
40 صص

مهيلع نيدتعŸا مرÚ Œناوق نسسل هوعد
ةرازولاب تاراطإا ذوفنو لوغتل دح عسضوو

ÚفظوŸ ةذفان اشسبح ةنشس
ةينطولا ةلاكولاب Úنثا
Ÿركشسعم ‘ يشضارأ’ا حشس

50 صص
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يتلا ىلوألا كلت نم تاعاسس دعب
ايلاو91 ماهم اهبجومب تيهنأا

صصيسصختلا تاداهسش مهحنم رخأاتب اوددن
مهتانكسس زاجنإا لاغسشأا لامكتسسا مدعو

رواحم زربأا نيدلبلا نيب نواعتلا زيزعتو ايبيل
موداقوبو دارجو نوبت صسيئرلا عم هتاثداحم

يتارامإ’ا ةيجراخلا ريزو
رئازجلاب مويلا

30 صص

تاسصقانم قÓطإا نود يسضارتلاب لاجملا اذه تاقفسص اوحنمو نوناقلا ىلع اوسساد رايمأا

ةرئادلاب ةيدامرلا تاقاطبلا ةحلسصÃ لوؤوسسم عم ؤوطاوتلابةلودلل كلم ةيحÓف صضرأا قئاثو اوروز

ةيرورم ةرزجم
ةليشسملا يف

رارجو نيرفاسسملا لقنل ةلفاح مادطسصا رثإا احيرج13و ىلتق5

50 صص

«2 لدع» جمانرب يف نوبتتكم لسسار
يديسس عقومل مههيجوت مت نيذلا نم

د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
،مهفا˘سصنإل ل˘خد˘ت˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا بي˘سست˘ب ن˘يدد˘˘ن˘˘م
مل يتلا ،هر˘يو˘ط˘تو ن˘ك˘سسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
ي˘ت˘لا صصي˘سصخ˘ت˘لا تادا˘ه˘سش م˘ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ت
،ارهسش11 نم ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست م˘˘˘˘لو
.مهتانكسس

نوثيغتشسي ةمئأ’ا
نوبت سسيئرلا

40 صص

يحسص ةبقارم زاهج ليعفت اهزربأا
دÓبلا تاراطم لك يف

يتلا تاءارجإ’ا هذه
ةياقولل ةموكحلا اهتذختإا

«انوروك«سسوريف نم

يزاهج نم اديفتشسم اباشش42 فيقوت
تاقاطبلا اوروز «كانك»و «جاشسنوأا»

50 صصةبانعب مهتابكرمل ةيدامرلا

راوحلا قيرط نع ايملشس ةيبيللا ةمزأ’ا لح ىلع ناقفتي ناغودرأاو نوبت
سضرفت يشسردملا ماعطإ’ا «ايفام»

نوثيغتشسي ذيمÓتلاو .. اهقطنم
نييلحم نيلوؤوشسمو ءاردم نم ةيلاجترا تارارق ىلع ًءانب نطولا ربع معاطملا تائم قلغ^

مهتبجو يف نيشسردمتملا نومحازي تايدلب لامُع^

30صصايكرت ¤إا Úيرئاز÷ا رفسس ليهسستو ىوتسسŸا عيفر نواعت صسل‹ صسيسسأاتو نيدلبلا Úب يراجتلا لدابتلا عفر اررق

ةكرح يرجي نوبت سسيئرلا
كلشس يف ةيناث ةيئزج

نيبدتنملا ة’ولاو ة’ولا

30 صص

«2 لدع» وبتتكم
ةلاكولا بيشست نوكتششي

ةيروهمجلا سسيئرل

40 صص

40 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةفلكت سضفخت له

؟.. ج◊ا

نوؤوسشلا ريزو ،يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي بل˘ط
ناويد˘لا ح˘لا˘سصم ن˘م ،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا
با˘ح˘سصأاو ،ةر˘م˘˘ع˘˘لاو ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةفلكت سصيلقت ىلإا ،ةيحايسسلا تلاكولا
تامدخلا نسسحأا ميدقت نامسض عم ،جحلا
ة˘ن˘يد˘م˘لاو ة˘مر˘كم˘لا ة˘كم ي˘ف جا˘ج˘ح˘ل˘˘ل
لÓخ نم ،ةسسدقم˘لا ر˘عا˘سشم˘لاو ةرو˘ن˘م˘لا
لهف ،مرحلا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا قدا˘ن˘ف˘لا ر˘ي˘جأا˘ت
.؟.. انجاجح رودسص جلثيو اذه ثدحي

سضفر ةقيلفتوب
SRD.. ! ـلا ةحيشصن

تاعاسسلا يف تابيرسستلا سضعب تجار
سسي˘ئر˘لا نأا˘ب لو˘ق˘ت ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
لبق سضفر ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع ،قباسسلا
SRD ـلا ةحيسصنب لمعلا ةنسسلا91 وحن
،ل˘ي˘ل˘خ بي˘كسش ن˘ي˘ي˘ع˘ت مد˘ع سصو˘سصخ˘˘ب
ناك ليلخ بيكسش نأل سسيل ،ةقاطلل اريزو
نم ادج ةبيرق رئاودب ريبك لكسشب اطبترم
ةدحتملا تايلولا يف رارقلا عنسص زكارم
ي˘ف ط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘سش ي˘بو˘لو ة˘ي˘كير˘˘مألا

ةيكنب تا˘با˘سسح بب˘سسب ا˘م˘نإاو ،ن˘ط˘ن˘سشاو
.اهنيح ارسسيوسس يف هل ةهوبسشم

نم فئاخ را“
! .. ماقتن’ا

ن˘كسسلا ر˘يزو ،را˘م˘ت د˘ي˘حو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع سشي˘˘ع˘˘ي
دودر بقرتي هنوك ،فوخلا نم ةلاح ،قبسسألا
امدنع ،نوبت اهنيع تاراطإا نم ةيماقتنا لعف
نود اهماهم رامت ىهنأاو ،لوأا اريزو ريخألا ناك
امدعب ةرازولا سسأار ىلع مدق امدنع تارربم ةيأا

نم ،نوبتل افلخ ةرازولا سسأار ىلع ،ىيحيوأا ءاج
اريدم مايأا ذنم نيع يذلا ،يبيرعلب قراط مهنيب

.ةبور ديعسسل افلخ لدع ةلاكول اماع

! .. ريغ مويلا رئازج

ةيجراخلا ريزو ،سسام وكياه ةلوج ةطاسسب
ىلع ةمسصاعلا عراوسش يف ةريخألا ،يناملألا

هنأاكو ،اندÓب ىلإا هتداق يتلا ةرايزلا سشماه
ةفاقث يف ايرذج اريغت سسكعت ،يداع حئاسس
مرتحت ةلود ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘ل˘ق˘عو ي˘سسا˘ي˘سس ما˘ظ˘ن
تقو يف هنأا مكحب ،اهبعسش مرتحتو اهسسفن
ر˘ف˘ن˘ت˘سست تا˘جر˘خ اذ˘كه ل˘˘ث˘˘م تنا˘˘ك ى˘˘سضم
ريسضحت م˘ت˘ي ثي˘ح ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘يلو ح˘لا˘سصم
ي˘˘ن˘˘مأا لاز˘˘نإاو ،رو˘˘كلو˘˘ف˘˘لا قر˘˘فو «ة˘˘نرز˘˘لا»
 .خلإا.. و و و يرورم قانتخاو ،عراوسشلاب

qarsana@essalamonline.com
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حيرلا بهم يف نوبت تاميلعت
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت

،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ي˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م˘لا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر اهادسسأا
سسل˘ج˘م لÓ˘خ ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا
سصو˘˘سصخ˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘˘خألا ءارزو˘˘˘لا
ىوتسسم ىلع تامدخلا نيسسحت
سضفر مد˘˘عو تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسلا
يهو ل˘ما˘ح ةأار˘ما يأا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خألا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ح˘ل˘سصم يأا ل˘ب˘ق ن˘م ع˘سضو˘˘لا

لاثملا ليبسس ىلعف ،تناك ةيبط
ىفسشتسسمب تلاجعتسسلا ةحلسصم ىوتسسم ىلع ءيسس لابقتسساب ىسضرملا ىظحي رسصحلا ل
ىفسشتسسم ىلإا هجوتلا ةجرح تلاح يف نينطاوم نم «ةلمارف»و ءابطأا بلاط ثيح ،نونكع نب
.! .. اذه لقعي لهف ،ةيودألا مادعناب كلذ يف نيججحتم ،اسشاب ىفطسصمو ،ةريودلا

ATGU سسأار ىلع لازي ’ ديعشسلا يديشس
ىسضوفل˘ل ا˘سسير˘كت

ناذ˘˘˘ل˘˘˘لا بي˘˘˘˘سست˘˘˘˘لاو
ل˘˘ج ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف تقر˘˘غ
تاسسسسؤوملا
ةرتفلا يف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ر˘˘˘˘˘˘يإا»و ،ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خألا
ه˘جو ى˘ل˘ع «ير˘ي˘ج˘لآا
ارخؤوم مت ،سصوسصخلا
تا˘قا˘ط˘ب˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
فوف˘سص ي˘ف طار˘خ˘نا
لمحت ةكر˘سشلا ة˘با˘ق˘ن
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ع˘ي˘قو˘ت
،د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ـل قباسسلا ماعلا نيمألا

ATGU،يذلا
هب˘سصن˘م ن˘م لا˘ق˘ت˘سسا
ليرفأا91 ـلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ه˘ف˘ل˘خ˘˘ي˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
.ةسشطابل ميلسس

اعرذ اوقاشض
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا مد˘˘˘˘قأا

يف ينومحدلا ةيدلبل يبعسشلا
م˘يد˘ق˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو
ببسسب ةيعامج˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا

يذ˘لا ،«ر˘ي˘م˘لا» ع˘˘م تا˘˘فÓ˘˘خ
رو˘هد˘˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم هو˘˘ل˘˘م˘˘ح
ىلع ةيمنت˘لا ع˘جار˘تو ع˘سضو˘لا

،ةيلحملا ةعامجلا هذه ىوتسسم
نم اعرذ اوقاسض مهنأا نيدكؤوم
مدقأا ةريثك ة˘ي˘ب˘ل˘سس تا˘فر˘سصت

هيلوت ةرتف ةليط «ريملا»  اهيلع
.ةيلوؤوسسملا هذه

! .. لتاقلا كيدلا
نأا «لي˘ن˘ي˘ل˘ي˘م تسسو˘ب اذ» ع˘قو˘م دروأا

موجه دعب هعرسصم يقل دنهلا نم Óًجر
نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ه˘كيد ه˘ي˘ل˘ع ه˘ن˘سش ف˘ي˘ن˘ع
عارسص يف ةكراسشملل هلقن ةونع لواحي
ةبقرب هبلاخم كيدلا زرغ ثيح ،ةكيدلل

سسف˘ن˘ب ة˘يو˘ق تار˘ق˘ن هر˘˘ق˘˘نو ه˘˘ب˘˘حا˘˘سص
فيزنل سضرعتي لجرلا لعج ام ،ةقطنملا

هسسافنأا ظفليل ،ةدروألا ىدحإا نم داح
،ةهج نم هحورجب ارثأاتم ىفسشتسسملاب
يذلا ناويحلا اذه فرسصت نم ةمدسصبو
ي˘ف ه˘ل تب˘ب˘سست لاو˘ط تاو˘ن˘سسل ه˘مزل
.ىرخأا ةهج نم ةيبلق ةتكسس



ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن لÓ˘˘˘خو
تاثداحم˘لا بق˘ع ،ة˘كر˘ت˘سشم
سسي˘˘ئر ن˘˘ي˘˘ب تع˘˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
،يكرتلا هريظنو ،ةيروهمجلا
نأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘كأا
ربع دتمت ايكرت عم تاقÓعلا
قا˘˘˘فآا كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘هو خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف ار˘ي˘سشم ،ا˘هر˘يو˘ط˘ت˘ل
ع˘م ق˘ف˘تإا ه˘˘نأا ى˘˘لإا ،قا˘˘ي˘˘سسلا
ىلع عيقوتلا ىلع ،ناغودرأا
ةد˘˘عاو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ا˘ي˘كر˘ت ه˘ترا˘يز ن˘ع ا˘˘ف˘˘سشا˘˘ك
بجر ةو˘عد˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘˘ت ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.ناغودرأا

هنأا ،نوبت سسيئرلا زربأا امك
ع˘˘˘فر ى˘˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلا م˘˘˘˘ت
ن˘ي˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تلدا˘˘ب˘˘م˘˘لا
5 قو˘ف˘˘ي ا˘˘م ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

اددسشم ،اب˘ير˘ق رلود ر˘ي˘يÓ˘م
يئانثلا لسصاوتلا ةيمهأا ىلع
ة˘ل˘سصلا تاذ تلا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف
بابسشلا مهت يتلا تاعاطقلاب

دنع فقوتو ،سصخأا هجو ىلع
ي˘ت˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘نا˘كم˘˘لا
يتلا ايكرت ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ت تح˘سضأا
ى˘لإا مو˘ي˘لا ه˘˘ب˘˘سسح تلو˘˘ح˘˘ت
ن˘مو ا˘يدا˘سصت˘قا ة˘يو˘˘ق ة˘˘لود
تا˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قلا ىو˘˘˘˘˘˘قأا
داحتلا جراخ ايلاح ةدوجوملا
ا˘ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ي˘˘بوروألا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘هدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قا تن˘˘˘˘ب
ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

.ةطسسوتملاو
ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا سصو˘سصخ˘بو

ةمزألا لحل نيداي˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ي˘م˘ل˘سس ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
فار˘طأا ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب راو˘˘ح˘˘لا
،قيقسشلا دلبلا اذه يف عازنلا
هنا ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأا
ىلع ،يكرتلا هريظن عم قفتا
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف م˘ل˘˘سسل˘˘ل ي˘˘ع˘˘سسلا

رمتؤو˘م تا˘جر˘خ˘م د˘ي˘سسج˘تو
ة˘برا˘ق˘م ى˘كز يذ˘لا ،ن˘ي˘لر˘˘ب
،دقعملا فلملا اذه يف اندÓب
،اه˘ت˘عا˘ج˘نو ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأا زر˘بأاو
عباتأاسس» نأاسشلا اذه يف لاقو
،يكرت˘لا سسي˘ئر˘لا ع˘م ا˘ي˘مو˘ي
ىلع تادجتسسملا لك ةقدبو
ام ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘حا˘سسلا

. «يبيللا فلملاب قلعت
،يكرتلا سسيئرلا دكأا هرودب

مت هنأا ،ناغودرأا بيط بجر
،ةيروهمجلا سسيئر عم قفتا

ةلازإا ىلع ،نوبت ديجملا دبع
م˘ج˘ح ع˘˘فر ما˘˘مأا تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا
،نيدلبلا ن˘ي˘ب تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا

قلعتي رارق ذاختا نع افسشاك
قيمعت ةيناكمإا نع ثحبلاب
تاعانسصلا لاجم يف نواعتلا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت سضر˘غ˘ل ة˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لا
ة˘ي˘ن˘مألا تاو˘ق˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
.نيدلبلل

ررق هنأا ،ناغودرأا زربأا امك
ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘فر ،نو˘˘˘ب˘˘˘تو
سصوسصخب يئانثلا رواسشتلاو
اذه يف لاقو ،ةيبيللا ةيسضقلا
ايبيل يف تاروطتلا» قايسسلا
،«رئازجلا ىلع ةرسشابم رثؤوت
ر˘سصن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» فا˘˘سضأاو
هذ˘ه ي˘˘ف مÓ˘˘سسو رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
فدرأاو ،«ةقطن˘م˘لا ا˘هزا˘ت˘ج˘ت
ة˘ير˘كسسع لو˘ل˘ح ل ه˘ي˘ل˘عو»
نأا ادكؤوم ،«ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل
ع˘م تلا˘سصتا ير˘˘ج˘˘ت هدÓ˘˘ب
لوسصو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا لود˘لا
را˘˘˘ن˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا ف˘˘˘˘قو ى˘˘˘˘لإا

ةيسسايسسلا ةيلمعلا ةر˘سشا˘ب˘مو
سسيئرلا برعأاو ،سسلبارط يف
ريبكلا هنان˘ت˘ما ن˘ع ،ي˘كر˘ت˘لا

راسسم ىلإا رئازجلا مامسضنل

نو˘كت˘سس ه˘نأا د˘˘كأاو ،ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب
ةءانبو ةميق تاماهسسإا اندÓبل
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
اددسشم ،ايبيل يف رارقتسسلا

ليوحت˘ل حا˘م˘سسلا مد˘ع ى˘ل˘ع
تامظنملل ةحا˘سس ى˘لإا ا˘ي˘ب˘ي˘ل
.برحلا تانورابو ةيباهرإلا

،يكرتلا سسيئرلا منتغا امك
لÓخ هنأاب ركذ˘ي˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ةمظ˘ن˘م ةرود˘ل هدÓ˘ب سسؤور˘ت
م˘˘ت ،ي˘˘مÓ˘˘˘سسإلا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
،ة˘ير˘ئاز˘ج‐ة˘ي˘كر˘ت ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا
سصخي ةدحتملا ممأÓل ةماعلا

اربتعم ،نيينيطسسلفلا ةيامح
«اسسوملم اجذومن«رارقلا اذه
ى˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘ل
.يملاعلا ىوتسسملا

يت˘لا ةرا˘يز˘لا هذ˘ه تجو˘تو
سسيئرل اهعون نم ىلوألا دعت
د˘ب˘˘ع با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ،ة˘˘لود
ا˘˘سسي˘˘ئر ،نو˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ربمسسيد21 يف ةيروهمجلل
نا˘سسي˘ئر˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘ب ،طرا˘ف˘لا

سسيسسأاتل كرتسشم نÓعإا ىلع
ع˘˘˘ي˘˘˘فر نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
.نيدلبلا نيب ىوتسسملا

سسيئر˘لا نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ن˘م Ó˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،ي˘كر˘ت˘˘لا

سسلجم سسيئر ،ليجوق حلاسص
نا˘م˘ي˘ل˘سسو ،ة˘با˘ي˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘مألا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘سش

هتماقإا رقمب ،ينطولا يبعسشلا
.رئازجلا يف

watan@essalamonline.com
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ايكرت ¤إا Úيرئاز÷ا رفصس ليهصستو ىوتصسŸا عيفر نواعت صسل‹ صسيصسأاتو نيدلبلا Úب يراجتلا لدابتلا عفر اررق

راوحلا قيرط نع ايملشس ةيبيللا ةمزأ’ا لح ىلع ناقفتي ناغودرأاو نوبت

ح.ميلصس

ىلع ،ناغودرأا بيطلا بجر ،يكرتلا صسيئرلا هفيصضو هريظن عم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر قفتإا
لدابتلا ىوتصسم عفر نع Óصضف ،كلذ ديصسجتل يمويلا يعصسلاو راوحلا قيرط نع ايملصس ةيبيللا ةمزألا لح

اندÓب نيب تارامثتصسلا عيصسوت هجو يف فقت يتلا تابقعلا ةلازإا عم ،رلود تارايلم5 ىلإا نيدلبلا نيب يراجتلا
.لوبنطصسإا ىلإا نييرئازجلا رفصس ليهصست بناج ىلإا اذه ،«حبار حبار» أادبم ىلع ةمئاق ةكارصش راطإا يف ةرقنأاو

نيب نواعتلا زيزعتو ايبيل
رواحم زربأا نيدلبلا

نوبت صسيئرلا عم هتاثداحم
موداقوبو دارجو

يتارامإ’ا ةيجراخلا ريزو
رئازجلاب مويلا
نب هللا دبع خيصشلا لحي
ريزو ،نايهن لآا دياز
نواعتلاو ةيجراخلا نوؤوصشلا
تارامإلا ةلودل يلودلا
مويلا ،ةدحتملا ةيبرعلا

يرجيصس نيأا ،رئازجلاب
هريظن عم تاثداحم
يربصص ،يرئازجلا

.موداقوب
نوؤوصشلا ةرازو تحصضوأا
اهل نايب يف ،ةيجراخلا
ةرايزلا هذه نأا ،صسمأا

تاقÓع راطإا يف جردنت
نيدلبلا طبرت يتلا ةوخألا
حمصستصسو ،نيقيقصشلا

يف يئانثلا نواعتلا مييقتب
قافآا ةصساردو هداعبأا عيمج

يلاجم يف ةصصاخ هزيزعت
امك ،رامثتصسلاو ةكارصشلا
ردصصملا فيصضي – لكصشتصس
،موداقوبل ةصصرف – هتاذ
لدابتل ،يتارامإلا هريظنو
لئاصسملا لوح ىؤورلا
تاذ ةيلودلاو ةيوهجلا
ةصصاخ ،كرتصشملا مامتهلا
ءوصض ىلع ايبيل يف عصضولا
يتلا ةريخألا تاروطتلا

،راجلا دلبلا اذه اهدهصشي
فارطألاو رئازجلا يعصسو
لح داجيإل ةلعافلا ةيلودلا
ةمزأÓل ادح عصضي يصسايصس
لماصشلا راوحلا ربع ةيبيللا

اديعب ةيبيللا فارطألا نيب
.يبنجأا لخدت يأا نع
دبع خيصشلا ىظحيصسو اذه

،نايهن لآا دياز نب هللا
صسيئر لبق نم لابقتصساب
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

فرط نم كلذكو ،نوبت
زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

.دارج
ـه.داوج

ةبصصقلاب ةيئادتبا ةصسردم يف يلآلا مÓعإÓل اربخم تنصشد

«ةتباث ىطخب لشضفأا لبقتشسم وحن ريشست رئازجلا» :ناغودرأا ةنيمأا

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

كلسس يف ةي˘نا˘ث ة˘ي˘ئز˘ج ة˘كر˘ح
دعب ،نيبدتنملا ةلولاو ةلولا
يتلا ىلوألا كلت نم تاعاسس
4 ،اي˘لاو52 نييع˘ت تن˘م˘سضت
ماهم ءاهنإا عم ،نيبدتنم ةلو
.نيبدتنم ةلو3و ايلاو91

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأا
،سسمأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
29 ةدا˘م˘لا ما˘كحأل ا˘ق˘ب˘طو ه˘نأا

سسي˘ئر˘لا ع˘قو ،رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ن˘˘م
ةكرح نمسضتي اموسسرم ،نوبت

ةلولاو ةلولا كلسس يف ةيئزج
نييعت يف لثمت˘ت ،ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا

ابدتنم ايلاو ،نيدلا لامج يميرب
ايلاو ،مÓعوب ينارمع ،ةبانعب
ناو˘ه˘ل˘بو ،ة˘يادر˘˘غ˘˘ب ا˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م
رئبل ةبدت˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘لا ،ةد˘ي˘سشن
Óسضف ،رئازجلا ةيلو يف ةتوت

ي˘لاو ،را˘ت˘˘خ˘˘م كلا˘˘م˘˘ل˘˘ب ن˘˘ع
ة˘يلو ي˘ف نا˘ن˘يو˘ب˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘م
.ةديلبلا

سسي˘˘ئر نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
لوأا ىرجأا دق ناك ،ةيروهمجلا
تنم˘سضت ة˘ي˘ئز˘ج ة˘كر˘ح ،سسمأا
ةلو4و ا˘ي˘˘لاو52 ني˘ي˘ع˘ت
ماهم ءاهنإا نع Óسضف ،نيبدتنم
.نيبدتنم ةلو3و ايلاو91

ر.نوراه

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا اد˘˘˘غ م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ي
ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سشرو ،يرو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
م˘مألا ج˘ما˘نر˘ب ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
عفدلا» لوح ،يئامنإلا ةدحتملا
ة˘سساردو ة˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا مد˘˘ع˘˘ب

ةد˘ئا˘ف˘ل «ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك
.سسلجملا تاراطإاو ءاسضعأا

ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تح˘˘˘سضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،ةيروتسسدلا
هذه نأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا
ة˘كرا˘سشم فر˘ع˘ت˘˘سس ة˘˘سشرو˘˘لا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ي˘ت˘˘لا تارازو˘˘لاو
،ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا مد˘˘ع˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا˘˘ب
مدعب عفدلا ةيلآا نأا ىلإا ةريسشم
حمسسي ءارجإا دعت ،ةيروتسسدلا
ةبقارملاب يروتسسدلا سسلجملل

،نيناوقلا ةيروت˘سسد˘ل ة˘يد˘ع˘ب˘لا
ةديدجلا ةيلآلا هذه نكمت ثيح
ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت جاردإا ن˘˘˘م
تبثي يتلا ةينوناقلا سصوسصنلا
ىمسسألا نوناقلا عم اهسضراعت
ىتح اهتعجارم يلاتلابو ،دÓبلل
.يلك لكسشب هل ةقباطم حبسصت

اذ˘ه ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا رد˘˘ج˘˘ي
˘مد˘ع˘ب ع˘فد˘لا ة˘ي˘لآا نأا˘ب دد˘سصلا
اهجاردإا مت دق ناك ةيروتسسدلا
ةنسسل يروتسسدلا ليدعتلا يف
راد˘˘˘سصإا هÓ˘˘˘ت يذ˘˘˘لا6102
نمسضتم˘لا يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
اذه تايفي˘كو طور˘سش د˘يد˘ح˘ت
قيبطتلا زيح لخد يذلا عفدلا
.مرسصنملا سسرام رهسش

ح.نيدلا رمق

سسل˘ج˘م بت˘˘كم سسمأا د˘˘ق˘˘ع
ةسسائرب اعسسوم اعامتجا ،ةمألا

ءا˘سسؤور م˘سض ،ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘˘سص
،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ثحا˘ب˘ت˘لاو سسراد˘ت˘˘ل سصسص˘˘ُخ
هب علطسضتسس يذلا رودلا لوح
يف ،نام˘لر˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘فر˘غ˘لا
ام ةسصاخ ،ة˘ل˘ب˘ق˘مـلا ة˘ل˘حر˘مـلا
لمع ططخم ةسشقان˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت

د˘ب˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح
.دارج زيزعلا

هل نايب يف ،«انيسسلا» حسضوأا

ةخسسن «مÓسسلا» تمسسلت سسمأا
جوت ،هب˘ت˘كم عا˘م˘ت˘جا نأا ،ه˘ن˘م
هلمعل يداعلا ريسسلا فانئتسساب
ططخم ةسشقانم˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو
سضرعيسس يذلا ةموكحلا لمع
،هئارثإاو هتسساردل ناملربلا ىلع
سصوسصن ة˘سشقا˘ن˘م ة˘ل˘سصاو˘مو
كلت وأا ،ةسساردلا ديق نيناوقلا
سسلجم ىلع اهتلاحإا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ،ة˘˘˘مألا
.ينطولا يبعسشلا

ـه.داوج

ءادتعلا ةوقب رئازجلا تنادأا
سسمأا فدهتسسا يذلا يباهرإلا

ولوكوسس يف ايركسسع اميخم
،يلام طسسو وغ˘ي˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
5و Óي˘ت˘ق91 ف˘ل˘˘خ يذ˘˘لاو
كرد˘لا فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ى˘˘حر˘˘ج
يلع نب زيزعلا دبع لاق.يلاملا
ةرازو مسساب ق˘طا˘ن˘لا ،ف˘ير˘سشلا
ةوقب نيدن» ،ةيجراخلا نوؤوسشلا

محرتنو يباهرإلا ءادتعلا اذه
ةمدخ اوتام نيذلا دونجلا ىلع
مدقتن امك مهب˘ع˘سشو م˘ه˘ن˘طو˘ل

ع˘م ا˘˘ن˘˘ن˘˘ما˘˘سضتو ا˘˘ن˘˘يزا˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ة˘مو˘˘كح˘˘لا ع˘˘مو م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
نأا زربأاو ،«ني˘ي˘لا˘م˘لا بع˘سشلاو
نأاب ةعانق ىلع ىقبت رئازجلا
بعسشلاو عافدلاو نمألا تاوق
ي˘˘˘لا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لاو
سشحو ة˘ح˘فا˘كم نو˘ل˘سصاو˘ي˘سس
اذ˘˘ه ي˘˘ف ةداو˘˘ه نود با˘˘هرإلا
قيرط ىلع رئاسسلا راجلا دلبلا
.«نيينطولا قافولاو ةحلاسصملا

ـه.داوج

ايلاو91 ماهم اهبجومب تيهنأا يتلا ىلوألا كلت نم تاعاصس دعب

ةيناث ةيئزج ةكرح يرجي نوبت سسيئرلا
نيبدتنملا ة’ولاو ة’ولا كلشس يف

فلملا اذهب ةقÓع اهل تارازوو تاصسصسؤوم نع نيلثمم ةكراصشمب

نيب لمع ةششرو روحم «ةيروتشسدلا مدعب عفدلا»
ةدحتملا ممأ’او يروتشسدلا سسلجملا

ةصساردلا ديق نيناوقلا صصوصصن ةصشقانم لصصاوي

اريشضحت هلاغششأا فنأاتشسي «انيشسلا»
دارج ةموكح لمع ططخم ةششقانمل

وغيصس ةقطنمب كردلا فوفصص يف ىحرج5و Óيتق91 فلخ

يذلا يباهرإ’ا ءادتع’ا «ةوقب» نيدت رئازجلا
يلامب ايركشسع اميخم فدهتشسا مرح ،ناغودرأا ةنيمأا ترّبع

ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
رئازجلاب اهدجاوتل ا˘ه˘تدا˘ع˘سس
ة˘قاد˘˘سصو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ي˘˘ف
بيط بجر ،سسيئرلا اهيرجي
هريظ˘ن ن˘م ةو˘عد˘ب ،نا˘غودرأا
،نوبت ديجملا دبع يرئازجلا

بع˘سشلا مر˘ك ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ث˘˘م
ا˘م˘ل˘ك ه˘با˘حر˘˘تو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.دÓبلا تراز
ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تن˘˘˘˘سشدو اذ˘˘˘˘ه

ار˘ب˘خ˘م ،ا˘ي˘كر˘˘ت ي˘˘ف ى˘˘لوألا
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لآلا مÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل

يقزرأا» ةيئادتبلا ةسسردملاب
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا «دو˘˘ج˘˘ع
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘سصق˘˘˘˘لا
تاردابم نم وهو ،ةمسصاعلا
نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘لا˘كو˘لا

تداسشأاو ،(ا˘كي˘ت) ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو
ىلع ةيفحسص تاحيرسصت يف
مركب ،ةبسسانملا هذه سشماه
هبيحر˘تو ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
ر˘ئاز˘ج˘لا» تراز ا˘م˘ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب
ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا «ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا
تلا˘˘قو ،«ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ة˘˘باو˘˘˘ب»
و˘˘˘ح˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘سست ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا»

ة˘ت˘با˘ث ى˘ط˘خ˘ب ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘تاور˘ث ل˘سضف˘ب
ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ثورو˘˘˘˘مو
ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشو يرا˘˘˘سضح˘˘˘˘لاو
.«دودولا

تلاق ،رئازجلا ةبسصق نعو
انذخأات اه˘نإا» نا˘غودرأا ة˘ن˘ي˘مأا
ملاعملا لسضفب يسضاملا ىلإا
ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ىلإا دوعت يتلا كلت اميسسل
.«ةينامثعلا ةرتفلا

ح.نيدلا رمق



م˘عا˘ط˘م˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست فر˘˘ع˘˘ي
تايد˘ل˘ب ل˘ج ر˘ب˘ع ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
ترفسسأا ،ةمراع ىسضوف نطولا

معطم004 نم ديزأا قلغ نع
ةيبرتلا ةرازو ماقرأا رخآل اقفو
اهطبر ةيهاو بابسسأل ،ةينطولا

ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م ءارد˘˘˘م
بايغ˘ب نو˘ي˘ل˘ح˘م نو˘لوؤو˘سسمو
قلغُت م˘ل ي˘ت˘لاو ،ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا
خراسص دعت يف اهباوبأا تحتف
لا˘˘م˘˘ع ما˘˘مأا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
اقفو ‐ اوحسضأا نيذلا تايدلبلا
د˘˘ج ردا˘˘سصم ه˘˘ب تر˘˘سسأا ا˘˘م˘˘˘ل
نومحازي ‐«مÓسسلا» ـل ةعلطم
.مهتبجو يف نيسسردمتُملا

مل امدعبو ،هتاذ قايسسلا يف
ةقفر ةيجاجتحلا مهتافقو تأات
تايدلبلا تارقم مامأا مهئايلوأا
سسراد˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت ه˘جو ،ا˘ه˘˘ل˘˘كأا
ة˘˘يلو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ل لاثملا ليبسس ىلع تسسارنمت
يريزول ةثاغتسسا ءادن ،رسصحلا
ةي˘ل˘خاد˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ةئيهتو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
عسضوو لخدتلا دسصق ،ميلقإلا

ءاردم نم نوكتت «ايفام» ـل دح
،نييلحم ن˘ي˘لوؤو˘سسمو سسراد˘م
معاطملا طاسشن ديمجتب تماق
ذنم راذنإا قباسس نود ةيسسردملا
انموي ىلإا لوألا لسصفلا ةياهن
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا فلآا مر˘˘ح ا˘˘م ،اذ˘˘ه

ةديعبلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ىلإا ةدوع˘لا م˘ه˘ن˘كم˘ي ل ن˘يذ˘لا

نم ءادغلا ةبجو لوانتل مهلزانم
ةب˘جو˘لا ي˘ف عور˘سشم˘لا م˘ه˘ق˘ح
.ةيسسردملا

عمتجملا نع نولثمم لسسار
ةيلوب فينغيت ةيدلبب يندملا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو ،ر˘˘˘كسسع˘˘˘م
ةئيهتو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
قيقحت ح˘ت˘ف ل˘جأا ن˘م ،م˘ي˘ل˘قإلا

ح˘ن˘˘م قر˘˘طو ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م لو˘˘ح
يسسرد˘م˘لا ما˘ع˘طإلا تا˘ق˘ف˘سص
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
تاقورخ مهل˘ي˘ج˘سست ن˘يد˘كؤو˘م
تاءارجإلا سصخي اميف ةلمجلاب
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘با˘˘˘سضلا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع سصو˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
نمسضتملا742‐51 موسسرملا

ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
دنع ،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو
اهغلبم زواجتي ةقفن يأا فرسص
،ميتنسس نويلم001 يواسسي وأا

ة˘˘سصقا˘˘ن˘˘م قÓ˘˘طإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةفرظألا حتف متي نأا ىلع ةينلع
ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘ل˘˘ل
متي يذلا زئافلا ءاقتنل ةقفسصلا
ر˘ي˘يا˘ع˘م سسا˘سسأا ى˘ل˘ع هرا˘ي˘ت˘خا

زاجنإا اهنع بترتي يتلاو ،ةنيعم
د˘˘ق˘˘ع ة˘˘م˘˘ث ن˘˘مو ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سسا
ماربإا بنجت يلات˘لا˘بو ،ة˘ي˘قا˘ف˘تا

وأا طيسسبلا يسضارتلاب تاقفسص
.«érg à érg» فرعي ام

با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ف˘˘˘˘سشكو اذ˘˘˘˘ه
تع˘˘ل˘˘طإا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ،ا˘ه˘تدو˘سسم ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
تأاجل فينغيت ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم

ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا ة˘ف˘سصب نو˘˘م˘˘م ى˘˘لإا
بت˘كم فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ب
د˘ق كلذ˘ب نو˘كت˘ل ،تا˘ق˘ف˘˘سصلا
742‐51 مسسرملا ىلع تسساد
.ركذلا فلاسسلا

ثدحلا4 1562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج2ـل قفاوملا0202 يفناج72نينثإلا

watan@essalamonline.com

ةسصقانم قÓطإا نود يسضارتلاب لاجملا اذه تاقفسص اوحنمو نوناقلا ىلع اوسساد رايمأا

نوثيغتشسي ذيمÓتلاو .. اهقطنم سضرفت يشسردملا ماعطإ’ا «ايفام»
نييلحم نيلوؤوشسمو ءاردم نم ةيلاجترا تارارق ىلع ًءانب نطولا ربع معاطملا تائم قلغ^

مهتبجو يف نيشسردمتملا نومحازي تايدلب لامُع^

ر.نوراه

تثاعو ،لاجملا اذه ىلع اهتسضبق «يسسردملا ماعطإلا ايفام» ـب ةريخألا تاونسسلا يف فرعت تحسضأا ام تمكحأا
تائم قلغ ةيفلخ ىلع ةيسسردملا ةبجولا نم اومرح نيذلا ذيمÓتلا فلآل ةريبك ةاناعم يف ةببسستم اداسسف هيف

تاميلعت اوبرسض ،نويلحم نولوؤوسسمو ةيوبرت تاسسسسؤوم ءاردم اهردسصأا ةيلاجترا تارارق ىلعً ءانب معاطملا
.طئاحلا صضرع بناوجلا لك نم ذيملتلاب ديجلا لفكتلا ةرورسضب ةلئاقلا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر

جمانرب يف نوبتتكم لسسار
م˘˘˘ت ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م «2 لد˘˘˘˘˘ع»
دبع يديسس عقوم˘ل م˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
دبع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ،ه˘ل˘لا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

بي˘سست˘ب ن˘يدد˘ن˘م ،م˘ه˘فا˘˘سصنإل
ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا
م˘ل ي˘ت˘˘لا ،هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا
سصيسصختلا تاداهسش مهحنمت
نم رثكأا ذنم اهنورظتني يتلا

ل˘م˘كت˘˘سست م˘˘لو ،ار˘˘ه˘˘سش11
.مهتانكسس زاجنإا عيراسشم

نيين˘ع˘م˘لا ة˘ل˘سسار˘م ي˘ف ءا˘ج
،ةيروهمجلا سسيئر˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ي˘ت˘˘لاو

ن˘ح˘ن فر˘سشت˘ن» ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘سسن
ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ن˘ي˘ه˘جو˘م˘لا ،2لد˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘ب
دبع يديسس ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
،ةمسصاعلا رئازج˘لا ة˘يلو˘ب ه˘ل˘لا
،ةلاسسرلا هذهب مكيلإا مدقتن نأا

نيبتتكملا نم ربتعن اننأا ثيح
،ل˘˘˘˘ئاوألا ف˘˘˘˘لأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برألا
ة˘ن˘سس ج˘ما˘نر˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ن˘لو˘سصح ذ˘ن˘م˘ف ،3102
سصيسصخت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م تادا˘ه˘سش
يأا ،ارهسش (11) نم رثكأا ذنم
ملتسسن مل9102 يرفيف رهسش
انتانكسس ل اذه انموي ةياغ ىلإا

ةدا˘ه˘سش ل˘قألا ى˘ل˘ع ى˘˘ت˘˘ح لو

نأا اهنأاسش نم يتلا سصيسصختلا
نع ةحسضاو ةروسص انل يطعت
ةنيدم يف ديدحت˘لا˘ب ا˘ن˘ع˘قو˘م˘ت
ربعو.«ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
رخأات ءازإا مهقلق نع نوعقوملا
تادا˘ه˘سش م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
رار˘˘˘كت ن˘˘˘˘م سصي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
م˘ل ن˘يذ˘˘لا «1 لدع» و˘يرا˘ن˘ي˘سس
لو˘˘طو ن˘˘مز˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ع˘˘˘ف˘˘˘سشي
ى˘ل˘ع او˘ل˘˘سصح˘˘ت˘˘ف را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلا
ةديعب ءايحأاب ةدجاوتم تانكسس
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ن˘ع
ل اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘˘لإا ة˘˘لوز˘˘ع˘˘مو
تايرور˘سض ى˘ندأا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
.قفارمو نمأاو لقن نم ةايحلا

ز.لامج

ةريدملا ،لولهب ةبيهو تدافأا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نم رثكأا نأا ،ةعانسصلاو ةراجتلل
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ن˘م لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘جر05
ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘˘سشي˘˘˘سس
«يبيل˘لا ‐ير˘ئاز˘ج˘لا» لا˘م˘عألا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب اد˘غ م˘ظ˘ن˘ي˘سس يذ˘˘لا
ةلوؤوسسملا تحسضوأا.ةمسصاعلا
ةيفحسص تاحيرسصت يف ،اهتاذ

ىدتنملا اذه نأاب ،سسمأا اهب تلدأا
ةيرئازجلا ةفرغلا همظنت يذلا
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘فر˘غ ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘˘ب
فد˘ه˘ي ة˘عارز˘لاو ة˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
لاجر نيب لسصاوت ءاسضف قلخل
ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا
نييبيللا مهئارظنو نيير˘ئاز˘ج˘لا

تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ثح˘˘˘ب ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
سصرفو نيفرطلا نيب ةكارسشلا

.رئازجلا يف رامثتسسلا
ءاقللا اذه لÓ˘خ م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك

ر˘˘يد˘˘سصت تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ة˘˘˘سسارد
،ايبيل ىلإا ةيرئازجلا تاجتنملا

تا˘عا˘˘ط˘˘ق م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘سشيو
سصخألابو يداسصتقلا طاسشنلا
ةيليوحتلاو ةيئاذغلا تاعانسصلا

.روطعلاو ةيحÓفلا تاجتنملاو
ز.لامج

ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تعد
نوؤو˘سشلا ي˘ف˘ظو˘مو ة˘م˘˘ئأÓ˘˘ل
سسي˘ئر ،فا˘˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةمراسص ني˘ناو˘ق ن˘سسل ،نو˘ب˘ت
ىلعو مهيلع نيدتعملا مرجت
لوغت˘ل د˘ح ع˘سضوو ،ءا˘م˘ل˘ع˘لا

.ةرازولاب تاراطإا ذوفنو
اهتاذ ةيقي˘سسن˘ت˘لا تح˘سضوأا

ربع هترسشن سسمأا اهل نايب يف
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘˘سسح
ع˘ي˘قو˘ت ل˘م˘ح ،«كو˘ب˘سسي˘ف˘لا»
نأا ،يمي˘ج˘ح لو˘ل˘ج ا˘ه˘سسي˘ئر
ءا˘سضي˘ب˘لا م˘ئا˘م˘ع˘لا با˘ح˘سصأا
عاونأا دسشأا نمز ذنم نوناعي
ميزقتلاو سشيمهتلاو ةاناعملا

يدسسجلاو يظفللا يدعتلاو
،ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف
ةمئألا دسض فنعلا نأا تزربأاو
م˘ه˘تر˘˘ي˘˘خ ل˘˘ت˘˘ق ى˘˘لإا ل˘˘سصو
تراسشأاو ،هللا تويب لخادو
ع˘م˘ج˘ت ى˘لإا دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
تي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ئألا تار˘˘˘سشع
نذؤو˘م˘لا د˘ي˘ه˘سشلا رود˘˘غ˘˘م˘˘لا

جا˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،داد˘سش را˘م˘ع

،طاوغألا ةيلو يف يرسشملا
ةرازو كر˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب او˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طو
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا

لجأا نم ،لدعلا ةرازو اذكو
ىلع يدعتلا مرجي نوناق نسس
سسا˘˘˘سسم˘˘˘لاو نآار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘هأا
.ةينيدلا زومرلاب

ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ك
يف˘ظو˘مو ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا
لوح ةقمعم تاقيقحت حتفب
ةع˘با˘ت˘لا تارادإلا ل˘ك طا˘سشن
،يد˘ه˘م˘ل˘ب ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم˘ل

ىلع ةفر˘سشم˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ
ج˘˘ح˘˘˘لاو فا˘˘˘قوألاو ةا˘˘˘كز˘˘˘لا

فيسضي ‐ ةريسشم ،تانكسسلاو
لو˘غ˘ت ى˘لإا ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
يف ةددسشم ،تاراطإلا سضعب
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع نأا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
لجأا نم ،نوبت سسيئرلا لخدت
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو
يف نيلماعلا دسض ةيفسسعتلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
.امومع

ح.نيدلا رمق

،ثراو دـم˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ف˘˘˘˘سشك
كرا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ه˘ح˘لا˘˘سصم نأا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ديزأا ل˘ي˘سصح˘ت ن˘م تن˘كم˘ت
،جد را˘ي˘˘ل˘˘م000.1 ن˘˘˘˘˘م
لÓ˘˘خ مو˘˘˘سسرو قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ك
ع˘˘˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘˘˘˘غر ،9102
ةل˘ي˘سصح ا˘ف˘سصاو ،تادراو˘لا

.«ةمرتحملا» ـب هحلاسصم
ناك يذلا ،ثراو حسضوأا

،ىفطيسصم ري˘سشب˘ب ا˘قو˘فر˘م
فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
،ءا˘˘سصحإلاو فار˘˘سشت˘˘سسلا˘˘ب
ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ ه˘ت˘م˘ل˘˘ك ي˘˘ف
لافتحلا حات˘ت˘فا ى˘ل˘ع سسمأا
كرامج˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب
نم يفناج62 ـل فداسصملا

كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ن˘˘˘سس ل˘˘˘ك
تازاجنإا تقق˘ح ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ة˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
ليسصحت لاجم يف ةيسضاملا
تزواجت موسسرلاو قوقحلا

رانيد رايلم000.1ـلا ةبتع
سسوسسحملا سضافخنلا مغر
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘تو ،تادراو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘سسا˘ي˘سس ل˘ظ ي˘ف ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل قا˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
،ريتاوفلا ميخسضت تاباسصع
سضا˘ف˘خ˘نا ا˘ي˘ئز˘ج ر˘سسف˘ي ا˘˘م
رايلم3,5ب تادراو˘˘˘˘˘˘˘لا
دد˘˘سش ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو ،رلود
كرا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ه˘˘ترادإا مز˘˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘برا˘ح˘م ة˘كر˘ع˘م ة˘ل˘سصاو˘م
ة˘˘يرادإلا ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
رورم ةفلكتو نمز فيفختل
فدهب سصاخسشألاو عئاسضبلا
داسصتقلا ةيسسفان˘ت ع˘ي˘ج˘سشت
.ينطولا

لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘سس ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘سصم نأا

لاكسشأا لكو سشغلا ةهباجم
ةعجان˘لا قر˘ط˘لا˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا
ةيا˘م˘ح بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘لا˘ع˘ف˘لا
ا˘˘ق˘˘فو ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘بو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يتلا ةي˘لود˘لا تا˘ع˘ير˘سشت˘ل˘ل

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘سص
ةراجت ةبرا˘ح˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘˘ب ةر˘˘سضم˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

ناويحلاو تاتابن˘لا ة˘يا˘م˘حو
.يملاعلا ثارتلاو راثآلاو

ز.لامج

دبع طيرسشوب سسمأا بلاط
ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر ،ردا˘˘ق˘˘لا
نير˘فا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ع˘سضو ةرور˘سضب ،ع˘ئا˘سضب˘لاو
ن˘م ل˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو ط˘ط˘خ˘م
نم دحلا يف مهاسسي نأا هنأاسش
تذخأا ي˘ت˘لا رور˘م˘لا ثداو˘ح
ادا˘˘ع˘˘بأا ةر˘˘ي˘˘خألا ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
. «ةيواسسأاملا» ـب اهفسصو

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘خو

ر˘ق˘م˘ب ،ط˘ير˘˘سشو˘˘ب ا˘˘ه˘˘ط˘˘سشن
را˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا

مت ،نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ثداوح ةر˘ها˘ظ ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا
دسصحت لازت ام يتلا رورملا
ثحبو ،ايونسس فلآلا حاورأا
دحلل اهعابتا بجاولا تايلآلا

.اهنم
ح.نيدلا رمق

دح عسضوو مهيلع نيدتعŸا مرÚ Œناوق نسسل هوعد
ةرازولاب تاراطإا ذوفنو لوغتل

نوبت سسيئرلا نوثيغتشسي ةمئأ’ا

ةيسضاملا ةنسسلا ةيادب ذنم تادراولا عجارت مغر

حلاشصم اهتلشصح جد رايلم0001 نم ديزأا
9102 يف قوقحو موشسرك كرامجلا

ةيواسسأام اداعبأا تاقرطلا باهرإا ذخأا امدعب

ليلقتلل لقنلل ينطو ططخم
رورملا ثداوح نم

مهتانكسس زاجنإا لاغسشأا لامكتسسا مدعو صصيسصختلا تاداهسش مهحنم رخأاتب اوددن

ةيروهمجلا سسيئرل ةلاكولا بيشست نوكتششي «2 لدع» وبتتكم

«يبيللا ‐يرئازجلا» لامعألا ىدتنم يف ةمسصاعلاب مويلا نوكراسشي مهنم05
نييبيللا لامعأ’ا لاجر بطقتشسي رئازجلا يف رامثتشس’ا خانم

ةبقارم زاهج ليعفت اهزربأا
دÓبلا تاراطم لك يف يحسص

تاءارجإ’ا هذه
اهتذختإا يتلا
نم ةياقولل ةموكحلا
«انوروك«سسوريف
ةياقولا ريدم ،راروف لامج لاق
ةموكحلا نإا ،ةحسصلا ةرازوب
تاءارجإا تعسضو ةيرئازجلا

نم اهينطاوم ةيامحل ةيئاقو
يذلا «انوروك» صسوريفب ىودعلا

.ةينيسصلا ناهوو ةنيدم برسضي
ةيفحسص ةودن يف ،راروف حسضوأا
ةحسصلا ةرازو رقمب صسمأا اهطسشن
،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو
تÓحرلا تلجسس رئازجلا نأا
ىلع «ارطخ» ربتعت يتلا
صسوريفب مهتباسصإل نيرفاسسملا
يتلا تÓحرلا يهو ،«انوروك»
رئازجلا نيب طبرت اهفيقوت مت
،لوبنطسسا ‐رئازجلا ،نيكب»
‐رئازجلاو ةحودلا ‐رئازجلا

لك تسسيل هنأا ادكؤوم ،«يبد
تذختا امك ،ةرطخ تÓحرلا
رباعملا ربع تاءارجإا ةموكحلا
مادعنا لظ يفو ،ةيدودحلا

نقح متي ةنيعم ةنقح
ةموكحلا يفتكت ،اهب نيرفاسسملا

حئاسصنو ةيئاقو تاءارجإاب
اذكو ،نيلقنتملل اهمدقت
نيرمتعملاب ةسصاخ تاءارجإا

مهقفارت ةيبط قرف لÓخ نم
مدقت ةحسصلا ةرازو نم
.مهل تاهيجوت
نييرئازجلا ةبلطلل ةبسسنلاب
«ناهوو» ةنيدمب نيقلاعلا
نإا لوؤوسسملا لاق ،ةينيسصلا
ةرازو ربع ةيرئازجلا ةموكحلا
،مهعم لسصاوت ىلع ةيجراخلا

ةسسارد كانه نأا ادكؤوم
نكل ،ةنيدملا نم مهجارخإل

تاءارجإلاب اطبترم ىقبي رمألا
تاطلسسلا اهتذختا يتلا
لقنتلا ترظح اهنأل ،ةينيسصلا

لو لوخد ل ةنيدملا هذه يف
.صسوريفلا يف مكحتلل جورخ

ز.لامج



فلاسسلا ي˘ئا˘سضق˘لا م˘كح˘لا
عاديإا رارق ه˘ق˘ح˘ل˘ي م˘ل ر˘كذ˘لا
امه˘نو˘ك سسب˘ح˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

نع ةمكحملا ةئيه مامأا Óثم
ةلاحإا دعب ءا˘عد˘ت˘سسلا ق˘ير˘ط
ل˘ي˘كو بت˘كم ما˘مأا ا˘م˘ه˘ف˘ل˘م
يسضاق فرط نم ةيروهمجلا
ع˘م˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

تاذ ةي˘سضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘تدا˘فإل
ةيكل˘م ق˘ئا˘ثو ر˘يوز˘ت˘ب ة˘ل˘سص
ةحاسسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف سضارأا
دوع˘ت ارا˘ت˘كه6601 ز˘ها˘ن˘ت
يف ةب˘غر ة˘لود˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م
رفظلا نم اهيلغتسسم نيكمت
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م رار˘ق˘˘ب
ل˘ب˘ق ،ح˘سسم˘لا ق˘ئا˘ثو ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت

يراقعلا رتفدلا ميلسست يلوت
ي˘ف ة˘ي˘كل˘م د˘ن˘˘سس ه˘˘ف˘˘سصو˘˘ب

Óمع ة˘ثد˘ح˘ت˘سسم˘لا ه˘ت˘غ˘ي˘سص

‐39 يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا˘˘ب
ي˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا321
م˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا3991/50/91

فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ب لÓ˘˘˘˘˘خإلا
.نينادملا نيفظوملا

watan@essalamonline.com
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ميتنسس نؤيلم08 نم ديزأا ةقرسس

مناغتشسمب ردنمÓشص ديرب بتكم ىلع نوطشسي نولوهجم
يديرب بتكم سسمأا سضرعت

،مناغ˘ت˘سسم˘ب رد˘ن˘مÓ˘سص ي˘ح˘ب
سصاخسشأا3 لبق نم وطسسلل
لÓخ بوانملا سضباقلا اوتغاب
اور˘ب˘جأاو ،ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

ديدهتلا تحت بتكملا يفظوم
لام نم ةنيزخ˘لا˘ب ا˘م م˘ه˘ح˘ن˘م
و˘ح˘ن رار˘ف˘لا˘ب اوذو˘ل˘ي نأا ل˘ب˘ق
08 مهتزوحبو ةلوهجم ةهجو

. ميتنسس نويلم
اذه نئابز نم ددع حسضوأا

اودهسش نيذلا يديربلا بتكملا
نيمرجملا نأا ،وطسسلا ةيلمع
وأا نيحلسسم اونوكي مل ةثÓثلا

اورهاظت مهنأا اودكأاو ،نيمثلم
،هيومتلل نييداع نئا˘بز م˘ه˘نأا˘ب

سضباقلا دجاوت اولغتسسا ثيح
هذه ذيفنت˘ل د˘ي˘حو˘لا بوا˘ن˘م˘لا

ىلعو.ةيمار˘جإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيئانجلا ةقرفلا تل˘ق˘ن˘ت رو˘ف˘لا
ةطرسشلل ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب
ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

،ةميرجلا حرسسم ىلإا ،مناغتسسم
ي˘ف ا˘ي˘لوأا ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘فو
.ةيلمعلا هذه تاسسبÓم

يدؤج نب دلاخ

˘˘ما˘˘سسقأا ة˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘˘م تسصحأا
ذنم ،سسابعلب يديسسل كرامجلا
07 يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ة˘˘ياد˘˘˘ب
عم كارتسشلا˘ب كلذو ،ة˘ف˘لا˘خ˘م
،ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
تاذ ةفلا˘خ˘م74 ى˘لإا م˘سسق˘ن˘ت
ىلإا ةفاسضإا ،بير˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘سصلا

اهسسأار ىلع بتاكملا تافلاخم
.فرسصلا ماظن تافلاخم

،لÓ˘ه د˘م˘ح˘م ف˘˘سشكو اذ˘˘ه
ماسسقأا ةيسشتفمل يلحملا ريدملا
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا

ىلع سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ةحوتفم باو˘بأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت سشما˘ه
راطإا يف كرامجلا زاهج ىلع
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
62 ـل فدا˘سصم˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ةميق نأا ،ةنسس لك نم يفناج

ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا تازو˘ج˘ح˘˘م˘˘لا
ـلا تزواجت بيرهتلا تافلاخم
،عئاسضبلا نم جد نويلم111
لئاسسو ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف
52 نم رثكأا ةزوجحملا لقنلا

ترد˘˘ق ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،جد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
نم رثكأاب ةبجوتسسملا تامارغلا

.جد نويلم367
يوارمع ماسشه

كردلا رسصانع سسمأا فقوأا
لÓخ ،نارهو ةيلول ينطولا
،ف˘˘ي˘˘نو˘˘ب ي˘˘سسا˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘يرود
رمعلا نم ناغ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
،يلاوتلا ىلع ةنسس52و12
ن˘م ة˘ب˘˘ح001 ام˘ه˘تزو˘ح˘ب

عون نم ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ل˘ق˘ت˘عا ا˘م˘˘ك.«ليرتوفير»
ى˘سسر˘م˘˘لا ي˘˘ف كرد˘˘لا لا˘˘جر
ةيدل˘ب˘ب ة˘يرود ءا˘ن˘ثأا ،ر˘ي˘ب˘كلا

سصاخسشأا3 كر˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
72و42 نيب مهرامعأا حوارتت

نم غلبت ةأارمإا مهنيب نم ،ةنسس
ةراي˘سس ي˘ف ،ا˘ًما˘ع52 رم˘ع˘لا
003 ط˘ب˘سض ع˘م ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
عو˘˘ن ن˘˘م سسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م سصر˘˘˘ق
نم مارغ5.1و ،«نيلابلاقيرب»
.جلاعملا فيكلا

سس.ليعامسسإا

اسصخسش52 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘˘ت
نيديفتسسم˘لا ن˘م م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم
ل˘ي˘غ˘˘سشت م˘˘عد زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م˘˘سض
قودنسصلاو «جاسسنوأا » بابسشلا
ةلاطبلا ىلع نيمأات˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ئطاوتم ىلإا ةفاسضإلاب ،«كانك»
ةحلسصمب لوؤوسسم وهو مهعم
،ةبانع ةرئادب ةيدامرلا تاقاطبلا
ر˘يوز˘ت ة˘ي˘سضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘˘ل
تا˘ب˘كر˘م˘ل ة˘يدا˘مر تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
.روزملا لامعتسساو ةمعدم

ريوزتلا ةيلم˘ع تل˘ث˘م˘تو اذ˘ه
نم «نهرلا» ةمÓع فذح يف

تابكرمل ةيدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا
ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ما˘ي˘ق نود ة˘م˘عد˘˘م
.ةيلاملا تاقحتسسملا ديدسستب

ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تن˘˘كم ا˘˘م˘˘ك
اهنيب نم ةبكرم51 عاجرتسسا
تانحا˘سشو ة˘ي˘حا˘ي˘سس تارا˘ي˘سس
اهريغو رفحلا لاغسشأل تلآاو
اهتل˘م˘سش ي˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ن˘م
.ريوزتلا ةيلمع

نيذلا نيفوقوملا ميدقت متو
03 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ،ة˘˘˘ن˘˘˘سس54و
ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهجلا

قح يف عاديإا رمأا ردسصأا يذلا
لوؤوسسم وهو ،يسسيئرلا مهتملا
،ةيدامرلا تاقاطب˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب
ريوزتلا مهت هل تهجو نأا دعب
ي˘˘ف روز˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ءو˘˘˘˘سسو ة˘˘˘˘˘يرادإا تارر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
مÓ˘ت˘سساو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

مت ام˘ك ،ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ة˘يز˘م
تحت نيطروتملا يقاب عسضو
م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
.ةيمومع لاومأا ديدبتو ريوزتلا

 خ.سسجرن

ت– مهلاؤمأا مهتبلسسو Úنطاؤم ىلع تلاتحا
ةيمهو رفسس ةلاكو ءاطغ

ريوزت يف ةشصتخم ةباشصع كيكفت
لجيجب «ازيفلا»

ةيراقعلا ةينواعتلا عامتجإا رسضاحم روز
«ةايحلا مأا»

رامح ناشسح سسبح مكح دييأات
ةذفان تاونشس5

كرتلا نيع بابسش طسسو مؤمسسلا هذه جيورتب مؤقت ةأارمإا مهنيب نم

نارهوب «ةلطزلا» نم ةيمكو سسولهم سصرق004 زجحو سصاخششأا6 ىلع سضبقلا

ةرئادلاب ةيدامرلا تاقاطبلا ةحلسصÃ لوؤؤسسم عم ؤؤطاؤتلاب

ةبانعب مهتابكرمل ةيدامرلا تاقاطبلا اوروز «كانك»و «جاشسنوأا» يزاهج نم اديفتشسم اباشش42 فيقوت

كرد˘لا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةعومجملل نيعباتلا ينطولا
نم ،لجيج ةيلوب ةيميلقلا
˘˘مو˘˘ق˘˘˘ي سصخ˘˘˘سش ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
نم نينطاوملا ىلع بسصنلاب

د˘˘ع˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط
ة˘لا˘كو ه˘كÓ˘ت˘ما˘ب م˘ه˘ما˘ه˘˘يإا
اياحسضلا موقي ثيح ،رفسسلل
عم رفسسلل مهتازاوج ميدقتب
نم خسسنو دÓيملا تاداهسش
غلابم عم م˘ه˘ت˘يو˘ه تا˘قا˘ط˘ب
.ةيلام

م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘يو اذ˘˘˘ه
،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ن˘ير˘خآا ن˘ي˘سصخ˘سش ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب
ة˘˘يرادإلا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
ريوزتلا قيرط نع ةيقبتملا

،لمعلاو ة˘ما˘قإلا تادا˘ه˘سشك
لÓخ نيبت يتلا ةريخألا هذه
لمحت اهنأا قيقح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

سضع˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘خأا
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
.اهباحسصأا ملع نود ةسصاخلا

دورو د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
مهيف هبتسشملا نع تامولعم
،ينطولا كردلا رسصانع ىلإا
يسسا˘ي˘ق تقو ي˘فو تر˘ف˘سسأا

يسسيئرلا مهتملا فيقوت نع
ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ة˘˘ق˘˘˘فر
03 ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م م˘ه˘تزو˘ح˘ب

سضع˘ب˘ل ما˘ت˘خأاو ر˘ف˘سس زاو˘˘ج
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

.ةروزم ةيرادإا قئاثو
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘بو

تاهجلا تردسصأا نيمهتملا
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا

سسبحلا مه˘عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ق˘ح
مهتمكاحم ةياغ ىلإا تقؤوملا

.اقحل
ح.ماسستبإا

ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘˘م سسمأا د˘˘˘يأا
يف رداسصلا م˘كح˘لا ،ف˘ي˘ط˘سس
يدان سسيئر ،رامح ناسسح قح
،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو
5 ةد˘م˘ل ه˘ن˘ج˘سسب ي˘سضا˘˘ق˘˘لاو
ةمهتب عباتملا ،ةذفان تاونسس
يف روزملا لامعتسسإاو ريوزتلا

ةينوا˘ع˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جا ر˘سضا˘ح˘م
نأا املع ،«ةايحلا مأا» ةيراقعلا
ءاقبإلا اسضيأا تلمسش ةبوقعلا

ةي˘لا˘م˘لا ة˘مار˘غ˘لا سسف˘ن ى˘ل˘ع
م˘كح˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب قو˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
001 ـب ةرد˘ق˘م˘لاو ي˘ئاد˘ت˘بلا

.ميتنسس نويلم
ر.رجاه

مهفتح سصا˘خ˘سشأا5 ي˘ق˘ل
ي˘ف ،ن˘ير˘˘خآا13 بي˘˘˘˘سصأاو
ةليل عقو عورم رورم ثداح
رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع سسمأا لوأا
برق8 مقر ينطولا قيرطلا

ةيلو يف لجحلا نيع ةنيدم
ناكملاب اديدحتو ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
يف لثمت ،«ةيهانلا» ىمسسملا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح ن˘ي˘ب ماد˘ط˘سصا
طخ ىلع لمعت نيرفاسسملا
يسساح ‐ ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ر˘ي˘سسي نا˘ك رار˘ج˘ب ،دو˘ع˘سسم
.سسكاعملا هاجتلا يف

ى˘تو˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘جإا م˘˘تو اذ˘˘ه
ي˘ي˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ى˘حر˘ج˘لاو
ى˘˘سسي˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
رئازجلاب ةريودلاو ،ةليسسملاب
خيسشلا لقنت امك ،ةمسصاعلا
ىلإا ،ةليسسملا يلاو ،ةجرعلا

ىلع فوقولل ثداحلا ناكم
ةمدقملا ةيحسصلا تا˘مد˘خ˘لا
.اياحسضلل

حلاسصم تحتف اهتهج نم
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
تاسسبÓمو فور˘ظ ة˘فر˘ع˘م˘ل
.عجفملا ثداحلا اذه
يدؤي تاقرطلا باهرٍإا

سصاخسشأا9 ةايحب
33 ةباسصإا يف ببسستيو

42 ـلا لÓخ نيرخآا
ةريخألا ةعاسس

مهفتح سصا˘خ˘سشأا9 ي˘ق˘ل
حورجب نورخآا33 بيسصأاو
عوقو رثإا ةروطخلا ةتوافتم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع رور˘˘˘م ثداو˘˘˘ح6
نم ةقرفتم قطانم ىوتسسم
ةعاسس42 ـلا لÓ˘خ ن˘˘طو˘˘لا
ةليسصح تحسضوأاو ،ةريخألا
ّنأا ،ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل
ىلع تلج˘سس ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا

ةافوب ةليسسملا ةيلو ىوتسسم
33 ة˘˘با˘˘سصإاو سصا˘˘خ˘˘سشأا5
مادطسصا رثإا حورجب نيرخآا
نيرفاسسملا لقنل ةلفاح نيب
.افنآا انركذ امك رارجب

˘˘مد˘˘ق ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
81ـل ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإلا
ءار˘ج ن˘ي˘ق˘ن˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘سصخ˘˘سش
يدا˘˘حأا زا˘˘غ م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا

ةدعب كلذو ةئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
.نطولا نم تايلو

ةيامحلا دارفأا لخدت امك
4 ءا˘ف˘طإا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ير˘˘سضح ق˘˘ئار˘˘ح
،ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يلو
تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ،وزو يز˘ي˘ت
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسقو
ة˘يأا ل˘ي˘ج˘سست نود ةر˘ط˘ي˘سسلا

.اياحسض
ط.ةراسص / خ.ةميسسن

رارجو نيرفاسسملا لقنل ةلفاح مادطسصا رثإا احيرج13و ىلتق5

ةليشسملا يف ةيرورم ةرزجم

فرسصلا ماظن ةفلاخمو بيرهتلاب ةلسص تاذ اهبلغأا

يراجلا يفناج ةيادب ذنم ةفلاخم07 جلاعت سسابعلب يديشس كرامج

ةلودلل كلم ةيحÓف سضرأا قئاثو اوروز

ركشسعم ‘ يشضارأ’ا حشسŸ ةينطولا ةلاكولاب Úنثا ÚفظوŸ ةذفان اشسبح ةنشس

‘ؤترسش لامك

حسسمل ةينطؤلا ةلاكؤلل نابسستني نينثا نيفظؤم ،ركسسعمب سسيرغ ةمكحم ىدل ةيئاسضقلا ةئيهلا سسمأا تنادأا
ةمهتب امهلؤثم دعب ميتنسس نييÓم01 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح ةنسس ةبؤقعب ،ةيلؤلاب يسضارألا

.ةيمسسر تاررحمو قئاثو يف ريوزتلا

هسسبح ديدمت دعب
رهسشأا4 ةدمل تقؤؤملا
سسمأا مؤي نم ءادتبا

فلم ةلاحإا
وباط ميرك
حنجلا ةمكحم ىلع

قيقحتلا يسضاق سسمأا رمأا
ةمكحمب ةرسشاعلا ةفرغلل
،ةمسصاعلاب دمحمأا يديسس
ميرك طسشانلا فلم ةلاحإاب

،حنجلا ةمكحم ىلع ،ؤباط
،ريخألا هب دافأا امل اقفو
هتحفسص ىلع هل رؤسشنم يف
،«كؤبسسيفلا» يف ةيمسسرلا

ليكو نأا ىلإا اريسشم
رارق فنأاتسسا ةيرؤهمجلا
،ماهتلا ةفرغ مامأا ةلاحإلا

ةلودجو لسصفلا راظتنا يف
.ةيسضقلا

ةسسسسؤؤملا نأا ركذلاب ريدج
تغلبأا ،ةعيلقلاب ةيباقعلا
ميرك ،يسسايسسلا طسشانلا

هسسبح ديدمت رارقب ،ؤباط
رهسشأا4 ةدمل تقؤؤملا
62 سسمأا مؤي نم ءادتبا

كلذو ،يراجلا يفناج
نع رداسص رمأا بجؤمب
ةمكحمل قيقحتلا يسضاق
.دمحمأا يديسس

،ؤباطل تهجوو اذه
سسبحلا نهر دجاؤتملا
ربمتبسس62 ذنم تقؤؤملا
قلعتت مهت ،يسضاملا

ةيؤنعملا حورلاب سساسسملاب
ةيفلخ ىلع سشيجلا دارفأل
8 مؤي اهب ىلدأا تاحيرسصت
،ةطارخ يف يسضاملا يام

ىرج دق ناك هنأا املع
ةيناثلا ةرملل ،هفيقؤت
،يسضاملا ربمتبسس ةياهن
نم ةعاسس42 نم لقأا دعب
فرط نم هنع جارفإلا

ثيح ،ةزابيت ءاسضق سسلجم
مامأا ةيناثلا ةرملل لثم
نيأا ،دمحمأا يديسس ةمكحم
ةفلاسسلا مهتلا هل تهجو
.ركذلا

ب.نيرسسن
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تا˘ي˘م˘ح˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا نا
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ي˘ف ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

ةديدج تسسيل ةسسايسس يه سسدقلاو
نكلو لÓتحلا تاطلسس لبق نم
د˘˘ق˘˘ح˘˘لا ا˘˘ياو˘˘ن ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلا م˘˘˘ت
ناطيتسسلا عيراسشمو يل˘ي˘ئار˘سسلا
يذلا ةديدجلا هلاكسشا يف يدوهيلا
ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا م˘سض ى˘لا فد˘ه˘ي
ةدوعلاو ةفلت˘خ˘م تا˘ي˘م˘سسم تح˘ت
مسضل ةرماسسلاو ادوهي عورسشم يلا
يف رارم˘ت˘سسلاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ي˘˘سضارلا ة˘˘قر˘˘سس
تايمحملا ىلع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ع˘يرذ˘ب
اذهف اهيف يئيبلا عونتلاو ةيعيبطلا
تاو˘ط˘خ د˘ع˘ي ن˘ج˘ه˘ت˘سسم˘لا ر˘ملا

ي˘˘˘سضارلا ة˘˘˘قر˘˘˘˘سسل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
تاطلسس تماق ثيح ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘ب لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
تاظفاحم ةفاك يف نيينيطسسلفلا
ن˘م ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا
يف ة˘ع˘قاو˘لا م˘ه˘ي˘سضارأا لÓ˘غ˘ت˘سسا

عيسسوتل تاي˘م˘ح˘م˘لا كل˘ت ق˘طا˘ن˘م

ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو تا˘ن˘طو˘ت˘˘سسم˘˘لا
ي˘سضارلا ة˘قر˘سس ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ىمسسي ام تمدقا ثيح ةينيطسسلفلا
ىدل ةعيب˘ط˘لاو ق˘ئاد˘ح˘لا ة˘ط˘ل˘سسب
يسضارلا ةرداسصم ىلع لÓتحلا

ةيفافتللا قرطلا قسش ىلع تلمعو
نأا ةع˘يرذ˘ب تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا ط˘بر˘ل
ةيمحم» يه ةفدهتسسملا يسضارلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘يو «ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط
نا دعب اهمادختسسا نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يف ي˘سضارلا ة˘ي˘ب˘ل˘غا ن˘ع تن˘ل˘عا
يسضارأا» اهرابتعاب ةيم˘ح˘م˘لا كل˘ت
.اهيلع ةرطيسسلا فدهب «ةلود
يلاتفن لÓتحلا سشيج ريزو ناكو
نÓعلا رارق ىلع قداسص تينيب

ةديدج ةيعيبط تايمحم عبسس نع
اهتحاسسم غلبت ةيبرغلا ةفسضلا يف
يسضارا اهمظعم منود فلأا031
تار˘يد˘ق˘ت˘لا بسسح ي˘قا˘ب˘لاو ة˘لود
يه يسضارلا نم منود فلأا02
ةسصاخ ةينيطسسلف ةيكلمب سضارا

ن˘˘˘˘ع لولا نÓ˘˘˘˘علا و˘˘˘˘ه اذ˘˘˘˘˘هو

ةينطو قئادحو ةيعيبط تايمحم
عيقوتلا ذنم ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ي˘ف
كلذ عمو ول˘سسوا تا˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع
تب˘ق˘عا ي˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خو
تا˘ي˘قا˘ف˘تلا كل˘ت ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا

دودح ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت د˘جو˘ت تنا˘ك
ناو ةمئاقلا ةيعيبطلا تا˘ي˘م˘ح˘م˘لا
ا˘˘سضيا ل˘˘˘م˘˘˘سشي تي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب نÓ˘˘˘عا
ةيمحم21 عيسسوت ىلع ةقداسصملا
برح ةوطخلا هذه لكسشتو ةمئاق
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘˘سش
ةدا˘ق سسرا˘˘م˘˘يو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

لÓتحلا ىدل برحلا تلارنجو
ذنم تأادب يتلا طيطختلا تايلمع
ةيندملا ةرادلا لمعتل8002 ماع
ىلع لÓتحلا تارباخم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
نÓعإلاب موقتو تاططخملا ذفنت

ة˘ح˘لا˘م˘لا يداو ة˘ي˘م˘ح˘م م˘سض ن˘ع
ةينيطسسلف يسضارا ىلع اهعيمجو
ةيم˘ح˘مو م˘نود632.41 ة˘سصا˘˘خ
ن˘م م˘˘نود002 ا˘˘سستر˘˘ي˘˘˘ت يداو
يداو ةيمحمو ةسصاخلا يسضارلا

ي˘سضارلا ن˘م م˘˘نود0075 غوأا
ريرقت دروا ام بسسح ىلع ةسصاخلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سص
ة˘˘موا˘˘ق˘˘مو سضرألا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
ة˘م˘ظ˘ن˘م ى˘لا ع˘با˘ت˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا
.ةينيطسسلفلا ريرحتلا
هذ˘˘ه˘˘بو لÓ˘˘ت˘˘حلا سشي˘˘ج ةرازو نا
ةقرسسل اريبك ازيزعت تمدق ةوطخلا
معد لجا نم ةينيطسسلفلا سضرلا
ر˘يو˘ط˘ت ة˘ل˘˘سصاو˘˘مو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ج قطانم يف يدوهيلا ناطيتسسلا
ي˘ف˘˘ف لاو˘˘قلا˘˘ب سسي˘˘لو لا˘˘ع˘˘فلا˘˘ب
ةقطنمب اهتيمسست متي يتلا ةقطنملا
م˘˘˘عز بسسح ةر˘˘˘ما˘˘˘˘سسلاو ادو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي
اهيف ةيعيبط عقاوم دجوت لÓتحلا

مئاقلا عيسسوت متي˘سس ة˘بÓ˘خ ر˘ظا˘ن˘م
ثيح ةديدج نكا˘ما ر˘يو˘ط˘تو ا˘ه˘ن˘م
ميمعت يفو لÓتحلا ةطلسس تدروا

ينطاوم عيمج نم هيف بلطت سصاخ
قطانملا كلت ىف لوجتلا لÓتحلا

ةر˘˘ما˘˘سسلاو ادو˘˘ه˘˘ي ى˘˘لا مود˘˘˘ق˘˘˘لاو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو فا˘˘سشت˘˘كاو هز˘˘ن˘˘ت˘˘˘لاو

.ينويهسصلا عورسشملا
تسسي˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘م˘ح˘م˘˘لا نا
و˘ط˘سسل˘˘ل ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ىد˘˘حإا ىو˘˘سس
ثيح ةينيطسسلفلا يسضارلا ةقرسسو
سضرلا ليوحت ىلع لÓتحلا دمعي
ةسصاخو نيينيطسسلفلا اهكلمي يتلا
ءار˘˘سضخ ٍسضارأا ى˘˘لا سسد˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةيدوهيلا قئادحلا مسسا اهيلع قلطي
سضرألا ةردا˘˘˘سصم ى˘˘˘˘لإا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كسسلا دد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘قوو
تاطحمل اهليوحتو نيينيطسسل˘ف˘ل˘ل
ةيدوهيلا ةياور˘لا ر˘ير˘م˘ت˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر
مغرلاب ةيخيراتلا قئا˘ق˘ح˘لا ر˘يوز˘ت˘ل
ة˘سصا˘خ سضارأا ى˘ل˘ع ما˘ق˘ت ا˘ه˘نا ن˘م
نوينيطسسلفلا نونطاوم˘لا ا˘ه˘كل˘م˘ي

ىلع لÓتحلا تاطلسس لمعت ثيح
لÓ˘ت˘˘حلا ر˘˘ئاود ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
لا˘م˘كت˘سسا ل˘جا ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ي˘سضارا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلا ط˘ط˘خ˘م
فرسصت يف اهعسضوو نيينيطسسلفلا

يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘مد˘˘خو
.نينطوتسسملاو

ةرماشسلاو ادوهي عورششم ىلإا ةدوعلل لمعي لÓتح’ا
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب

عسشبأل سضرعتت سسدقلا ةنيدم نا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م د˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘ماؤو˘˘˘م
د˘˘˘قو ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سس تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تد˘˘عا˘˘سصت
ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘سضا˘˘ف ل˘˘كسشب لÓ˘˘ت˘˘حلا
يكير˘ملا فار˘ت˘علا د˘ع˘ب سسد˘ق˘لا
لÓتحلا ةلودل ةم˘سصا˘ع سسد˘ق˘لا˘ب
لماعتت لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس أاد˘ب˘ت˘ل
ة˘م˘سصا˘ع˘ك سسد˘˘ق˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر
طئاحلا سضرعب نيبراسض لÓتحÓل

ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو فار˘علا ل˘ك
ة˘م˘سصا˘ع سسد˘ق˘لا نا د˘كؤو˘˘ت ى˘˘ت˘˘لا

يتلا ةيلودلا نيناوقلل اقفو ةلتحم
اذهب ةدح˘ت˘م˘لا م˘ملا ن˘ع ترد˘سص
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس مو˘˘ق˘˘ت˘˘ف سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
يلع ةرطيسسلل عسسوتلاب لÓتحلا
ع˘˘ن˘˘م˘˘تو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ل˘ق˘ت˘ع˘˘تو سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا

عاو نياب موقي سصخسش يأا دراطتو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنلا ن˘˘˘˘م

سسدقلا قطانم لخادب ةيعامتجلاو
مويلا سضرعتت سسدقلا نأاو ةيبرعلا

رييغت فدهب ديوهت ةمجه عسشبأل
ا˘ه˘ت˘يو˘هو ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت
نم بلطتي ام ةيبرعلاو ةيمÓسسإلا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلاو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘مألا

مزحب فوقولا ملاعلا يف رارحألاو
ذاقنإل مهتاططخمو ةنياهسصلا دسض
.تاسسدقملاو سسدقلا

ةيفانمو ةي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ةو˘ط˘خ ي˘فو
نم قلطم معدبو ةيلودلا نيناوقلل
ة˘˘˘مو˘˘˘˘كحو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘ملا ةرادلا
سسيئر نÓعإا يليئارسسلا لÓتحلا

زيدنانره ودنلروأا ناوخ سسارودنه
لت نم اهترافسس لقنتسس هتموكح نأا
امب قيقدتلا نود ،سسدقلا ىلإا بيبأا
ر˘ي˘ط˘خ سسم ن˘م كلذ ى˘ل˘ع بتر˘ت˘˘ي
يف نيطسسل˘ف ة˘لود˘ل يدا˘ي˘سس ق˘ح˘ب
ةنيدم اهيف امب ةل˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ي˘سضارا
ةيدبلا ةمسصاعلا اهرابتعاب سسدقلا
.نيطسسلف بعسشو ةلودل

يف تحتتفا دق تناك سسارودنه نإا
ابتكم ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس / لو˘ل˘يا
داد˘˘ت˘˘ما˘˘ك ،سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت
دجت نا نود بيبأا لت يف اهترافسسل
دودر ة˘يزاز˘ف˘ت˘سسلا ةو˘ط˘خ˘˘لا كل˘˘ت
وا ةيبرعلا لودلا نم ةبسسانم لعف
رمألا ،يمÓسسلا رمتؤو˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
نÓعلا ىلع اهسسيئر عجسش يذلا
كل˘ت ل˘م˘˘كت˘˘سست فو˘˘سس هدÓ˘˘ب نأا˘˘ب
نأا درجمب ةرا˘ف˘سسلا ح˘ت˘ف˘ب ةو˘ط˘خ˘لا
يليئارسسلا لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ح˘ت˘ت˘ف˘ت
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل ةرا˘˘˘ف˘˘˘سس
نوكتل ابلاغيسسوغيت ةي˘سسارود˘ن˘ه˘لا

د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسارود˘˘ن˘˘˘ه
هترافسس لقنب موقي يذلا لاميتاوغ
ةلتحملا سسدقلا ىلا بيبأا لت نم
ة˘لود˘ل ة˘م˘سصا˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب فار˘˘ت˘˘علاو
.لÓتحلا
ابيرقت ماع ذنم يرجت تارواسشم نإا
لÓتحلا ةمو˘كحو سسارود˘ن˘ه ن˘ي˘ب
ةلأاسسم لوانتت ةدحتملا تايلولاو

ي˘ف ة˘ي˘سسارود˘ن˘ه ةرا˘ف˘˘سس حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا
لودلا ةعماج كرحتت نا نود سسدقلا
يمÓسسلا رمتؤوملا ةمظنمو ةيبرعلا
نا دب لو ءاسضعلا اهلود نم يأا وأا
يمÓسسا يبرع كرحن كانه نوكي

سسي˘ئر ط˘ط˘خ˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل يد˘˘ج
هذ˘ه ى˘ل˘ع ماد˘˘قلا ن˘˘م سسارود˘˘ن˘˘ه
نع ا˘جور˘خ ل˘كسشت ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا
ءادتعاو ةيلودلا ةيعرسشلاو نيناوقلا
ة˘˘لود˘˘ل يدا˘˘ي˘˘سس ق˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظ˘˘˘ف
اهددح امك لÓتحلا تحت نيطسسلف
ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا رارق
ه˘ب˘جو˘م˘ب م˘ت يذ˘لاو91/76 م˘˘˘قر
ةلودك نيطسسلف ةيوسضعب فارتعلا

.ةدحتملا ممألا يف بقارم
اذه فقو لجا نمو كلذ لظ ىفو
لجاعلا لخدتلا روعسسم˘لا د˘يو˘ه˘ت˘لا

تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ه˘جو˘ب فو˘قو˘˘لا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ق˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘كا˘ه˘˘ت˘˘نلا»
سسدقلا يف تا˘سسد˘ق˘م˘لاو ى˘سصقألا

لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضوو ف˘˘ير˘˘سشلا
هذ˘ه˘ب كه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو فار˘عألا ل˘ك لا˘˘ع˘˘فلا
.ةيلودلا

دومسص زيزعت ىلع لمعلا نم دب لو
ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘با
ة˘سسا˘م ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب م˘˘ه˘˘نو˘˘ك سسد˘˘ق˘˘لا

يونعملاو يداملا معدلا رارمتسسل
ن˘م ه˘ل نو˘سضر˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ل ن˘ي˘مزÓ˘لا

مهئاقب ززعي ام ةيداسصتقا طوغسض
ه˘˘جو˘˘ب فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل م˘˘هرار˘˘م˘˘ت˘˘˘سساو
لÓتحلا اهب موقي يتلا تاسسرامملا

تقو˘لا ي˘فو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ه˘تز˘ه˘جأاو
تارا˘يز˘لا ز˘يز˘ع˘ت ن˘م د˘ب ل ه˘سسف˘˘ن
دو˘˘فو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
عم كلذل قيسسنتلا ربع ةيمÓسسلا
ف˘ي˘ث˘كتو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
دومسص معد فدهب سسدقلل تارايزلا
كرت مدعو فيرسشلا سسدقلا يف انلها
لÓتحلا اهب سشهنيل اهدحو سسدقلا

.اهديوهت ىلع لمعيو

خيراتلا رم ىلع ديوهت ةلمح عششبأ’ سضرعتت سسدقلا
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خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف م˘˘هلا ي˘˘˘ه ةو˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف
دقعي ةيبورولا ةينيطسسلفلا تاقÓعلا

ي˘˘بورولا دا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ ءارزو
لوح ثحا˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘يد˘ي˘ه˘م˘ت تا˘عا˘م˘ت˘جا
نم نيطسسل˘ف ة˘لود˘ب فار˘ت˘علا ة˘ي˘سضق
نمكتو داحتلاو ةيبورولا لودلا لبق
ة˘˘لود˘˘ب ي˘˘بوروألا فار˘˘ت˘˘علا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ةيتاذلا تاردقلا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ءانب ةلسصاومو ةينيطسسلفلا تاسسسسؤوملل
قوقح ةيامح ىلع ةرداق نوكتل ةلودلا
بع˘˘˘˘سشلا دو˘˘˘˘م˘˘˘˘سص م˘˘˘˘عدو نا˘˘˘˘˘سسنلا
ملح دسسجتو هقوقح هلينل ينيطسسلفلا
ةيامحو هنطو ىلإا ةدوعلاب ينيطسسلفلا
. ةينيطسسلفلا قوقحلا
ذاختا اهنكمي يبوروألا داحتلا لود نا
اديعب نيطسسلف ةلودب فارتعلا اهرارق
لÓتحلا اهسسرامي يتلا طوغسضلا نع
بع˘˘˘سشلا فا˘˘˘سصنا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
تا˘ي˘ح˘سضت˘لا مد˘ق يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لÓ˘ق˘ت˘سسلاو ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن˘˘ل ما˘˘سسج˘˘لا

فارتعا لاح يف هناو ريسصملا ريرقتو
نيطسسلف ةلودب يبورولا داحتلا لود
ينيطسسلفلا بعسشلا رمألا اذه معديسس
ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق ن˘م زز˘ع˘يو
ةنهارلا تايدحت˘لا ة˘ه˘جاو˘مو ة˘لاد˘ع˘لاو
ة˘ي˘ف˘سسع˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘مو
برحلا ةلآا اهسسرامت يتلا ةيرسصنعلاو
ىلع يمويلا ناودعلا ربع ةيليئارسسإلا
هذ˘ه ل˘ظ ى˘˘فو. ةينيطسسل˘ف˘لا ند˘م˘لا
يبوروألا داحتلا ىلع بجي فقاوملا
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘سشب ة˘يو˘ق ة˘لا˘سسر˘ب جور˘خ˘لا
عيمجلل ةسصاخ ةلاسسر هيجوتو مÓسسلا

ني˘ط˘سسل˘ف ة˘لود˘ب فار˘ت˘علا لÓ˘خ ن˘م
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق تم˘˘عدو
ةدحتملا تايلولا  مايق لظ يف ةسصاخو
تان˘طو˘ت˘سسم˘لا ءا˘ن˘ب م˘عد˘ب ة˘ي˘كير˘مألا
نوناقلا عم سضراعتت ىتلا ةيليئارسسإلا
فرطت˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا م˘عد˘تو ي˘لود˘لا
. ةقطنملاب
تنا˘ك ي˘˘بورولا دا˘˘ح˘˘تلا ف˘˘قاو˘˘م نا

ة˘˘لود˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق م˘˘عد نا˘˘سشب ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يا
يبورولا معدلا لكسشو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلع امهم اروحم ةينيطسسلفلا ةطلسسلل

ةينيطسسلفلا تاسسسسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب د˘ي˘ع˘سص
تق˘ق˘ح ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خو
ىف اي˘با˘ج˘يا ارود ة˘ي˘بورولا ة˘سسا˘ي˘سسلا
تلوا˘ح˘مو تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لا
رييغتل بمارت ةسسائرب ةيكيرملا ةرادلا

لح داجيإاو مÓسسلا ةي˘ل˘م˘ع تا˘ي˘ع˘جر˘م
مغرلابو ريرحتلا ةمظنمو لÓتحلا نيب
ةيبورولا ةسسايسسلا نكمتت مل كلذ نم
فار˘ت˘علا نأا˘سشب م˘سسا˘ح ف˘قو˘م ذا˘خ˘˘تا
امو حسضاو لكسشب ةينيطسسلفلا ةلودلاب
ا˘كر˘ح˘ت د˘ع˘ي كار˘ح ن˘م مو˘ي˘لا هد˘ه˘˘سشن
دا˘ح˘تلا ى˘ن˘ب˘ت˘ي نا ل˘جا ن˘م ا˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
يخيرات رارقو ةمهم ةوطخ يبورولا
ةلودلاب يدرفلاو يعام˘ج˘لا فار˘ت˘علا˘ب
ط˘غ˘سضلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ريثأاتلا لÓتحلا تلواحمو يكيرملا

˘مد˘ع˘ب ي˘˘بورولا دا˘˘ح˘˘تلا لود ى˘˘ل˘˘ع

ذإا نيطسسلف ةلود˘ب ر˘سشا˘ب˘م˘لا فار˘ت˘علا
ةريطخ قباوسس عسضو نطنسشاو تلواح
ىلع ةنميهلا سضرفو ةيلودلا تاقÓعلل
م˘عدو ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

اهباكترا نم مغرلاب لÓتحلا ةموكح
ناسسنلا قوقح ناسشب ةريطخ تاكاهتنا
هقوقحو ةينطولا هاياسضقو ينيطسسلفلا
. ةلداعلا
ةلودلا ما˘ي˘ق م˘عد˘ي ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا نا
ا˘ه˘ع˘سضو ن˘م زز˘ع˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ي˘بوروألا فار˘ت˘علا د˘ع˘˘ب ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
رارق ذاختا نأاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب
ةحسضاو مÓسس ةيلمعل دهميسس فارتعلا
ة˘لود˘لا ما˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سسا˘˘سسأا د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
د˘˘ح ع˘˘سضي فو˘˘سسو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا
يكيرمألا معدلاو لÓتحلا تاسسراممل
ةحلسصملا باسسح ىلع لÓتحلا ةلودل
. ينيطسسلفلا بعسشلل ايلعلا
ثحب يف ينعم يبورولا داحتلا نا
ةينيطسسلفلا ةحاسسلا ىلع تادجتسسملا

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘˘حلا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘مو
لامسشو ندرلا روغ مسض ىلا ةفداهلا
يف ةقلعتملا تاف˘ل˘م˘لاو تي˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا

ة˘ي˘فا˘ن˘م˘لا نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م
لود ن˘م د˘ب لو ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشل˘˘ل
مسساح فقوم ذاختا يبورولا داحتلا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘˘ل تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ادبلاو تاسسرامملا كلت فقول لÓتحلا
ءارجإا ىلع ةقفاوملاو ةيباجيا تاوطخب
سسدقلا يف ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
فار˘˘ت˘˘علا تاو˘˘ط˘˘خ نإاو ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ى˘ه˘ن˘ت ن˘ل ه˘تاذ د˘ح ي˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘ب
ةو˘ط˘خ ه˘ن˘كل ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا

ينيطسسلفلا بعسشلا قح مرتحت ةمسساح
ن˘م ةو˘ط˘خ ا˘ه˘نإاو هر˘ي˘سصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘˘ف
دنتسست يتلاو مÓسسلا ةيلمع معد اهناسش
تارارقو ةيلودلا ةيعرسشلاو نوناقلا ىلإا
يف اديدج ادهع حتفتو ةدحتملا ممألا
ةنميه نع اديعب لودلا نيب تاقÓعلا
.ةيكيرملا ةسسايسسلاو سضيبلا تيبلا

ينيطشسلفلا خيراتلا يف مهأ’ا يبوروأ’ا عامتج’ا
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ىرخأا تاقوعم بناج ىلإا بئارسضلا ريثأات ءارج

مهتنهم لبقتشسم ىلع نوفوختم سسادرموبب لحنلا وبرم

 ةمدخلا زيح لخدت ةلڤرو ىفششتشسمب ةديدجلا ةيبطلا ت’اجعتشسإ’ا ةحلشصم

˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘˘ي
نيب طبارلا ديدجلا قيرطلا
ةيلوب روفيط يديسس ةيدلب
يف ةنورجات ةيدلبو سضيبلا
ي˘سساد˘سسلا لÓ˘˘خ طاو˘˘غألا
،يرا˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م لوألا

لا˘˘غ˘˘سشألا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م بسسح
.سضيبلا ةيلول ةيمومعلا

اذه نأا ردسصملا تاذ دافأاو
طبارلا «يوي˘ح˘لا» ق˘ير˘ط˘لا
روفيط يديسس يتيدلب نيب
42 هلو˘ط غ˘ل˘ب˘ي ة˘نور˘جا˘تو
مدقت ةبسسن تفرع دق ملك
ةئاملاب05 ه˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا

روح˘م˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا ازر˘ب˘م
قطان˘م˘لا نا˘كسسل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ل ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

سصا˘خ˘سشألا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت لا˘˘ج˘˘م
.عئاسضبلاو
يذلا عورسشملا اذه مسضيو
قوفي يلام فÓغ هل دسصر
زا˘ج˘نإا ،را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘˘م5.1
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف تآا˘˘˘سشن˘˘˘م ة˘˘˘سسم˘˘˘خ
نم ءاهتنلا مت دقو (روسسج)
اهعومج˘م ن˘م د˘حاو زا˘ج˘نإا
ةيلمع اي˘لا˘ح ير˘ج˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا تآا˘سشن˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا
.ةيقبتملا ةعبرألا

ى˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا لّو˘˘ع˘˘يو
كفي نأا يويحلا عورسشملا
ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ةسصاخ هلوط ىلع ةدوجوملا
يتيدلبب ينكا˘سسل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
،ةنورجا˘تو رو˘ف˘ي˘ط يد˘ي˘سس
ةكرح ل˘ي˘ه˘سست ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
تابكرملاو نينطاوملا لقنت

نيب لقنتلا ةفاسسم سصيلقتو
طاو˘غألاو سضي˘ب˘لا ي˘ت˘يلو
اذ˘كو م˘ل˘˘ك06 ي˘لاو˘ح˘˘ب
ن˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
74 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا
سضيبلا يتيلو نيب طبارلا

.طاوغألاو
ايلاح يرجت ،ىرخأا ةهج نم
رثكأا ةنايسصو ةئيهت لاغسشأا

ة˘كب˘سش ن˘م م˘ل˘˘ك33 ن˘˘˘م
ددع ربع ةينطولا تاقرطلا

اهنم ،ةيلولاب رواحملا نم
ينطولا قيرط˘لا˘ب م˘ل˘ك21
ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا111 م˘˘˘˘˘قر
،ترا˘ي˘تو سضي˘ب˘لا ي˘˘ت˘˘يلو
ينطولا قيرط˘لا˘ب م˘ل˘ك02و
طبارلا هقسش يف911 مقر
ن˘ي˘لو˘م˘سسو˘ت ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب
) ة˘˘˘ير˘˘˘سشم˘˘˘لاو (سضي˘˘˘ب˘˘˘˘لا)
قيرطلا دهسشي امك ،(ةماعنلا
طبارلا701مقر ي˘ن˘طو˘لا
(سضيبلا) ةنيزيرب ةيدلب نيب
ةيلم˘ع (ة˘يادر˘غ) ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘مو
.ملك2 براقي امل ةنايسص
˘مÓ˘ت˘سسا ار˘خؤو˘˘م م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ر˘ب˘ع (ر˘سسج) ة˘ي˘ن˘ف ةأا˘سشن˘م
74 مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ي˘ف˘سصلا يداو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
˘مÓ˘عو˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘خد˘˘م˘˘ب
لقنت ةكرح ليهسستل كلذو
تا˘ب˘كر˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

اذ˘˘˘ه عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نا يدا˘˘˘ف˘˘˘تو
لÓ˘˘خ ة˘˘سصا˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
نم ق˘فد˘ت˘ت ي˘ت˘لا لو˘ي˘سسلا
ي˘ف بب˘سست˘ي يذ˘لا يداو˘˘لا

.قيرطلا لزع
ب.قيفوت

يراجلا ماعلل لولا يسسادسسلا لÓخ
يتيدلب نيب طبارلا قيرطلا مÓتشسا

سضيبلاب ةنورجاتو روفيط يديشس

ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تل˘˘ج˘˘سس
ن˘م د˘يزأا ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو˘˘ل
ةليسصحك جد نو˘ي˘ل˘م441
ة˘ن˘سس لÓ˘خ ةر˘تو˘ف˘لا مد˘ع˘˘ل
9102.
نأا ةيريدملا تاذ تحسضوأاو
تا˘سسرا˘م˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م قر˘ف
تررح ة˘يلو˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

028 ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ
˘مد˘ع˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ر˘˘سضح˘˘م
دادعإا اهرثإا ىلع مت ةرتوفلا

.ةيئاسضق ةعباتم فلم997
ناوعأا تÓخدت ترفسسأا امك
تا˘سسرا˘م˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م قر˘ف
عمقو ةي˘عو˘ن˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةنسسلا نازيلغ ةيلول سشغلا
551 قلغ ن˘ع ة˘مر˘سصن˘م˘لا

ليجسست ءارج ايراجت Óحم
سصخت ةفل˘ت˘خ˘م تا˘ف˘لا˘خ˘م
ديقلا نودب طاسشن ةسسرامم
مدعو يراجتلا لجسسلا يف
˘ماد˘ع˘ناو را˘ع˘˘سسألا را˘˘ه˘˘سشإا
. ةفاظنلا طورسش
لÓ˘˘˘خ ناو˘˘˘عألا تاذ ما˘˘˘قو
24441 ـب ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
سصخت5338 اهن˘م Ó˘خد˘ت
و ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

ة˘ب˘قار˘م˘ل Ó˘خد˘˘ت7016
.ةيعونلا

ةنيع731 عاطتقا مت امك

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإل
ي˘ئلو˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ع˘م˘قو ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل
،اهتاذ ةرتفلا لÓخو .سشغلا

ة˘ب˘قار˘م قر˘ف ناو˘˘عأا ز˘˘ج˘˘ح
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

سشغ˘˘لا ع˘˘م˘˘قو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لاو
نط511 نم ديزأا ةيلولل
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لا ن˘˘م
طور˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

قفو ،ةيراج˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو
.ردسصملا تاذ
سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘فو
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن

ةد˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘˘خ
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت سسورد
نيوكت˘لا ز˘كار˘م ي˘سصبر˘ت˘م
ذيمÓتو نيهمتلاو ين˘ه˘م˘لا
ةبلطو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘قإلا
ة˘ي˘عو˘ت˘لا لو˘ح ترو˘ح˘˘م˘˘ت
ةيئاذغلا تاممسستلا راطخأاب
نع ةم˘جا˘ن˘لا تا˘قا˘ن˘ت˘خلاو
نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغ
ىلإا اهن˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كو
سصسصح م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘عاذإا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
نيلماعتملا و نيكلهتسسملا
. نييداسصتقإلا

م.دارم

 ةباقرلا قرف طاسشنل ةيونسس ةليسصح يف
 ةميق جد نويلم441 نم ديزأا

نازيلغب ةرتوفلا مدع

،صسادرموبب هتاقتسشمو لسسعلل ينطو نولاسص يف نوكراسشم نطولا نم ةفلتخم تايلو نمو صسادرموب نم نولاحن برعأا
.مهتنهم لبقتسسم ىلع ىرخأا تاقوعم بناج ىلإا مهيلع اهمكارتو بئارسضلا ريثأات نم ةديدسشلا مهتافوخت نع

تلاجعتسسإلا ةحلسصم تلخد
ة˘ع˘با˘ت˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
فايسضوب دمحم  ةيئافسشتسسإلا
بسسح ،ةمد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ة˘ل˘قرو˘ب
ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘˘سصم
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
. تايفسشتسسملا

يتلا ةحلسصملا هذه ترسشابو
ءار˘جإل ن˘ي˘ت˘عا˘ق ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ةطيسسبلا ةيحارجلا تايل˘م˘ع˘لا
دعب ىسضرملل اهتامدخ ميدقت
تادعملاب اهزيهجت لامكتسسا
ءا˘ه˘ت˘نإلاو ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
سصاخلا رمملا زاجنإا نم اسضيأا
ا˘ه˘ط˘بر˘˘ي يذ˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيلخادلا حلا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
.ىفسشتسسملل
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت م˘˘˘تو
رفوتي يذلا د˘يد˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا

نم ددعب ريناكسس زاهج ىلع
ءا˘˘˘ب˘˘˘طألاو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصخألا

تا˘مد˘خ نا˘م˘سضل ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا
.ةيبطلا تلاجعتسسإلا

يف عرسش ةلسص يذ قايسس يفو
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا د˘يوز˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ترقت˘ب ر˘ير˘سس042 د˘يد˘ج˘لا
ةمزÓلا ةيبطلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
مدقت ةبسسن تقاف نأا دعب كلذو
عورسشملا اذهب زاجنإلا لاغسشأا

.ةئاملاب09
هذ˘˘˘ه ع˘˘˘سضو˘˘˘ت نأا بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘يو
زيح ةديدجلا ةيحسصلا ةأاسشنملا
يسسادسسلا نوسضغ يف ةمدخلا
،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا

ة˘ث˘ي˘˘ث˘˘ح دو˘˘ه˘˘ج لذ˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح
.زيهجتلا ةيلمع لامكتسسل
ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘سصح˘˘˘يو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ةلقرو ةيلوب تايف˘سشت˘سسم˘لا
اهتنكا˘سس داد˘ع˘ت قو˘ف˘ي ي˘ت˘لا

ع˘˘˘برأا ة˘˘˘م˘˘˘سسن000696
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م
ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسا

تر˘˘ق˘˘تو ة˘˘ل˘˘˘قرو ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
،تابيطلاو دوع˘سسم ي˘سسا˘حو
ة˘ح˘فا˘كم˘ل يو˘˘ه˘˘ج ز˘˘كر˘˘مو
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،نا˘˘طر˘˘سسلا

ل˘ف˘ط˘لاو مأÓ˘ل ن˘ي˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م
،تر˘˘ق˘˘تو ة˘˘ل˘˘قرو ن˘˘م ل˘˘كب
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا ة˘سسسسؤو˘مو
نواعتلا راطإا يف نويعلا بط
ىر˘خأاو ،ي˘بو˘كلا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
سسم˘خو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا سضار˘مأÓ˘ل
ةحسصلل ةيمومع تاسسسسؤوم
.ةيراوجلا

63 ىلع عاط˘ق˘لا ر˘فو˘ت˘ي ا˘م˘ك
78و تامدخلا ةددعتم ةدايع
تادا˘ي˘ع سسم˘خو جÓ˘ع ة˘عا˘ق
د˘حاو ز˘˘كر˘˘مو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير ةدلو
72و نا˘مدإلا جÓ˘ع˘ل ط˘ي˘˘سسو
ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لاو ف˘˘سشكل˘˘ل ةد˘˘حو
بناج ىلإا ةيسسردملا ةحسصلل
اي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘ي˘ب˘ط از˘كر˘م04
.لمعلا بطل زكارم ةينامثو

خ.مركأا

دد˘ع لا˘ق دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
سشماه ىل˘ع ،ن˘ي˘لا˘ح˘ن˘لا ن˘م
نولاسصلل ةسسماخلا ةع˘ب˘ط˘لا
هتاقتسشمو لسسعل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
نأا ،سسادر˘˘˘مو˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘˘فر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
اقلعم ابيرقت حبسصأا ةقيرعلا
،بئار˘˘˘˘˘سضلا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘ب
ح˘سسم ةرور˘سضب ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا بئار˘˘˘˘˘˘سضلا
ذ˘ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ر˘˘سصحو تاو˘˘ن˘˘سس
ىتح طقف حابرألا ىلع اهنم
. اهعفد نم اونكمتي
روداسص رم˘عأا لا˘ح˘ن˘لا را˘سشأاو
نأا ىلإا ،وزو يزيت ةيلو نم
تازا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م مد˘˘˘˘˘ع
لسسعلا يجتن˘م˘ل تاز˘ي˘ف˘ح˘تو
،بئارسضلا حلاسصم فرط نم
(نوجت˘ن˘م˘لا) م˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘فو
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سس بسسن ع˘˘˘فد
نيجتنملا عج˘سشيل ،ة˘لو˘ق˘ع˘م
مهتارمثتسسم يف عسسوتلا ىلع
. لاجملا يف مهتاجتنم ةيقرتو
نم ،نور˘خآا نو˘لا˘ح˘ن ى˘ن˘م˘تو
م˘˘ه˘˘ف˘˘ت بئار˘˘˘سضلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
دن˘ع م˘ه˘ت˘فر˘ح تا˘ي˘سصو˘سصخ
ةيفازجلا بئارسضلا هذه سضرف
نهملا باحسصأا ىلع ةسصاخ
ةاعارمب كلذ و مهنم ةريغسصلا
ل˘م˘ع˘لا ن˘ع م˘ه˘ف˘قو˘ت تار˘ت˘ف
ببسسب ةنسسلا نم تارتف لÓخ
اهريغو ةيوجلا لاوحألا ءوسس
. بابسسألا نم
بناج ىلإا نولا˘ح˘ن˘لا ي˘نا˘ع˘يو
ةد˘˘يد˘˘ع ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ن˘˘˘م ،كلذ
و ر˘يو˘ط˘ت نود لو˘ح˘˘ت ىر˘˘خأا
ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘سش ة˘ي˘قر˘ت
ربعو ةيلولاب لسسعلا جاتنإاو
ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘تو ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو
ةرفوتملا ةماه˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ءو˘˘سس ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ي˘ناو˘ق با˘ي˘غ و م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.لاجملا يف ةحسضاو ةيميظنت

لاحنلا فسشك راطإلا اذه يفو
تر˘يز˘ق˘ي˘ت ن˘˘م «م.لÓ˘˘يو˘˘قأا»
ن˘˘˘ع ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
ايموي اهنوسشياعي يتلا ةاناعملا
ق˘يو˘سست˘لا ل˘كسشم ن˘م ة˘ياد˘˘ب
ةرا˘˘˘˘ق تاءا˘˘˘˘سضف ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ناو
رخأاتملا ميلسستلا ىلإا قيوسستلل
جا˘ت˘نإل ة˘ه˘جو˘م˘لا سضور˘ق˘ل˘˘ل
ةيرابجإاو هتا˘ق˘ت˘سشمو ل˘سسع˘لا
ريتاوف˘لاو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ع˘فد
عيب عم بسسانتي ل تيقوت يف
هيلع بترتي يذلا رمألا ةلغلا

نيجتنملا ليومت يف لكاسشم
. ةيلوألا داوملاب

لكسشم ىلإا ،جتنملا راسشا امك
ةقيقد˘لا تا˘ي˘ئا˘سصحإلا با˘ي˘غ
ددحت يتلا تامولعملل كنبو
جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإلا ع˘˘˘˘قاو ما˘˘˘˘قرألا˘˘˘˘˘ب
ىلإاو ،ةب˘ع˘سشلا ي˘ف دودر˘م˘لاو
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘يودألا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا

و ةبراحم ةبوعسصو ةيئاوسشع
تاديبملا قيرط نع ةجلاعم
سضار˘˘مألا سضع˘˘ب ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ةرسشح وأا سضرم اهنم ةسصاخ
بي˘سصت ي˘˘ت˘˘لا «ي˘˘ن˘˘سشو˘˘كلا»

سسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا را˘˘ج˘˘˘سشأا قرو
.«اوراف » ةرسشحو
فيسضي ،نولاحنلا يناعي امك
سسي˘˘˘˘ئر ،داؤو˘˘˘˘˘ف برا˘˘˘˘˘سشو˘˘˘˘˘ب
ي˘بر˘م˘ل ي˘ن˘ه˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ،سسادر˘˘مو˘˘˘ب˘˘˘ب ل˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلاو را˘˘˘سشت˘˘˘˘نلا
با˘ي˘غو ة˘يودأÓ˘ل ي˘ئاو˘سشع˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘سصسصخ˘˘ت˘˘م ةر˘˘طا˘˘ي˘˘ب
ر˘با˘خ˘مو ة˘ب˘قار˘م˘لاو لا˘ج˘م˘لا
ةسصسصختملا ةدوج˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت
ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ق˘با˘ط˘مو ل˘ي˘هأا˘˘ت تادا˘˘ه˘˘سش
.تاقتسشملاو جتنملا
،نولاحنلا يناعي كلذ بناج ىلإا
سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
نو˘نا˘ق با˘ي˘غ ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةبعسشلا مظنيو طبسضي يسساسسأا

يقيقحلا لاحنلا وه نم ددحيو
فرتحملاو ط˘ي˘سسب˘لا لا˘ح˘ن˘لاو
مادعنا نمو ،ا˘هر˘ي˘غو ي˘ن˘ه˘م˘لا
هعيب ببسسب جتن˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا
عراوسشلا يفو ناكم لك يف
ةيتا˘ب˘ن˘لا تا˘حا˘سسم˘لا سصل˘ق˘تو
ةيذغتو ةيبرتل هجوملا  ةيباغلاو

هذه ءارك ر˘ع˘سس ءÓ˘غو ل˘ح˘ن˘لا
ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘سشا˘˘˘م˘˘˘ت تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا
ام حوارتت يتلا ةنسسلا لوسصف
جد0005و0004 ن˘˘ي˘˘˘ب
.دحاولا رهسشلل

أا.ةليهسس

ةدئافل تادعاشسم
ةلئاع04 نم ديزأا

ةقطنÃ ةزوعم
عابرأ’ا ةلقع

ةلقرو ‘  ةشسوقنأاب
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ل˘فا˘ق تق˘ل˘˘ط˘˘نإا
ةلئاع04 ن˘م ر˘ث˘كأا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةلقع ةقطنمب ةنطاق ةزوعم
ةسسوقنأا ةيدلب ميلقإاب عابرألا
ملك04 دع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا

.ةلقرو برغ
ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تم˘˘˘ظ˘˘˘نو
ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

«ر˘ي˘خ˘˘لا رو˘˘سسج» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
،نينسسحم ةمهاسسمب ةلقروب

تادعاسسملا كلت لثمتت ثيح
داو˘مو ة˘سشر˘فأاو ة˘ي˘ط˘غأا ي˘˘ف
ةيسسرد˘م ظ˘فا˘ح˘مو ة˘ي˘ئاذ˘غ
امك ،نيسسردمتملا لا˘ف˘طأÓ˘ل

عيبر ةيعمجلا سسيئر حرسص
.يدÓخ
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ى˘خو˘ت˘يو
ة˘فا˘ق˘ث خ˘˘ي˘˘سسر˘˘ت ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘ما˘سضت˘لا

يندملا عمتجم˘لا ة˘م˘ها˘سسمو
يسشيعملا راطإلا نيسسحت يف
،ةمورحملا قطانملا ةنكاسسل
.ثدحتملا تاذل ادانتسسا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘تو
اهعون نم ةيناثلا ةينماسضتلا
،ةنسسلا هذه لÓخ ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل

ىر˘خأا ل˘فاو˘ق تج˘مر˘ب ثي˘ح
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
يعامتجلا طاسشنلا يتيريدم
ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلاو ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لاو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ل˘حر˘لا ود˘ب˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘سست˘˘سس
ىر˘˘˘خأا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كسسو
.ةيلولاب ةمورحم

خ.عيبر
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«ةيمنتلاو ةحايسسلل لسصاوت» ةيعمج ميظنت نم

ةليمب ةيلخادلا ةحايشسلا ىلع عيجششتلل ةردابم قÓطإا
ةيراجتلا تÓحملا دحأاب نطقت تناك

نيرفاسسملل ةميدقلا ةطحملاب
ناكشسا ةداعإاب حمشست ةينماشضت ةبه

ةشسبت يف ةزوعم ةلئاع ىلع عيجسشتلا فدهب «كتيلو فرعو فرعا» ةردابم ةليم ةيلول ةيمنتلاو ةحايسسلل لسصاوت ةيعمج تقلطأا
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘˘ب˘˘ه تن˘˘كم.ريخلب نسساحلا ،ةيعمجلا صسيئر بئان بسسح ،ةليم ةيلوب ةيلخادلا ةحايسسلا

نم ةعوم˘ج˘م ا˘ه˘ب تما˘ق
ةسسبت ةيدلبب نينطاوملا

ةل˘ئا˘ع نا˘كسسا ةدا˘عا ن˘م
نطق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ةدرو
دحأاب اهتنباو اهنبا ةقفر
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘ط˘ح˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيرفاسسملا لقنل ةميدقلا

،ةيسساق دج فورظ طسسو
.ظحول امبسسح
نم ةعومجم قلطأا دقو
ةردابملا ة˘يلو˘لا با˘ب˘سش
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
ةداعا فدهب يعا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسسا
هيف ر˘فو˘ت˘ت ق˘ئل لز˘ن˘م˘ب

سشي˘˘˘ع˘˘˘لا طور˘˘˘˘سش ل˘˘˘˘ك
تقل ثي˘˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘كلا
فرط نم اري˘ب˘ك ا˘بوا˘ج˘ت
«كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا» داور
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سساو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ر˘˘ب˘˘لا ل˘˘هأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

.ناسسحلاو
ةيعسضولاب همÓعا روفو
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ق˘˘فر ةدرو ا˘˘ه˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ت
،ةسسبت يلاو رر˘ق ا˘ه˘ي˘ن˘با

حن˘م ه˘ل˘لا ا˘ط˘ع ي˘تلو˘م
اقئل انكسس ةلئاعلا هذه
ةرفوتم˘لا تا˘ن˘كسسلا ن˘م
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ىد˘˘ل
ىلع يراقع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل˘ل

سسرام4 ي˘ح ىو˘ت˘˘سسم
.ةسسبتب6591
سسيئر لف˘كت ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ق˘ي˘فو˘ت˘لا ،ة˘سسب˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب

ةد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر ةدا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
ن˘ي˘ن˘سسح˘مو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
لزنملل را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا˘ب
هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضا
ن˘˘˘م مزÓ˘˘˘˘لا ثا˘˘˘˘ثألا˘˘˘˘ب
ةزهجأاو ةيط˘غأاو ة˘سشر˘فأا

د˘يوز˘تو ة˘ي˘لز˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘ك
ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م˘ب ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةرتف زايتجا نم اهنكمت
.ةقئل فورظ يف ءاتسشلا

ةدابع دكأا حيرسصت يفو
حور زربت ةبهلا هذه نأا
دارفأا كسسمتو نماسضتلا
ميقلاب يسسبتلا عمتجملا
اريسشم ،ةليبنلا ةيناسسنلا
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلا نأا ى˘˘˘˘˘لإا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
تلاغسشنا لكب ل˘ف˘كت˘لا
فد˘˘ه˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘فور˘˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
.ةيسشيعملا

تنسسح˘ت˘سسا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يتلا ةوطخلا هذه ةدرو
اد˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘ل تءا˘˘˘˘˘ج
ا˘ه˘تا˘سسأا˘مو ا˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل

ا˘ه˘ت˘ما˘قا تاو˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘ط
رقتفي ناك يذلا لحملاب

ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا طور˘˘سش ى˘˘ندأل
.ةميركلا

صص.نسسحم

يبلحلا ربونسصلا نم اهبلغأا
صشيجلا دارفأا ةكراسشمب
 ةريجشش ف’آا3 سسرغ

 ترايت يف «ةدخب» دشس طيحمب
تاباغلا ةظ˘فا˘ح˘م تما˘ق
3 سسرغب ترايت ةيلول
ن˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سش فلآا
ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘سصلا
ةيدلب) ةدخب دسس طيحمب
راطإا يف (افسصلا عرسشم
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
لكل ةرج˘سش» ر˘ي˘ج˘سشت˘ل˘ل
سسي˘ئر بسسح ،«ن˘˘طاو˘˘م
تاتابنلا ةيامح ةحلسصم
تاذ˘˘˘ب تا˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
.ةئيهلا

ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ح˘˘˘سضوأاو
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه نأا يد˘با˘ع
سشيجلا دارفأا اهيف كراسش
كردلاو يبعسشلا ينطولا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
كرا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو
عر˘سشم ةر˘ئادو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘عو ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا
.«نينطاوملا

ة˘˘˘˘يلو نأا ى˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشأاو
فلأا005 تغلب ترايت
نويلم لسصأا نم ةريجسش
اهل ةسصسصخ˘م˘لا ةر˘ج˘سش
ةينطولا ةلمحلا راطإا يف
.ريجسشتلل
لوؤو˘سسم˘لا تاذ فا˘سضأاو
ةيعوطتلا ةلمحلا هذه نأا
را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
اه˘تر˘قأا يذ˘لا ر˘ي˘ج˘سشت˘ل˘ل
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘˘لا ةرازو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ى˘˘˘لإا فا˘˘˘سضت
يذلا يونسسلا ري˘ج˘سشت˘لا
ة˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا
ي˘با˘غ˘لا ءا˘ط˘غ˘لا د˘يد˘ج˘ت
ظافحلاو ةبرتلا تيبثتو
ي˘ئ˘ي˘ب˘لا عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘ج˘سشت˘لا ة˘فا˘ق˘ث ر˘سشنو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م طا˘˘سسوأا ي˘˘˘ف
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ئار˘˘˘سش
ي˘˘˘˘سضارألا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حو
ترايت ةيلوب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىر˘ب˘كلا ل˘ي˘سصا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
رسضخلا عاونأا فل˘ت˘خ˘مو
رح˘سصت˘لا ن˘م ه˘كاو˘ف˘لاو
ةهجلا˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ة˘سصا˘خ
. » ةيبونجلا
ريجسشتلا ةلمح نأا ركذي
را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
موي تقل˘ط˘نا ر˘ي˘ج˘سشت˘ل˘ل
يسضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا52
ى˘لإا ل˘سصاو˘ت˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
.مداقلا سسرام12 ةياغ

عرداقلا دبع

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نا ر˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب ح˘˘سضوأاو
فيرعتلل ةردابملا هذه يف تركف
ةليم ةيلول ةيحايسسلا تاموقملاب
تاموق˘م ن˘ي˘ب ا˘م عو˘ن˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
تاموق˘مو ة˘ي˘خ˘يرا˘تو ة˘يرا˘سضح
رفوتت ةليم نأا ىلإا اريسشم ،ةيعيبط
ةيرثألا عقاوملا نم ديدعلا ىلع
ي˘ت˘لا تارا˘سضح˘ل˘ل خرؤو˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ءادتبا ةقطنملا هذه ىلع تبقاعت
ىلإا لوسصو ةميدقلا تارتفلا نم
.ةيمÓسسإلا ةرتفلا

ريبك عونتب ةيلولا ةعيبط زيمتتو
تا˘˘با˘˘غ˘˘لاو لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو
اذ˘كو ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ط˘˘سسم˘˘لاو
نيمثتلا ق˘ح˘ت˘سسي ا˘م» تارا˘غ˘م˘لا

ءان˘بأل ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو ما˘م˘ت˘هلاو
تا˘يلو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ة˘˘يلو˘˘لا
.«ىرخألا

فر˘˘عا » ةردا˘˘ب˘˘˘م نأا˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو
تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا ،«كت˘يلو فر˘عو
لÓخ نم اهذيفنت ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةدئافل ةيحاي˘سس تا˘جر˘خ˘ب ما˘ي˘ق˘لا
،ماعلا روهمجلا ىتحو اهءاسضعأا

ةن˘يد˘م˘ل˘ل ةرا˘يز لوأا تنا˘ك ثي˘ح
راثآلا دجوت ثيح ةليمل ةقيتعلا
د˘ج˘سسم بنا˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور˘˘لا
مدقا نم دعي يذلا ،مناغ يديسس
.يقيرفألا لامسشلا يف دجاسسملا

يتلا ىلوألا ةجرخلا تناك دقو
،اسصخسش02 يلاوح اهيف كراسش
عر˘ف˘لا ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب
لÓغتسساو رييسست ناويدل يلحملا
نم ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا

ةيفاكلا تاحورسشلا ميدقت لÓخ
.يداملا ثرإلا اذه نع
هذه يف نيكراسشملل ناك امك
ةقطنمل ةي˘نا˘ث ةرا˘يز ةردا˘ب˘م˘لا
يدسشار دمحأا ةيد˘ل˘ب˘ب «ةد˘ما˘ت»
يف زيمتت يتلاو (ةليم برغ)
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه

.ةقفدتملا اهتلÓسشب
ىلع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘م˘ت˘عا د˘قو
ي˘ت˘لا تارا˘يز˘لا هذ˘ه˘ل خ˘يرأا˘ت˘لا
ة˘˘˘˘يرود ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصب نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سس
ح˘ئار˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘مو
اهجراخو ةيلولا نم عمتجملا

رسشنت يتلا روسصلا قيرط نع
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةحفسص لÓ˘خ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نم نيديف˘ت˘سسم˘لا وأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ى˘ل˘ع ر˘سشن˘ل˘ل تا˘جر˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
هذه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو قا˘ط˘ن ع˘سسوأا

تاموقمو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ع˘قاو˘م˘لا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا
فدهت ةيعمجلا نأا امك .ةحايسسلا

ىلإا ،اهتقل˘طأا ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا ن˘م
نم ةيحايسسلا تلا˘كو˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت
ميظنتل ةليم ةيلو جراخو لخاد
ةلي˘م ع˘قاو˘م˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سس تÓ˘حر
ةيعيبط˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ير˘ثألا

.ةيلحملا ةحايسسلا سشاعنإل
 ىلوألا هتعبط يف
ناريطلل ناجرهم

يعارششلا
تارئاطلاو

 طاوغأ’اب ةرغشصملا
طاو˘˘غألا ة˘˘˘يلو تن˘˘˘سضت˘˘˘حا
ناجرهملا نم ىلوألا ةعبطلا
يعارسشلا نار˘ي˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تار˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ةاو˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘سساو ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب
.ةسضايرلا هذه يفرتحمو
ةر˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘كسشتو
يموي ترج يت˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

ةقÓط˘نإلا ي˘ف˘نا˘ج52و42
يتلا ةيلولا هذهب اهل ةيلعفلا
ور˘يأا» يدا˘ن ر˘ق˘˘م ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ت

قاسشع ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا «بو˘ل˘ك
،ةريغسصلا تارئاطلاو ناريطلا

يدا˘ن˘لا ل˘ث˘م˘˘م ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
. نازو ديرف روكذملا

ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ بلا˘˘˘˘طو
«ةيقيقح» ةتافتلاب ةبسسان˘م˘لا˘ب
ةيلولا هذه˘ب ة˘سضا˘ير˘لا هذ˘ه˘ل

اهيسسرامم دادعأا نأاو ةسصاخ
يف ازربم ،«رمتسسم» ديازت يف
ةئي˘ه˘ت ةرور˘سض قا˘ي˘سسلا تاذ
يذ˘لا «ة˘غ˘˘ير˘˘م˘˘لا» را˘˘م˘˘سضم
ر˘ب˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ن˘سضت˘حا
وه يذلاو ،رام˘سضم˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
را˘˘م˘˘سضم ل˘˘كسش ى˘˘ل˘˘˘ع نآلا

تار˘ئا˘ط˘لا د˘عا˘سسي ل ي˘ل˘˘مر
،طوبهلاو عÓقإلا دنع ةسصاخ
. نازو حرسش املثم
ثدحلا اذه وم˘ظ˘ن˘م مز˘ت˘ع˘يو
ي˘˘بر˘˘ع نا˘˘جر˘˘ه˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت
تارئاطلاو يعارسشلا ناريطلل
«بير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف» ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا
.طاوغألا ةنيدمب

ف.نايفسس

ط.Òخلب

 ةيطلام ىمح ةلاح282و اينامسشيل ةلاح814 ليجسست
 ةيادرغب ناشسنإ’ا ىدل زوليشسوربلا ىمحو ةيدلجلا ايناميششلل رمتشسم يششفت
يئادل ارمت˘سسم ا˘ي˘سشف˘ت ل˘ج˘سسي
ى˘م˘حو ة˘يد˘ل˘ج˘لا ا˘ي˘نا˘م˘سشي˘ل˘لا
نا˘سسنلا ىد˘˘ل زو˘˘ل˘˘ي˘˘سسور˘˘ب˘˘لا

ةيادر˘غ ة˘يلو˘ب9102 لÓ˘˘˘خ
ي˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م
ي˘ف درو ا˘م بسسح ،ا˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ب˘˘سس
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
.تايفسشتسسملا

نأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘˘لا تاذ تر˘˘˘كذو
وهو ةيدلجلا اينامسشيللا سضرم
«ةر˘سشح ه˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ط ءاد
ف˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘˘لاو ’’مو˘˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ف
لجسس ةم˘ئاد تا˘بد˘ن ا˘ه˘تا˘ع˘سسل
ةنسسلا لÓخ «ا˘ف˘ي˘ف˘ط «ا˘ع˘جار˘ت
لباقم ةلاح814 ددعب ةطرافلا

.8102 يف ةلاح444
ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا كل˘˘ت عزو˘˘ت˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا لا˘˘م˘˘˘جإا سسكع˘˘˘ت
تاونسس سسمخلا لÓخ ةيئابولا
ةقطنم ىلع ،ةيلولاب ةريخألا
ةمدقملاب ظفتحت يتلا ةرارقلا
لهسسب ةعوبتم ةلاح012  ددعب
ن˘ب ة˘يا˘˘سضو ة˘˘يادر˘˘غ) باز˘˘ي˘˘م
ـب ف˘ط˘ع˘لاو ةرو˘نو˘بو ةو˘ح˘سض
،51 نايربو06 يليلتمو811
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م كلذو
قفو ،سضرمل˘ل ارا˘سشت˘نا ر˘ث˘كألا
.ةقيثولا تاذ
يدل˘ج˘لا سضر˘م˘لا اذ˘ه فر˘ع˘يو
ةرارقلاب اميسس ةيلولاب اعافترا

زاهج عسضو مغر بازيم لهسسو
ةلقانلا لماوع˘لا د˘سض ة˘ح˘فا˘كم
زاجنإا و ،يئابولا سضرملا اذهل
.يحسصلا فرسصلا تاكبسش

ىد˘˘ب˘˘ي سضر˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لازلو
ةدعل ةقطنملاب ايسشفتو ةمواقم
مادعنا اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ل˘ماو˘ع
تايكولسسلاو ،طيحم˘لا ة˘فا˘ظ˘ن
نيذلا نطاوملل ةيراسضح ريغلا
ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت ي˘ف نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
ةروا˘ج˘م˘˘لاو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا
ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘سسإÓ˘˘ل

طسسولاب يسشاوملا ةيبرت رئاظح
را˘˘˘سشت˘˘˘نا اذ˘˘˘˘كو ،ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا
  .ةلاسضلا بÓكلاو سضراوقلا

قفارملا يلوؤوسسم ديدع زربأاو
ءبع˘لا» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘˘سصلا
هسضرفي يذلا «لي˘ق˘ث˘لا ي˘لا˘م˘لا

ديازت نم نيرذحم ،سضرملا اذه
ةفاظ˘ن رو˘هد˘ت بب˘سسب هرا˘سشت˘نا
يسشي˘ع˘م˘لا را˘طإلاو، ط˘ي˘ح˘م˘لا

يذ˘لا ي˘ئاو˘سشع˘لا ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
.ةيلولاب «ريطخ لماع» لكسشي
ى˘م˘ح˘لا ءاد˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
) نا˘˘سسنإلا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘ق˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا (زو˘˘ل˘˘ي˘˘سسور˘˘ب˘˘لا
يسشاوملاب رسشاب˘م˘لا لا˘سصتلا˘ب
جزا˘ط˘لا بي˘ل˘ح˘لا كÓ˘ه˘˘ت˘˘سساو
نبج˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ه˘تا˘ق˘ت˘سشمو
ـب ايلحم فور˘ع˘م˘لا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
لÓخ تلجسس دقف ،«تيرامكت»
لبا˘ق˘م ة˘لا˘ح282 ة˘ي˘سضا˘م˘لا

بسسح ،8102 يف ةلاح912
.ةليسصحلا تاذ
رمتسسملا ي˘سشف˘ت˘لا اذ˘ه دو˘ع˘يو
مدع ىلإا ةيلولا هذهب سضرملل
ةحسصلاو ةفاظنلا دعاوق مارتحا

ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘م˘˘˘لا سضفرو
حيقلتلا نأا مهداقتعل يسشاوملا

تلا˘˘ح ثود˘˘ح ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘˘ي
ثا˘˘˘نإا نا˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب سضا˘˘˘ه˘˘˘˘جإا
،(ةلدأا نود) لماوحلا يسشاوملا

ن˘ي˘بر˘م˘لا د˘يد˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
ة˘ل˘ما˘ح بي˘سصخ˘ت˘لا تا˘ناو˘˘ي˘˘ح
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ق˘فو ،تا˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةرطيبلا حلاسصم هتزجنأا يئابو
.ةيادرغب
مقعملا ريغ بيلحلا عيب دعيو
يف ة˘قا˘ن˘لاو ز˘عا˘م˘لاو را˘ق˘بأÓ˘ل

تاجاجزب أابعم ةيعيبطلا هتلاح
ىلإا ةيندعملا هايملل ةسصسصخم
يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘ب˘ج˘لا ع˘ي˘ب بنا˘˘ج
تا˘قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع » تيرا˘˘م˘˘كت»
يسشفتلا يف لما˘ع ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رارقلا مغر ،سضرملا اذهل مئادلا
ءا˘ب˘طأا بسسح ،ع˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا

.نيسسرامم
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ىر˘˘يو
مهنم ا˘م˘ي˘سس ة˘يادر˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا˘ب نو˘˘با˘˘سصم˘˘لا
بيلحلا تازايتماب نيع˘ن˘ت˘ق˘م˘لا
جوتنم» هنأا ،جزاطلا يعيبطلا

يذلا «يع˘ي˘ب˘ط ل˘كسشب ر˘ه˘ط˘م
نود ةرسشابم هكÓهتسسا نيعتي
ببسست امم ،هي˘ل˘غ ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
ة˘با˘سصإلا تلا˘˘ح عا˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ف
،ناسسنإلا ىدل ةيطلاملا ىمحلاب
.نيسسرامملا ءلؤوه ركذ ام قفو
كلت دسض ةلاعفلا ةياقولا رمتو
ميعدت ربع ةيسشفتملا سضارمألا
اميسس ريهطتلاو ةفاظنلا ريبادت

ةلقانلا تارسشحلا ةحفاكم ربع
.سضارمأÓل

ع.نانح
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فيطصس ةي’ول ةيئاملا دراوملا ةيريدم
425466630 :ضسكافلا مقر /625466630 :فتاهلا مقر

23910000600014 ج.ت.ر

تقؤوم حنم نع نÓعإا
يــف خرؤوـــملا51/742 يصسائرلا موصسرملا نم56 ةداـــملا ماـــــكحأ’ اـــــقبط
.ماعلا قفرملا تاصضيوفتو ةيمومعلا تاقفصصلا ميظنت نمصضتملا61/90/5102
اوكراصش نيذلا نيدهعتملا ةفاك فيطصس ةي’ول ةيئاملا دراوملا ريدم ملعي
نلعملا9102 /83 مقر ايند تاردق طارتصشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط يف
ةديرجو ةيبرعلا ةغللاب9102 /21 /51 خــيراتب مÓـــــصسلا ةدــــيرجب اهيلع
neyotic elةيلمعلاب ةقلعتملاو ةيصسنرفلا ةغللاب9102 /21 /51 خيراتب
:ةيلاتلا

.رباصص د’وأاب20 مقر يصضارأ’ا لغصش ططخمب3م0002 نازخ طبر
:يلاتلا عورصشملاو
.رباصص د’وأاب20 مقر يصضارأ’ا لغصش ططخمب3م0002 نازخ طبر
ا˘ت˘قؤو˘م ة˘ق˘ف˘صصلا تح˘ن˘م (ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا) ضضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت ىل˘˘ع اءا˘˘ن˘˘ب
:يليام بصسح دهعتملل

5102 /90 /61 يف خرؤوملا742 /51 يصسائرلا موصسرملا نم28 ةداملا ماكحأ’ اقبط
نيبغارلاو نيرخآ’ا نيدهعتملا ضصخي اميف هناف ةيمومعلا تاقفصصلا ميظنت نمصضتملا

لاصصت’ا ةيلاملاو ةينقتلا مهصضورع مييق˘ت˘ل ة˘ل˘صصف˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىل˘ع عÓ˘ط’ا ي˘ف م˘ه˘ن˘م
رصشنل لوأ’ا مويلا نم اءادتبا مايأا ةثÓث (30) هاصصقأا لجأا يف ةيئاملا دراوملا ةيريدمب

.نÓعإ’ا اذه
ىدل مهنوعط ميدقت رايتخ’ا اذه ىل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حا م˘ه˘يد˘ل ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا نا˘ك˘مإا˘ب
لوأا نم اءادتبا مايأا01 ىدعتي ’ لجا يف - فيطصس - ةيمومعلا تاقفصصلل ةيئ’ولا ةنجللا

يف خرؤوــملا742 /51 يصسائرلا موصسرملا نم28 ةداملا ماكحأ’ اقبط نÓعإ’ا اذه رودصص
.ماعلا قفرملا تاصضيوفتو ةيمومعلا تاقفصصلا ميظنت نمصضتملا5102 /90 /61

يئابجلا فيرعتلا مقر

851081900915100

ةصسصسؤوملا

LRAS يصضام د’وأا

حيحصصتلا دعب غلبملا
موصسرلا لكب

جد00.033.424.13

زاجنإ’ا ةدم

رهصشأا40

ةظحÓملا

ضضرع لقأا

ةريوبلا ةي’و
ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
ةيرصضخأ’اب ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا

0202 /10 مقر حوتفم ينطو سضورع بلط نع نÓعإا
ينطو ضضورع بلط نع ةيرصضخأ’اب ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا نلعت
:ةيلاتلا ضصصصحلاب اهنيومت دصصق حوتفم
ضضيبلاو ءاصضيبلاو ءارمحلا موحللا :10 مقر ةصصحلا
ةماعلا ةيئاذغلا داوملا :20 مقر ةصصحلا
هكاوفلاو رصضخلا :30 مقر ةصصحلا
هتاقتصشمو مارغ052 يداعلا زبخلا :40 مقر ةصصحلا

بحصس نÓعإ’ا اذهب نيمتهملا ةئزجتلاب وأا ةلمجلاب نيعئابلا نيصضراعلا ىلع
لباقم ةيرصضخأ’اب ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا رقم نم طورصشلا رتفد
باصسحلو ةيرصضخأ’ا ةيدلبل ةنيزخلا نيمأا ىدل جد0002 يواصسي غلبم عفد
.ةيرصضخأ’اب ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا

ةصصح˘ل ا˘صضر˘ع او˘مد˘ق˘ي نأا نÓ˘عإ’ا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا ن˘ي˘صضرا˘ع˘لا ة˘عا˘ط˘ت˘صسا˘ب
.رثكأا وأا ةدحاو

ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا :ىدل Óماك مهفلم ميدقت نيصضراعلا ىلع
 طورصشلا رتفد يف روكذم وه امل اقفو ةيرصضخأ’اب
لخاد ةلصصفنم ةفرظأا يف (يلاملا ضضرعلا ،ينقتلا ضضرعلا ،حصشرتلا فلم )
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مدقي خنويم نرياب :كيلف
ةحجانو ةليمج ةرك

نريابل ينفلا ريدملا كيلف زناه ىدبأا
زو˘ف˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
تبسسلا0 /5 كلا˘سش ى˘ل˘ع ح˘سسا˘كلا
.يناملألا يرودلاب يسضاملا

دير˘ن» :«يا˘كسس» ة˘كب˘سشل كي˘ل˘ف لا˘قو
ام اذهو ،ةحجا˘نو ة˘ل˘ي˘م˘ج ةر˘ك م˘يد˘ق˘ت
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ه˘ل˘ع˘ف˘˘ن
.«رمألا اذه رارمتسسا نمسضن
و˘ه ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كألا ءي˘˘سشلا» :فا˘˘سضأاو
يتلا ةقيرطلا ،ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا د˘سصح
ةعرج انحنمت نأا يغبني كلذ اهب انلعف
.«سسفنلاب ةقثلا نم ربكأا

موي زنيام هفيسضم عم نرياب يقتليو
مياهنفوه هجاوي نأا لبق لبقملا تبسسلا
ا˘ي˘نا˘م˘لأا سسأا˘كل ر˘سشع ة˘ت˘سسلا رود ي˘˘ف
يف يزيلجنإلا يسسليسشت هجاوي اهدعبو
.ابوروأا لاطبأا يرودل رسشع ةتسسلا رود

قافتا ¤إا لشصي Îنإا
يشسليششت م‚ عم

قافتا ىلإا نÓيم رتنإا ولوؤوسسم لسصوت
،يسسليسشت م˘جا˘ه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا نأا˘سشب

.يراجلا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ
«وتاكر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
يسسنرفلا عم قفتا رتنإا نإاف ،يلاطيإلا
ناسس» ىلإا لاقتنلا ىلع ،وريج هييفيلوأا
يونسس بتار ىلع لوسصحلاو ،«وريسس
.وروأا نييÓم5 غلبي
ا˘ًسضيأا ل˘سصو˘ت ر˘ت˘˘نإا نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأاو
ةقفسصلا نأا˘سشب ي˘سسل˘ي˘سشت ع˘م قا˘ف˘تل
ةفاسضإلاب ،وروأا نييÓم5 غلبتسس يتلا
.تآافاكملا ىلإا

تا˘با˘سسح ن˘م جر˘خ د˘˘ق ور˘˘ي˘˘ج نا˘˘كو
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ،درا˘˘˘ب˘˘˘مل كنار˘˘˘ف
،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ،ي˘سسل˘ي˘سشت˘ل
قيرفلا يف ثلاثلا مجاهملا ىلإا لوحتو
.ياوسشتاب يسشتيمو ماهاربأا يمات دعب
عم وريج دقع يهتني نأا ررقملا نمو
يلاتلابو ،لبقملا ف˘ي˘سصلا ي˘ف زو˘ل˘ب˘لا
يأا عم عيقوتلا يسسنرفلا مجاهملل قحي
.يراجلا يفناج رهسش نم اًءدب اًناجم ٍدان

مشسوم ءاهتنا
انوشساشسوأا م‚

مويلا ينابسسإلا انوسساسسوأا يدان نلعأا
سسيول ينيتنجرألا همجاهم نأا تبسسلا
ةياه˘ن ى˘ت˘ح بي˘غ˘ي˘سس Ó˘ي˘فأا ل˘ي˘ي˘كز˘يإا
.ةباسصإلا ببسسب مسسوملا

يف ع˘ط˘ق˘ب ة˘با˘سصإا ن˘م Ó˘ي˘فا ي˘نا˘ع˘يو
.ىنميلا ةبكرلل يبيلسصلا طابرلا

زو˘ف لÓ˘خ ة˘با˘سصإÓ˘ل Ó˘ي˘فا سضر˘ع˘˘تو
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع ا˘نو˘سسا˘˘سسوأا
.ةعمجلا ءاسسم نيفيظن
ى˘ع˘سست ة˘ي˘بوروأا ة˘˘يد˘˘نأا ةد˘˘ع تنا˘˘كو
ديردم وكيتلتأا اهزربأا لعلو Óيفا مسضل
يأا ل˘ط˘ع˘ت˘سس ة˘با˘سصإلا نأا ود˘ب˘ي ن˘˘كل
.همسضل تاسضوافم
اماع52 رمعلا نم غلابلا Óيفأا لجسسو
عم ةارا˘ب˘م02 لÓ˘خ فاد˘˘هأا ة˘˘ع˘˘سست
.مسسوملا اذه يرودلا يف انوسساسسوأا

 نامÒج ناشس
ةئيشسلا هتداع لشصاوي

ةنولششرب عم

،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ل˘˘سصاو
ةنولسشرب د˘سض دا˘ت˘ع˘م˘لا ه˘فر˘سصت
ماحتقاب ؛تلاقتنا ةرتف لك يف
يدانلا اهب˘قار˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ ،«ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا»
.ةريخألا

«ن˘˘˘سص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تلا˘˘˘قو
ناسس sنإا ،دحألا مويلا ةيناطيربلا

مجاهم عم دقاعتلا ديري نامريج
كيريميإا رييب ينوباجلا ،لانسسرآا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،غ˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا
.يراجلا يوتسشلا

م˘يد˘ق˘ت ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس يو˘˘ن˘˘يو
تامدخ ىلع لو˘سصح˘لا˘ب سضر˘ع
ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا

ةيقحأا عم ،م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح
.لبقملا فيسصلا يف ءارسشلا

بب˘˘سسب ؛سسيرا˘˘ب كر˘˘ح˘˘ت ي˘˘تأا˘˘يو
ينا˘ياو˘غوروألا ه˘م˘جا˘ه˘م ة˘ب˘غر
ةردا˘غ˘م ي˘ف ي˘نا˘فا˘˘ك نو˘˘سسن˘˘يدإا
ر˘ه˘˘سشلا اذ˘˘ه «ءار˘˘مألا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح»

.ديردم وكيتلتأا بوسص
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا tد˘ع˘˘ُيو
لاقتنلاب تطبترا يتلا ءامسسألا
وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا
مجنلا بايغ سضيو˘ع˘ت˘ل ،يرا˘ج˘لا
،زيراوسس سسيو˘ل ي˘نا˘ياو˘غوروألا
.رهسشأا4 ةدمل
ناسسو ةنولسشرب عزانت نأا قبسسو
يسضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج
،غنوي يد كنيرف يتقفسص ىلع
ي˘م˘ج˘ن ،تخ˘˘ي˘˘ل يد سسا˘˘ي˘˘تا˘˘مو
.نيقباسسلا سسكاجأا
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،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
د˘يد˘ج رو˘ط˘ت ن˘˘ع ،د˘˘حألا مو˘˘ي˘˘لا
ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا نأا˘˘˘سشب
م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘م و˘˘غ˘˘يردور˘˘ل
لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا ،ا˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف
.يراجلا يوتسشلا وتاكريملا

ةينابسسإا ريراقت تراسشأا نأا قبسسو
ماحقإا ىلإا أاجليسس ةنولسشرب نأا ىلإا
ليلقتل ،ةقفسصلا يف هيبعل دحأا
06) ايسسنلاف هبل˘ط˘ي يذ˘لا ن˘م˘ث˘لا

.(وروأا نويلم
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ةعاسس84ـلا نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإلا
ي˘ف ة˘م˘سسا˘ح نو˘كت˘سس ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ى˘لإا و˘غ˘يردور لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
.ةنولسشرب
ةلبقملا ةعاسس84ـلا نأا تحسضوأاو
تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ل˘سصاو˘ت د˘ه˘سشت˘سس
ل ا˘سسرا˘ب˘لا نأل ،و˘غ˘يردور نأا˘سشب
يف وروأا نو˘ي˘ل˘م06 ع˘فد يو˘ن˘ي
بع˘ل˘لا نو˘نا˘ق بب˘سسب ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
.فيظنلا يلاملا

م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا نأا تر˘˘˘˘كذو
ي˘ف ه˘ما˘˘ح˘˘قإا ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا
و˘ه ا˘سسرا˘ب˘لا بنا˘ج ن˘م ة˘ق˘ف˘سصلا

يناثلا قيرفلا موجن دحأا ،وسشنوم
اًم˘سسو˘م مد˘ق يذ˘لاو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
ةنول˘سشر˘ب نأا تفا˘سضأاو.اًيئانثتسسا

يف بعÓ˘لا م˘سسا˘ب ا˘ي˘سسن˘لا˘ف غ˘ل˘بأا
فاسضي دقو ،ةيلوألا تاسضوافملا
.رخآا مسسا هل
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ليب مشضل ةديدج ةيجيتاÎشسإا ¤إا أاجلي ماهنتوت
مويلا ،يناطيرب يفحسص ريرقت دكأا
كسسمتي لازي ل ماهنتوت نأا ،دحألا
ثيراغ يزليولا مج˘ن˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا˘ب
لÓ˘خ ،د˘يرد˘م لا˘ير حا˘ن˘˘ج ،ل˘˘ي˘˘ب
.يراجلا يوتسشلا وتاكريملا

رسشنب ليب لزاغ دق ماهنتوت ناكو
ةقفر يزليولا مجنلل ةميدق فادهأا
لسصاوتلا تاكبسش ىلع «زريبسسلا»
.ةيسضاملا مايألا لÓخ يعامتجلا

«سسير˘ب˘سسكإا» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
،وينيروم هيزوج نإاف ،ةيناطيربلا

دقاعتلا يف بغري ،ماهنتوت بردم
وتاكريملا ءاهتنا لبق نيبعل3 عم
.يوتسشلا

ماهنتوت تارايخ نأا ىلإا تراسشأاو
و˘كا˘ب ا˘ًسضيأا م˘سضت مو˘ج˘ه˘لا م˘عد˘ل
ن˘˘م هز˘˘تو˘˘غ و˘˘يرا˘˘مو ر˘˘ي˘˘سسا˘˘كلأا
لظي نكلو ،دنومترود ايسسوروب
˘˘ما˘˘مأا لوألا را˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا و˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘ب
.«زريبسسلا» يلوؤوسسم
ىلإا ليب لاقتنا رايخ نأا تحسضوأاو
ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
اًيلاح نايدا˘ن˘لا ل˘م˘ع˘يو ،د˘ع˘ب˘ت˘سسم

ندنل ىلإا يزليولا مجنلا لقن ىلع
.يئاهن عيب لÓخ
اًر˘خؤو˘م ف˘سصو ل˘ي˘ب ل˘ي˘كو نا˘كو
ٍدان يأا ىلإا يزليولا بعÓلا لاقتنا

ر˘˘مألا˘˘ب ةرا˘˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.«فيخسسلا»
ةبقع ربكأا نأا ةفيحسصلا تفسشكو

م˘سسح بو˘سص ما˘ه˘ن˘تو˘ت ه˘جاو˘ت˘˘سس
056 غلابلا هبتار يه ليب ةقفسص
.اًيعوبسسأا ينيلرتسسإا فلأا
ز˘ج˘ح ي˘ف ل˘سشف ل˘ي˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي
لا˘ير ل˘ي˘كسشت˘ب ي˘سسا˘سسأا نا˘˘كم
بب˘سسب ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘يرد˘˘م
.ةباسصإا نم رثكأل هسضرعت

لانشسرآ’ راميل لاقتنا لوح براشضت
نع اًديعب لانسسرآا لاز ام
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘˘تل ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا˘سشب ،د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
،راميل سسامو˘ت ،ي˘سسنر˘ف˘لا
ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘˘ق˘˘ت بسسح˘˘ب
.يزيلجنإا

ـلإا» ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘˘˘كو
دق ينابسسإلا «وتيغ˘نر˘ي˘سشت
نأا ،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسمأا ،د˘˘˘كأا
لاقتنلا كسشو ىلع راميل
.لانسسرآا ىلإا
«رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص ن˘˘كل
مو˘ي˘لا تلا˘ق ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
Óسصو˘ت˘ي م˘ل ن˘ي˘يدا˘ن˘لا نإا تب˘سسلا

.نآلا ىتح ،قافتل
دقاعتلا ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق لا˘ن˘سسرآا نا˘كو
ف˘ي˘سص ي˘˘ف (ا˘˘ًما˘˘ع42) را˘م˘ي˘˘ل
ي˘ف ا˘˘ًب˘˘عل نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،8102
وكيتلتأا لخدت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،و˘كا˘نو˘م
،هحلاسصل ةقفسصلا مسسحيو ديردم

.ينيلرتسسإا هينج نويلم06 لباقم
،ايبسسن ديج لكسشب راميل رهظو
يخور˘لا» ع˘م لوألا ه˘م˘سسو˘م ي˘ف
فادهأا3 لجسس ثيح ،«سسوكنÓب
عجارت هاوتسسم نأا لإا ،6 عنسصو
ملف ،مسسوملا اذه ظوحلم لكسشب
.ةارابم12 لاوط ةمسصب يأا عسضي

م˘˘سضل لا˘˘ن˘˘سسرآا ى˘˘ع˘˘سسيو
،ةراعإلا ليبسس ىلع ،راميل
ةياهن يف ءارسشلا رايخ عم
.مسسوملا
د˘˘يرد˘˘م و˘˘كت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا ن˘˘˘كل

دا˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع سصير˘˘ح
،روجألا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م را˘م˘ي˘ل
ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘ي نأا ه˘ن˘كم˘يو
لان˘سسرآا ل˘م˘ح˘ت اذإا ،قا˘ف˘تا

.بعÓلا بتار
نأا ىلإا «روريم» تراسشأاو
م˘سضب م˘˘ت˘˘ه˘˘م ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘˘ًسضيأا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ا˘˘˘ًسضر˘˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا سضفر
.نويل ىلإا مامسضنÓل
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع و˘كي˘ت˘ل˘تأا سصر˘ح˘يو
ى˘لإا ه˘ع˘فد ل˘جأا ن˘م ،را˘م˘ي˘ل بتار
همامسضنا لاح ،ينافاك نوسسنيدإا

لÓ˘خ ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ن˘م
رهسشلا نم ةيقبتملا ةليلقلا مايألا
يراجلا
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ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م برد˘˘م ع˘˘م˘˘سسي ن˘˘ل
تاداقتنا ،لويدراوغ بيب ،يتيسس

يرودلا يف مهتلمح دعب هيبعل
.مسسوملا اذه زاتمملا

كانه ناك هنأا لويدراوغ لبقيو
دعب مسسوملا اذه لعف در اًمئاد
ني˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘ب˘ق˘ل˘ب ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف
.ةطقن891 يلامجإاب
لوبرفيل لعف در وه هليختي مل ام
بولك نغروي لاجر لعج يذلا
32 يف طقف نيتطقن نورسسخي
ةطقن61 قرافب اومدقتيل ةارابم
.لقأا ةدحاو ةارابم اوبعلو
لÓخ يق˘ير˘ف ه˘ل˘ع˘ف ا˘م» :لا˘قو
نا˘ك ن˘ير˘ي˘خألا ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

كوكسش يأا يدل سسيل .Óًهذم
نكمي ام فرعأا يننأل مهلوح
نأا دعب مسسوملا اذه ثدحي نأا
.«اًلطب نوكت
نأا ح˘˘˘سضاو˘˘˘لا ن˘˘˘˘م» :فا˘˘˘˘سضأاو
مهنكل Óطب نوكيسس لو˘بر˘ف˘ي˘ل
اينابسسا ي˘ف ا˘ًلا˘ط˘بأا نو˘نو˘كي˘سس

يف اًلاطبأاو ايلاطيإا يف اًلاطبأاو
يف لاطبأا نو˘نو˘كي˘سس .ا˘ي˘نا˘م˘لأا

.«ناكم لك
اراسصتنا22 م˘˘ه˘˘يد˘˘˘ل» :لا˘˘˘قو
نم .ةارابم32 نم دحاو لداعتو
ىتح اذه عم لماعتلا ليحتسسملا

.«كتاظحل لسضفأا يف
قيرف درجم لوبرفيل نكل» :عباتو
.«...قحاسسو لئاهو عئار

 :ينيÒبشساغ
يقيرف ول ىن“أا
اًمئاد اذكه بعلي

ا˘ت˘نلا˘تأا ق˘ير˘ف برد˘م ثد˘ح˘ت
نع ي˘ن˘ير˘ي˘ب˘سسا˘غ ور˘ي˘ب نا˘ي˘ج
ىلع هققح يذلا ريبكلا زوفلا
تاسسفانم نمسض ونيروت قيرف
0‐7 ةجيتنب يلاطيإلا يرودلا

اًمئاد انك ول» :«نزاد» ىلإا لاقو
اًيلاح انكل ةقيرطلا هذهب بعلن
.يرود˘لا بي˘تر˘ت ن˘يرد˘˘سصت˘˘م
ا˘ن˘يد˘ل ا˘ًنا˘˘ي˘˘حا ف˘˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘كل
ة˘يد˘سسج˘لا ةرد˘ق˘لا ي˘ف طو˘ب˘ه
تلاح˘لا هذ˘ه ي˘فو ة˘ي˘ن˘هذ˘لاو
 .طاقنلا رسسخن
اًرهاب اًءادا مد˘ق˘ن ا˘ًنا˘ي˘حأا ن˘كلو
.«ةريبكلا قر˘ف˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ه˘˘˘نا ةرا˘˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
اتنÓتأا عفر دق نوكي ةجيتنلا

اذه يف فادهألا نم هديسصر
.اًفده75 ىلإا مسسوملا

رذتعي يرازتام
ونيروت روهمج نم

مامأا7‐0 ونيروت قيرف رسسخ
تاسسفانم نمسض اتنلاتأا قيرف
ي˘ه هذ˘هو ،ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا
كابسش ىقلتت يتلا ىلوألا ةرملا
ةارا˘ب˘م ي˘ف فاد˘هأا7 ون˘يرو˘ت

رذتعا هتهج نم .هسضرأا ىلع
يرازتام رتلاو قيرفلا بردم
ةليقثلا ةراسسخلا هذه نع اًينلع
نأا ديرأا» : «نزاد» ىلإا لاقو
يذلا يثراكلا ءادألا نع رذتعا
اننأا يبعÓل تلق دقل .هانمدق
ةو˘˘ل˘˘خ ى˘˘لإا اًرو˘˘ف ه˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ام ىرنسس كلذ دعبو ،ةينيرمت
ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘˘مألا ل˘˘˘ك .ثد˘˘˘ح˘˘˘ي

ل ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف تل˘˘سصح
ءادألا .ا˘ه˘ن˘ع ع˘˘فادأا نأا ن˘˘كم˘˘ي
.رربم ر˘ي˘غ نا˘ك ها˘ن˘مد˘ق يذ˘لا

وه هب مايقلا عيطتسسن ام لك
نكمي ام كانه سسيل .راذتعلا
.«كلذ دعب هلوق

ةيليبششا باوبأا ىلع وشسوشس
يف يسضاملا ةعمجلا ايسشيرب دسض نÓيم بعل
«يرينوسسورلا» جرخ ثيح يلاطيإلا يرودلا
اتيكاب سساكول ءاعدتسسا متي مل .1‐0 زوفب
طسسولا طخ بعل بلط ثيح ةارابملا هذهل
.ه˘ئا˘عد˘ت˘سسا مد˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا

و˘ه ه˘نأل ر˘ي˘ب˘ك كسش ع˘سضو˘م و˘ه ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
تلسصو اذإا اًبيرق يدانلا نارداغي دق وسسوسسو
.ةديجلا سضورعلا

،نÓيم يف نآلا سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز ع˘م
يف ةديج ةلاح يف «يرينوسسورلا» نأا ودبي
ودبي ،وسسوسس ىلإا ةدوعلابو .ةريخألا ةنوآلا
.ةيليبسشإا ىلإا لاقتنلا نم برتقي هنأا

وسسوسس ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ا˘كرا˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فو
حا˘ن˘ج˘لا نأل ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا باو˘بأا ى˘ل˘ع ح˘˘ب˘˘سصأا
ةراعإلا ليبسس ىلع مسضني نأا نكمي ينابسسإلا

.وروأا نويلم02 يلاوحب ءارسشلاب مازتلا عم

ملعي يدلاو :ديفدين لجن
هتفيظو يدؤوي فيك

يرودلا يف ادغ يلوبان هجاويسس سسوتنفوج
Óكل ةريبك ةارابم نوكتسس ثيح يلاطيإلا
يف وهو ءاقللا اذه سسوتنفوج لخدي .نيبناجلا

دوجو عم يلاطيإلا يرودلا بيترت ةرادسص
.رسشع ثلاثلا زكرملا يف يلوبان

هنأا ملعي وزوتاغ قيرف نأا نم مغرلا ىلع
ةجيتن نإاف ،مهمسسوم بلق مهيلع نيعتي
نأا ن˘˘كم˘˘ي سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج د˘˘سض ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
.كلذ يف مهدعاسست
ددع ىلع اًرخؤوم ديفدين ليفاب لجن باجأاو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئ˘˘˘سسألا ن˘˘˘م
ربخت مل اذامل» :لوقي ناك انهو ،يعامتجلا

فرعي هنأل ؟طسسو طخ بعل ءارسشب كدلاو
«.هتفيظو يدؤوي فيك

 اغيللا نم اغيناب
يدوعشسلا رودلا ىلإا

عم اًيم˘سسر يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘سشلا يدا˘ن د˘قا˘ع˘ت
ةي˘ل˘ي˘ب˘سشا بعل ا˘غ˘ي˘نا˘ب ر˘ي˘ف˘يإا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
فيسصلا ن˘م م˘سساو˘م ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ي˘نا˘ب˘سسلا
.3202‐2202 مسسوم ةياهنب يهتنتل لبقملا
ةينابسسإلا هيدان عم هدقع ددجي مل بعÓلا

هلاقتنا ةيلمع تمت اذل ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
.ناجملاب يدوعسسلا قيرفلا ىلإا

اذه ةيلي˘ب˘سشإا ع˘م ةارا˘ب˘م32 اغي˘نا˘ب سضا˘خو
اهلÓخ لجسس تلوطبلا فلتخم يف مسسوملا

ى˘ل˘ع ا˘مأا ن˘ير˘خآا ة˘ع˘˘ب˘˘سس ع˘˘ن˘˘سصو ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه
طسسولا بعل كراسش دقف يلودلا ىوتسسملا
اهلÓخ لجسس «وغناتلا» عم ةارابم56 يف
.نيرخآا ةينامث عنسصو فادهأا ةتسس
يرودلاب زوفلا اهققح يتلا باقلألا زربا نمو
.ةيليبسشا عم تارم ةدع يبوروألا

 رتن’ا مولي وينيروم
نشسكيرا ةيشضق يف

وينيروم هيزوج يلاغتربلا بردملا هجو
ببسسب يلاطيلا نÓيم رتنا يدانل موللا
يكرامندلا بعÓلا ةقفسصل همسسح رخأات

ماهنتوت طسسو مجن نسسكيرا نايتسسيرك
.يزيلجنلا

ق˘ل˘عا نأا د˘يرأا ل :ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘˘م لا˘˘قو
نأا راذعا كانه سسيلف عوسضوملا اذه ىلع
يأا كا˘ن˘ه سسي˘لو ي˘ف˘نا˘ج52 ى˘˘لإا ل˘˘سصن
.نآلا ىتح قافتا

بعÓ˘˘˘˘˘لا نأا د˘˘˘˘˘كؤوأا» :و˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘سضأاو
هلاقتنا عوسضوم عم ىطاعتي يكرامندلا

ة˘ي˘فار˘˘ت˘˘حا ل˘˘كب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘حرو
.«ادبا لذاختي لو ةيلوؤوسسمو
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي بعÓ˘لا د˘ق˘ع نأا ر˘كذ˘˘ي
رداق وهو يلاحلا مسسوملا ةياهن يزيلجنلا

.ناجملاب ليحرلا ىلع

نأا «رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذ
،ونيتي˘سشتو˘ب و˘ي˘سسيرو˘م برد˘م˘لا

ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ما˘ه˘ن˘تو˘ت ـب ط˘ب˘تر˘م
.مسسوملا

نع ماهنتوت يلخت ةمزح نإا تلاقو
تط˘عأا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا برد˘˘م˘˘لا

يلوأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م
ن˘م اًد˘يز˘م ر˘˘يا˘˘كسسلو˘˘سس را˘˘نو˘˘غ
علطتي ناك هيدان نأا ثيح ،تقولا

.ونيتيكوبب هلادبتسسل
ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ل˘˘سصح اذإا˘˘ف
،مسسوملا ةياهن لبق ىرخأا ةفيظو
ى˘˘ل˘˘ع «زر˘˘ي˘˘ب˘˘سس» ل˘˘سصح˘˘˘ي˘˘˘سسف
نييÓم01 ى˘لإا ل˘سصي سضيو˘ع˘˘ت

.ينيلرتسسإا هينج
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘يا˘˘˘كسسلو˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘سصحو
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح تا˘نا˘م˘سض
سسيئرلا بئان بغري ثيح يلاحلا
باح˘سصأاو دراودوو دإا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ةسصرفلا يجيورنلا حنم يف يدانلا

لبق هنييعت نأاسشب ةرماقم ذخأا دعب
.رهسشأا01
رامثتسسلا يف يدانلا ددرت نكل
تلاقتنلا قوسس يف ريبك لكسشب
قافنإا د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك ر˘ه˘سشل

ىلع ينيلرتسسإا هينج نويلم051
ةمÓع دعي فيسصلا يف نيبعÓلا

ةلبقملا ةعبرألا رهسشألا نأا ىلع
ريا˘كسسلو˘سس ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ل˘ع˘ج˘ت˘سس
.كحملا ىلع

ءاقل32 يف ديحو لداعتو راسصتنا22 بولك لابسشأا ققح امدعب

ايناملأاو اينابشسإاو ايلاطيإا يف Óطب نوكيشس لوبرفيل :’ويدراوغ

رياكشسلوشس حيري مشسوملا ةياهن ىتح ماهنتوتبب ونيتيكوب طابترا

«ن˘˘سص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذ
ناسس سسيراب يدان sنأا ةيناطيربلا

دقاعتلا ديري ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
«ينوباغلا» ،لانسسرأا مجاهم عم
لÓخ ،غنا˘ي˘ما˘بوأا كير˘م˘يإا‐ر˘ي˘ي˘ب
ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
.ةيلاحلا

ايلاح «ينوباغلا» بعÓلا ربتعيو
يذلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل ا˘ي˘سسي˘ئر ا˘فد˘ه
مجاهملا بايغ سضيو˘ع˘ت˘ل هد˘ير˘ي
.زيراوسس سسيول باسصملا

نا˘˘˘سس نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تلا˘˘˘قو
سضرع ميدقت˘ل د˘ع˘ت˘سسي نا˘مر˘ي˘ج
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع غ˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا م˘˘سضل

عم ،مسسوملا ةياهن ىتح ةراعإلا
ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف ءار˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
.لبقملا

ل˘˘يد˘˘ب دا˘˘ج˘˘˘يإا سسيرا˘˘˘ب د˘˘˘ير˘˘˘يو
،ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروألا ه˘˘م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل
ىلإا عمز˘م˘لا ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘سسن˘يدإا
.ديردم وكيتلتأا ىلإا ليحرلا

لانشسرأا نم غنايمابوأا فطخ ديري نامريج ناشس

خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن نأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تدا˘˘فأا
غيزبيل عفادم عم دقاعتلا ةمئاق سسأار ىلع يناملألا
.وناكيمابوا توياد
يذلاو اًما˘ع12 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ط˘ب˘ترا
ةلمح لÓخ يناملألا هيدان عم ةارابم12 يف كراسش
لÓخ لا˘ن˘سسرآا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ةو˘ق˘ب ،0202‐9102
.ةيسضاملا ةليلقلا رهسشألا
بختنم بعل ىلإا رظني «ةيجعفدملا» قيرف نأا دقتعُي
،مهم لاقتنا فده هنأا ىلع اًماع12 ـلا تحت اسسنرف
فلخ اتيترأا ليكيم قيرف فقي ،دليب بسسحب نكلو
.هعيقوت ىلع لوسصحلل قابسسلا يف نريابلا
مه يلاحلا يناملألا يرودلا لاطبأا نأا ريرقتلا يعدي
طسسولا طخ بعل عم ةقفسص لامكإل نوحسشرملا
.ةيفيسصلا تلاقتنلا ةذفان لÓخ وأا رهسشلا اذه امإا

وناكيمابوا مشضل برقأ’ا خينويم نرياب



 عفترت ةرداغŸا ‘ رصضÿا مجاهم ظوظح

 ايلاغ يناميلشس بايغ نمث عفدي وكانوم
مجاهم يناميلسس مÓسسإا بايغ نمث عفد وكانوم يدان لسصاوي

.ةريخألا ةرتفلا يف هقيرف تايرابم نع ،ينطولا بختنملا
ديدجلا ه˘برد˘م تا˘ط˘ط˘خ˘م ن˘ع ه˘جور˘خ ن˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ى˘نا˘عو

نع بيغي هلعج ام ،ةباسصإل سضرعتي نأا لبق ةهج نم ونيروم وتريبور
ةثÓثل فدهب ةرامإلا يدان اهيف طقسس يتلا يسضاملا تبسسلا ةارابم
.يسسنرفلا يرودلا نم12ـلا ةلوجلا راطإا يف غروبسسارتسس قيرف مامأا

ةرتفلا يف ةرامإلا يدان ةرداغمل ةوقب حسشرملا «ميلسس ربوسس» مدقو
عم ةياغلل يوق يئانث لكسشو مسسوملا ةيادب يف ازيمم ءادأا ةيلاحلا

ديدجلا بردملا ررقي نأا لبق ،يسسنرفلا يلودلا بعÓلا ردي نب ماسسو
جئاتنلا بايغ نأا لإا ،يدلاب ىلع دامتعلاو ،رسضخلا مجن داعبإا ،ونيروم
ةناكمو ةميق اديج فرعي ميدراج ودرانويل فلخ يذلا بردملا لعج
.يسسنرفلا بونجلا يدان ةليكسشت يف يناميلسس

فاده عم دقاعتلا قابسس تلخد ةيدنألا ديدع نأا ركذلاب ريدجلا
،يزيلجنلا دتيانوي رتسسسشنام ،ديردم وكيتيلتأا رارغ ىلع ،رسضخلا
 .نامريج ناسس سسيراب ىتحو Óيف نوتسسأا

ب.م.يرصسيإا
 ايليصسرام مامأا ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةيوق ةبرصضل شضرعت

جئاتن ىلع فرعتلا رظتني يلÓملا
 هتباشصإاب ةشصاخلا تاشصوحفلا

يجنا يدان حانجو يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلÓملا ديرف رظتني
يتلا ةباسصإلا سصوسصخب رثكأا ليسصافت ىلع لوسصحلا ،يسسنرفلا
ةهجاوم يف ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع يسضاملا تبسسلا ةيسشع اهل سضرعت
ىلع ةيوق ةباسصإل وداراب ةسسردم جيرخ سضرعتو.ايليسسرام يدان
نع بيغي هلعجي دق ام ،ىفسشتسسملل اهرثإا ىلع لقن ةبكرلا ىوتسسم
بختنملا عم دجاو˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح ن˘هر˘ي يذ˘لا ر˘مألا ،ةر˘ت˘ف˘ل بعÓ˘م˘لا
لامج ينطولا بخانلا نأاو اسصوسصخ ،مداقلا سسرام يف يرئازجلا
نيبعÓلا Óك عباتي هنأا تابسسانملا ديدع يف دكأا نأاو قبسس يسضاملب
للقت دق يلÓملا ةباسصإا نأا لإا ،ةيرئازجلا ةيسسنجلا نولمحي نيذلا

 .هظوظح
ب.نمؤوملا دبع

 ةمداقلا ةارابملا يف زوفلاب مهدعوو يدانلا راصصنأاب داصشأا

 لشساكوين عم ىلوأ’ا يتكراششمب ديعشس : بلاط نب
ي˘ف م˘سضن˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ر˘ب˘˘ع

هتداعسس نع يزي˘ل˘ج˘نلا ل˘سسا˘كو˘ي˘ن يدا˘ن ى˘لإا يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
كاملا» اهيف لداعت يتلاو ديدجلا هيدان عم ىلوألا ةكراسشملاب ،ةريبكلا
داحتلا سسأاك نم4ـلا رودلا يف دتيانوي دروفسسكأا يدان مامأا «زياب
ةيمسسرلا هت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف بلا˘ط ن˘ب لا˘قو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
مل اننا مغر ،لسساك وين عم ىلوألا يتكراسشمب ادج ديعسس» :«رتيوت»
ةمداقلا ةارابملل نيزهاج نوكنل اديج زيكرتلا انيلع نآلا..زوفلا ققحن
ركسشلا ميدقتل ةسصرفلا رسضخلا مجن توفي ملو اذه ،«ةلوطبلا يف

ىلوألا هتارابم يف ةزيمم اتاقوأا سشاع هنأا احسضوم ،يدانلا راسصنأل
.ديدجلا هقيرف ناولأاب

ب.نمؤوملا دبع
رودلا نم هيصصقيو ديمعلا بعاتم نم ديزي دادولا

4/5 حيجرتلا تÓكرب61
سسأاك يئاهن عبرو نمث رودلا ةعرق

 مداقلا سسيمÿا رئاز÷ا
رئازجلا سسأاك يئاهن عبرو نمث رودلا ىلإا ةلهأاتملا قرفلا فرعتت

هنسضتحي يذلا ةعرقلا لفح لÓخ ،اهيسسفانم ىلع مداقلا سسيمخلا موي
.ىسسوم يديسسب تابختنملا بيردتل ينطولا زكرملا

نايب يف ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ـل يمسسرلا عقوملا فسشكو
قلعتيو ،ةلهأاتملا قرفلل ةبسسنلاب سسيمخلا ىرجت ةعرقلا نأا سسمأا هل
ةيدولوم ،ةباّنع داحتا ،فلسشلا ةيعمج ،سسابعلب داحتا نم لكب رمألا

،ةملاق يجرت ،دادزولب بابسش ،فيطسس قافو ،ةداعسسوب لمأا ،نارهو
ةليلم نيع ةيعمج ،ءاعبرألا لمأا ،ةركسسب داحتا ،جيريرعوب جرب يلهأا

يرفيف31ـلا يف61ـلا رودلا متتخي نأا ىلع ،ةنيطنسسق بابسشو
‐ وداراب يردانو رئازجلا داحتا ‐ نارهو ةيعمج ،يئاقل ءارجإاب لبقملا

،بايإلاو باهذلا ماظنب تاءاقللا بعل نأا ركذُي .سضيبلا ةيدولوم
بحسسي يذلا قيرفلا بعليسسو ،يئاهنلا عبر رودلا نم ةيادب قلطنيسس
.اباهذ هرايد رقع يف لوأا

01 نم1.7 ىلع لصصحتو25د يف جرخ
سسأاك يف ماهلوف روبعل يتيشسلا دوقي زرحم

 يزيلجن’ا داحت’ا
يتيسس رتسسسشنام هقيرف يرئازجلا يلودلا مجنلا زرحم سضاير رداق

داحتلا سسأاك نم4ـلا رودلا يف ماهلوف ةبقع يطختل يزيلجنلا
لدبتسسي نأا لبق ايسساسسأا زرحم كراسشو.ةفيظن ةيعابرب ،يزيلجنلا
مدع مغرو ،غنيلرتسس قيرفلا يف هليمزل هناكم اكرات (25د) يف
نيبعÓلا زربأا نيب نم ناك رسضخلا مجن نأا لإا ءاقللا لماك هسضوخ
يف سصتخملا «دروكسسوه» عقوم بسسح01 نم1.7 ىلع لسصحو
.ءاسصحإلاو طيقنتلا

 ب.م.يرصسيإا

1562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج2ـل قفاوملا0202 يفناج72نينثإلاةصضايرلا

 نادوصسلا بونج بختنم مامأا لايدنوملا تايفصصتل ةدوعلا ةهجاومل اريصضحت

 ىشسوم يديشسب قلغم سصبرت يف ةنشس02 نم لقأا رشضخلا ثانإا

13

بختنملا ثانإا ،سسمأا لخد
يف ةنسس02 نم لقأا ينطولا
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘م سصبر˘˘˘ت
تابختنملا بيردتل ي˘ن˘طو˘لا
ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ،ا˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا مود˘˘˘ي
بو˘ن˘ج بخ˘ت˘ن˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ةدوعلا ءاقل راطإا يف نادوسسلا

تا˘ي˘ف˘سصت˘ل لوألا رود˘لا ن˘م
دحألا جمربملا ،ملاعلا سسأاك
ةيادب توأا02 بعلمب ،مداقلا

.00:81ـلا ةعاسسلا نم
يمسسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو

ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ع ،مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تار˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
ينطولا بختن˘م˘لا تا˘ب˘عÓ˘ب
ز˘كر˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ي˘سس ي˘تاو˘ل˘لا
تابختنملا بيردتل ي˘ن˘طو˘لا

ىلع يراجلا عوبسسألا ةليط
ع˘م ،ة˘يدو ةارا˘ب˘م ن˘ب˘ع˘ل˘˘ي نأا
ي˘ف هد˘يد˘ح˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ق˘˘ير˘˘ف
 .ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا

معد ينطولا بخانلا
بختنملا دادعت

 تابعل4 ـب
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا رر˘˘قو

ةلÓب ةيدا˘نو ي˘ب˘ير˘ع˘ل د˘م˘حأا
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ةنسس02 ن˘م ل˘قأا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م تح˘˘سست˘˘كا ي˘˘ت˘˘لا
با˘هذ˘لا ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف نادو˘˘سسلا
تابعل4ـب ،ةفيظن ةيسسامخب

ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جا ن˘˘˘م ،تاد˘˘˘يد˘˘˘ج
قلعتيو بخت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا
ةنليم فافح نم لكب رمألا
سسا˘˘˘نا ير˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سص ،(سسي˘˘˘˘ن)
ة˘م˘ي˘سسن ي˘ت˘˘خ˘˘ب ،(ر˘˘فا˘˘هو˘˘ل)
(و˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لزو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘سسيإا)
كي˘ب˘˘م˘˘لوأا) لا˘˘مرأا سصÓ˘˘خو

ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘م˘ب˘سسح ،(نو˘ي˘ل
داحتÓل يمسسرلا عقوملا تاذ
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .هل نايب ثدحأا

رصضخلا تابعل
نيب لهأاتملا نهجاوي

 رصصمو برغملا
تسسيل مدقلا ةرك نأا مغر

زو˘ف˘لا نأا لإا ،ة˘ق˘ي˘قد ا˘مو˘ل˘˘ع
ه˘˘ب تدا˘˘˘ع يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ب˘عل
ي˘ف ا˘مد˘ق ن˘ع˘سضي ن˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج

،ةقبا˘سسم˘لا ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘لا
نيب زئافلا انرظتن˘ي˘سس ه˘ي˘ل˘عو
هريظنو يبر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
فرع˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،ير˘سصم˘لا

ي˘ف مدا˘ق˘لا ن˘ه˘سسفا˘ن˘م ى˘ل˘ع
رودلا راطإا يف سسرام رهسش
لايدنوم تايفسصت نم يناثلا
.ةنسس02 نم لقأا تاديسسلا

يبرغملا بختنملا نأا ركذي
ىلع ،رخآلا وه زاف قيقسشلا

ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘سصم با˘˘˘˘سسح
ةرهاقلا˘ب بع˘ل يذ˘لا با˘هذ˘لا
.3ـل فادهأا5ـب

ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر فار˘˘ي˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم ع˘˘فاد
ن˘ع ءا˘سضعأا5 دا˘ع˘بإا رار˘ق ن˘ع ،ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا
،ددج ءاسضعأاب مهسضيوعتو يذيفنتلا بتكملا

.نوناقلا هيلع سصني امب لمع هنأاب احسضوم
ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير ة˘ئ˘ي˘ه ى˘˘ل˘˘عأا سسي˘˘ئر ف˘˘سشك

لسسار هنأا ،ةيفحسص تاحيرسصت يف رئازجلا
،قباسسلا ريزولا يوا˘نر˘ب م˘ي˘ل˘سس فوؤور˘لا د˘ب˘ع
،اوسضفر مهنكل ةدوعلل نيعطاقملا ءاسضعألاو
مهداعبتسساو نوناقلا قيبطتب ابلاطم هلعج امم
 .يذيفنتلا بتكملا نم

يذيفنتلا بتكم˘لا ن˘م ي˘ئا˘سصقإا :ودا˘غو˘ب
 يعرسش ريغ

ةيداحتلا سسيئر ،وداغوب ميكح دمحم دكأا
ن˘م ه˘ئا˘سصقإا رار˘ق نأا ،ة˘حا˘ب˘سسل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ري˘غ ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا
ةنجلل نعط ميدقت ددسصب هنا اددسشم ،يعرسش
ح˘سضوأاو ،ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
رار˘ق» :ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ودا˘˘غو˘˘ب
نو˘نا˘ق˘لا مر˘ت˘ح˘ي م˘ل ه˘نأل ،ف˘ح˘ج˘˘م ءا˘˘سصقإلا
تاءار˘جإلاو ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
را˘ط˘خإلا م˘ل˘سست˘ن م˘ل ن˘ح˘ن˘ف ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا
فرعن لو ،ةنجللا مامأا روسضحلل ءاعدتسسلاب
.«انئاسصقإل يقيقحلا ببسسلا نآلا دحل

ب.نمؤوŸا دبع

يلودلا م˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأا ر˘ب˘ع
ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘˘م يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نيودتب ةريبكلا هتداعسس نع ،يسسنرفلا

،ةيسسنرفلا ةلوطب˘لا ي˘ف ن˘ما˘ث˘لا ه˘فد˘ه
طاقن اد˘ي˘ج سسرد ه˘ق˘ير˘ف نأا ا˘ح˘سضو˘م
.زوفلا نم هنكم ام ،سسفانملا فعسض

ةيفحسص تاحيرسصت يف روليد لاقو
د˘ق˘ل» :ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإلا ا˘˘ه˘˘ب سصخ
ا˘ندد˘حو ،اد˘ي˘ج نو˘ج˘يد يدا˘˘ن ا˘˘ن˘˘سسرد

ينلعج ام ،مهعافد يف فعسضلا طاقن
تل˘ج˘سسو لوألا م˘ئا˘ق˘˘لا ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘م˘˘تأا
ةبسسنلاب مهملا» :عباتو ،«يناثلا فدهلا
ىلع نيرداق انكو ،زوفلا قيقحت وه يل
رثكأا ىلع انلسصحت اننأا امب ءاقللا لتق
همÓك ايقيرفإا لطب متخو ،«ةسصرف نم
01 نم رثكأا نيودت فدهتسسأا» :Óئاق
ل˘ك ل˘ع˘فأا˘سسو ،م˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه فاد˘˘هأا
.«كلذ قيقحتل ءيسش

ريبك طسسقب مهاسس روليد نأا ركذي
دجاوتي يذلا هيدان جئاتن نسسحت يف
،ةطقن33 ديسصرب4 ـلا فسصلا يف
يذلا د˘ي˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
فادهأا6 دعب ىلع دجاوتي ثيح ،همدقي
ن˘ي˘فاد˘ه˘لا ة˘م˘ئا˘ق رد˘سصت˘م ن˘ع ط˘ق˘˘ف
ي˘˘لود˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا رد˘˘˘ي ن˘˘˘ب ما˘˘˘سسو
.يسسنرفلا

ب.نمؤوملا دبع

لشصفŸا ىوتشسم ىلع Êاعي يرمعلا نب :وكشسيششول
 لÓهلا ءاقل ‘ انيلع رثأا هبايغو

نع يدوعسسلا بابسشلا يدان مجنو ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يرمعلا نب نيدلا لامج باغ
يناعي يتلا ةباسصإلا ببسسب يدوعسسلا يرودلا ةمق يف ،لÓهلاب هيدان تعمج يتلا ةمقلا ةهجاوم
نع ،«ثويللا»ـل ينامورلا بردُملا وكسسيسشول نافزار فسشكو.لسصفملا ىوتسسم ىلع اهنم
اذهب لاقو ،اريبك اغارف كرت ايقيرفإا لطب نأا احسضوم يرمعلا نب بايغ ءارو سسيئرلا ببسسلا
هبايغو لسصفملا ىوتسسم ىلع ةباسصإا نم يناعي يرمعلا نب» :ةيفحسص تاحيرسصت يف ددسصلا

يدوعسسلا بابسشلا يدان ريهامج تربع ،رخآا بناج نم.«لاحلا ةعيبطب انيلع رثأا لÓهلا ءاقل نع
رخآا يف ،يدوعسسلا يرودلا ةمق نع ينطولا بختنملا مجن بايغ نم ديدسشلا اهبارغتسسا نع
ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع لوألا لجرلا لمعي نأا لبق ،يعيبط ريغ رمألا نأاب ةربتعُم ،ةظحل
.ياد نيسسح رسصن ةسسردم جيرخ بايغ سصخي اميف رومألا حيسضوت ىلع بابسشلا يدانل

ب.نمؤوŸا دبع

نم02ـلا ةلوجلا يف
 يدنلوهلا يرودلا

هدادع حتتفي ولفرد
هدوقيو ولنيف عم

 كيفلاف ىلع زوفلل
بعÓلا ولفرد ةماسسأا حتتفا

يف مسضنملا يرئازجلا يلودلا
،يراجلا يوتسشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
هداد˘˘ع ،و˘˘ل˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن ى˘˘˘لإا
ا˘فد˘ه نود ا˘مد˘ع˘ب ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا
ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا ةر˘ه˘˘سس
ه˘يدا˘ن تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا
يف ،كيفلاف يسس يك رآا قيرفب
ءÓمز زوفب ىهتنا يذلا ءاقللا

،قباسسلا ةمسصاعلا داحتا بعل
راطإا يف ديحو فدهل ةيئانثب
يرود˘لا ن˘˘م02ـلا ة˘لو˘ج˘لا
 .يدنلوهلا

يناثلا فدهلا ولفرد نودو
يذ˘لا زو˘ف˘ل˘ل هدو˘ق˘ي˘ل ه˘يدا˘˘ن˘˘ل
ن˘م يد˘ن˘لو˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ن˘˘كم
يف51ـلا ز˘كر˘م˘ل˘ل ءا˘ق˘˘ترلا
.زاتمملا يدنلوهلا يرودلا

بع˘˘ل˘˘ب و˘˘˘ل˘˘˘فرد نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع و˘ل˘ن˘ي˘ف ح˘لا˘˘سصل
 .سستيف قيرف نم امداق ةراعإلا

ب.نمؤوملا دبع

 ةيلودلا ةنجلل نعط Ëدقتل هجتي وداغوب

ءاشضعأ’ا ءاشصقإا رارق نع عفادي فاريب
 هتئيهل يذيفنتلا بتكملا نم5ـلا

 «1غيللا» نم12ـلا ةلوجلا يف زوفلل هييلبنوم هيدان داق

 مشسوملا اذه فادهأا01 نم رثكأا نيودت يفدهو اديج نوجيد انشسرد :روليد

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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ةرقم مجن قيرف سصبرت غلب
زابلا ة˘سسرد˘م˘ب ع˘بار˘لا ه˘مو˘ي
فانئتسسل اب˘سسح˘ت ف˘ي˘ط˘سسب
نم لوألا فرت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب
ةلحرم م˘سسر˘ب ف˘ل˘سشلا ة˘باو˘ب
برد˘م˘لا ل˘مأا˘ي ثي˘ح با˘يإلا

تايبلسسلا كرادت نيرم جاح
˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘ت تلاز ا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
يتلا كلت اميسسل ةليكسشتلا

رخأاتملا ءاقللا يف اهيلع فقو
نهاري امك وداراب يدان مامأا

اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةسسم˘خ مود˘ي يذ˘لا سصبر˘ت˘لا
بولطملا نزاوتلا قلخل مايأا
حور˘لا اذ˘كو ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف
ءادألا نم عفرلاو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
نيد˘فاو˘لا عا˘سضخإا ع˘م ما˘ع˘لا
يوتسشلا وتاكريملا يف ددجلا

ن˘م˘يأا ع˘ج˘ق˘لو فر˘سشأا بيا˘˘ع
سصاخ جمانربل نوراه يلعو
ءاوجأا مهلاخدإل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف
عيرسسلا مهملقأاتو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

.قيرفلا طيحم عم
ينانعو زيزعم يئانثلا

جÓعلا نÓسصاوي
زيزع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ى˘ق˘ب˘يو اذ˘ه
جرا˘˘خ نا˘˘برد˘˘ت˘˘ي ي˘˘نا˘˘ن˘˘˘عو
ةباسصإلا يعادب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ىلع حلي نيرم جاح لعج ام
جÓ˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ةرور˘˘˘سض
ةجاح لظ يف امهيلك زيهجتل
هتاقاط لك تا˘مد˘خ˘ل م˘ج˘ن˘لا

ىلع ةرادإلا سصرح عم انمازت
حاجن˘ل طور˘سشلا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت
لوخد ةمث نمو زابلا ركسسعم
يتوا ام لكب ةدوعلا ةلحرم
طاقنلا ديدع نامسضل ةوق نم
قيقحتب مجن˘ل˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا
يف هل مسسوم لوا يف ءاقبلا
لوألا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب

ىقبي رامثتسسلا ناو ةسصاخ
.تاءاقللا سضعب يف ايرورسض

صشامر ماسشه

يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سست
ةيسشع ينيطنسسقلا يسضايرلا
ادادع˘ت˘سسا ا˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت مو˘ي˘لا
يف ةرواسسلا ةبيبسش ةهجاومل
د˘ع˘ب ا˘م˘˘ي˘˘سسل ةد˘˘ي˘˘ج ءاو˘˘جأا
ىلع ققح˘م˘لا ر˘ي˘خألا زو˘ف˘لا

يذ˘لاو ودارا˘ب يدا˘ن با˘˘سسح
اهتقث عجرتسست ةبيتكلا لعج
ناك رثعتلا ناو اميسسل رثكا
ةماود ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘خد˘ي˘سس
اذ˘ه ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لا بع˘˘سصي
ةذو˘خ سشتو˘كلا ى˘ع˘˘سسي˘˘سسو
هر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ى˘˘لا
عسضو ةرورسض ىلع ديكأاتلل
لجا نم سضرألا يف لجرلا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت
برتغملا ينقتلا كردي يتلاو
اهئارجا ىلا رظنلاب اهتبوعسص
.روهمج نود نم

لسصاويسس Êامسصع
اراسسي يرمعلاو ايسساسسأا

ديدج يحي نبو
ةليكسشتلا

ى˘ع˘سسي˘سس ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ل سشتو˘كلا
اذ˘˘كو ي˘˘نا˘˘م˘˘سصع سسرا˘˘ح˘˘˘لا
ريهظ˘لا بسصن˘م ي˘ف ير˘م˘ع˘لا
هنكمي ل قيرفلا نا امب رسسيلا
ةدوبدب تامدخ ىلع دامتعلا

ن˘˘مو اذ˘˘ه ي˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سص اذ˘˘˘كو
سشتوكلا ل˘م˘ع˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

نب عفادملل ةسصرفلا حنم ىلع
هتايوتسسم ديكأات لجا نم يحي
ةدا˘ي˘˘ع ن˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب

هيقلت ببسسب اب˘قا˘ع˘م نو˘كي˘سس
ىعسست˘سس ا˘م˘ك جا˘ج˘ت˘حا راذ˘نا
ز˘ي˘ف˘ح˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لا ةرادإلا

ة˘ل˘سصاو˘م د˘سصق ا˘˘هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
.راوسشم ىلحا

صشامر ماسشه

جÓعلا نÓشصاوي ينانعو زيزعمو ددجلل اشصاخ اجمانرب رطشسي نيرم جاح

ةرواشسلا طاقنب مهبلاطيو مويلا هيبعÓب عمتجي ةدوخ

ةنيطنشسق بابشش
ةدوعلا ةلحرم نم ىلوألا ةلوجلا يف ةبقترم تارييغت

ةرڤم مجن

ةيسشع ةليكسشتلا عم ةيعامجلا هتابيردت دوبيع بعÓلا رسشابي
يف ةيجÓعلا سصسصحلا ديدعب ىفتكا ينعملا ناو ةسصاخ مويلا
دجاوتلا لجا نم ارخؤوم هتيفاع داعتسسا امك ةيسسنوتلا ترمق سصبرت
ةيعسضو سشيعي لازي ل ويلسسوب بعÓلا نا ركذي ةروسصلا يف

يتلاو ةريخألا ةنوآلا يف اهنم ىكتسشا يتلا ةباسصإلا ببسسب ةبعسص
مناغ بلاط سشتوكلا نا ركذي ةريخألا ةيدولا تاءاقللا نع هتبيغ
نم ديزملا لذب ةرورسضب ددجلا نيمدقتسسملا عبيوسسو ةرارزو
.ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف دجاوتلل دوهجلا
جÈلا ناهر بسسك ىلع رسصت ةليكسشتلاو مويلا فانئتسسلا
02 بعلمب اهتاريسضحت ىلا مويلا دادزولب بابسش ةليكسشت دوعت
تلوج ىلوأا ن˘م˘سض جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ة˘م˘ق˘ل ار˘ي˘سضح˘ت اذ˘هو توا

ءاقل ي˘ف ا˘مود كنار˘ف برد˘م˘لا نو˘كي˘سس ثي˘ح ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م
طبسض ن˘ع برد˘م˘لا ثح˘ب˘يو اذ˘ه ق˘با˘سسلا ه˘ق˘ير˘ف ما˘ما سصا˘خ
ناو اميسسل هدسشا غلب سسفانتلا ناو ةسصاخ ةيسساسسألا ةبيكرتلا

ام وهو ةيسساسسأا ةناكم نامسضل حمطت ةزهاجلا رسصانعلا لك
يف دجاوتلا ةرورسضب هيبعل سسيسسحتل ىعسسي سشتوكلا لعج
.ىغتبملا قيقحت لجا نم ةمروفلا

صشامر ماسشه

دادزولب بابسش
ددجلا عم ةجهللا ددششي امودو دوعي دوبيع

ىلع هتردقمب اريبك لؤوافت ياد نيسسح رسصن بردم يدوج تيأا نيدلا زع ىدبا
اهتادادعتسسا تدبأا ةليكسشتلا ناو ةسصاخ مسسوملا ةياهن عم ءاقبلل قيرفلا نامسض
يف فسساخ ءاقفر اهادبا يتلا ةدارإلاو ةميزعلا لعلو يدانلل ءيسش لك قيقحتل
ليلد لا يبلسسلا لداعتلا عقو ىلع تهتنا يتلاو ةريخألا ةيدولا ةرواسسلا ةهجاوم

ةكسسلا يف يدانلا عسضو لجا نم اهيدل ام لك ميدقت يف ةعومجملا ةبغر ىلع
عيمجلل ةسصرفلا حنمو رسصانعلا لك فيظوت لواح بردملا نا ركذي ةحيحسصلا

.ةنهربلا لجا نم
يلحاسسلا مجنلاب قاحتلÓل ةليسسو نع ثحبي يقاومو دوعي نل ›اي
تابيردتل رداغملا يئانثلا ةدوع مدع رخل موي نم دكأاتي أادب هتاذ قايسسلا يف
افيفلل ةيرسصنلا ىكتسشا يذلاو يلاي يناتيروملا نم لك ركذلاب ينعنو قيرفلا

ةرادإا رابجاو هقئاثو هحنمب اهرارق ةسصتخملا ةنجللا ردسصت نا رظتنملا نمو
بعÓلا نا ركذي اهب نيدي يتلا هتاقحتسسم ديدسست ةرورسض ىلع يلريمز دلو
هتمزا ءاهتنا رظتني ثيح يلحاسسلا مجنلا يف عيقوتلا نم برتقي اسضيأا يقاوم
.هحيرسست قئاثول هيقلت صصوسصخب ةرادإلا عم طقف

صشامر ماسشه

ياد نيسسح رسصن
حيري ةرواشسلا ةيدو يف قيرفلا دودرم

ليحرلل ةقيرط نع ثحبي يقاومو بردملا

ةيرئازجلا ةركلا قاسشع اذكو لئابقلا ةبيبسش راسصنا هسشاع ريبك رمذت
اتيف ةاراجمل هلقنت يف قير˘ف˘لا ا˘هد˘ب˘ك˘ت ي˘ت˘لا ة˘لذ˘م˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا ءار˘ج
فدهل ةلماك ةيعابرب ةلبا˘ق˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لا بو˘ل˘ك
بلاط عيمجلا نا ركذي ةيئاهن ةفسصب ىسصقي يرانكلا لعج يذلا رملا

ةسضيغب تافرسصتب موقي ىحسضا يذلاو لÓم صسيئرلا ةيحنت ةرورسضب
هلعفي ناك ام نع رظنلا صضغب ايقيرفا اريغسص هتلعجو ةبيبسشلا تمطح

.قباسسلا يف يدانلا
ةيرسصنلاو يجرتلا يتمقل ةئيسس فورظ يف رسضحيسس قيرفلا

مهتابيردت ةلوازمل يران˘ك˘لا و˘ب˘عل دو˘ع˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ةيرسصنلا ءاقلل اذكو ةعومجملا ماتخ يف يسسنوتلا يجرتلا يتمقل اريسضحت
فده ىلع ظافحلا لجا نم ديج لكسشب روهظلا بلطتي يذلاو ةلوطبلا يف
لÓ˘م صسي˘ئر˘لا ءا˘ط˘خأا نا ود˘ب˘يو اذ˘ه ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف راو˘˘سشم ىل˘˘حا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
بايغ ناو اميسسل ةرداغملا نادنسس نيب هلعجتسس ةريخألا ةنوآلا يف ةرركتملا
جئاتن نيبو يرانكلا قاسشع بسسح ةيمهو تحسضأا يتلاو ةيقيقحلا عيراسشملا
.ةروسص ىهبا يف يرانكلا دجاوت ةقيقح صسكعت تحسضأا

صشامر ماسشه

لئابقلا ةبيبسش
ةحيشضفب لاطبأ’ا يرود رداغي «يرانكلا»

راشصعإ’ا نيع يف لÓمو

نوطاراملل اهتاريسضحت مويلا ةيسشع ةمسصاعلا داحتا ةليكسشت فنأاتسست
ورت˘ي˘ب يدا˘ن لا˘كوا ءا˘ق˘فر ه˘جاو˘ي˘سس ثي˘ح تب˘سسلا ن˘م اءد˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
دعوم ىلع يرفيف4 موي اهدعب اونوكيسس نيح يف يلوغنولا وكيتيلتا

يرفيف8 موي يسس صسا يسسلاب اومتخي نا ىلع فيطسس قافو ةاقÓم عم
ىلا ةحماطلا ةبيتكلا زيهجت ىلا يريزد لÓب بردملا ىعسسيو اذه
كراد˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ردا˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا بل˘˘ق
.ىلوألا راودألا ىلع ةسسفانملاو

 ةيرحسسلا ةفسصولا نع ثحبي يريزد
ةمداقلا تاطحملا زواجتل

حمسست يتلا ةيفيكلا نع ةمسصاعلا داحتا قيرف بردم لÓب يريزد ثحبي
ن˘م ر˘ثا ر˘ي˘خألا نو˘طارا˘م˘لا ناو ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘˘لا نزاو˘˘ت ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ه˘˘ل
تانزاوتلا صضعب ءارجا صضرفيسس يذلا رملا ةبيتكلا ىلع ةيندبلا ةيحانلا

ةباسشلا رسصانعلا صضعب كارسشاو اهريودت لÓخ نم ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع
ةيناكمإا ىلا يحوت تايطع˘م˘لا ل˘ك˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو دا˘ح˘تلا ةدا˘فا ىل˘ع ةردا˘ق˘لا

ة˘يار ع˘فرو ف˘ير˘سشت ىل˘ع ةردا˘ق˘˘لاو ف˘˘يدر˘˘لا ن˘˘م ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا صضع˘˘ب ة˘˘يؤور
.ايلاع ةراطسسوسس

صشامر ماسشه

ةمسصاعلا داحتا
تابيردتلا ىلإا مويلا دوعي داحت’ا

يدانلا رظتني ريبك نوطارامو

فلسشلا ةعقوم لبق يندبلا بناجلا ىلع زكري ينفلا مقاطلا

ةدوعلا ةلحرم يف ةديج جئاتن قيقحت ىلع «ماشص’» ةردقب لئافتم ةرارغوب

ةليلم نيع ةيعمج
تابيردتلا ةعطاقم وأا مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلا نيب ةرادإلا نوريخي نوبعÓلا

حنمو ةليلم نيع ىلا سسما قيرفلا ةدوع دعب
ةرارغوب نيمايل بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا
ىلا بيد ءاقفر دوعيسس ةعاسس42 ةدمل ةحارل

ةيدولوملا ةمقل اريسضحت يدجلا لمعلا وج
ةيادب روهمجلا بايغ يف ىرجتسس يتلاو
نيمايل بردملا نا ركذي لبقملا عوبسسألا
اميسسل حجان˘لا˘ب سصبر˘ت˘لا ف˘سصو ةرار˘غو˘ب
يف يدحت˘لا ع˘فر˘ل ةز˘ها˘ج ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ناو
ةيزهاج ترهظأا ةبيتكلا ناو ةسصاخ ةدوعلا

قيرفلل ناحمسستسس نيتر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ن˘فو ة˘ي˘ند˘ب
.ةطحم دعبا ىلا لوسصولاب

مهتاقحتسسم اوطرتسشا نوبعÓلا
ةعطاقملا وأا مويلا

ةيعمج وبعل اهحنم يتلا ةلهملا تهتنا
يف اوطرتسشا امدع˘ب ،ةرادÓ˘ل ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
لبق نيتيرهسش نيترجا يقلت ىسضم تقو
لعجيسس ام وهو تابيردتلا يف سصوغلا

كلذو ءارجلا مدعب ةددهم مويلا تابيردت
لوسصحلا ةرورسضب يسضاقلا مهرارق ببسسب

ةسصاخ ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي يذ˘لا ءز˘ج˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
نم بسسانملا تقولا هنأاب نوكردي مهناو
لمعلاب مهل حمسست يتلا مهروجا يقلت لجا
يف نول˘مأا˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘تو ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف
بتارم يف مه˘ع˘سضت ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت

.ةديج
صشامر ماسشه

بايغلل هجتي يناوشضرو قلطني «ةراطشسوشس» ةعقومل يدجلا لمعلا
فيطسس قافو

مويلا ةيسشع فيطسس قافو ةليكسشت دوعت
عسضخ نا دعب كلذو ةراوفلا نيع ةنيدم ىلا
يتلاو ةيبيردتلا سصسصحلا ديدعل قيرفلا
يف اهنأاب يكوكلا يسسنوتلا سشتوكلا ىري
ىلع ةدئافلاب دوعتسس اهناو قيرفلا ةحلسصم
اذه ة˘ي˘م˘سسر˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

هرسصانع ةداعتسسا نع بردملا ثحبيسسو
ةرظتنملا ةراطسسوسس ةمقل ابسسحت اعيرسس

ىلع ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘سصي ن˘يا ير˘ف˘ي˘ف4 مو˘˘ي
طاقن نامسض لجا نم ةمروفلا يف دجاوتلا

رطخلا ةقطنم نم رثكا قافولا دعبت ةديدج
بعÓ˘لا نا ر˘كذ˘ي .مو˘يدو˘ب˘لا ى˘لا ه˘بر˘ق˘˘تو
يتلا تافوسشكلا سضعب يرجيسس يناوسضر
لازت ل هتدوع ناو اميسسل هتاناعم حسضوت
مايأا لاوط هقرافت مل مللا نا امب ةديعب
بعÓلا ةباسصإا ةعجارم متيسس امك سصبرتلا

ن˘ع با˘غ ر˘ي˘خألا ناو ة˘سصا˘خ ة˘نو˘م˘ل˘قو˘˘ب
سصبرتلا ةم˘ي˘ق سصو˘سصخ˘بو اذ˘ه سصبر˘ت˘لا
ناو اميسسل هحاجن ىلع سشتوكلا ربع دقف
يندبلا لمعلا لظ يف ىغتبملا ققح قيرفلا
يتلا تايدولا ىتحو هل عوسضخلا مت يذلا

جورخ˘لا عا˘ط˘ت˘سسم˘لا رد˘ق سشتو˘كلا لوا˘ح
.ةبكترملا ءاطخأÓل تاحيحسصتب

صشامر ماسشه



ةــــنصصرق

برعلا رحاشس
ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘˘ن ق˘˘ل˘˘طأا
ابقل يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘سس
زرحم سضاير ىلع ديدج
،يرئازجلا يلودلا مجنلا

هتحفسص ىلع بتك ثيح
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا
برعلا رحاسس» : «رتيوت»
ر˘ث˘˘كو ،«زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
ة˘˘˘˘˘نوآلا ي˘˘˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘˘˘كلا
رخف وه نم نع ةريخألا
ايقيرفإا لطب نيب ،برغلا

نأا لب˘ق حÓ˘سص د˘م˘ح˘مو
اديدج ابقل يتيسسلا قلطي

.سضاير ىلع

ةفاحشصلا بايغ مهفي مل ولاشش
م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘˘˘ل
ولاسش وكسسيسشنارف
يلاغتربلا بردملا
،ودارا˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل

ة˘فا˘ح˘سصلا با˘˘ي˘˘غ
تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،ودارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ى˘ت˘ح وأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
دا˘ح˘تلا سسأا˘ك ي˘ف
ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإلا
يف ادد˘سشم ،مد˘ق˘لا
تاحيرسصت

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
م˘˘˘˘˘˘˘عد ةرور˘˘˘˘˘˘˘سض
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا
تازاجنإا قي˘ق˘ح˘ت˘ل
.ةيراق

نيعاشص عاشصلا در ةغيمد
يحاي ـل

لوأا تمسصلا ةيواسشلا داحتا سسيئر لسضف
ةيسساق ةميزه ىلا هقيرف سضرعت نيح سسمأا
ن˘ي˘فد˘ه ع˘قاو˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأا
نيفده لجسس هقيرف نوك نم مغرلاب رفسصل
نوكل طقف ةريحلاب ىفتكا ثيح نييعرسش
ناك يتلا كلت اهسسفن تناك مكحلا ءاطخأا

دكؤوي ام وهو اهبكترا دق باهذلا ءاقل مكح
عا˘سصلا در ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘لا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا نا

سسيئر ققح امك ةيواسشلا سسيئرل نيعاسص
اعد نيح ةلباقملا ةياهن دعب رخا ازوف كوملا

ة˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا نا˘˘ي˘˘سسن ى˘˘لا ة˘˘يوا˘˘سشلا سسي˘˘ئر
طسسو يف ه˘ت˘ق˘فر˘ب ةو˘ه˘ق سسأا˘ك فا˘سشتراو
.ةنيطنسسق روسسج

 ةينورتكلإا برح
لÓم ىلع

ىلع ةينورتكلا ابرح يرانكلا راسصنا نسش
جرا˘˘خ ه˘˘ع˘˘سضو ل˘˘جا ن˘˘م لÓ˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لا
ى˘لا يدا˘ن˘لا˘ب ر˘ي˘سسي ه˘ناو ة˘سصا˘خ بر˘˘سسلا
اميسسل ايقيرفا جئا˘ت˘ن˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘يوا˘ه˘لا

لهلهتيو حوارتي أادب «يرانكلا» مسسا ناو
اهدبكت ي˘ت˘لا ءار˘كن˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لاو ل ف˘ي˘ك
جرخي لكلا تلعج بولك اتيف ماما يدانلا

سسيئرلا داعبا ةرورسضب بلاطيو هتمسص نع
ىو˘˘ق˘˘ت˘˘سسيو ل˘˘جر˘˘ت˘˘سسي ى˘˘˘ح˘˘˘سضا يذ˘˘˘لا
مل راسصنألا نوك ن˘م م˘غر˘لا˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا˘ب
ربح درجم يقب همÓكف ءيسش يأا اوظحلي

.قرو ىلع

«وحور وتابجع» ةيافلح

فيطسس قافول ماعلا ريدملا ةيافلح دهف نمث
ذنم يدانلا رييسست ىوتسسم ىلع ققحت ام
تلاقتنلا ةرتف لÓخ ةسصاخو مسسوملا ةيادب
نم لكل اينمسض ادر اهجوم ةيلاحلا ةيوتسشلا

ةسصاخ ايثراك ناك ه˘نأا˘ب و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ف˘سصو
نكمت يفياطسسلا ريسسملا بسسح قيرفلا نأاو
ديدمت˘لا ع˘م ي˘ح˘ي ن˘ب ع˘فاد˘م˘لا باد˘ت˘نا ن˘م
نيبعÓلا يف رامثتسسلا ىلإا ةفاسضإا ةسشغل
ددع عم دوقع ىلع عيقوتلا لÓخ نم نابسشلا

.فوسصوب ةبهوملا مهمدقتي مهنم

نويلم004..اباكلا
نيبعÓلا ليهأاتل

ةوعدم جيريرعوب جرب يلهأا ةرادإا نوكتسس
قوفت ةيلا˘م ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘سست˘ل عو˘ب˘سسألا اذ˘ه
نويدلا سصخت ميتنسس نويلم004 نم رـثكأا
نم تاعزانملا ةنجل ىوتسسم ىلع ةميدقلا
ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا تازا˘جإا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا
وهو يجاودلاو لابرغلاو يراموغلا ةثÓثلا

لسصفلل ةدهاج ىعسست ةرادإلا لعجيسس ام
يف مهتكراسشم لجأا نم اعيرسس ةيسضقلا يف
يذ˘لا ر˘ملا ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م تاءا˘ق˘˘ل ى˘˘لوأا
.رفسصألا دارجلا حيريسس

qarsana@essalamonline.com
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نيارب يبوك ىطختي سسميج نوربيل
نور˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘ت

يدا˘ن بعل سسم˘ي˘ج
سسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘نأا سسو˘˘˘˘ل
ةل˘سسلا ةر˘كل زر˘كي˘ل
هنطاوم ي˘ط˘خ˘ت ن˘م
بعÓلا نيارب يبوك
،ق˘با˘سسلا ي˘كير˘˘مألا
فاد˘˘˘هألا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
،ي˘كير˘مألا يرود˘لا

سسميج نأا ليمجلاو
ثلا˘˘˘ث ر˘˘˘ث˘˘˘كأا تا˘˘˘˘ب

ا˘فاد˘هأا ل˘ج˘سس بعل
ةلسسلا ةرك خيرات يف
.ةيكيرمألا

15

«وبيج ـل هوبرشض»
داحتا ةرادإا تبرسض
نم د˘ي˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا

سصخي ا˘م˘ي˘ف د˘يد˘ح
بعÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق
،يور˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب ما˘˘˘سشه
ةبقاعم تررق ثيح
ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
،قبا˘سسلا ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘تر˘˘جأا م˘˘سصخ˘˘˘ب
هليوحتو ،نيتيرهسش
ة˘˘ق˘˘˘فر برد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،ف˘˘يدر˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

،ىمسسم ر˘ي˘غ ل˘جأل
ىلع هموجه ببسسب
.يدانلا ةرادإا
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19:24

ةÓشصلا تيقاوم

مداقلا صسيمÿا رئاز÷ا صسأاك يئاهن عبرو نمث رودلا ةعرق

لÓهلا ءاقل ‘ انيلع رثأا هبايغو لشصفŸا ىوتشسم ىلع Êاعي يرمعلا نب :وكشسيششول

ديعشس : بلاط نب
Ãوأ’ا يتكراشش¤

لشساكوين عم

 ةليلم Úع ةيعمج ياد Úسسح رسصن ةرقم م‚

ةيدو ‘ قيرفلا دودرم
يقاومو بردŸا حيري ةرواشسلا

ليحرلل ةقيرط نع ثحبي

 فلسشلا ةعقوم لبق يندبلا بناجلا ىلع زكري ينفلا مقاطلا

اجمانرب رطشسي نيرم جاح
زيزعمو ددجلل اشصاخ

جÓعلا نÓشصاوي ينانعو

ىلع لوسصحلا نيب ةرادإلا نوريخي نوبعÓلا
 تابيردتلا ةعطاقم وأا مهتاقحتسسم

ىلع «ماشص’» ةردقب لئافتم ةرارغوب
ةدوعلا ةلحرم يف ةديج جئاتن قيقحت

زوفلاب مهدعوو يدانلا راسصنأاب داسشأا
 ةمداقلا ةارابملا يف
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لايدنوملا تايفسصت يف  نادوسسلا بونج بختنم مامأا ةدوعلا ةهجاومل اريسضحت

ىشسوم يديشس ـب قلغم سصبرت يف ةنشس02 لقأا رشضخلا ثانإا

رشصمو برغملا نيب لهأاتملا نهجاوي رشضخلا تابع’^تابع’4 ـب بختنملا دادعت معد ينطولا بخانلا^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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