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ةديدجلا ةيجيتارتسس’ا عورسشم
ىربكلا رطاخملل
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نيدهاÛا ةرازول ماعلا Úمأ’ا اعد
صسمأا ة˘ق˘ي˘بر د˘ي˘ع˘لا قو˘˘ق◊ا يوذو
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسŸا ة˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘ب
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لÓ˘خ ة˘ق˘ي˘بر د˘˘كأاو.«∙أ’ا Ú˘˘˘ب
ةÈقÃ ا˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
ةيدلبب رماث لبجب ءادهسشلا

 «اـــندسض كاحي ام لكب ملع ىلع نحن»
30 صص:رميحلب ،كلذ كيكفتل لئاسسولا كلمت رئازجلا نإا لاق
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ؤعدي دؤجلب
تايسصؤت جاردإا ىلإا
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيلاسصتا ةمهم

لوح ةينيوكت ةرود يف نوكراسشملا راسشأا
ي˘˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘سصت’ا» عو˘˘˘سضو˘˘˘م
نمسض ةفلجلا ةي’وب تمظن «يمÓعإ’او
ينطولا ىدتنملل يئ’ولا بتكملل ةردابم
يف لاسصت’ا رود ىلإا يرئازجلا يمÓعإ’ا
، طاوملل ةقوثومو ةينيقي تامولعم ميدقت
ةرود˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م ي˘˘فو
تارا˘طإ’ تسصسصخ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
لاسصت’اب نيفلكملاو ةيذيفنت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

جرع ،ةيمومعلا تاسسسسؤوملا نم ددع ربع
ىلع دمحأا بيط دمحأا يعماجلا ثحابلا
ةيلاسصت’ا ةيلمعلا اهيسستكت يتلا ةيمهأ’ا

ةدوج تاذ ةمدخ ميدقت نامسض ثيح نم
.ةينيقي تامولعمو

ةيعؤطت ةلمح

ي˘ف ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لا ن˘م تار˘سشع˘˘لا كرا˘˘سش
ةليمب يندملا عمتجملا تايلاعف فلتخم
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘˘ي’و ةد˘˘˘عو
يف ةي’ولا˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ح˘لا˘سصم
نع ديزي ام ةسسارغل ىربك ةيعوطت ةلمح
دسس فافسض ىلع بورخ ةريجسش ف’آا01
ةلمحلا هذه ميظنتل رداب دقو نوراه ينب
بتكملا ةليم ةي’وب «ربكأ’ا» دعت يتلا
يذلا ،«مي˘ت˘ي˘لا ل˘فا˘ك» ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ي˘ئ’و˘لا
هذه نأاب شساروق نيدلا رون هسسيئر حسضوأا
ريجسشتلل تÓمح ةدع دعب يتأات ةيلمعلا

.ةليم ةي’وب لظ قطانم ةدع ربع

يفاقث ميركت

حرسسم» ةيفاقثلا ةيعمجلا ميركت مناغتسسمب مت
ا˘ه˘ي˘سسسسؤو˘م ن˘م ة˘سسم˘خو ة˘ي’و˘ل˘ل «ة˘جو˘م˘لا
يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا را˘طإا ي˘ف ل˘ئاوأ’ا
ةنسس لك نم شسرام72ـل فداسصملا حرسسملل
دبع دلو» ةفاقثلا رادب يميركتلا لفحلا ميقأاو.
نييحرسسم نينانف ةكراسشمب «يكاك نمحرلا

هذ˘ه˘ب او˘نو˘كت ن˘يذ˘لاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘˘ي˘˘جأا ن˘˘م
ةنسس34لبق تسسسسأات يتلا ،ةيفاقثلا ةيعمجلا
.مناغتسسم ةنيدم يحاوسضب ردنمÓسص يحب

يؤبرت زاجنإا

لو˘خد˘لا لو˘ل˘ح˘ب فرا˘ط˘لا ة˘ي’و زز˘ع˘ت˘˘ت˘˘سس
لكايهلا ديدع مÓتسسا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
ةيميل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
اذ˘ه ي˘ف ح˘لا˘سصم˘˘لا تاذ تد˘˘كأاو ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
زز˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق نأا˘˘ب قا˘˘ي˘˘سسلا
امهزاجنإا لاغسشأا يرجت نيتديدج نيتيوناثب
قوفت مدقت ةبسسنب طسشلاو فراطلا نم لكب
ثÓثو ةيفاسشلا˘ب ة˘ط˘سسو˘ت˘مو ة˘ئا˘م˘لا˘ب05
ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ف˘˘سشكل˘˘ل تاد˘˘حو
ة˘نو˘ت˘يز˘لاو را˘ج˘حو˘ب˘ب ي˘سسرد˘م˘لا ط˘˘سسو˘˘لا

نييسسردم  نيمعطم اذكو حلاسص ينب مامحو
.لسسعلا نيعب

qarsana@essalamonline.com
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اهدهاجم عدؤت ةلسشنخ
ر˘ه˘ظ د˘ع˘ب ىر˘ث˘˘لا يروو
دهاجملا نامثج شسمأا لوأا

ةي˘م˘يازر يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘م
لم˘ح˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب ةر˘ب˘ق˘م˘ب
روسضحب ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ب
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا

شضع˘˘˘بو ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘˘لاو
.نينطاومو حÓسسلا ءاقفر
وسضع دهاجملا يفوت دقو
ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ششي˘ج
ةي˘م˘يازر يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘م
تبسسلا ىلإا ةعمجلا ةليل

ةنسس39ز˘ها˘ن ر˘م˘ع ن˘˘ع
نإاف ،ردسصملا تاذ بسسحو قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيلحملا ةيريدملا هب تدافأا ام بسسح
لاسضع شضرم دعب لمحملا ةيدلبب يلئاعلا هنكسسمب يفوت دق ةيميازر يداهلا دمحم دهاجملا
.ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ششارفلا همزلأا

فيطسسب يقتلت ةينفلا هؤجؤلا
ملاع يف ةقلأاتملا ويرانيسسلا ةبتاك تيظح
يرمعلب ةلبع ةيبرعلا ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ا˘مارد˘لا
ةفاقثلا عاط˘ق ي˘لوؤو˘سسم فر˘ط ن˘م م˘ير˘كت˘ب
يوه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا˘ب كلذو ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و˘ل
هوجو˘لا تن˘سسح˘ت˘سسا د˘قو .ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل
يوهجلا حرسسملا ة˘عا˘ق˘ب ةر˘سضا˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ريمسس ةفاقثلا ريدم ةردابم ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل
انانف02 هعومجم ام تلمسش يتلا يبلاعثلا
نمم ةعونتم ةيحرسسم ةينف تاسصاسصتخا يف
مهن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘حا˘سسل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا او˘مد˘ق
اماردلا و˘يرا˘ن˘ي˘سس را˘ب˘ك م˘لا˘ع˘ل ة˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘لا
. يرمعلب ةلبع ةيبرعلا ةينويزفيلتلا

   ةيئام زجاؤح6 ـل جد رايلم
رايلم ةميقب يلام فÓغ دسصر
ةيئام زجاوح ةتسس زاجنإ’ جد
ها˘˘ي˘˘م˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ةد˘˘يد˘˘˘ج
،را˘˘سشب ة˘˘˘ي’و ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘يدوأ’ا

ة˘ير˘يد˘م˘لا ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘˘سسح
.ةيئاملا دراوملل ةيلحملا

ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
ي˘ف ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘˘ت˘˘سسا
ةفلت˘خ˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت ج˘مار˘ب را˘طإا
ها˘ي˘م˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ريفوت ىلإا ةي’ولا لامسش روسصق نم ةبيرقلا اميسس ةيعارزلا قطانملا نم ديدعلا ربع ةيحطسسلا

.لÓع نيدلا ريخ ،ةيئاملا دراوملا ريدمدكأا امك ،يحÓفلا يرلل ةيفاسضإا دراوم

ةيسسايق ةكراسشم
ةينا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا فر˘ع˘ت˘سس
ثيثأاتلل يلودلا نو˘لا˘سصل˘ل
تازيهجتلاو يئاف˘سشت˘سس’ا
نم اهميظنت عمزملا ةيبطلا

مداقلا ل˘ير˘فأا01 ى˘˘لإا7
نارهول تايقافت’ا ز˘كر˘م˘ب

لثمت ةكرسش683 روسضح
ديفتسسا ام˘ب˘سسح ،اد˘ل˘ب82
تزر˘بأاو. ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘م
ةمظ˘ن˘م˘لا ة˘لا˘كو˘لا ةر˘يد˘م
ن˘ي˘م˘سسا˘˘ي ،«ا˘˘ي˘˘سسن˘˘ي˘˘ف˘˘يإا»
ةود˘˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘˘خ ،ششوا˘˘˘˘˘˘سش

ةع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه نأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
˘ما˘ع ةد˘م˘˘ل تل˘˘جأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،91‐ديفوك ةحئاج ببسسب
اًسضراع29 ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سس
ـل تاجتنملاو تازيهجتلل
.ادلب82 نم ةكرسش683
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watan@essalamonline.com

عقوملل هب ىلدأا راوح يفو
،«مويلا قرسشلا» ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا دد˘˘˘سش
ثيد˘ح نأا ى˘ل˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر
لوح ةتبثم عئاقوو تايطعم»
م˘˘ل˘˘ع˘˘ن ه˘˘يو˘˘سشت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘˘ح
«اهءارو فقي نمو اهردسصم
ام لكب ملع ىلع اننأا» ينعي
ع˘ي˘م˘ج كل˘م˘نو ا˘ند˘سض كا˘ح˘ي
كي˘كف˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘سسو˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عورز˘˘م˘˘لا ما˘˘˘غ˘˘˘لأ’ا

در˘ج˘م شسي˘˘ل اذ˘˘هو ،ا˘˘ندود˘˘ح
.«يمÓعإ’ا قيوسستلل باطخ

ه˘لا˘ق ا˘م ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ر˘ب˘ت˘˘عاو
د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
نو˘˘ك ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
بسسحي ايروحم ادلب رئازجلا
لكل ةلاسسر» باسسح فلأا هل
ةرذ˘ق بي˘لا˘سسأا مد˘خ˘ت˘سسي ن˘م
.«ةتباثلا اهفقاوم نع اهينثل

،ددسصلا اذه يف ،ركذ امك
ىلعو ةلودلا تاسسسسؤوم نأاب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘سسأار
عيمج ىلع ل˘م˘ع˘ت» ي˘ب˘ع˘سشلا
ةروطت˘م تا˘ي˘لآا˘بو ةد˘ع˘سصأ’ا

،تا˘م˘ج˘ه˘˘لا ل˘˘ك د˘˘سصل اد˘˘ج
اهردسصم وأا اهعون ناك امهم
رارقتسسا ىلع ظافحلا شضرغب
يف ان˘ب˘ع˘سش كسسا˘م˘تو ا˘ندÓ˘ب

ىلع ينبملا ءادعلا يمانت لظ
فلاحتو ةيسسايسسويج حلاسصم
تاميظنت عم ةقطنملا نم دلب

،اهنم ةيباهرإ’ا ةسصاخ ةريطخ
ملاعلا ىلع ارطخ لكسشت يتلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع شسي˘˘لو ه˘˘ل˘˘ك
.رميحلب لوقي ،«طقف

ةرو˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا» شصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘بو
اهنع ثدحت يتلا «ةداسضملا

ي˘ت˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
ن˘م ل˘خاد˘لا ءاد˘عأا ا˘هدو˘ق˘˘ي’’
قطانلا راسشأا ،’’ةباسصعلا اياقب
اذه نأا ىلإا ةموكحلل يمسسرلا
كئلوأا هب دسصق˘ي ح˘ل˘ط˘سصم˘لا
بع˘˘سشلا ةدارإ’ ن˘˘ي˘˘سضفار˘˘لا»
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ن˘˘˘م
كارحلا مهظفل نيذلا ةقيسضلا
ف˘سشكو كرا˘ب˘م˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

نأا˘ب ار˘كذ˘م «م˘ه˘˘تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
نم هوقل ام لك مغر»و ء’ؤوه
نأا ’إا ن˘ي˘ت˘ن˘سسلا ة˘ل˘˘ي˘˘ط ذ˘˘ب˘˘ن
ءافخلا يف نولغتسشي مهبانذأا

ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ل˘˘كل نود˘˘سصت˘˘يو
.«لسضفأ’ا وحن رييغتلل

نم نأا ىلإا راسشأا نأا دعبو
تاططخملا هذه ءارو نوفقي
بع˘˘سشلا ةدارإا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جاو»
رمي˘ح˘ل˘ب ر˘كذ ،«م˘ه˘تر˘سصا˘حو
ة˘مزأÓ˘ل ء’ؤو˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةدوا˘ع˘م ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
مل» مهنأا ريغ ،ديدج نم ةركلا
.«اوحجني

لآام اسضيأا لسشفلا ناك امك
هذه اهتداق يتلا ت’واحملا
«ششيو˘˘سشت˘˘لا» ي˘˘˘ف فار˘˘˘طأ’ا

يتلا حÓسصإ’ا عيراسشم ىلع
،ةيروهم˘ج˘لا شسي˘ئر ا˘هر˘سشا˘ب
ة˘˘ن˘˘ط˘˘ف» ل˘˘سضف˘˘ب كلذ ل˘˘كو

يذلا ينطولا مÓعإ’ا ةهازنو
ةلودلل ايسساسسأا اكيرسش ربتعي
ةينبلا يف ةيسساسسأا ةناكم هلو
مهل حنمي مل˘ف ة˘ي˘تا˘سسسسؤو˘م˘لا
نولعفي اونا˘ك ا˘م˘ك ة˘سصر˘ف˘لا
د˘كؤو˘ي ،«ة˘با˘سصع˘لا ن˘˘مز ي˘˘ف
.لوؤوسسملا تاذ

ىلإا ،قايسسلا اذه يف ،تفلو
حبسصأا ير˘ئاز˘ج˘لا مÓ˘عإ’ا نأا
امك «ة˘ي˘فار˘ت˘حا ر˘ث˘كأا» مو˘ي˘لا

ة˘ما˘ت ة˘ير˘ح˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي» را˘˘سص
ىلإا ريسشيل ،«ربكأا ةيلوؤوسسمو
كارحلا نم اريثك دافتسسا» هنأا
ةسسرامم ىلإا دوعيل يبعسشلا
قÓخأ’ا هي˘ل˘م˘ت ا˘م˘ب ة˘ن˘ه˘م˘لا

ىحسضأا ا˘م˘ك.«تا˘ع˘ير˘سشت˘لاو
بسسح‐ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب مÓ˘˘˘عإ’ا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ىلع اسصرح ر˘ث˘كأا» ‐عا˘ط˘ق˘لا

ةقق˘ح˘م˘لا بسسا˘كم˘لا ة˘يا˘م˘ح
،ناك امنيأا ،نطاوملا حلاسصل
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف شسي˘˘˘˘˘لو
ن˘طو˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل تا˘ي˘˘سصو˘˘ت
ه˘نأ’ تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘مو
د˘يد˘ع ف˘سشكي نأا عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
 .«رئازجلل

تاششرو...مÓعإ’ا حÓشصإا
 زا‚إ’ا ديق ىرخأاو تيوط

نم ازي˘ح ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب در˘فأاو
ىد˘م ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ل˘ل راو˘˘ح˘˘لا
عاطق حÓسصإا تاسشرو مدقت
تناك يتلا لاسصت’او مÓعإ’ا

اهعطق يتلا دوعولا نيب نم
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع شسي˘ئر˘لا

تق˘ل˘˘ط˘˘نا د˘˘ق تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
ةسسرامملا ةقلخأا ىلع لمعلاب
نم ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا كار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشإا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
شصي˘خ˘سشت ي˘ف شصا˘سصت˘˘خ’ا
جرخ˘م دا˘ج˘يإا» ة˘ي˘غ˘ب ،ع˘قاو˘لا
را˘˘مد˘˘لاو ما˘˘غ˘˘˘لأ’ا ل˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل
يذ˘لا ،ثورو˘م˘˘لا بار˘˘خ˘˘لاو
˘مÓ˘عإ’ا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي نا˘ك
.«يرئازجلا

دق ناك هنأاب رميحلب ركذو
نأا˘ب ’’قا˘ف˘˘تا ه˘˘ب˘˘سش’’ ل˘˘سصح
با˘ي˘غو ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘كسشم˘لا
ريطأاتل ةحسضاو˘لا شصو˘سصن˘لا
يف مكحتلاو راهسشإ’ا قوسس

ةيمÓعإ’ا ةسسرامملا طباوسض
وه ةيم˘قر˘لا تاءا˘سضف˘لا ر˘ب˘ع
لعفلا روطت راسسمل لقرعملا
.فرتحملا يمÓعإ’ا

م˘˘ت ،كلذ ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘ناو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا شصن˘˘˘لا راد˘˘˘سصإا
ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ير˘ج˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
رادسصتسسا ىلع ايلاح لمعلا

يتلا شصوسصنلا نم ةعومجم
˘مÓ˘عإ’ا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
ل˘كل (...) ا˘كر˘˘ح˘˘م ا˘˘عا˘˘ط˘˘ق»
ىظ˘ح˘يو ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م
نو˘كت ة˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم˘˘ب
يعو ةجردل شساي˘ق˘م ة˘با˘ث˘م˘ب
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
،«ةمأÓل ةيسساسسأ’ا ةيرهوجلا
.ريزولا لوقي

نأاب نأاسشلا اذه يف دافأا امك
ةيلمع اهب يرجت يتلا ةريتولا
ةينورتكل’ا عقاوم˘لا ن˘ي˘طو˘ت
نو˘ير˘ئاز˘˘ج ا˘˘ه˘˘كل˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

رئازجلا نم تايوتحم رسشنتو
تفرع اهنأا امك ،«ادج ةيلاع»
ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘طار˘˘خ˘˘نا»
ةطسشانلا ةينورتكل’ا عقاوملا
ن˘م را˘ب˘خأ’ا ل˘ق˘ن لا˘ج˘م ي˘˘ف
.«رئازجلا

را˘˘سشأا ،ه˘˘تاذ را˘˘˘طإ’ا ي˘˘˘فو
ةد˘˘ن˘˘جأ’ا نأا ى˘˘لإا ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
موقت هعا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ة˘يو˘ق م˘لا˘ع˘˘م ءا˘˘سسرإا» ى˘˘ل˘˘ع
،مÓعإÓل ىلعأا شسلجم ءاسشنإاب
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘عر˘˘ي
ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘يو ة˘ي˘قÓ˘˘خأ’او
قاثيم قفو (...) ةمأ’ا تباوث
عجرملا ةباث˘م˘ب نو˘كي د˘حو˘م
ةيمÓعإ’ا ةسسرامملل عماجلا
ئدابمل ةسسركملا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ير˘ح ل˘كب ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

.«ةيلوؤوسسمو
عورسشمب لسصت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا

قلع˘ت˘م˘لا يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ي˘ف نو˘كي˘سس يذ˘لا مÓ˘عإ’ا˘ب
دقف ،ديدجلا روتسسدلا قايسس
نو˘كي˘سس» ه˘نأا˘ب ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا

يتلا تاحÓسصإ’ا لكل اعماج
ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘ط˘ع˘ت نأا ل˘مأا˘˘ن
ي˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘نا˘كم ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.«قحتسست

ى˘˘لإا ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب شصل˘˘˘خو
نأا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘˘ع بار˘˘˘عإ’ا
مÓعإ’ا ةنسس»1202 نوكت
ةمارك نع عفادملا فرتحملا
ة˘مأ’ا تباو˘ث ن˘عو ن˘طاو˘م˘لا

ي˘ف دÓ˘ب˘لا رار˘ق˘ت˘˘سساو ن˘˘مأاو
ة˘ي˘مÓ˘ع’ا تا˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا ل˘˘ظ
تاهج نم ةمداقلا ةي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا
عا˘ط˘ق˘لا نأا اد˘كؤو˘م «ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأا

تابيترتلا لك عسضو ددسصب»
ةيسضرأ’ا ئيهن يك ةمزÓلا
نو˘سصح ءا˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
.«ةيوق ةيرئازج ةيمÓعإا

:رميحلب ،كلذ كيكفتل لئاشسولا كلمت رئازجلا نإا لاق

 «اندسض كاحي ام لكب ملع ىلع نحن»

 نÁا يحتف

لئاشسولا ةفاكل رئازجلا ةزايح نأا ،سسمأا ،رميحلب رامع ةموكحلل يمشسرلا قطانلا ،لاشصت’ا ريزو دكأا
درجم سسيل» اهدودح ىلع ةعورزملا ماغلأ’ا كيكفتو اهل سضرعتت يتلا هيوششتلا تÓمحل يدشصتلل

.«يمÓعإ’اقيوشستلل باطخ

سسنوتو نابايلاو ’وغنأا لودل

 دد÷ا ءارفسسلا دامتعا قاروأا ملتسسي نؤبت سسيئرلا

 :ةقيبر ،∙أ’ا Úب رئاز÷ا ةناكم ءÓعإ’

 «ءادهسشلا تايحسضت راسضحتسسل نوؤعدم» بابسشلا

،ةيروهم˘ج˘لا شسي˘ئر م˘ل˘سست
،شسمأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ددجلا ءارفسسلا دامتعا قاروأا
شسنوتو نابايلاو ’وغنأا لودل
هب دافأا ام بسسح ،رئازجلا ىدل
.ةيروهمجلا ةسسائرل نايب

م˘ل˘سست» : نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘˘جو
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
قاروأا ،شسمأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا
ىدل ددج ءارفسس ةثÓث دامتعا
،يلاوتلا ى˘ل˘ع م˘هو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

و˘كو˘ط ،’و˘غ˘نأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج

ر˘ي˘ف˘سسو وار˘ي˘سس ا˘˘غ˘˘نو˘˘كا˘˘يد
ريفسسو .ار˘ي˘كأا و˘نو˘ك نا˘با˘ي˘لا
،ة˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ترج دقو.«ظيافلا ناسضمر
دامتع’ا قاروأا ميدقت مسسارم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ر˘ق˘˘م˘˘ب
ر˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
،ةيروهمجلا ةسسائر˘ب ناو˘يد˘لا
ريزوو ،جياد دادغب نيدلا رون
ير˘ب˘سص ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا
.نايبلا تاذ فيسضي ،موداقوب

 ب يشساشس

ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ا˘˘˘عد
ديعلا قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’و˘ب شسمأا ة˘ق˘˘ي˘˘بر
رار˘سصإا را˘سضح˘ت˘سسا»ـل با˘ب˘سشلا

ءÓ˘عإ’ ءاد˘ه˘سشلا تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضتو
دكأاو.«ممأ’ا نيب رئازجلا ةناكم
اهاقلأا يتلا ةملكلا لÓخ ةقيبر
ر˘ما˘ث ل˘ب˘ج˘ب ءاد˘ه˘سشلا ةر˘ب˘ق˘م˘˘ب
ةيدلبب

ة˘˘ي’و˘˘ب د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ما يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب ةليسسملا
نيدي˘ق˘ع˘لا دا˘ه˘سشت˘سس’26ـلا

نب دمحأاو ةدومح تيآا ششوريمع
’’نأا «شساوحلا يسس» قازرلا دبع
نوبلاطم ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘بأاو تا˘ن˘ب
نم مهدادجأا يسضامب كسسمتلاب
ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلاو ن˘˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

رار˘سصإ’ا ي˘نا˘ع˘م را˘سضح˘ت˘˘سس’
نم ء’ؤوه اهب ىلحتي ناك يتلا
ت’وحتلا تاناهر بسسك لجأا
ى˘ل˘ع ع˘قاو˘لا ا˘ه˘سضر˘˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
.«يميلقإ’او يلودلا نيديعسصلا

ةرازول ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا بلا˘طو
ليج قوقحلا يوذو نيدهاجملا
نطولا ةدحو نوسصب لÓقتسس’ا

مازتل’ا راطإا يف هئانبأا محÓتو
مهملح قيقحتل ءادهسشلا ةلاسسرب
ىلع ةديسس ةيرئازج ةلود ءانب يف
.ةيرسصعو ةينطو شسسسأا

لا˘سصخ ى˘ل˘ع ى˘ن˘ثأا ا˘مد˘ع˘˘بو
ششوريمع نيديقعلا ن˘يد˘ي˘ه˘سشلا

ة˘ق˘˘ي˘˘بر لا˘˘ق ،شساو˘˘ح˘˘لا ي˘˘سسو
لعجن نأا مويلا انيلع بجوتي»
تا˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ن˘˘م
ةادأا ةينطولا ةركاذلاب ةطبترملا
ثورو˘م˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘تو ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل
ل˘ي˘ج ه˘كر˘ت يذ˘لا ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ملح ةديدج رئازج ءانبل ربمفون
ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘ث ءاد˘˘ه˘˘سش ا˘˘ه˘˘ب
.«ةينطولا

نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
ماهلتسس’اب نوبلاطم نييرئازجلا

بسسكل ءادهسشلا تايحسضت نم
ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘˘لاو تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا
اميسس’ Óبقتسسم رئازجلا رظتنت
يأا نم رثكأا مويلا ةجاح يف اهنأا

كلت ىلإا ‐لاق امك‐ ىسضم تقو
م˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ب˘˘سشت˘˘م˘˘لا حور˘˘لا
ةهباجمل ةلي˘سصأ’ا ة˘ير˘ب˘م˘فو˘ن˘لا

شسا˘˘سسم˘˘˘لا لوا˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ا˘ه˘تدا˘ي˘˘سس زو˘˘مرو ا˘˘ه˘˘تد˘˘حو˘˘ب
ماعلا نيمأ’ا ركذو.اهتاسسسسؤومو
يوذو ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
نيديقعلا داهسشتسسا نأا قوقحلا

لÓخ شساوحلا يسسو ششوريمع
يف لمحي شسرد» رماث ةكرعم
ةد˘حو˘ل ة˘يز˘مر ت’’د ها˘˘يا˘˘ن˘˘ث
ىقبتسس ةربعو ةيرئازجلا ةمأ’ا
مهبسسكت نييرئازجلا نادجو يف

امدق ريسسلل عقاولا ليلحت تاودأا
دوسشنملا لبقتسسملا برد ىلع
ةيوهلا تاموقم زيزعت راطإا يف
.«ةينطولا

لوؤوسسم˘لا تاذ ل˘غ˘ت˘سسا ا˘م˘ك
ن˘م تار˘سشع˘لا د˘جاو˘˘ت ة˘˘سصر˘˘ف
ر˘ما˘ث ل˘ب˘ج ةر˘ب˘˘ق˘˘م˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ى˘لإا م˘هو˘عد˘ي˘ل
ةررقملا ةيعيرسشتلا تابا˘خ˘ت˘ن’ا
يدسصتلل لبقملا ناوج21 يف
اهفسصو» يتلا فارطأ’ا شضعبل
دسصرتت اهنأاب لاق يتلاو ةليخدلاب
بيرغلا اهقطنم شضرفل شصرفلا
تايكولسسلا عم مجسسني ’ يذلا
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘يرا˘˘˘سضح˘˘˘لا

خ˘يرا˘ت˘ب ق˘ي˘ثو˘˘لا م˘˘ه˘˘طا˘˘ب˘˘تراو
.«ديجملا مهدÓب

ةربقمب ةقيبر محرت كلذ لبق
ة˘ق˘فر ر˘ما˘˘ث ل˘˘ب˘˘ج˘˘ب ءاد˘˘ه˘˘سشلا
ةيركسسعلاو ةيندملا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةرسسأ’ا نع نيلث˘م˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
حاورأا ى˘ل˘ع ا˘˘م˘˘حر˘˘ت ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا
ةح˘ن˘جأا ا˘هد˘ع˘ب روز˘ي˘ل ءاد˘ه˘سشلا

يسس نيديهسشلا نيديقعلا فحتم
. ششوريمعو شساوحلا

ميركتب ةب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ما˘ق ا˘م˘ك
جا˘ح˘˘لا ة˘˘لاو˘˘ط ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

شسوم˘قد ن˘بو ة˘ي˘ط˘ع ي˘ل˘ي˘ل˘خو
رودلا ىلع ىنثأا ثيح ،ةكرابم
نودهاجملا هب˘ع˘ل يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
ن˘م دÓ˘ب˘لا ر˘ير˘ح˘ت ل˘ي˘ب˘سس ي˘˘ف
.يسسنرفلا رامعتسس’ا

شساوحلا يسس نÓطبلا ناكو
ناديمب ادهسشتسسا دق ششوريمعو
كابتسشا يف اعقو امدعب فرسشلا

لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ششي˘˘˘ج تاو˘˘˘ق ع˘˘˘م
ىلإا دعب ام˘ي˘ف لو˘ح˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا

ا˘ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظأا ة˘يرا˘˘سض ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
ةلاسسبو ةريبك ةعاجسش نادئاقلا
ل˘˘ما˘˘ع م˘˘غر ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةوقلا يف ؤوفاكتلا مدعو ةأاجافملا
ءاسشو ودعلا ششيج نيبو امهنيب
موي يف اعم ادهسشتسسي نأا ردقلا

ة˘ق˘فر د˘حاو نا˘˘كم ي˘˘فو د˘˘حاو
لÓ˘خ حÓ˘سسلا قا˘˘فر ن˘˘م دد˘˘ع
ةيدلب بونجب رماث لبج ةكرعم
،ةليسسملا ةي’وب دمحما يديسس
تاداهسش يف مويلا درو ام بسسح
ةربقمب نيديهسشلا ءاقفر اهمدق
ناد˘ي˘م ن˘م ة˘ب˘ير˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘سشلا
.ةكرعملا

نيمأ’ا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
يوذو نيدهاجملا ةرازول ماعلا
ةبسسانم˘لا˘ب فر˘سشأا د˘ق قو˘ق˘ح˘لا

كلذو ر˘ي˘ج˘سشت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
لبجب ءادهسشلا ةرب˘ق˘م ط˘ي˘ح˘م˘ب
تحت دمحما يديسس ةيدلبب رماث
.«ديهسشلا ةرجسش«راعسش

 ب يشساشس

ةيجيتارتشس’ا عورششم
ىربكلا رطاخملل ةديدجلا

ىلإا ؤعدي دؤجلب
تايسصؤت جاردإا
 ةينطؤلا ةودنلا
ةيلخادلا ريزو اعد
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
سسمأا ،دوجلب لامك ،ةينارمعلا

جاردإا ىلإا ،ةمشصاعلا رئازجلاب
لوح ةينطولا ةودنلا تايشصوت
رييشستو ةياقولا ةيجيتارتشسا
عورششم يف ىربكلا رطاخملا
ةديدجلا ةيجيتارتشس’ا
.ىربكلا رطاخملل
اهاقلأا ةملك يف دوجلب حشضوأاو

ماتتخا ىلع هفارششا لÓخ
ريزو روشضحب ةودنلا هذه

يمشسرلا قطانلا لاشصت’ا
ددعو ،رميحلب رامع ،ةموكحلل
نأا ،ةموكحلا ءاشضعأا نم
رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا
جوف ليكششتل ةوعدم ىربكلا

تاعاطقلا ددعتم لمع
لك نيمشضت لفكي تاربخلاو
عورششم يف تايشصوتلا
ةينطولا ةيجيتارتشس’ا
ريطشست عم ىربكلا رطاخملل
لمع ططخمو قيرط ةقرو
لمششت ةمانزرب ملاعملا حشضاو
ةديعبوةريشصق تاءارجإا

ىلا اعد امك.ىدملا ةطشسوتمو
ةينوناقلا ةموظنملا زيزعت»
نيشسحتو ةيتاشسشسؤوملاو
ديدحت لÓخ نم ةمكوحلا

كارششاو تايلوؤوشسملل حشضاو
فلتخم يف يندملا عمتجملا
ةمظنم ةقيرطب لحارملا

نأا ريزولا ركذو.«ةلاعفو
هذه يف ةققحملا جئاتنلا
لكب اهغيلبت» متيشس ةودنلا
،ةيروهمجلا سسيئر ىلا ةنامأا

يلوي يذلا ،نوبت ديجملا دبع
ةعباتملاو ةلماكلا ةيانعلا
رطاخملا ةيلاكششإ’ ةمئادلا
همازتلا ادكؤوم ،«ىربكلا

هذه ديشسجت ىلع رهشسلا»ـب
ىدم مييقتو تايشصوتلا

.«ايناديم اهذيفنت
ب.ر
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هلخدت لÓخ دارم حسضوأاو
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةا˘ن˘ق˘لا جاو˘مأا ى˘ل˘˘ع
78531 ءاسصحإا مت» هنأا ،شسمأا

رثكأا اهيف نطقي لظ ةقطنم
افيسضم ،«ةمسسن نييÓم8 نم
انيلع متحت ماقرأ’ا هذه» نأا
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ع’ا

رئاز˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘نا˘كسسبو
حار˘ت˘قا م˘ت كلذ˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

شضو˘ه˘ن˘ل عور˘سشم00723
جاتحي ام وهو قطانملا هذهب
را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘˘م084 ى˘˘˘˘˘˘لإا
.«اهليومتل

نإا Ó˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق دار˘˘˘˘˘˘م فدرأاو
ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا»
77541 ل˘يو˘م˘˘ت˘˘ب تح˘˘م˘˘سس
زواجتي يلام غلبمب اعورسشم
ا˘م و˘هو «را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م602
34 ة˘ب˘سسن ‐ه˘ب˘˘سسح‐ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
جما˘نر˘ب˘لا ن˘م ط˘ق˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
.يلامجإ’ا

ردا˘˘سصم شصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
دارم حسضوأا ،ةيداملا دراوملا
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘سضف˘˘˘ب» ه˘˘˘نأا
ىوتسسم ىلع ةسصاخ عيمجلا
غلابم شصيسصخت مت تاي’ولا

ته˘˘جو ةر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
،لظلا قطان˘م ى˘لإا ا˘سصي˘سصخ
5098 زاجنإاب حمسس ام وهو
،ةد˘حاو ة˘ن˘سس لÓ˘خ عور˘˘سشم
عيراسشملا نم ةئاملاب26 يأا

يلام فÓغب ،اهليومت مت يتلا
يف ،رانيد رايلم99 ـب ردقي
1232 مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

د˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف لاز˘˘ي ’ ا˘˘عور˘˘سشم
ه˘نأا ا˘سضيأا ا˘ف˘سشا˘ك ،«زا˘˘ج˘˘نإ’ا
متيسس1202 ة˘˘ن˘˘سس لÓ˘˘˘خ»
1533 ديسسجت يف قÓطن’ا

.«اديدج اعورسشم
،د˘كأا ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف

ةيروهمجلا شسي˘ئر را˘سشت˘سسم
نأا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا»
نع ةلزعلا كف وه عيراسشملا

ن˘ل يذ˘˘لاو ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

ا˘˘˘˘سضيأا ءا˘˘˘˘سشنإا˘˘˘˘ب ’إا نو˘˘˘˘˘كي
ددسصلا اذ˘ه ي˘فو «تا˘قر˘ط˘لا
زا˘ج˘نإا م˘ت» ه˘˘نأا دار˘˘م ح˘˘سضوأا

ةدا˘عإاو ،ةد˘يد˘ج م˘ل˘ك3231
حتف مت امك ،ملك0082 ليهأات
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير كلا˘˘سسم
امك ،ملك488 لوطب ةيباغلا
ن˘م م˘ل˘ك0072 زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت
ةداعإا عم ،ةي˘ئا˘م˘لا تا˘كب˘سشلا
ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘ك594 ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت
ام وهو ،ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘كب˘سشلا
.«لزنم فلأا371 طبرب حمسس

شسرد˘˘م˘˘ت شصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘فو
مت» هنأا دارم راسشأا ،ذيمÓتلا

اد˘يد˘ج ا˘م˘سسق571 ءا˘˘˘˘سشنإا
892 ى˘لإا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا د˘˘ي˘˘عأاو
48 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘˘سسرد˘˘م
ميدقتل اديدج ايسسردم امعطم
ليهأات ةداعإاو ،ةنخاسس تابجو
معدو ،ايسسردم ا˘م˘ع˘ط˘م15
،«ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح
ذ˘خأا م˘ت» ه˘نأا ا˘سضيأا ا˘ح˘سضو˘˘م
بنا˘˘ج˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘سضيأا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم ةد˘˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘˘˘سشنإا
جÓعب لفكت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا
عم ،قطانملا هذهب نينطاوملا
ىوتسسم ى˘ل˘ع ةرا˘نإ’ا ر˘ي˘فو˘ت

تا˘كب˘سش ءا˘سشنإاو ىر˘ق˘لا ل˘ك
ديزأا طبرو ،يحسصلا فرسصلا

     .ءابرهكلاب لزنم فلأا33 نم

:دارم ميهاربإا ،ةمسسن نييÓم8 اهيف نطقي

«ينطؤلا بارتلا ربع لظ ةقطنم78531 ءاسصحإا»

م.ءامسسأا

رفاظت لسضفب ةتباث ىطخب ريسست لظلا قطانمب لفكتلا ةيلمع نأا ،دارم ميهاربإا ،ةيروهمجلا سسيئر راسشتسسم دكأا
تاميلعتل اديسسجت قطانملا هذه يف ةيمنتلاب سضوهنلل عورسشم00723 حارتقا مت هنأا ىلإا اريسشم ،عيمجلا تادوهجم

.قطانملا هذه يف نينطاقلا نينطاوملا عاسضوأا نسسحي نأا ررق يذلا نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر

لامعلا تائم ةيعسضول لح داجيإا هنأاسش نم

ليرفأا ةيادب دادح عم‹ ةيسضق ‘ بقترم مكح
رد˘سصت نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ر˘ه˘سشلا ة˘ياد˘˘ب لد˘˘ع˘˘لا ةرازو
يف اي˘ئا˘سضق ا˘م˘كح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
لامعأ’ا لجر عم˘ج˘م ة˘ي˘سضق
لحب امإا يسضقي ،دادح يلع
ثعب ةداعإا وأا ايئاهن عمجملا
جرخ˘م˘ك ،د˘يد˘ج ن˘م ه˘طا˘سشن

تائم ة˘ي˘ع˘سضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإ’
 .رهسشأا ذنم ةقلاعلا لامعلا

ـل ةعلطم رداسصم تركذو
ة˘˘˘˘˘لاد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘سسلا»
مداقلا رهسشلا علطم لسصفتسس
عم˘ج˘م ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر
مهت يف ،نجسسلا يف دجاوتملا
دعب كلذو اه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي دا˘سسف

ةقباسس ةيئاسضق ماكحأا رودسص
نأاسش نمو ،هتاكلت˘م˘م ز˘ج˘ح˘ب
ديدحت رظ˘ت˘ن˘م˘لا م˘كح˘لا اذ˘ه
ي˘ت˘˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
امإا ،عمجملا قح يف ذختتسس
تاكلتمملا عيبو ة˘ي˘ف˘سصت˘لا˘ب
شضيو˘˘˘ع˘˘˘˘تو تارا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ىلعو نيررسضتملا فارطأ’ا

كو˘ن˘ب˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘سسأار
ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا وأا ،ة˘˘سضر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ادد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م طا˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا

لزانتلاب عمجم˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ن˘م˘م لا˘م˘عأا لا˘جر˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
وأا ،ا˘˘ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘˘ما ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ي
  .ةلودلا لبق نم «اهميمأات»

نأا ،ردسصملا شسفن فاسضأاو
غرافب نورظتني لامعلا ف’آا
ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا رار˘˘˘ق ر˘˘˘ب˘˘˘سصلا
د˘ع˘ب اذ˘هو ،ع˘م˘ج˘م˘لا لا˘غ˘سشأا
لمعلا نع دادح عمجم فقوت

.نجسسلا هعاديإا بقع
ةمكحم تردسص ،ةراسشإÓل

رهسش ،ةمسصاعلاب فان˘ئ˘ت˘سس’ا
ا˘م˘كح ،ي˘سضا˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن

لجر قحب ةنسس21 نجسسلاب
دجاوتملا داّدح يلع لامعأ’ا
مهتب ةن˘تا˘ب˘ب تلوزا˘ت ن˘ج˘سسب
ةم˘كح˘م˘لا تنا˘كو .دا˘˘˘˘سسف
ي˘ف ترد˘سصأا د˘ق ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا

81ـب امكح يسضاملا ةيليوج
مهتب ،داّدح دسض انجسس ةنسس
تا˘ق˘ف˘سص ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا»

نود ،ةموكح˘لا ن˘م ة˘م˘خ˘سض
ىلإا ةفاسضإا ،«نيناوقلا مارتحا
ةءاسسإاو ،ماع˘لا لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘ت»
شضراعتو ،ةفيظولا لÓغتسسا
لاجم يف ةوسشرلاو حلاسصملا
.«ةيمومعلا تاقفسصلا ماربإا

دارفأا ةمكحملا تأارب امك
هؤوا˘ق˘سشأا م˘˘هو ،داّد˘˘ح ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
نا˘˘يز˘˘مو ر˘˘˘م˘˘˘ع هؤوا˘˘˘كر˘˘˘سشو
قبسس نيذلا ،دمحمو نايفسسو
عبرأا نجسسلاب مهيلع مكحلا
ن˘ع د˘ي˘لا ع˘فر ع˘م ،تاو˘˘ن˘˘سس
قبسس يتلا تاكلتمملا شضعب

داّد˘ح ة˘نادإا تق˘ب˘سسو.اهزجح
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ى˘˘لوأا ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف
ةيباختن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ب
نجسسلاب ،ةقيل˘ف˘تو˘ب شسي˘ئر˘ل˘ل
شسرام ةياهن يف تاونسس عبرأا
ه˘ي˘ل˘ع م˘كح ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘قو .(راذآا)
ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ةد˘م˘ل ن˘ج˘سسلا˘˘ب
،رفسس يزاو˘ج ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب
ع˘ن˘م˘ي نو˘نا˘ق˘لا نأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
بب˘˘˘˘˘˘سسلا كلذ نا˘˘˘˘˘˘˘كو .كلذ
دودحلا ىلع ه˘ف˘ي˘قو˘ت˘ل لوأ’ا
امدنع ،ةيسسنوتلا ‐ ةيرئازجلا

دعب ،دلبلا ةرداغمب مهي ناك
مكح ة˘يا˘ه˘ن بر˘ق ن˘م هد˘كأا˘ت
تحت لاقتسسا يذلا ،ةقيلفتوب

ريغ ةيجاجتحا ةكرح طغسض
.ةقوبسسم

ب سضاير

يف ا˘ي˘سضا˘ق51 كرا˘˘˘سشي
لو˘ح ة˘يو˘ه˘ج ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سشرو
ةم˘كا˘ح˘م˘ل ة˘يرو˘سص ة˘سسل˘ج»
،«شصاخ˘سشأ’ا˘ب را˘ج˘ت’ا لو˘ح
92 ي˘˘مو˘˘ي ،يداو˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب
ك˘˘لذو ،1202 شسرا˘˘م03و
لمع ططخم ذيفنت راطإا يف
نم ةياقولل ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
شصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’ا

‐9102 تاونسسل هتحفاكمو
بتكم عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب1202
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا
.ةميرجلاو تاردخملا

ى˘لإا ة˘سشرو˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘ت
ينونا˘ق˘لا را˘طإ’ا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا
لاجم يف ي˘ن˘طو˘لاو ي˘لود˘لا
حر˘˘سشو ر˘˘سشب˘˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا

تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘˘حار˘˘˘˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت اذ˘كو تا˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لاو
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘يرو˘˘سص تا˘˘سسل˘˘ج
،ر˘سشب˘لا˘ب را˘˘ج˘˘ت’ا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب
ىلإا اهلÓخ قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘ي˘سسو
راجت’ا ت’اح نع فسشكلا
ةين˘مأ’ا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ،ر˘سشب˘لا˘ب
يف ةينطولا ةطرسشلا تايلآاو
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لاو م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
.نمأ’ا ةحلسصم رئاود اه’وتت

ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘فو
ةحفاكمل يبوروأ’ا جمانربلا

ة˘˘ي˘˘نار˘˘ب˘˘ي˘˘˘سسلا ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
duSrebyC،40 كرا˘˘˘سشي
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘سشرو ي˘˘˘˘ف ،ةا˘˘˘˘سضق
رودو ر˘ي˘سس» لو˘ح تنر˘˘ت˘˘ن’ا
لا˘˘سصت’ا طا˘˘ق˘˘˘ن تا˘˘˘كب˘˘˘سش
يف يلودلا نواعتلا يف42/7
ةيتامولعملا ةم˘ير˘ج˘لا لا˘ج˘م
ر˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ة˘˘لدأ’او
شسرام13 ي˘مو˘ي ،«ط˘˘خ˘˘لا

ةدئا˘ف˘ل ،1202 ل˘ير˘فأا10و
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضلاو ةا˘˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
.ةيئاسضقلا

ى˘لإا ة˘سشرو˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘ت
تاودأ’او ر˘˘˘˘˘˘˘طأ’ا شضر˘˘˘˘˘˘˘ع
يلود˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يف قيقحتلا تادحول ةحاتملا

،ةيتامولعملا ةمير˘ج˘لا لا˘ج˘م
لا˘كسشأا ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا عو˘جر˘لا˘ب
ن˘ي˘ب ة˘ن˘كم˘م˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ن˘م
ةطرسشلا ،ةطر˘سشلاو ة˘طر˘سشلا

،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلاو
،تامدخلا يمدقمو ةطرسشلا

42/7 تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش رودو
اه˘ب ل˘ه˘سست ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لاو
ىلإا ةفاسضإ’اب يلودلا نواعتلا
يئاسضقلا نوا˘ع˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت
ي˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
.نييلودلا تامدخلا

سش.ةيمسس

يجوغاديب دعقم فلأا053 ةبارق ريفوت فرع

1202 ةنسسل ينيؤكتلا لؤخدلا نسشدت ةحيرف نب

:ىربكلا رطاخملل ينطولا بودنملا ،ؤوبنتلا دامتع’ تقولا ناح

«ثراؤكلا دسض نينمؤؤم طقف نييرئازجلا نم ةئاملاب01»

1202 ليرفأا10 ىلإا سسرام82 نم
ةاسضقلا ةدئافل ةينيؤكت تايلمع ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا ةر˘˘˘يزو تفر˘˘˘سشأا

نب مايه ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ى˘ل˘ع نار˘˘هو˘˘ب ،شسمأا ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ف
ةرودل ينيوكتلا لوخدلا مسسارم
ريفوت فرع يذلا ،1202 شسرام
د˘ع˘˘ق˘˘م ف˘˘لأا053 ة˘˘˘بار˘˘˘˘ق
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب
ةراسشإا ةريزولا تطعأاو.ينطولا
ى˘˘ل˘˘ع ةرود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا

ي˘ن˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف شصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
«دمحم دعسس ديهسشلا» ينهملا
روسضحب كلذو ةي˘نا˘سسلا ةر˘ئاد˘ب
.ةيئ’ولا تاطلسسلا

د˘˘عا˘˘ق˘˘م عو˘˘م˘˘ج˘˘م رد˘˘ق˘˘يو

اذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
047.843ـب نطولا ربع لوخدلا

مهني˘ب ن˘م ،ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب اد˘ع˘ق˘م
ط˘˘م˘˘ن ن˘˘م˘˘˘سض265.041
نيه˘م˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘يو˘كت˘لا

را˘طإا ي˘ف ا˘ب˘سصن˘˘م375.79و
007.3و يروسضحلا ن˘يو˘كت˘لا

.دعب نع نيوكتلا يف دعقم
تاذ لÓ˘خ ر˘ي˘فو˘ت ع˘قو˘˘ت˘˘يو

ايجوغاديب ادعقم774 لوخدلا
يوذ شصاخسشأ’ا ةدئافل نيوكتلل
رفوي اميف ةسصاخلا تاجايتح’ا
ادعقم180.4 كلذ˘ك عا˘ط˘ق˘لا

ط˘سسو˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت˘ل˘ل اد˘يد˘ج
ارخآا ادعق˘م392.32و يفير˘لا

تيبلاب تاثكاملا ءاسسنلا ةدئافل
000.31 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يزأاو
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ي˘˘˘ف
جمانرب˘لا ن˘م˘سضت˘يو.ةسصاخلا
904 لوخدلا اذهل يجوغاديبلا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت
تاداهسشب ةجوتملا تانيو˘كت˘ل˘ل
تانيوكتل˘ل ا˘سصسصخ˘ت621و
.ىدملا ةريسصق ةيلوأ’ا ةيليهأاتلا

32 تاسصسصختلا هذه يطغتو
عورفلا ةمئاق نم ،اينهم اعرف
نيوكتلا تاسصسصختو ةينهملا
.ينهملا

و.ق

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بود˘˘ن˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ق
ديمحلا دبع ،ىربكلا رطاخملل

دامتع’ تقولا ناح هنإا ،ةرفع
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘يا˘قو˘لاو ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا
نأا ىلإا اريسشم ،ىربكلا رطاخملا

طقف نييرئازجلا نم ةئاملاب01
.ثراوكلا دسض نيمأاتلاب اوماق

ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ،ةر˘ف˘ع ح˘سضوأاو
،ىلوأ’ا ةانقلل «حابسصلا فيسض»
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةود˘˘˘ن˘˘˘لا نأا ،شسمأا
فدهت ،شسمأا لوأا ذنم ،ةدقعنملا
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا ع˘˘سضو ى˘˘˘لإا
ر˘ي˘ي˘سستو ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
م˘˘هأا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

لوأ’ا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
مل˘قأا˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت
تايطعم˘لا ع˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا
شصئا˘ق˘˘ن˘˘لا كراد˘˘تو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ينوناقلا راطإ’ا يف اسصوسصخ
مت قباسسلا يف هنإا لاقو.ميدقلا
يف ةياقولاو ؤوبنتلا نع يلختلا

دامتع’ا متو راط˘خأ’ا ة˘ه˘با˘ج˘م
،طقف لخدتلا ةلحرم ىلع طقف
فلكت ةلحرملا هذه» نأا افيسضم
رانيد رايلم43 يلاوح ةنيزخلا

ةعبرأا ريفوت نكمي ناك هنأا مغر
قا˘ب˘ت˘سسا م˘ت و˘ل ة˘ل˘ما˘ك ر˘ي˘˘نا˘˘ند
.«ؤوبنتلا ةلحرم ذيفنتب رطاخملا

مهم كيرسش نطاوملا نأا ربتعاو
،ةديدجلا ةيجتارتسسإ’ا ذيفنت يف
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع شصر˘˘ح˘˘لا ع˘˘م
دسض عدرلا ةسسا˘ي˘سسو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
.نيفلاخملا

نإا ةرفع لاق ىرخأا ةهج نم
ثراوكلا د˘سض ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث

نأا مغر نييرئازجلا ىدل ةبئاغ
نينطاوملا ربجي3002 نوناق
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
01 ىدعتت ’ نينمؤوملا ةبسسن
تÓماعت˘ل˘ل م˘ه˘ب˘ل˘غأاو ة˘ئا˘م˘لا˘ب
.طقف ةيراجتلا
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مهتانكسسب ةبلاطملل
ةيعامتج’ا

نؤقلغي دياقلا عارذ ناكسس
ةطارخ ةرئاد رقم
نع نولثمم سسمأا ةحيبسص عمجت
مامأا دياقلا عارذ ةيدلب ناكسس
ةبلاطملل ةطارخ ةرئاد رقم
مهتانكسس حيتافم ميلسستب
لاط يتلا ،ةيعامتج’ا
.اهراظتنا

قÓغا عم ثدحلا اذه نمازتو
مقر ينطولا قيرطلا نيجتحم
ةي’وو ةياجب نيب طبارلا90
سساقوأا قفن ىوتسسم ىلع فيطسس
مهسضفر نع ريبعتلل كلذو
121 نم نيديفتسسملا مئاوقل
ترسشاب يتلا ايعامتجا انكسسم
ةرئادب ةيلحملا تاطلسسلا
نم نوبلاطيو .اهقيلعت سساقوأا

ةكرحلا هذه لÓخ
 .اهيف رظنلا ةداعإا ةيجاجتح’ا

نيسصل ىلع سضبقلا ءاقلإا
ةنيدملا طسسؤب
نمأÓل ةطرسشلا رسصانع تنكمت
ةي’و نمأاب سسماخلا يرسضحلا

طرافلا عوبسسأ’ا لÓخ ةياجب
نم ناغلبي نيباسش فيقوت نم
نم ناردحني ،ةنسس02و91رمعلا

ةيسضق يف اطروت ،ةياجب ةنيدم
لومحم بوسساح زاهج ةقرسس
نم هجاردتسسا مت سصخسش نم
ليسصافت.وزو يزيت ةي’و
ماق نأا دعب تءاج ةيلمعلا
بسصنلا ىوكسش ميسسرتب ةيحسضلا

،نيسصخسش دسض لايتح’او
زاهج سضرعب ماق ةيحسضلا

ىلع بوسساح
،عيبلل كوبسسيافلاب هتحفسص

امهيف هبتسشملا هب لسصتا
نأا دعبو ،ةياجب ةنيدمب لحو
اموقي نأا هيلع اسضرع هب ايقتلا

اماق هيلعو ،هبيرجتب
ةقرفلا روفلا ىلع.رارفلاب
ثاحبأ’ا فيثكتبو ةققحملا

يلإا ءوجللاو تايرحتلاو
ةيملعلا لئاسسولاب ةناعتسس’ا

نم اونكمت ،ةثيدحلا ةينقتلاو
هذه يفرتقم ةيوه ديدحت
مت امهفيقوتو ،ةميرجلا
ةطرسشلا زكرم ىلإا امهدايتقا

مت امهعم قيقحتلا دعبو
سضرغلا عاجرتسسا
فلم امهل زاجنإاو قورسسملا

. يئاسضق
ت . ميرك
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دمحأا شسلجملا نادأا هيلعو
اسسبح تاو˘ن˘سس7ـب ىي˘ح˘يوا
ةيلام ةمارغ جد نويلمو اذفان
ينغلا دبع قح يف مكح اميف
اسسبح تاو˘ن˘سس3 ـب نÓ˘˘˘˘عز
.ةيلام ةمارغ جد نويلمو اذفان

لاغسشأ’او ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ا˘مأا
عفر مت دقف قبسسأ’ا ةيمومعلا

4 ى˘˘لإا3 ن˘م شسب˘˘ح˘˘لا ةد˘˘م
شسفن ىل˘ع ءا˘ق˘بإ’او تاو˘ن˘سس
.ةمارغلا ةميق

ذفانلا شسبحلا ةدم عفر امك
ةب˘سسن˘لا˘ب تاو˘ن˘سس7 ى˘˘˘˘˘لإا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘˘لاو˘˘˘ل˘˘˘ل
ةمارغ نوي˘ل˘م2و يلا˘بردو˘ب
.ةيلام

م˘˘كح˘˘لا شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يأاو
د˘˘˘سض ردا˘˘˘سصلا ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘˘ب’ا
دمحم حسسيف ن˘ب ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
تاونسس3و تاو˘ن˘سس5 يأا

ةمارغ جد نويلمو اذفان اسسبح
نيقباسسلا ة’ولا قح يف ةيلام
يزوف نيسسح نب ةدكيكسسل
.يرجح فوفردو

هذ˘˘ه ي˘˘˘ف ء’ؤو˘˘˘ه ع˘˘˘بو˘˘˘تو
لÓغتسسا ءوسس مهتب ةيسضقلا
ريغ تازايتما حنمو ةفيظولا

ل˘˘جر ح˘˘لا˘˘سصل ة˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم

د˘يد˘ب˘تو ح˘سسي˘ف ن˘ب لا˘م˘˘عأ’ا
.ةيمومع لاومأا

 ةدكيكسسب يحايسسلا راقعلا بهن

نÓعزو ىيحيوأا دسض ماكحألا ديؤؤي رئاز÷ا ءاسضق سسل‹

م.ق

ريزولا دسض ةيئادتب’ا ةمكÙا اهتردسصأا يتلا ةيئادتب’ا ماكحأ’ا ،ةمسصاعلا رئاز÷ا ءاسضق صسل‹ ديأا
بهن ةيسضق ‘ نÓعز ينغلا دبع قبسس’ا ةيمومعلا لاغسشأ’او لقنلا ريزوو ىيحيوا دمحأا قبسس’ا لوأ’ا

.ةدكيكسس ةي’وب يحايسسلا راقعلا

تاقرطلا يلمعتسسم ىلع ءادتعÓل لمعتسست فويسس زجح

بعرلا تعرز ءايحأا ةباسصعب ةحاطإلا
سسابعلب يديسس ‘

ةيميل˘قإ’ا  ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
ةناهز يسساحب ينطولا كردلل
ةيميلقإ’ا ةعومجمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
يد˘˘ي˘˘سسب  ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
نيسصخسش فيقوت نم شسابعلب
03 و52 نيب امهرمع  حوارتي
ءاسشنإا ةمهتب يلاوتلا ىلع ةنسس
ءايحأ’ا ةباسصع

ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘˘ت
م˘قر˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘˘كم
ةعاقل5501 ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضخأ’ا
ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
دحأا فرط نم شسابعلب يديسسب
دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

شصا˘خ˘سشأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
و ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا نو˘ل˘م˘˘ح˘˘ي
يل˘م˘ع˘ت˘سسم ق˘سشر˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ل˘جأا ن˘م ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ق˘ير˘ط˘لا
مهي˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا و م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
م˘ه˘ف˘تاو˘ه و م˘ه˘لاو˘˘مأا بل˘˘سسل
ىوتسسم ىلع كلذ و ةلاقنلا
70 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةطحم نم برق˘لا˘ب ط˘ب˘سضلا˘ب
ةيدلب دوقولا عيزوتل تامدخلا

روفلا ىلعو ذإا، ةناهز يسساح
ل˘ق˘ن˘ت˘لا و ة˘يرود ل˘ي˘كسشت م˘ت
فيقوت متيل ناكملا نيع ىلإا
’وا˘ح  ن˘يأا،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
دار˘فأا ة˘˘يؤور در˘˘ج˘˘م˘˘ب رار˘˘ف˘˘لا

ةيلمعلا ّللكتل ينطولا كردلا
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘تو حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب
قايسسلا اذه يف مت ثيح، امهيف
مجحلا نم شضيبأا حÓسس زجح
ذإا، «نيفيسس» نع ةرابع ريبكلا

مت تاءارجإ’ا لامكتسسا دعبو
مامأا ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
اعدوأا نيأا، ةيئاسضقلا تاهجلا
يتلا ةيل˘م˘ع˘لا ي˘هو˘ن شسب˘ح˘لا

يلم˘ع˘ت˘سسم نا˘سسح˘ت˘سسا تق’
ر˘عذ˘لا ن˘م ما˘يأا د˘ع˘ب ق˘ير˘ط˘لا

ءا˘ي˘حأ’ا تا˘با˘˘سصع ا˘˘ه˘˘ت˘˘عرز
يف ا˘ح˘ير˘ج61و نÓ˘ي˘ت˘قو..

عوبسسأا لÓخ رورم ثداوح
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘ج˘سس

شسابعلب يديسس ةي’ول ةيندملا
674 طرافلا عوبسسأ’ا لÓخ
فا˘˘ع˘˘سسإ’ا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب Ó˘˘˘خد˘˘˘ت
ىلع مت نيأا،853 ب ءÓجإ’او
اسصخسش913 فا˘ع˘سسإا ا˘هر˘˘ثإا
ثداح81 ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ك،
61 ةباسصإا نع ترفسسأا رورم
ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ةا˘˘فوو ا˘˘سصخ˘˘سش
يف قئارح˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ا˘م˘ن˘ي˘ب،
ني˘ح ي˘ف،61 ةر˘ت˘ف˘لا شسف˘˘ن
57 ح˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تل˘˘ج˘˘سس
ة˘ق˘فر˘ب ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
. ىرخأ’ا ةينمأ’ا حلاسصملا

ودبع.صص

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تارد˘خ˘م˘لا بير˘ه˘ت ة˘ح˘فا˘˘كم
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

ةثÓث فيقوت نم تنسشومت نيع
ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو شصا˘˘خ˘˘سشأا
023 ةردقم ةيلقعلا تارثؤوملا
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م شسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م شصر˘˘˘ق
. يزاتسسكا

لÓخ ن˘م تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
و ير˘ح˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ف˘ي˘˘ث˘˘كت
هذه يجورم ىلع قانخلا شضرف
با˘ب˘سشلا طا˘سسوأا ي˘ف مو˘م˘˘سسلا

ني˘ع ة˘ن˘يد˘م ذا˘خ˘تا ع˘م ة˘سصا˘خ
ل˘جأا ن˘م ر˘ب˘ع˘˘م˘˘ك تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت
ةهجلا نم تاعونمملا بيرهت
يقاب هاجتا يف دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا
دد˘ه˘ت تح˘سضأا ي˘ت˘˘لا و ند˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘سصلا و ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا
، ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

تامولعم دور و دعب و هنأا ثيح
ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ةد˘كؤو˘م
دارفأ’ هوبسشملا طاسشنلا˘ب د˘ي˘ف˘ت
ةينمأا ةطخ عسض و مت ةكبسشلا

, اهدارفأاب ةحاطإÓل ةمكحم

يف شصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
ةيدلب ىوتسسم ىلع شسبلت ةلاح
ىل˘ع و˘ه و ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘م’ا

هتقفرب و ةيحايسس ةبكرم نتم
ةبكرملا ششيتفت دعب ناسصخسش
ةيمك ىلع اهلخادب روثعلا مت
ـب ةردقم ةيلقعلا تارثؤوملا نم
عون نم شسولهم شصرق023
لكب رم’ا قلعتي و يزاتسسكا

72 إا شس ـه /وعدملا قئاسسلا نم
ةنسس03 ي م ب /وعدملا ، ةنسس
ةنسس82 شس ب /وعدملا و

مهميدقت دعب مهيف هبتسشملا
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلا ما˘مأا
لاحأا فاسص ينب ةمكحم ىدل
يروف˘لا لو˘ث˘م˘لا ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا
ةيلقع تارثؤو˘م شضر˘ع ة˘م˘ه˘ت˘ب

ةيعرسش ريغ ةقيرطب ريغلا ىلع
يسصخسشلا كÓهتسس’ا لجأا نم
إا شس ـه/وعدملا ىلع مكح نيأا

تاونسس عبرأا شسبحلاب ةنسس72
01 ـب ةرد˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غ و
ةدافتسسا ام˘ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م
.ةءاربلا نم نارخآ’ا

 يبرغم ةردب

ق˘ير˘ط˘لا شسما را˘ه˘ن د˘ه˘سش
نيب طبارلا201 مقر ينطولا
و ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا و ة˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق
،ششاوقملب ةقطنمب ديدح˘ت˘لا˘ب

لتقم فلخ ميلا رورم ثداح
و ، ر˘˘خآا ة˘˘˘با˘˘˘سصإا و شصخ˘˘˘سش
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم بسسح
يف لثمت ثداحلا ناف يندملا
ن˘ي˘ب ف˘ي˘ن˘˘ع  ماد˘˘ط˘˘سصا ي˘˘ف
،(ن˘ي˘برا˘ه) عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘˘سش
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘˘ي˘˘سسو
لتقم فلخ  امم ،(603 وجيب)

يف ة˘ن˘سس75 غ˘ل˘ب˘ي شصخ˘سش
غلبي رخآا ةباسصإاو ناكملا نيع
شسأارلا يف حرج هل ةنسس15
Óقن ىرسسيل ديلا يف ةباسصإاو
ة˘ع˘با˘ت˘لا فا˘ع˘˘سسإ’ا ةرا˘˘ي˘˘سسب
ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
لوح اميف ةكولمات ةيراوجلا
ظفح ةحلسصم ىلإا ىفوتملا
.ثثجلا

 ناوسضر /ب

ةيعامتج’ا مهتانكسسب ةبلاطملل

 ةطارخ ةرئاد رقم نؤقلغي دياقلا عارذ ناكسس

 نويداسصتق’ا نولماعتŸا

 رئاز÷ا ةيلؤب عدؤت ةسساسس◊ا تازيهجتلاو ةÒخذلاو ةحلسسألا ةزايح تابلط

صصاخسشأا ةثÓث فيقوت عم

تنسشؤمت نيعب سسؤلهم سصرق023 زجح

ةŸاقب رورم ثداح ‘ رخأا ةباسصإا و سصخسش لتقم

شسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘˘م
ةر˘ئاد ر˘ق˘م ما˘مأا د˘يا˘ق˘لا عارذ
م˘ي˘ل˘سست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘طار˘خ
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘كسس ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
.اهراظتنا

ع˘م ثد˘ح˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ماز˘˘تو
ق˘ير˘ط˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م قÓ˘˘غا
نيب طبارلا90 مقر ينطولا
ىلع فيط˘سس ة˘ي’وو ة˘يا˘ج˘ب
كلذو شسا˘قوأا ق˘ف˘ن ىو˘ت˘˘سسم
مئاوقل مهسضفر نع ريبعتلل
121 ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ي˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ا˘˘ن˘˘كسسم
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘سسلا تر˘سشا˘ب
.ا˘ه˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت شسا˘˘قوأا ةر˘˘ئاد˘˘ب
هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو
ةدا˘عإا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا
  .اهيف رظنلا

ىلع صضبقلا ءاقلإا
ةنيدŸا طسسوب Úسصل
ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت

نمأاب شسماخلا يرسضحلا نمأÓل
عو˘ب˘سسأ’ا لÓ˘خ ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
ن˘ي˘با˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م طرا˘˘ف˘˘لا
،ةنسس02و91رمعلا نم ناغلبي
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي
زاهج ةقرسس ةيسضق يف اطروت

شصخسش نم لومحم بوسساح
يزيت ةي’و نم هجاردتسسا مت
تءاج ةيلمعلا ليسصافت .وزو
ميسسرت˘ب ة˘ي˘ح˘سضلا ما˘ق نأا د˘ع˘ب
لا˘ي˘˘ت˘˘ح’او بسصن˘˘لا ىو˘˘كسش

ماق ةيح˘سضلا ،ن˘ي˘سصخ˘سش د˘سض
ىل˘ع بو˘سسا˘ح زا˘ه˘ج شضر˘ع˘ب

،عيبلل كوب˘سسيا˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘ح˘ف˘سص
لحو امهيف هبتسشملا هب لسصتا
هب ايقتلا نأا دعبو ،ةياجب ةنيدمب

،هبيرجتب اموقي نأا هيلع اسضرع

روفلا ىلع .رارفلاب اماق هيلعو
في˘ث˘كت˘بو ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
ءوجللاو تايرحت˘لاو ثا˘ح˘بأ’ا
ل˘ئا˘سسو˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘لإا
،ةثيد˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت
،ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘فر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م
ىلإا امهدايت˘قا م˘ت ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
قيقحتلا دعبو ةطرسشلا زكرم
شضرغلا عاجر˘ت˘سسا م˘ت ا˘م˘ه˘ع˘م
فلم ام˘ه˘ل زا˘ج˘نإاو قور˘سسم˘لا
. يئاسضق

مامتإاو قيقحت˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
امهيف هب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ة˘مزÓ˘لا

ةيع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘سضق ل˘جأ’
،لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او بسصن˘˘لا ،رار˘˘سشأا

حلاسصم تماق كلذ رثإا ىلعو
تاهجلا مامأا مهميدقتب نمأ’ا
 .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

 ت . Ëرك

ة˘˘˘˘˘ي’و ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تعد
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ،شسما ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نييدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘سسا˘سسح˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا»
داوملاو ةسسارحلا تاكرسشو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأ’او ة˘˘˘سسا˘˘˘سسح˘˘˘لا

نم برقتلا ىلإا ،«ةريخذلاو
˘ما˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
شصخر˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م عاد˘˘˘يإ’
كل˘˘ت ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصت˘˘م˘˘˘لا
ءاج ا˘م بسسح ،تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
.حلاسصملا تاذل نايب يف

هنأا هتاذ ردسصملا حسضوأاو
يف ةخرؤوم ةميلعتل اقيبطت
ريزول1202شسرام41
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ط˘˘ي˘˘سسب˘˘ت˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا»
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصت˘˘م˘˘˘لا
ماظنل ةعسضاخلا ةيداسصتق’ا
ةدئاف˘ل ق˘ب˘سسم˘لا شصي˘خر˘ت˘لا
نييدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

داوملاو ةسسارحلا تاكرسشو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سس’او ة˘˘˘سسا˘˘˘سسح˘˘˘لا

يف عورسشلا مت ،«ةريخذلاو
تا˘ف˘ل˘م ة˘سساردو لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه
.ةي’ولا ىوتسسم

عاديإا ةيلمع تقلطنا دقو
شصخر˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
51 موي اهتسساردو ةروكذملا

ف˘˘ي˘˘سضي‐ يرا˘˘ج˘˘لا شسرا˘˘م

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ‐نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
˘ما˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
نوؤوسشلاو نينقتلا ة˘ير˘يد˘م˘ب
بتكم) تاعزانملاو ةماعلا
داو˘م˘لاو ة˘ح˘ل˘سسأ’ا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
بحاسص لسصحيو. (ةرجفتملا
،مÓتسسا لسصو ىلع فلملا
ىلا اقح’ هفلم لوحي اميف
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيل˘ح˘م˘لا

شصخر راد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس’
م˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ،لÓ˘غ˘˘ت˘˘سس’ا
بسسح‐ ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا غÓ˘˘با
رار˘˘˘ق˘˘˘ب ‐رد˘˘˘سصم˘˘˘لا شسف˘˘˘˘ن
لبق نم ةسصتخملا حلاسصملا

.رئازجلا ةي’و
 ت . ميرك

ةفثكم تايرود رثإا ىلع
ةطرسشلا رسصانعل

سصخسش فيقؤت
تارثؤؤملا جوري
ةمسصاعلاب ةيلقعلا
ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت
ةقرف يف ةلثمم ،رئازجلا
ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا

رئب ةيرادإ’ا ةعطاقملا نمأ’
فيقوت نم ،صسيار دارم
ةيسضق يف هيف هبتسشمصصخسش

تارثؤوملا جيورتو ةزايح
صسمأا هب دافأا ام بسسح ،ةيلقعلا
.حلاسصملا تاذل نايب دحأ’ا

نأا هتاذ ردسصملا حسضوأاو
رثإا ىلع تءاج ةيسضقلا

رسصانعل ةفثكم تايرود
ميلقإا ربع ةطرسشلا
فيقوت مت تيح ،صصاسصتخ’ا
ىلع هتزوحب طبسض صصخسش
ةيلقعلا تارثؤوملا نم طسشم
تادئاع نم جد0521و
لامكتسسا دعبو.جيورتلا
مت ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا

مامأا هيف هبتسشملا ميدقت
صصتخملا ةيروهمجلا ليكو
،ىرخأا ةهج نم.ايميلقإا

ةطرسشلا ةقرف تنكمت
يرسضحلا نمأÓل ةيئاسضقلا
ةعطاقملا نمأ’ عباتلا صسداسسلا
عسضو نم ةقارسشلل ةيرادإ’ا

رارسشأا ةيعمج طاسشنل دح
هبتسشم نيتاتف نم نوكتت
نيب امهرامعأا حوارتت امهيف
ةيسضق نع ،ةنسس62و32
تÓحملا لخاد نم ةقرسس
.ةبكرم لامعتسساب ةيراجتلا

ةيسضقلا نأا ىلإا نايبلا تفلو
ةفثكم تايرود رثإا ىلع تءاج

ترفسسأا صصاسصتخ’ا عاطقب
امهيف هبتسشملا فيقوت نع
عم امهيلإا بوسسنملا لعفلاب
يتلا تاقورسسملا عاجرتسسا

فلتخم نم اهتقرسس تمت
فلتخم يف ةيراجتلا تÓحملا
لامكتسسا دعبو.ءايحأ’ا
مت ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا

مامأا امهيف هبتسشملا ميدقت
ردسص ثيح ،ةسصتخملاةباينلا
تقؤوملا صسبحلاب عاديإا رمأا

ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب
ب.صس
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ةينيطسسلفلا سضرألا سشهني يليئارسسإلا يناطيتسسلا رامعتسسلا

ةيبعسشلا ةمواقملل ةدحؤملا ةينطؤلا ةدايقلا

ذيفنت يف رمتسست لÓتح’ا ةموكح
ة˘لود˘لا ي˘سضارأ’ م˘سضلا تا˘ط˘ط˘خ˘م
ذيف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

يلاتلابو يليئارسسإ’ا مسضلا عورسشم
ةطلسسلا ريمدت يف ةينعم نوكت يه
مÓسسلا شصرف ءاه˘نإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

عارسصلا ةعيبطل ةيسضوافت لولح يأاو
ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو
ناطيتسس’ا عيراسشم معدل فرطتملا

ي˘˘سضارأ’ا م˘˘سض ي˘˘ف رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس’او
ططخم نمسض ةلتحملا ةينيطسسلفلا
ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لا) د˘˘˘˘يا˘˘˘˘ترا˘˘˘˘بأ’او م˘˘˘˘˘سضلا
م˘˘ت كلذ˘˘ب نو˘˘كي˘˘سسو (ير˘˘سصن˘˘ع˘˘˘لا
لسصوتل ت’امتحا يأا ىلع ءاسضقلا
ةقطنملاب ل˘ما˘سشلاو لدا˘ع˘لا مÓ˘سسل˘ل
ادع˘ت˘سسم لÓ˘ت˘ح’ا نو˘كي نأا بج˘يو
ةطلسسك ةفا˘ك ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ل
. لÓتحا
يعسسوتلا يناط˘ي˘ت˘سس’ا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا
لسصاوتي ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا شضرأ’ا ي˘ف
ريهطتلا تايلم˘عو ه˘لا˘كسشأا ع˘ي˘م˘ج˘ب
ير˘˘سسق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘قر˘˘˘ع˘˘˘لا

فقوتت نل نيينيطسسلفلا نينطاوملل
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا شسد˘ق˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م˘˘ك
Óسصاوتم اناعما كلذ دعيو ،راوغأ’او
يجيردتلا مسضلا تايلمع ذيفنت يف

ةيبر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ن˘م ة˘ع˘سساو ءاز˘جأ’
 . ةلتحملا
يليئارسس’ا يناطيتسس’ا رام˘ع˘ت˘سس’ا
دراطيو ةينيطسسلفلا شضر’ا ششهني
يف ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا دو˘جو˘لا تا˘مو˘ق˘م
مد˘ه ر˘ب˘ع «ج» ة˘ف˘ن˘سصم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
را˘˘بآا بير˘˘خ˘˘تو ر˘˘ي˘˘مد˘˘تو لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف ارخؤوم ثدح امك ،هايملا طوطخو
،ليلخلا ةنيدم قرسش ميعن ينب ةدلب
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘مر˘˘حو
فيرجتو ،ءابرهكلا نم ةفد˘ه˘ت˘سسم˘لا
نم مهنا˘مر˘حو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘سضارا

ثدحي امك اهنم مهدرطو مهيعارم
،راو˘غأ’او ا˘ط˘ي ر˘فا˘سسم ق˘طا˘ن˘م ي˘˘ف
ها˘ي˘م˘لا ع˘ي˘˘با˘˘ن˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلاو
ةولحلا نيع يف ثدح امك اهتلرسسأاو
ىلإا يدؤوي ام ،ةيلامسشلا راوغ’ا يف
اذه نم مهيسشاومو نينطاوملا نامرح

ءارزولا شسيئر .هايملل ماهلا ردسصملا
زعوأا وهاينتن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

ة˘ع˘بار˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا شضو˘خ˘ي و˘˘هو
تاد˘حو˘لا ءا˘ن˘ب ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا˘˘ب
ىلع ةمئاقلا ةديدج˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا
عم قابسس يف ةينيطسسلفلا يسضار’ا
ناطيتسس’ا تايلمع نعرسشيو نمزلا

نيناوقل˘ل ا˘ق˘فو ي˘سضار’ا ةردا˘سصمو
طئاحلا شضرعب نيبراسض ةيليئارسس’ا

مÓسسلا ىعاسسمل ةيلودلا دوهجلا لك
ذختي نا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ذيفنت ررميو ارارق فرطتملا نيميلا

يسضارأ’ ةيليئارسس’ا مسضلا عيراسشم
د˘ق˘ع˘ن˘ي نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا
ى˘˘ل˘˘عأ’ا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
رارقإ’ مايأا لÓخ ءانبلاو طيطختلل
ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإ’او ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ناطيتسس’ا دعيو ،مسضلا تاططخم
فÓخلا تافلم زربأا دحأا يليئارسسإ’ا

تا˘سضوا˘ف˘م ر˘˘خأا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ب بب˘˘سستو
.4102 ماعلا ذنم نيب مÓسسلل
بير˘م˘لا ي˘لود˘لا تم˘سصلا رار˘م˘ت˘سسا

لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘جو تا˘كا˘ه˘ت˘نا ى˘ل˘˘ع
ىو˘ت˘سسم˘ل ي˘ق˘تر˘ي ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لاو
ةيطغتلاو مئارجلا كلت عم ؤوطاوتلا

وا لعف دودر ةيا نود اهريرمتو اهيلع
كل˘ت م˘˘ج˘˘ح ع˘˘م بسسا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ف˘˘قاو˘˘م
ةماعلا ة˘ي˘عد˘م˘لا رار˘ق نأاو ،م˘ئار˘ج˘لا
يمسسر قيقحت حتف ةيلودلا ةيئانجلل
ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لاو لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج˘˘ل
بع˘˘˘˘سشل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘قرا˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘كسشي
ةر˘سشا˘ب˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سضلا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
. يليئارسسإ’ا رامعتسسÓل

عسسوتلا ةنعرسش ىلع رارسصإ’ا نأا
ة˘لوا˘ح˘م و˘ه م˘سضلاو ي˘نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سس’ا

ةماقإ’ ةسصرف يا ريمدتل ةحوسضفم
يسضارأ’ا ىلع ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
شضقانيو7691 ماعلا ذنم ةلتحملا
ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا خرا˘˘سص ل˘˘˘كسشب
يذلا ج˘ه˘ن˘لا شسف˘ن ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’او
را˘˘ي˘˘خ ر˘˘ي˘˘مد˘˘˘ت ي˘˘˘لا يدؤو˘˘˘ي فو˘˘˘سس
زفقلاو مسضلاو ناطيتسس’اب نيتلودلا
يدؤويسس ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا قو˘ف
ف˘ن˘ع˘لا ةر˘˘ئاد ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ى˘˘لإا ط˘˘ق˘˘ف

ءامدلا ةقارإاو فر˘ط˘ت˘لاو ى˘سضو˘ف˘لاو
. طسسوأ’ا قرسشلا يف
يناطيتسس’ا عسسوتلا لاكسشأا لك نأا
ةلتحملا ةينيط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا ي˘ف
نلو اقح ئسشني نل7691 ماعلا ذنم
يلودلا عمتجملا ىلعو ،امازتلا قلخي
ة˘مو˘كح ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا رار˘م˘ت˘سس’ا
ةلئاسسمب ما˘ي˘ق˘لا ةرور˘سضو لÓ˘ت˘ح’ا

يليئارسس’ا باهر’ا ةداق ةبسساحمو
ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘ق نو˘ف˘لا˘خ˘ي ن˘يذ˘لا
.ةيلودلا

لمعلا لسصاوت ةينيطسسلفلا ةدايقلا
ي˘لود فÓ˘ت˘ئا ر˘ب˘كأا ءا˘ن˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا˘˘ب كسسم˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مÓسسلل يلودلا رم˘تؤو˘م˘ل˘ل داد˘عإ’او
˘مÓ˘سسلا ى˘لإا ق˘ير˘˘ط˘˘لا نأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘تو
’إا موقي ’ ةقطنملا يف راهدز’او
كي˘˘كف˘˘تو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘˘ع
باهرإÓل دح عسضوو تانطوتسسملا

تا˘سسرا˘م˘مو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘ير˘سصن˘عو
بع˘˘سشلا ق˘˘ح˘˘ب ي˘˘با˘˘هر’ا ه˘˘˘سشي˘˘˘ج
. ينيطسسلفلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا دو˘م˘سصو دو˘ه˘ج ن˘م˘ث˘ن
دو˘ن˘ج ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ن˘ي˘م˘سصت˘ع˘˘م˘˘لا
فقاوملا كلت ايلاع ردقنو لÓتح’ا
بعسشلا ءانبا اهاد˘با ي˘ت˘لا ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
يدسصتلا يفو ةرداسصم˘لا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا
ةيناطيتسس’ا ةيليئارسسإ’ا تاططخمل
ع˘قاو˘˘لا ر˘˘مأ’ا شضر˘˘ف ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
يف ةسصاخو يناطيتسس’ا يلÓتح’أا

ةمجهلاو ةينيطسسلفلا راوغأ’ا ةقطنم
،شسدقلا ىلع ةروعسسملا ةيليئارسسإ’ا

يرورسضلا نم تاب باجملا اذه يفو
ليكسشتل يرو˘ف˘لا ل˘م˘ع˘لاو كر˘ح˘ت˘لا
ةمواقملل ةدحوملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
عومجمل يديحوت را˘طإا˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
شضرأ’ا نع عافدللو ةينطولا ىوقلا

ناطيت˘سس’ا ر˘طا˘خ˘م ن˘م ا˘ه˘ت˘يا˘م˘حو
ي˘سسا˘ي˘سسلا ءا˘ط˘غ˘لا ر˘ي˘فو˘تو م˘سضلاو
ةيبعسشلا ةمواقملل يلودلاو يلحملا
اهلاكسشأا لكب ةلتحملا قطانملا يف
.ةنكمملاو ةحاتملا اهبيلاسسأاو

عا˘ب˘تا ل˘سصاو˘ت لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘˘كح

با˘سصت˘غاو ة˘ي˘با˘هر’ا ا˘ه˘تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
نيبراسض ينيطسسلفلا بعسشلا قوقح
هنأاو يلودلا نوناقلا طئاحلا شضرعب
يف لÓتح’ا رارمتسسا حسضاولا نم
ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘˘لا ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ريغ تاءارجإ’ا ذاختا يلع هرارسصإاو
ركنتلا ةسسايسس ةسسراممو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
اهيلع فافتل’او ةينيطسسلفلا ةدايقلل
ر˘ير˘م˘ت˘ل ة˘ل˘يد˘ب تا˘ي˘سصخ˘سش ق˘ل˘خ˘˘ل
ةي˘ل˘ح˘م تارادا لÓ˘خ ن˘م ه˘تار˘ماؤو˘م
برسضل لÓتح’ا ططخم عم قفاوتت
لينلاو ينيطسسلفلا يبعسشلا دومسصلا

. ينيطسسلفلا فقوملا ةدحو نم
ي˘ل˘ع هدو˘م˘سصب ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘˘سش

نع عا˘فد˘لاو ه˘ن˘طو ة˘يا˘م˘حو ه˘سضرا
’ ةلقت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ه˘ت˘يو˘ه
لÓتح’ا ةدارإ’ عوسضخلا هل نكمي
تاد˘يد˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘سصت˘لا ع˘يرا˘˘سشمو
هذه انبهرت نا نكمي Óف ةيليئارسس’ا
دو˘م˘سص ن˘˘م لا˘˘ن˘˘ت وا تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ه˘قو˘˘ق˘˘حو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
هقوقح لين ىلع هرارسصإاو ةينطولا

م˘ه˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
لئاسصفو تادايق لبق نم يرورسضو
ةسصاخو ينيطسسلفلا ينطولا لمعلا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م ا˘˘ن˘˘نا
قÓ˘ط˘ن’ا ةرور˘سض ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةدحوملا ةينطو˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ل˘ي˘كسشت˘ل
رودلا ليعفت˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل
لاسضنلا رواحم ديعسصتو يريهامجلا
لÓتحÓل يدسصتلا لجا نم ينطولا

ةينيطسسلفلا شضر’ا ةقرسس ةرماؤومو
ىل˘ع شضرا˘ع˘ت˘ت ’ ي˘هو ا˘هد˘يو˘ه˘تو
تاباخ˘ت˘ن’ ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ع˘م قÓ˘طإ’ا
ي˘ف ة˘سصا˘خ ي˘ع˘ير˘سشت˘˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘˘لود ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع شسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
دمعت نأا عقوتملا نم ثيح ،نيطسسلف
ل˘˘ي˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تاو˘˘˘ق
امم ،اهيلع ششيوسشتلا وأا تاباختن’ا
نع عافد˘لا ة˘كر˘ع˘م شضو˘خ بل˘ط˘ت˘ي
ةيامحو ا˘ن˘ب˘ع˘سشل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘سسلا

ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘˘كب ا˘˘ن˘˘ت˘˘لود ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ا˘ن˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لاو ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا
لك يف ةليسصأ’او ةتباثلا ةيخيراتلا

شسدقلا ةكرعم لكسشت ثيح عقاوملا
لا˘سضن˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘م˘ه˘˘م ارو˘˘ح˘˘م
ةكر˘ع˘م˘لا د˘ع˘ت ا˘ه˘نأ’ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سس’ا

ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘طو˘لا ل˘كلا ي˘ل˘عو
تحت يناديم لكسشب ةكرعملا شضوخ
ع˘˘˘سضت ةد˘˘˘حو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ةدا˘˘˘ي˘˘˘˘ق
دوهجلا دحوتو ةيلاسضن ةيجيتارتسسا

توسص ولعيل اهديعسصت وحن عفدتو
بع˘˘˘˘سشلا تو˘˘˘˘سصو ة˘˘˘˘موا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تاسسايسس ةهجاوم يف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
. همئارجو لÓتح’ا

بع˘سشلا ءا˘ن˘بأا دو˘م˘˘سص م˘˘عد بج˘˘ي
مهدحو مه˘كر˘ت مد˘عو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نوهجاوي مهف ،مهل معدلا لك ميدقتو
نودسصتيو ،بسصاغلا لتحملا ةسسايسس
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل ة˘يرا˘˘ع˘˘لا م˘˘هرود˘˘سصب
مهعازتنا يلا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا

عي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي˘ف ،م˘ه˘سضرا ن˘م
ةهجاوم يف مهمعدو مهعم نماسضتلا

يلإا ىعسست يتلا لÓتح’ا تاططخم
ىلع ناطي˘ت˘سس’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ي˘سسو˘ت

م˘ه˘تا˘كل˘ت˘˘م˘˘مو م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا با˘˘سسح
ةيليئارسسإ’ا ةسسايسسلا كلتف ،مهتويبو
يهف لÓتح’ا ةموكح اهسسرامت يتلا
شسرا˘˘م˘˘تو بع˘˘سش Ó˘˘ب شضرا د˘˘˘ير˘˘˘ت

بسصتغتو يقرعلا ريهطتلا تايلمع
شسرا˘م˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ي˘˘سضارأ’ا
باحسصأا نينطاوملا ق˘ح˘ب ر˘ي˘ج˘ه˘ت˘لا
ةسسايسس يه كلتف نييلسصأ’ا شضرأ’ا
مهتلود اهيل˘ع تما˘ق ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘كر˘ع˘م  . ة˘˘مو˘˘عز˘˘م˘˘لا
ن˘كم˘ي ’ شسد˘ق˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو شضرأ’ا
ى˘لإا لوز˘ن˘لا˘˘ب ’إا ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةداعإاو فو˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ناد˘ي˘م˘لا
امب لÓتح’ا ةلود عم ةقÓعلاب رظنلا
تا˘قا˘ف˘˘ت’ا ن˘˘م ل˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا كلذ ي˘˘ف
ةينطو ةيجتارتسسا ع˘سضوو ة˘م˘ي˘ق˘ع˘لا
˘ما˘ما فو˘˘قو˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
يلÓتح’أا يناطي˘ت˘سس’ا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا

ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ن˘قو˘ق˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لاو
زاجن’ا ىلع لمع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
مدقتلا قيقحتو لÓقتسس’او ينطولا

. نيطسسلف ةلود يف ءاخرلاو
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ةيليئارسسإلا مئارجلا دسصرل ةينؤناق ناجل ليكسشت ةيمهأا

ةيئانج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘ق ل˘خد نا د˘ع˘ب
يلمعلا ذيفنتلاو قيبطتلا لحارم ةيلودلا

ينوناقلا لمعلاو دهجلاب مايقلا نم دب ’
ةينيطسسلفلا ةينوناقلا ةموظنملا لبق نم
عسسوا ليكسشت˘ل قÓ˘ط˘ن’او ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
يوتسسملا ىلع ةيمÓعإاو ةينوناق ةهبج
فسشك اهتمهم نوكت يلودلاو يبرعلا

ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا م˘ئار˘ج ح˘سضفو
دارف’ا قحب ه˘تا˘با˘سصع ا˘ه˘ب˘كتر˘ت ي˘ت˘لا

،ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا شضرأ’او تا˘عا˘م˘ج˘لاو
’اكسشا ذخأايل لمعلا اذه عيسسوت بجيو
ةمكحملا هجوت راطا يف ةددعتم اداعبإاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا كار˘سشا ةرور˘سضو ة˘ي˘˘لود˘˘لا
م˘ئار˘ج ةرو˘سص ي˘ف ه˘˘ع˘˘سضوو ي˘˘لود˘˘لا
اهقيثوتو اهرسشنو هتيرسصنعو لÓتح’ا

نوكتل يلودلاو يبرعلا ىوتسسملا ىلع
˘ما˘ما ة˘ي˘مÓ˘عإاو ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
.ةسصتخملا

ةدايقلا لبق نم رارق ذاختا نم دب ’و

ناج˘ل ل˘كسشت˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ليجسستو دسصر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ةمكحملل اهعفرو ةيليئارسسإ’ا مئارجلا
ةموكح ةا˘سضا˘ق˘م˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
كل˘ت ق˘ي˘˘سسن˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ها ع˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةيمسشاهلا ةيندر’ا ةلكملا عم فقاوملا

ةياسصولا ةبحا˘سص ة˘ي˘م˘سشا˘ه˘لا ه˘تدا˘ي˘قو
ةيمÓسسإ’ا تاسسدقملا ىلع ةيخيراتلا

هللا دبع كلملا˘ب ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لاو
ع˘فاد˘ت ي˘ت˘لاو ن˘˘ي˘˘سسح˘˘لا ن˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ةينيطسسلفلا قوق˘ح˘لا ن˘ع رار˘م˘ت˘سسا˘بو
دودح ىل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو
م7691 ما˘˘˘ع نار˘˘˘يز˘˘˘ح ن˘˘˘م ع˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا

.ةيقرسشلا شسدقلا اهتمسصاعو
ف˘قو˘م˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ه˘م˘لا ن˘م تا˘˘بو

ي˘بر˘ع˘لا يو˘ت˘سسم˘لا ي˘ل˘˘ع ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
تاقÓعلاو ةسسايسسلا نا نوك يلودلاو
ريثكلا يف ريبك لكسشب دنتسست ةيلودلا

ةينوناقلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ى˘لإا تا˘عار˘سصلا ن˘م
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ع ةردا˘سصلا تارار˘ق˘لاو

ءوسض يفو ،اهل ةعباتلا ةزهجأ’او ةيلودلا
ةيلود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تارار˘ق
اهنوك تارارق نم هذاختا مت ام ةيمهأاو
ةيعجرم˘لاو ي˘ئد˘ب˘م˘لا شسا˘سس’ا ل˘كسشت
اهتارارق بسستكتو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةيفافسشلاو ةيقادسصملا ةفسص ةيئاسضقلا
ةيلودلا ةيئانجلا ةم˘كح˘م˘لاو  .ة˘ي˘لود˘لا
ئدابملا نم ًاقÓ˘ط˘نا ا˘ه˘تارار˘ق تذ˘خ˘تا
قيقحت يعاسسمو ةيقÓخأ’او ةينوناقلا
امور ماظنب Óًمع يملاعلا ملسسلاو نمأ’ا
ة˘م˘كح˘م˘˘لا ترد˘˘سصأا ثي˘˘ح ،شسا˘˘سسأ’ا
ىلع شصني ًارارق ،ًاريخأا ،ةيلودلا ةيئانجلا

ي˘سضارأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي’و
م7691 ما˘ع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

اهي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا˘ب ا˘ه˘تدد˘حو
نأا ًام˘ل˘ع ،ةز˘غ عا˘ط˘قو شسد˘ق˘لا ي˘قر˘سش
ىلإا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود ة˘مو˘كح ما˘م˘سضنا
زيح لخد ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل شسا˘سسأ’ا ما˘ظ˘ن˘لا
حمسسيو ،5102 ماع ناسسين يف ذيفنتلا
مئارجلا ىلع يسضاقتلاب مدقتت نا اهل

ةليوط دوقعل يعجر رثأا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
.ةيليئارسسإ’ا ةيسشحولاو لÓتح’ا نم

حيتي ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا رارق
نييسساي˘سسلا ةدا˘ق˘لا ى˘ل˘ع شضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا

نيمهتملا نييلي˘ئار˘سسإ’ا ن˘ي˘ير˘كسسع˘لاو
دسض ةيعامج ةدابإا مئارجو برح مئارجب
نيطسسلف يف انلهأا نم لزعلا نييندملا

مهملا رارق˘لا اذ˘ه ن˘كم˘ي˘سسو ،شسد˘ق˘لاو
هتداقو لÓتح’ا ةمكاحم نم Óًبقتسسم
ناطيتسس’ا يف ةلثمتملا اهمئارج ىلع
ىلع ءادت˘ع’او د˘يو˘ه˘ت˘لا تا˘سسرا˘م˘مو
،ةيح˘ي˘سسم˘لاو ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا تا˘سسد˘ق˘م˘لا

ىسصقأ’ا د˘ج˘سسم˘لا ما˘ح˘ت˘قا رار˘م˘ت˘سساو
قر˘حو ما˘ح˘ت˘˘قا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
يف ةينامورلا ة˘ي˘سسكذو˘ثرأ’ا ة˘سسي˘ن˘كلا
فدهتسست ةعسشب مئارج اهعيمجو ،شسدقلا
ددهتو تاسسدقملاو شضرأ’او ناسسنإ’ا
يف ةيناسسن’ا ةيبرعلا ةيراسضحلا ةيوهلا
.شسدقلاو نيطسسلف

ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م د˘ب ’و

لمعلا نيما˘ح˘م˘لا تا˘با˘ق˘نو تادا˘ح˘تاو
ةينطولا ماهم˘لا هذ˘ه ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا ى˘ل˘ع
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا م˘˘عد˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
د˘ح ع˘سضتو ة˘ت˘با˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
رمتسسا ةي˘م˘هأاو لÓ˘ت˘ح’ا تا˘سسرا˘م˘م˘ل
نم ةيبرعلا تاسسسسؤو˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

ريفوتو يبرعلا يعامجلا لمعلا لÓخ
رمأ’ا يلودلا ينوناقلا دانسسإ’او معدلا
تارارق ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ه˘نأا˘سش ن˘م يذ˘لا
ةموكح بلاطت يتلا ةيلودلا ةيعرسشلا
يتلا يسضارأ’ا نم باحسسن’ا لÓتح’ا
ةفسضلا يف ناطيتسس’ا فقوو اهتلتحا
اهراب˘ت˘عا˘ب شسد˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘بر˘غ˘لا
يسضارأ’ا لÓتحا مئارجف ةلتحم يسضارأا
ةدابإ’او لتقلا ةسسراممو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا د˘سض ر˘ي˘ج˘ه˘ت˘لاو
ةيباقع ةينوناق ةيلمع تاوطخ بلطتت
يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ءاهنإا يف مهاسست
انلهأا ىلع شسرامملا ملظلل دح عسضوو
.نيطسسلف يف

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 8862ددعلا ^2441 نابعشش61ـل قفاوملا1202 سسرام92نينثإلا 08
 ةيفاقثلا لمألا ةيعمج ةكراششمب

لظلا قطانمب ةيهفيرت ةلفاق مظنت بابسشلا ةيريدم
با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ةيقرتل ةيفاقثلا لمأ’ا ةيعمج
ي˘حا˘ي˘سسلاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا
بابسشلا رادب ازي˘م˘م ا˘ج˘ما˘نر˘ب
ثيح ناحير˘ب ف˘سسو˘ي ير˘غاد
ه˘مد˘ق ا˘م˘ب لا˘ف˘طأ’ا ع˘ت˘م˘ت˘سسا
نم نوجره˘م˘لاو نو˘ط˘سشن˘م˘لا

با˘ع˘لأاو ة˘ي˘ناو˘ل˘ه˘˘ب تا˘˘كر˘˘ح
م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت
يف تلثمت مسسرلا يف ةقباسسم
لسصفل يع˘ي˘ب˘ط ر˘ظ˘ن˘م م˘سسر
ي˘ف ة˘ق˘با˘سسم كلذ˘ك ،ع˘ي˘˘بر˘˘لا
ةيوبر˘ت˘لا ي˘نا˘غأ’او د˘ي˘سشا˘نأ’ا
،نيسسنجلا ةكرا˘سشم˘ب ة˘فدا˘ه˘لا

لوسصولل ة˘ير˘يد˘م˘لا ى˘ع˘سستو
هذهب ىرقلا نم ددع ربكا ىلإا
لافطأا ى˘ل˘ع ةز˘كر˘م ةردا˘ب˘م˘لا

م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأ’ ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
تاردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘م مور˘ح˘˘م
يف ةردابملا لخدتو .ةيهيفرتلا
بابسشلا ةيريدم تاطاسشن راطإا

قطانمل ةهجو˘م˘لا ة˘سضا˘ير˘لاو
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خو ل˘˘ظ˘˘لا
هجو˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا ط˘ي˘سشن˘ت˘ب
لظلا قطانمب ةسصاخ لافطأÓل

ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه˘ل تر˘خ˘سس ثي˘ح
نم ةيميظنتلا فورظلا عيمج
’اب˘قإا تفر˘عو ،ا˘ه˘حا˘ج˘ن ل˘جأا

يفو ،مهيوذو لافطأÓل اريبك
دارم يحرف دكأا قايسسلا تاذ
ةل˘فا˘ق˘لا نأا ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
لظلا قطانم عيمج بوجتسس
نع هيفر˘ت˘لا ا˘ه˘فد˘ه ة˘ي’و˘لا˘ب

.مهداعسسإاو لافطأ’ا
ةحجان تناك شضورعلا نأا املع
فيسضيو .شسييا˘ق˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب
ردب يريخلب يديموكلا نانفلا
ا˘ع˘ئار او˘ج نا˘ك د˘ق˘˘ل» ن˘˘يد˘˘لا
لافطأ’ا نع هيفرتلا انعطتسسا

نولعافتيو نومسستبي مهلعجو
يتفسصبو ،ان˘فد˘ه اذ˘هو ،ا˘ن˘ع˘م
حز˘˘˘ق شسو˘˘˘ق ة˘˘˘قر˘˘˘ف شسي˘˘˘˘ئر
راد ةر˘يد˘م ر˘˘كسشأا حر˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ير˘˘˘غاد با˘˘˘ب˘˘˘سشلا

ةسضايرلاو با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘مو
اهميظنت ىلع فراطلا ةي’ول
ةمي˘ق˘لا تاردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ىلع مكتديرج كلذك ركسشأاو
.«ثدحلا اهتبكاوم
ابواجت ةلفاقلا تق’ دقو اذه
ثيح ،لافطأ’ا فرط نم اريبك
شضورعلاب مهتحرف نع اوربع
ن˘سسح˘ت˘سسا ا˘م˘ك ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
،تاردابملا هذه لثم ءايلوأ’ا

اذه»:هدمح يمع حرسصي ثيح
انل حمسس يه˘ي˘فر˘ت˘لا طا˘سشن˘لا
نمزلا نم تا˘ع˘يو˘سس ءا˘سضق˘ب
نودهاسشي مهو لافطأ’ا ةقفر
تناك يتلا ة˘ي˘ن˘ف˘لا شضور˘ع˘لا

ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘م
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ف˘˘˘سصتو تا˘˘˘كح˘˘˘سض
نم اهراركت اينمتم ،لافطأ’ا

ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘خآ’ ن˘˘ي˘˘ح
ة˘ل˘فا˘ق˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ت˘ل .«لا˘ف˘˘طأ’ا
ةقباسسملا يف نيزئافلا ميركتب
.ةزفحم ةيزمر ايادهب

 سسراف وب

 ناشسملتب
نؤبركلا ديسسكأا زاغ رطاخمب سسيسسحتلا تÓمح لسصاؤت

ار˘ط˘خ ل˘كسشي ح˘ب˘سصأا ا˘مد˘ع˘ب
ةفاقثلا رسشن فد˘ه˘بو ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
رطاخم نم ةياقولاو ةيوعوتلا

نو˘بر˘كلا د˘ي˘سسكأا يدا˘حأا زا˘˘غ
تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م شسي˘˘سسح˘˘تو
لسصاوت ،هتايبلسس نم عمتجملا
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
اهتلمح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
فد˘ه˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا
رودو ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
عيب طاقنو دجاسسملاو ةدابعلا
ر˘ط˘خ لو˘ح ة˘ئ˘فد˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
تماسصلا زاغلا اذهب قانتخ’ا
اداد˘عأا ا˘يو˘ن˘سس ف˘ل˘˘خ˘˘ي يذ˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘يا˘ح˘سضلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.ينطولاو يلحملا نييوتسسملا

ذنم تعرسش دقف  ةبسسانملابو
ح˘˘لا˘˘سصم عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن

يف ناسسملتب ةيندملا ةيامحلا
ةيوعوت ةلفاق مي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
رداقلا دبع ريمأ’ا دجسسم وحن
اذكو ناسسملت ةيد˘ل˘ب ن˘غدو˘ب˘ب
رداقلا دبع ةلغنوب» ةطسسوتم
ذي˘مÓ˘ت˘لا شسي˘سسح˘ت˘ل ةر˘ب˘سصب

زاغلا اذهب ةباسصإ’ا قرط لوح
،هنم ةيا˘قو˘لا ل˘ب˘سسو تي˘م˘م˘لا

لسصفم شضرع ميدقت مت امك
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’ا لو˘˘˘ح
لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإا بجاو˘˘˘لا
زاغلاب قانتخا تايادب ليجسست
قر˘˘˘ف لو˘˘˘سصو ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا
.ذاقنإ’او فاعسسإ’ا

قيسسنتلاب ةلسصاوتم ةيل˘م˘ع˘لاو
اهميمعتل تاعاطقلا عيمج عم
م˘ي˘ل˘قإا تا˘يد˘ل˘˘ب ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
.ةي’ولا

سشاتيلتوب ع

ةدكيكشس
تاقورحملا جراخ ريدسصتلا ىلع ةحؤتفم باؤبأا

دمحم ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد تن˘سضت˘حا
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ب جار˘˘˘˘سس
باو˘بأ’ا ة˘ي˘لا˘ع˘˘ف ،ةد˘˘كي˘˘كسس
،ر˘يد˘سصت˘لا ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا

ةيريدم فرط نم ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘غو ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ديدعلا ةكراسشمب ،فاسصفسصلا

تسضرع يتلا ،تاعاطقلا نم
اهنا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لاو ا˘ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جرا˘˘خ ق˘˘يو˘˘سست˘˘لا

شضر˘غ˘ب تءا˘˘ج ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لاو
جرا˘خ تاردا˘˘سصلا ،ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
.تاقورحملا عاطق
ةسصرف ،ماقملا شضرعملا ناكو
تاينواعتلا شضعب ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل

لوخدلل حمطت يتلاو ةيحÓفلا
لÓخ نم ةيبوروأ’ا قاوسسأ’ا
،ةيحÓفلا اهتاجو˘ت˘ن˘م ق˘يو˘سست

تاباغلا ةظفاحم تسضرع امك
نيلفلا جاتنإا يف ةي’ولا تاردق
ة˘سصا˘خ هر˘يد˘سصت تا˘ي˘نا˘كماو
نم ةثلاثلا ربتعت ةي’ولا ناو
ن˘م ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإ’ا ثي˘˘ح
عم .فراطلاو لجيج يتي’و
ششما˘ه ى˘ل˘ع تا˘˘سشرو ة˘˘ما˘˘قإا
م˘ت ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
،نيلماعتملا ت’اغسشنا عامتسسا
،ر˘يد˘سصت˘لا تا˘ب˘ق˘ع ل˘ي˘˘لذ˘˘ت˘˘ل
.ةيجراخلا قاوسسأ’ا لوخدلاو

م.ق
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.%17 ةبشسنب ،ةيتامولعملاب ةقلعتملا مئارجلا يف اميشس ل ،يمارجإلا

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘مأا شسي˘˘ئر د˘˘كأا
شضر˘ع ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
تا˘˘طا˘˘سشن ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ة˘ن˘سسل˘ل ة˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم
م˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘˘نا ،0202 ة˘مر˘سصن˘م˘˘لا
ةيسضقنملا ةنسسلا لÓخ ليجسست
6313 ن˘˘˘ع د˘˘˘يز˘˘˘ي ا˘˘˘˘م ،0202
زاج˘نإا ة˘ب˘سسن˘ب ،ة˘ي˘مار˘جإا ة˘ي˘سضق
0133 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ،25,77٪
،9102 ة˘ن˘سسب ة˘نرا˘ق˘م شصخ˘سش
0792 ل˘ي˘ج˘سست ا˘ه˘ي˘ف م˘ت ي˘ت˘لا
ةسصاخ ةيسضق991 اهنم ،ةيسضق
اهرثإا ىلع مت ،تاردخملا مئارجب

بنقلا نم غلك772,551 زجح
نم رثكأا ىلإا ةفاسضإ’اب ،يدنهلا

211و ،شسولهم شصرق ف’آا01
،ردخم لوعفم يذ لئاسس ةروراق
مت ،ا˘سصخ˘سش452 ف˘ي˘قو˘ت ع˘م
،تقؤوملا شسبحلا مهنم09 عاديإا

نم غلك9 نم رثكأا زجح لباقم
فاسضيو .يدنه˘لا بن˘ق˘لا ج˘ن˘تار
ن˘˘م غ275 ط˘˘ب˘˘سض كلذ ى˘˘لإا

اسصرق8559و ،بنقلا قوحسسم
801و ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م
،ردخم لوعفم يذ لئاسس ةروراق
اطروتم171 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت اذ˘˘كو
.9102 ةنسس لÓخ
ى˘˘لإا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا شسف˘˘˘ن را˘˘˘سشأاو
شضع˘ب˘ل يد˘عا˘سصت˘لا ى˘ح˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ،م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا
،فذ˘ق˘لا م˘ئار˘ج ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت
،ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ناو ،بسسلاو
ريهسشتلاو شضيرحتلاو ،زازتب’او
ذإا ؛كو˘ب˘سسيا˘ف تا˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع
ة˘ي’و˘لا ن˘مأا ح˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
ة˘ب˘˘سسن˘˘ب ا˘˘سسو˘˘سسح˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا

ة˘ج˘لا˘ع˘م لÓ˘خ ن˘˘م 33,17٪
602 اهيف طروت ،ةيسضق542
يف ،0202 ةنسس لÓخ شصاخسشأا

ةيسضق341 ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ن˘ي˘ح
08 ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ،9102 ة˘ن˘سس
عونلا اذه فرع ثيح ،اسصخسش
يف يدعاسصت ىحنم مئارجلا نم
د˘ي˘فو˘ك» ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ
تاءار˘جإا ن˘م ه˘ع˘ب˘ت˘˘ي ا˘˘مو ،«91
تاعاسس ديازتو ،يحسصلا رجحلا

ءا˘˘سضف˘˘لا دار˘˘فأ’ا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
عافترا ليجسست مت امك .يمقرلا
،شصاخسشأ’اب ةسساملا مئارجلا يف
ةن˘سس ة˘ي˘سضق9711 عوم˘ج˘م˘ب
ةن˘سس ة˘ي˘سضق2011و ،0202
بر˘سضلا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ،9102
م˘ئار˘ج˘لا ن˘م يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو
،ةنياعملا مئارج عيمج نيب ةبلاغلا

،بابسشلا ةئف طاسسوأا يف ةسصاخ
نم ربكأ’ا ة˘ب˘سسن˘لا ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لا
ةرثك ىلإا يدؤوي ام˘م ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هذه نيب تاءادتع’او تاعازنلا
666 ةجلاعم تمت ثيح ،ةئفلا
لÓ˘خ عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق
شصخ˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ءاو˘˘˘سس0202
دسض يدمعلا حرجلاو برسضلا
حر˘ج˘˘لاو بر˘˘سضلا وأا ،لو˘˘سصأ’ا
ثيح ،شضيبأ’ا حÓسسلاب يدمعلا
شسبحلا ا˘سصخ˘سش26 عاد˘˘يإا م˘˘ت
م˘ئار˘ج˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا .تقؤو˘م˘˘لا
م˘ت د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سس
ةن˘سس لÓ˘خ شضا˘ف˘خ˘نا ل˘ي˘ج˘سست
21 ة˘˘˘قر˘˘˘سس ءا˘˘˘سصحإا˘˘˘˘ب ،0202
02 لباقم6 عاجرتسساو ،ةبكرم
عاجرتسسا عم ،9102 ةنسس لÓخ
55 ةقرسس بناج ىلإا ،تابكرم8
،0202 ةنسس لÓخ ةيران ةجارد
.9102 ةنسس ةيران ةجارد38و
ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تا˘˘طا˘˘سشن ن˘˘عو
تاءارجإا قيبطت لاجم يف لجيج
ةياقولل يلزنملا يئزجلا رجحلا

ليجسست مت ،انوروك ةحئاج نم
مدعب ةسصاخ تا˘ف˘لا˘خ˘م9018
3702 ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’ا ءاد˘ترا
،ي˘ئا˘سضق ءار˘جإا ل˘ح˘م ا˘سصخ˘˘سش
تابكرم701 تع˘˘˘˘˘˘˘˘سضُوو
.رسشحملاب
نمأا حلاسصم تاطاسشنل ةبسسنلابو
ن˘˘˘مأ’ا شصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
تافلاخملا تفرع دقف ،يمومعلا
عو˘م˘ج˘م˘ب ا˘عا˘ف˘ترا ة˘يرور˘˘م˘˘لا

،0202 ةنسس ة˘ف˘لا˘خ˘م38191
ةنسس ةف˘لا˘خ˘م19141 ل˘با˘ق˘م
تفر˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ،9102
يقئا˘سسب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
ةنسس اسضافخنا ،ةيرانلا تاجاردلا

5002 ليجسست مت ثيح ،0202
ةنسس0022 ل˘با˘ق˘م ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م
تفر˘ع ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو .9102
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
ثيح ،ةفث˘كم تا˘طا˘سشن ة˘ما˘ع˘لا
يف ةبراسضملا لاجم يف تلجسس
عم ،اياسضق01 ،ةيئاذغلا داوملا
ىل˘ع م˘ت ،شصا˘خ˘سشأا01 طرو˘˘ت
ةدام نم اراطنق031 زجح اهرثإا
،نئاجعلا نم غلك53و ،ديمسسلا

غلك07و ،موحللا نم غلك54و
نم اهريغو ...ةفاجلا لوقبلا نم
.ةيئاذغلا داوملا

ي˘ف ة˘برا˘سضم˘لا شصخ˘ي ا˘م ي˘فو
لÓخ ميقعتلاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م
راسشتنا ببسسب يحسصلا فرظلا

ليجسست مت دقف ،انوروك شسوريف
8 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ا˘˘يا˘˘˘سضق01
ةدحو053 زجح عم ،شصاخسشأا

نم ةدحو532و ،تامامكلا نم
ةدحو025 بناج ىلإا ،تازافقلا

تمت امك .ر˘ه˘ط˘م˘لا مÓ˘ه˘لا ن˘م
ةيراجتلا تافلاخملا شصوسصخب
ةبقارم ،انوروك ةحئاجب ةقلعتملا

زاج˘نإاو ،ا˘يرا˘ج˘ت Ó˘ح˘م6635
843 هيجوتو ،ة˘ف˘لا˘خ˘م3791
 .نيفلاخملا راجتلل اراذعإا

 ميهارب.ع

  ةطرافلا ةنشسلاب ةنراقم يئلولا نمأÓل ةليشصح يف

 لجيجب يمارجإلا طاسشنلا يف ريبك عافترا

 ميظنت نم
ةحشصلا ةيريدم

 يمÓعإا مؤي
ةنمسسلا لؤح

ةياجبب ءاسسنلا ىدل
ةحسصلا ةيريدم تمظن
ةددعتم ةدايعلاب ةياجب ةي’ول
ةعقاولا ةيحسصلا تامدخلا
،رحبلا يلع يديسس يحب
ةنمسسلا لوح ايمÓعإا اموي
نأاسشلا اذه يفو ،ءاسسنلا ىدل
هذه ىلع نولوؤوسسملا لوقي
راطإا يف جردنت اهنأا ةردابملا
يتلا  ةيمومعلا ةحسصلا
نم ءاسسنلا ةيعوت ىلإا فدهت
نأا نكمي يتلا راطخأ’ا
،ةنمسسلا يف طارفإ’ا اهببسسي
ةفلكملا ةبيبطلا لوقتو
ءاسسن3 نيب نم اهنأا ةيلمعلاب
نم نايناعت نمهنم نيتنثا
مايقلا بلطتي اذهو ،ةنمسسلا
هذه رطاخم نم ةيعوتلاب
دق يتلا ةيبلسسلا ةقاطلا
ديدعل أاسشنملا نوكت
بيسصت دق يتلا شضارمأ’ا
،بلقلا شضارمأا نم ناسسنإ’ا
.. يركسسلا شضارمأاو ةيعوأ’ا

نم اهنم ةياقولاو ،اهريغو
ةيعونو ةيمحلا عابتإا لÓخ
يدافتل بسسانملا ءاذغلا
تدهسش دقو ةنمسسلا راطخأا

اربتعم ’ابقإا ةردابملا هذه
نم نمدق يتاوللا ءاسسنلا نم
نم ةدافتسسÓل قطانم ةدع
حئاسصنلاو ةيبطلا تاداسشرإ’ا
تقلت امك ،ناسسنإ’ا ديفت يتلا
تاسصوحف نم نهنم شضعبلا

.ةيناجم ةيبط
ت.Ëرك

تليشسمشسيت
ةيباغلا قطانملا نيمثتل ةيقافتا ىلع عيقؤتلا

عيقوتلا تلي˘سسم˘سسي˘ت˘ب شسمأا م˘ت
ةظفاحم نيب نواعت ةيقافتا ىلع
ةيئ’ولا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو تا˘با˘غ˘لا
ةيرئازجلا ةيمÓسسإ’ا ة˘فا˘سشكل˘ل
ةظفاحملاو ن˘ي˘م˘ث˘ت ى˘لإا ي˘مر˘ت

.ةهجلاب ةيباغلا قطانملا ىلع
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا فد˘˘ه˘˘تو
ششما˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا
شسلجملل ةيداعلا ةرودلا داقعنا
ةي˘ئ’و˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
ةيرئازجلا ةيمÓسسإ’ا ة˘فا˘سشكل˘ل
ةماقإا ىلإا
ةلسص تاذ ة˘ط˘سشنأاو تار˘ها˘ظ˘ت
ةيملاعلاو ةينطولا تابسسانملاب
فيثكتو تا˘با˘غ˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘ج˘˘سشت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح
ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘سشكلا جاو˘˘فأ’ا
يداون ثادح˘ت˘سسا ى˘ل˘ع Ó˘سضف

قطانملاب ىنعت ءارسضخ ةيفسشك
ظفاحملا هزربأا امبسسح ةيباغلا
يفسشكلا ميظنتلا تاذل يئ’ولا

.يباق دمحم
اسضيأا ةردابملا هذه يمرت امك
ةيسسيسسحت تايلمع ميظنت ىلإا

ةفاسشكلاب نيطرخنملا فرط نم
ةي’ولاب ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل
ن˘م ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
اهنم اهب ةرسضم˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا
دو˘˘ن˘˘ب ن˘˘م˘˘سضت˘˘تو .ثو˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
لدابتلل تاميخم ةماقإا ةيقافت’ا
ةي’ولا˘ب ة˘فا˘سشكلا با˘ب˘سش ن˘ي˘ب
كلذو نطولا تاي’و فلتخمو
ةيباغلا تاءاسضفلا ىوتسسم ىلع
ىلع لمعلا بناج ىلإا ةقطنملاب
ة˘ي˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت

.ردسصملا تاذ قفو ةيلبجلاو
ةيئ’ولا ةظفاحملا نكمتسس امك
ةيرئازجلا ةيمÓسسإ’ا ة˘فا˘سشكل˘ل
ة˘ي˘ن˘يو˘كت ة˘ط˘سشنأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م
جاوفأ’اب نيطرخنملل ةيبيردتو
ةيباغلا قطانملا لخاد ةيفسشكلا

ة˘˘ل˘˘سص تاذ ع˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘م لو˘˘˘ح
.ةيئيبلا ةيبرتلاب
لامعأا لودج نمسضت ةراسشإÓلو
يئ’ولا شسلجملل ةيداعلا ةرودلا
ي˘˘ف˘˘سشكلا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا تاذ˘˘˘ل
ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘بدأ’ا

ةسصاخلا ةيونسسلا ةطخلا شضرع
نمسضتت يتلا ةيفسشكلا جاوفأ’اب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘˘سضت ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأا ة˘˘˘ما˘˘˘قإا

.ةيفاقثو ةيئيبو ةيسسيسسحتو
م.ق
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مهراعسشإا نود مهتدافتسسا عقوم ليوحت دعب
نكسسم0011 ةسصح نم نوديفتسسملا
عسضؤلا ديعسصتب نوددهي ةملاڤب2 لدع

نيديفتسسملا نم تائملا دده
ةملاقب20 لدع جمانرب نم
م˘˘ل نا ع˘˘سضو˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سصت˘˘˘ب
امل  ةينعملا تاهجلا لخدتت
تماق يتلا ةلزهملاب هوفسصو
تازواج˘ت˘لاو لد˘ع ةرادإا ا˘ه˘ب
ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا  ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ى˘ل˘ع نو˘فر˘سشم˘˘لا
را˘ي˘ت˘خا˘ب مو˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ل’ا

ق˘باو˘طو تارا˘م˘˘عو ع˘˘قاو˘˘م
بيترتلا بسسح نيديف˘ت˘سسم˘لا
.يجولونوركلا

ردقملا نيديف˘ت˘سسم˘لا بسسحو
005 ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب م˘˘˘˘هدد˘˘˘˘ع
نيب نم اوناك م˘ه˘نا د˘ي˘ف˘ت˘سسم
او˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئاو’ا
نع نÓعإ’ا دنع ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘ب
،ةم˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب ة˘غ˘ي˘سصلا هذ˘ه
ع˘قو˘م را˘ي˘ت˘خا˘ب او˘ما˘˘ق ثي˘˘ح
،ةملاق ةنيدمب نكسسم0011
ر˘˘ي˘˘سست رو˘˘م’ا تنا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
لكب اوما˘قو ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كسشب
د˘يد˘سست ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تاءار˘ج’ا

اوماق امك ،مهنم بلط ام لك
ل˘ب˘ق ا˘م ةدا˘ه˘سش جار˘خ˘ت˘˘سسا˘˘ب

يه تناك يتلاو شصيسصختلا
أارطي مل نا يأا ةيداع كلذك
ة˘يا˘غ ى˘لا ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت يأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نÓ˘عا د˘ع˘ب عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘˘ن
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما ن˘˘ع لد˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو
شصي˘سصخ˘ت˘لا ةدا˘ه˘˘سش بح˘˘سس
ثي˘ح ةأا˘جا˘ف˘م˘لا تنا˘˘ك ا˘˘ن˘˘هو
مهليوحت مت دق مهسسفنا اودجو
بو˘ق˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح ع˘قو˘˘م ى˘˘لا
راذنا قباسس نود ريخلب ةيدلبب
هربتعا ام وهو راعسشا ىتح وا
ر˘ي˘غ ل˘ع˘ف˘لا˘ب نود˘ي˘ف˘ت˘سسم˘˘لا
مه˘لاد˘ب˘ت˘سسا م˘ت ه˘ناو ي˘نو˘نا˘ق
نوربتعي نيرخا نيدي˘ف˘ت˘سسم˘ب
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ر˘˘خاو’ا ن˘˘م
م˘˘ه˘˘م˘˘قر بسسح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا
رر˘˘ق د˘˘قو ،ي˘˘جو˘˘لو˘˘نور˘˘˘كلا
نو˘ي˘سصق˘م˘لا نود˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

م˘ل ع˘قو˘م ى˘لا نو˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ىلا جورخلاب هرايتخاب اوموقي
لخدت مدع ةلاح يف عراسشلا
لح داجيإ’ ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يذلا ينوناقلا ريغ لمعلا اذهل
.مهقح يف لدع ةرادا هب تماق

ناوسضر .ب

ةملاڤب لاحرلا طحت «ةميزعلا» ةلجم
 حلاسصل ةينماسضت ةلفاق ميظنت

لظلا قطانمب ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ
ة˘ئ˘ف˘ل نو˘ع˘لا د˘˘ي د˘˘م فد˘˘ه˘˘ب
،انعمت˘ج˘م ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ت

يتلا لظلا قطانم يف ةسصاخ
لئاسسولا ىندأا ىلع رفوتت ’
ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’او
ة˘ل˘ج˘˘م ر˘˘يد˘˘م  ط˘˘سشن  ،م˘˘ه˘˘ل
زوزع رداقلا دب˘ع «ة˘م˘يز˘ع˘لا»
اربنم شسسسؤوي نأا راتخا يذلا
هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
ةعرزملاب ةيفحسص ةودن ،ةئفلا
ديجملا دبع يسشير ةيجذومنلا
روسضحب ريخلب˘ب ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
ةر˘ي˘خ’ا هذ˘ه˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
لوح تروحمت ةتسسوب ميهاربا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘يد˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طا
ةرازو عم قيسسنتلاب ةميزعلا
شضع˘˘˘˘˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا
ةئف حلاسصل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ل˘فا˘ق
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ
لظلا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

،ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
،يبط هب˘سش دا˘ت˘ع ن˘م نو˘كت˘ت
ة˘كر˘ح˘ت˘˘م ي˘˘سسار˘˘ك ل˘˘م˘˘سشت
ي˘˘غا˘˘˘مد˘˘˘لا ل˘˘˘ل˘˘˘سشلا يوذ˘˘˘ل
ةكر˘ح˘ت˘م ي˘سسار˘ك ،ي˘كر˘ح˘لا

ةكرحتم يسسارك ،ةرسسأا ،ةيداع
ن˘مو ،شضي˘˘حار˘˘م˘˘ب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةلفاقلا هذه قلطنت نا ررقملا
ىلو’ا دعب اهعون نم ةيناثلا
ة˘˘ي’و ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘سضت˘˘˘حا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مداقلا شسيمخلا مو˘ي شسا˘ب˘ع˘ل˘ب
قيرط ةطراخ عسضو مت نأا دعب
اسشيمهت قطانملا رثكأا هاجتاب
ةلفاقلا لمسشتسس ثيح ،اسسؤوبو
ةي’وب تايد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ن˘م˘سض ة˘ف˘ن˘˘سصم˘˘لاو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ةينكرلا ،لئابنلا مامح تايدلب
ةجاحب مه نيذلاو ،جوجفلاو
تا˘نا˘عإ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ة˘˘سسا˘˘م

يسسارك يف ةلثمتملا ةينيعلا
ل˘ع˘ج˘ت ة˘كر˘ح˘ت˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ةي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا ا˘ي˘كر˘ح قا˘ع˘م˘ل˘ل
،لزنملا ىلا لوخدلاو جورخلا

.ةحار  لكب لوجتلا ىتحو
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م بسسحو
هنا ،زوزع رداقلا دبع ةميزعلا

«انوروك» ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
نم لكب تايلمع ةدعب انمق
،ناسسملت ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق تا˘ي’و
يد˘ي˘سس ار˘˘ي˘˘خأاو ،وزو يز˘˘ي˘˘ت
821 عيزوت م˘ت ن˘يا شسا˘ب˘ع˘ل˘ب

لقنتلا لبق ا˘كر˘ح˘ت˘م ا˘ي˘سسر˘ك
ىلا اهدعبو ،ةملاق ةي’و ىلا
،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘با
يه يتلا ةئفلا هذه ةدعاسسمل
ع˘ي˘م˘ج ن˘م م˘عد˘˘ل˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
03 بلج مت امك ،تاعاطقلا

نم هل قفارم عم اقاعم Óفط
مامحتسسÓل ةيلخاد ةي’و51
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع كي˘˘لد˘˘ت˘˘لاو
،ةر˘ب˘˘لا ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا

د’وأا ما˘م˘˘ح˘˘ب ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشو˘˘بو
رمأ’اب نيينع˘م˘لا ا˘ي˘عاد ،ي˘ل˘ع
يوذ˘˘ب ل˘˘ث˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
ىتسش يف ةسصاخلا تاجايتح’ا
مهتايح شصخت يتلا ت’اجملا
ن˘كسسو ة˘سسارد ن˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا

هئادن اهجوم ،ةيحسص ةيانعو
رظتنت يتلا ةيوعمجلا ةكرحلل
نأاو قاعملا ركذتل شسرام41
يه يتلا ةئفلا هذه لوح اوفتلي
،ةنسسلا مايأا لك مهيلا ةجاحب
ةعرزم ريدم ربتعا هتهج نم
01ـب ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘˘سشير
هذ˘ه ي˘ف ة˘كر˘ح˘ت˘˘م ي˘˘سسار˘˘ك
يناسسنإ’ا ريمسضلا نا ةيلمعلا

ة˘ئ˘˘ف˘˘ب ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م
ا˘ن˘ل˘ك ا˘ن˘نا ة˘سصا˘خ ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا

يأا ي˘ف ة˘قا˘عإÓ˘ل ن˘ي˘سضر˘˘ع˘˘م
.ةظحل
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ةسشيع اهيلاهأا صشيعي ثيح ،ىرخأ’ا ىرقلا يف امك تاميلاغيت ةيدلبب ةيفاسش نيع ةيرق يف ةايحلا ودبت ’
تامÓعو لافطأ’ا ىرت ةيرقلا كامدق أاطت ةلهو لوأا دنعف ميركلا صشيعلا تايرورسض مادعنا ببسسب اكنسض

اسضيأا ةبرتأ’ا نم ماوكأا اهب تمكارت يتلا عراوسشلا ريغ هيفرتلل ناكم ’و بعلم Óف مههوجو ىلع ةيداب نامرحلا
رايهن’ا ىلع ىرخأ’ا يه كسشوت ةيفاسش نيع يف تÓئاعلا اهنطقت يتلا تايانبلا ىتحف ةئيهتلا بايغ لظ يف

.ققحم تومب اهينطاق ةايح ددهتو

كا˘ن˘˘ه ن˘˘م ء’ؤو˘˘ه˘˘ل ر˘˘ف˘˘م ’
نودمتعي ةيئادب˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ف
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
نع ثحبلاو يسشاوملا ةيبرت
ذإا ... ’إا شسيل ششيعلا ةمقل
ريفوت ةرورسضب ء’ؤوه بلاطي
ة˘سصا˘خ ةا˘ي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
زاغلاو ءابره˘كلاو تا˘قر˘ط˘لا

م˘ه˘نأا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا نا˘˘كسس د˘˘كأاو
ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
او˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير تا˘˘˘ن˘˘˘كسس
عاو˘نأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن نا˘˘مر˘˘ح˘˘لا
مهدعاسست يتلا تايرورسضلا
ة˘مد˘خو كا˘˘ن˘˘ه ششي˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا
امك اذه ،ةقطنملا اهب زيمتت
م˘ه˘تاذ نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘سشا˘˘ن
مهلاسشتنا لجأا نم تاطلسسلا

ة˘سصا˘خ ن˘ب˘غ˘لا ر˘ها˘ظ˘˘م ن˘˘م
يتلا ف˘تا˘ه˘لا ة˘كب˘سش ر˘ي˘فو˘ت
ربتعت يتلا ةيرقلا هذهب مدعنت
ة˘ي’و˘ب ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
بعلم زاجنإاو شسابعلب يديسس
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘˘ب˘˘سشل يراو˘˘ج
نامرحلا نوناعي اوتاب نيذلا
مهب ع˘فد˘ي ا˘م˘م ه˘عاو˘نأا ل˘كب
ةيدلبلا رقم وحن لقنتلا ىلإا

ن˘م ،ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
يديسس ةي’و يلاو ماق هتهج

ماعلا نيمأ’اب اقوفرم شسابعلب
فو˘قو˘ل˘ل ةرا˘يز˘˘ب ،ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
ةا˘ي˘ح فور˘ظ ى˘ل˘ع ا˘ي˘ناد˘ي˘˘م
11 ةيفاسش نيع ةيرق ينطاوم
ة˘يد˘ل˘ب قر˘سش ي˘لا˘م˘˘سش م˘˘ل˘˘ك
،غÓت ةرئاد ميلقإا تاميلاغيت

ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ثي˘˘˘ح
ق˘طا˘ن˘م ن˘م˘سض ة˘ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لا
عورسشم نم ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ˘لا
يعيبطلا زاغلا ةكبسشب طبرلا

يف لثمتي ةئيهتلا عورسشمو

تاقرطلاو عراوسشلا ةي˘ط˘غ˘ت
.ةيتفزلا ةناسسرخلاب
هلوج˘ت لÓ˘خو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
هتاجرخ راطإا يف ةيرقلا لخاد
ة˘ي˘ئا˘ج˘ف˘لاو ة˘ي˘عÓ˘ط˘˘ت˘˘سس’ا
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت
امك ،رسشابمو يوفع لكسشب
ةنيا˘ع˘م˘ل˘ل ه˘ئار˘جإا ءا˘ن˘ثأا ه˘جو
ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشن’ ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصإ’او
عيرسستلاب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا نا˘كسسلا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ي˘˘ف

ل˘خاد ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
قيرطلا شصو˘سصخ˘بو ة˘ير˘ق˘لا
ةيد˘ل˘بو ة˘ير˘ق˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

ي˘لاو˘˘لا رر˘˘ق ة˘˘ي˘˘فا˘˘سش ن˘˘ي˘˘ع
قيرطلل ميمرت ةيلمع ليجسست
متت امثير لاغسشأ’ا قÓطناو
 .عورسشملا دانسسإا تاءارجإا

ودبع.صص

ميركلا صشيعلا تايرورسض مادعنا لظ يف

نامرحلا نؤناعي سسابعلب يديسسب ةيفاسش نيع ناكسس

ةدايع11 ىلإا ةفاسضإا
تامدخلا ةددعتم

ةئيهت ةداعإا يف عورسشلا
يقاؤبلا مأاب نييفسشتسسم

لاغسشأا يف بيرق امع عرسشيسس
11و نييفسشتسسم ةئيهت ةداعإا

ربع تامدخلا ةددعتم ةدايع
مأا ةي’وب تايدلب ةدع
شسمأا ملع ام بسسح ،يقاوبلا

ةحسصلل يلحملا ريدملا نم
.بياعلا دمحم ناكسسلاو
نأا لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو
ةئيهت ةداعإاب قلعتي رمأ’ا
نيتسسسسؤوملا يتيكاسسمإا
نيتيئافسشتسس’ا نيتيمومعلا

(اريرسس042) ينادرز حلاسص
دمحمو ءاسضيبلا نيعب
(اريرسس021) شصفحوب
روهدت ءارج ةنايكسسمب
ىلإا ةفاسضإ’اب امهيتيعسضو
شضعب لخاد لاغسشأ’ا شضعب
نأا بياعلا فاسضأاو.امهماسسقأا
شصسصخملا يلاملا فÓغلا

نيتاه ةئيهت ةداعإ’
نيتيمومعلا نيتسسسسؤوملا
قلطنتسس يتلا نيتيئافسشتسس’ا
ليربأا» رهسش نوسضغ يف
74 يلاوحب ردقي «لبقملا

لبق» عرسشيسس امك.جد نويلم
نم يناثلا يثÓثلا ةياهن
ةداعإا يف «ةيراجلا ةنسسلا
ةددعتم ةدايع11 ةئيهت
تايدلب ةدع ربع تامدخلا
ةمدخلا نيسسحت فدهب
تاذ هركذ ام قفو ،ةيمومعلا
.ردسصملا

م .ق

لوغلا جرسس ةيدلب صصخ
فيطسسب لظلا قطانمب تاقرطلا ديبعت يف عورسشلا

ع˘ي˘با˘سسأ’ا» ي˘ف عر˘سشي˘سس
ةيلمع يف «ةلبقملا ةليلقلا
د˘يد˘ع˘ب تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
ةفنسصملا يتاسشملاو ىرقلا

ةعباتلا لظلا قطانم نمسض
05) لو˘غ˘لا جر˘سس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل

بسسح ،(فيطسس لامسش ملك
تب˘سسلا شسمأا لوأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م
شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘م
ة˘عا˘م˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
.ةيلحملا

هذه نأاب ةلبه ديعسسلا دافأاو
راطإا يف جردن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
قطانملا هذه ناكسسب لفكتلا

اهن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف لÓ˘خ ن˘م
نينطاوملا تÓقنت ليهسستو
.يسشيعملا مهراطإا نيسسحتو
ىلع تايلمعلا هذه شصختو
لك ديبعت شصوسصخلا هجو
م˘قر يد˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ن˘˘م
د’وأا ز˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ،أا ـ172
يد˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘ط˘˘لاو يو˘˘ل˘˘ع
و ةسشابع يتيرق نيب طبارلا

8,1 ةفاسسم ىلع يلع مرك
يدلبلا ق˘ير˘ط˘لا اذ˘كو م˘ل˘ك
ميدروب يتيرق نيب طبارلا

6,3 ةفاسسم ىلع ةولاعلاو
ه˘˘ح˘˘سضوأا ا˘˘م بسسح ،م˘˘ل˘˘˘ك
.بحتنملا تاذ
ىرقلا ديدع ديفتسستسس امك
شسف˘˘˘ن را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأ’ا
ع˘˘يرا˘˘سشم ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

قير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘نا˘ي˘سصل
ي˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘جا˘ب˘تو ة˘˘م˘˘غÓ˘˘سشلا

اذ˘كو م˘ل˘˘ك1,1 ة˘˘فا˘˘سسم
يتيرق نيب طبارلا قيرطلا
ر˘˘م˘˘ح د’وأاو ةرا˘˘م˘˘ع د’وأا
6,2 ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا

هذه زاجنإ’ شصسصخو.ملك
يمومع رامثتسسا تايلمعلا
قفو ،جد نويلم011 ةميقب
شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر هر˘˘كذ ا˘˘م
.يدلبلا يبعسشلا

ة˘˘˘كب˘˘˘سش د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘˘ظو
ىر˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا

م˘هأا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ي˘˘تا˘˘سشم˘˘لاو
اهنع ربع يتلا ت’اغسشن’ا
ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
بسسح ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا

.ةلبه هركذ ام
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه فا˘˘سضتو
لامكتسسا بقترملا نم يتلا
ةنسسلا ةياهن لبق» اهلاغسشأا
ىرخأا تاي˘ل˘م˘ع˘ل «ة˘يرا˘ج˘لا
ي˘ت˘˘كب˘˘سشب ط˘˘بر˘˘لا شصخ˘˘ت
ءابرهكلاو يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
ةعامجلا هذهل ةعباتلا لظلا
ىر˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةو˘لا˘ع˘˘لاو ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل د’وأا

تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘˘تا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لو
.هيلإا ةراسشإ’ا

ام فيطسس ةي’و يسصحت و

لظ ةقطنم001 نع ديزي
0028 براق˘ي ا˘م ا˘ه˘ن˘ط˘ق˘ي
،ةيدلب51 ربع كلذو ةمسسن

تقو ي˘ف ه˘تد˘˘كأا ا˘˘م بسسح
يتلا ةي’ولا حلاسصم قباسس
ةيلمع15 نأا˘˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘˘كذ
تدافتسسا دق ةديدج ةيومنت
ناونعب قطانم˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ن˘م
.1202 ةنسس
ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘تو
را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا
نع نبغلا عفر ىلإا ةيمارلا
تفرع يتلا قطانملا شضعب
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ت’Ó˘˘ت˘˘خا
تفنسص يتلاو ةماع ةفسصب

جار˘˘خإ’ ل˘˘˘ظ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ك
ريفوتو ةلزعلا نم اهينكاسس
رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’ا طور˘˘˘˘˘˘سش
ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘م˘˘لاو
.اهيف ميركلا ششيعلل
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
يف شصاخ لكسشب ةيومنتلا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
يتكبسشب ط˘بر˘لاو بر˘سشل˘ل
ءابرهكلاو يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا

ةلزعلا كفل تاقرطلا قسشو
ةحسصلاو ةيبرتلاب لفكتلاو
تاذ تا˘عا˘ط˘ق ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب

ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘سص
.نطاوملا

م .ق
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ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

ةركشسب ةي’ول
159400910700000 :ج.ت.ر

ةركشسب نامو دمحأا عراشش

تقؤؤم حنم نع نÓعإا
90/1202 مقر

ربمتبشس61 يف خرؤوملا51/742 مقر يشسائرلا موشسرملا نم56 ةداملا ماكحأ’ اقبط
ةيريدم ملعت ،ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا نوناق نمشضتملاو5102
ضضورع بلط يف نيكراششملا نيدهعتملا ةفاك ىلإا ةركشسب ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا

ةشسردم زاجنإا :ب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا80/1202 :م˘قر ا˘ي˘ند تارد˘ق طا  ر˘ت˘ششا ع˘م حو˘ت˘ف˘م ي˘ن˘˘طو
،10/20/30 :ضصشصح،ةركشسب دمحم يماشصع يرشضحلا بطقلاب «1د» فنشص ةيئادتبا
لماعتملا تاقفشصل ةي˘م˘شسر˘لا ةر˘ششن˘لاو،sretroppuSو مÓشسلا دئارجلاب ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا
زاجنا ةمهم تدنشسأا ضضورعلا مييقتو ليلحت ةيلمع لÓخ نم هنأابPOMOB يمومعلا
:يلاتلاك اتقؤوم لاغششأ’ا

جئاتنلا ىلع عÓط’ا يف ن˘ي˘ب˘غار˘لاو ضضور˘ع˘لا بل˘ط ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا
ةثÓث هاشصقأا لجأا يف انحلاشصمب لاشصتÓ˘ل نوو˘عد˘م م˘ه˘شضور˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘ل˘شصف˘م˘لا

.نÓعإ’ا اذه رششنل لوأ’ا مويلا نم ءادتبا مايأا (30)
رايتخ’ا اذه نع نوجتحي نيذلا ةشصقانملا هذه يف نيكراششملا نيدهعتملا ناكمإاب
(01) ةرششع لجأا يف ةركشسب ةي’ول ةيمومعلا تاقفشصلا ةنجل مامأا نعط اوعفري نأا
ةرششنلا يف ةقفشصلل تقؤوملا حنملا نع نÓعإ’ا اذهل رششن لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا
عم رششاعلا مويلا نمازت اذإاو ،ةفاحشصلا يف وأا يمومعلا لماعتملا تاقفشصل ةيمشسرلا

لمعلا موي ىلإا نعطلا عفرل ددحملا خيراتلا ددمي ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي
ربمتبشس61 يف خرؤوملا51/742 مقر يشسائرلا موشسرملا نم28 ةداملل اقفو ،يلاوملا

.ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت نمشضتملاو5102

لاغششأ’ا نييعت

:10 مقر ةشصح
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا
«1د» فنشص يشسردملا

:20 مقر ةشصح
4ف يمازلإ’ا نكشسلا

:30 مقر ةشصح
م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا
يشسردملا

ةلواقملا

ضسيون
لامك

يشساشسع
مشساقلب
ضسيون
يشسيمخ

يئابجلا مقرلا

709992024503891

901850002370571

929831051500791

ضضرعلا ةطقن
ينقتلا

33.66

00.08

00.66

حيحشصتلا دعب غلبملا
موشسرلا لكب (جد)

جد18.594.948.96

جد34.130.812.5

جد89.256.538.61
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ةدم
زاجنإ’ا

رهششأا60

رهششأا30

رهششأا30

لماوع
رايتخ’ا

ضضرع لقأا

ضضرع لقأا

ضضرع لقأا



Óئاح فقي اتيترأا
همجنو ديردم لاير نيب

فقوم نع يزيلجنإا يفحسص ريرقت فسشك
لا˘ير بع’ ،درا˘غ˘يدوأا ن˘ترا˘م ي˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا

يف ةدوعلا نم ،لانسسرآا ىلإا راعملا ديردم
.يراجلا مسسوملا ةياهن
ذن˘م لا˘ن˘سسرآا ى˘لإا اًرا˘ع˘م درا˘غ˘يدوأا بع˘ل˘يو
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘حو ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
ر˘ب˘كأا ة˘سصر˘ف ى˘ل˘ع ل˘سصح ثي˘ح ،يرا˘˘ج˘˘لا
.يندنللا يدانلا عم ةكراسشملل
،يزيلجنإ’ا «ندنل لوب˘تو˘ف» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
يف هتبغرب هنم نيبرقملا دراغيدوأا ربخأا دقف
يف هتراعإا ةرتف ءاهتنا دعب لانسسرآا عم ءاقبلا
 .يراجلا مسسوملا ةياهن
بج˘ع˘˘م درا˘˘غ˘˘يدوأا نأا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘سضأاو
لان˘سسرآ’ ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م˘ب
.اًيلاح هيلع لمعي يذلا هعورسشمو
لاير نيب ةراعإ’ا دقع نأا ىلإا ،ريرقتلا راسشأاو
امم ،ءارسش رايخ هب دجوي ’ لانسسرآاو ديردم
نمو ،ديردم ىلإا دوعيسس دراغيدوأا نأا ينعي
وأا ةراعإ’ا د˘يد˘ج˘ت ى˘ل˘ع شضوا˘ف˘ت˘لا ءد˘ب م˘ث

.هيدان حمسس اذإا يئاهن لكسشب همسض
 هتلسصؤب هجؤي سسؤتنفؤج

ةيليبسشإا بعل ؤحن
يدا˘˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سسي

زيزعتل شسوت˘ن˘فو˘ج
ة˘ق˘ف˘سصب ه˘فو˘ف˘˘سص
ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يو˘˘˘ق
ةرتف لÓخ ،ةيليبسشإا
ت’اقتن’ا
،ةلبقملا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
مسسوملل اداد˘ع˘ت˘سسا
.ديدجلا

ةفي˘ح˘سص بسسح˘بو
و˘ل˘ل˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ’»
نإا˘˘˘ف ،«ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
ه˘جو شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
،ةيليبسشإا بع’ ،نادروغ ناوج وحن هراظنأا

قيرفلا طسسو طخ ديدجتل لمتحم زيزعتك
.لبقملا مسسوملا يف
بع’ مسضل ىعسسي يفويلا نأا تفاسضأاو
شضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ط˘˘سسو ط˘˘خ
نع ليحرلل اهقيرط يف قيرفلاب رسصانعلا
ويبار نايردأا مهزر˘بأاو ،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا

.يسسمار نورآاو
مسض ةقفسص ةميق نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
.وروأا نويلم52 نع لقت نل ،نادروغ
،رابيإا يف هتمسصب كرت نم نادروغ نكمتو
ف˘ي˘سص ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘˘ق
.وروأا نويلم41 لباقم ،9102
ناك هنأا ’إا ،رابيإا عم اًفاده هنوك نم مغرلابو
زه ثيح ،يسسلدنأ’ا قيرفلا ةقفر ةيلاعف لقأا
،مسسوملا اذه ةارابم14 يف نيترم كابسشلا

.ةمسساح تاريرمت7 ميدقتب مهاسس امك
لاقتنا لسشف رسس
 سشتيفؤميهاربإا
خنؤيم نرياب ىلإا

ق˘با˘سسلا شسي˘ئر˘˘لا ،شسي˘˘نو˘˘ه ي˘˘لوأا ف˘˘سشك
لا˘ق˘ت˘نا ل˘سشف ر˘سس ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل
مجاهم ،ششتيفوم˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز يد˘يو˘سسلا

لا˘˘قو ،يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لإا ،نÓ˘˘ي˘˘م
ةفيحسص اهتزربأا تاحيرسصت يف ،شسينوه
تاذ نيمتهم انك» :ةيناطيربلا «ليم يليد»
،«عئار بع’ هنإا .ششتيفوميهاربإا مسضب ةرم
تناك ةيلاملا اربإا بلاطم نكل» :فاسضأاو
تاسضوافملا لمكن مل اذل ،ةياغلل ةعفترم
.«ةياهنلا ىلإا

اهلÓخ لواح يتلا ةرتفلا شسينوه ددحي ملو
،يديوسسلا مجنلا عم دقاعتلا خنويم نرياب
عم دقعب طب˘تر˘ي ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نأا ر˘كذ˘ي
ىلع لسصحيو ،لبقملا فيسصلا ىتح نÓيم
.وروأا نييÓم7 غلبي يونسس بتار

ينافاك بلاطي ؤلؤبير
دتيانؤي ةرداغمب

،و˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ير و˘˘˘يرا˘˘˘م بلا˘˘˘˘ط
زاهجلا يف دعاسسملا بردملا
ياوغوروأا بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا
لي˘حر˘لا˘ب ي˘نا˘فا˘ك نو˘سسن˘يدإا

كلذو ،دتيانوي رتسسسشنام نع
م˘جا˘ه˘م˘لا طا˘˘ب˘˘ترا ل˘˘ظ ي˘˘ف
،اًماع43 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
زروينوج اكوب ىلإا لاقتن’اب
.لبقملا فيسصلا ،ينيتنجرأ’ا

تاحيرسصت يف ولوبير لاقو
«نسص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك» :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ينطولا بختنم˘لا د˘عا˘سسي˘سس
وأا اكوب ىلإا لحر اذإا ،اًريثك
.«رخآا ناكم يأا

نأا ي˘ه ة˘˘يو˘˘لوأ’ا» :فا˘˘سضأاو
يفو ،ةحيرم ةروسصب كراسشي
،د˘˘ي˘˘ج ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
كا˘ن˘ه نو˘كي ن˘ل ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
بعل اذإا ،انل ةبسسنلاب فÓتخا
قيرف يأا وأا اكوب فوفسص يف
نأا ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف بغر˘˘˘ن ..ر˘˘˘خآا
.«ةيسسفانتلاو عاقيإ’اب عتمتي
ف˘ي˘سصلا ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ى˘˘لإا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
،دحاو مسسوم ةدم˘ل ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
ه˘ي˘˘ن˘˘ج ف’آا012 ل˘با˘˘ق˘˘م
ع˘م ،ا˘ًي˘عو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سسإا

نم يدانلا نكمي دنب دوجو
.يفاسضإا ماعل دقعلا ديدجت
فادهأا7 ي˘نا˘فا˘ك ل˘˘ج˘˘سسو
’إا ،رمحلا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ة˘ق˘فر
ةرو˘˘˘˘˘سصب كرا˘˘˘˘˘˘سشي ’ ه˘˘˘˘˘˘نأا
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
تانهكتلا تدازو ،تايرابملا

ةعلق نع هليحر برق لوح
.دروفارت دلوأا

886211ددعلا ^2441 نابعسش61ـل قفاوملا1202 صسرام92نينثإ’اةصضايرلا
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دنلاه نع يلختلل يلايخ رعسس عسضي دنؤمترود

ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي
ىلعأا ىلع لوسصحلل ،دنومترود
همجاهم عيب ري˘ظ˘ن يدا˘م ل˘با˘ق˘م
ي˘ف د˘ن’ا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا
.بيرقلا لبقتسسملا

اًعمطم تاب اًماع02 ـلا بحاسص
،ةي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل

،دتيانوي رت˘سسسشنا˘م ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع
يسسليسشت ،ةنولسشرب ،ديردم لاير
.يتيسس رتسسسشنامو
ن˘ع «NPSE» ة˘كب˘سش تف˘سشكو
لوسصح˘لا ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ة˘ب˘غر
ةقفاوملل وروأا نويلم081 ىلع
غ˘ل˘ب˘م و˘هو ،د˘ن’ا˘˘ه ع˘˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ةيدنأ’ا ررسضت لظ يف يزيجعت
.انوروك شسوريف ةمزأا نم
هتاذ تقولا يف ةكبسشلا تراسشأاو
يف دنومترود يلوؤوسسم ةبغر ىلإا

ق˘ير˘ف˘لا ع˘م د˘ن’ا˘ه ءا˘˘ق˘˘ب نا˘˘م˘˘سض
ا˘م و˘هو ،ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ر˘خآا م˘سسو˘م˘˘ل

لباقم اًعفترم اًرعسس نوددحي مهلعج
يجيورنلا ي˘لود˘لا ط˘ب˘تر˘يو.ه˘ع˘ي˘ب
ىتح لافيت˘سسي˘ف˘لا دو˘سسأا ع˘م د˘ق˘ع˘ب

اًطرسش نمسضتي هنكل ،4202 فيسص
وروأا نويلم57 هتميق غلبت اًيئازج

ةياهن ع˘م ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت ه˘نا˘كمإا˘ب ،ط˘ق˘ف
.مداقلا مسسوملا

ر .ق ^

،نوسسغري˘ف شسكي˘لأا ر˘ي˘سسلا ثد˘ح˘ت
،قباسسلا دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘سض ي˘ف هر˘ي˘يا˘ع˘م ن˘ع
اريسشم ،ينف ريدمك هتريسسم لÓخ
عم ا˘ًم˘ئاد د˘قا˘ع˘ت˘ي ن˘كي م˘ل ه˘نأا ى˘لإا
.لسضفأ’ا

تاح˘ير˘سصت ي˘ف ،نو˘سسغر˘ي˘ف لا˘قو
رتسسسشنامل يمسسرلا عقوم˘لا ا˘ه˘ل˘ق˘ن
شضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك» :د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
˘مد˘ق ةر˘ك ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا نو˘˘كل˘˘م˘˘ي ،ةر˘˘ط˘˘ف˘˘لا˘˘ب
.«ةيعيبطلا

ر˘خآ’ا شضع˘ب˘لا كا˘ن˘ه نا˘ك» :ع˘با˘˘تو
امبر ..مازتل’ا يعم كراسشتي يذلا
اولعج مهنكل ،لسضفأ’ا اونوكي مل
مهكÓ˘ت˘م’ ،ل˘سضفأ’ا م˘ه˘سسف˘نأا ن˘م
.«مهلخادب ام ءيسش
ىلوأا نم ةدحاو ىلإا دوعأا» :فاسضأاو
ةيادب يف اهل تسضرعت يتلا ،مئازهلا

..اًماع23 رمعب بردمك يتريسسم
اهنأا اًعقوتم اه˘ن˘ي˘ح ةارا˘ب˘م˘لا تل˘خد
م˘ث ن˘مو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ل˘ه˘سس نو˘كت˘˘سس
.«زرفور نويبلأا مامأا (2‐5) انرسسخ

اًبردم تنك اهنيح» :ريسسلا فدرأاو
نوبعÓلا ناكو ،غنيلرتسس تسسيإ’
ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا ف’أا5 نو˘سضا˘ق˘ت˘ي
ى˘لإا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب تب˘˘هذ ..ا˘˘ًي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا
د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل اذإا تل˘˘قو ،لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
نلف ،يقيرف يف نوسسغريف شسكيلأا
تنك يلاتلابو ..تاحا˘ج˘ن˘لا ق˘ق˘حأا
نوكل˘م˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا ن˘م د˘كأا˘تأا
.«ةبولطملا ةينهذلا ةوقلا

دنع ةز˘ير˘غ˘لا˘ب ن˘مؤوأا تن˘ك» :م˘تأاو
يدل تناك ،نيبعÓلا عم دقاعتلا

ةد˘˘ها˘˘سشم د˘˘ن˘˘ع ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ةز˘˘˘ير˘˘˘غ
..م˘هءار˘سش د˘يرأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
نا˘˘ك ،بع’ ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘ن˘˘ع˘˘˘ف
كلمي ناك اذإا ام ةفرعم يننكمي

وأا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م تا˘˘ف˘˘سص
ةزيرغلا ..نيريم تناسس وأا ،نيدربأا

.«ةياغلل ةمهم تناك

نيبعÓلا لسضفأا امئاد مسضأا مل :نؤسسغريف

دقاعتلا يف يتيسس رتسسسشنام لسشف
لÓخ ،نÓيم رتنإا يبع’ دحأا عم
،ي˘سضا˘م˘لا يو˘ت˘سشلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
.يلاطيإا يفحسص ريرقت بسسحب
،«تروبسس وتوت» ةفيحسصل اًقفوف
عم دقاعتلا يتيسس رتسسسشنام لواح
ع˘فاد˘م ،ي˘˘نو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ورد˘˘نا˘˘سسي˘˘لأا
باجعإا لا˘ن˘ي يذ˘لا ،يروز˘تار˘ي˘ن˘لا
ي˘˘ف ،’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا

نكل ،يسضاملا يوتسشلا وتاكريملا
.بعÓلا ليحر شضفر رتنإا

ي˘ت˘ي˘سسلا ة˘لوا˘˘ح˘˘م هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘ت ’و
ثيح ،ينوتسساب عم دقاعتلل ىلوأ’ا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘لا مد˘ق نأا ق˘ب˘˘سس
يف ،وروأا نويلم05 ةميقب ،اًسضرع
مدطسصا هنكل ،ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا
.نÓيم رتنإا شضفرب اسضيأا
،رتنإا ىلإا مسضنا ينوتسساب نأا ركذي

13 ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م ،7102 ف˘˘ي˘˘سص ي˘˘˘ف
فو˘ف˘سص ن˘م ا˘ًمدا˘ق ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
 .اتن’اتأا

رتسسسشنام رسسخي نأا رظتنملا نمو
ينابسسإ’ا هعفادم تامدخ ،يتيسس
،ةنول˘سشر˘ب ح˘لا˘سصل ا˘ي˘سسرا˘غ كيرإا
يهتن˘ي˘سس ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا

ى˘لإا ا˘ًنا˘ج˘م ل˘حر˘يو بعÓ˘لا د˘ق˘˘ع
.ون بماك

نÓيم رتنإا مجن مسض يف نيترم لسشفي «يتيسسلا»

تاسضوافم يف ةديدج ةمزأا ترهظ
ه˘سسرا˘ح د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل ،نÓ˘˘ي˘˘م
.امورانود يجيولنايج يلاطيإ’ا

عم باسشلا شسراحلا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
م˘لو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف نÓ˘ي˘˘م
نأا˘سشب قا˘ف˘تا ى˘لإا نا˘فر˘˘ط˘˘لا ل˘˘سصي
.نآ’ا ىتح ديدجتلا

«وتاكريم ويسشتلاك» عقومل اًقفوو
ىلع شضرع نÓ˘ي˘م نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
مسساوم5 ةدمل ديدجتلا امورانود
نويلم5.7 غ˘ل˘ب˘ي يو˘˘ن˘˘سس بتار˘˘ب
8 ى˘لإا تآا˘فا˘كم˘لا˘ب ع˘ف˘تر˘˘يو ،وروأا

.وروأا نييÓم

يلاحلا هدقع يف امورانود لسصحيو
وروأا ني˘يÓ˘م6 ى˘ل˘ع نÓ˘ي˘˘م ع˘˘م
،’ويار ونيم ىلإا ىلإا راسشأاو .اًيونسس
اًيونسس اًبتار بلطي ،امورانود ليكو
نييÓم01 ةميقب باسشلا شسراحلل
.تآافاكملا ىلإا ةفاسضإ’اب ،وروأا

نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ’و˘يار ر˘˘سصي ا˘˘م˘˘ك
ماع ةدمل امورانودل ديدجلا دقعلا
.رثكأ’ا ىلع نيماع وأا

’و˘˘يار نأا ردا˘˘سصم ةد˘˘˘ع تم˘˘˘عزو
د˘ق˘ع ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘لو˘˘م˘˘ع بل˘˘ط˘˘ي
دقعلا ةدم عم بسسانتت ’ ،ديدجتلا
.باسشلا شسراحلا هيلع عقويسس يذلا

امورانودو نÓيم تاسضوافم دّقعي لؤيار
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ع˘م˘ت˘ج˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
بردم عم رسصان نب شسيئرلا
ششرطل مير˘كلا د˘ب˘ع ق˘ير˘ف˘لا
اددجم نيمداقلا نيمويلا يف
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل كلذو
ءا˘م˘سسأ’ا اذ˘كو ن˘ي˘حر˘˘سسم˘˘لا
نم ا˘ه˘م˘سض ي˘ف بغر˘ي ي˘ت˘لا

بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘فر˘˘ع˘˘م لÓ˘˘خ
نم اذه اهيلع لمعلا وجرملا
ن˘˘˘˘ل شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ف كسش نود
شضع˘ب ع˘م ار˘ي˘ث˘ك ح˘˘ما˘˘سست˘˘ي
ملو بردتت مل يتلا رسصانعلا
تا˘كرا˘سشم˘لا دد˘ع ا˘ه˘ل ن˘كي
يتلا كلت ةسصاخو ةبسسانملا

يهو باهذلا ةلحرم تسشياع
ةرركتم تاباسصإا نم يناعت
دجت اهلعجي دق يذلا رمأ’ا
نيحرسسملا همئاق يف اهسسفن

د˘˘˘ير˘˘˘ت ةرادإ’ا نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
لÓ˘خ ن˘م نزاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ن˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م دد˘˘ع ح˘˘ير˘˘سست
باد˘˘˘ت˘˘˘نا ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ثÓ˘˘˘ث وأا ن˘˘˘ير˘˘˘سصن˘˘˘ع
د˘عا˘سست ة˘˘سسا˘˘سسح بسصا˘˘ن˘˘م
ىغتبملا قيقحت ىلع قيرفلا

و˘هو ’أا ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ف
. ءاقبلا نامسض

تيفاعت» :قوزرم نب
زهاج انأاو ةباشصإ’ا نم

«ةكراششملل
ع˘نا˘سص ع˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ج
ن˘˘ب ي˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا با˘˘ع˘˘˘لأا

ن˘م ه˘ت˘يز˘ها˘ج د˘كأاو قوزر˘˘م
ةينفلاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا

كلذو نيداي˘م˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل
عيباسسأا ةثÓث ماد بايغ دعب

ةباسصإ’ا نأا دقتعا لاق ثيح
كلذو يسضاملا نم تحبسصأا
يتلا نيرامتلا نم ةلمج دعب
ينفلا مقاطلا ةقفرب اهب تمق
ي˘ت˘ي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘˘م
ءا˘سضق ة˘با˘سصإ’ا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا

كلذ ن˘˘˘ع شضار ا˘˘˘نأاو رد˘˘˘قو
ل˘جا ن˘م دا˘ه˘ت˘ج’ا لوا˘حأا˘سس

ة˘مزÓ˘لا ةد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘˘ق˘˘ت
عانقإا لÓخ نم كلذو قيرفلل
ى˘ل˘ع ي˘تا˘ي˘نا˘كما˘ب برد˘م˘لا
ثحبلا لÓخ نم ’وأا داهتج’ا

ليسصحتل ةبيتكلا ةدعاسسم نع
لك مامأا نيتيباج˘يا ن˘ي˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن
ةيدولومو دادزولب بابسش نم
اهدعبو نيرخأات˘م˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
لÓ˘خ ر˘خآا مÓ˘ك ا˘ن˘ل نو˘كي˘سس
. ةدوعلا ةلحرم
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قيرفلا راسسم حيحسصتل بردملاب عمتجيسس رسصان نب
ةرڤم مجن

هرادإا نأا ةشصاخلا انرداشصم نم انملع
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘لا ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
نم يدمح دؤليم بردملاب تعمتجا
ن˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

دادعتلا دودرمل هتيؤور دعب ةشصاخ
ناو اميشس’ ةريخأ’ا ت’ؤجلا لÓخ

هلعج تاباشصإ’ا ىلإا زئاكرلا ضضرعت
ن˘˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا م˘˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘˘م كر˘˘˘˘˘˘˘ششي
اذه ةيشضاملا ةر˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ح˘ير˘شست
ر˘يد˘م˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
رشصانعلاب عام˘ت˘ج’ا ىل˘ع ي˘شضا˘ير˘لا
ن˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا ضشتؤ˘˘ك˘˘لا رر˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا

نم مهتاشضوافم يلاتلا˘بو م˘ه˘تا˘مد˘خ
ام ؤهو يشضارتلاب دقعلا خشسف لجأا

ينفلا مقاطلا بغري يتلا رشصانعلا بادتناب ةرؤشضخلل كلذ دعب حمشسي
. يلاحلا ؤتاكريملا ةلحرم لÓخ قيرفلل اهمشض يف ريشسملاو

ايجيردت نيباشصملا ةدؤع بقرتي يبطلا مقاطلا
ةهجاؤلا ىلإا زئاكرلا ضضعب ةدؤع ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا راشصنأا لمأاي

ر˘ثؤؤ˘ي م˘ل ه˘نؤ˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو ةر˘ي˘خأ’ا ت’ؤ˘ج˘لا ن˘ع م˘ه˘با˘ي˘غ ناو ة˘˘شصا˘˘خ
ىلإا ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ قيرفلا اهققح يتلا ةبيطلا جئاتنلا ىلإا رظنلاب
م˘ت˘ير ي˘ف ةدا˘يز˘ل˘ل كلذو هر˘شصا˘ن˘ع ل˘˘ك ىلإا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف ىق˘˘ب˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا
مقاطلل ةبشسنلاب ةيفاشضإا تارايخ قلخيشس ام ؤهو نيبعÓلا نيب ةشسفانملا
ح˘ي˘ح˘شصت ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ف˘قؤ˘ت ةر˘ت˘ف ىل˘ع لؤ˘ع˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
 .باهذلا ةلحرم لاؤط نؤبعÓلا اهيف عقو يتلا ءاطخأ’ا
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ي˘سسنو˘ت˘لا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو برد˘م ىد˘بأا
تاباسصإ’ا لكسشم ءارج هقلق يكوكلا
يف زئاكرلا ديدع نادقف ىلإا ىدأا يذلا
نأا ركذي ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ه˘جاو˘م˘لا
اذكو يرابدو طينحج ،مومغد يعابرلا

ي˘ف شسمأا م˘هرو˘سضح او˘ل˘ج˘سس ة˘لا˘سصي˘م
رذحب ن˘كلو يدا˘ع ل˘كسشب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
يبطلا مقاطلا نم ةبقارم تحتو ديدسش
ة˘سصح ر˘خآا ي˘ف مو˘ي˘لا رر˘˘ق˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
نيع ةه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
امهتكراسشم ةيناكمإا ءاثÓثلا ادغ ةليلم
هسسفن ششتوكلا ينميو اذه همدع نم
ةيوقتل كلذو ن˘ي˘ب˘ع’ و˘لو ة˘كرا˘سشم˘ب

طا˘ق˘ن˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ل˘جا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
ن˘ي˘حر˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق نأا ر˘كذ˘ي ثÓ˘ث˘˘لا
ءاثÓثلا همق دعب ا˘ه˘ي˘ف ل˘سصف˘لا م˘ت˘ي˘سس
. ةيعمجلا مامأا

اهميشسرتو ةفقؤتم تامادقتشس’ا
نؤيدلا ةيؤشست دعب

لكف تامادقتسس’ا ةيلمع شصوسصخب امأا
اياسضق يف لسصفلا ةياغ ىلإا فقوتم كلذ
م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لاو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل نو˘˘يد
اذه ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ اهيف لسصفلا

كلذو لاكسشإ’ا ريسسملا مقاطلا شسرديسسو
يوتسش وتاكريم قيقحتب مهسسفنأ’ حمسسيل

نو˘طارا˘م˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا˘ب ق˘ي˘˘ل˘˘ي
شضعب نام˘سض ي˘لا˘ت˘لا˘بو ار˘ي˘ب˘ك نو˘كي˘سس
ا˘ه˘ع˘م ق˘ف˘تا ناو ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
نموملا دبع مه˘سسأار ى˘ل˘عو نو˘لوؤو˘سسم˘لا

دا˘ح˘تا ع˘فاد˘م ةز˘م˘ح د˘م˘ح˘م اذ˘كو و˘˘با˘˘ج
ةق˘ف˘سص نأا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘ت .شسا˘ب˘ع˘ل˘ب
عايسضلا نم برتقت ششوعب رسسيأ’ا عفادملا

ةمسصاعلا داحتا قيرف لوخد ببسسب كلذو
ةريخأ’ا تاعاسسلا يف لواح ثيح طخلا
شضوافتو ىيحي رت˘ن˘ع ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

ىقبت ةراطسسوسس نأا امب ةوق عقوم نم هعم
. رسسيأا ريهظ ىلإا ةجاح يف
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نيع ةيعمج قيرفل ينفلا مقاطلا عمتجا
هرسصانع عم ششيعي بردملا ةدايقب ةليلم
ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت ة˘ي˘غ˘ب كلذو
ةياهن لبق ةحيرم ةبترم نامسض ةرورسض
نع ينقتلا ثحبيو اذه باهذلا ةلحرم
قيرف يباسصمو لكاسشم يف رامثتسس’ا

ةارا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا ة˘ي˘غ˘ب ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو
ةلوطبلا بيترت ملسس يف رثكأا مدقتلاو
ةبترم يف باهذلا ةلحرم ءاهنإا يلاتلابو
ةدوعلا ةلحرم بعلي قيرفلا لعجت ةديج
ينقتلا ناكمإاب نوكي نلو اذه ةيحيرأاب
طوبعجو كاكحوب يئانثلا ىلع دامتع’ا
ءافسشلل يئاهنلا امهلثامت مدع ىلإا رظنلاب
. ةباسصإ’ا نم

نوزهاج نؤبعÓلا
حشضؤي Êارمعلاو

نيع ةيعم˘ج ة˘ل˘ي˘كسشت تا˘ب˘يرد˘ت دو˘سست
جئاتنلا رثإا كلذو ةيلاع تايونعم ةليلم
ةريخأ’ا ت’وجلا لاوط هققحملا ةبيطلا

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لاو ق˘ير˘ف˘ل˘ل تح˘م˘سس ي˘ت˘لاو
شسيئر نأا ركذي ،ريهامجلا عم حلاسصتلاب
هنأا ىلع دكأا ينارمعلا ةرادإ’ا شسلجم
ةفاك ر˘ي˘فو˘ت˘ب او˘ما˘ق ه˘ي˘نوا˘ع˘م ة˘ق˘فر˘بو
لجا نم ةعومجملل ةبسسانملا فورظلا

لÓخ نم ناك ام وهو لسضفأ’ا قيقحت
ناك يتلا نويدلا نم ماه ءزج ديدسست
يهو حبار دايز دئاقلا ءاقفر اهب بلاطي
تل˘ع˘˘ج كسش نود ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
اوناك نم ناهر بسسك يف حجنت ةرادإ’ا
ل˘با˘ق˘م نود ن˘م ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف نو˘ب˘˘غر˘˘ي

تاعزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب كلذو
قيرفلا رسصانع نم رسصنع يأا يلاتلابو
خسسف˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ى˘ل˘ع ر˘م˘ي نأا د˘ب’
لاقتنÓل هدقع ءارسش وأا يسضارتلاب دقعلا
. هديري يذلا قيرفلا ىلإا
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فيطشس قافو

«ماسصل» ءاقل دعب نيحرسسملا ءامسسأا عسضيسسو تاباسصإلا لكسشم ببسسب قلق يكؤكلا

ةليلم نيع ةيعمج

«قافؤلا» ةليكسشت اهفرعت يتلا تابايغلا يف رامثتسسلاب بلاطي سشيعي

ديدحتل سسمأا اعمتجا يدمحو ةرادإلا
ةحورطملا ءامسسألا ةسساردو نيحرسسملا

قيرفلاب ضصاخلا يؤتششلا ؤتاكريملا ديدج ةركشسب داحتا راشصنأا رظتني
ة˘يدأا˘ت ىلإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ل˘ك˘لا ناو ة˘شصا˘خ ه˘ي˘مد˘ق˘ت˘شسم˘بو ه˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘ب كلذو
نأا امب بيترتلا ملشس يف رثكأا مدقتي قيرفلا لعجت ةيؤق ةدؤع ةلحرم
اذه طؤقشسلل ةببشسم طؤغشض يأا نع اديعبو ءاقبلا نامشض ىقبي فدهلا

هنيدم ىلا يدؤج تيا نيدلا زع بردملا لؤشصو داحت’ا ةرادإا رظتنتو
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ل˘شصف˘لاو ن˘ي˘حر˘شسم˘لا ة˘ششقا˘ن˘م ل˘جا ن˘˘م ادد˘˘ج˘˘م نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا
ردجت نيمدقتشسملاب ةشصاخلا تاحرتقملا ضضعبل هتشسارد عم ةيئاهنلا
ل˘ك˘ششب تل˘˘شصاؤ˘˘ت ةرادإ’ا نأا ىل˘˘ع تد˘˘كأا ردا˘˘شصم˘˘لا ضضع˘˘ب نأا ىلا ةرا˘˘ششإ’ا

يف ةيرشصنلا نم دايع نبو ضسابعلب داحتا نم يناترؤلا يئانثلا عم يدج
يف امهعم لؤخدلاو تاعزانملا ةنجل نم امهقاروأا ىلع امهلؤشصح راظتنا

. امهتامدخ نامشض دشصق ةيدج تاشضوافم
تاعزانملا ةنجل نؤيد ةيؤشستب ةبلاطم ةرادإ’ا

تاعزانملا ةنجل نؤيد ديدشست ةرورشضب ةبلاطم ةركشسب داحتا هرادأا نؤكتشس
ىلع ةرادإ’ا لم˘ع˘ت˘شسو اذ˘ه يؤ˘ت˘ششلا ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘شسا ءار˘جإ’ اذ˘هو
يشضرت لؤلح ىلإا لؤشصؤلا لجا نم قيرفلل نيدي نم عم ضضوافتلا ثحب

ةيلام ةلؤيشس بلجب ابلاطم ىشسيع نب ضسيئرلا نؤكيشس امك فارطأ’ا عيمج
بغري نم ليهأات ىلع اهدعب لمعلا يلاتلابو ميقلا كلت ديدشستب حمشست
ةيئ’ؤلا تاطلشسلا نم ادؤعو تقلت ةرادإ’ا نأا ركذي مهبادتنا يف ضشتؤكلا

كلذو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ي˘ق˘ل˘ت ع˘˘ير˘˘شست˘˘ب
تناك رشصانعلا ضضعب ناو ةشصاخ قيرفلل نييلاحلا نيبعÓلا رؤجأا ديدشستل

مهحنمب ىشسيع نب ضسيئرلا مؤقي ’ ؤل قيرفلا نع ليحرلاب تدده دق
.ةينازيملا هذه لÓخ نم مهتاقحتشسم
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ةركشسب دا–ا

نيحرسسملا ةمئاق نع نÓعإÓل ةركسسبب رظتنم يدؤج تيأا

ط˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘خ بعÓ˘˘لا م˘˘شسر
قيرف ىلإا هلا˘ق˘ت˘نا ة˘ما˘شسأا
نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يوا˘˘ششلا دا˘˘˘ح˘˘˘تا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤؤ˘˘شسم ع˘˘ن˘˘قأا

جرا˘خ ة˘بر˘ج˘ت˘ل ه˘شضؤ˘خ˘ب
نأا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘ششلا راؤ˘˘˘شسأا
د˘ير˘ي ’ ي˘ل˘عؤ˘ب ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
تايمشسر لÓخ هلÓغتشسا
ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ؤ˘˘هو ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نؤ˘˘خ˘˘شضر˘˘ي ن˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘شسم˘˘˘لا
هحنم نوررقيو هب˘ل˘ط˘م˘ل
را˘شصنأا نأا ر˘كذ˘ي ه˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو
ن˘م نؤ˘فؤ˘خ˘ت˘ي ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا
ىلإا لاقتن’او «دودح Óب» كرت يف نؤبغري نيذلا هئÓمز ليحر ةيناكمإا
نيطلا داز ام لعلو ةريخأ’ا تاعاشسلا لÓخ مهتامدخ تبلط يتلا قرفلا

يذلا رمأ’ا ؤهو ماعلا بيترتلا لودج يف اداكيشسور ءانبأا ةيعشضو ؤه ةلب
يديم˘حو ي˘قوزر˘م ن˘م ل˘ك ةرؤ˘شص ي˘ف ز˘ئا˘كر˘لا ضضع˘ب ةردا˘غ˘م˘ب ح˘م˘شسي د˘ق
. دؤعشصلا نم ماع دعب قيرفلا مشسؤم عايشضب ئبني ام ضشؤيزو

يلاؤلا ديدج نؤبقرتي راشصنأ’ا
يلاؤلا ديدج ةفرعم نورظتني راشصنأ’اف ةبعشصلا ةيعشضؤلا ىلإا رظنلابو
ةبيبششلا دؤقيشس يذلا ريشسملا بتكملا ضصؤشصخب اهذختيشس يتلا تارارقلاو

نم تيبلا قاروأا بيترت ةداعإاب دعو هنأاو ةشصاخ ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ
ةدؤعلا ةلحرم ر˘ي˘ي˘شست ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي راؤ˘ت˘ك˘ير˘يد بي˘شصن˘ت ن˘ع ثح˘ب˘لا لÓ˘خ
لمعت كشش نود نم يتلاو ةيئ’ؤلا تاطلشسلا ةياشصو تحت نؤكتشس يتلاو

يف لشضفأ’ا قيقحتل ةيدام˘لاو ة˘يؤ˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا م˘عد ىل˘ع
ضشيا˘ب˘ح ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لاو ي˘ل˘عؤ˘ب برد˘م˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ةدؤ˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘˘م
بغرت نيذلا نيبعÓلاب لاشصت’ا ةيلمع يف عورششلا لجا نم رمأ’ا ةمجرت
ةبلاطملا ةبيتكلا حلاشص ريغ يف تقؤلا ناو ةشصاخ مهتامدخ نامشض يف
ءاقب نامشضل ةياهنلا يف لؤشصؤلل ابشسحت ريشضحتلا يف عورششلا ةرورشضب
. رابكلا ةريظح يف ضسامشسايجلا
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ةدكيكشس ةبيبشش
ةرداغملا باب حتتفي طيطنخ

ةيعامج ةرجه نم نؤفؤختم راسصنألاو

ةنيطنشسق بابشش
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«ينامح رداقلا دبع» ىوقلا باعلأ’ ةيوتسشلا ةينطولا ةلوطبلا

ؤيكؤط دايبملوأل نيترسشأاتو ةديدج ةيسسايق ماقرأا ةسسمخ

ايسضاير051 نم رثكأا ةكراسشم تفرع ةرهاظتلا
22 ـلا ينطؤلا ناجرهملا ماتتخإا

ةيديلقتلا باعلألاو تاسضايرلل
ـلا ينطولا نا˘جر˘ه˘م˘لا د˘ه˘سش
باع˘ل’او تا˘سضا˘ير˘ل˘ل22
را˘سشب˘ب شسمأا لوا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

، ايسضاير051 وحن ةكراسشم
شسيئر هيلإا راسشأا ام بسسحب
اذ˘ه˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
.ةسضايرلا نم فنسصلا

01 ىلإا نويسضايرلا يمتنيو
ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘نأاو تا˘˘˘ط˘˘˘بار
وزو يزيت نم لك تاي’ول
راردأاو را˘˘˘˘سشبو ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشلاو
ن˘ي˘عو نا˘سسم˘ل˘تو ةد˘ي˘˘ع˘˘سسو
مناغتسسمو ترايتو تنسشومت

ي˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘سشي ثي˘˘˘˘˘˘ح
ةر˘كلاو قر˘ط˘م˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
ق˘ل˘سستو ق˘ي˘سسلاو ة˘ق˘بر˘خ˘لاو
ه˘ي˘لا را˘سشا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ل˘ي˘خ˘˘ن˘˘لا
يف ،يوازم˘ح كور˘ب˘م د˘ي˘سسلا

ناجرهملا اذ˘ه قÓ˘ط˘نا ل˘ف˘ح
ةياروق » نابثك ىوتسسم ىلع
. راسشب بونج »
يتلا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
ةيداحت’ا نم ةرداب˘م˘ب م˘ظ˘ن˘ت
تا˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘ل’او
بابسشلا عاطق نم ةمهاسسمبو
ءاسضف ريفوت ىلا ،ةسضايرلاو
فنسصلا اذه لثم يف شسفانتلل
ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘تو تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘م
تا˘سضا˘ير˘لا هذ˘˘ه ة˘˘مو˘˘م˘˘يدو

،ةقيرعلا ةيديلقت˘لا با˘ع˘لأ’او
،يوازمح ديسسلا ىلا ادانتسسا
ى˘ل˘ع ادد˘ج˘˘م بخ˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا شسأار
با˘˘˘ع˘˘˘لأ’او تا˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.ةيديلقتلا

تا˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م˘˘لا
عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
زر˘ب˘ت ،ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا

ترج يتلا قرطملا ةسسفانم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘حا˘سسب مو˘˘ي˘˘لا

ثي˘ح ،را˘سشب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو
نم ةريفغ اعومج تبطقتسسا
.نيجرفتملا

تار˘ها˘ظ˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
اذه راطإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘فو ة˘ي˘فا˘ق˘ث
اسضيأا ماق˘ي يذ˘لا ،نا˘جر˘ه˘م˘لا
16 ـلا ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب

ي˘ف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا دا˘ه˘سشت˘˘سس’
قفاوملا راسشب لبجب هقافرو
.0691 شسرام72ـل
تبسسلا ءاسسم ميظنت مت و اذه
قرفلل زئاوج˘لا م˘ي˘ل˘سست ل˘ف˘ح
ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لاو
ناجرهملل22 لا ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا

تا˘ط˘ل˘˘سسلا رو˘˘سضح˘˘ب كلذو
نييلحم نيلوؤوسسمو ةيلحملا

.ةسضايرلاو بابسشلا عاطق نع
طيمز.ع

موجهلا معد ىلع ةرادإ’ا عم قفتا هنا دكأا

يمسساڤب انلاسصتاو ةجرارد در رظتنن..سشارحلا يف عيقؤتلا نع رذتعا ؤباج :يناميلسسؤب
شسيئر يناميل˘سسو˘ب ر˘ف˘ع˘ج ع˘فاد
ن˘ع ششار˘ح˘لا دا˘ح˘تا راو˘ت˘كر˘˘يد
«لاطفن» ةكرسش ديدجلا لومملا
يلاملا نيريرقتلاب تب˘لا˘ط ي˘ت˘لا

ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ي˘˘˘˘بدأ’او
ح˘ن˘م ل˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح
عم دقعلا عيقوت بقع لاومأ’ا
امك ،ةيسضاملا مايأ’ا يف يدانلا
يسسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ثدحت
يراجلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ن˘ع يدا˘ن˘لا

.قيرفلا فادهأا زربأاو
لوسصحلا لاطفن قح نم»

يلاملا نيريرقتلا ىلع
«يبدأ’او

لوأ’ا لجرلا ملكت ،ةيادبلا يف
ليومتلا دقع نع قيرفلا ىلع
ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا ه˘ع˘قو يذ˘لا
ة˘كر˘سش ع˘˘م دو˘˘سسأ’او ر˘˘ف˘˘سصأ’ا
ةر˘ي˘خأ’ا نأا ا˘ح˘سضو˘م «لا˘ط˘ف˘ن»

يلاملا ريرقتلاو قاروأ’اب تبلط
لبق قيرفلا ىلع فوقول يبدأ’او
يناميلسسوب لاقو ،لاومأ’ا حنم
دقل» :ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
لاطفن ةكرسش ن˘م بل˘ط ن˘ي˘ق˘ل˘ت
لاج نم ششارحلل ديدجلا لومملا
يلاملا ريرق˘ت˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

لاومأ’ا حنم لبق يدانلل يبدأ’او
نمو ،انل ةبسسنلاب يداع رمأا اذهو
لاو˘مأ’ا ة˘فر˘ع˘م ة˘كر˘سش يأا ق˘ح
عزوتسس فيك اه˘ح˘ن˘م˘ت˘سس ي˘ت˘لا

.«اهيف رامثتسس’ا متيسس نيأاو
لمح نع رذتعا وباج»

«صشارحلا داحتا ناولأا
راوت˘كار˘يد˘لا شسي˘ئر جر˘عو اذ˘ه
،يراجلا وتاكري˘م˘لا ة˘ي˘سضق ى˘لإا

نمؤوملا دبعب لسصتا هنا احسضوم
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م بع’ و˘با˘˘ج
˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف يذ˘˘لا
ناولأا لم˘ح ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
نأا ’إا ،ادد˘ج˘˘م ششار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
لاقو ،ةرادإ’ا نم رذتعا ريخأ’ا
دبعب لاسصتا انطبر» :ددسصلا اذهب
مودق˘لا ل˘جأا ن˘م و˘با˘ج ن˘مؤو˘م˘لا
هنكل يدانلا ناولأا لمحو قيرفلل
ن˘ع ثح˘ب˘ن نآ’ا ن˘ح˘نو رذ˘˘ت˘˘عا
ا˘ب˘سسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
.«ةمداقلا تاقاقحتسسÓل

ةجرارد در رظتنن»
مجاهم يمسساق مودقو

«مئاق دادزولب بابسش
نع ،راوتكريد شسيئر فسشك امك
دقاعتلا ةرادإ’ا فدهتسست نيبع’
يراجلا وتاكري˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ع˘م
ة˘جرارد د˘ي˘لو˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
مت يذلا نارهو ةيدولوم بع’
يف لسصفي مل هنكل ،هب لاسصت’ا

ةرادإ’ا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ه˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ةرادإا˘ب تل˘˘سصتا
دمحأا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل

: لاقو ،يدانلا مجاهم ،يمسساق
ةجرارد ىلع نآ’ا طغسضن نحن»
ثي˘ح ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
رظتنن نح˘نو بعÓ˘لا˘ب ا˘ن˘ل˘سصتا

ـب لاسصت’ا انطبر نيح ي ،هدر
ل˘جا ن˘م دادزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش ةرادإا
م˘عد˘ل ي˘م˘˘سسا˘˘ق ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.«موجهلا

 ةرادإ’ا عم تقفتا»
«موجهلا ميعدت ىلع

عمتجا هنا يناميلسسوب ددسشو اذه
ثدحتلا لجا نم يدانلا ةرادإا عم
قفتا هنأا احسضوم وتاكريملا نع
˘مو˘ج˘˘ه م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع ةرادإ’ا ع˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ب ط˘ق˘فو يدا˘˘ن˘˘لا
ناديم طسسوو اديج اعافد كلمي
موجهلا نيح يف ىوتسسملا يف
لعج ام ليجسستلا ىلع رداق ريغ
دقل» :لاقو ،عجارتت قيرفلا جئاتن
ينفلا مقاطلا ةرادإا عم تعمتجا

يلاحلا وتاكريملا لوح انملكتو
نيبعÓ˘ب ق˘ير˘ف˘لا م˘عد ل˘جأا ن˘م
دقو ،ةرطسسم˘لا فاد˘هأ’ا غو˘ل˘ب˘ل
نيبعÓب موجهلا معد ىلع انقفتا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق دد˘˘˘ج
نم يناعن اننأاو اميسس’ ،ةفاسضإ’ا

ةرتفلا يف ر˘ي˘ب˘ك ي˘مو˘ج˘ه م˘ق˘ع
يدان˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ع˘ج ا˘م ةر˘ي˘خأ’ا
.«ريبك لكسشب عجارتت

ب.م.يرسسيإا

ىلإا ركسشلاب لئابقلا ةبيبسش قيرف صسيئر لÓم فيرسش مدقت
ىل˘ع ،ر˘سضخأ’او ر˘ف˘سصأ’ا ن˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا قا˘˘سشعو يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘سصنأا

يسضاملا تبسسلا موي اهومظن يتلا ةيملسسلا ةفقولا ةيفلخ
بح˘سس ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع لÓ˘م م˘عد ل˘جا ن˘م يدا˘ن˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا
.نيمهاسسملا ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا لبق نم هنم ةقثلا

هب اوماق ام امدعب يدانلا راسصنأ’ ةسصاخ ةلاسسر لÓم هجوو
:قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع لاقو ،هتدناسسم لجا نم
ينودناسس نيذلا لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف را˘سصنأا ل˘ك˘ل ار˘ك˘سش»
’ ةبيبسشلا ةحلسصم لجأا نم لمعلاب مهدعاو عم اوفقوو

.«بيرق نع ءاقل امنل نوكتسس هللا ءاسش ناو ريغ
ب.م.يرسسيإا

صشارحلا داحتا

هؤمعدو هعم افؤقو نيذلا يدانلا راسصنأا ركسشي لÓم
لئابقلا ةبيبسش

ةيب˘يرد˘ت˘لا ة˘سصح˘لا تد˘ه˘سش
بايغ ةيدملا يبملوا قيرفل
ةسصح نع نيب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غا
ةررقم تناك يتلا فانئتسس’ا
ام وه و ،«شسايلإا مامإا» بعلمب
بردم راج˘ح ف˘ير˘سش ئ˘جا˘ف
.بايغلا اذهل ةيدملا يبملوأا

رو˘˘سضح˘˘لا نأا را˘˘ج˘˘ح د˘˘كأا و
رسصانع ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ر˘سصت˘قإا
ءاغلا ىلا انرطسضا امم ،طقف
باي˘غ نا ا˘ف˘ي˘سضم ، ة˘سصح˘لا
مهنم ا˘جا˘ج˘ت˘حا نا˘ك ه˘لا˘ب˘سشا

م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ربعو ،ةيلاملا مهتا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل
نا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘ع برد˘˘م˘˘لا
لح داجيا يف ةراد’ا لسصوتت
ن˘˘م يذ˘˘لا ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘سس ه˘نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا راو˘سشم
ي˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ن˘˘م با˘˘ي’ا
.هقيرف ىلع ةبعسص نوكتسس

و ا˘عا˘ب˘ت نوردا˘غ˘ي ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا
شضماغ لبقتسسم مامأا قيرفلا

ي˘ف ا˘ب˘˘ب˘˘سس ة˘˘مز’ا ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت و
ت’وجلا يف  قيرفلا تارثعت
ي˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘سس تنا˘˘كو ةر˘˘ي˘˘خ’ا
ع˘نا˘سص ناد˘م ن˘ي˘˘سسا˘˘ي با˘˘هذ
همام˘سضناو ي˘ب˘م˘لو’ا با˘ع˘لا
بار˘ت˘قإا و ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سشل

نم ةريبك ةبسسنب يعيبر ةزمح
وتاكريملا يف قيرفلا ةرداغم
يذلا و فيطسس قافو هاجتإاب
ةرا˘سسخ نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ر˘ي˘˘ث˘˘ي ا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ح˘م˘سس ن˘م لو˘ح ت’ؤوا˘سست˘˘لا
ق˘فاو ن˘م و ز˘ئا˘كر˘لا با˘هذ˘˘ب

. شساسس’ا نم كلذ ىلع

 ديدج مسسإا
نم برتقي

لاقلقوب ةفÓخ
ةراد’ا صسار ىلع

جور˘ت ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
نأا قيرفلا طيحم يف رابخأا

وعد˘م˘لا ا˘بر˘ت˘غ˘م ار˘م˘ث˘ت˘سسم
ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي جور˘˘˘ع دار˘˘˘م
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘فÓ˘˘˘خ
ى˘ل˘ع لا˘ق˘ل˘قو˘ب ي˘ب˘م˘˘لوÓ˘˘ل
و ،قيرفلا ةرادإا شسلجم شسئر
ردا˘سصم تد˘˘كأا ا˘˘م بسسح˘˘ب
نإاف يبملو’ا تيب نم ةبرقم
ءارسش ددسص ي˘ف ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
قيرفلا ة˘كر˘سش م˘ه˘سسأا بل˘غأا
و «يرطيتلا بولك كيتلتأا»
م˘ت˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘˘لا

يف مويلا عي˘قو˘ت˘لا م˘ي˘سسار˘م
نوكيسس يذلا و قيرفلا رقم
ل˘˘˘كسشم ل˘˘˘ح ه˘˘˘نأا˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م
طبختي يتلا ةيلاملا ةمز’ا
. قيرفلا اهيف
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ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب لسصاوتي نيبعÓلا فيزن

ةلوطب˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف تد˘ه˘سشفانئتسسلا ةسصح نؤعطاقيو نؤجتحي نؤبعÓلا
با˘ع˘لأ’ ة˘يو˘ت˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،«ينام˘ح ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع» ىو˘ق˘لا
ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘مو˘˘ي تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا

ةر˘خا˘ب˘˘لا‐ بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،تب˘˘سسلاو
جربب ىوقلا باعلأ’ ‐ةمطحملا
ميطحت ، ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب نا˘ف˘ي˘كلا

ةين˘طو ة˘ي˘سسا˘ي˘ق ما˘قرأا ة˘سسم˘خ
ن˘ي˘تر˘ي˘سشأا˘ت عاز˘ت˘˘ناو  ةد˘˘يد˘˘ج
لقا ةئف لايدنوم ىلإا نيتلهؤوم
.ةنسس02 نم
مت تبسسلا مويلا تاسسفانم يفو
ةيسسا˘ي˘ق ما˘قرأا ة˘ع˘برأا م˘ي˘ط˘ح˘ت
ي˘˘˘ف ط˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
و ،يسشم ف’آا01 شصاسصتخا
داعسس ةءادعلا مسسإا لمح يذلا

ةياجب لعسشم قيرف نم يزع
د˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
اسسي˘ل˘ي˘م تز˘ج˘نا تا˘ي˘ط˘سسو˘لا
، ة˘يا˘ج˘ب ل˘مأا يدا˘ن ن˘م مو˘لو˘ت
نم يولع ل˘ي˘ه˘سس م˘ط˘ح ا˘م˘ي˘ف
ثيح يسسايقلا مقرلا ،ةنتاب يدان

اتقو تققح دقل» :ريخ’ا حرسص
ى˘ل˘ع ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ع˘˘ئار
.ةسسرسشلا ةسسفانملا نم مغرلا

ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م نآ’ا ي˘˘ل˘˘ع
.«ىرخا فادها قيقحتل
م˘قر˘ل˘ل ا˘م˘ه˘م˘ي˘ط˘ح˘ت ل˘سضف˘بو
مولوت يئانثلا نوكي ،يسسايقلا

ةر˘ي˘سشأا˘ت ا˘ع˘ط˘ت˘قا د˘ق ،يو˘ل˘عو
ةيملاعلا ةلو˘ط˘ب˘لا ى˘لا ل˘هأا˘ت˘لا
ةررقملاو ةنسس02 نم لقا ةئفل
شسطسسغأا22 ى˘˘˘لا71 ن˘˘˘م
.ةينيكلا يبورينب لبقملا

يف رخآ’ا يسسايقلا مقرلا ءاجو
،ةنسس02 نم لقأا ةلجلا يمر
دايز شضاير دمحم فرط نم
،في˘ط˘سس يدا˘ن ن˘م ا˘ت˘سشي˘ج˘ير
62 و رتم51 ـب ردقت ةيمرب

ناك يذلا تقولا يف ،رتمتنسس
،رتم79.41 :وه قباسسلا مقرلا

ودعسس م˘ير˘كلا د˘ب˘ع د˘كأاو اذ˘ه
شضعب نأاينطولا ينفلا ريدملا
اوقلأا˘ت د˘ق ط˘سساوأ’ا ن˘ي˘ئاد˘ع˘لا
جئاتنلا» : احرسصم زيمم لكسشب
ىلا ريسشت نوؤوادعلا اهققح يتلا
ولع ىلع مهنم شضعبلا ديكأات

ةماسسأا اذكو دناوق لثم ،هبعك
ماقرأ’ا ميطحت نأا ىرأا .دارسش
ء’ؤو˘ه فر˘ط ن˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
:ع˘با˘تو ،«د˘ي˘ج ر˘مأا و˘ه نا˘ب˘سشلا
ةرطيسس ةسسفانملا هذه تفرع»
فد˘ه˘لا ا˘مأا .ة˘با˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ء’ؤو˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م و˘ه ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
نو˘ل˘ث˘م˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا

.«ىوقلا باعلا لبقتسسم
ةلوطبلا نأاريكذتلل ريددجلا

يفن˘سصل ة˘يو˘ت˘سشلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ر˘˘با˘˘كأ’ا و ا˘˘ما˘˘ع02 ل˘˘˘˘قأا

ءادع604 ةكراسشم تفرعو
ذه يف ةءادع481 مهنيب نم
اسصاسصتخا43 ميظنت مت ثيح
يمتنيو ،دايبملوأÓل اريسضحت
ى˘لإا نو˘كرا˘سشم˘لا نوؤواد˘ع˘˘لا

ةطبار رفوتت ثيح ،ةطبار13
رثكأا ىلع ةمسصاعلا رئازجلا

ن˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع
مهنيب نم ءادع361 عومجمب
. .ةءادع96
م˘سسا ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘ح˘˘تو
«ينامح رداقلا دبع» موحرملا
با˘ع˘لا دا˘ج˘مأا د˘حأا نا˘˘ك يذ˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
بقلب جو˘ت ثي˘ح ،تا˘ن˘ي˘ع˘برأ’ا
7491 ماع ايقيرفإا لامسش لطب
ه˘˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خا ي˘˘˘ف شسنو˘˘˘ت˘˘˘˘ب
.«عناوم م000.3 لسضفملا
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ةيعارسشلا ةسضايرلا
ىوتسسم ىلع ديسشيسس زكرملا
ةمسصاعلاب «تÓباسصلا» هزتنم

Òسضحتلا زكرم عورسشم قÓطإا
«Òم باك» هيفÎلاو

قÓطإا متي نأا رظتنملا نم
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘سشنإا عور˘˘˘˘˘سشم
فيرعتلل ه˘ي˘فر˘تو ر˘ي˘سضح˘ت
تحت ةي˘ئا˘م˘لا تا˘سضا˘ير˘لا˘ب
ابير˘ق «ر˘ي˘م با˘ك» ة˘ي˘م˘سست

هز˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب «تÓ˘˘˘با˘˘˘سصلا»
هب تدافأا امبسسح ،ةمسصاعلا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
اذ˘˘˘ه ل˘˘˘خد˘˘˘˘يو .عار˘˘˘˘سشل˘˘˘˘ل
ريوطتلا راطإا يف عورسشملا

ةسضا˘ير˘لا هذ˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
د˘ي˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘م يذ˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
«ابيرق دسسجتي نأا» بقترملا
ةيلارديفلا ل˘سصو˘ت˘ت ا˘مد˘ع˘ب
ة˘˘ط˘˘بار ع˘˘م «قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘˘لا»
اذكو رئازجلا ةي’ول عارسشلا

ةسضايرلاو بابسشلا ة˘ير˘يد˘م
.ةي’ولا تاذل
تن˘˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ءاسضما نع عارسشلا ةيداحتا

ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا» ى˘˘ل˘˘˘ع كي˘˘˘سشو
شسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘سش
،«ىسسرملل يدلبلا يبعسشلا

نكمتتسس اه˘ب˘جو˘م˘ب يذ˘لاو
ةينطولا تابختنملا فلتخم
نم ةدافتسس’ا نم» عارسشلل
ةي˘ئا˘م˘لا ق˘فار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا
تاذ بسسح ،«تسسو˘ف˘˘ن˘˘ما˘˘ت
.ردسصملا
قوزع د˘م˘ح˘م نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
هباختنا دع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م عر˘سش
41 موي ةيلاردي˘ف˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر
ديسسجت ي˘ف1202 شسرا˘م
ريوطت فدهب هلمع ططخم
ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘سضا˘ير˘لا هذ˘˘ه
لثمأ’ا لفكت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا
.ةبخنلا ييسضايرب
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ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ي
ءا˘˘ه˘˘نإاو ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل
ايق˘ير˘فإا م˘مأا شسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت
،ة˘˘ن˘˘كم˘˘م ةرو˘˘˘سص ن˘˘˘سسحأا˘˘˘ب
ةسسدا˘سسلا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ةعومج˘م˘لا ن˘م˘سض ةر˘ي˘خأ’او
ةيسسمأا اهؤوارجإا ررقملا ةنماثلا
اناوسستوب فيسضلا مامأا مويلا
Óيل ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب
.ركاسشت ىفطسصم بعلمب

ي˘ف ’’ر˘سضخ˘لا’’ ح˘˘م˘˘ط˘˘يو
نيلداعت دعب ديدج نم زوفلا
جراخ نيريخأ’ا نيءاقللا يف
يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز ما˘˘مأا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا

مغرلابو ،يلاوتلا ىلع ايبمازو
ر˘ي˘غ ءا˘ق˘ل˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن نأا ن˘˘م
ن˘ي˘ق˘ير˘˘ف˘˘لا Ó˘˘كل ة˘˘ير˘˘ي˘˘سصم
تنمسض دق رئازجلا نأا رابتعاب
يسصقأا يذلا تقولا يف ،اهلهأات
قا˘˘ب˘˘سس ن˘˘م شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
لا˘م˘ج لا˘˘ب˘˘سشأا نإا˘˘ف ،ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
ةلسصاوم يف نوبغري يسضاملب
نود ءا˘ق˘ل32 د˘ع˘ب راو˘سشم˘لا

م˘قر ن˘˘م بار˘˘ت˘˘ق’او ةرا˘˘سسخ
62 ـب راو˘ف˘يد تو˘ك بخ˘ت˘ن˘م
.ةراسسخ نود ءاقل

،ايبماز ةهجاوم رارغ ىلعو
بخا˘˘ن˘˘لا نا˘˘كمإا˘˘˘ب نو˘˘˘كي˘˘˘سس
زئاكر ىلع دامتع’ا ينطولا

ةروسص يف اددج˘م ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
نايفسس ،زر˘ح˘م شضا˘ير د˘ئا˘ق˘لا
،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘لو˘˘غ˘˘ف
نب ليعامسساو يدنام ىسسيع
ن˘ب ع˘فاد˘م˘˘لا كلذ˘˘كو ر˘˘سصا˘˘ن
ذ˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس
فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘ت˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع
ديسشر حانجلا بايغ ةهجاوملا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘سصإا بب˘˘سسب لاز˘˘˘غ
ط˘˘سسوو ،ل˘˘حا˘˘كلا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
يذ˘لا د˘ي˘ب˘ع يد˘ه˘م ناد˘ي˘م˘˘لا
دعب هيدانب قاحتل’اب هل حمسس
.ايبماز ءاقل

اناوسستوب ةهجاوم
هوجولا فاسشتك’ ةسصرف

ةديدجلا
ةباثمب ءاقللا اذه نوكيسسو

ن˘م ءا˘م˘سسأ’ا شضع˘ب˘ل ة˘سصر˘˘ف
بختن˘م˘لا ناو˘لأا شصم˘ق˘ت ل˘جأا
رارغ ىلع ةرم لوأ’ ينطولا

كيو˘˘لاو بع’ ة˘˘بو˘˘ط د˘˘م˘˘حا
ف˘سسا˘خ ل˘فو˘˘ن ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا
Óيدنوت فوفسص يف طسشانلا
ىطخ ىلع ريسسلاو يلاغتربلا

ناديم طسسوتم يقورز زمار
لجسس يذلا يدنلوهلا يتنيفت
لÓ˘˘˘خ ى˘˘˘لوأ’ا ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
.ايبماز مامأا يناثلا طوسشلا

لبق يريسضحت ءاقل
تايفسصتلا صضوخ

ملاعلا صسأاكل ةلهؤوملا
ريخأ’ا ءاقللا اذه نوكيسسو

ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا ي˘˘ف
لبق ،يسضاملب لامج لابسشأ’
ملاعلا شسأاك تايفسصت ةرسشابم
ناوج يف يتوبيج مامأا ،2202
ىلوأ’ ةلوجلا باسسحل لبقملا

تناكو ،ىلوأ’ا ةعومجملا نع
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلارد˘ف˘نو˘كلا
م˘˘كح˘˘لا تن˘˘˘ي˘˘˘ع د˘˘˘ق مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ارا˘تاو نو˘ج ي˘˘با˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب˘˘لا
اناوسستوب ‐رئازجلا ءاقل ةرادإ’
ه˘ي˘ل˘ي˘مز ن˘م ل˘ك ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب
بي˘˘˘ب˘˘˘حو ا˘˘˘ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ود˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
نو˘كي˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،لا˘يا˘كيدو˘ج
،اعبار امكح يروبك نوسسناف
كسش نود نم نوكيسس يذلاو
لبق ريسضح˘ت˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘سصر˘ف
شسأاك تا˘ي˘ف˘سصت را˘م˘غ لو˘خد
.ملاعلا

بختنملا نأا ركذلاب ريدجلا
ةعومجم˘لا رد˘سصت˘ي ي˘ن˘طو˘لا
دعب ةطقن11 ديسصرب ةنماثلا
تارا˘سصت˘نا ة˘ثÓ˘ث ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
يف يوباب˘م˘يز م˘ث ،ن˘ي˘لدا˘ع˘تو
اميف ،طاقن8 ـب يناثلا فسصلا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘مازو ا˘˘ناو˘˘سستو˘˘ب ي˘˘˘تأا˘˘˘ت
ن˘يز˘كر˘م˘لا ي˘ف نا˘˘ي˘˘سصق˘˘م˘˘لا
لكل طاقن4ـب عبارلاو ثلاثلا

.امهنم
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00:02 ةعاسسلا نم ةيادب اناوسستوب ‐رئازجلا

ةرؤسص لسضفأاب راؤسشملا ماتتخاو قلأاتلا ةلسصاؤمل «رسضخلا»

ةيميكحتلا ةلزهملا لازت ام
يف رسضخلا اهل شضرعت يتلا
ناك يتلاو ايبماز مامأا مهئاقل
ن˘م د˘يÓ˘يدأا م˘كح˘لا ا˘ه˘ل˘ط˘˘ب

ة˘ب˘ير˘لا ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت ر˘˘م˘˘ق˘˘لا رز˘˘ج
بارتقا عم اسصوسصخ كسشلاو
ةلهؤوملا تايفسصت˘لا قÓ˘ط˘نا
ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا م˘لا˘ع˘لا شسا˘˘كل
  .لبقملا ماعلا2202 رطق

ناك يذلا يميكحتلا ملظلا
ينطولا بختنملا هل ةسضرع
نأا ا˘ي˘ل˘ج ر˘ه˘ظأا ا˘ي˘ب˘˘ماز ما˘˘مأا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب دد˘ح م˘كح˘˘لا
قراوفلا مغر ةلباقملا ةجيتن
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةر˘˘ف˘˘سشم ل˘˘ئا˘˘سسر ل˘˘˘سسر˘˘˘يو
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘ل˘˘˘ل
لا˘م˘ج ا˘ه˘ج˘يو˘ت˘ت شسد˘ن˘ه˘˘مو
ةروسص هل مسسر˘يو ي˘سضا˘م˘ل˘ب
رئازجلا رظت˘ن˘ي ا˘م˘ل ة˘ح˘سضاو
ه˘ل ه˘ب˘ن˘ت ا˘م و˘هو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
ةياهن دعب راث يذلا يسضاملب
ىلعو مكحلا ىلع ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
ة˘ف˘سصب ي˘ق˘ير˘فإ’ا م˘ي˘كح˘ت˘لا

ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا ا˘ي˘عاد ة˘ما˘˘ع
ةيامحل مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا
.Óبقتسسم رئازجلا

تحت يسضاملب عورسشم
ةرفاسصلا ديدهت

ةيقيرفإ’ا

نأا ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو
ه˘˘˘ب ءا˘˘˘ج يذ˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘جأا ن˘˘˘م «ششتو˘˘˘كلا»
بهم يف بهذي دق رئازجلا
هذ˘˘ه تل˘˘سصاو˘˘˘ت اذإا ،ح˘˘˘ير˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا لزا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

يسضام˘ل˘ب دد˘سشو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
م˘˘ي˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ءازإا ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل
ىلإا عيمجلا ايعاد ،يقيرفإ’ا
بع˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘ق مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
نيب ام ناتسش نكل ،«فيظنلا»

لا˘˘حو ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب حو˘˘˘م˘˘˘ط
ةحا˘سسلا ي˘ف ا˘يور˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا
.ةيراقلا ةيوركلا

نع رئازجلا بايغ
«فاكلا» يف دجاوتلا

..رخآا ببسس
ةعانسص نع رئازجلا بايغ

نم بييغتب ،فاكلا يف رارقلا
ا˘ن˘ه د˘سصق˘˘نو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ةر˘˘كلا ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
او˘ب˘˘ي˘˘غ ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مهبييغت متي نأا لبق ،مهسسفنأا

هبقاوع نوكتسس ،جراخلا نم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘خو
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘˘ف نأ’ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يفو شسيل ناديملا فسسأÓلو
لسصافلا تارملا نم ديدعلا
،ةينف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘يد˘ح˘ت ي˘ف

نع ةجراخ ىرخأا رومأا امنإاو
ى˘ل˘ع ،ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا
لبق اهل ن˘ط˘ف˘ت˘ت نأا ر˘ئاز˘ج˘لا
.ناوأ’ا تاوف

نمث تعفد رئازجلا
دوجو مدع

ةحسضاو ةيجيتارتسسا
 «فافل»ـل

رئازجلا اوسصقي مل ةقرافأ’ا
يقيرفإ’ا داحت’ا ةقورأا نم
ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘نإاو
اوسصقأا نيذلا مه اهيلوؤوسسمب
يواهلا مهريي˘سست˘ب ،م˘ه˘سسف˘نأا
مهدعب ىرخأا ةرم تبثأا يذلا

ىو˘ت˘سسم˘لا ن˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك
هيلإا ل˘سصو يذ˘لا ي˘فار˘ت˘ح’ا
ل˘سضف˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

ا˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ’ ل˘˘˘˘جر
كل˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘نإاو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘سسلا
ن˘م ه˘ت˘ن˘كم ،ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا
يف ةيناثلا ة˘م˘ج˘ن˘لا ع˘ي˘سصر˘ت
،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا شصي˘م˘ق
بت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا شسكع ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
م˘ل يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا ي˘لارد˘ف˘˘لا
ةبسسانم نم رثكأا يف حجني
ةيوركلا تائيهلا ىلإا جولولا
.ةيراقلا
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مداقلا ناوج ⁄اعلا صسأاك تايفسصت قÓطنا ليبق

ايقيرفإا ‘ «رسضÿا» ددهي يذلا رطÿا ميكحتلا

ابمينيإا ءاقل مكح ديد–
فيطسس قافو ‐يÒجينلا

مك◊ا Úعت «فاكلا»
ةعمج دمحأا يتؤبي÷ا

ةهجاؤŸا ةرادإل
م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تن˘˘ي˘˘ع

ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تإÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
يتوبيجلا مكحلا مدقلا ةركل
ةرادإ’ ةعمج دم˘حأا نا˘م˘ي˘ل˘سس
نيب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ةارا˘ب˘م
يدانو ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ق˘ير˘ف
ةررقملا ،يريجي˘ن˘لا ا˘ب˘م˘ي˘ن˘يإا
«بعلمب يراجلا ليرفأا4 موي
.يلودلا «ابمينيإا ابلأا

ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م بسسح˘بو
قافولل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نإاف «كوبسسيافلا» يعامتج’ا
ن˘م ة˘ياد˘ب بع˘ل˘ي˘˘سس ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
مسسرب ،’اوز ةيناثلا ةعاسسلا
رود ن˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
شسأا˘˘ك ن˘˘م تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا
.مدقلا

ة˘ع˘م˘ج د˘˘م˘˘حأا نو˘˘كي˘˘سسو
دبع نابيل نم لكب اقوفرم
شسياو ديسشرو دمحأا قازرلا
نو˘كي˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ه’ارو˘˘ب
دومحم نيسسح رسصان دومحم
دانسسإا م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ع˘بار ا˘م˘كح
ى˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ظ˘فا˘ح˘م ة˘م˘ه˘˘م
امأا ،زا˘مو˘ق نا˘تر˘م ي˘ب˘ما˘غ˘لا
نو˘˘كي˘˘سسف ما˘˘ع˘˘لا بقار˘˘م˘˘لا
ي˘كا˘سص رد˘ن˘سسكلأا ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا
.تناسشأا
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ةيحسصو ةيلئاع بابسسأ’ عجار هرارق نوريماكلاب2202 «ناكلا» تايفسصت نم ةريخأ’ا ةلوجلا

ةينفلا ةسضراعلا ايمسسر رداغي يؤطعلب
نارهو ةيدؤلؤمل

ةسضراعلا نارهو ةيدولوم بردم دعاسسم يوطعلب رمع رداغ
فسشكو.شسمأا قيرفلا هدكأا ام بسسحب يمسسر لكسشب قيرفلل ةينفلا
يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع ةي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ق˘ير˘ف˘لا
يسضارتلاب يدانلا ةرادإا عم هدقع خسسف يوطعلب نأا «كوبسسياف»
رارمتسسا نود تلاح ةيلئاعو ةيحسص بابسسأ’ ةراد’ا اهتعجرأا يتلاو
ةلئاع تهجوتو اذه ،«ةوارمحلا »ـل ةينفلا ةسضراعلا ىلع بردملا
ركسشلاب يرادإ’او يبطلا مقاطلا اذكو ينف مقاط ،نيبع’ نم قيرفلا
ىلع هفارسشإا ةرتف ةليط اهمدق يتلا تادوهجملا ريظن يوطعلبل
ريدجلا.نايبلا فاسضأا «قيفوتلاو حاج˘ن˘لا ل˘ك ه˘ل ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م يدا˘ن˘لا
نم لك ةقفر بيترتلا ةمدقم يف دجاوتي نارهو ةيدولوم نأا ةراسشإ’اب
.ةطقن33 عومجمب ةرواسسلا ةبيبسشو فيطسس قافو
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نحنو رئاز÷ا يه مهألا :ةمحر نب
 ةؤقب ةمداقلا تاءاقلل Òسضحتلل ىعسسن
روطتي هنا ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعسس دكأا

فدهلا نأا احسضوم يزيلجنإ’ا ماه تسسيو هيدان عم موي دعب اموي
تاقاقحتسسÓل اديج ريسضحتلاو رسضخلا عم ةكراسشملا وه لوأ’ا
.ةمداقلا

يف نحن» : ةطلتخملا ةقطنملا ششماه ىلع ةمحر نب حسضوأاو
نأا انفدهو فورظلا نسسحأا يف ريسست تاريسضحتلا ةديج لاح
عم روطتأا انأا» :عباتو ،«ةمداقلا تاقاقحتسسÓل نيزهاج نوكن
عم ةكراسشملا لجا نم ةسصرف ىلع لسصحأا نأا ىنمتأاو ماه تسسيو
فدهلاو ،رئازجلا يه مه’او كراسشي نم مهي ’ هنا مغر رسضخلا

 .«ةفاسضإ’ا ميدقت وه دحاو
ب.م.يرسسيإا

ءاقب عم انأا نطاؤمكو بعÓك :يرمعلا نب
ؤه كلذ سسكع ديري نم لكو يسضاملب

 بختنŸا ودع
بختنملل يروحملا عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج فسشك

يسضاملب نيدلا لامج ينطولا بخانلا ءاقب ىنمتي هنأا ينطولا
،نطاومك وأا بعÓك ءاوسس رسضخلل ةينفلا ةسضراعلا شسأار ىلع
.2202 رطق لايدنوم ىلإا لهأاتلا ىقبي لوأ’ا فدهلا نأا احسضوم

يدحتلا عفر انيلعو ايقيرفإا لاطبأا نحن» :يرمعلا نب لاقو
ءاوسس اهدنع فقوتلا بجي ’ مدقلا ةرك يف ثدحت ةلثامم رومأاو
ءيسش لك ميدقت انفدهو نيسسفانملا لبق نم فنعلا وأا ميكحتلا
ودع وه يسضاملب ليحر نع ثدحتي نم لك» :عباتو ،«بختنملل
لكو هءاقب ىنمتأا يرئازج نطاومك وا بعÓك يننأ’ بختنملا

ة˘عز˘عزو ر˘سضخ˘لا ر˘ي˘سسكت˘ل ى˘ع˘سسي و˘ه˘˘ف شسكع˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي ن˘˘م
.«بختنملا

ب.م.يرسسيإا
دارفنإا ىلع بردتلا لسصاوي

  هتقايل ةداعتسسل نمزلا عراسسي سسانو
يلاطي’ا ينوتورك بع’و يرئازجلا يلودلا شسانو مدآا لسصاوي

Óغتسسم ،ةسصرف برقأا يف ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلل هتاريسضحت
نأا ةيلاطيإا ةيمÓعإا رداسصم تفسشكو.يلودلا فقوتلا ةرتف كلذ يف
هنم ايعسس ،شصاخ يندب رسضحم ةقفر دارفنا ىلع بردتي ،شسانو
ةيلسضعلا ةباسصإ’ا دعب اذه يتأايو ،ةيندبلا هتقايل لماك ةداعتسس’
بختنملا ةقفر دجاوتلا نم هتمرح يتلاو شسانو اهل شضرعت يتلا
بع’ نأا مولعملا نمو.اناوسستوبو ايبماز يتهجاوم يف ينطولا
عوبسسأ’ا ةكراسشملل ةيندبلا هتقايل لماك ةداعتسس’ قباسسلا يلوبان
.يلاطيإ’ا ينوتروك هيدان ةارابم يف لبقملا

طيمز.ع
  اناوسستوبو «رسضخلا» ةهجاومب اينعم نوكيسس

خابدÓغ يف ديدج بقلب جؤتي ينيعبسس نب
ايسسيروب عفادمو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار ر˘ي˘ت˘خأا

ةليكسشت يف ،شسرام رهسشل بع’ لسضفأاك يناملأ’ا خابدÓغنسشنوم
يدان ةرادإا تنلعأاو.قيرفلل يمسسرلا عقوملا رسشن ام بسسحب هيدان
لسصاوتلا ةسصنم ربع قيرفلل يمسسرلا باسسحلا ربع خابدÓغنسشنوم
رهسشل بع’ لسضفأاك ،ينيعبسس نب رايتخا نع «رتيوت» يعامتج’ا

نم جيوتتلا اذهب ،هرخفو هتداعسس يرئازجلا يلودلا ىدبأاو ،شسرام
.«رتيوت» ىلع يمسسرلا هباسسح ربع قيرفلا ةديرغت رسشن ةداعإا لÓخ

بختنملا ةقفر ايلاح دجاوتي ةنيطنسسق نبا نأا ةراسشإ’اب ريدجلا
باسسحل ا˘ناو˘سستو˘ب ما˘مأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘ه˘تارا˘ب˘م ر˘ي˘سضح˘ت˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا
.1202 ناك تايفسصت

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

  «لقعتسسا» ةمحر نب
ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘سضف
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ة˘˘م˘˘حر
ةر˘يا˘غ˘م ة˘يدا˘ع ر˘ع˘سش ة˘سصق˘˘ب
عم اهمدختسسي ناك يتلا كلتل
يزيلجنإ’ا ماه تسسيو هقيرف
بخا˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ب اذ˘˘˘هو
يذلا يسضاملب لامج ينطولا
هر˘سصا˘ن˘ع ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا د˘ير˘ي
ة˘مار˘سصبو ر˘ي˘ب˘ك طا˘ب˘˘سضنا˘˘ب
ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةر˘سضا˘ح نو˘كت ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
شصيمقل ري˘ب˘ك مار˘ت˘حا˘ب ا˘م˘ئاد
لثم شسرغ نأاو ةسصاخ رسضخلا

نأا ى˘˘ل˘˘˘ع لد˘˘˘ي رو˘˘˘مأ’ا هذ˘˘˘ه
فيرسشت ىلع لمعي ششتوكلا
.رومأ’ا طسسبأا يف ىتح ةيارلا

«ةهج لك يف ؤهار» رارسس
شسل˘ج˘م شسي˘˘ئر ثح˘˘ب˘˘ي
دبع فيطسس قافو ةرادإا
ذفنم نع رارسس ميركلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘مزأÓ˘˘ل ل˘˘حو
رظنلاب قيرفلاب ةسصاخلا
تا˘ط˘ح˘م˘لا ة˘م˘ي˘˘ق ى˘˘لإا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ةيحان نم ةسصاخ يدانلا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم د˘˘يد˘˘˘سست
تÓحرلا اذكو نيبعÓلا
رظتن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو يدا˘˘ن˘˘لا
تاعاسسلا ي˘ف ل˘سصاو˘ت˘ي
ن˘ي˘لوؤو˘سسم ع˘م ةر˘ي˘خأ’ا

دق ةقاطلا تاكرسش ىدحإا عم رارسس قافتا ىلع فارطأ’ا شضعب تدكأا دقو اذه ةلودلا يف رابك
.رومأ’ا ميسسرت راظتنا يف Óبقتسسم قافولا حلاسص يف نوكي دق ام وهو «زاغلنوسس» نوكت

ةلعسشلا عنقي بؤبيسش
«رفانسسلا» لاجÓع

ع˘نا˘سص ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘لا ردا˘سصم˘لا شضع˘ب تد˘كا
بوبيسش ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا باعلا
م˘جا˘ه˘م ي˘نادو˘سسلا ه˘ن˘طاو˘م عا˘ن˘قا ي˘ف ه˘ت˘ي˘˘ن
ةروسضخلا ىلا مامسضن’ا دسصق ةلعسشلا لÓهلا

ن˘م م˘غر˘لا˘ب يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘˘خ
ةسسفانم هل ينعملا ناو ةسصاخ رم’ا ةبوعسص
شسا يسسلا ةراد’ قبسسو اذه لÓهلا عم ةيقيرفا
دكؤوي ةرجانملا دحا نم احرتقم تقلت ناو يسس
ةلوطبلا يف ةبرجت شضوخ يف ىنعملا ةين هيف
ركفت ق˘ير˘ف˘لا ةرادا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نكمتي لهف هعم دقاعتلا ةيناكمإا يف اهتقو
ديمع ناولأا لمحب هنطاوم عانقإا نم بوبيسش
ة˘جا˘ح ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
؟هتنيط نم فاده ىلإا ةروسضخلا

سصاخ ميركت

ءامدق ةيع˘م˘ج ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘ل˘ي˘م˘ج ةردا˘ب˘م ي˘ف
ثيح ،مدقلا ةركل ةيقاوربلا مجن قيرف يبع’
ديقفلا حورل اديلخت ةيميركت ةارابم تمظن

قيرفل قباسسلا دئا˘ق˘لاو بعÓ˘لا ق˘ي˘فو˘ت ي˘لا˘خ
ةكراسشم ةرهاظتلا تده˘سشو ،ة˘ي˘قاور˘ب˘لا م˘ج˘ن
قيرفلل ةميدقلا ةيسضايرلا هوجولا نم ديدعلا
ه˘لا˘سصخو د˘ي˘ق˘ف˘لا حور اور˘سضح˘ت˘˘سسا ن˘˘يذ˘˘لا
،باقلأ’ا نم ديدعلا قيرفلا عم ققحو ةديمحلا
ينطولا مسسقلا ى˘لإا دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘هزر˘بأا
ةيسضاملا ةنسسلا ةايحلا رداغي نأا لبق ،يناثلا
.ايرث اديسصر هءارو اكرات

qarsana@essalamonline.com
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... ةيرسصنعلل ل
مج˘ن ن˘ل˘عأا ئ˘جا˘ف˘م ر˘ب˘خ ي˘ف
،يرنه يرييت قباسسلا ةكيدلا
لئا˘سسو ع˘ي˘م˘ج ن˘م ه˘با˘ح˘سسنا
ىت˘ح ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
ديزملاب تاسصنملا هذه موقت
ة˘ير˘سصن˘ع˘˘ل˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لا ن˘˘م
مجنلا ىحسضأاو ،تاقياسضملاو
ر˘ي˘ها˘سشم˘لا ثد˘حأا ي˘سسنر˘ف˘لا
ل˘ئا˘˘سسو نو˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ىل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
ءو˘˘˘˘سس بب˘˘˘˘˘سسب تنر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ’ا
هكراسش نايب يفو ،ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا

بع’ لاق ،مارغتسسنإاو كوبسسيافو رتيوت ىلع عباتم نويلم8.41 مهددع غلابلا هيعباتم عم
نم هبسضغ هنم اريبعت يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو عيمج نع هسسفن دعبيسس هنإا قباسسلا لانسسرأا
.يعامتج’ا لسصاوتلا تاسصنم ىلع موي دعب اموي ديازتت يتلا ةيرسصنعلا

15

ميكحتلا سسؤباك
هفيسضو اي˘بر˘سص ءا˘ق˘ل را˘ثأا
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا

ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لاو
باسستحا مدع دعب ةيملاعلا

مكح ناكو ،يعرسش فده
ا˘فد˘ه ى˘غ˘لأا د˘ق ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
يف ونايت˘سسير˘كـل ا˘ي˘عر˘سش
نا د˘˘˘ع˘˘˘ب39 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا
ط˘˘˘خ ةر˘˘˘كلا تزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
أاجافتو ،حوسضو˘ب ى˘مر˘م˘لا
با˘سست˘حا مد˘ع˘ب ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
يدهيسس ناك يذلا فدهلا
لبق ابسضاغ ونايتسسيرك رداغو ،لايدنوملا تايفسصت يف ةنيمث طاقن3 يلاغتربلا بختنملا
.هبسضغ نع اريبعت ناديملا ةيسضرأا قوف ةدايقلا ةراسش ىمرو ،ةارابملا ةياهن

؟!!..7‐7

ةيناثلا ةجردلا يرود يف ةهجاوم تعنسص
ى˘ل˘ع ته˘ت˘نا نأا د˘ع˘ب ثد˘ح˘لا ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا
لك يف فادهأا ةعبسسب يباجيإ’ا لداعتلا
ةيسسنوتلا ة˘ع˘ما˘ج˘لا تح˘ت˘ف ثي˘ح ،ة˘كب˘سش
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ةارا˘ب˘م شصو˘سصخ˘ب ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يسضايرلا مجنلاو ةيد˘م˘ح˘م˘لا˘ب ي˘سضا˘ير˘لا
ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ترر˘قو ،ي˘سسدار˘˘لا
ةارابملا فلم ةلاحإاو ةارابملا ةجيتن قيلعت

داحتÓل ةعبات˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأ’ا ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع
ةجيتنلا نأا لتحملا نم يتلاو يسسنوتلا

.اقبسسم ةبترم تناك
 «ماسصل» ةرادإا

؟...اهلتفلات يهار

حيرسست ىلا ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا ريسست
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ مد˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ةبيايط مجاهملا امهب ينعنو يئانثتسس’ا

ىلا رظنلاب كلذو يلاو باعلأ’ا عناسصو
لاوط امهتامدخ نم قيرفلا ةدافتسسا مدع
ادج حسشرملا نمو اذه ةيسضاملا تاءاقللا
ح˘ير˘سست ى˘ل˘ع «ما˘˘سص’» ةرادا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت نا
كلذو فيط˘سس قا˘فو ءا˘ق˘ل د˘ع˘ب م˘جا˘ه˘م˘لا
شضعب نم جربلا نبا ةاناعم ىلا رظنلاب
لÓ˘خ ار˘ي˘ث˘ك ترر˘كت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘سص’ا
نكميو اذه ةريخ’ا ةيبيردتلا شصسصحلا
راسس يئان˘ث˘ت˘سس’ا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا نأا˘ب لو˘ق˘لا
نوك نم مغرلاب ةيعمجلا ىلع بلسسلاب
ة˘فا˘سض’ا م˘يد˘ق˘ت ع˘قو˘ت˘ي نا˘˘ك ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
. ششيعي ةبيتكل ةوجرملا
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ةÓسصلا تيقاؤم

  هتقايل ةداعتسسل نمزلا عراسسي سسانو ̂ 
ةهجاؤملا ةرادل ةعمج دمحأا يتؤبيجلا مكحلا نييعت » فاكلا» ̂ 

موجهلا معد ىلع ةرادإ’ا عم قفتا هنا دكأا

نع رذتعا ؤباج :يناميلسسؤب
رظتنن..سشارحلا يف عيقؤتلا

يمسساڤب انلاسصتاو ةجرارد در
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نوريماكلاب2202«ناكلا» تايفسصت نم ةريخأ’ا ةلوجلا

نارهو ةيدولوم ةيدملا يبملوأا صشار◊ا دا–إا

ينيعبسس نب
ديدج بقلب جؤتي

خابدÓغ ‘

«رسضÿا» ةهجاوÃ اينعم نوكيسس
  اناوسستوب و

00:02 ةعاسسلا نم ةيادب  اناوسستوب ‐رئازجلا
ةرؤسص لسضفأاب راؤسشملا ماتتخإا و قلأاتلا ةلسصاؤمل «رسضخلا»

ةيحسص و ةيلئاع بابسسأ’ عجار هرارق

ةسضراعلا ايمسسر رداغي يؤطعلب
نارهو ةيدؤلؤم  ةينفلا

ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب لسصاوتي نيبعÓلا فيزن

نؤعطاقيو نؤجتحي نؤبعÓلا
فانئتسسلا ةسصح


