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ةرؤث ميق نم ةمهلتشسم اهنؤك
Èمفؤن لوأا

Ãينيؤغ ،ةيلخادلا ةهب÷ا يؤقي ا:

ةرئادلا صسيئر ليحرب اؤبلاط

بوي نب يلع يديصس ونطاوم
 نوجتحي ضسابعلب يديصسب

50صص

صسؤلهم صصرق فلآا01 نم رثكأا ىلإا ةفاشضإاعؤبشسأا لÓخ صشيجلا حلاشصمل ةليشصح يف  اهعيب ةداعإاو اهلقشصب مؤقي

50صص

ين˘طؤ˘لا حÓ˘شصإلا ة˘كر˘ح صسي˘ئر بر˘عأا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب صسمأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘يؤ˘˘˘غ ي˘˘˘لÓ˘˘˘ي˘˘˘˘ف
زر˘˘˘ف˘˘˘ت نأا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘مأا ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

اشسلج˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ؤ˘ي˘نؤ˘ي21 تا˘ي˘ع˘ير˘ششت
ة˘ي˘ب˘ع˘شش ةد˘عا˘ق ىلإا د˘ن˘ت˘شسي» ا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةيلخادلا ةهبجلا يؤقي˘شس» ا˘م˘م ،«ة˘ب˘ل˘شص
لÓخو.«ر˘ئاز˘ج˘لا د˘شض كا˘ح˘ي ا˘م د˘˘شض

قيشسنتلا صسلجم عامتجا لاغششأا هحاتتفا
ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا حÓ˘˘شصإلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل يؤ˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلإا ي˘ن˘يؤ˘غ قر˘ط˘ت ،ط˘شسؤ˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل
21 مؤي ةررقملا ةيعيرششتلا تاباختنلا

:اهشصؤ˘شصخ˘ب لا˘ق ي˘ت˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘لا ؤ˘ي˘نؤ˘ي
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع ىلإا بز˘ح˘ك ع˘ل˘ط˘ت˘ن»
ليثمتلا عشساو اينطو ايبعشش اشسلجم زرفت
ىلإا دنتشسيو ةيؤق ةيقادشصم ىلع زؤحي
 ،ةبلشص ةيبعشش ةدعاق

ىربك ثحب جمارب3 ـل رانيد رايلم21 ةبارق ضصصصخت ةموكحلا
40 صصةحشصلا عاطقو يؤقاطلاو يئاذغلا نمألا لمششت

ناÈŸلا نوكي نأا دبل»
«ةيبعصش ةدعاق نم اعبان

فقاوم»:ةحيرقنصش
 «ةتباث يرئاز÷ا بعصشلا

30 صص

30 صص

لبقŸا ةيلا ⁄ا نؤناق ‘ اهجاردإا متيشس

رثكأا زجح
نم غلك551 نم
 لجيجب تاردخملا

 برعلا نمألاو ةطرششلا ةداق ر“ؤؤم

ةيرئاز÷ا ةطرصشلا
‘اهتبرŒ ضضرعت

 انوروك ةحئاج ةحفاكم
40 صص

50صص

يتلا كونبلل ةيئابج تازايتما
ةيمÓصسإلا ةفÒصصلاب لماعتت

40 صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
لوح ةيصسيصسحت ةلمح

يئاوصشعلا فقوتلا

ىلع ةيصسيصسحت ةلمح ،لجيج نمأا قلطأا
يقرصشلا جرخملاب ةبقارملا زجاح ىوتصسم
،قيرطلا يلمعتصسم ةدئافل لجيج ةنيدمل
لبق نم رطصسملا جمانربلل ةلصصاوم اذهو
ينطولا مويلاب لافتحÓل ،حلاصصملا تاذ
فدا˘صصم˘لا ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل
راعصش تحتو ،ةنصس لك نم سسرام41ـل
تروحمت .«مكتمدخ يف بنج ىلإا ابنج»
عو˘صضو˘م لو˘ح ،ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
تارمملاو نكامأ’ا يف يئاوصشعلا فقوتلا
،ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذل ةصصصصخملا
سضعب ةروطخب نيقئاصسلا ةيعوت مت نيأا
جئاتنلاو ةدايقلا ءانثأا ةئطاخلا تافرصصتلا
.اهنع ةبترتملا

ةاناعم ةياهن

رابأا7 مÓتصسا ركصسع˘م ة˘ي’و˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ناصضمر رهصش لولح لبق ةديدج ةيزاوترا
ح˘لا˘صصل بر˘صشلا ها˘ي˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

دراوملا ريدم ىدل امبصسح ةمصسن008.61
رابأ’ا نأا ركذ يذلا .ميلح حياصسب ةيئاملا
قطانم نم ددعب اهزاجنإا متي يتلا ةديدجلا
روانملاو فينغيتو مصشاه تايدلبب لظلا

فدهت يزيتو موجرقو سسيرغو ةيغات داوو
ح˘لا˘صصلا ءا˘م˘لا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل
،لوؤوصسملا سسفن بصسح ،تهتناو .برصشلل
مصشاه ةيدلبب سصاخلا رئبلا زاجنإا لاغصشأا

دجاوتملا رئبلا زاجنإا لاغصشا تهتنا امك
.فينغيت ةيدلبب ةصسماخلا د’وا راودب

تÓئاعلل ةفاصضم ةميق

مهأا نيب نم هيفرتلاو ةيلصستلا قفارم تتاب
حدافلا سصقنلا ّلظ يف نينطاوملا بلاطم
ةريظح ،فراطلاب قفارملا هذه هفرعت يذلا
ز˘ي˘ح تل˘خد ي˘ت˘لاو «د˘ن’ ي˘كاز» با˘ع˘˘لأ’ا
ةباثمب دعت ،عيبرلا ةلطعو انمازت ةمدخلا
هيفرتلاو ةيل˘صست˘لا ق˘فار˘م˘ل ةد˘يد˘ج ة˘فا˘صضإا
ي˘˘كاز» با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح .ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب

ةنيدمل يقرصشلا لخدملاب ةدجاوتملا «دن’
، نينطاوملا مامأا اهباوبأا تحتف ،فراطلا
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘˘قإا تفر˘˘ع ثي˘˘ح ،سسمأا لّوأا
ةيهيفرت ةطحم لّوأا نوكتل لّوأ’ا اهموي
تاءاصضفل رقتفت ةي’وب ةيفراطلا تÓئاعلل
ىلوأ’ا ة˘ط˘ح˘م˘لا مو˘ي˘لا نو˘كت˘ل ،ة˘ي˘ل˘صست˘لا
.لافطأ’او تÓئاعلل

دعوملا يف راجتلا نوكيصس له

يف حلاصصملا ةعومج˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا
هنا ،نادوعصسم ديجم ،ينورتكل’ا لاملا قوصس
ة˘˘باو˘˘ب ءا˘˘صشنإا «ما˘˘يأا ةر˘˘صشع لÓ˘˘خ» م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
جولوب باولا ربع راجتلل حمصست ةينورتكلا
سصرفلا» راطإا يف .ينورتكل’ا عفدلا ةيصضرأا
دا˘صصت˘ق’ا ي˘ف ي˘م˘قر˘لا لو˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

يمدقم نمصض جردتصس ةباوبلا هذه «ةيلاملاو
ةيتصسيجوللا تايصضرأ’ا رارغ ىلع تامدخلا

متيصس نيذلا نيمأاتلا تاكرصش ىتحو لقنلاو
لاؤوصسلا نكل ،نيينورتكل’ا راج˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ط˘بر
.دعوملا يف راجتلا نوكيصس له حورطملا

qarsana@essalamonline.com
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  ةلمهم ةفيظن ةقاط
ار˘ي˘خأا ة˘مو˘كح˘لا ته˘ب˘ت˘نا
ةقاطلا تاطحم ليهأات ىلإا
ةدجاوت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘مور˘ه˘كلا

ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا جرا˘˘خ
لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ر˘˘˘يزو سسأار˘˘˘ت
تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لاو يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ن˘يد˘لا سسم˘صش ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
عم لم˘ع ة˘صسل˘ج ،رو˘ت˘ي˘صش
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ن˘˘˘م تارا˘˘˘طإا
دود˘˘˘صسل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ن˘م اذ˘كو تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
،ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘˘نا ة˘˘كر˘˘صش
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘ل عر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘هو
ىلع ررقت ثيح ،زاغلنوصس
ةفيظنلا ةقاطلا هذه نم رئازجلا جاتنا عفر هناصش نم ام وهو ،لمعلا ىلا تاطحملا هذه ةداعإا ،هرثا
.0302 قافأ’ ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتن’ا ةرازو قيرط ةطراخ عم ايصشامت

 ةلصشنخ يف نيلرب رادج
نا˘˘كصسلا ما˘˘ق بير˘˘˘غ جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا ي˘˘˘ف
ةلصشنخ يتي’و دودح نيب ام نونطاقلا

طبارلا يصسيئرلا قيرطلا عطقب ةصسبتو
رادج ءان˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘ت˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب

تن˘م˘صس’او ر˘ج’ا ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب لزا˘˘ع
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذو ح˘ل˘˘صسم˘˘لا
م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشن’ تا˘ط˘ل˘صسلا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا
ةلويصسلا سصقن اهتمدقم يفو ةفلتخملا
جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ق˘ير˘ط ،د˘ير˘ب˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب
اهنا نوجتحملا اهنع لاق هذه ةبيرغلا

تصضفر ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب را˘˘˘ي˘˘˘خ ر˘˘˘خآا تنا˘˘˘ك
 .مهيلإا عامتصس’ا ةيلحملا تاطلصسلا

ةلتاق لحن بارصسأا
ي˘˘ف ل˘˘ه˘˘ك سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘صسمأا ي˘˘ق˘˘ل

ه˘صضر˘ع˘ت ر˘ثا ه˘عر˘صصم تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘˘برأ’ا
ىد˘ل اذ˘هو ل˘ح˘˘ن˘˘لا بار˘˘صسأا تا˘˘ع˘˘صسل
ةيرقب لحنلا ايÓخل هصصحفتو هتنياعم
ةيحصضلا، ة˘ندا˘م˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ب˘كرو˘ب
ـل بأا وهو ةنصس04 رمعلا نم غلابلا

ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ى˘˘˘لإا لو˘˘˘ح ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا40
ةددعتملا ةدايعلاب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا
ة˘جر˘ح ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف و˘هو تا˘مد˘˘خ˘˘لا
ىفصشتصسم ىلإا ةرصشاب˘م ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘ن˘ي˘ل
ن˘كل و˘ي˘هرا يداو˘ب سسي˘صسنر˘˘ف د˘˘م˘˘حا
.ةايحلا قرافي نأا رادقأ’ا تءاصش

 نوترك ةبلع لخاد ةيرهصش ةرجأا
ع˘قاو˘م داور لواد˘˘ت

يعامتج’ا لصصاوت˘لا
ة˘ب˘ير˘غ ةرو˘˘صص سسمأا

ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش ةر˘˘˘˘˘جأ’
ىلع نطاوم اهاصضاقت
،ةيندعم ع˘ط˘ق ل˘كصش
هلوادت مت ام بصسحو
ن˘˘˘م ةرو˘˘˘˘صصلا نإا˘˘˘˘ف
سسادر˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي’و
أاجافت نطاوم اهرصشن

ا˘˘˘˘م بح˘˘˘˘صس د˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
نييÓم3 ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق
زكارم دحا نم ميتنصس
هل اه˘ئا˘ط˘عإا˘ب د˘ير˘ب˘لا
نو˘تر˘ك ة˘ب˘ل˘ع ل˘˘خاد
ةيندعم ع˘ط˘ق ا˘ه˘ل˘كو
ةناهإا اهنأا نيدكؤوم لمعلا اذه ةدصشب اودقتنا نيقلعملا نإاف ةراصشإÓل ،رانيد001 ةئف نم
.لكصشلا اذهب هترجأا هل حنمت ىتح رهصشلا لوط بعت يذلا ريجأÓلو نطاوملل
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watan@essalamonline.com

ةديرغ˘ت ي˘ف مودا˘قو˘ب لا˘قو
ي˘˘صصخ˘˘صشلا ه˘˘با˘˘صسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يقيدصص تأانه» :رتيوت عقومب
ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ى˘ل˘ع ن˘ياو م˘صسا˘ق˘لا

ماعلا ن˘ي˘مأÓ˘ل ا˘صصا˘خ Ó˘ث˘م˘م
ةدحتملا ممأ’ا ةثعبل اصسيئرو
اينمتم (امصسون˘ي˘م) ي˘لا˘م ي˘ف
ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘˘لاو حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ه˘˘ل
نع ه˘ل تبر˘عأا ا˘م˘ك .ه˘ت˘م˘ه˘م
ا˘يو˘صس ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل يداد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘صضم˘ل˘˘ل
ي˘˘ف رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’او م˘˘˘ل˘˘˘صسلا

ة˘ق˘يد˘صصلا ي˘لا˘م ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج
.«اهتمرب ةقطنملاو

ممأÓل ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ن˘ي˘عو
،سسيريتوغ وينوطنأا ،ةدحتملا
،ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا
اديدج اثوعب˘م ،ن˘ياو م˘صسا˘ق˘لا
نأا ررقملا نم ثيح يلام ىلا
م˘مأ’ا ة˘ث˘ع˘ب ة˘صسا˘ئر ى˘˘لو˘˘ت˘˘ي
قيقحتل ةلماكتم˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ي˘˘˘لا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
.«امصسونيم»

لحم نياو م˘صسا˘ق˘لا ل˘ح˘يو

قبا˘صسلا دا˘صشت ة˘ي˘جرا˘خ ر˘يزو
يذلا فيظنلا ح˘لا˘صص د˘م˘ح˘م
5 بصصن˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘صضمأا
.تاونصس

،نإا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا تلا˘قو
لÓ˘خ ى˘لو˘ت ،ن˘ياو م˘˘صسا˘˘ق˘˘لا

يف بصصانم ةينهملا هتريصسم

يف اميصس ’و ،ةيلود تامظنم
9002 نيب يقيرفإ’ا داحت’ا

7102 نم مث نمو5102و
م˘˘˘صسق ي˘˘˘فو9102 ى˘˘˘˘˘˘لإا

م˘مأ’ا ي˘ف مÓ˘صسلا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ىلإا6102 ن˘م ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

7102.

ممأ’ا ةثعب تقلطأا ةراصشإÓل
(امصسونيم) يلام يف ةدحتملا
00541 و˘˘ح˘˘ن م˘˘صضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نيرصشتنم يطرصشو يركصسع
ويلوي نم لوأ’ا يف ،يلام يف
3102. 

يلام ىلإا اديدج اثؤعبم هنييعت بقع

 ىلع نياو مصساقلا يناتيروملا يصسامولبدلا ئنهي موداقوب

 ز.صسواط

اديدج اثؤعبم هنييعت ىلع ،نياو مشساقلا ،يناتيرؤملا يشسامؤلبدلا ،صسمأا ،موداقؤب يربشص ،ةيجراخلا نوؤؤششلا ريزو أانه
.«امشسؤنيم» يلام يف رارقتشسلا قيقحتل ةلماكتملا ةدحتملا ممألا ةثعب ةشسائر ىلؤتي نأا ررقملا نم ثيح يلام ىلإا

Èمفؤن لوأا ةرؤث ميق نم ةمهلتشسم اهنؤك

 «ةتباث يرئاز÷ا بعصشلا فقاوم»:ةحيرقنصش
سشي˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا

ديعصسلا قيرفلا ،يبعصشلا ينطولا
ف˘˘قاو˘˘م نأا ،سسمأا ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘صش
اهنأ’ «ة˘ت˘با˘ث» ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا

،ةينطولا ةديق˘ع˘لا ن˘م ة˘م˘ه˘ل˘ت˘صسم
ازربم ،ةيريرحتلا ةروثلا اهتخصسرو
ىلع مزعلا دقاع» ،بعصشلا اذه نأا
امهم فقاوملا هذه نع ديحي ’أا

بصسح ،«تايحصضت نم رمأ’ا هفلك
عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م
.ينطولا

ي˘ف ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘صش ق˘ير˘ف˘لا لا˘˘قو
حاتتفا ىلع هفارصشإا لÓخ هل ةملك
ناو˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ةود˘˘ن لا˘˘غ˘˘صشأا
:نأاب «ةين˘طو˘لا ةد˘حو˘لاو ةر˘كاذ˘لا»
،زازتب’ا لبقت ’ ءادهصشلا رئازج»
ة˘ت˘با˘ث ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قاو˘˘م نأاو
ا˘˘ه˘˘نأ’ ،حز˘˘حز˘˘ت˘˘ت ’ لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا˘˘˘ك
ةينطولا اهتديق˘ع ن˘م ة˘م˘ه˘ل˘ت˘صسم
ةين˘طو˘لا ا˘ه˘تد˘حو ن˘مو ،ة˘يرو˘ث˘لا
ءامدب اهي˘ل˘ع م˘ت˘خ ي˘ت˘لا ،ة˘ب˘ل˘صصلا
ن˘يذ˘لا ،ءاد˘ه˘صشلا ن˘م ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا

تامواقملا نابإا مهحاورأاب اوحصض
ةروث لÓ˘خو ،ة˘ل˘صسا˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا
انحافك ءانثأا اذكو ،ةديجملا ربمفون
لاصشفإا يف ح˘ج˘ن يذ˘لا ،ي˘لو˘ط˘ب˘لا

با˘هرإ’ا ة˘مو˘ثر˘ج عرز عور˘˘صشم
.«ةرهاطلا اندÓب سضرأا يف

يتلا ،ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف Ó˘ئا˘ق ع˘با˘تو
و˘مد˘خ˘ت˘˘صسمو تارا˘˘طإا ا˘˘ه˘˘ع˘˘با˘˘ت
ر˘ب˘ع ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا
نأا˘ب ،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘صضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت
˘مز˘ع˘لا د˘قا˘ع» ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا

،فقاوملا هذه نع ديحي ’أا ىلع
،«تايحصضت نم رمأ’ا هفلك امهم
يميقلا ديصصرلا اذه» نأا ىلإا اريصشم
مامصص ،كصش ىندأا نود لثمي يرثلا
ةرا˘ن˘مو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘تد˘˘حو نا˘˘مأا

.«ةرفظملا انتريصسم
ةود˘ن˘لا نأا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘صشأاو

لاصصت’ا نم لك ءارزو اهرصضح
يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلاو
نونفلاو ةفاقثلاو يملعلا ثحبلاو
نيدهاجملا ةرازول ماعلا نيمأ’او
ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ،قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا يوذو
ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا
ةيحانلا دئاقو تاوقلا ةداقو ةباينلاب
رئاودلا ءاصسؤورو ىلوأ’ا ةيركصسعلا

ح˘لا˘صصم˘لا ءا˘صسؤورو نور˘˘يد˘˘م˘˘لاو
ينطولا عافدلا ةرازو˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا

.يبعصشلا ينطولا سشيجلا ناكرأابو
˘مد˘ق˘ت ةود˘ن˘لا ل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم ي˘˘فو

تارابع ىمصسأاب ةحيرقنصش قيرفلا
،ءارزولا ةداصسلل ركصشلاو بيحرتلا

يف ةكراصشملل ةوعدلا ةيبلت ىلع
فويصضلاب بحر امك ،ةودنلا هذه
انيدهاجم ةيحتلا»ـب اصصاخ ،ماركلا
،مويلا انعم نيرصضاحلا ،سسواصشأ’ا

لا˘ط˘بأا ة˘فا˘ك ى˘لإا م˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘مو
عوبر لما˘ك ر˘ب˘ع ،ر˘غأ’ا ر˘ب˘م˘فو˘ن
.«نطولا

نأاب سصوصصخلا اذه يف ركذو
ةر˘كاذ˘لا او˘م˘ع˘ط» دا˘ج˘مأ’ا ء’ؤو˘ه
يف اوعصضوو ،ميقلا لبنأاب ةينطولا

اصسورد ،ةديدجلا لا˘ي˘جأ’ا لوا˘ن˘ت˘م
ةليفك ،ةليصصأا تايعجرمو اربعو
ةمأ’ا يقر قيقحتو ،ةنامأ’ا نوصصب
.«اهراهدزاو

«ةراحلا يناه˘ت˘لا»ـب ه˘جو˘ت ا˘م˘ك
ر˘ه˘صشو ر˘صصن˘لا د˘ي˘ع ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
يمدختصسم ع˘ي˘م˘ج ى˘لإا ،ءاد˘ه˘صشلا
ليلصس ،يبع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

ى˘لإاو ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا سشي˘˘ج
اعرصضتم ،هتمرب يرئازجلا بعصشلا
دمغتي نأا ر˘يد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘لا ه˘ل˘لا ى˘لإا
ءاد˘˘ه˘˘صش ،ة˘˘ع˘˘صساو˘˘لا ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘ب
ءاد˘ه˘صشو ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا تا˘موا˘ق˘م˘˘لا

،ةد˘ي˘ج˘م˘لا ة˘ير˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘ترو˘˘ث
،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بجاو˘˘˘لا ءاد˘˘˘ه˘˘˘˘صشو
ظفحي نأاو ،نيفوتملا نيدهاجملاو
ةحصصلا˘ب م˘هد˘م˘يو م˘ه˘ن˘م ءا˘ي˘حأ’ا

.ءانهلاو
سشيج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر بطا˘خو

انيأاترا دقل»: Óئاق ةودنلا يعباتم
:ناونع تحت ،ةودن˘لا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت
فدهب ،«ةينطولا ةدحولاو ةركاذلا»
،ينطولا ثورو˘م˘لا ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا

لا˘ي˘جأ’ا ة˘ير˘ق˘ب˘ع ه˘ت˘˘ج˘˘ت˘˘نأا ا˘˘م˘˘م
امو ،ت’اجملا ىتصش يف ،ةقباصسلا
تبقاعت يتلا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ه˘تر˘قأا

نم ،يفارغجلا ءاصضفلا اذه ىلع
تا˘صسا˘˘كع˘˘ن’او ،فار˘˘عأاو ن˘˘ن˘˘صس
ى˘ل˘ع ثورو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
،ابع˘صشو ا˘صضرأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
ر˘ب˘ع ه˘ل تصضر˘ع˘ت ا˘م˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ي˘ف هروذ˘˘ج ة˘˘برا˘˘صضلا ،ا˘˘هرا˘˘صسم
.«خيراتلا قامعأا

ةحيرقنصش ق˘ير˘ف˘لا سصر˘ح ا˘م˘ك
فلتخمب ةداصشإ’او ريكذتلا» ىلع
دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر تاردابم
ريزو ،ةحلصسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
ةر˘كاذ˘لا ءا˘ي˘حإ’ ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةيصصخصش ءانب ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هميقب يعاولا ،يرئازجلا نطاوملا
.«هعمتجم يف لاعفلاو ،ةيراصضحلا

ينتوفي ’» :نأاصشلا اذه يف لاقو
ةداصشإ’او ريكذتلا ،ةبصسانملا هذهب
دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر ةردابمب
ريزو ،ةحلصسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا
ىنع˘ت ي˘ت˘لا ،ةر˘كاذ˘لا ةا˘ن˘ق قÓ˘طإا
ىلوأا ةوطخك ،ين˘طو˘لا خ˘يرا˘ت˘لا˘ب
،ةينطولا ةركاذلا ءايحإا عورصشم يف
نم يام8 موي ميصسرت نع Óصضف
اذكو ،ةركاذلل اينطو اموي ةنصس لك
تا˘فر ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ةدا˘ع˘ت˘صسا
يف ،ةيبعصشلا تاموا˘ق˘م˘لا ءاد˘ه˘صش
نم يقبتملا ءزجلا دادرتصسا راظتنا
.«ةينطولا ةركاذلا

هذه ل˘ك» نأا˘ب Ó˘ئا˘ق در˘ط˘ت˘صساو
ءايحإاب ةليفكل ،ةل˘ي˘ب˘ن˘لا ي˘عا˘صسم˘لا
ثعب لÓخ نم ،ةينطولا ةركاذلا
خيصسرتو ،ينطولا خيراتلاب يعولا
نصصحي ام˘ب ،يرا˘صضح˘لا ءا˘م˘ت˘ن’ا
تار˘ي˘ثأا˘ت ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا در˘˘ف˘˘لا
فلتخم ربع مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ،ل˘ئاد˘ب˘لا
يف رئازجلا مادقأا خصسريو ،لئاصسولا

هدا˘ع˘بأا˘ب ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
ةيفاقثلاو ةيفارغ˘ج˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
.«ةليصصأ’ا

نأاب ةحيرقنصش قيرفلا دكأا امك
تباو˘ث˘لا ل˘ث˘م˘ت دا˘ع˘بأ’ا هذ˘ه ل˘ك»
ةرو˘ث ا˘ه˘ت˘صسر˘ك ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
اهراطإا يف يتلاو ،ةديجملا ربمفون
ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘ن˘˘مأا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ي ،ط˘˘ق˘˘ف
غولب ن˘م ن˘كم˘ت˘نو ،ا˘نرار˘ق˘ت˘صساو
ةلثمتملا ،ةدعاولا انتريصسم فادهأا
يف ةرصضاح ،ةيوق ةلود ءانب يف
.«يلودلا عمتجملا لفاحم

نأاب سصوصصخلا اذه يف فاصضأاو
ءاي˘حإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا عور˘صشم˘لا اذ˘ه»
عورصشم وه ،ا˘ه˘ف˘ي˘ظو˘تو ةر˘كاذ˘لا

لك دوهج رفاصضت بلطتي ينطو
،ةفاقثو ،ةيبرت نم ،ةلودلا تاعاطق
نوؤو˘صشو ،مÓ˘عإاو ،ي˘لا˘ع م˘ي˘ل˘ع˘تو
ام عم راودأ’ا لماكتت ثيح ،ةينيد
ةيلخلا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةر˘صسأ’ا ه˘يدؤو˘ت
كلذ˘بو ،ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا
نطاوملا ة˘ي˘صصخ˘صش ءا˘ن˘ب ن˘م˘صضن
لاعفلاو ةيراصضحلا هميقب يعاولا
 .«هعمتجم يف

 ز.صسواط

Ãينيؤغ ،ةيلخادلا ةهب÷ا يؤقي ا:

«ةيبعصش ةدعاق نم اعبان ناÈŸلا نوكي نأا دبل»

ىلتقلا تارششع عقوأا

  رجينلا يبرغ يباهرإلا موجهلا نيدت رئاز÷ا

ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح سسي˘˘˘˘ئر بر˘˘˘˘˘عأا
ي˘لÓ˘ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا حÓ˘˘صصإ’ا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب سسمأا ،ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘غ
نأا ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا
وينوي21 تايعير˘صشت زر˘ف˘ت
ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ا˘صسل˘ج˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةيب˘ع˘صش ةد˘عا˘ق ى˘لإا د˘ن˘ت˘صسي»

ةهبجلا يوقيصس» امم ،«ةبلصص
دصض كاحي ام دصض ةيلخادلا
.«رئازجلا

لا˘غ˘صشأا ه˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا لÓ˘˘خو
ق˘ي˘صسن˘ت˘لا سسل˘ج˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
حÓ˘صصإ’ا ة˘كر˘ح˘ل يو˘ه˘ج˘لا
،طصسو˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘غ قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
وينوي21 مو˘˘ي ةرر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
لا˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
بزحك علطتن» :اهصصوصصخب
زرفت ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا

عصساو اينطو ايبع˘صش ا˘صسل˘ج˘م
ةيقادصصم ىلع زوحي ليثمتلا
ةد˘عا˘ق ى˘لإا د˘ن˘˘ت˘˘صسيو ة˘˘يو˘˘ق
يوقيصس امم ،ةبل˘صص ة˘ي˘ب˘ع˘صش

د˘˘صض ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘˘لا
دصض كاحت ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا
.«رئازجلا

ل˘ج˘صس ،دد˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
«ر˘ي˘ب˘كلا حا˘ي˘تر’ا» ي˘ن˘يو˘غ
هاجت ةي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت˘ل
،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر سصر˘ح»
ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ولت دحاولا ،هتامازتلا ديصسجت
دهعت يتلا كلت ءاوصس ،«رخآ’ا
امومع يرئازجلا بعصشلل اهب
ةقبطلا اهب سصخ يتلا كلت وأا
.ةيصسايصسلا

د˘يد˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘تأا˘˘تو
بصسح‐ ةبختنم˘لا سسلا˘ج˘م˘لا

اذه دكؤو˘ت˘ل ‐ة˘كر˘ح˘لا سسي˘ئر
طورصش ع˘م ة˘صصا˘خ ،ه˘جو˘ت˘لا
اهثادحتصسا مت يت˘لا ح˘صشر˘ت˘لا

تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘˘ق ن˘˘م˘˘صض
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لاو ،د˘يد˘ج˘˘لا
مامأا سصرفلا ؤوفاكت نامصض»
.«عيمجلا

ي˘ن˘يو˘غ ا˘عد ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘˘بو
ةينطولا ةي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا

ع˘م˘ج˘ي» با˘ط˘خ ي˘ن˘ب˘˘ت ى˘˘لإا
فصصلا سصر˘يو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘جرد ن˘م ع˘فر˘يو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نع اديعب ي˘عا˘م˘ج˘لا ي˘عو˘لا
اذه يف ددن˘ي˘ل ،«ن˘ت˘ف˘لا ةرا˘ثإا
تا˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صسلا تارا˘˘˘صسم˘˘˘لاو
ا˘ه˘حر˘ط˘ت ي˘ت˘لا «ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لا»
راطإا جراخ» فارطأ’ا سضعب
،«ة˘˘يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘صشلا

ةميخولا اهبقاوع» نم ارذحم
ة˘˘لود˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.«عمتجملاو

نم هناج˘ه˘ت˘صسا ىد˘بأا ا˘م˘ك
تاوعدلا هذه ةريتو عراصست»
خيرات ديدحت دعب ةهوبصشملا
املثم ،ةيعيرصشتلا تاباختن’ا

بارتقا ع˘م لا˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ع و˘ه
ي˘˘ن˘˘˘طو قا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسا ل˘˘˘ك
هذ˘ه نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،«ير˘˘ي˘˘صصم
ةدايصسلا لثمت ’» تاوصصأ’ا
طقف سسركتت يتلا ةيبعصشلا

 .«قودنصصلا لÓخ نم
 ز.صسواط

،ةد˘˘˘صشب ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تنادأا
يذ˘˘لا ي˘˘با˘˘هرإ’ا مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا
ن˘ي˘ن˘ث’ا سسمأا لوأا فد˘ه˘ت˘صسا

ي˘بر˘غ ير˘ي˘بÓ˘ي˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
عقوأا يذلاو رجينلا ةيروهمج
تد˘كأاو ،ى˘˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا تار˘˘صشع
بعصش عم لماكلا اهنماصضت
هذه يف دلبلا اذه ةموكحو
.ةبيصصعلا فورظلا

ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
سسما ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا
موجهلا ةدصشب رئازجلا نيدت»
51 موي عقو يذلا يباهرإ’ا

ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف يرا˘ج˘لا سسرا˘م

ةيروهم˘ج ي˘بر˘غ ير˘ي˘بÓ˘ي˘ت
بر˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ةقيقصشلا رجينلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مو˘˘˘كحو ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صش
هذ˘ه ي˘ف ل˘ما˘كلا ا˘ه˘ن˘ما˘˘صضت
.«ةبيصصعلا فورظلا

ا˘ه˘مز˘ع» ر˘ئاز˘ج˘لا تد˘كأاو
ة˘فآا ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع «خ˘صسار˘لا
ا˘ه˘لا˘كصشأا ع˘ي˘م˘ج˘˘ب با˘˘هرإ’ا

عمتجملا تعدو ،ا˘هر˘ها˘ظ˘مو
دي˘حو˘ت» ى˘لإا هر˘صسأا˘ب ي˘لود˘لا

«ةيلاعف رثكأا لكصشب هدوهج
ةرهاظلا هذه ةحفاكم لجأا نم
م˘ل˘صسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ةقطنم عو˘بر ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
.نايبلا فيصضي ،لحاصسلا

ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأاو
ه˘ث˘ب نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا
ءا˘صسم ي˘م˘صسر˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
اصصخصش85 نأا ءاثÓثلا سسمأا
بي˘˘صصأاو م˘˘ه˘˘عر˘˘صصم او˘˘ق˘˘ل
ةليصصح بصسح ،دحاو سصخصش
ه˘تذ˘ف˘ن مو˘ج˘ه ي˘ف ،ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م
تصضرت˘عا ة˘ح˘ل˘صسم ر˘صصا˘ن˘ع
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ع˘˘˘˘برأا
.نينث’ا ءاصسم سصاخصشأ’ا

 ز.صسواط

 ءاشضقلل ىلعألا صسلجملا

ةرودلا داقعنا
ىلوألا ةيداعلا
 مويلا
ىلعألا صسلجملا عمتجيشس
ةيداعلا هترود يف ءاشضقلل
مؤيلا1202 ةنشسل ىلوألا

،ايلعلا ةمكحملا رقمب
ظفاح ،لدعلا ريزو ةشسائرب
صسيئر بئان ،ماتخألا
،ءاشضقلل ىلعألا صسلجملا

ام بشسح ،يتامغز مشساقلب
ةنامأل نايب هب دافأا
.صسلجملا

Óمع» هنأا نايبلا يف ءاجو
اقبطو ،رؤتشسدلا ماكحأاب
نمشضتملا يؤشضعلا نؤناقلل
ءاشضقلل يشساشسألا نؤناقلا

قلعتملا يؤشضعلا نؤناقلاو
ىلعألا صسلجملا ليكششتب
صسلجملا عمتجيشس ءاشضقلل
ةيداعلا هترود يف ىلعألا
مؤي1202 ةنشسل ىلوألا
1202 صسرام81 صسيمخلا

ةرششاعلا ةعاشسلا ىلع
ديشسلا ةشسائرب احابشص
ريزو ،مشساقلب يتامغز
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا
صسلجملا صسيئر بئان
رقمب ءاشضقلل ىلعألا
.«ايلعلا ةمكحملا

رظنيشس هنأا نايبلا فاشضأاو
يف ةرودلا هذه لÓخ

رييشستب ةقلعتملا لئاشسملا»
اهنمو ةاشضقلل ينهملا راشسملا

رظنيشس صصؤشصخلا ىلع
ميشسرتلاو ةيقرتلا لوادج
ةيؤنشسلا ةكرحلا عورششمو
طاقن ىلإا ةفاشضإلاب
         .«ىرخأا

 ز.صسواط



ةنصسل ةموكحلا تصصصصخو
نويلم5.178 غل˘ب˘م1202
ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘ل ،ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد
ل˘م˘ج˘م غ˘ل˘ب˘ي ثي˘ح ،ثÓ˘ث˘لا

ي˘ت˘لا ثح˘ب˘لا ع˘يرا˘˘صشم دد˘˘ع
جماربلا هذهل اهذي˘ف˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صس
لÓخ اعورصشم057 ثÓثلا

051 لدعم˘ب تاو˘ن˘صس سسم˘خ
دد˘ح˘تو ة˘ن˘صسلا ي˘ف ا˘عور˘صشم
ثحب عورصشم لك ذيفنت ةدم
.تاونصس ثÓثب

ر˘ي˘خأ’ا دد˘ع˘لا ي˘ف رد˘˘صصو
،ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
‐12 مقر يذيفنتلا موصسرملا

سسرام حتافلا يف خرؤوملا98
ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو  ،1202
دد˘˘ع˘˘ت˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ج˘مار˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل تاو˘˘ن˘˘صسل
ي˘ل˘م˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.يجولونكتلا ريوطتلاو
ططخم ،موصسرملا نمصضتي

تاو˘ن˘صسلا دد˘˘ع˘˘ت˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ةينطولا جماربلا سضعب ذيفنتل
ر˘يو˘ط˘ت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل
،ةيولوأ’ا تاذ ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

اذكو يئاذغلا نمأ’ا يف كلذو
ا˘˘صضيأاو  ن˘˘طاو˘˘مـلا ة˘˘˘ح˘˘˘صص
.يوقاطلا نمأ’ا

،ثÓثلا جماربلا هذه فدهت
ي˘ئاذ˘غ˘لا ن˘مأ’ا ر˘يو˘ط˘ت ى˘˘لإا

ة˘ي˘قر˘تو ة˘يذ˘غ˘ت˘لا ن˘ي˘صسح˘تو
،ة˘˘˘ماد˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةلاحلا نيصسحت ىلإا ةفاصضإ’اب
ةي˘قر˘تو ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا
.يوقاطلا نمأ’ا

ج˘مار˘ب˘لا هذ˘ه قÓ˘طإا م˘ت˘يو
ى˘˘˘˘لإا ةو˘˘˘˘عد˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ثح˘ب ع˘يرا˘˘صشم تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
ت’ا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
تحت ثحبلل ةيتا˘عو˘صضو˘م˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صس
ر˘يو˘ط˘ت˘لو ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘˘ل
دادعإا متي نيأا ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘كمإÓ˘˘˘ل
ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
نيم˘ث˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ي˘ل˘با˘قو
ثيح ،يداصصت˘ق’او ي˘م˘ل˘ع˘لا
ثحبلا ع˘يرا˘صشم را˘ي˘ت˘خا م˘ت˘ي
هيلمت امل اقفو ةيولوأ’ا تاذ
يعامتج’ا عاطقلا تاجايتحا

ل˘˘ي˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘ل ،يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’او
تاجتنم لÓغت˘صسا ع˘ي˘ج˘صشتو
.راكتب’ا رييصست اذكو ثحبلا

يئاذغلا نمألا زيزعت
عيؤنت يف ةمهاشسملل

ينطؤلا داشصتقلا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي

،يئاذغلا نمأ’ا لوح ينطولا
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا سسا˘˘˘صسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاذ تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نم ديد˘ع˘لا ل˘م˘صشيو ،ة˘ل˘صصلا
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘ق’ا فاد˘˘˘˘˘˘هأ’ا

ىلع ،ةيملعلاو ةي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ةيعارز ةصسايصس خيصسرت رارغ
زيزع˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘ماد˘ت˘صسم
د˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لاو

ةدا˘يزو ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا
ةيناويحلا تان˘ي˘تور˘ب˘لا جا˘ت˘نإا

أاصشنملا تاذ اهيف امب ةيتابنلاو
رحصصتلا ة˘ح˘فا˘كمو ،ي˘ئا˘م˘لا

دراوملل ينÓقع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو
ةلكيه ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيئاملا
ةينمتلا ةيجي˘تار˘ت˘صسإ’ ن˘صسحأا
ن˘مأ’ا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
.يئاذغلا

تا˘ق˘ف˘˘ن عو˘˘م˘˘ج˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
ن˘مأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
،7202 ة˘يا˘غ ى˘لإا ،ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

را˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م5.2373
نويلم5.092 اهنم ،يرئازج
ة˘˘ن˘˘صسل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م را˘˘˘ن˘˘˘يد
عو˘م˘ج˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ن˘˘يأا ،1202
متيصس ي˘ت˘لا ثح˘ب˘لا ع˘يرا˘صشم
05 جمانربلا اذه يف اهذيفنت
.ايونصس اعورصشم

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا فد˘ه˘ت ا˘م˘ك
يعارزلا لاج˘م˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لا
جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دودر˘˘م ع˘˘فر ى˘˘لإا
لÓخ نم ي˘ن˘طو˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا

،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا ة˘يا˘م˘ح
ي˘صضارأ’ا ة˘حا˘صسم ع˘ي˘صسو˘تو
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا
ةد˘˘يد˘˘˘ج سضارأا حÓ˘˘˘صصت˘˘˘صسا

تاجتنملا تادراو سصي˘ل˘ق˘تو
ةيصساصسأ’ا ةيئاذغلاو ةيعارزلا

ي˘ف ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
تاعانصصلاو ة˘حÓ˘ف˘لا لا˘ج˘م
ريذبتلا نم دحلا عم ،ةيئاذغلا

تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لاو
عصساو قاطن ىل˘ع ف˘ي˘ف˘ج˘ت˘لا

ا˘يو˘ق ا˘˘كر˘˘ح˘˘م د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ةري˘غ˘صصلا عراز˘م˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
.ةطصسوتملاو

ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه بي˘˘ج˘˘ت˘˘صسي
يتلا ةيصسيئر˘لا ت’ا˘غ˘صشنÓ˘ل
نو˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع بر˘˘˘عأا
نويداصصتق’او نويعا˘م˘ت˘ج’ا

ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا تا˘صشرو لÓ˘خ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع تفر˘˘˘صشأا
ةحÓفلا» ةكرتصشملا ةيعاطقلا

،«ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لاو د˘ي˘صصلاو
روا˘ح˘مو ن˘يدا˘ي˘م سصخ˘ل˘ت˘تو
تاعانصصلا يف جمانربلا اذه
ل˘˘م˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
ة˘˘يذ˘˘غأ’ا ةدو˘˘جو ظ˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسو
ءاقتن’او يثارولا نيصسحتلاو
اذ˘كو ،ي˘ناو˘ي˘ح˘لاو ي˘تا˘ب˘˘ن˘˘لا

ةمادتصسملا ةيمنتلاو ةحÓفلا
ني˘صسح˘تو ة˘فر˘ع˘م لÓ˘خ ن˘م
ىلإا ةفاصضإ’اب ،جاتنإ’ا ةمظنأا
،ي˘با˘غ˘لا دا˘صصت˘˘ق’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
دراو˘˘م˘˘لا ةدو˘˘جو ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صستو
.اهيلع ظافحلاو ةيئاملا

ةحشص ةيقرتو ةيامح
ةيشساشسأا ةزيكر نطاؤملا

ينطولا جمانر˘ب˘لا فد˘ه˘ي
،نطاوملا ةحصص لوح ثحبلل
جودزملا ءبعلا سصيلقت ىلإا
تايفولاو لÓتع’ا ت’دعمل
،ي˘ئا˘˘بو˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا بب˘˘صسب
سضار˘˘مأ’ا ءبع سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘تو
ءا˘صسن˘لا سضار˘مأاو ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا

دعبو لبق ام ةرتف سضارمأاو
جÓ˘ع نا˘م˘صض اذ˘كو ،ةد’و˘˘لا

نم ،يعونو فصصنم يحصص
يتامولعم ماظن  ءاصشنإا لÓخ
ءادأا م˘ي˘ي˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘ح˘˘صص
ةدوج زاربإاو يحصصلا ماظنلا

.هتامدخ ةعاجنو
ةطصشنأ’ا جمانربلا نمصضتي

نطاوم˘لا ة˘ح˘صصب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةفنصصم نيدايم لمصشت يتلاو
ىلإا ةمصسقمو ةيولوأ’ا بصسح
سصخلتت ثيح ،ثحب رواحم
ج˘ما˘نر˘˘ب روا˘˘ح˘˘مو ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م
ر˘ي˘˘غ سضار˘˘مأ’ا ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا
،ةلقنتملا سضارمأ’او  ةلقنتملا

ةحصصو ،ةيئيبلا تاريثأاتلا و
يف ة˘فا˘ظ˘ن˘لا و ،ل˘ف˘ط˘لو مأ’ا
ل˘ق˘ن اذ˘كو ،تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

تاغدل و ،ءاصضعأ’ا ةعارزو
سضار˘˘˘˘˘مأ’او برا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
.أاصشنملا ةيناويحلا

ةددجتملا تاقاطلا
يؤقاطلا نمألا زيزعتل

ينطو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا جرد˘ن˘ي
،يوقاطلا نمأ’ا لوح ثحبلل

راطإا يف ،ةينطو ةيولوأا هنوك
ة˘مو˘كح˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
عيونتو ن˘ي˘مأا˘ت ه˘ن˘م فد˘ه˘لاو
ن˘م˘صضت˘يو ،ة˘قا˘ط˘˘لا ردا˘˘صصم
تا˘قا˘ط˘لا ن˘م Ó˘˘ك ه˘˘ي˘˘ق˘˘صشب
،تا˘قور˘ح˘م˘˘لاو ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

رداصصم لÓغتصسا ىلإا يمريو
ددع لÓخ نم ةقاطلل ةديدج
.ةلصصتملا تاءارجإ’ا نم

ى˘˘لإا ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ي
يف ظوحلملا رخأاتلا كاردتصسا

عفرو يوقاطلا لاقتن’ا لاجم
ئطبت يتلا تاقوعملا عيمج
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،هرو˘˘˘ط˘˘˘ت
تايافنلل يوقا˘ط˘لا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘لا

،ةقاطلا جاتنإ’ مهم ردصصمك
لصسÓصس عيمجب لفكتلا اذكو
ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ل˘يو˘ح˘ت
رداصصم ليلحتو ةصساردب اءدب
ةياغ ىلإا ةددجتملا تاقاطلا
.يئاهنلا اهللغتصسا
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ةحشصلا عاطقو يؤقاطلاو يئاذغلا نمألا لمششت

ىربك ثحب جمارب3 ـل رانيد رايلم21 ةبارق ضصصصخت ةموكحلا

ةطيبشش ةيمشس

ريؤطتلاو يملعلا ثحبلل ةينطو جمارب ثÓث ذيفنتل ،يرئازج رانيد رانيد رايلم21 ةبارق ةمؤكحلا تشصشصخ
،نطاؤملا ةحشص اذكو ،يؤقاطلاو ،يئاذغلا نمألا نم Óك صصخت ،7202 ةنشس ةياغ ىلإا يراجلا ماعلا نم اءدتبا ،يجؤلؤنكتلا

.جمانرب لكل يرئازج رانيد نؤيلم5.2373 ةميقب ثÓثلا تاعاطقلا ىلع يواشستلاب يلاملا فÓغلا اذه عزو ثيح

لبقŸا ةيلا ⁄ا نؤناق ‘ اهجاردإا متيشس

لماعتت يتلا كونبلل ةيئابج تازايتما
ةيمÓصسإلا ةفÒصصلاب

 برعلا نمألاو ةطرششلا ةداق ر“ؤؤم

اهتبرŒ ضضرعت ةيرئاز÷ا ةطرصشلا
 انوروك ةحئاج ةحفاكم ‘

لÓخ نم ة˘مو˘كح˘لا مز˘ت˘ع˘ت
ةد˘˘˘ع جاردا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو
ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف تا˘حار˘ت˘قا
ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت ا˘˘هزر˘˘بأا ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
لمصشتل ةي˘ئا˘ب˘ج˘لا تازا˘ي˘ت˘م’ا
ج˘ت˘ن˘م قو˘صست ي˘ت˘˘لا كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا
.«ةراجإ’ا» ةيمÓصسإ’ا ةفريصصلا

نميا ةيلاملا ريزو فصشك
هل حير˘صصت ي˘ف ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
سسلج˘م˘ب ي˘نا˘م˘لر˘ب مو˘ي لÓ˘خ
لبقملا ةيلاملا نوناق نا ،ةم’ا
تا˘حار˘ت˘قا ةد˘˘ع ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي˘˘صس
دايحلا ىلع ظافحلا ىلا فدهت
عاصضخإا متيصس ثي˘ح ،ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا قاروأ’ا وا كو˘˘كصصلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا سسف˘ن˘ل ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صس’ا
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘˘لا
عيصسوت مت˘ي˘صس ا˘م˘ك ،تاد˘ن˘صسلا
ةحونمملا ةيئابجلا تازايتم’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت نو˘˘˘نا˘˘˘ق را˘˘˘طأا ي˘˘˘˘ف
تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’او را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
يتلا كون˘ب˘لا ل˘م˘صشت˘ل ىر˘خ�’ا
ة˘˘فر˘˘ي˘˘˘صصلا ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م قو˘˘˘صست
بصسح و.«ةراجإ’ا» ةيمÓصسإ’ا
تا˘حار˘ت˘ق’ا هذ˘ه نا˘ف ر˘˘يزو˘˘لا
ةيلاملا نوناق يف اهجاردا متيصس
اهي˘ل˘ع تق˘فاو نا د˘ع˘ب2202
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘صشلا ةرازو
ريوطت ى˘ل˘ع ا˘ح˘ل˘م ،فا˘قوأ’او
ر˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا ة˘˘فر˘˘ي˘˘صصلا

ة˘ل˘ما˘صش ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘صسا ع˘˘صضو
ةيلاملا ة˘عا˘ن˘صصلا˘ب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل
ع˘صضو بنا˘ج ى˘لا ة˘ي˘مÓ˘˘صسإ’ا
عيم˘ج م˘كح˘ي ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت را˘طا
و.ةيمÓصسإ’ا ةيلاملا ةطصشنأ’ا
ة˘فر˘ي˘صصلا نا ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ئدابمىلع موقت ،ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا
ل˘م˘ع˘تو ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ة˘ع˘ير˘صشل
لدعلاو ةاوا˘صسم˘ل ئدا˘ب˘م ق˘فو
اود˘˘م˘˘ع كلذ˘˘ل و ،فا˘˘˘صصنإ’او
ىلع يلاملا لومصشلا راطا يفو
ىلع ةيمومعلا كونبلا عيجصشت
كونبلا اهعمو سصوصصخلا هجو
اهدوهج فيثكت ىلع ةّصصاخلا

ىو˘ت˘صسم ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
،ةنكاصسلل ةيفرصصملا تامدخلا
اهزربأا ةدع رواحم ىلعً ادامتعا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدو˘˘ج ن˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت
ءافصضإا عم نيلماعتملل ةمدقملا
لفكت˘لا ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘عر˘صسلا
ريوطت ؛ةيكنب˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا˘ب
ر˘ب˘ع ة˘ي˘فر˘صصم˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ة˘˘كب˘˘صش ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت ؛تنر˘˘ت˘˘˘نإ’ا
تاعزوملاو ةيكنبلا ت’اكولا

ريوطت اذكو ةيلأ’ا كيبابصشلاو
ةفريصصلا تا˘ج˘ت˘ن˘مو تا˘مد˘خ
˘˘˘‐ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضي ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإ’ا
.‐ثدحتملا

ز.صسواط

تارا˘˘طإ’ا ن˘˘م د˘˘فو كرا˘˘˘صش
نمأÓل ةماعلا ةيريدملل ةيماصسلا
ن˘مأ’ا ر˘يد˘م ة˘صسا˘ئر˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ةطرـصشلل ماع بقارم ،يمومعلا

ريدمل˘ل Ó˘ث˘م˘م ،ي˘ل˘يا˘ن ى˘صسي˘ع
يـف سسمأا ينطولا نمأÓل ماعلا
ةداقل44لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لا˘غ˘˘صشأا
ر˘ب˘ع بر˘ع˘لا ن˘مأ’او ة˘˘طر˘˘صشلا
،دعب نع يئرملا رصضاحتلا ةينقت

ةيريدملل نايب هب دافأا ام بصسح
.ينطولا نمأÓل ةماعلا

نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا ح˘˘صضوأاو
ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم تفر˘˘˘ع لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’ا

،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا نـع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
ةمظنملا ،ةيبرعلا لودلا ةعماج
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ةيبرعلا فيان ةعماج ،(لوبرتنا)
دا˘˘ح˘˘ت’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا مو˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
،ة˘طر˘صشل˘ل ي˘بر˘ع˘لا ي˘صضا˘˘ير˘˘لا

ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت سضرـع» م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
اهدو˘ه˘جو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘طر˘صشلا
بناج ىلإا ةمهاصسمل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ريدم˘لا د˘كأاو.«اهنم ةيا˘قو˘لاو
هتملك يف ينطولا نمأÓل ماعلا
هن˘ع ة˘با˘ي˘ن ا˘ها˘ق˘لأا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه نأا ،ي˘˘ل˘˘يا˘˘ن د˘˘ي˘˘صسلا
فور˘˘ظ ل˘˘ظ ي˘˘˘ف د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ي»
يصشفت ءارج ةبعصص ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا

دعاصصت بناج ىلإا ،انوروك ءابو
،ةفلتخملا ةي˘ن˘مأ’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا

كصسم˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘لإا و˘˘˘عد˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م
لمعلا يف ةحجان˘لا برا˘ج˘ت˘لا˘ب
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘˘م
قيصسنتلل تايلآا عصضوب اهلاكصشأا

نيب تاربخلاو براجتلا لدابتو

.«ةيبرعلا لودلا
نأا قايصسلا تاذ يف فاصضأاو

يف ةيرئازج˘لا ة˘طر˘صشلا ة˘بر˘ج˘ت
انوروك سسوريف راصشتنا ةهجاوم
ىلع تدمت˘عا» ،ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو
زيزعتل سسوردم ينمأا ططخم
ةحصصلاو ةنيكصسلا ،ماعلا نمأ’ا
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ه˘ت˘ي˘عو˘تو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
اهلاكصشأا لكب ةميرجلا ةبراحمل
ة˘يو˘ج˘لا تاد˘حو˘لا˘ب ة˘م˘عد˘م˘لا
نمصضت امك .«ينطولا نمأÓل
˘‐نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘صضي‐ ط˘ط˘خ˘م˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘صست»
ذيفنت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسل˘ل ة˘ير˘صشب˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ي˘ح˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ف˘˘ي
،91‐ديفوك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ل
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع د˘˘يد˘˘صشت لÓ˘˘خ ن˘˘م
رجحلا تيقاوم مارتح’ ةبقارملا
تاي’ولا يف يئزجلا يلزنملا
فوقولا اصضيأاو ،رجحلاب ةينعملا

لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
قفارملا ىوتصسم ىلع يحصصلا

ةيحايصسلا ،ةيموم˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’او
تا˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو قدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
سشقان دقف ،ةراصشإÓل.«ةيراجتلا
ةرودلا هذه لÓخ نوكراصشملا

ة˘ما˘ه˘لا ع˘ي˘صضاو˘م˘لا ن˘˘م ادد˘˘ع
،لا˘م˘عأ’ا لود˘ج ي˘ف ة˘جرد˘م˘لا

ة˘مزأا تا˘ي˘˘عاد˘˘ت» ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب نـم
ىلع دجتصسملا انوروك سسوريف
ة˘م˘ها˘صسم رودو ي˘بر˘ع˘لا ن˘مأ’ا

يف ةينمأ’ا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
 .«اهتهجاوم

ز.صسواط

  يراجلا صسرام13 لبق

ةبلاطم تاباقنلا
ريدقت عاديإاب
 اهتيليثمت
لمعلا ةرازو تعد
نامشضلاو ليغششتلاو
تامظنملا صسمأا يعامتجلا
ءارجألا لامعلل ةيباقنلا

ىدل ةلجشسملا لمعلا بابرأاو
رشصانعلا عاديإا ىلإا اهحلاشصم
ريدقتب حمشست يتلا

13 هاشصقأا لجأا يف اهتيليثمت
.1202 صسرام
اهل نايب يف ةرازؤلا تركذو
ةيباقنلا تامظنملا

رشصانعلا عاديإا ةيمازلإا»ـب
ريدقتب حمشست يتلا

ةشصنملا ربع اهتيليثمت
ىلع ةرفؤتملا ةيمقرلا
،ةرازؤلل ينورتكللا عقؤملا

صسرام13 هاشصقأا لجأا يف
ماكحأل اقبط كلذو ،1202
تايفيكب قلعتملا نؤناقلا

يباقنلا قحلا ةشسرامم
.«ممتملاو لدعملا

تامظنملا» نأا تدكأاو
رشصانع غلبت ل يتلا ةيباقنلا

ةيباقنلا اهتيليثمت ريدقت
،انؤناق ةددحملا لاجآلا يف
ةيليثمت ريغ اهرابتعا نكمي

73 ةداملا ماكحأل اقبط
‐41 مقر نؤناقلا نم رركم
اهل نكمي ل يلاتلابو ،09
اهتايحÓشص ةشسرامم
ماكحأا يف اهيلع صصؤشصنملا
نؤناقلا نم83 ةداملا
تعشضوو.«افنآا رؤكذملا
فرشصت تحت ةرازؤلا
اديرب ةيباقنلا تامظنملا
حرط لجأا نم اينورتكلا
ىلع ةباجإلاو مهتلاغششنا

تاذ مهتاراشسفتشسا ةفاك
.عؤشضؤملاب ةلشصلا

ز.صسواط



watan@essalamonline.com

5 1892ددعلا ^2441 نابعشش5ـل قفاؤملا1202 صسرام81صسيمخلاثدحلا

هنأا ردصصملا تاذ حصضوأاو
ةفداهلا دو˘ه˘ج˘لا قا˘ي˘صس ي˘ف»
ةنيكصسلاو ن˘مأ’ا ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا
،ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف
زرا˘˘˘ف˘˘˘مو تاد˘˘˘حو تذ˘˘˘ف˘˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

01 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ديدع ،1202 سسرام61 ىلإا
اهجئاتن دكؤوت يتلا تايلمعلا

ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘˘صس’او
اندÓب ةيامح ىلع ة˘ح˘ل˘صسم˘لا

تاد˘يد˘ه˘ت˘لا لا˘كصشأا ل˘ك ن˘م
تاذ تا˘˘˘˘˘فآ’او ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مأ’ا
.«ةلصصلا

هنأا ىلإا ةليصصحلا تراصشأاو
،باهرإ’ا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا»
يرصصن˘ع ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل م˘˘عد
،تليصسمصسيتو ةصسبت نم لكب
تر˘˘مدو تف˘˘صشك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
40 ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ب ىر˘˘خأا ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
ةيباهرإ’ا تاعامجلل ئ˘با˘خ˘م
عنصصلا ةيديلقت ةلبنق يوحت
ةقلط99 ةريخذلا نم ةيمكو
تاد˘ع˘مو ة˘يوا˘˘م˘˘ي˘˘ك داو˘˘مو
تارجفتملا ةعانصص يف لخدت
.«ةيئاذغ داوم ىلإا ةفاصضإ’اب

م˘ت» ،قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ةيديل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق3 ر˘ي˘˘مد˘˘ت
ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كب ع˘˘ن˘˘صصلا

ف˘صشك م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو
عو˘˘ن ن˘˘˘م سشا˘˘˘صشر سسد˘˘˘صسم
ةريخذ ينزخمو فوكينصشÓك
.«سسانيمأا نإاب

ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
دوهجلل ةلصصاومو ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
ءاصضقلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا

،تاردخملاب راجت’ا ةفآا ىلع
ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا»
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
حلاصصم فلتخم عم قيصسنتلاب
تاردخ˘م ر˘جا˘ت13 ،ن˘˘˘مأ’ا

تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ تز˘˘ج˘˘حو
يحاونلا فلتخم ربع ةقرفتم
نم ةريبك تايمك ،ةيركصسعلا
41ـب ردق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
امارغوليك22و ارا˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تلوا˘˘˘˘ح
دودحلا ربع اهلاخدإا ةيمارجإ’ا

.«برغملا عم
تفقوأا» ،ددصصلا اذه يفو

ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لا ح˘˘لا˘˘صصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
دود˘˘ح˘˘لا سسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
،ةثلاثلاو ةيناثلا نيتيركصسعلا

11 ةقر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
31 تطبصضو تاردخم رجات
نم مارغوليك5,86و اراطنق
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
تاردخم ر˘جا˘ت02 في˘قو˘ت
نم مارغول˘ي˘ك5,35 ز˘ج˘حو
08423 اذ˘˘كو ةدا˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
تايلمع يف اصسول˘ه˘م ا˘صصر˘ق
ةيركصسع يحاون ربع ةفلتخم
.«ىرخأا

تف˘قوأا» ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تصسارنمت نم لكب يبعصشلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
171 ،سسا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا نإاو تنا˘˘جو
ةبكرم03 تزجحو اصصخصش

87و ايئابره˘ك اد˘لو˘م131و
تاد˘ع˘˘مو ط˘˘غ˘˘صض ة˘˘قر˘˘ط˘˘م
ىرخأا تازيهجت اذكو ريجفت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صست
نع عورصشملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
05 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،بهذ˘˘لا

بهذلا ماخ طيلخ نم اصسيك
ن˘م ن˘ط8,86و ةراج˘ح˘لاو
.«ةيئاذغلا داوملا

31 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت» م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
قدانب7 زجحو ارخآا اصصخصش

5,572و يلآا سسدصسمو ديصص
دوراب˘لا ةدا˘م ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
ةصشوطرخ5831و دو˘˘˘صسأ’ا

0111و ديصصلا قدانبب ةصصاخ
غ˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو
فلتخم نم ةدحو00441و
1935و ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو
تايلمع لÓ˘خ ،تا˘بور˘صشم˘لا

ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘ن ة˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
مأاو ةركصسبو يداولاو ةلقرو
ة˘ن˘˘تا˘˘بو ة˘˘م˘˘لا˘˘قو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

.«نازيلغو
ت’وا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا» م˘˘˘تو

ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت
ارتل25281 ـب ردقت دوقولا
فرا˘ط˘˘لاو ة˘˘صسب˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
جربو فودنتو سسارهأا قوصسو
.«راتخم يجاب

ن˘كم˘˘ت» ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
طاب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘صسلا سسار˘ح
ةيعرصش ريغ ةرجه ت’واحم
مهنيب نم اصصخصش99 ذاقنإاو
اوناك ةيبرغم ةيصسنج نم81
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ف˘˘ل˘˘صشلا ن˘˘م ل˘˘كب ع˘˘ن˘˘˘صصلا

نار˘˘هوو تن˘˘صشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
فيقوت مت ا˘م˘ي˘ف ،م˘نا˘غ˘ت˘صسمو
نم يعرصش ريغ ارجاهم771
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج
سسا˘ن˘˘ي˘˘مأا نإاو ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘ي˘˘ع
.«راصشبو ناصسملتو

عؤبشسأا لÓخ صشيجلا حلاشصمل ةليشصح يف

 نييباهرإÓل ئباخم4 فصشكو معد يرصصنع فيقوت

فيرشش نب قوراف

تايلمع ،يراجلا صسرام61 ىلإا01 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعششلا ينطؤلا صشيجلا تادحو تذفن
نييباهرإÓل ئباخم4 فششكو ةيباهرإلا تاعامجلل معد20 يرشصنع فيقؤت نع ترفشسأا ةديدع

.ينطؤلا عافدلا ةرازو صسمأا اهنع تفششك ةليشصح بشسح ،عنشصلا ةيديلقت لبانق3 ريمدتو

صسؤلهم صصرق فلآا01 نم رثكأا ىلإا ةفاشضإا

 لجيجب تاردخملا نم غلك551 نم رثكأا زجح

ةنتابب تاردخملا نم غلك4 ةبارق زجح

  غابدلا ةيوازب رودق رشصق ةيدلب

 راردأاب نلز“ رصصقب هلاخ حبذي باصش

 ناشسملت

 تاردخملاب ةرجاتملا يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت

لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ن˘مأا ل˘ج˘˘صس
ةيصضق6313 ،0202 ة˘ن˘صس
زا˘˘ج˘˘نإا ة˘˘ب˘˘صسن˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا

ةيصضق991 اهنم ،%25,77
مت ،تاردخملا مئارجب ةصصاخ
772,551 زجح  اهرثإا ىلع
عو˘ن تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك
يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا بن˘˘˘ق˘˘˘لا ج˘˘˘ن˘˘˘تار
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
،سسو˘ل˘ه˘˘م سصر˘˘ق00001
وذ ل˘˘˘ئا˘˘˘˘صس ةرورا˘˘˘˘ق211
في˘قو˘ت ع˘م ،رد˘خ˘م لو˘ع˘ف˘م
09 عاد˘يإا م˘ت ا˘صصخ˘˘صش452
لباقم تقؤوملا سسبحلا مهنم
نم غلك90 نم رثكأا زجح
275 ،يدن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ج˘ن˘تار
8559 ،بنقلا قوحصسم امارغ
ةيلقعلا تارثؤوملا نم اصصرق
وذ ل˘˘ئا˘˘˘صس ةرورا˘˘˘ق801و
فيقوت اذكو رد˘خ˘م لو˘ع˘ف˘م
ة˘ن˘صس لÓ˘خ ا˘طرو˘ت˘˘م171
9102.

،هذ˘ه ة˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لا تءا˘˘جو

ةيفحصصلا ةودنلا سشماه ىلع
ناطلصسب ،اهيلع فرصشا يتلا

ن˘˘مأا سسي˘˘ئر ن˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج
سضر˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ،ة˘˘ي’و˘˘لا

ح˘لا˘صصم تا˘طا˘صشن ة˘ل˘ي˘˘صصح
ةنصس لÓخ لجيج ةي’و نمأا

ة˘ن˘صسب ا˘ه˘ت˘نرا˘ق˘مو0202
9102.

يف سضافخنا ليجصست متو
تاكلتمملاب سساصسملا اياصضق
،0202 ةنصس اهددع غلب يتلا

4811 لباقم ،ةيصضق5501
اذكو9102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس لÓ˘˘˘خ
ةرصسأ’ا اياصضق يف سضافخنا

93 ليجتصسب ،ةماعلا بادآ’او
،0202 ة˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘صضق
ةنصس لÓخ ةيصضق15 لباقم
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘صضإ’ا˘˘˘˘˘ب ،9102
م˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
ة˘ن˘صس ة˘ي˘صضق271 تغ˘˘ل˘˘ب
ةيصضق291 لبا˘ق˘م0202
.9102 ةنصس

ع.دلاخ

ة˘˘˘قر˘˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تحا˘˘˘˘طأا
عورصشملا ريغ راجت’ا ةحفاكم
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب
جور˘م˘ب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
نم يناثلا هدقع يف تاردخم
007.3 تز˘˘˘ج˘˘˘حو ،ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ف˘ي˘كلا ةدا˘م ن˘م مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ةيلمعلا هذ˘ه تذ˘ف˘نو.جلاعملا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسا ر˘˘˘ثإا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘ير˘˘ح˘˘تو
دو˘جو لو˘ح ،ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع
ةيم˘ك ج˘يور˘ت دد˘صصب ،سصخ˘صش
،كلذ دعب ةرصشابمو ،تاردخملا
ع˘صضو˘ب ر˘صصا˘ن˘ع˘لا تاذ تما˘˘ق
نم م˘ه˘ت˘ن˘كم ،ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ
هتزوحبو ،هب هبتصشملا فيقوت

تاردخملا نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
نم ةحيف˘صص04 يف ةلث˘م˘ت˘م
اهنزو ردق جلاعملا فيكلا ةدام
،مارغ007و تامارغوليك3ـب

ر˘صصن˘˘لا ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
لامكتصسا دعبو .ةنتا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
ميد˘ق˘ت م˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
تاذ يفو.ةصصتخملا ةيئاصضقلا
ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘فأا ع˘˘صضو ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا
ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا

نيصصخصش طاصشنل ادح ،ةناورم
ةنصس94و03 رمعلا نم ناغلبي
تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت نا˘فر˘ت˘˘ح˘˘ي
لخاد طبصض نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

اصصرق111 ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘كصسم
،عاونأ’ا فلتخم ن˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘م
20 لوديريبوزيا ءاود ةنينق91
حÓ˘صس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب غ˘˘ل˘˘م
ن˘˘ي˘˘كصس ن˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع سضي˘˘˘با

غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
تادئاع نم ربتعي جد00081
.جيورتلا

م.ءامشسأا

ر˘˘صصق نا˘˘كصس ظ˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
رودق ر˘صصق ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن’ز˘م˘ت
ة˘يواز ةر˘ئاد˘ل ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا
ىلع نوميميت ةي’وب غابدلا

باصش اهلطب لتق ةميرج عقو
حبذب ماق ر˘م˘ع˘لا ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف
ةيحصضلا.هلزنمب هنفدو هلاخ
لصضفو ةمصصاعلا نم ردحني
دعب غابدلا ةيوازب رارقتصس’ا
ىقبتو ،اهب ةعرزم ىرتصشا نأا

يف ةلوهجم ةميرجلا بابصسأا
لو˘ح لاو˘˘قأ’ا برا˘˘صضت ل˘˘ظ
يناجلا ىدل ةقرصسلا ةين رفوت
ى˘ل˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا ه˘˘ت˘˘ب˘˘غرو
تقلأا نمأ’ا حلاصصم .سضرأ’ا
د˘ع˘ب ي˘نا˘ج˘لا ى˘ل˘ع سضب˘˘ق˘˘لا
تلا˘˘حأاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد تا˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت
يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا
 .هتمكاحم راظتنا

رداقلادبع يوانششك .نع

ةميرجلا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف
تنكمت يرصضحلا طصسولا يف
ةرو˘صصن˘م ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘صصم
ناصسمل˘ت ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةيمارجإا ةكبصشل دح عصضو نم
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م
ةصسمخ فيقوتو تارد˘خ˘م˘لا˘ب
عم مهيف هبتصشم سصاخصشأا50
ن˘˘م ا˘˘مار˘˘˘غ036 ز˘˘˘ج˘˘˘˘ح
غلبمو جلاعم فيك تاردخملا

ن˘م جد00028 ردق˘ي ي˘لا˘م

مومصسلا هذهل جيورتلا تادئاع
ءار˘جإا زا˘ج˘نا م˘ت˘ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘كر˘˘مو
ة˘ي˘صضق ن˘ع م˘هد˘صض ي˘ئا˘˘صضق
ع˘يزو˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لاو بير˘ه˘ت˘˘لا
تارد˘خ˘م˘لا م˘ي˘ل˘صستو ن˘˘ح˘˘صش
كرحم تاذ ةبكرم لامعتصساب

ةمظنم ةيمارجإا ةعامج نمصض
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘˘مد˘˘ق
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
 .ناصسملت

صشاتيلتؤب ع

ةرئادلا صسيئر ليحرب اؤبلاط

 نوجتحي ضسابعلب يديصسب بوي نب يلع يديصس ونطاوم
نا˘˘˘كصس ،سسمأا ،سضف˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

نب يلع يديصس ةرئاد تايدلب
ر˘ق˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب او˘˘ما˘˘قو بو˘˘ي
ل˘ي˘حر˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ةر˘˘ئاد˘˘لا

لجا نم ديحو لحك اهصسيئر
ةيجاجت˘ح’ا م˘ه˘ت˘كر˘ح ف˘قو
ع˘˘˘صضو˘˘˘لا رو˘˘˘هد˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
 .يحاونلا

ن˘˘˘˘ع ء’ؤو˘˘˘˘ه بر˘˘˘˘عأاو
ع˘˘صضو˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘صس
هصشيعت تتاب يذلا يثراكلا
˘مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ب˘˘صسح ا˘˘ه˘˘لو˘˘صصح
اهب زفقل˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘نإا ع˘يرا˘صشم
ىربكلا رئاودلا فاصصم ىلإا
ى˘˘ل˘˘ع او˘˘با˘˘عأاو ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘˘ب
ذ˘ن˘مو يذ˘لا ةر˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر

رقفلا ةرؤوب تعصستا هبيصصنت
ةرئادلا تايدلب ينكاصس نيب

زوعلا ةيلوؤوصسم هولمح ثيح
يف اهنودباكي يتلا ةجاحلاو
ام بب˘صسب ت’ا˘ج˘م˘لا ى˘ت˘صش
بصصا˘ن˘م ماد˘ع˘˘ن’ هو˘˘ع˘˘جرأا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا را˘ق˘˘ت˘˘ف’ ل˘˘غ˘˘صش
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط تاذ ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ل
اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا يدا˘صصت˘قا
نمو ،ةلماعلا ديلا باطقتصسا
ي˘ت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘هأا ن˘˘ي˘˘ب
،ة˘ه˘ج˘لا و˘˘ن˘˘طاو˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
يعام˘ت˘ج’ا ن˘كصسلا بل˘ط˘م
بلا˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإ’ا
ن˘ع جار˘فإ’ا˘ب نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ى˘ل˘ع ةدا˘يز ة˘ي˘ن˘كصس ة˘˘صصح
هذ˘˘ه ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض
ةرئادلل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘صصح˘لا

041ـلا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ت ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تايدلبلا ربع ةعزوم ةدحو
نا˘كو اذ˘ه ،ةر˘ئاد˘ل˘ل ثÓ˘ث˘لا

ةربنب در دق  ةي’ولا يلاو
لوؤوصسم˘لا ه˘نأا˘ب Ó˘ئا˘ق  ةدا˘ح
رداق˘لا ة˘ي’و˘لا ن˘ع د˘ي˘حو˘لا

زا˘ه˘ج˘لا ل˘م˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘ل˘ع
يأ’ ق˘ح˘˘ي ’و يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ناو ىتح ناك امهم سصخصش
ريدم يأا مييقت ابختنم ناك
،هنود ةرئاد سسيئر وأا يذيفنت
ه˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘˘عاو
ن˘ع جار˘فإ’ا˘ب ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كصسلا ة˘˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘˘لا
مداقلا عوبصسأ’ا ةيعامتج’ا

ي˘ف كلذو ،ر˘يد˘ق˘ت ى˘صصقأا˘ك
نيبختنم تاحيرصصت باقعأا

.ةرئادلا سسيئر رييغتب تبلاط
 ودبع.صص

 اهعيب ةداعإاو اهلقشصب مؤقي

قراصس فيقوت
جربب روبقلا دهاوصش
 جيريرعوب
جرب ةمكحم ةباين تعدوأا
ماخر قراشس جيريرعؤب
ءاهتنا دعب ،صسبحلا رؤبقلا
اهترششاب يتلا تاقيقحتلا
ةحفاكم راطإا يف ،ةطرششلا
طشسؤلا يف ةميرجلا
تنكمت ثيح .يرشضحلا

يرشضحلا نمألا حلاشصم
جرب ةيلو نمأاب نماثلا

عؤبشسألا جيريرعؤب
صضبقلا ءاقلإا نم يشضاملا

،رؤبقلا صسندمو قراشس ىلع
ىلإا دؤعت ةيشضقلا عئاقو
صصؤشصخب اياحشض ىؤكشش
ىلإا مهيوذ رؤبق صضرعت
،مدهلا  بيرختلا لعف
دهاؤششلا ةقرشسو صسيندتلا
اهرثإا ىلع ،ةيماخرلا

ةباينلا عم قيشسنتلابو
ةحلشصملا ترششاب ةيلحملا

دعب تنكم يتلا اهتاقيقحت
ةيطرششلا تايرحتلا
ةيؤه ديدحت نم ةقيمعلا
ةقرشسب مؤقي يذلا لعافلا
حئافشصلاو دهاؤششلا
اهلقشصب مؤقي مث ةيماخرلا

،ديدج نم اهعيب ةداعإاو
فلم زاجنا مت هيلعو
ناؤنعب هدشض يئاشضق
 .رؤبقلا صسيندتو ةقرشسلا

عيمج لامكتشسا دعب
مت ةينؤناقلا تاءارجإلا

ةباينلا مامأا ينعملا ميدقت
هقح يف ردشصيل ةيلحملا
.  عاديإلاب رمأا

فيرشش نب قوراف
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.نيط˘صسل˘ف ن˘م ءا˘ج ر˘خآا جذو˘م˘ن
سسيئرلا ملصستل لو’ا مويلا ذنمف
ةلم˘ج ن˘ل˘عا ،ه˘ما˘ه˘م ي˘كير˘م’ا

نا ىلا ترصشا يتلا فقاوملا نم
يطاعتلا يف ةديدج ةلحرم كانه
امو ،ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ع˘م
نيوانع تأادب ىتح مايا ’ا يه
يت˘لا ن˘ل˘ع˘لا ى˘لا ر˘ه˘ظ˘ت ه˘ت˘ط˘خ
«نرقلا ةقفصص» ـب اقح’ تفرع
بعصشلا قوقح عم ىطاعتت يتلا
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب سسي˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

رظنت ’و ،ةدحومو ةدحاو قوقح
بعصشك ينيطصسلفلا بعصشلا ىلا

ةدحاو ةين˘طو قو˘ق˘ح ه˘ل د˘حو˘م
’ ةقفصصلا هذه نا لب .ةدحومو
ةينطولا قوقحلاب ،Óصصا فرتعت
فرتعم قوقح اهنا ،ةينيطصسلفلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ع نا ل˘˘˘ب ،ا˘˘˘ي˘˘˘لود ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘م˘صشا˘غ˘لا ةو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ن˘˘عو
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذ˘˘˘لاو
ةراد’ا نا˘˘كرأا˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا يه لي˘ئار˘صساو ة˘ي˘كير˘م’ا

يطاعتلا ةقيرط تددحو تمصسر
هرابتعاب ينيطصسلفلا بعصشلا عم
’ ة˘ي˘نا˘كصس تا˘عو˘م˘ج˘م در˘ج˘م
تارارق ’و ا˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘طو قو˘ق˘ح
..اهمعدت ةيلود ةرصسا وا ةيلود
ةئيهتب ةيكيرم’ا ةراد’ا تأادب
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا ءاو˘˘˘ج’ا

تن˘ل˘عا˘ف ،ا˘ه˘ت˘ط˘خ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’
ة˘م˘صصا˘ع سسد˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘فار˘˘ت˘˘عا
ةمظنم ةرافصس تقلغاو ،نايكلل
تربتعاو ،نطنصشاو يف ريرحتلا
رما تانطوتصسملاو ناط˘ي˘ت˘صس’ا

نونا˘ق˘لاو سضقا˘ن˘ت˘ي ’ ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
كانه نا تدجو نيحو .يلودلا

،ةطخلا هذه ريرمت يف ةبوعصص
يهو ةليدبلا ةطخلا ىلا تأاجل
تعطق˘ف ،يدا˘صصت˘ق’ا ط˘غ˘صضلا

ةلا˘كو ة˘نزاو˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ها˘صسم
(0�3) و˘ح˘ن ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ثو˘˘غ˘˘لا

تع˘˘ط˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ر’ود نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ن˘ع ا˘ه˘تاد˘˘عا˘˘صسم
،سسدقلا يف ةيميلعتلاو ةيحصصلا

ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تصضر˘˘˘˘فو
ه˘ب˘صشا ارا˘صصح ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘˘م كلذ ر˘˘ي˘˘غو ..ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةدقعلا راطا يف جردنت تاءارجا
ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘صسا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘م’ا
..«تابوقع»

ادماصص ينيطصسلفلا فقوملا لظ
،ة˘ي˘كير˘م’ا ة˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل ا˘˘صضفارو
نافقوم ةماعلا ةيع˘م˘ج˘ل˘ل نا˘كو
فار˘ت˘ع’ا تصضفر ن˘ي˘ح نا˘ما˘˘ه
،ل˘ي˘ئار˘صس’ ة˘م˘صصا˘ع سسد˘ق˘˘لا˘˘ب
ا˘˘ه˘˘م˘˘عد تد˘˘كا ن˘˘ي˘˘˘ح ا˘˘˘صضياو
تلصصاو امي˘ف ..ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو˘ل
دعب اهطغصض ةيكيرم’ا ةراد’ا
ق˘˘˘صشلا تن˘˘˘ل˘˘˘˘عا د˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك نا
ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘م يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

ة˘˘صشرو ي˘˘˘ف�102 نار˘˘يز˘˘˘ح
حلفت مل يتلا ،نيرحبلا ‐ ةمانملا
،يداصصتقا فده يا قيقحت يف
ديزم نع ةرابع ناك هتققح امو
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تا˘˘قار˘˘˘ت˘˘˘خ’ا ن˘˘˘م
امف ..ةيبرعلا لودلا عم عيبطتلا

ةراد’ا فار˘˘˘طا د˘˘˘حا ن˘˘˘م نا˘˘˘˘ك
ةراد’ا نا نلعا نا ’ا ةيكيرم’ا

قفاو ءاوصس اهتطخ يف ةيصضام

او˘ق˘فاو˘ي م˘ل ما نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا
ةراد’ا نو˘كت اذ˘ه˘˘بو ..ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نع ماثللا تطاما دق ةيكيرم’ا

ة˘ي˘نا˘كما م˘˘هوو ة˘˘عد˘˘بو ة˘˘بذ˘˘ك
،ل˘خاد˘لا ن˘م ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
تصسي˘ل ة˘ق˘ف˘˘صص ا˘˘ه˘˘نا د˘˘كأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل
،سشاقنلل ’و راوحلل ’ ةحورطم
..ةوقلابو يروفلا قيبطتلل لب
ةنج˘ل˘لا ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا
رير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
را˘يا ر˘ه˘صش ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ب ،0202
ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسا ع˘˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘˘لاو
تايلم˘عو م˘صضلا ة˘ط˘خ ة˘ي˘صضرأا
مجر˘ت˘ي م˘ل ه˘نا م˘غرو ،ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
بحصسك ىرخا ة˘يد˘ج تاو˘ط˘خ˘ب
يطاعتلاو ،ليئار˘صسإا˘ب فار˘ت˘ع’ا

بع˘صشل˘ل لÓ˘ت˘حا ة˘لود˘ك ا˘ه˘ع˘˘م
ي˘ف ق˘ح˘لا ل˘ك ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

لاكصشأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ه˘ت˘موا˘ق˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘لا˘˘صضن˘˘˘لا
ذا˘خ˘تاو ،ة˘ح˘ل˘صسم˘لا ة˘موا˘ق˘˘م˘˘لا
ةينطولا ةدحولا زيزعتل تاءارجإا

تÓخد˘ت˘لا لا˘كصشأا ل˘ك لا˘ف˘قإاو
رابتع’ا د˘ي˘ع˘ي ا˘م˘بو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
ينيطصسلفلا ينطو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل

ايررح˘ت ا˘ي˘ن˘طو ا˘ج˘ما˘نر˘ب ه˘نو˘ك
ررحتلا ةكرحل رابتع’ا ةداعإاو
ةكرحك ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
لاصضنلا ةنهارلا اهتفيظو ررحت
ل˘˘كب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا در˘˘ط ل˘˘جا ن˘˘م
نإا د˘˘˘˘˘˘كأا ه˘˘˘˘˘˘نا ’ا ..ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صسلا
تارايخ نوكلتمي نيينيطصسلفلا
ةيصسايصسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ة˘ل˘يد˘ب
يكيرمأ’ا فقصسلاب ة˘مو˘كح˘م˘لا
ىلع نورداق م˘هو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
فقو ة˘لأا˘صسم ن˘م د˘ع˘با با˘هذ˘لا
..تاقافت’اب لمعلا

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘˘م نا م˘˘˘˘غرو
ىوتصسم ىلا قتري مل ةيذيفنتلا

راصسملا جراخ ةيلاصضن تارايخ
ذنم ولصسوا قافتا همصسر يذلا
اذه نا ’ا ،نرق عبر نم رثكا
دادعتصسا ىلع ئكتملا فقوملا
ي˘ل˘ئا˘صصف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘لا˘˘صضن
عم ةل˘ما˘صش ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ب˘ع˘صشو

تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘فد ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عا ى˘˘لا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
يتلا مصضلا ةطخ نÓعا تيقوتب

لو’ا يف اهنÓعا سضرتفي ناك
،0202 ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا زو˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘م
عم عيبطتلا تاقا˘ف˘تا˘ب ة˘ي˘ف˘ت˘كم
ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن’ا سضع˘˘˘ب
نم ردا˘صصم تجر˘خو ..ة˘ي˘بر˘ع˘لا
نا يحوتل سضيب’ا تيبلا لخاد
ط˘ع˘ت م˘ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
ءدبلل ليئارصسإ’ رصضخأ’ا ءوصضلا
ة˘ف˘صضلا ن˘م ءاز˘جأا م˘صض ة˘ط˘خ˘˘ب
يكي˘ت˘كت ع˘جار˘ت ي˘ف ،راو˘غأ’او
..ه˘˘ت˘˘لا˘˘قو ق˘˘ب˘˘صس ا˘˘م˘˘ع ح˘˘˘صضاو
ة˘ي˘ل˘خاد تارا˘ب˘ت˘عا ى˘لا ة˘فا˘صضا
..ةيلودو ةيكيرما
رجفت لامتحاب ريكفتلا درجم نإا
وا ،هز˘غو ة˘ف˘صضلا ي˘˘ف ع˘˘صضو˘˘لا

ةط˘ل˘صسلا ءو˘ج˘ل ة˘ي˘نا˘كما ع˘صضو
،ولصسوا نع ةليدب تارايخ ىلا
با˘ح˘صصا ن˘م ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ع˘˘فد
تا˘ي’و˘لا ل˘خاد ءاو˘˘صس ،رار˘˘ق˘˘لا
ءاصضعا ىوتصسم ىل˘ع ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع وا سسر˘˘˘˘غ˘˘˘˘نو˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف
تاناملرب ،يبورو’ا ىو˘ت˘صسم˘لا

د˘يد˘ه˘ت˘لا ى˘لا ،ة˘ي˘جرا˘خ ءارزوو
..ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسا د˘˘˘صض تاءار˘˘˘جا˘˘˘ب
ةرو˘صص ل˘ي˘خ˘ت˘ن نا ا˘ن˘˘نا˘˘كما˘˘بو
ام اذا ي˘لود˘لاو ي˘بر˘ع˘لا ع˘قاو˘لا
ريرح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق تأا˘ج˘ل
عفر ىلا ةينيطصسلفلا ةطلصسلاو
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،ر˘˘ث˘˘كا ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘صس
كلذ˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صس’ا

لود ة˘فا˘ك فار˘ت˘عا˘بو ةدو˘جو˘˘م
ة˘ق˘ف˘صص تر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لا ،م˘لا˘ع˘لا
عم سضقانت مصضلا ةطخو نرقلا
تنا˘ك د˘قو ..ي˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘صس’ا تاءار˘˘˘˘ج’ا

ة˘ب˘صسا˘ن˘م ة˘صصر˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’او
ةليدب ةينيطصسلف تارايخ حرطل

ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا د˘حاو˘لا را˘ي˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع
اذه فصسÓل نمل ..تاصضوافملاب
ديحولا رايخلا لظو ،لصصحي مل
ةيكيرما ةرادا ىلع ناهرلا وه
نع ةفلتخم نوكت امبر ةمداق
..ةيروهمجلا ةراد’ا
ع˘ي˘م˘˘ج برا˘˘ج˘˘ت ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ي˘˘ف

ة˘˘˘˘يرر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
نيبتي ،ملاعلا يف ةيلÓقتصس’او
ر˘م˘ع˘ت˘صسم وا ل˘ت˘ح˘م ن˘˘م ا˘˘م نا
ةدار’ خ˘˘˘˘˘صضرو با˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا
سضعب نا وا ،ةلوهصسب بوعصشلا
تر˘ظ˘ت˘نا ة˘يرر˘ح˘ت˘لا تا˘كر˘ح˘لا
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا وا ل˘ت˘ح˘م˘لا
نم ءىطخو ،اهقوقحب اهل يتأايل
نا ن˘كم˘ي ل˘ي˘ئار˘صسا نا د˘ق˘ت˘˘ع˘˘ي
ن˘م ى˘˘ند’ا د˘˘ح˘˘ل˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘صست
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
نا˘هر˘لاو ةد˘صشا˘ن˘م˘لاو ىو˘كصشلا

ىطاعتت ن˘ل ة˘ي˘جرا˘خ لود ى˘ل˘ع
ودبت يت˘لا ،ا˘ه˘ح˘لا˘صصم ق˘فو ’ا

عم ةل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ق˘فاو˘ت˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صس’ا ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا

كلذ ىلع ليلدلاو ،ةيكيرم’او
ة˘ي˘بورو’ا لود˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك نا
د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا تح˘˘صصن
ناو ،ن˘ي˘ي˘كير˘م’ا ع˘˘م ماد˘˘صصلا
نا ن˘كم˘˘ي ’ ي˘˘بوو’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘يد˘˘˘ب نو˘˘˘كي
ةيلمع˘ل ا˘ه˘ت˘يا˘عر ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نإا :لو˘˘ق˘˘ن كلذ˘˘˘ل ..ة˘˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘لا
ةطلصسلا اهتذختا يتلا تاوطخلا
رارق قيبطت ةهجل ةينيطصسلفلا
تاقافتإ’اب مازتلإ’ا نم للحتلا

ءاقل تا˘جر˘خ˘مو ،تا˘م˘ها˘ف˘ت˘لاو
ة˘ي˘م˘ها ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘˘م’ا
ام اهنا ’ا ،اهريوطتو اهرارمتصسا

.ى˘˘لوأ’ا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع تلاز
،هتلئا˘عو و˘ل˘صسوا قا˘ف˘تا ءا˘غ˘لا˘ف
ةديدج ةلحرم لخد˘ن ا˘ن˘نا ي˘ن˘ع˘ي
نÓعا سضعبلا رظ˘ن˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت د˘ق
،ليئارصسا ىلع طقف سسيل برح
ةقباصسلا ةلحرملا لك ىلعو لب
تصسم تايعادت نم هتلمح امو
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ن˘˘˘يوا˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
نكمي ’ يلاتلابو ،ةينيطصسلفلا

ي˘˘لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
ةعومجم ربع ’ا يناطيتصس’او
ع˘م ة˘ي˘مدا˘صصت˘لا تاءار˘ج’ا ن˘م
ةنجللا عامتجا اهددح لÓتح’ا
رهصش رخاوا دقع يذلا ةيذيفنتلا
ةعو˘م˘ج˘م˘ب جر˘خو ،0202 را˘˘يا
نا ن˘كم˘ي ا˘ه˘نا د˘ق˘ت˘ع˘ن تارار˘˘ق
يف ةديدج قÓطنا ةطقن لكصشت

..ةلبقملا ةلحرملا عم يطاعتلا
ن˘م رذ˘حو ه˘ب˘ن ن˘م با˘صصا د˘ق˘ل
ةطلصسلا نع ردصص امب ءافتك’ا

طوغ˘صض را˘ظ˘ت˘ناو ،ف˘قاو˘م ن˘م
وا ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ
ة˘بذ˘ك ى˘ل˘ع نا˘هر˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا
م˘يو˘ع˘ت ةدا˘عا وا م˘صضلا ل˘ي˘˘جأا˘˘ت
ةطخ ريرمت ىلا دوقي امب ولصسوا
يا نودو يجيردت لكصشب مصضلا

ىتح وا يلود وا يبرع لعف در
ي˘لود˘لا م˘عد˘لا˘ف .ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
ريغ ،تاقو’ا لك يف بولطم
لاصضنلا ةحاصسل Óًيدب سسيل هنا
سضرأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ءوجللا نادلب يفو ةينيطصسلفلا

رصصنعلاف .تاتصشلاو تايلاجلاو
ي˘ف سسا˘صسأ’ا و˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،ي˘لود˘لا م˘عد˘لا ناو ،ة˘كر˘ع˘م˘لا
اهيلع ءانبلا بجي ةصصرف رفوي
ةبلاطم لجأا نمو ،ناديملا يف
تاو˘ط˘خ˘ب ي˘لود˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘لود˘لا˘ب فار˘ت˘عإ’ا˘ك ة˘ي˘˘فا˘˘صضإا
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘˘لا
عز˘نو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا دا˘˘صصت˘˘قإ’ا
سضرفو لÓتحإ’ا نع ةيعرصشلا

نم كلذ ريغو ،اهيلع تابوقع
ا˘˘مأا .ة˘˘ط˘˘غا˘˘˘صضلا تاو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ي˘لود˘لا م˘عد˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘عإ’ا

ر˘ي˘ط˘خ مÓ˘˘صست˘˘صسا و˘˘ه˘˘ف هد˘˘حو
سضرأ’ا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
نع لذم ريبع˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

.زجعلا ةلاح
ةير˘ظ˘ن ى˘لا سضع˘ب˘لا بور˘ه ا˘ما
ا˘ن˘˘كÓ˘˘ت˘˘ما مد˘˘عو «ا˘˘ند˘˘حو ا˘˘ي»
هذ˘ه˘ف ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا

ىوصس دو˘ق˘ت ن˘ل ىر˘خا ة˘ب˘ي˘صصم
ةكرحلا ىدل سسأايلا نم ةلاح ىلا
يت˘لا ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا
ا˘˘نوز˘˘خ˘˘م كل˘˘م˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘نا تد˘˘˘كا
ةدارا ىلا جاتحي ا˘ي˘لا˘ع ا˘ي˘لا˘صضن

ناو’ا نآا دقو .هرامثتصس’ ةيدج
سضعب هيدل لاز ’ نم عنتقيل
’ ءادجتصس’ا ةصسايصس نا ماهو’ا
بع˘˘˘صشلا ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ت نا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي
تاروطتلاو ،اقوقح ينيطصسلفلا
ةنهار˘م˘لا ة˘ي˘باو˘صص مد˘ع تت˘ب˘ثا

يذلا يكر˘ي˘م’ا ف˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ح˘˘لا˘˘صصل ازا˘˘ح˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘صس
برا˘ج˘ت تد˘كا د˘قو ..ل˘ي˘ئار˘صسا
ةيروث ةكرح نم ام نا خيراتلا
لصصحت نا تعاطتصسا ملاعلا يف
نم امو ،نمث نودب اهقوقح ىلع
ابوعصش حن˘م ر˘م˘ع˘ت˘صسمو ل˘ت˘ح˘م
ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت وا ا˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح ’ودو
..ةمواقملا ربع ’ا هلÓتحا
نا˘ك ا˘م˘ه˘مو ،ن˘م˘ث را˘˘ي˘˘خ ل˘˘كل
بع˘صشلا ه˘ع˘فد˘ي˘صس يذ˘لا ن˘م˘ث˘لا
رايخ راتخا ام اذا ،ينيطصسلفلا
،ة˘موا˘ق˘م˘لاو رر˘ح˘ت˘لاو ةد˘حو˘˘لا
عم ةنراقم ائيصش يواصسي نل وهف
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلاو ة˘ير˘صشب˘لا نا˘م˘ث’ا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسف˘ن˘لاو ة˘يدا˘صصت˘ق’او
تط˘ح نا ذ˘ن˘م ا˘ن˘ب˘ع˘صش ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد

قو˘ف ا˘ه˘لا˘حر و˘˘ل˘˘صسوا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صص
لاز ’و ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا د˘صسج˘˘لا
ل˘ما˘عو ،مو˘ي˘لا ى˘ت˘ح ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي
بعصشلا حلاصص يف سسيل تقولا
ىبل ام امئاد يذلا ينيطصسلفلا
Ó˘˘ف ..ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بجاو˘˘˘لا ءاد˘˘˘ن
..ءادنلا كلذ اريثك رظتني هوعدت
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ةديدجلا ةنيدملاب اهبلغأا

ةيوبرت تآاصشنم ةدعب معدتي ةديلبلاب ةيبرتلا عاطق
ةي’وب ةيبرتلا عاطق مsعدت
تآا˘صشن˘م ةد˘˘ع˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
زيح تلخد اهمظعم ةيوبرت
ةيبرغلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ط˘˘˘ب˘˘˘صضلا˘˘˘بو ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،نانيعوب ةديدجلا ةنيدملاب
زيز˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لاو
اروطت دهصشي يذلا عاطقلا

تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ارار˘ق˘ت˘˘صساو
بصسا˘كم˘لا ى˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
تانا˘ح˘ت˘م’ا ي˘ف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ىوتصسم ىلع مأا ةيمصسرلا
،ةلج˘صسم˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا د˘صس
لقنلاو ةئفدتلا رارغ ىلع
.تاميمرتلاو يصسردملا

ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ناوتصش ديهصشلا ةط˘صسو˘ت˘م
‐0013 ي˘˘˘ح˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
نكصسم0001‐0062
ذيمÓتلا لابقتصس’ نانيوبب
تارابتخا نم ءاهتن’ا دعب
م˘˘ت د˘˘˘قو ،لوأ’ا ل˘˘˘صصف˘˘˘لا

ق˘˘˘فار˘˘˘م ل˘˘˘ك ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ءاد˘صسإا ع˘م تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو
سصئا˘ق˘ن˘لا سضع˘ب كراد˘˘ت˘˘ل
تا˘˘˘ظ˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فرو
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
ح˘ت˘ف م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،زا˘˘ج˘˘نإ’ا

ةر˘هز ةو˘خإ’ا ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
نكصسم0005 ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب

بلاوح ةطصسوتمو نانيوبب
ة˘ن˘يد˘م˘لا سسف˘ن˘ب مÓ˘˘عو˘˘ب
ى˘لإا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
نم ؛ةديدجلا ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا

تزز˘˘˘ع˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
ا˘صضيأا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
0005 ي˘ح˘ب ن˘ي˘ت˘يو˘نا˘˘ث˘˘ب
ةيونا˘ثو نا˘ن˘يو˘ب˘ب ن˘كصسم
يحب رموصسن ةمطاف ةل’
مت ناتللاو نكصسم00001
قفارملا عيمجب امهزيهجت
لÓخ امهحتف متيصس يتلاو
مداقلا ي˘صسارد˘لا م˘صسو˘م˘لا

1202‐2202.
نيعمجم نيصشدت مت امك
يح نم لكب نييصسردم
مامحلا فاك يحو لدع
،سشي˘˘ع˘˘ي د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ر˘ي˘˘فو˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو
ةد˘يد˘ج ة˘يو˘بر˘ت ل˘كا˘˘ي˘˘ه
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘صست
ريفو˘تو ن˘ي˘ماود˘لا ما˘ظ˘ن

نيرطؤوملل لمعلا فورظ
تحب˘صصأا ذا ،ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا
’ ما˘صسقأ’ا ل˘غ˘صش ة˘ب˘صسن
املع ،اذيملت52 ىدعتت
هذه تملتصسا ةي’ولا نأا
02 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا

،اديدج ايصسرد˘م ا˘ع˘م˘ج˘م
6 مÓ˘˘˘ت˘˘˘صسا ع˘˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘م
لÓ˘خ ىر˘خأا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘م
.نيمداقلا نيرهصشلا

ق.صس

ةشصاهلو ةرئاد نم تقلطنا تاءاقللا ةلشسلشس
تنصشومت نيعب يندملا عمتجملا

نيلوؤوصسملل هتلاغصشنا عفري
تاءاقللا ةلصسلصس راطإا يف
ع˘م ة˘يرود˘لا ة˘˘يروا˘˘صشت˘˘لا
ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘ب˘ع ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘صصا˘ه˘لو ةر˘ئاد ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب
نيي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو
ةر˘˘˘˘˘˘ئاد سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر سصصصخ
سسي˘ئر ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘صصا˘˘ه˘˘لو
يدلبلا يبعصشلا سسل˘ج˘م˘لا

ةين˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعاو
تايعمجلا عم ءاقل ةرئادلل
،ةرئادلا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ط˘صشا˘ن˘لا

ءاغصصإ’او عامتصسÓل اذهو
ىلا ةيمارلا م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشن’
يصشيعملا مهراطإا نيصسحت
وه امب اهب لفكتلا لجا نم
تا˘ي˘جا˘ح˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘تو حا˘ت˘م
ةم˘ل˘كلا د˘ع˘ب.ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةرئادلا سسيئرل ةي˘ب˘ي˘حر˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘˘خ د˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لا
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لآا ز˘˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت
لا˘صصت’ا تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘˘مو
ءانبلا راوحلاو ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو
تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م
ار˘ظ˘ن ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ثع˘ب ي˘ف لا˘ع˘ف˘لا ا˘هرود˘ل
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘˘يد˘˘لا
ة˘ماد˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ما˘˘صشلا
ن˘˘م˘˘صضي ا˘˘م˘˘ب ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا˘˘˘ب
يصشيعملا راطإ’ا نيصسحت
مهلخدت لÓخو .نطاوملل

نع تايعمجلا ولثمم ربع
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشنا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ةر˘ئاد˘لا ة˘ن˘كا˘صس ي˘ن˘طاو˘م
‐ يف امو˘م˘ع ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ةئيهتلا‐ةيمو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا

د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘تو ة˘˘˘ير˘˘˘صضح˘˘˘لا
‐كلا˘˘صسم˘˘لاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لا
بور˘صشلا ءا˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا

فر˘˘˘˘˘˘˘صصلا تاو˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ةئي˘ه˘تو م˘ي˘عد˘ت‐ي˘ح˘صصلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

˘‐ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
بلا˘ط˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘˘خأا
رباقملا ةيمومعلا قئادحلا

ةيمومعلا قفارملا سضعبو
.ةيراوجلا قاوصسأ’اك
نم تاحورصش ميدقت دعبو
اهتل˘ت ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر فر˘ط
تاعاطقلا ءاصسؤور تÓخدت
ع˘يرا˘صشم˘لا لو˘ح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةدئافل ةجمرب˘م˘لا ة˘يو˘ي˘ح˘لا
نأا˘م˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘˘طا˘˘ق
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو ة˘يو˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

نأا ةصصاهلو ةرئاد ينطاوم
ىعصست ةيمومعلا تاطلصسلا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ثاد˘حإ’
د˘صصق ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشنا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صسلا
عا˘م˘ت˘صس’ا أاد˘ب˘م د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
را˘˘كفأ’او تا˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ل
نوؤوصشلا رييصست يف ةءانبلا
اهنا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘ط˘ل˘صسلا ر˘˘يو˘˘ن˘˘ت
ماعلا حلاصصلل ةمدخ رارقلا

نينطاوملا تايجاحل ةيبلتو
.ةيلبقتصسملا مهتاعلطتو

ةنؤب نيشسح

نم ءاهتنلا ىلع ديكأاتلا لÓخ نم كرابملا ناشضمر رهششل اهتاريشضحت مناغتشسم ةيلؤب ةيلحملا تاطلشسلا لشصاؤت
قطانملاب ةشصاخ تايدلبلا لك ىؤتشسم ىلع ةزؤعملا تÓئاعلل ناشضمر ةفق ةحنم نم نيديفتشسملا مئاؤق طبشض ةيلمع

ىؤتشسم ىلع ظاظتكلا يدافتل حنملا بحشس تايلمع ميظنتل رئازجلا ديربل تاعاق صصيشصخت متيشس امك ،ةيئانلا
.يحشصلا لؤكؤتربلا تاءارجإا مارتحا عم ةرتفلا هذه يف ديربلا زكارم

تاميلعت تيطعأا ىرخأا ةهج نم
ة˘ن˘ج˘ل˘لا بي˘صصن˘ت ي˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
ةعباتمل رئاودلا ناجلو ةيئ’ولا
رهصش لÓخ ةينماصضتلا تايلمعلا

رو˘˘صضح˘˘ب ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لا نا˘˘صضمر
يذلا يرئازج˘لا ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘لا
عيزوت ىلع ةنصسلا هذه فرصشيصس
،ةزوعملا تÓئاعلل تادعاصسملا
ي˘˘ف عور˘˘صشلا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
ةمحرلا قاوصسأا حتفل ريصضحتلا

ام˘ك .تا˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
طاقن حتف ةبرجت عيصسوت ررقت
ةر˘صشا˘˘ب˘˘م ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ع˘˘ي˘˘ب
،يليب˘ي˘ج ل˘ث˘م ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘ل˘ل
قاو˘˘˘˘صسأ’ا˘˘˘˘ب كاوأاو و˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فاروأا
. ةيراوجلا
ا˘هدا˘م˘ت˘عا م˘ت ى˘لوأ’ا ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا

قو˘˘صسلا˘˘˘ب ح˘˘˘جا˘˘˘ن جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ك
ةيليوج50 ي˘ح˘ل ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
نا˘ك يذ˘لاو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘˘ب
ممعتصس ا˘م˘ي˘ف.تاو˘ن˘صسل ا˘ق˘ل˘غ˘م
قاو˘صسأ’ا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا ة˘يراو˘ج˘لا
ة˘ع˘صساو داو˘م˘لا ي˘ف ة˘برا˘صضم˘لا
كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا .كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘صس’ا
جتنملل ع˘ي˘ب ة˘ط˘ق˘ن ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘صس
كلهتصسملل ةرصشاب˘م «ي˘ل˘ي˘ب˘ي˘ج»
ةردن نم دحلل ةصشاعصشع ةرئادب
اذ˘ه ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م
ةاناعم فيفخت هنأاصش نم ءارج’ا
دوزت يف عبرأ’ا تايدلبلا ناكصس
اصصوصصخ ةيويحلا ةداملا هذهب
دادز˘ي ن˘˘يأا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف
ةرصشابم مت ام˘ك .ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لا
م˘عا˘ط˘م ح˘ت˘ف تا˘ب˘˘ل˘˘ط ة˘˘صسارد
ىوتصسم ىلع ةعدوملا ةمحرلا

. ةيعامتج’ا نوؤوصشلا ةيريدم
دوزتلا ميظ˘ن˘تو ةر˘فو نا˘م˘صضلو
نأاو ة˘˘صصا˘˘خ بور˘˘صشلا ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ديوزتلا يف ابذبذت فرعت ةي’ولا
ذختا «واملا» ما˘ظ˘ن ف˘قو˘ت د˘ع˘ب
عاجرتصساب يصضقي ارارق يلاولا
تايدلبلل ةعباتلا ةلمهملا رابآ’ا

،تاريقوب ةرئادب رابآا50 اهنم
30و ىرصسام ةرئادب ىرخأا50

ثي˘˘ح ،ىر˘˘خأا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب را˘˘˘بآا
ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج لا˘˘غ˘˘صشأ’ا

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ناز˘˘خ˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ط˘˘برو
د˘يوز˘ت˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
لحك بورصشلا ءاملاب ةنكاصسلا
.يلاجعتصسا

ميقت ليغششتلا ةيريدمو..
ينهملا جامدإلا ةيلمع

تاعامتج’ا ةلصسلصسل ’امكتصسا
ذيفنت ةعباتمب ةصصاخلا ةيرودلا

نم نيديفتصسملل جامدإ’ا ةيلمع
جامدإ’ا ىلع ةدعاصسملا يزاهج
يعا˘م˘ت˘ج’ا جا˘مدإ’او ي˘ن˘ه˘م˘لا
،ةيعماج˘لا تادا˘ه˘صشلا ي˘ل˘ما˘ح˘ل
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ئا˘قو ير˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
‐ ناويدلا ‐ ةي’ولا رقم ىوتصسم
دقع يراجلا عوبصسأ’ا رحب مت
روصضحب اذهو يمييقت عامتجا
،ليغصشتلا ريدم ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأا

ةلاكول˘ل ي˘ئ’و˘لا عر˘ف˘لا سسي˘ئر
ل˘ث˘م˘م ،ل˘ي˘غ˘صشت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيصشتفم لثمم ،يلاملا بقارملا
نيفلكملاو ةيمومع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
تايدلبلا ىوتصسم ىلع فلملاب
. تايدلبلل نوماعلا ءانمأ’ا اذكو
ىدم مييقت مت ءاقللا اذه لÓخ
ى˘ل˘ع جا˘˘مدإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع مد˘˘ق˘˘ت

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سضع˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ةعفدلل ةبصسن˘لا˘ب اذ˘هو ة˘ي’و˘لا˘ب
ع˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ى˘˘لوأ’ا
روجأا عفد ةي˘ل˘م˘ع ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا
امك ،مهجامدإا مت نيذلا نيينعملا
ةذخ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘صسارد م˘ت
دكأاتلاو ،فلملا اذه سصخي اميف
.ةثلاثلا ةعفدلا تافلمل ةبصسنلاب

اذه نم نيفلكملا نم بلُط امك
مهت’اغصشنا حر˘ط ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا
،ةيميظنتلا تاءارجإ’اب ةقلعتملا

تايريدملا يلثمم نم لك ىلع
ىنصستي ىتح ةرصضاحلا ةينعملا
تافلم˘لا ل˘ك ر˘ي˘ي˘صست ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
.ةمظنمو ةمكحم ةفصصب ةقلاعلا

لك ىلع ءوصضلا طيلصست مت امك
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأ’ا ع˘˘˘م تاءار˘˘˘جإ’ا
ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا ل˘ك را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا

تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘ك لÓ˘˘خ تحر˘˘ط
تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ةنجللا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا نو˘ع˘ط˘لا
م˘ت نأا˘صشلا اذ˘ه ي˘فو ،ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ل˘˘ك ى˘˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ءاد˘˘˘صسإا
ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا

ل˘جأا ن˘م تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
م˘كح˘˘م˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو عار˘˘صسإ’ا
.بابصشلا جامدإا فلمب

ىلع ريخأ’ا يف ديكأاتلا مت امك

˘˘مÓ˘˘عإاو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘˘لإا
ةيرود ةفصصب رمأ’اب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

عÓطإÓل ةصصر˘ف˘لا م˘ه˘ل ة˘حا˘تإاو
ي˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع
.مهتافلم اهب دجاوتت

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘طأا
عباتلا ءاقن رثكأ’ا تايجولونكتلل
زا˘ج˘نإ’ ا˘صضر˘ع ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو˘˘ل
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘صسارد
قلعتيو ،تاي’و عبرأاب تنويمأ’ا
جرب ةيعانصصلا ةقطنملاب رمأ’ا
ليقثلا نزولا قيرطو جيريرعوب
جيريرعوب جرب ة˘ن˘يد˘م˘ب4401
نط فلأا08 نم رثكأا مصضي يذلا

عقو˘مو ،تنو˘ي˘مأ’ا تا˘يا˘ف˘ن ن˘م
عقومو ،ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب حا˘ت˘ف˘م
ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ر˘˘صسج
ة˘˘نا˘˘هز ع˘˘قو˘˘مو ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
م˘صضت ع˘قاو˘م˘لا هذ˘ه ،ر˘كصسع˘م˘˘ب
تا˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن ن˘˘˘م نا˘˘˘ن˘˘˘طأ’ا ف’آا
ةنصس ذ˘ن˘م ة˘صسد˘كم˘لا تنو˘ي˘مأ’ا

ر˘˘خآا قÓ˘˘˘غإا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ،7002
ءانب داومو حئافصص جاتنإا تادحو

دعب رئازجلا يف تنويمأ’ا ةدامب
ةيلودلا ةيقافتÓل رئازجلا ءاصضمإا
،تنويمأ’ا لامعتصسا نع فقوتلل
،ة˘صسد˘˘كم تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا تي˘˘ق˘˘بو
ى˘ل˘ع نا˘طر˘صسلا ر˘ط˘خ ل˘كصشتو
جرب ةنيدمب ةصصاخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تاءاد˘˘ن˘˘لا م˘˘غر  ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ءاطصشنلاو نينطاو˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ث˘كلا

ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةرازو نأا ’إا ،مÓ˘˘عإ’او
م˘˘ل نو˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ءارزو˘˘˘لاو
،انكاصس اوكرحي ملو او˘ب˘ي˘ج˘ت˘صسي
ة˘ل˘ي˘لد  ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘˘يزو ةدو˘˘ع˘˘بو
ل˘ف˘كت˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب
نأا ود˘ب˘˘ي ،ا˘˘ق˘˘با˘˘صس لا˘˘غ˘˘صشن’ا˘˘ب
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط د˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘صس ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا
ر˘ي˘خأ’ا رار˘ق˘لا د˘ع˘ب ،جار˘ف˘˘نÓ˘˘ل
نلعأاو سسرام11 يف ذختأا يذلا

مث ةصساردلا ءارجإاب ،ايمصسر هنع

هذ˘ه ل˘ق˘ن تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
نأا ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘ج˘˘˘ت ،مو˘˘˘م˘˘˘صسلا
ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ايلاح يهو ،نط فلأا08 زواجتت
راتكه02 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘هر˘˘˘ت
ببصسب ،ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ع˘ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ثو˘˘ل˘˘ت˘˘لا
،رامثتصسÓل ةيصضرأ’ا لÓ˘غ˘ت˘صسا
تاراتكهلا تارصشع ىلا ةفاصضإا
جودز˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا بن˘˘˘ج˘˘˘ب
نم يتلا4401 يحل يذاحملا
ءا˘عو ى˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
ه˘ي˘ف د˘صسج˘ت نأا ن˘كم˘ي يرا˘˘ق˘˘ع
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘م˘خ˘˘صض ع˘˘يرا˘˘صشم
ة˘ي˘ن˘كصسلا ءا˘ي˘حأ’او تارا˘م˘ع˘˘لا
جرب ةي’وب نكصسلا لكصشم لحل
. جيريرعوب

 فيرشش نب قوراف

صشاتيلتؤب ع

ةيراؤج قاؤشسأا حتفو

مناغتصسمب ناصضمر لÓخ ةينماصضتلا تايلمعلا ةعباتمل ةصصتخم ناجل

ىرخأا تايلو3 ىلإا ةفاشضإا
جيريرعوب جربب تنويمألا تايافن ةجلاعمل ةصسارد

ريثي نكشسلا عيزؤت
نييشصقملا بشضغ

نازيلغب ؤيهرا يداؤب
نم نويصصقملا

يراجيلا نكصسلا
نولصصاوي يمومعلا
راهن ليل مهماصصتعا

نينطاؤملا تارششع لشصاؤي
6101 ةشصح نم نييشصقملا

ةيمؤمع ةيراجيا ةينكشس ةدحو
مهماشصتعا ؤيهرا يداو ةيدلبب
اذهو ةرئادلا رقم ماما Óيلو اراهن
اريبعت يلاؤتلا ىلع ثلاثلا مؤيلل
مهتشضراعمو مهشضفر نع مهنم

تجردأا يتلا ءامشسألا صضعب نع
يتلاو نيديفتشسملا ةمئاق نمشض
نم ةدافتشسلا تÓهؤؤم اهل تشسيل
يف يمؤمعلا يراجيلا نكشسلا

ىلإا ةجاحب مه نم ىشصقأا نيح
ةيعشضؤلاب ةنراقم نكشس
يتلا ةيرزملا ةيعامتجلا

يتلا عاشضوألا يهو اهششيعي
عراششلا ىلإا لوزنلا مهتعفد
غÓبإاو لاشصيإا لجا نم ماشصتعÓل
تاهجلا ىلإا مهتؤشصو مهتلاغششنا
دجت نأا ىشسع ةيشصؤلا
لجا نم ةيغاشص اناذآا مهتلاغششنا
ةمئاق يف قيقحتلل لخدتلا
نم مهنامرحو نيديفتشسملا

اهلفك يتلا ةعورششملا مهقؤقح
امك ىرخأاب وأا ةقيرطب رؤتشسدلا

يف قمعم قيقحت حتفب اؤبلاط
ةعزؤملا ةيراجيإلا تانكشسلا

نودب ةقلغم تيقب يتلاو
اهءارك لشضف نم مهنمو لÓغتشسا

فلأا51 نع ديزت ةظهاب غلابمب
نؤمؤقي ءلؤؤهب فيكف رانيد
اهئارك وأا ةقلغم مهتانكشس ءاقبإاب
لدي امنإاف ءيشش ىلع لد نا اذهو

نيديفتشسملا ءلؤؤه نا ىلع
تانكشس ىلا ةجاحب اؤشسيل
مهتبغر امناو ةيمؤمع ةيراجيا

ةرشسمشسلاو ةشسنزبلا اذه لك يف
ديدعلا لؤقي لقا لو رثكأا ل
جيجأات يف ةيبلشس راثا اهل تناكو
  . عاشضوألا

بؤيا.صس
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     ةدحؤلل هجؤملا قؤحشسملا راشسم يف للخ ببشسب
 ةملاڤب بيلحلا قوحصسمب ةصصاخ ةنبلم نيومت فقو

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ف˘˘قوأا
هتاقتصشمو بيلحلل ينهملا

ةصصاخ ةنبلم نيومت اتقؤوم
بيلحلا قوحصسم˘ب ة˘م˘لا˘ق˘ب
جا˘ت˘نإ’ ه˘جو˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘م˘˘لا

ىلع كلذو سسايكأ’ا بيلح
ه˘ب تما˘ق ر˘ير˘ق˘ت» ة˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
نم ةنوكم ةصصت˘خ˘م ة˘ن˘ج˘ل

ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م فار˘˘˘طأا ةد˘˘˘ع
دوجو لوح ةراجتلا ةيريدم
قو˘ح˘صسم را˘صسم ي˘ف ل˘˘ل˘˘خ
،«ةدحولل هجو˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا

ةر˘يد˘م ن˘م م˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح
.ةراجتلا

حر˘˘ف ةد˘˘ي˘˘˘صسلا تح˘˘˘صضوأاو
ةود˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘خ سشد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ةير˘يد˘م˘لا ر˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ة˘برا˘صضم˘لا ة˘برا˘ح˘˘م لو˘˘ح
داو˘˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘فو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صضو
نأا˘ب قو˘صسلا ي˘ف ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
لÓ˘خو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ىلع ةبقارم ةيلمعب اهمايق
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
دوجو نع تفصشك ةيجاتنإ’ا
نيب قفاوت مدعو ت’Óتخا

بي˘ل˘ح˘لا قو˘ح˘صسم ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ةدحولا اهنم تدافتصسا يتلا

بي˘ل˘ح ن˘م ه˘ج˘ت˘ن˘˘ت ا˘˘م ع˘˘م
ةنجللا نأاب ةفيصضم ،سسايكأا
بنا˘ج ى˘لإا م˘صضت ة˘ي˘ئ’و˘˘لا

ن˘م Ó˘ك ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘˘صصم
ناويدلاو ةحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصم
.بيلحلل ينهملا ينطولا

نأاب اهصسفن ةريدملا تركذو
تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق
بيلحلا قوحصسمب نيومتلل
يتلا ةدحولا هذ˘ه˘ل م˘عد˘م˘لا
51ـب ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ة˘قا˘ط رد˘ق˘ت
ىلع ءانب ءاج ايموي رتل فلأا
لب˘ق ن˘م ه˘جو˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
تائيهل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
لوح ةصصتخم˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا
اهيلع تفقو يتلا ةيعصضولا

ططخ˘م را˘طإا ي˘ف ا˘ي˘ناد˘ي˘م
ةردو˘ب˘ب تا˘ب˘عÓ˘˘ت˘˘لا ع˘˘ن˘˘م
ةد˘ي˘ف˘م ة˘م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا
ةددحملا لاجآ’ا يف مت هنأاب
لو˘ح ف˘ل˘م ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ا˘˘صضيأا
تا˘ه˘ج˘ل˘ل عو˘صضو˘م˘لا تاذ

.ةصصتخملا ةيئاصضقلا
ه˘نأا˘ب ه˘صسف˘ن رد˘صصم˘لا دا˘˘فأا

ن˘يو˘م˘ت˘لا نا˘م˘صض ل˘جأا ن˘م
ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘كصسل يدا˘˘ع˘˘˘لا
م˘ت سسا˘ي˘كأ’ا بي˘ل˘ح ةدا˘م˘˘ب
ةصصحلا ليوحت ىلإا ءوجللا

يتلا بيلحلا قوحصسم نم
ةدحولا اهيلع لصصحت تناك
ةدحو وحن اتقؤو˘م ة˘ف˘قو˘م˘لا
ىوتصسم ىلع طصشنت ىرخأا

ةفيصضم ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و
تقو˘لا سسف˘ن ي˘˘ف م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب
«2» نينثا نيعزوم فيلكت
ةجت˘ن˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا بل˘ج˘ب
ايموي سسا˘ي˘كأ’ا بي˘ل˘ح ن˘م
ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م ن˘˘م
ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا˘ب ا˘ه˘ق˘يو˘˘صستو
.ةملاق
ة˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا تاذ بصسحو
نو˘م˘ت˘ت ة˘م˘لا˘˘ق ة˘˘ي’و نإا˘˘ف
ردقت ةيلامجإا ةصصحب ايموي
بي˘ل˘ح ن˘م ر˘ت˘ل ف˘˘لأا97ـب
ا˘ه˘ق˘يو˘صست م˘˘ت˘˘ي سسا˘˘ي˘˘كأ’ا
تاد˘حو ةد˘ع ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا
تادحو3 اهنيب نم ةيجاتنإا
ةقاطب ةي’ولا ميلقإاب طصشنت
رتل فلأا34ـب ردقت ةيجاتنإا
ريفوت مت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي
ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا

ط˘صشن˘ت ة˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإا تاد˘˘حو
.ةنيطنصسقو ةبانع يتي’وب
عو˘صضو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
د˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ةود˘˘ن˘˘لا
نأاب ةراج˘ت˘لا ةر˘يد˘م تد˘كأا
يتلا ةي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا
ةيريدملا حلاصصم اهب موقت
ن˘يو˘˘م˘˘ت نأا ى˘˘لإا تل˘˘صصو˘˘ت
داو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘صسلا
م˘ت˘ي ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
دو˘˘جو ’و ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ف˘˘˘صصب

ن˘يز˘خ˘ت وأا ة˘˘برا˘˘صضم ة˘˘يأ’
سضر˘˘غ˘˘ب داو˘˘م˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘ل
اهت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘برا˘صضم˘لا

د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسلاو تيز˘˘˘لا داو˘˘˘˘م
نينطاوملا ةيعاد بيلحلاو
يأا ن˘˘˘ع غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
دنع اهيلع نوفقي تازواجت
.يمويلا مهقوصست

م.ق

ةماتك فحتم ىؤتشسم ىلع لافطألا ةدئافل
لجيجب انوروك ةحئاج نم ةياقولا لوح ةيصسيصس– ةلمح

تاطلشسلا لك ،ةنتاب ةيلؤب مانغألا ةيبرت ةبعشش يف نيشصشصختملا نيلاؤملاو نيحÓفلا تارششع ،بلاطي
فلعلا راعشسأا عافترا عم مهتمزل يتلا ةيعشضؤلا ءارج لجاعلا لخدتلا ةرورشضب ةحÓفلا ريزو اذكو ةيئلؤلا
حشش دعب عايشضلاو صضارقنلاب ةددهم ةبعششلا هذه تلعجو ،ةورثلا هذه ةيبرت يف ةلمعتشسملا داؤملا راعشسأا اذكو

.عيبرلا لشصف يف نحنو ةشصاخ صضرألا يف أÓكلا مادعناو راطمألا نع ءامشسلا

يصشاوملا ةيبرت ة˘ب˘ع˘صش ،فر˘ع˘ت
ربع اهل اعصساو اراصشتنا ةنتابب

اهنم ةصصاخ ةي’ولا بارت لماك
ي˘ف ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
ةكير˘بو ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع تا˘يد˘ل˘ب
سسفانت˘ي ن˘يأا ما˘ط˘ي˘بو ة˘نا˘ف˘صسو
ىلع ني˘حÓ˘ف˘لا ن˘م تار˘صشع˘لا
ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ت’Ó˘صسلا ة˘ي˘بر˘ت

ةلواحمو لÓج د’وأا ةلÓصسك
نم اهيلع ةظفاحملاو اهريوطت
بنا˘˘ج ى˘˘لا ،ىر˘˘خأا ى˘˘لا ة˘˘ن˘˘صس
رئاصس يف ءارمحلا موحللا ريفوت
سسوؤور اذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا ما˘˘˘˘˘يأا
’إا ىحصضأ’ا ديع يف ةيصشاملا
ةنصسلا هذه يف ءامصسلا حصش نأا

هذ˘˘ه ن˘˘˘هر را˘˘˘ع˘˘˘صسأ’ا ءÓ˘˘˘غو
.ةليحتصسم اهلعجو ةبعصشلا

ةريخأ’ا تاونصسلا يف ،ذخأا دقو
ةي’وب با˘ب˘صشلا ن˘م تار˘صشع˘لا
هذه ذاختا مهقتاع ىلع ،ةنتاب
ن˘م˘صض م˘ه˘ل ة˘فر˘ح˘ك ة˘ب˘ع˘˘صشلا
ع˘يرا˘صشم ي˘ف ة˘لود˘لا ة˘صسا˘ي˘˘صس
ي˘ف ة˘صصا˘خ كا˘ن˘ك’و جا˘صسنو˘ل
ز˘عا˘م˘لا وأا ي˘صشاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
ثيح ،بيلحلا جاتنإاو بولحلا
بار˘˘ت ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع تر˘˘صشت˘˘نا
نم تار˘صشع˘لا ار˘خؤو˘م ،ة˘ي’و˘لا
ةمتهملا ةيحÓفلا تارمثتصسملا
ي˘فو م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ،نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه˘˘ب
ءÓ˘غ نأا اود˘كأا ،ا˘ن˘ب م˘ه˘˘لا˘˘صصتا
ل˘˘ق˘˘ثأا أÓ˘˘كلا داو˘˘مو فÓ˘˘˘عأ’ا

ةبعصشلا هذه نم لعجو مهلهاك
. مهيلع Óيحتصسم ارمأا

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل ا˘˘ن˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خو
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو قاو˘˘˘صسأ’ا

فÓ˘عأ’ا ع˘ي˘ب˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
داو˘م˘لا هذ˘ه را˘ع˘˘صسأا نأا ا˘˘ند˘˘جو
ل˘˘ع˘˘ج ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك قرا˘˘˘ف˘˘˘ب تداز
ثيح اهنم نوكت˘صشي ن˘ي˘لاو˘م˘لا
نم دحاولا راط˘ن˘ق˘لا ر˘ع˘صس غ˘ل˘ب
نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب جد0006 ري˘ع˘صشلا
ة˘طرا˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف هر˘˘ع˘˘صس
يف جد0002 ةدايزب جد0004
يذلا تقولا يف دحاولا راطنقلا
ة˘لا˘خ˘ن˘لا را˘˘ع˘˘صسأا ه˘˘ي˘˘ف تغ˘˘ل˘˘ب
ي˘ف ا˘˘هر˘˘ع˘˘صس نا˘˘كو جد0004
جد0052 ة˘طرا˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
امنيب راطنقلل جد0051 قرافب
نبتلل ةدحاولا ةطوبلا رعصس غلب
ة˘ف˘صصف˘صصلا ر˘˘ع˘˘صسو جد006ـب
ةدايزلا هذه نا ثيح ،جد0021ـب
ى˘ل˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘صس تر˘˘ثا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةيبرتل ةصصصصخ˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
. ةبعصشلا هذه

بوبحلا ةي˘نوا˘ع˘ت ،تر˘خ˘صسو
،ةنتاب ةي’و˘ب ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
ديزأا نيحÓفلل ةنصسلا هذه يف
فلتخم نم راطنق فلأا08 نم
ريعصشلا اهيف امب بوبحلا عاونأا
جد0051 ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت˘˘ب م˘˘عد˘˘م˘˘لا
با˘ح˘صصأاو ن˘ي˘لاو˘م˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
اذه يف ةرمثت˘صسم˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
مهمعد لجا نم اذهو لاجملا
ى˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا هذ˘ه ي˘ف
بهذ˘لا اذ˘كو مو˘ح˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ىلع مهميعدت مت نيا سضيبأ’ا

ربمفون رهصش نم اقÓطنا نيترم
.طرافلا

يصشاوملا راعصسأا ىلإا ،ةدوعلابو

،ةنتاب ةي’و قاوصسأا فلتخم يف
˘ما˘يأ’ا هذ˘ه لÓ˘خ تفر˘ع د˘˘ق˘˘ف
اذهو اهل اريبك اصضافخنا ةريخأ’ا
راعصسأ’ ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘تر’ا د˘ع˘ب
ةلصصاوملا نهرأا يذلا فÓعأ’ا
ن˘م د˘يد˘ع˘ل ة˘ب˘ع˘˘صشلا هذ˘˘ه ي˘˘ف
هذه مهتربجأا نيذللا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
عيب ى˘ل˘ع ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا را˘ع˘صسأ’ا

بصسح اهنع يلختلاو مهيصشاوم
. مهانيقتلا نمم ديدعلا

ةبع˘صصلا ة˘لدا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ،ما˘مأاو
نوصصصصختملا اهيف زجع يتلا
ىلع ة˘ما˘ه˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا هذ˘ه ي˘ف
لخدت مهنم ديدعلا رظتني اهلح
هذه ةيامحو ةيصصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
د˘˘ع˘˘ب عا˘˘˘ي˘˘˘صضلا ن˘˘˘م ةور˘˘˘ث˘˘˘لا
.راعصسأÓل ينونجلا عافتر’ا

اديدج اب˘صصن˘م051 سص˘صص˘خ
هبصش كلصس يف نيوكتلا ةقباصسمل
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
، طاوغأ’ا ةي’وب تاصصصصختلا

ولوؤوصسم سسما لوا دافأا امبصسح
نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
.تايفصشتصسملا حÓصصإاو
ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو
،Óجصسم693.8 ة˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا

احصشرتم786.6 مهن˘م ي˘ظ˘حو
نوزا˘˘ت˘˘ج˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا لو˘˘ب˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف تا˘ع˘فد ى˘ل˘ع تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما

مولع˘لاو تا˘ي˘صضا˘ير˘لا سسي˘يا˘ق˘م
،ةيبنجأ’ا تاغللا اذكو ةيعيبطلا

دبع عاط˘ق˘لا ر˘يد˘م ح˘صضوأا ا˘م˘ك
.ةغيت ديجملا

ةحون˘م˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘لا سصخ˘تو
ناوعأاو ريدخت˘لا ناو˘عأا ة˘ي’و˘ل˘ل
ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘صصل˘ل سضير˘م˘ت˘لا

يحارجل نيد˘عا˘صسم˘لا ناو˘عأ’او
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ،نا˘˘˘ن˘˘˘صسأ’ا
يباتكلا ناحتمإ’ا يف نوحجانلا
نيتنصس ةدم˘ل ا˘يرو˘صضح ا˘ن˘يو˘كت
م˘قا˘˘ط فار˘˘صشإا تح˘˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ثا
كلت يف سصصصختم يجوغاديب
املثم ،ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘صصصصخ˘ت˘لا
ةر˘يد˘م ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م تح˘˘صضوأا

يبطلا ه˘ب˘صش ن˘يو˘كت˘لا ة˘صسرد˘م

.لازور ةليصسو ةديصسلا
ةيحصصلا لكايهلا ديدع جاتحتو
ىل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’او
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا رار˘˘غ
زكرمو يرصس042 ةيئافصشتصسإ’ا
(اريرصس041) ةلوفطلاو ةمومأ’ا
ناطرصسلا ةحفاكم زكرمو ،ولفآاب
ةيلق˘ع˘لا سضار˘مأ’ا ى˘ف˘صشت˘صسمو
ةد˘يد˘ج ة˘ير˘صشب دراو˘م ف˘ي˘ظو˘ت
ركذ املثم ،ةينقت بصصانم لغصشل
ةيحصصلا حلاصصملا ريدم هرودب
روتكدلا عا˘ط˘ق˘لا ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل
. عبصسلا رصضخل

ب .صس

نامثع راعرع

ةريح يف نؤحÓفلاو لؤقعملا قاف راعشسألا فقشس

ةنتابب راقبألاو يصشاوملا ةيبرت ةبعصش نهري فلعلا راعصسأا ءÓغ

Óجشسم693.8 غلب نيلجشسملا ددع

طاوغألاب يبطلا هبصش كلصس يف اديدج ابصصنم051

ة˘ق˘با˘صسم ح˘ت˘ف م˘نا˘غ˘˘ت˘˘صسم˘˘ب م˘˘ت
ئطاوصش سسراح057 فيظوتل
م˘˘صسو˘˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ي˘˘م˘˘صسو˘˘م
ا˘م˘ب˘صسح ل˘ب˘ق˘م˘لا فا˘ي˘˘ط˘˘صص’ا
ةيئ’ولا ةيريد˘م˘لا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسا
.ةيندملاةيامحلل
اقفو‐ ةقباصسملا هذه ىرجتصسو
لاجأا ءاهتنا دعب ‐ردصصملا تاذل
يا˘م ي˘ف ح˘صشر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م ع˘فد
حب˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةهجلل ةبصسنلاب مناغت˘صسم ة˘يد˘ل˘ب
ي˘ح˘ب˘صسمو ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
يلع يديصسو ةصشاعصشع يتيدلب
ديفتصسيصسو.ةيقرصشلا ةقطنم˘ل˘ل
ن˘م ة˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘˘ف نوز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا
تافاعصسإ’ا يف يدعاق نيوكت
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ي˘˘ف سسوردو ة˘˘ي˘˘لوأ’ا
.هصسفن ردصصملا فيصضي ةيندملا

سسارحلا ء’ؤوه مو˘ق˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
سسارح زاهج ميعدتب نويمصسوملا

ةيندملا ةيامحلل عباتلا ئطاوصشلا
ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م ن˘يذ˘ق˘ن˘م م˘صضي يذ˘لاو
ة˘قر˘ف) ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م ن˘˘ي˘˘صسا˘˘ط˘˘غو
(قا˘م˘عأ’ا ي˘ف ثح˘ب˘لاو سسط˘غ˘˘لا
هبصشو ي˘ب˘ط م˘قا˘ط ى˘لإا نو˘فا˘صضي

ةقرف11 ءاهز نم نوكتم يبط
نيباصصملاو ىقرغلا ليوحتو لقنل
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘لإا
.ةيحصصلاو ةيئافصشتصس’ا

م .ق

  فايطشصلا مشسؤمل ابشسحت
مناغتصسمب يمصسوم ئطاوصش ضسراح057 فيظوتل ةقباصسم

يقارب ؤحن ةبورؤب نم
ةلئاع102 ليحرت
ءايحألا ينطاق نم

ةيريدصصقلا
ةمصصاعلاب

ةمصصاعلا رئازجلاب سسما مت
نم ةلئاع102 ليحرت
ةيريدصصقلا ءايحأ’ا ينطاق
تانكصس وحن ةبوروبب

ملع ام بصسح ،يقاربب ةقئ’
ةيرادإ’ا ةعطاقملا ىدل
.سشارحلل
راطإا يف هنأا نايبلا حصضوأاو
ةيلمع نم72ـلا ةلحرملا
ةي’وب ناكصس’ا ةداعإا
(سسما) مويلا مت ،رئازجلا
نم ةلئاع102 ليحرت
ةيريدصصقلا ءايحأ’ا ينطاق
تانكصس وحن ةبوروبب

.يقارب ةيدلبب ةقئ’
يحلا ينطاقب رمأ’ا قلعتيو
ديعلوب نب يريدصصقلا

عراصش دهاجملا يحو
ةبوروب ةيدلبب لفصس’ا
مهتانكصس اوملصست نيذلا
سشوح يحب ةديدجلا
.يقارب ةيدلبب بوهيملا

م .ق

،ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مأا كرا˘˘˘˘˘صش
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ةنصسل ذيمÓتل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘بر˘لا

ةطصشنأ’ا راطإا يفو1202
هذهب ةرطصسملا ةيلاصصت’ا
ةصشرولا نمصض ،ةب˘صسا˘ن˘م˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل ءار˘ق˘لا˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا
فرط نم ةمظنملا لافطأ’ا
ة˘˘ي˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
نم ،لجيجب ةماتك فحتم
ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
فرصشأا ةيوعوت ةيصسيصسحت

ناو˘عأاو تارا˘˘طإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لا˘˘˘˘صصت’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
نمأÓل ةيئ’ولا ةحلصصملاو
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘ت ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
لافطأ’ا ةيعوتو سسيصسحت
ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب ن˘˘ير˘˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘لا
ةي˘ف˘ي˘كو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

يدا˘˘ف˘˘تو ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
مهف˘ير˘ع˘ت ع˘م ه˘ب ة˘با˘صصإ’ا
ريبادتلاو تاءارجإ’ا ةفاكب
تعزو نيأا ،ه˘ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

حئاصصن نمصضتت تا˘يو˘ط˘م
ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘˘خ ،تادا˘˘صشرإاو
،تامامكلا ءادتراب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
˘مار˘ت˘حاو ن˘يد˘ي˘لا م˘ي˘ق˘ع˘تو
،يدصسجلا دعاب˘ت˘لا ة˘فا˘صسم
اريبك ابواجت فرع ام وهو
نيذ˘لا ،لا˘ف˘طأ’ا فر˘ط ن˘م
ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘صست
قر˘˘ط˘˘لا ى˘˘ت˘˘صشب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

لئاصسولا ةفاك لÓغتصسابو
نم مهتياقوو مهتيامح ىلإا

،ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
تا˘ئ˘ف˘لا ن˘م م˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
لك يعدتصست يتلا ةصشهلا
ا˘ه˘ب ما˘م˘˘ت˘˘ه’او سصر˘˘ح˘˘لا

فورظلا لك يف اهتقفارمو
.تابصسانملاو

ع.دلاخ
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صسادرمؤب يرادإلا يحلا
202718000619990 :يئابجلا فيرعتلا مقر

34.85.97 )420( : xaF  /85.85.97 )420( : LET

ةقفصصلل تقؤوملا حنملا نع نÓعإا
ربمتبشس61 يف خرؤؤملا51/742 مقر يشسائرلا مؤشسرملا نم28و56 ،04 مقر داؤملا تاءارجإل اقبط
ةيقرت˘لا ناؤ˘يد ن˘ل˘ع˘ي .ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا تا˘شضيؤ˘ف˘تو ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا5102
20 /742 ‐51 مقر ةحؤتفملا ةينطؤلا ةشصقانملا راطإا يف هنأا صسادرمؤب ةيلؤل يراقعلا رييشستلاو
عورششم لاغششأا زاجنإاب ةقلعتملاوELLENITNES ALو مÓشسلا يتيمؤي يف ةرداشصلا و م ت د /1202
(نكشسم62 :20 مقر ةشصح) ةعمتجم ةلودلا لكايه لك ىشسيع دلوأا يف يراجيإا يمؤمع نكشسم001
مييقت دعبو0102 رطشش0102/4102 يشسامخلا جمانربلا نم نكشسم0003 جمانرب ،صسادرمؤب ةيلو
:يلاتلا دهعتملل ةقفشصلل تقؤؤملا حنملا مت صضورعلا

ةنجل ىدل انعط عفري نأا ةدقاعتملا ةحلشصملا هب تماق يذلا رايتخلا ىلع جتحملا دهعتملا ىلع
تقؤؤ˘م˘لا ح˘ن˘م˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا رؤ˘ه˘ظ لوأا ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با (01) ما˘يأا ةر˘ششع ل˘جأا ي˘ف ة˘ل˘هؤؤ˘م˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا
مؤيلا نمازت اذإاو تايمؤيلا ىدحإا يف وأا يمؤمعلا لماعتملا تاقفشصل ةيمشسرلا ةرششن يف ةقفشصلل
.يلاؤملا لمعلا مؤي ىلإا نعطلا عفرل ددحملا خيراتلا ددمي ةينؤناق ةحار مؤي وأا ةلطع عم رششاعلا
مهشضورع مييقتل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓطإلا يف نيبغارلا نييرخألا نيدهعتملا صصخي اميف امأا
مؤيلا نم ءادتبا مايأا (30) هاشصقأا لجأا يف تاقفشصلا ةحلشصم نم مدقتلل نوؤعدم ةينقتلاو ةيلاملا
.ةقفشصلل تقؤؤملا حنملا نÓعإا رششنل لوألا

عورششملا

001 عورششم زاجنإا
يراجيإا يمؤمع نكشسم

لك ىشسيع دلوأا يف
ةلودلا لكايه

مقر ةشصح) ةعمتجم
(نكشسم62 :20

لشصحتملا دهعتملا
اتقؤؤم ةقفشصلا ىلع

DYRAK LRUE
يئابجلا مقر

437416270532100

ةطقنلا
اهيلع لشصحتملا

صضرعلا ةطقن)
(ينقتلا

00.07

يلاملا صضرعلا غلبم
مؤشسرلا لك عم

جد29.99790896

ةدم
زاجنإلا

ارهشش41

رياعم
مييقتلا

صضرع
اينقت لهؤؤم

نمث لقأاو



قاحتلا ىلع قفاوي لوبرفيل
لاغتربلا بختنمب اتوج

لوبرفيل يدان نأا ةيفحصص ريراقت تفصشك
وغويد قيرفلا بعÓل حمصسيصس يزيلكن’ا

عم ةكراصشملل لاغتربلا ىلإا هجوتلاب اتوج
اذهل يلودلا فقوتلا ةرتف يف هدÓب بختنم
ناجيبرذأا نم Óًك لاغتربلا هجاوتو.رهصشلا

تايفصصت راطإا يف غروبمصسكولو ايبرصصو
ملاعلا سسأاك ةلوط˘ب˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘بوروأا ةرا˘ق
.2202 رطق
يتأات ةقفاوملا كلت نأا ريراقتلا تحصضوأاو
يف ءارمحلا ةمئاقلا نم لاغتربلا ةلازإا دعب
.انوروك سسوريفب ةقلعتملا ارتلكنإا

ةدوجوملا لودلا نم نيمداقلا ىلع متحتيو
ز˘ج˘ح ار˘ت˘ل˘كنإا ى˘لإا ءار˘م˘ح˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
.نيعوبصسأا ةدمل يحصصلا رجحلا يف مهصسفنأا

:زتريفو لايصسوم ءاعدتصسا نع فول
امهيلك ىلع ةينبم انتطخ

،فول ميكاوي ،ايناملا بختنم بردم ثدحت
خينويم نرياب يمجن ءاعدتصسا ةيناكمإا نع
نايرولف نزوكرفي˘ل ر˘يا˘بو ’ا˘ي˘صسو˘م لا˘م˘ج
.ىلوأ’ا ةرملل تفاصشناملا فوفصص ىلإا زتريف
ن˘كم˘ي» :«ي˘ف ي˘ت نا» ةا˘ن˘ق˘ل فو˘ل حّر˘˘صصو
.«امهيلك ىلع ةينبم انتطخ نأا لوقلا

ابوروأا ممأا سسأاك يف امهدجاوت لوح فاصضأاو
ةدعل انعم ادجاوتي نأا ديجلا نم نوكيصس»
كلذ نوكي امبر ،انعم نوملقأاتيصس فيك ،مايأا
.«ةلوطبلا وحن قيرطلا يف ةديج ةراصشإا

ة˘م˘ئا˘ق ى˘لإا ’ا˘ي˘صسو˘م م˘صضن˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو
اي˘نا˘مورو اد˘ن˘ل˘صسيأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل تا˘ن˘ي˘كا˘م˘لا

راذآا13و82و52 يف ةيلامصشلا اينودقمو
.ملاعلا سسأاك تايفصصت يف
هرار˘ق ذ˘خ˘تا ’ا˘ي˘صسو˘م نأا د˘˘كأا فو˘˘ل نا˘˘كو
نأا˘ب ه˘ن˘م د˘ه˘ع˘ت نود تفا˘صشنا˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘ب
.يناملأ’ا بختنملل يروف لكصشب هيعدتصسي

 يدنلوه عجصشم0005
ايفتل ةارابم يف

يلاوحل حامصسلا ةيدنلوهلا تاطلصسلا تررق
بختنملا ةارابم روصضحب عجصشم ف’آا5
راذآا72 موي مادرتصسمأا يف ايفت’ مامأا لوأ’ا
ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا ن˘˘م˘˘صض يرا˘˘ج˘˘لا
.رطقب2202 ملاعلا سسأاكل ةلهؤوملا

ىدم رابتخ’ ةيدنلوهلا تاطلصسلا ىعصستو
ىربكلا ثادحأ’ا ة˘فا˘صضت˘صسا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
.انوروك ةحئاج طصسو
نأا يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘لا ةر˘˘˘كلا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ح˘˘˘صضوأاو
سسوريف نع فصشكلل ةعيرصسلا تارابتخ’ا

متيصس ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘تو ا˘نورو˘ك
.ةارابملا سشماه ىلع اهمييقت
هنأا ىلإا ،يدنلوهلا ةركلا داحتا نايب راصشأاو
ةيثحب تاعاقف يف نيعجصشملا ميصسقت متيصس
ةيلمع نع جتانلا رابغلا سصحف متيصس ثيح
لاعصسلاو ةيعيج˘صشت˘لا تا˘فا˘ت˘ه˘لاو سسف˘ن˘ت˘لا

.سسطعلاو
يف ىرخأا ةنيدم11 عم مادرتصسمأا كراصشتو
ىر˘ج ي˘ت˘لا ا˘بوروأا م˘˘مأا سسأا˘˘ك ة˘˘فا˘˘صضت˘˘صسا
مداقلا فيصصلل يصضاملا فيصصلا نم اهليجأات
.ةحئاجلا ببصسب
تانريب دقع ددجي نامريج ناصس ضسيراب
يصسنرف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب يدا˘ن دد˘ج
ىتح تانريب ناوخ ينابصس’ا هعفادم دقع
يتلا قرفلا مامأا قيرطلا اعطاق5202 ماع
.هعم دقاعتلاب سسفنلا ينمت تناك
اصسنرف لطب عم هدقع ددج اماع82 لا نبا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘˘صسو5202 ى˘˘ت˘˘˘ح
.ةرتفلا كلت ىتح ةيصسنرفلا
هتبا˘صصإا ذ˘ن˘م بعÓ˘م˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي بعÓ˘لا
نأا دعب يصضاملا ربمتبصس61 يف زتيم مامأا
ذنم وهو يبيلصصلا طابرلا يف عطقل سضرعت
ةدوعلل رصضحتيو جÓعلا عباتي ةرتفلا كلت
ره˘ظا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نأا ر˘كذ˘ي.بعÓم˘لا ى˘لإا
.بعÓلا عم دقاعتلاب امامتها

دقفي دتيانوي رتصسصشنام
ناراف مصض يف لمألا

،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
مامتها نأاصشب تاروطتلا رخآا نع
لوصصحلاب ،دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
ليئافار يصسنرفلا تامدخ ىلع
،ديردم لاير عافد بلق ،ناراف
.لبقملا فيصصلا يف
ن˘ع تددر˘ت د˘ق ءا˘ب˘˘نأا تنا˘˘كو
،دروفارت دلوأا يلوؤوصسم ةبغر
ن˘يو˘˘كتو نارا˘˘ف را˘˘صضحإا ي˘˘ف
يراه عم ةيوق ةيعافد ةكارصش
ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ر˘˘ياو˘˘˘غا˘˘˘م
رو˘ت˘كي˘ف يد˘يو˘صسلا ىو˘ت˘˘صسم
ةدا˘ع˘ت˘صسا مد˘عو ،فو˘ل˘يد˘˘ن˘˘ي˘˘ل
ي˘˘˘ل˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب كيرإا يراو˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإ’ا

ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ،هاو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ناراف دقع يهتنيو.ةباصصإ’ا

ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘م
لع˘ج و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
عيبلل هحرط يف ركفي لايرلا

قافت’ا متي مل اذإا ،فيصصلا اذه
.ديدج ٍدقع عيقوت لوح
ا˘صسن˘˘ي˘˘ف˘˘يد» ع˘˘قو˘˘م بصسح˘˘بو
نإا˘ف ،ي˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا «لار˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘صس
ه˘جاو˘ي د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
لصصو˘ت˘لا ي˘ف ا˘ًي˘لا˘ح ة˘بو˘ع˘صص
،نارا˘˘ف م˘˘˘صض نأا˘˘˘صشب قا˘˘˘ف˘˘˘ت’
لايرلا يف هءاقب نأا نيدقتعم
.برقأ’ا وه
ة˘ب˘غر˘لا نأا ،ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘صضأاو
رارم˘ت˘صس’ا ي˘ه نارا˘ف˘ل ى˘لوأ’ا
ي˘هو ،د˘يرد˘م لا˘˘ير سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب
ن˘م اذ˘ل ،ا˘˘صضيأا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر
.قافت’ لصصوتلا متي نأا عقوتملا

189211ددعلا ^2441 نابعشش5ـل قفاؤملا1202 صسرام81صسيمخلاةصضايرلا
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ؤكشسيإا عم ةيلدابت ةقفشص يف

بعÓلا اذه لباقم لايرلل ودلانور لاقتناب بحري ضسوتنفوج

،ينابصسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
د˘ق˘ع˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ج بي˘حر˘˘ت ن˘˘ع
،ديردم لاير عم ةيلدابت ةقفصص
.لبقملا يفيصصلا وتاكريملا يف
ي˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘صسا ط˘˘˘ب˘˘˘تراو
م˘˘ج˘˘ن ،ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
ةليلقلا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
لا˘ير ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

يفويلا قافخإا دعب ةصصاخ ،ديردم
لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف
،يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
يف زوجعلا ةديصسلا ةرادإا ةبغرو
.مخصضلا هبتار نم سصلختلا

ا˘˘صسن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يد» ع˘˘˘قو˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا «لار˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس
ةقف˘صص د˘ق˘ع˘ب بحر˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
يصضقت ،ديردم لاير عم ةيلدابت
وغا˘ي˘ت˘نا˘صس ى˘لإا ود˘لا˘نور ةدو˘ع˘ب
ىلع لوصصح˘لا ل˘با˘ق˘م ،و˘ي˘با˘نر˘ب

.وكصسيإا تامدخ
اًيونصس اًبتار ودلانور ىصضاقتيو
وهو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م13 هرد˘˘ق
ةنيزخ ىلع ةياغلل مخصض مقر

ي˘˘ف ا˘˘ًصصو˘˘صصخ ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
يناعت يذلا ،يلا˘ح˘لا تي˘قو˘ت˘لا

تا˘˘˘مزأا ن˘˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
.ىربك ةيداصصتقا

ةبغر نع تددرت دق ءابنأا تناكو
92 ىلع لوصصحلا يف سسوتنفوج

ع˘˘˘ي˘˘˘ب ءارو ن˘˘˘م وروأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م
ودلانور ونايت˘صسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

.ًاماع63ـلا بحاصص

ر .ق ^

ةينابصسإا ةيفح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ةنولصشرب سسيئر نأا ،ءاثÓثلا مويلا
يف حجن ،اتروب’ ناوخ ،بختنملا
يلام˘لا نا˘م˘صضلا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
سسيئرك اي˘م˘صسر هدا˘م˘ت˘ع’ مزÓ˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘ل˘ل
ينابصسإ’ا يرودلا ةطبار قيدصصت
.(اغيل’) نيفرتحملل
يف زاف يذلا ،اتروب’ مامأا ناكو
،يراجلا راذآا/سسرام7 تاباختنا

ةيلام تانام˘صض م˘يد˘ق˘ت˘ل ما˘يأا01
،يدانلا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م %51 ةميق˘ب
ةصسا˘ئر˘لا˘ب هزو˘ف دا˘م˘ت˘عا ل˘جأا ن˘م
يهتنت ةلهملا تناك ثيح ،ايمصسر
ةديرج هتنلعأا امل اقفوو.ءاعبرأ’ا
ربع ةيصضايرلا ةينابصسإ’ا (اكرام)
اتروب’ نإاف ،ةينورتكلإ’ا اهتخصسن
اوماق لماكلاب هترادإا سسلجم عم
نا˘م˘صضلا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب
،وروي نويلم521 غلابلا يلاملا

ايرورصض نا˘ك يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا و˘هو
،ا˘نار˘جو˘ل˘ب˘ل˘ل سسي˘ئر˘ك هدا˘م˘˘ت˘˘ع’
لÓخ نامصضلا اذه لاصسرإا متيصسو
(اغيل’)ـل ةلبقملا ةليلقلا تاعاصسلا

.هيلع قيدصصتلا لجأا نم
درجمب هنأا ىلإا ةديرجلا تراصشأاو
ايمصسر م˘ت˘ي˘صس ،ءار˘جإ’ا اذ˘ه ما˘م˘تإا
سسيئرك نوناقلا لجر زوف نÓعإا

.ءاعبرأ’ا ،ةنولصشربل ديدج
ةيوق ةمدصص ىقلت دق اتروب’ ناكو
بقع تاباختن’اب هزوف نم مايأا دعب
فلملا نع لوأ’ا لوؤوصسملا نÓعإا

،اتروب’ ق˘ير˘ف ن˘م˘صض يدا˘صصت˘ق’ا
يف رارمتصس’ا مدع ،وريج يمواخ
.ديدجلا سسلجملا عم هتمهم
نوكيصس ،رد˘صصم˘لا سسف˘ن˘ل ا˘ق˘فوو
ةلبقملا مايأ’ا لÓخ اتروب’ ىلع
ةصصاخلا ةيئاهنلا دون˘ب˘لا ح˘ي˘صضو˘ت
عم هنم ءزج مت يذلا ،قافت’ا اذهب
.ليداباصس كنب

ةنولصشربل ايمصسر اصسيئر حبصصيل «ةريخألا ةبقعلا» زاتجي اتروبل

يز˘ي˘˘ن˘˘يدوأا يدا˘˘ن بع’ ف˘˘صشك
بابصسأا نع ي˘ت˘ن˘يرو˘ي ود˘نا˘نر˘ف
هنأا ادكؤوم ،يلو˘با˘ن ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا كصشو ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
.وابلب كيتلتأا

لا˘˘ق ،ه˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت لÓ˘˘˘خو

ة˘قÓ˘ع ى˘ل˘ع تن˘ك» :ي˘ت˘ن˘يرو˘˘ي
تناك ،وزوتاغ ورانيج عم ةديج
.«يب قثي مل هنأا ةلكصشملا

ع˘˘م ي˘˘لو˘˘با˘˘˘ن ع˘˘˘قو» :فا˘˘˘صضأاو
د˘ع˘ب ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

ءاقبلا يف بغرأا تنك ،يلوصصو

’ نا˘˘كم ي˘˘ف تن˘˘ك ي˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كلو
.«يب هيف نوقثي
ديج روعصش يدل ناك» :متتخاو
تزف دقل ،يتنوك وينوطنأا عم
،هعم يتريصسم يف زئاوجلا لوأاب
.«بردمك هبحأا انأا

بختنمل يخيراتلا فادهلا سشتيفوميهاربإا نات’ز مصضنا
لبق ،نو˘صسرد˘نأا ي˘نا˘ي برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ى˘لإا ،د˘يو˘صسلا

،ملاعلا سسأاك تايفصصت يف افوصسوكو ايجروج ةهجاوم
لجصسو .يلودلا بعللا هلازتعا نم تاونصس5 دعب
افده26 ديوصسلا عم ،اماع93ـلا بحاصص سشتيفوميهاربإا
جورخلا دعب ايلود بعللا لزتعي نأا لبق ،ةارابم611 يف
سشتيفوميهاربإا حتفو.6102 ابوروأا ةلوطب نم ركبملا
ةيفحصص ةلباقم يف ينطولا بختنملل ةدوعلا مامأا بابلا
دهميل نÓيم يف نوصسردنا هلباقو ،يصضاملا ربمفون يف
.ءاثÓثلا مويلا كلذ نÓعإا لبقو ،همامصضنا مامأا قيرطلا

يرودلاب ةارابم41 يف افده41 سشتيفوميهاربإا زرحأاو
.يراجلا مصسوملا لÓخ نÓيم عم يلاطيإ’ا

... نكلو وزوتاغ عم ةديج ةقÓع ىلع تنك :يتنيروي

ضشتيفوميهاربإا نأاصشب رظتنملا ربخلا نلعُي ديوصسلا بردم
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ميركلا دبع بردملا رصشاب
ة˘يد˘ج˘لا رو˘مأ’ا ي˘ف سشر˘ط˘˘ل
اذه ةوارمحلا ةمقل اريصضحت
ىلع سسما لمع ثيح دحأ’ا
ءا˘˘ق˘˘فر ءا˘˘ط˘˘˘خأا ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت
يف دجاوتلا لجا نم ةلحروب
ةفاصضإ’ ابصسحت ةروصص ىهبأا
قيرفلا د˘ع˘ب˘ي د˘يد˘ج را˘صصت˘نا

طوقصسلا تاباصسح نع اريثك
بردملا لمأايو اذه ةقيصضلا
ةحنمل قيرفلا ةرادإا ميدقت يف
ن˘م اذ˘هو ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ب˘ق زو˘ف˘لا
ناو ة˘صصا˘خ م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘˘جا

نأا اهنأاصش نم رومأ’ا هذه لثم
بناوجلا نم ري˘ث˘كلا ن˘صسح˘ت
. ةعومجملا يف

ةديمح ةدؤع لجعتشسي
 قوزرم نبو يرباكو

ءاقللاب قحلي نل
لجعتصسي دق هتاذ قايصسلا يف
ةدو˘ع سشر˘ط˘ل م˘ج˘ن˘لا برد˘م
ري˘ه˘ظ˘لا ةد˘ي˘م˘ح ن˘ي˘با˘صصم˘لا
م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا ير˘˘با˘˘كو ر˘˘صسي’ا

ىلا قيرفلا ةجاحل ارظن كلذو

ناو ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ةجاح يف ىق˘ب˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نل هتهج نم رصصانعلا لكل
قوزر˘م ن˘ب بعÓ˘˘لا ق˘˘ح˘˘ل˘˘ي

قيصض ىلا رظنلا˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
هراظتنا ينعي ام وهو تقولا
هتدوع نÓعإ’ رخأاتملا ءاقلل
بعÓلا نا ركذي ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل

نم هتيعصضو رصسفتصسا يغير
م˘ت نا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ برد˘˘م˘˘لا
رخا يف هتامدخ نع ءانغتصس’ا
. ةدكيكصس ةبيبصش ماما ةظحل
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قوزرم نبو يرباكو ةديمح ةدؤع لجعتشسي ينفلا مقاطلا

ىلع رصصي قافولا«ةوارمحلا» مامأا رخآا راصصتنا ةفاصضإا ىلع رصصيو ةيدجلا رومألا رصشابي ضشرطل
ةرڤم مجن

لدب تقولا يف نيمث دج لداعتب ةيواصشلا داحتا قيرف داع
قيرفلا لعج فدهل فورعم بعÓلا ليجصست دعب عئاصضلا
قاصشع عمجا دقو اذه ةيبابلا ىلا هلقنت نم ىغتبملا ققحي
رييصست ناو ةصصاخ ا˘ق˘ح˘ت˘صسم نا˘ك لدا˘ع˘ت˘لا نا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا
يلاثملا لكصشلاب ناك ي˘نو˘با˘صص ءا˘ق˘فر فر˘ط ن˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
تلعج يتلاو تثدح يتلا ةيميكحتلا لكاصشملا نم مغرلاب
هو˘م˘صس ا˘م ءار˘ج ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ب˘صضغ ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ي˘حا˘ي سسي˘˘ئر˘˘لا
.«مكحلا قح يف ةصسرامملا تاطوغصضلا»

قيقحت ىلع اندعاشستشس ةنيمث ةطقن» :رطششلب
«باكلا باشسح ىلع راشصتنلا

: ددصصلا اذه يف لاقو رطصشلب بردملا دعاصسم حرصص دقو اذه
انيصضرت فورظلا هذه لثم يف لداعتلا ةجيتنب ةدوعلا نا دقتعا »
ناك هانمدق ام ناو ةصصاخ تايدحتلا مداق ىلع زكرن انلعجتو
سضع˘ب ا˘ن˘ب˘كترا ا˘مو˘م˘ع لوأ’ا طو˘صشلا ي˘ف ا˘م˘ي˘صس’ ي˘با˘˘ج˘˘يإا
ةيبابلا تافلاخم نم ةعومجملا انرذح انناو ةصصاخ ءاطخأ’ا

فلخ يرجن انتلعج ةجذاصس ةقيرطب نيفده انيقلت فصسأÓل نكلو
اميف ةيلاغ نوكتصس ةطقنل اندصصح وه مهأ’ا ىقبيل ةلباقملا
. ةلوطبلا راوصشم نم ىقبت
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يف طصشانلا ةلصشنخ داحتا ققح
ةعومجملا ةاو˘ه˘لا م˘صسق ة˘لو˘ط˘ب
ةيصضرأا ىلع زوف لوأا ةيقرصشلا

ى˘ل˘ع ،ت’و˘ج6 د˘ع˘ب ه˘ب˘ع˘ل˘م
لÓ˘˘˘ج د’وا با˘˘˘ب˘˘˘˘صش با˘˘˘˘صسح
عو˘ب˘صس’ا ه˘ماز˘ه˘˘نا˘˘ب ر˘˘ثأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيدولوم ماما هبع˘ل˘م˘ب ي˘صضا˘م˘لا
ة˘بر˘صض ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘صض د˘ع˘ب ءاز˘˘ج
يذلا لÓج د’وا سسراح ىمرم
هقيرف ذقناو ةلباقملا لجر ناك
ةليقث نو˘كت تدا˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘م
لك ىلع ةصصرفلا توفو ،ادج
را˘كحو ،يو˘˘ير˘˘ك بعÓ˘˘لا ن˘˘م
ىدصصت يذلا ديزايبو  يوازمحو
اهجو هل مهجورخ دعب مهتاركل
دا˘˘ح˘˘تا برد˘˘م ع˘˘جراو ،ه˘˘جو˘˘˘ل

˘ما˘ما سصر˘ف˘لا ع˘ي˘ي˘صضت ة˘ل˘صشن˘خ
زيكرتلا مدعو ،عرصستلل سسراحلا

را˘صصن’ا ل˘م˘ح ن˘يا ط˘˘غ˘˘صضلاو

دعب ةيبلصس ةجيتن يأا ةيلوؤوصسم
دعب ةصصاخ ،ني˘ب˘عÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

نم يصضاملا عوبصس’ا مهتدوع
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب تار˘ها˘ظ˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘م
ديعلا موغلصش قيرف ماما لداعتلا
طوصشلا يف نيمزهنم اوناك نيا
يناثلا طوصشلا يف اوداعو لو’ا

زوفلا م˘غرو ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا او˘لد˘عو
مقاطلا عنقت مل ةجيتنلا ةلباقملاب
سسكع˘ت م˘لو را˘صصن’او ،ي˘ن˘ف˘˘لا
اهصضر˘ف ي˘ت˘لا ةر˘ط˘ي˘صسلاو ءاد’ا
ةيادب نم هم˘صصخ ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا
قوراف بردملا حرصص نيا ،ءاقللا
ديعتصس ةج˘ي˘ت˘ن˘لا نا يوا˘ح˘ن˘ج˘لا
ةحيح˘صصلا ة˘كصسلا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا

جئاتنلا ل˘ي˘ج˘صست ى˘ل˘ع هز˘ف˘ح˘تو
˘مد˘عو را˘يد˘لا جرا˘خ ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا
لخاد ةثÓثلا طاقنل يف طيرفتلا
نود ءاقبلا فده قيقحتل ،رايدلا

قيرفلا سسيئر ،تاباصسح ’و ءانع

ع˘˘با˘˘ت يذ˘˘لا ة˘˘مور˘˘كو˘˘ب د˘˘ي˘˘لو
فخي مل تاجردملا نم ةلباقملا

ي˘˘ثرا˘˘˘كلا ءاد’ا ن˘˘˘م ه˘˘˘ب˘˘˘صضغ
مهعييصضتو  ،ني˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب˘ل
˘˘ما˘˘ما سصر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
،سسراحلاب مهدارفنا دنع ىمرملا

’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب نا اد˘˘كؤو˘˘م
تاهيجوتو تاميل˘ع˘ت نو˘ق˘ب˘ط˘ي
. ناديملا ةيصضرا ىلع بردملا
ينفلا مقا˘ط˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ى˘ق˘ب˘ي˘ل
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لوؤو˘صسم م˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
رطصسملا فدهلا قيقحتل يدحتو
ىلع بعللا ةلوطبلا ةيادبو لبق
ز˘كار˘م˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’او ،ءا˘ق˘ب˘لا
قرف4 نو˘كت˘صس ن˘يا ءار˘م˘ح˘˘لا

راظتنا يف .  طوقصسلاب ةددهم
ن˘يا مدا˘ق˘لا تب˘صسلا مو˘ي ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ىلع افيصض ةلصشنخ داحتا لزنيصس
ةنتاب ةيدولوم

 يداعشس يؤن

قيرفل ريصسملا مقاطلا لصصاوي
طغصضلا داعبا ةدكيكصس ةبيبصش
يأا يدافتل كلذو ةبيتكلا نع
ا˘م و˘هو را˘صصنأ’ا ع˘م ل˘كا˘˘صشم
لوحت ةريخأ’ا سصصصحلا لعج
سضو˘ع سشور˘ح˘لا بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لا

اذه5591 توا02 بع˘ل˘م
نع ي˘ل˘عو˘ب برد˘م˘لا ثح˘ب˘يو
يف عقومتلاو ءاطخأ’ا حيحصصت
كرد˘ي ه˘ناو ة˘˘صصا˘˘خ ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

نام˘صض ي˘ف يد˘ح˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص
ىلا عيمجلا ىعصسيو اذه ءاقبلا
ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت

لوح ثيدح كانه ناو ةصصاخ

ع˘˘˘صضو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن
رييصست ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي راو˘ت˘كر˘يد
ىصسعو ل˘ع˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا م˘صسو˘م
نا˘م˘صض ى˘لا ه˘تدا˘ي˘ق ي˘ف ح˘ل˘ف˘ي
. ءاقبلا

ديفتشسيشس يلعؤب
صشؤيزو يوارحب ةدؤع نم

يديمح تامدخ دقفيو
روصضح ةبيتكلا تلجصسو اذه
سشو˘˘يزو يوار˘˘ح˘˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
يصضاملا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ع ن˘ي˘ب˘ئا˘غ˘لا

ل˘م˘ع˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ثي˘ح
ا˘م˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا ى˘ل˘˘ع سشتو˘˘كلا

نا ركذي تايدحتلا مداقل ابصسحت
ابئاغ نوكيصس يديمح بعÓلا

ةراطصسوصس ماما دحأ’ا ةمق نع
ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو
ثي˘ح ة˘طرو ي˘ف ي˘نا˘صسم˘ل˘˘ت˘˘لا
اذه بصسانم ليدب نع ثحبيصس
عام˘ت˘ج’ا سشتو˘كلا لوا˘ح د˘قو
ل˘جا ن˘م ي˘˘قوزر˘˘م بعÓ˘˘لا˘˘ب
لام˘كا ةرور˘صض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
هتهجو ليوحت مث نمو مصسوملا
ينعملا لعج ام وهو رخا قيرفل
هذ˘˘ه لو˘˘ح ثيد˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جؤو˘˘˘ي
. ةطقنلا
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ةلششنخ داحتا
تلؤج5 دعب

ةلوطبلا يف زوف لوأا ققحي «كماصسيل»

ةدكيكشس ةبيبشش
صشورحلا ىلإا تاريشضحتلا لقن دعب

ةعومجملا نع طغصضلا داعبإا ةلصصاوم ىلع رصصي ينفلا مقاطلا

ةميكيحتلا ءاطخألا نم ةطخاشس ةرادإلا

«ةيبابلا» نم نيمث لداعتب دوعت ةيواصشلا

ي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘فو
بيترتلا ةرادصص ىلع ظافحلا

نب لابصشا حلفا نا دعب كلذو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘صش
بع˘˘ل˘˘˘م بل˘˘˘ق ن˘˘˘م لدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نوبعÓلا ق˘فو ثي˘ح ي˘حو˘ف˘صس
مغر ءا˘ق˘ل˘لا راو˘طا ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف
ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا تا˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا

نا ا˘˘م˘˘ب نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ا˘˘˘هد˘˘˘جو
يذلا راصصتن’ا ليجصست ثحب لجا نم هلقث لكب ىمر سسفانملا
اهب بعل يتلا ةدارإ’او ةميزعلا نكلو هتاف ام كرادتب هل حمصسي
نم ىعصسيصس ةطقن نام˘صضب ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل˘ل تح˘م˘صس و˘با˘ج ءا˘ق˘فر
. ةبيطلا جئاتنلا ليصصحت ةلصصاوم ثحب ىلا عيمجلا اهلÓخ

ةمدقŸاب بورهلا ةشصرف مامأا دا–لا
يف نييران نيءاقل عم دعوم ىلع قيرفلا نوكيصس ىرخأا ةهج نم

ةيعمج نم لك ةنوب ءانبأا لبقتصسيصس ثيح نيتمداقلا نيتلوجلا
رثكا بورهلاو امدق يصضملا لما ىلع ةمغÓتلا مجنو بورخلا
قيرفلل حمصسيصس طاقن6 ـلا ليصصحت ناو ةصصاخ بيترتلا ةمدقمب
سسفانتلا ناو ةصصاخ دوعصصلا فده قيقحت وحن رثكا بورهلاب
ميعزلا سسيئرلا ناو اميصس’ ةحاتم فورظلا لك نا امب هدصشا غلبيصس
.ةحيرم فورظ يف هرصصانع عصضو ىلا ةرم لك يف ىعصسي

صشامر ماششه

ةبانع دا–ا

«ةنوب» دوقي ةيوصش نب
بيتÎلا ةرادصص ىلع ظافحلل

نأا دعب ةبانع داحتا هفيصض ةبقع زايتجا يف ةنتاب بابصش حلفي مل
ةدقع ىقبتل رفصصل رفصص ةجيتنب لداعتلا ةنوب ءانبأا هيلع سضرف
نم داز ام وهو يلاوتلا ىلع ثلاثلا ءاقلل ةلصصاوتم «باكلا»
مهبصضغ نع اددجم اوربع نيذللا راصصنأ’ا ىدل طابحإ’ا ةلاح
مغرلابو قيرفلا ناو اميصس’ ةعاصسلا دحل ةلجصسملا جئاتنلا نم
وهو ةيبلصس نوكت ام امئاد جئاتنلا نا ’ا اهكلتمي يتلا ةبيكرتلا

مهصسفنا نع راب˘غ˘لا سضف˘ن˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي «تصسي˘با˘كي˘ل» ل˘ع˘ج ا˘م
. ةقÓطن’او ةصضافتن’ا قيقحتل ناح دق تقولا ناو ةصصاخ

ةيواششلا مامأا صضيؤعتلا ىلع رشصي ةرارغؤب
نم اءدب ةيواصشلا دعومل يدجلا ريصضحتلا يف قيرفلا عرصشو اذه

ةعومجملا ةجاح ىدم ةرارغوب نيمايل بردملا كردي ثيح سسما
ناو ةصصاخ ةرطيصسلا ةداعتصس’ ناديملا يف داهتج’او لمعلا ىلا
رظتنملا نمو اذه ةيقيقح ةصشرو ىلا ةجاح يف نوكتصس ةعومجملا
يتلاو ةيرارطصض’ا اهنم ةصصاخ تارييغتلا سضعب سشتوكلا يرجي نا
ينقتلا حنمي مدق ثيح روصصنم نبو ريغصص نم لك بايغ فرعتصس
هيلع ’وعم ىقبي يذلا لابرد ةروصص يف نيبعÓلا سضعبل ةصصرفلا
هنا امب اديج ةيواصشلا تيب فرعي هنا امب اعيرصس راتو’ا حيحصصتل
. ةديدع مصساومل هناولا سصمقت ناو قبصس

صشامر ماششه

ةنتاب بابشش

ةنوب ءانبأا زواجت يف قفخي «باكلا»

ةيواششلا داحتا

ةنيطنشسق ةيدؤلؤم
 «كوملا» دوقي لهاج

راصصنألاو مويدوبلا ىلإا
دوعصصلا ىلع نورصصي
ةيدولوم ة˘ل˘ي˘كصشت تح˘ج˘ن

ى˘لا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق
دعب كلذو ةحيحصصلا ةكصسلا
ى˘ل˘ع ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘صصت˘˘ن’ا

ثيح ةنتاب ةيدولوم باصسح
ةبترم لتحي قيرفلا ىحصضا

دئارلا نم ةبرقم ىلعو ةديج
ثÓ˘ث قرا˘ف˘ب ة˘با˘ن˘ع دا˘˘ح˘˘تا
لعج يذلا رم’ا وهو طاقن
ار˘ي˘ث˘˘ك نو˘˘حا˘˘تر˘˘ي را˘˘صصنأ’ا

راصسم ثحب ىلع نودكؤويو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب دو˘˘ع˘˘˘صصلا
ع˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘صس
م˘ج˘ن ق˘ير˘ف˘ل ر˘خا لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا
د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘م˘ب ة˘م˘غÓ˘ت˘˘لا
يذ˘˘لا ر˘˘˘م’ا و˘˘˘هو كلا˘˘˘م˘˘˘لا
يوا˘فر˘صش ءا˘ق˘فر ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس
. Óماك دازلا نع نوثحبي

يواز حيرت نيباصصملا ةدوع
نا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘صسي
ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ
اهصسار ىلع يتلاو ةباصصملا

ى˘˘˘ت˘˘˘حو تا˘˘˘حر˘˘˘فو سشيا˘˘˘˘ع
يتلا تارايخلا يهو يبيرع
نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘صسفا˘ن˘م د˘ج˘ت˘صس

تقق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا فر˘ط
اداعأا نيمه˘م د˘ج ن˘يرا˘صصت˘نا
ةهجاولا ىلا اهبجومب كوملا

يواز ميرك ينقتلا لمأايو اذه
ةيموجهلا ةيلعاف˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا

مكلا كلذ عييصضت ناو ةصصاخ
رصضيصس فاد˘هأ’ا ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا
ل˘ع˘ج˘ي˘صسو ار˘ي˘ث˘ك ق˘ير˘ف˘لا˘˘ب
ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص د˘˘ج˘˘ي يدا˘˘ن˘˘لا
ءاوصس تاءاقللا سضعب رييصست
. اهجراخ وا رايدلا لخاد

صشامر ماششه
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ةديلبلا داحتا
ءازج تابرشض3 نم هقيرف مرح يذلا مكحلا ىلع رانلا حتف

ةليكصشتلا يف رظنلا ةداعإا انيلع :ةصساوم
ءاقللا ىلإا انداعأا نابصشلا لوخدو ةيصساصسألا

قيرف بردم ةصساوم لامك دكأا
ءا˘˘ط˘˘خأ’ا نأا ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا
يف هقيرف اهبكترا يتلا ةيعافدلا

تناك ةل˘ي˘صسم˘لا قا˘فو ة˘ه˘جاو˘م
يتلا ةراصسخلا يف ايصسيئر اببصس
نأا احصضوم قيرفلا اهل سضرعت
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
جئا˘ت˘ن˘لا ءو˘صس بب˘صسب ة˘ي˘صسف˘ن˘لا
ةيادب ذنم قيرفلا اهدصصح يتلا
ةصساوم لاقو.يراجلا مصسوملا
ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف
دقل» :قيرفلل ةيمصسرلا ةحفصصلا
ةيثراك ةيعا˘فد ءا˘ط˘خأا ا˘ن˘ب˘كترا
م˘ه˘˘فأا م˘˘لو ،لوأ’ا طو˘˘صشلا ي˘˘ف
اذه يف ني˘ب˘عÓ˘ل ن˘كم˘ي ف˘ي˘ك
،هب اوماق ام˘ب ما˘ي˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ىندأا نود اهنأ’ لوقعم ريغ اذهو
عجار اذهو ،ريغ ’ اياده كصش
ةا˘نا˘ع˘م ى˘لإا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
ةي˘صسف˘ن˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
ةيباجي’ا جئات˘ن˘لا با˘ي˘غ بب˘صسب

م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م يدا˘ن˘لا ن˘ع
.«يلاحلا

 نابششلا لؤخد»
اندعاشس جهنلا ريغتو

«ةجيتنلا يف ةدؤعلا ىلع
ى˘ل˘ع لوأ’ا ل˘جر˘لا دا˘صشأاو اذ˘ه
همدق امب ةينفلا ةصضراعلا سسأار

ةارابم˘لا ي˘ف نا˘ب˘صشلا نو˘ب˘عÓ˘لا
ءاقل˘لا تا˘ير˘ج˘م اور˘ي˘غ ن˘يذ˘لاو
،يناثلا طوصشلا يف مهلوزن دعب
سضعب ا˘ن˘ير˘جأا د˘ق˘ل» :در˘ط˘ت˘صساو
يناثلا طو˘صشلا ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

اونكمت بابصش ن˘ي˘ب˘ع’ ا˘ن˘لز˘نأاو
ل˘ي˘لد˘ب ،ر˘ي˘ب˘ك ءادأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م
نآ’ا »:عباتو ،«ةجيتنلا يف انتدوع
ريكفتلاو ةراصسخلا نايصسن انيلع
ةدا˘عإا ن˘م ة˘ياد˘ب مدا˘ق و˘ه ا˘م˘ي˘˘ف
،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا يف رظنلا
تايرا˘ب˘م˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ن˘صس ي˘ت˘لا
.«ةمداقلا

انمرح مكحلا»
«ءازج تابرشض3 نم

نارهو ةيعمج بردم لمحو اذه
ءاقللا رادأا يذلا مكحلا ،قباصسلا

مرح امدعب ةرا˘صسخ˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم
ىلع ءازج تابرصض3 نم هلابصشأا

ن˘˘ح˘˘ن» :ح˘˘˘صضوأاو ،ه˘˘˘لو˘˘˘ق د˘˘˘ح
رمأا اذه ةراصسخلا ىلع نوداتعم
مكح نكل ،مدقلا ةرك يف يداع
نوكي نأا نكمي ’ عونلا اذه نم
3 ن˘˘م ا˘˘ن˘˘مر˘˘˘ح ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘يدا˘˘˘ع
و˘هو ،ة˘ي˘عر˘˘صش ءاز˘˘ج تا˘˘بر˘˘صض
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘صسخ˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘خآا بب˘˘˘صس
.«اهل انصضرعت

ب.م.يرشسيإا

ءاعبرألا لمأا
ةبقلا ىلع زوفلاب ءادعصسو يوق قيرف اننأا انتبثأا :ةرانفوب

لمأا قيرف بردم ةرانفوب داصشأا
هققح يذ˘لا زو˘ف˘لا˘ب ،ءا˘ع˘برأ’ا
بلق نم اونكمت امدعب هلابصشأا
ةبقلا دئار قيرف ىلع ةلواطلا
نأا ا˘ح˘˘صضو˘˘م ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسم˘˘لا
مهنكم ام ازكرم يقب دادعتلا

.زوفلا نم
اهب سصخ تاحيرصصت يف لاقو
انرهظأا مويلا» :«مÓصسلا» ةانق
ا˘ن˘ي˘ق˘ب ثي˘ح ،د˘ي˘ج ق˘ير˘ف ا˘ن˘نأا

فد˘ه˘لا ي˘ق˘ل˘ت م˘غر ن˘يز˘كر˘م

يناثلا طوصشلا ةياهن يف لوأ’ا
نم يناثلا فصصنلا انلخد اننكل
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘تو ةو˘˘ق˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ي˘ف دو˘ع˘ن˘ل ،فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘صست
فيصضنو يناثلا طوصشلا ةياهن
ا˘ن˘ح˘ن˘م يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘˘لا
:م˘˘ت˘˘خو ،«ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
’ مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا»
مكحلا نÓعإاب ىو˘صس ي˘ه˘ت˘ن˘ت

.«ةياهنلا ةرفاصص
ب.م.يرشسيإا

مهألا راظتنا يف مهملا ققحي ديمعلا
يناثلا هزوف رئازجلا ةيدولوم قيرف ققح
بقع ايق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘ف ا˘ي˘لاو˘ت
ى˘ل˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘صشع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘˘لا

يلاغنصسلا تيغنوت يدان فيصضلا باصسح
ر˘˘م˘˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا ع˘˘فر˘˘ي˘˘ل
4 نم8ـلا ةطقنلل مهديصصر رصضخأ’او
راتصسلا لادصسإا نم نيتلوج لبق تايرابم
داد˘ع˘ت مد˘قو.تاعو˘م˘ج˘م˘لا رود ى˘ل˘ع
نأا ’إا ،’و˘ب˘ق˘م ءادأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ناونعلا ناك ة˘ل˘ه˘صسلا سصر˘ف˘لا ع˘ي˘ي˘صضت
ن˘˘ن˘˘ف˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف زر˘˘˘بأ’ا
طصسولا وبع’و نوعفادملا نومجاهملا
راصصنأ’ا لعج ام سصرفلا عييصضت يف
ى˘˘˘ل˘˘˘غ ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ةأاجاف˘م يأا ن˘م ا˘فو˘خ ،ةر˘ي˘خأ’ا ق˘ئا˘قد˘لا
ىلع رئازج˘لا ل˘ث˘م˘م زو˘ف˘ب ف˘صصع˘ت د˘ق
.يلاغنصسلا هريظن

قحتشسم ازؤف انققح :Êارمع
ءازج يتبرشض نم انمرح مك◊او

قيرف بردم ينارمع رداقلا دبع داصشأا
هقق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م

هنا احصضوم ،تيغنوت ةهجاوم يف قيرفلا
ىلع رصصي ناكو باصصعأ’ا ىلع سشاع
با˘ي˘غ نأا ’إا ،ي˘نا˘ث˘لا ،فد˘˘ه˘˘لا ن˘˘يود˘˘ت
يذلا ةهج نم مكحلاو ةهج نم ظحلا

نود لاح ءازج يتبرصض نم يدانلا مرح
ةيفحصصلا ةودنلا يف ينارمع لاقو.كلذ
دمحلا » :ءاقللا ةياهن بقع ترج يتلا

ةارابملا يف هنع ثحبن انك ام انققح هللا
مغر ،لهأاتلا نم بارتقÓل زوفلا وهو
هب لتقن يناث فده يف لمأان انك اننأا
مكحلا نأا امك انناخ ظحلا نكل ،ءاقللا

وه اذهو ءازج يتبرصض نم دقتعا انمرح
.«ءاقللا جرعنم

ب.م.يرشسيإا

رئازجلا ةيدؤلؤم

ابيرق ليهأاتلا ةيلمع يف عرششيشس هنأا دكأا

ىوقأا دوعأاصسو يتنحم يف يعم فقو نم لك ركصشأا :ضصويحم
قيرف م˘جا˘ه˘م سصو˘ي˘ح˘م ن˘م˘يأا ر˘كصش
فقو نم لك باصشلا ةمصصاعلا داحتا

يبطو ينف مقاط نم هتنحم يف هعم
دعب يدا˘ن˘لا را˘صصنأا ى˘ت˘حو ن˘ي˘ب˘ع’و
ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمع هئارجإا
ةيوقلا ةباصصإ’ا نم سصلختلل ،ةبكرلا
ةيصضاملا مايأ’ا يف اهل سضرعت يتلا
ةطبرأ’ا ىوتصسم ىلع ةرقم مجن مامأا
.فورصضغلاو ةصسكاعملا

داحتإ’ ةي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا تر˘صشنو
لصصاوتلا عقاوم ىلع ويديف ةمصصاعلا
ةيعم˘ج بع’ ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

دعب ريرصسلا ىلع ددم وهو ةليلم نيع
هللا دمحلا» :لاق ثيح ةيلمعلا ءارجإا
بي˘ب˘ط˘لا ر˘كصشأا ،ةد˘ي˘˘ج لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘نأا

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل ىر˘˘جأا يذ˘˘لا يرو˘˘مز
مقاطلاو ،يدانلا يف يئÓمز ركصشأاو
راصصنأ’ا ىتحو يبطلا مقاطلاو ينفلا
.«يتنحم يف يعم اوفقو نيذلا

ه˘نا ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف سصو˘ي˘ح˘م د˘كأاو اذ˘˘ه
يف ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع يف عرصشيصس
ة˘با˘صصإ’ا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل تقو بر˘˘قأا

.تقو برقأا يف بعÓملل ةدوعلاو
ب.م.يرشسيإا

ةليل دادزولب بابصش قيرف داع
ى˘لإا ءا˘ع˘برأ’ا ى˘˘لإا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نم امداق ةمصصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
يذلا لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب نادو˘صسلا

يف لÓهلا يدان مامأا هققح
يرود نم4ـلا ةلوجلا راطإا
مقاطلا ررقيل ،ايقيرفإا لاطبأا
برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ح˘ن˘م ا˘مود كنار˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا

نأا ى˘ل˘ع ة˘حار مو˘ي ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
تابيردتلا ىلإا ةدوعلا نوكت
02 بعل˘م˘ب سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا
كل˘م˘ي ’و.رصصانع˘لا˘ب توأا
تقو˘لا ي˘صسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘˘م مزÓ˘˘لا

ةمداقلا تاقاقحت˘صسÓ˘ل اد˘ي˘ج
اموي هيبع’ حن˘م˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
سسا˘˘ف˘˘نأ’ا طا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل’ اد˘˘˘حاو
ءاو˘˘˘جأا ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تايرابملل ريصضحتلل ل˘م˘ع˘لا
ةلهصس نوكت نل يتلا ةمداقلا

.ةعومجملا ىلع
مؤجهلا لمح امود
لداعتلا ةيلوؤؤشسم

برد˘˘م ل˘˘م˘˘ح ،ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م

قباصسلا جيريرعوب جرب يلهأا
داع يذلا لداعتلا ةيلوؤوصسم
ىلإا نادوصسلا نم يدانلا هب
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ما˘˘مأ’ا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا

سصرفلا نم ريثكلا تعيصض
ءاقل يف ليجصستلل ةلهصسلا
ةدوعب Óيفك ناك ام ةدوعلا
ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘˘صصأا

نم Ó˘ما˘ك داز˘لا˘ب سضي˘بأ’او
يت ناو اصصوصصخ نادوصسلا
ي˘لو˘غ˘نو˘كلا ي˘ب˘˘مزا˘˘م ي˘˘ب
ةد˘˘يد˘˘ج ةرا˘˘صسخ˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
بو˘ن˘ج˘لا ز˘˘نواد ن˘˘صص ما˘˘مأا
ظوظ˘ح ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ي˘ق˘ير˘فإا
رودلل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف با˘ب˘صشلا
.ةمئاق مداقلا

امود بردملا نوكيصسو اذه
لولحلا دا˘ج˘يإا ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأا
يمو˘ج˘ه˘لا م˘ق˘ع˘لا ل˘كصشم˘ل
،ق˘ير˘ف˘لا ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘˘لا
ءادأا ع˘˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف نيمجاهملا

دد˘ع ع˘ي˘ي˘صضت ي˘ف بب˘صست ا˘م
.طاقنلا نم ريبك

ب.م.يرشسيإا

Êادؤشسلا لÓهلا مامأا لداعتلا ةيلوؤؤشسم مؤجهلا لّمحي امود

تابيردتلا ىلإا ةدوعلل ضسيمخلا موي ددحي امودو ةرخأاتم ةعاصس يف داع «ةبيقعلا» دفو

ةمشصاعلا داحتا

ةبقلا دئار

تلؤواصستلا حرطي ءادألاو عجارتلا لصصاوت ةبقلا
ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا د˘˘ئار ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘صصاو
ةلوطب يف ةبي˘خ˘م˘لا ه˘صضور˘ع
ةعومجملا ةاوه يناثلا مصسقلا
ى˘لإا دا˘ق˘نا ا˘مد˘ع˘ب ،ى˘ط˘˘صسو˘˘لا

م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأا ةرا˘˘صسخ
ل˘مأا ق˘ير˘ف د˘ي ى˘ل˘ع ي˘لا˘˘ح˘˘لا
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا رد˘صصت˘م ءا˘ع˘˘برأ’ا

لبق ةجيتنلا يف دئارلا مدقتو
بلق نم سسفانملا نكمتي نأا
طا˘ق˘ن˘لا˘ب زو˘ف˘لاو ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا
.ثÓثلا

ءيصشلا ةبقلا دادعت مدقي ملو
دعب يدانلا عجارت ثيح ،ريثكلا
ع˘˘م لوأ’ا فد˘˘ه˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
نكم ام يناثلا طوصشلا ةياهن
هلقث لكب يمرلا نم سسفانملا

دادعت حرطيل زوفلا لجا نم
برد˘م˘لا ه˘صسأار ى˘ل˘عو د˘ئار˘لا

نم ريثكلا يصسيمح رونلا دبع
مدقملا ءادأ’ا لوح ت’ؤواصستلا

رخآا يف قيرفلا جئاتن عجارتو
يف اميصس’ يدانلل نيتهجاوم
.نيبردملا طوصش

ا˘ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ح˘ت˘ن :نار˘˘م˘˘ع
لمأا مامأا ةراصسخ˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم
نارمع سسراف بلطءاعبرأ’ا

د˘ئار بع’و ة˘لو˘ط˘ب˘لا فاد˘˘ه
نا˘ي˘صسن ه˘˘ئÓ˘˘مز ن˘˘م ،ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا

ل˘˘مأا ما˘˘مأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ةرا˘˘˘صسخ
وه ام ىلع زيكرتلاو ءاعبرأ’ا
ا˘مد˘ق ي˘صضم˘لا ل˘جا ن˘م مدا˘˘ق
نم ةيادب ةديج ةجيتن دصصحو
نارمع لاقو.ةمداقلا ةارابملا
ةانق اهب سصخ تاحيرصصت يف
ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ه هذ˘˘˘ه» : «مÓ˘˘˘صسلا»
ةراصسخ اهيفو حبر اهيفف مدقلا

ا˘ع˘ي˘م˘ج ن˘ح˘نو لدا˘ع˘ت ا˘ه˘ي˘فو
انيلعو ،مويلا ةراصسخ لمحتن
نم مداق وه ام ىلع زيكرتلا

ةبرجت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا ح˘ن˘م لÓ˘خ
لجا نم نابصشلل اهكلتمن يتلا
نم نكمتلاو نزاوتلا ةداعتصسا

را˘صسم˘لا ى˘ل˘ع يدا˘ن˘˘لا ع˘˘صضو
تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
.«هللا ءاصش نأا ةمداقلا

ب.م.يرشسيإا
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ي˘لود˘لا زر˘ح˘م سضا˘ير دا˘ق
رتصسصشنام  ه˘ق˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
هفيصض ىلع زوفلا ىلا يتيصس
خا˘بدÓ˘غ˘ن˘صشنو˘م ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب
’ لبا˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا
،ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا سسمأا لوأا ،ءي˘˘˘صش

رود با˘يإا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘˘صض
لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘˘م ،(61)ـلا
ع˘بر˘ل كلذ˘ب ل˘هأا˘ت˘ي˘ل ،ا˘˘بوروأا
.ةيراقلا ةقباصسملا يئاهن

نم زر˘ح˘م سضا˘ير ن˘كم˘تو
،ىلوأ’ا قئاقدلا يف هرحصس رثن
نم رور˘م˘لا عا˘ط˘ت˘صسا ا˘مد˘ع˘ب
ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسورو˘˘˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘˘˘م
،ةعئار ةقيرطب خابدÓغنصشنوم
،هليمزل ةنقتم ةريرمت ىطعأاو
قلطأا يذلا ،نيورب يد نيفيك
جراخ نم ةيخوراصص ةديدصست
كابصش تنكصس ،ءازجلا ةقطنم
31 د˘ع˘ب خا˘˘بدÓ˘˘غ سسرا˘˘ح˘˘لا
،ةاراب˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ن˘م ة˘ق˘ي˘قد
» ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز ف˘˘ي˘˘صضي نا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
يف يناثلا فدهلا «ناغودنوغ
.81 ةقيقدلا

،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘صشلا ي˘˘ف ا˘˘˘مأا
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا سضر˘˘ف˘˘ف
Óب Óًطب هصسفن زرحم سضاير

ةهجلاب كرح˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،عزا˘ن˘م
ةاناعم ةجيتن ،ةيرح˘ب ى˘ن˘م˘ي˘لا

نم خابدÓغ˘ن˘صشنو˘م ي˘ع˘فاد˘م
نكل ،ةينفلا هتراهمو هتعرصس
ع˘ن˘م ،سسرا˘ح˘لا ق˘لأا˘تو ظ˘ح˘لا

فد˘ه˘˘ل˘˘ل هزار˘˘حإا ن˘˘م سضا˘˘ير
 .ثلاثلا

يزيلجنلا مÓعإلا
ءانثلاب «زورح» قدغأا

 حيدملاو
مل ةاراب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘عو

ةداصشإÓل اريثك زيلجنإ’ا ناوتي
مامأا قلأات يذلا رصضخلا مجنب

هرصشن ريرقت يف ءاجو ،خابدÓغ
نأا ،«غنينفيإا رتصسصشنام» عقوم
عتمتيو ةعئار ةرتفب رمي زرحم
.ةنوآ’ا هذه يف ةزاتمم ةقايلب

رتصسصشنا˘م يدا˘ن ر˘صشن ا˘م˘ي˘ف
:يمصسرلا هعقوم ر˘ب˘ع ي˘ت˘ي˘صس

 .«هفاقيإا نكمي ’ زرحم»
بايغ سضفرت «فافلا»

هنيكمتل كرحتتو زرحم
 رشضخلا عم دجاوتلا نم

ريبكلا قلأاتلا اذه لظ يفو
’و˘˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘˘˘ب سضفر
قا˘ح˘ل˘لا˘ب ه˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
سصبرتلا يف يصضاملب ةبيتكب
يت˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ل˘ب˘ق˘م˘لا

هنا ةجحب ،اناو˘صستو˘بو ،ا˘ي˘ب˘مز
،ه˘˘تا˘˘مد˘˘˘خ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يلودلا داحت’ا رارق Óغتصسمو
ءوصضلا حنم يذلا مدقلا ةركل
حيرصست مدعب ةيدنأÓل رصضخأ’ا

،ةينطولا مهتابختنمل اهيبع’
ةيحصص تاقييصضت دوجو لاح
سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب

.انوروك
ةي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو

يرئازجلا داحتإ’ا نا ةيصسنرف
نم هتاكرحت أادب دق مدقلا ةركل
تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسإ’ا ل˘˘جا
،لبقملا ركصسعملا يف هموجن

فرصشملا لكيهلا نا دكأا ثيح
ماق ةيرئازجلا مدقلا ةرك ىلع
هر˘ي˘ظ˘ن˘ل ة˘ل˘˘صسار˘˘م ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب
ةرادإا ىدل لخدتلل ،يزيلجنإ’ا

ل˘جأا ن˘م ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
قا˘ح˘ل˘لا˘˘ب زر˘˘ح˘˘م˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
يف ررقملا لبق˘م˘لا سصبر˘ت˘لا˘ب
.ةلبقملا ليلقلا ماي’ا

ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك ح˘˘˘صشر˘˘˘ت م˘˘˘غرو
ةخصسنلا تايئا˘ه˘ن˘ل ي˘صضا˘م˘ل˘ب
نور˘ي˘ما˘كلا نا˘كل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘˘ب نأا ’إا ،ار˘˘كب˘˘م
عيمج ىلع ليوعتلا يف بغري
ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ن
فد˘ه˘ب كلذو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

 .ةميزه ’ ةلصسلصس ةلصصاوم

جاحلب اشضر

 «غيل زنيماصشلا» يئاهن عبر ىلإا يتيصسلا دوقيو قلأاتي زرحم

ةروطصسا ليفين يراغ دقتنا
برد˘م د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ديعصسل هليوحت دعب ماه تصساو
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب
ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف ل˘يد˘ب ر˘صصن˘ع˘˘ل
.هقيرف

ةا˘ن˘ق ل˘ل˘ح˘م ل˘ي˘ف˘˘ي˘˘ن لا˘˘قو
هليلحت لÓخ «روبصس ياكصس»
تصساو تعمج يت˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل
نأا دتيانوي ناملا هريظنب ماه
نب ديعصسل هكرتب أاطخأا زيوم
يصسرك ىلع ينيزن’و ،ةمحر
.طايتح’ا

ة˘ق˘فر ه˘ب ع˘فد و˘ل »: ع˘˘با˘˘تو
ةيادبلا ذ˘ن˘م ،ي˘ن˘يز˘ن’ ه˘ل˘ي˘مز
ةصصاخ ،ةرياغم ةجيتنلا تناكل
ي˘˘ف ن˘˘كي م˘˘ل سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نأاو
.هلاوحأا لصضفا

52 بحا˘صص نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
هذه يف Óيدب لخد دق اماع
ي˘˘ف كرا˘˘صش ثي˘˘ح ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
زجع ةري˘خأ’ا ة˘عا˘صس ف˘صصن˘لا
مامأا قرافلا ةعانصص نع اهيف
.رمحلا نيطايصشلا

تاغوارُملا بحاصص كراصشو
،ةعاصس فصصن ةدمل ،ةيرحصسلا

قرافلا ةعانصص نع اهيف زجع
.رمحلا نيطايصشلا مامأا

اذ˘˘ه ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘يو
ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
،ماه تصساو ةقفر ة˘ع˘ط˘ق˘ت˘م˘لا
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا سضفر ا˘مد˘ع˘ب
ة˘صصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
رهظا ريخأ’ا نا مغر ،ةلماكلا

ل˘˘ج ي˘˘ف اد˘˘ج قار ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
اهيف كرا˘صش ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ة˘فا˘صضإ’ا ح˘ن˘˘م ن˘˘م ن˘˘كم˘˘تو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
 تابصسانملا

جاحلب اشضر

ي̆لود˘̆لا رو˘̆ل˘˘يد يد˘̆نا د˘˘جاو˘˘ت
هييلبنو˘م يدا̆ن بع’و ير̆ئاز˘ج̆لا
ةيلاثملا ةل˘ي˘كصشت̆لا ي˘ف ي˘صسنر˘ف̆لا
.يصسنرفلا يرودلا نم92 ةلوجلل

ة˘ي˘م˘صسر̆لا ة˘ح˘ف˘صصلا تف˘˘صشكو
ع˘قو˘م ى̆ل˘ع ي˘صسنر˘ف̆لا يرود˘̆ل˘̆ل
«رتيو˘ت̆لا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت̆لا
نوكتل اهترا˘ت˘خا ي˘ت̆لا ة̆ل˘ي˘كصشت̆لا
ي˘ت̆لاو ،92 ةلوج̆لا ي˘ف ة˘ي̆لا˘ث˘م̆لا

دعب ةوقب دئاعلا روليد يدنأا تمصض
.ةباصصإ’ا ببصسب اهنع ةرتفل بايغ

،ر˘صضخ̆لا م˘جا˘ه˘م را˘ي˘ت˘خا ءا˘جو
مامأا هئادأا ريظن ،ةمئاقلا هذه نمصض
ا˘فد˘ه ل˘ج˘صس ن˘يأا ،كي˘ب˘م˘̆لوأا م˘˘ي˘̆ن
هق˘ير˘ف ه̆ب بن˘ج ،ة̆ل˘ي˘م˘ج ة˘ي˘صسار̆ب
.ةراصسخلا

عفر فدهلا اذهل هليجصست دعبو
01 ىلا هديصصر يرئازجلا مجاهملا
امك ،يلا˘ح̆لا م˘صسو˘م̆لا ي˘ف فاد˘هأا
دعيو ،ةمصساح تاريرمت7 كلمي
سسأارلاب Óيجصست نيمجا˘ه˘م̆لا ر˘ث˘كأا
،ىر˘ب˘كلا سسم˘خ̆لا تا˘يرود̆لا ي˘ف
اذه ةريبكلا هتوق ةطقن كلت تتابف
مصسوملا

ي˘ب˘ع’ ل˘˘صضفأا د˘˘حأا ح˘˘م˘˘ط˘˘يو
ىلإا مصسوملا اذهل يصسنرفلا يرودلا
مصسوملا اذه هييلبنوم هقيرف ةدايق
يرود̆لا ة̆لو˘ط̆ب ي˘ف ة˘كرا˘صشم̆ل̆ل
اذ˘ه ق˘ق˘حو ثد˘ح نإاو ،ي˘̆بوروأ’ا
ة˘كرا˘˘صشم˘̆لا نو˘˘كت˘˘صسف ،فد˘˘ه˘̆لا
 .ةيراقلا تاصسفانملا يف ىلوأ’ا

جاحلب اشضر

  ةمحر Íلهداعبادعب

 ةراصسÿا ةيلوؤوصسم زيوم لمحي دتيانويلا ةروطصسأا

 تلوج ةدعل اهنع بايغلا دعب

1 غيللا يف ةيلاثملا ةليكصشتلا يف روليد
مشسقلا نم81ـلا ةلوجلا راطإا يف

فرتحم لوألا
قلأاتلا لصصاوت «روصسنلا»
ةفاصصولا ىلإا «ةوارمحلا»

جربلا فصصقت «يصس.يصسأا.يصسلا»و
ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ل˘˘شصاو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق˘˘لا ه˘˘شضور˘˘ع

Óماك دازلاب داع امدعب ةينطولا
ني˘فد˘ه˘ب ودارا˘ب يدا˘ن بع˘ل˘م ن˘م
نم81ـلا ةلوجلا ةمق يف دحاول
نيح يف فرتحم لوألا مشسقلا

وحنلا ىلع جئاتنلا يقاب تءاج
:يلاتلا

ياد نيشسح رشصن1 –1 ناشسملت دادو
 ةركشسب داحتإا0 –1 فلششلا ةيعمج

بابشش3 –0 جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘˘هأا
ةنيطنشسق
ةيعمج0–0 نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م

 ةليلم نيع
ب.م.يرشسيإا

ةديدجلا ميريت ةطخ
براحم ىلع دمتعت

 ءارحشصلا

هجتي يلوغيف
ىلإا ةدوعلل

ةيصساصسألا ةليكصشتلا
 يارصس ةطلغل
ي˘لو˘غ˘ف نا˘ي˘ف˘صس ه˘ج˘ت˘ي

ىلا ةدوعلل يرئازجلا يلودلا
يدانل ةيصسا˘صسأ’ا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

ي˘ف ي˘كر˘ت˘لا يار˘صس ة˘ط˘˘ل˘˘غ
.ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا

ةيفحصص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
بردم ميريت حتاف نأا ،ةيكرت
هرار˘ق ذ˘˘خ˘˘تا «مو˘˘ب م˘˘ي˘˘صسلا»
نايفصس يرئازجلا سصوصصخب
دو˘˘ع˘˘ي˘˘صس ثي˘˘ح ،ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف
قيرفلل ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلل
ج˘ه˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ع˘م ي˘كر˘ت˘˘لا
ىلع دمتعيصس نيأا يكيتكتلا
ن˘م˘يأ’ا قاور˘لا ي˘ف و˘صسو˘صس
ىدل لصضفم˘لا ز˘كر˘م˘لا و˘هو
.ءارحصصلا براحم

نإاف هتاذ ردصصملا بصسحو
مجنلا ىلع اريثك لوعي ميريت
ط˘˘خ سشا˘˘ع˘˘نإ’ ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ر˘ي˘خأ’ا نأا ة˘صصا˘˘خ ط˘˘صسو˘˘لا
ةر˘حا˘صس تار˘ير˘م˘ت˘ب زا˘˘ت˘˘م˘˘ي
ي˘ئا˘˘ن˘˘ث ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘عا˘˘صست˘˘صس
.موجهلا

دق يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘صس نا˘كو
رهصش ةدمل هقيرف نع باغ
لبق ،ةباصصإ’ا ي˘عاد˘ب ل˘ما˘ك
ن˘ي˘عو˘ب˘˘صسأ’ا ي˘˘ف دو˘˘ع˘˘ي نأا
لكصشب كراصشيل ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا

 .ةرتفلا هذه ةليط عطقتم
جاحلب اشضر

 ديدج نم ينطولا بختنملا باب قدي رشضخلا مجن يزيل‚إلا هÒظن لشساري يرئاز÷ا دا–إلا

يئاهنل لهأاتلا ىلإا ضشاتكصشيب دوقي لازغ
 ايكرت ضسأاك

لهأاتلل سشاتكصشيب هقيرف يرئازجلا يلودلا لازغ ديصشر داق
ريهصش كاصشاب يدان ىلع زوفلا بقع ايكرت سسأاك يئاهن ىلا
.ةصسفانملا نم يئاهن فصصنلا رودلا باصسحل2 ـ3 ةجيتنب

هذه يف ايصساصسأا ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا كراصشو
ديصشي عيمجلا لعج ،ريبك ىوتصسم ميدقت نم نكمتو ،ةارابملا
ّ’إا فادهأ’ا ليجصست يف لصشف هنا نم مغرلا ىلعو هتايناكمإاب
.ايكرت سسأاك يئاهن ىلإا هقيرف لهأات يف ريبك رود هل ناك هنأا

ىلا سشاتكصشب يدان ةقفر يتيصس رتصسيل نم مداقلا هجتيو
،ايكرت سسأاك يئاهنل هلهأات دعب مصسوملا اذه يلبودلا قيقحت
هنإاف قبصسأ’ا نويل مجن قلأات ىلا رظنلابو.يرودلل هردصصتو
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘ل˘ل Ó˘ح نو˘˘كي نأا اد˘˘ج ن˘˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ايبماز يتهجاوم قبصسي يذلا لبقملا سصبرتلا يف ،يصضاملب
سضفر لظ يف نوريماكلا «ناك» تايفصصت نمصض ،اناوصستوبو
اهيب˘ع’ ح˘ير˘صست ةر˘كف Ó˘ي˘صصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا
سسوريفب ةباصصإ’ا نم افوخ مهنادلب تابختنم ىلإا ةقرافأ’ا

 .انوروك
جاحلب اشضر

 رشضخلا مجن ةقحÓم لشصاوت بئاشصملا

 ةلجاع ةيحارج ةيلمعل عصضخي بلاط نب
تاعاصسلا يف ،بلاط نب ليبن ،يرئازجلا يلودلا عصضخ

ةباصصإ’ هصضرعت دعب ،ةلجاع ةيحارج ةيلمعل ،ةيصضاملا ةليلقلا
كلاصش يدانل يمصسرلا عقوملا فصشكو.ذخفلا ىوتصسُم ىلع
اهعباط مغرو ،ناديملا طصسوتم اهارجأا يتلا ةيلمعلا نأاب ،40
ردصصملا تاذ بصسحو.ةريطخ تصسيل اهنأا ’إا ،يلاجعتصسإ’ا
اموي02 ةرتف زواجتي ’أا سضرتفي ةنصس62 بحاصص بايغ نإاف
نأا مغر ،ريخلاب رصشبي يذلا رم’ا وهو .ريدقت ىصصقا ىلع
ةرتفلل ارظن ،بصسانملا تقولا يف تأات مل ريخأ’ا اذه ةباصصا
لقا لبق ةصسفانملا ىلا دئاعلا وهو ،ارخؤوم اهب رم يتلا ءادوصسلا

نب كرت ديرت ’ بئاصصملا ةنعل نأا ودبيو.نآ’ا نم رهصش نم
ديدج لكصشم ىلا ةرم لك يف سضرعتي يذلا وهف هناصشو بلاط
يف هدجاوت تصضفر يتلا كلاصش ةرادا عم هلكاصشم لح دعبف
عم همصصاخت ببصسب ةيصضاملا ةليلقلا رهصش’ا يف لو’ا قيرفلا

هدقع ءارصش قرفلا لك سضفر نم يناعي ناك اهلبقو ،هبردم
ينامل’ا قيرفلا ررقي نا لبق قيرف نودب ءاقبلل هجتي ناكو
.مصسوملا اذهل هيلع ظافحلا

جاحلب اشضر
لئابقلا ةبيبشش2 –2 يبمازلا راتشس اشسبان

يقتريو نيمث لداعتب دوعي «يرانكلا»
ةعومجملا ةرادصصل

سسأاك يف ةيوقلا هصضورع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف ل˘صصاو
زوفلا معطب لداعتب هتدوع بقع ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا

يبمازلا راتصس اصسبان ةهجاوم يف امهلثمل نيفدهب ايبماز نم
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا سسأاك نم2ـلا ةلوجلا راطإا يف
نأا لبق ةفيظن ةيئانثب ةجيتنلا يف ارخأاتم ةبيبصشلا دادعت ناكو
نم رخأاو ةقيدصص نارينب دحاو نيده لجصسيو ةلواطلا بلقي
ىقترا لداعتلا اذهبو.لتاقلا تقولا يف ةلزن ليدبلا ليجصست
زوف نم طاقن4 ديصصرب لوأ’ا زكرملا ىلإا ةبيبصشلا دادعت
ناكرب ةصضهن قيرف قباصسلا ردصصتملا طقصس نيح يف لداعتو
.نيفيظن نيفدهب ينوريماكلا روبصس نوتوك مامأا يبرغملا

ب.م.يرشسيإا
باهذلا ةارابمل هعييشضت دعب

نÓيم نيب مويلا ةارابمل زهاج رصصان نب
دتيانويلاو

ىلا يرئازجلا يلود˘لا ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسا مو˘ي˘لا دو˘ع˘ي
رتصسصشنام يدان مامأا يلاطيإ’ا نÓيم يصسا هقيرف ةليكصشت
.غيل ابورويلا ةصسفانم نم61 رود بايا بصساحل دتيانوي

برا˘ح˘م نو˘كي نأ’ ي˘م˘لا˘ع˘لا درو˘كصسوو ع˘قو˘م ن˘˘ه˘˘كتو
،ةارابملا لÓخ نÓيم يصسا ء’دب ةكد يف ادجاوتم ءارحصصلا
دعب نÓيم يصسا ةليكصشت ىلا ىلو’ا هتدوع كلذب لجصسيل

اذه اماع32 بحاصص داعو.Óماك ارهصش براقي امل ماد بايغ
بقع ،يلاطيإ’ا نÓيم قيرفل ةيعامجلا تابيردتلل عوبصس’ا
نب ناكو.اهنم يناعي ناك يتلا ةباصصغلا نم ماتلا هصصلخت
ةرتفلا يف نيدايملا نع هتدعبل يتلا ةباصصإÓل سضرعت دق رصصان
ةصسفانم نم61ـلا رودلا ةارابم يف هتكراصشم لÓخ ةيصضاملا
رهصش يبرصصلا دارغلربل رمحأ’ا مجنلا يدان ماما غيل ابورويلا
.يصضاملا يرفيف

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ضصلخملا لجرلا..يوابرعلا
ىلع ةقلاعلا نويدلا ديدصست دعب

قافو ةرادإا تحجن قيرفلا قتاع
بعÓ˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
لمع يتلا ةطقنلا يهو يتومول

ةصسائرل قباصسلا حصشرتملا اهيلع
ثي˘ح يوا˘بر˘ع˘لا ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو
ه˘˘˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘˘كصشي را˘˘˘˘˘˘˘صصنأ’ا حار
ل˘م˘ح˘ت ي˘ن˘ع˘م˘˘لا نا نود˘˘كؤو˘˘يو
نع ديعب وهو قيرفلا ةيلوؤوصسم
ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘خ ة˘صسا˘ئر˘˘لا
يأا اومدقي مل ةصسائرلا بصصنمب
سضع˘˘ب بصسح ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا
تي˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا ردا˘˘صصم˘˘لا
م˘هد˘حا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو قا˘˘فو˘˘لا
ه˘ئا˘˘قد˘˘صصأاو ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح» :لو˘˘ق˘˘ي
.«ومهاردب يوابرعلاو دصسجلاب

؟اذإا اذام
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘غر
ي˘ف ةرو˘صصلا سضي˘ي˘ب˘ت
،ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘˘يأ’ا

ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ ل˘˘˘صصاو
داحت’ا سسيئر يصشطز
،مدقلا ةركل يرئازجلا
ن˘ع ل˘ي˘ق ا˘م ل˘ك ي˘ف˘ن
ه˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب ه˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق
ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
د˘كأاو ،ةد˘يد˘ج ةد˘ه˘ع˘˘ل
سشما˘ه ى˘ل˘˘ع ي˘˘صشطز
نا˘صسم˘ل˘ت ي˘ف هد˘جاو˘˘ت
˘مد˘ق˘ت ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘˘ل
نيوكتلا زكرم لاغصشأا
ءيصش يأاب موقي ’ هنأا

.حصشرتلل هحيملت مغر

يحاي بصضغ

د˘ب˘ع ة˘يوا˘صشلا دا˘ح˘تا سسي˘ئر ر˘ب˘ع ىر˘˘خأا ةر˘˘م
تافرصصت نم ريبكلا هطخصس نع يحاي ديجملا

نا ادكؤوم هقيرفل ةصسفانملا قرفلا يلوؤوصسم
ىلع طغصضلاب سسيلو ناديملا يف بعلت ةركلا
مقاطلاو سسيئرلا داع دقو اذه ماكحلا تارارق
يذلا طغصضلا ةيصضقل نيبعÓلا ىتحو ينفلا
ل˘ع˘ج يذ˘لاو د˘عا˘صسم˘لاو م˘كح˘لا ه˘ل سضر˘ع˘˘ت
دحاو هاجتايف حبصصيو اريثك ريغتي امهراصسم
تدعاصس ةيمهو تافلاخم ريفصصتب هل حمصس ام
.ةجيتنلا يف ةدوعلا ىلع سسفانملا

حاجنإا ىلع رصصي زازب
يوتصشلا وتاكريملا

رصصت نيبعÓلا زربأا عم دقاعتلا لÓخ نم
ةدايقب ينيط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا
حاجنإا ىلع زازب ن˘ي˘صسا˘ي ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
يدمح بردملا لمأايو يوتصشلا وتاكريملا
حنم ىلع نيرداق نيبع’ نم ةدافتصس’ا يف
ةيدأات نم نكمتي ىتح قيرفلل ةمزÓلا ةوقلا

ىلا يصس سسا يصسلا ديعت ةيوق ةدوع ةلحرم
ي˘ف سسف˘ن˘لا ي˘ن˘م˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ه˘جاو˘لا
ي˘ت˘يز ي˘ثÓ˘ث˘لا تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

.يقوزرم اذكو يريمعلبو

qarsana@essalamonline.com
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تب˘˘˘ث˘˘˘ي ر˘˘˘خآ’ مو˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘م
بعÓلا ادنوه ي˘كو˘صسي˘ك
قباصسلا ي˘نا˘با˘ي˘لا ي˘لود˘لا
،سصاخ عون نم بع’ هنأا
ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘صص ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةيدنأا01 ناولأ’ ه˘ل˘م˘ح˘ب
5 يف فلتخم نادلب9 يف
هلاقتنا د˘ع˘ب اذ˘هو ،تارا˘ق
ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف
ى˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
و˘˘كا˘˘ب ي˘˘صشت˘˘ف˘˘ي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن
د˘˘كؤو˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘نا˘˘ج˘˘ي˘˘برذأ’ا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ه˘˘˘نا بعÓ˘˘˘˘لا
نيذلا ة˘لا˘حر˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.قرفلا نم ريثكلا نوريغي

15

فيصسلفتلا
ى˘لوأا ةرا˘صسخ د˘ع˘˘ب

نم دحاو اهل سضرعت
ي˘نا˘ث˘لا م˘صسق˘لا قر˘˘ف
عم مصسوملا اذه ةاوه
،6ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا دود˘˘ح
ةر˘ك ة˘ف˘صسÓ˘ف عر˘صش
ثيد˘ح˘لا ي˘ف مد˘˘ق˘˘لا

برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘ع
بل˘ج˘ل د˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لاو
،د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج برد˘˘˘˘˘˘م
يدا˘ن˘لا نأا بير˘غ˘˘لاو
ةمد˘ق˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘تر˘˘˘ت
بع˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘قو
.دوعصصلا ةقرو

نيبعل01 حيرصست

،ةديلبلا داحتا قيرف جئاتن عجارت ببصسب
ةرادإا تررق ،يراجلا مصسوملا ةيادب ذنم
تاعاصسلا ي˘ف عا˘م˘ت˘ج’ا «رودا˘ف˘ل˘صسلا»
01 حيرصست ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

يتلا ةوطخلا يهو ،ةدحاو ةعفد نيبع’
لجأا نم ةيولوأاك قيرفلا ةرادإا اهعصضت
.حيحصصلا راصسملا ىلع يدانلا عصضو
ةليوط ةرتفل بايغ دعب

نيدايملا نع

داحتا قيرف دئاق لجصسي نا رظتنملا نم
تبصسلا ءاق˘ل ي˘ف ه˘تدو˘ع سشا˘ن˘ك ة˘با˘ن˘ع
هتبغر نع برعا بردملا ناو ةصصاخ
ةزيكر هنا امب هتامدخ نع ةدافتصس’ا يف
ةصسام ةجاح يف قيرفلا ىقبيو ةيصساصسأا
اذ˘ه تاءا˘ق˘ل˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ب˘˘خ˘˘ل
ه˘ق˘ير˘ف د˘صض ع˘فاد˘م˘لا ةدو˘ع نو˘كت˘صسو
ا˘˘م و˘˘هو بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘با˘˘صسلا
اذه هل ةبصسنلاب ا˘صصا˘خ ءا˘ق˘ل ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
نع با˘غ د˘ق˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا ى˘لاةدوعلابو
ماما ةيناثلا ةلوجلا ذنم ةلوطبلا تاءاقل
قيرفلا ناك ني˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يدو˘لو˘م
.فيدرلاب بعلي
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ةÓصصلا تيقاوم

1 غيللا يف ةيلاثملا ةليكصشتلا يف روليد ̂ 
ةلجاع ةيحارج ةيلمعل عصضخي بلاط نب̂ 

هقيرف مرح يذلا مكحلا ىلع رانلا حتف
 ءازج تابرشض3 نم

يف رظنلا ةداعإا انيلع :ةصساوم
لوخدو ةيصساصسألا ةليكصشتلا

ءاقللا ىلإا انداعأا نابصشلا

1892ددعلا ^2441 نابعشش5ـل قفاؤملا1202 صسرام81صسيمخلا

 يزيل‚إلا هÒظن لشساري يرئاز÷ا دا–إلا

 ةرقم م‚ دادزؤلب بابشش ةديلبلا دا–ا

هجتي ›وغيف
¤إا ةدوعلل

ةيصساصسألا ةليكصشتلا
يارصس ةطلغ ـل

دمتعت ةديدجلا ميريت ةطخ
 ءارحشصلا براحم ىلع

«غيل زنيماصشلا» يئاهن عبر ىلإا يتيصسلا دوقيو قلأاتي زرحم
حيدملاو ءانثلاب «زورح» قدغأا يزيلجنإلا مÓعإلا

رصضخلا عم دجاوتلا نم هنيكمتل كرحتتو زرحم بايغ ضضفرت «فافلا»

 قوزرم نبو يرباكو ةديمح ةدؤع لجعتشسي ينفلا مقاطلا

ةيدجلا رومألا رصشابي ضشرطل
راصصتنا ةفاصضإا ىلع رصصيو

«ةوارمحلا» مامأا رخآا

 ينادؤشسلا لÓهلا مامأا لداعتلا ةيلوؤؤشسم مؤجهلا لمحي امود

ةعاصس يف داع «ةبيقعلا» دفو
موي ددحي امودو ةرخأاتم

تابيردتلا ىلإا ةدوعلل ضسيمخلا


