
فـــيزم يقار
اهتنباو هــتخأا لتقي

 ةــــياجبب

زـجحي تليسسمسسيت نمأا
ةدام نم ارتل2183

50صص   يتابنلا تيزلا
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بعسشلا ةم◊ ىلع اسضافح
ةينطولا هتدحوو يرئاز÷ا

همدع نم بارسضإلا ةلسصاوم رارق
 اقح ل هيف تبيسس

نم مألا نامرح ىلع صصنت
جاوزلا ةداعإا دعب ةناسضحلا

40 صص

صصسصختلا ناحتما ‘ ةموعزم تازواŒ لوحةلئاعلا روسضحب نيتيحسضلا فينعتو برسضب فرتعا ةبراسضملل ةهجوم تناك

50صص

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مألا تف˘˘˘˘سشك
ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةرازو نأا ،جابر˘ك ة˘ل˘ي˘ه˘سس ل˘م˘ع˘لا
نا˘˘م˘˘سضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةباجتسسلاب تدعو يعامتجلا
ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل
دعب كلذو ،ةعوفرملا ةينهملاو
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب تفر˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا نأا
.ةيزيجعت ريغو ةيعرسش

تايعيرسشتلا ‘ ةعسساولا ةكراسشŸا ¤إا بازحألا وعدي ينيوغ
30 صصدعوŸا اذه حا‚إل اهدهج ىراسصق لدبتسس حÓسصإلا نأا ¤إا اÒسشم

دعت لمعلا ةرازو
بلاطŸ ةباجتسسلاب

لمعلا يسشتفم

ةداملا طاقسسإل عيقوت ةلمح
ةرسسألا نوناق نم66

وعدي يدهملب
كسسمتلا ¤إا ةمئألا

يطسسولا باطÿاب

30 صص

40 صص

ناسضمر رهسشل ابسسحت بونجلا نم يموي نيومت عم

›اعلا ميلعتلا ةرازو
ةيلك ‘ قق–

نارهوب بطلا

Ÿا ةقفارŸا و نيرمثتسسŸنيردسص،
:نامحرلا دبع نب

تايلث‡ حتف
ةيمومعلا كونبلل

ابيرق ايقيرفإا ‘
40 صص

50صص

موحللا نم نط0052 داريتسسا
اـــينابسسإا نــم ءارـــمحلا

40 صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نيبرتغملا طسسو ةبيخ

ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا دو˘شست ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
دوجو مدع ببشسب جراخلا يف نييرئازجلا

ثيح ،دودح˘لا ح˘ت˘ف ى˘لإا ر˘ي˘ششت تار˘ششؤو˘م
لوخدلاو مهلهأا ةيؤور ىلإا نوريثكلا قوتي
ةيحشصلا فورظلا نكل نطولا ضضرأا ىلإا

لودلا يف اميشس ءابولا ةريتو عجارت مدعو
يف ىغتبملا قيقحت نود لوحي ةيبوروألا
كلذ ديشسجت راظتنا يفو ،نهارلا تقولا
ليوحت نيبرتغملا نم ريثكلا ررق ،ام اموي
ءاشضق لجأا نم ىرخأا قطانم ىلإا مهرظن
بشسح د˘ي˘كألا ن˘كل ،فا˘ي˘ط˘شصلا م˘شسو˘م
ل˘هألا ط˘شسو ف˘ي˘شصلا ءا˘شضق نإا˘ف ءلؤو˘˘ه
ةه˘كن ه˘ل ن˘طو˘لا ن˘شضح ي˘فو با˘ب˘حألاو
.رخآا ناكم يأا يف اهداجيإا نكمي ل ةشصاخ

 لحز بكوك نم ةريبخ

ة˘يذ˘غ˘ت˘لا لو˘ح ة˘ي˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت ة˘˘شصح ي˘˘ف
ىلع لاج˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘خ تلا˘ق ة˘ي˘ح˘شصلا
ةيمشسوملا هكاوفلا كÓهتشسا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نإا تلا˘قو لا˘ق˘تر˘ب˘لاو «ن˘يرد˘نا˘م˘لا» ل˘ث˘م
و˘هو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شسأا
ةر˘ي˘ث˘ك لا˘ع˘فأا دودر را˘ثأا يذ˘لا ح˘ير˘شصت˘لا

،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف نطق˘ت د˘ق ةد˘ي˘شسلا هذ˘ه نأا ن˘ي˘ع˘م˘ج˘م
هذه راعشسأا ىلإا رظنلاب Óثم لحز بكوك
ف˘ن˘شص ضصخألا˘بو ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لا ة˘ه˘كا˘ف˘لا
رانيد005 تد˘ع˘ت ي˘ت˘لا «ن˘يرد˘˘نا˘˘م˘˘لا»
تÓحملا ضضعب يف دحاولا مارغوليكلل
نع امأا ،هكاوفلاو رشضخلا عيبب ةشصاخلا
ام هرعشس حوارتي لوبقملا فنشصلا لاقتربلا
راعشسألا هذه لهف رانيد002 ىلا051 نيب
.نوقلعملا لوقي لوانتملا يف

 ةعاسس42 ىدم ىلع جاعزإا

عقوم يف لدع تانكشس ءانب لاغششأا تلكشش
ةمشصاعلاب هللا دبع يد˘ي˘شسل ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘تا˘عز
ضضع˘ب د˘كأا ثي˘ح ،نا˘كشسل˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘عاد˘˘شص
ةششرولل ةيذاحم˘لا تارا˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

ة˘لوا˘ق˘م˘لا نإا ،ا˘شضيأا لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لاو
موقت ةيكرت ةكرشش يهو ءانبلا ةيلمعب ةفلكملا
ام ةعاشس42 رادم ىلعو راهن ليل لاغششألاب

تاوشصأا نم اريثك نوررشضتي ناكشسلا لعج
،Ó˘ي˘ل ا˘م˘˘ي˘˘شس لا˘˘م˘˘ع˘˘لا خار˘˘شص اذ˘˘كو تلآلا

ةعراشستم ةريتوب لاغششألا ةعباتم نأا نيدكؤوم
و تانكشسلا لاغششأا ءاهنإا لجأا نم ايباجيإا ارمأا
حورب يلحتلا نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘با˘ح˘شصأل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شس
.Óيلق ةيلوؤوشسملا

ةفثكم ةبقارم

ةيطرشش ةيلمع ،ل˘ج˘ي˘ج ن˘مأا ح˘لا˘شصم تم˘ظ˘ن
عراو˘ششو ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘شش ة˘˘ع˘˘شساو
يقئاشس ةئف ةشصاخ ةفشصب تفدهتشسا ،ةنيدملا
ةبقارم نع ترفشسأا ةيلمعلا ،ةيرانلا تاجاردلا

مت اهلÓخ نم ةيران ةجارد002 نع ديزي ام
ميدقت مدع ضصو˘شصخ˘ب ة˘ف˘لا˘خ˘م84 رير˘ح˘ت
مدع ضصوشصخب ةفلاخم02 ،اهنيح يف قئاثولا
ىلإا ةيران ةجارد53 فيقوت عم ،ةذوخلا ءادترا

امأا  ةيرادإلا قئاثول˘ل ا˘ه˘با˘ح˘شصأا م˘يد˘ق˘ت ة˘يا˘غ
60 ليجشست مت ةيرورملا حنجلا ضصوشصخب

عاشضخإا مت قايشسلا ضسفن يف ،ةفلتخم حنج
ةبكرم831 برا˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘مو ضصخ˘˘˘شش502
.ةينمألاو ةيرادإلا ةبقارملل

qarsana@essalamonline.com
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ةيقرت نم ديفتسسي دسساف فظوم
ع˘˘شضو م˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ىدحا˘ب ضسا˘ي˘ج˘يد˘لا˘ب ف˘ظو˘م
ةباقرلا تحت ةيبرغلا تايلولا
ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م بب˘شسب ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا
دا˘شسف˘لا ا˘يا˘شضق ي˘ف ا˘ي˘ئا˘˘شضق
ر˘ي˘ي˘شست˘ب ة˘ل˘˘شص ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
يذلا تقولا يفو ةشسشسؤوملا

اذه فيقو˘ت ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي نا˘ك
ةرادإا˘ب اذإا˘ف ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ر˘˘ي˘˘خألا
يف هنيي˘ع˘ت رر˘ق˘ت ة˘شسشسؤو˘م˘لا

لهف ةحلشصم ضسيئر بشصنم
را˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ي رار˘˘˘ق˘˘˘لا
لدب داشسف˘لا ر˘ها˘ظ˘م ع˘ي˘ج˘ششت
قيرطلا دشسل ءاج مأا اهتبراحم
ةعنتقم ةرادإلا نأا ما ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت لازي ل يذلا هيف هبتششملا ةءاربب ماعلا يأارلا ليلشضتو
 .؟ىرت اي ةشسشسؤوملا ةرادإا فقوم نوكي فيك ةلادعلا لبق نم هتنادإا لاح يفو فظوملا ةءاربب

ششوسشغم قسشرت داومو لسسعم
ى˘˘˘لا تدرو تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ثا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناغلبي نيشصخشش مايق اهدافم مهحلاشصم
نم ناردحني ةنشس53و93 رمعلا نم
تا˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع نازو˘ح˘ي  ،ة˘م˘لا˘ق ة˘˘يلو
داومو لشسعملا) غبتلا ةدام نم ةربتعم
غبتلا ع˘ي˘ب˘ل يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ل˘خاد (غ˘ب˘ت˘لا

ةيدلب ةطرغوي جهنب نئاكلا تيربكلاو
ةعباتلا ثا˘ح˘بلا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ،ة˘م˘لا˘ق
ةيمك زجح نم ةملاقب ينطولا كردلل
قششرتلا داومو لشسعملا ةدام نم ةربتعم
،نيشصخشش20 فيقوت نع ةيلمعلا ترفشسا ثيح ،هنع غلبملا يراجتلا لحملا لخاد تناك
.اهقحاولو ةششيشش مشسبم5792 ،عاونألا ةفلتخم لشسعملا ةدام نم ةدحو8101 زجحو

لÓح ةجاردلا لاومأا
كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت

عا˘جر˘ت˘شسا ن˘م م˘هار˘با دلوأا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ضصخ˘ششل كل˘م ،ة˘قور˘شسم ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
، (ة˘م˘ل˘ع˘لا) ف˘ي˘ط˘شس ة˘يلو ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ي

دارفأا مايق ءانثأا دوع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
عقو رورم ثداح ةنياعمب ةيلحملا ةقرفلا
ةيدلب دايع نب نيع ةيرق ةئزجتلا يحب
ةجاردلل مهت˘ن˘يا˘ع˘م د˘ن˘عو ،م˘هار˘بأا دلوأا
م˘قر˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ثدا˘ح˘لا ل˘ح˘م ة˘يرا˘ن˘˘لا
كو˘كشش را˘ثأا ا˘م˘م ،ى˘ح˘م˘م ي˘ل˘شسل˘شست˘˘لا
ثحب لحم ةيرانلا  ةجاردلا نأا تنيب تايرحتلا.. رششحملاب اهعشضوو اهزجح متيل ،نيققحملا

.فيطشس ةيلو ةملعلا ةيدلبب يلشصألا اهكلام نم تقرشس اهنوك ،9102 ربمفون رهشش ذنم

 قاوسسألاب يناوألا ىمح
˘ما˘يألا هذ˘˘ه تل˘˘ع˘˘ت˘˘ششا

يف يناوألا ءارشش ىمح
ثيح ،ةينطولا قاوشسألا
تابر نم ريثكلا موقت
ضضعب ديدجتب تو˘ي˘ب˘لا
رهششل ادادعتشسا يناوألا

يهو ،كرابملا ناشضمر
،نمز ذنم ةثراوتم ةداع
ةو˘˘شسن˘˘لا ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘˘ت ذإا
ميركلا رهششلا ةشسادقب
ضضع˘ب ءار˘˘شش ل˘˘جأا ن˘˘م
تامزلتشسملا

ي˘˘˘˘˘˘ناوألا ضصخألا˘˘˘˘˘˘بو
اعفادت قلخ يذلا رمألا

تÓحملا ضضعبب اريبك
اميف ،Óثم ولدلا يف لكأان انك ماعلا لوط اننأاكو لوقي مهدحا لعج ام ،ةمشصاعلا قاوشسأا يف
بناج ىلإا خبطملا يف ةميدقلا ءايششألا ضضعب ديدجتل ةبشسانم ميركلا ناشضمر نإا ىرخأا تلاق
.تابشسانم اذكه يف هنع ءانغتشسلا نكمي ل يذلا ضصاخلا فيظنتلا
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watan@essalamonline.com

ءاقل لÓ˘خ ،يد˘ه˘م˘ل˘ب لا˘قو
ةيلو ةمئأاب ه˘ع˘م˘ج ي˘ه˘ي˘جو˘ت
تاريشضحتلا راطإا يف ،ةزابيت
ر˘ه˘شش لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ،م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كلا نا˘˘˘˘˘شضمر
تقو يأا نم رثكأا نووعدم»
با˘ط˘خ˘لا˘ب كشسم˘ت˘ل˘ل ى˘˘شضم
يراشضحلا يط˘شسو˘لا ي˘ن˘يد˘لا
باطخ ،قرفي لو عمجي يذلا
ةنينأا˘م˘ط˘لاو ة˘ن˘ي˘كشسلا ر˘ششن˘ي
ةمحل ضسركيو نييرئازجلا نيب
.«ةينطولا هتدحوو بعششلا

ة˘ن˘ت˘˘ف˘˘لا ةا˘˘عد نأا» فا˘˘شضأاو
،ي˘مÓ˘ظ˘لا ر˘كف˘لا ي˘˘جور˘˘مو
يف ةمئألا م˘ه˘ما˘مأا نود˘ج˘ي˘شس
نع عافدلل ىلوألا فوفشصلا
او˘ل˘ع˘ف ا˘م˘˘ك ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ن˘˘طو˘˘لا

ي˘ف م˘ه˘تو˘ق ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ن˘˘هر˘˘بو
ة˘مÓ˘شسو ن˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘طاو˘م˘لاو د˘ل˘ب˘لا
.«انوروك ةحئاج راششتنا

تلواحم» نإا ريزولا لاقو
ل نم اهردشصم ،ةنتفلا عرز
‐لاق املثم‐ مهو ،مهل خيرات
ةد˘حو م˘ه˘˘ج˘˘عز˘˘ت ةر˘˘شسا˘˘م˘˘شس
مهل يدشصت˘لا بج˘يو ا˘ن˘ب˘ع˘شش
ركفلاو ملعلا حÓشس لÓخ نم
.«ظعولاو

ن˘˘م˘˘ث ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ة˘م˘ئألا ه˘ب ما˘ق ا˘˘م يد˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ب
ةنشسلا عاطقلا يفظوم ةفاكو
ةيعوتلا تÓمح نم ةيشضاملا

ضسور˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
،(91˘˘˘‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك) ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا ع˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘كتو
ق˘˘ل˘˘غ لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
ركذلا تاقلح فقوو دجاشسملا

هجوتلاب ،ميركلا نآارقلا ظفحو
ةينورت˘كلإلا تا˘شصن˘م˘لا و˘ح˘ن
ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شسوو

ضسورد˘˘لا ثب˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةلشصاومو ،ةينيدلا ظعاوملاو
ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘ششإلا

.ميركلا نآارقلا ةظفح
د˘جا˘شسم˘لا ح˘ت˘ف رار˘˘ق ن˘˘عو

لÓ˘خ ح˘يوار˘˘ت˘˘لا ةÓ˘˘شص ءادأل
ريزولا ربتعا ،ليشضفلا رهششلا
نواهتلا ينعي ل» رارقلا اذه نأا
تاءار˘˘˘˘˘˘جإا مار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
راششتنا نم د˘ح˘ل˘ل ضضور˘ف˘م˘لا
حتف عنم نأا افيشضم ،«ةحئاجلا
ن˘˘كي م˘˘ل» ءو˘˘شضو˘˘لا تو˘˘˘ي˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ا˘م˘نإاو ا˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
نمب ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ي˘شصو˘ت
ةيملعلا ةنج˘ل˘لا ءا˘شضعأا م˘ه˘ي˘ف
ع˘شضو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
.«اندÓب يف يئابولا

فششك ،ر˘خآا د˘ي˘ع˘شص ى˘ل˘عو
ةمهاشسم» نع لوؤوشسملا تاذ
ءانب يف انشسحم643 نم ديزأا

ةبشسنب ةينيد لكايهو دجاشسم
،ةشصاخلا م˘ه˘لاو˘مأا ن˘م 001%
042 ن˘˘م د˘˘يزأا ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسمو
وأا قو˘ف˘ي ا˘م˘ي˘ف ار˘خآا ا˘ن˘شسح˘˘م
زاجنإا ةفلكت نم %05 لداعي

ا˘م˘ي˘عد˘ت ،ة˘ه˘˘با˘˘ششم ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ه˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب˘˘ل
.«نطولا تايلو

ىلإا ةمئألا ريزولا اعد امك
لولح ليب˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘تو قÓ˘طإا»
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ل ،م˘˘ير˘˘كلا ر˘˘ه˘˘ششلا
ىلع دجاشسملا نييزتو فيظنت
ءا˘ي˘حألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ششت نأا
تح˘ت كلذو ،ا˘ه˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىذألا ةطامإا ةبعشش ءايحإا راعشش
هتوعد ادد˘ج˘م ،«ق˘ير˘ط˘لا ن˘ع
لك يداف˘ت» ل˘جأا ن˘م را˘ج˘ت˘ل˘ل
ةبراشضملاو راكتحلا لاكششأا

.«راعشسألا عفرو
ىلإا يدهملب ةرايز نأا ركذي

نيششدت اشضيأا تل˘م˘شش ،ةزا˘ب˘ي˘ت
ضسيداب نب ديمحلا دبع دجشسم
ة˘يد˘ل˘ب) و˘با˘شش د˘ي˘ق˘ع˘لا ي˘˘ح˘˘ب
ةبارقل عشستي يذلا (ليعامشسوب
ىلع فقو امك ،لشصم0005
ةينآارق ة˘شسرد˘م زا˘ج˘نإا لا˘غ˘ششأا

ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م
نيأا ،ةزابيت ةيدلبب يمÓشسإلا

اذ˘˘ه لا˘˘غ˘˘ششأا ة˘˘ب˘˘شسن تل˘˘شصو
،ةئاملاب09 وحن ىلإا قفرملا

Ó˘ك ءا˘ن˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع

قتا˘ع ى˘ل˘ع تنا˘ك ن˘ي˘ق˘فر˘م˘لا
لكب Óفكت ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ن˘شسح˘م
زاجنإلا فيراشصم

.ةينطولا هتدحوو يرئاز÷ا بعششلا ةم◊ ىلع اظافح

 يطسسولا باطÿاب كسسمتلا ¤إا ةمئألا وعدي يدهملب

ب سضاير

كشسمتلا» ىلإا ةمئألا ،ةزابيت ةيلوب سسمأا ،يدهملب فشسوي ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو اعد
.«يراشضحلا يطشسولا ينيدلا باطخلاب

‘اقثلا داشصتقلا ىدتنم حاتتفا ىدل

ندم ءاسشنإا وحن هجوتلا ةيمهأا دكؤوي دارج
 يئامنيسسلا جاتنإلا

د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘˘كأا
ةدارإا ىلع ضسمأا ،دارج زيزعلا
ة˘ق˘˘فار˘˘مو م˘˘عد ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا
ةرورشض ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،نا˘ن˘ف˘لا
نم ةفاقث˘لا عا˘ط˘ق˘ب لا˘ق˘ت˘نلا
ائبع لكششي كلهتشسم عاطق
ى˘لإا ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
بشصانمو ةورثلل جتنم عاطق
.لغششلا

ةيحاتت˘فلا ه˘ت˘م˘ل˘ك لÓ˘خو
ىد˘ت˘ن˘م حا˘ت˘ت˘فا ة˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
يذ˘لا ،ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا دا˘˘شصت˘˘قلا
ي˘لود˘لا ز˘كر˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘ي
ىلع دارج ددشش ،تارمتؤوملل
نم دوهجلا رفاشضت ةرورشض»
ةفاقث عاطق نم لاقتنلا لجأا

ىلع ائب˘ع ل˘كششي كل˘ه˘ت˘شسم
عا˘ط˘ق ى˘لإا ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م
رفومو ةورثلل جتنم يداشصتقا
م˘ها˘شسمو ل˘غ˘ششلا بشصا˘ن˘م˘˘ل
ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ي˘˘ف
ةموظنم يف اهتناكم ةداعتشسا
 .«ةيمـلاعلا ةحايشسلا

د˘كأا ،قا˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
م˘˘عد˘˘ل ة˘˘˘لود˘˘˘لا داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
رامثتشسلا اميشسل رامثتشسلا
ءاششنإا وحن هجو˘ت˘ل˘ل ،ضصا˘خ˘لا

امل»و ىربك ةيفاقث تاحاشسم
نمو .يئامنيشس جاتنإا ندم ل
اعد ،فدهلا اذه قيقحت لجأا
تاردابمب مايقلا ىلإا نيينعملا

ةفاقثلا داشصتقا ليعفتل ةيلمع
رود˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
قي˘ق˘ح˘تو ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل يو˘بر˘ت˘لا
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘لا
قفرمـلاو يوبرتلا يمو˘م˘ع˘لا
ةلشصاومو يفاقثلا يمو˘م˘ع˘لا
ةيعشضو نيشسحت ىلع لمعلا
ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
معدي امب ةي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘حا˘ي˘شسلا
يف مهشسيو ةيلخادلا ةحايشسلا

.بناجألا حايشسلا بذج
د˘˘كأا ،ضصو˘˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو

رامثتشسلا ةرورشض ىلع دارج
ن˘ي˘ب ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
نم ،ةحايشسلا ريوطتو ةفاقثلا

يفاقث ىوت˘ح˘م ءا˘ط˘عإا لÓ˘خ
ع˘˘قاو˘˘م˘˘لاو ثار˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘ث˘˘ي
ند˘م˘لاو ف˘حا˘ت˘م˘لاو ة˘ير˘ثألا
ن˘ل ى˘ع˘شسم و˘هو ،ة˘ق˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا
ةيجيتارتشسا عشضوب لإا ققحتي
حاجنلا فورظ رفوت ةمكحم
اءدب ةمادتشسم ةي˘م˘ن˘ت غو˘ل˘ب˘ل
ةيتحتلا ىنبلا يف رامثتشسلاب
.ةيرششبلا دراومـلا ليهأاتو

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
جو˘ت˘ن˘م˘لا قو˘˘شس ط˘˘ي˘˘ششن˘˘تو
يف نيلعافلا ةقفارمو يفاقثلا
فييكت يف ي˘فا˘ق˘ث˘لا ل˘ق˘ح˘لا
تا˘يد˘˘ح˘˘ت ع˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن
ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لا رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا

قلعت ا˘م ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘ن˘م˘قر˘لاو
ةراج˘ت˘لاو ي˘م˘قر˘لا با˘ت˘كلا˘ب
ءاشضف رفوت يتلا ةينورتكلإلا

جو˘ت˘ن˘م˘لا ق˘يو˘˘شست˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘م
˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا اذ˘˘كو ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ششب
ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لاو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
 .ةددعتمـلا ةيرشصبلا ةيعمشسلا

دارج ركذ ىرخأا ةهج نم
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب

اذه ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
اذيفنت تءاج يتلاو ،لاجملا
ةيروهمج˘لا ضسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ار˘ي˘ب˘ك ا˘ما˘م˘ت˘ها ي˘لو˘ي يذ˘لا
معد اهن˘مو ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا عا˘ط˘ق˘ب
ة˘عا˘ن˘شصلا ي˘ف ن˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلا

ةينطولا تارب˘خ˘لا ع˘ي˘ج˘ششتو
ءاششنإا معدو ناديملا اذه يف
ةعانشصلل ةيدعاق˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
نم ةيحرشسملاو ةي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا
ل˘ي˘ج˘˘شست˘˘لا تا˘˘هو˘˘يدو˘˘ت˘˘شسا

ز˘يز˘ع˘تو ضضور˘ع˘لا تا˘عا˘˘قو
طشسولا يف ةيفاقثلا ةطششنألا
خا˘ن˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ي˘˘شسرد˘˘مـلا

 .ينفلا عادبإÓل بشسانم
ي˘ف كرا˘ششي˘شس ،ةرا˘ششإÓ˘ل

تارازو ةد˘ع ىد˘ت˘ن˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نع نيلثممو ةيمشسر تائيهو
با˘ح˘˘شصأاو ة˘˘ي˘˘لود تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم
كونبو ةيرامثتشسا تاشسشسؤوم
نيي˘لودو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ءار˘ب˘خو
ةفاقثلاو داشصتقلا يلاجم يف
ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأل ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
نيجتنمو نينا˘ن˘فو ن˘ي˘ث˘حا˘بو
لاغششأا رودتشسو .تا˘ي˘ع˘م˘جو
هم˘ظ˘ن˘ت يذ˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه
تحت نونفلاو ةفاقثلا ةرازو
را˘م˘ث˘ت˘شسا ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا» را˘˘ع˘˘شش
لوح «يعم˘ت˘ج˘مو يدا˘شصت˘قا

تايلآا رارغ ىلع رواحم ةدع
ي˘ف تارا˘م˘ث˘ت˘شسلا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
يفاق˘ث˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ق˘يو˘شستو
ة˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ف هرودو
ضضر˘˘ع اذ˘˘كو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘قلا
لو˘ح تارو˘شصتو برا˘˘ج˘˘ت˘˘ل
امك .ي˘فا˘ق˘ث˘لا را˘م˘ث˘ت˘شسلا
يذلا ىدتن˘م˘لا اذ˘ه فر˘ع˘ي˘شس
ة˘ما˘˘قإا ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي
لو˘ح تا˘ششرو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلإا ةفاشضإلا˘ب روا˘ح˘م˘لا هذ˘ه
ددع ه˘ي˘ف كرا˘ششت˘شس ضضر˘ع˘م
اذكو ةيفا˘ق˘ث˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م
ىر˘خأاو ة˘ئ˘˘ششا˘˘ن تا˘˘شسشسؤو˘˘م
لاجملا يف لغتششت ةرغشصم
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا

ليومت تاشسشسؤومو قيدانشص
ع˘˘يرا˘˘˘ششم با˘˘˘ح˘˘˘شصأا اذ˘˘˘كو
ىدتنملا اذه فدهيو .ةيفاقث
ة˘فر˘ع˘م˘لا لدا˘ب˘ت ز˘يز˘ع˘ت ى˘˘لإا

ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو
يف ني˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ن˘ي˘ي˘لود˘لا

نم يفاقثلا داشصتقلا لاجم
با˘ح˘شصأاو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لاو ة˘ه˘˘ج
ةينفلاو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

ة˘حا˘تإا ع˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ريكفتلل نيكراششملل ةشصرفلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةيقرتب حمشست يتلا تاناهرلاو
لÓخ نم ءاوشس ةفاقثلا عاطق
وأا بيرد˘ت˘لا وأا تار˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا
ةفاقثلا ةرازول اقفو ،رباخملا

.نونفلاو
ز لانم

انيمأا ديزوب نب يزاغ ةيكزت
 هل اماع

بزح ءاسشنإا
نيينطولل فلاحتلا»
 «نييطارقميدلا
نÓعإلا ةمشصاعلاب سسمأا مت
بزح ءاششنإا نع يمشسرلا
نيينطولل فلاحتلا»
ةيكزتو ،«نييطارقميدلا

اماع انيمأا ،ديزوب نب يزاغ
ةليكششتلا هذهل
ىرجو.ةديدجلا ةيشسايشسلا

رمتؤوملا لاغششأا لÓخ كلذ
ةليكششتلا هذهل يشسيشسأاتلا
مت ثيح ،ةديدجلا ةيشسايشسلا
ىلع ةيبلغألاب تيوشصتلا اشضيأا
فلاحتلل يشساشسألا نوناقلا

لمع تاششرو بيشصنت اذكو
يشسايشسلا عشضولا ةششقانم»ـل
هفرعت يذلا يداشصتقلاو
جورخللو ايلاح دÓبلا

تاحارتقا مشضت تايشصوتب
نيرمتؤوملا تاروشصتو
عنشص يف ةوقب ةكراششملل
رئازجلا ءانبو رارقلا
،راطإلا اذه يفو.«ةديدجلا
بزحلا اذهل ماعلا نيمألا دكأا

نأا هتيكزت بقع هل ةملك يف
ةيشسايشسلا ةليكششتلا هذه

نم نيينطو» مشضت ةديدجلا
لجأا نم نطولا قطانم فلتخم
ةدارإابو ةوقب ةمهاشسملا

رئازج ءانب يف ةخشسار
تائفلا عيمجل عشست ةديدج

.«روتشسدلا هيلع سصن املثم
عشضولا» نأاب ،ديزوب نب حشضوأاو
راششتنا ةجيتن يلاحلا يملاعلا

تايدحت فرعي انوروك ءابو
نمو لودلا لك ىلع متحي امم
لك دنجت نأا رئازجلا اهنيب
نم ةيداملاو ةيرششبلا اهتاردق
يف اميشسل اهتهجاوم لجأا
يداشصتقلا نيلاجملا

ثادحإا نم نكمتلل يشسايشسلاو
لك يف يرذج رييغت
.«نيدايملا

يف فلاحتلل ماعلا نيملا زكرو
ةرورشض ىلع راطإلا اذه
يف ةأارملاو بابششلا كارششإا»
طاششنلا يفو ءانبلا راشسم
عنشص لجأا نم يشسايشسلا
ازربم ،«يقيقحلا يدحتلا
ملاع جولو» ةيمهأا
ةفرعملاو ايجولونكتلا

ثادحإا لجأا نم ءاكذلاو
.«ةيباجيلا ةيمنتلا

 ب يشساشس

دعوŸا اذه حا‚إل اهدهج ىراشصق لدبتشس حÓشصإلا نأا ¤إا اÒششم
 تايعيرسشتلا ‘ ةعسساولا ةكراسشŸا ¤إا بازحألا وعدي ينيوغ

حÓشصإلا ةكرح ضسيئر اعد
موي ينيوغ يلÓيف ينطولا
ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ضسمأا
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسلا باز˘˘˘حألا
ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسلا
ىلإا فد˘ه˘ي با˘ط˘خ دا˘م˘ت˘عا˘ب
ة˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘تو فو˘˘˘ف˘˘˘شصلا ضصر
.ةينطولا ةمحللا

ي˘ف ة˘كر˘ح˘لا ضسي˘ئر د˘˘كأاو
ةيلو بتكمل ةيريطأات ةودن
نأا هبزحل ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘˘˘˘ف بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم
ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ناوج21 يف اهؤوارجإا عمزملا
«ة˘لا˘ع˘ف» نو˘كت˘شس ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كششت نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ىراشصق لدبت˘شس ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا

دعوملا اذه حا˘ج˘نإلا ا˘هد˘ه˘ج
ى˘ل˘ع ا˘ه˘شصر˘ح ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
تاششرو لك يف ةكراششملا
اهمعدو ةلودلل ميلشسلا ءانبلا
ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب˘ل ه˘عور˘˘ششم ي˘˘ف

يف نيلعافلا لك عم ةديدج
.ةينطولا ةعومجملا

زر˘˘با ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘˘فو
تنا˘ك ة˘كر˘ح˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘يو˘˘غ
نم اهفقوم ميدقت يف ةقابشس
ل˘كششب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا

نم يتلاو ةيفافششبو حشضاو
ي˘ن˘طو ف˘قو˘م ءا˘ن˘ب ا˘ه˘˘نا˘˘شش
نيشصحت ىلإا وعدتو يرئازج
يف مهاشستو ةينطولا ةمحللا
ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
.عمتجملاو

ينيو˘غ را˘ششأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب
ةحوتفم هبزح باوبأا نأا ىلإا
يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل
را˘˘م˘˘غ ضضو˘˘خو ح˘˘ششر˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ةكرح نأا ازربم تاعيرششتلا
ىلع زيمتت ينطولا حÓشصإلا

نوكشسمي» نم نع هريبعت دح
اذهب .«ط˘شسو˘لا ن˘م ا˘شصع˘لا˘ب
ضسي˘˘˘ئر ر˘˘˘ب˘˘˘ع ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا
ه˘بز˘˘ح ضضفر ن˘˘ع ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
هحر˘ط˘ت ا˘م˘ل ي˘ع˘ط˘ق ل˘كششب
تاراشسم نم فارطألا ضضعب
ا˘م˘ي˘شس ةر˘ي˘ط˘خ˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘˘شصو

ةيلاقت˘نا ة˘ل˘حر˘م ى˘لإا ةو˘عد˘لا
ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا با˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لاو
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ي˘شسي˘˘شسأا˘˘ت
ةر˘ما˘ق˘مو ةر˘ما˘˘غ˘˘م هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
نم دقتنا امك .دÓبلا ريشصمب

م˘ئاو˘ق˘لا ةر˘ث˘˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
امك‐ اهناشش نم يتلا ةرحلا
ءا˘˘˘˘عو˘˘˘˘لا تي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ششت ‐لا˘˘˘˘˘ق
.يباختنلا

ر˘˘ي˘˘شس ضصخ˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ا˘˘مأا
ربتعا ةيباخ˘ت˘نلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

يرجت ةريخألا هذه نأا ينيوغ
ئبني لمم ة˘لو˘ب˘ق˘م» ةر˘ي˘تو˘ب
لباقملا يف ادقتنم «اهحاجنب
تا˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘ب
مدع رارغ ىلع ةيطارقوريبلا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا عور˘ف˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلا
م˘˘ئاو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘يد˘˘شصت˘˘لا˘˘˘ب
ةطلشسلا رخأاتو ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل
ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
بي˘شصن˘ت ي˘ف تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
.ةيدلبلا اهتايبودنم

ز لانم
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يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ي˘مألا تلا˘ق
لمعلا يششتفمل ةينطولا ةباقنلا
ح˘ير˘شصت ي˘ف جا˘بر˘ك ة˘ل˘ي˘˘ه˘˘شس
ةرازو نأا ،ضسمأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا»ـل
ءا˘˘شضعأا تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
مل اهنأا مغرو ،ينطولا بتكملا
ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ظ˘˘ح˘˘˘ت
ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا نأا لإا ،ا˘ي˘شصخ˘شش
تاحير˘شصت ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘شسا د˘عو
ةيشضقلا هذهب لفكتلاب ريزولا

ري˘غ بلا˘ط˘م ا˘ه˘نأا م˘ه˘ل اد˘كؤو˘م
. اهيف رظنلا نكمي ةيزيجعت

د˘ق ل˘م˘ع˘لا و˘˘ششت˘˘ف˘˘م نا˘˘كو
رقم مامأا ضسمأا حابشص اوجتحا

لخدتي ةبلاطملل ،لمعلا ةرازو
م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘ششم ل˘˘˘ح˘˘˘ل ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ديدعلا ددر ثيح ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

نم اومدق نيذلا نيششتفملا نم
ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
لطامتلا دعب ةيديدنت تاراعشش
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسلا ي˘˘ف
مت˘ي نأا ل˘ب˘ق كلذو ،ة˘عو˘فر˘م˘لا
نيمألا فر˘ط ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
ة˘ي˘شضق ن˘عو ،ةرازو˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
هتنشش يذلا بارشضإلا رارمتشسا
˘‐ تد˘كأا ،ه˘مد˘ع ن˘م ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
م˘ت˘˘ي˘˘شس كلذ نأا ‐ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
عامتجا بقع اقحل هيف لشصفلا
.ينطولا بتكملا ءاشضعأا

،لمعلا يششتفم ناف ريكذتلل
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
˘ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘جار˘مو ي˘˘شسا˘˘شسألا
ع˘م مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘ب ي˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةعونت˘م˘لاو ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
،ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
،اهب ةطيحملا لمعلا فورظو
قود˘˘ن˘˘شص ءا˘˘˘ششنإا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
رارغ ىلع ةيليمكتلا ليخادملا

ىر˘خألا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ا˘م˘ك ،كلذ ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ن˘كشسلاو ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا˘˘ب تب˘˘لا˘˘ط
ضضر˘ق˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو ،ي˘ف˘ي˘ظو˘˘لا
. ةرايشس ءانتقاب ضصاخلا

را˘˘˘˘ششأا ل˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘بو
ع˘˘شضو˘˘لا ى˘˘لإا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
وششتفم هينا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا
رو˘˘هد˘˘تو يدر˘˘ت ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةيونعملاو ةيدام˘لا م˘ه˘عا˘شضوأا

ءا˘˘شصقإلاو ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مو
ا˘فÓ˘خ ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ةلا˘ب˘مÓ˘˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هألاو ئدا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةيلودلا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا ا˘ه˘ت˘شسر˘ك
ةمظنملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
هيلعو ،لمعلا ضشي˘ت˘ف˘ت عا˘ط˘ق˘ل
ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تعد
د˘حو˘ت˘لا ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا ي˘ششت˘ف˘˘م
حاجنإا ىلع لمعلاو نماشضتلاو
لاشصيإا لجا نم بارشضإلا اذه
ناح هنأاب ةيوقو ةحشضاو ةلاشسر
ة˘يا˘شصو˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل تقو˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
زاهج حÓ˘شصإا ي˘ف ة˘ي˘قÓ˘خألاو
ل˘ك تعدو ،ل˘م˘˘ع˘˘لا ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ه˘ق˘ح ضسرا˘˘م˘˘ي نإا دارأا ضشت˘˘ف˘˘م

ىلإا بارشضإلا يف يروتشسدلا
تاءار˘˘˘جإلا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘شض
ةشسراممب ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

˘مد˘ع ا˘م˘ي˘شس ل بار˘شضإلا ق˘˘ح
ةر˘كذ˘م ،ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح ة˘ل˘قر˘ع
كير˘ششك تبا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب
لا˘ج˘م˘لا ح˘شسف ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو يد˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
لجأا نم ةياشصولا عم نواعتلاو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا لو˘ل˘ح ى˘لإا لو˘شصو˘˘لا
نأا املع ،فارطألا عيمج يشضرت
نأاو م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شس ءلؤو˘˘˘˘˘ه
ةشصاخ مهلمعو مهطاششن  اوقلع
ببشسب يل˘ي˘ل˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ب˘قار˘م
،لمعلا لئاشسوو ةيامحلا بايغ
تارايزلا ةع˘طا˘ق˘م اورر˘ق ا˘م˘ك
تحت تائيه˘لا ع˘م ة˘كر˘ت˘ششم˘لا
نام˘شضلا ح˘لا˘شصم˘ك ة˘يا˘شصو˘لا
«ضسا˘˘˘ن˘˘˘كلا» ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا

لام˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلاو
«ضسو˘˘ن˘˘شسا˘˘ك» ءار˘˘˘جألا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
،ليغششتلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو
وأا ح˘ن˘م ثاد˘ح˘ت˘شسا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘شصا˘˘خ تا˘˘˘شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
عور˘˘ششم˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا تشضفر
ةيششتفم˘لا فر˘ط ن˘م ل˘شسر˘م˘لا

طيقنتب قلعتملاو لمعلل ةماعلا
هنأل ةيدودرملا ة˘ح˘ن˘م م˘ي˘ي˘ق˘تو
ةيرازولا ةميلعت˘لا ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘ي
03 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ترد˘˘شص ي˘˘˘ت˘˘˘لا
رمأا˘ت ي˘ت˘لاو0202 ر˘ب˘م˘شسيد
ة˘ح˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ح˘لا˘˘شصل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا

.لمعلا ضشتفم

 اقح ل هيف تبيسس همدع نم بارسضإلا ةلسصاوم رارق

لمعلا يسشتفم بلاطŸ ةباجتسسلاب دعت لمعلا ةرازو

 ز. صسواط

ليغسشتلاو لمعلا ةرازو نأا ،جابرك ةليهسس لمعلا يسشتفمل ةلقتسسملا ةباقنلل ةينطولا ةنيمألا تفسشك
نأا دعب كلذو ،ةعوفرملا ةينهملاو ةيعامتجلا مهبلاطمل ةباجتسسلاب تدعو يعامتجلا نامسضلاو

.ةيزيجعت ريغو ةيعرسش بلاطم اهنأاب تفرتعا

جاوزلا ةداعإا دعب ةناسضحلا نم مألا نامرح ىلع صصنت

ةرسسألا نوناق نم66 ةداملا طاقسسإل عيقوت ةلمح
رارقتسسلا ددهي يراسسلا نوناقلا»:نيسسح ةليلد ـ

«ةأارملاو دلوأÓل يسسفنلا

Ÿا ةقفارŸا و نيرمثتسسŸنامحرلا دبع نب ،نيردسص:

ةيمومعلا كونبلل تايلث‡ حتف
ابيرق ايقيرفإا ‘

بناج ى˘لإا تا˘ي˘ع˘م˘ج تق˘ل˘طأا
نيشصتخم˘لاو ءار˘ب˘خ˘لا ن˘م دد˘ع
لجا نم تاعيقوتلا عمجل ةلمح
نوناق يف ةناشضحلا داوم ةعجارم
مزتع˘ي ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘شسألا

ريزو ىلإا ةشضراع لاشسرإا ءلؤوه
طاقشسإاب اه˘ي˘ف نو˘ب˘لا˘ط˘ي لد˘ع˘لا
ةر˘شسألا نو˘نا˘ق ن˘˘م66 ةدا˘م˘لا

˘مألا نا˘مر˘ح˘˘ب ي˘˘شضق˘˘ي يذ˘˘لاو
لاح ي˘ف ا˘هدلوأا ن˘م ة˘ن˘شضا˘ح˘لا
.جاوزلا تداعأا

ةأار˘م˘ل˘ل رو˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج تع˘˘فار
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ل˘ف˘ط˘˘لاو ةر˘˘شسألاو
نوناقلا يف نيشصتخملا نم ددع
اذكو ضسف˘ن˘لاو عا˘م˘ت˘جلا م˘ل˘عو
ة˘ع˘جار˘˘ُم ح˘˘لا˘˘شصل ،ن˘˘يد لا˘˘جر
نو˘نا˘ق ي˘ف ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
ضصو˘شصخ˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا ةر˘˘شسألا
نم ةل˘م˘ُج ن˘ي˘حرا˘ط ،ة˘نا˘شضح˘لا
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘ُم ف˘˘قو˘˘ل تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘لا
ن˘م تارر˘شضت˘ُم˘لا تا˘ق˘ل˘ط˘ُم˘˘لا
،ةر˘شسألا نو˘نا˘ق ن˘م66 ةدا˘م˘لا

ةناشضحلا طاق˘شسإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
.ةنشضاحلا جاوز دعب

ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘شسي˘˘˘ئر بشسحو
عم لاشصتا يف نيشسح ةليلد رون
نمشض ءاج هناف ،ضسمأا «مÓشسلا»
،تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلاو تا˘˘ي˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةطا˘شسو˘ل˘ل ضسلا˘ج˘م ثاد˘ح˘ت˘شسا
رششنل ةلاد˘ع˘لا ة˘قورأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
فرششت يرشسألا ليهأاتلاو يعولا

نوؤوششب متهت تا˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نع يعولا رششنب موقت ةرشسألا

ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
تادا˘˘˘ششرإلاو تارا˘˘˘ششت˘˘˘˘شسلاو
ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘غ˘˘شصإلا ا˘˘يÓ˘˘خو
ةدمتعم نوكت نأا ىلع ،يجاوزلا

اهيلع فرششُيو ةلودلا فرط نم
نويئاشصخأاو نوناق لاجرو ةمئأا
،عامتجلا ملعو ضسفنلا ملع يف
لك مهيلإا لكوت ءلؤوه نأا ةدكؤوم
ةكئاششلا اياشضقلا ادع ام اياشضقلا

.ةيشصعتشسملاو
نم ةردابملا باحشصأا بلاطو

ةغيشص داجيإا ،يرئازجلا عرششملا
نم ةيعمتجم ة˘ي˘عر˘شش ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ةحلشصم نيب نزاوت قيقحت لجأا
ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو نو˘شضح˘م˘لا

ة˘˘يا˘˘عر ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘بألا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
ةياهن˘لا ي˘ف فد˘ه˘لاو ،ا˘م˘ه˘ئا˘ن˘بأا

نو˘شضح˘م˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ةقلطملا ةأارملل ةشصرفلا ةحاتإاو
نم فوخلا نود جاوزلا ةداعإاب

ن˘ي˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘نا˘˘شضح˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف
اذه يف بشصت يتلا تاحرتقملا
ةناشضحلا طوقُشس مدع ،قايشسلا

عشضخي ىتح مألا جاوزب ةرششابُم
تا˘شصو˘ح˘ف˘ل ي˘لا˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘جوز
هتلاح لوح تاقي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘شسف˘ن
ىلإا ةفاشضإا ،ةيداملاو ةيقÓخألا

ةر˘ششا˘ب˘م ة˘نا˘شضح˘لا ح˘ن˘˘م مد˘˘ع
و˘˘˘ه ع˘˘˘شضخ˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح بأÓ˘˘˘˘ل
ءاوشس ةناشضحلا يف هتدعاشسمو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘جوز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا وأا تخألا وأا مألا
تاقيقحتو ةيشسفن تا˘شصو˘ح˘ف˘ل

.ةيداملاو ةيقÓخألا مهتلاح لوح
تا˘˘˘ه˘˘˘مألا نا˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ن˘حر˘ط ا˘م ار˘ي˘ث˘ك تا˘ن˘شضا˘ح˘˘لا

ن˘ه˘ن˘م ن˘هدلوأا بل˘˘شس ل˘˘كششم
مهليوحتو جاوزلا ةداعإا درجمب
كلذو ،نوناق˘ل˘ل ا˘ق˘فو ءا˘بآلا ى˘لإا
تا˘˘˘شسا˘˘˘كع˘˘˘نلا ةا˘˘˘عار˘˘˘˘م نود
ءاوشس كلذ نع ةمجانلا ةيبلشسلا

دلوألا ى˘˘ل˘˘ع وأا ةأار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
لو˘ق˘ت را˘طإلا اذ˘ه ي˘فو ة˘شصا˘خ
نأا نيشسح ةليلد ةيعمجلا ةشسيئر
عا˘ف˘ترا ي˘ف تا˘ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا دد˘˘ع
وهو ىرخأا ىلإا ةنشس نم رمتشسم
ايونشس ةقلطم فلأا06 براقي
دلوأا ن˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي ا˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غو
ى˘لإا ها˘ب˘˘ت˘˘نلا مد˘˘ع ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ءانب ةداعإا نم نهنامرح لكششم»
رمأا «ةنا˘شضح˘لا بب˘شسب ن˘ه˘تا˘ي˘ح
نأا نو˘ك ،ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘فو تا˘˘ه˘˘˘مألا
نم افوخ جاوزلا ةداعإا نشضفري
أاجلت نيح يف ،ةناشضحلا طوقشس
جاوز˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ه˘˘ن˘˘م ضضع˘˘˘ب˘˘˘لا
نم هنع ر˘ج˘ن˘ي د˘ق ا˘مو ي˘فر˘ع˘لا

لا˘ح ي˘ف ا˘م˘ي˘˘شس ىر˘˘خأا ي˘˘شسآا˘˘م
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا جوز˘˘لا ل˘˘˘شصن˘˘˘ت
ي˘ف ه˘ئا˘ن˘بأا ها˘ج˘تا ه˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
.بشسنلا تابثإا اياشضق ىلإا ةراششإا

ىحشضأا ةديدع ةتوقوم لبانق
يلاتلابو يلاحلا نوناقلا اهلكششي
ل رمأا اع˘ير˘شس ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا

كلذو ‐ةثدحتملا لوقت‐ هنم رفم
نو˘شضح˘م˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل ةا˘عار˘م
ة˘ح˘ل˘شصم م˘ث ى˘لوألا ة˘جرد˘˘لا˘˘ب
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ن˘شضا˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا
ةحلشصم لافغإا نود اذهو ىرخأا
.اشضيأا قيلطلا

 ز.صسواط

نب نميأا ةيلاملا ريزو نلعأا
حتف نع ،ضسمأا ،نامحرلا دبع
ةيمومعلا كونب˘ل˘ل تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م
نادلبلا نم ددع يف ةيرئازجلا
ع˘ي˘با˘شسألا لÓ˘خ ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
.ةمداقلا

ىلع ،نامحرلا دبع نب لاقو
ىدتنملا لاغششأا حاتتفا ضشماه
يفاقثلا

ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف نأا ،يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘قلا
كو˘ن˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل تا˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
نادلبلا نم ددع» يف نوكيشس
تاقÓع اهل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

يف يتأايو «ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ق˘ي˘ثو
تارا˘م˘ث˘ت˘شسلا ة˘ي˘قر˘ت» را˘طإا

تامازتلل اديكأاتو ريدشصتلاو

د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
.«رييغتلا يف نوبت ديجملا

ةيروهمجلا ضسيئر نأا دكأاو
«ة˘ل˘ما˘كلا ه˘ت˘ق˘فاو˘م» ى˘ط˘عأا

حشضوأاو.ةوطخ˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
بهذ˘ي˘شس» ه˘عا˘˘ط˘˘ق نأا ا˘˘شضيأا
ة˘فدا˘ه˘لا ه˘تاءار˘جإا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب
افيشضم «ريدشصت˘لا ل˘ي˘ه˘شست˘ل
هل1202 ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق نأا
يف ر˘يد˘شصت˘لا م˘عد˘ل ةز˘ه˘جأا»
ةيداشصتقلا تاعاطقلا عيمج
نو˘كي˘شس ه˘نأا فا˘شضأاو.دلبلل
ن˘˘˘˘م «ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طأا˘˘˘˘˘ت» كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
ضسوؤور ةكرح ليهشست» لجأا
.«رئازجلا ىلإاو نم لاومألا

ب .صس

ناسضمر رهسشل ابسسحت بونجلا نم يموي نيومت عم

اينابسسإا نم ءارمحلا موحللا نم نط0052 داريتسسا
قاوشسألا ميظنت ريدم دافأا
،ةراجتلا ةرازو ىوتشسم ىلع
ه˘نأا˘ب ،ضسمأا ،ي˘نار˘˘ق˘˘م د˘˘م˘˘حأا
ر˘ه˘˘شش لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
نط0052 داريتشسا ناشضمر
ةدربملا ءارمحلا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م
تايمكل فاشضت اينابشسا نم
ةجزاطلا موح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ةعبرأا نم اهبلج متيشس يتلا

بونجلا ىشصقأا نم تايلو
.يرئازجلا

حيرشصت يف ينارقم دكأاو
˘˘˘مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك نا ه˘˘˘ل
يه ايناب˘شسإا ن˘م ةدرو˘ت˘شسم˘لا
«ةئام˘لا˘ب ة˘ئا˘م لÓ˘ح مو˘ح˘ل»
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هؤوار˘˘˘˘شش م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم»
«ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا˘ب ح˘باذ˘م نو˘كل˘م˘ي
ةيروهمجلا ضسيئر نا افيشضم
يذلا وه نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ة˘˘شصح˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت رر˘˘˘ق
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا
ناشضمر رهشش لولح ةبشسانمب
.مظعملا

71 رايتخا مت هنا فاشضأاو
نم داريتشسلا يف اشصشصختم
نيذلا نم احششرتم03 نيب

طور˘˘ششلا م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت
م˘˘ت ه˘˘نا ازر˘˘ب˘˘م ة˘˘يرور˘˘˘شضلا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ضصخر م˘ه˘ح˘ن˘˘م
ح˘˘ب˘˘شصأا ثي˘˘ح دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘˘ل
دحألا دغ نم ءادتبا مهناكمإاب
تاءار˘˘˘˘جإلا اور˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي نا
دار˘ي˘ت˘شسا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإلا
.ةدر˘ب˘م˘لا ءار˘م˘ح˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا نا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ششأاو
كلذ˘ك تط˘˘عأا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
كونبلل «ةمراشص تاه˘ي˘جو˘ت»
تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست ل˘جأا ن˘˘م
ةشصا˘خ˘لا ي˘كن˘ب˘لا ن˘ي˘طو˘ت˘لا
نا ا˘ف˘ي˘شضم تادراو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
لشصتشس ةدروتشسم˘لا مو˘ح˘ل˘لا
ة˘ع˘برأا فر˘ظ ي˘ف دÓ˘ب˘لا ى˘لإا
.دغلا خيرات نم مايأا

نم ريطانق011
راردأا نم لسصت موحللا

نأا ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ر˘˘˘˘كذ و
ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
رهشش لÓخ ءارم˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا

25 ن˘ي˘ب ا˘م ترد˘ق نا˘˘شضمر
هنا ادكؤوم ،نط فلا55و فلا
تا˘˘يلو˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس

˘مو˘ح˘ل˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي ة˘ي˘لا˘م˘˘ششلا
راردا تا˘يلو ن˘م ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا

.فودنتو يزيلإاو تشسارنمتو
نم ةعفد لوأا نأا فاشضأاو

راردا نم لشصتشس رقبلا موحل
ـب ردقت ةيمكب ةمشصاعلا وحن
ايموي اهيلتشسو Óيطانق011
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م) ىر˘˘خأا تا˘˘ع˘˘˘فد
تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘م (ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا
بشسح كلذو ةرو˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نأا زربأاو.قوشسلا تاجايتحا
ةيلا˘م˘ششلا تا˘يلو˘لا ن˘يو˘م˘ت
نل» بونج˘لا ى˘شصقأا مو˘ح˘ل˘ب
ناشضمر رهشش ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ي
«ماعلا رادم ىلع نوكيشس لب
Óبق˘ت˘شسم م˘ت˘ي˘شس ه˘نا اد˘كؤو˘م
دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘شسلا
اهريفوت متي˘شس ي˘ت˘لا مو˘ح˘ل˘لا

˘مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘مأا .ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
نأا ي˘نار˘ق˘م د˘كأا˘ف ،ءا˘شضي˘ب˘˘لا
رهششل ة˘شصشصخ˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا

نط فلأا06  تغلب ناشضمر
تاءارجإلا هذه لك نأا افيشضم
رارقتشساب ةلاحم ل حمشستشس»
ةردقلا ىلع اظافح راعشسألا
.«نطاوملل ةيئارششلا

أا.يحتف

ىلإا دوعي ميدقلا نوناقلا
7991 ةنسس

يرازولا رارقلا رودسص
دامتعاب شصاخلا
ةيحÓفلا تاينواعتلا

تايفيكو طورسش ديدحت مت
تاينواعتلل دامتعلا حنم
يف اهتاداحتاو ةيحÓفلا

ددعلا يف رسشن يرازو رارق
ةديرجلا نم ريخألا
بجومبو.32 مقر ةيمسسرلا

يغلي  يذلا ،رارقلا اذه
01 يف خرؤوملا رارقلا ماكحأا

ةليكسشت طبسض مت ،7991يام
كلذو دامتعلا ناجل ريسسو
ءاسضعألا لاسسرإا بوجوب
ايطخ ابلط نوسسسسؤوملا
يف مهتبغر نع ريبعتلل
وأا ةيحÓف ةينواعت ءاسشنإا
ةيحÓف تاينواعت داحتا

ةنجل صسيئر ىلإا فلمب اقفرم
صسيئر وأا ةينطولا دامتعلا
،ةيئلولا دامتعلا ةنجل

اذه نوكتي.ةلاحلا بسسح
دنسسلا نم ةخسسن نم فلملا
حÓفلا ةفسصب دهسشي يذلا
نم ةخسسن ،نيطرخنملا لكل
ررحملا يسساسسألا نوناقلا

رسضحم نم ةخسسن اذكو انوناق
،ةيسسيسسأاتلا ةماعلا ةيعمجلا

رارقلا اذه يف درو ام بسسح
ةحÓفلا ريزو هاسضمأا يذلا

دبع ،ةيحÓفلا ةيمنتلاو
2 خيراتب ،ينادمح ديمحلا

اذه لمسشيو.1202 صسرام
ءاسضعأا ةمئاق اسضيأا فلملا

ريدمو رييسستلا صسلجم
داحتا وأا ةيحÓفلا ةينواعتلا
اذكو ةيحÓفلا تاينواعتلا

يلكلا باتتكلا تبثي فسشك
ةيعامتجلا صصسصحلل
عدويو.نينواعتملل ةيلوألا
،اينورتكلإا لسسري وأا فلملا

ىلإا ،عاديإا لسصو لباقم
ةنجلل ةينقتلا ةنامألا
موقت يتلا ةلهؤوملا دامتعلا

لجسسب هليجسستو هنم دكأاتلاب
لسصو ملسسي ثيح ،صصاخ

صسيئر فرط نم عاديإلا
.دامتعلا ةنجل

ب.ر
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ىلإا ،ةيشضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو ي˘ق˘˘ل˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا
نم ةيفتاه ة˘م˘لا˘كم ،ة˘يا˘ج˘ب˘ب

ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا فر˘˘˘ط
نباكششإا ةيرقب تامدخلا

،ةياجب ةيلو نوعرف ةيدلبب
مهحلاشصم لاب˘ق˘ت˘شسا ا˘هدا˘ف˘م
ضسنج نم نيتدما˘ه ن˘ي˘ت˘ث˘ج˘ل
ة˘ل˘ف˘طو ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب ةأار˘˘ما ى˘˘ث˘˘نأا
لقنتلا مت اهرثإا ىلع ،ةرشصاق
عيمج ذاختا دعبو ةدايعلا ىلإا
م˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

اهتن˘باو ة˘غ˘لا˘ب ةأار˘ما ة˘ن˘يا˘ع˘م
فينعتلا راثأا ام˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘شصا˘ق
ىلع ،ه˘جو˘لا ى˘ل˘ع تا˘مد˘كو
قمعم قيقحت حتف مت روفلا
ىلع رفشسأا يذلا ةيشضقلا يف
اتشضرعت اهتنباو ةيحشضلا نأا
ا˘ه˘ي˘خأا فر˘ط ن˘م ف˘ي˘ن˘ع˘ت˘ل˘˘ل
يذلا ،يقار ةف˘شص ل˘ح˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا بر با˘ي˘غ ل˘غ˘ت˘˘شسا

ه˘ت˘خأا ة˘ي˘قر˘ب مو˘ق˘ي˘ل هر˘˘ه˘˘شص
،رشصاقلا اه˘ت˘ن˘باو ة˘مو˘حر˘م˘لا
حيرشصت بشسح ا˘ت˘نا˘ك نا˘ت˘ل˘لا
،نجلاب ناتشسو˘شسم˘م ي˘نا˘ج˘لا

ماكحأل يناجلا لهجل ارظنو
بشسح ،ماق ،ةيعرششلا ةيقرلا
فينع˘تو بر˘شضب ،ه˘ح˘ير˘شصت
ل˘جأا ن˘م كلذو ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘˘شضلا
اهرثإا ىلع ،امهنم نجلا جارخإا
مهو مهيف هبتششملا فيقوت مت
ل˘هأا ن˘م ضصا˘خ˘ششأا4 ة˘ع˘برأا

.نيتيحشضلا براقأاو
رارسشأا ةعامج فيقوت

ءانثأا قرسست تناك
 لازلزلا

رطشسملا ططخملل اديشسجت
ةيلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم ل˘ب˘ق ن˘م
ةميرجلا ةحفا˘كم ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب
اميشس ل ،اهلا˘كششأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ىلع ةظفاح˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو ضصا˘˘خ˘˘ششألا

تنكمت ،ةشصاخلاو ةيمومعلا
ةحلشصملاب ةيئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا
ةيئاشضقلا ةطر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
فيقوت نم ةياجب ةيلو نمأاب

80 نم نوكتت رارششأا ةعامج
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ،ضصا˘خ˘ششأا
اوطروت ،ةنشس04و91 نيب
عوقو ءانثأا ةقرشسلا ةيشضق يف
ةن˘يد˘م بر˘شض يذ˘لا لاز˘لز˘لا
ليشصافت ،اهي˘حاو˘شضو ة˘يا˘ج˘ب
عو˘قو ة˘ل˘ي˘ل تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
لاز˘لز˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ثرا˘كلا
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م بر˘شض يذ˘لا
قفد˘تو لاز˘لز˘لا عو˘قو د˘ع˘ب˘ف
ىلإا تÓئاعلا نم ريبك ددع
مه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ عرا˘ششلا

نكامألاو تاحاشسلا نيل˘ت˘ح˘م
تدنجت اهرثإا ىلع ،ةيمومعلا

بيشصنت متو ةطرششلا حلاشصم
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘مأا ل˘˘˘ي˘˘˘كششت
ل˘ك ن˘ي˘˘مأا˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةشساشسحلا ع˘قاو˘م˘لاو ءا˘ي˘حألا
ىلعو اهءانثأا ،ةياجب ةنيدمب
برقت احابشص ةثلاثلا ةعاشسلا
رشصانع ىلإا ني˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا
عمق ةقرفل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘ششلا
ق˘فار˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا مار˘˘جإلا
،عرا˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف تÓ˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

هنكشسم ضضرعت نع مهغلبأاو
ءايحألا دحأاب نئاكلا يلئاعلا

ى˘لإا ة˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو
،نيلوهجم فرط نم ةقرشسلا
ىلع نولعا˘ف˘لا ى˘لو˘ت˘شسا ن˘يأا

ىلإا ةفاشضإا ربتعم يلام غلبم
ىلع ،بهذلا نم نيمث مازح
ةطرششلا حلاشصم تلقنت روفلا
م˘تو ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا حر˘˘شسم ى˘˘لإا
ةيناد˘ي˘م˘لا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ءار˘جإا
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ة˘˘مزÓ˘˘لا

ديدحت ن˘م تن˘كم ير˘ح˘ت˘لاو
يشسيئرلا هيف هبتششملا ةيوه
ةنشس33 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا

ةز˘ي˘جو ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
ةديدشش ةموا˘ق˘م ىد˘بأا ا˘مد˘ع˘ب
دعبو ،ةطرششلا رشصانع هاجتا
د˘يد˘ح˘ت م˘ت ة˘ق˘م˘ع˘م ثا˘˘ح˘˘بأا

تار˘˘˘˘هو˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصم
اهع˘ي˘ب م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘قور˘شسم˘لا
اذه ،ةن˘يد˘م˘لا˘ب ي˘تار˘هو˘ج˘م˘ل
نع فششك هفيقوت دعب ريخألا

مهفيقوت متيل ،هئاكرشش ةيوه
ةلدألا عمج دعب .نيرخآلا مه
مت قيقح˘ت˘لا تاءار˘جإا ما˘م˘تإاو
د˘˘شض ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإا
ةيشضق لجأل مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
دشصق رارششأا ةي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
تا˘يا˘˘ن˘˘ج با˘˘كترل داد˘˘عإلا
ة˘ثرا˘ك عو˘قو ءا˘ن˘ثأا ة˘˘قر˘˘شسلا

ر˘فو˘ت ع˘م لاز˘˘لز ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
،دد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ،ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا فور˘˘˘ظ

،ةعنطشصم حيتافم لام˘ع˘ت˘شسا
ة˘˘˘قور˘˘˘شسم ءا˘˘˘ي˘˘˘ششأا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خإا

ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لاو
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا مد˘˘ع ،ءا˘˘ف˘˘خإلا

متو ،اهعوقوب ملعلا عم ةيانج
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ن˘يأا ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

هبتششم60 ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘˘شص
مهنم20و ،عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ي˘ف
ة˘˘˘با˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو
 .ةيئاشضقلا

ةلئاعلا روسضحب نيتيحسضلا فينعتو برسضب فرتعا

 ةياجبب اهتنباو هتخأا لتقي فيزم يقار

  ت . Ëرك

ةفسص لحتنم صصخسش فيقوت نم ،ةياجبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو دارفأا نكمت
مهتفرعم مدعل اذهو اهتنباو ةأارما لتقم يف اوببسست ةدحاو ةلئاع نم صصاخسشأا ةثÓث3 ةقفر يقار

 .ةيعرسشلا ةيقرلا ماكحأل ةديجلا

ةيديدحلا ككسسلا عورسشمب ةسصاخو رايلم6.2 اهتميق

ةيذلوف اعطق اقرسس نيسصخسش فيقوت
 شسابعلب يديسسب

بيشصأاو اشصخشش41 يفوت
ي˘ف حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا424
تاقرط ربع رورملا ثداوح
ةعاشس84ـلا لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا
،ه˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بشسح ،ةر˘˘ي˘˘خألا
ةيريدملل نايب ،تبشسلا ضسمأا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
ةيلوب تلجشس ةليشصح لقثأا

ثود˘ح تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا تنا˘˘ج
3 ةا˘˘فو ى˘˘لإا ا˘˘يدأا ن˘˘˘ي˘˘˘ثدا˘˘˘ح
نارخآا2 ة˘با˘شصإاو ضصا˘خ˘˘ششأا
.حورجب

هنأا ردشصملا ضسفن فاشضأاو
2 نيشصخشش ةافو ليجشست مت
يداحأا زاغل امهقاششنتشسا رثإا
ل˘˘˘خاد نو˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسكأا

نيح يف ،ضضيبلاب امهنكشسم
ةيندملا ةيامحلا قرف تلخدت
ةيلوألا تا˘فا˘ع˘شسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ضصا˘خ˘˘ششأا3ـل
رثإا ىلع ضسفنتلا يف ةبوعشص
زا˘غ˘لا ضسف˘ن˘ل م˘ه˘قا˘˘ششن˘˘ت˘˘شسا
نيخشست ةزهجأا نم ثعبنملا
ةيدلبب مهلزان˘م ل˘خاد ها˘ي˘م˘لا

.رئازجلا ةيلو ةرديح
تاطاششنلا ضصخي اميف امأا

راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
،91‐ديفوك انوروك ضسوريف
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تما˘˘˘ق
ةرت˘ف˘لا ضسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا

ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘˘ع
ربع ةيشسيشسحت ةيلمع08ـب
ةدئافل ةيدل˘ب85 ة˘يلو41
مهثحت نينطاوملا

مارتحا ةرورشضب مهركذتو
اذكو يحشصلا رجحلا دعاوق
ةفاشضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا
ميقعت ةيلمع96ـب مايقلا ىلإا

 .ةيدلب63 تايلو9 ربع
 ب صضاير

ةطرششلا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
6 ز˘ج˘ح ن˘م نا˘شسم˘ل˘ت ة˘يلو˘˘ب

فيكلا نم مارغ404و غلك
اشسولهم اشصرق021و جلاعملا

نمشض ضصاخششأا ةتشس فيقوتو
امبشسح ةقرفتم تايلمع ثÓث
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ضسمأا ه˘˘ب دا˘˘˘فأا
.يئلولا نمأÓل لاشصتلا

ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ما˘˘قو
ةعباتلا ةيئانجلا ةقرفلا رشصانع
ةطرششلل ةيئلو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل
ةمولعم لÓغتشسا رثإا ةيئاشضقلا
ناشسملتب ضصخشش ةزايحب ديفت

تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘˘ع
يرحتلا ةي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب م˘ت ثي˘ح
ىلع هتزوحب روثعلاو هفيقوت
فيكلا نم امارغ467و غلك4
. جلاعملا

دعب ةيناثلا ةيلمعلا تءاجو
ةيوهجلا ةحلشصم˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تإلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ششلا

ةيلو نمأل ةيلقعلا تارثؤوملاو
لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت

ضصا˘˘˘خ˘˘˘ششألا ضضع˘˘˘ب ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
نم ةيمك ىلع ةينغم ةنيدمب
ط˘ب˘شض م˘ت ثي˘ح تارد˘خ˘˘م˘˘لا

فيقوتب تحمشس ةمكحم ةطخ
رو˘˘ث˘˘ع˘˘لاو ضصا˘˘خ˘˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث
002و غلك1 ىلع مهتزوحب

ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م مار˘˘غ
.اشسولهم اشصرق021و

ةحلشصملا ضسفن تماق امك
فيقوتب ىرخأا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م˘شض
ةنيدمب نيرخآا ضصاخششأا ةثÓث
044 مهتزوحب طبشضو ةينغم
دقو. جلاعملا فيكلا نم امارغ
ة˘ت˘شسلا ضصا˘خ˘ششألا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا

عو˘ب˘شسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تحا˘˘طأا
ةيم˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا ي˘شضا˘م˘لا
يد˘˘ي˘˘شسب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
يد˘ي˘شس ة˘يلو بر˘غ ن˘شسح˘˘ل
يف ةشصتخم ةباشصعب ضسابعلب
ة˘يذلو˘˘ف˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘قر˘˘شس
زا˘ج˘نإا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ي˘غار˘ب˘لاو
ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘كشسلا ق˘˘ير˘˘ط
يدي˘شس ي˘ت˘يلو ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
ن˘˘يأا ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘تو ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ز˘ج˘حو ن˘ي˘شصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

ةيذلوف ةعطق0661 يلاوح
ردق˘ت ي˘غار˘ب ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
يراي˘ل˘م ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
يف لمعتشست ةنحاششو ميتنشس
.تاقورشسملا لقن

ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح
ربع ةقر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل ة˘يرود
مه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يأا ،م˘ي˘ل˘قإلا
ة˘˘كشسلا راو˘˘ج˘˘ب نا˘˘˘شصخ˘˘˘شش
رارفلا لواح ثيح ، ةيديدحلا
كرد˘لا دار˘˘فأا ةد˘˘ها˘˘ششم د˘˘ع˘˘ب

ضضب˘ق˘لا م˘ت ن˘˘كل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
امهتزوحب ثع نيأا ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع
ع˘ط˘ق ة˘ن˘حا˘ششلا ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
9561 اهعومجم غلب ةيذلوف
ةشصاخ ةريبك يغاربو ةعطق
ةيد˘يد˘ح˘لا ة˘كشسلا عور˘ششم˘ب
ناشسملتو ضسابعلب نيب طبارلا
6.2ـب يلا˘م˘لا ه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق
د˘˘ع˘˘بو ذإا ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ر˘ير˘ح˘ت م˘ت م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
هب نÓ˘ث˘م˘ي˘شس ي˘ئا˘شضق ءار˘جإا
ةمهتب ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا
ةقرشسو رارششأا ةيعمج نيوكت
ي˘˘˘غار˘˘˘بو ة˘˘˘يذلو˘˘˘ف ع˘˘˘ط˘˘˘ق
ة˘˘˘كشسلا ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
عيراششم نأا ركذي ،ةيديدحلا

ن˘˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘˘ع هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م
بهنت تتاب يتلا تاباشصعلا
ةشضبق يف اهعوقو ةياغ ىلإا

.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصم
 ودبع.ضص

  ديمح ز

صصسصختلا ناحتما ‘ ةموعزم تازواŒ لوح

نارهوب بطلا ةيلك ‘ قق– ›اعلا ميلعتلا ةرازو
صصاخسشأا ةتسس فيقوت عم

 ناسسملتب جلاعملا فيكلا نم غلك6 نم ديزأا زجح

تاقرطلا ثداوحل ةليقث ةليسصح

حورجب424 ةباسصإاو اسصخسش41 ةافو
 ةعاسس84 لÓخ

يلاعلا ميلعتلا ريزو نلعأا
يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو
ن˘ع نار˘هو˘˘ب ضسمأا نا˘˘يز ن˘˘ب
ةيرازو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا
نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما لو˘˘˘˘ح مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
ةي˘ل˘كب (ة˘ما˘قإلا) ضصشصخ˘ت˘لا
يذلا نار˘هو ة˘ع˘ما˘ج˘ل بط˘لا

كلذو تا˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا فر˘˘˘ع
ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘شصق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
يتلا ةي˘فا˘كلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو
تاءار˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ح˘˘م˘˘شست
.ةمزÓلا

نا˘˘˘˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو
ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فا˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘ل
نيشسمخلا ىركذلاب لافتحلا
ةينطولا ةشسردم˘لا ضسي˘شسأا˘ت˘ل
ضسيروم» تاينقتلا ةددعتملا
ةنجللا هذه نأا نارهول «نادوأا
ة˘˘فر˘˘ع˘˘م» ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ة˘فا˘˘ك ة˘˘شساردو

تايلوؤوشسملا د˘يد˘ح˘ت فد˘ه˘ب
˘مو˘ق˘ت˘شس كلذ ءو˘˘شض ى˘˘ل˘˘عو
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ةرازو˘˘˘˘لا
.«ةمزÓلا تاءارجإلا

ةيلك تفرع دقف ةراششإÓل
لÓخ نارهو ة˘ع˘ما˘ج˘ل بط˘لا
جا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ما˘˘˘يألا
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
مهددع غلب نيذ˘لا ة˘ق˘با˘شسم˘لا

ة˘بو˘جألا ر˘ششن د˘ع˘˘ب006.1
فاششتكا مت يتلا ةيجذومنلا
ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو‐ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘خأا
ةداعإاب نيبلاطم ‐نيجتح˘م˘ل˘ل
ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ي˘فو.ةقباشسملا
ةقباشسم عيشضاو˘م تا˘ب˘ير˘شست
تاعماجلا ىدحإاب هاروتكدلا
ملعلا درجمب» هنأا ريزولا دكأا
قيقحت حتف مت لاكششإلا اذهب
.«جئاتنلا رظتنن نحنو يروف

هدر يفو رخآا بناج نمو

ل˘˘ب˘˘شس لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب بير˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

نب ركذ يداشصتقلا طشسولاو
ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ئاد نأا نا˘˘˘يز
ن˘ي˘ي˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘˘ت
ا˘ي˘لا˘ح ةدو˘جو˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا
بنا˘˘ج˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ةيعيرششت ضصوشصن ريشضحتو
ر˘ث˘كأا تÓ˘ي˘˘ه˘˘شست ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل
طيحملا ىلإا جولولل ةبلطلل
ي˘ف را˘ششأا ا˘م˘˘ك.يداشصتقلا
ىلع عيقوتلا ىلإا ددشصلا تاذ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘˘تا81
ةبلطلا ني˘كم˘ت˘ل تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ى˘لإا ة˘لو˘ه˘شسب لو˘شصو˘لا ن˘م
قلخو يداشصت˘قلا ط˘ي˘ح˘م˘لا

ن˘ي˘ب ن˘ي˘˘ت˘˘م ل˘˘شصاو˘˘ت ر˘˘شسج
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا

.ةيداشصتقلاو
 ب صضاير

ةبراسضملل ةهجوم تناك

زـجحي تليسسمسسيت نمأا
ةدام نم ارتل2183
                                             يتابنلا تيزلا
ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
ةيلو نمأاب دحلا ةينث
ةيمك زجح نم تليسسمسسيت
تيزلا ةدام نم ةربتعم
2183 ـب تردق يتابنلا
 .ارتل
نمأا نايب بسسح ةيلمعلا
ىلع ءانب تءاج ةيلولا
اهدافم تامولعم لÓغتسسا

تيزلا ةدام نم ةيمك دوجو
عدوتسسم ىوتسسم ىلع ةأابخم

،ةبراسضملا دسصق صصاخ
تاءارجإلا ءافيتسسا دعبو
عم قيسسنتلابو ةينوناقلا
ةمهادم مت ةراجتلا ناوعأا
ةيمكلا زجحو ناكملا
تيزلا ةدام نم ةروكذملا
ثيح وـــيلإا عون نم يتابنلا

يراجتلا لحملا بحاسص ناك
لخاد نيزختلاب موقي

اهسضرع نود لحملا ةيفلخ
.عيبلل
راطإا يف ةيلمعلا لخدتو
ينمألا ططخملل اهذيفنت
حلاسصم لبق نم رطسسملا
صصاخلا ةيلولا نمأا

ةيموي تاجرخ ميظنتب
ةيراجتلا تÓحم ةبقارمل
نيناوقلاب اهمازتلا ىدمو
ةيراسسلا تاميظنتلاو
لكل يدسصتللو لوعفملا
راكتحلاو ةبراسضملا لاكسشأا

رهسش بارتقا عم ةسصاخ
.ليسضفلا ناسضمر

  ديمح ز
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عوبشسألا ،ةلتحملا ضسدقلا يف ترششُن
ةيركفو ةيشسا˘ي˘شس ة˘ق˘ي˘ثو ،ي˘شضا˘م˘لا

نوكت نأا نع ةدي˘ع˘ب ر˘ي˘غ ة˘ي˘قو˘ق˘حو
نيعقوملا ددعو ،اهعون نم ىلوألا

مهتاشصاشصتخاو مهتاي˘شسن˘جو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تلمح ؛ةيميدا˘كألا م˘ه˘ل˘م˘ع ن˘كا˘مأاو
ءاد˘ع˘لا لو˘˘ح ضسد˘˘ق˘˘لا نÓ˘˘عإا» م˘˘شسا
ةعاشسلا ىتح اهيلع عّقوو «ةيماشسلل
تاشساردلاب ّضصتخم002 نم رثكأا
ةيل˘ي˘ئار˘شسإلاو ة˘يدو˘ه˘ي˘لاو ة˘ي˘ما˘شسلا

.ةيطشسوأا ـ قرششلاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لاو
هذه زّيمت يتلا رشصانعلا زربأا ّلعلو
نم Óًشصأا قلط˘ن˘ت ا˘ه˘نأا ي˘ه ة˘ق˘ي˘ثو˘لا

موؤوششملا ،رخآلا فيرعتلا ةشضراعم
يذلا ،يلازتخلاو ئطاخلاو رشصاقلاو
فلاحتلا» نع6102 ةنشس يف ردشص
«تشسوكولوه˘لا را˘كذ˘ت˘شسل ي˘لود˘لا

يذ˘لاو ؛تشسرا˘خو˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘لود ه˘˘˘ي˘˘˘لإا د˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
تا˘عو˘م˘ج˘م م˘ظ˘ع˘مو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا
فينشصت يف اهل ةرشصانملا طغشضلا
لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘شسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل د˘˘˘ق˘˘˘ن ّيأا
ةفشص تحت ةيناطيتشسلاو ةيرشصنعلا
.ةيماشسلل ءادعلا
92 مويلا هانبت˘ت تشسرا˘خو˘ب ف˘ير˘ع˘ت
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘لود
ايلاطيإاو ايناطيربو ايناملأاو اشسنرفو
؛نانويلاو اشسمنلاو ديوشسلاو اينابشسإاو
م˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مألا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
نا˘م˘لر˘ب˘لاو ضسل˘ج˘م˘˘لاو ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

،يبوروألا داحتلا يف ة˘ي˘شضو˘ف˘م˘لاو
.مهاوشسو ،ةيكيرمألا لودلا ةمظنمو
،فيرعتلا تايثيح ىدحإا يف ،ّضصنلا

تاشسايشسلا نيب ةنراقملا رابتعا ىلع
،ةيماشسلل ءادع ةيزانلاو ةيليئارشسإلا
بح˘˘شست نأا لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود˘˘ل حا˘˘˘تأا
ضضهان˘م ف˘قو˘م ّيأا ى˘ل˘ع ف˘ير˘ع˘ت˘لا

وأا ،لÓتحلا ةلود تاشسايشس نم ّيأل
رمأÓل ناك اذإا ىتح ؛ةينويهشصلل دقان

رار˘ق ل˘ث˘م ،ة˘ع˘طا˘ق ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘˘ف˘˘شص
مزلُي يذلا ةيبوروألا لدعلا ةمكحم
ةقاشصل لمحب تانطوتشسملا تاجتنم
ةمظنم رابتعا وأا ؛أاششنملا ىلإا ريششت

ز˘كر˘م» ل˘ث˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا ة˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح
قو˘ق˘ح˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا

«ة˘ّل˘ت˘ح˘م˘˘لا ي˘˘شضارألا ي˘˘ف نا˘˘شسنإلا
،اذ˘ه ى˘لإا ،ة˘م˘ثو .ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ة˘يدا˘ع˘˘م
يف عشضت ةبار˘غ ر˘ث˘كأا ىر˘خأا ة˘ي˘ث˘ي˘ح
ر˘ي˘يا˘ع˘م» يأا ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ءاد˘ع˘لا با˘˘ب
[لÓتحلا ةلود نم] بلطت ةجودزم
ّيأا نم بولطم وأا رَظتنم ريغ ًاكولشس
!«ىرخأا ةيطارقميد ةّمأا
لو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘˘لا ،ضسد˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت
قرغتشسا هيلع لمعلا ّنإا نوعقوملا
عشساو ًارواششت ىشضتقاو ةلماك ةنشس
ريبعتلا ةيّر˘ح نأا˘شش ي˘ل˘ع˘ُي ،قا˘ط˘ن˘لا

قو˘ق˘ح ئدا˘ب˘م د˘م˘ت˘˘ع˘˘يو ،د˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ق˘ي˘ثاو˘م˘˘لاو نا˘˘شسنإلا
:ي˘لا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ّضصن˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإلا
،ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت و˘˘ه ة˘˘ي˘˘ما˘˘شسل˘˘ل ءاد˘˘ع˘˘لا»
ّد˘˘شض ف˘˘ن˘˘ع وأا ءاد˘˘عو ،ب˘˘˘ّشصع˘˘˘تو
ّد˘شض وأا) ًادو˘ه˘ي م˘ه˘ف˘شصو˘ب دو˘ه˘ي˘˘لا

.«(ةيدو˘ه˘ي ا˘ه˘ف˘شصو˘ب م˘ه˘تا˘شسشسؤو˘م
ـ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘عو
ى˘لإا نÓ˘عإلا ر˘ي˘ششي ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا
ءادعلا «اهرهظم ىلع حولي» ةلثمأا
زومرلا قيبطت Óًثم اهنيب ،ةيماشسلل
ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا تا˘ط˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لاو رو˘˘شصلاو
ي˘كي˘شسÓ˘كلا ءاد˘ع˘لا˘ب ة˘˘نر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
وأا ؛لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ى˘ل˘ع ة˘ي˘ما˘شسل˘ل
ة˘ف˘شصب ن˘ي˘لوؤو˘شسم دو˘ه˘ي˘لا را˘ب˘ت˘عا

،يليئارشسإلا كو˘ل˘شسلا ن˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ج
،ضسانلا ةبلاطم وأا ؛دوهي مهنأا درجمل
ة˘لود ة˘نادإا˘ب ،دو˘ه˘ي م˘˘ه˘˘نأا در˘˘ج˘˘م˘˘ل
وأا ؛ةينÓع ةينويهشصلا وأا لÓتحلا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا ّنأا ضضار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فا
،دوهي مهنأا درجملو ،ني˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا
ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘لود˘˘˘ل ءلو ّد˘˘˘ششأا

كلذك .ةيل˘شصألا م˘ه˘ناد˘ل˘ب˘ل م˘ه˘ئلو
ل» ىرخأا ةلثمأا ىلإا نÓعإلا ريششي
ءاد˘˘ع˘˘لا «ا˘˘هر˘˘ه˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع حو˘˘˘ل˘˘˘ي
بلطملا ةد˘نا˘شسم ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ما˘شسل˘ل
ةزايحلاو لدعلا لوح ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةيندملاو ةيشسايشسلا مهقوقحل ةّماتلا

ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ّضصن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإلاو
ةينويهشصلا دقن وأا ؛يلودلا نوناقلا

وأا ،ةيو˘مو˘ق ة˘عز˘ن˘ك ا˘ه˘ت˘شضرا˘ع˘مو
ة˘يرو˘ت˘شسد تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘ب ة˘ل˘˘جا˘˘شسم˘˘لا
ةقطنملا يف نيينيطشسلفلاو دوهيلل
ضضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لاو ندرألا ر˘ه˘ن ن˘˘ي˘˘ب

ءاد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ضسي˘˘ل ْذإا ،ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
حنمت يتلا تابيترتلا معد ةيماشسلل
نيب» ناكشسلا عيمجل ةمات ةاواشسم
را˘طإا ي˘ف ءاو˘˘شس «ر˘˘ح˘˘ب˘˘لاو ر˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث ةد˘˘حاو ة˘˘لود وأا ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘لود
ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ة˘˘لود وأا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا
ةيأا يف وأا ،ةيلاردف ةلود وأا ،ةيديحوت

.ىرخأا ةغيشص
ل ةيميداكأا ةوطخ «ضسدقلا نÓعإا»
،ةيقÓخألاو ةيركفلا اهتراشسج ىفخت
ي˘ف ءا˘ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك ءر˘م˘لا د˘ج˘ي ل د˘˘قو
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع ضصر˘˘˘ح ضس˘˘˘ّم˘˘˘ل˘˘˘ت
ءادعلا لاششتنا ىلع اهيف نيكراششملا
لعجي يليئارشسإا لاذتبا نم ةيماشسلل
لازتخلاو ميمعتلا ة˘ن˘ي˘هر مو˘ه˘ف˘م˘لا

فيخشستلاو
ا˘م ،ًا˘شضيأا ضصا˘خ و˘ح˘ن ى˘˘ل˘˘ع ،˘˘ّما˘˘ه
ءاد˘ع˘لا با˘ب ن˘م نÓ˘˘عإلا ه˘˘جر˘˘خ˘˘ُي
دقنلا» راطإا ي˘ف ل˘خد˘يو ،ة˘ي˘ما˘شسل˘ل
اذ˘هو ؛لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ل «ل˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ئدا˘ب˘مو ا˘ه˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘م» ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي
ا˘ه˘تا˘شسا˘ي˘شس ن˘م˘شضت˘يو .ا˘ه˘شسي˘شسأا˘ت
ىلع ،ًايجراخو ًايلخاد ،اهتاشسراممو
ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا كو˘˘ل˘˘شسلا رار˘˘غ
يذلا رودلاو ،ةّزغو ةيبرغلا ةفشضلا
ليبشس ّيأاب وأا ،ةقطنملا يف هبعلت
ثادحأا يف رثؤوت ةلودلا لعجي رخآا
نأا ةيماشسلل ءادعلا نم ضسيلف .ملاعلا
ير˘شصن˘ع˘لا ز˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا را˘˘شش˘˘ُي
ّنإا˘ف ة˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘شصبو .ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا
لود ىلع قبطنت يتلا اهتاذ ريياعملا

ريشصملا ريرقت لوح ىرخأا تاعازنو
ل˘ي˘ئار˘شسإا ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ت ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ءادع ضسيل هنإاف كلذبو .نيطشسلفو
نأا هتاذ لجأا نمو هتاذ يف ةيماشسلل
ةيخيرات تلاح عم ليئارشسإا نَراقُت
را˘م˘ع˘ت˘˘شسلا كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ىر˘˘خأا
،حشضاو .«دي˘ترا˘بألاو ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شسلا

«ر˘ه˘ظ˘م˘لا ى˘ل˘ع حو˘ل˘ي» ا˘م ّنأا ،ا˘ن˘˘ه
تاشساي˘شسلا ة˘لا˘حإا ًا˘شضيأا ن˘ط˘ب˘ت˘شسي
ة˘يزا˘ن ر˘ئا˘˘ظ˘˘ن ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا

ةر˘ي˘ب˘ك ةو˘ط˘خ اذ˘ه ي˘فو ،ة˘ي˘˘ششا˘˘فو
.رارقإلا بجوتي امك ،ةقراف
نÓ˘عإا» ةرا˘˘ششإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ّل˘˘قأا تشسي˘˘ل
بحشسو ،ةعطاقملا» ّنأا ىلإا «ضسدقلا

تا˘بو˘ق˘ع˘لا ضضر˘فو ،تارا˘م˘ث˘ت˘˘شسلا
نودSDBـلا ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘˘ه هذ˘˘˘هو]
ف˘ير˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘مّر˘˘ج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘هاو˘˘شس
لاكششأاو ،ة˘ع˘ئا˘شش رو˘مأا [تشسرا˘خو˘ب

يشسايشسلا جاجتحلا نم ةيفنع ريغ
ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘هو .لود˘˘˘لا ّد˘˘˘شض
يف نوكت نلو ،تشسيل ةيليئارشسإلا
ن˘م˘شضو .«ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ة˘يدا˘ع˘م ،ا˘ه˘تاذ
لوح ،ضسابتللا لبقي ل مشساح حاشضيإا

فيرعت لوقي ،ًاديدحت ريبعتلا ةيّرح
بجوتي ل يشسايشسلا ريبعتلا» :ضسدقلا
وأا ،ًابشسانتم وأا ،ًاطبشضنم نوكي نأا

ى˘ظ˘ح˘ي ي˘ك Óً˘ق˘ع˘˘ت˘˘م وأا ،ًا˘˘ف˘˘ط˘˘ل˘˘م
نم91 ةدا˘م˘لا بشسح ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ب
وأا ناشسنإلا قوقحل يملاعلا نÓعإلا
يبوروألا قا˘ث˘ي˘م˘لا ن˘م01 ةدا˘م˘لا
قئاثو نم امهاوشسو ناشسنإلا قوقحل

يذلا ،دقنلاو .ىرخألا ناشسنإلا قوقح
وأا ًايفÓخ وأا ًايلاغم ضضعبلا هاري دق
يف ضسي˘ل ،ة˘جودز˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م ضسكع˘ي
مومعلا يفو .ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ًا˘يدا˘ع˘م ه˘تاذ
ءاد˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب ل˘˘شصا˘˘ف˘˘لا ّط˘˘خ˘˘لا ّنإا˘˘ف
ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ءاد˘ع˘لا ر˘ي˘غو ة˘˘ي˘˘ما˘˘شسل˘˘ل
ن˘ي˘ب ل˘شصا˘ف˘لا ّط˘خ˘لا ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
باطخلاو ينÓ˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘غ با˘ط˘خ˘لا
.«ينÓقعلا
ميدقت ىلإا ةقباشسلا روطشسلا تعشس
ثدحلاب قيلت ،ةنامأاب «ضسدقلا نايب»
ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لا فا˘شصنإا ّق˘ح˘بو ،ه˘تاذ
تاشسشسؤوم ىلإا نومتني نيذلا ،هيف
ضضرألا قرا˘˘ششم ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأا

اوع˘ت˘م˘ت م˘ه˘نأا ح˘جار˘لاو ،ا˘ه˘برا˘غ˘مو
قئاقحلا ليجشست يف ةيلاع ةراشسجب
ّلكو ؛ًاشضيأا ل˘ي˘لا˘شضلا نا˘ي˘ب˘ت ي˘فو
ى˘˘لإا ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه
ة˘يز˘مر˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘˘ن˘˘ح˘˘ششلا
ى˘لإا ًا˘شضيأا ر˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت لو ،ىو˘˘شصق˘˘لا
ةيلي˘ئار˘شسإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف تا˘قا˘ي˘شس
ًا˘˘ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كا ّل˘˘˘قأا ة˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا تشسي˘˘˘ل
يتلا اهتاذ ،قئاقحلا ّنكل .تللدلاب

ىر˘خألاو ،ف˘ير˘ع˘ت˘لا ةدلو تز˘˘ّف˘˘ح
يشضتقت ،هتا˘ي˘ث˘ي˘ح ن˘ع تبا˘غ ي˘ت˘لا

ه˘˘تا˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘شضو
،ءدب يذ ئداب ةفرشصلا ةيميداكألا

وحن ىلع ةيوازلا هذه نم هنيمثتو

لاقتنلا لي˘ب˘ق ؛ا˘م˘بر ير˘شصح ه˘ب˘شش
ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ر˘˘هو˘˘ج ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘˘لإا

فيرعت» ّنأا دكؤوي يفاقثو يقوقحو
كلمي يذلا وه لازي ام «تشسراخوب
ضسيرابو نطنششاو يف ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا د˘ي˘لا

لبق ‐ديردمو انييفو نيلربو ندنلو
ماهوأا ّيأا نود نم لب ،ضسدقلا ةنيدم
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت» لو˘˘خد ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا لو˘˘˘ح
م˘ل .ة˘لدا˘ع ة˘شسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف «ضسد˘˘ق˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘يو˘˘˘ط ن˘˘˘مز ضضم˘˘˘ي
ضسد˘ق˘لا ى˘لإا ة˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرا˘˘ف˘˘شسلا
ديراج ح˘ير˘شصت قÓ˘طإاو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا را˘˘˘ششت˘˘˘شسم) ر˘˘˘ن˘˘˘˘ششو˘˘˘˘ك
نأا ل˘ب˘ق ،بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كير˘˘مألا
ءاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ّنأا˘˘˘˘ب (هر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شص نو˘˘˘˘˘كي
،ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ءاد˘ع و˘ه ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصل˘˘ل
!رطشسلا ىلع ةطقنو
ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ةو˘ط˘خ «ضسد˘ق˘˘لا نÓ˘˘عإا»
ا˘ه˘ترا˘شسج ى˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل ،ًا˘˘ق˘˘ح ة˘˘قرا˘˘ف
كل˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خألاو ة˘˘ير˘˘كف˘˘لا
دجي ل د˘قو ؛ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ضصرح ضسّملت يف ءانع ريبك ءرملا

ىلع اهيف نيكراششملا نم ريبك ددع
لاذتبا نم ة˘ي˘ما˘شسل˘ل ءاد˘ع˘لا لا˘ششت˘نا
،عبطلا˘ب ي˘م˘يدا˘كأا ر˘خآاو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا
م˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘هر مو˘ه˘ف˘م˘لا ل˘ع˘ج˘˘ي
ة˘ه˘ج ن˘م ،ف˘ي˘خ˘شست˘˘لاو لاز˘˘ت˘˘خلاو
ة˘م˘ظ˘نألاو ىو˘ق˘لا ف˘ي˘ل˘˘ح وأا ؛ى˘˘لوأا
ة˘هرا˘كلا ة˘يو˘ب˘ع˘ششلاو ة˘˘ير˘˘شصن˘˘ع˘˘لا
ةهج نم ًامومع تايل˘قأÓ˘لو دو˘ه˘ي˘ل˘ل
ىلع رجحت ي˘ت˘لا ة˘عاّز˘ف˘لا وأا ؛ة˘ي˘نا˘ث
قلغتو ريبعتلا ةيّرحو يدقنلا لقعلا
«مهشسفنأا باتكلا لهأا ىلع باتكلا»
جروج يدوهيلا ركفملا ريبعت بشسح
ةرمغ يفو .ةثلاث ةهج نم ،رنياتشش
دعي مل تايدرشس لوح عراشصتلا اذه
ضسا˘ب˘ت˘لا وأا ،ر˘ي˘ث˘˘ك ضضو˘˘م˘˘غ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
،داشضملا ليوأاتلاو ليوأاتلا يعدتشسي
نايب ىلع نيعقوملا ةيبلاغ رعششتشسا
ضسا˘نأا ًلّوأا لا˘ط˘ي ر˘ط˘خ˘لا ّنأا ضسد˘ق˘لا

نم ّرفم لو ،ةيماشسلل ءادعلا موهفم
هلاذتبا يف ةيواه وحن رادحنلا فقو
لاثمأا ىوشس اهفاّوح ىلع ضصقري ل
ي˘ف ا˘م˘ك مو˘ي˘لا ؛و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب
.ًاشضيأا دغلا ّلدي امبشسحو ،ضسمألا

يديدح يحبسص   : ملقب

!شسيئرلا «ناتسسب» يف يعارلاو «هللا بزح» فÓخ :نانبل

ةانق نم يفاحشص لاؤوشس ىلع ادر
ضسيئرلا ربخأا ةينويزفلتلا «ديدجلا»
ه˘ي˘ن˘طاو˘م نو˘ع لا˘ششي˘م ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘لا
ثرو هنأا ول ىّنمت هنإا هتجوزل هلوقب
ح˘ب˘˘شصي نأا ن˘˘م لد˘˘ب هّد˘˘ج نا˘˘ت˘˘شسب
يف ،دعو ه˘ن˘كل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج ضسي˘ئر
ملشسيشس هنإا هعم اذه ريخألا ءاقللا
«ه˘م˘ل˘ت˘شسا يذ˘لا ن˘م ل˘شضفأا» اد˘˘ل˘˘ب
نوكتشس ةفلكلا» نأا نم رذح هنكل
!«ادج ةعفترم
لي˘خ˘ت˘ي نأا ،بل˘غألا ى˘ل˘ع ،بع˘شصي
يتلا ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘ثرا˘ك نو˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
نأا د˘ع˘ب كلذو ،ا˘ّي˘لا˘ح ا˘ه˘نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
ي˘ت˘لا ة˘م˘كا˘ح˘لا ة˘ق˘ب˘˘ط˘˘لا تز˘˘ج˘˘نأا
ىربك وطشس ةي˘ل˘م˘ع نو˘ع ا˘ه˘شسأار˘ي

ةيداشصتقلا ةلود˘لا تا˘نّو˘كم ى˘ل˘ع
تار˘˘خد˘˘م ر˘˘خ˘˘ب˘˘ت ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م˘˘˘م
عم مهت˘ي˘ب˘ل˘غأا را˘ق˘فإاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يتلا ةريللا رعشس يف عيرم طوبه
يف ىتح ريثكب نآلا نم ىوقأا تناك
تمتخو ،ةيلهألا برحلا مايأا أاوشسأا

أافرم راجفناب اهتازاجنإا ةقبطلا هذه
،ضسي˘ئر˘˘لا فر˘˘ششي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،تور˘˘ي˘˘ب

ليكششت عنم ىلع ،يشصخشش لكششب
ةينانبللا ةلودلاب ةقثلا ديعت ةموكح
بغرت يتلا ةي˘لود˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا
.ةدعاشسملا يف

ة˘˘ف˘˘ل˘˘كلا ن˘˘ع «ة˘˘ح˘˘م˘˘ل» ءا˘˘˘ط˘˘˘عإل
ضسيئرلا داع ،اهعقوتي يتلا ةعفترملا
نع ةميدقلا هتايركذ ىلإا ينانبللا
ماع اهشضاخ يتلا «ريرحتلا برح»
ه˘ت˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘ع ا˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م ،9891
ا˘ه˘˘تا˘˘عرو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا»
ركذ امك «ني˘ي˘لود˘لاو ن˘ي˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
هتدوع دنع ه˘ل ضضع˘ب˘لا ف˘ي˘شصو˘ت˘ب

ارخافتم «يمانو˘شست»ـب5002 ما˘ع
ءز˘ج ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا عا˘ط˘ت˘شسا ه˘نأا˘˘ب

امو» يشسايشسلا عاطقإلا نم ريبك
فرعي مÓك اذهو «دحاو مك لإا يقب
هنهاوع ىلع لشسرم هنأا نوينانبللا

امك دلبلاب ريكفتلا اريثك هبششي وهو
.هّدج «ناتشسب» Óعف ناك ول
بزح» عم ه˘ف˘لا˘ح˘تو ،نو˘ع ل˘شضف˘ب
يروشسلا ماظنلاو ،لخادلا يف «هللا
نا˘ن˘ب˘ل لاو˘حأا تءا˘شس ،جرا˘خ˘لا ي˘˘ف
ةيداشصتقلاو ةيشسايشسلا هتموظنمو

ةشسا˘ي˘شسلا تع˘جار˘ت .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ةّو˘ق لÓ˘ت˘حاو تلا˘ي˘ت˘غلا ل˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ةشضراف عراششلل ةيركشسعلا بزحلا
ديدهتلاب «ةموظنملا» ىلع اهتطلشس
51 دعبو ،ةي˘ل˘هألا بر˘ح˘لا˘ب م˘ئاد˘لا
ج˘مد ى˘˘ل˘˘ع ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘شس
عافد˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ي˘ف «ة˘موا˘ق˘م˘لا»
ةلودلا ىلع ءاوقتشسلا ّلظ ةينانبللا

م˘كا˘ح˘لا ل˘ما˘ع˘لا و˘ه ا˘ه˘˘تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسو
يف بزحلا لخد˘ت م˘قا˘فو ،ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل
يناريإلا عشسوتلاو ةيروشسلا ةحاشسلا
لÓ˘ت˘خا ن˘م ة˘ي˘˘بر˘˘ع تا˘˘حا˘˘شس ي˘˘ف
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘لدا˘ع˘˘م˘˘لا

بÓقنا مها˘شس ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لاو
يحي˘شسم˘لا نو˘ع رو˘ه˘م˘ج ن˘م ءز˘ج
ريبكلا يلاملا رايهنلا لعفب ،هيلع
ةيشسايشسلا ماهوألا فاششكناو ،دلبلل
.لاتتم لكششب
فقوم رّيغت يف بÓقنلا اذه ىّدبت
رهظ ام وهو ،ةّينوراملا ةيكريرطبلا
اهنع رّبع ةيشسايشس تافقو ةدع يف
دقتنيو ضسمأا فششك برشسم ويديف
ضسر˘ط˘˘ب ةرا˘˘ششب كر˘˘ير˘˘ط˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف

ايروشس يف بزحلا تÓخدت يعارلا
ارابجإا اهربتع˘يو ،ن˘م˘ي˘لاو قار˘ع˘لاو
ل بور˘ح لو˘خد ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘ل
بزحلا ف˘قاو˘م ا˘ف˘شصاو ا˘ه˘نود˘ير˘ي
بع˘˘ششلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شصم د˘˘˘شض ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
.ينانبللا
ةجاجفو نوع تاغلابم ىلإا ةفاشضإا
عشضو˘ل˘ل ه˘تا˘ه˘ي˘ب˘ششتو ه˘تا˘ف˘ي˘شصو˘ت
ن˘م هر˘ي˘غ ةدا˘ع ى˘ل˘عو ،ي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا
ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ،بر˘˘ع˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘عز˘˘˘لا

ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
،هدÓ˘ب ا˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ثراو˘˘كلا

،اياحشضلا وأا موشصخل˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘م˘ح˘تو
ه˘˘ل˘˘ّم˘˘ح˘˘ي اد˘˘حأا د˘˘ج˘˘˘ي م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
ي˘ف ل˘ئا˘ه˘لا راد˘ح˘˘نلا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘شضوأا

ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلاو
تلشصو هدÓب نأا اربتعم ،نييروشسلا
«نيئجÓلا ببشسب كا˘ه˘نإلا ة˘ل˘حر˘م»
عامتجا داقع˘نا ع˘م ر˘ظا˘ن˘ت˘لا˘ب كلذو
تاد˘عا˘شسمو لاو˘مأا ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ي˘˘لود
تا˘شسا˘ي˘شس تق˘ل˘غأا نأا د˘ع˘ب˘ف ،م˘˘ه˘˘ل

تادعاشسملا باوبأا ،هئافلحو ،نوع

ةرجاتملا ىوشس باب قبي مل ،ةيلودلا
.مهيلع ضضيرحتلاو نيئجÓلاب
ةي˘لوؤو˘شسم ل˘ها˘ج˘تو ءا˘ف˘خإا ل˘با˘ق˘م
ه˘˘ئا˘˘كر˘˘ششو ،د˘˘شسألا را˘˘˘ششب ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
رمتشسملا مدلا مامح نع ،نيينانبللا
بورهب ببشست يذلاو ،ايروشس يف
،هريغو نانبل ىلإا نيئجÓلا نييÓم
ن˘ي˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ق˘ششمد ما˘ظ˘ن ئ˘˘فا˘˘كي
به˘ن ن˘م د˘يز˘م˘ب «م˘ه˘ت˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م»و
بير˘ه˘ت ر˘ب˘ع ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا دا˘˘شصت˘˘قلا
فششتكا دقو ،نيحطلاو تاقورحملا
ة˘ي˘شصو˘شصل˘ل ر˘خآا ا˘با˘ب نو˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
قوقح مشضق ربع ،يروشسلا ماظنلا
براقي ام هميزلتب ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا نا˘ن˘ب˘ل
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘ع˘بر˘م م˘ل˘˘ك057
ة˘كر˘شش ى˘لإا ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا

.ةيشسور
نوكت لأا ىشسع ،قايشسلا اذه نمشض
نوع ديري يتلا «ةعفترملا ةفلكلا»
اهوعفدي نأا نيينانبللا هينطاوم نم
ةقيرطلا يه «ناتشسبلا» ةرادإا ةجيتن
ى˘لإا ا˘ه˘شسف˘ن ا˘˘يرو˘˘شس تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
.رامدلاو بارخلا

صسدقلا يأار
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ةيمألا وحمل ينطولا ناويدلا تاراطإل ةينيوكت ةسشرو
د˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘شضت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘ل ضصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
خ˘ي˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تارا˘˘طإا
ني˘ع˘ب ي˘م˘ي˘هار˘بإلا ر˘ي˘ششب˘لا
ةين˘يو˘كت ة˘ششرو تن˘ششو˘م˘ت
نيشسحت فدهب عوبشسأا ةدمل
ينطولا ناويدلا تاراطإا ءادأا
رابكلا ميلعتو ةيمألا وحمل
ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘˘ل˘˘ل
نيدجاوتملا تاشسردمت˘م˘لاو
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإل ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ريطأات نم ىقت˘ل˘م˘لا.ة˘يلو˘لا
فلتخم نم تءاج تاراطإا

بشسحو .ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو
دهعملا ريدم يراتشسم داؤوف
ا˘ه˘فد˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘ف
قيشسنتلاب يمÓعإاو ينيوكت
ءا˘˘˘كر˘˘˘ششلاو ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ع˘˘˘م
ف˘˘كع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح˘˘˘ب بنا˘˘˘جألا
ةفاك ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع د˘ه˘ع˘م˘لا
ةمزÓلا طورششلاو فورظلا

هذهب نيي˘ن˘ع˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسل
لاثملا ليبشس ىلع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

‐ ةد˘ي˘ع˘شس ‐ ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو
ةملاق ‐ طاوغألا ‐ ةريوبلا

افيشضم .وزو يزيت ةيلوو
ةينيوكت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نا
مÓعإلا ةينقت قيرط نع متت
هذه ةششرولا .موز لاشصتلاو
ريبخ اهري˘طأا˘ت ى˘ل˘ع فر˘ششي
ن˘˘ب ذا˘˘ت˘˘شسألاو ير˘˘شسيو˘˘˘شس
ة˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م هار˘˘ب ى˘˘شسو˘˘م
اهلÓخ نم مت˘ي˘شسو ر˘ئاز˘ج˘لا
يجولويشسيشسلا بناجلا حتف

نيرطؤو˘م˘ل˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لاو
لثمألا لفكتلا نامشض فدهب
ىلع لمعلاو نيشسردمتملاب
ة˘˘ي˘˘مألا ة˘˘ب˘˘˘شسن ضصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
نيمألا يناميلشس نشسح لوقي
وحمل ينطولا ناويدلل ماعلا
ل˘ف˘كت˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ة˘ي˘مألا
ا˘م˘ي˘شس لو ة˘˘ي˘˘مألا و˘˘ح˘˘م˘˘ب
نيأا يفيرلا طشسولاب ةأارملا
م˘ه˘ن˘م ن˘ير˘ي˘ب˘خ د˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت
لفكتلل ىشسوم ن˘ب م˘ي˘هار˘بإا
ي˘جو˘لو˘˘كي˘˘شسلا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ن˘˘˘م او˘˘˘شسنار˘˘˘فو
ناويدلا نا افيشضم ارشسيوشس
ديفنت لجا نم ةلودلا ةادأا وه
وحم لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘شسا˘ي˘شس
ةد˘ع ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مألا
هشسيشسأات ذنم ةريبك تاحاجت
يف مهاشس ثيحب4691 ةنشس
.ة˘˘ي˘˘مألا ة˘˘ب˘˘شسن ضصي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
ر˘يد˘م ل˘ي˘ب˘ن ي˘لا˘ح˘ل˘˘ح  ا˘˘مأا
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا
ةبشسن نإا لاق ه˘نا˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا
تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘ب
بقتريو ةئملاب09 تزواجت
ة˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت نأا
نأا املع ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘شسارد˘لا
ن˘ي˘ع ة˘يلو˘ب ة˘ي˘مألا ة˘ب˘˘شسن
ةئملاب9.8 ـب ردقت تنششومت
رمتشسم ضضافخنا يف ي و
عو˘ب˘˘شسألا جر˘˘خ˘˘ي˘˘شس ا˘˘م˘˘ك
 .تايشصوت ةدعب ينيوكتلا

 ةنوب Úسسح

ةيومنتلا عيراسشملل ةيناديم ةرايز ة‹Èب هنوبلاطي
لخدتلل ›اولا نوعدي  ليسسمسسيتب روسصنم يديسس ناكسس
يد˘ي˘شس ة˘ير˘ق نا˘كشس بلا˘˘ط
يتشسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘شصن˘م
ىلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ة˘˘˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘شسأار
يوادب ضسا˘ب˘ع تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت
ةرا˘˘يز ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ةرور˘˘˘شضب
برق نع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
تلا˘˘غ˘˘ششنلا ىد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘ششم˘˘لاو
ل˘كششب تر˘ثأا ي˘ت˘لا نا˘كشسلا

،ةيمويلا مهتاي˘ح ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك
هذهب نطاوملا يكتششي ثيح
قفارملا مهأا بايغ نم ةيرقلا
ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لا ة˘يرور˘˘شضلا

ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو ط˘˘غ˘˘شضلا ع˘˘فر
يذ˘˘لا نا˘˘كشسلا تا˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
ة˘شضر˘ع ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل او˘ل˘ظ
ن˘م ءا˘شصقإلاو ضشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل

نيبخ˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م فر˘ط
ىلع نيبقاعتم˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
حرط دقو ،يت˘شسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب
م˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘كشسلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ «مÓ˘˘شسلا»ـب
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا˘˘ك ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

ءارتها تفرع يتلا ةفشصرألاو
 .اريبك
نا˘كشسلا ه˘حر˘ط ر˘خآا ل˘كششم
تا˘كب˘شش با˘˘ي˘˘غ˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘˘شصلا
ة˘ير˘ق˘لا ءا˘ي˘حأا بل˘˘غأا فر˘˘ع˘˘ت

فر˘˘˘شصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق با˘˘˘ي˘˘˘˘غ
يلا ناكشسلاب عفد ام يحشصلا
ةيئادب˘لا قر˘ط˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا

حبشصأا يذلا رمألا ،ريماطملاك
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا دد˘˘ه˘˘ي
تÓشضفلا هذه عمجت ببشسب
ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا را˘˘ششت˘˘ناو

ىلإا فشض  ،طيحملا طشسو
نم ةيرقلا ونطاق يناعي كلذ
ةرا˘˘˘˘نإلا ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘˘كششم
ل˘˘كششم و˘˘هو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع تر˘˘ج˘˘نأا
تا˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘˘˘ك رو˘˘˘˘˘˘مألا

را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘ناو تاءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘علاو
نم داز اممو ،ةلاشضلا بÓكلا

ةيرقلا هذهب نطاوم˘لا ةا˘نا˘ع˘م
خا˘شسوألاو ة˘ما˘م˘ق˘لا را˘ششت˘˘نا
ازيمم اروكيد تحبشصأا يتلا
ضسعا˘˘ق˘˘ت بب˘˘شسب ة˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ءادأا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
تا˘ح˘ير˘شصت بشسح ا˘ه˘ما˘ه˘م
تÓشضفلا ىقبت نيأا ،ناكشسلا
ةليوط ةدمل ةمكارتم ةيلزنملا
ي˘ل˘˘ك ه˘˘ب˘˘شش با˘˘ي˘˘غ بب˘˘شسب
تÓشضف˘لا ل˘م˘ح تا˘ن˘حا˘ششل
بلاط دقو  ،ةيدلب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا نو˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
د˘يوز˘˘ت ةرور˘˘شضب ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ةيومنت ع˘يرا˘ششم˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسإا

نامر˘ح˘لاو ف˘ل˘خ˘ت˘لا ر˘ها˘ظ˘م
تا˘ي˘مو˘ي ى˘ل˘ع تغ˘ط ي˘˘ت˘˘لا
ىلإا ة˘فا˘شضإا ،دو˘ق˘ع˘ل نا˘كشسلا

قفارم ضصيشصخت مهت˘ب˘لا˘ط˘م
ني˘شسح˘ت ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘يو˘ي˘ح
ءاششنإاك ةيرقلا بابشش ةيعشضو
بعÓ˘˘˘˘˘مو با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ششلا رود
،ةيفاقت زكارم ىتحو ةيراوج
او˘عدوأا م˘ه˘نأا ءلؤو˘ه د˘كأا ن˘˘يأا
ىد˘ل تا˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
نأا ر˘ي˘غ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ةيغاشص اناذآا قلت مل مهتابلط
 .ريبك ةلزع يف مهلخدأا ام

 ديمح .ز

ةيرسسلا دارفأا نكمت ،كÓهتسسلا ةعسساولا ةيئاذغلا داوملا يف ةبراسضملا ةبراحمو كلهتسسملا ةيامح راطإا يف
اهعون نم ةيناثلا دعت ةدئاملا تيز نم ةربتعم ةيمك زجح نم صسابعلب يديسس ةيلوب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

.ةداملا هذه صصوسصخب دÓبلا اهفرعت يتلا ةمزألا لظ يف يلاحلا رهسشلا لÓخ

ةطقن ىلإا ةيشضقلا تايثيح دوعت
ة˘ير˘شسلا دار˘فأا ا˘ه˘ب ما˘ق ضشي˘ت˘ف˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
يديشسب ةيميلقإلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
مت امهششيتفت دعبو ذإا ،نيتنحاشش
نم رتل يفلأا يلاوح امهب زجح
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا تيز
لجشسلاب ديقلا مدع عم ماجحألا
ةروتافلا ةقباطم مدعو يراجتلا
ريرحت مت ذإا ،ةزوجحملا علشسلل
نيلعافلا قح يف يئاشضق ءارجإا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘تو
م˘ت د˘ق˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

نم ةلثامم ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ار˘خؤو˘م
ولد004 ـب ردقت ةدئاملا تيز
ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
. ةبراشضملل

ةطولغملا رابخألاو ..
 ةينمأا ةمأاوت روحم

ضسابعلب يديشس ةطرشش لشصاوت
ةينمألا ةمأاوتلا ةردا˘ب˘م د˘ي˘شسج˘ت
اهتقلطأا يتلا تايلولا نمأا نيب

ثيح ،1202 يرفيف رهشش لÓخ
ةكرت˘ششم تا˘طا˘ششن م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت
ن˘مأا ن˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘شسن˘˘مو
نازيلغو تنششومت نيع يتيلو
لÓخ نم اريبك احاجن تفرعو
ق˘ي˘ق˘ح˘تو م˘كح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
يف ةجردنملا ةوجرملا فادهألا
ة˘ي˘مار˘لا دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت را˘˘طإا
ةينمألا تامدخلا ىقرأا ميدقتل
م˘ت مو˘ي˘لا ة˘ع˘ب˘ط .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ة˘طر˘شش فر˘ط ن˘م ا˘ه˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
عم قيشسنتلا˘ب ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
م˘˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘˘كشسع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘شش
ى˘لإا قر˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘شصي˘˘شصخ˘˘ت
رابخألاب طب˘تر˘م ما˘ه عو˘شضو˘م
EKAF ة˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

SWENذخأات  تحشضأا يتلا
ربع ةشصاخ ةي˘ب˘ل˘شس تا˘ي˘ن˘ح˘ن˘م
،يعامتجلا لشصاوت˘لا تا˘كب˘شش
فرط نم تÓخادم تناك ثيح
دهعملا ةبلط ةدئافل نيشصتخم
ي˘˘ف ضصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نيجعل ديهششلا ينهملا نيوكتلا

مهتيعوتو مهشسيشسحت مت دوليم
ةفيزم رابخأا لوادت رطاخم نم
نمو ةتحب ةيملع قرط جاهتناب

ميظنت مت لمعلا جمانرب لÓخ
ن˘˘م˘˘شضت رو˘˘˘شصلا˘˘˘ب ضضر˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘˘˘ع رو˘˘˘˘شصو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصحإا
نمأا حلاشصم فلتخم تاطاششن

ىلع نينطاوملا ةدئافل ةيلولا
،ع˘˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لا عرا˘˘˘شش ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘شسح˘˘ت

با˘ح˘شصأا ةد˘ئا˘ف˘ل91‐ديفوك
نأاو ةشصاخ ةيراجتلا تÓحملا

ةين˘ع˘م ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘يلو
يلزنملا رجحلا ديدمت تاءارجإاب
ن˘م ة˘ي˘فا˘شضإا ا˘مو˘ي51 ةد˘م˘˘ل
Ó˘ي˘ل ر˘ششع ة˘˘يدا˘˘ح˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا
ةعاشسلا ةياغ ىلإا (اشس00:32)
نم (اشس00:40) احابشص ةعبارلا
ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا
ةيد˘ق˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ةرا˘يز م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ضشوكب ةطرششلا دعاقتم ةدئافل
،هتحشص ىلع نانئمطÓل دمحم
ةيعاذإا ةشصح ميظنت نع كيهان
ة˘مأاو˘ت˘لا ةردا˘ب˘م فاد˘˘هأا حر˘˘ششل
يد˘ي˘شس ة˘طر˘شش ن˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
زيكرتلا عم ركشسع˘مو ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب

تاداششرإاو حئاشصن ميدقت ىلع
لبشسو ةطولغملا رابخألا لوح
ةينمألا ةمأاوتلا ةردابم .ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘ت
لشصاوتت˘شس تا˘يلو˘لا ن˘مأا ن˘ي˘ب

تايلولا نمأا يقاب لمششت نأل
.ةوجرملا فادهألا غولب لجأا نم

ىدل ةم˘ه˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا ا˘عد
ميهاربإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘˘م ضسمأا لوأا دار˘˘م
ملك002) ةيدودحلا تاراط
ى˘˘لإا (يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإا ة˘˘يلو قر˘˘شش
ي˘˘ف ع˘˘جا˘˘ن˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا
ةيفيرلا قطانملاب ةل˘غ˘ت˘شسم˘لا

لجأا نم
لماشش يومنت عÓقإا قيقحت
.ةنكاشسلا ةدئافل مادتشسمو
هتنياعم ىدل دارم  حشضوأاو
تاراط ةيرقب ةيمنتلا عقاول
يف .ةيبيللا دودحلل ةمخاتملا
اهب موق˘ي ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا را˘طإا
اهموي يف يزيليإا ةيلو ىلإا
قطانملا نأا ،ر˘ي˘خألاو ي˘نا˘ث˘لا
يوعرلاو يفيرلا عباطلا تاذ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط دراو˘˘م˘˘ب ر˘˘˘خز˘˘˘ت
ةلئاه ةيناويح ةورثو ةيحÓفو
ة˘ي˘م˘ن˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ه˘نأا˘˘شش ن˘˘م
ةيداشصتقاو ةيعامت˘جا ة˘ي˘ف˘ير
تل˘غ˘ت˘˘شسا ا˘˘م اذإا ة˘˘ماد˘˘ت˘˘شسم
.لثمألا لÓغتشسلا

دار˘م ىد˘˘بأا ،ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ةيعيبطلا تاموقملاب هباجعإا
اهي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ه˘لا

ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ،تارا˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
،يوعرلاو يحÓفلا نيبناجلا
ىلإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘شش ا˘ي˘عاد

نيذه يف رامثتشسÓل هجوتلا
كرحم» امهرابتعاب نيطاششنلا
مهاشست يتلا «ةيلحملا ةيمنتلا
جا˘ت˘نإلا ة˘ي˘قر˘تو ز˘يز˘ع˘˘ت ي˘˘ف
.يناويحلاو يحÓفلا

ةر˘˘م لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ دد˘˘ششو
ثع˘˘ب ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا
حلاشصل ةيومن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
اقيبطت ،دجو ام˘ن˘يأا ن˘طاو˘م˘لا
،ةيروهجلا ضسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل

ةيمارلا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
قراو˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ك ة˘˘˘˘لازإا ى˘˘˘˘لإا
.نطولا قطانم نيب ةيومنتلا

ع˘˘يرا˘˘˘ششم هد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت لÓ˘˘˘خو
ي˘ت˘لا ة˘يرا˘شضح˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ىلع ،ةيرقلا تاذب تدشسجت

فر˘˘˘˘شصلا تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘شش رار˘˘˘˘غ
ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لاو ي˘ح˘شصلا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو بر˘ششل˘ل
قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘شش اذ˘˘˘˘˘كو
ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘شضح˘˘لا

،يلوط ر˘ت˘م0053 ة˘فا˘شسم
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا رود دار˘˘˘م  زر˘˘˘با
«يشساشسأا كيرشش»ـك يلحملا
نم ةي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘لا ي˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘شست˘˘كم˘˘˘لا
ابنج لمعلاو ايناديم ةققحملا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ع˘˘م بن˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
كراد˘ت ل˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

.ةلجشسملا ضصئاقنلا
ع˘م˘ت˘شسا ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘˘فو
لو˘˘ح ل˘˘شصف˘˘م ضضر˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
عاطق يف ةققحملا عيراششملا
لÓ˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا
يتلاو ن˘ي˘تر˘ي˘خألا ن˘ي˘ت˘ن˘شسلا
ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م31 تل˘˘م˘˘˘شش
قلعتت اعورششم24 يلامجإاب
،ةقيمع رابآا زيه˘ج˘تو زا˘ج˘نا˘ب
فل˘ت˘خ˘م ع˘ي˘شسو˘تو ة˘نا˘ي˘شصو
زاجنا اذكو ةيئاملا تاكبششلا

عزنو هايملا ةيلحتل تاطحم
.ديدحلا

د˘فو˘لاو دار˘م ا˘هد˘ع˘ب د˘ق˘ف˘˘تو
ةشساردلا فورظ ،هل قفارملا
اعمجم نياع نيأا ةيرقلا هذهب
‐ فنشص نم اديدج ايشسردم

ريياعم نع هاشضر ايدبم ‐ب
ةأا˘ششن˘م˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نا ةدو˘˘جو
(6) ةتشس مشضت يتلا ةيوبرتلا
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘˘قو ما˘˘˘˘شسقأا
مÓعإÓ˘ل ىر˘خأاو تا˘طا˘ششن˘لا
ةفا˘شضإلا˘ب ،تنر˘ت˘نلاو ي˘لآلا
.ةرادإلاو ةحشصلا حانج ىلإا
لقي ل ام تدشسج ،ةراششإÓل

ربع ةيومنت ةيلمع611 نع
ةيلوب لظلا قطانم فلتخم
تغلب ةيلام ة˘ف˘ل˘كت˘ب يز˘ي˘ل˘يإا

.ميتنشس رايلم775
م .ق

صص.ودبع

ةعسساو ةبراسضم ةيلمع طبحي كردلا

شسابعلب يديسسب ةدئاملا تيز نم رتل يفلأا زجح

لظلا قطانمل عفد ءاطعإا لجأا نم
يزيليإاب ةيفيرلا ةيمنتلا تاموقم يف رامثتسسلا ىلإا ةوعد

ةيناويحلا ةورثلاو ةحسصلا ددهت
هوسشت ةيكيتسسÓبلا شسايكألا

ناسسملتب ةنوارفلا ةيرق رظنم
هوششت رهاظملا ديدع تلازل
ةيلو ندم نم ددعب تايانبلا
ةيرق دهششت ثيح ناشسملت
ةيدلبل ةعباتلا ةنوارفل
ريغ ارثانت ناشسملتب ينريت
ةيكيتشسÓبلا ضسايكأÓل دوهعم
ةيعارزلا تاحاشسملا ربع
قيرطلاو تانكشسلا بناجبو
ةنيدملا ناشسملت ىلإا يدؤوملا

يتيرق طبري هرودب يذلاو
.حوتفل نيعو ريفحأا

لكششت تحبشصأا ضسايكألا هذه
يتلا راقبألا ىلع ةشصاخ ارطخ
،ةقطنملا يحاونب امئاد ىعرت
ةيبرتب رهتششت ةيرقلا رابتعاب
قÓطإا يغبنيو يششاوملا

تائم ةلازإل ةعشساو ةلمح
تاتابنلاب ةقلاعلا ضسايكألا

نيتاشسبلا جايشسبو راجششألاو
جاتحي ةبرتلا يف اهليلحت نأل
ةجاحب ةيرقلا اذل تاونشس ىلإا

ضسشسحت تايعمج ىلإا ةشسام
ضسايكألا رارشضأاب اهتنكاشس
قلطلا ءاوهلا يف ىمرت يتلا

نم ةيورق ةئيبب تلخأاو
تاذ نوكت نأا ضضورفملا

نم ددع بشسحو ةفيظن ةعيبط
قيرطلا  نوكلشسي نيذلا
دعت يتلا ةيرقلا نم برقلاب

رورملا ةكرحل اماه ابشصع
ينب  ةرئادو ىرقلا  تاذ وحن
ةلمح  قحتشست ضسونشس
ليبشسك  طيحملا فيظنت

اهينطاومل ةلاشسرلا لاشصيإل
مامأا ءاوشس دح ىلع ةيدلبلاو
راقبأÓل عترمل ضسايكألا لوحت

نم عيمجلا هظحÓم بشسح
نيبو لقنلا لئاشسو يلمعتشسم
ىلع بلطتي كاذو اذه
لخدتلا ةينعملا تاهجلا
.لجاعلا

صشاتيلتوب ع
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 :ةنيدملا فييرت رهاوظ ىلع ءاسضقلا لجأا نم
 ةلادعلل ةيسضق69 عفر

تاعولابلا ةيطغأا شصوسصل دسض
ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘˘ئر ف˘˘ششك

ي˘طا˘م د˘ي˘˘شسلا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
نأاب  لÓخ نم دوعشسم
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
رهاو˘ظ ةد˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
هجولا ىلع ترثأا ةيبلشس
ىلع ةنيدملل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا
ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
يدا˘م˘ت نأا لإا ،ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ىلإا ةيدلبلاب ىدأا ضضعبلا

ما˘مأا ة˘ي˘شضق69 ع˘˘˘فر
ةيشضق04 اهنم ةلادعلا
بير˘خ˘تو ة˘قر˘شس ضصخ˘ت

ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘فر تا˘يوا˘˘ح
ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي ن˘م كا˘ن˘هو
هنكشسمب هايم˘ل˘ل ناز˘خ˘ك
ةي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ا˘م˘م
اهراششتناو ةمام˘ق˘لا ع˘فر
دشض ة˘ي˘شضق52 اذ˘˘كو
ةد˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةرا˘˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةيشضق21و ةيمو˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘ط˘˘غأا ضصو˘˘شصل د˘˘شض
ضضعب اذكو تا˘عو˘لا˘ب˘لا
د˘شسب او˘ما˘ق ضصا˘خ˘˘ششألا
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘عو˘لا˘ب˘لا
وأا م˘˘˘ه˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأا

تن˘م˘شسإلا˘ب م˘ه˘ن˘˘كا˘˘شسم
بب˘˘شسي ا˘˘م˘˘م ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا
ل˘˘شصف ي˘˘ف تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف
هذ˘ه نأاو ا˘م˘ي˘شس ءا˘˘ت˘˘ششلا
ةنيزخ ف˘ل˘كت تا˘قر˘شسلا
نييÓ˘م˘لا تا˘ئ˘م ة˘لود˘لا
ليجشست مت امك ،ايونشس
ضصخت اياشضق70 اشضيأا
ي˘˘ئاو˘˘ششع˘˘لا غ˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا

؛ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
نيلبطشسا حتفب ناقل˘ع˘ت˘ت
بشسا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب م˘يا˘˘م˘˘ششلاو
ط˘˘˘˘شسوو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق
. ةيناكشس تاعمجت

نأا  ر˘˘ي˘˘م˘˘لا را˘˘ششأا ا˘˘م˘˘˘ك
ةمزاع ةيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم
هذ˘˘ه ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شسلا ر˘˘˘هاو˘˘˘ظ˘˘˘لا
ط˘م˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ير˘˘شضح˘˘˘لا

يأا ةبقاع˘مو ا˘ه˘م˘لا˘ع˘مو
بكتر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ضصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شش
 .تازواجت
يف ةمهاشسملا  لجأا نمو
ير˘شضح˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا
هجولا اهئاطعإاو ةنيدملل
ا˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ق˘˘ئÓ˘˘لا

ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع
د˘˘˘كأا د˘˘˘ق˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘عألاو
مت دق هنأاب ةيدلبلا ضسيئر
تاحاشسم30 ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت

قلعتيو ىربك ة˘ي˘مو˘م˘ع
،ضسد˘ق˘لا ة˘˘حا˘˘شسب ر˘˘مألا
ةنيدملا طشسوو كريشسلا
30 قوفي ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب
هنأا ام˘ك ،م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘جو˘˘˘˘ت
ن˘م ىر˘خألا ع˘يرا˘ششم˘˘لا
ةروشص نشسحأا مشسر لجأا

ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘ع
لا˘كششأا ل˘˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
ف˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ت تلوا˘˘˘ح˘˘˘مو
. ةنيدملا

ب. ع

ةيجاجتحلا تافقولا ديدع دعب
ةيئلولا ةلاكولا مامأا

 لجيجب2 لدع وبتتكم
ةمسصاعلاب نوجتحي

2 لد˘ع و˘ب˘ت˘ت˘كم م˘ظ˘˘ن
ة˘˘˘ف˘˘˘˘قو ،ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
د˘ع˘ب كلذو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا

تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع
رقم ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ة˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
ببشسب كلذو ،ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘هود˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا
تا˘˘ن˘˘كشس ضصي˘˘شصخ˘˘˘ت

ىوتشسم ىل˘ع2 لد˘ع
ثي˘˘ح ،ة˘˘يلو˘˘˘لا بار˘˘˘ت
تانكشسلا هذه ءانب مت
ي˘هو ق˘طا˘ن˘م3 ي˘˘˘˘ف
نودر˘˘˘شسأا ة˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
،ةيلولا قرشش ةيليملاب
ة˘يدا˘شش ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘فو
ا˘شضيأاو ضسوا˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب
يف ناطيغزم ةق˘ط˘ن˘م˘ب
،لج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘عأا

ىلع دامتعلا مت ثيح
ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘قإلا را˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه ضصي˘˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘˘ت
،اهباح˘شصأل تا˘ن˘كشسلا

نطاوم لك قلطنم نم
هن˘كشس ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ي

ي˘˘ف وأا ه˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘ف
بر˘˘قألا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
فور˘˘˘˘˘˘˘ظ ةا˘˘˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘˘˘˘م
م˘ه˘بر˘قو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘بر
،ةر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘تÓ˘˘ئا˘˘عو
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو
ا˘ق˘ل˘ط˘م ا˘شضفر ه˘شضفر
نيب˘ت˘ت˘كم˘لا ضضع˘ب ن˘م
نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا

ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
مقر˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب
ليجشستل˘ل ي˘ل˘شسل˘شست˘لا

هذه ضصيشصخت لجأا نم
اومظن ثيح ،تانكشسلا

تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع
ةيلو˘لا˘ب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ل˘ق˘ن اورر˘˘ق˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
و˘˘ح˘˘˘ن م˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا
م˘ه˘لا˘غ˘ششنا ل˘ي˘عا˘م˘شسإا
ع˘˘م ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ة˘˘ف˘˘شصب
ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا

. ةينكشسلا ةغيشصلا هذه
ب.ع

ريباوطلا كسش نود نم ظحÓيسس ،ريخألا عوبسسألا اذه يف ةسصاخو ،ةريخألا ةنوآلا يف ،لجيج عراوسش يف لوجتملا
.ةيلولا بارت لك ىوتسسم ىلع رئازجلا ديرب تاسسسسؤوم لخاد ةريبكلا

مامأاو ةيلآلا تاعزوملا مامأا
ة˘مزأا بب˘شسب كلذو ،كو˘ن˘˘ب˘˘لا
اهفرعت يتلا ةيلاملا ةلويشسلا
اه˘تد˘ح تداز ي˘ت˘لاو ة˘يلو˘لا

نأا ثيح ،ةريبك ةجردب ارخؤوم
فظوملاو طيشسبلا نطاوملا
يذلاو هر˘مأا ى˘ل˘ع بو˘ل˘غ˘م˘لا
ضشور˘ق˘لا ضضع˘˘ب ى˘˘شضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
نأا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأا ه˘˘م˘˘ه ح˘˘ب˘˘˘شصأا
ل˘ب ،ي˘ف˘يو ي˘ف˘كي ل بتار˘˘لا
ى˘ت˘ح ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي ل ح˘˘ب˘˘شصأا
،ةليلقلا ضشورقلا كلت بحشس
ى˘ت˘˘ح ز˘˘ج˘˘ع ة˘˘ل˘˘كششم ي˘˘هو
نع ةشسشسؤوملل ماعلا ريدملا
،ا˘ه˘ل ي˘ع˘قاو ر˘ي˘شسف˘˘ت دا˘˘ج˘˘يإا

خويششلا ر˘ظ˘ن˘م ح˘ب˘شصأا ثي˘ح
بابششلاو ءاشسنلاو زئا˘ج˘ع˘لاو
˘ما˘مأا ة˘ي˘مو˘ي ة˘ف˘شصب رر˘˘كت˘˘ي
م˘ه˘ل˘ع˘ل د˘ير˘˘ب˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م
بح˘شسل ،ة˘شصر˘ف˘˘ب نو˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
دمحم لو˘ق˘ي ثي˘ح ،م˘ه˘ب˘تاور
د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ف˘˘ظو˘˘م
لجيج˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘شصلا
وهو لماك عوبشسأا ةدملو هنأاب
مل هنكل هبتار بحشس لواحي
با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘شسب ع˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسي
ريباوطلاو ةي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا

يهتنت داكت ل يتلا ةريبكلا
ثي˘ح ،ة˘لو˘ي˘شسلا ءا˘ه˘ت˘˘نا˘˘ب لإا
ي˘ف˘خ˘ب ه˘جاردأا دو˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ئاد
ةرشسأا بر وهو هتيب ىلإا نينح
هنأاب لاق ثي˘ح ،ن˘ي˘ت˘ن˘ب˘ل بأاو
نم ءيشش لك ضضرتقي حبشصأا
ىظحي نأا ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘ح˘م˘لا
و˘هو ،ه˘ب˘تار بح˘شس ة˘شصر˘ف˘˘ب
بهذ˘ي يذ˘˘لا ه˘˘شسف˘˘ن ءي˘˘ششلا
عبارلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف م˘ير˘ك ه˘ي˘لإا

هلاومأا اهنأاب لوقي رمعلا نم
،اه˘ب˘ح˘شس ع˘ي˘ط˘ت˘شسي ل ه˘ن˘كل
اهيلإا ةشسا˘م ة˘جا˘ح˘ب ه˘نأا م˘غر

ة˘ي˘شضق ي˘ف ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘يو ،اد˘ج
با˘˘ي˘˘غ ن˘˘كل ،ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘شسم
ئيشش لك لطع دق ةلويشسلا

،ةر˘ي˘ث˘ك ءا˘ي˘ششأا ه˘ي˘ل˘ع تو˘فو
يأا بايغ يف اذه لك ثدحي
ة˘˘˘لا˘˘˘ح ف˘˘˘شصو وأا ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
يأا نم بابشسألا ضضارعتشساو
ىوتشسم ىلع يلحم لوؤوشسم
ر˘˘˘يد˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خو ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا

ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ل ،د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ه˘جاو˘ي ن˘ي˘كشسم˘لا ن˘طاو˘م˘لا

ة˘˘ح˘˘˘فÓ˘˘˘لا ضسم˘˘˘ششلا ةرار˘˘˘ح
انايحأا ضصراق˘لا در˘ب˘لا ا˘نا˘ي˘حأا

هر˘˘˘ي˘˘˘شصم ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يو ىر˘˘˘˘خأا
ى˘ظ˘˘ح˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ل ،مو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ه˘˘˘ب˘˘˘تار بح˘˘˘شس ة˘˘˘شصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
ا˘˘م ى˘˘˘لإا كلذ لو˘˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف
. ملحلاب هبششي

 ميهارب.ع

 :ديربلا تاسسسسؤوم لخاد ةيموي تاراجسشو يهتنت ل ريباوط

لجيج ةيلو يف مقافتت ةيلاملا ةلويسسلا ةمزأا

 نوثيغتسسي ناكسسلا
 ةمامقلا

وزغت لبازملاو
نكسسم004 يح

004 يح ناكشس يكتششي
يبرغلا فويأا يحب نكشسم
ضسدكتلا نم لجيج ةيلوب
لبازملاو ةمامقلل ريبكلا

ةيئادتبا مامأا طبشضلابو
ببشسب كلذو ،يبرعلا يدبع
تاقوألا يف اهعفر مدع
ةمئاد ةفشصبو ةبشسانملا

ثيح ،ناكشسلا بشسح
زئمششت رهاظم تلكششت
ضسايكأل اهنم ضسوفنلا
انه ةرثانتملا تامامقلا

ةهيرك حئاور عم كانهو
ةيلولاو ةشصاخ ،اهنم ةثعبنم
يف ةيلاع رح ةجوم دهششت
داز ام وهو ،ةريخألا ةنوآلا

حئاورلا هذه راششتنا ةدح نم
لك راششنا اشضيأاو ةهيركلا
ةريطخلا تارششحلا عاونأا

لعجي ام وهو ضضوعبلاو
ناكشسو نينطاوملا ةايح
لب ،رطخ يف ةقطنملا
نأا وه كلذ نم رطخألا
ذيمÓتلا نم ةريغشصلا ةءاربلا
يف نوشسردمتي نيذلا
يبرعلا يدبع ةيئادتبا
ءاشسمو احابشص اهمامأا نورمي
دعب ىلع ةدوجوم اهنأا مكحب
بابلا نم ةليلق راتمأا
نم ،ةشسردملل يشسيئرلا

ةفاظنلا حلاشصم مهتهج
ةيلوؤوشسملا اولمح ةيدلبلل
نوموقي نم مهنأل ،ناكشسلل
ريغ يف ةمامقلا جارخإاب
مدعو ةددحملا اهتاقوأا
رورم تيقوت مارتحا
ىلإا ةفاشضإلاب تانحاششلا

نود ضضرألا يف اهيمر
يف اهعشضو مهشسفنأا فيلكت
اهل ةشصشصخملا تايواحلا
ةفاظنلا لامع ءانع ليلقتل
. اهتيقنتو اهلمح يف

ب.ع

يفيسصلا مسسوملاو مايسصلا رهسشل ريسضحتلل

 يئلولا شسلجملل عسسوم عامتجا
يلاو لاكل˘ك ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ضسأار˘ت

ةعاقب اعشسوم ا˘عا˘م˘ت˘جا ،ل˘ج˘ي˘ج
ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل تلواد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل ضصشصخ ،ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا
ر˘ه˘ششب ة˘شصا˘خ˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘˘لا

م˘˘شسو˘˘مو ،م˘˘ظ˘˘ع˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘شضمر
،1202 ة˘˘˘ن˘˘˘شسل فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘شصلا

تار˘˘ي˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو
،مظعملا ناشضمر رهششب ةشصاخلا
ريدمو ةيلحملا ةرادإلا ريدم مدق
نماشضتلاو يعام˘ت˘جلا طا˘ششن˘لا

ةذختم˘لا تاءار˘جإلا ن˘ع ا˘شضر˘ع
م˘˘ئاو˘˘ق ط˘˘ب˘˘شضل م˘˘ه˘˘فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ة˘˘نا˘˘عإلا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
،قايشسلا تاذ يفو ،ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
لوح اشضرع ةراجتلا ريدم مدق
فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘˘جإلا
نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘˘خ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةردن لظ يف اميشس ل ،مظعملا
كÓ˘ه˘ت˘شسلا تاذ داو˘م˘لا ضضع˘˘ب
ثي˘ح ،(ةد˘ئا˘م˘˘لا تيز)  ع˘˘شساو˘˘لا

ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘شصم تف˘˘كع
تاءار˘˘جإلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘˘تا
هجاتح˘ي ا˘م ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت نا˘م˘شضل
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

رارغ ىلع لشضافلا رهششلا لÓخ
،ة˘يرا˘ج˘˘ت تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ايراجت ءاشضف23 حتف ةجمربو
ريفوت نام˘شضل ةا˘ط˘غ˘م قاو˘شسأاو
نم دحلاو ةي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
اذ˘˘ه لÓ˘˘خ را˘˘˘ع˘˘˘شسألا عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
.رهششلا

ةر˘˘يد˘˘م تمد˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تاءارجإلا ةيحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
اهحلا˘شصم فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
نيينهملا ءاكرششلا عم قيشسنتلاب
نيومتب نيحÓفلا مازتلا نامشضل
تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب قاو˘˘˘˘شسألا

اذكو ،ةــــيحÓفلاو ةـــيناويحلا
را˘ع˘شسألا ضضي˘ف˘خ˘تو ف˘ي˘˘ق˘˘شست

،مظ˘ع˘م˘لا نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘خ
ن˘م ةر˘ششا˘ب˘م ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ح˘ت˘فو
ةدئافل ةيحÓف˘لا تار˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا
تاجوتنملا فلتخمل كلهتشسملا
.(هكاوفو رشضخ) ةيحÓفلا

نم لك مدق لشصتم قايشس يفو
ر˘يد˘م ل˘ث˘م˘م ،ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ر˘˘يد˘˘م ،ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا
،فا˘˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا

تاي˘جو˘لو˘ن˘كتو د˘ير˘ب˘لا ةر˘يد˘م
ا˘م˘ي˘˘ف ل˘˘ك لا˘˘شصتلاو مÓ˘˘علا
تاءارجإلا نع ضضورع هشصخي
رهشش لÓخ مهفرط نم ةذختملا

ةئيهتب قلعت ام اميشس ل ناشضمر
ميقعتلا داومب اهمعدو دجاشسملا

ة˘لو˘ي˘شسلا ر˘ي˘فو˘ت ،ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لاو
ةيفاقث تاطاششن ميدقتو ،ةيلاملا

ضصو˘˘شصخ˘˘ب ا˘˘˘مأا.ةيشضايرو
ريشضحتلل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا
ة˘ن˘شسل˘ل فا˘ي˘ط˘˘شصلا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل
ة˘حا˘ي˘شسلا ر˘يد˘م مد˘ق ،ة˘يرا˘ج˘˘لا

لمعلاو ةيديلقتلا تا˘عا˘ن˘شصلاو
لوح Ó˘شصف˘م ا˘شضر˘ع ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
فرط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا

مشسوم ريشس نا˘م˘شضل ه˘ح˘لا˘شصم
،فورظلا نشسحأا يف فايطشصلا

ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ل
،طي˘ح˘م˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ،ئ˘طاو˘ششلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ،ر˘ح˘ب˘لا ها˘˘ي˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
،ة˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ضضر˘ع م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
فلتخم تاطاششن نع رشصتخم
م˘˘شسو˘˘م لÓ˘˘˘خ تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
تلا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شصلا

ةيلولا يلاو ىدشسأاو.ةعونتم
ضضور˘˘ع˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘شسلا د˘˘ن˘˘˘ع

ةبقاعتملا تاششاقنلاو ،ةمدقملا
،رو˘˘شضح˘˘لا ةدا˘˘شسلا فر˘˘ط ن˘˘˘م
ةمراشصلا تاميلعتلا نم ةلمج
ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
نطاوملل ةمزÓ˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا
ناشضمر مايشص هل نمشضت يتلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يرأا ل˘˘˘كب
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘˘ي˘˘شس ل ،بناو˘˘ج˘˘لا
تاذ تاج˘ت˘ن˘م˘لا ةر˘فو نا˘م˘شضب
ة˘فا˘ظ˘ن ،ع˘˘شساو˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا
ريفوت ،دجاشسملا ةئيهت ،طيحملا
.ةيدقنلا ةلويشسلا

ةدا˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘˘لاو˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلا ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور
ةينماشضتلا ةناعإلا بشص ةيدلبلا
ىل˘ع نا˘شضمر ر˘ه˘ششب ة˘شصا˘خ˘لا

ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ىو˘˘ت˘˘شسم
ح˘لا˘شصم ن˘كم˘ت˘ت˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اهيقحتشسمل اهديدشست نم ديربلا

لبقو ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسألا لÓ˘خ
نامشض عم ،ناشضمر رهشش ةيادب
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
،نطاوملل ةيناويحلاو ةيحÓفلاو
ةرا˘ج˘ت˘لا ي˘ت˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.ةيحÓفلا حلاشصملاو
ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كششت˘ب لا˘كل˘˘ك ر˘˘مأاو
م˘شسو˘م ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ة˘ي˘ئلو ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م فا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘شصلا
ءا˘شسؤور ى˘ل˘ع دد˘ششو ،بناو˘ج˘لا
ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤورو ر˘˘ئاود˘˘˘لا
ةرور˘شضب ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
طيحملا فيظنت ةيلمعب لفكتلا

ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو
ل يذ˘لا ادد˘ج˘م ءا˘بو˘لا رو˘˘ه˘˘ظ
ءاشضقو ،امئاق هروهظ رطخ لازي
.ءابو نودب فايطشصا مشسوم

ع .دلاخ
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 ةلقرو ةي’و
ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ةيريدم

تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤوسشلا ةحلسصم
قح ةسسرامم تابثإا لجأا نم يمومع قيقحت حتف نمسضتي1202 يفناج01 :يف خرؤوملا72 مقر رارق
ىوت˘سسم ىل˘ع ع˘ط˘ق) ف˘ك022 يئابرهك طخ عورسشم زاج˘ن’ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا تاذ تا˘قا˘ف˘تر’ا
ةيريدملا ةدئافل (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 يئابرهكلا لوحملا
.دوعسسم يسساحب (ETRG) ءابرهكلا لقنل ةيوهجلا
:ةلقرو ةي’و يلاو نإا
ممتملاو لدعملا يندملا نوناقلا نمسضتملا62/90/5791 يف خرؤوملا57/85 مقر رمأ’ا ىسضتقمب-
دÓبلل يميلقإ’ا ميظنت˘لا ن˘م˘سضت˘م˘لا40/20/4891 ي˘ف خرؤو˘م˘لا48/90 مقر نونا˘ق˘لا ىسضت˘ق˘م˘ب-
ممتملاو لدعملا
لدعملا يراقعلا هيجوتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا81/11/0991 ي˘ف خرؤو˘م˘لا09/52 مقر نونا˘ق˘لا ىسضت˘ق˘م˘ب-
ممتملاو
لدعملا ريمعتلاو ةئيهتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا10/21/0991 ي˘ف خرؤو˘م˘لا09/92 مقر نونا˘ق˘لا ىسضت˘ق˘م˘ب-
ممتملاو
لدعملا ةينطولا كÓمأ’اب قلعتملا10/21/0991 يف خرؤوملا09/03 مقر نوناقلا ىسضتقمب-
ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا ددحملا72/40/1991 يف خرؤوملا19/11 مقر نوناقلا ىسضتقمب-
لدعملا ةيمومعلا ةعفنملا لجأا نم
ةيدلبلاب قلعتملا1102 ةنسس ناوج22 يف خرؤوملا11/01 مقر نوناقلا ىسضتقمب-
ةي’ولاب قلعتملا12/20/2102 يف خرؤوملا21/70 مقر نوناقلا ىسضتقمب-
.مجانملا نوناق نمسضتملا42/10/4102 يف خرؤوملا41/50 مقر نوناقلا ىسضتقمب-
قيدسصلا ركب وبأا ديسسلا نييعت نمسضتملا81/90/9102 يف خرؤوملا يسسائرلا موسسرملا ىسضتقمب-
.ةلقرو ةي’ول ايلاو ةتسسوب
صصخي اميف يلاولا تاطلسسل ددحملا80/50/3891 يف خرؤوملا38/373 مقر موسسرملا ىسضتقمب-
ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلاو نمأ’ا
تاءارجإ’اب قلعت˘م˘لا22/21/0991 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا09/114 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ىسضت˘ق˘م˘ب-
.ةبقارملابو اهنكامأاو ةيزاغلاو ةيئابرهكلا ةقاطلا تآاسشنم زاجنا لاجم يف ةيقيبطتلا
قيبطت تايفيك ددحي يذلا72/70/3991 يف خرؤوملا39/681 مقر يذيفنتلا موسسرملا ىسضتقمب-
لجأا نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا ددحملا72/40/1991 يف خرؤوملا19/11 مقر نوناقلا
ةيمومعلا ةعفنملا
ةرادإ’ا ةزهجأ’ ددحملا32/70/4991 يف خرؤوملا49/512 مقر يذيفنتلا موسسرملا ىسضتقمب-
اهلكايهو ةي’ولا يف ةماعلا
حلاسصم تايحÓسص نمسضتملا60/90/5991 يف خرؤوملا59/562 مقر يذيفنتلا موسسرملا ىسضتقمب-
.اهلمعو اهميظنت دعاوقو ةيلحملا ةرادإ’او ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا
ةرادإا طور˘سشل دد˘ح˘م˘لا61/21/2102 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا21/724 مقر يذيفن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ىسضت˘ق˘م˘ب-
.ةلودلل ةعباتلا ةسصاخلاو ةيمومعلا كÓمأ’ا رييسستو
مايقلل نيلهؤوملا صصاخسشأ’ا ةمئاقل ددحملا90/20/0202 يف خرؤوملا يرازولا رارقلا ىلع ءانب-
ةعفنملا لجأا نم ةيكلملا عزن تايلمع را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا تا˘ب˘ثإ’ ق˘ب˘سسم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب
.0202 ةنسس ةيمومعلا
ة˘قا˘ط˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م دراو˘لا72/01/0202 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا9532 :م˘قر لا˘˘سسر’ا ىل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب-
.ةيمومعلا ةعفنملا تاذ تاقافتر’ا قح ةسسرامم تاءارجإا ةرسشابم بلط نمسضتملا
تاقافتر’ا قح ةسسرامم رارق دادعإا بلط نمسضتملا0202 خيراتب547 :مقر لاسسرإ’ا ىلع ءانب-
ةقفر (LDK/GEEC) زاغلاو ءابرهكلا ةسسدنه ةكرسش ريدم فرط نم دراولا ةيمومعلا ةعفنملا تاذ
.ينقتلا فلملا
004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجن’ ةيفسصولا ةركذملا ىلع ءانب-
.92/30/8102 :خيراتب (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك
.92/30/8102 خيراتب ديلوتلا ةظفاح ىلع ءانب-
004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهكلا طخلا راسسمل ةينقتلا ةقاطب ىلع ءانب-
.خيرات نودب (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك
فك004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهكلا طخلا روبع راسسم ططخم ىلع ءانب-
.03/11/7102 يف خرؤوملا (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت
004/002 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخلل يلوطلا ططخملا فلم ىلع ءانب-
.60/30/8102 يف خرؤوملا (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك
.خيرات نودب ترقت ةيدلبب ءازجأ’ا ةمئاق ىلع ءانب-

ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ريدم ديسسلا نمحارتقاب
يلي ام ررقي

ةيمومعلا ةعفنملا تاذ تاقا˘ف˘تر’ا ق˘ح ة˘سسرا˘م˘م ل˘جأا ن˘م ي˘مو˘م˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ي:ىلوأ’ا ةدام˘لا
يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجنإ’
 .دوعسسم يسساحب (ETRG) ءابرهكلا لقنل ةيوهجلا ةيريدملا ةدئافل (دربلا – ترقت فك022

ةيدلب ىدل فظوم نارمعلاو نكسسلل يسسيئر صسدنهم ديعلا دمحا ةسشئاع نب ديسسلا نيعي:20 ةداملا
نم ءادتبا (2) نيرهسش ةدم لÓخ ترقت ةيدلبب يمومعلا قيقحتلا ءارجإ’ ققحم ظفاحمك ترقت
عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجنإا لجأا نم كلذو20/30/1202 :ةياغ ىلإا20/10/1202 :خيرات

روكذملا .(دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع
.هÓعأا
حتفي عقومو مقرمو صصاخ لجسس يف امإا قيقحتلا ةرتف لÓخ تاظحÓملا بتكت نأا نكمي:30 ةداملا
رقمب رارقلا اذه قلعي امك ،ايباتك هيلإا لسسرت وأا ققحملا ظفاحملل ةرسشابم اهنع ربعي وأا صضرغلا اذهل
.عورسشملل ينقتلا فلم ىلع عÓط’ا نم روهمجلا نكمتي ىتح ترقت ةيدلب
ظفاحملا هعقويو قيقحتلا لجسس لف˘ق˘ي ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ةدد˘ح˘م˘لا ن˘ير˘ه˘سش ةد˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب:40 ةدا˘م˘لا
ةرتف لÓخ ةلجسسملا تاظحÓملاو تاملظتلا عمجي وأا ةيلاوملا مايأا (8) لÓخ دعي يذلا ققحملا
صسمخ ةلهم لÓخ ررحت نأا اهيلع بجي يتلا ةسسسسؤوملا ىلإا هلسسريو قيقحتلا رسضحم دعيو قيقحتلا

.ءاسضتق’ا دنع يطيطختلا مسسرلا ليدعتب موقتو ةيباجيا ةركذم اموي (51) رسشع
لÓخ ةحارسص ريبعتلاو امهتاظحÓمب ء’دإ’ا ترقت ةيدلبو ةلودلا كÓمأا ريدم ىلع :50 ةداملا

يف ةلمعتسسملاو ةلودلا اهكلمت يتلا يسضارأ’ا ةزايحل تقؤوملا لÓغتسس’ا غلبم ىلع قيقحتلا ةدم
يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجنإا

.(دربلا – ترقت فك022
زاجنا لوح يمومعلا قيقحتلا ةرتف لÓخ اهيأار ءادبإا مجانملاو ةعانسصلا ةيريدم ىلع:6 ةداملا

فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لوحملا ىوتسسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ
.(دربلا – ترقت
ةسسسسؤوملا ةباجإا خيرات نم اموي (51) رسشع ةسسمخ لÓخ ققحملا ظفاحملا ىلع بجي:7 ةداملا
نوؤوسشلاو ميظنتلا ة˘ير˘يد˘م) ي˘لاو˘لا د˘ي˘سسلا ىلإا تا˘ظ˘حÓ˘م˘ب ا˘ق˘فر˘م ل˘ما˘ك˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘م لا˘سسرإا
.(ةماعلا
ةحونمملا تامهملا فيراسصم بسسنو تايفيكلا بسسح ققحملا ظفاحملا تآافاكم ددحت:8 ةداملا
زاغلاو ءابرهكلا ةسسدنه ةكرسش قتاع ىلع تآافاكملا نوكتو هب لومعملا ميظنتلل اقفو نيفظوملل
.ETRG ءابرهكلا لقنل ةيوهجلا ةيريدملا
،ترقتب ةيرادإ’ا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ،ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا ةداسسلا نم لك فلكي:9 ةداملا

ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ر˘يد˘م ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ر˘يد˘م ،ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘م ،ة˘ما˘ع˘لا نوؤو˘سشلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘˘م
ةيدلبل يبعسشلا صسلجملا صسيئر ،ترقت ةرئاد صسيئر ،ةقاطلا ريدم ،ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلاو
ظفاحملاو (ETRG) ءابرهكلا لقنل ةيوهجلا ةيريدملا زاغلاو ءابرهكلا ةسسدنه ةكرسش ريدم ،ترقت
ةيرادإ’ا تارارقلا ةرسشن يف رسشنيسس يذلا رارقلا اذه ذيفنتب هسصاسصتخا دودح يف لك ،ققحملا
.ةلقرو ةي’ول
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رييغت ىلع قلعي نÓيم مجن
ايرودبماسس مامأا هزكرم

يدان بعل زر˘كيا˘م˘ل˘يا˘شس ضسي˘شسكي˘لأا ل˘ل˘ق
هزكرم ريي˘غ˘ت ة˘ي˘م˘هأا ن˘م ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م
هنأاب دكأا ثيح ايرودبماشس دشض هقيرف ةارابمب
.هلغششل لشضفم زكرم هيدل ضسيل
اهنم يناعي يتلا ةيوقلا تاباشصإلا ببشسبو
بعلي نأا عقو˘ت˘م˘لا ن˘م نا˘ك ،ير˘ي˘نو˘شسور˘لا
زكر˘م ي˘ف و˘لو˘لا˘ك ر˘ي˘ي˘ب وأا تو˘لاد و˘غو˘يد
دمتعا ،كلذ نم لًدب نكلو ،نميألا ريهظلا
اذه يف زركيامليا˘شس حا˘ن˘ج˘لا ى˘ل˘ع ي˘لو˘ي˘ب
قÓطنا نم قئاقد لبق بعÓلا لاقو.رودلا
ضسيل’’ :ةيمشسرلا يدانلا ةانق ربع ةارابملا
ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘ل˘شضفأا ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ز˘˘كر˘˘م يأا يد˘˘ل
يف ام لك لذبأا نأا طقف لواحأا ،نيرخآلا

مهملا وه اذ˘هو ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘شسم˘ل ي˘ع˘شسو
.’’يل ةبشسنلاب
ةلماكلا هتوق ىلإا قيرفلا داع دقل’’ :عباتو
نودب بعللا اًقح ةبعشص ةرتف تناك دقل ،نآلا
نأا انيلعو نيمه˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
.’’يوق قيرف اننأا مويلا تبثن
انم هبلطي ام لك قبطن نأا مهملا نم’’ :متأاو
.’’تابيردتلا يف هب مايقلاو بردملا

 دنلاه دلاو ةلاسسر
ديردم لايرل اهكرت يتلا

ةماهلا ةلاشسرلا نع يفاحشص ريرقت فششك
مجاهم غنيلريإا دلاو ،دنلاه يجنإا اهكرت يتلا
امدنع ،يناملألا دنومترود ايشسوروب قيرف
يف ديردم لا˘ير ي˘لو˘ئ˘شسم˘ب اًر˘خؤو˘م ى˘ق˘ت˘لا
ى˘لإا بعÓ˘لا لا˘ق˘ت˘نا ى˘ل˘ع ضضوا˘ف˘ت˘لا را˘طإا
ن˘م˘˘شض د˘˘نلا˘˘ه د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو.يغنيريملا
يف هعم د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل د˘يرد˘م لا˘ير تا˘ما˘م˘ت˘ها
ترهظ ةريخألا مايألا يفو ،لبقملا فيشصلا

،لو˘يار و˘ن˘ي˘مو د˘نلا˘ه د˘لاو ةرا˘يز˘ل رو˘˘شص
ةيناب˘شسإلا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ى˘لإا ،لا˘م˘عألا ل˘ي˘كو
. يكلملا يدانلا عم ضضوافتلل
،ةينابشسإلا «ضسآا» ةفيحشص تدكأا نيح يف
نأا ،د˘يرد˘م لا˘ير ل˘خاد ردا˘شصم ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘ق˘˘ن
دلاوب ِقتلي مل يدانلا ضسيئر زيريب ونيتنرولف
هيشسوخ عم ةشسلجلا تناكو ،لويار وأا دنلاه
.يدانلل يذيفنتلا ريدملا ،زيششناشس ليخنأا

لاير ريدمل دكأا دنلاه دلاو نأا ىلإا تراششأاو
لاير لشضفي يجيورنلا مجاهملا نأا ديردم
يف ضضيبألا نوللاب بع˘ل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘يو د˘يرد˘م
يه كلتو ديدجلا ويبانرب وغايتناشس بعلم
.هتبغر
ةقوثوم رداشصم نع اًلقن ،ةفيحشصلا تدكأاو
ططخ ضضفري يدانلا نأا ،ديردم لاير لخاد
عارشصلا لÓخ نم بعÓلا قيوشستب لويار
امدعب ،هعم دقاعتلل دازم حتفو ةيدنألا نيب
طيطختلاو ،ما˘يأا ل˘ب˘ق ا˘ًشضيأا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب راز
؛لثم مجا˘ه˘م˘لا˘ب م˘ت˘ه˘ت ىر˘خأا ة˘يد˘نأا ةرا˘يز˘ل
،ي˘شسل˘ي˘ششت ،ي˘ت˘ي˘شسو د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
.نامريج ناشس ضسيرابو لوبرفيل
ةقف˘شصلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا د˘يرد˘م لا˘ير د˘ير˘يو
ميدق˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘كي˘شسÓ˘كلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب

بلطل دنومترود ايشسوروبل اًيمشسر اًشضرع
يدانلا عم ضضوافتلا كلذ دعبو ،بعÓلا مشض
نع لزان˘ت˘ل˘ل ه˘ت˘ق˘فاو˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ي˘نا˘م˘لألا

.همجاهم تامدخ
اًشضرع مدقي˘شس د˘يرد˘م لا˘ير نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
يتلا ما˘قرألا˘ب ضسي˘ل يدا˘م ل˘با˘ق˘م˘ب بعÓ˘ل
نيب يلاحلا تقولا ي˘ف ف˘ح˘شصلا ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ت
نأاو ةشصاخ ،وروي نويلم571 ىلإا051
رايعلا نم ىرخأا ةقفشصل ططخي يغنيريملا
ضسيراب مجاهم يبابم نا˘ي˘ل˘ي˘ك و˘هو ل˘ي˘ق˘ث˘لا
.نامريج ناشس
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مسسوملاب ةريخألا ةنولسشرب ةلحرم يف ناموك ةريح

،ناموك دلانور يد˘ن˘لو˘ه˘لا ه˘جاو˘ي
،ةنول˘ششر˘ب ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

ل˘ب˘ق ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا لÓ˘خ ةر˘ي˘˘ح
ةرتف ةياهن دعب تايرابملا فانئتشسا
.ةيلودلا فقوتلا

دلب قيرف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ف˘ي˘شضت˘شسيو
راطإا يف لبقملا نينثإلا موي ديلولا

نم92ـلا عو˘ب˘شسألا تا˘شسفا˘˘ن˘˘م
.ينابشسإلا يرودلا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ترا˘˘ششأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
نأا ى˘لإا ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا «ترو˘˘ب˘˘شس»
تحمشس ةي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب نا˘˘مو˘˘كل
و˘تر˘ي˘بور ي˘جر˘ي˘˘شس ،با˘˘شصم˘˘لا

عشضي ام و˘هو ،ه˘ي˘كي˘ب درار˘ي˘جو
يدنلوهلا بردملا ىلع ةريحلا
لوشصولا د˘ع˘ب ل˘ي˘كششت˘لا نأا˘ششب
قيرفلا عم ةعئارلا ةقيرطلا ىلإا
.اًرخؤوم2‐5‐3 ةطخب
يباجيإا لكششب ةنولششرب ءادأا ريغتو
ةديدجلا ناموك ةقيرط عم ةياغلل
نم اغيللاب تاراشصتنا3 رخآا يف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شسم˘˘خ˘˘˘لا تارا˘˘˘شصت˘˘˘نلا
اًراشصت˘نا ق˘ق˘حو ،اًر˘خؤو˘م ي˘لاو˘ت˘لا

فد˘ه ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘شساد˘شسب ا˘ًشضير˘˘ع
لب˘ق داد˘ي˘شسو˘شس لا˘ير ى˘ل˘ع د˘حاو
.فقوتلا ةرتف

ةريح مامأا ناموك نوكيشس امنيب
ثيح ،وتربور يجريشس ةدوع دعب
قلأات ةريخألا تايرابملا تدهشش
حشضاو لكششب تشسد ونيجريشسل
ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘م
ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ة˘˘شصر˘˘ف نو˘˘كت˘˘شس
ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘شص ة˘با˘شصإلا

هيكيب ةدوع دعب بعلملا طشسو
.اًشضيأا

ةريخألا ةلحرملا يف هيكيب حبشصأاو

نم مايأا د˘ع˘ُب ى˘ل˘عو ي˘فا˘ع˘ت˘لا ن˘م
ةر˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘ششم˘˘لا
لبق اًشضيأا وخارأا ةدوع عمو ،ىرخأا
برد˘م˘لا ىد˘ل نو˘كي˘شس ،ع˘ي˘با˘˘شسأا
عافدلا قطانم يف ةدايز يدنلوهلا

غنوي يد يكنيرف دوعيشس يلاتلابو
نم اًلدب بعلملا طشسو يف بعلل
.اًرخؤوم عافدلا بلق
هز˘كر˘م˘ل غ˘نو˘ي يد ةدو˘˘ع ع˘˘م ا˘˘مأا
ي˘جر˘ي˘شس ه˘جاو˘ي˘˘شس ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ىلع لوشصحل˘ل ة˘بو˘ع˘شص و˘تر˘بور
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو ي˘˘ف ة˘˘شصر˘˘ف˘˘˘لا
ويجريشسو يدنلوهلا عم ضسفانتلاب
نل ديكأاتلابو ،يرديبو ضستيكشسوب
ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا ن˘˘م ي˘˘شسي˘˘م جر˘˘خ˘˘˘ي
نارا˘˘ي˘˘خ˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘˘شسألا
،نامزيرغو يليبميد امه ناريخألا
ةكدلا ىلع نوكي نأا نكمي امهيأاف
وأا ثلا˘ث˘لا عا˘˘فد˘˘لا بل˘˘ق ح˘˘لا˘˘شصل
 ؟وتربور

ر .ق ^

رشسيألا ريهظلا ،يدنيم دنلريف يشسنرفلا مدق
موجن دحأاك هدامتعا قاروأا ،ديردم لاير قيرفل
ضسوللا ضصيمقب يناثلا همشسوم يف يغنيريملا
يذلا ريخألا وتاكريملا ذقنم نوكيل ،ضسوكنÓب
.يدانلا هيف كراشش
يف ديردم لاير اهمربأا تاقفشص رخآا تناكو
نويلم892 بغلب تارامثتشساب9102 فيشص
نم يشضاملا فيشصلا يف نكمتي ملو ،وروي

ةمزألا ببشسب ةديدج تادقاعت يأا مشسح مشض
ة˘ه˘جاو˘م تاءار˘جإا ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
.انوروك ضسوريف
وه يد˘ن˘ي˘م نأا ى˘لإا «ضسآا» ة˘ف˘ي˘ح˘شص ترا˘ششأاو
فرشص ثيح ،ديردم لايرل وتاكريم رخآا ذقنم
نم درازاه ؛مشضل وروي نويلم892 يدانلا
اكو˘ل ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م001 لبا˘ق˘م ي˘شسل˘ي˘ششت

ريد˘يإا ،(06 ،تروفكنارف تخارتن˘يآا) ضشت˘ي˘فو˘ي
ضسو˘˘˘غ و˘˘˘غ˘˘˘˘يردور ،(05 ،و˘ترو˘ب) وا˘ت˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م
ن˘م يد˘ن˘ي˘مو (ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م04 ،ضسوت˘نا˘شس)
.اًنويلم84 لباقم نويل كبميلوأا

يف ديحولا تباثلا بعÓلا وه يدنيم تابو
نم ،يراجلا مشسوملاب ناديز نيدلا نيز ططخ
درازا˘ه نأا را˘ب˘ت˘˘عا ع˘˘م ،9102 تاقف˘شص ن˘ي˘ب
ن˘م ه˘ع˘ن˘م˘ت تا˘با˘شصإلا ن˘كلو ا˘ًي˘شسا˘شسأا ا˘ًشضيأا
.ةرمتشسملا ةكراششملا
رشسيألا ريهظلا عم ديردم لاير دقاعت امنيب
تناك امدنع وروي نويلم84 لباقم يشسنرفلا
هنكلو ،9102 يف اًنويلم03 ةيقوشسلا هتميق
عقاوب ةيقوشسلا ةميقلا يف ةدايز رثكألا بعÓلا

.اًنويلم05 نآلا هتميق غلبت ثيح 7.66%
ةيقوشسلا ةميقلا تعجارت ،يدنيم ضسكع ىلعو

ىلإا9102 يف وروي نويلم051 نم درازاهل
واتيلمو ،اًنويلم02 ىلإا06 نم ضشتيفويو ،04
.يلاحلا تقولا يف03 ىلإا05 نم
ه˘ت˘م˘ي˘ق تع˘ف˘˘ترا يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا بعÓ˘˘لا ا˘˘مأا
ثيح ،وغيردور وه يلاحلا تقولا يف ةيقوشسلا

54 ى˘لإا04 ن˘˘˘م %5.21 ةب˘شسن˘ب ةدا˘يز ق˘ق˘ح
.وروي نويلم
نو˘ي˘ل بعل ن˘كم˘ت ،ة˘كرا˘ششم˘لا ثي˘ح ن˘˘مو
ةيمشسر ةارابم33 يف ةكراششملا نم قباشسلا
د˘يرد˘م لا˘ير ر˘شسخ ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
دشض دحاو لباقم نيفدهب مهنيب طقف ةدحاو
33 ـلا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ل˘ج˘شس ،ي˘ت˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل
ر˘خآاو ي˘نا˘ب˘شسإلا يرود˘لا ي˘ف د˘حاو ن˘ي˘فد˘˘ه
باهذب يلاطيإلا اتنلاتأا مامأا لاطبألا يرودب
.61 ـلا رود

ريخألا ديردم لاير وتاكريم ذقنم يدنيم

غنايمابوأا كيرميإا رييب نأاب اتيترأا ليكيم دقتعي
ىلإا لانشسرأا دوق˘ي˘ل فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘شست ه˘ن˘كم˘ي
 .لبقملا مشسوملا ابوروأا

هتاثداحم» نع لانشسرأا بردم اتيترأا فششكو
لوشصولل ةلواحم يف غنايمابوأا عم «ةديدعلا
نا˘ك يذ˘لا م˘شسو˘م˘لا ن˘م ي˘ل˘ف˘شسلا ءز˘ج˘لا ى˘لإا

 .لانشسرأا دئاقل اًطبحم
اًفده31 ،اًماع13 ،غنايمابوأا لجشس نيح يف
نع اًديعب نكي مل هنكل ،تاقباشسملا عيمج يف
عجارتو لانشسرأا مجاهمل ةبشسنلاب قيتع مشسوم
ةميقب ديدج دقع عيقوت دعب كشش Óب هاوتشسم
 .تاونشس ثÓث ةدمل ينيلرتشسإا هينج فلأا052
م˘ت يذ˘لا غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا نأا د˘ق˘ت˘ع˘˘ي ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا ن˘˘كل
رهششلا ندنل لامشش يبريد ةارابم نم هداعبتشسا
يف هتايوتشسم ل˘شضفأا ى˘لإا دو˘ع˘ي˘شس ،ي˘شضا˘م˘لا
 .ةيناثلا ةلوجلا

ة˘ب˘شسن ن˘ع ر˘ه˘ششأل ا˘ن˘ثد˘ح˘˘ت’’ :ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا لا˘˘قو
لشضفأا انحنميل اهلجشسي نأا هديرن يتلا فادهألا
ام اذه نكي مل ،ةمقلا يف نوكنل ةنكمم ةشصرف
لماع و˘هو ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك
نيعتي يتلا ءايششألا نم ريثكلا هيف تمهاشس
.بعلملا ضضرأا ىلع ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع
 .’’طقف هب اًشصاخ اًئيشش ضسيل اذه نكل
ىلإا ةجاحب اننأا حشضاولا نم نكل’’ :فاشضأا مث
ةلبقملا تايرابملا يف فلتخم لكشش يف ابوأا
ءاهنإا ديرن ثيح ءاهنإل انل ةشصرف لشضفأا انحنمل
 .’’حشضاو اذه ،مشسوملا

ليبقلا اذه نم ءايششأا طبر لهشسلا نم’’ :عباتو
،كلذ يف اًككششتم تشسل يننكل ،(ديدج دقع)
لوح تاثداحملا نم ديدعلا انيرجأاو تيأار دقل
يشضاملا ماعلا رظن ةهجو نم هلعفي نأا دارأا ام

،نيلبقملا نيماعلا يف بير˘ق˘لا ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ى˘لإا
 .’’كلذ يف ةياغلل اًحومط ناكو
ىوتشسملا اذ˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا’’ :ل˘شصاو ا˘م˘ي˘ف
لواحي هنإا ،هدهج ىراشصق لذبي هنكل اًقح دقعم
 .» هب مايقلا ىلإا فدهي ام اذه ،ادهاج
وه اذه نأا نآلا يلودلا ينوباجلا بعل فرعيو
لوبرفيل هجاوي ثيح لانشسرأل بيشصعلا تقولا

يرود˘لا ي˘ف غار˘ب ا˘˘ي˘˘فÓ˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًمد˘˘ق˘˘ت˘˘م
ناكم لجأا نم عفدلا مهيلع بجيو يبوروألا
 .يبوروأا ضسأاك ىلإا ةفاشضإلاب يبوروأا
ىلع كلذكو ةمدقملا يف غنايمابوأا بعل امنيب
اتيترأا رشصي ام وهو ،مشسوملا اذه عشساو قاطن

ل˘جأا ن˘م ه˘حا˘ف˘ك ي˘ف بب˘شسلا ضسي˘ل ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
 .قاشستلا

،راشسيلا ىلع بعللا هنكمي» :اتيترأا’’ :راششأاو
ضسيل هنإا ،اهلعف دقل ،فشصتنملا يف ،نيميلا نم
يف هتايئاشصحإا ىلإا رظنت امدنع ،اًديدج اًئيشش
 . ’’ريبك قرف دجوي ل ، يشضاملا
انبعل ةقيرط ى˘ل˘ع ر˘مألا د˘م˘ت˘ع˘ي’’ :م˘تأا ا˘م˘ن˘ي˘ب
امدنع هتيلاعف ىدمو ،هل همدقن يذلا ىدملاو
امدنع .تاكرحلا هذهو ضصرفلا هذه هيدل نوكت
نكمي ل امدنع ةقثلا نم عونلا اذه هيدل نوكي
.’’لماوعلا نم ديدعلا ىلع دمتعي هنإا .هفاقيإا

نأا نكمي لانشسرآا نأا دقتعي اتيترأا لازي لو
يرودلا يف هعقوم لÓخ نم ابوروأل لهأاتي
ةعفد قرغ˘ت˘شسي˘شس ر˘مألا نأا˘ب فر˘ت˘ع˘ي ه˘ن˘كل
.ةريبك ةرخأاتم

لانسسرآا مسسوم ذاقنإاب غنايمابوأا بلاطي اتيترأا
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يريجينلا ابمينا قيرف لبقتشسي
راطإا يف فيطشس قافو هفيشض
ثحبلا هفدهو ةثلاثلا ةلوجلا

نامشضل هبرقي رخآا راشصتنا نع
عبر رودلا ىلا لهأاتلا ةريششأات
ل˘˘خد˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ءاقبإل ةحلم ةبغرب ةهجاوملا
كلذ لعف ا˘م˘ل˘ث˘م Ó˘ما˘ك داز˘لا
زاف نيح ىلوألا ةلوجلا يف
يزا˘غ ن˘ب ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف ى˘ل˘˘ع
قافولا لخدي نلو اذه يبيللا
ثحبيشس ل˘ب ة˘ي˘ح˘شضلا بو˘ث˘ب

لÓخ نم هنزاوت ةداعتشسا نع
ا˘ي˘مو˘ج˘هو ا˘˘ي˘˘عا˘˘فد ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
هديعيشس يذلا مدقتلا قيقحتل
لوعي ثيح ةشسفانملل اددجم
يكو˘كلا ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

لجا نم هناب˘شش ة˘م˘يز˘ع ى˘ل˘ع
ةيناديملا ةشضاف˘ت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ن˘˘˘ير˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا ضضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
.راوششملا ةيادب يف نيلجشسملا

نع ثحبن» :يكوكلا
فدهب ةلباقملا طاقن

«لهأاتلا ظوظح ةداعتسسإا
بردملا عم ثيدح انل ناك
ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةرظتنملا ةم˘ق˘لا ضصو˘شصخ˘ب
ثيح يريجينلا ا˘ب˘م˘ي˘نا ما˘مأا
ققحملا ريخألا زوفلا» :لاق
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج با˘شسح ى˘ل˘ع
نيزفحم ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس ة˘ل˘ي˘ل˘م

ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ر˘˘ث˘˘كأا
ةهجاوم˘لا ح˘ي˘ح˘شص ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ضسفانم ماما ةبعشص نوكتشس
هرايد لخاد ضضوافتلا نشسحي
ن˘م ا˘ن˘ع˘ن˘م˘ي ن˘ل اذ˘ه ن˘˘كلو
لخدنشس ثيح ا˘ن˘ت˘م˘ل˘ك لو˘ق
تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب كل تل˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
نو˘˘كي˘˘شس فد˘˘ه˘˘لاو ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا

با˘˘˘كترا ى˘˘˘ل˘˘˘ع هرا˘˘˘ب˘˘˘˘جإاو
ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلاو ءا˘ط˘خألا

طا˘ق˘ن˘لا زار˘˘حإا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
ل˘˘ما˘˘ك د˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘شس ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ىلع ضسفانتلا يف ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ةر˘ي˘ششأا˘ت˘˘لا بشسك
اما اقباشس اتتاف ام ضضيوعت

تا˘با˘ي˘غ˘لاو تا˘با˘شصلا ن˘˘ع

ن˘م ا˘ه˘كراد˘ت˘ل ى˘˘ع˘˘شسن˘˘شسف
ضضعبلل ةشصرفلا حنم لÓخ
لماك يف ةريبك انتقث نا امب
.دادعتلا

نل تابايغلا» :يوارق
انتميزع نم ينثت
يدحتلا عفر انيلعو
«راسصتنلا قيقحتل

د˘ئا˘˘ق د˘˘كا ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
قافولا يعشس يوارق قيرفلا
نم ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت ى˘لا
مغر Óماك دازلاب رفظلا لجا
: لاق ثيح ةلجشسملا تابايغلا
اهل انرشضح ا˘ب˘م˘ي˘نا ة˘ل˘با˘ق˘م»
ثي˘˘˘˘ح مزÓ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘كششلا˘˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسن

ناو ة˘شصا˘خ ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
ا˘˘ما ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ا˘˘ن˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م
Ó˘ف تا˘با˘شصلا ضصو˘شصخ˘˘ب
بعلتشس ةهجاوملا نوكل مهي
نوكيشس فدهلاو رشضح نمب
ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج فر˘ط ن˘م
يذلا راشصت˘نلا ن˘ع ثح˘ب˘لا
ىلا تاباشسحلا ةفاك ديعيشس
اني˘ل˘ع ا˘م ي˘لا˘ت˘لا˘بو ر˘ف˘شصلا
عا˘˘فد˘˘لاو دا˘˘ه˘˘ت˘˘جلا ىو˘˘شس
لمعلا عم ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب

فا˘˘شصنا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح ل˘ع˘ج˘˘ل ضصر˘˘ف˘˘لا
ل هنأاو ةشصا˘خ ا˘م˘ئاد ة˘م˘ئا˘ق
اهدعب تاهجاوم ثÓث لازت
ا˘ندو˘ع˘شص م˘ي˘شسر˘ت ل˘جا ن˘˘م
.مداقلا رودلل

صشامر ماسشه

هظوظح زيزعتو ايÒجين نم زوفلاب ةدوعلل فدهي «يفياطسسلا رسسنلا»
«رئازجلا» فيطسس قافو ‐ «ايريجين» ابمينا

تايراطب نحشش يف مويلا نم ةيادب يدمح دوليم بردملا عرششي
ةقفر اقاشش اجمانرب عشضو ثيح ةمداقلا ديعاوملل ابشسحت هيبعل
كردي هنأاو ةشصاخ ةيندبلا ةيزهاجلا ىلع ظافحلا لجا نم هيدعاشسم
رشصت ةينطولا ةطبارلا نوك ىلا رظنلاب Óيوط نوكيشس فقوتلا نأاب

ةدوعلا ةلحرم يف قÓطنلا لبق باهذلا ةلحرم تلوج ءاهنا ىلع
بناو˘ج˘لا ن˘ي˘شسح˘ت ى˘ل˘ع ضشتو˘كلا ل˘م˘ع˘ي˘˘شس كشش نود ن˘˘مو اذ˘˘ه
ثيح رايدلا جراخ تاءاقللا بعل دنع ةشصاخ ةعومجملل ةيموجهلا
نارقما فادهلا ءاقفر لعج˘ت ي˘ت˘لا تا˘ششرو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ت˘ف˘ي˘شس
يف ةروشضخلا لعجت ةمظنم ةقيرطب نيشسفانملا كابشش ىلا نولشصي
ىلا ارخؤوم قيرفلا ةداعا ناو اميشسل اهبيترت نم نشسحت ةياهنلا
راودلا غولبل رثكا نوحمطي رفانشسلا لعجيشس ةحيحشصلا ةكشسلا
.ةيراقلا ةشسفانملل لهأاتلا قيقحتو ىلولا
رثكأا دتسشتسس ةسسفانملاو ايجيردت مهتدوع نولجسسيسس نوباسصملا
ةيادب يف قيرفلا هلجشسي دق يذلا يباجيلا ءيششلا كشش نود نم
دادحو ينÓعز نم لك ةروشص يف نيباشصملا ةداعتشسا وه ضصبرتلا

تلوجلا يف ةدوجوم نكت مل يتلا تارايخلا يهو عجقلو ةدوبدبو
جمانربل عشضخت اهلعجيشس يذلا رملا باهذلا ةلحرم نم ةريخلا

حنمتشس يتلاو فقوتلا ةلحرم لÓخ اهتيفاع ةداعتشسا لما ىلع ضصاخ
رشضح نمب بعلت ةعومجم قلخ ىقبي فدهلا نا امب ضشتوكلل ريثكلا

ل قيرفلا لعجيشس ام وهو نيبعÓلا لك نيب ضسفانتلا دتششيشس ثيح
.هديشصرل ةيباجيا جئاتن ةفاشضإا يف لمأاي هل احم

صشامر ماسشه
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نع ثحبلا لجأا نم نمزلا ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا عراشست
يتلا نويلم009 هتميق ام ديدشستب حمشست يتلا ةيلاملا ةلويشسلا
يذلاو ينور ةمشصاعلا ةيدولومل قباشسلا بعÓلا روجأا لثمت
يدافتل كلذو رهششأا ةتشس هدمل ةيعمجلا فوفشص يف اراعم بعل

كلذو اموي54 ةلهم تحنم افيفلا نأاو ةشصاخ افيفلا تابوقع
ةمزأا ضشيعي قيرفلا نأا ركذي تابوقعلا يدافتو اهديدشستب موقتل
ةميقلا عمج يف قفخي قيرفلا لعجي دق يذلا رمألا ةقناخ ةيلام
.ةيقيقح ةمزأا يف «ماشصل» عشضيشس ام
وتاكريملا تابادتنا يرجت ل دقو ةطرو يف ةرادإلا
ةليلم نيع ةيعمج قيرف اهششيعي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا مامأا

يتلاو ةريخألا ةرتفلا يف هقحÓت يتلا ةيلاملا ةمزألا لÓخ نم
ةرتف لÓخ بعل يأا بادتنا مدع ىلإا قيرفلا يلوؤوشسم رجت دق
ديدشستل ةرطشضم نوكتشس اهنأاو ةشصاخ يوتششلا وتاكريملا
اذكو نيقباشسلا نيبعÓلاب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ه˘ن˘ج˘ل نو˘يد
قيرفلل انشسح ارييشست نوكي ىتح كلذو نيبعÓلا تاقحتشسم
نورشصي «ماشصل» راشصنأا نوك نم مغرلاب ةدوعلا ةلحرم يف
ةرفو لظ يف ةحاتم ةيناكمإلا نأا امب ىلوألا راودألا بعل ىلع
.تاراشصتنلا قيقحت ىلع هتردقمو دادعتلا
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يعشس يدوج تيا نيدلا زع ينقتلا دكأا
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ل˘شضفلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘ق˘ير˘˘ف
ة˘حا˘ت˘م ة˘ي˘نا˘كمإلا ناو ة˘شصا˘خ ةدو˘˘ع˘˘لا

لوا لشضف ثيح لشضفلا قيقحتل هبشسح
را˘ت˘خ˘م ما˘ششه ءا˘ق˘فر˘ب عا˘م˘˘ت˘˘جلا ضسما

ةيطابشضنلا بناوجلا نع رثكا ثيدحلاو
فانئتشسلا ةشصح يف ثدح ام يدافتل
ى˘ق˘ب˘ت ة˘يرادلا رو˘ملا نا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
ازربم طق˘ف يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘شسم˘ب ة˘شصا˘خ
حيحشصت ىلع لمعلاب ةعومجملا مامتها
اذه نوبعÓلا ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو ي˘ت˘لا ءا˘ط˘خلا

ةرد˘˘ق˘˘م ن˘˘م ق˘˘ثاو ه˘˘نأا ضشتو˘˘كلا د˘˘كأاو

ةدوعلا يف قرافلا عنشص ىلع هرشصانع
يذلاو قيرفلا ه˘كل˘ت˘م˘ي ا˘م ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ح˘ي˘ح˘شصت ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف ه˘ب˘شسح ى˘ق˘ب˘ي
ليجشست و˘ح˘ن ا˘مد˘ق ي˘شضم˘لاو ءا˘ط˘خلا
.نابيزلا ءانبا دعشست ةبيط جئاتن

بردملا تايجاح ةيبلتل اهاعسسم لسصاوت ةرادإلا
لمعلا مجح ةركشسب داحتا ةرادإا كردت
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا
وهو يدوج تيا نيدلا زع ةدايقب داحتÓل
عراشسي ريشسملا مقاطلا لعج يذلا رملا
ة˘يرار˘م˘ت˘شسلا نا˘م˘شض ل˘جا ن˘م ن˘˘مز˘˘لا

دعب تءاج ةققحملا جئاتنلا ناو اميشسل
وهو لكك ةعوم˘ج˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع
ىشسيع نب ضسيئرلا لعجيشس يذلا رملا
تاعزانملا ةنجل نويد ديدشست يف لمأاي
قيقحتب قيرفلل اهدع˘ب ح˘م˘شست˘شس ي˘ت˘لاو
ىلع ق˘ير˘ف˘لا د˘عا˘شست ة˘ي˘عو˘ن تا˘باد˘ت˘نا

قيرف ءانبل ابشسحت ةيحيرأاب ءاقبلا نامشض
ناو ة˘شصا˘خ ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا يو˘˘ق
ضسيئرلا عم ينقتلل ةريخلا تاعامتجلا
ىدملا ىلع لمعلا يف ةين دوجوب يحوت
. طشسوتملا
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ةليلم نيع ةيعمج

افيفلا تابوقع يدافتو ينور بعÓلا لكسشم ءاهنإل نمزلا عراسست ةرادإلا

ةركسسب داحتا

ةيوق ةدوع ةلحرم ىلع رسصيو هرسصانعب عمتجي يدوج تيأا

  موجهلا طخ نيسسحت ىلع رسصيو هيبعل تايراطب نحسش ةلسصاومل ىعسسي يدمح

ةلحرملا رييشستب فلكملا ضسيئرلا فرط نم لاشصتل مهيقلت دعب
ة˘ن˘يد˘م˘ل ةدو˘ع˘لا ى˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا عرا˘شس ن˘يد˘لا رو˘ن ح˘جا˘ن ة˘مدا˘ق˘لا

م˘ت يذ˘لا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا ي˘ف عور˘ششلا ل˘جا ن˘م ادا˘كي˘شسور
هلÓخ نم فدهي يذلاو يلعوب داؤوف بردملا فرط نم هتجمرب
ةشصاخ حورلا ةداعتشساو ةينفلاو ةيندبلا بناوجلا نيشسحت ىلا عيمجلا

اذه ةحيحشصلا ةكشسلا ىلا قيرفلا ةدوع ىلا نوعلطتي راشصنلا ناو
ىلا ضسمأا نيبعÓلا نم ةعومجم مدقت ىلا رداشصملا ضضعب تراششاو
يتلا ةيلاملا مهتاقحتشسم ىلع مهلوشصح اولجعتشساو ريشسملا مقاطلا
ةعرشسلا ىلا اهدعب رورملاو مهزيفحت لجا نم كلذو اهب نونيدي
.مشسوملا ةياهن دنع ءاقبلا نامشضل ىوشصقلا

مهترداغم ديكأات مغر تاعزانملا ةنجل تارارق نوبقرتي راسصنألا
ة˘ن˘ج˘ل نÓ˘عا ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش را˘شصنا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
يعابرلا اهع˘فر ي˘ت˘لا ا˘يا˘شضق˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ا˘ه˘تارار˘ق˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا

قئاثو ىلع مهلوشصح ةفرعمو طوبيعو ضشويزو حوزحزو يقوزرم
يحوت تارششؤو˘م˘لا ل˘ك نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘ه˘مد˘ع ن˘م م˘ه˘ح˘ير˘شست
نوبلاطي يتلا مهروجا نم ةدافتشسلا رارق ىلع يمشسرلا امهلوشصحب
اوقفتا يتلا قرفلل مامشضنلا ينعي ام مهحيرشست قاروا اذكو اهب
ةرادا نم يلعوب ينقتلا بلاطو اذه ةريخلا تاعاشسلا يف اهعم
دشصق تاعزانملا ةنجل نويد ديدشست ىلع لمعلا ةرورشض يدانلا
تجور فارطلا ضضعب نا امب مهفادهتشسا يف بغري نم مادقتشسا

مجاهم يمشساق ن˘م ل˘ك تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا ة˘ي˘نا˘كمإل ار˘خؤو˘م
.نارهو ةيدولوم مجاهم ضشاقن اذكو دادزولب بابشش
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ةدكيكسس ةبيبسش
تاقحتسسملا ىلع مهلوسصح نولجعتسسيو تابيردتلل ةدوعلا يف اوعرسش نوبعÓلا

تاريشضحتلا وج ىلإا مويلا ةيششع ةرقم مجن قيرف ةليكششت دوعت
حنمي نا ررقملا نمو اذه ةعاشس84 ـل تماد ةحار دعب كلذو اددجم
ثيح بياع دئاقلا ءاقفرل مويلا ةحيبشص لمعلا جمانرب ينفلا مقاطلا
مداقل اديج دادعتشسلا لجا نم هريفاذحب هقيبطت ىلع ضشتوكلا رشصي
رطشضت دق ةطبارلا ناو اميشسل باهذلا ةلحرمب ةشصاخلا ديعاوملا
ةبلاطم ةبيتكلا لعجي يذلا رملا نكمم تقو يا يف امهتجمربل
قوزرم نب ءاقفرل حمشست يتلا ىلثملا ةيزهاجلا يف دجاوتلا ةرورشضب
ةيدولوملاو دادزولب يءاقلب زوفلا ناو ةشصاخ ةوقب باهذلا ءاهناب
.بيترتلا طشسو نم قيرفلا برقيشس

نيباسصملا ةداعإا فدهتسسيسس يبطلا مقاطلا
ىلا ةجاح يف ىقبت مجنلا اهكلتمي يتلا ةفيلوتلا كشش نود نم
تامدخ نامشض ىلع رشصي ضشرطل ضشتوكلا لعج ام وهو ميعدت
ءاوشس ةوجرملا ةفاشضلا حنم ىلع نيرداقلا نيبعÓلا ضضعب
ىلع لمعي ضسيئرلا لعج ام وهو طشسولا ىتح وا عافدلا طخل
هقئاثو ىل˘ع ه˘لو˘شصح ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ةد˘كي˘كشس ي˘ئا˘ن˘ث باد˘ت˘نا

مقاطلا لمعيشسو اذه حوزحزو ضشويز نم لك ركذلاب ينعنو
نم لك تامدخ ةداعتشساب حمشست يتلا ةيفيكلا ثحب ىلع يبطلا
لكل ةجاح يف ةبي˘ت˘كلا ناو ا˘م˘ي˘شسل ضشا˘قو˘بو ي˘ل˘ي˘ل˘خو و˘نر˘ب
.نيترخأاتملا نيتلوجلل ابشسحت نيبعÓلا
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ةرڤم مجن
ةبيتكلا ميعدتب بلاطي ششرطلو مويلا قلطنت تاريسضحتلا نم ةيناثلا ةلحرملا

ةنيطنسسق بابسش
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نوطاراملا فسصنل ةينطولا ةلوطبلا
ايلاوت ثلاثلا مسسوملل ةلوطبلاب جوتي ششمعل ءادعلا

بردم وحر ناميلشس فخي مل
تقؤو˘˘م˘˘لا دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘شش
يذلا زوفلاب ةريبكلا هتداعشس
يبميزام ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح
تاشسفانم نمشض ،يلوغنوكلا
رود ن˘م ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
لاطبأا يرودب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ايقيرفإا

ىلع دادزولب بابشش ظفاحو
رود ي˘ط˘خ˘ت ي˘˘ف ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح
لاطبأا يرودب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘ع هزو˘ف بق˘ع ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

،يلوغنوكلا يبميزام هفيشض
با˘شسح˘ل در نود ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب
ىقتراو ،ةيناث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
زكرم˘لا ى˘لإا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
بي˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
6 ديشصرب ،ةيناثلا ةعومجملا
د˘ي˘شصر ف˘قو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،طا˘ق˘˘ن
يف نيتط˘ق˘ن د˘ن˘ع ي˘ب˘م˘يزا˘م
.ريخألا زكرملا

فطخ ينمتأا»
لهأاتلا ةريسشأات

 اومدق نوبعÓلاو
«مهيلع ام

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف و˘˘حر لا˘˘قو
ادج ديعشس» :ءاقللا ةياهن بقع

مامأا انقيرف هققح يذلا زوفلاب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘كششأا ،ي˘ب˘م˘يزا˘م
يذ˘لا دودر˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يبلق لك نم ىنمتأاو ،هومدق
ةريششأاتلا فطخ يف حجنن نأا
،«مداقلا رودلل ةلهؤوملا ةيناثلا

دادزولب بابشش بردم عباتو
ا˘ن˘ل˘خد د˘ق˘ل» :Ó˘ئا˘ق تقؤو˘˘م˘˘لا
،ةياغلل ءيشس لكششب ةارابملا

بي˘هر ط˘غ˘شض ن˘م ا˘ن˘ي˘˘نا˘˘عو
ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘م˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘مألا

يف انامرم ديده˘ت˘ب ي˘ب˘م˘يزا˘م
فاشضأاو ،«ة˘ب˘شسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا

ي˘نا˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا ي˘˘ف» :و˘˘حر
ن˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دا˘ع˘بإا ا˘ن˘لوا˘ح
م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ن˘˘يد˘˘˘شسأاو ،ط˘˘˘غ˘˘˘شضلا
طغشضلا ةرورشضب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
˘ما˘مأا ز˘ي˘كر˘˘ت˘˘لاو ،ما˘˘مألا ي˘˘ف
كابششلا ىلإا لشصولل ىمرملا

:ل˘شصاوو ،«زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو
بابشش نأا لوقلا اننكمي نآلا»
ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ح˘ب˘شصأا دادزو˘ل˘ب

ةر˘ي˘ششأا˘ت ف˘ط˘خ˘ل ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ةقثلا ةدوع عم ةشصاخ ،لهأاتلا
تلداعت3 د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل
:وحر ناميلشس متأاو.«ةميزهو
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش نآلا ردا˘˘˘˘غأا˘˘˘˘˘شس»
ىلع نئم˘ط˘م ا˘نأاو ،دادزو˘ل˘ب
ىنم˘تأاو ،ق˘ير˘ف˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ق˘ي˘فو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق ل˘˘ك ن˘˘م
لظأاشسو ،د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘ل˘ل
ا˘˘م˘˘ه˘˘م با˘˘ب˘˘ششل˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘عاد
.«ثدحي

طيمز.ع

لهأاتلا ةريسشأات فطخل هظوظح سشعنأا زوفلا

«حيحسصلا قيرطلا يف بابسشلاو امهم ازوف انققح» :وحر

ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘با
ف˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
تر˘ج ي˘ت˘لا ،نو˘طارا˘م˘لا

،نار˘هو˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي
ىل˘˘ع ثلا˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يدا˘ه˘لا ءاد˘ع˘ل˘ل ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م سشم˘˘˘ع˘˘˘ل
اميف ،يركسسعلا ي˘ن˘طو˘لا

ي˘نا˘˘م˘˘حد ةز˘˘ن˘˘ك تجو˘˘ت
جر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
دنع بقللاب جيريرعوب
.تاديسسلا

،ةسسفانملا هذه تفرعو
ةيداحت’ا اهتم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا
با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ىو˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا
،ةسضايرلا سسفنل نارهول
.ةيئ’و ةطبار72 نع لقي ’ امل نيلثمم ةءادع52و ءادع792 ةكراسشم
،ملك12 لوطب ناك يذلا ،قابسسلا لوسصوو قÓطنا ةطقن نومظنملا ددحو

ةيدلبل عبا˘ت˘لا ي˘ف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا ي˘ح˘ب ة˘ي˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا ة˘ق˘يد˘ح˘لا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع
قرفلا بسسح بيترتلا يف ىلوأ’ا ةبترملاب ونون ةريسصن يدان زافو.نارهو

د˘ن˘ع ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ق˘ير˘ف زا˘ي˘ت˘م’ا سسف˘ن لا˘ن ا˘م˘ن˘ي˘ب ،لا˘جر˘لا د˘ن˘˘ع
قابسسلا ةياهن يف ةفاحسصلل سشمعل يداهلا رئازجلا لطب حرسصو.تاديسسلا

قلي مل هنأاب افيسضم ،«يلاوتلا ىلع ثلاثلا جيوتتلا اذهب رورسسم دج» هنأاب
.«نيقباسستملا ةيقب فرط نم ةريبك ةسسفانم»
اديج ناك كلسسملا نأا ىلإا ةراسشإ’ا بجوتي» :لوقي نأاسشلا اذه يف فاسضأاو

انهجاو تاعفترمك ملك5 نع لقي ’ ام نع ىوتحا هنأا مغر مومعلا ىلع
ن˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لاو ي˘ق˘ير˘ف ي˘برد˘م ر˘ك˘سشأا..ا˘هزا˘ي˘ت˘ج’ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص

ريسضحتلا ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا ل˘ك ا˘ن˘ل اور˘فو ن˘يذ˘لا ير˘ك˘سسع˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ايعاد نيمظنملا ىلإا يئادن هجوأا يك ةسصرفلا منتغأا امك ،ةسسفانملل ديجلا
تلاق ،اهتهج نم ،«نيزئافلل ةمدقملا ةيلاملا حنملا ةميق نم عفرلل مهايإا

اذهل انتاريسضحت نأا مغر جيوتتلا ىلع ةممسصم» تناك اهنأاب ينامحد ةزنك
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزأ’ا بب˘سسب ة˘بر˘ط˘˘سضم تنا˘˘ك د˘˘عو˘˘م˘˘لا

ا˘م˘˘ئاد ىع˘˘سسأا ،ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ك م˘˘غرو ،ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش» :تع˘˘با˘˘تو ،«ا˘˘نورو˘˘ك
نيعتي هنأ’ ،لهسسلا رمأ’اب سسيل كلذ نأا ولو ،تاسسفانملا لك يف ةكراسشملل

.«ةيلئاعلا يتامازتلاو يسضايرلا يراوسشم نيب قيفوتلا اسضيأا يلع
ىلع ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘قا˘ب˘سس ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ع˘م ةازاو˘م ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ه˘نأا ىلإا را˘سشي
لمح ا˘م˘ي˘ف ،ةءاد˘عو ءاد˘ع009 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘كرا˘سشم د˘ه˘سش ،م˘ل˘ك21 ةفا˘سسم
ادام :مهو ةايحلا اوقراف ةسضايرلا هذه يف نيقباسس لاطبأا ءامسسأا ناثدحلا

نومظنملا منتغا ثيح ،ةنماي يناكسسمو يراوه نارف جاحو ديجملا دبع
.مهتÓئاع اومركي يك ةسصرفلا

ناسضتح’ ابسسحت نيمظنملل ةيبيرجت ةطحم عم اسضيأا دعوملا ناك امك
ةفئاسص يف طسسوتملا سضيبأ’ا رحبلا باعلأ’91ـلا ةعبطلا نارهو ةنيدم
2202.
تاديسس :يدرفلا بيترتلا

اث93/د61/سس1 : (جيريرعوب جرب) ةزنك ينامحد-1
.اث75/د91/اسس1 : (نازيلغ ةيندم ةيامح) ةكيلم لابرد نب-2
اث63/د22/اسس1: (جيريرعوب جرب) لاون سسابع-3
: لاجر
اث72/د5/اسس1 : -يركسسعلا بختنملا- يداهلا سشمعل -1
اث41/د8/اسس1 :-رئازجلا-ونون ةريسصن- لامك ةنطÓسس-2
اث41/د8/اسس1 : -رئازجلا-ونون ةريسصن- ديجم ةحلط نب-3
: قرفلا بسسح بيترتلا
: تاديسس
ةنيطنسسق يدان-3.ونون ةريسصن-2 :ةيندملا ةيامحلا-1
: لاجر
.ينطولا نمأ’ا/رئازجلا-تياف د’وا يدان-2/ونون ةريسصن-1
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ديلا ةرك
يراجلا ليرفأا21 يف دقعتسس ةيياختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
ةديدج ةدهعل حسشرتلا ىلع همزع دكؤوي نابعل

فاوطلا
- انÓفمل سسماخلا
-ةيناثلا ةلحرملا

ةزمح نيسساي يرئازجلا
نماثلا زكرملا لتحي

يلودلا جاردلا ةزمح نيسساي نكمت
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حا ن˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
فاوطل ةيناثلا ةلحرملا يف نماثلا

˘˘مو˘˘ي حا˘˘ب˘˘سص تر˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘نÓ˘˘˘ف˘˘˘م
نيب مل˘ك631 ةفاسسم ىل˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا

ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘كو يا˘˘˘˘˘تارا˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
سسف˘˘ن ةز˘˘م˘˘ح ل˘˘ج˘˘سسو.ايكرتب
ز˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سس يذ˘˘˘لا تي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘ك˘ن˘سشو˘سش ي˘سسورÓ˘ي˘ب˘لا ،ة˘ل˘حر˘م˘لا˘ب
ءاج اميف (اث71 د51 اسس3) لاهرايسش
يف سسويجرو˘ي˘ج دÓ˘قو˘ب ي˘نا˘نو˘ي˘لا
ينوتسسلاب  اعو˘ب˘ت˘م ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

نوجاردلا.ا˘ث˘لا˘ث ل˘ك˘˘ه˘˘ي˘˘م م˘˘يار
نوكرا˘سشم˘لا نور˘خآ’ا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا

بتار˘˘م او˘˘ل˘˘ت˘˘حا» ،قا˘˘ب˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت’ا بسسح «ة˘˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘سشم
م˘ه˘˘نو˘˘ك ،«تا˘˘جارد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
زئافلا جاردلل تيقوتلا سسفن» اولجسس
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشو.«ةلحرملاب
ن˘ك˘م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ،ا˘˘جارد521 قا˘˘ب˘˘˘سسلا

لو˘˘سصو˘˘لا ط˘˘خ ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘سضع˘˘˘ب
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘فو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م با˘˘ب˘˘سسأ’

سسمأا لوأا تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ىلوأ’ا
،ملك5.331 ة˘فا˘سسم ىل˘ع سسي˘م˘خ˘˘لا

جارد نسسحأا اسضيأا ةزمح نيسسي ناك
ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘لو˘˘خد˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج

.زئافلل تيقوتلا سسفنبو ،ةعباسسلا
ا˘˘نÓ˘˘ف˘˘م فاو˘˘ط ير˘˘ج˘˘ي ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ايكرتب ليرفأا4 ىلإا1 نم تاجاردلل

ينطولا قيرفلا تادادعتسسا راطإا يف
تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل - لا˘˘˘جر- ر˘˘˘با˘˘˘كأا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا نا˘كو ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘لود˘لا
ىر˘˘جأا د˘˘ق تا˘˘جارد˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىلإا3 نم ايكرتب ا˘ير˘ي˘سضح˘ت ا˘سصبر˘ت
هل ح˘م˘سس ا˘م˘م ،ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف42
ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘ب
-ةيقيرفإ’ا ةلوطب˘لا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم
ىل˘˘˘˘عو را˘˘˘˘م˘˘˘˘سضم˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع-1202
.رسصمب ترج يتلا -قيرطلا
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ضسي˘ئر نا˘ب˘˘ع˘˘ل بي˘˘ب˘˘ح دد˘˘ج
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا
هتين هتده˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا د˘ي˘لا
يشسرك قابشس كرتعم لوخد
ءاهتنا دعب ةرششابم ةيداحتلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
.ةيداعلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تنا˘˘كو
ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
نيريرقتلا ىلع تقداشص ديلا
بت˘كم˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ي˘˘بدألا
هتيعمج دقع يذلا يلارديفلا
رو˘شضح˘ب ضسمأا لوأا ة˘يدا˘˘ع˘˘لا

ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا عيمج
يداونلا ءاشسؤور نم ةنوكملا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لاو
ر˘ير˘م˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘يو˘ه˘ج˘لاو
ي˘لا˘م˘لاو ي˘بدألا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا
ىلع ةقداشصملا متتل ةيبلغألاب
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا تÓ˘يد˘ع˘˘ت˘˘لا
ةبكاوم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح تل˘خد
ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘ل
ةديدجلا ةيرازو˘لا م˘ي˘شسار˘م˘لا
.ةيشضايرلا تائيهلاب ةشصاخلا

ن˘ع ف˘ششكلا ا˘ًشضيأا م˘˘تو اذ˘˘ه
ةماعلا ةيعم˘ج˘لا د˘ق˘ع خ˘يرا˘ت
ىرج˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
ىلعو ،يراجلا ليرفأا21 موي
ة˘ن˘˘ج˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت م˘˘ت كلذ ر˘˘ثإا
.نيحششرتملا تافلم ةشسارد
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا ةرا˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘ل
ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شست نأا ضضور˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
ي˘ن˘طو˘˘لا م˘˘شسق˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
نأا لإا ،ضسمأا زاتمملا لوألا
تلشسار قر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ن˘˘ع ة˘˘ف˘˘ششا˘˘ك ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
طا˘ششن˘لا ة˘لواز˘م˘ل ا˘هرذ˘ع˘ت

˘مو˘غ˘ل˘شش ق˘ير˘ف رار˘غ ى˘ل˘ع
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ه˘˘˘جاو˘˘˘ي نا ضضر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

زو˘ف˘ي˘ل ،ةد˘ي˘ع˘شس ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ي˘ف طا˘˘شسب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘خألا
ةيداحتلا هررقتشس ام راظتنا
ني˘مألا ا˘ًي˘لا˘ح ا˘هر˘ي˘شسي ي˘ت˘لا
ءارجإل اديهمت ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ضسي˘ئر ي˘لو˘تو تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا
.رومألا مامز ديدجلا
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يبملوأا قيرف وبعل ضسمأا داع
تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةيدملا
ن˘ي˘ب˘عل ة˘ثÓ˘˘ث ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
نع را˘ج˘ح برد˘م˘لا ظ˘ف˘ح˘ت
ى˘ل˘ع كلذو ،م˘ه˘ئا˘م˘شسأا ر˘˘كذ
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
اهنونيدي يتلا مهتاقح˘ت˘شسم˘ب
مهعفد ام وهو رهششأا ةدع ذنم
اجاجتحا تابيردتلا ةعطاقمل

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.اهنوششيعي
ءا˘˘ن˘˘˘بأا» ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت تنا˘˘˘كو

ي˘ف تل˘˘خد د˘˘ق «ير˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘لا
ةيادب قلغم يريشضحت ضصبرت
يلادب تبشسلا ضسمأا موي نم
جمربملا ن˘م يذ˘لاو م˘ي˘هار˘بإا
ل˘˘خد˘˘يو ما˘˘يأا ةر˘˘ششع ةد˘˘م˘˘ل

ق˘ير˘ف˘لا تاداد˘ع˘ت˘شسا ن˘م˘شض
ةلوط˘ب ن˘م ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
ر˘يد˘ج˘لاو ،لوألا فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
ةيلاملا ةمزألا  نأا ةراششلاب
ذنم يبم˘لوألا ا˘ه˘ششا˘ع ي˘ت˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو م˘˘شسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘˘نا
لكاششملا نم ريثكلا تراثأا

مت نأا دعب جارفنلا فرعتشس
ةكر˘ششلا م˘ه˘شسأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ع˘ي˘ب
م˘ت˘ي م˘ل بر˘ت˘غ˘م ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل
.هتيوه نع فششكلا
بردملا ةليكششت نأا ريكذتلل

تق˘˘ق˘˘ح د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك را˘˘˘ج˘˘˘ح
ليلدو ةيباجيإا جئاتن ةلشسلشس
باهذلا ةلحرم اهلامكا كلذ
23 ديشصرب عبارلا زكرملا يف
نم طاقن4 دعب ىلع ةطقن
.فيطشس قافو ردشصتملا
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ميهاربإا ›ادب قلغم شصبرت نولخدي تابيردتلل نودوعي نوبعÓلا
ةيدملا يبملوأا

ناشسملت دادو ةليكششت تداع
بق˘˘ع تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘˘جأل
5 ـل ةحار ةرتف نم اهتدافتشسا
دع˘ب ضسا˘ف˘نألا طا˘ق˘ت˘لل ،ما˘يأا
ةلحرم يف ةلوذبملا دوهجلا
ر˘ط˘ششل˘ل اداد˘ع˘ت˘شسا با˘˘هذ˘˘لا
.ةلوطبلا نم يناثلا

يف ينفلا مقاطلا ضسمأا عرششو
ن˘ح˘شش ةدا˘عإاو نار˘م˘لا ضضو˘خ
يذلا وهو نيبعÓلا تايراطب
هذه يف ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع هر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ىلع ءاشضقلا لجأا نم ةرتفلا

يف ةلّجشسملا ضصئاقنلا لماك
عم ةلوطبلا نم باهذلا ةلحرم
يفو ،ةيباجيإلا ءايششألا ريوطت
ةشصح دهششت دقف قايشسلا اذه
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةدو˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا
تايراب˘م ر˘خآا او˘ع˘ّي˘شض ن˘يذ˘لا

بب˘˘˘شسب با˘˘˘هذ˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘˘م
ةفلتخم تاباشصإا نم مهتاناعم
نا˘ي˘ف˘شس د˘ئا˘˘ق˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ر˘شسا˘ي م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ،ي˘˘كرا˘˘ب˘˘م

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘بو ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب
.لامج ملاعلب ناديملا طشسوتم
ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
يذلا ،نار˘م˘ع ن˘ب ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
با˘ب˘شش ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف بي˘˘شصأا
تت˘˘ب˘˘˘ثأا ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
نأا˘ب ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ضصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
.ةقلقم تشسيل هتباشصإا

ببسسب تامادقتسسا ’»
«قيرفلا نويد

ءاو˘جأا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا نأا د˘ي˘كألاو
لمتكم دادع˘ت˘ب تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
قيبطتب ينفلا مقاطلل حمشسيشس
قايشس يفو يبيردتلا هجمانرب
يذلا عام˘ت˘جلا فر˘ع ل˘شصت˘م
برد˘م˘لا ع˘˘م ةرادإلا ه˘˘تد˘˘ق˘˘ع
˘ما˘يألا ي˘ف ي˘لذا˘شش ن˘ب لا˘˘م˘˘ج
ى˘لإا ضصل˘خ يذ˘لاو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

تا˘م˘ي˘عد˘ت يأا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا مد˘˘ع
تÓيوحتلا ةرتف لÓخ ةديدج
ةيلاملا ةقئاشضلا ببشسب ةيلاحلا

ىلع ةدو˘جو˘م˘لا نو˘يد˘لا اذ˘كو
ة˘ن˘˘ج˘˘ل ىد˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ق˘˘تا˘˘ع
غلبم زواجتت يتلاو تاعزانملا

.ميتنشس نويلم003و رايلم
هدقع ددميسس ديعلب نب

قيرفلا عم
مدع ىلع قافتلا اشضيأا مت امك
تي˘˘˘ق˘˘˘بو بعل يأا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شست
ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإلا
دّدميشس نيمأا ديعلب نب ناديملا

عنتقا نأا دعب ،قيرفلا عم هدقع
ةرادإلا هت˘مد˘ق يذ˘لا ضضر˘ع˘لا˘ب
ه˘ب˘تار ع˘فر˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘شس يذ˘˘لاو
نا˘ك ا˘م˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ير˘˘ه˘˘ششلا
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ي
بعÓ˘لا نأا˘ب ا˘م˘ل˘˘ع ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
دادولا ناولأا نع عفادي روكذملا
يذلا وهو ايلاوت عبارلا مشسوملل
نم7102 ة˘ف˘ئا˘شص مد˘ق˘ت˘شسا
.ويزرأا يبملوأا

طيمز.ع

بايإلا ةلحرمل دادعتسسلاو رومألا طبسض لجأا نم «نوينايزلا»
ناسسملت دادو
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يلودلا زرحم ضضاير جوت
رتشسششنا˘م بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا
ةز˘ئا˘ج˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس
ره˘ششل ي˘ق˘ير˘فإا بعل ل˘شضفأا

.يشضاملا ضسرام
ج˘˘نوروأا» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘˘ششكو

ضضاير جيوت˘ت ن˘ع ،«لو˘ب˘تو˘ف
بعل لشضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب ،زر˘ح˘م
د˘ع˘ب ،ضسرا˘م ر˘ه˘ششل ي˘ق˘ير˘˘فإا

تيوشصت ةبشسن ىلع هلوشصح
ىلع ا˘قو˘ف˘ت˘م ،%2.94 تغ˘ل˘ب

،«ي˘˘نا˘˘م و˘˘˘يدا˘˘˘شس» ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
،«ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصن˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘ي»
.«ركب وبأا تنشسناف»و

اذ˘ه لÓ˘خ زر˘ح˘م ن˘˘كم˘˘تو
هقيرف ةقفر قلأاتلا نم رهششلا

اذه داق ثيح ،يتيشس رتشسششنام
ديدعلا يف زوفلا ىلا ريخألا

فلتخم ىلعو تابشسانملا نم
هتاريرمتو هفادهأاب تاشسفانملا
.ةيرحشسلا

ديد÷ا دفاولا
ديسشي «رسضÿا»ـل

«رحاسسلا»ـب
زمار ىنثأا رخآا قايشس يفو

د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لا ي˘˘˘˘قورز
بعلو «ر˘شضخ˘˘لا» فو˘˘ف˘˘شصل
دئاقو هليمزب يدنلوهلا يتنفت
ضضا˘ير ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يتيشس رتشسششنا˘م م˘ج˘ن زر˘ح˘م

يقورز رششن ثيح ،يزيلجنإلا
عقوم ىلع هباشسح ربع ةديرغت
«رتيوت» يعامتجلا لشصاوتلا

بعللاب رو˘خ˘ف ا˘نأا» :ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج
ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘شضفأا بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
ةرو˘˘شص ق˘˘فرأاو ،«ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
ر˘كشسع˘م˘لا لÓ˘خ ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت
زكرم˘لا˘ب «ر˘شضخ˘لا» ـل ر˘ي˘خألا
.ىشسوم يديشسل ينقتلا

،زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
بعل لشضفأاك ار˘خؤو˘م ر˘ي˘ت˘خا
،يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ه˘يدا˘ن ي˘ف
.ي˘شضا˘م˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘˘شش ن˘˘ع
ةزئاجب جيوتتلا يف لششف اميف
غيلرم˘ير˘ب˘لا ي˘ف بعل ن˘شسحأا
هنم عزن امدعب ،رهششلا ضسفنل
يتيشس رتشسيل مجن بقللا اذه
.وششتانايهيإا يششتيليك

جاحلب اسضر

شسرام رهسشل يقيرفإا بعل نسسحأا زرحم

ن˘ي˘عرا˘شصم ة˘ع˘برأا ن˘˘م˘˘شض
ىلإا لهأاتلا ةريششأا˘ت ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
0202 ة˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا با˘˘ع˘˘لألا
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘شض ،و˘ي˘كو˘˘ط˘˘ب
ضصشصخ˘˘˘م˘˘˘˘لا لوألا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
˘‐ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘غإلا ة˘˘عرا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل
تامامحلا ةنيدمب ،ة˘ي˘نا˘مور˘لا
ةرود˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
˘˘‐ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا» ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا
.«ايشسونايقوأا

ن˘ي˘˘عرا˘˘شصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
مهنم نانثا نيلهأاتملا ةعبرألا

دايبم˘لوأا ي˘ف ا˘كرا˘شش د˘ق ا˘نا˘ك
ور˘˘ي˘˘نا˘˘ج يد و˘˘ير˘˘˘ب6102
ةرازع ديشس امهو ،ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
نيذللا ن˘ي˘ل˘م˘جو˘ب مدآاو ر˘ي˘ششب
ة˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘شصح˘˘ت
با˘ع˘لألا را˘طإا ي˘ف ة˘˘ي˘˘شضف˘˘لا
انوغارطب8102 ةيطشسوتملا
دبع ىلإا ةفاشضإلاب .ةينابشسإلا
كلاملا دبعو تاغرف ميركلا

 .ايقيرفإا لاطبأا مهلكو طبارم
رئازجلل ةفاشضإا هنأا ريكذتلل

41 ةرود˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘ششي

رمألا قلعتيو ايقيرفإا ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
«ضسنو˘˘ت» م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
اينيغ ،ايريجين ،رشصم ،برغملا
،لا˘غ˘ن˘شسلا ،ا˘ي˘ب˘ي˘ما˘˘ن ،وا˘˘شسي˘˘ب
،نوري˘ما˘كلا ،دا˘ششت ،و˘غ˘نو˘كلا

،ضسيرو˘˘˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ششغد˘˘˘˘˘˘˘م
ةقطنم ولثمم امأا ،نويلاريشسو
ة˘ع˘˘ب˘˘شس م˘˘ه˘˘ف ا˘˘ي˘˘شسو˘˘نا˘˘ي˘˘قوأا

ادنليز ،ا˘ي˘لار˘ت˘شسأا :تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
لود ،او˘˘˘˘ما˘˘˘˘شس ،ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

رز˘˘ج ،ماو˘˘غ ،ي˘˘شسي˘˘نور˘˘كي˘˘م
.ضسولاب لاششرام

طيمز.ع

ةينامورلا ‐ ةيقيرغإلا ةعراسصŸا
صسنوتب ةماقŸا ةيليهأاتلا ةرودلا تايلاعف نمسض

ويكوط دايبŸوأل لهأاتلا ةÒسشأات نوكتفي Úيرئازج Úعراسصم عبرأا

ين˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ى˘ق˘ل˘ت
ريغ ارابخأا يرئازجلا يلودلا
ا˘ي˘˘شسورو˘˘ب ه˘˘يدا˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘شس
ضصو˘شصخ˘˘ب خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ششنو˘˘م
،ي˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘حلا ه˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم
م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخو
ام بشسحبو.هتياهن نم برتقي

ةيفحشص ريرا˘ق˘ت ه˘ن˘ع تف˘ششك
«ن˘ل˘هو˘ف˘لا» ةرادإا نأا ة˘ي˘نا˘م˘˘لأا
اهريه˘ظ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ضضفر˘ت
ضضورعلا تناك امهم رشسيألا
ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘شصت˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ءا˘جو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘˘لا

عيب خابدÓغ يلوؤوشسم ضضفر

ريظن ينطولا بخت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن
ةليكششت يف هل ةريبكلا ةميقلا
ةنيدم نبا دعي ثيح ،قيرفلا
يف زئاكرلا زربا دحا ةنيطنشسق
يف قرافلا عنشص ثيح ،يدانلا
.تابشسانملا نم ديدعلا

52 بحا˘شصل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ا˘˘ما
امداشص رارقلا اذه دعيف ةنشس
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
قو˘شس ي˘ف ة˘ع˘ف˘تر˘م ه˘م˘˘ه˘˘شسأا
يف قلطنتشس يتلا ،تÓيوحتلا
نا˘ك ثي˘ح ،ة˘مدا˘ق˘لا ر˘˘ه˘˘ششألا
د˘حا ى˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب

مهشسأار ىلعو ابوروأا ةقلامع

ىدبأا يذ˘لا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘شسششنا˘م
تاذ ي˘˘فو.هتامدخب همام˘ت˘هإا
ن˘˘˘ب ي˘˘˘مار با˘˘˘˘غ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا
ن˘˘ع ،ضسما مو˘˘ي ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘شس
خابدÓغنششنوم هيدان ةليكششت
يتلا ةهجاوملا لÓخ ،يناملألا

غرو˘ب˘ير˘ف يدا˘ن˘ب م˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج
نم72 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل
كلذو .ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘˘للا يرود˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لآلا ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا بب˘˘˘شسب
م˘كار˘ت د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘شسم˘لا
.ءارفشصلا تاقاطبلا

جاحلب اسضر

بردم ايشسروأا نايردأا فششك
دعوم نع يشسنرفلا ضسين قيرف
ي˘˘لود˘˘لا يوادو˘˘ب ما˘˘ششه ةدو˘˘ع
هيفاعت دعب نيدايمل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا

ينا˘ع˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإلا ن˘م
يفو.ق˘با˘شس تقو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ـل ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا
ة˘ي˘ع˘شضو ضصو˘شصخ˘˘ب ا˘˘ي˘˘شسروأا
ر˘ي˘خلا لا˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

تاعقوتلا عباتي يوادوب ،معن»:
،يرجلا فنأا˘ت˘شسا د˘ق˘ل ..ة˘ي˘ب˘ط˘لا

تاقابشس يف اًبيرق هارن نأا لمأانو
ة˘فا˘ث˘كبو ،ها˘ج˘تلا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ع˘˘م
ةريبك لامآا انيدل »:عباتو ،ّ«ربكأا
ةياهن لبق ىرخأا ةرم هتيؤور يف
وذ هنأل عرشستلا ديرن ل .مشسوملا
نيبعÓلا لك لثم ةريبك ةميق
هنأا دقتعأا »:فيشضيل ،«نيرخآلا

نم راظ˘ت˘نلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘شس
ع˘ي˘با˘شسأا ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ن˘ي˘عو˘ب˘˘شسأا
نأا ةرا˘ششلا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا.«ىرخأا

ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ة˘شسرد˘م ج˘ير˘˘خ
فورشضغلا يف ةباشصإل ضضرعت
لبق ابيرقت رهشش ذنم يلشصفملا
دارفنا ىلع تابيردتلل دوعي نأا

.عوبشسألا اذه
طيمز.ع

ةكراسشŸا نم رسضÿا م‚ مر– ةيلآلا ةبوقعلا

ينيعبسس نب نع يلختلا شضفري خابدÓغ

  ةباسصإلا نم هيفاعت بقع دارفنا ىلع بردت

نيدايملل يوادوب ةدوع دعوم فسشكي شسين بردم

Òبك لمعب ماق مقاطلا نأا دكأا
اناوسستوب ةهجاوم ليبق

ثعبي يسضاملب
لامعل ركسش ةلاسسرب

ركاسشت بعلم
بخانلا يشضاملب لامج هجو

نافرعو ركشش ةيحت ينطولا
ي˘لوؤو˘شسمو لا˘˘م˘˘ع ل˘˘ك ى˘˘لإا

ر˘˘كا˘˘ششت ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم بع˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘ف ضضا˘خ يذ˘لاو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
˘˘ما˘˘مأا ءا˘˘ق˘˘ل ر˘˘خآا «ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا»
تا˘ي˘ف˘شصت ن˘م˘شض ا˘ناو˘شستو˘˘ب
ةررقملا2202 «نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك»
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو نور˘ي˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
ثعبو.ةفي˘ظ˘ن ة˘ي˘شسا˘م˘خ˘ب
اهلقن تاحيرشصت يف يشضاملب
لامع هركششب «فافلا» عقوم
: Ó˘ئا˘ق بع˘ل˘م˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسمو
ركششلا هيجوت مدع نع رذتعأا»
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا م˘قا˘ط ى˘لإا ا˘ًن˘˘ل˘˘ع
او˘لذ˘ب ن˘يذ˘لا ر˘كا˘ششت بع˘˘ل˘˘م
بعلمب انديوزتل ةريبك ادوهج
دشض ةارابملا هذه بعلل يلاثم
نم ناك» :فاشضأاو ،«اناوشستوب
يف كلذ ل˘ع˘فأا نأا ضضر˘ت˘ف˘م˘لا
دبل نكل ،يفحشصلا رمتؤوملا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تي˘˘˘شسن ي˘˘˘ن˘˘˘نأا
تم˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا
:ريخلا يف متخيل ،ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت
لامعلل اركشش ىرخأا ةرم اذل»
ىلع لمعلا اذهب اوماق نيذلا

ىلع ناديملا ةيشضرأا ىوتشسم
ةدو˘ج˘لا هذ˘ه˘˘ب نو˘˘كت نأا ل˘˘مأا

لÓ˘خ ة˘شصا˘خ ،تقو˘˘لا لاو˘˘ط
ن˘م˘˘شض ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تلو˘˘ج˘˘لا
ضسأاكل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘شصت˘لا
ه˘جو ا˘م˘ك»2202 م˘لا˘ع˘لا
بوبعكو˘ب را˘م˘ع ى˘لإا ر˘كششلا
ي˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا ضسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

بعÓم˘لا ي˘ف ضصشصخ˘ت˘م˘لاو
رودب ماق يذلاو ةبششوششعملا

بششع ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ريخألا ءاق˘ل˘لا ل˘ي˘ب˘ق ،بع˘ل˘م˘لا
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ممأا ضسأاكل ةلهؤوملا تايفشصتلا
.مداقلا ماعلا ةررقملا ايقيرفإا

طيمز.ع

يدانلا ةرادإل اموي54 ةلهم تطعأا تاعزانملا ةنجلزئاوجلا دسصح لسصاوي رسضخلا دئاق

هتيسضق يف ريكب حلاسصل لسصفت «افيفلا»
يسسقافسصلا عم

مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل تلشصف
يدان عم هتيشضق يف يرئازجلا بعÓلا ريكب مÓشسإا حلاشصل
ق˘ير˘ف˘لا د˘شض ىو˘كششل ه˘ع˘فر د˘ع˘ب ،ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘˘شسقا˘˘ف˘˘شصلا
.ةيلاملا هتاقحتشسم ةيفلخ ىلع قباشس تقو يف يشسنوتلا

عفدب يشسقافشصلا يدانلا ةنجللا نع رداشصلا رارقلا مزلأاو
يشسنوت رانيد نويلم لداعي ام يأا وروأا فلأا023 براقي غلبم
،دادزولب بابشش قيرف˘ل ي˘لا˘ح˘لاو ق˘با˘شسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب˘عÓ˘ل
ةيشسنوتلا «مأا فأا كييازوم» ةعاذإا عقوم هنع فششك ام بشسحو
اموي54 ةلهم تحنم «افيف˘ل»ـل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘عاز˘ن˘لا ة˘ن˘ج˘ل نأا
ميشسقت ىلع قافتلا وأا هتاقحتشسم ديدشست لجأا نم يدانلل
ةبشسنلاب بادتنلا نم عنملا ةبوقع يدافت لجأا نم اذهو غلبملا
فرط نم هدقع خشسف دق اعيبر42 بحاشص نأا ةراششإÓل.قيرفلل
يدا˘ن˘لا ةرادإا بلا˘ط نأا د˘˘ع˘˘ب دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘ششل ع˘˘قوو د˘˘حاو
تآافاكم ىلإا ةفاشضإا ةلماك هبتاور ىلع لوشصحلاب يشسنوتلا
يشس»ـلا لبق نم ضضفرلاب لبوق يذلا بلطلا وهو تايرابملا
.طاشسقأا ربع بعÓلا تاقحتشسم عفد دارأا يذلا «ضسا ضسا

طيمز.ع
ةماعلا ةيعمجلا لاغسشأا لÓخ يف اهتسشقانم متيسس

نينثلا ادغ ةيداعلا

ةيلاملا ةليسصحلا نع فسشكت «فافلا»
يسشطز  ةدهع لÓخ

ةيبلشس ةيلام ةليشصح مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تلجشس
،ميتنشس نويلم007و رايلم54 ـب ةردقملاو0202 ةنشس لÓخ
يتلا ةيئاهنلا ةليشصحلا بشسح انوروك ةحئاج ةيفلخ ىلع اذهو
. مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا اهمدق

لÓخ ةيلاملا ةليشصحلا نع ةخشسن تمدق دق «فافلا» تناكو
متيشس يت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأل ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ةد˘ه˘ع˘لا

،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا لاغششأا لÓخ نينثإلا ادغ اهتششقانم
«ةيداحتلا» ةنيزخ نأا مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا دكأا ثيح
ىلإا ةفاشضإلاب ،ميتنشس نويلم066و رايلم006 ىلع يوتحت
فششكو اذه ،يراجلا باشسحلا يف نويلم005و رايلم ةئم
ةعيدو ميدقت نع ةيلاملا ةليشصحلا يف يلارديفلا بتكملا
،7102 يام92 موي رايلم054 ـب يجراخلا يرئازجلا كنبلل
.ارهشش63 لÓخ %5.4 ىلإا لشصت دئاوفب

مل اهنأا تدكأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ماعلا ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا ةرازو تاد˘عا˘شسم ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ت
لماعتم فرط نم غنيرونوبشسلا لاومأا ىلإا ةفاشضإلاب يشضاملا
.ضسيليبوم لاقنلا فتاهلا

طيمز.ع
ببسسب يلويب ىلع ةبسضاغ «يرينوسسرلا» ريهامج

رسضخلا مجن

رثعتيو رابتخا لوأا يف لسشفي رسصان نب
نÓيملا ةقفر

ضسما هتدوع رشصان نب ليعامشسإا يرئازجلا يلودلا لجشس
ةهجاوملا يف ،نÓيم يشسآا هيدانل ةيشساشسألا ةليكششتلل ،تبشسلا
1 ـ1 ةجيتن تهتنا يت˘لاو ا˘يرود˘ب˘ما˘شس يدا˘ن˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا
.يلاطيإلا يرودلا نم92 ةلوجلا باشسحل

˘مد˘قو ،ير˘ي˘نو˘شسور˘لا ة˘ق˘فر ا˘ي˘شسا˘شسأا ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘ب كرا˘˘ششو
يتلا ةليوطلا ةرتفلل ارظن مومعلا ىلع هب ضسأاب ل ىوتشسم
.ةباشصإلا ببشسب ءارحشصلا براحم اهيف باغ

هذه لÓخ ءارفشص ةقاطب ىلع ةنشس32 بحاشص لشصحتو
يلويب بردملا هلدبتشسي نا لبق05 ةقيقدلا يف ةهجاوملا
فدهب ارخأاتم قيرفلا ناك امدعب06 ةقيقدلا يف يلانوت هليمزب
.رفشصل

قا˘ششع ر˘ب˘ع ي˘با˘ج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن بق˘˘عو
لطبل هماحقإاب يلويب بردملا نم مهبشضغ نع يدرابموللا
هيلع ناك هنا نيدكؤوم ،يشساشسأاك ينطولا بختنملا عم ايقيرفا
هتيزهاج مدعل ار˘ظ˘ن ،ر˘شصا˘ن ن˘ب لد˘ب ي˘لا˘نو˘ت ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا
.ليوطلا بايغلا دعب ةدوعلل ةلماكلا

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

... اركبم ديبع مسسوم يهنت ةباسصإلا
نم ة˘بر˘ق˘م˘لا ردا˘شصم˘لا ضضع˘ب تد˘كا
يني˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ةرادا
اهطبري يذلا د˘ق˘ع˘لا خ˘شسف ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ن
نم وكششي لازي ل يذلا ديبع بعÓلاب
ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ئار˘جا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘با˘شصلا

ثي˘ح م˘شسو˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
ةيلمعلا ناف تارششؤوملا ضضعب بشسحو
هرط˘شضي د˘ق ا˘م و˘هو ة˘ح˘جا˘ن ن˘كت م˘ل

ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘تدا˘˘عل
ىلع قيرفلا ةرادإا ربجيشس يذلا ءيششلا
امب يشضارتلاب دقعلا خشسف رارق ذاختا
ىو˘شس هد˘ق˘ع ي˘ف ق˘ب˘ي م˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا نا
ريدملا هلغتشسي دق يذلا رملا نيرهشش
ة˘ي˘نا˘كما ي˘ف زاز˘ب ن˘ي˘شسا˘ي ي˘شضا˘ير˘لا

لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘نا˘˘˘كم ي˘˘˘ف بعل نا˘˘˘م˘˘˘˘شض
. يلاحلا يوتششلا وتاكريملا

؟..يرودلا لطب يتيسس ناملا
ر˘˘تو˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘كلا ع˘˘˘قو˘˘˘ت
،«قرا˘˘خ˘˘لا» قÓ˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ىلع ةداعلا ترج يذلا
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘˘لا ءو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
ؤوبنتلل ةريخألا تاونشسلا
لطب بقل مشسحيشس نمب
يدا˘ن نأا˘ب ،غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا

و˘ه ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘˘م
بق˘ل˘˘لا˘˘ب جو˘˘ت˘˘ي˘˘شس ن˘˘م
4 رخآا يف ةثلاثلا ةرملل
د˘ي˘شصر˘ب كلذو ،م˘شساو˘م
لتحيشس اميف ،ةطقن59
يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘غ
ي˘ف د˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
عومجب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

.ةطقن67

يفاوعلب رماغي نل يكوكلا

يف يكوكلا بردملا ةبغر تناك نا دعب
يف رشسيا ريهظك يفاوعل بعÓلا كارششا
دق نوكي يريجينلا ابمينا ماما مويلا ءاقل
ةدوع نم هفوخت لظ يف كلذ نع عجارت
هتيزهاج دكا ينعملا نا مغر اددجم ملآلا

ي˘ف ي˘ششكا˘˘كب ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي ى˘˘ت˘˘ح
ةلجشسملا ةديدعلا تابايغلا لظ يف روحملا
بعÓلا عيشضي اذهبو قيرفلا فوفشص يف
قا˘فو˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس نا˘ك ه˘برد˘م ى˘ل˘ع را˘ي˘خ
لواح دقو اذه ربكا ةميزعب مويلا ءاقل لخدي
ا˘ب˘شسح˘ت نا˘ب˘ششلا ضضع˘ب ع˘ي˘ج˘ششت ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

لكلا بعليشس قافولا ناو اميشسل مهماحقإل
ظوظح اذكو نزاوتلا ةداعتشسل لكلا يف
. ةريششأاتلا بشسك يف قيرفلا

  رارقلا رظتني رسصان نب

رشصان ن˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ضسي˘ئر بقر˘ت˘ي
بغري هنأاو ةشصاخ تاعزانملا ةنجل تارارق
كلت ام˘ي˘شسل ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب نا˘م˘شض ي˘ف
ةريخألا تاعاشسلا يف اهعم لشصاوت يتلا

نم فوختي ثيح مهتامدخ نامشض لجا نم
ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ضضع˘ب ن˘م م˘ه˘ف˘ط˘خ ة˘ي˘نا˘كمإا
اذه تارار˘ق˘لا د˘يد˘ج ىر˘خألا ي˘ه د˘شصر˘ت˘ت
ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘شسا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بشسحو
تا˘مد˘خ نا˘م˘شض ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي د˘ق ضسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ف
ةد˘كي˘كشس ن˘م حوز˘حزو ضشو˘يز ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

ديفت تامي˘عد˘ت نا˘م˘شض د˘ير˘ي ه˘نأاو ة˘شصا˘خ
اهنامشضو ءاقبلا ةقرو بعل لجا نم قيرفلا
.ةياهنلا يف

qarsana@essalamonline.com

2962ددعلا ^2441 نابعسش22ـل قفاوملا1202 ليرفأا4دحألا

دئاوف موق دنع موق بئاسصم
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك بشضغ د˘˘ع˘˘˘ب
لاغتربلا بختنم دئاق ودلانور
باشستحا مدع دعب مكحلا نم
بخ˘ت˘ن˘˘م كا˘˘ب˘˘شش ي˘˘ف ه˘˘فد˘˘ه
ةدايقلا ةراششل هيمرو ،ايبرشص
لغت˘شسا ،ه˘ب˘شضغ ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘ت
،ة˘شصر˘ف˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘ف˘˘طإا ل˘˘جر
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘˘لاو
يف عيبل˘ل ا˘هد˘ع˘ب ا˘ه˘شضر˘ع˘ي˘ل
ل˘با˘ق˘م ضضب˘ق يذ˘˘لا ،داز˘˘م˘˘لا
ءاجو ،وروا فلأا46 ىلع كلذ
يوني هنا لجرلا فششك امدعب
يناعي ضضيرم لفط ةدعاشسم
ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي ردا˘˘ن ضضر˘˘م ن˘˘م
.توملا وأا للششلا

15

... ريحت مهفت يجت
ةيفحشص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘كذ
ةطرششلا نأا ،ةي˘ب˘مو˘لو˘ك
يديرف» لاق˘ت˘عا˘ب تما˘ق
بعÓ˘˘˘˘˘لا ،«ن˘˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘غ
و˘ترو˘ب يدا˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا
ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا
دعب ،يلاطيإلا رتنإلا ىلإا
ع˘م را˘ج˘شش ي˘ف ه˘˘لو˘˘خد
تاذ ق˘˘˘˘فوو ،ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لاو
لوشصو دن˘ع˘ف ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
بعÓ˘لا نا˘˘ك ة˘˘طر˘˘ششلا

ه˘˘شسبÓ˘˘مو ،ارو˘˘م˘˘˘خ˘˘˘م
ءار˘ج مد˘˘لا˘˘ب ة˘˘خ˘˘ط˘˘ل˘˘م
ه˘شسرا˘م يذ˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا

.هيدلاو ىلع

 هار يقوزرم
دادزولب يف

ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش م˘جا˘ه˘م ل˘شصح˘˘ت˘˘ي˘˘شس
نم هحيرشست قئاثو ىلع مويلا يقوزرم
مل ةبيبششلا ةرادإا نا امب تاعزانملا ةنجل
لعجيشس ام وهو ةنجللا بلط ىلع درت
رادم ةكرشش رقم ىلا اهدعب هجوتي ينعملا

ةبيقعل ءانبأل يمشسرلا همامشضنا نÓعإل
نم ريبك لكششب هترغا ةرادإلا ناو ةشصاخ
ءانبا ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م و˘هو ة˘يدا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ديعي بشسانم ليدب نع نوثحبي اداكيشسور
.ةبيبششلل ةبشسنلاب ءاقبلا تاباشسح

.. شسبح ةنسس001

«نوار˘˘˘ك ورا˘˘˘ه» ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ترد˘˘˘˘شصأا
ا˘م˘كح ،ند˘ن˘ل ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘با˘شصع ى˘ل˘ع ما˘ع001 ةد˘م ن˘ج˘شسلا˘˘ب
ةقرشس تلواح دارفأا8 نم نوكتت ةحلشسم
ي˘نا˘م˘لألا ،ن˘ي˘ق˘˘با˘˘شسلا لا˘˘ن˘˘شسرأا ي˘˘ب˘˘عل
دا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘ن˘˘˘شسو˘˘˘ب˘˘˘لاو ل˘˘˘يزوأا دو˘˘˘ع˘˘˘شسم
ناك ا˘مد˘ن˘ع ،9102 ةنشس ،ضستان˘ي˘ششلو˘ك
ه˘ت˘جوز ة˘ق˘فر ة˘هز˘ن ي˘ف ل˘يزوأا دو˘˘ع˘˘شسم
ثيح ،ضستانيششلوك دايشس هليمز ةلئاعو
نم ةبوجعأا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ل˘ئا˘عو نا˘م˘ج˘ن˘لا ا˘ج˘ن
.هل اشضرعت يذلا حلشسملا موجهلا
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رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

ينيعبسس نب نع يلختلا شضفري خابدÓغ ̂ 
نÓيملا ةقفر رثعتي و رابتخا لوأا يف لسشفي رسصان نب ̂ 

لهأاتلا ةÒسشأات فطÿ هظوظح صشعنأا زوفلا

ازوف انققح» :وحر
بابسشلاو امهم

«حيحسصلا قيرطلا ‘

2962ددعلا ^2441 نابعسش22ـل قفاوملا1202 ليرفأا4دحألا

زئاو÷ا دسصح لسصاوي رسضÿا دئاق

ناسسملت دادو ةليلم Úع ةيعمجدادزولب بابسشناسسملت دادو

فسشكت  «فافلا»
ةليسص◊ا نع
لÓخ ةيلاŸا
يسشطز ةدهع

لاغسشأا لÓخ ‘ اهتسشقانم متيسس
Úنثلا ادغ ةيداعلا ةماعلا ةيعم÷ا

شسرام رهسشل يقيرفإا بعل نسسحأا زرحم

ءاهنإل نمزلا عراسست ةرادإلا
Êور بعÓلا لكسشم

افيفلا تابوقع يدافتو

لجأا نم «نوينايزلا»
دادعتسسلاو رومألا طبسض

Ÿبايإلا ةلحر


