
40 صص

صسأأر ىلع فيطللأ دبع لامآأ
بئأرسضلل ةماعلأ ةيريدŸأ

نييباهرإإ6 ىلع يسضقي سشيجلإ
ىلع سضبقيو نيرخآإ3 فقويو
طرافلإ يفناج لÓخ امعإد82

50 صص
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عفرلأو تاناكرألأ فراعم لقسص يف مهاسسي هنأأ دكأأ
ةحلسسألأ تاموظنم فلتخم يف مكحتلأ تأردق نم

هبسشو ةيبطلأ تأراهŸأ Úسس– ىلع اسساسسأأ دمتعت
ءأدلأ أذه ةيودأأ ةعانسص ةيقرتو ةيبطلأ

يرذجلأ رييغتلاب ةبلاطملأ نوددجي ةبلطلأ
ةديدج رئأزج ءانبل ةطلسسلأ نطاب يف

ةيلوؤوسسملاب» .. راعسشب05 ءاثÓثلإ ةريسسم
«نوسضام رييغتللو نوعإو

30 صص

ةيعامتجلأو ةينهملأ مهعاسضوأأ نيسسحتب ةبلاطملل ةمسصاعلاب ةرأزولأ ةقحلم مامأأ ةيملسس ةفقو أومظن

صسأرهأأ قوسسب ةلفاح بÓقنأ رثإأ نيرخآأ22 حرجو صصاخسشأأ8 كÓهنيمغلو ةفيذق31 .. عنسصلأ ةيديلقت ةلبنق95و أابخم34 رمدو فسشك

نيلوؤوسسم3 فيقوت
دعب فراطلإ ىفسشتسسمب

ةمامقلإ يف نينج يمر ةثداح

لابقتسسلأ بتكم نوعو يبطلأ بقأرملأو ةبوانملأ ريدمب رمألأ قلعتي

50 صص

نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع رو˘سسفور˘ب˘لأ ن˘ل˘˘عأأ
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو ،ديزوب نب
قÓطإأ نع،تايفسشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصإأو
نم ةياقولل ةديدج ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سسإأ
ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘تو نا˘˘˘طر˘˘˘˘سسلأ
،ءأد˘لأ أذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ي˘˘ح˘˘سصلأ

ة˘يا˘˘غ ىلإأ1202 ة˘ن˘سس ن˘˘م د˘˘ت˘˘م˘˘ت
5202.

ميكح Úيعت
إريدم جوجرب

كرامجلل اماع
40 صص

رئاسسخلأو حابرألأ اهماسستقأ عم
كونبلأ عم

تاكرسشلإ ءافعإإ
ةيابجلإ نم ةئسشانلإ

ةيرورم ةرزجم
انتاقرط يفةديدج

50 صص

ÚجاسسŸإ نع إوفع ردسصي نوبت سسيئرلإ
ةجوم نوبكري تاطسسوتملإ ءإردم

ةيبرتلإ عاطق تاجاجتحإ

30 صصناطرسسلأ ىسضرم ةاناعم فيفختب ةحسصلأ ريزو بلاطوةينوÎكلإلأ فحسصلأ ةيعسضو ةيوسستب رمأأ

ةرورسض ىلع ددسشي ةحيرقنسش ءإوللإ
لاعفلإ يلاتقلإ ريسضحتلإ ءÓيإإ

ىوسصقلإ هتيمهأإ لسصإوتملإو

30 صص

ةيجيتإÎسسإإ قÓطإإ
يحسصلإ لفكتلل ةديدج

Ãناطرسسلإ ىسضر

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
طيرسشلإ ّسصق
! .. ةبسصقلاب

ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘لاو ،ة˘فر˘صش ف˘صسو˘˘ي سصق
طيرصش ،قبصسألا نكصسلا ريزوو ،ديدجلا

يحلا ىلإا ةيناديم ةرايزب ،ةيمصسرلا هماهم
ثيح ،«ةبصصقلا» قيتعلا يروثلاو يبعصشلا
مارتحا ةرورصضب يصضقت تاميلعت ىدصسأا
ىلع ةفرصشملا ةي˘تلوا˘ق˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

رمأا امك ،زاج˘نإلا لا˘جأل م˘ي˘مر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةصشهلا ينابملا ينطاقل عيرصس لح داجيإاب
.ثراوك يأا يدافتل يحلا اذهب

أإرقت» .. يدإولإ
! .. «ةبوقع نامزلل

ةيريدم تنزخ .. فاجع تاونصسل ابصسحت
نط فلأا01 يداولاب ةيحÓفلا حلاصصملا

«كلابريصس» ةيلآا راطإا يف اطاطبلا ةدام نم
تقلطنا يتلا يعارز˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ط˘ب˘صضل
سضئافلا ةجلاعمل ،يراجلا يفناج9 موي
ةيلمعلا هذه ىلع فرصشتو ،جوتنملا يف
،ةيحÓفلا ةفرغلا سسيئر نم ةنوكتم ةنجل
ةبعصشل كرتصشملا ينهملا سسلجملا سسيئر
ةفاك نم ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘م دد˘عو ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا
ةير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب
ةعباتمو ميظنت تحت ةيحÓفلا حلاصصملا

ينطولا ناويدلل يوهجلا ريدملا ةبقارمو
.موحللاو هكاوفلاو رصضخلل ينهملا

! .. «كإدأإ سشإو»

،راردأا ةيلو نم ريهصش لامعأا لجر بلط
د˘ب˘ع ن˘م ا˘بر˘ق˘م تار˘ت˘ف˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف ي˘ف نا˘˘ك
هلعج ام ،قبصسألا لوألا ريزولا ،لÓصس كلاملا

ة˘طا˘صسو˘ب ،ة˘ب˘ق˘ح˘لا كل˘ت لÓ˘خ ذو˘ف˘ن بحا˘صص
هل ةقÓع ل هّنأا ،نوبت سسيئرلا غلبت نأا اهنكمي
ي˘نا˘ع˘ي ه˘نأاو ،«ة˘با˘صصع˘لا» تازوا˘ج˘ت ن˘م يأا˘ب
رثأا ام ،ةريخألا دارفأاب هتقÓع تاعبت نم مويلا
.هطاصشن ىلع يبلصس لكصشب

ءإرزولإ لك لو ريزو

،قبصسألا ةيلاملا ريزو ،يمع اباب يجاح فرع
ةليط ل˘م˘ع˘لا ي˘ف د˘يد˘صشلا ه˘ماز˘ت˘لاو ه˘ت˘هاز˘ن˘ب
ناك امدن˘ع ه˘ن˘ع فر˘ع ا˘م˘ك ،ي˘ن˘ه˘م˘لا هرا˘صسم
،ايموي هبتكم يف ءادغلا ةبجو هلوانت اريزو
يندعم ءانإا تيبلا نم هعم بلجي ناك ثيح
،يوصشملا  محللا نم عطق ىلع يوتحي قلغُم
.ةلصضفملا هتبجو يهو

qarsana@essalamonline.com
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! .. ةنافلز «ريم»و »706 وجيب» ةرايسس
يلاولا نييعت مت5002 ماع يف

ةيلو سسأار ىلع ،ميهف يحي قبصسألا
هبيصصنت دعب فصشتكا يذلاو ،ةيادرغ
هب قيلت ةيحايصس ةرايصس دجوت ل هنأا

تارا˘ي˘صس ةر˘ي˘صضح ن˘م˘˘صض ي˘˘لاو˘˘ك
لحلا نأاب مهدحأا هيلع راصشأاف ،ةيلولا
ةينغ ة˘يد˘ل˘ب ير˘ت˘صشت نأا ي˘ف ن˘م˘كي
ةيلولل اهملصستو ،ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صس
لصسرأاف ،يلاولا ةمدخ تحت عصضوتو
«ريم» نم لكل افيلكت روفلا ىلع
ءارصشل ،ةنافلز «ريم»و ،ةراقلا يصساح
«706 و˘ج˘ي˘ب» عو˘ن ن˘م ن˘ي˘ترا˘˘ي˘˘صس
يلاولا نم بلطو رخأات يناثلا امنيب ،هنم بلط ام ذفنو مزتلإا لوألا ،ةيلولا حلاصصل نيتديدج
نم اهنيح حيزأا يذلا ،ةنافلز «ريم» ةبقاعم ررقف ،ريخألا بصضغأا ام وهو ،سصخرأا ةرايصس ءارصش
.هتفصصنأا ةلادعلا نأا لول نجصسلا لخدي داكو هبصصنم

؟.. «نÓفألإ» تيب ‘ ثدحي إذام

ةهبج بزحل ةيزكرملا ةنجللا لخاد ايوق احانج ةمث نأا لوقت رابخأا ،ةريخألا تاعاصسلا يف تجار
رهصشلا ةياهن لبق ئراط عامتجا دقعب ةنجللا ءاصضعأا ةيبلاغ عانقإا ىلإا ىعصسي ،ينطولا ريرحتلا
داقعنا لبق ةيقابتصسإا ةكرحك اذهو ،«نÓفألا» ـل ديدج ماع نيمأا باختنا ةقيرط يف لصصفلل يراجلا

.ةباينلاب ماعلا نيمألا ،يقيدصص يلع فارصشإا تحت لبقملا ناوج رهصش يف ررقملا بزحلا رمتؤوم

! .. ›Óعلإ ‘LDB ـلإ
هل نايب يف،LDB ةيلحملا ةيمنتلا كنب دافأا

sdrawA» زئاوج عيزوت لفح لÓخو هنأا ،سسمأا
0202 sremrofsnarT» 13 ـلا يف مظنملا
لبق نم مظنملاو ،برغملاب يصضقنملا يفناج
يناطير˘ب˘لا تارا˘صشت˘صسلاو تا˘صسارد˘لا بت˘كم
«rosivdAdetsurT»،لوحتلا ةز˘ئا˘ج د˘صصح
ن˘ع ،ة˘ن˘م˘قر˘لاو م˘ي˘قر˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ي˘م˘˘قر˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ق˘ل˘طأا د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ةقلعتملاو ،4102 ةنصس ذنم ةينطولا قوصسلا
اذه نئابزل حمصست يتلا «LDB yM» ةمدخب
ربع ةيفرصصملا تامدخلا عيمج ةعباتمب كنبلا
.تنرتنإلا

! .. «ÊوÎكلإإ انوروك» .. إورذحإإ
ةنيدم حاتجإا يذلا ،«انوروك» سسوريف دعب

يف رصشتني أادبو ،تائملا لتقو ةينيصصلا ناهوو
ىصشفت ،رصشبلا بعريو ،ملاعلا لود نم ديدعلا
ةلاكو هتدروأا امل اقفو ةريخألا تاعاصسلا يف
ة˘ل˘ج˘م ن˘ع Ó˘˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘صسور˘˘لا «كي˘˘ن˘˘تو˘˘ب˘˘صس»
،ي˘نور˘ت˘كلا «ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ،«سسبرو˘˘ف»
جماربلا رصشن˘ل تنر˘ت˘نإلا و˘مر˘ج˘م ه˘مد˘خ˘ت˘صسي
م˘عز˘يو ،د˘ير˘ب˘لا ل˘ئا˘صسر ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب ةرا˘˘صضلا

ن˘˘ع ةردا˘˘صص ل˘˘ئا˘˘صسر˘˘لا كل˘˘ت نأا هو˘˘ق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م
نمصضتت ةيمصسر ةيحصص تائيهو تاصسصسؤوم
حئاصصن يوتحت «دروو تفوصسوركيام» تافلم
.لتاقلا سسوريفلاب ةباصصإلا نم ةيئاقو



ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ته˘˘جو
ةدا˘˘˘˘˘˘عإاو نو˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘صسلا ةرادإل
نم لك ىلإا ةلصسارم ،جامدإلا
سسلاجملا ىدل نيماعلا باونلا
ذيفنتلاو غي˘ل˘ب˘ت˘ل˘ل) ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةا˘صضق ،(ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ءاردم ،(ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل) تا˘بو˘ق˘ع˘لا
،(ذيفنتلل) ةيباقعلا تاصسصسؤوملا
ءاج ،«مÓصسلا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا
،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر نأا˘ب ا˘ه˘ي˘ف
مقر ا˘ي˘صسا˘ئر ا˘مو˘صسر˘م رد˘صصأا

يرفيف10 يف خرؤوم ،73‐02
،وفع تاءارجإا نمصضتي ،0202
نم ىلوألا ةداملا تصصن ثيح
ىلع ،هتاذ يصسائرلا موصسرملا
سصا˘˘خ˘˘صشألا د˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسي ه˘˘˘نأا
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غو نو˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مهيلع موكحملا نيصسوب˘ح˘م˘لا
اذه ءاصضمإا خيرات د˘ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
،وفعلا تاءارجإا نم موصسرملا

يلك وف˘ع ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي ثي˘ح
ر˘ي˘غ سصا˘خ˘˘صشألا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل
مهيلع موكحملا نيصسوب˘ح˘م˘لا
م˘ه˘يد˘ل سسي˘ل ن˘يذ˘لا ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
مكحلا ببصسب ةيئاصضق قباوصس
ةبلاصس ةبوقع˘ب ا˘ي˘ئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع
يواصست نيذلا ،ةذ˘فا˘ن ة˘ير˘ح˘ل˘ل

8 مهتبوقع يقاب وأا مهتبوقع
ديفتصسيو ،اهنع لقت وأا رهصشأا

موكحم˘لا نو˘صسو˘ب˘ح˘م˘لا ه˘ن˘م
مهيدل سسيل نيذلا ،ايئاهن مهيلع
مكحلا ببصسب ةيئاصضق قباوصس
ةبلاصس ةبوقع˘ب ا˘ي˘ئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع
يواصست نيذلا ،ةذ˘فا˘ن ة˘ير˘ح˘ل˘ل
لقي وأا رهصشأا6 مهتبوقع يقاب

.اهنع
مهيلع موكحم˘لا د˘ي˘ف˘ت˘صسيو

م˘ه˘يد˘ل سسي˘ل ن˘يذ˘لا ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
مكحلا ببصسب ةيئاصضق قباوصس
ةيرحلل ةبلاصس ةبوقع˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع
ي˘˘قا˘˘ب د˘˘يز˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لا ،ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن

اصضيفخت رهصشأا6 نع مهتبوقع
8 يف لثمتت ،ةبوقعلا نم ايئزج
ة˘بو˘ق˘ع˘لا ي˘قا˘ب نا˘ك اذإا ر˘ه˘صشأا
ل˘ق˘ت وأا تاو˘ن˘˘صس5 يوا˘˘صسي

يقاب ناك اذإا رهصشأا01و ،اهنع
تاونصس5 نم رث˘كأا ة˘بو˘ق˘ع˘لا

،اهنع لقي وأا ةنصس02 يواصسيو
يصسائر˘لا مو˘صسر˘م˘لا سصن ا˘م˘ك
مادعإلا ةبوقع لاد˘ب˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
د˘˘بؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ج˘˘صسلا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ي˘صسو˘ب˘ح˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأÓ˘˘ل
نيذلا ،ايئاهن مهيلع موكحملا
دنع انجصس ةنصس02 ةدم اوصضق
،مو˘صسر˘م˘لا اذ˘ه ءا˘صضمإا خ˘يرا˘ت
تدد˘˘˘ع˘˘˘ت اذإا ه˘˘˘نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
وفعلا تاءارجإا قبطت تابوقعلا

ةبوقعلا نم لوطألا ةدملا ىلع
دد˘ع˘ت لا˘ح ي˘فو ،ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا

ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت ماد˘˘˘عإلا تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع
ة˘بو˘ق˘ع ى˘ل˘ع و˘ف˘ع˘لا تاءار˘جإا
خ˘˘يرا˘˘ت نو˘˘كي ي˘˘ت˘˘لا ماد˘˘عإلا
يئاه˘ن ا˘ه˘ي˘ف م˘كح˘لا ةرور˘ي˘صس
.لوألا بترم

وفعلا موصسرم ىنثتصساو اذه

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشألا ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
ماكحأاب نيينعملا نيصسوب˘ح˘م˘لا
يف خرؤوملا ،10ـ60 مقر رمألا

نمصضتملاو ،6002 يرفيف72
م˘˘˘ل˘˘˘صسلا قا˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لاو
˘مو˘كح˘م˘لا كلذ˘ك ي˘ن˘ث˘ت˘صسيو
مهباكترا ببصسب ايئاهن مهيلع
˘مو˘صسر˘م˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ئار˘˘ج
ةحفاكمب قلعتملا ي˘ع˘ير˘صشت˘لا
اذ˘˘كو ،با˘˘هرإلاو بير˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا
بب˘˘صسب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مو˘˘كح˘˘م˘˘لا
اهي˘ل˘ع بقا˘ع˘ت م˘ئار˘ج با˘كترا
78 ى˘˘˘لإا رر˘˘˘كم78 داو˘م˘˘لا

نو˘نا˘ق ن˘م181و21رركم
لامعأاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ا˘˘م˘˘ك ،بير˘˘خ˘˘ت˘˘˘لاو با˘˘˘هرإلا
مهيلع موكحملا اصضيأا ىنثتصسا
وأا م˘ه˘با˘كترا بب˘˘صسب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
م˘˘ئار˘˘ج م˘˘ه˘˘با˘˘كترا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
نم ددعو ،سسصسجتلاو ةنايخلا
اهيلع سصوصصنم˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
اصضيأاو ،تابو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف
ببصسب ايئاهن مهيلع موكحملا
تا˘يا˘˘ن˘˘جو ح˘˘ن˘˘ج م˘˘ه˘˘با˘˘كترا
زا˘ج˘ت˘حاو فÓ˘تإاو سسÓ˘ت˘˘خلا

ريغ و˘ح˘ن ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘ت˘صسلاو
وأا ةيمومع˘لا لاو˘مأÓ˘ل ي˘عر˘صش
ح˘˘ن˘˘مو ةو˘˘صشر˘˘لاو ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا
لاجم يف ةرربم ريغ تازايتما
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلا

.ةفيظولا لÓغتصساو
ين˘ث˘ت˘صسي ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف

،ر˘˘كذ˘˘لا ف˘˘لا˘˘صسلا مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا
ببصسب ايئاهن مهيلع موكحملا
مهباكترا ةلواحم وأا مهباكترا

لخملا لعف˘لا تا˘يا˘ن˘جو ح˘ن˘ج
وأا ر˘˘صصا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘فألاو ،با˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘غلا
اهيلع بقاعم˘لاو سصو˘صصن˘م˘لا
2ةرقفلا533و433 داوم˘لا˘ب
ام ،تابوقعلا نوناق نم633و
فاطتخاب نيمه˘ت˘م˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي
رصصق˘لاو لا˘ف˘طألا با˘صصت˘غاو
.وفعلا تاءارجإاب نيينعم ريغ

يصسائرلا موصسرملا ينثتصسيو
ايئاهن مه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘م˘لا ،ه˘تاذ
ة˘لوا˘ح˘م وأا م˘ه˘با˘كترا بب˘˘صسب
ةر˘جا˘ت˘م˘لا م˘˘ئار˘˘ج م˘˘ه˘˘با˘˘كترا

ن˘ي˘ب˘كتر˘م˘لاو ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
نمصض اه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘م لا˘ع˘فأل
،اهتيقرتو ةحصصلا ةيامح نوناق
بقاع˘م لا˘ع˘فأل ن˘ي˘ب˘كتر˘م˘لاو
قلع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘˘ب
ع˘صضو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘غ را˘ج˘تلاو ،لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا
.اهب نيعورصشملا

موصسرملا اذه ماكحأا قبطتو
نيديفتصسملا سصاخ˘صشألا ى˘ل˘ع
طور˘صشم˘لا جار˘فإلا ما˘ظ˘ن ن˘˘م
ل ا˘م˘ي˘ف ،تقؤو˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘˘لاو
موصسرملا ما˘كحأا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي
لمعلا ةبوقعب مهيلع موكحملا
ن˘ي˘صسو˘ب˘ح˘م˘لاو ما˘ع˘لا ع˘ف˘ن˘ل˘ل
تاماز˘ت˘للا˘ب م˘ه˘لÓ˘خإا بب˘صسب
ةبوقعلا ذي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا

ع˘صضو˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسم˘˘لاو
،ةي˘نور˘ت˘كللا ة˘ب˘قار˘م˘لا تح˘ت

اذه نم اصضيأا ديفتصسي ل امك
مهيلع تمكح نيذلا موصسرملا
.ةيركصسعلا ةيئاصضقلا تاهجلا

سسيئرلا رمأا ،ىرخأا ةهج نم
ى˘ل˘ع ه˘ل ةد˘ير˘غ˘˘ت ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت

،«رتيوت» يف يمصسرلا هباصسح
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو ،نا˘˘˘طر˘˘˘صسل˘˘˘ل
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
اعيرصس لمعلاب ،تايف˘صشت˘صسم˘لا

ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لÓخ ن˘م ،نا˘طر˘صسلا ى˘صضر˘م
جÓعلا ديعاومل ل˘ث˘مأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
،ةعصشألاب جÓعلاو يئا˘ي˘م˘ي˘كلا

رداصصم نع قيقدلا يّرحتلاو
ءادلا اذهب ةديازتملا تاباصصإلا
تاونصسلا يف نين˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب
.ةريخألا

تÓئاع يزعي صسيئرلأ
بÓقنأ ثداح اياحسض

صسأرهأأ قوسسب ةلفاحلأ
دب˘ع مد˘ق˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت˘˘ب ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
اياحصض تÓئاع ىلإا ةصصلاخلا

ع˘˘˘قو يذ˘˘˘لا رور˘˘˘م˘˘˘لا ثدا˘˘˘ح
ة˘با˘ن˘ع ن˘˘ي˘˘ب سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص
ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘صسأاو سسار˘˘هأا قو˘˘˘صسو
22 ةباصصإاو سصاخصشأا8 كÓه

ـب تف˘˘صصو حور˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
سسي˘˘ئر بت˘˘كو ،«ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا»
ه˘ل ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ي˘ف ي˘م˘صسر˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع
يزعأا ،ديدصش نزحب» ،«رتيوت»
رورملا ثداح اياحصض تÓئاع
ةبانع نيب عقو يذلا يواصسأاملا

ا˘ن˘ي˘ل˘ع لز˘˘نو سسار˘˘هأا قو˘˘صسو
،«ةقعاصصلاك حابصصلا اذه هربخ
،لوألا ر˘يزو˘لا ر˘مأا ه˘نأا ار˘كذ˘˘م
ثدا˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م ،لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يزوو
،مايأا لبق فوصس يداوب لثامم
هذ˘˘ه م˘˘ير˘˘ج˘˘ت ل˘˘ب˘˘صس ثح˘˘ب˘˘˘ب
ةنهملل مراصص ميظنتو ةرهاظلا

.روفلا ىلع

watan@essalamonline.com
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ةينوÎكلإلأ فحسصلأ ةيعسضو ةيوسستب رمأأ

ÚجاسسŸإ نع إوفع ردسصي نوبت سسيئرلإ
ناطرسسلإ ىسضرم ةاناعم فيفختب ةحسصلإ ريزو بلاط

ر.نوراه

نوسسوبحملأ صصاخسشألأ هنم ديفتسسي ،نيجاسسملأ نع ايسسائر أوفع ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر ردسصأأ
تاهجلأ لبق نم مهيلع موكحملأ تأءأرجإلأ هذه نم ينثتسسأ اميف ،ايئاهن مهيلع موكحملأ نيسسوبحملأ ريغو

موكحملأو ،باسصتغلأو لوسصألأو رسصقلأ ىلع نودتعملأو تأردخملاب نورجاتملأ اسضيأأو ،ةيركسسعلأ ةيئاسضقلأ
.جراخلأ ىلإأو نم لأومألأ صسوؤور ةكرحو فرسصلاب قلعتملأ عيرسشتلأ ةفلاخم ببسسب مهيلع

ةبلاطملأ نوددجي ةبلطلأ
نطاب يف يرذجلأ رييغتلاب
رئأزج ءانبل ةطلسسلأ

ةديدج
05 ءاثÓثلإ ةريسسم

ةيلوؤوسسملاب» .. راعسشب
«نوسضام رييغتللو نوعإو

مهمأزتلأ ةبلطلأ صسمأأ ددج
كأرحلأ ةرسصنل دنجتلاب
يف أوجرخو ،يبعسشلأ

05 ـلأ ءاثÓثلأ ةريسسم
ةيلوؤوسسملاب» راعسش نيددرم
،«نوسضام رييغتللو نوعأو
رييغتلاب مهكسسمت نيدكؤوم
ةطلسسلأ نطاب يف يرذجلأ
.ةديدج رئأزج ءانبل

ةبلط جرخ مهتداعك
،ةمسصاعلأ تاعماج فلتخم
تباج ةيملسس ةريسسم يف
ةيسسيئرلأ عرأوسشلأ فلتخم
اهيف مهكراسش ،ةنيدملل
،عمتجملأ تائف صضعب
داحتإأ راسصنأأ نم تأرسشعو
يف أوناك نيذلأ ،ةمسصاعلأ

نيغولوب بعلم ىلإأ مهقيرط
عم مهقيرف ةأرابم روسضحل
ثيح ،فيطسس قافو يدان
دكؤوت تأراعسش عيمجلأ ددر
كأرحلأ ةيملسسب مهكسسمت
ىلع مهمزعو ،يبعسشلأ

قيقحت ةياغ ىلإأ هتلسصأوم
ءاسسرإأو يرذجلأ رييغتلأ

نوبلاطي يتلأ نوناقلأ ةلود
.اهب

ح.ميلسس

،ةحيرقنصش ديعصسلا ءاوللا ددصش
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
ةرورصض ىلع ،ةباينلاب يبعصشلا
لاعفلا يلاتقلا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ءÓ˘يإا

،ىوصصقلا هتيم˘هأا ل˘صصاو˘ت˘م˘لاو
تاناكرأاو ةداق ةكراصشم اربتعم
ةصصرف تابيردتلا يف تادحولا
ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو تار˘ب˘خ˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ل
اقفو ميهافملا ديحوتو نواعتلاو
فقوو اذه.ةرطصسملا فادهأÓل
سشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا سسي˘˘˘ئر سسمأا
،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،مازق نيعل يتايلمع˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘ب

ةجردنملا تابيردتلا ريصس ىلع
ريصضحتلا جمانرب ذيفنت راطإا يف
،9102/0202 يونصسلا يلاتقلا

ةرازو ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو زر˘˘بأاو
اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةخصسن «مÓصسلا» تملصست سسمأا

ىلإا فدهت (تابيردتلا) اهنأا ،هنم
ي˘ف تا˘نا˘كرألا فرا˘ع˘م ل˘ق˘صص
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ط˘ي˘ط˘خ˘تو ر˘ي˘صضح˘ت
،ةيلاتقلا لامعألا فلتخم ذيفنتو
ةرد˘˘ق ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ن˘˘ع Ó˘˘˘صضف
مكحتلا ىلع دارفألاو تاراطإلا
تا˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف
ءاو˘ل˘لا د˘ق˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ةحلصسألا
يناثلا مويلا راطإا يف ،ةحيرقنصش
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ترا˘˘˘يز ن˘˘˘م
،تصسارنمتب ةصسداصسلا ةيركصسعلا
عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو سضع˘˘˘˘˘ب
فقوو ،مازق ني˘ع˘ل ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

عاطقلاب تابيرد˘ت˘لا ر˘ي˘صس ى˘ل˘ع
،ن˘ير˘ير˘ي˘ت ي˘صسا˘ح˘˘ل ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
جمانرب ذيفنت راطإا يف ةجردنملا
يو˘ن˘صسلا ي˘لا˘ت˘ق˘لا ر˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘˘حو ،9102/0202
هذه لثم ءارجإا نأا ىلع ديكأاتلا
لثمي ةير˘ي˘صضح˘ت˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ىو˘ت˘صسم˘˘لا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف
تاراطإا عم ىقتلإا امك ،ققحملا

،ه˘تاذ عا˘ط˘˘ق˘˘لا تاد˘˘حو دار˘˘فأاو
قلعتت تاه˘ي˘جو˘ت م˘ه˘ل ىد˘صسأاو
ءÓ˘˘يإا ةرور˘˘˘صضب ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
لا˘ع˘ف˘لا ي˘لا˘ت˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا

.ىوصصقلا هتيمهأا لصصاوتملاو
Èكأأ دوهج لذب نم دب ل»
مهنوك ةمألأ لابسشأأ نيوكتل

«دعأولأ لبقتسسŸأ تأراطإأ

سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر نا˘˘كو
ماق دق ،ةباينلاب يبعصشلا ينطولا
ة˘صسرد˘م ى˘˘لإا ةرا˘˘يز˘˘ب سسمأا لوأا
ن˘يأا ،تصسار˘ن˘م˘ت˘ب ة˘مألا لا˘˘ب˘˘صشأا

سسرد˘م˘˘ت فور˘˘ظ ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو
ريدم همدق اصضرع عبات ،لابصشألا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ل˘˘م˘˘صش ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
،ةذفنملا ةيجوغاديبلا تاطاصشنلا

،يصساردلا جمانربلا مدقت ةبصسنو
ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م اذ˘˘˘كو
تحت ةعوصضوملا ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا
امك ،لابصشألاو ةذتاصسألا فرصصت
ةصساردلا تاعاق سضعب اصضيأا راز
ن˘م ا˘ب˘نا˘ج ر˘صضحو ،ر˘با˘خ˘˘م˘˘لاو
ةيصضايرلا تاطاصشنلاو سسوردلا
ع˘م ا˘هد˘ع˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘ل ،لا˘ب˘صشأÓ˘ل
نيأا ةصسردملا ةذتاصسأاو تاراطإا

يف ربكأا دوهج لذب ىلع مهّثح
لاب˘صشألا ءلؤو˘ه ن˘يو˘كت ل˘ي˘ب˘صس
تارا˘طإا نو˘ل˘ث˘م˘ي م˘هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
.دعاولا لبقتصسملا

ر.نوراه

ام يلثمم نم ددع سسمأا دكأا
يندملا عمتجملا ىوق» ـب فرعي
يف مهتبغر ،«رئازجلا لجأا نم
ةءانب تاحارتقاب ةوقب ةكراصشملا

عورصشم ةقيثو يف ةيعوصضومو
ةمدخ لجأا نم روتصسدلا ليدعت
.نطولل ايلعلا ةحلصصملا

،يوازمح نامحرلا دبع ددصش
ةيمÓصسإلا ةفاصشكلل ماعلا دئاقلا
ةي˘ف˘ح˘صص ةود˘ن ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تايعمج9 يلثمم ةيعمب اهطصشن
عمتج˘م˘لا ىو˘ق» ي˘ف ة˘طر˘خ˘ن˘م
نم مت ،«رئازجلا لجأا نم يندملا

ءاصشنإا نع ايمصسر نÓعإلا اهلÓخ
ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضف˘˘لا اذ˘˘ه
ءار˘ثإا ي˘ف ة˘م˘ها˘˘صسم˘˘لا ةرور˘˘صض
ميدقتب روتصسدلا ل˘يد˘ع˘ت ة˘ق˘ي˘ثو
ة˘ي˘عو˘صضو˘مو ةءا˘ن˘ب تا˘حار˘ت˘˘قا
،نطولل ايلعلا ةح˘ل˘صصم˘لا مد˘خ˘ت
ةصشرو حتف متيصس هنأا ىلإا اريصشم
اذ˘ه ي˘ف ازر˘ب˘م ،سضر˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
طو˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا دد˘صصلا
ءانب لجا نم يندملا عمتجملاب

ف˘قاو˘مو ىؤور˘ب ةد˘يد˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج
ةحلصصملا مدخت ملاعملا ةحصضاو
ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف م˘ها˘صستو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بوجو ى˘ل˘ع ا˘ح˘ل˘م ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ع˘م ة˘كار˘صشلاو نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت

ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لا فا˘ي˘طألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تايدحتلا ةه˘جاو˘م˘ل ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

اذ˘ه و˘ل˘ث˘م˘م ر˘كذ ا˘م˘ك.ةنهارلا
ةدع مصضي يذلا ديدجلا ءاصضفلا
،يندملا عمتجملا ن˘م تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ىلع لمعلا هفادهأا نيب نم نأاب
اياصضق˘لا ي˘ف ف˘قاو˘م˘لا ق˘ي˘صسن˘ت
عمتجملا لمع ةيقرتو ةينطولا
ةيمنتلا يف ةمها˘صسم˘لا ،ي˘ند˘م˘لا
تاحرتقملا ميدقتو ةي˘عا˘م˘ت˘جلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘˘صضيأا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
،ة˘ي˘كرا˘˘صشت˘˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

عم˘ت˘ج˘م˘لا ىو˘ق» نا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م
يتلا «رئازجلا لجأا نم يندملا
ةيمÓصسإلا ةفاصشكلا) نم لكصشتت
ميتيلا لفاك يتيعمج ،ةيرئازجلا

،ةيرئازجلا حÓصصإلاو داصشرإلاو
ةيمنتو ةمدخل رئازجلا ةيعمجو
تاءا˘ف˘كلا ىد˘ت˘ن˘م ،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
ةيقرتل ةينطولا ةئيهلا ،ةيرئازجلا
،ثح˘˘ب˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

يزار˘لا ة˘ي˘ع˘م˘جو ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
لك ىلع ةحوتفم ىقبت ،(ةينطولا
ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لا
ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا
ي˘ن˘طو˘لا كصسا˘م˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ئدابم قفو ةديدج رئازج ءانبو
رييغتلا قيقحتو ربمفون لوأا نايب
.تلاجملا فلتخم يف لماصشلا

ـه.دأوج

عفرلأو تاناكرألأ فراعم لقسص يف مهاسسي هنأأ دكأأ
ةحلسسألأ تاموظنم فلتخم يف مكحتلأ تأردق نم

ريسضحتلإ ءÓيإإ ةرورسض ىلع ددسشي ةحيرقنسش ءإوللإ
ىوسصقلإ هتيمهأإ لسصإوتملإو لاعفلإ يلاتقلإ

ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ اهزربأأ تايعمج9 مسضي ديدج ميظنت

«رئإزجلإ لجأإ نم يندملإ عمتجملإ ىوق»
روتسسدلإ ليدعت يف ةكراسشملل ةدعتسسم



نايب ي˘ف ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘عد
ةيجاجتحلا مهتفقو جوت مهل
ةرازو˘لا ة˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ما˘˘مأا سسمأا
ي˘˘ف و˘˘صسيور˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ،«مÓ˘˘صسلا»
ف˘ي˘ن˘صصت ةدا˘عإا˘ب ،طو˘˘ع˘˘جاو
ىصشامتي امب ةطصسوتم ريدم
،هيلإا ةدنصسم˘لا ما˘ه˘م˘لا ل˘ق˘ثو
يصسيئر ريدم ةبتر ثادحتصسا

ةحنم قÓطإاو ،نوكم ريدمو
لقنلاو ةي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
عفر ىلإا ةفاصضإلاب ،نكصسلاو
˘ما˘ه˘م˘ل تا˘صضيو˘ع˘ت˘لا ة˘م˘ي˘˘ق
ةدايز ،نا˘ح˘ت˘ما ز˘كر˘م سسي˘ئر
ىلإا ةيقرتلاب  مهتبلاطم ىلع
ريدمو ماع نيمأا) ىلعأا بتر
ءارد˘م بلا˘ط ا˘˘م˘˘ك ،(ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
ف˘˘ي˘˘صضي ‐ تا˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ثادحت˘صسا˘ب ‐ ه˘تاذ رد˘صصم˘لا

ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م ر˘˘ظا˘˘ن بصصن˘˘˘م
،ة˘يرادإلا ما˘ه˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي
عيصسوتب ريدملا ةبيه ةداعإاو
لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘صص

ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا ع˘˘م ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘لا
لبق نم اهتقو يف هتÓصسارم
،ا˘ه˘عور˘فو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
لدعلاب مهتبلاطم ىلع ةدايز
داد˘˘˘عإا ي˘˘˘ف ءارد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلاو ط˘˘ئار˘˘˘خ˘˘˘لا
رييصست نم مهءافعإاو ،ةاباحملا

ع˘م ،را˘˘ن˘˘يد0005 ة˘ح˘˘ن˘˘م
ةيحيصضوتلا نيناوقلا رادصصإا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لاو

ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘صسا˘˘صسألا
.042/21و513/80

ءارد˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘صش ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
ةرورصض ىلع ،تاط˘صسو˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا سسراد˘م˘لا ل˘˘صصف
ءا˘غ˘لإاو تا˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
سضيوعت وأا نمؤوم˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا

لقنلا سضفرو ،كلذ نع يدام
د˘ع˘ب لإا ر˘يد˘م˘ل˘ل ي˘ف˘صسع˘˘ت˘˘لا
ءا˘غ˘لإا ع˘م ،نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت

يف ةيصسردملا جئاتنلا سسايقم
اهقيبطت وأا تÓق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح
.سشتفمو ذاتصسأا عيمجلا ىلع

ثدحلا4 9562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج11ـل قفاوملا0202 يرفيف5ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

ةيعامتجلاو ةينهملا مهعاسضوأا نيسسحتب ةبلاطملل ةمسصاعلاب ةرازولا ةقحلم مامأا ةيملسس ةفقو اومظن

ةيبرتلإ عاطق تاجاجتحإ ةجوم نوبكري تاطسسوتملإ ءإردم

ز.لامج

ةقحلم رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،نطولا تايلو فلتخم نم نيمداقلا تاطسسوتملا ءاردم نم تائملا سسمأا مظن
نينلعم ،ةيعامتجلاو ةينهملا مهعاسضوأا نيسسحتب ةبلاطملل ،ةمسصاعلاب وسسيورلا يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

.اهقوقح مسضهب ةددنملاو رييسستلا ةسسايسس ىلع ةطخاسسلا عاطقلا تائف ةمئاق ىلإا مهمامسضنا كلذب

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تر˘˘قأا
،بوبح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل
ا˘ه˘لا˘م˘˘ع رو˘˘جأا ي˘˘ف تادا˘˘يز
لكب نيطصشا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘مو
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘يد˘˘لا عور˘˘ف
«SLCC«و»ACU
عر˘˘˘˘˘ف كلذ˘˘˘˘˘˘كو،«CCU«و»

«SLCCRU»،ى˘لإا ل˘˘صصت
ي˘ف ة˘ف˘صشا˘ك ،جد00.0081
هيلع تع˘ل˘طا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
لخد اهق˘ي˘ب˘ط˘ت نأا ،«مÓ˘صسلا»
يفناج حتا˘ف˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح
0202.

ز.لامج

نا˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ميلعتلا ةرازو نيب ةكرتصشم
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

ميلعتلل ةينطولا ةيداحتلاو
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

تلاغصشنÓل لول˘ح دا˘ج˘يإل
ةيعامتجلاو ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
.يعماجلا ذاتصسأÓل

،اهتاذ ةيداحتلا تحصضوأا
ءاو˘˘ل تح˘˘ت ة˘˘يو˘˘˘صضن˘˘˘م˘˘˘لا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تلا
اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘طا سسمأا
قا˘ف˘تلا م˘ت ه˘˘نأا ،«مÓ˘˘صسلا»
سسم˘صش ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ
ميلعتلا ريزو ،روتيصش نيدلا
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
اهن˘ي˘مأا ،ة˘نرا˘م˘ع دو˘ع˘صسم˘ب
ناج˘ل ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘ل˘ع ،ما˘ع˘لا

ةرازو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم
ةجلاعم ىلوت˘ت ة˘يدا˘ح˘تلاو
مهت يتلا تلاغصشنلا لك
ذا˘˘ت˘˘صسألا ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘˘صصب
م˘˘ئاد˘˘لا ثحا˘˘ب˘˘لاو ثحا˘˘ب˘˘لا

ثح˘ب˘لا م˘عد ي˘مد˘خ˘ت˘صسمو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأاو
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘قو
ة˘ف˘صصب ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
هذ˘ه نأا ى˘لإا ةر˘ي˘صشم ،ة˘ما˘ع
فكعتصس ةكرتصشملا ناجللا

تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ينهملا راصسملاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ثحبلا ،يعماج˘لا ذا˘ت˘صسأÓ˘ل
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ،ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘˘˘صسم
ى˘لإا ،ن˘˘كصسلا ،م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا بنا˘˘ج
.تاعزانملل ةكرتصشملا

ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه ل˘˘كصش ا˘˘م˘˘ك
ة˘يدا˘ح˘تلا ه˘ت˘ف˘˘صصو يذ˘˘لا
يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ـب ،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ةبصسانم ،«ةياغلل يباجيإلا»
ديدع˘لا لو˘ح ءارآلا لدا˘ب˘ت˘ل
م˘ه˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا ن˘˘م
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ةر˘˘صسألا

تارا˘˘صسم م˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت رار˘˘˘غ
ذاتصسأÓل ميلعتلاو نيوكتلا
،مئادلا ثحا˘ب˘لاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ِسضو˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘صس اذ˘˘˘كو
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جأا
،ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لا

د˘˘˘كأا ،كلذ ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لو
ردصصملا فيصضي ‐ نابناجلا
ديحو˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ‐ ه˘تاذ
راوحلا ىلع ةينبملا دوهجلا

ل˘˘ك ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو روا˘˘˘صشت˘˘˘لاو
˘˘مد˘˘خ˘˘˘ي قدا˘˘˘صص ى˘˘˘ع˘˘˘صسم
Óصضف ،ةيرئازجلا ةع˘ما˘ج˘لا

ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘لآا د˘يد˘ح˘ت ن˘ع
ةيدا˘ح˘تلاو ة˘يا˘صصو˘لا ن˘ي˘ب

حتفي عجانو لثمأا وحن ىلع
لعفلا خيصسرتل ةديدج اقافآا
ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘كرا˘˘˘صشت˘˘˘لا

.لاعفلاو
ـه.داوج

ةيادب لوعفملا ةيراسس جد00.0081 ىلإا لسصت
0202 يفناج1 نم

يفظومو لامع لك روجأإ يف تإدايز
بوبحلل ينطولإ نإويدلإ

د˘ب˘ع رو˘صسفور˘ب˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا
قÓطإا نع،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ةياقولل ةديدج ةيجيتارتصسإا

ن˘ي˘صسح˘˘تو نا˘˘طر˘˘صسلا ن˘˘م
ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لا
دتمت ،ءادلا اذهب نيباصصملاب
ةياغ ىلإا1202 ةنصس نم
5202.

ةملك يف ،ريزولا حصضوأا
ىلع هفار˘صشإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ه˘ل
ع˘بار˘لا نو˘˘لا˘˘صصلا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا
ًءافتحا ،ناطرصسلا ةحفاكمل
ةحفاكمل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب
نم4 ـل فداصصملا ءادلا اذه

،ةنصس لك نم يرفيف رهصش
ططخملا م˘ي˘ي˘ق˘ت د˘ع˘بو ه˘نأا
ءاد˘لا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ل لوألا

متيصس9102 /5102
ةيناث ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا قÓ˘طإا
ىلإا1202 ن˘ي˘ب ا˘م د˘ت˘م˘˘ت

اصساصسأا دمتعت5202 ةياغ
تارا˘ه˘م˘لا ن˘ي˘صسح˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةداعإاو ةيبطلا هبصشو ةيبطلا
ل˘ف˘كت˘لا ة˘˘كب˘˘صش م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ا˘ق˘فو ى˘صضر˘م˘لا˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
Óصضف ،ةرفوتملا ل˘ئا˘صسو˘ل˘ل

ةعانصصلا ةي˘قر˘تو م˘عد ن˘ع
جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘˘نلد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا
.ءادلا اذهب نيباصصملا

ز.لامج

هبسشو ةيبطلا تاراهŸا Úسس– ىلع اسساسسأا دمتعت
ءادلا اذه ةيودأا ةعانسص ةيقرتو ةيبطلا

لفكتلل ةديدج ةيجيتإÎسسإإ قÓطإإ
ناطرسسلإ ىسضرÃ يحسصلإ

ةيجوغاديبلا تلاغسشنÓل لولح داجيإل
يعما÷ا ذاتسسأÓل ةيعامتجلاو

ميلعتلإ ةرإزو Úب ةكÎسشم نا÷ ليعفت
ةباقنلإو ›اعلإ ةمهملا» ـب هرارمتسسا تفسصو

«ةليحتسسملا

اهعنسصم قلغت «ايك»
ةنتاب يف

«زيفولق» ةكرسش تنلعأا
ةمÓعلا تارايسس بيكرتل
لك قيلعت نع ،«ايك» ةيروكلا
ةنتابب اهعنسصم تاطاسشن

.ىمسسم ريغ لجأل
اهل نايب يف ةكرسشلا تحسضوأا
،«مÓسسلا» هيلع تعلطا سسمأا
لك قيبطتل اهئوجل مغرو هنأا
مل ،ةينوناقلا تاءارجإلا

ىلع ظافحلا عطتسست
لقأاب اهطاسشن ةيرارمتسسا
يف ةريسشم ،ةنكمملا رارسضألا

يف تأاجل اهنأا ىلإا ددسصلا اذه
لمعلا ىلإا ةقباسسلا ةرتفلا

اظافح يئزجلا تيقوتلاب
نأا ريغ لغسشلا بسصانم ىلع
نيسسحت يف مهاسسي مل كلذ
ةرادإلا عفد ام لامعلا عاسضوأا
.عنسصملا قلغ ىلإا

ك.اسضر
حابرألا اهماسستقا عم
كونبلا عم رئاسسخلاو

تاكرسشلإ ءافعإإ
ةيابجلإ نم ةئسشانلإ
،ىفطيسصم ريسشب فسشك
فلكملا بدتنملا ريزولا

،فارسشتسسلاو تايئاسصحإلاب
يف لوحتتسس كونبلا نأا
كونب نم لجاعلا بيرقلا
كونبلا ىلإا قيدانسصلا
نم لوحتلل ،ةيكراسشتلا
ةدئافلا ىلع ينبملا ليومتلا
ماسستقا ىلع ينبم ليومت ىلإا
عم رئاسسخلاو حابرألا
راسشأاو .ةئسشانلا تاكرسشلا
هفارسشإا سشماه ىلع ريزولا

ىقتلم لاغسشأا قÓطنا ىلع
،ةسسماخلا هتعبط يف يلود
زيمتملا ءادألا» ناونع تحت
،«تاموكحلاو تامظنملل
اذه نأا ،سسمأا ،ةلقرو ةيلوب
حامسسلا هنأاسش نم ءارجإلا

.ليومتلا ءاعو عيسسوتب
ع.لÓب

بئارسضلل ةماعلا ةيريدŸا سسأار ىلع فيطللا دبع لامآا

كرامجلل اماع إريدم جوجرب ميكح Úيعت

هناوأل قباسس فاف÷ا نع ثيد◊ا نأاو لبق نم اهتفرع دÓبلا نأا تدكأا

عافترإ سصوسصخب ÚنطإوŸإ نئمطت ةيو÷إ داسصرألإ حلاسصم
 ةرإر◊إ تاجرد

،جو˘جر˘ب م˘ي˘كح سسمأا ن˘ي˘ع
افل˘خ ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘م
يف نيع يذلا ،ثراو دمحمل
هذه سسأار ىلع يصضاملا ليرفأا
.ةيلاملا ةرازول ةعباتلا ةرادإلا

سسأار ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا
نم ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

يزيتب9791 ما˘ع د˘˘ي˘˘لاو˘˘م
ةينطولا ةصسردملا جيرخ ،وزو
ل˘˘˘ما˘˘˘˘حو (ANE) ةرادإÓ˘˘˘˘˘˘˘ل

ةرادإا يف ريتصسجاملا ةداهصشل
،(IBM) ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا لا˘˘م˘˘˘عألا

ر˘يد˘م بصصن˘م ل˘غ˘˘صشي نا˘˘كو
ناويدلاب فل˘كم˘لا تا˘صسارد˘لا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
.كرامجلل

سسمأا م˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع لا˘مآا ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت
افلخ ،بئارصضل˘ل ة˘ما˘ع ةر˘يد˘م
م˘ت يذ˘لا ،ي˘نا˘˘صسي˘˘ع لا˘˘م˘˘كل

ىلع9102 ليرفأا يف هنييعت
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا هذ˘ه سسأار
تنا˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
دهعم ةجيرخ يهو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
يئابجلاو يكرمجلا داصصتقلا
بئان بصصنم لغصشت ،ةعيلقلاب
سسفن ىدل تا˘عزا˘ن˘م˘لا ر˘يد˘م
  .ةيريدملا

ـه.داوج

،ةط˘قر ن˘ب ة˘يراو˘ه تد˘كأا
ى˘ل˘˘ع مÓ˘˘عإلا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

دا˘صصرألا ح˘لا˘صصم ىو˘˘ت˘˘صسم
ةرارحلا تا˘جرد نأا ،ة˘يو˘ج˘لا
اهتلدعم تقا˘ف لا˘م˘صشلا ي˘ف
ر˘˘مألا ة˘˘ف˘˘صصاو ،ة˘˘ير˘˘ه˘˘˘صشلا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،«يدا˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ»ـب

ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف تنأا˘˘˘˘م˘˘˘˘ط
نأا ىلإا تراصشأاو ،نينطاوملا
تفرع نأاو ا˘ه˘ل ق˘ب˘صس ا˘ندÓ˘ب
تاونصسلا لÓخ ةرهاظلا هذه
ن˘˘م ه˘˘نأا ةزر˘˘˘ب˘˘˘م ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ةلاح نع ثيدحلا ادج ركبملا

ةياهن لب˘ق ا˘صصو˘صصخ فا˘ف˘ج
.ءاتصشلا لصصف

نأا ،ة˘˘ط˘˘قر ن˘˘˘ب تح˘˘˘صضوأا
لامصشلا يف ةرارحلا تاجرد
ة˘ير˘ه˘صشلا ا˘ه˘تلد˘˘ع˘˘م تقا˘˘ف
سسمأاو سسمأا لوأا تبراق ثيح
ىلإا ةريصشم ،ةيوئم ةجرد52
تفرع نأاو رئازجلل قبصس هنأا

تاونصس لÓ˘خ عا˘ف˘ترلا اذ˘ه
0102، 4102، 6102
تا˘جرد تقا˘ف ن˘˘يأا7102و
ةفيصضم ،ة˘جرد02 ةرارح˘لا

ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش نأا
Óيئصض اطقاصست هرودب فرع
اددع نأا ر˘ي˘غ ،را˘ط˘مأÓ˘ل اد˘ج
تفر˘˘˘ع ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘يو˘ج تا˘بار˘˘ط˘˘صضا
تايمك طوقصس نع ترفصسأا

لا˘م˘ت˘حا ن˘عو ،ا˘˘ه˘˘ب سسأا˘˘ب ل
تلاق ،فافجلا ةرهاظ ليجصست
تاح˘ير˘صصت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لا

نم» ،سسمأا اهب تلدأا ةيفحصص
ةلاح نع ثيدحلا ادج ركبملا
ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا نو˘˘˘كل فا˘˘˘ف˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ربمتبصس1 نم أادبت ةيحÓفلا

،«توأا13 ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإاو
ل˘˘صصف نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك» تفا˘˘˘صضأاو
رهصش ةياغ ىلإا رمتصسم ءاتصشلا

ن˘˘كم˘˘˘ي ل اذ˘˘˘ه˘˘˘لو ،سسرا˘˘˘م
نمصض خانملا ةرهاظ فينصصت
،«يرفي˘ف ر˘ه˘صش ي˘ف فا˘ف˘ج˘لا

يرهصش اندهصش امك» تعباتو
ةنصسلا نم رب˘م˘فو˘نو ر˘بو˘ت˘كأا
تا˘ي˘م˘ك طو˘ق˘صس ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا

ن˘مو را˘ط˘مألا ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
تا˘ي˘م˘ك ل˘ي˘ج˘صست ن˘كم˘م˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ىر˘˘خأا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘كو ،ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
سضو˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف ةدو˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘م
طوق˘صس ا˘ند˘ه˘صش ط˘صسو˘ت˘م˘لا
ي˘ف جو˘ل˘ثو ةر˘ب˘ت˘ع˘م را˘ط˘˘مأا

ثدح ام˘ل˘ث˘م ل˘ير˘فأاو سسرا˘م
ثيح5002و3002 ي˘˘˘ف
ىلع ىتح جول˘ث˘لا تط˘قا˘صست
.«ءارحصصلا لامصش

تراصشأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ،ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
لوصصف˘لا ي˘ف ا˘بذ˘بذ˘ت فر˘ع˘ت
˘˘˘ما˘˘˘يألا تح˘˘˘ب˘˘˘صصأا ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
ينعي ام ادج ةليلق ةرطاملا
را˘ط˘مأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
،طقف نيموي يف رهصش لدعمب
ر˘ي˘غ ع˘يزو˘ت˘˘لا ر˘˘صسف˘˘ي ا˘˘م˘˘م
ذ˘˘ن˘˘˘م را˘˘˘ط˘˘˘مأÓ˘˘˘ل يدا˘˘˘ع˘˘˘لا
هذه نأا نم ةرذحم ،تاونصس
نأل نيحÓفلاب رصضت ةرهاظلا
نأا بج˘˘ي را˘˘ط˘˘˘مألا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
˘ما˘يألا ن˘ي˘ب ا˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م نو˘˘كي
ىصشامتي ىتح اصضيأا رهصشألاو
.تاتابنلا ةجاح عم

 ح.نيدلا رمق



ةل˘ي˘صصح˘لا تح˘صضوأاو اذ˘ه
ينطولا سشيجلل ةي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
سسمأا اهترصشن يتلا ،يبعصشلا

مت هنأا ،ينطولا عافدلا ةرازو
أابخم34 ريمدتو فصشك اصضيأا
ةيديلقت ةلبنق95 ،نييباهرإÓل
،نيمغلو ،ةفيذق31 ،عنصصلا

ن˘م دد˘ع ،عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت ا˘م˘ك
تل˘ث˘م˘ت ةر˘ي˘خذ˘لاو ة˘ح˘ل˘صسألا
،فوكنيصشÓك7 يف اديدحت
،ةصصانق ةيقدنبو ةي˘قد˘ن˘ب22
ةيقد˘ن˘ب ،د˘ي˘صص ة˘ي˘قد˘ن˘ب02
،ةيودي لبا˘ن˘ق3و ،ةي˘خ˘صضم
ةقلط00281 ى˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع
0079 ،تارايعلا فلتخم نم
نم غل˘ك37.82و ،ةلوصسب˘ك
ع˘˘ن˘˘صصل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك داو˘˘˘م
92 نع Óصضف ،تار˘ج˘ف˘ت˘م˘لا
،ارجفم53 ،تيمانيد ة˘ع˘ط˘ق
ل˘˘ي˘˘ت˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ت˘˘م72و
.قعاصصلا

دودح˘لا ة˘يا˘م˘ح را˘طإا ي˘فو
تق˘لأا ،ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
،سشي˘ج˘لا تاد˘˘حو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،اصصخصش193 ىل˘ع سضب˘ق˘لا
ةقرطم631 ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ي˘ف

،ايئابرهك ادلوم062 ،طغصض

،نداعملا نع فصشك زاهج72
نم راطنق57.81و ،ةبرع18
ن˘˘م ةد˘˘حو0373و ،غ˘ب˘ت˘˘لا
099.352 بنا˘ج ى˘لإا ،غ˘ب˘ت˘لا

923171 اذكو ،رئاجصس ةبلع
بناج ىلإا اذه ،دوقولا نم ارتل
˘‐ ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘صضي‐
،ءاود ة˘ب˘˘ل˘˘ع6531 ز˘˘ج˘˘˘ح
ن˘˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘˘حو11661
نم ن˘ط49.9 ،تابورصشم˘لا
نم غلك05و ،ةيئاذغلا داوملا
نيتخصضم اذكو ،موينيمولألا
.ءاملل

،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك

،ةراجح ريصسكت ةلآا03 زجح
نم اصسيك592 ،رفح تلآا5
،ةرا˘ج˘ح˘˘لاو بهذ˘˘لا ط˘˘ي˘˘ل˘˘خ
Óصضف ،جد000.007 غلبمو
ةيمار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘ع
عطقلاب ةرجاتملا يف طصشنت
5 ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘كم ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ثألا
ة˘كب˘صش ف˘ي˘قو˘تو ،سصا˘خ˘˘صشأا
ة˘صصصصخ˘ت˘م ىر˘خأا ة˘ي˘مار˘˘جإا
ةنوكم حل˘صسم˘لا و˘ط˘صسلا ي˘ف
ىلع ةوÓع ،سصاخصشأا6 نم
392و ،يخيرات ف˘ي˘صس ز˘ج˘ح
دوعت ةي˘ند˘ع˘م ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق
ي˘˘˘نا˘˘˘مور˘˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘صصع˘˘˘ل˘˘˘˘ل

رهصشلا لÓخ متو ،ينابصسإلاو
65 في˘قو˘ت ،ا˘م˘ئاد ي˘صضا˘م˘لا
ز˘˘ج˘˘˘حو ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘جا˘˘˘ت
ف˘ي˘كلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق98.84
نم غ˘ل˘ك531.1و ،جلاع˘م˘لا
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،ن˘˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘كو˘˘˘كلا

.اصسولهم اصصرق959.201
راطإا يفو ،ىرخأا ةهج نم
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لابقتسسلأ بتكم نوعو يبطلأ بقأرملأو ةبوانملأ ريدمب رمألأ قلعتي

ةمامقلإ يف نينج يمر ةثداح دعب فراطلإ ىفسشتسسمب نيلوؤوسسم3 فيقوت

–Îأ ىلع وطسسلأ فÙÓأ ةيراجتلأ تŸةلوزع

ةيدŸاب ةرزو ةرئإدب رسصق مسضت ةيمإرجإإ ةكبسشب ةحاطإلإ

ةينطولأ ةدحولاب صساسسŸأ ةمهتب نجسسلأ عدوأأ

«جإر» ةيعمج سسيئرل تقؤوŸإ سسب◊إ ديد“

ةريدم ،يزيوز ةلهن تفقوأا
ة˘˘يلو˘˘˘ل نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
نيلوؤوصسم3 ،فرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
«ديدج نب يداهلا» ىفصشتصسمب
ةثداح ةيفلخ ىلع ،فراطلا يف
سسي˘ك ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘ج ة˘˘ث˘˘ج ي˘˘مر
نم لكب رمألا قلعتيو ،ةمامق
،يبطلا بقارملا ،ةبوانملا ريدم
.لابقتصسلا بتكم نوعو

،اهتاذ ةيريدملا ترصشابو اذه

ةمربملا ةيقافتلا ءاغلإا تاءارجإا
ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا ع˘˘م
ةرصشابم لعف ةدر˘ك ،ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ةفاظن ةلماع مايق ةعجاف ىلع
يمرب ةيحصصلا ةصسصسؤوملا تاذب

0021 نز˘ي ا˘ت˘ي˘م د˘لو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج
،تÓمه˘م˘لا ة˘ل˘صس ل˘خاد ،مار˘غ
˘مد˘ق˘ت نأا د˘ع˘ب ا˘هر˘مأا ف˘صشكي˘ل
ثثجلا ظف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئر
اهميلصستو نينجلا ةثج مÓتصسل

أاجافتف ،نفدلا لجأل دلاولا ىلإا
مدعب ةحل˘صصم˘لا˘ب تÓ˘ما˘ع˘لاو
يف عرصشف ،نينجلا ةثج دوجو
هيلع روثعلا مت نأا ىلإا ثحبلا

.ةمامقلا طصسو
ةثيدح ةفاظنلا ةلماع ترربو

نكت مل اهنأاب ،اهتلعف فيظوتلا
ءاط˘غ˘لا ل˘خاد د˘جو˘ي ه˘نأا م˘ل˘ع˘ت
.نينج ةثج هتمر يذلا فوفلملا

ينامثع ةميسسن

ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
،ة˘يد˘م˘˘لا˘˘ب ةرزو ةر˘˘ئاد ن˘˘مأل
نم ،مرصصنملا عوبصسألا ةياهن
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘صشب ة˘˘حا˘˘طإلا

ةقرصسلا تايلمع يف ةفرتحم
تÓ˘˘ح˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘ط˘˘˘صسلاو
نع لزعم يف ةعقاو ةيراجت
.ةنيدملا طصسو

يواكصش دعب تمت ةيلمعلا
تÓحملا باحصصأاو اياحصضلا
حلاصصم تعفد يتلا ،ةيراجتلا

ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘˘لإا ةرزو ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘ما
ةطخ مصسربو ،قمع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةحاطإلا تمت ةمكحم ةينمأا
ةقرصس دعب مهيف هبتصشملا دحأاب
عيبل ةيراجتلا تÓحملا دحأا
د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
ةيو˘ه ف˘صشك ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةنوكتملا ةكبصشلا دارفأا ةيقب
3 مهنيب نم سصاخصشأا7 نم
م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ،ر˘˘˘صصق
.مهعم قيقحتلاو

عاجرتسسأ متو أذه
تناك يتلأ تاقورسسملأ

.نيمهتملأ لزانم يف ةأابخم
هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو

دصض ةيئاصضق تافلم زاجنا مت
مهميدقت˘ل  ة˘كب˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

.ةيدملا ةمكحم
خ.رسصان

مت هنأا ،«جار» ةعمج تنلعأا
اهصسيئرل تقؤوملا سسبحلا ديدمت

تبرعأاو ،يواصسرف باهولا دبع
اهتحفصص ىلع اهل روصشنم يف
نع ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا

يف هتمكاحم ةجمرب يف اهلمأا
نأا ،ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج.ل˘جأا بر˘قأا

فقوأا ،يوا˘صسر˘ف با˘هو˘لا د˘ب˘ع
ىلع ،يصضاملا ربوتكأا01 موي
ءانج˘صسل ةد˘نا˘صسم ة˘ف˘قو سشما˘ه

ةمكحم مامأا نم برقلاب يأارلا
،ةم˘صصا˘ع˘لا ي˘ف نا˘صضمر نا˘ب˘ع
سساصسملا ةمهتب نجصسلا عدوأاو
.ةينطولا ةدحولاب

ح.صسجرن

بÓقنأ رثإأ نيرخآأ22 حرجو صصاخسشأأ8 كÓه
صسأرهأأ قوسسب ةلفاح

انتاقرط يف ةديدج ةيرورم ةرزجم
عوبسسأإ فرظ يفً اسصخسش13 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ

ةيمومع لأومأأ ديدبتو ةطلسسلأ لÓغتسسأ ءوسس مهت امهل تهجو

ةليسسŸإ ‘ ناملي ينب ةيدلب «Òم» عسضو
ةيئاسضقلإ ةباقرلإ ت– فظومو

ثدا˘ح سسمأا حا˘˘ب˘˘صص ر˘˘ف˘˘صسأا
طو˘ق˘صسو بÓ˘˘ق˘˘ناو فار˘˘ح˘˘نا

يف ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح
ينطولا قيرطلا ىلع ،ردحنم
ىمصسملا نا˘كم˘لا˘ب61 م˘˘˘قر
يف ةحورصشملا ةيدلبب ،سشرحلب
كÓه نع ،سسارهأا قوصس ةيلو
نيرخآا22 ةباصصإاو سصاخصشأا8
.ةروطخلا ةتوافتم حورجب

نيفوتملا اياحصضلا لقنو اذه
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم و˘ح˘ن
قوصسل يوهجلا ىف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
وحن ىحرجلا لوح اميف ،سسارهأا
ةوÓع ةيحصصلا ةصسصسؤوملا تاذ
ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ز˘كر˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ةبانعب «د˘صشر ن˘بإا» ي˘ع˘ما˘ج˘لا

نم ريبك ددع ريخصست لÓخ نم
˘ما˘ي˘ق˘ل˘˘ل فا˘˘ع˘˘صسإلا تارا˘˘ي˘˘صس
ن˘صسحأا ي˘ف ءÓ˘جإلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
.فورظلا

دبع فصشك ،هتاذ قايصسلا يف
ةحصصلا ر˘يد˘م ،ة˘ح˘ير˘ف ي˘ن˘غ˘لا

،سسارهأا قوصس ةيلوب ناكصسلاو
ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
ىحرج مظعم نأا ،سسمأا رهظ اهب
ة˘لا˘ح ي˘ف نود˘˘جو˘˘ي ثدا˘˘ح˘˘لا

،«ةر˘ي˘ط˘خ د˘ج˘˘لا» ـب ا˘˘ه˘˘ف˘˘صصو

ةو˘عد دد˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘جوو
عرب˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ذا˘ق˘نإا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘˘ل˘˘ل مد˘˘لا˘˘ب
.اياحصضلا

ةرز˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تثد˘˘˘˘حو
طقف ةليلق تاعاصس ،ةيرورملا
،ةيروهمجلا سسيئر رمأا امدعب

هصسؤورت ىدل ،نوبت ديجملا دبع
سسل˘ج˘م˘ل ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا سسمأا لوأا
تاءار˘جإلا د˘يد˘˘صشت˘˘ب ،ءارزو˘˘لا
كو˘˘˘ل˘˘˘صسلا د˘˘˘˘صض ة˘˘˘˘مرا˘˘˘˘صصلا
ةصصاخ ةقا˘ي˘صسلا ي˘ف ي˘مار˘جإلا
ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
امل ارظن يصسردملاو يعامجلا
هدصصحت رورملا ثداوح تتاب
.نييرئازجلا حاورأا نم ايموي

اصصخصش13 ي˘˘˘ق˘˘˘لو اذ˘˘˘ه
،نورخآا0811 بيصصأاو ،مهفتح
لجصس ،رورم ثداح9401 يف
62 ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف
يرفيف1 ىلإا يصضقنملا يفناج
تا˘قر˘ط ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا
ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘˘صس ثي˘˘ح ،ن˘˘طو˘˘لا

3 ةا˘فو˘ب سسادر˘مو˘ب˘ب ة˘ل˘ي˘˘صصح
.نيرخآا6 حرجو سصاخصشأا

صش.باهولأ دبع

قيقحتلا يصضاق سسمأا لوأا رمأا
عصضوب ،ةليصسملا ةمكحم ىدل
يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر
تاذ˘ب ف˘ظو˘مو ،نا˘م˘ل˘ي ي˘ن˘ب˘ل
ةفرظألا حتف˘ب ف˘ل˘كم ة˘يد˘ل˘ب˘لا

زا˘˘˘ج˘˘˘نإا سضور˘˘˘ع م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت ،ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
يف امهطروت ببصسب ،ةيئاصضقلا
.داصسف لاعفأا

«ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م» ـل ته˘˘˘˘جوو اذ˘˘˘˘˘ه
ة˘ف˘لا˘صسلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘˘لا
،«يد˘نرألا» بز˘ح ن˘ع ،ر˘˘كذ˘˘لا

نم مهت ةدع ،ينعملا فظوملاو
،ةطلصسلا لÓغتصسا ءو˘صس ا˘ه˘ن˘ي˘ب
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع لاو˘˘˘مأا د˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘ت

ة˘ه˘ج ن˘م.ذوفنلا لÓ˘غ˘ت˘صساو
قباصسلا «ريملا» عصضو مت ،ىرخأا
،ريج˘لا د˘صس ي˘طو˘ط˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ،ة˘˘يلو˘˘لا تاذ˘˘ب
مه˘ت˘لا سسف˘ن بب˘صسب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

نم هي˘لإا عا˘م˘ت˘صسلا د˘ع˘ب كلذو
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق فر˘˘ط
ريدج.ةعلصضلا مامح ة˘م˘كح˘م
ا˘م ة˘ع˘با˘ت˘م م˘˘ت˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
سسلج˘م سسي˘ئر82 هعوم˘ج˘م
ةليصسملا ةيلو˘ب يد˘ل˘ب ي˘ب˘ع˘صش
ايا˘صضق ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا ة˘قورأا ي˘ف
.داصسفلاب قلعتت

يلحاسس لامك

سسمأا لوأا ترمدو تفصشك
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
تاعام˘ج˘ل˘ل أا˘ب˘خ˘م ،ي˘ب˘ع˘صشلا
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب بر˘ق ة˘ي˘با˘˘هرإلا

ىلع يوتحي ،ةزابيت يف كليم
ةيقدنب ،عنصصلا ةيديلقت ةلبنق

،ر˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت تاد˘˘ع˘˘مو ،د˘˘ي˘˘صص
.ىرخأا سضارغأاو

تف˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘صست ،سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘صسن «مÓ˘˘˘صسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
مازق نيع نم لكب ،يبعصشلا

تف˘قوأا ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو
تط˘ب˘˘صضو سصا˘˘خ˘˘صشأا01
،ع˘فد˘لا ي˘ت˘ي˘عا˘بر ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م
قراطم5 ،نييئابرهك نيدلوم

طيلخ نم اصسيك51 ،طغصض
مت اميف ،بهذلا ماخو ةراجحلا

،د˘˘ي˘˘صص ي˘˘ت˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب ط˘˘ب˘˘صض
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب ي˘˘˘˘لآا سسد˘˘˘˘صسمو
.وزو يزيتو فلصشلا ،ةليصسملا

سسر˘˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘حأاو اذ˘˘˘˘˘˘ه
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘عو ،ل˘˘حاو˘˘صسلا
ريغ ةرجه تلواحم ،ينطولا
اوناك اصصخصش49 ـل ةيعرصش
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
،ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ،ع˘˘ن˘˘صصلا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ،نار˘˘˘˘هو ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صشلا
نيح يف ،مناغتصسمو تنصشومت
ريغ ارجا˘ه˘م93 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
ةفلتخم تايصسنج نم يعرصش
،ناصسملت ،تصسارنمت نم لكب

.راصشبو سسانمأا نيع
ط.ةراسص

ديسص ةيقدنبو عنسصلأ ةيديلقت ةلبنق ىلع يوتحي
ريجفت تأدعمو

ةزابيتب ةيباهرإلإ تاعامجلل أابخم ريمدتو فسشك
وزو يزيتو فلسشلإو ةليسسملإ نم لكب يلآإ سسدسسمو ديسص يتيقدنب طبسض

نيمغلو ةفيذق31 .. عنسصلأ ةيديلقت ةلبنق95و أابخم34 رمدو فسشك

نيرخآإ3 فقويو نييباهرإإ6 ىلع يسضقي سشيجلإ
طرافلإ يفناج لÓخ امعإد82 ىلع سضبقيو

اسسولهم اسصرق959.201و نيياكوك غلك531.1و «ةلطز» راطنق94 يلإوح زجح

ط.ةراسص

3 فيقوتو نييباهرإأ6 ىلع ءاسضقلأ نم ،يسضقنملأ يفناج رهسش لÓخ ،يبعسشلأ ينطولأ صشيجلأ تأدحو تنكمت
.هسسفن دحأو يباهرإأ ملسس نيح يف ،ةيباهرإلأ تاعامجلل معد رسصنع82 ىلع صضبقلأ ءاقلإأ عم ،نيرخآأ

رثإأ لماح ةديسس ةافو
قباطلأ نم اهطوقسس
ةليمب يناثلأ

لبق نم لفط قرح
ةيإدرغب نيلوهجم

صسمأأ لوأأ ءاسسم تزتهإأ
ةعباتلأ ،زوزوتلأ ةقطنم
عقو ىلع ،ةيأدرغ ةيدلبل

نم غلبي لفط قرح ةثداح
لبق نم تأونسس9 رمعلأ

كردلأ تاقيقحت ،نيلوهجم
ةحاطإÓل ةلسصأوتم ينطولأ

.مهب
ةيلو يلأو لقنتو أذه
،ناكملأ نيع ىلإأ ةيأدرغ
ىفسشتسسم ىلإأ لقنت مث
نيسشيرت روتكدلأ»
لفطلأ رأز نيأأ ،«ميهأربإأ
.هترسسأل ثدحتو ةيحسضلأ

تسضّرعت ،ىرخأأ ةهج نم
نم غلبت لماح ةديسس صسمأأ
ثداحل ةنسس62 رمعلأ
ةفرسش نم تيمم طوقسس
اهلزنمل يناثلأ قباطلاب
يف نيعلأ صسأأر يحب عقأولأ

،ةليم لامسش دسشأورلأ ةنيدم
رسشن ددسصب تناك امنيب

ةفلخم ،اهتفرسش ىلع ءاطغ
رمعلأ نم غلبي Óفط اهئأرو
.تأونسس3

ح.ماسستبإأ
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ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف أاو˘˘˘صسأا سسي˘˘˘ل
ىوصس نرقلا ةقفصص نم ةينيطصسلفلا
رمآاتلاو ،اهعايصضو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف لÓ˘ت˘حا

تيتصشتو اهلهأا درطو ،اهتبكنو اهيلع
سضرألا نيطصسلف تناك نإاف ،اهناكصس
أادب دق تاصسدقملاو خيراتلاو نطولاو
،8491 ماعلا لبق ًاينويهصص اهلÓتحا

نإاف ،هذه انمايأا ىلإا كلذ دعب لصصاوتو
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا بط˘˘صشت نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص
اهتافلم ي˘ه˘ن˘تو ،ًا˘ي˘ل˘ك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

تتصشتو ،اه˘ئا˘ن˘بأا ن˘ع ة˘ف˘صصلا ي˘ف˘ن˘تو
فنك يفو ٍةدع ٍتايصسنج تحت اهلهأا
نين˘طو˘ت˘صسم˘ل˘ل عر˘صشتو ،ٍةد˘يد˘ع ٍدÓ˘ب
اندÓب ىلإا اودفو نيذلا دوهيلا ةازغلا
يتلا رايدلاو اهوبصصتغا يتلا سضرألا
لود عم مهلكاصشم يوصستو ،اهونكصس
يف اوصشيعيو رطخ˘لا او˘ن˘مأا˘ي˘ل راو˘ج˘لا
ي˘م˘ن˘تو م˘هدا˘صصت˘قا سشع˘ن˘تو ،˘˘ٍمÓ˘˘صس
ةيبرع ًا˘قاو˘صسأا م˘ه˘ل ق˘ل˘خ˘تو ،م˘ه˘لاو˘مأا

ًانلع اهعئاصضب اهيلإا لخدت ،ةفوصشكم
ى˘لإا ر˘ط˘صضت لو ،ةر˘صشا˘ب˘˘م ٍةرو˘˘صصبو
قلختل ،اهيلإا لصصتل عادخلاو ريوزتلا

ةيعيبط ًءاوجأا برعلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م
لو˘˘ب˘˘ق˘˘لاو سشيا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو م˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘م
فار˘˘ت˘˘علا ن˘˘ع Óً˘˘صضف ،نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
لدا˘˘ب˘˘تو ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع ع˘˘فرو ا˘˘هدو˘˘جو˘˘˘ب
.اهعم ةيصسامولبدلا تاقÓعلا
بناوج ةن˘ي˘ع˘ل˘لا ة˘ق˘ف˘صصلا هذ˘ه˘ل نأا لإا
وأا ،اهفصشك يف تدعاصس ىرخأا ةيباجيإا

نأا دعب اهزاربإاو اهراهظإا ىلع تلمع
اهزواجتت ثادحألاو اهيوطي نمزلا داك
،اهنم اندرجتو انمرحت وأا اهايإا انيصسنتو
ةد˘يد˘ج˘لا ع˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ًة˘˘صصا˘˘خ
اهتقلخ يت˘لا ،ة˘ن˘هار˘لا تاد˘ج˘ت˘صسم˘لاو
ع˘قاو˘لاو ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘كير˘مألا ةرادإلا
فيعصضلا يرز˘م˘لا ي˘م˘صسر˘لا ي˘بر˘ع˘لا
عباتلاو ،كير˘صشلا ر˘مآا˘ت˘م˘لاو ،را˘ه˘ن˘م˘لا
ه˘لذا˘˘خ˘˘ت˘˘ب ا˘˘ن˘˘ثروأا يذ˘˘لا ،ع˘˘صضا˘˘خ˘˘لا

،طونقلا ىلإا انملصسو سسأايلا هطوقصسو
ة˘لود ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ند˘˘حو ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘جو
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘كير˘مألا ةرادإلاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
،هدفرتو هدعاصستو ،هدناصستو هل ططخت
.هرصصنتو هززعتو
بعصشلا ةدحو تره˘ظأا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص

ًة˘˘ط˘˘ل˘˘صس ،ه˘˘قا˘˘ف˘˘تاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘˘لا
ًابعصش ،ةمواقمو ًة˘م˘ظ˘ن˘م ،ًة˘صضرا˘ع˘مو
ٍتا˘با˘ق˘ن ،ٍتا˘ع˘م˘ج˘تو ًىو˘˘ق ،ًا˘˘باز˘˘حأاو
ًا˘˘ند˘˘م ،ًا˘˘تا˘˘ت˘˘صشو ًا˘˘ن˘˘طو ،ٍتادا˘˘˘ح˘˘˘تاو
ةلت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ،ٍتا˘م˘ي˘خ˘مو
لكب نوينيطصسلفلا نل˘عأا˘ف ،ا˘ه˘جرا˘خو
،ةيصسايصسلا مهتاءامتناو ةيركفلا مهناولأا
ٍف˘˘قو˘˘مو ٍلا˘˘ع ٍتو˘˘صصو ٍد˘˘حاو ٍيأار˘˘ب

مدعو نرقلا ةقفصصل مهصضفر ،ٍحيرصص
نم دصض مهنأاو ،اهب مهفارتعا وأا مهلوبق
اولكصشو ،اهعم بواجتي وأا اهب لبقي
زع ًةينيطصسلف ًةقباصس دحوملا مهفقومب
،اهلثم ًاريثك بعصشلا ىهتصشاو اهريظن
ترركتو ًاميدق تناك اهنأا ول ىنمتو
نأا ذإا ،تا˘˘مزألاو ل˘˘حار˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘˘ف
،حاجنلا ةباوبو رصصنلا ليبصس ةدحولا

تار˘ماؤو˘م˘لا ل˘كل ع˘نا˘م˘لا د˘صسلا ي˘˘هو
.تايدحتلاو

سضرألا ة˘ن˘ي˘ه˘م˘لا ة˘ق˘ف˘صصلا تد˘حو
ينصس ىلإا انب تداعو اهلك ةينيطصسلفلا
ءاقبلاو دوجولا عارصص ،ىلوألا عارصصلا
ر˘ع˘صش ا˘م و˘هو ،ءا˘˘ن˘˘ف˘˘لاو عا˘˘ي˘˘صضلا وأا
ذإا ،مهصسفنأا نوي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ه˘ترو˘ط˘خ˘ب
تي˘حأا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا نأا م˘˘هور˘˘كف˘˘م لا˘˘ق

تدا˘عأاو ،ى˘˘لوألا عار˘˘صصلا م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م
ةمواقملا تادرفم ىلإا نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

د˘ير˘ج˘ت˘ف ،ح˘ل˘˘صسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تاودأاو
مهنامرحو مهقوقح نم نيينيطصسلفلا

ىلإا ديكأاتلاب مهعفديصس ،مهمÓحأا نم
يتلا يهف ،مهتيصضقل ىلوألا لوصصألا
ٌرطخ اذه ي˘فو ،م˘ه˘ع˘م˘ج˘تو م˘هد˘حو˘ت

ذإا ،اهنمأاو ليئارصسإا لبقتصسم ىلع ريبك
ي˘ه˘ت˘ن˘يو ا˘ه˘ب فار˘˘ت˘˘علا ط˘˘ق˘˘صسي˘˘صس
ةديدج ةلحرم أادبتصسو ،اهعم نواعتلا
نويلاكيدارلا اهداورو ف˘ن˘ع˘لا ا˘ه˘ماو˘ق
ا˘م نو˘كل˘م˘ي ن˘يذ˘لا ،نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا
مهعمو ،نومدقي ام مهدنعو نولوقي
،م˘˘هد˘˘يؤو˘˘تو م˘˘˘هد˘˘˘نا˘˘˘صست ٌة˘˘˘يو˘˘˘ق ٌلود
ل˘˘كصشت ،م˘˘هد˘˘عا˘˘صستو م˘˘ه˘˘ع˘˘ج˘˘˘صشتو
،ل˘ي˘ئار˘صسإا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ًةرو˘˘ط˘˘خ
ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ع˘م ى˘ع˘صستو
.دوجولا نم اهتلازإاو اهبطصشل

ف˘˘يز ن˘˘ع تف˘˘صشك نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘صص
تا˘ب˘غر˘˘لا بذ˘˘كو مÓ˘˘صسلا ي˘˘عا˘˘صسم
ولصسوأا ةيقافتا تطقصسأاو ،ةيليئارصسإلا

تل˘خ˘تو ا˘ه˘ل تر˘كن˘تو ،ا˘ه˘تزوا˘˘ج˘˘تو
ينويهصصلا نايكلا ةلود دعت ملف ،اهنع
دعت ملو ،اهدوجوب لبقت وأا اهب فرتعت

ديقتلاو اهلهمب ماز˘ت˘للا ى˘ل˘ع ًةر˘ب˘ج˘م
اهدونبب ًاميدق تلخأا اهنأا مغر ،اهلحارمب
رثكأا اهيلع ىصضم دقو ،اهب مزتلت ملو
ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت نأا نود ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘˘م
ًائيصش اهيلع نيعقوملا نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘ل˘ل
ىنغتصساف ،هيلإا اوعصس وأا هيف اولمأا امم
ةقفصصب اوبكنتو اهن˘ع نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
لصضفأا مهيلإا ةبصسنلاب يهف ،اهل نرقلا
مهيطعتو ،ولصسوأا ةي˘قا˘ف˘تا ن˘م ٍر˘ي˘ث˘كب
امم لصضفأاو ،نوملحي اوناك امم رثكأا

ا˘م˘م ٍر˘ي˘ث˘كب م˘ظ˘عأاو نو˘ل˘˘مأا˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
.نوحمطي

ف˘قو˘م˘لا بنا˘ج ى˘لإا نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ةمظنألا جرحتصس دحوملا ينيطصسلفلا
،نا˘ي˘كلا ع˘م ة˘˘قوا˘˘صست˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ةرادإلا ع˘˘˘مو ه˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لاو
يهو ،ةقفصصلا ةغايصص يف ةيكيرمألا
بلطي ام قيبطتب اهدهعت تدبأا يتلا

د˘ج˘ت˘صس ا˘ه˘ن˘كلو ،ه˘ب ف˘ل˘كت وأا ا˘ه˘ن˘˘م
ة˘ف˘صص ن˘م ةدر˘ج˘م ما˘يألا ع˘م ا˘ه˘صسف˘˘ن
ام كلمت ل يهف ،ةباينلا وأا ليثمتلا
ل امب يفت نأا عيطتصست لو ،يطعت
ل اهبو˘ع˘صش نأا ن˘ع Óً˘صضف ،ع˘ي˘ط˘ت˘صست
امب ل˘ب˘ق˘ت لو ،ن˘ل˘ع˘ت ا˘م ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ت

نأا نوصضفري نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا˘ف ،مد˘ق˘ت
مهريصصم ريرقت يف دحأا مهنع بوني
او˘لا˘ق د˘ق م˘هو ،م˘ه˘م˘˘صسا˘˘ب ثيد˘˘ح˘˘لاو
ًة˘ح˘ير˘صص ة˘ب˘خا˘صص ًة˘يود˘م م˘ه˘ت˘م˘ل˘˘ك
نم لكل لو ،نرقلا ةقفصصل ل ،ًةرصشابم
.اهدونب ذفني وأا اهب لبقي

ة˘هاز˘ن مد˘ع تت˘ب˘˘ثأا نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘نأاو ،ي˘˘كير˘˘مألا ط˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘لا

فرط وه لب ،يدايح لو يعوصضوم
ًةباين ركف˘ي ،ٌل˘ت˘ح˘م ٌكير˘صشو يدا˘ع˘م
هعجصشيو ،هل ططخيو لÓتحلا نع
،هناودع يف هرصصانيو هتاصسايصس ىلع
ىم˘صسي ا˘م ة˘يا˘عر˘ل ح˘ل˘صصي د˘ع˘ي م˘ل˘ف
قيبطت نامصضو مÓصسلا تاصضوافمب
ي˘ت˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ل˘ع˘لو ،تا˘ي˘قا˘ف˘˘تلا
يتلا ةقبا˘صسلا ه˘م˘ئار˘ج د˘ع˘ب ا˘ه˘فر˘ت˘قا
سسد˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسم ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘كترا

ع˘ن˘ق˘ت ،تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لاو ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لاو
فقاوم˘لا ة˘ي˘قد˘صص ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘هار˘م˘لا
مهنأا ،م˘ه˘ت˘ط˘صساو ة˘يد˘جو ة˘ي˘كير˘مألا

ر˘ي˘غو ،م˘ه˘تار˘يد˘ق˘ت ي˘ف نو˘˘ئ˘˘ط˘˘خ˘˘م
بار˘صسف ،م˘ه˘تا˘ع˘قو˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ع
،ًابارصس ىق˘ب˘ي˘صس ة˘ي˘كير˘مألا تارادإلا

نمزلا لاط امهم اهفقاوم نوكت نلو
ًابذع لو ًللز ًءام تارادإلا تريغتو
هيف فختصسأا ل يذلا تقولا يف .ًاتارف
،اهتروطخ نم للقأا لو نرقلا ةقفصصب
˘مد˘عو ا˘ه˘ت˘طا˘صسب ي˘عدأا ل ي˘˘ن˘˘نإا˘˘ف ،

ن˘م ًاد˘بأا ل˘ل˘قأا ل ي˘ن˘ن˘كل ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإلا ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت
ةيبرعلا ةمألا بوعصشو نيينيطصسلفلا

نأا عيطتصسن اننأا ىرأا لب ،ةيمÓصسإلاو
ىلإا ةمزألاو ،ةحنم ىلإا ةنحملا لوحن
نأاو ،ة˘ع˘فر ى˘لإا ة˘ط˘ق˘˘صسلاو ،ة˘˘صصر˘˘ف
لطعنو يليئارصسإلا عورصشملا بلقن
حجنن ىتح انيلع نكل ،مهتاططخم
ى˘لوألا ةو˘ط˘خ˘لا˘ب أاد˘˘ب˘˘ن نأا كلذ ي˘˘ف
ةدحو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘هو لأا ،سسا˘صسألاو
ماصسقنلا نم ءاهتنلاو ،ةينيطصسلفلا

تا˘˘عار˘˘صصلا تا˘˘ع˘˘˘بر˘˘˘م ةردا˘˘˘غ˘˘˘مو
ة˘ي˘ن˘م نو˘كت د˘ق ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا
مهتمتاخو ،مهتينمأا يف نييليئارصسإلا
انتعفر نوكتو ،مهمÓحأا لوصسعم يف
.انتوبك يف انتصضهنو انتمدصص يف

ِةيكيرمألإ ِنرقلإ ِةقفسص يف ُةيباجيإلإُ بنإوجلإ
يوأدللأ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب

نم طقف ٍدحاو ٍرهصش لبق مويلا أادبي
سسيئر ،ةثلاثلا ةيعيرصشتلا تاباختنلا
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
اد˘ن˘غوأل ًة˘ي˘م˘صسر ًةرا˘يز و˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
نأا لإا ،ط˘ق˘ف ًاد˘˘حاو ًا˘˘مو˘˘ي ر˘˘م˘˘ت˘˘صست
ةيصسايصس اهنأاب تفصصو يتلا هترايزل
اهنكل ،ةديدجو ةميدق ةديدع ًافادهأا
،ًارصصح تاباختنلاب اهعيمج طبترت
ثيح ،ةرا˘يز˘لا تي˘قو˘ت ة˘ه˘ج˘ل ا˘ه˘ل˘قأا
ل˘ك ماد˘خ˘ت˘صسا ى˘لإا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن د˘م˘ع˘ي
اهنأا نظي يتلاو ،هيدل يتلا قاروألا
ةكرعملا يف هتمدخل ةحجانو ةيوق
ةصصاخ ،ةمداقلا ةمصساحلا ةيباختنلا
ةريخألا ماعلا يأارلا تانايبتصسا دعب
دلانود يكيرمألا سسيئرلا نÓعإا رثإا
ي˘ت˘لا ،نر˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ن˘˘ع بمار˘˘ت
تلارنجلا بزح قوفت ىلإا تراصشأا
سستناغ ينيب ةماعزب «سضيبأا قرزأا»
ل امب مكا˘ح˘لا دو˘كي˘ل˘لا بز˘ح ى˘ل˘ع
يهو ،ةيباين دعاقم ةعبرأا نع لقي
.هفيختو وهاينتن بعرت جئاتن

يف هعيصضي ٌتقو وهاينتن ىدل سسيل
همدخت يتلا ةصساصسحلا تافلملا ريغ
ةلهملاف ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘كر˘ع˘م˘لا ي˘ف

نورصشعو ٌةعبصس يه همامأا ةيقبتملا
سصصصخي نأا ررق ،ريغ ل طقف ًاموي
˘ما˘م˘تإاو ،اد˘ن˘غوأا ةرا˘يز˘ل ا˘ه˘ن˘م ًا˘مو˘ي
نامصضل ،اه˘ع˘م ة˘ير˘صسلا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
،ةقرافألا نيرجاهملا فلآا اهباعيتصسا
ينويهصصلا نايكلا ىلإا اوأاجل نيذلا

ًابلطو ،كراعملاو بورحلا نم ًابره
قزرلل ًا˘ي˘ع˘صس وأا ،نا˘مألاو ة˘مÓ˘صسل˘ل
نم ةريبك ٍتاعاطق نأا لإا ،لمعلاو
مهتصضفر نييليئارصسإلا نينطوتصسملا

ى˘لإا تد˘م˘عو ،ًا˘عرذ م˘ه˘˘ب تقا˘˘صضو
،مهدرطب ةبلاطملاو مهيلع قييصضتلا

ريغ ًادادعأا نأا نيبت نأا دعب ًةصصاخ
لود يم˘ل˘صسم ن˘م م˘ه م˘ه˘ن˘م ٍة˘ل˘ي˘ل˘ق
.داصشتو نادوصسلا برع نمو ايقيرفأا

عافتراو ةرها˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ما˘ن˘ت ما˘مأا
بازحألاو دوهيلا نينيدتملا تاوصصأا
دعب وهاينتن ررق ،ةفرطتملا ةيموقلا
ثحبلا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ءا˘صضق˘لا ل˘خد˘ت

نيرجاهملا نم سصلختلل ةليصسو نع
ققحيو هيبخان يصضري امب ،ةقرافألا
،هينطوتصسم تاوصصأا نم ديزملا هل
قوقح ناج˘ل ة˘ظ˘ي˘ف˘ح ر˘ي˘ث˘ي ل ا˘م˘بو
ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مألا ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘صسنإلا

،ةيليئارصسإلا ةيقوقحلا تام˘ظ˘ن˘م˘لاو
ىلع رصصتو ،مهدرط سضراعت يتلا

مهنيكمتو ،نيئجÓلا ةف˘صص م˘ه˘ح˘ن˘م
،نا˘ي˘˘كلا ي˘˘ف م˘˘ير˘˘كلا سشي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
مهيلع قييصضتلا نع ماتلا فقوتلاو
نع رظنلا سضغب ،مهدرط ةلواحمو
مهل أايهتت ىتح ،م˘ه˘ن˘يدو م˘ه˘ت˘ي˘صسن˘ج
بصسانملا ناكملا رايتخل ًةرح ةصصرف

.مهتماقإل
عانقإا يف حجن دق وهاينتن نأا ودبي
با˘ع˘ي˘ت˘صسا˘ب ة˘يد˘ن˘غوألا ة˘مو˘˘كح˘˘لا
ٍتانوعم لباقم ،ةقرافألا نيرجاهملا

ٍة˘˘ير˘˘كصسعو ٍة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م ٍتاد˘˘˘عا˘˘˘صسمو
،ةيئامو ةيعارز ٍتاربخ لقنو ،ٍةينمأاو
ة˘ي˘عا˘ن˘صصو ة˘ي˘نور˘ت˘كي˘لإا ٍتا˘ي˘ن˘ق˘تو
ٍريبك ٍبناجب ا˘ه˘صصي˘صصخ˘تو ،ةد˘يد˘ج
ي˘ت˘لا ثا˘ح˘بألاو تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نم ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ل˘صصح˘ي
ةهجوملا ةيئاصضفلا «سسوماع» رامقأا
هذ˘ه ع˘ي˘ط˘ت˘صست ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأا ى˘˘لإا
سسصسج˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا را˘˘م˘˘قألا

م˘يد˘ق˘ت ،ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘عأاو
Óًصضف ،تلاصصتلا عاطقل تامدخ
ةب˘قار˘مو ع˘ب˘ت˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ن˘ع

تامظنملاو ةيباهرإلا تاعوم˘ج˘م˘لا
ي˘هو ،ة˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا «ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا»
اهيلإا علطتت يتلا تاجاحلاو اياصضقلا
،ةريقفلا ةيقيرفألا لودلا نم ديدعلا

اد˘ناورو يد˘نرو˘بو اد˘ن˘غوأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
،ةيليئارصسإلا سضورعلاب اولبق نيذلا

.اهعم يباجيإلا يطاعتلل اودعتصساو
مربيو هتمه˘م و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن م˘ت˘ي مو˘ي˘لا

اهيلإا لحريل ادنغوأا عم يئاهنلا هقافتا
دقتعي ام ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ
نو˘ق˘ل˘ق˘يو ،ه˘صسأار نو˘عد˘˘صصي م˘˘ه˘˘نأا
،هناي˘ك ن˘مأا ى˘ل˘ع نور˘ثؤو˘يو ،ه˘ب˘ع˘صش
نم ه˘ت˘ق˘ف˘صص ن˘م˘ث ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ل ه˘ن˘كل
نمثلا سضبقل علطتي لب ،طقف ادنغوأا
ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصل بصصت ًةد˘˘يد˘˘ج ًا˘˘تاو˘˘صصأا

تا˘با˘خ˘ت˘نلا ق˘يدا˘ن˘صص ي˘ف ه˘˘بز˘˘حو
لإاو ،لعفلاب هعقوتي ام وهو ،ةمداقلا

يف ٍليوط ٍموي يف طرفيل ناك ام
ن˘م ه˘ي˘ف بي˘غ˘ي ،ًاد˘ج ٍسسا˘˘صسح ٍن˘˘مز
اهيف رعتصست يتلا ،بيبأا لت نع ديدج
برح لوبط ا˘ه˘ي˘ف قد˘تو ،ة˘كر˘ع˘م˘لا
تاراصشإا لظ يف ،ةصسرصشلا ةصسفانملا
ةميزهلا تامÓعو دادزت يتلا لصشفلا
.عصستت يتلا

هنظي امم ءيصش وهاينتن يدجي نل
ةرا˘˘ف˘˘˘صسلا ل˘˘˘ق˘˘˘ن Ó˘˘˘ف ،ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصل
اهب فارتعلاو سسدقلا ىلإا ةيكيرمألا

دق ،ه˘نا˘ي˘كل ًةد˘حو˘م ًة˘يد˘بأا ًة˘م˘صصا˘ع
لو ،ىلوألا تاباخ˘ت˘نلا ي˘ف ه˘ت˘ع˘ف˘ن
ط˘صسبو نلو˘ج˘لا م˘صض ن˘ع نÓ˘عإلا
هعفن دق اهيلع ةيليئارصسإلا ةدايصسلا
نأا نظأا لو ،ةيناثلا تاباختنلا يف

،اهريرمت ليحتصسي يتلا نرقلا ةقفصص
مصضف اهدو˘ن˘ب سضع˘ب ذ˘ف˘ن و˘لو ى˘ت˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘صس ط˘˘˘صسبو راو˘˘˘غألا

عيب ةقفصص وأا ،ةفصضلا تانطوتصسم
لودو ادنغوأا ىلإا ةقرافألا نيرجاهملا
ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘صس ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا
ا˘ه˘ن˘ظأا ي˘ت˘لا ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا
ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل ة˘˘م˘˘تا˘˘خ˘˘لا ،ه˘˘ل ةر˘˘ي˘˘˘خألا
ىلإا اهتجيت˘ن ة˘يدؤو˘م˘لاو ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
،ن˘ج˘صسلا ة˘باو˘بو ة˘م˘كح˘م˘˘لا سسو˘˘ق
بمارت هعم هديب ذخأاي نأا هاصسع نكلو
امهنم ملاعلا حاتريف ،ًةيوصس Óحريو
يف امهل دوعي لو ،امهقئاوب نمأايو
رصشلا انيرق امهف ،رثأا وأا ٌدوجو انايند
لو امهريخ ىجري ل ،ناطيصشلا انرقو
.امهرصش ٌدحأا نمأاي

ةقرافألإ نيرجاهملإ عيبي وهاينتن
يوأدللأ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب
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 ةيلولاب ناطرسسلأ ىسضرم ةدعاسسمل ةحأو ةيعمج ةردابمب

ةنيطنسسقب لافطألإ مإروأل زكرم ءانبل عورسشم
زاج˘نإا ةد˘ي˘ع˘صس ة˘يلو˘ب م˘ت
ديدج يراوج بعلم101
ة˘˘ي˘˘صضرأا˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘صصا ة˘ب˘صشو˘صشع˘˘م
ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
،ة˘يلو˘لا با˘ب˘˘صش ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل

ر˘يد˘م ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘˘ب˘˘صسح
.ةصضايرلاو بابصشلا

بعÓ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘˘صستو
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يراو˘ج˘لا
جمانر˘ب را˘طإا ي˘ف تز˘ج˘نأا
بابصشلا ة˘ير˘يد˘م ه˘ت˘ق˘ل˘طأا

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ن˘˘م ة˘˘صضا˘˘ير˘˘˘لاو
ةيلولاب ةصضايرلا ريوطتو
فا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘كاو ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ناو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘صشلا بهاو˘˘˘م˘˘˘لا
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك سصا˘˘صصت˘˘˘خا

تاءا˘˘صضف ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت اذ˘˘˘كو
هذ˘ه ة˘صسرا˘م˘م˘ل ة˘ي˘صضا˘ير
يو˘ه˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا
اقفو باب˘صشلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ي˘كرا˘˘ب˘˘م ه˘˘ح˘˘صضوأا ا˘˘م˘˘ل
.ريصشب
نم ديدعلا لÓغتصسا متيو
ةيصضاير˘لا تآا˘صشن˘م˘لا هذ˘ه
ي˘ف ة˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
مدقلا ةركل تارود ميظنت
،ة˘صصا˘خ ءا˘ي˘حألا ن˘ي˘ب ا˘م˘ل

اهميظنت ىلع فرصشت ثيح
ناجلو ةيصضاير تاي˘ع˘م˘ج
سسف˘˘˘ن˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأا
.ردصصملا

ىلإا لوؤوصسملا سسفن اعدو
قفارملا هذه ىلع ظافحلا
ة˘صصصصخ˘م˘لا ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لا
ة˘يلو˘˘لا با˘˘ب˘˘صش ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘صص ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
نا˘˘˘م˘˘˘صضل يرود ل˘˘˘˘كصشب
ةر˘ت˘ف لو˘طأل ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا

.ةنكمم
هذ˘˘˘˘ه زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا م˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘قو
ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تآا˘˘صشن˘˘˘م˘˘˘لا
اه˘ل د˘صصر ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

09 وحنب ردق يلام فÓغ
ج˘ما˘نر˘˘ب ن˘˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

باصضهلا˘ب سصا˘خ يو˘م˘ن˘ت
رئاود نم لك ربع ايلعلا
ر˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘صس
يد˘˘ي˘˘صسو ة˘˘ن˘˘صسا˘˘صسح˘˘لاو
دلوأاو بو˘˘˘˘يو ر˘˘˘˘˘كبو˘˘˘˘˘ب
سسف˘˘ن˘˘ل ا˘˘ق˘˘˘فو م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با
.ردصصملا

ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةيصضرأا ةيصسكت ةي˘صضا˘م˘لا
ةركل ةيد˘ل˘ب بعÓ˘م ة˘ت˘صس
بصشع˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لي˘ج˘لا ن˘م ي˘عا˘ن˘ط˘صصلا
يت˘لاو ة˘يلو˘لا˘ب سسدا˘صسلا
تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا
ي˘نا˘ث˘لاو لوألا يو˘ه˘˘ج˘˘لا

نيع تايدلب نم لك ربع
ي˘بر˘ع˘لا يلو˘مو ر˘ج˘ح˘˘لا

ركبوب يديصسو نيصسريتو
دلوأاو د˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ دلوأاو
ير˘ج˘ت ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،م˘˘ي˘˘هار˘˘با
سسم˘˘خ ة˘˘ي˘˘صسكت لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا

ربع ىر˘خأا ة˘يد˘ل˘ب بعÓ˘م
بويو ةرومعم˘لا تا˘يد˘ل˘ب
دمحأا يديصسو ةنوخصسلاو
نأا امل˘ع نا˘ط˘ل˘صسلا ن˘ي˘عو
هذهل ةي˘لا˘م˘جإلا ة˘ف˘ل˘كت˘لا
و˘ح˘ن˘ب ترد˘ق ع˘يرا˘صشم˘˘لا

.جد نويلم001
05 غل˘ب˘م سصي˘صصخ˘ت م˘تو
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
قودنصصو ةد˘ي˘ع˘صس ة˘يد˘ل˘ب
ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لاو نا˘˘˘م˘˘˘˘صضلا
ةئيهتل ةيلحملا تاعامجلل
ةنيدمل يصسيئر˘لا بع˘ل˘م˘لا
«يصسار˘ب ةو˘خلا» ةد˘ي˘ع˘صس
فرط نم هليهأات مت يذلا
،بعÓ˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م ة˘ن˘ج˘ل

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضرألا تصسم ثي˘˘˘˘ح
سسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ءا˘صضفو
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
يدلبلا بعل˘م˘لا تا˘جرد˘م
نيعل ةيد˘ل˘ب˘ل مد˘ق˘لا ةر˘كل
.رجحلا

ب.صس

ةيلولأ بابسش ةدئافل
يرإوج بعلم001 نم ديزأإ زاجنإإ

ةديعسسب مدقلإ ةركل ديدج

طور˘˘صشو ما˘˘ه˘˘˘م تل˘˘˘كصش
سسرحلا حÓصسب قا˘ح˘ت˘لإلا
ةرهاظت روحم يروهمجلا
تمظن «ة˘حو˘ت˘ف˘م باو˘بأا»
يميلقإلا مÓ˘عإلا ز˘كر˘م˘ب
ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلاب
.(راصشبب3‐ع‐ن)
ةرهاظتلا هذه نم فدهلاو
ى˘ط˘عأا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
ر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا ةرا˘صشإا
لا˘˘˘صصتإÓ˘˘˘˘ل يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو مÓ˘˘˘˘عإلاو
ةثلاثلا ةيركصسعلا ةيحانلاب
ر˘˘م˘˘ع نا˘˘صضمر د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا رو˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
فر˘ع˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تاد˘حو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسر˘˘˘ح˘˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘صضيأا عÓ˘˘˘˘طإلاو
ه˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صش
.هتاصصصصختو
زاربإا ىلإا اصضيأا يمرت امك
سشيجلل ةفرصشملا ةروصصلا
لÓخ نم يبعصشلا ينطولا

تاز˘ج˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ريوطت راطإا يف ةققحملا

حÓ˘˘صسلا اذ˘˘ه ة˘˘˘نر˘˘˘صصعو
‐ سشيج ة˘ط˘بار˘لا ز˘يز˘ع˘تو
نا˘ي˘ب ح˘صضوأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘˘مأا

سسر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص
.يروهمجلا

د˘˘˘يد˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘تو
ىتصشب فيرع˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘جألا
سسر˘˘˘ح˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘ت
رار˘غ ى˘ل˘ع يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ير˘كصسع˘لا ى˘ق˘ي˘صسو˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ة˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
،ةلودلل ةيويحلا تآاصشنملا
سضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘صضف
لو˘˘˘ح رو˘˘˘صصو ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘حار˘˘˘م˘˘˘لا
.حÓصسلا اذهل ةفلتخملا

تاذ راطإا يف تمدق امك
ةدئافل ي˘مÓ˘عإلا ثد˘ح˘لا
سضورع ر˘ئاز˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا

زربت يتلا ةيقئاثو مÓفأل
سسر˘ح˘لا ة˘˘ط˘˘صشنأاو ما˘˘ه˘˘م
.يروهمجلا

ج.دمحم

ةثلاثلأ ةيركسسعلأ ةيحانلاب يميلقإلأ مÓعإلأ زكرمب
راسشبب يروهمجلإ سسرحلإ حÓسس لوح ةحوتفم بإوبأإ

ىوتسسم ىلع لافطألأ مأروأل زكرم ءانب ،ةنيطنسسق ةيلوب ناطرسسلأ ىسضرم ةدعاسسمل ةحأو ةيعمج مزتعت
نم ملع ام بسسح ،دÓبلأ قرسش ةقطنمب مدلأ ناطرسسب نيباسصملأ لافطألأ ةدئافل يلجنم يلع ةيرأدإلأ ةعطاقملأ

.ةيعمجلأ هذه صسيئر بئان

نأا ،ي˘˘لو˘˘مز د˘˘م˘˘حأا ح˘˘صضوأاو
نو˘˘˘كي˘˘˘صس ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه»
جÓ˘ع˘ل˘ل ا˘˘صسا˘˘صسأا ا˘˘صصصصخ˘˘م
لا˘ف˘طألا˘ب ي˘ب˘ط˘لا ل˘ف˘كت˘˘لاو
يذلا مدلا ناطرصسب نيباصصملا
ر˘˘ث˘˘˘كألا نا˘˘˘طر˘˘˘صسلا ل˘˘˘كصشي
،«لا˘ف˘طألا ة˘ئ˘ف ىد˘ل ارا˘صشت˘نا

لابقتصسلا لكيه نأاب افيصضم
«ةحاو راد» ماعطإلاو ءاويإلاو
32 ي˘ف ه˘˘ن˘˘ي˘˘صشد˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لا
ىلع ر˘فو˘ت˘ي9102 رب˘م˘فو˘ن

عجصشت يتلا تÓهؤوملا ديدع
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘صشنإا
«.ةمخاتم ةيصضرأا

ةقاط نإاف يلومز ـل ادانتصساو
48ـب ةرد˘ق˘م˘لا با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا
ءا˘صضف˘لاو م˘ع˘ط˘م˘˘لاو ر˘˘ير˘˘صس
م˘˘عد˘˘˘لا ءا˘˘˘صضفو يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
بع˘ل˘لا تا˘حا˘صسمو ي˘صسف˘˘ن˘˘لا

رفوتو ءاملا نازخو ةقيدحلاو
دلوم ىتحو ءابرهكلاو زاغلا

نم ةماه ايازم دعت ،يئابرهك
زكرم زاجنإا لي˘ه˘صست» ا˘ه˘نأا˘صش

ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طألا ماروأل
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
قر˘صش تا˘يلو˘˘ب نا˘˘طر˘˘صسلا˘˘ب
«.دÓبلا

ةيع˘م˘ج سسي˘ئر بئا˘ن فا˘صضأاو
ديصسج˘ت ل˘جأا ن˘م» ه˘نأا˘ب ة˘حاو
د˘يد˘ع بر˘عأا عور˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه
مهدادع˘ت˘صسا ن˘ع ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لا
.«هيف ةيلاملا ةكراصشملل
تاذ دا˘˘فأا ،دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت» نأا˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
ةحاو رادل «ةحجانلا ةنطاوملا

اهديدجت نيعتي ةصصرف لكصشت
لا˘ف˘طألا ةد˘˘عا˘˘صسم ل˘˘جأا ن˘˘م
افصشاك ،ناطرصسلاب نيباصصملا
ىصضرملا لافطلا ءلؤوه نأاب
ةفي˘ع˘صض ة˘ح˘ير˘صش» نو˘ل˘كصشي
ءاصضف ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ة˘صسا˘صسحو
.«مئÓملا جÓعلل

تاذ ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘مز د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
يتلا ةحاو ةيعمج نأاب قايصسلا
ربمفون يف اهئاصشنإا ذنم لمعت
لافطألا ةحار لجأا نم1102
ري˘صست ،نا˘طر˘صسلا˘ب ى˘صضر˘م˘لا

رد˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ى˘˘ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ناطرصسلا ى˘صضر˘م ةد˘عا˘صسم˘ل
ءانب ىلع لمعت يتلا ،ةديلبلاب
ي˘ف سصصصخ˘ت˘˘م ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو لا˘˘ف˘˘طألا ماروأا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م لوألا
  .ينطولا ىوتصسملا

هذ˘˘˘ه تل˘˘˘صصح˘˘˘˘ت نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو

نم ةقداصصملا ىلع ةردابملا
ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلا ةرازو فر˘˘˘˘˘˘˘˘ط
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ءاصضعأا حمطي ،تايفصشتصسملا

ةدافت˘صسلا ى˘لإا ة˘حاو ة˘ي˘ع˘م˘ج
ن˘م رد˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘بر˘ج˘ت ن˘م
عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘صسارد ثي˘˘˘˘˘ح
نم ةفلكتلا مييقتو ميمصصتلاو
هجوم لثامم لكيه زاجنإا لجأا
نيباصصملا لافطألا ةج˘لا˘ع˘م˘ل
دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘صشب نا˘˘طر˘˘˘صسلا˘˘˘ب
ايلاح مهب لفكتلا متي نيذلا»
لا˘˘ف˘˘طألا بط ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘ب
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
سسيدا˘˘˘ب ن˘˘˘˘با ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
سصصصخي نيذلاو ةنيط˘ن˘صسق˘ب
،«ط˘ق˘ف م˘ه˘ل ةر˘صسأا7 وأا6
تاذ ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فدرأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بصسح
  .ثدحتملا

ةحاو ةي˘ع˘م˘ج ءا˘صضعأا دوار˘يو

ة˘ح˘فا˘كم ن˘م او˘ل˘ع˘ج ن˘˘يذ˘˘لا
،ةديحولا مه˘تر˘طا˘ق نا˘طر˘صسلا

ةراصشإا ءاطعإا» نم نكمتلا ملح
ىفصشتصسم ءانب ةصشرو قÓطنا
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
رياربف51 ي˘˘ف نا˘˘طر˘˘صسلا˘˘ب
˘مو˘ي˘ل˘ل فدا˘صصم˘˘لا0202
و لافطألا ناطرصسل يملاعلا

يف ةمدخلا زيح لخدي هلعج
.«ةنصس نوصضغ

ج.دمحم

يرئأز÷أ ينطولأ كنبلأ
 ةلأدعلأ ىلع مهتافلم ليحي

جاسسنوأإ بابسش
نوبلاطي ةلسشنخب
 مهتيعسضو ةيوسستب

نود˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ جا˘سسنوأأ با˘ب˘˘سش د˘˘سشا˘˘ن
ع˘يرا˘سشم ة˘ما˘˘قإل ة˘˘ي˘˘ك˘˘ن˘˘ب صضور˘˘ق˘˘ب
ىلع اهديسسجت يف أولسشفو تامدخو
صسيئر ،رخآل وأأ ببسسل عقأولأ صضرأأ
لÓخ مهل هدعو ذيفنتب ةيروهمجلأ

لول˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ ه˘ت˘ل˘م˘ح
ة˘يو˘سست˘ل ة˘سسل˘سس ة˘ق˘ير˘طو ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م
عاجر˘ت˘سسل كو˘ن˘ب˘لأ ع˘م م˘ه˘تا˘ي˘ع˘سضو
كنبلأ عم م˘ه˘نو˘يد ة˘يو˘سستو صضر˘ق˘لأ

وأأ ر˘˘ي˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘مأر˘˘˘غ با˘˘˘سسح نود
ىلع مهترد˘ق مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب م˘ه˘ن˘ج˘سس
صسيئرلاب بابسشلأ داجنتسسأ ،ديدسستلأ

كن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ ةرأدإأ مأد˘˘˘˘˘قإأ د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘˘ج
ليوح˘ت˘ب ة˘ل˘سشن˘خ ة˘لا˘كو ير˘ئأز˘ج˘لأ

ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ ة˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ما˘˘مأأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
فاسضم صضرقلأ ديدسستب مهتبلاطمو
.ريخأاتلأ تامأرغ هيلأ

زيزعلأ دبع يراموع يح ناكسسو..
ةئيهتلأو زاغلأو ءابرهكلاب نوبلاطي
زيزعلأ دبع يراموع يح ناكسس دسشان
راسشسش ةنيدمل ةيبرغلأ ةهجلاب عقأولأ

يف عأرسسإلاب  ةبدتنملأ ةيلولأ رقم
ةكبسشلاب مهتانكسس طبر عورسشم مامتأ
ة˘ن˘يد˘م˘لأ زا˘غو ءا˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ

د˘ن˘سسم˘لأ عور˘سشم˘لأ  أذ˘ه ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأو
ةنسس نم د˘يزأأ ذ˘ن˘م زا˘ج˘نلأ ة˘لوا˘ق˘م˘ل
و˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك  ،ه˘ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي م˘ل ه˘ن˘˘ك˘˘ل
م˘هءا˘ن˘بأل ي˘سسرد˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘م زا˘˘ج˘˘نا˘˘ب
عرأوسشلأ ةئي˘ه˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإلأو
تزغ يتلأ ةمامقلأ عفرو ةفسصرألأو
تح˘ب˘سصأ ي˘ت˘لأو ،ي˘ح˘˘لأ عرأو˘˘سش بل˘˘غأ

ام ةلا˘سضلأ ط˘ط˘ق˘لأو بÓ˘ك˘ل˘ل ل˘ع˘تر˘م
نمأأو ةحسص ىلع أرطخ لكسشي حبسصأأ
ام ددعتم لكاسشم اهلك يهو ،مهءانبأ

ةد˘ع نو˘سضف˘ت˘ن˘ي ي˘ح˘لأ نا˘ك˘سس ل˘˘ع˘˘ج
،ي˘˘˘ثرا˘˘˘ك˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ن˘˘˘م تأر˘˘˘م
يلعو ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘سسأأر
تلا˘غ˘سشنإلأ ل˘م˘ج˘م˘ل ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب
ن˘ي˘ب ةأوا˘سسم˘لأ را˘طإأ ي˘ف ة˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لأ
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأأ ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ي˘ف ة˘يو˘لوألأ ةا˘عأر˘م ع˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
نا˘ك˘˘سسل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلأ تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلأ

   .زييمت وأأ ةقرفت نود
صس. صسدنسس

 يرفيف ةرودل ابسسحت
ةمسصاعلاب ينهملإ نيوكتلإ دهاعمو زكإرم ىوتسسم ىلع يجوغإديب بسصنم فلأإ31 ةبإرق حتف

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تصصصصخ
31 ةبارق رئازجلا ةيلول ينهملا
،ديد˘ج ي˘جو˘غاد˘ي˘ب بصصن˘م ف˘لأا
ىلع0202 يرفيف ةرودل ابصسحت
نيوكتلا دهاعمو زكارم ىوتصسم
هدكأا امبصسح ،ةمصصاعلاب ينهملا
.عاطقلل يئلولا ريدملا

دد˘ع نأا نو˘ن˘˘قز د˘˘م˘˘حأا ح˘˘صضوأاو
مت يتلا ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا بصصا˘ن˘م˘لا
قاحتللا يف نيبغارلا مامأا اهحتف
نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا عاطقب

يف ةررقملا ةيناثلا ةرودلا لÓخ
197.21 غلب يراجلا رياربف32
ح˘ت˘ف اذ˘كو ،ي˘جو˘غاد˘ي˘ب بصصن˘م
حنمب ةليفك ةديدج تاصصصصخت
يداصصتقلا طيحملل ةلهؤوم دايأا

سضورعلا عيونت راطإا يف يئيبلاو
.نيوكتلاب ةصصاخلا

4333 ىلع دادعتلا اذه لمصشيو
يروصضحلا نيوكتلا يف سصبرتم
قيرط نع نيوكتلا يف7345و
ن˘ع سصبر˘ت˘م067و نيه˘م˘ت˘لا

532 ىلإا ةفاصضإا ر˘با˘ع˘م˘لا ق˘ير˘ط
را˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت بصصن˘˘˘م
5891 و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صسم˘˘˘لا سسورد˘˘˘لا

يف ةثكاملا ةأارملا ةدئافل بصصنم
يوذ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ن˘˘˘˘م58و تي˘˘ب˘˘˘لا
ىلع Óصضف ةصصاخلا تاجايتحلا

ءلز˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت بصصا˘˘˘ن˘˘˘م

.ةيباقعلا تاصسصسؤوملا
لوخد تÓي˘ج˘صست تق˘ل˘ط˘نا د˘قو
يرفيف ةرودل ين˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

مرصصنملا رياني50 يف0202
يرفيف51 ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘˘صستو
مايأا سصيصصخت متيصس مث يراجلا
71و61  لÓخ هيجوتلاو ءاقتنÓل
ةيلمعلا جوتتل يرفيف81و81و
02 مو˘ي ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘˘عإلا˘˘ب
لو˘خد˘لا نو˘كي˘صس ا˘م˘ي˘ف ،ر˘يار˘ب˘˘ف
.يراجلا رياربف32 يف يمصسرلا

ةطيرخ نأا لوؤوصسملا تاذ دكأاو
ىلع تدمتعا ينه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
يذ˘لا سصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
قو˘صس تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حل بي˘˘ج˘˘ت˘˘صسي
يدا˘صصت˘قلا ط˘ي˘ح˘م˘لاو ل˘م˘ع˘˘لا
يف ةيكرح فرعي يذلا ينطولا
طمنلا اذه نوك تلاجملا ىتصش
يف ةريبك ظوظح هل نيوكتلا نم
،لغصش بصصا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

نم ةئام˘لا˘ب07 نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
نم لغصشلا ملاع يف نيجمدملا

.ينهملا عاطقلا يجيرخ
ءا˘صضمإا م˘ت ه˘˘نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا لا˘˘قو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ع˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تاعاطقلا فلتخم يف ءاكرصشلاو
ةيلمع˘لا ثيد˘ح˘تو ر˘يو˘ط˘ت ة˘ي˘غ˘ب
طمن» ىلع دمتعت يتلا ةينيوكتلا

«ني˘ه˘م˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘يو˘كت˘لا
نيينهملا ىلع اصساصسأا زكري يذلا
ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا يأا ،ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
،ينهملا طصسولا يف ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

نم ةئملاب07 براقي ام نأا ازربم
نيهمتلا قيرط نع متت تاصصبرتلا

.» ةيباجيإا دج»  جئاتن تطعأا دقو
ف˘ي˘ي˘كت م˘ت˘ي ه˘نأا رد˘صصم˘لا د˘كأاو
عم ينهملا نيوكتلا تاصصصصخت
ةنودملا عيصسوتو ليغصشتلا عاطق
فلتخم تاجايتحا دصسل ةدمتعملا
تاعاطق يف ةلثمتملاو تاصشرولا
لا˘غ˘˘صشألاو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
ةقد˘ن˘ف˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

كيناكيم˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘حا˘ي˘صسلاو
.ءابرهكلاو ةيعانصصلا

ي˘ف ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘لا دد˘ع حوار˘ت˘يو
نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا عاطق
هر˘كذ ا˘م ق˘فو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب
000.04 ن˘ي˘ب ا˘م ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘عزو˘م سصبر˘ت˘م000.45و
ازكرم05و اد˘ه˘ع˘م21 ى˘ل˘˘ع
تاقحلم  ى˘ل˘ع Ó˘صضف ا˘ي˘ن˘يو˘كت
ريوطت متيصس هنأا ازربم ،ةيفاصضإا
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
تايجولونكتلاب ةلصصتملا ةقيقدلا
تاقاطلاو ينور˘ت˘كلإلا ة˘ث˘يد˘ح˘لا
.ردصصملا تاذ قفو ،ةددجتملا

ب .ع
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ديه˘صشلا ي˘م˘ي˘ل˘قإلا مÓ˘عإلا
ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘ل «يدا˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م»
،ةديلبلاب ىلوألا ةيركصسعلا
ةي˘مÓ˘عإلا ما˘يألا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ل˘ق˘ن˘ل˘ل لوألا جو˘ف˘˘لا لو˘˘ح
تاذ˘˘˘ب رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘˘حو
روهمجلا فيرع˘ت˘ل ة˘ي˘حا˘ن˘لا
.ةيركصسعلا ةئيهلا هذهب
يتلا ةرهاظتلا تحتتفا دقو
،مويلا ةياغ ىلإا لصصاوتتصس
ديقعلا نم لك فارصشإا تحت
د˘ئا˘ق ،ف˘صسو˘ي ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز
ةكرحو لقنلل لوألا جوفلا
يوه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لاو رور˘م˘لا
˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإلاو لا˘˘˘˘˘صصيإÓ˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ديقع˘لا ،ى˘لوألا ة˘ير˘كصسع˘لا
.يلع ميÓصس نب
ن˘يد˘لا ن˘يز د˘ي˘ق˘˘ع˘˘لا لا˘˘قو
ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ف˘˘صسو˘˘ي
ن˘م فد˘ه˘لا نأا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
،ةيمÓعإلا مايألا هذه ميظنت
ةقÓعلا ديطوتو نيمثت» وه
سشيجلل ايل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ن˘ي˘ب
ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

ةطبارلا ةيقرتو نينطاوملاو
.«ةمأا‐سشيج ةيلزألا

هذ˘ه ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ة˘˘˘˘صصر˘˘˘˘ف» ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ة˘ئ˘ف ة˘صصا˘خو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
بثك نع عÓطإÓل بابصشلا

جوفلا تاطاصشنو ماهم ىلع
رورملا ةكرحو لقنلل لوألا

يو˘ي˘ح˘˘لا رود˘˘لا ة˘˘فر˘˘ع˘˘مو
يف حÓصسلا اذه هبعلي يذلا
.«يبعصشلا ينطولا سشيجلا

˘˘ما˘˘يألا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘صست ا˘˘م˘˘˘ك
،د˘ي˘ق˘ع˘لا ق˘فو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
ل˘صصو ا˘م ى˘ل˘ع عÓ˘طإلا˘ب»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
ةصسايصسلا راطإا يف يبعصشلا
ةدايقلا فرط نم ةجهتنملا
ةنرصصعو ثيدحت يف ايلعلا
،بيرد˘ت˘لا ل˘ئا˘صسوو دا˘ت˘ع˘لا

ة˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘˘˘ف هرودو
ي˘ف ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
ى˘ل˘ع ير˘كصسع˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا

ةيركصسعلا ةيحانلا ىوتصسم
.«ىلوألا

ي˘م˘صسر˘˘لا ءا˘˘صشنإلا دو˘˘ع˘˘يو
ير˘كصسع˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا حÓ˘˘صسل
سشيجلا يف ةيمصسر ةفصصب
ةنصس ىلإا يبعصشلا ينطولا

ي˘ف ز˘كر˘م˘˘ت ثي˘˘ح3691
سسو˘˘صسم ي˘˘˘ن˘˘˘ب ي˘˘˘حاو˘˘˘صض
ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
،لقنلل بيردتلا زكرم لكصش
يصساصسألا رودلا دعب كلذو
بر˘˘ح لÓ˘˘خ ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل يذ˘˘˘لا
لئاصصف لكصش يف ريرحتلا
ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘لو سسنو˘˘ت˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ل˘ق˘نو لا˘صصيإل بر˘غ˘˘م˘˘لاو
ة˘ح˘ل˘صسأا ن˘م تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا

داتعلا نم ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ي˘خذو
لود˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘م مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةيرئازجلا ةيصضقلل ةدناصسملا
4691 ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘˘فو .كاذ˘˘˘نآا
يهو ةدحو لوأا تثدحتصسا

ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك
ةنصس دعب ،ةثلاثلا ةيركصسعلا

امك ،بيردتلاو نيوكتلا نم
تاد˘˘˘حو سضع˘˘˘˘ب تكرا˘˘˘˘صش
ةد˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا حÓ˘˘˘صس
كلت ا˘ه˘ن˘م ة˘ما˘ه تا˘كر˘ح˘ت
بر˘˘ح˘˘لا نا˘˘بإا تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
ةنصس ةيليئارصسإلا ‐ ةيبرعلا

د˘ه˘صشو .3791 م˘˘ث7691
نينصسلا رم ىلع حÓصسلا اذه
ىربك تاروط˘تو تلو˘ح˘ت
دا˘ت˘ع˘لا ة˘ي˘عو˘ن ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل
،بيردتلا داتعو لمعتصسملا
3991 ة˘ن˘صس ي˘ف ح˘˘ب˘˘صصي˘˘ل
ةكرحو لقنلل لوألا جوفلا
ربكأا نم دعي يذلاو رورملا
حÓصسل ةعباتلا تÓيكصشتلا
ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ي يذ˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا
.ةيربلا تاوقلا ليكصشت
ةدع نم حÓصسلا اذه نوكتيو
ةدايقلا ةيرصس اهمهأا تايرصس
ةب˘قار˘م ة˘ير˘صسو ح˘لا˘صصم˘لاو
يكي˘ت˘كت˘لا ل˘ق˘ن˘لاو رور˘م˘لا

،ا˘هر˘ي˘غو قاو˘صسلا ن˘˘يو˘˘كتو
يف ةيصساصسألا هماهم لثمتتو
دانصسإلاو كرحتلا ةردق ميعدت
تاو˘ق˘ل˘ل ي˘كي˘˘ت˘˘صسي˘˘جو˘˘ل˘˘لا

بلطلا بصسح ،لقنلا ذيفنتو
˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
.ةيعÓطتصسلا

ع .أأ

ةرايسس صسهد ثداح دعب
يعماجلأ مرحلأ لخأد ةبلاطل

يديهم نب يبرعلإ ةعماج تاناحتمإ ليجأات
لبقملإ عوبسسألإ ىلإإ يقإوبلإ مأاب

يبرع˘لا ة˘ع˘ما˘ج ةرادإا ترر˘ق
ليجأات يقاوبلا مأاب يديهم نب
تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا

نينثلاو دحألا يموي ةررقم
لبقم˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘يا˘غ ى˘لإا

ة˘ب˘كر˘م سسهد ة˘˘ثدا˘˘ح بق˘˘ع
˘˘مر˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘خاد ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ل
نم ملع ام بصسح ،يعماجلا
تاذ˘˘ب مÓ˘˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
.ةعماجلا

نأا ،ي˘˘جر˘˘ب ر˘˘ي˘˘صشب ح˘˘صضوأاو
ن˘ب ي˘بر˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةرادإا»
نيموي ليجأات تررق يديهم
ىلإا ةيلصصفلا تاناحتملا نم
،«ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘غ

اصضيأا تصصصصخ» اهنأاب افدرم
نم ةبلطلا نيكمتل تÓفاح
ن˘˘كصس ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيدلبب نطقت يت˘لا ،ة˘ب˘لا˘ط˘لا
يقاوبلا مأاب يحيبصصلا رصصق
.ءازعلا بجاو ميدقت لجأا نم
نامثج ةاراوم تمت ةراصشإÓل
ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا نا˘ير ة˘ب˘لا˘ط˘˘لا
ىر˘ث˘لا ة˘ن˘˘صس32 ر˘م˘˘ع˘˘لا
رصصق ةيدلبب اهصسأار طقصسمب
يزئانج و˘ج ي˘ف ي˘ح˘ي˘ب˘صصلا

تا˘ط˘ل˘صس ه˘˘تر˘˘صضح بي˘˘ه˘˘م
ن˘م ر˘ي˘ف˘غ ع˘˘م˘˘جو ة˘˘يلو˘˘لا
 .نينطاوملاو ةبلطلا

ب .سس

ةيبطلا تادعملا كلت عزوتتو
ز˘˘ي˘˘ح تل˘˘خد ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ر˘˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسإلا
لكل نيزاه˘ج ى˘ل˘ع مر˘صصن˘م˘لا

ن˘˘م ل˘˘ك ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإلا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا
«فايصضوب دمح˘م» ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
«تاريمع نام˘ي˘ل˘صس»و ة˘ل˘قرو˘ب
لام˘صش م˘ل˘ك061 ) تر˘˘ق˘˘ت˘˘˘ب
سسي˘ئر حر˘صص ا˘˘م˘˘ك ،(ة˘˘يلو˘˘لا
ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا و ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
.دمحأا ركبوب ،ةئيبلا ةيامحو
ةديدج ةزهجأا01 ءانتقا بقتريو
زكارم ةدئافل ىل˘كلا ة˘ي˘ف˘صصت˘ل
نم يناع˘ت ي˘ت˘لا مد˘لا ة˘ي˘ف˘صصت
دد˘˘ع ي˘˘ف د˘˘˘ياز˘˘˘تو ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا
يف اصصق˘ن ل˘ج˘صستو ى˘صضر˘م˘لا
يفصشتصسم رارغ ىلع تادعملا

ىلإا ةفاصضإلاب ،دوعصسم يصساح
ةينيصسلا ةعصشأÓ˘ل زا˘ه˘ج ءا˘ن˘ت˘قا
ة˘يراو˘ج˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
024) ةيدودحلا ةمربلا ةرئادب

،(ة˘يلو˘لا قر˘صش بو˘˘ن˘˘ج م˘˘ل˘˘ك
.هيلإا ةراصشإلا تمت املثم
ي˘لا˘م˘جإا ي˘لا˘˘م فÓ˘˘غ د˘˘صصرو
ةينازيم نم جد نويلم52 ةميقب
ل˘ئا˘صسو˘لا كل˘ت ءا˘ن˘ت˘قإل ة˘يلو˘لا

دج تاينقتب لمعت يتلاو ةيبطلا
ة˘ي˘قر˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘مو ،ةرو˘ط˘˘ت˘˘م
ىصضرملل ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ليصسغ ةيلم˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا
ىلع اصضيأا دعاصستصس امك ،ىلكلا
تلا˘ح ما˘حدزا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.هحيصضوت ىرج امك ،راظتنإلا

ترصشاب ،ةلصص يذ قايصس يفو
نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
لاغصشأا تايفصشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
م˘يد˘ق˘لا ر˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا

ةيبطلا تلاجعتصسإلا ةحلصصمل
«فايصضوب دمح˘م» ي˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ىلإا اهليوحتل ةيلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
ريصشأا امبصسح ،مدلا ةيفصصت زكرم
وحن ةلقرو ةيلو يصصحتو.هيلإا

فلتخم نم نمزم سضيرم082
مهب لفكتلا متي ةيرمعلا تائفلا

ز˘كار˘˘م ة˘˘ت˘˘صس ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
زكارملا ربع ةعزوم مدلا ةيفصصت
تايدلبب ةيمومعلا ةيئافصشتصسإلا

ترقتو دوعصسم يصساحو ةلقرو

،ةر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لاو تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ل˘غ˘ت˘صشت ي˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘صسيور˘˘لاو
فارصشإاب مدلا ةيفصصت زاهج87ـب

ءابطأاو سصصصخ˘ت˘م ي˘ب˘ط م˘قا˘ط
.نيماع

صس.مدأأ

يلاعلأ قفدتلأ تأذ
 عبأرلأ ليجلل

ةمدخلإ زيح لوخد
ةيدعاق تاطحم ثÓثل

نإزيلغب تنرتنأÓل
ثÓث ارخؤوم ةمدخلا زيح تلخد
ةمدخل ةديدج ةيدعاق تاطحم
ي˘لا˘ع˘لا ق˘فد˘ت˘لا تاذ تنر˘ت˘نلا
،نازيلغ ة˘يلو˘ب ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘ل˘ل

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ىد˘ل م˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
«رئازجلا تلاصصتا» ـب مÓعإلاب
دصشارب ةنيمأا تركذو.نازيلغل
يتلا ةديدجلا تاطحملا هذه نأا
ة˘˘نر˘˘صصع را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ت
عيمج ربع اهميمعتو تامدخلا

ةيئانلا اهيف امب ةيلولا قطانم
ة˘ت˘ل˘ق» ق˘طا˘ن˘م ى˘˘ل˘˘ع عزو˘˘ت˘˘ت
سشي˘ع˘ي دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب «د˘˘يزو˘˘ب
ةيدلبب «ءارمحلا ةبعصشلا» راودو
ة˘ط˘ح˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘˘يو˘˘يد˘˘ج
هذه لو˘خد˘بو.ةكمرلا ةيدل˘ب˘ب
زيح ةديدجلا ةيفتاهلا تآاصشنملا
دد˘ع كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
بارت˘ب ة˘ل˘غ˘ت˘صسم˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا
حمصسي ا˘م˘م15 ى˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا
03 قوفت باعيتصسا ةردق ريفوتب
تايجولونكت يف كرتصشم فلأا
تاذ ق˘˘˘فو ،ع˘˘˘بار˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تاذ ترا˘˘˘˘˘˘˘صشأاو.ردصصملا
تلا˘صصتا» نأا ى˘لإا ة˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ترطصس دق ناز˘ي˘ل˘غ˘ل «ر˘ئاز˘ج˘لا
تاطحم9 بيكرت˘ل ا˘ج˘ما˘نر˘ب

قطانمب ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن
اهزاجنإا يف عرصش يتلاو ،0202
نئابزلا تابلط ىلع ءانب اذهو
ريدج.ايجولونكتلا هذه ريفوتل
«رئازجلا تلاصصتا» نأا ،ركذلاب
نازيل˘غ ة˘يلو˘ب ا˘ي˘لا˘ح ي˘صصح˘ت
يف كرتصشم فلأا35 نم رثكأا

تباثلا فتاهلل تنرتنلا ةمدخ
يف كرتصشم فلأا32 نم ديزأاو
ليجلا ايجولونكت ربع تنرتنلا
 .دصشارب بصسح ،عبارلا

ةسصرخوب يرأوه

 ءأدوسسلأ قوسسلأ يف أدج ةعفترم راعسسأاب عابت اهنأأ أودكأأ
 ةيتوزآلإ ةدمسسألإ يف سصقنلإ ةيطغتب نوبلاطي ةليمب ءاجنلإ يدإو ةيدلب نم نوحÓف

اهيلع قافتإلأ مت يتلأ روسضحلأ ةقاطب ىلع ءاسضمإلأ قيبطتلأ زيح عسضو دعب
نإزيلغب ةنوزام ىفسشتسسمب يبط هبسش راطإإ21 ةلاقتسسإإ

عو˘˘ب˘˘˘صسألا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘ح˘˘˘ب مد˘˘˘قأا
ىلع ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘م تار˘صشع
عمجت˘لا لÓ˘خ ن˘م جا˘ج˘ت˘حلا
بوبحلا ةينواع˘ت نز˘خ˘م ما˘مأا

يداو ةيدلبب ةفاجلا لوقبلاو
نيبلاطم ،(ةليم برغ) ءاجنلا
يف لجصسملا سصقنلا ةيطغتب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘توزآلا ةد˘˘˘م˘˘˘صسألا

نومملا نزخملا اذه ىوتصسم
.تايدلب ةدعل
،خ˘صسلو˘ب ي˘م˘صشا˘ه˘لا ح˘صضوأاو
نأا ،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ع Ó˘ث˘˘م˘˘م
فلتخمل نيجتنملا نيحÓفلا»
ىوتصسم ىلع بوبحلا عاونأا

ىلع ة˘يلو˘لا ن˘م تا˘يد˘ل˘ب6
د˘˘م˘˘حأاو ءا˘˘ج˘˘ن˘˘لا يداو رار˘˘غ
،ة˘˘˘قو˘˘˘ق مرار˘˘˘ق˘˘˘لاو يد˘˘˘صشار
اذهل مهجاتنإا ىلع نوفوختم
لجصسملا سصق˘ن˘لا ءار˘ج ما˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘توزآلا ةد˘م˘صسألا ي˘ف
لÓخ ليصصا˘ح˘م˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ت
ا˘هو˘˘م˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يتلاو ،ايلحم ةجتنملا اميصسل

ةنراقم ةلوبقم اهراعصسأا دعت
عا˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘˘ب
.«ةظهاب راعصسأاب
نأا˘˘ب ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو
راظت˘نا ن˘م او˘ل˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا»
ة˘ي˘فا˘كلا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا لو˘˘صصو
ىلع لجصسملا بلطلا ةي˘ب˘ل˘ت˘ل
«ةد˘˘م˘˘صسألا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ي˘ف عا˘ب˘ت» ا˘ه˘نأا˘ب لا˘ق ي˘ت˘˘لاو
را˘˘ع˘˘˘صسأا˘˘˘ب ءادو˘˘˘صسلا قو˘˘˘صسلا

كل˘ت˘ب ة˘نرا˘ق˘م اد˘ج ة˘ع˘ف˘تر˘˘م
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت نزا˘خ˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘˘لاو بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
.«ةليمب
ر˘يد˘م˘لا حر˘صص ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
،ةيحÓفلا حلاصصملل ي˘ل˘ح˘م˘لا

ه˘˘نأا˘˘ب ،يد˘˘يرد ن˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘صسم
ة˘ير˘يد˘م˘لا ع˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب»
مت ةحÓفلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
ريد˘م فر˘ط ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
بوبحلل ةيلح˘م˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا

عامت˘صسلاو ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو

ةفصصب مت˘ي˘صسو م˘ه˘تلا˘غ˘صشنل
40 ىلا30 نم ديروت ةيموي
ةد˘م˘صسألا ل˘م˘ح˘˘ت تا˘˘ن˘˘حا˘˘صش
يراجلا رهصشلا ةليط ةيتوزآلا

بل˘ط˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ةعباتلا تايدلبلا ربع لجصسملا
«.ءاجنلا يداو نزخمل
نأاب هصسفن لوؤوصسملا فاصضأاو
نع ةدمصسألا رفوت ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط
اذه يف نيلماعلا نييداصصتقلا
نزخم نأا ىلإا اريصشم ،لاجملا

ىلع ايلاح رفوتي ءاجنلا يداو
راطنق0001ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘م˘ك
يهو ةدروتصسملا ةدمصسألا نم
امك ،ةيعونلا ثيح نم ةديج
ني˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ر˘ع˘صسلا قرا˘ف نأا
اميف ،«ريب˘كب سسي˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيلحملا ةدمصسألا ر˘فو˘ت ل˘ظ˘ي
ىد˘˘م˘˘ب  ‐ه˘˘ب˘˘صسح‐ ا˘˘نو˘˘هر˘˘م
قوصسلا ىوتصسم ىلع اهترفو
.ةينطولا

م .ح

يبط هبصش راطإا رصشع انثإا مدقأا
عر˘ف ءاو˘ل تح˘ت ن˘ي˘˘يو˘˘صضن˘˘م
يبطلا هبصشلل ةيرئازجلا ةباقنلا
دمحأا ةيئافصشتصسإلا ةصسصسؤوملاب
ىلع ةنوزام ةيدلبب يصشتح نب
بصصا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسإلا
قيبطتلا زيح عصضو دعب ،ايلعلا
روصضحلا ةقاطب ىلع ءاصضمإلا
امك ،اه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘تإلا م˘ت ي˘ت˘لا

ءاصضمإلا يباقنلا عرفلا سضفر
عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا ر˘˘˘صضح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

يذلا ةيبطلا ةباقرلاب سصاخلا
ءاكرصشلا ةفاك عم هتصشقانم مت
امك ،ةصسصسؤوملل نييعا˘م˘ت˘جإلا

يرا˘ب˘خإلا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف درو
ى˘ل˘ع ةد˘ير˘ج˘˘لا زو˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا
ةحنم سصخي اميف هنم ةخصسن
ل˘ك ة˘ع˘جار˘م م˘ت ه˘نأا ىود˘ع˘˘لا

ةحلصصملا بصسح اهي˘ق˘ح˘ت˘صسم
نأا فا˘صشت˘˘كإا م˘˘تو ،طا˘˘صشن˘˘لاو
ةباقنلا تاذ˘ل ي˘ئلو˘لا ن˘ي˘مألا

ايفانم ايرهصش اها˘صضا˘ق˘ت˘ي نا˘ك

لوعفم˘لا ة˘يرا˘صسلا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل
ةدهع ةصسراممل ابدتنم هنوك
متو تاونصس ةصسمخ ةدم ةيباقن
و˘هو ةدا˘ف˘ت˘صسإلا ن˘م ه˘˘ب˘˘ط˘˘صش
ميدقت ىلإا مهب عفد يذلا رمألا
م˘˘تو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسإا
لصصأا نم راطإا21 فÓختصسإا

ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا نا˘م˘صضل82
ةحلصصم عصضوو ىفصشتصسملل
.رابتعإا لك قوف سضيرملا

ةسصرخوب يرأوه
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9562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج11ـل قفاوملا0202 يرفيف5ءاعبرأ’ا راهصشإا10

PENA 02025272006102 يرفيف5ملشسلا

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
فلششلا ةي’ول نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةيريدم

10 مقر رإذعإإ نع نÓعإإ
خرؤوملا632 -01 مقر يشسائرلا موشسرملل اقبط -
قلعتملا ممتملاو لد˘ع˘م˘لا0102 /01 /70 ي˘ف
ةدا˘م˘لا ا˘م˘ي˘شس ’ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
،هنم211
يذلا1102 /30 /82 يف خرؤوملا رارقلل اقبطو -
لا˘جآاو راذ˘عإ’ا ا˘ه˘ن˘م˘شضت˘ي ي˘ت˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا دد˘ح˘˘ي
،هرششن
ةروكذملا ة˘لوا˘ق˘م˘لا بحا˘شص ءا˘فو مد˘ع˘ل ار˘ظ˘نو -
،ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ها˘ج˘تا ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘˘ب ها˘˘ندأا

،لاغششأ’ا فانئتشساب
ءانبلا لاغششأا ةلواقمل10 مقر راذعإ’ا اذه هجوي
عورششمب ةفلكملا دمحما حاير ديشسلا يف ةلثمملا
 زاجنإا
ريرشس021 ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا حا˘˘˘ن˘˘˘ج -/أا :40 ة˘˘شصح˘˘لا

(206x) 
يف ،لشسغملا + نزخملا + خبطملا + معطملا -/ب

ي˘ف صصشصخ˘ت˘م ي˘ن˘طو د˘ه˘ع˘م زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع را˘˘طإا
يداوب (ريرشس021 /ت.م003) ينهملا نيوكتلا
خيراتب5102 /333 مقر ةقفشصلل اقبط ،ةشضفلا

40/ 60/ 5102.
فانئتشس’ا ،زاجنإ’ا ةلواقم نم بولطملا هيلعو
مامتإاو ريبكلا رخأا˘ت˘لا كراد˘تو لا˘غ˘ششأل˘ل يرو˘ف˘لا
،عور˘ششم˘لا م˘ي˘ل˘شستو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا داو˘˘م˘˘ب ة˘˘ششرو˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ىدعتي ’ لجأا يف كلذو ،ةلماعلا ديلاو داتعلاو
رود˘شص لوأا خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘يأا (80) ةينام˘ث
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ’إاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا د˘˘ئار˘˘ج˘˘لا˘˘ب راذ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه
فوشسو ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ن˘ع ا˘ي˘ل˘خ˘ت˘م ة˘لوا˘ق˘م˘لا بحا˘شص
اهب لومعم˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا هد˘شض ق˘ب˘ط˘ت
 .ةلواقملا قتاع ىلع دقعلا خشسفب اذهو



نأاسشب ةنولسشرب يف حايترإ
يسسيم لبقتسسم

بتاكم ىلع حايترلا نم ةلاح رطيصست
ينيتنجرألا مجنلا لبقتصسم لوح ةنولصشرب
.ينولاتاكلا قيرفلا دئاق يصسيم لينويل
‘‘ريصس انيداك‘‘ ةعاذإا تامولعم بصسحبو
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا سضع˘ب لو˘ق˘ي ،ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
لÓخ هنإا ةنولصشرب يدان يف نييذيفنتلا
باوبأا ءارو مهني˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا
نع ثيدحلا متي امدنع ،ةقلغملا بتاكملا
ينيتنجرألا نأا يصسيم دقع ديدجت ةيصضق
.كلذب نوعنتقم مه ،رداغي نل
ىتح ةنولصشرب عم دقعب يصسيم طبتريو
ريراقتلا رخآا ريصشتو ،1202 ماع فيصص
هصسفن طبر ديري ل ينيتنجرألا نأا ىلإا
بغريو ةنولصشرب عم لجألا ليوط دقعب
لعف امك ة˘ن˘صسب ة˘ن˘صس هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ي˘ف
ىتح ،زيدنانريه يفاصشتو اتصسيينإا سسيردنأا
لك ةياهن يف ليحرلا ةصصرف هل ىنصستت

لخاد ءاطعلا ىلع رداق ريغ هنإا ىأار اذإا ماع
تاونصسلا يف لعفي ناك املثم بعلملا
.ةقباصسلا

لايرل هبلاطم ددحُي نÓيم
امورانود عيبل ديردم

(تروبصس ولليد اتيزاغ ل) ةفيحصص تركذ
لوصصحلا يف بغري نÓيم يصس يإا نأا

هصسراح نع لزانتلل وروي نويلم05 ىلع
.امورانود يجيولنايج يلاطيإلا

ددع مامتهاب اًماع02ـلا بحاصص ىظحيو
لاير لث˘م ة˘ي˘بوروألا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م
يلاطيإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ،ي˘نا˘ب˘صسإلا د˘يرد˘م
 .يصسنرفلا نامريج ناصس سسيرابو
ملصستصسا نÓيم نأا اتيزاغ ل تحصضوأاو
عم قافتل ل˘صصو˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ل
يدنلوهلا‐يلا˘ط˘يإلا ه˘ل˘ي˘كوو ا˘مورا˘نود
يذلاو ،هدقع ديدجت نأاصشب لويار ونيم
تددصشو.1202 ف˘ي˘صص ي˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
تاب قيرطلا نأا ىلع ةيلاطيإلا ةفيحصصلا

اميف ةينّعملا فارطألا عيمج نيب اًدودصسم
ناصس) يف امورانود ةماقإا ديدمتب قلعتي
ىلإا اتيزاغ ل ةفيحصص تراصشأاو.(وريصس
يف هعيب لصضفألا نم هنأا دقتعي نÓيم نأا
تادئاعلا ىلع لوصصحلل لب˘ق˘م˘لا و˘ي˘نو˘ي
ي˘ف اً̆نا˘ج˘م ه˘ترا˘صسخ ن˘م اً̆لد˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
عم هدقع يهتني ىتم ،مداقلا دعب فيصصلا
تقولا يف كلذ يتأايو.يدرابموللا يدانلا
لا˘ير˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ي˘ف بحرُ̆ي يذ˘˘لا

ةركفب ،ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا ،ديردم
هباجعإا ةيفلخ ىلع امورانود عم دقاعتلا
.يلودلا يروزتآلا سسراح تاردقب

ةلبقملإ هتهجو مسسحي ليب
ديردم لاير دعب

حانج نأا (راتصس يليد) ةفيحصص تفصشك
لصضفُي ،ليب ثيراغ يزليولا ،ديردم لاير
ةدحتملا تايلولا وأا نيصصلا ىلإا لاقتنلا
يرود˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا
رقتصسا لا˘ح كلذو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

.(ويبانريب وغايتناصس) نع ليحرلا ىلع
نأا ةيناطيربلا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تح˘صضوأاو
ةبقع دعُي يذلاو ،عفترملا ليب بتار
ةيدنألا نم ى˘م˘ظ˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘لا ما˘مأا
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘بوروألا
ن˘يأا ،ي˘كير˘مألاو ي˘ن˘ي˘صصلا يرود˘˘لا
ززعُيو.ةيلاملا هبلاطمب ءافولا نكمُي
اًماع03ـلا بحاصص نأا ريراقتلا هذه
ر˘ي˘ب˘صستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت سضر˘ع ل˘ها˘ج˘ت
ن˘م ر˘ي˘خألا مو˘ي˘لا ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
يف ءاقبلا لّصضفو يوتصشلا وتاكريملا

بتار ىلع لصصحي هنوك ديردم لاير
.ينابصسإلا يدانلا يف ريبك
د˘ق ل˘ي˘ب ل˘ي˘كو ،تي˘نرا˘ب نا˘ثا˘نو˘ج نا˘كو
ةرداغم يوني ل هلكوم نأا اًرخؤوم حصضوأا

هرو˘ع˘˘صش ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
 .ةينابصسإلا ةمصصاعلا يف رارقتصسلاب
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يزيلج˘نإلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن بغر˘ي
هيب˘عل دو˘ه˘ج ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف
لو˘طأل ن˘يز˘ي˘م˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘صسا˘صسألا
ه˘˘فو˘˘ف˘˘صص ل˘˘خاد ة˘˘ن˘˘كم˘˘م ةر˘˘ت˘˘˘ف
ة˘يد˘نألا عا˘م˘طأا ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو
.ةصسفانملا

‘‘تندنبد˘نإلا‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘كأاو
ططخي لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
يدنلوهلا عفادملا نم لك نيمأاتل
سسرا˘˘ح˘˘لاو كياد نا˘˘ف ل˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘˘ف
امهطبرو ،ركيب نوصسيلأا يليزاربلا
.لجألا ةليوط ةديدج دوقعب
ناذللا ،نوصسيلأاو كياد ناف بعلو
نويلم56و57 لباقم زديرلل اعقو
يف يلاوتلا ىلع ينيلرتصسإا هينج
ي˘˘ف ا˘˘ًي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا اًرود ،8102 ما˘˘˘ع
تحت ةيبوروألا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ة˘ن˘م˘ي˘ه
.بولك نغروي بردملا ةدايق
ع˘˘فاد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ى˘مر˘م سسرا˘حو اد˘ن˘لو˘ه بخ˘ت˘ن˘˘م
دومعلا ةباثمب يليزاربلا بختنملا
،بولك ةليكصشتل مراصصلا يرقفلا

هيجوت يف اًريبك اًرود امهل ناكو
ي˘ف ه˘ل بق˘˘ل لوأا ى˘˘لإا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
دعب مصسوملا اذه ةديدجلا هتخصسنب
ابوروأا لاطبأا يرود يف هراصصتنا
تراصشأاو.ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا

زدير˘لا ة˘يو˘لوأا نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا
رمعلا نم غلابلا كياد ناف طبر يه
رمعلا نم غلابلا نوصسيلأاو اًماع82
ةليوط ةديدج تاقفصصب اًماع72
يئانثلا نأا مولعملا نم امنيب.لجألا
يف امهدوق˘ع د˘يد˘م˘ت ي˘ف نا˘ب˘غر˘ي
.نيماع لبق امهلوصصو دعب دليفنأا

طخلا يف امهئÓمز نم لك عقوو

ردناصسكلأا تنيرت ،زديرلل يعافدلا
و˘جو نو˘صستر˘˘بور يد˘˘نآا ،د˘˘لو˘˘نرأا

لÓخ ةديدج تاقفصص ىلع ،زيموغ
.ةيصضاملا اًرهصش3 ـلا

ظا˘ف˘˘ت˘˘حلا˘˘ب بو˘˘ل˘˘ك كصسم˘˘ت˘˘ي و
ىقلت ثيح ،عئارلا هصسراح ةأافاكمو
ةارابم52 ي˘ف ط˘ق˘˘ف ًا˘˘فد˘˘ه51
مهلجصس نأا ثيح زاتمملا يرودلاب

يلاثملا مهلكصش كلذكو ،يعافدلا
افصش ىلع مهعصضو ،ىمرملا مامأا
.لوألا غيل ريميربلا بقلب زوفلا

اًيلاح لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف رد˘صصت˘يو
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ةراد˘˘˘صص
نع ةط˘ق˘ن22 قراف˘ب زا˘ت˘م˘م˘لا
31 مهل ىقبتيو هيصسفانم برقأا

.طقف ةارابم
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 ..ةريخألأ ةمزآلأ دعب

ديردم لاير ىلإإ يبابم ليحر فقوم مسسحي ليخوت

ديردم لاير تابيردت نع لاخافراك بايغ ببسس

ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت ي˘نا˘م˘لألا ل˘صسرأا
ناصس سسيراب يدانل ينفلا ريدملا

ةحصضاو ةلاصسر يصسنرفلا نامريج
ه˘˘ب˘˘عل نأا˘˘صشب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا

.يبابم نايليك
يفحصص رمتؤوم يف ليخوت رهظو
يرودلاب تنان ةهجاوم لبق سسما
بردملا لئُصسو ، سسما يصسنرفلا

دعب يباب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘كب ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘ع
م˘ت ا˘مد˘ن˘ع ةر˘˘ي˘˘خآلا ا˘˘م˘˘ه˘˘تدا˘˘صشم
د˘صض با˘صشلا م˘جا˘ه˘م˘لا لاد˘ب˘˘ت˘˘صسا

.هييلبنوم
يتلا هتاحيرصصت يف ليخوت لاقو
ود˘˘نو˘˘م‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
رييغت‘‘ :ةي˘نا˘ب˘صسإلا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
، اًيصسايصس نوكأا نأا تدرأا اذإا ؟يبابم
ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ّي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘صسف
مدقلا ةركل يصسفن يدهأا ،ةصسايصسلا

ي˘˘ف يأار ي˘˘ل نو˘˘˘كي نأا د˘˘˘يرأا لو
.‘‘ةيصسايصسلا اياصضقلا

تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تأا‘‘ :فا˘˘˘˘˘صضأاو
ملعأا ،قيرفلا ةحلصصمل ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
سضعبل كلذ لوبق بعصصلا نم هنأا
ءار˘جإا ي˘ف تأاد˘ب اذإا و ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

يهتني فوصسف ،ةيصسايصس تافلاحت
دكأاتم انأا ،ةراصسخلا ىلإا رمألا يب
مهفتت سسبÓملا علخ ةفرغ نأا نم
انزفو ةارابملا تهتنا دقل ،يتارارق
،ي˘تارار˘ق ن˘م ا˘ًف˘ئا˘خ تصسلو ،0‐5
.‘‘سسيديراب كارصشإا تررق نم انأاو
وغاورأا ودرانويل عم هعامتجا نعو

لا˘ق ،سسيرا˘ب˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
ه˘˘ع˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت ،م˘˘ع˘˘ن‘‘ :ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت
وه امك .نيبعÓلا عم مث ،سسمألاب
يف كلذ ىقبي نكلو ،اًمئاد لاحلا

.‘‘سسبÓملا ةفرغ
:ليخوت لاق ،يبابم لبقتصسم نعو
ي˘ن˘ي˘ب ي˘صصخ˘صش ءي˘صش د˘جو˘ي ل‘‘

د˘ير˘ي ل ه˘نأا م˘ل˘عأا ،ي˘با˘˘ب˘˘م ن˘˘ي˘˘بو
ر˘مأا ه˘˘نإا ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا

ءاطعإا اًصضيأا ديرأا يننكل ،يعيبط
نيصسلاجلا نيبعÓلا كئلوأل قئاقد
.‘‘ءلدبلا دعاقم ىلع
ة˘ح˘صضاو ة˘لا˘صسر ل˘ي˘خو˘ت ل˘صسرأاو
ل‘‘ :لاق ثيح ،ديردم لاير ىلإا
˘مو˘ي ي˘با˘ب˘م ه˘ل˘ع˘ف ا˘˘م نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا
ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع هد˘عا˘صسي˘صس تب˘˘صسلا
ه˘يد˘لو ا˘ن˘˘يد˘˘ل بعل و˘˘ه ،يدا˘˘ن˘˘لا

.‘‘دقع
،ةلهذم ةظحل يف نحن‘‘ :لصصاوو
ل نكلو ،هييلبنوم ىلع0‐5 انزف
طق˘ف ،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي د˘حأا
ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ن˘˘ع نو˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
كانه نأا ي˘ه ة˘ل˘كصشم˘لاو ،را˘م˘ي˘نو
.‘‘ءيصش لك لجصست تاريماك
دÓيم ديع لفحل هباهذ مدع نعو
:اًلئاق هثيدح ليخوت متتخا ،رامين
ن˘م ا˘ًي˘صصخ˘صش ا˘ًب˘صضا˘غ تصسل ا˘نأا‘‘
نو˘˘كن نأا بج˘˘ي ،ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا ة˘˘ما˘˘˘قإا

باهذلا مدع ،ني˘ح˘صضاوو ن˘ي˘ئدا˘ه
اذ˘ه نا˘كو ،يرا˘ي˘خ نا˘ك ل˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.‘‘هلعف يننكمي ام لصضفأا

ببصس نع ة˘ي˘نا˘ب˘صسإا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ي˘ناد د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ن˘م˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
قيرفلل ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘ع لا˘خا˘فرا˘ك
ديرد˘م لا˘ير ىر˘جأاو. ءاثÓ˘ث˘لا سسما ي˘كل˘م˘لا
اذه ةيناثلا ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا ه˘ت˘صصح سسما ي˘نا˘ب˘صسإلا
سسابيبيدلاف يف ةيصضايرلا ةنيدملا يف عوبصسألا
ىلع داديصسوصس لاير قيرف ةهجاومل اًدادعتصسا

سسأاك يئاهن عبر يف ويبانرب وغايتناصس بعلم
 .سسيمخلا دغ موي كلملا

ةلاصص يف زايد ونايرامو لاخافراك يناد بردتو
و˘كرا˘م ل˘صصاو ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا
لكصشب بردت دقو يليهأاتلا هجمانرب ويصسنيصسأا

.بصشعلا ىلع ةركلا عم درفنم
بردت ،ةيناب˘صسإلا ‘‘ا˘كرا˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو

هروعصش ببصسب مويلا تآاصشنملا لخاد لاخافراك
هصضرعت د˘ع˘ب ى˘ن˘م˘ي˘لا قا˘صسلا ي˘ف تا˘جا˘عز˘نا˘ب
يبيليف ديردم وكيتلتأا بعل نم ةيوق ةبرصضل
.يصضاملا تبصسلا موي يبريدلا ةارابم يف
ةلاصص يف لمعي لاخافراك لظ ،ببصسلا اذهلو
ءيصش كانه سسيل نكل ،مويلا ةيصضايرلا باعلألا

لوصصولا ىلع رداق نوكيصس هنأا ودبيو ريطخ
ز˘ها˘ج ن˘كي م˘ل اذإاو داد˘ي˘صسو˘صس لا˘ير ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل
يف زيدنانرف وصشتان ىلع ناديز دمتعي فوصسف
.نميألا ريهظلا زكرم
ويصسني˘صسأا و˘كرا˘م ل˘صصاو ،ر˘خآا د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘عو
عم درفنم لكصشب بردت دقو يليهأاتلا هجمانرب
زايد ونايرام بردت امنيب ،بصشعلا ىلع ةركلا
.ةيصضايرلا ةلاصصلا يف
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ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
ينفلا ريدملا نيتيصس يكيك نأا
ةيوق ةلصضعم هجاويصس ةنولصشربل

ن˘م ة˘م˘صسا˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
.ينولاتاكلا قيرفلا عم مصسوملا

‘‘سسأا‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘صص بصسح˘˘˘˘بو
زيراوصس سسيول بايغب ،ةينابصسإلا
لوهجملاو ،ةبكرلا ةحارج ببصسب
،يليب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا
نيت˘ي˘صس ي˘كي˘ك ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘صس
ىلع دامت˘علا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب برد˘م
،لوألا قيرفلا نم طقف اًبعل61
،ي˘˘تا˘˘ف و˘˘صسنأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
ءا˘ق˘ب ع˘م ا˘ًب˘˘عل71 اوح˘ب˘صصي˘ل

ةياه˘ن ى˘ت˘ح ةارا˘ب˘م72 ي˘لاو˘ح
تراصس لاح يف كلذو ،مصسوملا
قيرفلا عم ماري ام ىلع رومألا
ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘˘صصوو ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا
.لاطبألا يرودو سسأاكلا

بعصص تقو يف نيتيصس لصصوو
بيردت ةيلوؤوصسم يلوت˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل
وتصسنرإا لاقُمل˘ل ا˘ًف˘ل˘خ ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ني˘ت˘ي˘صس ر˘صسخ ثي˘ح ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف
سسيول يصسيئرلا هم˘جا˘ه˘م دو˘ه˘ج
لبقملا ويام رهصش ىتح زيراوصس
يف ةيحارج ةيلمعل هعوصضخ دعب
يفو ،ةباصصم˘لا ى˘ن˘م˘ي˘لا ه˘ت˘ب˘كر
يف ةنولصشرب لصشف ،هصسفن تقولا

و˘تا˘كر˘ي˘م ي˘˘ف ه˘˘ل ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب بل˘˘ج
.ءاتصشلا

ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘ع ل˘˘حر ،كلذ ع˘˘مو
،ءاتصشلا وتاكريم يف نيبعل ةدع

ىلإا وب˘يدو˘ت ر˘ي˘ل˘ك نا˘ج لا˘ق˘ت˘نا˘ب
ى˘لإا ا˘ي˘ن˘ي˘لأا سسي˘لرا˘كو ،ه˘˘كلا˘˘صش
سسيلراك لاصسرإا عم ،سسيتيب لاير
.امور ىلإا زيريب
اًديقعت ر˘ث˘كأا ءي˘صش ل˘ك ح˘ب˘صصأاو
م˘صض ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ل˘صشف د˘˘ع˘˘ب نآلا

كيرميإا رييب وأا ونيروم وغيردور
سسي˘˘ئر سضفر ع˘˘م ،غ˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘˘بوأا
ويموتراب ايرام بيصسوج يدانلا
عيقو˘ت˘ل ر˘صضخألا ءو˘صضلا ءا˘ط˘عإا
.وبماكاب
ىلع هلا˘مآا ع˘صضي ن˘ي˘ت˘ي˘صس نا˘كو
ديدج عيقوتك يل˘ي˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع
نكل ،ءاتصشلا قوصس يف اصصرابلل
ةمدصصل ةنولصشرب بردم سضرعت
بعÓ˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘صصإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘يو˘˘˘ق
تاب˘يرد˘ت ي˘ف اًدد˘ج˘م ي˘صسنر˘ف˘لا
ةر˘م ه˘تدو˘ع˘ل خ˘يرا˘ت نود سسمألا
.ىرخأا

،ماري ام ىلع رومألا تراصس اذإاو

ه˘نا˘كمإا˘ب لاز˘ي ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نإا˘ف
ىتح ة˘ي˘م˘صسر ةارا˘ب˘م72 بع˘˘ل
تايرابم4 عقاوب ،مصسوملا ةياهن
يف تايرابم7و كلملا سسأاك يف
ةارابم61و ابوروأا لاطبأا يرود
.اغيللا يف
ن˘ير˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م نأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
اًد˘ي˘ج ةا˘ط˘غ˘م ر˘˘صسيألاو ن˘˘م˘˘يألا
و˘˘تر˘˘ي˘˘بور ي˘˘جر˘˘˘ي˘˘˘صس دو˘˘˘جو˘˘˘ب
روينوجو ،نيميلا ىلع وديميصسو
،راصسيلا ىلع ابلأا يدروجو وبريف
لظ يف ،اًيراع عافدلا بلق نإاف
ليوماصصو هيكيب دراريج دوجو
تيلغني˘ل تنو˘م˘ي˘ل˘كو ي˘ت˘ي˘ت˘موأا
بعل يأا سضرعت لاح يفو ،طقف
،فاق˘يإÓ˘ل ه˘صضر˘ع˘ت وأا ة˘با˘صصإÓ˘ل
ليدب عافد بلق كانه نوكي نلف
ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ن˘˘م ىو˘˘صس ه˘˘ل
.وخوارأا دلانور يف لثمتيو
و˘ه˘ف ط˘˘صسو˘˘لا ط˘˘خ ز˘˘كر˘˘م ا˘˘مأا

ينولاتاكلا قير˘ف˘ل˘ل ط˘خ ل˘صضفأا
يد يكنيرفو وليم رثرآا دوجوب
يجريصسو سشتيتيكار نافيإاو غنوي
،لاد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترآاو سست˘˘ي˘˘كصسو˘˘ب
ف˘يدر˘لا ي˘ب˘عل ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
.ودلوك سسكيلأاو غيوب يكير
ةرغث كانهف يموجهلا طخلا امأا

مقر مجاهم دوجو مدعب ةحصضاو
عم ،زيراوصس سسيول ةباصصإا دعب9
ةباصصإÓل يليبميد نامثع بايغ
ىلع نيتيصس دمتعي ثيح ،اًصضيأا
نامز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأاو ي˘صسي˘م و˘ي˘ل
يتاف وصسنأاب عفدلا عم مئاد لكصشب

لا˘˘م˘˘كت˘˘صسل ثلا˘˘ث م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ك
.يموجهلا تنديارتلا

يأا فا˘ق˘يإا وأا ة˘با˘˘صصإا لا˘˘ح ي˘˘فو
هجتيصس ،موجهلا طخ نم بعل
ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
يارو يبآا يكوريه نيب رايتخÓل
. وريفاصس يكيكو جانام

مÓحأإ ددهُي يزيلجنإإ يدان
ليل ةرهوج مسض يف ديردم لاير

زمياتلا ىفحصص لصسارم ،زليتصساك ناكند دافأا
لصساكوين نأا ،نيتيناطيربلا دروكير يليدو
فيصصلا يف سضرع ميدقتل ططخُي يزيلجنإلا
يراكبوب يصسنرفلا ،ليل مجن مصضل لبقملا
.يراموصس
ريبك مامتهاب اًماع02 ـلا بحاصص ىظحيو
ةيبوروألا ةبخنلا ةيدنأا نم ددع نم اًصضيأا

.ينابصسإلا ديردم لاير مهتمدقم يفو
يف يصسنرفلا (تروبصس01ول) عقوم فصشكو
لعفلاب اًصضرع مدق لصساكوين نأا قباصس تقو
وروي نويلم54 ةميقب ليل ىلإا يفناج يف
.يراموصس تامدخ ىلع لوصصحلل
هعنقأا يراموصس ليكو نأا دراولا ريرقتلا ركذو
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلاو سسيا˘˘ب˘˘كا˘˘م˘˘˘لا سضر˘˘˘ع سضفر˘˘˘ب
ع˘م ة˘صصا˘خ ل˘صضفأا ة˘صصر˘ف ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
ةيبوروألا ةيدنألا نم هب ديازتملا مامتهلا
.ةريبكلا

لوصصحلا يف بغري ليل نأا ريرقتلا فاصضأاو
طخ مجن نع لزانتلل وروي نويلم06 ىلع
.باصشلا هطصسو
ةارابم92 بعل يراموصس نأا ركذلاب ريدجلا

م˘صسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘يدا˘ن ع˘م
مهلÓخ عنصصو تاقبا˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج با˘صسح˘ل
.اًدحاو اًفده

نمث عفدي نأإ ىسشخي ابيك
يسسليسشت عافد لكاسشم

اغلابازيرأا ابي˘ك يرود˘لا ي˘نا˘ب˘صسإلا ى˘صشخ˘ي
نمث عفدي هنأا يصسليصشت قيرف ىمرم سسراح
ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةيعافدلا قيرفلا لكاصشم
.‘‘نصص اذ‘‘ ةفيحصص هتدكأا امل اًقفو
يف سسراح ىلغأا نأا ىلا ةفيحصصلا تراصشأاو
درا˘ب˘مل كنار˘˘ف رار˘˘ق بب˘˘صسب سشهد م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ىلع هصسولجو قيرفلا ليكصشت نم هداعبتصساب
موي يتيصس رتصسيل ةارابم يف ءلدبلا دعاقم
.يصضاملا تبصسلا
م˘ج˘ن˘لا نأا ى˘ل˘˘ع تدد˘˘صش ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ن˘˘كل
نويلم6.17 هتفلكت غ˘ل˘ب˘ت يذ˘لا ي˘نا˘ب˘صسإلا

هناكم ةداعتصسل براحيصس ينيلرتصسإا هينج
ةرتفلا لÓ˘خ جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘صس بع˘ل˘م ي˘ف
دقل‘‘ :ابيك نم برقم ردصصم لاقو.ةلبقملا

يف مييقتلاو داعبتصسÓل هصضرعت نم مدُصص
لاتقلا ىلع ممصصم هنكلو ،ةريخألا ةارابملا

52) ابيك طاقصسإا متو.‘‘هلبقتصسم لجأا نم
ل˘حو درا˘ب˘مل ةدا˘ي˘ق تح˘ت ةر˘م لوأل (ا˘˘ما˘˘ع
تهتنا يتلا ةارابملا يف وريياباك ىلليو هلحم
ينابصسإلا رعصشيو.رتصسيل يف2‐2 لداعتلاب
ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا د˘ع˘ب ق˘ل˘ق˘لا˘ب ي˘لود˘˘لا

ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ه˘نا˘كم˘ب كصسم˘ت˘لا ي˘ف بغر˘˘يو
نوكيل ايخ يد دي˘ف˘يد ه˘ن˘طاو˘م ع˘م ق˘با˘صست˘ي
ورو˘ي ا˘بوروأا ة˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف لوألا را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا

هقيرف ىمرم سسراح درابمل رذحو.0202
لاق ثيح هتلازإا متي دق هنأا نم اًموي11 لبق
يف اًفده43 هقيرف ىقلت يذلا ،زولبلا بردم
يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م52
دوجو يف اًقداصص ا˘ب˘ي˘ك نو˘كي˘صس‘‘ :زا˘ت˘م˘م˘لا
كلذل ،فادهألا انتفلك يتلا ءاطخألا سضعب
.‘نيصسحت ىلإا جاتحي
ىلع ةل˘تا˘ق تا˘قوأا ي˘ف فاد˘هأا ا˘ب˘ي˘ك ى˘ق˘ل˘تو
مامأا اًرخؤوم اهصضاخ يتلا تايرابملا سشماه
.يرودلا يف لانصسرأاو لصساكوين نم لك
عم ملقأاتي هيف لاز ام يذلا تقولا يف نكلو
ه˘لا˘ق˘ت˘نا با˘ق˘عأا ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
رعصشي ،وابل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ن˘م8102 يصساي˘ق˘لا
سسيل أاطخ ىلع هلك يصسليصشت عافد نأا اًصضيأا

.طقف وه
بقار˘ي م˘يد˘ق˘لا ه˘يدا˘ن نأا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تدا˘فأاو
نصسحت كانه نكي مل اذإاو ،بثك نع فقوملا
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن لو˘ل˘ح˘ب ا˘ب˘ي˘ك ف˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
،هل جرخم ميدقتل دادعتصسا ىلع اونوكيصسف
هينج فلأا071 يلاوح غلابلا ابيك رجأا نكل
ةلكصشم نو˘كت˘صس عو˘ب˘صسألا ي˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
.مهل ةبصسنلاب

،ا˘˘˘˘˘˘مور يدا˘˘˘˘˘˘ن بعل بغر˘˘˘˘˘˘˘ي
حتف يف ،زيريب ونورب يليزاربلا

يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘صص
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘م˘صصا˘ع
.ةمداقلا

ه˘تر˘صشن يذ˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
و˘ل˘ل˘يد ير˘ي˘يرو˘˘ك‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
بعÓ˘لا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ‘‘ترو˘ب˘˘صس
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ث˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا
نم امور عم هيصضام يف تامزألا

رهصسلا ةرثكو ةرايصسلاب ثداوح
˘˘مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا ي˘˘ف
جراخ مزÓلا لكصشلاب طابصضنإلا

ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘م˘˘م بع˘˘ل˘˘م˘˘لا دود˘˘ح
.بعلملا لخاد هاوتصسم
ريدملا يصشتارتيب مصض نيح يف
ةر˘م بعÓ˘لا ا˘مور˘˘ل ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ و˘ن˘يرو˘ت ن˘˘م ىر˘˘خأا
يفناج يف ةيو˘ت˘صشلا تلا˘ق˘ت˘نإلا
بعÓ˘ل ه˘˘جو ن˘˘كلو ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

تمق اذإا‘‘ :اهيف Óًئاق ةداح ةلاصسر
جرا˘خ ح˘ب˘صصت˘صس ،ر˘خآا أا˘ط˘خ يأا˘ب
.‘‘يدانلا

مزتلم بعÓلا ةظحللا هذه ىتحو
ثيح هجو لمكأا ىلع تاميلعتلاب

ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م دا˘˘˘ع
را˘ج˘يإلا˘ب لز˘ن˘م ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا

بعلملا ىلإا بهذي ،هئاقصشأا ةقفر
لزن˘م˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي م˘ث ن˘ير˘م˘ت˘ل˘ل
يئاذغلا هماظن˘ب م˘ت˘ه˘يو ة˘عر˘صسب
ةرتفلا يف رمخلا برصش نع علقأاو

وه بعÓلا هلعفي ام لك ،ةريخألا
عامتصسإلاو نصشي˘ت˘صسيÓ˘ب˘لا بع˘ل
.طقف ىقيصسوملا ىلإا
ى˘ظ˘ح˘ي نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب
يف هتاذ تابثإل ةصصرفب بعÓلا
مامأا ةعمجلا موي ةمداقلا ةارابملا
و˘لو˘صسا˘صس ةارا˘ب˘م ي˘ف ،ا˘ي˘نو˘لو˘˘ب
د˘ي˘ج ءادآا بعÓ˘لا مد˘ق ،ةر˘˘ي˘˘خألا

قير˘ف˘لا دار˘فأا ي˘قا˘ب فÓ˘خ ى˘ل˘ع
ثÓث يف يوق لكصشب رهظ ثيح
ءا˘ن˘ثأا ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
ةحارلاب بعÓلا رعصشيو ،ةارابملا
اكيصسنوف ةدايق تحت بعللا يف

.امور بردم
نم لك بعÓلا ركصشي ام ًامئاد
لجأا نم ي˘صشتار˘ت˘ي˘بو ا˘كي˘صسنو˘ف
يف هتر˘صسأا كر˘ت د˘ق˘ل ،ه˘ب م˘ه˘ت˘ق˘ث
هل مهترا˘يز ل˘مأا ى˘ل˘ع ل˘يزار˘ب˘لا
˘ما˘قو ،ا˘˘مور ي˘˘ف بير˘˘ق ل˘˘كصشب
ىت˘ح ق˘ير˘ف˘لا ع˘م د˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب
نويلم7.1 لباقم1202 وينوي
نم مغرلابو ،مصسوملا يف وروي
متي نأا نكمملا نم هنأا هتفرعم
تلا˘ق˘ت˘نإلا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب
يف بغري بعÓلا نأا لإا ةمداقلا
.نكمم لكصش لصضفأاب روهظلا

ةنولسشرب يف ةيوق ةلسضعم هجإوي نيتيسس

امور عم ةديدج ةحفسصو زيريب ونورب

ةمئاق ىلإإ دوعي ينيلليك
لاطبألإ يرود يف سسوتنفوي

سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي يدا˘˘ن و˘˘لوؤو˘˘صسم ما˘˘ق
يتلا قيرفلل ةيئاهنلا ةمئاقلا ميلصستب
بولغملا جورخ ل˘حار˘م˘ل د˘ع˘ت˘صست
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘لو˘ط˘˘ب ن˘˘م
سسوتنفوي اهيف هجاوي فوصس يتلاو
،يصسنرفلا نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا هر˘ي˘ظ˘ن

.ةعرقلا هترفصسأا ام بصسح ىلع
عفادم ينيل˘ل˘ي˘ك و˘ي˘جرو˘ج دو˘ع˘يو
قيرفلا ةمئاق ىلإا زوجعلا ةديصسلا
تاعومجملا رود ن˘ع ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب
يناع˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإلا بب˘صسب
.بعÓلا اهنم
تاباصسح جراخ لاريميد جرخ امنيب
لجأا نم سسوتنفوي بردم يراصس
.ينيلليكب هلادبتصسإا

‐: يلاتلاك قيرفلا ةمئاق تءاجو
نوفوب ‐ ينزيصشت : ىمرملا ةصسارح
.ويلوصسنيب ‐
ينيلليك ‐ ويليصشت يد : عافدلا طخ
سسكيلأا ‐ تخيل يد ‐ يصشتونوب ‐
.يناغور ‐ وليناد ‐ وردناصس
يماصس ‐ سشتينايب : طصسولا طخ
‐ روكناتنيب ‐ يدويتام ‐ ةريصضخ
.يزمار
˘˘˘‐ ودارداو˘˘˘ك : مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘خ
و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ‐ ا˘ت˘صسو˘ك سسÓ˘غود
يكصسدرانريب ‐ نياوغيه ‐ ودلانور
.لابيد ‐



 زتيم عم قأر ءأدأ مدق

ناكم زجحيو سسافان ىلع قوفتي اجديكوأإ
 «1غيللإ» نم22ـلإ ةلوجلإ ةليكسشت يف
بعل يرئازجلا يلودلا سسراحلا اجديكوا ردنصسكلأا لصصاو

ةرم نكمت امدعب ،اصسنرف يف ثدحلا ةعانصص ،يصسنرفلا زتيم يدان
نم22ـلا ةلوجلل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف ناكم زجح نم ىرخأا
.«1غيللا»

،ريبك ءادأا ميدقت نم رصضخلا عم ايقيرفإا لطب اجديكوا نكمتو
زربأا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نا ىر˘خأا ةر˘م د˘كؤو˘ي˘ل ،ةر˘ي˘خألا ه˘يدا˘ن ةارا˘ب˘م ي˘ف
سسافان روليك ىلع هئادأاب قوفتيل ،يصسنرفلا يرودلا يف سسارحلا

 .نامريج ناصس سسيراب يدان ىمرم سسراح
ب.نمؤوملأ دبع

راسصنألأو ةبوقعلأ ذفنتسسأ «ناكلأ» يف بعل لسضفأأ
 هيلع نولوعي

يبرإد يف نÓيم ةحلسسأإ إربإإو رسصان نب
 رتنلإ مامأإ بسضغلإ

رصصان نب ليعامصسإا ةدوع نم يلاطيلا نÓيم يدان ديفتصسي
،رتنلا يدان مامأا ةمداقلا ةارابملا يف ،يرئازجلا يلودلا مجنلا
يتلا ةيلآلا ةبوقعلا رصضخلا بعل ذفنتصسا امدعب ،يديلقتلا ميرغلا

ناطلصسلا ةدوع ةهجاوم˘لا فر˘ع˘ت˘صس ا˘م˘ك ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘صسم تنا˘ك
.هنم ىناع يذلا ماكزلا نم يفصش يذلاو سشتيفوميهاربا ناتلز

اتيزاغل‘‘ مهتمدقم يف ةيلاطيإلا ةفاحصصلا توفت ملو اذه
يف «اربا»و رصصان نب ةدوع نع ثيدحلل ةصصرفلا «تروبصس وليد
ة˘ح˘ل˘صسأا زر˘بأا نار˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأا ة˘ح˘صضو˘م ،بصضغ˘˘لا ي˘˘براد
لابصشأا ةردق مد˘ع ل˘ي˘لد˘ب ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف «ير˘ي˘نو˘صسور˘لا»
،ةريخألا ةارابملا يف انوريف سسÓيه ىلع زوفلا يلويب ونافيتصس
قباصسلا يديوصسلا يلودلا مجنلا هليمزو ايقيرفإا لطب باغ امدعب

.يصضاملا ءاقللا نع
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا برد˘˘م˘˘لا نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘صضأاو

ناديم طصسو «ومانيد» رصصان نب ةدوع ىلع لوعي «يدرابمللا»
يبرادلا طاقنب زوفلل يدانلا ةدايقل «اربإا» فادهلا هليمزو نÓيملا
ةلصصاوملو ةهج نم ةمدقملا وحن رثكأا بيترتلا ملصس قلصستل
 .ىرخأا ةهج نم ةيباجيلا جئاتنلا ةلصسلصس

اهنم دافتسسأ يتلأ ةحأرلأ نأأ أودكأأ راسصنألأ
 يبرأدلأ لبق ةديفم رسصان نب

مهللدم بايغ ىلإا نÓيم يدان راصصنأا قرطت ،رخآا بناج نم
لداعت˘لا م˘غرو ،ا˘نور˘ي˘ف سسÓ˘ي˘ه ةارا˘ب˘م ن˘ع ر˘صصا˘ن ن˘ب د˘يد˘ج˘لا
يف بعل لصضفأا نأا دكأا عيمجلا نأا لإا ،زوفلا مدعو يباجيإلا

ميدقتل ةوقلا هحنمي ام ةحار نم دافتصسا ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
 .رتنلا دودللا ودعلاو ميرغلا مامأا يبرادلا يف ريبك ءاقل

ب.م.يرسسيإأ
 عاطقلل ةيتحتلأ ىنبلأ ةيوقتل ةهجوم

 «افيفلإ» نم ةماه لإومأإ نم ديفتسست «فافلإ»
قودنصص ءاصشنإا «افيفلا» ،مدقلا ةركل يلودلا داحتلا حرتقا

نم ،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا عم نواعتلاب رلود رايلم ةميقب
يف امب ،«ءارمصسلا ةراقلا» يف ةيصساصسألا ةينبلا يف رامثتصسلا لجا
.ايقيرفإا بعÓم عيمج كلذ

ديفتصسيصسف حرتقملا اذه «فاكلا»و «افيفلا» دامتعا لاح يفو
ةئيهت ةداعإل ،ةمرتحم غلابم نم مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
،بو˘ل˘ط˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘ل˘ل ى˘قر˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘م˘لا

.بيرقلا لبقتصسملا يف ةيراقلا تاصسفانملا ناصضتحل
يف هتكراصشم دنع يلودلا داحتلا سسيئر ،ونيتنافنا حرتقا امك

ثادحتصسا برغملاب ،يقيرفإلا داحتÓل ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا
ةديدج تاردابم نع ثحبلا ةرورصض عم «يقيرفإا يرود» ةلوطب
ةطخو ةينطولا تابختنملاو تاديصسلاو نيئصشانلا تاصسفانم يف
يفو ،نيفرتحم ماكح نيوكت عم ،ةطقن ةئام نم «ديصشرلا مكحلل»
 .«فاكلا» نوؤوصش يف » اهلخدت ةياهن «افيفلا» تدكأا ،ريخألا

ب.نمؤوملأ دبع

 «1 غيللإ»ـل ةيلاثملإ ةليكسشتلإ جراخ يوإدوب
ةمئاقلا نم يرئازجلا يلودلا بعÓلا يوادوب ماصشه دعبتصسا

مغر «1غيللا» يصسنرفلا يرودلا يف22ـلا عوبصسأÓل ةيلاثملا
مامأا هقيرف اهيف زاف يتلا ةارابملا يف همدق يذلا ديجلا ىوتصسملا
.نويل كيبملوا

يدانل قباصسلا بعÓلا ناب ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص تدكأاو
نكل ،عوبصسأÓل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف دجاوتلا قحتصسي ناك وداراب
ليجصست ةيلصضفأا هل ناك يذلا زتيم بعل تيغنا تراتخا  ةطبارلا

.يرئازجلا مجنلا ىلع ةيولوألا هل تناك يذلا نيفده
يف امهم ارصصنع حبصصأاو هلاوحأا نصسحأا يف راصشب نبا نأا ملعلل

يف ةديج ةمÓع ىلع لصصحت هنا ريكذتلل ،ارييف كيرتاب ةليكصشت
مييقت ىلع لصصح نيأا ،يصسنرفلا يرودلا نم ةريخألا هتارابم
8/01.
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ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ج د˘˘˘عو
را˘˘صصنأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
لايدنوم غولبل ايقيرفإا لاطبأا
ه˘˘˘نأا ا˘˘˘ح˘˘˘صضو˘˘˘م ،2202رطق
بع˘˘˘˘صشلا حار˘˘˘˘فإل ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسي
ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف لاحلا

جاتلا˘ب ةدو˘ع˘لا بق˘ع9102
،ةنعار˘ف˘لا سضرا ن˘م يرا˘ق˘لا

بردم لصضفأا4 ثدحت امك
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘˘ع ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ةرت˘ف˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ديدع ىلع جرع امك ،ةبعصص
 ...اياصضقلا

نييرئأزجلأ دعأأ»
لايدنوملأ غولبب
أولقنتي نأأ ىنمتأأو

امم رثكأأ ةريفغ دأدعأاب
 «رسصم يف أولعف

يذلا راوحلا ةيادبلا يف
ع˘م ي˘ن˘طو˘لا بخا˘˘ن˘˘لا هار˘˘جأا
د˘كأا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لا
نأا ايقيرفإا يف بردم لصضفأا
لهأاتلا نو˘فد˘ه˘ت˘صسي ر˘صضخ˘لا
نأا احصضوم ،رط˘ق لا˘يد˘نو˘م˘ل
نلو ادج ايوق راصص بختنملا
لايدنوملا ةقا˘ط˘ب ي˘ف طر˘ف˘ي

،ةيرئازجلا ريهامجلا داعصسإل
ن˘ح˘˘ن» :دد˘˘صصلا اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘قو
انيدلو ،ايو˘ق ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م كل˘م˘ن

لايدنوم غولبب ربكا حومط
بر˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو ،2202 ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
،ةحودلاب ادعوم نييرئاز˘ج˘ل˘ل
داد˘˘عألا نو˘˘كت نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأاو
لاحلا هيلع ناك املثم ةريفغ
،«ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ر˘صصم ي˘ف
داعصسإل ىعصسن نحن» :عباتو
بع˘ل˘نو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘صشلا
قيقحتلو دلبلا لجأا نم امئاد
بخا˘˘ن˘˘لا ح˘˘م˘˘لأا ا˘˘م˘˘˘ك ،«كلذ
نيبعÓ˘لا سضع˘ب نأا ي˘ن˘طو˘لا
مهراو˘صشم˘ل اد˘ح نو˘ع˘صضي˘صس
» :لا˘قو م˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك د˘˘ع˘˘ب

،سصا˘خ يد˘ح˘ت م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك
ةريخألا ةصسفان˘م˘لا نو˘كت˘صسو
رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘م˘صسألا د˘يد˘ع˘˘ل
ام اذ˘هو ي˘ح˘لو˘ب˘مو ي˘لو˘غ˘ف
 .«ارخا اعباط اهحنمي

بيردتب ملحأأ نكأأ مل»
مقاطلأ ركسشأأو رسضخلأ
 «هومدق ام ىلع ينفلأ

برد˘˘˘م˘˘˘لا دا˘˘˘عو اذ˘˘˘˘ه
هيلوت نع ثيدحلل يرئازجلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘مز
ـل افل˘خ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
هنا احصضوم ،زاراكلأا سساكول
بيرد˘˘ت˘˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘كي م˘˘˘ل
امب مايألا نم موي يف رصضخلا
ةرك يف طقف ركفي ناك هنا
،ا˘ب˘عل نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا

نأا ن˘˘كم˘˘ي ل » :در˘˘ط˘˘ت˘˘˘صساو
م˘ل˘˘حا م˘˘لو ،م˘˘كي˘˘ل˘˘ع بذ˘˘كا
ي˘نأل ،اد˘بأا ر˘صضخ˘لا بيرد˘ت˘ب

ةر˘ك ى˘ل˘ع ز˘كرأا ا˘م˘ئاد تن˘˘ك
%001 ة˘ب˘صسن˘ب ط˘ق˘ف مد˘˘ق˘˘لا

ملو اذه ،«ابعل تنك امدنع
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م تو˘˘ف˘˘˘ي
،9102 «ناك»ـب ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا
ءا˘صضعأا˘ب ةدا˘صشإÓ˘ل ة˘صصر˘ف˘˘لا
ءافخلا لاجرو ينفلا مقاطلا

ر˘ي˘ث˘˘كلا او˘˘مد˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘م
،ةيصضاملا ةرتفلا يف رصضخلل

سسارو˘ب ز˘يز˘ع م˘ه˘صسأار ى˘ل˘ع
و˘˘نا˘˘مرو سسار˘˘˘ح˘˘˘لا برد˘˘˘م
:درطتصساو ،يندبلا رصضحملا
عيمجلا ناكلاب جيوتتلا دعب»
بردملا ىلع ءوصضلا طلصسي
لاجر كانه نكل ،نيبعÓلاو
ريثكلا اومد˘ق ن˘يذ˘لا ءا˘ف˘خ˘لا
زيزع مهصسأار ىلع ،بختنملل
ةدم هعم تلمع يذلا سساروب

ىلإا ةفاصضإلا˘ب ،تاو˘ن˘صس01
لا˘جر م˘هو ،و˘˘نا˘˘مور جرا˘˘صس
روهظلا نوصضفري نوي˘ق˘ي˘ق˘ح
 .«تاريماكلا مامأا

مدقلأ ةرك قسشعأأ انأأ»
ىلع يلافطأأ مغرأأ نلو

 «اهتسسرامم
يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ك

قباصسلا اي˘ل˘ي˘صسرا˘م كي˘ب˘م˘لوا
عاخنلا دحل ةركلا قصشعي هنأا

تايرابم3 بعلي هلعجي ام
ل هنا احصضوم ،عوبصسألا يف
هئانبأا ىلع سضرفي نأا نكمي
،بع˘ل˘لا ة˘صسرا˘م˘م مداو نا˘ير
ا˘˘نأا» :دد˘˘صصلا اذ˘˘ه˘˘ب حر˘˘صصو
3 بعلأاو مدقلا ةرك قصشعا

يف ءا˘قد˘صصألا ع˘م تا˘يرا˘ب˘م
يد˘˘ل» :ع˘˘با˘˘˘تو ،«عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا

مدآاو ،تاونصس6 ناير ،نيلفط
ةرك نوب˘ح˘ي م˘هو ،ة˘ن˘صس11
مهمغرأا ل ينكل ،اريثك مدقلا

نكل ،مد˘ق˘لا ةر˘ك بع˘ل ى˘ل˘ع
م˘ه˘ع˘فد يور˘كلا ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
ر˘مأا اذ˘هو ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك بح˘˘ل

د˘كأا ر˘ي˘خألا ي˘فو ،«ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ر˘ع˘صشي ه˘نا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ةحارلاب

،رطقب ةؤو˘لؤو˘ل˘لا ةر˘يز˘ج ي˘ف
ىلإا هتلئاع ذخأاي هنأا افيصضم
 .ةعمج موي لك كانه

تناك اسسنرف ةهجأوم»
يذلأ فدهلأو ةسصاخ

ىمرم يف هتلجسس
 «ىسسني ل زيتراب
لوح لاؤوصس ىلع هدر يفو

يت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا

يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تع˘م˘ج
ة˘ن˘˘صس ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
ينطولا بخانلا دكأا ،1002
˘ما˘مأا ،ا˘صصا˘خ نا˘ك ءا˘ق˘˘ل˘˘لا نأا

لاطبأاو ملاعلا لاطبأا بختنم
،تقو˘˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘بوروأا

ةر˘ح˘لا ة˘ل˘كر˘لا نأا ا˘ح˘˘صضو˘˘م
يف اهلج˘صس ي˘ت˘لا ةر˘صشا˘ب˘م˘لا
،ى˘˘صسن˘˘ت ل ز˘˘ي˘˘ترا˘˘ب كا˘˘ب˘˘˘صش
ي˘لا˘ح˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو
بع˘˘˘ل» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ر˘˘˘صضخ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،اصصاخ ىقبي ةلثامم تايرابم
تايرابم ديرن ام امئاد نحنو
فوقولل ،يلاع ىوتصسم تاذ
فدهلا» :عبا˘تو ،«ا˘ن˘ئادأا ى˘ل˘ع
ىركذو ىصسني ل هتنود يذلا

تيأار ديدصستلا لبقو ،ةعئار
،ير˘ن˘ه ن˘م نو˘كم˘لا راد˘ج˘لا

فوبولو يتوب ،ارييف ،ناديز
نكأا مل ةماقلا لاوط مهعيمج
ي˘ف ن˘كل ،ى˘مر˘˘م˘˘لا د˘˘ها˘˘صشأا
قوف اهع˘صضو ترر˘ق ر˘ي˘خألا
 .«كلذ يف تحجنو رادجلا

ةينطولأ ةلوطبلأ»
داجيإأ انيلعو ةسضيرم

 «لولحلأ
ثد˘˘ح˘˘ت ،ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘فو

ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘حد˘˘لا برد˘˘م
،ةينطولا ةلوطبلا نع قباصسلا
ىلع ابيهر اعجارت فرعت يتلا

احصضوم تايوت˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
كرحتلاب بلاط˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا

لصضفأا لاقو لولحلا داجيإل
ة˘ن˘صس ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘ف برد˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا» :9102
نم يناع˘ت قر˘ف˘لاو ،ة˘صضير˘م
كرحتلا انيلعو ةريثك لكاصشم
 .«لولحلا داجيإا لجأا نم

لاغنسسلإ :ياغ
ناقحتسسي رئإزجلإو

سسأاكب جيوتتلإ
9102 ايقيرفإإ
م˘ج˘ن يا˘غ ا˘صسيردا ف˘صشك

سسيرابو يلاغنصسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تيزاغل» عقومل نامريج ناصس
اد˘بأا سسن˘ي م˘ل ه˘نا «كا˘˘ن˘˘ي˘˘ف ود
مامأا اهب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا ةرا˘صسخ˘لا
يئاهن يف يرئازجلا بختنملا
.رصصمب «ناكلا»

ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘˘صسو ح˘˘˘˘صضوأاو
ا˘م˘بر ه˘نا «ا˘غ˘نر˘˘ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘صسأا»
ن˘ل ه˘˘ن˘˘كل ةرا˘˘صسخ˘˘لا عر˘˘ج˘˘ت
ا˘ن˘ك»: در˘ط˘ت˘صسا ،اد˘بأا ا˘ها˘صسن˘ي
ثيح ،بقللاب جوتن نأا لصضفن

جا˘ت˘لا˘ب زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘˘صسن ا˘˘ن˘˘ك
ةبصسنلاب رمألا سسفنو يراقلا
نوكي نأا بجي نكل ،رئازجلل
 .«طقف دحاو رصصتنم

 ز.صس

 بعÓملأ ىلإأ هتدوع خيرات صسرام حتافلأ

 جÓعلإ يقلتل اسسنرف ىلإإ لقنت يرمعلإ نب
يدوعصسلا بابصشلا يدان بعلو ،يرئازجلا يروحملا عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج لقنت

.اهنم يناعي يتلا لصصفملا ىوتصسم ىلع ةباصصإلا نم سصلختلاو جÓعلا يقلت لجأا نم اصسنرف ىلإا
ببصسب ،عيباصسأا3ـل بعÓملا نع بيغيصس ايقيرفإا لطب نأا يدوعصسلا بابصشلا يدان فصشكو
،ةيمصسرلا ةصسفانملل هتدوع نوكت نأا ىلع جÓعلا يقلتل اصسنرف ىلإا رفصسلا ررقي هلعج ام ةباصصإلا

.لبقملأ صسرام رهسش ةيأدب يف
سصبرت لÓخ هدجاوت يف لمأايو برق نع ،هعفادم ةيعصضو ينطولا بخانلا عباتي ،رخآا بناج نم

راطإا يف ةجودزم ةهجاوم يف ،يوبابميز بختنم «نوبراحملا» يقÓي امدنع مداقلا سسرام رهصش
امهافت رهظأا قباصسلا لئابقلا ةبيبصش قيرف بعل ناو اميصسل ،1202 ايقيرفإا مامأا سسأاك تايفصصت

 .ةريخألا «ناكلا» لÓخ يدنام عم اريبك
ب.م.يرسسيإأ

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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دادزولب بابصش قيرف لصصاوي
بيتر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م˘ب بور˘ه˘لا

نع طاقنلا قراف عفر ثيح
طاقن5 ـب نيقحÓملا برقا

زو˘˘ف˘˘لا ر˘˘ثا كلذو ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
يلهأا باصسح ىل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا
لوادت ةلماك ةيعابرب جربلا

رارج نم لك اهليجصست ىلع
ي˘ل˘هألا ع˘فاد˘˘مو لو˘˘ح˘˘ل˘˘بو
اذه دويع˘صس ى˘ت˘حو سشو˘م˘ح
يف امود ةبيتك تننفت دقو
ي˘با˘ج˘يإا د˘ج دودر˘م م˘يد˘˘ق˘˘ت

ع˘م ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘ي ل˘˘كلا ل˘˘ع˘˘ج
ة˘˘ير˘˘ح˘˘˘صسلا تار˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا

عفد يذلا ديجلا ذاوحتصسلاو
كابصش كد ىلإا يدانلا ةلجعب
. ةيعابرب سسفانملا

دودرملأ» :رأرج
ذأوحتسسلأو يباجيإلأ

انل حمسس يلاثملأ
ةلباقملأ رييسستب

«ديج لكسشب
رارج بعÓلا قلع دقو اذه
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا بق˘ع
ىلع ينثي حار ثيح يلهألا
نم ز˘ج˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا

حمصس يذلاو سشتوكلا فرط

فوفصص يف بعللا سشاعتناب
ءيصش مهأا» :لاق دقو ةبيتكلا
جربلا باصسح ىلع انزوف يف
ع˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘لا دودر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘ك
ىن˘م˘ت˘ن د˘ي˘ج˘لا ذاو˘ح˘ت˘صسلاو
لاونملا سسفن يف ةلصصاوملا
ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘ب ر˘˘ث˘˘كأا بور˘˘ه˘˘ل˘˘ل
ا˘ن˘ل˘مأا نأاو ة˘صصا˘خ بي˘تر˘˘ت˘˘لا
بقللا غولب يف اريبك ىقبي
يذلا رمألا مصسوملا ةياهن عم
دعب ةيو˘ق ا˘ن˘تدو˘ع ل˘ع˘ج˘ي˘صس
يصضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘لا
. ةيروهمجلا سسأاك بقلب

 صشامر ماسشه

ىلع لئابقلا ةبيبصش نوكيصس
ة˘ي˘صسمألا هذ˘ه ما˘ه د˘ج د˘عو˘م
غولبو زوفلا قيقحت لجأا نم
ةيدو˘لو˘م˘لا ة˘ق˘فر˘ب ة˘فا˘صصو˘لا

نيصسح رصصن فيصضتصسي نيح
دج هطاقن ىقبت ءاقل يف ياد
سسفان˘م˘لا˘ف ن˘ي˘يدا˘ن˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع ر˘˘صصي
تاباصسح نع هد˘ع˘ب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو طو˘˘ق˘˘˘صسلا
ةرا˘ثإلا ي˘ف ة˘م˘ق ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ن˘م ه˘فد˘ه ل˘˘كل نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
ةهجاوم˘لا نأا ر˘كذ˘ي ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
بردملل روصضح لوأا فرعتصس
ي˘نا˘ف˘لز˘˘لا ن˘˘ما˘˘ي ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا

ليلقتلا ىلإا ىعصسيصس يذلاو
نم يرانكلا ءاصصقإا ةأاطو نم
. ةيقيرفإلا ةصسفانملا

نم دب ل» : يدأدع
ةفاسصولأ غولبل راسصتنلأ

ةيفيك نع ثحبلأو
 يبرايسسلأ ةسسفانم

«بقللأ ىلع
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
ى˘˘ن˘˘ثأا ثي˘˘ح يداد˘˘ع بعÓ˘˘لا

ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘صضا˘ير˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا با˘˘صسح
ةرورصض ىلع دكأاو يصسنوتلا

ل˘جا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘˘عا˘˘صضم
ى˘لإا يدا˘ن˘لا˘ب ر˘˘ث˘˘كأا جور˘˘خ˘˘لا

ىلع سسفانتلاو بيترتلا ةمدقم
ةحاتم ةيناكمإلا نأا امب بقللا

» : ددصصلا اذه يف لاق دقو
بجو خ˘خ˘ف˘م ة˘ير˘صصن˘لا ءا˘ق˘˘ل
ليجصست ةيفيك ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا
نا˘˘م˘˘صضل مد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو فاد˘˘هألا
اندعاصست يتلا ثÓثلا طاقنلا
انل حمصستو انتاف ام كرادت يف
. بقللا ىلع سسفانتلل ةدوعلاب

ةدافتسسلأ ديرن» :مهديسس
صسفانملأ قاهرإأ نم

«ةيباجيإأ ةجيتن قيقحتل
م˘هد˘ي˘صس ط˘˘صسو˘˘لا بعل د˘˘كأا
ةيرصصنلل ديد˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘صسم˘لا
ةصصرف نوكتصس ةهجاوملا نأاب
قا˘هرإلا لÓ˘غ˘ت˘˘صسا ل˘˘جا ن˘˘م
ءاقفر هنم يناعي يذلا ريبكلا
مد˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ةو˘نو˘ب
لاق دقو بيترتلا ملصس يف رثكأا

ديجلا سضوافتلا انيلع بجو » :
نأاو ةصصاخ ءاقللا تايطعم عم
نوكيصس ريخألاو لوألا فدهلا
لداع˘ت˘لا˘ب ل˘قألا ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘لا

ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘˘م كرد˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
ةلهولا ذن˘م ط˘غ˘صضلا ا˘ن˘ي˘ل˘عو
سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لوألا

يذلا قاهرإلا نم ةدافتصسلاو
ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل با˘˘˘صصأا
يتلا ةينوطاراملا تاهجاوملا

. ارخؤوم اهل عصضخ

صشامر ماسشه

مهايإون نودكؤويو بيترتلإ ةدايرب نودعتبي ةبيقعل ءانبأإ

ةنيابتم فإدهأاب ةيوقو ةريثم ةإرابم يف ةيرسصنلإ لبقتسسي «يرانكلإ»

يإد نيسسح رسصن ‐ لئابقلإ ةبيبسش
54:81ـلأنم ةيأدب مويلأ لوألأ مسسقلأ نم61ـلأ ةلوجلأ نع ةرخأاتم ةأرابم

ةيدولوم قيرف ةرادإا تعمتجا
برد˘م˘لا ع˘م ،سسمأا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سضوافتلا لجا نم زيغن ليبن

د˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘قو ةد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
انملعو ،ةرط˘صسم˘لا فاد˘هألاو
ه˘نا ة˘صصا˘خ˘لا ا˘نردا˘˘صصم ن˘˘م
ي˘ت˘لا ما˘˘صسق˘˘نلا ة˘˘لا˘˘ح م˘˘غر
ةيوه ببصسب ،ةرادإلا اهفرعت
زيغن نأا لإا ديدجلا بردملا
ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل بر˘˘˘˘قألا نو˘˘˘˘كي
يفو ،قيرفلل ةينفلا ةصضراعلا

قافتا ة˘ي˘صضرأل ل˘صصو˘ت لا˘ح
بردم˘لا نو˘كي˘صس ز˘ي˘غ˘ن نإا˘ف
.ديمعلل ديدجلا

سساملأا لقنت ،رخآا بناج نم
ماعلا ر˘يد˘م˘لا ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
يبملوألا بكرملا ىلإا ،سسمأا

ل˘جأا ن˘م فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘˘م
ةيبيرد˘ت˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘ع˘با˘ت˘م

ةهج نم يدانلا اهصضاخ يتلا
ةهج نمو ،«طوجح» قحلمب
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘لو
ثي˘ح بع˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب لا˘˘غ˘˘صشألا
دعب ةيد˘نألا د˘ي˘م˘ع دو˘ع˘ي˘صس
راد» ـل ميمرتلا لامعأا ءاهتنا
هيصسفانم لابقتصسل «عرصشلا
.ةلوطبلا يف

ب.م.يرسسيإأ

رئأزجلأ ةيدولوم
«طوجح» قحلمب ريسضحتلأ يف عرسشي ديمعلأ

ىلإا ةذوخ ميرك ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا بردم ىعصسي
ثحب لÓخ نم لبقملا تبصسلا ءاقل يف ةراطصسوصس ةتغابم
ىلإا باهذلاب يدانلل حمصست ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ةجاح ىدم بردملا كرد˘يو اذ˘ه ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب ف˘ي˘ط˘صس
ىلع هراوصشم ةلصصاومب يدانلل حمصسي رخآا سسفنتم ىلإا ةبيتكلا
رظتنملا نمو اذه سسأاكلا ىتح وأا ةلوطبلا يف ءاوصس هجو لمكأا
ةليكصشتلا ىوتصسم ىلع تارييغتلا سضعب سشتوكلا يرجي نأا
. ةمقلاب ةينعملا ةيصساصسألا

ةÒغسصو ةÒبك لك نودو صسمأأ «ةراطسسوسس» نياع
قافو مامأا سسمأا ةراطصسوصس ءاقل ةعباتم سشتوكلا لصضفو اذه
دصصق كلذو سسفانملا سصخت ةريغصصو ةريبك لك نودو فيطصس
ةميق بردملا كردي ثيح نيغولوب يف تبصسلا اذه مهتتغابم
رظتنملا نم ىرخأا ةهج نم داحتلا مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحت
ةدوبدبو يحلاصص يئانثلا ةداعتصسا ىلع ينفلا مقاطلا لمعي نأا

ةهجاوم نأا ركذي ةلباقملا موي امهدحا نم ةدافتصسلا لمآا ىلع
سسا يصسلا عمجتصس يتلاو يقارب بعلم ىلإا اهليوحت مت لامآلا
. لاوز ةدحاولا نم ةيادب ةيدولوملاب يصس
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سسأاكلإو ةلوطبلإ نوطإرامل ريسضحتلإ يف عرسشي داحتلإ

ةركسسب داحتإ
ءاقبلأ نوفدهتسسي «نابيزلأ ءانبأأ»

ةركصسب داحتا يدان عرصشي
نم ةيادب ةيدجلا رومألا يف
لقن˘ت˘ي˘صس ن˘يأا د˘غ˘لا ة˘ي˘صشع
ةمصصاعلا ىلإا داحتلا دفو
ىلع وداراب يدان ةهجاومل
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت لمآا
كراد˘ت˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘˘صست
عصضو ىلع لمعلاو عيرصسلا
ةصصاخ ةروصصلا يف ةبيتكلا

لوا˘˘ح˘˘ت ة˘˘يد˘˘نألا ل˘˘˘ك نأاو
ةيدنألا ةبكوك نم جورخلا
اذ˘ه طو˘ق˘˘صسلا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لا

ةر˘˘˘˘كلا قا˘˘˘˘˘صشع ل˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘يو
ةدا˘ع˘ت˘صسا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘كصسب˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘خد بعÓ˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ

ثي˘ح ة˘با˘˘صصإا ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
رار˘˘˘ق ذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا د˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘كي
. سسمأا ةكراصشملا

يتدوعب ديعسس» :يوانكل
مسسوملأ ماتخ ديرنو

» مزÓلأ لكسشلاب
ح˘˘˘ل˘˘˘ي ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع يوا˘˘ن˘˘˘كل برد˘˘˘م˘˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘صسم ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصت

يتلا تاميعدتلا عم اميصسل
يف دكأا ثيح قيرفلا اهفرع
نأا˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘صشما˘˘˘˘˘˘ه ثيد˘˘˘˘˘˘ح
ع˘فر˘ل ةز˘ها˘ج ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘ف يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

كردن» :لاق ثيح نوطاراملا
نوكنصس يتلا ةاناعملا مجح
ةليلقلا تاعاصسلا يف اهيلع
يف وداراب نم اءدب ةمداقلا
مامأا سسأاكلا اهدعبو ةلوطبلا
تايدحت اه˘ي˘ل˘ت˘ل ي˘برا˘ي˘صسلا
امومع ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ىر˘خأا
ا˘م ى˘لإا لو˘صصو˘لا ي˘ف ل˘مأا˘ن
با˘هذ˘لا و˘هو ه˘ي˘˘لإا و˘˘ب˘˘صصن
ءاقل نوكل سسأاكلا يف اديعب
ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي˘˘صس با˘˘˘ب˘˘˘صشلا
رصصن امك ةريغصص ليصصافت
يف ءاقبلا نامصض ىلع حلنو
.«مصسوملا ةياهن
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امود ةدايق تحت ةبيتكلأ نم زيمم ءأدأأ
دإدزولب بابسش جربلأ يلهأأ

بلاطم زاكعوبو ناهي يلهألإ
«ةركملإ» مامأإ لولحلإ داجيإاب
ىلإا جربلا يلهأا قيرف سضرعت

مامأا رصسخ نأا دعب ةريبك ةناهإا
مل ةلماك ةيعابرب دادزولب بابصش
نيمئاصشتملا دصشا اهعقوتي نكي

يتلا ةريبكلا ةداصشإلا دعب ةصصاخ
ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت
هارجأا يذلا سصبرتلا لوح قيرفلل
اذه ةبيقروب ما˘م˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ل˘كصشب ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت م˘˘لو
نأاو ةصصاخ ةلباقملا يف لصضفأا
ق˘ق˘ح˘ي ف˘ي˘ك فر˘ع سسفا˘ن˘م˘˘لا
ةرط˘ي˘صسلا لÓ˘خ ن˘م را˘صصت˘نلا

لوطلا˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا راو˘طأا ى˘ل˘ع
ي˘ب˘عل نأاو ا˘م˘ي˘صسل سضر˘ع˘لاو
. ناديملا يف احبصش اوناك يلهألا

رسضحن مل » : زاكعوب
نوبلاطمو توأأ02 ىلإأ

 مامأأ كرأدتلاب
«ةركملأ ءانبأأ

هنأاب زاكعوب سشتوكلا دكأاو اذه
ناديملا يف هرصصانع فرعي مل

فيك فرع سسفانملا نأاو ةصصاخ
نم اميصسل ءاقللا ىلع رطيصسي

ةيعامجلا ى˘ل˘ع هدا˘م˘ت˘عا لÓ˘خ
ةركلا لعج ام وهو بعللا يف
ءا˘ق˘˘فر ل˘˘جرأا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘خ˘˘ت
ةقيقح» :لاق دقو اذه راتخملب
ر˘˘صضح˘˘ي م˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ل دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ءي˘صشلا ن˘كلو ثد˘˘ح ا˘˘م يردا
حيحصصتل ىعصسنصس اننأا ديكألا

اءدب كلذو اعيرصس يدانلا راصسم
. سسابعلب داحتا ةهجاوم نم

صشامر ماسشه

..ينوزاك ةفÓخل برقألإ زيغن
يبملوألإ بكرملإ دقفت سساملأإو

ةنيطنسسق بابسش
مسساح عوبسسأأ مامأأ «يسس.صسأ.يسسلأ»

«ةراطسسوسس» ـب ةحاطإÓل ةمزÓلإ ةطخلإ زهجي ةذوخ

ىلع يناثلا مويلل اهبارصضإا ةليلم نيع ةيعمج ةليكصشت تلصصاو
ةصصح يناث ءارجإا نع نوبعÓلا بيغت نأا دعب كلذو يلاوتلا
قيرفلا اهصشيعي يتلا ةيعصضولا ىلع اجاجتحا كلذو ةيبيردت
ةعومجملا لعج يذلا رمألا هروجأا يقلت نود نم بعلي يذلاو
لخدت كانه نوكي ىتح بارصضإلا قيبطت ةرورصض ىلع رصصت
ةرادإلا نأا امب ةيئلولا تاطلصسلا ىلع نيلوؤوصسملا فرط نم
رفوت مدع ةجيتن ىرخألا يه اهتلاقتصسا تمدقو اهدي تعفر
يدانلل نصسحأا ريصسب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا

. ةعقوتم ريغو ةيباجيإا جئاتنلا نأاو ةصصاخ
يدانلل ءيسش لك أوققح نوبعÓلأ» :ديسص نب

«مهتهجأوم نع نوزجاع نحنو
تمت يذلاو ديصص نب سسيئرلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه
ةنجل يلوؤوصسم مامأا دغ موي ةصسلج يف هفوقو نيح ىلإا هتبقاعم
نكت مل ةبيط جئاتن ققحي قيرفلا نأا دقتعأا» :دكأاو طابصضنلا
دق حيحصص نيلئافتملا دصشا ىتح انيف دحاو يأا لاب ىلع رطخت
نونيدي مهنوك مهقح نم كلذ نكلو تابيردتلا نع اوبرصضا
نو˘كل تم˘صص ي˘ف با˘ح˘صسنلا ا˘نرر˘ق ن˘ح˘نو م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسم˘˘ب
ىقبي يدانلا نوك نم مغرلاب انيلع اقÓطإا درت مل تاطلصسلا
. رابكلا ةريظح يف ةيلولل ديحولا لثمملا
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ةليلم نيع ةيعمج

بإرسضإلإ لسصإوت «ماسصل» ةليكسشت
لخدتلاب ةبلاطم تاطلسسلإو



ةــــنصصرق

يرئإزج انأإ..روليد
رو˘˘˘˘ل˘˘˘˘يد يد˘˘˘˘نا ف˘˘˘˘صصق
م˘ج˘˘نو ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
ع˘قو˘م ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘˘نو˘˘م يدا˘˘ن
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،«تو˘˘ف ي˘˘ت˘˘كأا»
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ع˘˘˘صضو
،ةيصسنرفلا ةلوطبلا يفاده
ع˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا بكتراو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي أا˘ط˘خ ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
هييلبنوم مجاهم ةيصسنجب

ة˘نا˘خ ي˘ف ه˘˘ف˘˘ن˘˘صص ثي˘˘ح
،ن˘ي˘ي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ى˘ل˘ع رو˘ل˘يد در˘ي نأا ل˘ب˘ق
يصسنرفلا عقوملا ةديرغت
ير˘˘ئاز˘˘ج ه˘˘نأا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب
.كلذب رختفيو

امود عم «اكات يكيت»
دادزولب بابصش قاصشع أاجافت
مدقملا بيطلا دودرملا نم
ثيح رارج ءاقفر فرط نم
ةر˘˘˘كلا ر˘˘˘يود˘˘˘ت او˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسحا

ى˘ل˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح اوذو˘˘ح˘˘ت˘˘صساو
ق˘ير˘ف ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ةر˘˘كلا
لعج يذلا ر˘مألا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
نوع˘ت˘م˘ت˘صسي ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا
ى˘ل˘ع نو˘˘ن˘˘ث˘˘يو دودر˘˘م˘˘لا˘˘ب
يذلا ا˘مود كنار˘ف برد˘م˘لا
سسمل ةقيرط ق˘ب˘ط˘ي ح˘ب˘صصأا
ام و˘هو ر˘ير˘م˘ت˘لا ع˘م ةر˘كلا

ريثكلا نأا ىتح ةدئافلاب ءاج
نأا ىلع اودكأا نيعباتملا نم
ا˘ه˘ل˘ك ة˘ل˘ج˘صسم˘˘لا فاد˘˘هألا

جو˘صسن ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع تءا˘˘ج
.ةليمج ةيورك

راطإلإ جراخ متنك

ريبكلا مهبصضغ نع «رفصصألا دارجلا» ربع
مامأا يلهألا اهاقلت يتلا ءاركنلا ةميزهلا نم
ق˘با˘صسلا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘صش
قيرفلا نأا ىلع اوعمجا ثيح امود كنارف
سسراحلا نأا امب امامت راطإلا جراخ ناك
نأا ىتح ةمات ةحار يف ناك يريخ يركب
فوفصص يف ديدج˘لا مد˘ق˘ت˘صسم˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
هيلع ةلئاط لاومأا فرصص مت يذلاو يلهألا
رمألا ةر˘ي˘ث˘ك تار˘ك ه˘ل˘صصت م˘ل يرا˘مو˘غ˘لا
سسفانتلا ةمهم ةبوعصص ىدم دكؤوي يذلا

.ىلوألا راودألا ىلع مهبصسح

«ريطي هإر» ةيحلوب

مجاهملا ىلع اريثك يرانكلا قاصشع ىنثأا
ن˘ع نا˘بأا يذ˘لا ة˘ي˘ح˘لو˘ب ا˘ير˘˘كز د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نيريصسم˘لا با˘ج˘عإا تلا˘ن ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ناكمإا

ن˘يذ˘لا را˘صصنألا ى˘ت˘حو ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
ةدوعلا ةلحرم ي˘ف ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ن˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي

ةيحان˘لا ن˘م ا˘حا˘تر˘م اد˘ب ة˘ي˘ح˘لو˘ب نأا ثي˘ح
هنأا امك هل ةيمصسر ةهجاوم لوأا يف ةيصسفنلا
نا˘كو تار˘كلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت
لعجي يذلا رمألا ةريطخ سصرف ةدع ءارو
يف برق ن˘ع ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ى˘ع˘صسي ع˘ي˘م˘ج˘لا

.ةيرصصنلا مامأا مويلا ةهجاوم

ةيرئإزجلإ ةرفاسصلإ
اهيقرب ديعتسست

يرئازجلا يلودلا مكحلا ةصساوكوب يفطل رادأا
يصسنوتلا يلحاصسلا مجنلا نيب ةمقلا ءاقل ،سسمأا

نم01ـلا ةلوجلا ةمق يف يصسقافصصلا هريظنو
يصسنوتلا داحتلا ررق ثيح ،ةيصسنوتلا ةلوطبلا
ثلاث نوكي˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا م˘كح˘لا˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘صسلا

اذ˘ه سسنو˘ت ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ر˘يد˘ي ي˘ب˘ن˘جأا م˘كح
،اميصسيت كÓماب يبويثألا نم لك دعب مصسوملا

.تناين مويلأا ينوريماكلاو

مدن ةدايع نب

ين˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا بعل سشا˘ع
ةياه˘ن د˘ع˘ب ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘صض ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘صسح
ةرواصسلا مامأا ق˘ير˘ف˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

جاجتحا راذنإا هيقلت ةجحب اهنع باغ يتلاو
ىلع جاجتحلا رارق ذاختا ىلع همدن دكأا ثيح
نأاب اديج يعي هنوك نم مغرلاب ةعرتوب مكحلا
مدع د˘كأا ثي˘ح ط˘غ˘صض ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘ك ه˘فر˘صصت
ناد˘ق˘ف ي˘ف بب˘صست˘ي ل ى˘ت˘ح ة˘ثدا˘ح˘˘لا رار˘˘كت
بعÓ˘لا لوا˘ح د˘قو اذ˘ه ىر˘خأا طا˘ق˘ن يدا˘˘ن˘˘لا
ثيدحلا يدافت ةرورصضب هئÓمز ىتح ةيعوت
.فدهتصسم يدانلا نأا امب ماكحلا عم

qarsana@essalamonline.com
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«..حيرلإو إوهل ولديز حيلم يدسس»
ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘˘ت

ةيدولوم قيرف برصض
د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
داجيإا مدعو ،ةراصسخلا

سضعبلا ةبغرو بردم
داز بير˘˘غ ةدا˘˘عإا ي˘˘˘ف
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو قار˘˘ح
،ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا د˘ي˘م˘˘ع˘˘لا
ةبوقعل سضرعت ا˘مد˘ع˘ب
ةنجل لبق نم فاقيإلا
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا طا˘˘ب˘˘صضنلا
ةركل ةينطولا ةطبارلل
4 قارح بقوع ،مدقلا

ريغ اهن˘م2 تايراب˘م
.ايلام هميرغت عم ةذفان
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سسأاكلإ يف لهأاتلإ ىلع رسصي قافولإ
ف˘ي˘ط˘صس قا˘˘فو ةرادإا تعر˘˘صش
لابقتصسا تاططخم طبصض يف
ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا
ل˘ع˘لو سسأا˘كلا ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘˘لوألا ى˘˘˘لوأا

بل˘ط ة˘ي˘صضق د˘ج˘ن ا˘ه˘ط˘ب˘˘صض
ةيناثلا ةلوجلا ةهجاوم ميدقت
ةعا˘صسلا ى˘لإا ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا
كلذو ةصسماخلا سضوع ةعبارلا
جمربملا ةرئا˘ط˘لا ي˘ف ةدو˘ع˘ل˘ل

لإا ةعصساتلا دودح يف اهتدوع
ةرادإلا نأا ينعي ام وهو عبر
ةيفياط˘صسلا ة˘ب˘غر اد˘ي˘ج ي˘ع˘ت
يف راوصشم ىلحأا ةلصصاوم يف
.ةيروهمجلا سسأاك
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17:56

ءاصشعلا

19:24

ةÓسصلإ تيقإوم

 «افيفلإ» نم ةماه لإومأإ نم ديفتسست «فافلإ»^
جÓعلإ يقلتل اسسنرف ¤إإ لقنت يرمعلإ نب^

ةحلسسأإ إربإإو رسصان نب
يبرإد ‘ نÓيم

Îنلإ مامأإ بسضغلإ

 امود ةدايق ت– ةبيتكلا نم زي‡ ءادأا

ةدايرب نودعتبي «ةبيقعلإ» ءانبأإ
مهايإون نودكؤويو بيتÎلإ

رئاز÷ا ةيدولوم دادزولب بابصش ياد Úصسح رصصن – لئابقلا ةبيبصش

54:81ـلانم ةيادب مويلا61ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم

ةيرسصنلإ لبقتسسي «يرانكلإ»
ةيوقو ةريثم ةإرابم يف

ةنيابتم فإدهأاب

 «طوجح» قحلÒ Ãصضحتلا ‘ عرصشي ديمعلا

Êوزاك ةفÿÓ برقألإ زيغن
يبŸوألإ بكرŸإ دقفت سساŸأإو..

ةبوقعلا ذفنتصسا «ناكلا» ‘ بعل لصضفأا
 هيلع نولوعي راصصنألاو

9562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج11ـل قفاوملا0202 يرفيف5ءاعبرألا

 ةصضيرملاب ةينطولا ةلوطبلا فصصو

لايدنوم غولب فدهتسسن:يسضاملب
نوسصيرحو2202 رطق

نييرئإزجلإ داعسسإإ ىلع
مقاطلإ ركسشأإو رسضÿإ بيردتب ملحإ نكأإ ⁄»^

«هومدق ام ىلع ينفلإ
يذلإ فدهلإو ةسصاخ تناك اسسنرف ةهجإوم»^

«ىسسني ل زيتراب ىمرم ‘ هتلجسس


