˘م˘˘ت˘˘صساو
اصصلقم ة˘ط˘ق˘ن36ـب ةراد˘˘˘صصلا
فيصصولا ديردم لاير عم قرافلا

نأا ملعلا عم ، طاقن6 ىلإا ايلاح
د˘ق ثلا˘ث˘لا ا˘صصرا˘ب˘لا ع˘م قرا˘ف˘لا
زوف ةلاح يف طاقن4 ىلإا عجارتي
ماتخ ي˘ف ا˘كصسيو˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا
يناثلا زكرملا هتداعتصساو ةلوجلا

.يكلملا نم
.يعيبط رمأا اذه» ينويميصس لاقو
ة˘ي˘ب˘لا˘غ ة˘لو˘ط˘ب˘لا ا˘نرد˘صصت د˘ق˘ل
يأا ة˘لو˘ج11 ىقبت˘تو م˘صسو˘م˘لا
م˘ت˘ن˘ك .تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
ءادأا مدق˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نإا نو˘لو˘ق˘ت
يف لعف اذام متيأار مدقو ائيصس
ه˘نا˘كمإا ي˘ف نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع شسيرا˘ب
نا˘صس شسيرا˘ب ما˘مأا) ة˘صضا˘˘ف˘˘ت˘˘نلا

(ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب نا˘مر˘ي˘˘ج
زوا˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي لا˘˘˘ير˘˘˘لاو
نأا لواحن انلمعب نحنو .هتايرابم
ةارابم انقيرط يف امدق يصضمن
.«ءودهب ىرخألا ولت
ا˘ن˘ف˘ل˘خ نا˘صشحو ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل» ع˘˘با˘˘تو
،«انزكرم عازتنل نايعصسي
لا˘˘ق ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘عو
يف اديج ءادأا مدقن مل» ينويميصس
يف انصسحت اننكلو لوألا طوصشلا

.«يناثلا طوصشلا
بع˘ل˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا ىرأا» فا˘صضأاو
نم ديزمب ىلحتن نأا انيلع .اديج
ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا يرود˘˘لا˘˘ف ءود˘˘ه˘˘˘لا

نام˘صصخ كا˘ن˘هو ة˘يا˘غ˘ل˘ل بع˘صص
د˘يرد˘م لا˘ير ا˘م˘ه نا˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا

يأا ارصسخي نل ناذللا ةنولصشربو
.«ةياهنلا ىتحو نآلا نم ةارابم
نأا انيلعو رمألا اذه كردن» عباتو
.» امدق يصضملاو ءودهلاب ىلحتن

نم ديد˘ع˘لا ه˘ق˘ير˘ف ي˘ق˘ل˘ت لو˘حو
انيقلت» ينويميصس قلع تاراذنإلا
ءارفصصلا تا˘قا˘ط˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
تارارقلا ىلع جاجتحلا ببصسب
ان˘صضر˘ع˘ي ه˘نأل ،اد˘ي˘ج شسي˘ل اذ˘هو
امدنع .نيمهم ني˘ب˘عل ةرا˘صسخ˘ل
نور˘˘˘ه˘˘˘صشي ما˘˘˘كح˘˘˘لاو لدا˘˘˘ج˘˘˘ت
كنإاف اعيرصس ءارفصصلا تاقاطبلا
نكمتن نأا لمأان .ةبوقعلل شضرعتت
.«رمألا اذه نيصسحت نم

ر .ق ^

برد˘م ،لو˘يدراو˘غ بي˘ب ثد˘ح˘˘ت
بار˘ت˘قا ن˘ع ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
يرودلا بقلب جيوتتلا نم هقيرف
ىلع هبلغت دعب كلذو ،يزيلجنإلا
نمصض ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ما˘ه˘لو˘ف
نم82 م˘˘قر ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع لو˘يدراو˘˘غ لا˘˘قو
انمدق» :«تروبصس يت يب» ةكبصشل
عتمتي قيرف مامأا اميظع ىوتصسم
،ةديج راكفأا هيدلو ةيندبلا ةوقلاب

،انل ةبصسنلا˘ب ا˘ًم˘ه˘م ارا˘صصت˘نا نا˘ك

انحب˘صصأاو تا˘يرا˘ب˘م8 ى˘ق˘ب˘ت˘ي
.برقأا

انطغصض عئارلا نم ناك» :فاصضأاو
تناك ،ثلاثلاو يناثلا نيفدهلا يف
ءاقل انمدق اننكلو ةبعصص ةارابم
م˘صسو˘م˘لا ةر˘ي˘صسم ع˘ب˘ط˘لا˘ب ،اد˘ي˘˘ج
اًفادهأا انكابصش لبقتصست مل ،ةديج
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نآلاو ،شضر˘˘م ر˘˘˘مأا اذ˘˘˘هو
يرود ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘ئا˘ه˘ن ن˘ي˘تارا˘ب˘˘م
دا˘˘ح˘˘تلا شسأا˘˘كو ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
.«يزيلجنإلا

ويجريصسل مهملا نم ناك» :عباتو

ليجصستف ،فدهلا ليجصست وريوغأا
ه˘˘ل ءي˘˘صش ل˘˘ك ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ي فاد˘˘˘هألا

،ا˘˘ًصضيأا شسو˘˘صسي˘˘ج ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘غ˘˘˘لو
نا˘ك ل˘كك ق˘ير˘ف˘لا ما˘ع ل˘˘كصشبو
.«اًعئار
ى˘ل˘ع د˘عا˘˘صسي را˘˘صصت˘˘نلا» :م˘˘تأاو
يه معن ،ةيلات˘لا ةارا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا

دجوي ل نكلو ،ةفلتخم ةقباصسم
، ةلبقملا ةهجاوملا يف ايناث ارايخ
انيد˘ل ةرو˘صص ل˘صضفأا˘ب د˘ع˘ت˘صسن˘صس
دي˘ج ىو˘ت˘صسم م˘يد˘ق˘ت لوا˘ح˘ن˘صسو
.«يلاتلا رودلل لهأاتلل

غيلريميربلا بقل نم «يتيسسلا» بارتقاب ىنغتي ’ويدراوغ

بردم ،يتولي˘صشنأا و˘لرا˘ك ر˘sصسح˘ت
راد˘هإا ى˘ل˘ع ىر˘خأا ةر˘م ،نو˘تر˘ف˘يإا
يف هعقوم ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘صصر˘ف ه˘يدا˘ن
يرود˘لا ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
مدقلا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

دعب يب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا قر˘ف ن˘م˘صض
اذ˘ه ه˘صضرأا ى˘ل˘˘ع ةرا˘˘صسخ ع˘˘با˘˘صس
.مصسوملا

زاتجي نأا هعصسوب ،نوترفيإا ناكو
ح˘˘ب˘˘صصيو ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘˘ه تصسو
ن˘ع ن˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ن قرا˘˘ف˘˘ب ا˘˘ًصسما˘˘خ
ع˘م ،بي˘تر˘˘ت˘˘لا ع˘˘بار ،ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت
اذإا ،ةلجؤو˘م ةد˘حاو ةارا˘ب˘م كÓ˘ت˘ما
‐2) رصسخ هنكل ،يلنريب ىلع زاف
.عصضاوتم ءادأا دعب (1
ق˘ح˘ت˘صسم ل˘كصشب ،ي˘ل˘نر˘ي˘ب مد˘ق˘ت
،دوو شسيرك ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘فد˘ه˘ب
شصل˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ل˘ي˘ن˘كا˘م تياودو
قرافلا نيو˘ل تر˘ف˘لا˘ك كي˘ن˘ي˘مود
.ةحارتصسلا لبق
ل˘كصشب ا˘نأاد˘ب» :ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا لا˘˘قو
.انبقوعو ءاطخألا انبكتراو ئيصس
نأا نكمي ل نكل ريبك طابحإا اذه
تايرابم01 ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ت .شسأا˘˘ي˘˘ن
.«ةياهنلا ىتح لتاقنصسو
جراخ ةطقن92 ،نوترفيإا دصصحو
يف طقف ةطقن71 لباقم هصضرأا

يتوليصشنأا دجوو ،كراب نوصسيدوغ
.كلذ ريصسفت يف ةبوعصص
بع˘صصلا ن˘م» :ي˘تو˘ل˘ي˘˘صشنأا لا˘˘قو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف ا˘نز˘ف .كلذ حر˘صش
ن˘كل ا˘ن˘صضرأا جرا˘خ تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ةديج تصسيل انصضرأا ىلع انجئاتن
ببصسب عارصصلا يف لازن ل نحن
نأا بجي نكل انصضرأا جراخ انجئاتن
.«انبعلم ىلع نصسحتن
،ةرصضم ةميزهلا هذه» فاصضأاو
دهصشي يزيلجنإلا يرودلا نكل
زو˘ف˘لا بع˘صصلا ن˘مو ة˘ي˘صسفا˘ن˘ت
لكصشب يلنريب ىدأا .تايرابملاب
.«عئار

امدنع ةبرصضل نو˘تر˘ف˘يإا شضر˘ع˘تو
ي˘˘˘صسا˘˘˘صسألا شسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘صصأا

ر˘˘˘ط˘˘˘صضاو درو˘˘˘ف˘˘˘كي˘˘˘ب نادرو˘˘˘غ
ل˘˘ب˘˘ق بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةحارتصسلا

دروفكيب نأا ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا د˘ق˘ت˘ع˘يو
هعولصض دحأا يف ةباصصإل شضرعت
بعÓملا نع هتدعبأا ةباصصإا يهو
.مصسوملا اذه قباصس تقو يف
شسف˘˘˘ن˘˘˘ل شضر˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ل» لا˘˘˘˘قو
باغو يصضاملا رهصشلا ةلكصشملا

ع˘صضخ˘ي˘صس .تا˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘برأا ن˘˘ع
ىر˘ن˘صسو ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي شصو˘ح˘ف˘˘ل

.«هتلاح نوكتصس فيك

هسضرأا ىلع نوترفيإا ىوتسسم ريسسفت يف ةبوعسص دجي يتوليسشنأا

ة˘˘˘تو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ تأأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأأ
{M˘˘æ`̀`̀`̀`̀ƒT¢ g˘˘æ˘ÉGGGGAz
بقع  ،ةنمأث˘لأ أ˘ه˘ت˘ع˘م˘شش
د˘ي˘ع˘ب مو˘ي˘لأ أ˘ه˘˘لأ˘˘ف˘˘ت˘˘حأ

فدأ˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لأ  أ˘˘˘˘˘هدÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
،سسرأ˘م ن˘م ر˘ششع سسمأ˘خ˘ل˘ل

أ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ئأ˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘شسو
،نيبرقملأ أه˘ئأ˘قد˘شصأأو
أهيلأ مدقتي ةديعشسلأ ة˘ب˘شسأ˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘بو

ىمشسأب  فوطعلأ بألأو نونحلأ مألأ نم لك
نأأ ل˘جوز˘ع ه˘ل˘لأ ن˘م ن˘ي˘جأر ،بح˘لأ تأرأ˘˘ب˘˘ع

 .أهتأيح يف أهحرفي و أهدعشسي

كوربم فلأأ .... فلأأ ...فلأأ
 مأع لكو ءأأأأأأأأأأأأنه أي

 .ريخ فلأأب تنأأو
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فيطصس قافو راصصنأا رظتني
غرافب يزاغ نب يلهأا دعوم
قي˘ق˘ح˘ت ثح˘ب د˘صصق ر˘ب˘صصلا
قيرفلل حمصست ةيباجيإا ةجيتن
با˘ب˘لا ن˘م ادد˘ج˘م ةدو˘ع˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع شسفا˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ع˘صساو˘لا
لوا˘˘ح د˘˘قو اذ˘˘ه ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘لا
يكو˘كلا ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
لوألا دعوملا نأا ىلع ديكأاتلا
نا˘ك شستار˘ي˘ب ود˘نلروأا ما˘˘مأا
نو˘ك ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
ابيرقت ةلباقملا تبعل ةبيتكلا

ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه را˘˘يد˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
زوف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا

ةرداق ةليكصشتلا نأاو ةصصاخ
اذ˘˘ه كلذ ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءا˘ق˘˘ل˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ءا˘˘ع˘˘برألا
.رصصمب ىرجيصس

فدهتسسي يكوكلا
نيباسصملا زيهجت

فده˘ت˘صسي ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
شضع˘ب ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةصصاخ مهتيزهاجل نيبعÓلا

لÓ˘˘˘˘خ او˘˘˘˘كت˘˘˘˘صشا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأاو

شضعب نم يصضاملا عوبصسألا
د˘˘ج˘˘ن م˘˘ه˘˘م˘˘هأا ل˘˘ع˘˘˘ل ملآلا
يصسودنقو ةلاصصيم يئا˘ن˘ث˘لا

ى˘ل˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا لو˘˘ع˘˘يو اذ˘˘ه
ةبصسنلاب قئاقدلا نم ديزملا

ط˘ي˘ن˘ح˘ج با˘ع˘لألا ع˘˘نا˘˘صصل
عا˘˘صضوأا ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت د˘˘˘صصق
لجأا نم قيرفلا ناديم طصسو
اهتهج نم ىغتبم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نمزلا قافولا ةرادإا عراصست

شضعب نويد ديدصست لجأا نم
ةرو˘˘˘صص ي˘˘˘ف ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ة˘ب˘حرو ي˘ناو˘˘صضر
م˘جا˘ه˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا
.يتومول

صشامر ماسشه

يزاغ نب مامأا ثÓثلا طاقنلل حمطيو ايقيرفإا هتاف ام كرادت ىلع رسصي قافولا
فيطسس قافو

بنج بعصص زوف زارحإا يف ةليلم نيع ةيعمج ةبيتك تحجن
تلاط تاداقتنلا نأاو ةصصاخ ةريبك تاهاتم يف لوخدلا قيرفلا
ةليكصشتلاب ةنراقم ةيبلصس تارييغتب ماق يذلا ششيعي بردملا
دعاصسملا ةدايق تحت فلصشلا باصسح ىلع ازوف تققح يتلا

هب ماق يذلا يبلصسلا فرصصتلل راصصنألا فصسأات دقو اذه كورام
ديب برصضلا ةرورصضب ةبلاطم ةرادإلا نأا نيدكؤوم نامد مجاهملا

.«ششتوكلا» ىلع هتاجاجتحا يف غلاب هناو ةصصاخ ديدح نم
ةسسداسسلا ةريرمتلل لسصيو هقلأات لسصاوي يليÓب

لصصو ثيح هقلأات يليÓب بعÓلا لصصاو هتاذ قايصسلا يف
ىلع ا˘فاد˘هأا اوزر˘حأا ن˘يذ˘لا ه˘ئÓ˘مز˘ل ة˘صسدا˘صسلا ةر˘ير˘م˘ت˘ل˘ل
نأا˘ب نود˘˘كؤو˘˘ي «ما˘˘صصل» را˘˘صصنأا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو
تارا˘صصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب م˘ها˘صس ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ام وهو تابصسانملا ديدع يف ةهجاولل قيرفلا تداعأا يتلا
ةلوطبلا بيترت مل˘صس ي˘ف اد˘ي˘ج ز˘كر˘م˘ت˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘صس
92 ديصصرب ةصسماخ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ى˘ح˘صضأا ثي˘ح
ءاهنإا ةيفيك نع ثحبت «ماصصل» لعجيصس ام وهو ةطقن
.ةوقب باهذلا

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
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ةيثÓث عقاوب ةياغ˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘م ازو˘ف ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح
هصسفن ررحي قيرفلا تلعج ةدكيكصس ةبيبصش مامأا نيفدهل
ةريخألا عيباصسألا لÓخ اهصشاع يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا نم
ها˘ن˘م˘ت يذ˘لا زو˘ف˘لا و˘هو تار˘ث˘ع˘ت˘لا ةد˘ق˘˘ع ر˘˘صسك نأا د˘˘ع˘˘ب
ةرابجلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا د˘ع˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ق˘ق˘ح˘تو را˘صصنألا
عفرب مجنلل تحمصس يتلاو ءاقللا راوطأا لاوط ةلوذبملا
قيرفلا ظوظح لماك تقبأا ثيح41 ةطقنلا ىلإا ديصصرلا
.ديعاوملا مداق يف ءاقبلا ةقرو بعل يف

 هقيرف زوفل ديعسس صشرطل
نيباسصملا ةدوع رظتنيو

زوفلاب ةريبكلا هتداعصس نع ششتوكلا ربع هتاذ قايصسلا يف
ءا˘ج ه˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا با˘صسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا نأا اد˘كؤو˘م اد˘ج جر˘ح تقو ي˘فو ة˘غ˘لا˘ب ة˘˘بو˘˘ع˘˘صصب
طاق˘ن فاد˘ه˘ت˘صسا ل˘جا ن˘م Ó˘صصاو˘ت˘م نو˘كي˘صس دا˘ه˘ت˘جلاو
جربلاو ةدكيكصس نع قرافلا عفرب حمصست ىرخأا ةيباجيإا

دقو اذه بيترتلا طصسو يف عقوقتلا نع ثحبلا ةهج نمو
نبو يرباكو يغ˘ير ن˘م ل˘كب قا˘ح˘ل˘ل ه˘ي˘ع˘صس ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘كأا

ةليكصشتلا نأا امب ةوارمحلا مامأا دحألا ةمقل ابصسحت قوزرم
.ةيدولوملا مامأا ءاعبرألا ةلوج شضوخت نل

صشامر ماسشه

ةدوعلا ةصصرف جربلا يلهأا قيرف عيصض
ن˘م ا˘فد˘ه ى˘ق˘ل˘ت نأا د˘ع˘ب Ó˘ما˘ك داز˘˘لا˘˘ب
ام وهو لتاق تقو يف ةرصشابم ةفلاخم
لداعتب ةدو˘ع˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج
ل ف˘ي˘ك ن˘ي˘م˘ث˘لا˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

تايمصسرلا نع ةبئاغ تناك ةعومجملاو
شضاخ دقو اذه ةلماك عيباصسأا ةثÓث لاوط
ةميزعب ءا˘ق˘ل˘لا مز˘ح˘ت˘م شسرا˘ح˘لا ءا˘ق˘فر
د˘˘ي˘˘صشي ل˘˘كلا تل˘˘ع˘˘˘ج ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ةدارإاو
نأا ا˘˘م˘˘ب مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا دودر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ركذي نيتبيتكلا نيب ةريبك تايوتصسملا
داهتجلا ةلصصاوم يف لمأاي قيرفلا نأا
ةيرادإلا رومألا حيحصصت لمأا ىلع رثكأا
.يصس شسا يصسلا ةطحم لبق

طابسضن’ا ةنجل لسسارت ةرادإ’ا
عقعق راذنإا لجا نم

جربلا يلهأا ةرادإا تماق ىرخأا ةهج نم
ةينطولا ةطبارلا ىدل شسمأا ريرقت عصضوب
ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ف˘صصن˘ت نأا ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘مأا˘˘ت
ل ع˘ق˘˘ع˘˘ق بعÓ˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ب طا˘˘ب˘˘صضنلا
ثد˘ح˘ت ه˘نو˘ك جا˘ج˘ت˘حا راذ˘نإا ق˘ح˘ت˘˘صسي
مكح رارق ىلع جتحاو ةطيصسب ةقيرطب

ل ةفلاخملا نأا امب بعل يأاك شسامتلا
ةصشاصش يف ةط˘ق˘ل˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ك د˘جو˘ت
نأا ي˘ف ةرادإلا ل˘مأا˘تو اذ˘ه نو˘يز˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا
راذنإلا عزن˘تو ي˘ل˘هألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ف˘صصن˘ت

ءاقل يف ةكراصشملاب هل حمصست يلاتلابو
ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
.ينيطنصسقلا

صشامر ماسشه

تيا نيدلا زع بردملا فصسأات
ةيصساقلا ةراصسخلا ىلع يدوج
يتلاو هقيرف اهل شضرعت يتلا

ن˘م ة˘يدر˘ف ءا˘ط˘خأا ن˘م تنا˘ك
اد˘كؤو˘م ن˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
نع ثحبلل ديدج نم هيعصس
نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت
ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كي˘˘˘صس ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

نأا ا˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ما˘˘ه ن˘˘يد˘˘عو˘˘م
دعوم ىلع نوكتصس ةبيتكلا

فلصشلا ىلإا ىرخأا ةجرخ عم
دادزولب بابصش لابقتصسا لبق
باهذلا ةلحرمل ةلوج رخآا يف
ى˘لإا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ى˘˘ع˘˘صسي ثي˘˘ح
ى˘ل˘˘ع د˘˘صصحو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا
قيرفلا لعجت طاقن4 لقألا

ة˘يد˘˘نألا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب نو˘˘كي
.لوزنلاب ةددهملا

فلخلا ىلإا عجارتلا

«ةركاسسبلا» فلك
ةراسسخلا

ءاطخألا نوبعÓلا عجرا دقو

نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأا ة˘ب˘كتر˘م˘لا
فلخلا ىلإا عجارتلا ىلإا ةليلم
راصصتنلا ىلع ظاف˘ح˘لا ة˘ي˘غ˘ب
نأاو ةصصاخ اققحم ناك يذلا
هاجتا يف ريصست تناك ةلباقملا

ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي د˘˘حاو
تع˘م˘جأاو را˘صسكنÓ˘ل تف˘صسأا˘ت

راصسملا ح˘ي˘ح˘صصت ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
ق˘ق˘ح˘ي ى˘صسعو ل˘ع˘ل ادد˘˘ج˘˘م
نأاو ة˘صصا˘˘خ دار˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘با˘صصم˘لا شضع˘ب ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
لÓغتصسا˘ب ششتو˘كل˘ل تح˘م˘صس
كارصشإا نوك نم مغرلاب كلذ
اداقتنا يقل عجرتصسمك دلاوخ
.نابيزلا ءانبأا فرط نم اريبك

صشامر ماسشه

جربلا يلهأا

«اباكلا» نم ابيرق ناك زوفلاو ةديدع تايباجيإا رهظأا ةليكسشتلا

ةركسسب داحتا

ةيدرفلا ءاطخأ’ا ببسسب ةراسسخلا نم بسضاغ يدوج تيأا

اراسصتنا ققحت «ماسص’» ةليكسشت
  حطسسلل وفطي طابسضن’ا لكسشمو امهم

ثيح اهريهامج ىرخأا ةرم ةدكيكصس ةبيبصش ةليكصشت تبيخ
عقاوب ةرقم مجن مامأا ترصسخ نيح ةيبلصس ةجيتن تلجصس
دودرملاب يقوزرم ءاقفر ر˘ه˘ظ˘ي م˘ل ثي˘ح ن˘ي˘فد˘ه˘ل ة˘ي˘ثÓ˘ث
تاين˘كر˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘يدر˘ف ءا˘ط˘خأا او˘ب˘كتراو ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

هصشياع يذلا ريبكلا لهاصستلا دكؤوي ام وهو تافلاخملاو
ةيناكمإا نم بعصص يذلا رمألا مجنلا يبعل عم نوعفادملا
تاصشرو نا بردملا دكا دقو اذه ةيباجيإا ةجيتن قيقحت

.ءاطخألا حيحصصت ةلصصاومل هراظتنا يف ةريبك
 راظنأ’ا هيجوت ةرورسضب اوعنتقا راسصنأ’ا

وتاكريملا وحن
ىلا يدانلا ةجاحب قيرفلا راصصنا عنتقا ىرخأا ةهج نم
طوطخلا لماك يفو ةبيتكلا فوفصص يف ريبك وتاكريم
ناو ة˘صصا˘خ ءا˘ق˘ب˘لا ة˘قرو بع˘ل نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا بغر ا˘˘م اذا
ى˘لا ا˘ه˘ل قر˘ف˘لا بر˘قا ع˘م ع˘ف˘ترا قرا˘ف˘لاو تثد˘˘ح ةو˘˘ه˘˘لا

ل˘م˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع م˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك طا˘˘ق˘˘ن6
ة˘كصسلا ى˘لا ةدو˘ع˘لاو ا˘ع˘ير˘˘صس ءا˘˘ط˘˘خألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت ى˘˘ل˘˘ع
ةلحرم راظتنا لبق ني˘ت˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا ي˘ف ل˘قألا ى˘ل˘ع
ءا˘ن˘بأل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘قا˘صشو ة˘ب˘ع˘صص نو˘كت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا

. اداكيصسور
صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

نوبيخي «داكيسسورلا» ءانبأا
ةاوه يناثلا يق امدق نوعسضيو

ةرڤم مجن

 راسصتن’ا قوذتي قيرفلا
ءاقبلا نامسض ىلع رسصيو
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ىلفدلا نيعب لداعتلا دعب ةفاسصولاب درفنت نارهو ةيعمج
ةيلسضفأ’ا «ومز’» حنميو ءاوسضأ’ا فطخي تيركوب

تير˘˘كو˘˘ب شسرا˘˘˘ف ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي
ميدقت نارهو ةيعمج شسراح
قÓطنا ذنم ةعئار تايوتصسم
،ةاوه ةيناثلا ةط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب

يف ريبك لكصشب مهاصسي ثيح
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘صسي
ةفاصصو لتحي يذلا ةديدجلا
ءارو برغلا ةعومجم بيترت
.يلصس داو لبقتصسم دئارلا

ي˘ف ه˘تÓ˘خد˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لاو
تا˘م˘ج˘ه د˘صصل تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا

،ن˘˘ي˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا تلوا˘˘ح˘˘مو
نم تيركوب شسراحلا نكمت

جرا˘خ ءاز˘˘ج ي˘˘ت˘˘بر˘˘صض د˘˘صص
ة˘ب˘ي˘ب˘صش ن˘م ل˘ك ما˘مأا را˘يد˘لا
و˘˘يزرأا ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأاو ترا˘˘˘ي˘˘˘ت
ي˘ف ا˘م˘˘صسا˘˘ح كلذ˘˘ب نو˘˘كي˘˘ل
نع اديعب نيققحملا نيزوفلا

بنا˘ج ى˘لإاو ،ل˘ق˘عو˘ب بع˘ل˘م
،تير˘˘كو˘˘ب شسرا˘˘ف شسرا˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ط˘ي˘˘ح˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘ي
ر˘ي˘ب˘كلا ءادألا نأا ة˘ي˘نار˘˘هو˘˘لا

قير˘ف˘لا شسرا˘ح ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا
نب قرزل ه˘ي˘ف ل˘صضف˘لا دو˘ع˘ي
يذلا شسار˘ح˘لا برد˘م ة˘صسي˘ف
ه˘صسار˘ح ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘لإا ى˘ع˘صسي
لبق ةنكم˘م ة˘ق˘ير˘ط ل˘صضفأا˘ب

بنا˘ج ى˘لإا اذ˘هو ،ةارا˘ب˘م ل˘ك
لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘ق
برد˘˘م ة˘˘ق˘˘فر تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ف˘˘˘ير˘˘˘صش يلو˘˘˘م ف˘˘˘يدر˘˘˘˘لا
ة˘˘˘لا˘˘˘ح ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ي˘˘˘نازو˘˘˘˘لا
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا رار˘ق˘ت˘صساÓ˘˘لا
.ةيعمجلل ةينفلا ةصضراعلا

كا˘ب˘صش نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
طقف نيفد˘ه تق˘ل˘ت تير˘كو˘ب
دكؤوي ام وهو ،تايرابم5 يف
شسرا˘ح˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف ىر˘خأا ةر˘م
ىلإا ةيع˘م˘ج˘لا ي˘ف د˘حاو م˘قر
عا˘فد˘لا ط˘خ ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف بنا˘˘ج
عم هتبÓصص ىلع نهرب يذلا

ربتعي ثيح تايرابملا رورم
ي˘˘˘˘˘ف عا˘˘˘˘˘فد ط˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘صسحأا

.برغلا ةعومجم
طيمز.ع

2202 نارهوب ةيطسسوتملا باعلأ’ا
تايلاديملا ميمسصت ةقباسسم حاجن دعب قفأ’ا يف ةديدج تاقباسسم
ماعلا ريدملا شسÓيإا ميلصس نلعأا
با˘˘ع˘˘لألا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
«2202‐نارهو» ة˘ي˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا

ةد˘˘ع˘˘ل ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ن˘˘ع
بابصشلا ىلإا ةهجوم تاقباصسم
دعب باعلأÓل جيورتلا راطإا يف
ةيلاديم ميمصصت ةقباصسم حاجن
ي˘ت˘لا ي˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ثد˘˘ح˘˘لا
عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تم˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خا
.يصضاملا

ششماه ىلع شسÓيإا ميلصس ربعو
ةقباصسملاب ز˘ئا˘ف˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا

يتلا م˘ي˘ما˘صصت˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عإا ن˘ع
تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو قا˘ب˘˘صسلا تل˘˘خد
ادج ةبعصص ماكحلا قيرف ةمهم
لطبلا مز˘ت˘لاو ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب م˘صسح˘ل˘ل
ةحابصسلا يف قباصسلا يرئازجلا
نمصض ىرخأا تاقباصسم ميظنتب
با˘˘˘ع˘˘˘لأÓ˘˘˘ل تار˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا
اهلك فدهت ثيح ،ةيطصسوتملا
با˘ب˘صشل˘ل لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا
يتلا مهتاعادبإا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
حاجنإا يف ةدعاصسملا اهنأاصش نم
.ةيطصسوتملا ةرهاظتلا

د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب لوؤو˘صسم˘˘لا فا˘˘صضأاو
تاقباصسملا نم فدهلا نأا ىلع
جيورتلاب حمصست يتلاو جودزم
ح˘˘ن˘˘مو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘˘ل
ة˘عد˘ب˘م˘لا بهاو˘م˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘˘لا
ةهج نم اه˘صسف˘ن ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل
لثم نم ةياغلا نأا اريصشم ،ةيناث
كار˘˘صشإا ي˘˘ه ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘˘ه

با˘ع˘لألا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف با˘ب˘˘صشلا
لك حا˘ج˘ن و˘ه يذ˘لا ا˘ه˘حا˘ج˘نو
.رئازجلا

را˘ي˘ت˘خا ة˘ق˘ير˘ط ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘بو
ميمصصت لصضفأا ةقباصسمب زئافلا
نم91 ـلا ةع˘ب˘ط˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘ل
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا با˘ع˘لألا

،طايخ ناورم باصشلا ىلإا تداع
ميظنتلا ةنجلل ماعلا ريدملا ددصش
ة˘يدا˘ي˘ح ي˘ف تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا

د˘ع˘ب» : ا˘حر˘صصم ة˘ي˘عو˘صضو˘مو
روهمجلا تيوصصت ةيلمع ءاهتنا

ةنجلل ةينورتكللا طباورلا ربع
،«لامعأا ةرصشع ءاقتنا مت ميظنتلا

ميكحتلا ةن˘ج˘ل مو˘ق˘ت˘ل»: ع˘با˘تو
ةصسمخ رايتخاب اهدعب ةصصتخملا

دجو يذلا يئاهنلا لوخدل اهنم
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘صص ما˘كح˘لا ه˘ي˘˘ف
رظنلاب نيقباصستملا نيب لصصفلل
.«ةحورطملا لامعألا ةدوج ىلإا
با˘ع˘لألا نأا ةرا˘صشإلا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
ةنيدم تزاف يتلا ةيطصسوتملا

تناك اهمي˘ظ˘ن˘ت فر˘صشب نار˘هو
يراجلا ماع˘لا ة˘ف˘ئا˘صصل ةرر˘ق˘م
شسوريف  يصشفت نأا لإا ،1202
ملاع˘لا ي˘ف د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك
عفد0202 ة˘ن˘صس ة˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ىلإا باعلأÓ˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ثيح ،لبقملا ماعلا ىلإا اهليجأات
5 ى˘˘لإا ناو˘˘ج52 ن˘م ما˘ق˘ت˘صس
.2202 ةيليوج

طيمز.ع

«فاكلا» صسأاك نم2ـلا ةلوجلا يف راتسس اسسبان ةهجاومل اريسضحت

ايبماز ىلإا ريطي «يرانكلا» دفو
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف د˘˘فو را˘˘ط
ى˘˘لإا ،شسمأا مو˘˘ي ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
اكاصسول ةيبمازلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
اصسبان يدان ةهجاومل ابصسحت
2ـلا ةلوجلا راطإا يف راتصس
يقيرفإلا داحتلا شسأاك نم
˘مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لا مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
.مداقلا ءاعبرألا

ةبيبصشلا داد˘ع˘ت ى˘ع˘صسيو اذ˘ه
يف ةيباج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ه˘ت˘جر˘خ
ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘صصح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
لهأاتلا ظوظح عفرو ةديجلا
،ةقباصسملا ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل

لوألا زو˘ف˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
نوتوك قيرف ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا
فد˘ه˘ب ي˘نور˘ي˘ما˘كلا رو˘ب˘˘صس
.ىلوألا ةلوجلا يف فيظن
يف رئازجلا ل˘ث˘م˘م د˘جاو˘ت˘يو
عم ة˘ف˘صصا˘ن˘م لوألا ز˘كر˘م˘لا

يبرغملا ناكرب ةصضهن يدان
ىلوألا هتارابم يف زاف يذلا

ثي˘˘ح ،را˘˘ت˘˘صس ا˘˘صسبا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
برد˘˘م˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشأا ى˘˘˘ع˘˘˘صسي
نا˘˘فل شسي˘˘ن˘˘يد ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘صصح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ن˘م بار˘ت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يلا

رودلل رو˘ب˘ع˘لا ة˘قا˘ط˘ب م˘صسح
.ةقباصسملا نم مداقلا

ب.م.يرسسيإا

لئابقلا ةبيبسش

لاطبأ’ا يرود نم4ـلا ةلوجلا يف لÓهلا ةهجاومل ابسسحت

نادوسسلا ىلإا «ةبيقعلا» ةيرفسس نع نابيغي رارجو حابرم
دادزولب با˘ب˘صش ق˘ير˘ف ر˘فا˘صس

ةمصصاعلا ىلإا دحألا ةحيبصص
ةصصاخ ةل˘حر ي˘ف ة˘ي˘نادو˘صسلا

ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م ن˘˘م
لÓ˘ه˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت
ةلو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘نادو˘صسلا
،ايقيرفإا لاطبأا يرود نم4ـلا
.ءاثÓثلا موي ةررقملا

نينوللا باحصصأا دفو مصضو
اوصضع14 شضيبألاو رمحألا

ن˘˘م ل˘˘˘ك با˘˘˘غ ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ا˘م˘ك ا˘يا˘ق حا˘˘بر˘˘م شسرا˘˘ح˘˘لا
لداع بعÓلا بايغ لصصاوت

ه˘ت˘يز˘ها˘ج مد˘ع بب˘صسب رار˘˘ج
يت˘لا ة˘با˘صصإلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
.ىصضم تقو يف اهل شضرعت
با˘ب˘صش داد˘ع˘ت ى˘ع˘˘صسيو اذ˘˘ه
مغر ءاقللا يف زوفلل دادزولب

ل˘جأا ن˘م ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘صص
ةيبل˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل˘ل د˘ح ع˘صضو

ةرتفلا يف يدانلا تمزل يتلا
ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘خألا
يف زوف يأا قيقحت نم يدانلا
ة˘ه˘ج ن˘م تا˘يرا˘ب˘م7 ر˘˘˘خآا

ل˘هأا˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح ع˘˘فر اذ˘˘كو
ةقبا˘صسم˘لا ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل
نأا ا˘˘م˘˘˘ب ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
قابصس يف ةيواصستم ظوظحلا
.2ـلا فصصلا

ب.م.يرسسيإا

برد˘م دود˘غز ر˘ي˘ن˘م حر˘˘صص
ةياهن بقع ةم˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
مامأا ن˘ي˘م˘ث را˘صصت˘نا˘ب ءا˘ق˘ل˘لا
،ف˘ل˘صشلا ي˘ب˘˘م˘˘لوأا ف˘˘ي˘˘صضلا

نم71 ةلوجلا تاءاقل نمصض
يتلاو لوألا فرتحملا ةلوطب
حلاصصل ةفيظن ةيثÓثب تهتنا
.«ةراطصسوصس» ءانبأا

برد˘م˘لا تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع دود˘˘غز
قيرفل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا

ل˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دكأا «كوب˘صسي˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ءادلا ن˘ع شضار ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘خلا

هل رابتخا لوأا يف ةجيتنلاو
يتريصسم هلل د˘م˘ح˘لا »:Ó˘ئا˘ق
تن˘ك ا˘م اذ˘˘هو زو˘˘ف˘˘ب تأاد˘˘ب
نوصضار ن˘ح˘نو ،ا˘ق˘ح ها˘ن˘م˘تأا

»:عباتو ،«نيبعÓلا ءادأا ىلع
ةيباجيلا نيبعÓلا لعف ةدر
د˘ع˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ ا˘˘ن˘˘تد˘˘ع˘˘صسأا
رهظ يذلاو ةقثلا مهتداعتصسا

ةل˘ي˘م˘ج ةر˘ك ا˘ند˘ها˘صشو ا˘ي˘ل˘ج
وأا مو˘ج˘ه˘لا بنا˘ج ن˘م ءاو˘صس
نأا ىلإا راصشأا امك ،» عافدلا
ىلع فق˘ي˘صس ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ىلع لمعلاو ةيبلصسلا طاقنلا
ءاقل اذه نأا دكأاو ،اهحيحصصت

لازت ل ةصسفانملا نأاو دحاو
ثÓثب ا˘نز˘ف »:Ó˘ئا˘ق  ة˘ل˘يو˘ط
يذ˘˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ث طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ن˘ي˘صسح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ند˘عا˘˘صسي˘˘صس
متخيل ،«ةلوطبلا يف انبيترت
ى˘ل˘ع شضار ا˘نأا »:ر˘ي˘خألا ي˘ف
ي˘ف لاز˘ي ا˘˘م ن˘˘كل دودر˘˘م˘˘لا

،Óبقتصسم ن˘صسح˘ت˘لا ا˘ن˘نا˘كمإا
ةدارإا ا˘ن˘م بل˘ط˘˘ت˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو
.. Óبق˘ت˘صسم ر˘ب˘كأاو ة˘م˘يز˘عو
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ر˘˘˘كصشأاو
.«مهتادوهجم
«ةرا˘ط˘صسو˘صس» نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘ما˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ى˘ق˘ترإا

امي˘ف ة˘ط˘ق˘ن42 عو˘م˘ج˘م˘ب
ف˘ل˘˘صشلا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ل˘˘صصاو˘˘ي
ةراصسخلا هدبكت دعب طبختلا
ي˘˘هو ،ا˘˘ي˘˘لاو˘˘˘ت ة˘˘˘صسما˘˘˘خ˘˘˘لا
عجارتي هتلعج يتلا ةيعصضولا
مل˘صس ي˘ف51 ز˘كر˘م˘لا ى˘˘لإا
.ةطقن61 عومجمب بيترتلا

طيمز.ع

 «Óبقتسسم رثكأا لمعلا انيلعو ابيط ادودرم تمدق رسصانعلا» :دودغز

دادزولب بابسش

يميكحت ملظل هيدان صضرعتل حملأا

مداق وه اميف ريكفتلاو وداراب مامأا ةراسسخلا نايسسن انيلع :يريزد
برد˘م ير˘˘يزد لÓ˘˘ب بلا˘˘ط
ياد ن˘˘˘ي˘˘˘صسح ر˘˘˘صصن ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘صسخ˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ب
يبرادلا يف هقيرف اهل شضرعت
نأا احصضوم ،وداراب يدان مامأا
نأا لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ق ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘لا
زيكرتلا ةيم˘ت˘ح ما˘مأا داد˘ع˘ت˘لا

.مداق وه ام ىلع
بق˘˘˘ع ير˘˘˘يزد لا˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
انلخد دقل» :ةارابملا ةياهن
زو˘ف˘لا ل˘جأا ن˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو ،طا˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا
ءيصش كانه نا دقتعاو ،كلذ

ي˘˘جا˘˘ن فد˘˘ه ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف
،انل رفصصت مل ءازج ةبرصضو
يأا لعف نكمي ل نآلا نكل
ىلع زيكرتلا انيلعو ءيصش
ةو˘ق˘˘ب بع˘˘ل˘˘ل مدا˘˘ق و˘˘ه ا˘˘م
.«ةديج جئاتن دصصحو

ب.م.يرسسيإا

ياد نيسسح رسصن

اهنم يناعي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب

ثيغتسسي «يتراكلا»ـل راردأا لبقتسسم ةاوهلا يدان
لخدتلاو ةدعاسسملاب ةيسصولا تاهجلا بلاطيو

اطاصشن رث˘كألا يدا˘ن˘لا د˘ه˘صشي
يتراكلا ةصضاير يف اجيوتتو
راردا لب˘ق˘ت˘صسم ةاو˘ه˘لا يدا˘ن

ةمزألا ءارج ةاناعمو ةبوعصص
نم مغرب معدلا ةلقو ةيلاملا

ةينطولاو ةيوهجلا هتاكراصشم
يناعي هيلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بصسح
ةديع˘ب˘لا تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص
هتاكراصشم قيعت انايحأا يتلاو
د˘م˘ح˘م ل˘˘ي˘˘ط˘˘صسو˘˘ب ه˘˘برد˘˘م

ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا د˘صشا˘ن˘ي
م˘ي˘عد˘تو ل˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب
ي˘˘ف م˘˘صضي يذ˘˘لاو ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘ير ه˘˘فو˘˘ف˘˘˘صص
شسانجألاو را˘م˘علا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيرو˘صس ة˘ي˘لا˘ج˘لا ن˘م ى˘ت˘حو
ةينطو جئاتن ققحو ةيلاملاو
فا˘˘ن˘˘صصألا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف
.ةمزحألاو

رداقلا دبع يوانسشك

عيرسست لجأا نم
لاغسشأ’ا ةريتو

يف عورسشملا ءاهنإاو
ةددحملا لاجآ’ا
ةديدج قيرط ةقرو

يقارب بعلم زاجنإ’
ةمسصاعلاب

ن˘˘˘˘˘كصسلا ةرازو تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
ي˘ف ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘˘لاو
عصضو م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
زاجنإل ةديدج قيرط ةقرو
مدق˘لا ةر˘ك بع˘ل˘م عور˘صشم
رئاز˘ج˘لا˘ب ي˘قار˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا
لاجآلا ديدحت عم ،ةمصصاعلا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإاو
.ةينقتلا لكاصشملا
ه˘تر˘صشن يذ˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ا˘ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘صص ر˘˘ب˘˘ع ةرازو˘˘لا
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا
ى˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘لا
دعب» :هيف ءاج «كوبصسياف»
ريزو هصسأارت يذلا عامتجلا
،ةنيدملاو نارمعلاو نكصسلا
ر˘ق˘م˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا
شصصصخ يذ˘˘˘لاو ،ةرازو˘˘˘˘لا
ي˘قار˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا بع˘ل˘م˘ل˘ل
˘ما˘ق .ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
ى˘لإا ةرا˘يز˘ب تب˘صسلا مو˘˘ي˘˘لا

فو˘قو˘ل˘ل بع˘ل˘م˘˘لا ة˘˘صشرو
ةيناد˘ي˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ى˘ل˘ع
.«ةينقتلاو
نأا ردصصملا شسفن فاصضأاو
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ن˘م فد˘ه˘لا
ةينقتلاو ةيناديملا ليقارعلا

وه ديدجلا بعلملا زاجنإل
ةديدج قيرط ةقرو عصضو»
لاجآلا ديدحت عم عورصشملل
ل˘˘˘˘˘كل لو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘صضوو
.«هب ةينقتلا لكاصشملا
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ي˘صشطز ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ع˘˘قو
ةركل يرئازجلا داحتلا شسيئر
امد˘ع˘ب رو˘ظ˘ح˘م˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا
با˘ب˘˘صشلا ةرازو يد˘˘ح˘˘ت رر˘˘ق
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلاو ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
حصشرتلا لÓخ نم ةيرئازجلا
ي˘لود˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘يو˘˘صضع˘˘ل
ثي˘ح ،«فا˘ف˘لا» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
يدلاخ يلع ديصس ريزولا ددصش
ي˘ف ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ل˘صسار˘م ي˘ف
ىلع يصضاملا رب˘م˘فو˘ن21ـلا

ىلع اهت˘ئ˘ي˘ه عÓ˘طا ةرور˘صض
نأا ام˘ب ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘صص ل˘ك
ه˘م˘صسا˘ب ح˘صشر˘ت˘ي ن˘ل ي˘صشطز
اصصوصصخ ،رئازجلا مصساب امنإاو
لجأا رخآا دعب ءاج حصشرتلا نأاو
ةركل يقير˘فإلا دا˘ح˘تلا هدد˘ح
ةرازو ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو مد˘˘ق˘˘لا
.كرحتت ةصضايرلاو بابصشلا

بابصشلا ةرازو تددصشو اذه
نا˘ي˘ب˘لا شسف˘ن ي˘ف ة˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زو˘ح˘˘ت يذ˘˘لا
ةئيه عم ةج˘ه˘ل˘لا ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن

ةحصضوم ،يصشطز نيدلا ريخ
لاجآلا ءاهتنا دعب حصشرتلا نأا

لاخدإاو ،عقاو ر˘مأا ة˘با˘ث˘م˘ب و˘ه
هنم فدهلا ةرماغم يف رئازجلا
.يبلصس رمأا

بابصشلا ةرازو شضفر مغرو
يف رئازجلا لوخد ةصضايرلاو
شسي˘ئر نأا ا˘م˘ب ةر˘˘صسا˘˘خ بر˘˘ح
رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا
ل˘جأا ن˘م ةو˘ط˘خ يأا ذ˘خ˘ت˘ي م˘ل

ةيصسامولبدلا ه˘تا˘قÓ˘ع ز˘يز˘ع˘ت
اصصوصصخ ،بصصنملا˘ب زو˘ف˘لاو
،يبرغمو يرصصم حصشرم مامأا

ىر˘ج˘ت تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا نأا ا˘˘م˘˘ك
ح˘ن˘˘م˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم ،رصضخألا ءوصضلا ةرازولا
.طقفو رئازجلا ةحلصصم لجأا

نكي ⁄ باحسسن’ا
هنكلو هجولا ءام ظف◊

ةراسسÿا يدافتل
ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ لوا˘˘ح

ةليلقلا تاعاصسلا يف هتيصشاحو
ه˘ترو˘صص شضي˘ي˘ب˘ت ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا
نأاصشلا يعبتت˘مو ما˘ع˘لا يأار˘ل˘ل
لÓخ نم ،يرئازجلا يوركلا
ن˘م ه˘با˘˘ح˘˘صسنا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
دعب «افي˘ف˘لا» ة˘يو˘صضع قا˘ب˘صس
ديع˘ت˘صسي ه˘نأا˘كو ،ه˘ف˘ل˘م لو˘ب˘ق

شضفر دعب ة˘ع˘ئا˘صضلا ه˘ت˘مار˘ك
ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا نأا لإا ،ه˘˘ف˘˘ل˘˘˘م
ءا˘˘ج با˘˘ح˘˘صسنلاو بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
عامجإاب ،ةريبك ةراصسخ يدافتل
مÓعإلاو نيحصشرم˘لاو دا˘ق˘ن˘لا
يصشطز نأا دكأا يذلا يرئازجلا
مدع يدافتل باحصسنلا لصضف
يف توصص يأا ىلع لوصصحلا
هنأل «افيف˘لا» ة˘يو˘صضع قا˘ب˘صس
ءي˘صش يأا ل˘ع˘ف ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ن˘ل
را˘ي˘ع˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ح˘˘صشر˘˘م ما˘˘مأا
ةدير وبأا يرصصملا لثم ليقثلا

.عجقل يبرغملاو
ةيبرغلا ءارحسصلا

تسضافأا يتلا ةرطقلا
صسأاكلا

ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘˘صصلا د˘˘ع˘˘تو
دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ن˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جار˘˘˘˘خإاو

اهنوك ،مدقلا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا
هلÓقتصسا ىلع لصصحي مل دلب
،شسأاكلا تصضافأا يتلا ةرطقلا

ه˘نو˘ك ي˘˘صشطز نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
شسي˘˘لو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل Ó˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
ةوطخ يأا ذختي مل  هصصخصشل
جارخإاب ةلزهملا فاقيإا لجا نم
داحتلا نم ةيبرغلا ءارحصصلا
فقوم نأاو اميصسل يقيرفإلا
ها˘˘ج˘˘˘تا فور˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘˘ح˘˘˘صصلا
شسي˘ئر ع˘م˘ج˘ي نأا شضور˘ف˘م˘˘لا
ددع ر˘ب˘كأا ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا

اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘صضفار˘˘لا لود˘˘˘لا ن˘˘˘م
تاباختنلا عطاقيو فرصصتلا

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف كرا˘˘صشي نأا ل
ةطلصسلا اهصضفرت يتلا رومألا
.ةيرئازجلا

ب.م.يرسسيإا

«افيفلا» ةيوسضع ¤إا حسشÎلا نم يسشطز ترذح ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو

ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ةدو˘˘ع تتا˘˘ب
مجنو يرئازجلا يلودلا رصصان
دع˘ب ة˘ب˘ير˘ق ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘ي˘م
تثدحت يتلا ةريخألا رابخألا

ةليكصشتل ةدوعلل هتيزهاج نع
ماتلا هيفاعت دعب اذهو ،قيرفلا

د˘ق نا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإلا ن˘˘م
.قباصس تقو يف اهل شضرعت

ه˘ن˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسح˘˘بو
نأاف ةيلا˘طإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو
ل يلوي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس برد˘م˘لا
ةدو˘˘˘ع را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘˘ف لاز˘˘˘˘ي
ل˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
كرت هنأاو اصصوصصخ رصضخألا

ناديملا طصسو يف ابيهر اغارف
ن˘ع ي˘لا˘نو˘˘ت ز˘˘ج˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف
ترثأا يت˘لاو ة˘فا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت
ءادأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘صضاو ل˘˘˘˘كصشب
امك ،ةريخألا ةرتفلا يف قيرفلا
«ونيتام ليا» ةفيحصص تراصشأا
نأا دعبتصسملا نم هنأا ،ةيلاطيإلا
مجنب يلاطيلا ينقتلا رماغي
لمتحملا نم يذلا «رصضخلا»
هقيرف ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع بي˘غ˘ي نأا
نمصض دتيانوي رتصسصشنام مامأا
يرود˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث با˘˘يإا
.مداقلا شسيمخلا يبوروألا

نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو

ة˘ل˘ي˘كصشت˘˘ل و˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا ةدو˘˘ع
نم نوكت دق «يرينوصسورلا»
د˘حألا ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘˘صض ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.»أا يريصسلا» يلاطيلا يرودلا

ل˘صضفأا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
9102 ايقيرفإا شسأاك يف بعل
«ناكلا» بقلب جوتملاو رصصمب
ةنعل نم ىناع رصضخلا ةقفر
شضر˘ع˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإلا
فر˘ظ ي˘˘ف تا˘˘با˘˘صصإا ثÓ˘˘ث˘˘ل
ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ي˘ت˘لاو ،ن˘ير˘ه˘صش
.لماك رهصش ةبارقل نيدايملا
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برد˘˘م ز˘˘يو˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘فاد ا˘˘˘عد
هبعل  يزيلجنلا ماه تصسيو
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس
يلحتلا ةرورصض ىلإا يرئازجلا
قلأاتلا دارأا اذإا ءودهلاو ربصصلاب
يرودلا تاصسفانم يف زوربلاو
ة˘ق˘فر زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
.مصسوملا اذه «زرماهلا»

ينق˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت ي˘فو
شصو˘˘صصخ˘˘ب يد˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘كصسلا
ديعصس»:لاق ير˘ئاز˘ج˘لا حا˘ن˘ج˘لا
ي˘ف م˘ل˘ع˘ت˘ي لاز˘ي ل ة˘م˘حر ن˘˘ب
ي˘ف ه˘م˘صساو˘م لوأا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
لازي ل ةمحر نب غيلريميربلا
ازيمم ىوتصسم مدقي ةرات ،ملعتي
،«ا˘صضف˘خ˘ن˘˘م ءادأا مد˘˘ق˘˘ي ةرا˘˘تو

دقتعأاو هبحأا انأا نكل» :فاصضأاو
ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك رو˘˘ط˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘نأا
طقف هيلع ،بيرقلا لبقتصسملا
يأا ي˘˘˘ف اد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم نو˘˘˘كي نأا
يف ددصسي وه» :عباتو ،«ةظحل
ي˘ف تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
هفده نع اثحب ةريخألا ةرتفلا
ائداه نوكي نأا طقف هيلع ،لوألا
.«Óجآا مأا Óجاع يتأايصس فدهلاف

نبل هتاداقتنا شسيوم لصصاوو
ةعرصسب يتأا˘ي شضع˘ب˘لا» :ة˘م˘حر
ددصصب ديعصس ،ل رخآلا شضعبلاو
اًر˘ي˘ث˘ك ه˘ب˘ح˘ن ا˘ن˘ن˘كل ،م˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

،«همدقيل ديزملا هيدل نأا دقتعنو
،يدن˘ل˘ت˘كصسلا برد˘م˘لا م˘ت˘خو
ق˘با˘صسلا بعÓ˘لا ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح

لظي نأا طقف هيلع» :دروفتناربل
تقولا يف ،ددصسي ناك دقل ،اًتباث

جاتحي هنأا دقتعأا ،بصسانملا ريغ
،Óً˘˘ي˘˘ل˘˘ق ءود˘˘ه˘˘لا ى˘˘˘لإا ط˘˘˘ق˘˘˘ف
هي˘لإا لو˘صصو˘لا˘ب ا˘ه˘ل حا˘م˘صسلاو
.«اهنع ثحبلاو باهذلا نم ًلدب

ةنيدم نبإا نأا ةراصشإلاب ريدجلا
ة˘ق˘فر كرا˘صش تن˘صشو˘م˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ءاقل02 يلاوح يف «زرماهلا»
فلتخم ي˘ف ي˘صسا˘صسأاو ل˘يد˘ب˘ك
ه˘ما˘م˘صضنا ذ˘ن˘م تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف ما˘˘˘˘ه تصسيو فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصل
،ىصضاملا يفيصصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ع˘برأا م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح
.ةمصساح تاريرمت

طيمز.ع

انيتنوÒف ةهجاوم نم ةيادب دجاوتي نأا رظتنŸا نم

ةيرورسض تتاب هتدوعو رسصان نب بقÎي ›ويب

يرئاز÷ا ›ودلا عرسست دقتنا يدنلتكسس’ا بردŸا

Ìكأا زيكÎلاو ءودهلا ةمحر نب نم بلطي زيوم

مسسحي يباجيإ’ا لداعتلا
«يبرادلا» ءاقل

مهاسسيو لجسسي روليد
هيليبنوم ةدوع ‘

   ةنيمث ةطقنب
نيزو رو˘ل˘يد يد˘نأا قر˘ت˘فإا

نا˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘حر˘˘ف ن˘˘يد˘˘لا
هيليبنوم امجنو نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لاو˘˘ت م˘˘ي˘˘نو
ي˘˘ف ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإلا لدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
تايرابم راطا يف «يبرادلا»
ة˘صسفا˘ن˘م ن˘م92 ة˘لو˘ج˘˘لا
،«1 غيللا» يصسنرفلا يرودلا

.هلثمل فدهب تهتنا يتلاو
ةيوق ةدو˘ع ءا˘ق˘ل˘لا د˘ه˘صشو

هيليبنوم ةل˘ي˘كصشت˘ل رو˘ل˘يد˘ل
ةباصصإلا ببصسب بايغلا دعب
تقو ي˘ف ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ي˘˘ت˘˘لاو ق˘˘با˘˘صس
،عيباصسأا ةثÓث ةبارقل ناديملا

كابصشلا زه نم نكمت ثيح
مدقتلا احنام97 ةقيقدلا يف
مدت مل ةحرفلا نأا ريغ هقيرفل

ي˘نو˘ك دا˘ع نأا د˘ع˘˘ب Ó˘˘يو˘˘ط
مين حلا˘صصل ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا لد˘عو
رخآلا بناجلا نم ،38 د يف
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘ف تا˘˘حر˘˘ف كرا˘˘صش
ثي˘ح م˘ي˘ن بنا˘ج ن˘م Ó˘ما˘˘ك
ءاقللا يف اديج ادودرم مدق
لوصصولا يف لصشف هنأا ريغ
ديدعلا ي˘ف م˘صصخ˘لا ى˘مر˘م˘ل
.تابصسانملا نم

طيمز.ع

نوجيد هيدان عم ةسسفانملل هفانئتسسا دعبةيباختن’ا ةلم◊اب مايقلا مدعو حسشÎلا فلم Ëدقت ‘ رخأاتلا ببسسب

تماد ام : راسصنأÓل ةلاسسرب ثعبي ةيز نب
لمأا كانه ةرمتسسم ةايحلا

نو˘ج˘يد بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘يز ن˘ب ن˘ي˘صسا˘ي بل˘˘ط
لÓخ قيرفلا معد يف رارمتصسلا يدانلا راصصنأا نم يصسنرفلا

لجأا نم «1 غيللا» يصسنرفلا يرودلا ةصسفانم نم ىقبت ام
.ءاقبلا قيقحت

ة˘يا˘ه˘ن ن˘ع تلو˘ج ر˘صشع ل˘ب˘ق ة˘يز ن˘ب تا˘ح˘ير˘صصت ي˘˘فو
Óئاق ءاقبلا فدهب ثبصشتلا ةرورصض ىلع ريخألا دكأا مصسوملا
ةا˘ي˘ح˘لا تماد ا˘م ن˘كلو ،ر˘ي˘خألا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘نأا ح˘ي˘ح˘˘صص»:
هب تررم ام كلذ ىلع ليلد ريخ»: عباتو ،«لمأا كانه ،ةرمتصسُم
ةلباقم انرظتنت»: فاصضأاو ،«ةيصضاملا رهصشألا لÓخ ،ايصصخصش
ةصصاخ ،راصصتنلا قيقحتل اهلÓخ ىعصسن ،ودروب مامأا ةمهم
:ريخألا يف متخيل ،«ءيصش يأا ىلع بعلي ل شسفانُملا نأاو
مصسحن يكل ةينهذلا ةيحانلا نم ،ةوق رثكأا نوكن نأا انيلع»
.«ءاقبلا ةقرو ققحنو ،تايرابُملا

هتدوع ل˘ج˘صس ا˘ع˘ي˘بر62 بحا˘صص نأا ةرا˘˘صشإلا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اهل شضرعت يتلا ةريطخلا ةباصصإلا نم هيفاعت دعب ةصسفانملل
باغ يتلاو ،ديلا ىوتصسم ىلع طرافلا ماعلا نم يام رهصش
.رهصشأا7 ةبارقل اهرثإا ىلع

طيمز.ع
بقللا قيقحت ىلع نورداق «رسضخلا» نأا دكأا

ةثلاث ةمجن عسضو ديرن» :ينيعبسس نب
«سصيمقلا ىلع

ايصسوروب مجنو يرئازجلا يلودلا ينيعبصس نب يمار ثدحت
يتلا ةمداقلا ةيوفصصتلا تايرابملا نع يناملألا خابدÓغصشنوم
،2202 نوريماكلا «ناك» تا˘صسفا˘ن˘م لÓ˘خ ،ر˘صضخ˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
.بقللا ىلع ةصسارصشب نولتاقيصس «رصضخلا» نأا ادكؤوم

نب لاق ةيناطيربلا «يصس يب يب» عقومل تاحيرصصت يفو
ةثÓثلا قرفلا نأاو ةصصاخ ةبعصص تاهجاوملا لك نأا ينيعبصس
لجأا نم شسفانتلا ىلع ةرداق لازت ل ةعومجملا يف ةدوجوملا
ةنماثلا ةعومجملا يف قابصسلا ةياهن نوكت نل اذهل لهأاتلا
دجوت ل ايقيرفإا يف هنأا ملعن ،كلذ كردن نحن» :عباتو ،ةلهصس
.«ديج ىوتصسمب نوعتمتي مهعيمج ةطصسوتم وأا ةفيعصض قرف

حمطي يذلا يرئازجلا بختنملا شصوصصخب هثيدح لصصاوو
،بقللا نع عافدلا نولصصاويصس نوبعÓلا» : ديدج بقل ةفاصضإل
اهيف ظفتحي يتلا ىلوألا ةرملا نوكتصس اهنإاف كلذ ثدح اذإاو
نوكن يكل انل كورتم رمألا ،0102 رصصم ذنم بقللاب قيرف
ىلع «ةصشطعتم» تلاز ام رئازجلا» :همÓك متخو ،«ًاينهذ ءايوقأا
بلغتلا بعصصلا نم كلذل ،اًدبأا ملصستصسن ل نحن بعلملا شضرأا

.«ةكرعملل نودعتصسم نحن اذهل ،انيلع
اونمصض دق او˘نا˘ك «ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م» نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو

3 اوققح نأا دعب اركبم2202 نوريماكلا «ناك»ـل مهلهأات
ر˘خآا بع˘ل ل˘ب˘ق ةراد˘صصلا ي˘ف ن˘يدر˘غ˘م لدا˘˘ع˘˘تو تارا˘˘صصت˘˘نا

.ايلاوت اناوصستوبو ايبماز نم لك مامأا يراجلا رهصشلا نيتلوج
ب.م.يرسسيإا

سسأار ىلع ةيناث ةدهعب زوفي وداغوب ميكح
ةحابسسلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

ةيرئازجلا ةيداح˘تلا شسي˘ئر ودا˘غو˘ب م˘ي˘كح د˘م˘ح˘م بخ˘ت˘نا
ةيلارديفلا ةئيهلا ةصسائرل ةقحاصسلا ةيبلغألاب اددجم ةحابصسلل
ما˘ت˘خ ي˘ف تب˘صسلا اذ˘ه،(4202‐1202) ةيناث ةيب˘م˘لوأا ةد˘ه˘ع˘ل
.ةمصصاعلا رئازجلاب ةدقعنملا ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا لاغصشأا

وداغوب ددج ةيناثلا ةدهعلل ةصسائرلا يصسرك هئÓتعا بقعو
يف ةحابصسلا ةصضاير ريوطت لجأا نم لمعلا ةلصصاومب همازتلا

نم كلذو ،اهب قيلت يتلا ةناكملا لانتل نطولا عوبر عيمج
ىلوألا هتاوطخ تأادب يذلا حومطلا جمانربلا لامكتصسا لÓخ
امع شضار انأا» :Óئاق حرصصو ،ةيصضاملا تاونصس عبرألا لÓخ
ةحابصسلا لبقتصسمب لئافتمو ةمرصصنملا ةدهعلا لÓخ هانمدق
رييصستلا ةيحان نم اهكلتمن يتلا تاموقملا ىلإا رظنلاب ةينطولا

رارقتصسلا راطإا يف ىعصسن» :فاصضأاو ،«ينفلا بناجلا اذكو
7102 ماع هيف انقلطنا يذلا انجمانرب ةلصصاومل ةيرارمتصسلاو
ببصسب هديصسجت يف ايب˘صسن ا˘نر˘ث˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب شصئا˘ق˘ن˘لا كراد˘تو
.«انوروك ةحئاج

ايلع ةيعماج تاداهصش ىلع لصصحتملا وداغوب نأا ةراصشإÓل
ىلإا طرافلا ربمصسيد رهصش مصضنا ،قيوصستلاو لامعألا ةرادإا يف
لثممك ةحابصسلل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلل يذيفنتلا بتكملا
ةيراقلا ةئيهلا شسيئر فرط نم هنييعت رثإا ،ىلوألا ةقطنملل
.يماصسمار ماصص يقيرفإا بونجلا

قÓع.ودبع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

....انيطاخ انح
تر˘صشت˘نا ي˘ت˘لا را˘ب˘خألا د˘ع˘ب
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا نأا لو˘ح
ءارح˘صصلا ما˘م˘صضنا د˘صض تنا˘ك
تعراصس ،«فاكلا» ىلإا ةيبرغلا
اهل يمصسر نايب رصشنل ةريخألا
شسي˘˘ئر تيو˘˘صصت ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘˘ف
دصض يصشطز نيدلا ريخ فافلا
مامصضناو ةيوارحصصلا ةيصضقلا
دا˘ح˘تإÓ˘ل ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘صصلا
ن˘يأا ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
مل يصشطز نأا «فافلا» تدكأا
ةيعمجلا لاغصشأا لÓخ توصصي
ةيقيرفإلا ةيلارديفنوكلل ةماعلا
شسمأا موي برغملاب ترج يتلا
لوب˘ق طور˘صش ل˘يد˘ع˘ت ح˘لا˘صصل
. ةمظنملا ءاصضعأل ةيعونلا

...خودت مهفت يجت
يعبتتم نم ديدعلا أاجافت
ةمصصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ةارا˘ب˘م
ي˘ب˘م˘˘لوأا ه˘˘ف˘˘ي˘˘صض ما˘˘مأا
با˘ع˘لألا ي˘مر˘ب ف˘ل˘صشلا
ة˘ي˘صضرأا ل˘خاد ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا

يدا˘˘م˘˘ح ر˘˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘˘م
نم مغرلا˘ب ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو شضر˘˘˘ف
لو˘كو˘تور˘ب ة˘صضا˘ير˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع مرا˘˘صص ي˘˘˘ح˘˘˘صص
عنمب ةفرتح˘م˘لا ة˘يد˘نألا
نم دحلل راصصنألا لوخد
شسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘نا
خيرامصشلا لاعصشإا تدهصش فلصشلا يبملوأا يدان مامأا ةمصصاعلا داحتإا ةارابم نأا لإا ،«انوروك»
نم نع لؤواصستلل وعدي ام ةراطصسوصس قيرفل يناثلا فدهلا يمصساقلب بعÓلا ليجصست ةظحل
.؟!!«ناجيميفلا» لخدأا نم نع ثحبلا لبق ريهامجلا لوخدب حمصس

... ةحسصلا مكيطعي

ةماعلا ةيريدملا تمصساق ةليمج ةردابم يف
ز˘كار˘م˘لا لا˘ف˘طأا نا˘صسم˘ل˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
ةياهن ينطولا مهمويب مهتلافتحا ةيجوغاديبلا
ةعبارلا ةعب˘ط˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م ،عو˘ب˘صسألا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘عا˘ق˘لا ل˘خاد ة˘يور˘˘ك ةرود˘˘ل

ةيريدمو ،نيبعÓلا ءامدقل نيي˘نا˘يز˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
لا˘ف˘طألا ي˘ظ˘ح ثي˘ح ،ة˘صضا˘ير˘لاو ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلا
ا˘صضيأا ة˘صصر˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ي˘م˘ج تا˘˘قوأا˘˘ب
ي˘ت˘لاو ي˘ن˘مألا كل˘صسلا ن˘م ءا˘صضعأا م˘˘ير˘˘كت˘˘ل
يتلا ةفورعملا هوجولا ديدع روصضح تدهاصش
اهديعب اهتحرف ةحيرصشلا هذه مصساقت نأا لإا تبأا
ناصسحتصسا تلان يتلا ةردابملا يهو ،ينطولا
ةجاحب ةئ˘ف˘لا هذ˘ه نأاو شصو˘صصخ˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

.يعامتجلاو يصسفنلا لفكتلل ةريبك
ديكأاتلاب بلاطم يدمح

«ةيجياربلا» مامأا

ة˘صسارد˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م يد˘م˘ح برد˘م˘لا نو˘˘كي˘˘صس
قيرفلا نأاو ةصصاخ جربلا يلهأا ءاقل تايطعم
يحلاصصو ششي˘ع˘ي بعÓ˘لا تا˘مد˘خ د˘ق˘ت˘ف˘ي˘صس
تا˘مد˘خ د˘ق˘ت˘ف˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ي˘˘نÓ˘˘عزو
ترهظ دق نوكت تافوصشكلا» عجقل مجاهملا

ثحبلاب بلاطم وهف يلاتلابو «شسمأا ةيصشع
ة˘فا˘صضإلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا قاروألا ن˘ع
متحت ةيوقلا يئانثلا ةدوع نأاو ةصصاخ ةوجرملا

جز˘ي د˘ق ثي˘ح ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف ل˘˘ئاد˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.نيحانجلا ىلع نارمعو بيد يئانثلاب

qarsana@essalamonline.com

8792ددعلا ^2441 نابعسش2ـل قفاوملا1202 صسرام51نينثإ’ا

«ماسص’» يف ترثأا «هوعاب .. هوعاب»
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ةرادإا تف˘˘صسأا˘˘ت
يذ˘لا در˘لاو ذ˘خألا ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘˘م
داح˘تا ق˘ير˘ف مد˘ق˘ت د˘ع˘ب ثد˘ح
شسمأا لوأا ةجيتنلا يف ةركصسب
ي˘بر˘ق˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا حار ن˘˘يأا
ةرادإلا ىلع لماحتلاب قيرفلا

ن˘ب ةرادإا نأا ى˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
ةلباقملا بي˘تر˘ت˘ب تما˘ق د˘ي˘صص
ى˘ت˘ح نا˘ب˘يز˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ح˘˘لا˘˘صصل
وهو ءاقبلا نامصض ىلع اولمعي
ناديملا يف نوكي درلا لعج ام
ي˘ف ه˘ئÓ˘مزو ة˘ي˘ما˘ح دا˘ع ن˘يأا
فقوأا اراصصتنا اوققحو ةارابملا

باحصصأا هل وعدي ناك ام لك
.ةليلم نيع يف ةنتفلا
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؟!..سشاكم مهاردلا
ريراق˘ت تف˘صشك ر˘ب˘خ ر˘خآا ي˘ف
شسوتن˘فو˘ج يدا˘ن نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإا
نع ي˘ل˘خ˘ت˘لا د˘ير˘ي ي˘لا˘ط˘يإلا
ونايتصسيرك يلاغ˘تر˘ب˘لا ه˘م˘ج˘ن
مداقلا فيصصلا لÓخ ودلانور
03 غ˘ل˘ب˘م˘ب ه˘ع˘ي˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع
تد˘كأا نأا د˘ع˘ب ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
ي˘˘ل˘˘يد ر˘˘يرو˘˘ك ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص»
يدان نأا ،ةيلاطيإلا «تروبصس
ارداق دعي مل زوجعلا ةديصسلا

ة˘˘˘˘مزألا ةارا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
هيلع ترثأا يتلا ةيداصصتقلا

كيهان ،انوروك شسوريف ءاّرج
ي˘ف ةد˘يد˘ع˘لا تا˘قا˘ف˘خإلا ن˘ع
.لاطبألا يرود

ددهي يروت ريجانم
... افيفلاب «قافولا»

قا˘فو ةرادإا يرو˘ت بعÓ˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘˘م دد˘˘ه
لÓ˘خ ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا باو˘˘بأا قر˘˘ط˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
ةباجتصسا مدع لاح يف ةمداقلا تاعاصسلا
هتاق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ةرادإلا

ناوج رهصش ذنم هروجأاب نيدي هناو ةصصاخ
رايلملا قوفتصس يتلا ةميقلا يهو يصضاملا

قافولا ةرادإا عصضيصس يذلا رمألا فصصنو
ششيعت ةبيتكلا نأا امب ةيقيقح ةمزأا يف
بلاط دقو اذه ةيلاملا ةمزألا عقو ىلع
لاكصشإلا ةيوصست ةرورصضب قيرفلا راصصنأا
.افيفلا لقاعم ىلإا لوصصولا لبق

فيطسس ءاقل ةحنم
نيبعÓلا تبسضغأا

ا˘عا˘صضوأا ةر˘كصسب دا˘ح˘˘تا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ششا˘˘ع
ةيعمج ءاقل ةليل قيرفلا ةرادإا عم ةبعصص
ةهجاومب زوفلا ةحنم ببصسب ةليلم نيع
لوأا ةرادإلا تفلخت ثيح ،فيطصس قافو
نم للق˘تو كراد˘ت˘ت نا ل˘ب˘ق ا˘هد˘عو˘م ن˘ع
يف ةريبك ىصضوف ثدحا ام وهو ةميقلا
شضع˘ب تدا˘ك ن˘يا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع قد˘˘ن˘˘ف
شضعب لخدت لول قدنفلا رداغت رصصانعلا
نع ناب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا ر˘ب˘ع د˘قو اذ˘ه ءÓ˘ق˘ع˘لا

ةصصاخ قيرفلل ثدحي امم ريبكلا مهبصضغ
اقفت˘م نا˘ك ا˘م˘ك ة˘ح˘ن˘م ة˘يو˘صست مد˘ع ناو
ةحنملا نا امب ةبوعصص رملا ديزيصس هيلع
روجأاب كلاب امف نييÓم01 ـلا زواجتت مل
. نيبعÓل ةيرهصش
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ةÓسصلا تيقاوم

 ةدعاسسملا ةيسصولا تاهجلا بلاطيو ثيغتسسي «يتراكلا»ـل راردا لبقتسسم ةاوهلا يدان  ̂ 
  ةنيمث ةطقنب هيليبنوم ةدوع يف مهاسسي و لجسسي روليد  ̂ 

ام كرادت ىلع رسصي قافولا
طاقنلل حمطي و ايقيرفا هتاف

يزاغ نب ماما ثÓثلا

8792ددعلا ^2441 نابعسش2ـل قفاوملا1202 صسرام51نينثإ’ا

ةيباختن’ا ةلم◊اب مايقلا مدعو حسشÎلا فلم Ëدقت ‘ رخأاتلا ببسسب

فيطسس قافو ةمسصاعلا دا–إادادزولب بابسش

: ينيعبسس نب
ةم‚ عسضو ديرن»

ىلع ةثلاث
«سصيمقلا

نورداق «رسضÿا» نأا دكأا
بقللا قيق– ىلع

 يسشطز ترذح ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
«افيفلا» ةيوسضع ¤إا حسشÎلا نم

ةراسسخلا يدافتل هنكلو هجولا ءام ظفحل نكي مل باحسسن’ا̂ 
سسأاكلا تسضافأا يتلا ةرطقلا ةيبرغلا ءارحسصلا̂ 

 ةفيظن ةيثÓثب  «ةوافلسشلا» ىلع زوفلا دعب

تمدق رسصانعلا »: دودغز
لمعلا انيلع و ابيط ادودرم

«Óبقتسسم Ìكأا

لاطبأ’ا يرود نم4ـلا ةلو÷ا ‘ لÓهلا ةهجاوŸ ابسس–

ةيرفسس نع نابيغي رارجو حابرم
نادوسسلا ¤إا «ةبيقعلا»


