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ةثداح يف نيسصخسش فيقوت
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ةفرعŸا جاتنإاو ةنمقرلا نإا لاق
انتيŒاÎسسإا نم اماه اءزج لكسشت

ةيرسشبلا تايناكمإ’ا لك Òخسست ىلع دكأا
ةيوبÎلا ديعاوŸا حا‚إ’ ةيداŸاو

ةسسفانملا رامغ لخدت ةمئاق3841

نم ةمخسض ةيمك لاخدإا ةلواحم طابحإا
برغملا نم ةمداق تاردخملا

ةينطولإ ةدايسسلإ ةيامح ‘ ةمهاسسŸإو تإروطتلإ ةبكإوم ¤إإ ديد÷إ لي÷إ وعدي دإرج

ةنتابو ةسسبت يف ديسص ةيقدنب81 زجح
ءارحسصلاب بهذلا نع نيبقنم فيقوتو

ةمدسصلا ت– اياحسضلا

50صص

ر˘˘˘يزو طو˘˘˘ع˘˘˘˘جاو د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘ط
نيلبقملا ذيمÓتلا ةينطولا ةيبرتلا

نأا Óئاق ،ةيمسسرلا تاناحتم’ا ىلع
مت ام راطإا ي˘ف نو˘ك˘ت˘سس تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا

.طقف ايروسضح هسسيردت

ةينطولإ ةدحولاب سساسسملإ ةلواحم نم نيرماغملإ رذحي ةحيرقنسش
30 صصاهب ثبسشتلا Úسصلıا لك ىلعو ةمسساح ةلحرم صشيعت اندÓب نإا لاق

تاناحتم’إ ةلئسسأإ :طوعجإو
‘ رسصحنت ةيمسسرلإ
ةيروسض◊إ سسوردلإ

ةسصاخلإ ةيباختن’إ ةلمحلإ
نإوج21 تايعيرسشتب

مويلإ قلطنت

Ëدقتل نودعتسسم :باقرع
تاكرسشلل معدلإ لك

عيراسشŸإ يلماحو ةئسشانلإ

40صص

40صص

›ودلا دقنلا قودنسص نم صضاÎق’ا تسضفر

نوبت صسيئرلا هعقو موسسرملا
يراجلا يام4ـلا يف

رانيد رايلم8 نم ديزأإ
ريسضحتلإ تاقفن ةيطغتل

تايعيرسشتلل ميظنتلإو
30صص

50صص

اـــيداسصتقإ عسضخت نل رــــئإز÷إ
30صص

ةــــــلواحم طاـــــبحإإ
يرـــــــــسس راـــــــحبإ

اـــــــسصخسش79 ـل

30صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نيسشم نم رثكأإ كولسس

اعافترا اطاطبلا راعسسأا دهسشت تقو يف
دحاولا مارغوليكلا رعسس لسصو ذإا ،اسشحاف
لÓخ قطانملا ضضعب يف رانيد021 ىلإا
رطفلا د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م تب˘ق˘عأا ي˘ت˘لا ما˘يأ’ا
ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘ب د˘˘جو ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

اطاطبلا نم اماوكأا ةفلجلاب دعسسم ةقطنم
را˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ةا˘˘ق˘˘ل˘˘م
تمي ’ ل˘عا˘ف˘لا نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،م˘هءا˘ي˘ت˘سسا
يف اهءاقلإا لسضف ثيح ةلسصب ةيناسسنإÓل
ىتح ضضفخنم رعسسب اهعيب لدب ةمامقلا
،دودحملا لخدلا باحسصأا اه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي
كو˘ل˘˘سسلا اذ˘˘ه نأا م˘˘هد˘˘حأا لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
نم مغرلا ىلع اندÓب يف اريثك رسشتنم»
ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘م ضسكع ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ل˘سسم ا˘˘ن˘˘نأا
ىلإا نودمعي ثيح ،رفكلا دÓب يف بناجأ’ا

يف ىتحو ةبسسانم ةيآا يف ةعلسسلا ضضفخ
لا˘˘˘كسشأا ن˘˘˘م ل˘˘˘كسشك را˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘خاوأا
.ء’ؤوه نم نحن نيأاف ،«نماسضتلا

..اهباجح إوعزنو اهوبرسض
ةروسصملا تقثو
ةيفحسصلا
،ةينيطسسلفلا
د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘ل
ةظحل ،في˘ط˘ل˘لا
دو˘˘ن˘˘ج ءاد˘˘˘ت˘˘˘عا
لÓتح’ا
يليئارسسإ’ا

برسضلاب اهي˘ل˘ع
عز˘ن˘ب م˘ه˘ما˘ي˘قو
ةفاسضإا ،اه˘با˘ج˘ح
مهداعبإا اولواح نابسشلا نم ددع برسض ىلإا

يف فيطللا دبع ترسشنو .اهنع عافدلاو
عطاقمو اروسص مارغ˘ت˘سسنإا ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘سسح
رهظت اهسسف˘ن˘ب ا˘ه˘ترو˘سص ةر˘ي˘سصق و˘يد˘ي˘ف
ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘˘ح’ا دو˘˘ن˘˘ج ءاد˘˘ت˘˘عا
باب ةقطنم ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نا˘ب˘سشلا
تكراسش امك ،ةلت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا˘ب دو˘م˘ع˘لا

دونجلا نم ددع مايق رهظت ويديف عطاقم
ءانثأا اهباجح عزنو اهعفدو اهيلع موجهلاب

.يفحسصلا اهلمعب مايقلاو اريماك اهلمح

..نايع دهاسش ةلفط

رثؤوم ويديف عطقم ينيطسسلف طسشان رسشن
نم اهتلئاعو يه اهحوزن ةسصق يورت ةلفطل
ببسسب ،ةزغ عاطق لامسش دودح ىلع اهلزنم
ةقطنملا ىلع فينعلا يليئارسسإ’ا فسصقلا
ة˘ل˘ف˘ط˘لا تلا˘ق ثي˘ح .ا˘ه˘ي˘ف نو˘ن˘كسسي ي˘ت˘لا
ملأ’او نز˘ح˘لا˘ب ة˘جوز˘م˘م ة˘يو˘ف˘ع تا˘م˘ل˘كب
نا˘ك» ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ح˘مÓ˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘يدا˘ب˘˘لا
ا˘مو ،زا˘غ ل˘با˘ن˘ق ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ي˘˘مر˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
،يسشا لك نم انمرحناو ،ديعلا مويب ضشانحرف
لزلزتي ناك انتيبو ،مسسو لبانق انيلع اوقلأاو
.«فسصقلا نم

رهسشأإ5 قرغتسسإ يذلإ قيقحتلإ

لبق  هأادب اقيقحت ،ةيبرغ ةي’و يلاو لسصاوي
«ةر˘ماؤو˘م» فار˘طأا  ن˘ع ثح˘ب˘˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘سشا5
،«ةي’ولا يف مكحلا  ماظن بلق» تفدهتسسا
تناك اهنأا  يلاولا دقتعي يتلا  ةرماؤوملا
بسصنملا ي˘ف هءا˘ق˘ب فد˘ه˘ت˘سستو ه˘فد˘ه˘ت˘سست
اءزج ىسضق رهسشأا5 هتقو نم  تكلهتسسا
نيذفانلا ضضعب  لاؤوسس يف اهنم ليلقلاب ضسيل
لسصي نا نود ،اهليسصافت لوح ةي’ولا يف
مهسسفنأا مه نيرمآاتملا نوكل امبر ،ءيسش ىلإا
امك‐ يلاولا  ،نآ’ا نيبرقملا يلاولا ءاقدسصأا
ىتح  قيقحتلا هقح نم  ‐هيبرقم ضضعب لوقي

يلوؤوسسم رابك  بسصانمب  نوثباعلا  ثبعي ’
.ةي’ولا يف ةلودلا

qarsana@essalamonline.com
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«سضيبأ’إ سشيجلإ» ت’وطب
دسض ةيملاعلا برحلا برتقت
اهرهسش نم انوروك ضسوريف
هذ˘ه بل˘غ’ا ى˘˘ل˘˘عو ،81 ـ˘˘لا
ي˘˘ف لو˘˘˘طأ’ا ي˘˘˘ه بر˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا خ˘يرا˘˘ت˘˘لا
ا˘سضر˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘˘لا

ديازتملا يسشفتلا عم و .ايئابو
(انوروك) يجا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘ل˘ل

م˘لا˘ع˘˘لا كردأا ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا ،مو˘˘ي˘˘لا
ءابطا نم «ضضيب’ا ضشيجلا»ـل
ضسرسشا نوسضوخي مهو نيفعسسملاو يربخملا بطلا يف نيسصسصختملا كئلوأاو نيسضرممو
يف مهو ،عمجا ملاعلا يف ةيرسشبلا رودسص ىلع مثج يذلا بعرملا ضسوباكلا اذه دسض كراعملا
عورا نورطسسي مويلا مها˘ه˘ف ،يد˘ع˘م˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا كلذ ن˘م ه˘جو˘ل ا˘ه˘جوو ة˘ي˘ما˘م’ا طو˘ط˘خ˘لا
.انوروك ضسوريفب نوباسصملا ىسضرملا ذاقنا لجا نم مهتايحب نورطاخيو ت’وطبلا

! ايونسس ف’آ’إ تائم لتقي لمعلإ
ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م تلا˘˘˘ق
لمعلا نإا ارخؤو˘م ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
تائم لتقي ةليوط تاعاسسل
ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا ن˘˘˘˘˘م ف’آ’ا
اءوسس دادزي هاجتا يف ،ايونسس
بب˘سسب ر˘ث˘كأا عرا˘سست˘ي د˘˘قو
لوأا ي˘˘˘فو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
تايفولا نع ةيملاع ةسسارد
تاعاسسل لمعلاب ةطب˘تر˘م˘لا

ة˘˘قرو تح˘˘سضوأا ،ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط
تاتكسسب ةباسصإ’ا ببسسب اوتام ضصخسش فلأا547 نأا «ةيلودلا ةئيبلا» ةيرود يف ترسشُن ةيثحب
.6102 يف ةليوط تاعاسسل لمعلاب ةطبترملا بلقلا ضضارمأا وأا ةيغامد

..كتحت نم سضرأ’إ زتهت نيح
’و ة˘يو˘ف˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب ..«ا˘م˘ي»
ة˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م تخر˘˘˘سص ة˘˘˘˘يدارإا
يف يني˘ط˘سسل˘ف˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

نأا دعب ،نونعزلا مÓسسإا ،ةزغ
لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ةرا˘˘غ ا˘˘ه˘˘تأا˘˘جا˘˘ف
اهدادعتسسا ءا˘ن˘ثأا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
اهنكل ،رسشابم ثب يف جورخلل

تثبو اهسسفن تكلامتو تداع
.نا˘كم˘لا ضسف˘ن ن˘م ا˘ه˘ت˘لا˘سسر
ويديف عطقم مÓسسإا ترسشنو
توسصلا كتغابي نيح» ةلئاق اهل روسشنم يف تقلعو ،كوبسسيف ىلع اهباسسح ربع ةظحللا قثوي
.«كتحت نم ضضرأ’ا زتهت نيح ..ليلقب ءاوهلا لبق رابخأ’ا رخآا ءاقتسس’ كزيكرت ةورذ يف

ةعبرأ’إ «رايمأ’إ»
رييسست ىلع بقاعت
ةيبونج ةي’وب ةيدلب
او˘لو˘ح˘ت  ،را˘ي˘مأا4
ى˘˘لإا ردا˘˘˘ق ةرد˘˘˘ق˘˘˘ب
ريملا  ،تاريدرايلم
Ó˘˘ما˘˘ع نا˘˘ك  لوأ’ا
53 ل˘ب˘˘ق ،ا˘˘ط˘˘ي˘˘سسب
نآ’ا و˘˘˘هو  ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي لوا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
دا˘˘˘ت˘˘˘عو تارا˘˘˘ق˘˘˘ع
،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع لا˘˘غ˘˘سشا

.بسصنملا رداغ دقو
نا˘ك ي˘نا˘ث˘لا ر˘ي˘م˘˘لا
ري˘غ  تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق
يف ةقسش  كلمي  ،رينويلم ىلإا نآ’ا لوحت  «تسسيرادنوتسس» يفتاه  ليوحت لماع ،ةديعب
تاراقع نآ’ا كلمي ثلاثلا ريملا .ةي’ولا تاذ يف Óيف اهنيب نم تانكسس4و ةمسصاعلا

ايموي Óماع ناك  ريخأ’او عبارلا ريملا .اطيسسب افظوم ناك دقو ،ققسش3و ةيحÓف ضضارأاو
نيينكسس نيراقعو رايلم01 هتميق ىدعتت  ايحÓف اراقع كلمي نآ’ا ،ةنسس03 لبق  اطيسسب
.؟ةعبر’ا رايمأ’ا بتار ةميق غلبت مك وه حورطملا لاؤوسسلا ،ءانبلل  ةسصسصخم ضضاراو



3 6203ددعلا ^2441 لاوسش8ـل قفاوملا1202 يام02صسيمخلاثدحلا

watan@essalamonline.com

ىلع هفارسشإا لÓخ ،دارج دافأا
56ـلا ىركذ˘لا ءا˘ي˘حإا م˘ي˘سسار˘م
ةعماجب بلاطلل ينطولا مويلل
م˘ي˘˘هار˘˘بإا ي˘˘لاد˘˘ب3رئازجلا
نأا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘نزاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا
يه ،ةيعامتج’او ةيداسصتق’ا

تقولا يف رئازجلا تايولوأانم
.نهارلا

ريزولا لاق ،رخَا قايسس يف
يام91 ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ» نإا لوأ’ا

ىلع ظافحلا ةباوب يه ،6591
بلاطلا ناهرو ةينطولاةدايسسلا
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةبلطلا قح نم» هنإاو ،«انتدايسس
نيوكتوم˘هرا˘كفأا ن˘ع عا˘فد˘لا
ةايحلا يف ةكراسشملاو مهسسفنأا
.«ةيسسايسسلا

ليجلا ،لوأ’ا ريزولا اعد امك
ةبكاوم» ىلإا ةبلطلا نم ديدجلا
مكحتلا لÓ˘خ ن˘م تارو˘ط˘ت˘لا
اددسشم ،«ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا˘تا˘غ˘ل˘لا ي˘ف
ةدايسسلا ةيامح يف مهرود ىلع
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب لا˘قو .ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نييداسصتق’ان˘م Ó˘ي˘ج تنو˘ك»
نيعتي اميف ،ادج لاع ىوتسسمب

˘مو˘ي˘لا د˘يد˘ج˘لا ل˘ي˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةلسصاحلا تاروط˘ت˘لا ة˘ب˘كاو˘م
مكحتلا لÓ˘خ ن˘م ناد˘ي˘م˘لا˘ي˘ف
ىلإا اتف’ ،«ةيبنجأ’ا تاغللا يف
دعت تتاب ريراقتلا ةيبلاغ» نأا
بجوتي يتلا ةيزيلجن’اةغللاب

نأا دار˘ج فا˘سضأاو .«ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تزرب يتلاو ةيلاحلا تاناهرلا»
تسسكعنا انوروكة˘ح˘ئا˘ج د˘ع˘ب

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تريغ˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘يدا˘سصت˘ق’او
زر˘ب ا˘˘م و˘˘هو ،يرذ˘˘ج ل˘˘كسشب
تناك ي˘ت˘لا لود˘لا ن˘م دد˘ع˘ي˘ف
.«ىربك ةيداسصتقا ’ود دعت

يف لوأ’ا ريزولا قرطت امك
نع ةبلطلا نم ددع ىلإا هثيدح
91˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘عار˘˘˘سصلاو
اهت˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا تا˘سسا˘كع˘ن’او
انيلع تسضرف» يتلا ،ةحئاجلا

ظافحلا ،لكك ةموكحلا ىلعو
ان˘ت˘ب˘ن˘ج ي˘ت˘لا تا˘نزاو˘ت˘لا˘ي˘ل˘ع
دق˘ن˘لا قود˘ن˘سص و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا
هسضرفي نأا نكمي امو يلودلا

ىلإا اريسشم،«طورسش نم انيلع
لك ة˘ه˘جاو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع نا˘ك» ه˘نأا
ةيسسايسسلا اهيف امب طوغسضلا
ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل د˘˘ير˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
.«ةئيهلا هذهل عسضختنأا

ىركذ ءايحإا نأا دارج ددسشو
هنأا دكؤوي بلاطلل ينطولا مويلا
ىلع ظافح˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي»
ةينطولا ةدا˘ي˘سسلاة˘يا˘م˘ح نا˘هر
انيلع هنأا مهفي نأا بلاطلل دب’و
ىتح انتدايسس ةيامحو ظافحلا
’و ،ا˘ن˘يد˘يأا˘با˘ن˘تارار˘˘ق ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
ضضعب˘ب ل˘ج˘سس ا˘م ا˘ن˘ل ثد˘ح˘ي
تا˘بو ترا˘˘ه˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا
ى˘ت˘ح ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘˘ف˘˘ي مو˘˘ي˘˘لا
راسشأا امك .«ةيسسا˘ي˘سسلاا˘ه˘ي˘ت˘ن˘ب
هنأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب لوأ’ا ر˘يزو˘لا
عافدلا مويلا ةبلطلا قح نم»

مهسسفنأا نيوكتومهراكفأا نع
ة˘ي˘كر˘ح˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لاو
ةطيرسش دÓبلا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
تا˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ف
اركذم ،«مهب ةطيحملاتاناهرلاو
راطق˘لا» نو˘ل˘كسشي ة˘ب˘ل˘ط˘لا نأا

.«م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي ’و
ن˘˘ح˘˘ن» :لو˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا ضصل˘˘خو
ضشاقن نم دب’و راكفأ’ا مرتحن
اهتناكم زربي ةعماجلا يف يوق
ا˘˘˘˘˘هرودو ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا

ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ن’او
بناج ىلإا ةيملعلا تاناهرلاو
ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ما˘˘˘ه˘˘˘سسإ’ا

اهيف امب تايوتسسملا عيمجيلع
.«ةيداسصتق’او ةيفاقثلا

›ودلا دقنلا قودنسص نم صضاÎق’ا تسضفر

ايداسصتقإ عسضخت نل رئإز÷إ
ةينطولإ ةدايسسلإ ةيامح ‘ ةمهاسسŸإو تإروطتلإ ةبكإوم ¤إإ ديد÷إ لي÷إ وعدي دإرج

خ.ةميسسن

دقنلا قودنسص نم صضارتق’ا تسضفر رئازجلا نأا صسمأا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا فسشك
.ةدايسس تاذ ةلود اهنأ’ً ايداسصتقا عسضخت نل رئازجلا نأا ىلع اددسشم،يلودلا

ةسسفانملا رامغ لخدت ةمئاق3841

21 تايعيرسشتب ةسصاخلإ ةيباختن’إ ةلمحلإ
مويلإ قلطنت نإوج

ة˘ل˘م˘ح˘لا مو˘ي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ثيح ،ةيعيرسشتلا تاباختن’اب
3841 ضسفا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سس
دعاقم ىلع ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ناة˘م˘ئا˘ق
ة˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه ط˘˘سسو نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

نيحسشرتملا مئاو˘ق˘ل ة˘ح˘سضاو
3841 ضضوختسس.رارحأ’ا
738 اهنيب نم ةيباختنا ةمئاق
ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م ضصخ˘˘ت ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
646 ل˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘م رار˘˘˘˘˘˘˘حأا
3 رادم ى˘ل˘عو ة˘ي˘بز˘حة˘م˘ئا˘ق
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا را˘˘م˘˘غ ،ع˘˘ي˘˘با˘˘˘سسأا
،مويلا قلطنت يتلا ةيباختن’ا

ى˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
رفظل˘ل نو˘سسفا˘ن˘ت˘م˘لاا˘ه˘لÓ˘خ
يبعسشلا ضسلجملا دعاقم دحأاب
مئاوقلا ددع نأا املع ،ينطولا
نأا˘ح˘سشر˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
نوعطلا ي˘ف تب˘لا د˘ع˘ب د˘يز˘ت
ضضع˘ب فر˘ط ن˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
مكاحملا ىد˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
748ـبةرد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يرادإ’ا

بازحأ’ دوع˘ت ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ا˘ن˘ع˘ط
.ةيسسايسس

ة˘˘˘ف˘˘˘كلا حو˘˘˘جر ل˘˘˘كسشيو
،ةلق˘ت˘سسم˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ح˘لا˘سصل
يتلا مئاوقلا ددعب قلعتي اميف
لو˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ب تي˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘ح
هذهل ةقرافلا ةمÓعلا،ةطلسسلا
ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ام وهو ،حسشرتلا تافلم عاديإا

نيظحÓملانم ريثكلا هر˘ب˘ت˘عا
ضصوسصخب هت’’د هل ارسشؤوم
ضسلجملل ةيلبقتسسملا ملاعملا
يف لبقملا ينطولا يبعسشلا
قودنسصلا هزرفيسس امراظتنا
ضسي˘ئر نا˘˘كو.م˘سسح˘لا مو˘ي
نلعأا ،يفرسش دمحم ،ةطلسسلا
نع يراج˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ياد˘ب
قÓ˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘جأا˘˘˘˘˘˘˘ت
ى˘لإا ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’اة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
نأا د˘ع˘ب و˘يا˘م ن˘م ن˘ير˘سشع˘˘لا

يف ،اهقÓطنا ررقملا نم ناك
71 خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب ،ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو
.رهسشلا تاذنم

ةسصاخلا ةلمحلا يرجتسسو
بع˘سشلا ي˘ل˘ث˘م˘م با˘خ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
ضسمخل دتمت ةيناملرب ةدهعل
ن˘م ة˘مز˘ح˘ل˘ظ ي˘ف ،تاو˘ن˘˘سس
ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘لا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا
،تاباختنÓل ديدجلا نو˘نا˘ق˘لا

˘ماد˘خ˘ت˘سسا ر˘ظ˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع
ضصا˘خ˘سشأ’ا وأا˘ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ل˘˘كو ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلا با˘˘ط˘˘خ˘˘˘ل
ام عم ايسشامت ،زييمتلا لاكسشأا
يذلا0202 روتسسدهنمسضت
ذبن ى˘ل˘ع ه˘ت˘جا˘ب˘يد ي˘ف دد˘سش
فر˘ط˘ت˘لاو ف˘ن˘ع˘لاو ة˘ن˘ت˘˘ف˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘هار˘˘˘˘كلا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘خو
.زييمتلا لاكسشأÓكو

ز.صسواط

ريزو ةياسصو تحت عقي
ةينيدلا نوؤوسشلا

نإويدلإ ثإدحتسسإ
فاقوأÓل ينطولإ
ةاكزلإو
ةموكحلا تثدحتسسا
فاقوأÓل ينطولا ناويدلا

كÓمأ’ا رييسستل ،ةاكزلاو
.ةاكزلا عيزوتو ةيفقولا

نم ريخأ’ا ددعلا بسسحو
مت دقف ،ةيمسسرلا ةديرجلا
بجومب ناويدلا ءاسشنإا

يذيفنت موسسرم
3 يف خرؤوم12_971مقر
ناويدلا دعيو .1202 يام
عباط تاذ ةيمومع ةسسسسؤوم
عتمتييراجتو يعانسص
ةيونعملا ةيسصخسشلاب
امك .يلاملا لÓقتسسإ’او
ىلإا ناويدلا عسضخي
ىلع ةقبطملا دعاوقلا
عم هتاقÓع يفةرادإ’ا
يف ارجات ربتعيو ةلودلا

عقيو.ريغلا عم هتاقÓع
ريزو ةياسصو تحت ناويدلا
فلكيو ،ةينيدلا نوؤوسشلا

،ةيفقولا كÓمأ’ا رييسستب
.اهلÓغتسساواهريجأاتو
،موسسرملا هنمسضت امبسسحو
ثدحتسسملا ناويدلا نإاف
ليسصحتل ةيلآا نوكيسس
اهعيزوتو ،اهعمجوةاكزلا
نماسضتلا يف ةمهاسسملل
.محارتلاو
خ.ةميسسن

داقتن’او مييقتلاو ةعباتملل ةموكح يأا ءادأا صضرعتي نأا ةيحسصلا تامÓعلا نم نأا دكأا

ةباسصعلإ اياقب اهدوقت يتلإ ةداسضملإ ةروثلإ لاسشفإ’ ةدنجم ةينمأ’إ ةزهجأ’إ ةفاك :رميحلب
ر˘يزو ر˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع لا˘˘ق

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘سصت’ا
ةز˘ه˘جأ’ا ة˘فا˘˘ك نأا ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
هامسسأا املاسشفإ’ ةدن˘ج˘م ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ةرو˘ث˘لا˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ا˘يا˘ق˘ب ا˘هدو˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘سضم˘˘لا
ضشيوسشتلا ىلع لمعتو ةباسصعلا

ي˘ت˘لا حÓ˘سصإ’ا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نأا لو˘ق˘لا˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ا˘˘هر˘˘سشا˘˘ب
نو˘˘ب˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ا˘ح˘سضاوادر ل˘كسشت ه˘تا˘با˘˘ط˘˘خو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ند˘˘لا ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ةدحوو رئازجلا ةدايسسب ضساسسملل
ي˘ف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ح˘سضوأاو.اهبعسش
ةز˘ه˘جأ’ا نأا ي˘ف˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
ةسسسسؤوم اه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘مأ’ا
لمعت يب˘ع˘سشلا˘ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا

ت’واحم يأا لاسشفإا ىلع ايناديم
نمأاو رارقتسسا ةعزعز ىلإا فدهت
نع ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ف˘سشكو.رئازجلا
تماق ةيعون تايلمع ليجسست»
ءاقلإاب تحمسس نمأ’ا حلاسصم اهب
تاعومج˘مو دار˘فأا˘ي˘ل˘ع ضضب˘ق˘لا
لو˘ل˘ف ةر˘مإا˘ب ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘خ˘˘ت
يف اببسس اوناك نيذلا نييومدلا
ءادو˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

نم ني˘لو˘م˘م˘لا لا˘سصف˘ن’اةا˘عدو
.«نيفورعملا رئازجلا ءادعأا فرط
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ر˘˘˘كذ نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ةقباسسلا تاونسسلا يف تسضرعت
لمسش ج˘ه˘ن˘م˘م ر˘ي˘ي˘سست ءو˘سس» ـل

تا˘عا˘ط˘ق˘لاو ت’ا˘ج˘م˘˘لاة˘˘فا˘˘ك
ي˘ل˘ك ه˘ب˘سش را˘ي˘ه˘˘نا ي˘˘ف بب˘˘سست

ةقث ةعز˘عزو دا˘سصت˘ق’ا ة˘ل˘ج˘ع˘ل
ءادأا ي˘فر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ن˘طاو˘م˘˘لا
.«تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘˘ه ما˘˘˘مأا ه˘˘˘نأا زر˘˘˘بأاو
ضسي˘˘˘˘˘ئر عر˘˘˘˘˘سش «ي˘˘˘˘˘ثرا˘˘˘˘˘كلا»
،نوبت ديجملا دب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةطراخ» قÓطإا يف هباختنا روف

زكترت ةيعوسضومو ةداج قيرط
ة˘˘˘لود˘˘˘لاة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ه ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىلع كلذ يف امب اهتيقادسصمو
،«ي˘لود˘لاو ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا د˘ي˘ع˘سصلا
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا» ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘˘ب
،ايطار˘ق˘م˘يد ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘تا˘سسسسؤو˘م
بنا˘ج ى˘لإا ،«دا˘سسف˘لا ة˘برا˘˘ح˘˘مو
ردا˘˘سصم ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ع˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت»
ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ق’ا
ضسير˘كتو تاءا˘ف˘كلا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ب
ضسف˘˘ن ي˘˘˘ف را˘˘˘سشأاو.«ةاواسسملا
ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأا ى˘˘لإا قا˘˘ي˘˘سسلا
ه˘تداز يذ˘لا فر˘ظ˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص»
نأا ’إا،«اد˘ي˘ق˘ع˘ت ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
‐ فاسضأا امك‐ ةيروهمجلا ضسيئر
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذ˘˘خ˘˘تا«
كل˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سشلا
اهرود ةلودلا ةلسصاومبةقلعتملا
نينطاومل˘ل م˘عاد˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ى˘ندأ’ا د˘ح˘˘لا ع˘˘فر رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةح˘ن˘م˘لا ةدا˘يزو˘يد˘عا˘ق˘لا ر˘جأÓ˘ل
يوذ ة˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
امك.«ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
نآ’ا ثدحي ام» نأا ريزولا حسضوأا

ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ق˘˘˘فاو˘˘˘ت ن˘˘˘م
،ىر˘˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو

تايعمجلاو ةيسساي˘سسلا˘باز˘حأ’ا˘ك
ةيباقنلا تاميظنتلاو تامظنملاو
و˘ه ،«ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
قيرط ةقروب عيمجلاديقتل» جاتن
ل˘˘ي˘˘سصأ’ا ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا كار˘˘˘ح˘˘˘لا
قافت’ا» اذه نأا ازربم ،«كرابملا
يتلا فارطأ’اكلت جعزي لسصاحلا
ا˘يا˘سضق˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘م˘˘سست
ة˘ن˘هاد˘مو Ó˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.«نينطاوملاو ةطلسسلل

يتلا تاداقت˘ن’ا ضصو˘سصخ˘بو
ريزولا دافأا ،ةموكحلا ءادأا ضصخت
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مÓ˘˘ع˘˘لا» ن˘˘م ه˘˘نأا
ة˘˘مو˘˘˘كح يأا ءادأا ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘نأا
«داقتن’او م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل

‐ لاق ا˘م˘ك‐ م˘ت˘ت ا˘مد˘ن˘ع ة˘سصا˘خ
ة˘ل˘سصلا تاذ تا˘ي˘لآ’ارا˘˘طإا ي˘˘ف»
ريبعتلا ةيرح تامزلتسسم نمسضو
.«ر˘خآ’ا يأار˘˘لاو يأار˘˘لا مار˘˘ت˘˘حاو
ريزولا دكأا ،يلودلا نأاسشلا يفو
Óماك اهرود» ـب موقت رئازجلا نأا
اموهو «ةلداعلا اياسضقلا لك هاجت

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘˘ع تر˘˘˘ب˘˘˘ع
م˘مأ’ا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ةيبرعلا لودلا ةعماجو ،ةدحتملا

ة˘م˘ظ˘ن˘مو ،ي˘ق˘ير˘˘ف’ادا˘˘ح˘˘ت’او
ادهسشتسسم ،«يمÓسسإ’ا نوا˘ع˘ت˘لا
ةيعمج دقع» ىلإا رئازجلا ةوعدب

نم ةدحتملا م˘مأÓ˘لة˘ئرا˘ط ة˘ما˘ع
ناود˘˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘قو ة˘˘˘سسارد ل˘˘˘˘جأا
.«نيينيطسسلفلا ىلع يليئارسسإ’ا

ـه.داوج

لك ىلعو ةمسساح ةلحرم صشيعت اندÓب نإا لاق
اهب ثبسشتلا نيسصلخملا

ةلواحم نم نيرماغملإ رذحي ةحيرقنسش
ةينطولإ ةدحولاب سساسسملإ

د˘ي˘ع˘سسلا ق˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘كأا
نا˘كرأا ضسي˘ئر ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
نأا ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلا
ةمسساحةلحرم ضشي˘ع˘ت دÓ˘ب˘لا

،ر˘سصا˘ع˘م˘لا ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م
رئاز˘ج˘لا رار˘حأا ة˘فا˘ك ى˘ل˘عو
نايكل نيسصلخم˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأاو
،ة˘ع˘ما˘ج˘لاة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘˘لا
ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب ثب˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لا

،اهنع عافدلا يف ةتامتسس’او
ل˘كب ن˘ير˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا ارذ˘˘ح˘˘م
نم ةيجولويديإ’امه˘تا˘ي˘ف˘ل˘خ
ةدحو˘لا˘ب ضسا˘سسم˘لا ة˘لوا˘ح˘م
ق˘ير˘ف˘لا ح˘سضوأاو.ةينطولا
هل ةم˘ل˘ك لÓ˘خ ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش
ضشيت˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز بق˘ع
ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘ل ه˘تدا˘ق
ىر˘كذ نأا ،نار˘هو˘بة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ةدلاخ5491 يام8 رزاجم
اهمسسر ي˘ت˘لا ىر˘كذ˘لا ي˘هو
ي˘˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا

ا˘مو˘ي ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘سسي˘˘ئر
ةط˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘ن˘طو
اهريثأا˘ت ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘ل˘سصف˘م
ذإا ،ثاد˘˘حأ’ا ىر˘˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةرو˘ث˘ل˘˘ل ى˘˘لوأ’ا ةرار˘˘سشلا˘˘نأا
تناك ةكراب˘م˘لا ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا

ةدا˘˘˘بإ’ا هذ˘˘˘ه ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
،ة˘ب˘˘ي˘˘هر˘˘لا ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
د˘ق˘ح˘لا ءÓ˘ج˘ب تر˘ه˘ظأا˘ي˘ت˘لا
ه˘ن˘كت تنا˘ك يذ˘لا ن˘˘ي˘˘فد˘˘لا
بعسشلل ةيرامعتسس’ا اسسنرف
حارو ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

فلأا54 نم رثكأااه˘ت˘ي˘ح˘سض

ناكرأا ضسيئر فاسضأاو.ديهسش
هنأا ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلا
ءا˘ن˘بأا ة˘فا˘ك ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ضسح˘لاو ةد˘يد˘سشلاة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘˘ب
ىلع ةوÓع ،عيفرلا ينطولا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سسلا
،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلاوة˘ي˘˘بار˘˘ت˘˘لا
،ةو˘ق˘ب ا˘ه˘ب ثب˘سشت˘لا ن˘ي˘ع˘ت˘ي

هسضر˘ف˘ت ا˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ
ن˘˘˘م ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ثاد˘˘˘˘حأ’ا
ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
.يلودلاو يميلقإ’ا

،ةحيرقن˘سش ق˘ير˘ف˘لا زر˘بأاو
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ضشي˘˘ع˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا نأا

ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ح
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘عو ،ر˘˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لارار˘˘˘حأا
نايكل ءايفوأ’ا ،نيسصل˘خ˘م˘لا
،ةع˘ما˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا
ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسرأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مسسرو ةكرابم˘لاة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا

ربمفو˘ن لوأا نا˘ي˘ب ا˘ه˘م˘لا˘ع˘م
ةو˘ق˘ب ا˘ه˘ب ثب˘سشت˘لا ،د˘لا˘خ˘لا

عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘تا˘˘م˘˘ت˘˘سس’او
لكب نيرماغملا ارذحم،اهنع
نم ةيجولويديإ’ا مهتا˘ي˘ف˘ل˘خ
ةدحو˘لا˘ب ضسا˘سسم˘لا ة˘لوا˘ح˘م
ضشيج˘لا˘نأا ادد˘سشم ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىدسصتيسس يبعسشلا ينطولا
ثبعلا يوني نم لكل مزحب
.ةمأ’ا تاموقمب

ر.نوراه
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ةيداŸاو ةيرسشبلا تايناكمإلا لك Òخسست ىلع دكأا
ةيوبÎلا ديعاوŸا حا‚إل

ةيمسسرلإ تاناحتم’إ ةلئسسأإ :طوعجإو
ةيروسض◊إ سسوردلإ ‘ رسصحنت

ةيمسسرلا ةدير÷ا نم Òخألا ددعلا ‘ هرودسص دعب

ذيفنتلإ زّيح ةيقيرفإ’إ ةر◊إ ةراجتلإ ةيقافتإ لوخد

ريزو طوعجاو د˘م˘ح˘م نأا˘م˘ط
نيلبقملا ذيمÓتلا ةينطولا ةيبرتلا

Óئاق ،ةيمسسرلا تاناحتم’ا ىلع
راطإا يف نوكتسس تاناحتم’انأا

.طقف ايروسضح هسسيردت مت ام
حير˘سصت ي˘ف ،طو˘ع˘جاو لا˘قو

هتكراسشم ضشماه ىلع ةفاحسصلل
56ـلا ىركذلا ءايحإا مسسارم يف
تاميلعت ىدسسأا» هنأا بلاطلامويل

اهدافم ةيبرتلا يسشتفمل ةمراسص
تاناحتما عيسضاوم ةلئسسأا رسصح
ةثÓثلا ةيميلع˘ت˘لا راو˘طأ’اة˘يا˘ه˘ن

ا˘ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ضسورد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ط˘م˘ن ر˘ب˘ع ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا
.«يروسضحلا

ريخسست» ىلع ريزولا دكأا امك
ةيداملاو ةيرسشبلا تايناكمإ’ا لك
«ةيوبرتلا ديعاوم˘لا هذ˘ه حا˘ج˘نإ’
اريسشم ،«ةماهلا» ـب ا˘ه˘ف˘سصو˘ي˘ت˘لا
ةيحسصلا فورظلا» لك رفوت ىلإا

يدسصت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو
لفكتلا اهيف امب انوروكةحئاجل
.«يسسفنلا

ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘بو
كير˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م تاروا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
نأا طوعجاو حسضوأا ،يعامتج’ا
روسصتبجورخلل» ىعسسي هعاطق
فارطأ’ا عيمج ي˘سضر˘ي ي˘ق˘فاو˘ت

نكمت تارواسشملا هذه نأاو اميسس
لولحلاداجيإاو ىؤورلا حيسضوت نم
ل˘ئا˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ع˘˘جا˘˘ن˘˘لا
ةمدخ اهنأاسش نم يتلا ةحورطملا
ضصل˘خو .«ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘سسرد˘م˘لا
ة˘نا˘كم» نأا˘ب لو˘ق˘لا ى˘˘لإار˘˘يزو˘˘لا
ملعلل ازمر هنوكل ةزيمتم ذاتسسأ’ا

وهف ،ةليبن ةلاسسر لجأا نم لمعيو
ر˘˘سضح˘˘يو ءضشن˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘يذ˘˘˘لا
يرو˘ح˘م هرود˘ف ،د˘غ˘˘لا تارا˘˘طإا

ا˘مأا .«ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘سسا˘˘سسأاو
حولي يذ˘لا˘بار˘سضإ’ا ضصو˘سصخ˘ب
،ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن قفأا يف
نأا نيعتي هنإا هتاذ ثدحتملا لاقف
ةر˘سسأ’ادار˘˘فأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘ي
نم ةيلوؤو˘سسم˘لا حور˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لا

نأاو ،تاباقنو ةذتاسسأاو نيسشتفم
احيسضوتةيرودلا تاءاقللا نوكت
ةمدخ لولحلا نع اثحبو ىؤورلل
.ةسسردملل

ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا را˘˘سشأاو
يتلا تارواسشملا نأا ةيبرتلا عاطق
تقلطنا ةيبرتلا عاطق يف ىرجت
ذاتسسأ’ا نأا افيسضم ،تلخ ةنسسذنم
رود ه˘˘˘لو ءضشن˘˘˘لا ي˘˘˘بر˘˘˘˘م و˘˘˘˘ه
ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ي˘سسي˘˘ئرو يرو˘˘ح˘˘م
.ءضشنلا

ز.لانم

ةر˘ح˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا قا˘ف˘˘تا ل˘˘خد
،ذيفنتلا زّيح ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘يرا˘ق˘لا
ري˘خأ’ا دد˘ع˘لا ي˘ف هرود˘سص د˘ع˘ب
يف ردسص.ةيمسسرلاةديرجلا نم
ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا دد˘˘ع˘˘˘لا
ي˘سسا˘˘ئر مو˘˘سسر˘˘م ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘يد˘˘سصت˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ي
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘ل ضسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا
،ةيقيرفإ’ا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا
ضسرام12 ي˘لا˘غ˘ي˘كب ع˘قو˘م˘لا

ةيقافت’ا هذه نمسضتتو.8102
˘مو˘سسر˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإ’ا
نادلبلا نيب ةراجتلل ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
نم ةئاملاب09 ةبسسنب ةيقيرفإ’ا
لÓخ ةيكرمجلا تافيرعتلا دونب
تاونسس5 ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘لا لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
لود˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب01و
ة˘ياد˘ب او˘م˘ن ل˘˘قأ’ا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا

.1202 يفناج
ةئاملاب01 ـلا ةبسسن لكسشتو

ضصخ˘ت تا˘ف˘ير˘ع˘ت ة˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘ت˘ي˘سس ،ة˘سسا˘سسح˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ايجيردتاهنم ةئام˘لا˘ب7 رير˘ح˘ت
ةبسسنلاب تاو˘ن˘سس01 نو˘سضغ˘ب
31و ة˘ي˘ما˘ن˘لا فار˘طأ’ا لود˘˘ل˘˘ل
لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ربتعي ام وهو ،اومن لقأ’افارطأ’ا

جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ما˘ه ةز˘ي˘˘م
نو˘نا˘ق˘لا ضصن بسسحو.ينطولا
دو˘ن˘ب ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب3 نا˘˘˘˘˘ف
ةانثتسسم ةيكرمجلا تا˘ف˘ير˘ع˘ت˘لا

لداعيامب يكرمجلا ريرحتلا نم
.ةفيرعت194

ت’دا˘ب˘ت˘لا م˘˘ج˘˘ح ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
ةقطنملا عم ةيرئازجلا ةيراجتلا
تقولا يف فيعسض دج ةيقيرفإ’ا
ةئاملاب3 زواجتي Óثيح ،يلاحلا

ثي˘ح ت’دا˘ب˘م˘لا ي˘لا˘م˘˘جإا ن˘˘م
يلامجإا نم02ـلا ةبترملا لتحت
هذه متتوةراق˘ل˘ل ةدرو˘م˘لا لود˘لا
لود عم بلاغلا يف ت’دابملا
نمسض ةلومسشملا ايقيرفإا لامسش
.ةرحلا ةيبرعلا ةراجتلا ةقطنم

خ.ةميسسن
نيدلبلا Úب نواعتلا راطإا ‘

ةحسصلإ لا‹ ‘ ةكإرسش ةيقافتإ مإربإإ وحن
ايناتيرومو رئإز÷إ Úب

نب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘ت˘سسإا
ري˘ف˘سس ،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو د˘يزو˘ب
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
هللابرئازجلا يف ةي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا

.ةيكم دلو
نإا˘ف ،ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب بسسحو

نواعتلا راطإا يف جردني ءاقّللا
ةحسصلا لاجم يف نيدلبلا نيب
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا˘م˘ت ي˘ت˘˘لا
ر˘سضحو .ة˘ق˘با˘سسلا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
رو˘˘˘سسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘˘لا
بتا˘ك ،حا˘ب˘˘سصم ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا

حÓ˘˘سصإا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لاة˘˘لود˘˘˘لا
،ماعلا نيمأ’او ،تايفسشتسسملا
.يحياسس قحلا دبع ذاتسسأ’ا

ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا هّو˘˘ن ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاقÓع ىوتسسمب يناتيروملا
ي˘ت˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ن˘عا˘بر˘ع˘م ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
يذلا ربتعم˘لا م˘عد˘ل˘ل هر˘يد˘ق˘ت
يف ايناتيرومل رئازجلا هتمّدق
.يحسصلا لاجملا

خ.ن

ةديدجلاعيراسشملا يلماح بابسشلا كارسشإا مزتعي عاطقلا نأا ،مجانملاو ةقاطلا ريزو باقرع دمحم نلعأا
.مجانملاو تاقورحملا جاتنإا جمارب ذيفنت يف ةركتبملاو

ءاقل لÓخ ضسمأا ريزولا دافأا
ةرازو˘˘لاو كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب
داسصتقاب ةف˘ل˘كم˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
ةئسشانلاتاسسسسؤوملاو ةفر˘ع˘م˘لا

ة˘ط˘خ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف د˘ق˘˘ع
ة˘˘ط˘˘خو ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع
نأا ،يدا˘˘˘سصت˘˘˘قإ’ا ضشا˘˘˘ع˘˘˘˘نإ’ا
د˘قة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ح تع˘˘˘سضو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصن˘˘˘لا

ءاسشنإاو ،ةمزÓلا ةيميظ˘ن˘ت˘لاو
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘طو قود˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘سص
تاكرسشلا ليو˘م˘ت˘ل˘سصسصخ˘م
فدهلا نأا ح˘سضوأاو .ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

ر˘ث˘كأا ة˘ئ˘ي˘ب ءا˘سشنإا ه˘لÓ˘خ ن˘م
جيورتةسسايسس عسضول ’ومسش
عيجسشتو ي˘ل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا
ىلع ةئسشانلا تاكرسشلا زورب
نأا زربأاو .ينطولا ىوتسسملا
ة˘فر˘ع˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإاوة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا

ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لاو
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه اءز˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘كسشت
ومنلا لاجم يف انتيجتارتسسإا

.يوقاطلا لاقت˘ن’او˘لو˘ح˘ت˘لاو
عا˘ط˘˘ق نأا ،با˘˘قر˘˘ع ف˘˘سشكو
ةدارإا هودحت مجانملاو ةقاطلا
هذه˘ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق
كار˘سشا لÓ˘خ ن˘م ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘˘سشلا
ذيفنت يف ةركتبملاو ةديدجلا
عورفب ةسصاخلاريوطتلا جمارب

،مجانملاو تاقورح˘م˘لا جا˘ت˘نإا
˘مو˘ق˘ي عا˘ط˘˘ق˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
قو˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ةيوقاطلا تاجتنملابةي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘يو˘˘م˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
لا˘˘قو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘˘ق’ا

تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه نإا ،با˘˘قر˘˘ع
عيراسشملا باحسصأÓحمسستسس

م˘عد˘لا تا˘ي˘لآا ى˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
دادعتسسا دكأا امك ،بيردتلاو
ميدقتلمجانملاو ةقاطلا عاطق
تاكرسشلل مزÓ˘لا م˘عد˘لا ل˘ك
عيراسشملا ي˘ل˘ما˘حو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كت˘˘ب˘˘م˘˘لا را˘˘كفأ’او
.انتامامته’اجم يف لخدت

خ.ةميسسن

انتيŒاÎسسإا نم اماه اءزج لكسشت ةفرعŸا جاتنإاو ةنمقرلا نإا لاق

عيراسشŸإ يلماحو ةئسشانلإ تاكرسشلل معدلإ لك Ëدقتل نودعتسسم :باقرع

ميلسستو طاقنلا بسص اهيف امب
يناثلا لسصفلا تارابتخا قاروأا

ةيبرتلإ تاباقن
ةعطاقملإ نلعت
عيمجل ةيرإدإ’إ
ةنسسلإ ةياهن لامعأإ

،ةيبرتلا تاباقن لتكت ررق
عيمجل ةيرادإلا ةعطاقملا
اهيف امب ةنسسلا ةياهن لامعأا

قاروأاميلسستو طاقنلا بسص
،يناثلا لسصفلا تارابتخا

ةعطاقم ةيناكمإا حجرو
ةياهنل ةيمسسرلا تاناحتملا
رارقلا وهوةيسساردلا ةنسسلا
لÓخ ،هيف لسصفلا متيسس يذلا
.لبقملا ءاعبرألا هعامتجا

هل نايب يف ميظنتلا حسضوأاو
رقمب سسمأا هل عامتجا بقع

ثحبلل ،ةمسصاعلاب فابنيلا
ةلسصاوم تايلآاولبسس يف
ررقت هنا ،تاجاجتحلا

ةيرادإلا ةعطاقملا عامجإلاب
ةياهن لامعأا عيمجل
يف هنأا نايبلا فاسضأاو،ةنسسلا

يذلا مزأاتملا عسضولا لظ
وفظومو لامع هسشيعي
هنمقلعت ام اميسسل ،ةيبرتلا

ةيعامتجلا مهفورظب
تناك يتلا ةيرزملا ةينهملاو
ىلإا مهب عفدلا يف ارسشابم اببسس
عيظفلا رايهنÓلةجيتن عراسشلا
دعبو ،ةيئارسشلا ةردقلل
ةكرحلل ةعسساولا ةباجتسسلا
/01 /90 مايأا ةيجاجتحلا

اهيلإا تعد يتلا يراجلا يام11
امعد ،ةلقتسسملا تاباقنلا

،ةيوبرتلا ةرسسألا ةسضافتنل
عم بواجتلامدعل ارظنو
دقف ،ةعوفرملا بلاطملا

ةيرادإلا ةعطاقملا ررقت
عم ،ةنسسلا ةياهن لامعأا عيمجل
ةيجاجتحا ةفقوميظنت
- ةيبرتلا ةرازو مامأا ةينطو
ءاعبرألا موي -وسسيور ةقحلم
ةعاسسلايف1202 يام62
.احابسص رسشع ةيداحلا

ـه.داوج

:يداهلا دمحم يرخسص ،ةعسساولا تاعارزلل ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا

انعرز لاح يف ةئاملاب08 ـب سصلقتتسس تويزلإ دإريتسسإ ةروتاف»
«راتكهفلأإ004 ةحاسسم ىلع مجلسسلإ

يراجلا يام4ـلا يف نوبت سسيئرلا هعقو موسسرملا

تايعيرسشتلل ميظنتلإو ريسضحتلإ تاقفن ةيطغتل رانيد رايلم8 نم ديزأإ

يداهلا دمحم يرخسص لاق
ينقتلا دهعمل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
يف ه˘نأا ،ة˘ع˘سساو˘لا تا˘عارز˘ل˘ل

ةحاسسم رئازجلا˘ت˘سصسصخ لا˘ح
ةتبن ةعارزل راتكه فلأا004
داريتسسا ةروتاف نإاف «مجلسسلا»
08 عقاوب˘سصل˘ق˘ت˘ت˘سس تو˘يز˘لا
.ةئاملاب

د˘˘م˘˘ح˘˘م ير˘˘خ˘˘سص فا˘˘˘سضأا
ينقتلا دهع˘م˘لا ر˘يد˘م يدا˘ه˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا تا˘˘˘عارز˘˘˘ل˘˘˘ل
،ضسمأا ة˘˘˘˘عاذإÓ˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت
ريوطت ىلإا فدهت تاطلسسلانأا
ىلعو ةيجيتارتسسإ’ا تاعارزلا

ي˘˘ت˘˘يز˘˘لا م˘˘ج˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار
ةو˘˘ط˘˘خ˘˘ي˘˘ف كلذو (از˘˘لو˘˘˘كلا)
ي˘˘تاذ˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’ا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
يف داريتسس’ا ةروتاف ضصيلقتو
وهو ،ةدئاملا تويز ضصخي ام
ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ت يذ˘لا˘فد˘ه˘لا
0202 ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
رئازجلا نأا فاسضأاو ،4202و
006ي˘لاو˘˘ح درو˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا

تو˘˘˘يز ن˘˘˘م ر’ود نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ر’ود نوي˘ل˘م055و ةدئا˘م˘لا

،اهتاسصلخت˘سسمو ا˘يو˘سصلا ن˘م
ةرداق راتكه ينويلميلع رفوتت

ةت˘ب˘ن ة˘عارز با˘ع˘ي˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ه˘نا ار˘ي˘سشم ،ي˘ت˘يز˘لا م˘ج˘ل˘سسلا
ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘مأ’ا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسإ’ا˘˘هذ˘˘ه˘˘ل
رايخك ةعارز˘لا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
ةليدب ةورث ثادح˘ت˘سس’ ع˘جا˘ن

د˘˘˘ق˘˘˘ف ،تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خ ن˘م˘˘سضجردأا
(4202‐0202) ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ع˘ج˘سشت ي˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا د˘يد˘˘ع
يف رامثتسس’املاع جولو ىلع
.ةيجيتارتسس’ا تاعارزلا

نأا ‐ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا‐ ف˘˘سشكو
ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم
ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ى˘ع˘˘سست
رطسسملا
ليسصاحملاسصوسصخب
ةعارز عيونت ى˘لإا ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

ةيتابنلا تويزلا روذب رداسصم
لÓ˘˘˘˘خ (ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تو˘˘˘˘يز)
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا˘م˘سساو˘م˘لا

عيسسو˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م˘ك
ثيح ،يتيزلا مجلسسلا ةعارز

لÓخراتكه0033 ةعارز مت
.1202‐0202 مسسوملا

ما˘ع˘لا نأا ير˘خ˘سص ع˘قو˘ت˘يو
نيب ام ةعارز دهسشيسس لبقملا

ةتبنو ،راتكه فلأا001و08
ن˘م ي˘تا˘ب˘ن عو˘ن˘ي˘ه م˘ج˘˘ل˘˘سسلا
لمعتسست ةيبيلسصلا ة˘ل˘ي˘سصف˘لا
ي˘هو تو˘يز˘لا جا˘ت˘˘نإ’ هروذ˘˘ب
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا ثلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث
اذهل ةمدختسسملÓ˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا
ا˘يو˘سصلا لو˘ف د˘˘ع˘˘ب ضضر˘˘غ˘˘لا

م˘ج˘ل˘سسل˘˘لو ،ل˘˘ي˘˘خ˘˘ن˘˘لا تيزو
ةد˘˘يد˘˘ع ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ع˘˘فا˘˘ن˘˘م
اهمادختسسا ىلع ةوÓع˘ل˘م˘سشت
نإاف ةدئاملا تويز جاتنإا يف
روذ˘ب˘لا تاذ م˘ج˘ل˘˘سسلا ة˘˘ت˘˘ب˘˘ن
ة˘بو˘سصخ˘ي˘ف ة˘م˘ه˘م ة˘ل˘يو˘ط˘لا
امك ،ايعيبط اهديمسستو ةبرتلا
ةيرورسض مجلسسلا ةتبن ربتعت
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘˘لا ةرود˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ل
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘يو
فÓعأاك ا˘سضيأا ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سساو
يفو نيتوربلاب ةينغ ةيليمكت
.ةيسشاملا ةيذغت

ز.سسواط

اهردق ةينازيم ضصيسصخت مت
ةيطغتل ةهجوم جد رايلم8.8
ريسضحتب ةقلع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا

ةيعيرسشتلا تاباختن’اميظنتو
بسسح ،لب˘ق˘م˘لا ناو˘ج21 ـ˘˘ل
ددعلا يف رسشن يسسائر موسسرم
.ةيمسسرلاةديرجلل53

مقر ،موسسرملا اذه يف ءاجو
ضسيئر هعقو يذلاو ،081‐12
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
: يرا˘˘ج˘˘لاو˘˘يا˘˘م4 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف

ة˘ن˘سس ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘ل ضصسصخ˘˘ي»
ةينا˘م˘ث هرد˘ق دا˘م˘ت˘عا1202
،رانيد نويلم ةئامنامثو رييÓم
ر˘ي˘ي˘سست تا˘ي˘ناز˘ي˘م ي˘فد˘ي˘˘ق˘˘ي
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا تارازو
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لاو
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
،لاسصت’او ،لدعلاو،ةينارمع˘لا

ي˘ف ة˘ن˘ي˘ب˘˘م˘˘لا باو˘˘بأ’ا ي˘˘فو
اذ˘˘ه˘˘ب ق˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا لود˘˘˘ج˘˘˘لا
هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشتو .«مو˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا

جد نويلم076 غلبمةينازيملا
ةيجرا˘خ˘لا ةرازو˘ل ة˘سصسصخ˘م
حلاسصم تاقفن ةيطغت فدهب
ة˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘˘˘لا

جرا˘خ˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا˘كل˘تو
تا˘ي˘بود˘ن˘م ر˘ي˘ي˘سست تا˘ق˘ف˘نو
يف ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
.جراخلا

ـه.داوج
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نارهو يف تلجصس ةليصصح لقثأا

عوبسسأإ لÓخ Óيتق64 دسصحي «تاقرطلإ باهرإإ»
مهعرسصم ا˘سصخ˘سش64 ي˘ق˘ل

عوقو رثإا نورخآا8481 بيسصأاو
فلتخم ربع رورم ثداح9541
،عو˘ب˘سسأا لÓ˘خ ن˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
ةليسصح يف ضسمأا ءاج ام بسسح
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل

لقثأا نأا ،هتاذ ردسصملا حسضوأاو
نارهو ةي’و يف تلجسس ةليسصح
71 حر˘جو ضصا˘خ˘سشأا50 ةافو˘ب
ىلإا مهليوحتو مهفاعسسإا مت نيرخآا
رـثإا ىلع ةيئا˘ف˘سشت˘سس’ا ز˘كار˘م˘لا

.رورم ثداح23
تا˘طا˘˘سشن˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

راسشتنا نم ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،91˘‐د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق
نيب ام ةدتمملا ةرتفلا ضسفن لÓخ
رب˘ع ،1202 ويا˘م51 ى˘لا90
954 ـب ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،نطولا تاي’و ربع نينطاوملا
مارتحا ةرورسضب مهركذتو مهثحت

اذ˘كو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘˘عاو˘˘ق
بناج ىلإا ،يعا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا

ربع ةماع مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع803
ةد˘˘ع تسسم ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو تآا˘˘سشن˘˘م
ةين˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘سصا˘خو
نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو .عراو˘˘سشلاو
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل تسصسصخ
،بترلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب نو˘ع1551
ةرايسس913 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
.ةخسضم ةنحاسش541 فاعسسإا

تادحو تماق ،رخآا قايسس يفو
Óخدت5931 ـب ةيندملا ةيامحلا
اهنم قيرح989 دامـخإاب تحمسس
ق˘ئار˘˘حو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
7734 ىلإا ةفاسضإ’ا˘ب ،ةـف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيطغتل ةرتفلا ضسفن لÓخ لخدت
ذاق˘نإاو فا˘ع˘سسإا ة˘ي˘ل˘م˘ع4983
.رطخ يف ضصاخسشأ’ا

م.ةزمح

ناصسملتب ةيئام ةكرب لخاد اقرغ Úلفط ةافو

نكسسم ةقرسس ةيسضق ‘ سصخسشب ةحاطإ’إ
ةيإدرغ ‘

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘˘˘ح˘˘˘ب ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا
،ةيادرغ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ةوار˘هو˘ب
فيقوت نم مرسصنملا عوبسسأ’ا
02 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ضصخ˘سش
ة˘˘قر˘˘سس ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ن˘˘˘سس
مامأا هم˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأا ،ن˘كسسم
.ةيئاسضقلا تاهجلا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
مدقت نيأا ،طرافلا رهسشلا ةياهن
يرسضحلا نمأ’ا رسصانع مامأا
34) ضصخسش ةوارهوبب ثلاثلا
ىوكسش ميسسرت ضضرغب ،(ةنسس
ىلإا هسضرع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘م˘سسر
نم هنكسسم  لخاد نم ةقرسسلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘˘م فر˘˘ط
،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك ةز˘ه˘جأا تلا˘ط
ةنيمث ءايسشأا ،ةي˘لز˘ن˘م تاد˘ع˘م
.رفسصأا ندعم

حوتف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘كمو
ير˘ح˘ت˘لا ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘عو
مئادلا قيسسنتلاب ،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

،ةيلحملا ةباينلا عم رمتسسملاو
،هيف هبتسشملا ىلإا لسصوتلا نم
عوب˘سسأ’ا ر˘ح˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ى˘ل˘ع مر˘سصن˘˘م˘˘لا
،ةيادرغ ةنيدمب  ةمكحم ةينمأا

ةي˘غ˘ب ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت و
. ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةلسصاوم

تاءارجإ’ا ةفا˘ك ما˘م˘تإا د˘ع˘ب
هبتسشملا ميدق˘ت م˘ت ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ةيئاسضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ي˘ف
نيوكت لع˘ف ن˘ع ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا

باكترا ضضرغل رارسشأا ةيعمج
نم ددع˘ت˘لا˘ب ة˘قر˘سسلاو ة˘يا˘ن˘ج
.نكسسم لخاد

نÓفط يقل ،ىرخأا ةهج نم
امهقرغ دعب ،ضسمأا امهعرسصم
يديسس يف ةيئام ةكرب لخاد
يد˘ي˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘سسو˘˘ن˘˘سس
.نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘لد˘˘ب˘˘ع
،ةرفوتملا تامولعملا بسسحو
ةد˘حو˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘خد˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
ةي’وب ناركسس ن˘ب˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لا
لا˘سشت˘نا ل˘˘جأا ن˘˘م ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت

.نيلفطلا يتثج
نأا ،ردا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تفا˘˘˘˘سضأاو

،ر˘كذ ضسن˘˘ج ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
اقرغ ةنسس31 رمعلا نم ناغلبي
امهلقن مت دقو ،ةيئام ةكرب يف
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘˘سصم ى˘˘لا
ىفسشتسسملاب

رورم ثداح84
رهصش لÓخ Êامصسج

لجيجب ليرفأا
ةيئ’ولا ةحلسصملا تسصحأا

قر˘ف˘لاو ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
،لجيج ةي’و نمأاب اهل ةعباتلا

ةنسسلا نم ليرفأا رهسش لÓخ
رور˘م ثدا˘˘ح84 ،ة˘يرا˘ج˘لا

ةافو ىلإا اهرثإا تدأا ،ينامسسج
75 بيسصأا اميف ،دحاو ضصخسش
ة˘توا˘ف˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ا˘˘سصخ˘˘سش
.ةروطخلا

تا˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘مو
اثداح25 نأاب نيبت ،ةيناديملا

ير˘سشب˘لا ل˘ما˘ع˘لا ه˘ب˘ب˘سس نا˘ك
˘مار˘ت˘حا مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لاو
دور˘سش ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘عر˘˘سسلا
هابتنا مدع ،ةدايقلا ءانثأا قئاسسلا
ذخأا مدع ،ءايحأ’ا لخاد قئاسسلا
ةدايقلا ءانثأا رذح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
عطق ،ةينارم˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘خاد
مدع ،ةطيحلا ذخأا نود قيرطلا
ضضفر ،نامأ’ا ةفاسسم مارتحا
رييغت ،رورم˘لا ة˘يو˘لوأا مار˘ت˘حا
،كلذ نع نÓعإ’ا نود هاجت’ا
فوقولا و ،راسسيلا ىلع ريسسلا
تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف .ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ةبكرملاب ةطبتر˘م˘لا ل˘ماو˘ع˘لا

ثداوحلا يف اببسس طيحملاو
ىلع ءانبو.ةيقبتملا ىرخأ’ا

ة˘˘ي’و ن˘˘مأا دد˘˘˘ج ، اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك
يلمعتسسم ةفاك هتوعد لجيج
نوناق˘ب ماز˘ت˘لإ’ا ى˘لإا ق˘ير˘ط˘لا
رورملا

ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق عا˘˘˘ب˘˘˘تا و
مهحوارأا ىلع اظافح ةميلسسلا

مهتمÓسس و نينطاوملا  ةايحو
يتلا ثداوحلا فلتخم نم ،
ر˘سصن˘ع˘لا رو˘ه˘˘ت ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ت
.يرسشبلا

نولصسارم :اهعمج

ةيلوب ،ڤارد ةيدلب يف ،نواصشلا لبجب1202 يام6 موي هيلع ءاصضقلا مت يذلا يباهرإلا ةيوه ىلع فرعتلا مت
.5102 ةنصس ةيباهرإلا تاعامجلاب قحتلا دق ناك يذلا ،ةبقع ضصاصصروب ىمصسملاب رمألا قلعتي قلعتيو .ةيدملا

عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘˘فأا
ديد˘ح˘ت م˘ت ه˘نأا ،ضسمأا ،ي˘ن˘طو˘لا

هيلع يسضقملا يباهرإ’ا ةيوه
،ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و ،ڤارد ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ى˘م˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
قحتلا يذلا ةب˘ق˘ع ضصا˘سصرو˘ب
ة˘ن˘سس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘˘ب
5102.

نايبلا حسضوأا ،ىرخأا ةهج نم
ضشي˘ج˘ل˘ل زرا˘˘ف˘˘مو تاد˘˘حو نأا
لÓخ تذفن ،يبعسشلا ينطولا
81 ىلإا11 نم ةدتمملا ةرتفلا

تاي˘ل˘م˘ع ةد˘ع1202 يا˘˘˘˘م
.ةيركسسع

ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘˘قوأاو
ح˘لا˘سصمو ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
دودحلا ضسارحو ينطولا كردلا
نيتيركسسعلا نيتيحانلا يميلقإاب
ير˘˘جا˘˘ت ،ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ريطانق80 تطبسضو تاردخم
فيكلا نم مارغوليك14.65و
تاعومجم˘لا تلوا˘ح ج˘لا˘ع˘م˘لا
دودحلا ربع اهلاخدإا ةيمارجإ’ا

تفقوأا نيح يف ،برغملا عم
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘ف˘˘م
رجات91 ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

78442 تز˘ج˘˘حو تارد˘˘خ˘˘م

تاي˘ل˘م˘ع ي˘ف ضسو˘ل˘ه˘م ضصر˘ق
ةيركسسع يحاون ربع ةفلتخم
.ىرخأا

تف˘˘˘˘قوأا ،تقو˘˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘˘ف
يبعسشلا ينطولا ضشيجلل زرافم
مازڤ نيعو تسسارنمت نم لكب
نإاو تناجو راتخم يجاب جربو
تزجحو اسصخسش741 ،ضسانمأا

ادلوم561و ة˘ب˘˘كر˘˘م81
طغسض ةقرطم151و ايئابرهك
نداعملا نع فسشك ةزهجأا70 و
تازيهجت اذكو ريجفت تادعمو
تايلم˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست ىر˘خأا

ن˘ع عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘˘لا
029 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،بهذ˘˘لا

بهذ˘لا ما˘خ ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ضسي˘˘ك
30 فيقوت مت امنيب ،ةراجحلاو
ةيقدنب81 طب˘سضو ضصا˘خ˘سشأا

ةلسصفنم تايلمع لÓخ ديسص
.ةنتابو ةسسبت نم لكب تذفُن

دود˘ح˘لا ضسار˘ح ط˘ب˘حأا ا˘م˘˘ك
تا˘ي˘م˘˘ك بير˘˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
ـب رد˘ق˘˘ُت دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘سسب˘ت ن˘م ل˘كب ر˘ت˘ل99641
ضسار˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سسو فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
.رات˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو فود˘ن˘تو

ضسار˘ح ط˘ب˘حأا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘ف
ريغ ةرجه ت’واحم لحاوسسلا
ن˘م ا˘سصخ˘سش79 ـل ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
نم نيرجاهم40 ةعبرأا مهنيب

نتم ىلع اوناك ،ةيبرغم ةيسسنج
لكب عن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق
فلسشلاو ناسسملتو نارهو نم
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،فرا˘ط˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لاو
يعرسش ريغ ارجاهم24 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
.راسشبو ناسسملتو ةماعنلا

ط.ةراصس

برغملا نم ةمداق تاردخملا نم ةمخصض ةيمك لاخدإا ةلواحم طابحإا

ةيدملاب هيلع يسضقملإ يباهرإ’إ ةيوه ديدحت

تعصضخأا ةأارما ةافو ةيصضق
مايأا9 يف تايلمع عبرأل
زابلا ىفصشتصسمب

قح يف اسسبح تإونسس6
ةبيبط هتجوزو حإرج
فيطسسب ءاسسنلإ
ةبوقعب فيطصس ةمكحم تصضق
قح يف اذفان اصسبح تاونصس6

ةصصتخم هتجوزو حارج بيبط
،ديلوتلاو ءاصسنلا ضضارمأا يف
ةبوقع طيلصست ىلا ةفاصضإلاب
قح يف اذفان اصسبح تاونصس30
ءاصسنلا ةحلصصم ضسيئر
ملا» ىفصشتصسمب ةدلولاو
.فيطصسب زابلاب «لفطلاو
،ةرفوتملا تامولعملا بصسحو
مهطروت دعب ءاج مكحلا نإاف
ةنيدمب نطقت ةأارما ةافو يف
عبرأا اهل تيرجأا ةملعلا

فرظ يف ةيحارج تايلمع
مت هنأاو ةصصاخ ،مايأا ةعصست
ىلإا ةصصاخ ةدايع نم اهليوحت
زابلاب لفطلاو ملا ىفصشتصسم
ةفصص ريغ نم فيطصسب
اهتلاح دقعت ةجيتن ةينوناق
ةيحصضلا تصضرعتو.ةيحصصلا
ضسيك عزن ةيلمع ىلإا

راظنملا لامعتصساب نيصضيبملاب
حورجب اهئاعما ةباصصاو
ةصصاخلا تادايعلا ىدحإاب
امك ،فيطصس ةنيدم طصسو
ضسيئر رتصست ةمكحملا تتبثأا

ةدلولاو ءاصسنلا ةحلصصم
زابلاب لفطلاو ملا ىفصشتصسمب

هراطخإا مدعل ةيصضقلا نع
هحامصسو ىفصشتصسملا ةراددإا
لمعتصسي نأاب ضصاخ بيبطل
ءارجإل ايحصص ايمومع اقفرم

.ةيلاتتم ةيحارج تايلمع
ىفصشتصسملا ةرادإا تمدقو
عم ،هدصض ةيمصسر ىوكصش
يف يندم فرطك اهصسصسأات
لها عاديا دعب ،0202 ربمصسيد
ىدل ةيمصسر ىوكصش ةيحصضلا
ىفصشتصسملل ماعلا ريدملا
دبع طوطع ،يعماجلا
.نامحرلا

ط.ةراصس

ةمدصصلا تحت اياحصضلا

راتخم يجاب جربب تاملعم ىلع ءإدتع’إ ةثداح يف نيسصخسش فيقوت

ءارحصصلاب بهذلا نع نيبقنم فيقوتو ةنتابو ةصسبت يف ديصص ةيقدنب81 زجح

اسصخسش79 ـل يرسس راحبإ ةلواحم طابحإإ

ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ف˘سشك
تحتف اهنأا ،راردأا ءاسضق ضسلجم
ة˘ي˘سضق ي˘ف ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
جربب تاملعم9 ىلع ءادتع’ا
.راتخم يجاب

،ءاسضق ضسلجمل نايب بسسحو
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘با˘˘ي˘˘ن نإا˘˘ف
روفو ،راتخم يجاب جرب ةمكحم
ةثداح لوح تامولعملاب اهغÓبإا
ترمأا ،تاذاتسسأ’ا ىلع ءادتع’ا
ي˘ف ق˘م˘ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب
.ةيسضقلا

ج˘ئا˘˘ت˘˘ن نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو
فيقوت نع تر˘ف˘سسأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
مهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ن˘م ن˘ي˘سصخ˘سش
.ا˘يا˘ح˘سضلا ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘فر˘˘ع˘˘ت
ي˘˘ف ه˘˘˘نأا ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ي˘˘قا˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
موقتسس ة˘با˘ي˘ن˘لا نإا˘ف تاءار˘ج’ا
ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ما˘ع˘˘لا يار˘˘لا عÓ˘˘طا˘˘ب
.Óسصاوتم لازي ’ يذلا قيقحتلا

تاملعم عسست تسضرعت دقو
ءاد˘ت˘ع’ ي˘ئاد˘ت˘ب’ا رو˘ط˘لا ي˘ف
فنعلاب وطسس ةيلمعلو يدسسج
ةنيدمب يعامجلا نهنكسس ىلع

هماحتقا دعب راتخم يجاب جرب
،رار˘˘˘سشأا ة˘˘˘با˘˘˘سصع فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ي˘لوؤو˘سسم ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
ةي’و˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
.ةيدودحلا

ريبادتلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج تذ˘خ˘تاو
ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا

،ءادتع’ا اذه اياحسضب يحسصلاو
ناتملعم نهنيب نم دجوي ثيح
لعفب ةغي˘ل˘ب حور˘ج˘ل ا˘ت˘سضر˘ع˘ت
دجوتو ،ءاسضيب ةحلسسأا لامعتسسا

نهو ،ايلا˘ح تا˘م˘ل˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘يا˘عر˘لا تح˘ت،ة˘مد˘سصلا تح˘˘ت
ىفسشتسسمب ةي˘سسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
حرسص امك ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب
يجاب جرب ةي’وب ةيبرتلا ريدم
غيلبت متو.دمحم رزام ،راتخم
هذهب ةينع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘فا˘ك
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘ت’ ة˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
و نيدتعملا ةعباتم˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م رر˘˘كت˘˘ت ’» ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ا˘هر˘˘كن˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
،«ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس و عا˘ط˘ق˘˘لا

.لوؤوسسملا تاذ حسضوأا املثم

ديدع ترد˘سصأا، ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
تايلاعف و ةيباقنلا تاميظنتلا
جرب ةي’وب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ركنتسست تاناي˘ب ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
،لاع˘فأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م ةد˘سشب ا˘ه˘ي˘ف
تاهجلا تقولا تاذ يف نيعاد
دو˘ه˘ج˘لا لذ˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
نامسض »و نيدت˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ل
.«نييوبرتلا ني˘بر˘م˘ل˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا

ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م تب˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ضسمأا ةر˘ه˘سس ذ˘ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ثد˘ح ا˘م˘ل د˘يد˘ن˘ت˘لا تارا˘ب˘˘ع˘˘ب
ن˘ه˘ق˘ق˘سش ي˘ف تاذا˘ت˘سسأا ر˘سشع˘ل
ءادتعاو باسصتغا نم ةيفيظولا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘عا˘˘سس ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ط
ة˘با˘ق˘ن˘لا تلا˘˘قو .ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
هنأا ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بار˘˘˘لا ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
عقاوم داور بلاطو.ةسسردملا
طيلسستب يعامت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
ء’ؤوه ى˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا ى˘سصقأا
م˘ل ن˘يذ˘لا ة˘ير˘سشب˘˘لا ضشو˘˘حو˘˘لا
ةلفط عومد ىتح مهيف كرحت

.انكاسس ةريغسص
م.نتاف

ل˘˘˘حاو˘˘˘سسلا ضسار˘˘˘ح ط˘˘˘ب˘˘˘حأا
ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ت’واحم
ةع˘برأا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ضصخ˘سش79
.ةيبرغم ةي˘سسن˘ج ن˘م ن˘ير˘جا˘ه˘م
براو˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘˘ك د˘˘قو
نارهو نم لكب عنسصلا ةيديلقت
ر˘ئاز˘ج˘لاو ف˘ل˘سشلاو نا˘سسم˘˘ل˘˘تو
24 فيقوت م˘ت ا˘م˘ي˘ف .فرا˘ط˘لاو

ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘˘سسن˘˘ج
يفو.راسشبو ناسسملتو ةماعنلا
ضشيجلا تاوق تفقوأا ،رخآا قايسس
ة˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلإا11 نم ،ةمظنملا ةميرجلا

ضصاخسشأا30 يراجلا يام81
لÓخ ديسص ةيقدنب81 طبسضو

لكب تذفُن ةلسصف˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ط˘ب˘حأا ا˘م˘ك .ة˘ن˘تا˘بو ة˘سسب˘ت ن˘م
بيرهت ت’واحم دودحلا ضسارح
ـب ردقُت دوقولا نم ةريبك تايمك
ة˘سسب˘ت ن˘م ل˘كب ر˘˘ت˘˘ل99641
ضسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سسو فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
.راتخم يجاب جربو فودنتو

ب.ناÁا



ةعطاقتملإ دإدعأ’إرــــــسسلإ ةـــــملك

 لوط ىلع فحزي نأا عيطتسسي
نود داح نيكسس ةفاح

هسسفن يذؤوي وأا حرجي نأا
4 3 2 1567 ةيمهسسلإ تاـملكلإ

 :ايقفأا
ةيقرع ابرحو تابارطسضا هدلب دهسشي ،يلاح يبرع ءارزو ضسيئر بقل1
.عاري ،نيدلاولا دحأا ،(م) لجع ضسكع2 .راهزأ’ا نم ،ةعيسشلاو ةّنسسلا نيب
5 .ضسقط ،ينمتلل ،ةينآارق ةروسس4 .(م) (ع) حون ءانبأا نم ،اعجهو ادقر3
متأا7 .رهوج ،(م) دسشرأاو هجو6 .زاح ،اهتمسصاع نم اهمسسا ةيبرع ةلود
ةرسصاعملا نونفلا نم ،تعن وأا ةفسص8 .(م)«عباوط» درفم ،ناسصقن نود
اثلث ،يرئازجلا يرادإ’ا ميسسقتلا يف53 مقر ةي’و9 .يهن ةادأا ،(ن)
.(م) ةدلاو ،اثيدحو اميدق برعلا ءارعسش رهسشأا نم01 .«بيط»

:ايدومع
ضسطسسغأا30 يف اسسنرف نع اهلÓقتسسا ناك ،ةقيقسش ةيقيرفإا ةلود1
3 .(م) ضشيجلا ملع ،(م) ةلماعملا يف بلسصتي ضسكع2 .ةفلأا ،م0691
اثلث ،ناسسنإ’ا دلج ىلع مسسرلا4 .«كيلامم» يف اهدجت ،ةهباسشتم فرحأا
6 .ةيبوروأا ةمسصاع ،(م) رسصاعم يرئازج ريزو ،(م) فيرعتلل5 .«رتو»
.(م) بهأاتي ،(م) ريثك7 .(م)ارمأا متكي مل ،(م) يكلم ،ددعلا نع ماهفتسسÓل
ءاذغلا يه ،عمجو دسشح01 .عجوملا ،لان وأا زاف9 .(م) عمجلا يف «ةقان»8
.نييرئازجلل ةيمويلا قابطأ’ا يف يسسيئرلا

 :فيرعتلإ

ةيلصست06 6203ددعلا ^2441 لاوسش8ـل قفاوملا1202 يام02صسيمخلا
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:بولطملإ
ة˘ي’و˘ب ة˘سسد˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
نييناجتلا ةمسصاع ربتعت ،طاوغأ’ا
.ملاعلاو ايقيرفإا يف

   :تاــــــملكلإ

ـ (براق˘ع˘لا ،ع˘سسل ،ة˘ح˘ي˘سصن˘لا ،ي˘ف)
،بلجا ،كراج ،تيب ،قرتحي ،امدنع)
،مناغتسسم ،لهانم ـ (كتيب ،ىلإا ،ءاملا

، ة˘لز˘ن˘م ،ن’ز˘غ ،رار˘م˘ت˘سسا ،نار˘م˘ع
.لح ،رباعم

1

2
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4

5

6

7

8

9

01

1
(م) دلو
ندقف

نهجاوزأا

لفق

جÓعلل
5

مادق

كرح
لاسس
ضسكع
(م)دبع

6
نيز

(م)بحي
يبرع صسيئر
لسضان ،لحار
نم ايسسامولبد
ةروثلا لجأا
،ةيرئازجلا
60 يف ىفوت
ماع ليرفأا

0002

(م) ةحاسسملل

ءانثتسسÓل

 (م)ينمتلل
زوم اثلث

ريثك

يف
ةسضيبلا
فطعلل

ت’اجر رهسشأا نم
ينيدلا حÓسصإ’ا

ةسضهنلاو
صضراع،9881
صسيئرلا ماظن

نب دمحأا لحارلا
هتافو تناك ،ةلب

5691 يام يف
ايقسس

لك

رهوج

(م) ةيارلا
ربع

هعجرأا

 (م)تابغر

 (م)دعقي

بتاع

بغري
نمأا

يفورفلا
عمجلا

ءادنلل
براوج
ةرثعبم

(م) عفان ريغ

ميكح

(م) نيعم
ريغ

ميقتسسم
ةدلاو
ىفخأا
برتقا

 نم
راهزأ’ا

 (م)يقسس

ىسسأا
ندم ربكأا

ةدحتملا تاي’ولا
، ةيكيرمأ’ا

تÓحمب رهتسشت
رامقلاو بعللا

ناهباسشتم

دسشح
2

رهسشأا نم
نرقلا تاياور
رسشع عسساتلا
اهفلأا ،يدÓيم
4وغيه روتكيف

7
حنمأا

(م)رجلل
3

(م)ريثك
ءانبأا
تعن

برسس
يف

(م)عمجلا

ضسقطلا

ناهباسشتم
رهسش
يدÓيم

(م)دلاو

ربح

(م)باوجلا

(م)يود

هلبأ’ا
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.رمرم ،ماهلا5 .«رويطلا»4 .ل ر خ ،ةفلجلا3 .هلدأا ،بأا ،مي2 .نادعسس حبار1
.لت ،يغبلا01 .حسضاو ،دمأا9 .بنرأا ،بجر8 .مير ،ر ر7 .هب ،عم ،دجلا6

YªƒOjÉ
 ،ضسأافلا5 .لامج ،لبح4 .باغ ،لهاج3 .مي ،رجأا ،لمأا2 .ديردم لاير1

 .ضسنوت ،ريخلا8 .بأا ،ع ،م ،ط ،ده7 .أا ،ضض ،رم ،ره6 .لحري
.ءاعبرأ’ا01 .ةموردن9
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0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمشسيد03تبشسلا

culture@essalamonline.com

620307ددعلا ^2441 لاوشش8ـل قفاوملا1202 يام02سسيمخلاتامهاصسم
؟رإوسسأ’إ سسراح سسأإر ىسصقأ’إ فيسس عطقي له تإربعو تإرظن

قباسسلا لاقملا ي˘ف ا˘ن˘ع˘قو˘ت ا˘م˘ك
ي˘ت˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا تجر˘˘خ د˘˘ق˘˘ف
ىسصقأ’ا دجسسملا ةحاسس اهتدهسش
برح ىلإا لوحتتل ،ةرطيسسلا نع
نا˘˘ي˘˘كلا ة˘˘مو˘˘كح ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘بار
ةمواقملا ل˘ئا˘سصفو ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
،ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ةموا˘ق˘م˘لا ة˘كر˘ح ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو
م˘˘غرو ،(ضسا˘˘م˘˘˘ح) ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإ’ا
برحلا هذه نيب ريبكلا هباسشتلا

ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ثÓ˘˘ث˘˘˘لا بور˘˘˘ح˘˘˘لاو
اهنإاف4102و2102و8002
ةيويح بناوج يف اهنع تفلتخا
نم اهل ناكو ،لبق نم ثدحت مل
ي˘ف ن˘كي م˘ل ا˘م را˘ثآ’او ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ت’’دلا نم اهل ناكو ،نابسسحلا

كلذ ع˘مو ،هرا˘˘كنإا ن˘˘كم˘˘ي ’ ا˘˘م
يذ˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأ’ا لاؤو˘˘سسلا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
ل˘ب˘ق نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

؟دعب اذامو :مهريغ
مهفي نأا يدوهيلا بعسشلا ىلع
ةيوسست نود مÓسسلاب معني نل هنأا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل ة˘لدا˘˘ع
بعسشلل ةينطولا فادهأ’ا ققحت
يتلا لودلا ىلعو ،ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يعت نأا ينويهسصلا نايكلا معدت
يف ةقداسص تناك اذإا اسضيأا كلذ
ي˘˘فو يدو˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا م˘˘˘عد
ة˘ي˘سضق˘ل˘ل لدا˘ع˘لا ل˘ح˘لا م˘˘عاز˘˘م
.ةينيطسسلفلا

نابسسحلا يف نكت مل جئاتن
قباسسلا لاقملا ةمدقم يف ترسشأا

ة˘عا˘ن˘سص» ة˘ل˘سسل˘سس ن˘م ر˘ي˘خأ’او
ىلع هنأا ىلإا «قيدسصلاو ودعلا
نم جورخلا ةينويهسصلا ةدايقلا

حار˘˘˘˘ج خ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘˘ح قزأا˘˘˘˘˘م
ة˘عر˘سسلا˘ب ى˘سصقأ’ا د˘˘ج˘˘سسم˘˘لاو
اذإا عقوتملا نم ثيح» ،ةنكمملا
ةمزأ’ا هذه ءاوتحا ةيلمع ترخأات
يف ةثلاثلا ةسضافتن’ا رجفنت نأا

ةثدحم ،ةلتحملا نيطسسلف مومع
ةيسسايسسلا قاروأÓل اريبك اطلخ
اينيطسسلف ،تايوتسسملا لك ىلع
،ا˘ي˘لودو ا˘ي˘بر˘˘عو ا˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصو
ي˘˘˘ف اد˘˘˘يد˘˘˘ج Ó˘˘˘سصف ة˘˘˘م˘˘˘سسارو
هيف ريغتت ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
رخأات دقو ،«تايقافت’او هوجولا

ينويهسصلا نايكلا ءارزو ضسيئر
ءاو˘ت˘حا ي˘ف و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘˘ي˘˘ن˘˘ب
ثود˘˘ح ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘˘م ،ة˘˘˘مزأ’ا
،ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘غ˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأ’ ع˘˘قو ا˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب
،8491 ما˘ع ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حا

:جئاتنلا هذه ةمدقم يفو
د˘عاو˘ق ي˘ف ة˘موا˘ق˘م˘لا م˘كح˘ت .1
ةمواقملا تسضرف دقف ،كابتسش’ا
ة˘مو˘كح ى˘ل˘ع ا˘هرا˘ي˘خو ا˘هرار˘˘ق
لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا
كابتسش’ا ة˘ل˘حر˘م ن˘م ثاد˘حأ’ا˘ب
ة˘يرا˘ع˘لا رود˘سصلاو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ة˘حا˘سس ي˘ف د˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لا رار˘˘سصإ’او
تاق˘سشر ى˘لإا ي˘سسد˘ق˘م˘لا مر˘ح˘لا

نم ق˘ل˘ط˘ن˘ت ة˘ف˘ث˘كم ة˘ي˘خورا˘سص
ند˘˘م˘˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘تا˘˘˘ب ةز˘˘˘غ عا˘˘˘ط˘˘˘ق
،ةديعبلاو ةب˘ير˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
نا˘ي˘كلا ة˘مو˘˘كح كلذ˘˘ب تّر˘˘ج˘˘ف
ن˘كت م˘ل بر˘ح ى˘لإا ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
.وحنلا اذه ىلع اهب بغرت
ةينيطسسلف˘لا ة˘يو˘ه˘لا ةو˘ح˘سص .2
ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ىد˘˘ل
،8491 ماع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘سضارأ’ا

لÓتح’ا م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘ف ن˘يذ˘لاو

اوراسصو ،ةيليئارسسإ’ا ة˘ي˘سسن˘ج˘لا
وأا «ل˘ي˘ئار˘سسإا بر˘ع»ـب نو˘فر˘ع˘˘ُي

ذنم نوربتعي اوناكو ،84 برع
ني˘ن˘طاو˘م ة˘با˘ث˘م˘ب خ˘يرا˘ت˘لا كلذ
نيناوقل نوعسضخي ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا

يف ينوي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا ما˘كحأاو
ة˘ح˘سصلاو ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لاو م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ع˘م ،ن˘مأ’او عا˘فد˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
يرسصنع˘لا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
.دوهيلا نينطاوملا نيبو مهنيب
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأ’و
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا ظ˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘سست
هذهب مهرودسص يف ةينيطسسلفلا
،ة˘ع˘سساو˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا ةرو˘˘سصلا

ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا بجاو˘˘ب نور˘˘ع˘˘سشيو
ضسدقلا يف مهناوخإا عم ينلعلا

ةز˘غ عا˘ط˘قو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘˘سضلاو
يذ˘لا ن˘م˘ث˘لا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا ضضغ˘˘ب
هذ˘ه ،كلذ ل˘با˘ق˘م ه˘˘نو˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس
يتلا ةلماسشلا ةينيطسسلفلا حورلا

اهسسمط ينويهسصلا نايكلا لواح
ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسلا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ديدج نم تظ˘ق˘ي˘ت˘سسا ة˘ي˘سضا˘م˘لا

.ةيناث ةرم أادهت نلو
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع .3
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘لود˘لاو ي˘مÓ˘سسإ’او
ينيطسسلفلا بعسشلا عم ديدج نم
هطبحأا نأا دعب ةلداعلا هتيسضقو
هتبيغو ،ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ما˘سسق˘ن’ا
ترجفنا يت˘لا ة˘ي˘ل˘هأ’ا بور˘ح˘لا
ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو ا˘˘يرو˘˘سسو ن˘˘م˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
ةي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘مزأ’او ،قار˘ع˘لاو
ضسنو˘˘تو ر˘˘سصم ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا

ضسل˘˘ج˘˘مو نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لو نادو˘˘˘سسلاو
.يجيلخلا نواعتلا

اريبك ارسشؤوم ةدوعلا هذه ربتعتو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا بو˘ع˘سشلا ضضفر ى˘ل˘˘ع
تايقافتا» عور˘سشم ة˘ي˘مÓ˘سسإ’او
لماكلا عيبطتلا ةيلمعو «ميهاربإا
لود˘لا ضضع˘ب ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عم تايقافت’ا هذهل اعبت ةيبرعلا
باسسح ىلع ينويهسصلا نايكلا
.ينيطسسلفلا بعسشلا

ةعطاسس ةعطاق ت’’د
ةروسصب تلد اهريغو جئاتنلا هذه
قئاقحلا نم ةل˘م˘ج ى˘ل˘ع ة˘ع˘طا˘ق
فارطأ’ا عيمج ىلع بجي يتلا
نأا ةينيطسسلفلا ةيسضقلاب ةينعملا
ا˘م ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ،اد˘ي˘ج ا˘ه˘ي˘ع˘˘ت
:يتأاي

ينيطسسلفلا بعسشلا .1
رسسكني ’ 

رئاسسك‐ ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا˘ف
نع ىلختي نل ‐ضضرأ’ا بوعسش
،هقوقح نع لزانتي نلو ،هتيسضق
ي˘لا˘˘غ˘˘لا لذ˘˘ب ن˘˘ع ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ي ن˘˘لو
ا˘ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ضسي˘ف˘ن˘˘لاو
تغلب ام˘ه˘مو ن˘مز˘لا لا˘ط ا˘م˘ه˘م
،تارماؤوملا تلاوتو تايحسضتلا

ةينيطسسلفلا ةمواقملا تتبثأا دقو
ا˘ه˘˘ئارو ن˘˘مو‐ ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
جرخت اهنأا ‐ينيطسسلفلا بعسشلا
نا˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م بر˘˘˘ح ل˘˘˘ك د˘˘˘ع˘˘˘ب
هيلع تناك امم ىوقأا ينويهسصلا
يتلا ةظهابلا ةروتافلا مغر اهلبق
.برحلا هذه يف اهلمحتت
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيزكرم .2
:ايمÓسسإاو ايبرع
يذلا نهارلا قايسسلا ةوسسق مغرف
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
تا˘˘˘˘˘˘مزأ’او ،ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘سسإ’او
ةينمأ’او ةيركسسعلاو ةيسسايسسلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’او
اذه نإاف اههجاوت يتلا ةيجراخلاو
ةيسضقلا ةيزكرم ِغلي مل قايسسلا
،لود˘لا هذ˘ه ىد˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ديدج نم لاجم˘لا ح˘ت˘ف˘ي˘سس اذ˘هو
د˘ي˘يأا˘ت˘˘لاو م˘˘عد˘˘لاو ن˘˘ما˘˘سضت˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل
ام وح˘ن ى˘ل˘ع ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

.ولسسوأا ةيقافتا لبق هيلع تناك
:رارقتسس’او رتوتلا ةرؤوب .3

ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ظ˘ت˘سس
لود يف رارقتسس’او رتوتلا ةرؤوب
ن˘ي˘يو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
معن˘ت ن˘لو ،ي˘ب˘ع˘سشلاو ي˘م˘سسر˘لا
نود يقيقح رارقتسساب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

يأاو ،ةيسضقلل لماسشو لداع لح
نو˘كي˘سس ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ت’وا˘˘ح˘˘م
م˘ط˘ح˘ت˘ت˘سسو ،ل˘سشف˘لا ا˘هر˘˘ي˘˘سصم
يدحتلاو دومسصلا ةرخسص ىلع
بع˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘ب ق˘˘سصت˘˘˘ل˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
001 ي˘لاو˘ح ذ˘ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
.ةنسس

:دوقفملا مÓسسلا .4
نايكلا هنع ثحبي يذلا مÓسسلا
يدوه˘ي˘لا بع˘سشلاو ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ققحتي ’و نلو مل نيطسسلف يف
بيهرتلاو ةيركسسعلا ةناسسر˘ت˘لا˘ب
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لاو ،م˘˘ل˘˘ظ˘˘لاو
،خيرات˘لا ر˘يوز˘تو ،ة˘يدا˘سصت˘ق’او
ىلع درمتلاو ،ةيبرغلا ةيامحلاو
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلاو ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
مÓسسلا اذه نوكي نلو ،ةيلودلا

ينيطسسلفلا بعسشلا باسسح ىلع
.ضضرأ’ا بحاسص
مهفي نأا يدوهيلا بعسشلا ىلعو
ةيوسست نود مÓسسلاب معني نل هنأا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل ة˘لدا˘˘ع
بعسشلل ةينطولا فادهأ’ا ققحت
يتلا لودلا ىلعو ،ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يعت نأا ينويهسصلا نايكلا معدت
يف ةقداسص تناك اذإا اسضيأا كلذ
ي˘˘فو يدو˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا م˘˘˘عد
ة˘ي˘سضق˘ل˘ل لدا˘ع˘لا ل˘ح˘لا م˘˘عاز˘˘م
.ةينيطسسلفلا

:ينويهسصلا نايكلا ةسشاسشه .5
يذلا يعونلا يركسسعلا قوفتلا
’ ينويهسصلا نايكلا هب عتمتي
ةيسسايسسلا ةينبلا يف اقوفت ينعي
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’او
ةبÓسصو اكسسامت ’و ،ةيركفلاو
كا˘ن˘ه˘ف ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا ي˘˘ف
نكمي يتلا ت’اجملا نم ديدعلا
قحلُت برح تاحاسس ىلإا اهليوحت
ة˘م˘يز˘ه ي˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘كلا˘˘ب
بعسشلاب ق˘ح˘ل˘ت نأا نود ة˘ق˘ق˘ح˘م
ن˘م م˘ج˘ح˘لا اذ˘ه ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
انيأار دقو ،ةاناعملاو تايحسضتلا

كا˘برإ’او عز˘ف˘لاو بعر˘˘لا م˘˘ج˘˘ح
ه˘˘ت˘˘ب˘˘ب˘˘˘سس يذ˘˘˘لا بار˘˘˘ط˘˘˘سض’او
ةينيطسسلفلا ةمواقم˘لا خ˘يراو˘سص
نازيم يف ائيسش يواسست ’ يتلا
.ينويهسصلا نايكلا ةوق
د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘مز .6
:نيينيطسسلفلا
نم م˘ه م˘هد˘حو نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مز نو˘˘˘˘كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي
نم مهريغ ضسيلو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا وأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
ل˘˘˘حو ،ىر˘˘˘غ˘˘˘سصلا وأا ىر˘˘˘ب˘˘˘˘كلا
تا˘ي’و˘˘لا د˘˘ي˘˘ب ضسي˘˘ل ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
يلودلا عمتجملا ديب ’و ةدحتملا

وأا ىمادقلا ن˘ي˘ع˘ب˘ط˘م˘لا د˘ي˘ب ’و

تا˘˘عور˘˘سشم˘˘لا د˘˘ي˘˘ب ’و دد˘˘ج˘˘لا
د˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘نإاو ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سصلا
ٍخارت يأاو ،مهدحو نيينيطسسلفلا
بي˘˘˘˘سصي ل˘˘˘˘˘سشف وأا ع˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘ت وأا
هلمحتي ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
.مهريغ لبق نوينيطسسلفلا

ىربكلا ريذاحملا
نم ة˘ل˘م˘ج ى˘لإا ا˘ن˘ه ه˘ي˘ب˘ن˘ت˘لا دوأا
اهنع ل˘ف˘غ˘ي د˘ق ي˘ت˘لا ر˘يذا˘ح˘م˘لا
هل نوعباتملا وأا نأاسشلا باحسصأا

اهتآاجافمو ثادحأ’ا ةنوخسس عم
:اهمهأا نمو ،ةيعونلا

:أاوسسأ’ا ويرانيسسلل دادعتسس’ا .1
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ويرانيسسلا ةه˘جاو˘م˘ل داد˘ع˘ت˘سس’ا
ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا ن˘كم˘ي يذ˘لا أاو˘˘سسأ’ا
ويرانيسس وهو ،برحلا هذه هيلإا
يهت˘ن˘ي يذ˘لا ل˘ما˘سشلا حا˘ي˘ت˘ج’ا
ةمواقملا ىلع لماكلا ءاسضقلاب
يت˘كر˘ح جار˘خإاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نم ي˘مÓ˘سسإ’ا دا˘ه˘ج˘لاو ضسا˘م˘ح
ثدح ام رارغ ىلع ةزغ عاطق
توريبل يليئارسسإ’ا حايتج’ا يف
جارخإاب ىهتنا يذلا2891 ماع
نإا ،نانبل نم ةينيطسسلفلا تاوقلا

ة˘˘ثرا˘˘ك و˘˘ه و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
حا˘م˘سسلا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ’و ،ثراو˘˘كلا
.نمثلا ناك امهم هراركتب

ةيسضقلا تسسيل ضسدقلا .2
:ةينيطسسلفلا

بلقلا يفو ضسدقلا ةنيدم ربتعت
هجو ىلع ىسصقأ’ا دجسسملا اهنم
ر˘عا˘سشم˘ل ا˘˘كر˘˘ح˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘لا

عا˘˘ب˘˘تأا ن˘˘م ر˘˘سشب˘˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا

ةنفح درجم ضسيلو ،ةيحيسسملاو
ريطاسسأا ىلع ضشيعت رسشبلا نم
،كلذ عمو ،ةقفلم معازمو ةيفارخ
ايسسيئر افلم ضسدقلا ةنيدم ىقبت
،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا تافلم نم
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا لاز˘˘ت˘˘خا مد˘˘ع بج˘˘يو
هيجوت يلاتلابو اهيف ةينيطسسلفلا
ة˘ل˘كسشم˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’ م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘سضق˘لا با˘سسح ى˘ل˘˘ع ضسد˘˘ق˘˘لا
.اهتافلم ةفاكب ةينيطسسلفلا

:ةياغ تسسيل برحلا .3
يف ةزغ عاطق هعفدي يذلا نمثلا

ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا ع˘م ه˘بور˘ح
ىوتسسم ىلع ةسصاخ ،ادج ظهاب
ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لا م˘ه˘فور˘ظو نا˘كسسلا

لثم نإاف اذلو ،ةيتحتلا مهتينبو
لوخدلا يغبني ’ بورحلا هذه
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نود ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
يذلا نمثلا ق˘ح˘ت˘سسي ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل
هذ˘˘ه ي˘˘ف ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ه˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ي
.بورحلا

ءارولا ىلإا ةدوعلا مدع .4
ن˘ع بر˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ف˘˘سست م˘˘ل اذإا

عم لماعتلل ةديدج ةيادب عسضو
ا˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘˘لا

ا˘ي˘بر˘عو ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف‐ ا˘ي˘جرا˘خو
،نو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ةورذ و˘˘ه˘˘ف ‐ا˘˘ي˘˘˘لودو
بر˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نو˘˘˘كت نأا بج˘˘˘ي
ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصل ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا خ˘˘يرا˘˘ت

ة˘ياد˘ب ،تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع
تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا يأا˘˘˘ب فر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت ’
راسسم مسسر ديعت ةيادب ،ةقباسس
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
اديعب ةمداقلا ةلي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘سسلا

تاؤو˘ب˘ن˘ت˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
تاناهرلاو ةلطعملا تا˘نزاو˘ت˘لاو

تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ ةدو˘ع Ó˘ف ،ةر˘مد˘م˘لا
،نيتلودلا لحل ةدوع ’و ،ولسسوأا

نا˘˘عذإ’ا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ ةدو˘˘ع ’و
.ةثيدحلاو اهنم ةميدقلا

ةثلاثلا ةسضافتن’ا
نا˘˘ي˘˘كلا ة˘˘مو˘˘كح أا˘˘ج˘˘ل˘˘ت م˘˘˘ل اذإا
و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘سسلا ى˘˘لإا ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
ل˘ما˘سشلا حا˘ي˘ت˘ج’ا و˘هو أاو˘˘سسأ’ا
نو˘˘˘كي نأا ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ف
يف هرارمتسسا يناثلا ويرانيسسلا
ه˘فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ي˘ح˘ل بر˘˘ح˘˘لا
ةطاسسو˘لا لو˘ب˘ق م˘ث ،ةدو˘سصر˘م˘لا
ىلع قافتÓل ةيلودلاو ةيميلقإ’ا
دق يتلاو ،ةمدا˘ق˘لا ة˘ند˘ه˘لا دو˘ن˘ب
تا˘عور˘سشم˘˘لا ضضع˘˘ب ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت
متي مل يتلاو اق˘با˘سس ة˘حور˘ط˘م˘لا
ناقتح’ا ففخت يتلاو ،اهذيفنت
يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ق’ا ط˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سضلاو
ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ءاني˘م˘لاو را˘ط˘م˘لا˘ك ،ةز˘غ عا˘ط˘ق
.ةيداسصتق’ا تاعورسشملاو
اد˘ج ة˘ي˘تاو˘م ة˘سصر˘ف˘لا نأا ن˘˘ظأاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ما˘˘مأا

ر˘ي˘ث˘كب كلذ ن˘م ر˘ب˘˘كأا بسسا˘˘كم
،ةيلكلا م˘ه˘ت˘ي˘سضق د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع
قÓ˘˘˘˘˘طإا ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘ع كلذو
رارمتسس’او ،ةثلاث˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا
تاه˘جاو˘م˘لاو تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ي˘ف
ينويهسصلا نايكلا عم ةيبعسشلا

نوكت نل اهنكلو ،هينطوتسسمو
ةسضافتنا وأا ،اهتاقباسسك ةسضافتنا
،ةسسما˘خو ة˘ع˘بار ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت ة˘ث˘لا˘ث
،ط˘ق˘ف ة˘ث˘لا˘ث ة˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘نإاو
،ف˘قو˘ت˘ت ’ ةر˘م˘ت˘سسم ة˘سضا˘ف˘ت˘˘نا
اهيف كراسشت ،ديدج نم أادبتل أادهت

يف ةينيطسسلفلا رواحملا عيمج
يف اهوديؤومو ،جراخلاو لخادلا

ي˘ط˘غ˘تو ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
:ةيلاتلا ت’اجملا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا .1
.هينطوتسسمو ينويهسصلا

لحو «ولسسوأا» ىلع ةسضافتنا .2
.نيتلودلا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا .3
،أادسصلا اهلكأا يتلا ةينيطسسلفلا

تا˘ب˘سست˘كم˘لاو دا˘سسف˘لا ا˘ه˘ّل˘˘سشو
.ةيمهولا

˘ما˘سسق˘˘ن’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا .4
’ اراع حبسصأا يذلا ينيطسسلفلا
نم رثكأا هيف رارمتسس’ا يغبني
.كلذ
يبرعلا لذاختلا ىلع ةسضافتنا .5
.يمارجإ’ا يمسسرلا زجعلاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا .6
اه˘لذا˘خ˘تو ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ي˘لود˘لا
ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ق˘ح ي˘ف
نايكلا ةاباحم ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘جاودزاو
.ينويهسصلا

عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘سضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نا .7
هئارو نمو ،«ميهاربإا تايقافتا»
ط˘˘˘˘˘˘سسوأ’ا قر˘˘˘˘˘˘سشلا عور˘˘˘˘˘˘˘سشم
.ديدجلا

ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا تعد˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘مو
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ن˘˘م ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ير˘˘˘كسسع
ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل عدر˘˘˘لا
نأا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ققحت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ’و˘ل˘ح عد˘ب˘ت
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سشلا عدر˘˘˘˘˘لا
يذلا عدرلا ققحتو ،ينويهسصلا
تاقسشر˘لا ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ع˘ط˘ت˘سست م˘ل
.ةيخوراسصلا

يداهلا دبع دومحم  : ملقب
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تايافنلل ةينطولإ ةلاكولل يوهج عرف حتف
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف
ضسمأا ر˘ه˘ظ د˘ع˘ب ،تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةي’وب اهل ايوهج اعرف  ،لوأ’ا
ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘جو .ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةديدجلا ةأاسشنملا هذه نيسشدت
ثا˘ح˘بأ’ا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا تادو˘ه˘ج˘˘م˘˘لاو
نيمثت ةجلاعم و رييسست لاجم
قرسشب ةي’و41 ربع تايافنلا
ماعلا ر˘يد˘م˘لا رو˘سضح˘ب دÓ˘ب˘لا
،تايافن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل

.نامو ميرك
لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ضسف˘˘˘˘ن ح˘˘˘˘سضوأاو
عورف ثادحتسسا نأاب ةبسسانملاب

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج
ذيفنت راطإا يف جردني تايافنلل
حاتفنÓل ةئيبلا ةرازو تاميلعت

.ينطولا بارتلا ىلع
حتف نأا ثدحتملا ضسفن دكأا و
دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘سشب يو˘˘ه˘˘ج عر˘˘˘ف
تاياف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
عسساو جمانرب راطإا يف جردني
ةئيهلا هذه هتدمتعا راسشتنÓل
قيبطتل «ةادأا» ةباثمب دعت يتلا
ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسا˘ي˘˘سسلا
ةيمهأا كلذك ازر˘ب˘م تا˘يا˘ف˘ن˘لا
لجأا ن˘م  ة˘ي˘عو˘ت˘لاو لا˘سصت’ا
يف ةرطسسملا فادهأ’ا ديسسجت
.لاجملا اذه
فاد˘˘˘هأا نإا˘˘˘˘ف ،نا˘˘˘˘مو بسسح و
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا عور˘˘ف˘˘لا
يف لثمتت تايافن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ع˘م ط˘باور˘ل˘ل ر˘˘ث˘˘كأا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت»
مهنيب نم ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘ل˘ع  ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
ةقفارملا نامسض و ضصوسصخلا
ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلا حا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘مزÓ˘˘لا
،«تايافن˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةيسصولا ةرازولا مازتلا اددجم
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا˘˘ب
تاودأا لÓ˘˘خ ن˘˘م تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ليومتلا و طيطختلاو رييسستلا

 .ضصوسصخلا ىلع
يوهجلا عرفلا نأاب دافأا نأا دعبو
زي˘ح ل˘خد يذ˘لا دÓ˘ب˘لا بر˘غ˘ل
ريدملا نلعأا ،نار˘هو˘ب ة˘مد˘خ˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
نم ةيادب» حتف نع تايافنلل
تآا˘سشن˘م  «ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘˘سسأ’ا

ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ءز˘ج˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب
ةبسسنلاب ةيادرغو دÓبلا طسسو
اهدعبو بونج‐لامسش ةقطنمل
بونجلا˘ب ة˘سصا˘خ تسسار˘ن˘م˘ت˘ب
ءا˘سشنإا لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ع˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و بتا˘˘˘كم
ا˘مد˘ن˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.كلذ ةرورسضلا يسضتقت
نأا˘ب رد˘سصم˘˘لا ضسف˘˘ن فا˘˘سضأاو
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘˘ج˘˘لا عور˘˘ف˘˘لا
مهاسستسس تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نم بابسشلا ةقفارم يف كلذك
لÓ˘خ ن˘م ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح
يف طارخن’ا ىلع مهعيجسشت
ر˘ي˘ي˘سست˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا فر˘˘ح˘˘لا
اطاسشن رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

،لغسشلا بسصا˘ن˘م˘ل ا˘ثد˘ح˘ت˘سسم
ةينطولا ةلاكولا نأاب احسضوم
اهعورف لÓخ نم و تايافنلل
عانقإا» ىلع لمعتسس ةيوهجلا
يف طارخن’ا˘ب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
ر˘ي˘ي˘سست˘ل ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا
.«تايافنلا

ن˘ل˘عأا ،ضصو˘سصخ˘لا اذ˘˘ه ي˘˘فو

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
امع» عور˘سشلا ن˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
فاد˘هأ’ا د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف «بير˘˘ق
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.تايافنلا نيمثت و عاجرتسساب

0001 نم رثكأا ليجسست و..
 ناسضمر رهسش لÓخ ةفلاخم
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘˘ج˘˘˘سس
لÓخ ةنيطنسسق ةي’ول ةراجتلا
’ ام ،مرسصنملا ناسضمر رهسش
تافلاخم5051 ن˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ي
ضسمأا هدكأا ام بسسح ،ةيراجت
.عاطقلل يلحملا ريدملا ،لوأ’ا

نأا لا˘˘ج˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘سشر ،ح˘˘˘سضوأاو
لÓخ ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
قر˘ف فر˘ط ن˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت
ربع اهريخسست مت يتلا ةبقارملا

ضصخت ةي’ولا تايدلب فلتخم
بايغو ةيحسصلا ةفاظنلا ضصقن
اذ˘˘˘˘كو را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأ’ا را˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشإا
ة˘ح˘لا˘سصلا ر˘ي˘غ تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘با˘قر˘لا با˘ي˘غو كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
. ةيتاذلا

ل˘ي˘ج˘سست˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ك
فر˘ط ن˘م تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا د˘يد˘ع
هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ن˘ي˘ب˘قار˘م˘˘لا
و ليسضفلا رهسشلا ةليط ةمهملا
ريغ تاجتنملا عيب ضصخت يتلا
و ةبولطملا ريياعملل ةقباطملا
ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد مار˘˘ت˘˘˘حا مد
ظ˘ف˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
هركذ امل اقفو ،ةيئاذغلا داوملا
.لوؤوسسملا  ضسفن

لÓخ حلاسصملا تاذ تماق امك
تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘ن
ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةفلتخم
كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ˘˘لا

اهنم انط13,04 ب ةردقملاو
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘ن˘˘ط8,07
انط5,29 و ةماع˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ءارمحلا و ءاسضيبلا موحللا نم
و نا˘ب˘جأ’ا ن˘˘م نا˘˘ن˘˘طأا3,7 و
ن˘˘˘م نا˘˘˘ن˘˘˘طأا2,4و ضضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ادانتسسا ،ةيزا˘غ˘لا تا˘بور˘سشم˘لا
. ثدحتملل

عمقو ةيعونلا وبقارم ماق امك
24511 نع لقي ’ امب ضشغلا
7841 ريرحت نع رفسسأا Óخدت
ضسف˘˘˘ن ف˘˘˘ي˘˘˘˘سضي ،ار˘˘˘˘سضح˘˘˘˘م
531 نأا ىلإا اريسشم ،ردسصملا

تاذ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع
م˘˘˘ت ع˘˘˘سساو˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
ليلاحتلا ءارجإا دسصق اهعاطتقا
.اهيلع ةيربخملا

ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘قر˘ف تل˘ج˘سس ا˘م˘˘ك
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘˘خ ضشغ˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘قو
ضصوسصخلا هجو ىلع ناسضمر
ةرتوفلا مدعب قلعتت تافلاخم
،7 ب ةيلامجإ’ا اهتميق تردق
.رانيد نويلم31
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ح˘˘˘بر˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا) عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
رعسسلا قوفت راعسسأا˘ب نو˘ع˘ي˘ب˘ي
تايلمع تنكم دقف ،(ددحملا
نم لاجم˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ب˘قار˘م˘لا
071 نم رثكأاب غلبم ليجسست
. جد فلأا
53 ر˘ير˘ح˘ت م˘ت د˘ق˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘ل
تÓحملل يرادإ’ا قلغلاب ارارق
21لا تايدلبلا ربع ةيراجتلا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘˘ل
 .ةراجتلل ةيلحملا حلاسصملا

ل.صس

يداسصتق’ا نيمثتلا ةيمهأا ىلع نارهوب ،لوأ’ا صسمأا ، «تارسضاحملا نم ةلسسلسس» ةرهاظت يف نوكراسشم دكأا
هذهل جيورتلاو هتئيهت لÓخ نم نارهول ةنابز دمحأا ينطولا يمومعلا فحتملاب ءاقتر’او يفاقثلا ثارتلل

.ةورثلل ادروم حبسصت نأا اهتعاطتسساب يتلا ةيفحتملا ةسسسسؤوملا

ر˘˘˘˘كذ ،را˘˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ثارتلل يسسي˘ئر˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لا
دهاجم ،قفرملا تاذب يفاقثلا
يداسصتق’ا نيمثتلا نأا ،رودق
بل˘ط˘ت˘ي» ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘˘ل˘˘ل
ةسسسسؤوملا هذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ق˘فو ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘ب˘غر ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ءار˘˘جإاو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م ،راوز˘˘˘لا
دسصق فحتلل يئاقولا ظفحلا

لايجأÓ˘ل ا˘ه˘ت˘مو˘م˘يد نا˘م˘سض
.ىرخأا ةهج نم  ،ةقحÓلا

˘مد˘ق يذ˘لا د˘ها˘ج˘م فا˘˘سضأاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت» ناو˘ن˘ع˘ب ةر˘سضا˘˘ح˘˘م
ةفرعم و ةمادتسسا :فحتملا

نأا  ،«يدا˘˘سصت˘˘قا ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ث˘˘˘تو
ه˘جاو˘ي ة˘نا˘بز د˘م˘حأا ف˘ح˘ت˘˘م
ةدا˘عإا بل˘ط˘ت˘ي ا˘˘م˘˘م ق˘˘ئاو˘˘ع
ىلإا دوع˘ي ا˘م ا˘ه˘ن˘م ،ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت

مادعنا ىلإاو ىنب˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
تاحول بايغو رئازلل راسسم
Óسضف  ،ةيداسشرإاو ةيهيجوت

ل˘˘خاد ىر˘˘خأا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع ن˘˘˘ع
’ ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تا˘˘عا˘˘ق
عات˘م˘ت˘سس’ا˘ب ر˘ئاز˘ل˘ل ح˘م˘سست
،ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ع˘˘سضو حار˘˘ت˘˘قا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ˘˘ل كل˘˘سسم
.ةسصاخلا

تاذب ظفحلاب قحلم ربتعاو
نأا ،ضساروب دمحأا  ،فحتملا
ثارتل˘ل يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘م˘ث˘ت
لÓ˘خ ن˘م نو˘˘كي ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
يذ˘لا ي˘ف˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
تا˘يو˘ط˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل تÓ˘˘˘˘ج˘˘˘˘مو

و ةيفحت˘م˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ةيانب جراخ ضضراع˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
و راوزلا باطقتسس’ فحتملا
 ليعفت
فحتملل ينورتكل’ا عقوملا

،ةيسضارتفا تارا˘يز م˘ي˘ظ˘ن˘تو
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا جاردإا اذ˘˘˘كو
لا˘م˘˘عأ’ا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
يتلا ةيئامنيسسلاو ةينويزفلتلا
قيوسست يف اريبك ارود بعلت
.يفاقثلا ثارتلا

نم ثدحتملا تاذ دكأا امك
ب ةنونعملا ه˘ت˘ل˘خاد˘م لÓ˘خ
نيمثت :يف˘ح˘ت˘م˘لا ج˘يور˘ت˘لا»
نأا «يدا˘˘سصت˘˘قا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سساو
ةيفحتملا ةيبرتلا ةدام لاخدإا
د˘ع˘ي م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ج˘˘ها˘˘ن˘˘م ي˘˘ف

رسشن˘ب ح˘م˘سسي ا˘م˘م ا˘يرور˘سض

تاءاسضفلا هذه ةرا˘يز ة˘فا˘ق˘ث
.لفطلا ىدل ةيفاقثلا

ضصسصختملا مدق ،هتهج نم
مل˘عو ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا را˘ثآ’ا ي˘ف
راثآ’ا م˘ل˘ع م˘سسق˘ب ف˘حا˘ت˘م˘لا
ي˘قر˘سش ،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
ه˘ي˘ف لوا˘ن˘ت Ó˘خد˘ت ،ي˘قزر˘˘لا
هعاونأا فلتخمب فحتملا رود
ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت و در˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘˘ف
ه˘م˘ي˘ق ة˘يا˘م˘ح و ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ةيراسضحلاو ةيفاقثلا
ة˘ل˘سسل˘سس» ةر˘ها˘ظ˘ت نأا ر˘كذ˘˘ي
نم ةمظنم˘لا «تار˘سضا˘ح˘م˘لا

ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ح˘ت˘م˘˘لا فر˘˘ط
«ة˘˘نا˘˘بز د˘˘م˘˘حأا» ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ءايحإا ةبسسانمب تءاج نارهول
يفو فحاتملل يملاعلا مويلا
ثارتلا رهسش  جمانرب ماتتخا

ليربأا81 ذن˘م ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا
نم ديدعلا نمسضتو يراجلا
.ةيفاقثلا ةطسشنأ’ا

لبق ،ةمدخلا ديق عسضوتسس
لوأا  ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن
ةرا˘سصع ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘ط˘ح˘م
راج ،ةليم ةي’وب تايافنلا
 زكرم ىوتسسم ىلع اهزاجنإا
ةماحوب د’وأا ينقتلا مدرلا
.ةي’ولا ةمسصاعب
ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا ح˘˘سضوأاو
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ينقتلا مدرلا زكارم رييسستل
ي˘˘˘˘ف  ،ي˘˘˘˘سشاو˘˘˘˘˘ك ناور˘˘˘˘˘م
عورسشملا اذه نأاب حيرسصت
هلاغسشأا ةقلطنملا يزكرملا
ضصسصخ يذلاو9102 ةنسس
دود˘ح ي˘ف ي˘لا˘م فÓ˘˘غ ه˘˘ل
حمسسيسس ،رانيد نويلم002
نم بعكم رتم08 ةجلاعمب
.ةيموي ةفسصب ةراسصعلا

هذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسو
ل˘ف˘كت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةينطولا ةلاكولا اهديسسجتب
ة˘يا˘سصو تح˘ت تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ف˘˘ي˘˘سضي  ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو
ة˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل  ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ةرا˘˘سصع˘˘˘لا
مدرلا زكار˘م ة˘فا˘ك تا˘يا˘ف˘ن
دجوي يتلاو ةي’ولاب ينقتلا

لÓغتسس’ا ديق  نانثا اهنم
موغلسش و ةليم ازكرم امهو
لمعلا يرجي اميف  ،ديعلا

نيرخآا نيزكرم زاجنإا ىلع
ةريسشمو تنانجات  نم لكب
.ةي’ولا بونجب
ه˘نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا تاذ دا˘˘فأاو
ةرا˘سصع˘لا ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
˘مدر˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ى˘لإا ة˘ل˘ي˘م  جرا˘خ ة˘ع˘قاو˘˘لا

ن˘ع ة˘ما˘حو˘ب د’وأا ة˘ط˘ح˘˘م
ادكؤو˘م ،ج˘يرا˘ه˘سصلا ق˘ير˘ط
ىلع ةرداق ةريخأ’ا هذه نأا
قافآا ةياغ ى˘لإا ا˘ه˘با˘ع˘ي˘ت˘سسا

5302.
نإاف ،ثد˘ح˘ت˘م˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا را˘˘˘ثآ’ا
يذ˘لا ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

ل˘ث˘م˘ت˘ت «ما˘ه˘˘لا»ـب ه˘˘ف˘˘سصو
ةديجلا ةجلاعملا يف اسساسسأا
ا˘˘˘ق˘˘˘فو ةرا˘˘˘سصع˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘˘˘˘˘جرد نأا و ا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘سصخ
ىدعتت ‐هبسسح‐ اه˘ترو˘ط˘خ
.ةلمعتسسملا هايملا ةروطخ
ى˘لإا ه˘نأا˘ب لوؤو˘سسم˘˘لا دا˘˘فأاو
ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م بي˘˘˘كر˘˘˘ت بنا˘˘˘ج

اذ˘ه ن˘م˘سضت˘ي ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ضضاو˘حأا زا˘ج˘نإا عور˘˘سشم˘˘لا
ر˘ب˘خ˘مو ةرا˘سصع˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ت
.ةيعونلا ةبقارمل
ي˘م˘ح˘ي˘سس ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
هعسضو دع˘ب عور˘سشم˘لا اذ˘ه
نوراه ينب دسس ةمدخلا زيح
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ثو˘ل˘ت˘لا ر˘ط˘خ ن˘˘م
دق يتلا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ةرا˘سصع
و باعسشلا قيرط نع هلسصت
م˘˘˘ت ا˘˘˘˘م بسسح  ،نا˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لا
ةداف˘ت˘سسا نأا ا˘م˘ك ،ه˘حا˘سضيإا

ز˘كار˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ةليم ة˘ي’و˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا

 ةطحملا هذه نم
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سسي˘˘˘سس
ز˘كار˘م تآا˘سشن˘م˘ل ل˘˘سضفأ’ا
،ا˘هر˘م˘ع ن˘م د˘˘يز˘˘يو مدر˘˘لا
يذلا   لوؤو˘سسم˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘سسا
ةطحملا هذه نأا  Óئاق فدرأا
ةطسشنأ’ا Óبقتسسم معدتسس
ي˘˘˘سضارأ’ا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةراسصعلا لÓغتسسا ةيناكمإا
ير ي˘ف ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
.ةيعارزلا ليسصاحملا

م .ق

ل.صس

فحاتملل يملاعلا مويلا يف

 نإرهوب «ةنابز دمحأإ» فحتمب ءاقتر’إ ىلع ديكأات

ةليم

ةنسسلإ ةياهن لبق ةمدخلإ زيح تايافنلإ ةراسصع ةجلاعم ةطحم

ةلبقملا عيباسسأ’ا لÓخ
 عيزوت وحن
نكسسم009

يراجيإإ يمومع
تليسسمسسيتب

ةدحو009 ةسصح عيزوت عقوتي
ةيراجيإا  ةيمومع ةينكسس
لÓخ تليسسمسسيت ةنيدمب
اقفو ،ةلبقملا ةليلقلا عيباسسأ’ا
 هب تدافأا امل
.ةي’ولا حلاسصم ،لوأ’ا صسمأا

نأا ،لاسصت’ا ةيلخ تحسضوأاو
يتلا  ،ةينكسسلا ةسصحلا هذه
،يسضاملا نينث’ا ءاسسم تناك
يلاولل ةيدقفت ةرايز لحم

ايلاح دهسشت  ،يوادب صسابع
تاكبسشلا فلتخمب طبرلا لاغسشأا

فرعت يتلاو ةيجراخلا ةئيهتلاو
،زاجن’ا يف ةمدقتم ةريتو

ىلع اهعيزوت عقوتي ثيح
عيباسسأ’ا لÓخ اهيقحتسسم
ىسصقأا ىلع» ةلبقملا ةليلقلا

تاميلعت يلاولا هجوو.«ريدقت
ةيقرتلا ناويد يلوؤوسسمل
يتيريدمو يراقعلا رييسستلاو
ريمعتلاو ةيئاملا دراوملا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلاو
هايملل ةيرئازجلا ةدحوو
ءاهنإا ةرورسضب «زاغلنوسس» ةكرسشو

فلتخمب طبرلا لاغسشأا عيمج
ةيجراخلا ةئيهتلاو تاكبسشلا

كلذو ةينكسسلا ةسصحلا تاذب
اهنم نيديفتسسملا نيكمت دسصق
لاجآ’ا برقأا» يف اهلغسش نم
.«ةنكمملا

يوادب بلاط  ،ىرخأا ةهج نم
عيراسشم ةيريدم يلوؤوسسم
عفر ةرورسضب  ةي’ولاب «لدع»
ةلجسسملا تاظفحتلا ةفاك
004 ةسصح زاجنإا عورسشمب
«2لدع» جمانرب نمسض نكسسم
ةمسصاعب «ربونسصلا» ةقطنمب
ةيسضق اميسس’  ،ةي’ولا
لبق نم ةلجسسملا تاسضارتع’ا

ةقطنملا تاذب يسضارأ’ا كÓم
تاكبسشلا فلتخم لاغسشأا لوح
يف لاجآ’ا  برقأا يف عورسشلاو
اذهب ةيقبتملا لاغسشأ’ا مامتإا
صسفن ىلإا ادانتسسا  ،عورسشملا
.ردسصملا

م.ق
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صسابعلب يديسس
سضرعم ىلع رإوزلل تفلم لابقإإ

 ثإرتلإو خيراتلإ بتك
بت˘˘˘ك ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م فر˘˘˘˘ع
مظنملا ثارت˘لاو خ˘يرا˘ت˘لا
ةليمجلا نونفلا ةسسردمب
ةبسسانمب ضسابعلب يديسسل
ر˘ه˘سش تا˘ي˘لا˘ع˘ف ما˘ت˘˘ت˘˘خا
تف˘˘ل˘˘م لا˘˘ب˘˘قإا ،ثار˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ا˘م˘ي˘سس’ راوز˘ل˘ل
.نييعماجلا

ضضر˘ع˘م˘˘لا ضصسصخ د˘˘قو
ملاعم˘لاو خ˘يرا˘ت˘لا بت˘كل
ثار˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
يدا˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘لاو يدا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
راطإا يف كلذو ةقطنملل
فيرعتلاو ثارتلا ني˘م˘ث˘ت
ن˘م ة˘ح˘ير˘˘سش ر˘˘ب˘˘كأ’ ه˘˘ب
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو  ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘ب تحر˘˘˘˘˘سص
يفاقثلا ثارت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
ةفاقثلل ةيلحملا ةيريدملاب
ةمظنملا ةئيهلا نو˘ن˘ف˘لاو
.ثدحلل
هنأا  ،ةبيرع ءافو تفاسضأاو
ضضرعملا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت
ةب˘ت˘كم˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
د˘˘م˘˘ح˘˘م» ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا رادو «ي˘طا˘ب˘ق˘لا
د˘يد˘عو «ن˘ي˘سسا˘ي بتا˘˘ك»
،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

رهسش ءايحإا نأا ىلإا ةريسشم
˘ما˘ع˘لا اذ˘ه ز˘ي˘م˘ت ثار˘ت˘لا
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ةرا˘˘يز˘˘ب
هذه ثارتب رثكأا فيرعتلل
حا˘˘م˘˘˘سسلاو ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘هر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ضضرعم ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب
ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
.ةبسسانملاب ةمظنملا

ر˘يد˘˘م ر˘˘كذ ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
مت هنأا «يطاب˘ق˘لا د˘م˘ح˘م»
رهسش ءايحإا يف ةكراسشملا

تاقحلم فرط نم ثارتلا
ءاجرأا ةفاك ربع ةبتكملا
تنا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
نب ةقحلم نم ةقÓطن’ا

اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ي˘سشلا ة˘ب˘˘ي˘˘سشع
فد˘˘ه˘˘ب كلذو فز˘˘ي˘˘ف˘˘˘سس
ر˘ب˘ع لا˘ف˘طأÓ˘ل ،حا˘م˘˘سسلا

ةرا˘˘يز˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ة˘˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لا ضضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع فرعتلاو ةبسسانملاب
يدامÓلاو يداملا ثارتلا
.ةقطنملل
وطسسوق ي˘لÓ˘ي˘ج فدرأاو
تاذ ي˘˘ف م˘˘ت ه˘˘˘نأا Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
تارسضاحم ميظنت راطإ’ا
فر˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘سسأا

ثار˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘مو
ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف
ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا نو˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل
نبو مسساق نيزلا نينانفلل
ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو ةدا˘˘˘˘ق و˘˘˘˘حر
ة˘˘ير˘˘˘يو˘˘˘سصت˘˘˘لا ت’آÓ˘˘˘ل
ضسيردإا نا˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا

ةيديلقتلا ةسسبلأÓل حانجو
ضصاخلا يديلقتلا يحلاو
ضضر˘ع˘˘مو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
Ó˘سضف زر˘ط˘م˘لا جر˘˘سسل˘˘ل

رو˘˘˘˘˘˘سص ضضر˘˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘˘ع
ثارت زرب˘ت ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف
.ةي’ولا

فر˘ع ،اذ˘ه ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ما˘ت˘˘ت˘˘خ’ا ل˘˘ف˘˘ح
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘م
ع˘م ة˘ي˘ن˘ف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا
خ˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘˘خ بسصن
ثيح يديلقتلاو يبعسشلا
ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط م˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ت
تا˘˘ف˘˘سصو˘˘ب ي˘˘سسكسسكلا

ثارتلا ءارث  زربت ةفلتخم
ام يف ةق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل يدا˘م˘لا
 .ةيديلقتلا قابطأ’ا ضصخي

م.ق

نازيلغ
 ةيمسسوملإ سسطاطبلإ نم نط052 قيوسست يف عورسشلإ
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ار˘˘˘خؤو˘˘˘م عر˘˘˘˘سش
052 قيوسست يف نازيلغ
ضسطا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ط
فرغب ةنزخملا ةيمسسوملا
ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،د˘ير˘ب˘ت˘لا

.ةيحÓفلا حلاسصملا ريدم
يد˘ير˘ت مÓ˘عو˘ب ح˘˘سضوأاو
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ضسطاط˘ب˘لا جو˘ت˘ن˘م جار˘خإا

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘م
راطإا يف جردني هقيوسستو
تاجتنملا طب˘سض ج˘ما˘نر˘ب
كÓهتسس’ا تاذ ةيحÓفلا
«ك’ا˘˘بر˘˘ي˘˘سس» ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت نا˘˘م˘˘˘سض د˘˘˘سصق
تاذ ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب قو˘سسلا
ع˘˘˘سساو˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا

رارقتسساو قوسسلا طبسضو
يف تفر˘ع ي˘ت˘لا را˘ع˘سسأ’ا
ا˘عا˘ف˘ترا ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

.اريبك
ةيلمعلا هذه ىلع فرسشتو
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
اذهو ةيحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

فر˘˘˘غ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىد˘حأ’ ة˘ع˘با˘ت د˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ع˘˘ق˘˘ت ضصاو˘˘خ˘˘لا
تاذ ق˘˘˘فو ة˘˘˘ندا˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ى˘لإا را˘سشأا يذ˘لا رد˘سصم˘لا
مت دق ةروكذملا ةيمكلا نأا
ةي’ولا قاوسسأ’  اههيجوت
و ترا˘ي˘˘ت تا˘˘ي’و اذ˘˘ك و
. نارهوو ضسابعلب يديسس
قيوسست ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘م˘ت˘سستو
ةفسصب ضسطاطبلا نوزخم
ينج ةيا˘غ ى˘لا ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
ضسطاط˘ب˘لا تا˘ي˘م˘ك ى˘لوأا
تا˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةروا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

و ترا˘˘ي˘˘ت و م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسم
ردسصملا بسسح ،ركسسعم
 .هتاذ
ا˘عد ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف و
ةيحÓفلا ح˘لا˘سصم˘لا ر˘يد˘م
نيلما˘ع˘ت˘م˘لا و ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
رامث˘ت˘سسÓ˘ل ن˘يدا˘سصت˘ق’ا
د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ لا˘ج˘م ي˘ف
فلتخم رفوت نامسض دسصق
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

رارق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
 .ةنسسلا رادم ىلع اهراعسسأا

جأاو

امبسسح  ،ةنسسلا هذهل فايطسص’ا مسسومل ابسسحت  ،ائطاسش24 زيهجت لاغسشأا مناغتسسم ةي’وب ايلاح يرجت
.ةي’ولا حلاسصم ىدل ،صسمأا ملع

يلاو نأا ردسصملا ضسفن حسضوأا
ناك ،ةيحلوب ىسسيع ،مناغتسسم
اذهل دقع عامتجا لÓخ دنسسأا دق
ةينقتلا تايريدملا ىلإا ضضرغلا

7) ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ةدع (تاسسسسؤو˘م6و تايريد˘م
ةهجاولا ةئيهت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت لا˘غ˘سشأا
،ةيسسيئرلا تاقر˘ط˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا

نارود˘˘˘لا روا˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس’
فقاومو ءارسضخلا تاحاسسملاو
ةرا˘نإ’ا ح˘˘ي˘˘ل˘˘سصتو تارا˘˘ي˘˘سسلا
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةكرح ميظنتو ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘ن
.رورملا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا لوؤو˘سسم˘˘لا بلا˘˘طو
،راديسسوك عمجم ،ةي’ولل لوأ’ا
ةقلعتم لاغسشأا ةدعب موقي يذلا
مناغتسسم ةنيدم يومارت زاجنإاب
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘غ˘˘سشأ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا˘˘ب
نارود رو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسم
اذه حتف ىلا يعسسلاو ردنمÓسص
بر˘قأا ي˘ف يو˘ي˘˘ح˘˘لا كل˘˘سسم˘˘لا

 ةسشرولا ميعدتب نكمم تقو
ي˘ف ن˘ي˘ماود˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لاو
.مويلا

تق˘ل˘ط˘نا  ،كلذ ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو
ة˘˘ع˘˘سساو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،لوأ’ا ضسمأا
لخاد نارود روحم51 ةئيهتل
ي˘ف  ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م لو˘˘حو
ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طا

تا˘حا˘سسم˘ل˘ل را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإاو

ريدملا ،هركذ امبسسح  ،ءارسضخلا
دبع نيدلا رون ةئيبلل يئ’ولا
.قودسصلا

ةسسسسؤوم عم قيسسنتلاب مت امك
ديسصلا ئجÓمو ئناوم رييسست
م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ي’و˘˘ل ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ينقتلا مدرلا زكارم يتسسسسؤومو
ميظ˘ن˘ت  ،«ة˘ف˘ي˘ظ˘ن م˘نا˘غ˘ت˘سسم»و
تلمسش ةع˘سساو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح
ة˘ه˘جاو˘لاو رد˘ن˘مÓ˘˘سص ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م
يتلا «ة˘ل˘ب ن˘ب د˘م˘حأا» ة˘ير˘ح˘ب˘لا
راوز˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘فاو˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت
م˘سسو˘م لÓ˘خ ن˘ي˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لاو
تاذ ف˘˘ي˘˘˘سضي  ،فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سص’ا
.لوؤوسسملا

مناغتسسم ةي’و حلاسصم تناكو
ام ةنسسلا هذه لÓخ تدسصر دق
را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘˘م01 ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق
تايدلبلا ةدئافل ةيلام تاناعإاك
ل˘كل جد نو˘ي˘ل˘م1) ةيل˘حا˘سسلا
لا˘غ˘سشأ’ا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل  ،(ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ئطاو˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ة˘يرور˘سضلا

اذه˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ع˘فرو
.مسسوملا
ئطاوسش ىلع د˘فاو˘ت ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
(ئطاسش93) م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و
م˘سسو˘م لÓ˘خ ي˘سضا˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ار˘خأا˘ت˘م أاد˘ب يذ˘لا فا˘ي˘ط˘˘سص’ا
انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت بب˘سسب
03و ضسط˘˘˘˘˘˘سسغأا51 ن˘˘˘ي˘˘˘ب)

نويلم3.4 (0202 ربم˘ت˘ب˘سس
9 نم ديزأا لباقم  ،فاطسصم
،9102 لÓخ فاطسصم نييÓم
 .هيلإا ةراسشإ’ا تمت امك

0081 نم ديزأا عيزوت بقتري
ة˘˘غ˘˘ي˘˘˘سصب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسس ةد˘˘˘حو
ةنيدمب يرا˘ج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ناوج˘ي ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ةد˘ي˘ع˘سس
ضسمأا ،هنلعأا امبسسح  ،لبقملا
ديعسسلا ،ةي’ولا يلاو ،لوأ’ا
حر˘˘˘˘سص يذ˘˘˘˘لا ، دو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سس
ةرايز ضشماه ىلع ةفاحسصلل
زاجنا لاغسشأا ةريتو˘ل ة˘ن˘يا˘ع˘م
ربع ن˘كسسلا عا˘ط˘ق ع˘يرا˘سشم
ضصرخوبو حيسشلا رهظ ءايحأا

هنأا ةي’ولا ةمسصاعب مÓسسلاو
ة˘سصح˘لا هذ˘ه ع˘يزو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ناوج ره˘سش ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘ن˘كسسلا
.لبقملا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا ته˘˘ت˘˘نا د˘˘قو
هذه نسضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘لا
اه˘ط˘بر لÓ˘خ ن˘م تا˘ن˘كسسلا
بر˘˘˘سشلا ها˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘كب˘˘˘˘سشب
ع˘سضوو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلاو
ضسف˘˘ن˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو  ،ة˘˘˘ف˘˘˘سصرأ’ا
لاغسشأا نأا دكأا يذلا ردسصملا

يتكبسشب عقاوملا تاذ طبر
ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس ءا˘بر˘ه˘كلاو زا˘غ˘لا
.لبقملا عوبسسأ’ا

يلاولا لهمأا راطإ’ا اذه يفو
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ءاهتنÓل مايأا01 ةدم زاغلاو
ار˘ي˘سضح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘˘م
.تانكسسلا هذه عيزوتل

ضسيئرل تاميلعت ىدسسأا امك
لمع عيرسست لجأا نم ةرئادلا
يبلاط تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد نا˘ج˘ل
فدهب نكسسلا نم عونلا اذه

ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا
د˘عو˘م˘لا ي˘ف ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.ددحملا
ة˘ير˘يد˘م ل˘ج˘سست  ،ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل
ا˘ي˘˘ن˘˘كسس ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘كسسلا
ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ا˘ي˘لا˘م˘جا
ب ردق˘ي ة˘ي’و˘لا˘ب يرا˘ج˘ي’ا

م˘ت ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو632.51
نكسسم333.11 اهنم ميلسست
ةدحو309.3 دجوت نيح يف
رو˘˘ط ي˘˘ف ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسس
.زاجن’ا

يلاولا نياع ،ىرخأا ةهج نم
نم ديدعلا ةرايزلا هذه لÓخ
ةغيسصب ةين˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
ي˘˘ح˘˘ب م˘˘عد˘˘م˘˘لا يو˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م د˘يزأا ل˘م˘سشتو «مÓ˘˘سسلا»
نأا ازربم  ،ةينكسس ةدحو003
ةريتو فر˘ع˘ت ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه
ة˘نرا˘ق˘م ة˘عرا˘˘سست˘˘م لا˘˘غ˘˘سشأا
.ةيسضاملا ةنسسلاب

تا˘سشرو ا˘˘سضيأا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ن˘˘˘˘كسسلا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ضضع˘˘˘˘ب
(م˘يد˘ق ج˘ما˘نر˘ب) ي˘م˘ها˘˘سست˘˘لا
مÓسسلاو  حيسشلا رهظ ييحب
،زاجن’ا يف ارخأات فرعت يتلا
ىلإا نييراقعلا نيقرملا ايعاد

دسصق اهنم ءاهتن’ا ةرورسض
نم اهيقحتسسم ىلع اهعيزوت
  .نيبتتكملا

94 ىلع ةقفاوملا و..
 ةحسشرتم ةمئاق

ةمئاق94 ىلع ةقفاوملا تمت

ةد˘ي˘ع˘سس ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
21 موي ةررقملا ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

،م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح مدا˘˘ق˘˘لا ناو˘˘ج
ةيبودنملا ىدل  ،لوأ’ا ضسمأا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
.تاباختنÓل
ي˘ئ’و˘لا ق˘˘سسن˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو
دبع لامك ،ةي˘بود˘ن˘م˘لا تاذ˘ل
لوبق مت هنأا  ،لÓم نامحرلا

باز˘حأا ضصخ˘˘ت ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق71
ةمئاق23 و ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ثي˘˘ح رار˘˘حأا ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘ل
ةعبرأاب رفظ˘ل˘ل نو˘سسفا˘ن˘ت˘ي˘سس
يبعسشلا ضسلجملا يف دعاقم
.ينطولا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘بود˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تسصسصخو
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
اعقوم072 ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسب
ةعاق24 و را˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘ل

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ة˘ما˘قإ’ ة˘ي’و˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
21 تايعير˘سشت˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ضسف˘ن˘ل ا˘ق˘فو ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
. ردسصملا
ةبخانلا ةئيهلا مسضت ،ةراسشإÓل
873.642 ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘ب
ىلع نيعزوم ةبخان و ابخان
ربع تيوسصتل˘ل ا˘ب˘ت˘كم626
7505 مهرطؤويو ازكرم531
.انوع

م.ق

ي.ف

فايطسص’ا مسسومل ادادعتسسا

مناغتسسمب ائطاسش24 زيهجت

ةديعسس

نإوج ةياهن «يعامتجإ»  نكسسم0081 نم ديزأإ عيزوت

نيب ةمأاوتلا راطإا يف
:تايفسشتسسملا

نإرهو نم يبط قيرف
ترايتب  لحي

نم نوكم يبط قيرف هجوت
،ضسما ،نارهو نم ابيبط03
ءارجإا لجأا نم ترايت ىلإا

راطإا يف ةيحارج تايلمع
 ىفسشتسسملا نيب ةمأاوت
روتكدلا» نارهول يعماجلا
ةدعو «بجرز نب
ةيئافسشتسسا تاسسسسؤوم
نم ملع امبسسح ،ترايتب
.يحسصلا قفرملا اذه
ء’ؤوه يرجي نأا رظتنيو
ةذتاسسأا مهنم ءابطأ’ا

ةحارجلا يف نيسصتخم
تاسصوحف ةدع ،ةماعلا

يف ةيحارج تايلمعو
اهنم ةفلتخم تاسصسصخت

ةحارجو لافطأ’ا ةحارج
،ديلوتلا و ءاسسنلا ضضارمأا

.هل ةراسشإ’ا تمت امبسسح
ةيحارجلا تÓخدتلا ماقتسسو
ةيبطلا تاسصوحفلاو
ىوتسسم ىلع ةسصسصختملا

رسصقو ترايت تايفسشتسسم
ةيدهم اذكو ةدنرفو ةلÓسشلا

.رقوسسلاو
ىفسشتسسملا نإاف ،ةراسشإÓل
ةدع عقو نارهول يعماجلا
تقو يف ةمأاوت تايقافتا
ةي’و تايفسشتسسم عم قباسس
ةمأاوت دقع مت امك ،ةركسسب
جÓعلا ةحلسصم نيب ام ىرخأا
نارهو ىفسشتسسمب ءايميكلاب
.نازيلغ ىفسشتسسمو يعماجلا

ةحلسصملا ضسفن تماق امك
مقاط و نيسصتخم نيوكتب

ةدئافل لهؤوم لماكتم يبط
ءايميكلاب جÓعلا ةحلسصم
يتلا كرتلا نيع ىفسشتسسمب
فنطلا ةقطنم ايلاح يطغت
ةمركلا نيع اذكو ينارهولا

 .ضسيليلتوب و
م.ق
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لاقتنإ دعومل ديدج روسصت
ديردم لاير ىلإإ يبابم

بيسسوج ريهسشلا ينابسسإ’ا يمÓعإ’ا قثي
يف ،«وتيغنريسشلا» جمانرب مدقم ،لوريرديب
ي˘سسنر˘ف˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ي˘سس د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير نأا

اذه ،نامريج ناسس ضسيراب مجن ،يبابم نايليك
ناسس عم يباب˘م د˘قا˘ع˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘يو.فيسصلا

لا˘˘˘˘˘˘˘ير نأا ’إا ،2202 ف˘ي˘سص ي˘ف نا˘مر˘ي˘˘ج
ىلع ،فيسصلا اذه همسض ىلع رسصي ديردم
لاقو.هيلع ءاقبإ’ا يف هيدان ةبغر نم مغرلا
اذه ديردم لايرل عقويسس يبابم» :لويرديب
وأا ناو˘˘ج ي˘˘ف ا˘˘مإا كلذ م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ،ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ةروسص ىلع لويرديب قلع امك.«ةيليوج
بختنمل اميزنب ميرك ةدوعب يبابم بيحرت
،ا˘سسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘م ي˘ف ا˘ًع˘م» :لا˘قو ،ا˘˘سسنر˘˘ف
.» ديردم لاير يف اًبيرقو
ىلإا تراسشأا دق ريراقت كانه نأا ركذلاب ريدج
لوسصحلا طرتسشيسس نامريج ناسس ضسيراب نأا

نويلم002‐081 نيب ام حوارتي غلبم ىلع
.فيسصلا اذه يبابم عيبل رطسضا اذإا وروي

عفإدم بقإري يسسليسشت
إورك’ غروبسسفلوف

ع˘فاد˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت قو˘˘ت˘˘ي
قوسس يف ،اورك’ ضسنسسكام ،غروبسسفلوف
.لبقملا فيسصلا يف ت’اقتن’ا

يعدت يتلا ،«دنÓسشتيود ياكسس»ـل اًقفو اذه
ةد˘سشب نو˘ب˘ج˘ع˘˘م «زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا» ي˘˘لوؤو˘˘سسم نأا
.اًماع12 رمعلا نم غلابلا بعÓلاب
اذ˘ه ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا ي˘ف اور˘˘ك’ ق˘˘لأا˘˘تو
يناملأ’ا يدان˘لا ع˘م د˘ق˘ع ه˘يد˘لو ،م˘سسو˘م˘لا
.4202 ماعلا ىتح رمتسسي
ضضفر د˘ق˘ف ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘ف درو ا˘م بسسح˘بو
د˘قو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ق˘ف˘سصلا د˘يد˘م˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا
.فيسصلا اذه لÓخ ليحرلا يف بغري
هينج نويلم62 ةميقب ضضرع نوكي دقو
.عيبلاب غروبسسفلوف عانقإ’ ًايفاك ينيلرتسسإا

مجاهم يرتسشن دق :رياكسسلوسس
نياك نع ينولأاسست ’ نكل إديدج

رانوغ يلوأا ،دتيانوي رتسسسشنام بردم كرت
عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ًحو˘ت˘ف˘م با˘ب˘لا ،ر˘يا˘كسسلو˘سس
.لبقملا فيسصلا قوسس يف ديدج مجاهم
ضضفر ،ماهلوف عم ةيسضاملا ةليللا لداعت دعبو
لوح ةلئسسأا ىلع ةباجإ’ا يجيورنلا بردملا
.نياك يراه ،ماهنتوت مجاهمب دتيانوي مامتها

بلق ءارسش دتيانوي ريدم دعبتسسي مل ،كلذ عمو
ىلع ،مسسوملا دعب ام ةرتف لÓخ رخآا موجه
دقع ىلع ينافاك نوسسنيدإا عيقوت نم مغرلا

رياكسسلوسس رسصيو.يسضاملا عوبسسأ’ا ديدج
فيسصلا لÓخ قيرفلا نيسسحت ديري هنأا ىلع
.ديدج مجاهم ةفاسضإا كلذ لمسشي دقو ‐

يدوعسس حÎقم سشقانيسس افيف
Úماع لك لايدنوŸإ ةماقإ’

ةسشقانمل مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا دعتسسي
نأا˘سشب ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل يدو˘ع˘سسلا دا˘ح˘ت’ا حر˘ت˘˘ق˘˘م
نم ً’د˘ب ن˘ي˘ما˘ع ل˘ك م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘ك م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيعمجلا عامتجا يف ًا˘ي˘لا˘ح ع˘ب˘ت˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
.ةعمجلاو ضسيمخلا ةيمومعلا

هرمتؤوم لامعأا لود˘ج ر˘سشن˘ب «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ما˘قو
خ˘˘˘يرو˘˘˘يز ي˘˘˘ف د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا ،17ـلا
.ويديفلا ربع ةيرسسيوسسلا

ى˘ل˘˘ع تيو˘˘سصت˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا د˘˘ه˘˘سشي˘˘سسو
،يسساسسأ’ا ماظنلا ىلع ةحرتقملا تÓيدعتلا

ىلإا ةفاسضإا يسساسسأ’ا ماظنلا قيبطت حئاولو
تاداحت’ا نم ةمدقملا تاحرتقملا ةسشقانم
ن˘م حار˘ت˘قا ا˘ه˘ن˘ي˘بو ،ضسل˘ج˘م˘˘لاو ءا˘˘سضعأ’ا
موهفم ريوطتب بلاطي يكياماجلا داحت’ا
،ةيلودلا ةيئا˘سسن˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘ق˘با˘سسم˘لا

بلطي ،ةبعلل يريبيللا داحت’ا نم حارتقاو
تاقباسسم لبقتسسم ضصوسصخب حارتقا ميدقت
ءاسسؤور لزع وأا باختناو ،بابسشلل «افيفلا»
.ةيبيدأاتلا ةنجللا ءاسضعأاو ضسيئرلا باونو

¤إإ علطتي نياك
مخسض سضرع يقلت
يتيسس Îسسسشنام نم

يراه ماهن˘تو˘ت م˘جا˘ه˘م ن˘ل˘عأا
ىلإا لاقتن’ا لسضفي هنأا ،نياك
نع هليحر دعب يتيسس رتسسسشنام
.يلاحلا هقيرف
نإا «روريم اذ» ةفيحسص لوقتو
ديري هنأا حسضوأا ،اًماع72 ،نياك
اذ˘ه ن˘ي˘ل ترا˘ه تياو ةردا˘˘غ˘˘م
باقلأ’اب زوفلا فدهب فيسصلا

ةسصرف لسضفأا يتيسسلا مدقيسسو
.كلذل
دعتسسم يتيسس نأا نياك دقتعيو
ضضرع ميدقتب همامتها ةعباتمل
ن˘م ار˘˘ت˘˘ل˘˘كنإا ن˘˘ت˘˘با˘˘ك د˘˘ير˘˘يو
يأا ى˘لإا عا˘م˘˘ت˘˘سس’ا ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت

.ضضورع
هينج فلأا002 نيك ىسضاقتيو
فرعيو عوبسسأ’ا يف ينيلرتسسإا
يف ريثكلا بسسكي نأا نكمي هنأا
اذ˘˘˘ه نو˘˘˘كي د˘˘˘قو ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘ت˘˘سصر˘˘ف ف˘˘ي˘˘˘سصلا
م˘خ˘سض د˘ق˘ع ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
ديدج ةرك بعلم ىلإا لاقتن’او
.لماكلاب
بقار˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسلا نأا ود˘˘˘ب˘˘˘يو
ماهنتوت نأا نيح يف تاروطتلا
عيبلا يف ةياغلل اًددرتم نوكيسس
.يسسليسشت يندنللا هسسفانمل
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«صسوكنÓب يخورلا» ‘ ءاقبلل صضاسضعلا عم يئدبم قافتا دوجو ¤إا راسشأا

نامزيرغ ةداعتسسإ ىن“أإو ..ةمعن انعم زيرإوسس دجإوت :وكيتلتأإ سسيئر

ضسي˘ئر ،وز˘ير˘ي˘سس ي˘كير˘˘نإا ق˘˘ل˘˘ع
ءاقب ضصرف ىلع ،ديردم وكيتلتأا
ضسيول ينايوغوروأ’ا قيرفلا مجن
ن˘˘م ه˘˘ف˘˘قو˘˘م كلذ˘˘كو ،ز˘˘يراو˘˘سس
ن˘م نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأا ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسا
.ةنولسشرب
و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا ى˘˘لإا ز˘˘يراو˘˘سس م˘˘سضناو
علطم ،ةنولسشرب نم اًمداق ،ديردم
ل˘حر ا˘م˘ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

«ضسوكنÓبيخورلا» نع نامزيرغ
ل˘ب˘ق «و˘˘ن بما˘˘ك» ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
.نيمسسوم
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف وز˘ير˘ي˘˘سس لا˘˘قو
:ةينابسسإ’ا «ري˘سس ا˘ن˘يدا˘ك» ة˘عاذإ’
نو˘˘كي نأا ة˘˘م˘˘ع˘˘˘ن تنا˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ل»
دقتعأا ،مسسوملا اذه انعم زيراوسس
ن˘م و˘ه ح˘ي˘ح˘سص ،ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا
يفيسس هنأا دقتعأا ينكل ،ررقيسس
.«هدقعب
لينويل يني˘ت˘ن˘جرأ’ا د˘جاو˘ت ن˘عو
ديردم يف ،ةنولسشرب دئاق ،يسسيم
:لاق ،زيراوسس عم ءادغلا لوانتو
م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح م˘˘ه˘˘يد˘˘ل نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا»
يأا ي˘ن˘ع˘ي ’ اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
م˘ه˘يد˘ل نأا ح˘سضاو˘لا ن˘˘مو ،ءي˘˘سش
.«ةديج ةقÓع
ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر لو˘˘˘حو
:لاق ،نامزيرغ ناوطنأا يسسنرفلا

،هتداعتسسا ىنمتأا ،عئار بع’ هنإا»
ديري ةنولسشرب نأا دقتعأا ’ نكل
دعسسيسس قيرف يأا ،هنم ضصلختلا
.«هلثم بع’ دوجوب
يلاغتربلا لبقتسسم نع هلاؤوسسبو
لو˘ح ددر˘ت ا˘مو ،ضسكي˘ل˘ي˘˘ف واو˘˘ج
اذ˘ه˘ل ة˘ح˘سص ’» :با˘جأا ،ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر
نوكيسس ،م˘ل˘قأا˘ت˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع ،ر˘مأ’ا

.«مدقلا ةرك يف نيبعÓلا مهأا دحأا
بقل قيقحت يف هقيرف ضصرف نعو
د˘ي˘حو˘لا ءي˘سشلا» :لا˘ق ،«ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا»
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا و˘˘˘ه ه˘˘˘فر˘˘˘عأا يذ˘˘˘˘لا
قيرف دجوي ’و ،ةبعسص تايرابملا

موي اًلاطبأا نوكن نأا ديرن ،ريغسص
ع˘˘ج˘˘سشم˘˘لا» :فا˘˘˘سضأاو .«تب˘˘˘سسلا
رفاسس ،ديردم وكيتلتأا بحي يذلا

مز˘ت˘لاو م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ى˘لإا
ع˘ي˘م˘ج مار˘ت˘حا بج˘ي ،ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘لا˘˘ب
.«تبسسلا موي ةيحسصلا تاءارجإ’ا

يف داتعملا نم هنأا ودبي» متخو
ةارابم˘لا ي˘ف ج˘يو˘ت˘ت˘لا ا˘ن˘خ˘يرا˘ت
،زوفلل جورخ˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ةر˘ي˘خأ’ا

ليلقلا ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي نأا ى˘ن˘م˘تأاو
.«ظحلا نم

ر .ق ^

برد˘م ،’و˘يدراو˘غ بي˘ب لا˘˘ق
ه˘ق˘ير˘ف نإا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ل˘كسشب رو˘ه˘ظ˘لا ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
يسسليسشت ةهجاوم لبق لسضفأا
،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن يف
˘˘˘ما˘˘˘مأا (2‐3) ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
،نو˘ي˘˘ب˘˘لأا فو˘˘ه د˘˘نآا نو˘˘ت˘˘يار˘˘ب
.يسضاملا ءاثÓثلا

دعب فادهأا3 نوتيارب لجسسو
هر˘˘خأا˘˘ت لو˘˘ح˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘حار˘˘ت˘˘سس’ا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ث˘م زو˘ف ى˘لإا ن˘ي˘فد˘ه˘ب
يذلا ،يزيلجنإ’ا يرودلا لطب
و˘ل˘ي˘سسنا˘˘ك واو˘˘ج در˘˘ط˘˘ب ر˘˘ثأا˘˘ت
.لوأ’ا طوسشلا يف ركبملا

يرودلا عرد يتيسس لمحيسسو

لبقملا د˘حأ’ا مو˘ي ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘قو نو˘تر˘ف˘يإا ما˘˘مأا
قيرف ىلع زاف يذلا ،يسسليسشت

كلذكو يرودلا يف ’ويدراوغ
داح˘ت’ا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ي˘ف
ىلع عارسصلا ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
يف ةيدنأÓل يبوروأا بقل ربكأا

.يام92
ني˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ’و˘يدراو˘غ لا˘قو
دسض11 بع˘ل˘لا بع˘سصلا ن˘˘م»
01 دسض11 .نوتيارب مامأا11
ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ن اذ˘ل ا˘ب˘ع˘سص نو˘˘كي
.«يئاهنلا لبق نسسحتلا

مدقت˘لا د˘ع˘ب ف˘سسأÓ˘ل» فا˘سضأاو
،ةعرسسب افد˘ه ا˘ن˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،0‐2

ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ط˘˘˘غ˘˘˘سض د˘˘˘ع˘˘˘بو
ملو قاهرإ’اب انرعسش ،ضسفانملا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ن˘ع˘سسو˘˘ب ن˘˘كي
انرسسخو ...ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ةر˘كلا
.«ةارابملا

ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس نأا ’و˘˘يدراو˘˘غ د˘˘˘كأاو
ةلاح ضصوسصخب لؤوافتلاب رعسشي
جر˘خ يذ˘لا نا˘غود˘ن˘غ يا˘كل˘يإا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ك ي˘نا˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا ن˘˘م
.يزارتحا

رعسشي» ينابسسإ’ا بردملا لاقو
يه ةلكسشملا .لؤوافتلاب بيبطلا

ي˘˘˘ف ضضكر˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘ك
جاعزإ’ا ضضعبب يناثلا طوسشلا

.«ةرطاخملا ديرأا نكأا ملو

لاطبأ’إ يئاهن يف لكسشلإ إذهب رهظن نل :’ويدرإوغ

دلا˘نور ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب برد˘م د˘كأا
رهظأا يسسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل نأا نا˘مو˘ك
بعللا ليحت˘سسم˘لا ن˘م ه˘نأا مو˘ي˘لا
2‐1 ةراسسخلا دعب كلذو هنودب
تاسسفانم نمسض وغيف اتليسس مامأا
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م73 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
.ينابسس’ا

اذإا» :ءاقللا بقع ناموك حّرسصو
وهف لوأ’ا طوسشلا نع انثدحت
رثكأا يف انل ثدح امل ضساكعنا

لكسشب انبعل ثيح ،ةارابم نم
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ضصر˘ف˘لا ا˘ن˘ق˘ل˘خو د˘ي˘˘ج
ةدحاو ةرك نم مسصخلا لسصي
طو˘˘سشلا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو ،ل˘˘ج˘˘سسيو
.«لداعتلاب
نكي مل يناثلا طوسشلا» :فاسضأاو
افده انيقلت ثيح ،ةدوجلا ضسفنب
ثدحي اذهو ،ءاقللا انرسسخو ايناث
نوكت ’ يتلا تاقوأ’ا يف امئاد
.«اظوظحم يف
يسسيمل ةريخأ’ا ةارابملا» :عباتو
’ هنأ’ كلذ لمأان ’ ؟ون بماك يف
،م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف بع’ ل˘˘سضفأا لاز˘˘ي
ليحتسسملا نم هنأا مويلا رهظأاو

افده03 لجسس وهف ،هنودب بعللا
.«طاقنلا نم ريثكلا انوحنم
يسسيم رارمت˘سسا» :نا˘مو˘ك م˘ت˘خو
ن˘كل ،ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ه˘˘ل لاؤو˘˘سس و˘˘ه

نأا لمأا˘ن ق˘ير˘ف˘ل˘لو ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ن˘كي م˘ل اذإا ه˘نأ’ ،ا˘ن˘ع˘م ر˘م˘˘ت˘˘سسي
كو˘كسش ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي˘سس ادو˘جو˘م
.«فادهأ’ا لجسسيسس نم لوح

يسسيم نودب بعللإ ليحتسسملإ نم :ناموك
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يدانلل قباسسلا يسضايرلا ريدملا ضصخ
،ةمارع قراط ،ين˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
نع هيف ثدحت قيسش راوحب «مÓسسلا»
مل هنأاو ةسصاخ هرطاخ يف لوجي ام لك
دعب نيلماك ن˘ي˘م˘سسو˘م لاو˘ط ثد˘ح˘ت˘ي
عمج يذلا ةريخأ’ا ةلوجلا ءاقل ثادحا
دا˘˘ح˘˘تا ف˘˘ي˘˘سضلا˘˘ب «ي˘˘سس ضسا ي˘˘˘سس»ـلا
ل˘˘ك ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا
جراخ اهسشياع يتلا ثادح’او ليسصافتلا
«تي˘ب˘لا»ـل ه˘تدو˘˘ع˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةداعإا لجأا نم Óجآا وأا Óجاع نوكتسس
. هقيرفل و هسسفنل رابتع’ا

،ةمارع كديع حسص :«مÓسسلا»
؟ كلاوحأا يه فيك

لك يخأا كديع حسص :ةمارع قراط
ر˘ي˘˘خ˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ة˘˘مأ’او تنأاو ما˘˘ع
بع˘سشلا ئ˘ن˘ها نأا ي˘ل ح˘م˘سساو ة˘ي˘فا˘˘عو
اعافد هناوفنعو هتلاسسب ىلع ينيطسسلفلا

ىنمتن اهيف قحلل اقاقحإاو ةيسضقلا نع
.ةديعسس ةياهن مهل

ىسضم ام لك دعب قراط وه نيأا*

؟نيتنسسلا لاوط
يتلئا˘ع ضسلا˘جأاو ي˘ترا˘ج˘ت ضسرا˘مأا**

ةحسصلا ةمعن ىلع هلل دمحلاو
ارخؤوم ةدوعلا نم بيرق تنك*

؟ثدح اذام قيرفلا ةدايقل
ةكرسش يلوؤوسسم نم ’اسصتا تيقلت**

ادد˘ج˘م تي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘تدا˘˘عا د˘˘سصق را˘˘ب’ا
ل˘ك ى˘ل˘ع تق˘ف˘تا ي˘ن˘نأا لو˘ق˘لا ن˘كم˘يو
،دقعلا ىتح تعقو و ةريغسصو ةريبك
ينأا ةجحب ءيسش لك فقوت اهدعب نكلو
انأاو قيرفلا ةدايق يننكمي ’و بقاعم
كلذ ىلإا تعسس يتلا فارطأ’اب ملع ىلع
مكيدهي يبر» ربنملا اذه نم اهل لوقأاو
ى˘ل˘ع را˘بآ’ا ة˘كر˘سش ر˘كسشأا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ..»
تنك يناأاو ةسصاخ يتامدخ يف مهريكفت

ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ظ ن˘سسح د˘˘ن˘˘ع
.يرييسست

تيبلا اهسشياع ةريثك ثادحا*
؟كقيلعت ام ارخؤوم ينيطنسسقلا

ةريغسصو ةريبك لك عباتأا ينقدسص**
ضضعب ةدهاسشمل نزحأا انايحأا ،تيبلا لخاد
ميدقتل يتقيرطب ىعسسأا انايحأاو فقاوملا
ىتح اذهو ،ةهج يأا ملع نود ةدعاسسملا

تيبلا يف ةريثك لكاسشم كانه نوكت ’
تا˘ط˘ط˘خ˘م اد˘ي˘ج ي˘عأا ي˘نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سس’
،هانينب ام لك مده ةلواحم يف ضضعبلا

قيفوتلا ىنمتن ة˘ل˘ي˘ح د˘ي˘لا˘ب ا˘م ا˘مو˘م˘ع
.طقفو قيرفلل

طسسو لتحي يسس صسا يسسلا*
؟ كقيلعت ام ،بيترتلا

متح ام وهو ادج ةئيسس تناك ةيادبلا
رار˘ق ذا˘خ˘تا ي˘نار˘˘م˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ررحتلاب نيبعÓل حمسسي ىتح ةرداغملا
ةلحرملا ضسفن انسشياع نا و قبسس دقف
يسسلا يناسسملتلاينقتلا رداغ نيح ابيرقت
بردملا˘ب ه˘سضيو˘ع˘ت˘ب ا˘ن˘م˘ق و ي˘سس ضسا
اريثك اندعاسس يذلاو ،ناف’ ضسيند ريدقلا

يف ةسصاخ انعم ةبيط دج جئاتن ققحو
ليطا نل امو˘م˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
حمسست ول طقف ءيسش دكؤوأا نكل،مÓكلا
..يل

... لسضفت*
ءا˘ق˘ل ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ار˘خؤو˘م تع˘˘م˘˘سس**

اذكو دعاسسملا بردملل احيرسصت ،وداراب
ن˘ع ،زاز˘ب ن˘ي˘سسا˘ي ،ي˘سضا˘ير˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
نا ىنمتأا ،ينقدسص ،قيرفلا فادها ديدحت
كÓ˘ه˘ت˘سس’Ó˘جا ن˘م ا˘ح˘ير˘˘سصت نو˘˘كي
ىفخي Óف ،قيرفلا نع طغسضلا داعبإاو
يردن ’و ةليوط لازت ’ ةلوطبلا كيلع
،مايأا نم مداق وه ام يف ثدحيسس ام
هزيكرت عيمجلا لسصاوي نأا طقف ىنمتن

ىرجت ةلوطبلا نأاو ةسصاخ ناديملا ىلع
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘غرا˘ف تا˘جرد˘م ما˘˘مأا
،تايرابملا طاقن ىلع ضضوافتلا ةيناكمإا

نا نكمي ’ فادهأ’ا ديدحتف يلاتلابو
يذلاقافولا ىتحف ،تقولا اذه يف متي
نع ثدحتيو ؤورجي مل ةدايرلا يف دجاوتي
نا اد˘ي˘ج ي˘ع˘ي ه˘نو˘كل م˘˘سسو˘˘م˘˘لا فد˘˘ه
 .Óيوط لازي ’ مسسوملا

يتلا ةبيكرتلا يف كيأار ام*
؟ قيرفلا اهيلع دجاوتي

يتلا ةريبكلا تارييغتلا وه ينملآا ام
يف قيرفلا ميطحت ىلع اوماق نم اهارجأا
م˘ت˘ت نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م˘˘ف ،ق˘˘با˘˘سسلا
ةروسص يف ق˘ير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا
روهمج ىدل ةجهبلا عنسصي يذلا ريخلب
ربتعي يذلا يمسساقلب اذكو ،ةيدولوملا

ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘ع’ ى˘ت˘حو دا˘ح˘ت’ا فاد˘˘ه
ضسا يسسلا ةدعاسسم ىلع نيرداق اوناك
فسسأÓل .. ىلوأ’ا راودأ’ا بعل يف يسس
تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ن˘م˘ث دد˘سسي مو˘ي˘لا ق˘ير˘ف˘لا
نا ا˘م˘ب مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ن˘كلو ،ةد˘يد˘˘ع˘˘لا
ةفا˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع دو˘جو˘م ف˘ع˘سضلا
نم مغرلابو قيرفلا نا دقتعأاف ،ةيدنأ’ا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ي˘سسح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق كلذ
.دوهجلا رفاظت ةطيرسش تايطعملا

؟ يسضاير ريدمك زازب نيسساي*
ىلا زازب نيسساي ليحر لبق ،ينقدسص

هعانقإا ان˘لوا˘ح د˘ق ا˘ن˘ك نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م

،اقباسس ميل˘سس بيا˘ع˘لاو ي˘نار˘م˘ع ة˘ق˘فر˘ب
قيرفلا ريجانم بسصنم دلقتو لازتع’اب
فقوت اهتقو نكلو ،هتربخب انتدعاسسمل

ةربخلا كلتمي نيسساي امومع ..ءيسش لك
نيطيحملاو رفانسسلا ىلع امو ةيناديملا
يف هتدعاسسم ىلع لمعلا ىوسس قيرفلاب
هب عفدلا ىلع رداق وهف يدانلاب فوقولا
قيفوتلا هل ى˘ن˘م˘تأا ا˘ي˘سصخ˘سشو.ه˘تر˘ب˘خ˘ب
ةليمجلا تايركذلا ىسسنا نلف حاجنلاو
املو ةلوطبلا موي اعيمج اهانسشياع يتلا

هتقفرب ةليمجلا ةروسصلا كلت ديعتسسن ’
.؟ابع’ ناك نا دعب ريسسم وهو

عمسسن مل قيرفلا نع تلحر ذنم *
؟ اذامل ،كل حيرسصت يأاب

رر˘قأا ي˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘˘نا˘˘مأ’ا**
د˘ع˘ب ة˘˘سصا˘˘خ تم˘˘سص ي˘˘ف با˘˘ح˘˘سسن’ا
ريدملا عم اهموي ينعمج يذلا عامتج’ا
،ميهار˘بإا يدو˘م˘ح ،را˘ب’ا ة˘كر˘سشل ما˘ع˘لا

ثيح ،يروان ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئر اذكو
يتلا ثادح’ا لك نع امهيلإا تثدحت
نع ايئاهن داعتب’ا اهتقو تررقو تعقو
ىتح ،طيحملا نع ىتحو تاحيرسصتلا
ةعباتمل بعلملا ىلا لقنتا نكا مل ينا
يدافتل ىوسس ءي˘سشل Ó˘ق˘ير˘ف˘لا تاءا˘ق˘ل
نود نم قلطتسس تناك يتلا تاعاسش’ا
يف ديسصلا ىوهي نم فرط نم كسش
ير˘ي˘م˘سض ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا.. ةر˘كع˘لا ها˘ي˘م˘لا

. حاترم
يتلا زغللا ةيسضقلا ىلا دوعن ول*

؟ اهموي تأارط
امو ،ةيسضق يأا دجوت ’ ينقدسص**

اهيف ةريبك يتقثو ةلادعلا يف وه دجوي
رومأا كانه ،ءيسش لك ىلع هلل دمحلاو
لك انمدق دقو تققح انتلادعو تثدح
ةبوسسنملا ةمهتلانم انتءارب ىلع لئ’دلا
قح˘لا بحا˘سص نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘يو ،ا˘ن˘ي˘لإا
ءيسش لكف ،ثدح ام ضصوسصخب امأا ،هلان
اوحرسص دقف مهثيداحأا لÓخ نم مسسرم
م˘ي˘ت˘ن˘سس يأا او˘ح˘ن˘م˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا او˘˘لا˘˘قو
رخآ’ا قيرفلا يلوؤو˘سسم ى˘ت˘حو،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
،ءيسش لك ىلع هلل دمحلاو ،كلذب اورقأا
. حاترم يريمسض كل تلق اذهل

اوفقي مل نم ىلعادقاح تلز’ له
؟ كبناج ىلا

هبلق نأا كل دكؤوي ةمارع فرعي نم
» ... ن˘˘˘كلو نا˘˘˘ك يأا ع˘˘˘م ح˘˘˘ما˘˘˘˘سست˘˘˘˘م
اه˘ي˘م˘سسا ي˘ت˘لا فار˘طأ’ا ن˘م «كسضي˘غ˘ت
عم هب اوماق رم’ا ضسفنف ،حاجنلا ءادعأاب
جيوتت دعبف بيبحلاوب قباسسلا ضسيئرلا
ىتحو ،هل ثدح ام دهاسش لكلا ،ةلوطبلا
ءاقبو دوعسصلا دعب بيطلا راسسملا دعب
يعسس اندهاسش ،رابكلا ةريظح يف قيرفلا
لوأ’ا ا˘ه˘فد˘ه ا˘يا˘سضق ق˘ل˘خ˘ل ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ينقدسص ..نيحجانلا˘ب ة˘حا˘طإ’ا ر˘ي˘خأ’او
يل بيبحلاو˘ب ه˘لا˘ق ا˘م˘ب تع˘ن˘ت˘قا مو˘ي˘لا
يلودسسف يل ةمارع اي » :دحاولا فرحلاب
» حاترم مدخت كويلخي نيحيار ضشمهم
. ةياهنلا يف لسصح ام وهو
اهتيمسس يتلا فارط’اب دسصقت نم*

؟ حاجنلا ءادعأاب
نمف ،اديج اهسسفن فرعت ةئف يه**

نم امود مهسسفن مه يلاولا رادل اولقنت
مهعنمو مهماما قيرطلا قلغ ىلع انلمع
مهيم˘سسي ا˘م˘ك وأا ق˘ير˘ف˘ل˘ل بر˘ق˘ت˘لا ن˘م
» طور˘˘كسسا˘˘كلا با˘˘ح˘˘˘سصأا»عراسشلا
،مهماهم لك يف اوحجن ء’ؤوه امومع..
ى˘ح˘ن˘م ي˘ف نا˘ك نأا د˘˘ع˘˘بو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ف
راودأ’ا بع˘ل˘ل طو˘ق˘سسلا ن˘م يد˘عا˘سصت
ة˘سسفا˘ن˘م˘لاو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بع˘˘لو ى˘˘لوأ’ا
،مهلمع ةجيتن ،مو˘ي˘لا و˘ه ا˘ه،ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا
ضصاخسشا عبرأاب دحاولا مسسوملا يف رّيسسي
رار˘ق˘ت˘سس’ا ر˘سسك ا˘م و˘هو ،ة˘سسم˘خ ى˘لا
مسساوملا لاوط هقيقحت ىلع انلمع يذلا

..يدان˘لا ضسأار ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف تل˘م˘ع ي˘ت˘لا
ي˘بر» م˘ه˘˘ل لو˘˘قأا كلذ˘˘ك م˘˘ه ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
. » مكيدهي

ةقفرب كتدوع حرتقا نم كانه*
يف امتحجن امكنأا امب بيبحلاوب

؟ بقللا ةنيطنسسق ءادها
نم ذ˘خ˘ت˘م˘لا رار˘ق˘لا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م**

ي˘فو را˘˘ب’ا ة˘˘كر˘˘سش ي˘˘لوؤو˘˘سسم فر˘˘ط
،ةكرسشلا يلوؤوسسم عم يسشماه ثيدح
حيرسصب اهتلق يتفÓخ هنكمي نم نع
تاحاجنلاةلسصاوم متدرا اذا » : ةرابعلا

ةدا˘عإا˘ب ىو˘سس م˘كي˘ل˘ع ا˘م˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
ارداق ناك يذلا ديحولا وهف «بيبحلاوب

هجو لمكا ىلع ةمهملا ةلسصاوم ىلع
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا ه˘ل نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
داهتج’ا ةلسصاوموةلحرملا كلت رييسست
ةعيلطلا ةبكوك نمسض يدانلا عسضو يف
اوعسس يفلخ اوؤواج نم فسسأÓل نكلو ،
مهنمف ،قيرفلا راسسم رسسكل قرطلا لكب
ردقي ملو ،ةعومجملا يف ةنتفلا قلخ نم
،ينمهتي اهدعبو بردم دقع خسسف ىلع
ة˘ي˘سصخ˘سش م˘ير˘كت˘ل ى˘ع˘سس ن˘م م˘ه˘ن˘مو
ةدا˘عإا ة˘ج˘ح˘ب ها˘ن˘ي˘ن˘˘ب ا˘˘م ل˘˘ك تم˘˘ط˘˘ح
ل˘كلا ا˘هد˘ع˘بو ،ة˘يد˘نأ’ا ع˘م تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا
لك نّود خيراتلا امومع ..مهتين دهاسش
مدعو رييسستلا ةبوعسص ىلع دكأاو ءيسش
ريسسلا نولسسري ضسمأ’اب اوناك نم ةردقم
.رابكلا ةمحازمل ةيتاذلا

’ له لئابقلا ةبيبسش صصوسصخب*
؟ يدانلا اذه ىلع ادقاح لازت
هققحي امل ادج ديعسس انأاف ،ضسكعلاب

ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
ءادهإا ’ املو قيفوتلا امود هل ىنمتأاو
اذه داجما عسصرت ىرخأا اسسأاك رئازجلا
نم فرحأاب˘ه˘خ˘يرا˘ت بت˘ك يذ˘لا يدا˘ن˘لا
فيرسش دنحم قباسسلا ضسيئرلا عم بهذ
’ ا˘م˘لو ‐ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ة˘م˘حر‐ ي˘سشا˘ن˘˘ح
ييحأاو ءارمسسلا ةراقلا يف هقيرب ديعتسسي
.ةبيبسشلا ريهامج ةبسسانملاب

ىلع اددجم ةمارع دهاسشنسس له*
ةياهن دعب يسس صسا يسسلا صسأار

؟ ةبوقعلا
دعبف ،طقف ةروسصلا حيسضوت ديرأا**

تاعاسسلا يف يب راب’ا يلوؤوسسم لاسصتا
ا˘ه˘ت˘قو ي˘ل اود˘كأا د˘ق او˘نا˘ك ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

’إاو ،زازب نيسساي يسضايرلا ريدملا ليحر
ةليط و هللدمحلاف ،ةمهملاب تلبق امل
ناك يأا ىلع ضشيوسشتلاب مقأا مل نيمسسوم
قيرفلا ىقب˘ي ى˘ت˘ح اذ˘هو ،ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف

ىنمتأا ،نآ’ا دحل ،ينأا امك ،دهعلا ىلع
ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘ف زاز˘ب˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ن˘سسح˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا نأاو ة˘سصا˘خة˘ه˘جاو˘لا
امأا .لماعتلا يف ةكنحلاو ءودهلا بلطتي
ةرا˘سشإا ن˘هر ا˘نأا˘ف ،ي˘تدو˘˘ع ضصو˘˘سصخ˘˘ب
،تقو يأا ي˘ف را˘ب’ا ة˘كر˘˘سش ي˘˘لوؤو˘˘سسم
،عيمجللكلم يسس ضسا يسسلا هلل دمحلاف
ةوجرملا ةفاسضإ’ا ميدقت يف بغري نم و
» ىوسس هي˘ل˘ع ا˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
،تلق ام˘كو » ه˘يد˘عا˘سس ى˘ل˘ع ر˘ي˘م˘سشت˘لا
املثم بهذ نم فرحأاب نودم يخيرات
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ه˘˘˘نّود نأاو ق˘˘˘ب˘˘˘سس
. بيبحلاوب

؟ راسصنأ’ا عم كتقÓع*
رفان˘سسلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب59 ي˘ن˘قد˘سص

ققدم لكسشب ةر˘يد˘ت˘سسم˘لا م˘لا˘ع فر˘ع˘ت
ايسصخسش ،دسسفم˘لا ن˘م ح˘جا˘ن˘لا فر˘ع˘تو
ديحولا اهمه ةيقبتملا ةئاملاب5 ربتعأا
قÓطا لجأا نم بابسسأ’ا هفتأا نع ثحبلا
ريسسكت نع ثح˘ب˘لا د˘سصق م˘ه˘ن˘ي˘طا˘ي˘سش
مل » :مهل لوقأا مويلا انأاو ،قيرفلا راسسم
بيبحلاوب اوطقسست ملو ةمارع اوطقسست
ل˘كسشب ه˘تا˘ي˘ح ضسرا˘م˘ي ا˘ن˘م ل˘ك نو˘كل

قيرفلا راوسشمل اديج عبتتملاف «يعيبط
يف اريبك ارود بعلي رارقتسس’ا نأا نقيتي
يدانلا يمحي ديج طيحمو ةبيكرت ءانب
امأا ،هجو لمكأا ىلع هرودب موقي هلعجيو
ا˘ن˘ل ثد˘ح ا˘م˘ل˘ث˘م ل˘خاد˘ت كا˘ن˘ه نا˘ك اذا
» لو˘سصو˘لا فد˘ه˘ب كلذ ل˘كف ،ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
يدانلا طيحمو ةهج نم » طوركسساكلل
يف هانمطح هلك وهو ،ىرخأا ةهج نم
دحا يأ’ حم˘سسن م˘ل ثي˘ح ا˘ن˘تدا˘ي˘ق ةر˘ت˘ف
.انفيلح حاجنلا لعج ام وهو برقتلاب

؟ ةريخأا ةملك*
ي˘ب˘نا˘ج ى˘لا ف˘قو ن˘م ل˘ك ر˘˘كسشأا**

امك ،قيرفلا جراخ انأاو ىتح ينمعد نمو
يه ةينلاف ،قيرفلل حورلا ةدوع ىنمتأا
نا ىنمتن ام وهو ،قيرفلا فوقو ضساسسأا
امك ،زازب نيسساي قباسسلا اندئاق هل هبتني
ةفقو فق˘يو ر˘فا˘ن˘سسلا د˘ح˘ت˘ي نا ى˘ن˘م˘تأا

ىلع لمعيو ،قيرفلا فلخ دحاو لجر
ة˘يو˘سشت ى˘لا ى˘ع˘سسي ن˘م حو˘م˘ج ر˘˘سسك
،فرسشلا نع ثدحتي نمو قيرفلا ةروسص
يأا انيدل دجو˘ت ’ ،ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو،ن˘ح˘ن˘ف
ي˘ف˘ل˘ح ن˘عو ،كلذ ضصو˘سصخ˘ب ة˘˘ي˘˘سضق
نم لكو احسضاو ناك يدسصقف ،اهموي
ةريبك لك فرعي ةبقحلا كلت يف دجاوت
يريمسضفلأ’ا ةرملل اه˘لو˘قأاو ،ةر˘ي˘غ˘سصو
اهيف يللا و رفانسسلا لكل يتايحت ،حاترم
يبر اهبيجي ريخ

غ . ونيز هرواح

«ةكسسلإ ¤إإ هتداعإ’ قيرفلإ لوح فافتل’إ رفانسسلإ ىلعو حاترم يÒمسض

» يقيرفل هتمدق ام دكؤوي يتامدÿ راب’إ ةكرسش بلط »
» يسس سسإ يسسلإ ةمدخ ‘ هتÈخ عسضوب بلاطم زإزب »

» هقح قح يذ لكل حنمتسس اهنأإ قثإو انأإو ةلإدعلإ ‘ يتيسضق »
» Óيوط لإزي ’ رإوسشŸإ و هنإوأ’ قباسس نآ’إ ءاقبلإ نع ثيد◊إ »
» هبعك ولع دكأإ ناف’و هسسفن نع ثدحتي ايقيرفإ يرانكلإ رإوسشم »

» يتروسص هيوسشت قيرفلإ Òسسكتل إوعسس يدعب إوؤواج نم »
حمسس انليحرو ماكحإاب مهيلع انقلغ ‐ طوركسساكلإ ‐ باحسصأإ »

» مهتدوعب
» ... نكل و ةمهŸإ لامك’ بيب◊إوب ةدوع ىن“أإ تنك »

» مطحي حجانلإ نأإ اهدافم ةعانقل تلسصو مويلإ »

 » ::«مÓسسلا»ـل ،ةمارع قراط ،ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلل قباسسلا يسضايرلا ريدملا
12
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ةمسصاعلا دا–ا
ونايسسيرتام فيدرلا بردم دقع خسسفت ةرادإ’ا

يبطلإ مقاطلإ ركسشأإ» :سشوعب
«مايأإ01 دعب ةعومجملإ عم جمدنأاسسو

اعراسصم81 ـب وديجلل ةيقيرفإ’إ ةلوطبلإ لخدت رئإزجلإ

رئازجلا ةيدولوم قيرف لمعي
ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م اد˘˘˘ها˘˘˘ج
،يو˘ير˘ف ي˘ما˘سس ،ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
دادو˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
عبر بايإا  رود يف يسضايرلا
ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن
بع˘ل˘م˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا
د˘م˘ح˘م ي˘سضا˘ير˘لا بكر˘˘م˘˘لا
.ءاسضيبلا رادلاب ،ضسماخلا

ينقتلاو يبطلا مقاطلا لذبيو
،زيغن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب

ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ل  ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ادو˘˘ه˘˘ج
بايإ’ا ةهجاو˘م˘ل  ا˘ه˘م˘جا˘ه˘م
امدعب يبرغم˘لا ق˘ير˘ف˘لا ما˘مأا

ببسسب باهذلا ءاقل نع باغ
ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘با˘سصإ’ا

نيأا ةرق˘م م˘ج˘ن ةارا˘ب˘م لÓ˘خ
فادهأا3 ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘سس
.ةلماك
ة˘˘يد˘˘نأ’ا د˘˘ي˘˘م˘˘ع ح˘˘م˘˘ط˘˘يو
هموجه زيزعت ىلإا ةيرئازجلا
مامأا ،اماع92 ـلا بحاسصب
يزو˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘˘ترز˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘ف تنا˘ك ز˘ي˘غ˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت

يف مجاهم ىلا ةسسام ةجاح
يف لسشف نيأا ،باهذلا ءاقل
،اهنيح ةيباجيا ةجيتن قيقحت
دعب ةدحاو ةطق˘ن˘ب ى˘ف˘ت˘كاو
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ا˘م˘ي˘˘ف ،«1 ـ1» ي˘با˘ج˘˘يإ’ا

،يناثلا مجاهملا بايغ مسسرت
،ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع ق˘ح˘لا د˘ب˘ع
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي لاز˘˘ي ’ يذ˘˘لا
.ةباسصإ’ا

رخآ’ا دئاع˘لا ءا˘ق˘فر ى˘ع˘سسيو
مسسحل دوسشح نامحرلا دبع،

راد˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ةجي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لاو  ،ءا˘سضي˘ب˘لا
ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا

˘ما˘ما ة˘يرو˘مؤو˘م˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘سص
مقللاب جيوتتلل حسشرم قيرف
.مسسوملا اذه

جاحلب اسضر

ةمقلا دعوم نع نيموي  لبق

دإدولإ ةهجإومل يويرف مجاهملإ زيهجتل ةينسضم دوهج
ةمسصاعلا داحتا بع’ فسشك

نع ،ضشوعب يراوهلا ،ديدجلا
يف ،بعÓمل˘ل ه˘تدو˘ع خ˘يرا˘ت

موقي يذلا ريبكلا لمعلا لظ
يتلا ةباسصإ’ا نم ضصلختلل هب

تدا˘ك ي˘ت˘لاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع
ىلإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع ط˘ق˘سست
ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

.ءاملا يف دوسسأ’او
تاحيرسصت يف ضشوعب لاقو
ةيمسسرلا ةحفسصلا اهب ضصخ
ةدم ذنم ل˘م˘عأا ا˘نأا» :ق˘ير˘ف˘ل˘ل
تÓسضع˘لا ة˘يو˘ق˘ت ة˘عا˘ق ي˘ف
يذلاو يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ق˘فر
ةلا˘سسر ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ه˘ل ه˘جوأا
نم هلذبي ام لك ىلع ركسش
ازهاج نوكأاسس» :عباتو ،«يلجأا
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘˘ل ما˘˘يا01 ي˘˘˘ف
ع˘˘˘م برد˘˘˘ت˘˘˘لاو بعÓ˘˘˘م˘˘˘˘لا

.«يداع لكسشب يئÓمز
ةرادإ’ا ني˘ب ضضار˘ت˘لا˘ب قÓ˘ط

 فيدرلا بردمو
دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ةرادإا تخ˘˘سسف

يذ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
نا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسـب ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ي
برد˘˘م˘˘لا ،و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سسير˘˘˘تا˘˘˘م
داحتا قيرف فيدرل يسسنرفلا
بق˘ع ضضار˘ت˘لا˘ب ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘سصح يذ˘˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا
هنع تفسشك امبسسح ،نيفرطلا
.قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا

ويديف ،هسسفن ردسصملا رسشنو
خسسف هنأا دكأا يذلا بردملل
فور˘ظ˘ل ضضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ررقي هتلع˘ج ،ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘ئا˘ع
ركسشأا» : لاقو قيرفلا ةرداغم
ىلع ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف
مهل ىنمتأا ،يل همدق ام لك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘ل˘لا ءا˘سش ناو ،تا˘يو˘ت˘سسم˘˘لا
.«ام اموي دوعأاسس

ب.م.يرسسيإا

ويكوط دايبملوأا ةريسشأات فطخل ةديدج ةسصرف

رهسشلا صسفن نم32ـلا ىلإا يام12ـلا نم
إرسسيوسسب  ملاعلإ سسأاك يف ناكراسشي دواجد تيأإو ةنيدوب نافإذجلإ

ةكراسشملا ىلا رئازجلا هجتت
ةلوطبلا يف اعراسصم81 ـب
فنسص يف وديجلل ةقيرفغلا
ا˘˘ه˘˘ئار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘با˘˘˘كأ’ا
راكاد ةيلاغنيسسلا ةمسصا˘ع˘لا˘ب
32 ‐02) ني˘با˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
يف رئازجلا لث˘م˘ي˘سسو.(ويام
د˘م˘ح˘م ن˘م ل˘ك لا˘جر˘لا ة˘ئ˘ف
لئاوو (غ˘ل˘ك06 ‐) ي˘˘حا˘˘بر
ركبوبا و (غلك06 ‐) نيزلا

يحتفو (غلك06 ‐) يحابر
دوهو (غ˘ل˘ك37 ‐) ن˘˘يرو˘˘˘ن
دبعو (غ˘ل˘ك37 ‐) ي˘˘˘˘نادرز
09 ‐) يدا˘م˘ع ن˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا

09 ‐) يرباك ةماسسا و (غلك
ر˘˘سسا˘˘ي ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم و (غ˘˘ل˘˘˘ك
دمحمو (غلك001 ‐) رامعوب
.(غلك001 +) ةعقرلب نايفسس
ة˘˘ئ˘˘ف ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشسس ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ر˘˘جا˘˘ه ن˘˘م ل˘˘ك ،تاد˘˘˘ي˘˘˘سسلا

ةزياف و (غلك84 ‐) مرسسم
ميرم و (غلك25 ‐) نيحاسسيع
ةنيميو (غلك25 ‐) ىسسوم

ةنيمأاو (غل˘ك75 ‐) ة˘طÓ˘˘ح
داعسس و (غلك36 ‐) يسضاقلب
رثوكو (غلك07 ‐) لحكلب
اينوسصو (غلك87 ‐) لÓعو
ةورم و (غلك87 +) ةلسسع
.(غلك87 +) يرمعم
وذ د˘عو˘م˘˘لا اذ˘˘ه نو˘˘كي˘˘سسو
ضضع˘˘ب˘˘ل  ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ها
ر˘˘خآا ه˘˘نأا ذإا ،ن˘˘ي˘˘˘عرا˘˘˘سصم˘˘˘لا
باعلأ’ا ىلإا ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف
مهنوك ،وي˘كو˘ط˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا
ةيلاديم كاكتفا ىلع نيرداق
دا˘ي˘ب˘م˘لو’ا ةر˘ي˘سشأا˘تو ة˘يرا˘ق
ي˘سضا˘ق˘ل˘ب ة˘ن˘ي˘ما رار˘غ ى˘ل˘ع
نمحرلا دبعو ةلسسع اينوسصو
.يدامع نب
ةينطولا ةبخنلا نإاف ،ةراسشإÓل
ةد˘˘م˘˘ل ا˘˘سصبر˘˘ت  تسضا˘˘خ د˘˘ق
ل˘˘جا ن˘˘م ضسنو˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
ر˘˘خآا ع˘˘سضوو  ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق تا˘سسم˘ل˘لا

.ةيراقلا ةسسفانملا هذه
جاحلب اسضر

ةياجب ةيدولوم
ةجيتنلا ليدعت دعب

عئاسضلا لدب تقولا يف
ةليسسملإ دإدعت

مكحلإ ىلع يدتعي
 «بوملإ» مرحيو
ةنيمث ةطقن نم

ة˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ضضر˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘سسا˘˘ق ةرا˘˘سسخ˘˘ل ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ر˘˘ي˘˘غو ،ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غو
ق˘ير˘ف د˘ي ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير
فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا قا˘˘˘فو
،ريخأ’ا اذه بعلمب نينث’
نم61ـلا ةلوجلا راطإا يف
ةاو˘˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسق˘˘˘˘لا
.ىطسسولا ةعومجملا

ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ل˘ج˘˘سسو
تقو˘لا ي˘ف لدا˘ع˘ت˘˘لا فد˘˘ه
ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ع˘˘˘ئا˘˘˘سضلا لد˘˘˘ب
مل ضسفانملا نأا ’إا ،ةارابملا
م˘ج˘ه˘تو ثد˘ح ا˘˘م م˘˘سضه˘˘ي

رادأا يذ˘˘لا م˘˘كح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بحا˘سص ل˘ع˘ج ا˘˘م ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ءار˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا» ة˘˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا

ر˘ث˘كأا ف˘˘ي˘˘سضي «ءادو˘˘سسلاو
لدب تقوك قئاقد01 نم
فدهلا ىقلتي نأا لبق عئاسض
ا˘هد˘ه˘ع˘ب ن˘ل˘ع˘˘ي˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
رمأ’ا ،ءاقللا ة˘يا˘ه˘ن م˘كح˘لا
ةرادإا ه˘˘م˘˘سضه˘˘ت م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا
ع˘˘فر˘˘ل ه˘˘ج˘˘ت˘˘تو «بو˘˘م˘˘لا»
ميكحتلا ةنجلل دوسسأا ريرقت

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’
˘مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
دد˘سش ةرا˘م˘ع ن˘يد˘لا فر˘˘سش
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘سضم تقو ي˘˘˘˘ف

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه ةدا˘˘˘˘عإا ةرور˘˘˘˘سض
.يرئازجلا ميكحتلا

ب.م.يرسسيإا

و ةنيدوب يلع ديسس كراسشي
نا˘˘فاذ˘˘ج˘˘لا دواد تيآا لا˘˘˘م˘˘˘ك
افلسس نÓهأاتم˘لا ،نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيبملو’ا باعلأ’ا ةرود ىلإا

ةلحرملا يف ،1202 ويكوط
م˘لا˘ع˘˘لا ضسا˘˘ك ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
12 نم ةررق˘م˘لا ،ف˘يذ˘ج˘ت˘ل˘ل
نريسسول ةنيدمب ،يام32 ىلا
.ةيرسسيوسسلا

نم ةيناثلا ةلحرملا فرعتسسو
ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ضسا˘˘˘ك
ىلع ،ادلب14 نولثمي نيفاذج
رثك’ا دعت يتلا ادنلوه رارغ
.ابراق61 ـب Óيثمت
اد˘غ ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت˘˘سسو
بع˘ل˘ي ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
د˘ح’ا مو˘ي ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن
ةنيدوب ضسفانيسس ثيح ،مداقلا
فيكسس امهو نيتقباسسم يف

فيكسسلاو يدرف ،فيفخ نزو
ةق˘فر˘ب ف˘ي˘ف˘خ نزو ،ن˘ي˘جوز
.دواد تيآا لامك هنطاوم
ةسسفانم  ملاعلا ضساك ربتعتو
تاقباسسم ثÓث مسضت ةيونسس
مايا ةثÓثل دتمت ةقباسسم لك .

ةدايز ماظن عم ، ةسسفانملا نم
لحارملا ع˘ط˘ق ي˘ف ي˘ج˘يرد˘ت

.يئاهنلا رودلا ىتح
يف ،ىلو’ا ةلحرملا ترجو
برغز ةري˘ح˘ب˘ب و˘يا˘م ع˘ل˘ط˘م
ةثلاثلا ماقتسس امنيب ، ايتاوركب
) ا˘يدو˘˘ب˘˘سسب ’وا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ح˘˘ب˘˘ب
،ناوج6 ىلا4 نم ،(ايلاطيا

،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تق˘˘ب˘˘سسو
ة˘ي˘لا˘يد˘نو˘م˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
دايب˘م˘لو’ ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا

. ويكوط
ب.م.يرسسيإا

ضسراحلا قوربع دمحم نيُع
ق˘ير˘ف فو˘ف˘سص ي˘ف ق˘˘با˘˘سسلا
اديدج اسسيئر ،دادزولب بابسش
فرسشل افلخ ةرادإ’ا ضسلجمل
.ةرامع نيدلا

انايب «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا» يدا˘ن ر˘سشنو
ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ىلع
ن˘ي˘ع» ه˘ي˘ف لا˘ق «كو˘ب˘سسيا˘ف»
بابسش ةرادإا ضسلجم ءاسضعأا
د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘ي˘˘˘سسلا ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب

يف قبسسأ’ا ضسراحلا ،قوربع
ا˘سسي˘˘ئر ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا  فو˘˘ف˘˘سص
افلخ ةرادإ’ا ضسل˘ج˘م˘ل اد˘يد˘ج
.«نيدلا فرسش ةرامع ديسسلل
قباسسلا ضسراحلا نييعت ءاجو
ضسيئرك ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

يدان˘لا ةرادإا ضسل˘ج˘م˘ل د˘يد˘ج
نيدلا فرسش لاغسشنا ببسسب

د˘يد˘ج˘لا ه˘ب˘˘سصن˘˘م˘˘ب ةرا˘˘م˘˘ع

يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل ضسي˘ئر˘ك
.مدقلا ةركل
يف ديدجلا ضسيئرلا نوكيسسو
ارظن ،ديدسش طغسض ةهجاوم
ءانبأا هل لسصو يذلا ىوتسسملل
فر˘سش ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘ب˘ي˘ق˘˘ع˘˘لا
نوكيسس ثي˘ح ،ةرا˘م˘ع ن˘يد˘لا

ظافحلا ةلسصاوم قوربع ىلع
ى˘ت˘ح يدا˘ن˘لا رار˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
.ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن

بابسشلا راسصنأا نا و ةسصاخ
اذه اد˘ي˘ع˘ب ق˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا نو˘ل˘مأا˘ي
ة˘ط˘بار ي˘˘ف ءاو˘˘سس م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةلوطبلا يف وأا ايقيرفإا لاطبأا
.ةيلحملا

جاحلب اسضر

يرئازجلا داحتإÓل اسسيئر ةرامع نيدلا فرسش نييعت دعب

«ةبيقعلإ» ةرإدإإ سسلجمل اسسيئر قوربع

دادزولب بابسش

،ة˘ب˘ق˘˘لا د˘˘ئار برد˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
هتداعسس نع ،رازخ يداهلا
ققح˘م˘لا زو˘ف˘لا˘ب ،ةر˘ي˘ب˘كلا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا با˘˘˘˘˘سسح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
نأا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سضخأ’ا
نأا ’إا ،هيلع ام مدق دادعتلا
ضضورفملا ريبكلا طغسضلا

بب˘˘˘˘سسب يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
داد˘ع˘ت˘لا ل˘ع˘ج ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
نا ادكؤوم ،ءاقللا يف عجارتي
.طقفو زوفلا ىقبي مه’ا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف راز˘˘˘˘˘˘˘˘خ ح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ضصخ ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت
:Ó˘ئا˘ق «مÓ˘سسلا» ةا˘ن˘ق ا˘ه˘˘ب
زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب ءاد˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ح˘˘˘ن»
دا˘˘˘ح˘˘˘تا ما˘˘˘مأا ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
نأاو ا˘سصو˘سصخ ة˘ير˘˘سضخأ’ا

ضشي˘ع˘ي ضسفا˘ن˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
هلعج ا˘م ،ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘سضو ضسف˘ن
لجأا نم ةوقب ءاقللا لخدي
،ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا

قئاقدلا يف ليجسستلا مغرو
ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا نأا ’ا ،ى˘˘˘لوأ’ا

ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سسو ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع
مل انأاو ،ةاراب˘م˘لا تا˘ير˘ج˘م
دق يذلا عجارتلا ببسس مهفأا
يذلا ريبكلا طغسضلل دوعي
لوذبملا دوهجم’او هسشيعن
انكمت اننكل ،تابيردتلا يف
فطخو عسضولا كرادت نم
لم˘ع د˘ع˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا

نحنو ،ياود˘ه˘م ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
.«زوفلاب ءادعسس
ضصخي اميفو ،ىرخأا ةهد نم

ى˘ف˘ن ،ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا فاد˘˘ه’ا
بور˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج برد˘˘م
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘كما ،ق˘˘با˘˘سسلا
عم قفتا هنأا اريسشم ،فادهأ’ا

ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ضسي˘ئر
:درطتسساو ،ءاقبلا بعل ىلع
فاده’ا ريغن نأا نكمي ’»
نا ثيح ،نهارلا تقولا يف
ءاقبلا نام˘سض ى˘ق˘ب˘ي ا˘ن˘فد˘ه
تايرابملا بعلنسسو ،طقفو
ىرنسسو ءاقلب ءاقل ةيقبتملا
ن˘˘كل ن˘˘ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
تقفتا يننأا ديكأ’ا ءيسشلا

د˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع ضسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘م
نام˘سض ى˘ل˘ع تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
.«ءاقبلا

ب.م.يرسسيإا

مدقملا ءادأ’ا يف يسسيئر ببسس طغسضلا نأا دكأا

«ءاقبلإ نامسض انفدهو انل ةبسسنلاب امهم زوفلإ» :رإزخ

ةبقلا دئار
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تاقباسسملا ة˘ن˘ج˘ل ترر˘ق
ل˘ي˘جأا˘ت تاد˘ي˘سسلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو لوأ’ا رود˘˘˘لا
ضسأاكل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
.تاديسسلل ايقيرفإا ممأا

يرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا ف˘سشكو
نايب يف «فافلا» مدقلا ةركل
ةقباسسملا ل˘ي˘جأا˘ت نأا ،ي˘م˘سسر
ليجأات عم انمازت ءاج ةيوسسنلا
لايدنومل ةلهؤوملا تايفسصتلا
وهو ،لاجر˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ط˘ق
ةلاحل ىلوأ’ا ةجردلاب عجار
دجاوتت يتلا ةيثراكلابعÓملا

يف بعÓ˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
بسسب ،ءار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسلا ةرا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
 .«انوروك»

ينطولا بختنŸا
نادوسسلا هجاوي يوسسنلا

 ربوتكأا رهسش ‘
هسسفن ردسصملا فسشكو اذه

يوسسنلا ينطولا بختنملا نأا
لوترف ةيسضار ةبردملا ةدايقب
ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘كي˘˘˘سس
نم لوأ’ا رودلا ةارابم ضضوخ
ممأا ضسأاكل ةلهؤوملا تايفسصتلا
بختنم ه˘جاو˘ي ن˘ي˘ح ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
مداقلا ربو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش نادو˘سسلا
81 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف

.مداقلا ربوتكأا62ـلا ىلإا
بختنملا نأا ركذلاب ريدجلاو

ي˘ف ةو˘ق˘ب ر˘˘سضح˘˘ي ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاقاقحتسسÓل ةيلاحلا ةر˘ت˘ف˘لا
 .ةمداقلا

هجاويسس بختنŸا
قيبمزوŸا Úب لهأاتŸا

 ايقيرفإا بونجو
بختنملا نكمت لاح يفو

يف زوفلا نم يوسسنلا ينطولا
نوكت نل يتلا نادوسسلا ةارابم
«تابراحملا» نوكتسس ،ةلهسس

ليقثلا رايعلا عم دعوم ىلع
بختنم نيب لهأاتملا ةهجاومب
بونج بختن˘مو ق˘ي˘ب˘مزو˘م˘لا
ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

ام ةدتمملا ةرتفلا يف2202
ةرتف لÓخ32ـلاو41ـلا نيب
ة˘ن˘سسلا ي˘ف ى˘˘لوأ’ا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
 .ةديدجلا

ةرك حلاسص ‘ تقولا
ةيوسسنلا مدقلا

 ةيرئاز÷ا
دمأ’ا ليوط قلأاتلا لظ يف

˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ه˘˘ت˘˘فر˘˘˘ع يذ˘˘˘لا
ةيسضاملا ةرتفلا يف ةيوسسنلا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘لا نأا ’إا ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك»
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم ي˘˘˘˘ف بسصي˘˘˘˘سس
ناو اميسس’ ينطولا بختنملا
ناو ق˘ب˘سس ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خا˘ن˘لا
لÓخ نم تÓيدعت ةدع ترجأا
نم تاد˘يد˘ج تا˘ب˘ع’ ة˘ي˘قر˘ت

ةلوطبلا يف طسشنت قرف ةدع
ةجاحب نهنأاينع˘ي ا˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘نو˘˘˘كي˘˘˘ل ر˘˘˘ب˘˘˘كأا تقو ى˘˘˘لإا
˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘سسن’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاردا˘˘˘ق
.ريبك ىوتسسم ميدقتو

ب.م.يرسسيإا

 تإديسسلل ايقيرفإإ ∙أإ سسأاكل ةلهؤوŸإ تايفسصتلإ لجؤوت تاقباسسŸإ ةن÷

ضشاتكسشب ريهامج تداسشأا
ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا˘ب ي˘كر˘˘ت˘˘لا

ةنسس92 بحاسص لازغ ديسشر
مسسوملا اذه هقيرف داق يذلاو
دعبف ةيلحملا ةيئانثلا قيقحتل

ي˘ف ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا بق˘˘ل نا˘˘م˘˘سض
ضسفانملا مامأا ةريخأ’ا ةلوجلا
د˘ع˘ب يار˘سسة˘ط˘ل˘غ ر˘سشا˘ب˘م˘˘لا
’إا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف يوا˘˘˘سست˘˘˘لا
نم نكمت ضشاتكسشب يدان  نأا
نكي مل يذلا بقللاب رفظلا

ار˘˘ظ˘˘ن م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ي˘˘ه
تد˘كأاو ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصل

ناك لازغ نأا يدانلا ريهامج
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لاو˘˘˘ط ار˘˘˘˘حا˘˘˘˘سس
يذ˘لا بعÓ˘لا ه˘نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
اذ˘˘هو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ضصق˘˘ن˘˘ي نا˘˘ك
8 ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف ه˘حا˘ج˘ن د˘˘ع˘˘ب
يف مهاسسو يرودلا يف فادهأا

مهاسس امك ،ةمسساح ةريرمت71
ةره˘سس ضسأا˘كلا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف
ةر˘ير˘م˘ت مد˘ق ا˘مد˘ن˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘ب ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ح

ايلاطنا مامأا ف˘يد˘ه˘ت˘لا˘ه˘ل˘ي˘مز
يتلا يئاهنلا ةارابم يف روبسس
ا˘م˘˘ك لاز˘˘غ ءا˘˘ق˘˘فر ا˘˘ه˘˘ب زا˘˘ف

يكرتلا قيرفلا ريهامج تبلاط
ظ˘˘ف˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ترادإا ن˘˘˘م
مسساوملل يرئازجلا مجا˘ه˘م˘لا˘ب
ظفاحي نأا ة˘ي˘ن˘م˘ت˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

دو˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا هاو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةد˘ع لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ
تامدخب رف˘ظ˘لا قا˘ب˘سس ة˘يد˘نأا
كيب˘م˘لوا رار˘غ ى˘ل˘ع بعÓ˘لا
ضسولجلل ةدعلا دعا يذلا نويل

يدان عم راوحلا ةلواط ىلع
دقع˘ل كلا˘م˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل
 .بعÓلا

قÓع.ع

 صسأاكلاو ةلوطبلا ‘ مسسوŸا اذه هقلأات دعب

 سشاتكسشب Òهامج فرط نم ةداسشإ’إ ىقلي لإزغ ديسشر

يدوعسسلا يلهأ’ا يدان لخد
نيدلا لامج عم تاسضوافم يف
يروحملا عفادملا يرمعلا نب
نو˘ي˘ل يدا˘ن م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
وتاكريم˘لا ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
.عافدلا ميعدت دسصق يفيسصلا

«ةنيدملا» ةفيحسص تفسشكو
ي˘ل˘˘هأ’ا ةرادإا نأا ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
ثع˘˘ب تدا˘˘عأا د˘˘ق يدو˘˘ع˘˘˘سسلا
ع˘فاد˘م˘˘لا ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
يرمع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا
.هعم دقاعتلا ةيغب

نأا هسسفن ردسصملا فاسضأاو
د˘ع˘ت˘˘سسم يدو˘˘ع˘˘سسلا يدا˘˘ن˘˘لا
ن˘ب ـل ي˘لا˘ي˘خ بتار م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
˘ما˘م˘سضن’ا ل˘با˘ق˘م ير˘˘م˘˘ع˘˘لا
 .قيرفلل

رسصي يدوعسسلا يدانلا
 عافدلا ميمرت ىلع

يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ع˘˘˘سسيو اذ˘˘˘ه
ط˘خ˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل يدو˘˘ع˘˘سسلا
لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ف˘ل˘˘خ˘˘لا
عا˘فد ةر˘˘خ˘˘سص ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

لسضفأا نيب نم ادحاوو رسضخلا
م˘مأا ضسأا˘ك لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ءادأ’ا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ه˘ي˘ل˘عو ،ةرود˘لا ي˘ف مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةر˘ي˘ب˘ك ’او˘مأا يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘سصر
فا˘سضأا ثي˘ح ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
زهج يلهأ’ا نأا هتاذ ردسصملا

بتار لباقم تاونسس4ـل ادقع
نويلم2.81 زواجت˘ي يو˘ن˘سس
69.3 لداعي ام يدوعسس لاير
 .وروأا نويلم

ب.م.يرسسيإا

 نويل ةرداغم ررق رسضÿا عافد ةرخسص

 يرمعلإ نب عم دقاعتلل ايلايخ اسضرع دسصري يدوعسسلإ يلهأ’إ

هتدسصر امدعب
 راطŸاب ةفاحسصلا

اينابسسإ ‘ ›وغيف
ÿسضو Œةديدج ةبر 

يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ردا˘غ
ةر˘ه˘سس ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس
ةي˘كر˘ت˘لا ي˘سضارأ’ا ءا˘ثÓ˘ث˘لا

لجا نم اينابسسإا وحن اهجوتُم
دعب ةيفيسصلا هتلطُع ءاسضق
لÓتحاب ىسضقنا قاسش مسسوم
ةفسصانم لوأ’ا زكرملا هقيرف
جوت يذلاسشاتكسشب يدان عم
دعب يكر˘ت˘لا يرود˘ل˘ل Ó˘ط˘ب
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘غ ع˘˘˘م ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا د˘˘˘˘سصرو يار˘˘˘˘سس
ةق˘فر و˘هو بعÓ˘لا ي˘كر˘ت˘لا
ةرئاطلا بوكرب مهي هترسسأا

ةينابسس’ا اقلام ةنيدم بوسص
تÓيوأاتلا قاوبأا حتف ام وهو
هئÓمز˘ل ه˘مÓ˘عإا ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت
رييغت يف هتبغرب قيرفلا يف
و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ءاو˘˘جأ’ا
تعقوتو .لب˘ق˘ُم˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘˘سصلا
ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘ُم ل˘غ˘ت˘سسي
ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر
قرف˘لا ضضع˘ب ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘لا

هتيعسضو ءوسس ببسسب كانه
رمحأ’ا نينوللا باحسصأا عم
ةقيرط عم ةسصاخ رفسصأ’او
هعمميريت حتاف هبردم لماعت

نم ةريخأ’ا ت’وجلا لÓخ
ى˘ل˘ع ه˘كر˘ت ا˘مد˘ن˘ع يرود˘لا

ر˘مأ’ا و˘هو ء’د˘ب˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م
حا˘ن˘ج˘لا ه˘م˘سضه˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا
 .يدانلل رئاطلا

قÓع.ع

   يرسصملا كلامزلا يدان نعط ىلع درلا دعب اديج Òسضحتلل ‘اسضإا تقو ىلع نلسصحي رسضÿا

 يعرسش رئإزجلإ ةيدولوم لهأات نأإ دكؤوي «فاكلإ»
داحت’ا نم ادر اهيقلت يرسصملا كلامزلا يدان ةرادإا تنلعأا

دسض اهب مدقت يتلا ىوكسشلا لوح «فاك» مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
مرسصنملا رهسشلا ةياهن رئازجلا ةيدولومو يسسنوتلا يجرتلا يقيرف
يدان هفيسض مامأا هتارابم يف لهاسست يسسنوتلا يجرتلا نأا اهدافم
لاطبأا ةطبار تاعومجم يرودل ةارابم رخآا نمسض رئزجلا ةيدولوم
ءاسصقإاو ضضعب عم ةيدولوملاو يجرتلا لهأات تدهسش يتلاو ايقيرفإا
ةجيتن يف نعطي حارو ءاسصقإ’ا مسضهي مل يذلا يرسصملا كلامزلا
   .ضضعب عم لهأاتلل رمأاتلاب نييدانلا مهتاو ةارابملا

اهتسسارد تمت ىوكسشلا نأا مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا حسضوأاو
ماكح ريراقت ةعجارم عم ةيسضام˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
لوح تاهبسش دوجو مدع نم دكأاتلا مت هنأا ادكؤوم ةارابملا يبقارمو
عقوملا بسسح كلذو ىوكسشلا ظفح ىلإا هرودب ىدأا امم ةارابملا
«فاك» يف طابسضن’ا ةنجل ضسيئر ناكو .كلامزلا يدانل يمسسرلا

ةداعإا لثم تابوقع ضضرف عيطتسست ةنجللا نأا دكأا دق كاه دنوميار
هبناج نمو بسسانم ريغ ءيسش يأا لعف يف طروتلا تبث اذإا ةارابملا

طغسض قاروأا نع كلامزلا مسساب ثدحتملا يريدردلا ورمع فسشك
 .ةيدولوملاو يجرتلا ةارابم ةداعإا ىلإا يدؤوت نأا نكمي

قÓع.ع
ةيراقلا ةئيهلل ينقتلا بسصنملا نع لوأ’ا لوؤوسسملا دعي

لوأإ بئانك ةديدج ةدهعب زوفي ةجيرم
 وديجلل يقيرفإ’إ داحتÓل

ةجيرم دمحم يرئازجلا يف ةقثلا وديجلل يقيرفإ’ا داحت’ا ضسيئر ددج
يذلا يباختن’ا رمتؤوملا ضشماه ىلع ،4202 ةياغ ىلإا لوأ’ا هبئان نوكيل
بسصنم ةجيرم لغسشي امك.راكد ةيلاغنسسلا ةمسصاعلاب ،ءاثÓثلا ضسمأا دقعنأا
 .ةيراقلا ةئيهلل ينقتلا بسصنملا نع لوأ’ا لوؤوسسملا

ب.م.يرسسيإا
3ـلاو ناوج71ـلا نيب برعلا صسأاك ةسسفانمل اريسضحت

 ةيليوج

لدسسي ةنسس02 نم لقأإ ينطولإ بختنملإ
  سصبرتلإ نم ةيناثلإ ةلحرملإ ىلع راتسسلإ

نم ةيناثلا ةلحرملا ،ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا ىهنأا
زكرملاب يسضاملا ني˘ن˘ث’ا مو˘ي ه˘ل˘خد يذ˘لا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا
زيكرت فرع يذلاو ىسسوم يديسسب تابختنملا بيردتل ينطولا
مت نيذلا ابع’43ـلا ةنياعم ىلع تاسس’دمحم ينطولا بخانلا
راسشأا ثيح تابيردتلا ليسصافت يرئازجلا داحت’ا رسشنو.مهؤواعدتسسا
يف ادغ لخدتسس نيبعÓلا نم3ـلا ةعومجملا نأا نايب ثدحأا يف
ةلسصاوم لجا نم اذهو يراجلا يام32ـلا ةياغ ىلإا قلغم ضصبرت
يتلا ةعومجملا يف لسصفلا لبق نيبعÓلا لك ميقتو ةوقب لمعلا
ةرتفلا يف رسصم يف اهتماقإا عمزملا برعلا ضسأاك يف كراسشتسس
 .ةيليوج3 ةياغ ىلإا ناوج71ـلا نيب ام ةدتمملا

ب.م.يرسسيإا
 ..يواجح اعادو

رئإزجلإ لسصي رسضخلل قباسسلإ سسراحلإ نامثج
 مويلإ ىرثلإ رإويو

يراوه راطم ىلإا يلودلا ضسراحلا يواجح ريمسس نامثج لسصو
دحأ’ا موي ةينملا هتفاو امدعب اسسنرف نم امداق ،ضسمأا ةريهظ نيدموب
يلع ديسس ناكو اذه.رئازجلا ىلإا هتدوع نم دحاو موي لبق يسضاملا

ةلودلا ةبتاك يركاوسس ةميلسس ةقفر ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ
ضسيئر دامح نمحرلا دبع ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةبخنلا ييسضايرب ةفلكملا
ةعاقلاب اودجاوت نيذلاوراودم ميركلا دبع اذكو ةيبملوأ’ا ةنجللا
دعب ةرسشابمو اذه.هللا نذإاب هل روفغملا نامثج لابقتسس’ ةيفرسشلا

نأا ىلع ةحتافلا ةروسص روسضحلاو ريزولا أارق ،ديقفلا نامثج لوسصو
.ناسسملتب يسسونسس يديسس ةربقمب ضسيمخلا موي ىرثلا ىراوي

 ..نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا
ب.م.يرسسيإا

23 لسصأا نم اتوسص81 ىلع لسصح
ةيرئإزجلإ ةيلإرديفلل إديدج اسسيئر وسشاعم

 ةسصاخلإ تاجايتح’إ يوذل
يوذل ةيرئازجلا ةيلارديفلل اديدج اسسيئر وسشاعم ناميلسس بختنأا

يتلا ةماعلا ةيعمجلا لا˘غ˘سشأا ضشما˘ه ى˘ل˘ع ،ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
ةيعمجلا لاغسشأا ترجو.نونكع نبب ةيبملو’ا ةنجللا رقم اهنسضتحا
امدعب ءاسضعأ’ا نيب ةنوحسشم اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ءاوجأا يف ةماعلا

’إا ،ةسضايرلا هذه ىلع Óيخد هوربتعا يذلاو وسشاعم حسشرت اوسضفر
لسصأا نم اتوسص81 ىلع لسصح امدعب قودنسصلا يف زاف وسشاعم نأا

 .اتوسصم23
ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 لهؤوم وباج
ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا تن˘ل˘عأا
وباج نموملا دبع ليهأات نع مدقلا

ثيح ،فيطسس قافو ناولأاب ايمسسر
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نا˘كمإا˘˘ب نو˘˘كي˘˘سس
ءاقل نم ةيادب هتامدخ ىلع دامتع’ا
داحتا فيسضلا مامأا ةمداقلا ةلوجلا
ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا ىد˘بأاو .ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ليهأاتل ر˘ي˘ب˘كلا ه˘حا˘ي˘ترا ،ي˘كو˘كلا
هيلع نهاري هنأاو اميسس’ «ضشومم»
يموجهلا ناديملا طسسو يف اريثك
با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ع˘˘˘نا˘˘˘سص نأا و ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
نع ديعب مركأا طينحج يسساسسأ’ا
ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا ل˘ع˘ف˘ب ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا
ناكمإاب نوكيسس و . اهنم يكتسشي
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ضشتو˘˘كلا

يناثلا طوسشلا يف لقأ’ا ىلع وباج
. ضسابعلب داحتا ماما

انتيسضق نيطسسلف

ىلع ةيرئازجلا ةيدنأ’ا تقفتا ،يناثلا مسسقلا نم61 عوبسسأ’او لوأ’ا مسسقلا نم12 ةلوجلا يف
اهنماسضت ىلع اهنم ةلاسسر يف ،قيرف لك فرط نم ينيطسسلفلا ملعلا عفر يهو ،ةدحاو ةطقن
.ينويهسصلا رامعتسسإ’ا فرط نم ةيعامجلا ةدابإÓل ضضرعتي يذلا ينيطسسلفلا بعسشلا عم

 نجسسلاب ددهم امود

برد˘م˘لا تا˘ب ،ي˘ب˘˘ير˘˘سضلا بر˘˘ه˘˘ت˘˘لا بب˘˘سسب
اددهم ،امود كنارف ،دادزولب بابسشل قباسسلا
بحا˘سص نأا ثي˘ح ،تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث˘ل ن˘ج˘˘سسلا˘˘ب
ةميقب ةيسسنرفلا بئارسضلل نيدم  ،اماع35ـلا
ىلع نوكيسسو ،وروأا نويلم فسصنلا زواجتت
اددجم يسسنرفلا ءاسضقلا مامأا لوثملل دعوم
اسسبح تاونسس ثÓثب هيلع مكح يذلا وهو
.مكحلا فانئتسساب امود موقي نا لبق

 نمزلإ قباسسي يدوج تيأإ

ةركسسب داحتا مجاهم ةكراسشم دعب دكأاتت مل
ةرقم مجن مامأا مداقلا ءاقللا يف ،يموت دمحم
ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا م˘غر ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م
يبطلا مقاطلا ديب رارقلا ىقبي ثيح ةعومجملا
برد˘م˘لا بعا˘˘ت˘˘م ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

ط˘خ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع يدو˘˘ج تيأا ن˘˘يد˘˘لاز˘˘ع
يتلا ةريطخلا ة˘با˘سصإ’ا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ مو˘ج˘ه˘لا
مدع بناج ىلإا يانر ضسينأا بعÓلا اهل ضضرعت
يدبا˘عو دو˘ي˘سس و ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘ب ي˘ثÓ˘ث˘لا ل˘ثا˘م˘ت
يتلا ةباسصإ’ا نم ’وطم مهتاناعمو ءافسشلل

،تايرابملا بلغأا يف ةكراسشملا نم مهتمرح
زئاكر مهنوك مهتامدخل بردملا ةجاح مغر
. نابيزلا ءارسضخ بردم ةليكسشت يف ةيسساسسأا

qarsana@essalamonline.com
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بسضاغ ةميز نب روهمج
ن˘م ه˘سشا˘˘ع ا˘˘م ل˘˘ك م˘˘غر
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت
ضسم˘خ˘لا ي˘ف ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
هماهتاو ،ةريخأ’ا تاونسس
نأا ’إا  ،نييسسنرفلا لبق نم
نب ميرك ،ديردم لاير مجن
،ابناج اذه لك ىمر ،ةميز
لبق نم هل ةوعد لوأا يف
يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ،«كو˘˘˘يد˘˘˘لا»
يرئازجلا روهمج˘لا ل˘ع˘ج
ى˘ل˘ع ه˘ب˘سضغ ن˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ي
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
ف˘˘سصوو ،ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
لو˘˘˘˘˘˘˘˘سصأ’ا اذ بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
.«نئاخلا»ـب  ةيرئازجلا

15

.. انلثمت
تاحف˘سص ن˘م دد˘ع ل˘قا˘ن˘ت
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
طيرسش ،يبر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ءا˘جر˘لا ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘ل و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
يهو مدق˘لا ةر˘كل ي˘بر˘غ˘م˘لا
ي˘ظ˘حو.ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل ي˘ن˘غ˘˘ت
نم ريب˘ك ل˘عا˘ف˘ت˘ب و˘يد˘ي˘ف˘لا

،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا فر˘ط
تا˘˘م˘˘ل˘˘ك تر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا ثي˘˘˘ح
دسصرتو ،ادج ةرثؤوم ةينغأ’ا
ي˘˘˘ف ضشا˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
نأا اوربت˘عا ا˘م˘ك .ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
روهمج لثمت ’  تاملكلا
عيمج لثمت لب طقف ءاجرلا
.ةيبرعلا بوعسشلا

سسابع زيزع
 سسفنلإ ينمي

ز˘يز˘ع ،ة˘ن˘سضح˘لا ل˘ث˘م˘م برد˘˘م ن˘˘هار˘˘ي
يدا˘ن˘لا ة˘ن˘يز˘خ ضشا˘ع˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ،ضسا˘˘ب˘˘ع
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست˘˘ل
ضسأاكلا ةارابم يتحنمب ‐لاق امك‐ نونيدي
مامأا ةلوطبلا ءاقل و دادزولب بابسش مامأا

ءاو˘جأ’ا˘ب اد˘ي˘سشم ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جأا ن˘م ةد˘ئا˘سسلا ة˘ي˘˘لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

ىقبي فدهلا نا و ةسصاخ قيرفلا ةيعسضو
بلطتت يتلا و رطخلا ةقطنم نع داعتب’ا
نم ايلام ةعومجملا بناج ىلا فوقولا
يتلا جئاتنلا لسضفا قيقحت ةلسصاوم لجا
.هفادهأا غلبي قيرفلا لعجت

..’إإ سسيل غإرف ةرتف

هتقث نع ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر ر˘ب˘ع
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا و ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا

يف جئاتنلا عجارت ببسس  هثيدح يف اعجرم
:لاق ثيح غارفلا ةرتف ىلإا ةيسضاملا ةرتفلا
ةرتفلا ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا »
نيبعÓلا يف انت˘ق˘ث ا˘ند˘ق˘ف˘ت ن˘ل ة˘ي˘سضا˘م˘لا

لسصاونسس امامت ضسكعلا لب ينفلا مقاطلاو
قلعتي رمأ’ا نأاب اديج كردن اننأ’ مهمعد
لو˘ط˘ت ’ نأا ى˘ن˘م˘ت˘نو ط˘ق˘ف غار˘ف ةر˘ت˘˘ف˘˘ب

طاقنلاو راسصتن’ا فدهتسسنسس انناو ةسصاخ
. ةيرسصنلا ماما ثÓثلا



S
P
O
R
T

رسصعلا

04:54

رهظـلارجفلا
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برغŸا

19:45

ءاسشعلا
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ةÓسصلإ تيقإوم

سصبرتلإ نم ةيناثلإ ةلحرملإ ىلع راتسسلإ لدسسي ةنسس02 نم لقأإ ينطولإ بختنملإ
وديجلل يقيرفإ’إ داحتÓل لوأإ بئانك ةديدج ةدهعب زوفي ةجيرم

   يرسصملا يدانلا نعط ىلع درلا دعب

دكؤويو كلامزلإ مدسصي «فاكلإ»
يعرسش ةيدولوملإ لهأات نأإ
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 اديج Òسضحتلل ‘اسضإا تقو ىلع نلسصحي رسضÿا

 رئاز÷ا ةيدولوم

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì

سسرا◊إ نامثج
لسصي رسضخلل قباسسلإ

ىرإويو رئإز÷إ
مويلإ ىÌلإ

 ..يواجح اعادو

تإديسسلل ايقيرفإإ ∙أإ سسأاكل ةلهؤوŸإ تايفسصتلإ لجؤوت تاقباسسŸإ ةن÷

 ربوتكأإ رهسش ‘ نإدوسسلإ هجإوي يوسسنلإ ينطولإ بختنŸإ
لهأاتلإ لاح ‘ ايقيرفإإ بونجو قيبمزوŸإ Úب لهأاتŸإ هجإويسس بختنŸإ

يسضايرلا يدانلل قباسسلا يسضايرلا ريدملا
 » ::«مÓسسلا»ـل ،ةمارع قراط ،ينيطنسسقلا

رفانسسلإ ىلعو حاترم يÒمسض
قيرفلإ لوح فافتل’إ

«ةكسسلإ ¤إإ هتداعإ’

23 لسصأا نم اتوسص81 ىلع لسصح

إديدج اسسيئر وسشاعم
يوذل ةيرئإزجلإ ةيلإرديفلل

ةسصاخلإ تاجايتح’إ


