
30 صص

دويق Óب ةرح ةفاحشص ءاشسرإا ىلع هشصرح ّدكأا

رايلم57 عمج ةقيلفتوب ديعشسلإ
طيششنتل دإدح قيرط نع ميتنشس

ةشسماخلإ ةدهعلإ ةلمح
50 صص
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راطإا ‘ ةنيرق نب لبقتشسإا
روتشسدلا ليدعت تارواششم

لقنل تاحÓشصإا ىلع هحلاشصم زيكرت دكأا
عونلا ىلإا مكلا نم ةيرئازجلا ةشسردملا

ةباقر ةيمازلإا ماÎحا مدعل
جوتنملل ةقبشسŸا ةقباطŸا

«نونإد» تاجتنم بحشس
«ةينطولإقإوشسأ’إ نم

40 صص

عباشصأا اوهجو دادح مهمدقتي ةيشضقلا يف نومهتملا
قباشسلا صسيئرلا قيقششل ماهتلا

ةبرتغم ةاتفو نيجشس مهنيب نم صصاخششأا ةدع اونكم
مهروشضح نودMENA راطإا يف ةيرهشش روجأا نم

لبانق6و نييباهرإÓل أابخم21 ريمدتو فششك
ةنتابب عنشصلا ةيديلقت

ةحلشسأإ طبشضي كردلإ
نيتيودي نيتلبنقو

ةمشصاعلإ يف ةملاعملاب
50 صص

ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دمحم دكأا
فد˘˘˘˘˘ه وأا ىع˘˘˘˘˘شسم نأا ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا
ه˘غو˘ل˘˘ب م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل «ةدو˘˘ج˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘م»
تلÓتخلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج بب˘شسب ،د˘ع˘ب
،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ج˘ها˘ن˘م˘لا ة˘فا˘ث˘ك˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
يفرعملاو ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘ي˘شصح˘ت˘لا ة˘ل˘قو
زكرت هحلا˘شصم نأا ازر˘ب˘م ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل

تا˘حÓ˘شصإا ىل˘˘ع ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
مكلا نم ةيرئازجلا ةشسردملا لقنل
.عونلا ىلإا

مÓعإ’إ Òهطتب دهعتي رميحلب
كفو ةراعتشسŸإ ءامشسأ’إ نم

ةهوبششŸإ ةيبنجأ’إ ىوقلاب هطابترإ
30 صص

تقؤوملا صسبحلا نهر نيدوجوملا نإا لاق
ماعلا نوناقلا مئارج لجأا نم نوعباتم ايلاح

دجوي ’» :لدعلإ ريزو
نجشسلإ يف يفحشص

«يمÓعإ’إ هلمع ببشسب

تانيوعلإ ةيدلبب نيبختنم5
مهبعÓتل ةلإدعلإ مامأإ ةشسبت يف

ليغششتلإ فلم لإومأاب
50 صص

تاعما÷إ لشش نوررقي ›اعلإ ميلعتلإ ةذتاشسأإ
40 صص«رافشصألا»ـب اهيف مهفشصو يتلا روتيشش تاحيرشصتب اديدنت

رون Úعي نوبت ضسيئرلإ
إريدم جيإد دإدغب نيدلإ
ةيروهم÷إ ةشسائرب نإويدلل

30صص

غلبن مل»:ةيبرتلإ ريزو
«ةدوجلإ ةشسردمدعب

40 صص

30صص

رئإزجلإ يف روجأ’إ ةشسايشس ةعجإرم وحن
ةلاطبلإ ةبشسن ضضيفخت ىلع ةشصيرح ةموكحلإ^ابيرق ليغششتلإ لبق ام دوقع باحشصأإ نمباشش فلأإ061 جامدإإ^

«ةيرزم فورظ يفنوطششني ليغششتلإ ت’اكو لامع» : فرتعي قششاع فشسوي^0202 يف ةئاملاب01 نم لقأإ ىلإإ

تاعاطقلا يقاب يف مهئارظنو ىربكلا تاكرششلا لامع نيب بتاورلا توافت دقتنإا لمعلا ريزو



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«يÒ÷آإ ريإإ»

! .. ءاشسنلإ «ضشلقت»

ةيسشع اهيلع انتدوع املاط ةبيط ةتفل يف
،«يريجلآا ريإا» تنلعأا ،ةأارملا ديعب لافتحإلا

يف ةئاملاب07 ىلإا لسصت تاسضيفخت نع
نم ًءادتبا ءاسسنلل ةسصسصخملا رفسسلا ركاذت
ضسرام رهسش نم31ـلا ةياغ ىلإا7ـلا خيرات
ركاذتلا هذ˘ه ة˘ي˘حÓ˘سصّ نأا ةزر˘ب˘م ،يرا˘ج˘لا
Óسضف ،مداقلا ربوتكأا42ـلا ةياغ ىلإا دتمت

ر˘ي˘ي˘غ˘ت ف˘ي˘ط˘ل˘لا ضسن˘ج˘ل˘ل ن˘كم˘ي اذ˘ه ن˘ع
تا˘ه˘جو˘لاو تÓ˘حر˘لا تي˘قو˘تو خ˘يراو˘ت˘˘لا
.تقو يأا يف ةراتخملا

ةروجهم .. ةماعلإ نكامأ’إ

يدؤوي دق طÓتخا وأا كاكتحا يأل ايدافت
ضسوريف ىودع لاقتنا ىلإا رخآاب وأا لكسشب
فلتخم ربع نويرئازجلا رجه ،«انوروك»
درجمب ةيمومع˘لا ن˘كا˘مألا ،ن˘طو˘لا عو˘بر
تلاح ليجسست نع ةحسصلا ةرازو نÓعإا
لابقإلا لق ثيح ،ءابولا اذهب ةدكؤوم ةباسصإا

،يهاقملاو ،يعامجلا لقنلا لئاسسو ىلع
يتلا نكامألا نم اهريغو قئادحلا اذكو
.اهيف نونطاوملا عمجت املاط

‘ ماه فاششتكإ
! .. ناشسملت

ماخرلل ةينطولا ةسسسسؤوملا ارخؤوم فسشتكأا
ةيلو يف نينه ةيدلبب ،دمحم يديسس ةيرقب
يذلا ردانلا دوسسألا ما˘خر˘ل˘ل ا˘ع˘قو˘م ،نا˘سسم˘ل˘ت
لاجم يف ةيلاع ةميق تاذ ةيلوأا ةدامك لغتسسي
دوقعلا لÓخ اندÓب اهتدروتسسإا املاط ،ءانبلا
.ةبعسصلا ةلمعلاب ايلاطيإا نم ةيسضاملا

لكششم ىهتنإ له
 ؟.. بيل◊إ

حجن دق ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك نأا ودبي
،ضسايكألا بيلح لكسشم ىلع ءاسضقلا يف Óعف
نم نيعزوملا دسض اهسضاخ ضسورسض برح دعب

ثيح ،ىرخأا ةهج نم تانبلملا باحسصأاو ةهج
ا˘م˘كحأا ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘فر˘ط˘لا Ó˘ك ة˘كو˘سش ر˘˘سسك
اداسسف اهيف اثاعو ةبعسشلا هذه ىلع امهتسضبق
بيلح مويلاف ،ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب
نمثلابو ،نطولا عوبر لج يف رفوتم ضسايكألا
.جد52 ـب ردقملا ننقملا

qarsana@essalamonline.com
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 Óيبشس اهيلإإ عاطتشسأإ نŸ تامامكلإ
تلجسس

لÓ˘خ تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا
اتفاهت ،ةريخألا مايألا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك
،ةيب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا

ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا ذ˘˘ن˘˘˘م
ةباسصإا لوأا ليجسست
«انوروك» ضسور˘ي˘ف˘ب
ثي˘˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
،اهيلع بلطلا عفترا

ا˘هذا˘ف˘ن ى˘لإا ىدأا ا˘˘م
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
نأا مغر ،تايلديسصلا
51 نم زفق اهرعسس
.جد07 ىلإا جد

«ضشدغزي ام قبلإ» .. قيزر
ىلع ه˘ن˘م ا˘سصر˘ح

بي˘سست˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ضسيركتو
رد˘سصأا ،طا˘ب˘˘سضنلا

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا

˘ما˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ه˘ترازو˘ل ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
«مÓ˘˘˘سسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘˘ت

،اه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع
ق˘˘˘ل˘˘˘غ ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘˘ت
˘˘˘˘مد˘˘˘˘عو باو˘˘˘˘˘بألا
نيفظوملل حا˘م˘سسلا
جرا˘˘˘خ لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب
ع˘م ل˘م˘ع˘˘لا تا˘˘قوأا
نع روسضحلا تابثإا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘لآا ق˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
قيبطتلا دسصق ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختاب ،ةماعلا لئاسسولاو ةيلاملا ريدم فلكو ،تامسصبلا
.ةينوناقلا ةيباقعلا تاءارجإÓل اهوفلاخم ضضرعتيسس يتلا ،ةميلعتلا ىوتحمل مراسصلا

«انوروكلإ» فحز
ضسور˘˘ي˘˘˘ف ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي

ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘حز «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»
نم ا˘قÓ˘ط˘نا˘ف ع˘ير˘سسلا
˘مو˘ي˘لا و˘ه ا˘ه ن˘˘ي˘˘سصلا
46 بوعسش ةايح ددهي
تب˘ث م˘لا˘ع˘لا لو˘ح اد˘ل˘ب
ة˘با˘˘سصإا تلا˘˘ح دو˘˘جو
متي مل تقو يفو ،اهب
جÓ˘˘ع ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
نم ءابولا اذ˘ه˘ل ي˘ئا˘ه˘ن
ر˘سصا˘ح˘˘ي نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا
 .هرسسأاب ملاعلا

!..  ›إو رهششأإ
ةعطاقمل بدتنملا يلاول˘ل لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ن˘كي م˘ل

نيبغارلا ببسسب ،نينرلا نع فقوتي بونجلاب ةيرادإا
يسضارألا نم ةعسساسش تاحاسسم ىلع لوسصحلا يف

ةرتف يف ،ةريبك ضضورق ىلع لوسصحلا يف اهلÓغتسسل
نم ةملاكم ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبسسألا ضسيئرلا مكح
نÓف لامعألا لجر نم ةملاكم اهدعب ،نÓف ريزولا
اهدعب ،«نÓف ريزولا يلع كاسصو يللا انأا» هل لوقي
ريدم نم ةملاكمو ،رخآلا ريزولا نم ةيفتاه ةملاكم
ي˘لاو˘لا ا˘هد˘ج˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘˘لا ،ما˘˘ع
لوز˘ن ة˘جرد˘ل ة˘لود˘لا ي˘لوؤو˘سسم را˘ب˘ك ن˘م بد˘ت˘ن˘م˘لا
،هيلع افيسض لÓسس كلاملا دبع قبسسألا لوألا ريزولا

.ةلولا يقاب نم ةبترم ىلعأا هّنأا دقتعي هتلعج



ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ ،ر˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
تاباقن نع نيلثمم عم ضسمأا
ة˘سسرد˘م˘لا˘ب ،مÓ˘˘عإلا عا˘˘ط˘˘ق
،ةقد˘ن˘ف˘لاو ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

د˘سض فو˘قو˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘سصر˘˘ح
ليومتلاو ةراعتسسملا ءامسسألا
زازتبÓل دح عسضوو ،يفخلا

ةيبنجألا ىو˘ق˘لا˘ب طا˘ب˘ترلاو
اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو ،ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا
ءاسسرإا ىلع لمعنسس» ددسصلا

اذيفنت دويق Óب ةرح ةفاحسص
،ةيروهمجلا ضسيئر تادهعتل
نوناقلا طباوسض قفو كلذو
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا حورو
،ة˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأاو
تايرحلل ةئداهلا ةسسرامملاو
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
اب˘طا˘خ˘م فدرأاو ،«ة˘فا˘ح˘سصلا
،ءاكرسش نحن» عاطقلا تاباقن
دعاوق ءاسسرإا ىلع لمعنسسو
ةرر˘˘ح˘˘ت˘˘مو ةر˘˘ح ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سص
نم اهجارخإاو ةنهملا ميظنتو
دو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ى˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو تازوا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ديري هنأا ازربم ،«ةيعرسشÓلا
ع˘سضو˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘˘قد ا˘˘سصي˘˘خ˘˘سشت
ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ىتح ،ةي˘ف˘ح˘سصلا ة˘سسرا˘م˘م˘لا
عيمجلا عم كراسشتلاب نكمتي
.بسسنألا لحلا داجيإا نم

ّد˘˘˘كأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف

ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ه˘˘نأا ،ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ام˘ي˘ف ر˘ث˘كأا ة˘ي˘لا˘ع˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضصخ˘˘ي
،ه˘˘˘تز˘˘˘ه˘˘˘جأاو ة˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصل˘˘˘˘ل
ةقاطبو ة˘ن˘ه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأاو
ليثمتلاو فرتحملا يفحسصلا
دÓبلا نأا ىلإا راسشأاو ،يباقنلا
ذنم ةريثك تلوحت تدهسش
.ةريخألا تايسسائرلا

فدهلا نأا ،رميحلب فاسضأاو
و˘ه ،ي˘عا˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل لوألا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت
ل˘م˘ع˘لا فور˘˘ظو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘سشب
ي˘ف˘ح˘سصلا ة˘سشي˘ع˘م فور˘ظو
ة˘ي˘عر˘ف تا˘ي˘قا˘ف˘˘تا ع˘˘ي˘˘قو˘˘تو
لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م جور˘خ˘لاو

.ةينهمÓلا ىوقلاو
يف نواعتلا زيزعت

يف يمÓعإ’ا لاجملا
ريزو نيب ءاقل بلسص

ريفسسو لاسصت’ا
رئازجلاب نيسصلا

ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘سض تل˘˘˘كسش
لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ،ي˘مÓ˘عإلا
رواحملا مهأا دحأا ،ن˘يو˘كت˘لا˘ب
عمج يذلا ءاقللا اهلوانت يتلا
ي˘˘ل و ،لا˘˘سصتلا ر˘˘˘يزو ضسمأا
،رئازجلاب نيسصلا ريفسس ،هنايل
لا˘˘˘سصتلا ةرازو تح˘˘˘˘سضوأاو

تع˘ل˘طا ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ءاقللا اذه نأا ،«مÓسسلا» هيلع
اهيف قرطت ةبسسانم اسضيأا ناك
نواعتلا تلاجم ىلإا نافرطلا
نيسصلاو رئازجلا نيب رمثملا

ة˘˘كار˘˘سشلا قا˘˘˘فآا ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘تو
لمسشتل Óب˘ق˘ت˘سس˘ُم نوا˘ع˘ت˘لاو
،ة˘يو˘ي˘ح˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك
ا˘˘كير˘˘سش ن˘˘ي˘˘سصلا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ةبسسنلاب ا˘ما˘هو ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
.رئازجلل

watan@essalamonline.com
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دويق Óب ةرح ةفاحسص ءاسسرإا ىلع هسصرح ّدكأا

كفو ةراعتشسŸإ ءامشسأ’إ نم مÓعإ’إ Òهطتب دهعتي رميحلب
ةهوبششŸإ ةيبنجأ’إ ىوقلاب هطابترإ

ـه.داوج

نهر نيدوجوملا نإا لاق
ايلاح تقؤوملا سسبحلا

مئارج لجأا نم نوعباتم
ماعلا نوناقلا

’» :لدعلإ ريزو
يف يفحشص دجوي
هلمع ببشسب نجشسلإ
«يمÓعإ’إ
ريزو ،يتامغز مسساقلب دكأا
نأاب ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا
’ رئازجلا يف نوناقلا

ببسسب يفحسصلا عباتُي
،يفحسصك هتمهم ةسسرامم
ىقبي ريخأ’ا نأا ازربم
سصنلل اقفو عباتُيو انطاوم
بوسسنملا لعفلل مرجملا
هباكترا ةلاح يف هيلإا
نوناقلا مئارج نم ةميرجل
.ماعلا

يف ،ريزولا ىفنو اذه
هعمج ءاقل لÓخ هتملك
عم ،لاسصت’ا ريزوو ،سسمأا
ءاكرسشو نييفحسصلا تاباقن
يف نييفحسص دوجو ،ةنهملا
ببسسب ةيباقعلا تاسسسسؤوملا

ىلإا ادنتسسم ،مهتاباتك
ةبقاعم عنمي يذلا روتسسدلا
ةبلاسس ةبوقعب يفحسصلا
اذه يف لاقو ،ةيرحلل
نايفحسصلا يملع يف» نأاسشلا
نهر مويلا نادوجوملا
لحم امه تقؤوملا سسبحلا

مئارج لجأا نم ةعباتم
ةقÓع ’و ،ماعلا نوناقلا
نإاو يفحسصلا لمعلاب امهل

لمعلا ءاطغ تحت تناك
.«يفحسص

ر.نوراه

روتسسدلا ليدعت تارواسشم راطإا ‘ ةنيرق نب لبقتسسإا

جيإد دإدغب نيدلإ رون Úعي نوبت ضسيئرلإ
ةيروهم÷إ ةشسائرب نإويدلل إريدم

تاعاطقلا يقاب يف مهئارظنو ىربكلا تاكرسشلا لامع نيب بتاورلا توافت دقتنإا لمعلا ريزو

رئإزجلإ يف روجأ’إ ةشسايشس ةعجإرم وحن
0202 يف ةئاملاب01 نم لقأإ ىلإإةلاطبلإ ةبشسن ضضيفخت ىلع ةشصيرح ةموكحلإ

،ةيروهمجلا سسيئر تادهعت ذيفنتب ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلاو ،لاسصت’ا ريزو ،رميحلب رامع دهعت
ءامسسأ’ا نم مÓعإ’ا ريهطت نع Óسضف ،دويق Óبو ةرح ةفاحسص ءاسسرإاب ةسصاخلا ،نوبت ديجملا دبع

.ةهوبسشملا ةيبنجأ’ا ىوقلاب هربانم سضعب طابترا كفو ةراعتسسملا

ةددجتŸا تاقاطلاو ةرجهلا اذكو يبوروأ’ا ناÈŸلاب رئاز÷ا طبرت يتلا تاقÓعلا اوثحابت

يكرا‰دلإ ناÈŸلإ نم إدفو لبقتشسي موداقوب

ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا ددعلا يف ردسص كرتسشم يرازو موسسرم بسسح

فشص طباشضو اطباشض03ـل ةيئاشضقلإ ةيطبشضلإ ةفشص حنم
نمأÓل ةيركشسعلإ حلاشصملإ يف

ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ضسمأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
،نوبت ديجملا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ار˘يد˘م ،ج˘ياد داد˘غ˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن
افلخ ،ةيروهمجلا ةسسائرب ناويدلل
يذ˘˘لا ،يدا˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن˘˘˘ل
ناكو اذه.ىرخأا ماهمل يعدتسسا
،ديدجلا ناويدلا ريدم لغسش دق
ةسسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
ماع ريدم بسصن˘م ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
م˘ث ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘سشلا ةرازو˘˘ب

اهرخآا ،لود ةدع يف اريفسس نيع
نم.نانويلا ىدل رئازجلا ريفسس
ضسي˘ئر˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج
ن˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ضسمأا ،نو˘˘ب˘˘ت
ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ضسي˘˘ئر،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
تارواسشملا راطإا يف ،ينطولا

يفو.روت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت لو˘ح
ضسي˘˘˘˘˘ئر مد˘˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس
ةرسسأا ى˘لإا ه˘يزا˘ع˘ت ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ةكرب يبمكوت لحارلا دهاجملا
تب˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘˘لا
رمع نع تسسار˘ن˘م˘ت˘ب مر˘سصن˘م˘لا
ةلاسسر يف ءاجو ،ةنسس49 زهان
نا˘سسح ا˘ه˘م˘ل˘سس ي˘ت˘لا ة˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ر˘˘˘يزو ،يرو˘˘˘مر˘˘˘˘م
لم˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
˘مو˘حر˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ى˘لإا ،ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لا
هللا اهبتك يتلا لاجآلا تءاسش‘‘
ىهانتي نأا نينمؤوملا هدابعل ىلاعت
انناوخإاب ملأا يذلا بركلا أابن انيلإا
مهعم د˘ق˘ف˘ن ن˘ح˘ن˘ف ،را˘ق˘ه˘لا ي˘ف

كلذ ،ة˘كر˘ب ي˘ب˘م˘كو˘ت د˘ها˘ج˘م˘لا
عو˘˘بر ي˘˘ف أا˘˘سشن يذ˘˘˘لا ل˘˘˘جر˘˘˘لا
يف عرعرتو ةماهسشلاو ةءورملا

ةخماسشلا ةبيطلا راق˘ه˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةين˘طو˘لا ئدا˘ب˘م˘لاو م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع
ميلاعتلا نيعم نم لهنو ةسصلاخلا
ن˘م ود˘غ˘ي˘ل ة˘ح˘م˘سسلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
يأار˘لا ل˘هأاو ر˘با˘كألاو خ˘ئا˘سشم˘˘لا

ضسي˘ئر˘لا فا˘˘سضأاو ،‘‘ةرو˘˘سشم˘˘لاو
م˘ي˘لألا ءزر˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأاو«،نو˘˘ب˘˘ت
هلهأاو ةميركلا هتلئاع ىلإا هجوتأا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘ي˘˘˘عأاو ه˘˘˘برا˘˘˘قأاو
ضصل˘˘خأا˘˘ب ءاز˘˘عألا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كا˘˘سسو
ر˘˘˘عا˘˘˘سشم قد˘˘˘سصأاو يزا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ىلوملا ىلإا ا˘عر˘سضت˘م ةا˘سساو˘م˘لا

ضسودرفلا يف هقحلي نأا لجو زع
ءاده˘سشلاو ن˘ي˘ق˘يد˘سصلا˘ب ى˘ل˘عألا

ضسيئر ثعب امك.«نيحلاسصلاو
ىلإا ةيزعت ةي˘قر˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دار˘˘فأا
يذلا ،موديق ىيحي روسسيفوربلا

اهيف مهل ربع ،ضسمأا ةينملا هتفاو
ةسسائرل نايب يف ءاج امل اقفو
رعاسشم قدسصأا نع ،ةيروهمجلا
ضصل˘˘˘˘˘˘˘خأاو ةا˘˘˘˘˘˘˘˘سساو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يلع˘لا ى˘لإا ا˘عر˘سضت˘م،يزا˘ع˘ت˘لا
ربسصلا ليمج مهمهلي نأا ريدقلا

د˘ي˘ق˘ف˘لا ن˘كسسي نأاو ناو˘ل˘سسلاو
ىلعألا ضسودرفلا هارث هللا بيط
نينمؤوملا نم نيحلاسصلا ةقفر
.نيقيدسصلاو

ر.نوراه

ر˘يزو ،ق˘سشا˘ع ف˘˘سسو˘˘ي دد˘˘سش
نا˘م˘سضلاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

دÓبلا يف روجألا ةسسايسس ةعجارم
،ل˘م˘ع˘لا قو˘سسو ى˘سشا˘م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ب
لامع نيب بتاورلا توافت ادقتنم
رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘ب˘كلا تا˘كر˘˘سشلا
،«زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس» ،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘˘سس»
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ئار˘˘ظ˘˘نو ،«لا˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن»و
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف ىر˘˘خأا تا˘˘كر˘˘سش
.تاعاطقلا

،ةلاط˘ب˘لا ف˘ل˘م ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
ضسمأا هدر لÓخ ،ريزولا حسضوأا
ة˘ل˘ئ˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘مألا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
ه˘سضر˘ع بق˘˘ع ،تارو˘˘تا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
لد˘˘ع˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم˘˘˘ل
بي˘سصن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
يف ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ة˘ب˘قار˘مو لا˘م˘ع˘لا

ى˘لإا ى˘ع˘سسي ه˘نأا ،ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘سسل˘˘ج
ةئاملاب01 نم لقأا ىلإا اهسضيفخت
ةنسس ةئاملاب2.11 تناك امدعب
دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف دد˘˘سشو ،9102
ةباقرلا ةف˘عا˘سضم ةرور˘سض ى˘ل˘ع
.لامعلا ةيامحل

لامع» : فرتعي قسشاع فسسوي
نوطسشني ليغسشتلا ت’اكو

«ةيرزم فورظ يف
لوألا لوؤوسسملا فرتعإاو اذه

،دÓبلا يف ليغسشتلا عاطق ىلع
ل˘ي˘غ˘سشت˘لا تلا˘كو لا˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب
ـب اهفسصو فورظ يف نوطسشني
نأاسشلا اذه يف لاقو ،«ةيرزملا»
ل تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا»
اهنم ة˘ح˘ي˘ح˘سص ا˘ما˘قرأا ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ت
راطإا يف تئسشنأا ةكرسش فلأا006
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م غ˘˘ي˘˘سص
ل هنأا ادكؤوم ،«(كانك)و (جاسسنوأا)
ضسف˘ن ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصاو˘م˘لا ن˘˘كم˘˘ي

ةسصاخ ،لاومألا حنم يف ةريتولا
تسصخلت عيراسشم˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ نأاو
اذه ،تارايسسلا ءارك تلاكو يف
تاسسارد قÓطنا نع نلعأا امدعب
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت د˘˘سصق ة˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘سشت˘˘˘سسإا
تا˘ي˘سصو˘سصخ ق˘فو تا˘طا˘سشن˘لا

ة˘با˘ج˘ت˘سسلا ة˘ي˘غ˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘˘ك
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
.عيراسشملا ثادحتسسا

باسش فلأا061 جامدإا
لبق ام دوقع باحسصأا نم

ابيرق ليغسشتلا
ى˘لإا ،ق˘سشا˘ع ف˘سسو˘ي فر˘˘ط˘˘ت

فسشكو ،ين˘ه˘م˘لا جا˘مدإلا ف˘ل˘م
باسش فلأا061 جامدإا برق نع
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘م
تاعاطق ي˘ف او˘ل˘م˘ع ،ل˘ي˘غ˘سشت˘لا

بتاربو تاونسس8 نم رثكأل ةدع
اريسشم ،«ادج فيعسضلا» ـب هفسصو
م˘سضت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ع˘فد كا˘ن˘ه نأا ى˘˘لإا

عر˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سس بسش ف˘˘˘˘˘لأا501
،ابيرق اهتافلم ةسساردب هحلاسصم
ردقت يتلاو ةثلاثلا ةعفدلا ىقبتل
اهب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي˘سس ف˘لأا001ـب

دد˘˘˘ع˘˘˘لا نأاّ نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘حل
براقي ميسسرتلا ةيلمعل يلامجإلا

اقيبطت كلذو ،ديفتسسم فلأا004
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا ما˘˘كحأل
9102 ربم˘سسيد8 ي˘ف خرؤو˘م˘لا
نم نيديفتسسملا جامداب قلعتملا

جامدإلا ىلع ةدعاسسملا يزاهج
ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
امأا.تادا˘ه˘سشلا ي˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
يوذ ل˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
ف˘سشك ،ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حلا
ضضع˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت ن˘˘˘ع ،ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا

ضصا˘˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
.قاعم000. براقي ام فيظوتب

ر.نوراه

ير˘˘ب˘˘سص ضسمأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا
نوؤو˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
،ةمسصاعلا رئازجلاب ،ةيجراخلا

نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ما˘˘ه اد˘˘˘فو
راجيك افيإا هدوقت ،يكرامندلا

نوؤوسشلا ةنجل ةسسيئر ،نسسناه
.ناملربلا تاذب ةيبوروألا

ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأاو

اذه نأا ،ةفاحسصلل تاحيرسصت
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سس ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
لئاسسملا ديدع ىلإا قرطتلاب

ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘˘ك
يبوروألا ناملربلا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

،ةر˘ج˘ه˘لا اذ˘كو ،كرا˘˘م˘˘ند˘˘لاو
.ةددجتملا تاقاطلاو

ةسسيئر تداسشأا اهتهج نم

تاقÓعلاب ،يكرامندلا دفولا
ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

لمعلا اهيف امب ةدع تلاجم
ةيمهأا ىلع ةدكؤوم ،يناملربلا
اهريوطت لجأا نم ايوسس لمعلا

.اهزيزعتو
ح.نيدلا رمق

نم ريخألا ددعلا يف ردسص
،21 م˘قر ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘˘لا
نمسضتي كرتسشم يرازو رارق
فسص طابسضو طابسض نييعت
نمأÓل ةير˘كسسع˘لا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل طا˘˘ب˘˘سض ة˘˘˘ف˘˘˘سصب
.03 مهددع غلابلاو ،ةيئاسضقلا

يرازولا موسسرملا يف ءاجو
8 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
نع هعقو يذلا ،0202 يرفيف
نيمألا ،ينطولا عافدلا ريزو
،ضسير˘غ د˘ي˘م˘ح ءاو˘˘ل˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا

ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزوو
ةفسصب نيعي» ،يتامغز مسساقلب

،ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل طا˘ب˘سض
ف˘˘˘سصلا طا˘˘˘ب˘˘˘سضو طا˘˘˘ب˘˘˘سض
ةيركسسعلا حلاسصملل نوثÓثلا
يف مهؤوا˘م˘سسأا ةدراو˘لا ،ن˘مأÓ˘ل
ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا ة˘ي˘م˘سسلا ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا
.«رارقلا اذه لسصأاب

ـه.داوج

اتوسص44 ـب هيسسفانم برقأا ىلع قوفت

يروتشسدلإ ضسلجملإ تاباختن’ «نÓفأ’إ» حششرم فيرششلإ رإزن
ةيلوألا تابا˘خ˘ت˘نلا تزر˘فأا

ة˘ل˘ت˘كلا ضسمأا ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
بئانلا زوف ،ينطولا ريرحتلا
تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نل ،ف˘˘ير˘˘سشلا راز˘˘ن
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ضسلجملا تاباخ˘ت˘نل ي˘ن˘طو˘لا
88 ـب رفظ امدعب ،يروتسسدلا

بئانلل اتوسص44 لباقم اتوسص
مل نيح يف ،ناميإا يوافطسصم
،ةحيتف يعرذ بئانلا لسصحت

.اتوسص22 نم رثكأا ىلع
لثمم باخ˘ت˘نا م˘ت˘ي˘سسو اذ˘ه

يف ينطولا يبعسشلا ضسلجملا
ي˘ف ،يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ضسرام11 ـلا يف ةينلع ةسسلج

يف ةداعلا ترج ثيح ،يراجلا
نو˘كي نأا ةر˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ضسلجملا يف نا˘م˘لر˘ب˘لا د˘ع˘ق˘م
بي˘˘˘سصن ن˘˘˘م يرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘لا
دعقم دوعي نيح يف ،«نÓفألا»
لامج ةئيه يف ةمألا ضسلجم
.«يدنرألا» ىلإا ،ضشينف

ح.نيدلا رمق



،ضسا˘˘ن˘˘˘كلا نا˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
ر˘ي˘غ تا˘ح˘ير˘˘سصت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا
يلاعلا ميلعتلا ريزول ةلوؤوسسملا

ةذتا˘سسألا ا˘ه˘ي˘ف ف˘سصو ي˘ت˘لاو
يهو ،«رفسص» مهنأاب نييعماجلا
يأل ق˘ب˘سسي م˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘هإلا

ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوؤو˘˘˘سسم
نأا ي˘لود˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ايعاد ،ةينطولا ةبخنل˘ل ا˘ه˘ه˘جو
لك ربع ةي˘با˘ق˘ن˘لا عور˘ف˘لا ل˘ك
تايعمج دقعل ،نطولا تاعماج
،عوبسسألا اذه ةياهن لبق ةئراط
ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت
˘مو˘ي د˘ق˘ع˘ي˘سس يذ˘˘لا ئرا˘˘ط˘˘لا
90/30/0202 مداق˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا
نو˘ن˘كع ن˘ب˘ب ة˘با˘ق˘ن˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
.ةمسصاعلا رئازجلا

عفر نع ضسانكلا فسشك امك
ر˘˘يزو د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ىو˘˘عد
بسسلا ةحنجب يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ىو˘ت˘˘سسم ف˘˘سصو˘˘ب ،فذ˘˘ق˘˘لاو
،ر˘ف˘سصلا˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا ذا˘˘ت˘˘سسألا
وه ذاتسسألا لدعم وه ام» هلوقب

«ور˘˘يز» ىو˘˘ت˘˘سسم يأا ،ر˘˘ف˘˘سص
للق امدعب ،«ةيسسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
ذا˘ت˘سسألا ة˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م رو˘˘ت˘˘ي˘˘سش
ق˘˘سسن˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو ،ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ظيفحلا دبع ،ضسانكلل ينطولا

ةيمسسرلا هتحفسص ربع ،طÓيم
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نأا ،كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
طوط˘خ˘لا ل˘ك زوا˘ج˘ت ر˘يزو˘لا
ا˘ي˘م˘سسر رر˘ق˘ت د˘قو ،ءار˘م˘˘ح˘˘لا
د˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق ىو˘عد كير˘ح˘ت
ةحنجب يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
ه˘˘نأا ادد˘˘˘سشم ،فذ˘˘˘ق˘˘˘لاو بسسلا

ل˘˘سضف˘˘بو ضسا˘˘ن˘˘كلا ل˘˘˘سضف˘˘˘ب
اوحجنأا نيذلا ةيعماجلا ةرسسألا
ح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ،21/21 تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
معن˘ت ة˘لود ي˘ف ار˘يزو رو˘ت˘ي˘سش
اف˘سصاو ،ة˘ي˘عر˘سش تا˘سسسسؤو˘م˘ب
ر˘ي˘غ˘˘لا˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘˘مار˘˘ك نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘لوؤو˘˘˘سسم
،رمحأا طخ ي˘ع˘ما˘ج˘لا ذا˘ت˘سسألا

هنا امإا يلاعلا ميلعتلا ريزو نأاو
ديري هنأا امإاو ،لوقي ام يعي ل
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسألا زاز˘˘ف˘˘ت˘˘سسا

.ةعماجلا لاعسشإاو
ظيفحلا دبع روتكدلا فسشك

ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘سسن˘˘م˘˘لا ،طÓ˘˘ي˘˘م
،يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأا ضسلجمل
لبق نم ايفتاه لاسصتا ىقلت هنأا

،لوألا ريزولا دارج زيزعلا دبع
ه˘ل رو˘سشن˘م ي˘ف طÓ˘ي˘م لا˘˘قو
ىلع ةيم˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع
ه˘ع˘م ثحا˘ب˘ت ه˘نأا كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف˘˘لا
ي˘ت˘لا تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
يلاعلا ميلع˘ت˘لا ر˘يزو ا˘هرد˘سصأا

ةذتا˘سسألا ا˘ه˘ي˘ف ف˘سصو ي˘ت˘لاو
،را˘ف˘سصأا م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

قافتلا مت هنأا طÓيم فسشكو
لوألا ريزولا عم ءاقل دقع ىلع

˘ما˘يألا ي˘ف ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع
هعÓطا مت ثيح ،ةمداقلا ةليلقلا
لماعتلا نوسضفري ةذتاسسألا نأاب
هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م
،م˘ه˘ل ة˘ن˘ي˘ه˘م˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا

ن˘ل ةذ˘تا˘سسألا نأا ى˘ل˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
ريزولا ةلاقتسسا ريغ لحب اولبقي
ةفاسضإلاب ،هبسصنم نم هتلاقإا وأا
د˘˘ي˘˘ع˘˘ت تاءار˘˘جإا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ى˘˘˘لإا
ةع˘ما˘ج˘لاو ذا˘ت˘سسأÓ˘ل را˘ب˘ت˘علا

.ءاوسس دح ىلع
:روتيشش نيدلا صسمشش
تجرخأا يتاحيرشصت»

«اهقايشس نم
روتيسش نيدلا ضسمسش ردسصأا

ثحبلاو يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
ة˘ثدا˘ح د˘ع˘ب ا˘نا˘˘ي˘˘ب ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةمألا ضسلجم مامأا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
ةر˘˘˘˘سسألا تل˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
.ةيعماجلا

نايب يف عاطقلا ريزو لاقو
نم ّهيلإا بسسُن ام نأا ،ضسمأا هل

ضساسسأا ل ةذتاسسألا لوح مÓك
هتاحيرسصت نأاو ،ةحسصلا نم هل

اهرتب مت ةذتاسسألا ىوتسسم لوح
:روتيسش حسضوأاو ،ا˘ه˘قا˘ي˘سس ن˘م
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا ماد˘ع˘نا ن˘ع تثد˘ح˘ت»
ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب ي˘˘˘جو˘˘˘˘غاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةذتاسسألاب ريطأاتلا نأا تحرسصو
ذا˘ت˘سسأا ،ي˘لا˘ع˘لا ف˘˘سصم˘˘لا ن˘˘م
ا˘مد˘ع˘ن˘˘م ،ر˘˘سضا˘˘ح˘˘م ذا˘˘ت˘˘سسأاو
،رفسص يأا تاسسسسؤوملا ضضعبب
ل ي˘ع˘ما˘ج ذا˘ت˘سسأا ي˘˘ت˘˘ف˘˘سصبو
ام لثمب حرسصأا نأا ادبأا يننكمي
.«هلوادت مت

ثدحلا4 3862ددعلا ^1441 بجر9ـل قفاوملا0202 صسرام4ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

«رافشصألا»ـب اهيف مهفشصو يتلا روتيشش تاحيرشصتب اديدنت

تاعما÷إ لشش نوررقي ›اعلإ ميلعتلإ ةذتاشسأإ
عشضولإ ءإوتح’ لخدتي دإرجو حشضوي Òخأ’إ ..ريزولإ ةاشضاقم ررقي «ضسانكلإ»

ز.لامج

9 نينثلا موي ةرازولا رقم مامأا ةينطو ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ،يلاعلا ميلعتلا ةذتاشسأل ينطولا صسلجملا ررق
تاحيرشصتلا ةيفلخ ىلع ،ينطولا صسلجملا هتعيبط ددحي لماشش ينطو بارشضإا يف لوخدلاو ،يراجلا صسرام

.«رفشصلاب» ةذتاشسألا ىوتشسم اهيف فشصو يتلا ،روتيشش نيدلا صسمشش يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزول ةريخألا

ر˘يزو ،يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘˘ي د˘˘كأا
نأا ،فا˘قوألاو ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
ءادأل ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا

تقؤوم ءارجإا و˘ه ةر˘م˘ع˘لا كسسا˘ن˘م
نينطاوملا ةحسص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
مدعو ضضر˘م˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلاو
.هراسشتنا

ضسور˘˘ي˘˘ف نأا ،ر˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
ةموظنملا يف رثؤوي تاب «انوروك»
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ناو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
تاءارجإلا ضصوسصخب نوم˘ه˘ف˘ت˘م
،ةر˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا

يف لاق جحلا مسسوم ضصوسصخبو
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ةريعسشلا هذهل ريسضحتلا نإا» ضسمأا
ف˘ي˘لا˘كت˘بو ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘ت˘˘ي
جاح00314و˘ح˘ن˘ل ة˘لو˘ق˘ع˘˘م
اذ˘˘ه˘˘ل جا˘˘˘ح0005 ةدا˘˘˘يز˘˘˘˘بو
أادب هنأا ريزولا حسضوأاو ،«مسسوملا

يهيجوت ليلد دادعإا ىلع لمعلا
ضسلاجملا كارسشإا لÓخ نم مامإÓل
وهو ،نطولا تايلو ربع ةيملعلا

فر˘˘˘سش قا˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
زر˘بأا ا˘م˘ك.ةنهملا تا˘ي˘قÓ˘خأل
ىلع زوحي عاطقلا نأا ،يدهملب
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ف˘˘ظو˘˘م ف˘˘لأا32
مامإا0007 مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ي˘ن˘يد˘لا
لمعن نحنو ،ن˘كسسل˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي

ق˘˘فو ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
مت هنا افي˘سضم ،ة˘حا˘ت˘م˘لا ضصر˘ف˘لا
ة˘م˘ئألا ع˘م راو˘ح˘لا تاو˘ن˘ق ح˘˘ت˘˘ف
ناو اميسسل ،ثيرتلا مهنم بلطو
ضضمي مل تمدق يتلا تاحرتقملا

امك ،طقف عو˘ب˘سسأا ىو˘سس ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تاديدهتلاو تاءادتعلا نأا راسشأا
نوكيسس مامإلا اهل ضضرعتي يتلا

ءادتعلا ميرجتل ضصنب لفكت كانه
.مامإلا ىلع

ز.لامج

كرتسشملا يرازولا رارقلا ددح
0202 يفناج82 يف رداسصلا

ة˘طر˘سشلا ناو˘عأاو طا˘ب˘سض دد˘˘ع
ةرازو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

مت نيذلا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ناويدلا فرسصت تحت مهعسضو
.داسسفلا عمقل يزكرملا

دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م بسسحو
،ةيم˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘خألا
تاعامجلاو  ةيلخادلا ريزو نإاف
ةينارم˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

˘ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزوو
نم8 ةداملا ماكحأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو

م˘˘˘قر ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا
ربمسسيد8 يف خرؤوملا11/624
طا˘ب˘˘سض دد˘˘ع نادد˘˘ح˘˘ي ،1102
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ناو˘˘عأاو
فرسصت تحت مهعسضو مت نيذلا
.داسسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

طابسض8 عسضو مت دقف هيلعو
نوع71و  ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق ة˘˘طر˘˘سش
ةرازول نيعبات ةي˘ئا˘سضق ة˘طر˘سش
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

فرسصت تحت ةينارمعلا ةئيهتلاو
.داسسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

ز.لامج

نكشس ىلإا مامإا فلآا7 ةجاحب فرتعإا

ءإرجإإ ةرمعلإ قيلعت» :يدهملب فشسوي
«نينطإوملإ ةحشص ىلع اظافح تقؤوم

لدعلاو ةيلخادلا ةرازو نيب كرتششم يرازو رارق يف

داشسفلإ عمق نإويد فرشصت تحت ةيئاشضق ةطرشش نوعو اطباشض52

لمعلا تاقوأا ماÎحاب مهمزلت

قيزرل ةميلعت دشض نوجتحي ةراجتلإ ةرإزو وفظوم

ةينطو˘لا ة˘كر˘سشلا ضسمأا تن˘ل˘عأا
نع ،«كارطا˘نو˘سس» تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
عمج˘م˘لا ع˘م ة˘كار˘سشلا˘ب ا˘هزا˘ج˘نا
،«ينيا» تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ي˘لا˘ط˘يلا
نيب طبري يذلا زاغلا بوبنأا طخل
لزنمو ،لامسش عابرلا رئب عقاوم
نيكرب ضضوح يف قرسش تامجل
ةفاسسم ىل˘ع ي˘قر˘سشلا بو˘ن˘ج˘لا˘ب
يف دوعسسم يسساح نع ملك023
تحسضوأا.ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ة˘˘˘يلو
نأا ،ضسمأا اهل نايب يف «كارطانوسس»
ز˘ج˘نأا يذ˘لا ،زا˘غ˘˘لا بو˘˘ب˘˘نأا ط˘˘خ
tsaF-» عيرسسلا راسسملا جذومنب
kcart» ملك581 هرد˘˘ق لو˘˘ط˘˘ب
ىلع زوحي ةسصوب61 غلبي رطقبو
رتم نويل˘م7 ا˘هرد˘ق ل˘ق˘ن ةرد˘ق
،ايموي زاغ˘لا ن˘م ي˘سسا˘ي˘ق بع˘كم
رئبل ةيلورتبلا لوقحلا نيب طبريو
لز˘ن˘م تا˘ط˘ح˘م˘ب لا˘م˘سش عا˘بر˘˘لا

اذ˘ه نأا تزر˘بأاو ،قر˘سش تا˘م˘˘ج˘˘ل
زاغلا ريدسصتب حمسسيسس عورسشملا
زاغلا لوقح ر˘يو˘ط˘تو بحا˘سصم˘لا
مت ثي˘ح «لا˘م˘سش ن˘ي˘كر˘ب» ل˘ت˘كب
ر˘ف˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا

دعب ىلوألا عبرألا رابآلا ليسصوتو
لو˘˘خد ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ن˘˘˘سس رور˘˘˘م
يرفيف رهسش ةمربملا تايقافتلا

اذه  .ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح9102
ني˘كر˘ب زا˘غ عور˘سشم م˘ها˘سسي˘سسو
5.6 هرد˘ق ي˘مو˘ي جا˘ت˘نإا˘ب لا˘˘م˘˘سش
01و ،زاغلا نم بعكم رتم نويلم
ل˘˘˘ئاو˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب فلأا
تويز˘لا جا˘ت˘نإا ع˘مو ،ة˘ب˘حا˘سصم˘لا
˘‐ ي˘لا˘˘م˘˘جإلا جا˘˘ت˘˘نإلا ل˘˘سصي˘˘سس
56 ىلإا ‐ هتاذ ردسصملا فيسضي
ايموي لورتبلل ئفاكم ليمرب فلأا

.0202 ةنسس لÓخ
ك.اشضر

ةرازو و˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م ضسمأا م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
اديدنت ةيجا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ،ةرا˘ج˘ت˘لا
ريزو˘لا ن˘ع ةردا˘سصلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب

مارت˘حا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ق˘يزر لا˘م˘ك
ريزولا ددسشو اذه.لمعلا تاقوأا

يت˘لا ا˘ه˘تاذ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ،ق˘يزر
،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
تايريد˘م˘لا ن˘م دد˘ع ى˘لإا ا˘ه˘ه˘جو
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،ه˘ترازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
تاقوأاب مهمازت˘لاو لا˘م˘ع˘لا مار˘ت˘حا
تابثإاب مهرمأاو ،ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘م˘ع˘لا

ة˘˘˘لآا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘هرو˘˘˘˘سضح

ةيحابسصلا ةرتفلا لÓخ تامسصبلا
ةعاسسلا ةياغ ىلإا00.8 ةعاسسلا نم
ةعاسسلا ىلعو ،رثكألا ىلع00.9
ىلع00.31 ىلع اذكو ،00.21
ةي˘ئا˘سسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘مأا ،ر˘ث˘كألا
زربأاو ،03.61 ةعاسسلا نم ءادتباف
‐ هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ ريزولا
تاءار˘جإلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا
نيفظوملا ىلع ةينوناقلا ةيباقعلا
.ةميلعتلا هذهل نولثتمي ل نيذلا

ع.لÓب

ةيلاطيإلا «ينيإا»و «كارطانوشس» Úب ةكارشش راطإا ‘
عابرلإ رئب Úب طبإرلإ زاغلإ بوبنأإ طخ زا‚إ

Úكرب ضضوح ‘ قرشش تام÷ لزنمو لامشش

ىلع هحلاشصم زيكرت دكأا
ةشسردملا لقنل تاحÓشصإا
عونلا ىلإا مكلا نم ةيرئازجلا

:ةيبرتلإ ريزو
دعب غلبن مل»
«ةدوجلإ ةشسردم

ريزو ،طوعجاو دمحم دكأا
ىعشسم نأا ،ةينطولا ةيبرتلا
«ةدوجلا ةشسردم» فده وأا
ببشسب ،دعب هغولب متي مل

يتلا تلÓتخلا نم ةلمج
،ةيشسردملا ةايحلا اهيناعت

ةفاثكب قلعت ام ةشصاخ
ليشصحتلا ةلقو جهانملا
،ذيمÓتلل يفرعملاو يملعلا

يف زكرت هحلاشصم نأا ازربم
ىلع نهارلا تقولا
ةشسردملا لقنل تاحÓشصإا
ىلإا مكلا نم ةيرئازجلا
.عونلا
ةيبرتلا ةرازول نايب حشضوأا
هيلع تعلطإا ،ةينطولا
،عاطقلا ريزو نأا ،«مÓشسلا»
ةباقنلل ماعلا نيمألاب ىقتلا
ةذتاشسأل ةلقتشسملا ةينطولا
رقمب يئادتبلا ميلعتلا
اقوفرم ناك يذلاو ،ةرازولا

ينطولا بتكملا ءاشضعأاب
.ةباقنلل
يف ،صسمأا ،طوعجاو لاقو
مشضخ يف هنإا هل ةملك
يف ذيمÓتلا ددع ديازت
ىحشضأا يذلا ةيبرتلا عاطق
5.9 نم رثكأا بطقتشسي مويلا

ىلع نوعزوتي ذيملت نويلم
ةيميلعت ةشسشسؤوم43672
نم416927 مهرطؤويو
ام اذهو نييراداو ةذتاشسأا

ةيحانلا نم ابشسكم دعي
.ةيمكلا

ك.اشضر

جوتنملل ةقبشسŸا ةقباطŸا ةباقر ةيمازلإا ماÎحا مدعل

ةينطولإقإوشسأ’إ نم«نونإد» تاجتنم بحشس

ةيحÓشصلا ةيهتنم داوم اهلامعتشسل بيلحلا تاقتششمل نيتكرشش عم ققحت ةلادعلا

«ايونشس ر’ود رايلم2.1 ةلودلإ فلكت بيلحلإ تإدرإو» : قيزر

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تر˘˘مأا
تا˘ج˘ت˘ن˘م بح˘سس ،ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
،هتاقت˘سشمو بي˘ل˘ح˘ل˘ل «نو˘ناد»
ة˘˘ه˘˘كن˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘˘خ
،ةطلوكسشلا،ةلوارفلا
اهجاتنإا مت يتلاو ،تيوكسسبلا
يفناج51 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
مارتحا مد˘ع˘ل كلذو ،ي˘سضا˘م˘لا
ة˘ق˘با˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘قر ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا
.جوتنملل ةقبسسملا

ةراجتلا ةيريدم تررقو اذه
نو˘˘ناد ع˘˘˘ن˘˘˘سصم ق˘˘˘ل˘˘˘غ ،ضسمأا

ه˘تا˘ق˘ت˘سشمو بي˘ل˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإل
ةيمازلإا مارتحا مدعل ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ة˘ق˘ب˘سسم˘لا ة˘ق˘با˘ط˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘قر
ح˘ير˘سصت بسسحو ،جو˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م ،دا˘ب˘ع لا˘م˘ج˘ل
،رارقلا اذه ءاج ،ةديلبلا ةيلول
قوذ ر˘ط˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
،ةي˘حÓ˘سص ي˘ه˘ت˘ن˘م تيو˘كسسب

ةفاظنلا ةيماز˘لا مار˘ت˘حا مد˘عو
داو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لاو
فرط نم ،اهتمÓسسو ةيئاذغلا
.عنسصملا

ةيلمع رثإا ىلع كلذ يتأايو
نم ،عنسصملل ةئجافم ضشيتفت

،ناوعألاو ةراجتلا ريدم فرط
ىوعد ةراجتلا ةيريدم تعفرو
فلاسسلا عنسصملا دسض ،ايئاسضق
.ركذلا

ع.لÓب

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك د˘˘˘كأا
جوتنملا عي˘ج˘سشت نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
ن˘مألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لإا ىتأاتي نل رئازجلل يئاذغلا
ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نم رثكأا تغلب يتلا داريتسسلا

عي˘ج˘سشتو ،رلود را˘ي˘ل˘م2.1
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا

.لاجملا اذه يف ةيبنجألاو
،ر˘يزو˘ل˘ل رو˘سشن˘م ي˘ف ءا˘جو

ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

مئاق لمعلا نأا» ،«كوبسسيافلا»
ةرازوو ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ن˘˘ي˘˘ب
يفو ،«لاجملا اذه يف ةحÓفلا
هنا ،قيزر فسشك ،رخآا قايسس
نيتكرسش لامعت˘سسا ط˘ب˘سض م˘ت

تاقتسشم ةبعسش يف نيتريبك
ةيهتنم داومل بيلحلا تاجتنم
ةحسص ددهي لكسشب ةيحÓسصلا
هترازو نأا اريسشم ،نينطاوملا
ةيئاسضقلا تاءار˘جإلا ذ˘خ˘ت˘ت˘سس
،ن˘˘ي˘˘ت˘˘كر˘˘سشلا د˘˘سض ة˘˘مزÓ˘˘لا

ركسش» ددسصلا اذه يف بتكو
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل لو˘˘سصو˘˘م
ة˘ير˘˘يد˘˘مو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا

نيتريبك نيتكرسش ا˘م˘ه˘ط˘ب˘سض
تاجتنم تاقتسشم ةبعسش يف
داو˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا

ام اذ˘هو ة˘ي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م
مت امك نينطاوملا ةحسص ددهي
ن˘ي˘تا˘ه د˘سض ىو˘كسش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.«ةلادعلا مامأا نيتكرسشلا

ز.لامج



ماق هنا ،دادح يلع فرتعاو  اذه
يف ،ركذلا ةفلاسسلا لاومألا ظفحب
هنأا زربأا امك ةينمأا فورظل هتكرسش
،ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسلا ى˘ل˘ع حر˘ت˘قا

باب نم لاومألا هذه ةرادإل هرهسص
.اهب عتمتي يتلا ةقثلاو ةءافكلا

طسسو ةداعلاكو ضسمأا تلسصاو
ة˘فر˘غ˘لا ةدد˘سشم ة˘ي˘ن˘مأا تاز˘يز˘ع˘ت
ءاسضق ضسلج˘م˘ب ى˘لوألا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تارا˘˘ي˘˘سسلا بي˘˘كر˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق
ة˘ل˘م˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو
9102 ليرفأا تايسسائرل ةيباختنلا
زيزعلا دبع قباسسلا ضسيئرلا ةدئافل
ىلإا عامتسسلا مت ثيح ،ةقيلفتوب
لا˘م ن˘˘ي˘˘مأا ،د˘˘يا˘˘سش د˘˘م˘˘حأا لاو˘˘قأا

ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
دمحم لامعألا لاجرو ،ةقيلفتوبل
ىلإا ةفاسضإلاب ،دادح يلعو ،يرياب
ةرازو ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس تارا˘˘˘طإا
.ةعانسصلا

يسضاقلا ةلئسسأا ىلع هدر يفو
،ةمكا˘ح˘م˘لا هذ˘ه تا˘ير˘ج˘م لÓ˘خ
ضسلجم وسضع وهو دياسش  حرسص
نأا يسسائرلا ثلثلا نع قباسس ةمألا
قباسسلا ةيروهمجلا ضسيئر قيقسش
هفلك نم وه ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسلا
طيسشنتب ةسصاخلا لاومألا عمجب
ليرفأا تايسسائرل ةيباختنلا ةلمحلا

قباسسلا ضسيئرلا قيرط نع9102
لجر تاسسسسؤوملا ءاسسؤور ىدتنمل
ضسفن فرتعاو دادح يلع لامعألا
ردق يلام غلبم عمج مت هنا مهتملا

وه هنأا رقأا امك ميتنسس رايلم57ـب
تاكيسشلا ىلع ءاسضمإلاب ماق نم
. لاومألا بحسسب ةسصاخلا

دمحم مهتم˘لا ى˘ف˘ن ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،هيلا ةبوسسنملا مهتلا لك ،يرياب
ةعطق ىلع لسصحت هنأا ىلإا اريسشم
7102 ة˘ن˘سس ضسادر˘مو˘ب˘ب ة˘ي˘سضرأا
1102 ةنسس يف هب مدقت بلط دعب

ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل نو˘كت نأا ى˘ف˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
ةلمحلابو ةقيلفتوب ضسيئرلا قيقسشب
يفو ةقيلفتوبل ةريخألا ةيباختنلا

فر˘ت˘عا تارا˘ي˘سسلا بي˘كر˘ت ف˘ل˘م
ريزولا لجن لÓسس ضسراف نأا يرياب
لÓسس كلاملا دبع قباسسلا لوألا

مث هتاسسسسؤوم يف هل اكيرسش ناك
11 غل˘ب˘م بح˘سسو ا˘ه˘ن˘م بح˘سسنا

ماق نوكي نأا ايفان ،ميتنسس رايلم
لجا نم ريخألا اذه عم ةكارسشلاب

هدلاو نم تازايتما ىلع لوسصحلا
بسصن˘م كاذ˘نآا ل˘غ˘سشي نا˘ك يذ˘˘لا

.لوأا ريزو
فر˘ط ن˘م ه˘باو˘ج˘ت˘سسا لÓ˘˘خو

يلع ىفن ماعلا بئانلاو يسضاقلا
لاو˘˘مألا ضضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت داد˘˘ح
عسضوب ماق هنا افرتعم هل ةبوسسنملا

زوزعم لامعألا لجرل يلام كسص
ة˘ل˘م˘ح ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘˘م ي˘˘ف د˘˘م˘˘حا
ضضفر امدعب ةردي˘ح˘ب ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
با˘هذ˘لا ير˘يا˘ب د˘م˘ح˘مو زوز˘ع˘م
ةل˘م˘ح ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ى˘لا ه˘سسف˘ن˘ب
ىلع هدر يفو ةرديحب ةقيلفتوب
لاو˘مأا ع˘سضو با˘ب˘سسأا ن˘˘ع لاؤو˘˘سس
يف قباسسلا ضسيئرلا ةلمح ةيريدم
لاق ءاسضيبلا رادلاب هتسسسسؤوم رقم
د˘ي˘ع˘سسلا ن˘م بل˘ط˘ب نا˘˘ك كلذ نأا
 . ةينمأا فورظل ةقيلفتوب

ه˘ل نو˘كت نأا داد˘ح ى˘˘ف˘˘ن ا˘˘م˘˘ك

وأا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا باز˘حألا˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع
هنأا مغر ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ب

تا˘ح˘ير˘سصت˘ب ا˘ق˘با˘˘سس ى˘˘لدأا نا˘˘ك
ءا˘˘سسؤور ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م نأا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
ىلع لم˘ع˘يو م˘عد˘ي تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةدهعل ةقيلفتو˘ب ضسي˘ئر˘لا ح˘ي˘سشر˘ت

اذ˘˘ه د˘˘˘سسف˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘سسما˘˘˘خ
يذلا يبع˘سشلا كار˘ح˘لا عور˘سشم˘لا
.طرافلا يرفيف22 يف قلطنا

تناك ةمكحملا ةئيه نأا ركذي
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ضسمأا تع˘م˘ت˘سسا د˘ق
ر˘˘يزو لاو˘˘قأا ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سصلا
ةدب بو˘ج˘ح˘م ق˘با˘سسلا ة˘عا˘ن˘سصلا

يوابرع˘ل نا˘سسح لا˘م˘عألا لا˘جرو
لÓسس ضسراف اذكو دمحا زوزعمو
ةهجوملا مهتلا مهلك اوسضفر ثيح
ةمكحملا ةئيه تعمتسسا امك مهيلإا

نم لك ىلإا ةيئاسسملا ةرتفلا لÓخ
ةيرون ،ضسادرموبل قباسسلا يلاولا
مهتلا تفن يت˘لا ي˘نو˘هرز ة˘ن˘ي˘م˘ي
حنمب ةقلعتم˘لاو ا˘ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا
ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘˘ماو ي˘˘سضارأا ع˘˘ط˘˘ق
تا˘ق˘ف˘˘سص يأا ا˘˘ه˘˘مار˘˘بإاو ةرر˘˘ب˘˘م
اسضيأا تعمتسساو عيرسشتلل ةفلاخم
لاغسشألاو لقنلا ريزو لاوقأا ىلإا
ين˘غ˘لا د˘ب˘ع ،ق˘با˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ل˘م˘ح˘ل ي˘نا˘ث˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا نÓ˘˘عز
دبع داعبإا دعب ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ضسي˘ئر˘لا
.لÓسس كلاملا

watan@essalamonline.com
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ةنتابب عنشصلا ةيديلقت لبانق6و نييباهرإÓل أابخم21 ريمدتو فششك

نيتيودي نيتلبنقو ةحلشسأإ طبشضي كردلإ
ةمشصاعلإ يف ةملاعملاب

ةيلولا ةمشصاعب ةشسولهملا صصارقأÓل نيجورم3 ىلع صضبقلا

ةنتاب يف تلوزاتب راثآ’إ نع بيقنتلل ةباشصعب ةحاطإ’إ

ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل نيرخآا2461 صضرعت يف ببشست

عوبشسأإ لÓخ اشصخشش93 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ

يسضاق ضسمأا لوأا ءاسسم رمأا
يف ةرقم ةمكحم ىدل قيقحتلا
ضسي˘˘ئر ع˘˘سضو˘˘ب ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةباقرلا تح˘ت ة˘سسما˘ت˘ل ي˘لا˘ح˘لا
ةيسضق يف هطروت˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت دا˘˘˘سسف
يف بعÓتلل روزملا لامعتسساو
ةدجاوتم ضضرأا ةعطق حنم رارق
.ضصاخسشألا دحأل ةيدلبلا تاذب

ةليسسملا يلاو ررق ،هتهج نم
يسسيئر فيقوت ،اجرعلا خيسشلا
نييدلبلا نييبعسشلا نيسسلجملا
نع رماع يديسسو ناملي ينبل
،ةيباخت˘نلا ا˘ه˘ما˘ه˘م ة˘سسرا˘م˘م
نع فيقو˘ت˘لا رار˘ق ل˘م˘سش ا˘م˘ك
4 ةيباختنلا ما˘ه˘م˘لا ة˘سسرا˘م˘م

ضسل˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘ير˘˘خآا ءا˘˘سضعأا
،رماع يديسسل يدلبلا يبعسشلا
ل˘ئا˘ط تح˘ت م˘ه˘˘عو˘˘قو بب˘˘سسب
.ةيئاسضقلا ةعباتملا ريبادت

يف ينهوب «ريم» ةنادإا
اشسبح رهششأا3 ـب ركشسعم

متششلاو بشسلا ةمهتب اذفان
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ضسمأا حا˘˘ب˘˘سص تنادأا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
«ر˘ي˘م» ر˘كسسع˘م˘ب ة˘يد˘م˘ح˘˘م˘˘لا
رهسشأا3 ةبوقعب ينهوب ةيدلب

01 غلبمب هميرغتو اذفان اسسبح
لثامم غلبمبو ميت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م
ه˘م˘ت˘سشو ه˘ب˘سس ن˘ع ضضيو˘ع˘ت˘ك
ضسلج˘م˘لا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م و˘سضع˘ل
92 خيرات ىلإا دوعت ةثداح يف

هماهم ةيدأات ءانثأا9102 يفناج
عيرا˘سشم ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘سشقا˘ن˘مو
.ةلوادم يف اهيل˘ع ة˘قدا˘سصم˘ل˘ل
ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ضسي˘˘ئر ه˘˘جاو˘˘يو اذ˘˘ه
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘تاذ
اياسضق3 اهنمسض نم اياسضقلا
يف باسش ى˘ل˘ع ا˘هاد˘حإا ءاد˘ت˘عا
نيتن˘ثاو ،ي˘سضا˘م˘لا يا˘م ر˘ه˘سش
ىلع يسضاملا توأا41 خيراتب
اوهجوت هاياحسض ،رسصاقو نسسم
بتكم مامأا ةيعامج ىواكسشب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
ترمأا دق تناك يتلا ،ةيدمحملا

ميلقإل ينطولا كردلا حلاسصم
تادافإا ىلإا عامتسسإلاب ينهوب

.فارطألا عيمج
ب.ماششه / ب.ليبن

ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ةيرئازجلا كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
نع لقي ل ام زجح نم ،ةسسبتب
اسسولهم اسصرق553و فلأا42
لÓخ جيرملا يدودحلا زكرملاب

ىلوألا  ،نيتلسصفنم ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
فلأا11 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا

ةيناثلاو ،اسسولهم اسصرق451و
102و فلأا31 طبسضب تللك
تناك عاونألا فلتخم نم ضصرق

دوقو نازخ لخاد ماكحإاب ةأابخم
نا˘ك ر˘فا˘سسم˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس
لوخدلا تاءارجإا لامكإا ددسصب
.ينطولا بارتلا ىلإا

ح.رشصان

ينطولا كردلا رسصانع طبسض
،رئاز˘ج˘لا ة˘يلو ي˘ف ة˘م˘لا˘ع˘م˘لا˘ب
ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ن˘قو ن˘ي˘ي˘˘لآا ن˘˘ي˘˘سسد˘˘سسم
ةقلط975 نع Óسضف ،نيتيودي
.تارايعلا فلتخم نم

تر˘˘مدو تف˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك اذ˘˘˘ه
،يبعسشلا ينطولا ضشيجلل ةزرفم
ثح˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ر˘˘˘ثإا ضسمأا لوأا

رمحأا لب˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ط˘ي˘سشم˘تو
ة˘يلو ي˘ف ضسيرأا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ود˘˘خ
نييباهرإÓ˘ل أا˘ب˘خ˘م21 ،ة˘ن˘تا˘˘ب
ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت

لبانق6 ىلإا ةفاسضإلاب ،ةسشرفأاو
تفسشك امي˘ف ،ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
امل اقفو‐ ىرخأا ةزرفم ترمدو
عا˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج
«مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
تاعامجلل أا˘ب˘خ˘م ‐ ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
،عنسصلا ةيديلقت ةلبنقو ةيباهرإلا
ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘تو ثح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘˘ثإا

هذه ةباتك ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
جاو˘ي˘ع داو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ر˘˘ط˘˘سسألا
.ةيدملا ةيلوب

ط.ةراشص
هيف عورششلاو ريهششتلاب ديدهتلا مهت ناهجاوي

صشيجلا تايونعم طابحإاو ةينطولا ةدحولاب صساشسملاو

ءاشضق ضسلجمل ماهت’إ ةفرغ رإرقب قطنلإ ليجأات
ضسرام01 ىلإإ يشسنوتو رودوب ةيشضق يف نإرهو

˘˘ما˘˘ه˘˘تلا ة˘˘فر˘˘غ ضسمأا تل˘˘جأا
ق˘ط˘ن˘لا ،نار˘هو ءا˘سضق ضسل˘ج˘م˘ل
ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ي˘ف ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ب
،رودو˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
رون يسسنوت داسسفلا نع غلبملاو
.مداقلا ضسرام01 موي ىلإا ،نيدلا

نيمه˘ت˘م˘لا عا˘فد أا˘جا˘ف˘تو اذ˘ه
ةماعلا ةبا˘ي˘ن˘لا ل˘ث˘م˘م ة˘ع˘فار˘م˘ب
مهتلا طاقسسإا اهيف ضسمتلا يذلا
ديعسسلا يفحسصلا نع ةيئانجلا
وهو ،ةحنجك اه˘ف˘ي˘ي˘كتو رودو˘ب
.هل ةعفارملا مزتعي هعافد ناك ام

تلجأا دق ،ةفرغلا تاذ تناكو
عوبسسألا ةيسضقلا هذه يف رظنلا
،اهتسسيئر بايغ ببسسب ،يسضاملا

اه˘ي˘ف ه˘جو ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘هو
ةسسماخلا ةفرغلل قيقحتلا يسضاق
مهت ،نيمهتملل نارهو ةمكحمل
هيف عورسشلاو ريهسشتلاب ديدهتلا
،نيد˘لا رو˘ن ي˘سسنو˘ت˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
،رودوب ديعسسل نيتمهتلا ضسفنو
ا˘ه˘ن˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ىر˘˘خأا م˘˘ه˘˘ت ع˘˘م
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا˘˘ب ضسا˘˘سسم˘˘لا
ثبو ،ضشيجلا تايو˘ن˘ع˘م طا˘ب˘حإا

ضساسسملا اهنأاسش نم تاروسشنم
.اهريغو ةينطولا ةحلسصملاب

Óقتعم71 ـل صسبحلا
مناغتشسمب كارحلا نم

لشضانملل ةءاربلاو
ةششيوشش رودق يقوقحلا

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ضسمأا ترد˘˘˘˘˘سصأا
ءا˘˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

اسسبح نيرهسشب امكح ،مناغتسسم
05 ـب ردقت ةيلام ةمارغو اذفان
نم Óقتعم71 قح يف جد فلأا
ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ،كار˘˘ح˘˘لا
،حلسسملا ريغ رهمجتلاو ،ةيماظن
ريغ رهمجتلا ى˘ل˘ع ضضير˘ح˘ت˘لاو
.حلسسملا

ضسمأا تقطن ،ىرخأا ةهج نم
ءاسضق ضسلجمل ةيئازجلا ةفرغلا

ل˘˘˘سضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ةءار˘˘˘ب˘˘˘ب ،نار˘˘˘هو
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ذا˘ت˘سسألاو ي˘قو˘ق˘ح˘لا

،ة˘˘سشيو˘˘سش رود˘˘˘ق ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
ةدمل ضسبحلاب مكحلا تطقسسأاو
01 مو˘˘ي هد˘˘سض ردا˘˘سصلا ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ةم˘كح˘م ي˘ف9102 ر˘ب˘م˘سسيد
ى˘ل˘ع ضضير˘ح˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ب ح˘ن˘ج˘˘لا
ةدحولا ديدهتو يندملا نايسصعلا
.اهريغو ةينطولا

ب.دلاخ

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘˘فأا ف˘˘˘قوأا
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘˘لا
بيقنتلل ةباسصع ،ةنتابب ينطولا

ضصاخسشأا3 نم نوكتت راثآلا نع
03و72 نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
م˘˘ه˘˘ط˘˘ب˘˘سض م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘سس
يرثألا عقوملاب رفحلاب نيسسبلتم
يف «ز˘ي˘ب˘م˘ل» ا˘ي˘ن˘طو ف˘ن˘سصم˘لا
ةيدلبب ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ير˘ثألا ة˘ن˘يد˘م˘لا
تافلم زاجنا مت هيلعو ،تلوزات
مهميدقتو نيفوقوملل  ةيئاسضق
يتلا ةنتابب ةيلحملا ةباينلا مامأا
تقؤوملا ضسبحلا مهعاديإاب ترمأا

ةيرثألا ثاحبألا ءارجإا ةمهت نع
هيوسشتلاو فÓتإلاو ةسصخر نود
تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا د˘˘حأل يد˘˘م˘˘ع˘˘لا
. ةفنسصملا ةيفاقثلا

ةقرف تنكمت ىرخأا ةهج نم
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

نيجورم3 طاسشن لسش نم ،ةنتاب
يقلأا امدعب ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل
ةزايحب نيسسبلتم امهيلع ضضبقلا

عون نم اسسولهم اسصرق0401
غلبمو ،«غ˘ل˘م051 نيلباق˘ير˘ب»
.  جد00014 ـب ردقي يلام

نم غ˘ل˘ك1 ن˘م د˘˘يزأا ز˘˘ج˘˘ح
يف ةعي˘ن˘م˘لا˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ةيادرغ
نمأاب ةطرسشلا حلاسصم تنكمت

يف ،ةيادر˘غ ي˘ف ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا ةر˘ئاد
ىت˘سشب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا بق˘˘عو ا˘˘ه˘˘عاو˘˘˘نأا
،اهيلإا ةدراولا تامولعملل لثمألا

مارغوليك1 نم ديزأا زجح نم
فيقوت عم جلاعملا فيكلا نم
تاهجلا مامأا ه˘م˘يد˘ق˘تو ضصخ˘سش
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

صش.ميكح / أا.يئامهم

مهف˘ت˘ح ا˘سصخ˘سش93 ي˘˘ق˘˘ل
ي˘˘ف نور˘˘خآا2461 بي˘˘˘˘سصأاو
ا˘ه˘تد˘ه˘سش رور˘م ثدا˘ح0341
يف نطولا نم ةفلتخم قطانم
92 ىلإا32 نم ةدتمملا ةرتفلا
تل˘ج˘˘سسو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
9 ةافوب فيطسس ةيلو ىوتسسم
مت نير˘خآا06 حر˘جو ضصا˘خ˘سشأا
زكارملا ىلإا مهليوحتو مهفاعسسإا
55 عوقو رثإا ىلع ةيئافسشتسسإلا

.رورم ثداح
ح.ماشستبإا

ةيباختنلا اهماهم ةشسرا‡ نع رماع يديشسو ناملي ينبل Úيدلبلا Úيبعششلا ÚشسلÛا يشسيئر فيقوت

داشسف ةيشضق ‘ هطروتل ةيئاشضقلإ ةباقرلإ ت– ةليشسŸإ ‘ ةشسماتل «Òم» عشضو

نطولا صضرأا ىلإا لوخدلا ددشصب ناك رفاشسم ةرايشس دوقو نازخ لخاد ةأابخم تناك

ةشسبت يف جيرملإ يدودحلإ زكرملاب ضسولهم ضصرق فلأإ42 نم ديزأإ زجح

تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تط˘ل˘سس
اهتسسلج يف ةلقروب ةيئادتبلا
ىلع ،ضسمأا لوأا ءاسسم ةدقعنملا
03 ة˘بو˘ق˘˘ع (ب‐ ك) و˘˘عد˘˘م˘˘لا
ةيلام ةمارغو اذفان انجسس ةنسس
،جد نويلم دحاو ة˘م˘ي˘ق˘ب ةذ˘فا˘ن

لقنو نحسش ةيانج˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل
روبعلا ق˘ير˘ط ن˘ع تارد˘خ˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
ه˘ئا˘كر˘سش تنادأا ا˘م˘ك ،ة˘م˘ظ˘ن˘˘م
نم لك مهو نيرخآلا ةعبرألا
‐ م )و (ضس‐ضس) ،(ز‐ع)،(ب‐ي)

اذفان ان˘ج˘سس ة˘ن˘سس02 ـ˘˘˘˘ب (ب
دحاو ةميقب ةذفان ةيلام ةمارغو
م˘ه˘ن˘م د˘حاو ل˘كل جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘سضق˘لا ضسف˘ن ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل
.ةيئانجلا

مورك ىشسيع

ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا يف نوطششني اوناك

ةلقروب تإردخم ةيشضق يف نيطروتم دشض إذفان انجشس ةنشس03و02 نيب ام ماكحأإ

قباشسلا صسيئرلا قيقششل ماهتلا عباشصأا اوهجو دادح مهمدقتي ةيشضقلا يف نومهتملا

ةشسماخلإ ةدهعلإ ةلمح طيششنتل دإدح قيرط نع ميتنشس رايلم57 عمج ةقيلفتوب ديعشسلإ

 ح. ميلشس

زيزعلا دبع قباشسلا صسيئرلل9102 ليرفأا تايشسائرل ةيباختنلا ةلمحلا ةيريدم لام نيمأا ،دياشش دمحأا مهتملا فششك
رمأاب كلذو ،قباشسلا تاشسشسؤوملا ءاشسؤور ىدتنم صسيئر ،دادح يلع قيرط نع اهطيششنتل ميتنشس رايلم57 عمج هنأا ،ةقيلفتوب

.ةقيلفتوب ديعشسلا هراششتشسمو صسيئرلا قيقشش نم

نيجشس مهنيب نم صصاخششأا ةدع اونكم
راطإا يف ةيرهشش روجأا نم ةبرتغم ةاتفو

MENAمهروشضح نود

ةيدلبب نيبختنم5
مامأإ ةشسبت يف تانيوعلإ
مهبعÓتل ةلإدعلإ
ليغششتلإ فلم لإومأاب
تانيوعلا ةرئاد نمأا ةطرشش تهنأا

يف قيقحتلا ،ةشسبت ةيلوب
ةلاكو تزه يتلا ةحيشضفلا
ةرئادب اهرقم نئاكلا ليغششتلا
فارطأا ميدقت مت ثيح ،ةزنولا
ةيروهمجلا ليكو مامأا ةيشضقلا
،ةيميلقإلا تانيوعلا ةمكحم ىدل
نيبختنم5 مهنيب نم8 مهددعو
تانيوعلا يف يدلبلا صسلجملا يف
ةلاكوو ةشسردم يريدمو ،دمجملا
قلعتت مهتب ،ةزنولا عرف ليغششتلا

روزملا لامعتشساو ريوزتلاب
لاحتناو ،ماعلا لاملا ديدبتو
تقلطناو اذه.ريغلا ةفشص

ًءانب ،ةيشضقلا هذه يف تاقيقحتلا
دوجو تفششك ةدكؤوم تامولعم ىلع
فلم يف تاقورخو تابعÓت

ىلع ليغششتلا لبق ام دوقع
ةفلاشسلا ةيدلبلا حلاشصم ىوتشسم
رشضاحم تفششك ثيح ،ركذلا
يتلا ،تانيوعلا ةرئاد نمأا ةطرشش

صصاخششأا3 دوجو ،ةيشضقلا تجلاع
هيلع مكح نيجشسو ناتاتف مه
،ةنشس اهنم ىشضق ًانجشس نيماعب
،يشسائرلا وفعلا نم هتدافتشسا لبق

رهشش لك مهروجأا نوشضاقتي اولظ
نع يلكلا مهبايغ مغر ماظتناب
عيقوتلاب مهمايق مدعو ،لمعلا

تتبثأا امك ،روشضحلا تابثإل
ىرخأا ةاتف دوجو تاقيقحتلا

يف اًديدحتو نطولا صضرأا جراخ
ةرجأا ىشضاقتت تلظ ،اشسنرف
عاطقنا نود نم ماظتناب ليغششتلا

،ةيدلبلا ىلإا اهروشضح نود نمو
تقحتلا ىرخأا ةديشس بناج ىلإا
تيقبو ىرخأا ةفيظوب3102 ةنشس
ىشضاقتتو ليغششتلا مئاوقب ةلجشسم
.يداع لكششب ةيرهششلا اهترجأا

مت ،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
نم اهتاذ ةيشضقلا فلم ةلاحإا

ىلع ةيروهمجلا ليكو فرط
.قيقحتلا يشضاق

ح.لامك
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ةيليئارسسلا تابا˘خ˘ت˘نلا تط˘ب˘ترا
ضسيئرلا لبق نم يكيرملا معدلاب
ضسي˘ئر ه˘ف˘ي˘ل˘˘ح˘˘ل ه˘˘ترادإاو بمار˘˘ت

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
ةرملا يه هذهو وهاين˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب
ل˘خد˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ي˘˘لولا
ةيكيرملا ةرادلا لبق نم رسشابملا
يليئارسسلا بخا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘ل
ةيليئارسسلا تابا˘خ˘ت˘نلا ه˘ي˘جو˘تو
هزوف نامسضل ددحم فيلح معدل
اذه طبترا دق˘لو ه˘ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لاو
نÓعلا د˘ع˘ب ي˘كير˘ملا ف˘قو˘م˘لا
ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
ادبل وهان˘ي˘ت˘ن ه˘ف˘ي˘ل˘حو ي˘كير˘ملا
معدت يتلاو نرقلا ة˘ق˘ف˘سص ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسلا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
نام˘سض ى˘لا فد˘ه˘تو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا
ي˘سضارلا ن˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ة˘˘قر˘˘سس
حلاسصل اهترداسصمو ةينيط˘سسل˘ف˘لا
ةط˘خ˘ب فر˘ع˘ي تا˘ب ا˘مو لÓ˘ت˘حلا
ريسست ةموكح اهترقا يتلا مسضلا
اهلÓخ نم ىعسست يتلاو  لامعلا
ةفسضلا نم ةريبك ءازجا مسض يلا

ة˘لود ى˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
اذ˘ه ةر˘ي˘˘تو عرا˘˘سست˘˘تو لÓ˘˘ت˘˘حلا
اد˘ب ع˘م ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا كا˘ب˘˘ت˘˘سشلا
دعب ةثلاثلا ةيليئارسسلا تاباختنلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسلا باز˘˘˘حلا ل˘˘˘سشف
ةموكح˘لا ل˘كسشت ن˘م ة˘كرا˘سشم˘لا

ل˘ظ ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘نلا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
باز˘˘حلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
نم اديزم حرطت يتلا ةيليئارسسلا
ن˘˘م˘˘سض ناود˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘˘لا
باسسح ىلع ةيباختنلا اهتروتاف
رارمتسسلاو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
بع˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ناود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
. ينيطسسلفلا
ةيريتسسه رماوا رد˘سصأا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن نإا
ةلام˘ت˘سسل ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ع˘سسو˘ت˘ل˘ل
تاباختنا يف نينطوتسسملا تاوسصأا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ه˘ي˘ب˘خا˘ن د˘عوو تسسي˘ن˘كلا

ي˘ف ق˘طا˘ن˘م م˘سضو نر˘ق˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘سص
ريغ وهو ةلتحملا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا

ةيلودلا تانادإلاو ضضفرلاب ثرتكم
نو˘نا˘ق˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م˘لا ءار˘جلا اذ˘˘ه˘˘ل
ءا˘ن˘ب˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت رد˘سصأاو ي˘لود˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ةد˘˘حو0053
نيب ةعقاولا1E ةامسسملا ةقطنملا

«م˘˘ي˘˘مودأا ه˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘م» ة˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم
خراسصٍ دحت يف ةلتحملا ضسدقلاو
ي˘فو ،ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل
ن˘˘مألا ضسل˘˘ج˘˘م رار˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘˘م
ى˘˘م˘˘سسي ا˘˘م قدا˘˘سص ا˘˘م˘˘ك (4332)
عباتلا طيطختلل ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لا
ططخم ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سسل
ينكسس يح ءاسشنإل ،ريبك يناطيتسسا
را˘ه» ة˘ن˘طو˘ت˘سسم ع˘ي˘سسو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب

لÓخ نم مينغ وبأا لبج ىلع «اموح
،ةينا˘ط˘ي˘ت˘سسا ةد˘حو0022 ءا˘˘ن˘˘˘ب
ىرخأا ةدحو0003 ءانب ططخمو
«ضسوتمه تاعفج» ة˘ن˘طو˘ت˘سسم ي˘ف
ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لا د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق نا˘˘ك
. ةقباسس ماوعأا ذنم ةيلود طوغسضب
نيب كرتسشملا لمعلل ةوطخ يفو
ىدل فر˘ط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا ة˘مو˘كح
بمار˘ت ضسي˘ئر˘لا ةرادإاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
ةيليئارسسإا ةنجل تعرسش ةيكيرملا
د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ة˘˘ي˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘مأا ‐
دودحلا ميسسرت فده˘ب تا˘عا˘م˘ت˘جا

ةيليئارسسإلا مسضلا طئارخ عسضوو
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘˘سضلا ي˘˘ف ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل
تاءÓمإلا ةطخ بجومب ةلتحملا
ةي˘مار˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘ي˘كير˘مألا
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل
. نرقلا ةقفسصـب ةفورعملاو
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘نادلا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘بو
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا نÓ˘˘˘عإل ة˘˘˘ع˘˘˘˘سساو˘˘˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

نيتنطو˘ت˘سسم ي˘ف ةد˘يد˘ج تاد˘حو
ع˘سسو˘ت˘لاو ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ضسد˘˘ق˘˘لا˘˘ب
بل˘غا تدد˘ن ثي˘ح ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘سسلا
ناطيتسسلا رارمتسساب ملاعلا لود
ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘م نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تد˘˘˘˘كأاو
ني˘ت˘لود˘لا ل˘ح دد˘ه˘ي نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا

عار˘˘˘سصلا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا نود لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘يو
ةموكح رمتسست كلذ نم مرغلابو
ا˘ه˘ت˘سسا˘ي˘˘سس ضسف˘˘ن ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حلا
د˘يو˘ه˘ت لا˘م˘كت˘سسا ى˘˘لا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
ي˘˘˘سضارلا ةردا˘˘˘˘سصمو ضسد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
اهنم ىقبت ام ةقرسسو ةينيطسسلفلا

نيديفتسسم اهمسض يف عارسسإلاو
م˘عد˘لاو ي˘كير˘˘ملا ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا ن˘˘م

ةيكيرملا ةرادلا لبق نم قلطملا
ة˘ي˘عر˘سشلاو م˘ي˘ق˘لا ل˘كل ي˘فا˘ن˘م˘لا
بع˘˘˘˘سشلا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘حو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا
.ةيخيراتلا ينيطسسلفلا
عطقتسس ةيناطيتسسلا تاعسسوتلا نا
ضسدقلا ن˘ي˘ب ي˘فار˘غ˘ج˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا

نيينيطسسلفلا لزعتسسو محل تيبو
قطانم˘لا هذ˘ه ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا كل˘˘ت نإاو
لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح تا˘˘سسرا˘˘م˘˘مو
ةيمÓسسإلا تاسسدقم˘لا فاد˘ه˘ت˘سساو
ضضرألا بل˘˘˘سسو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو
ا˘ه˘م˘سضو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

اهعيمج ةعسشبلا مئارجلا نم اهريغو
ة˘فا˘˘ق˘˘ث ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ضسكع˘˘ت
عمتجملا يف ةيرسصنعلاو ةيهاركلا
ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ةنم˘ي˘ه˘لاو نا˘ط˘ي˘ت˘سسلاو لÓ˘ت˘حلا
ي˘˘سضارلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسلا
رمأا وهو  ق˘ح ر˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلع ةيلود تابوقع ضضرف بلطتي

د˘˘ح ع˘˘سضوو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘مو˘˘˘كح
.ملاعلا يف لÓتحا لوطأل

يناطيتشس’إ عشسوتلإو نرقلإ ةقفشصو ةيليئإرشسإ’إ تاباختن’إ
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر/نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب

ىلدوهلا ديلو  /ررحملا ريشسألاو بيدألا :ملقب
ة˘˘˘ير˘˘˘ح ةر˘˘˘كاذ ،كد˘˘˘حو تسسل»

ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت را˘˘سضح˘˘ت˘˘سسا «ق˘˘فد˘˘ت˘˘˘ت
: تادارج يلع ةركاذ نم نجسسلا

ةقي˘م˘عو ة˘يو˘ق ة˘ع˘ير˘سس ة˘سصÓ˘خ
ضشا˘˘ع ل˘˘جر ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل ةذ˘˘˘فا˘˘˘نو
قيقحتلا ،ا˘هدا˘ع˘با ل˘كب ة˘بر˘ج˘ت˘لا
،يرادإلا لا˘ق˘ت˘˘علا ،تار˘˘م ع˘˘برا
اذهو . ةدراطملا ،ةيربجلا ةماقإلا
هريغ نع زاتمي هنا ىرأا باتكلا

را˘م˘˘سضم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف بت˘˘ك ا˘˘م˘˘م
:اهمهأا ةريثك تازيمب
ةبهتلملا بتاكلا رعاسشم    ‐1
يف ةنحملا محر نم تدلو يتلا

اهلاوهأاو لاقتعلا دهاسشم فسصو
:  ةعيرملا

تءاج قعا˘سصلا قر˘ب˘لا ضضي˘مو˘ك
رادج قرخ ،باتكلا تاعوسضوم
هردسص فحق نم جرخأاو تمسصلا

ةغلب ،لابجلا هلمح نع ءونت ام
دهاسشم انل مسسر نايبلا ةحسضاو
ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا
:ةعيرملا اهتايلجت

ل˘ب˘كم و˘˘هو ح˘˘ب˘˘سشلا د˘˘با˘˘كي »
ضسارلا ىطغم ءارولا ىلا نيديلا
نا د˘ع˘ب ،كي˘م˘سس يردا˘سش ضسي˘˘كب
ر˘ي˘غ˘˘سصلا ي˘˘سسر˘˘كلا ه˘˘ن˘˘م ّل˘˘م˘˘ي
˘˘ما˘˘ملا ى˘˘لا د˘˘ن˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا
تناو وا ،يرقفلا دومعلا طغسضيل
ىلع بلسصت وا ةحيبذلاك قلعم
نيحوبسشملا ةيقب كعمو ةروسسام
ز˘˘ه˘˘ي ذإاو ،كنور˘˘ي لو م˘˘˘هار˘˘˘ت ل
قد˘يو كرد˘سصو كعذ˘جو كق˘ن˘˘ع
م˘ط˘ل˘تو ا˘ن˘ي˘ح ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا˘˘ب كسسار
كرفتو ةوارهلاب برسضتو لكرتو
كه˘˘جو ي˘˘ف ر˘˘ئا˘˘ج˘˘سسلا با˘˘ق˘˘˘عأا

ّزهت ذإاو ءام ضضوح يف ضسّطغتو
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تا˘ع˘˘سسل˘˘لا كد˘˘سسج
ةبخاسص ىق˘ي˘سسو˘م كي˘نذأا م˘سصتو
«خلا ...

بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘مو
ل˘ك ا˘ه˘˘ع˘˘م جزا˘˘م˘˘ت˘˘ت يد˘˘سسج˘˘لا
ذا ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا لا˘˘˘كسشأا
ة˘مار˘كلا بر˘سض ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘˘ع˘˘ي
:ةيناسسنإلاو ةيسصخسشلاو ةينطولا
ل˘˘ت˘˘ق˘˘لاو با˘˘سصت˘˘˘غلا˘˘˘ب دّد˘˘˘ه˘˘˘ت
مدهو رفسسلا نم عنملاو داعبلاو

هيوسشتو براقألا لاقتعاو تيبلا
ذإاو قيقحتلا دمأا ةلاطاو ةعمسسلا
كلكريل كسسأار قوف ناجسس فقي

،كي˘˘ت˘˘ن˘˘ف˘˘ج مو˘˘ن˘˘لا م˘˘هاد ا˘˘م˘˘ل˘˘ك
يف لخدتل ةوفغ ةيا نم كعنميف
ل ام ىرت اه˘ي˘ف ،ة˘سسو˘ل˘ه˘لا ة˘لا˘ح
ضسي˘باو˘كلا ن˘م لا˘ب ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ˘ي
رو˘˘˘سصلا ن˘˘˘م ف˘˘˘سصو˘˘˘˘ي ل ا˘˘˘˘مو
  «. ةبعرملا
ملألا نم تاحفسص باتكلا مسسري
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘˘سسج ي˘˘˘˘ف فزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ّق˘سش ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ر˘ه˘ق˘لا عرزو هد˘يدا˘خأا لÓ˘˘ت˘˘حلا
ةظحل نمف ،ةتيقملا هلاكسشأا لكب
ا˘ه˘ي˘˘ف عز˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا
حبسصي مل يذلا هتيب نم لقتعملا
يذلا لÓ˘ت˘حلا هذ˘ه دو˘جو˘ب ا˘ن˘مآا
هيلع تلمأا ام تقو هوفسص رّكعي
عاق يف هسسفن دجي نأا ىلا ،هداقحأا

ريطاسسب هفذا˘ق˘ت˘ت ير˘كسسع بي˘ج
با˘ق˘عا ه˘ما˘ظ˘ع قد˘˘تو دو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ثي˘ح ى˘لا ، م˘ه˘˘قدا˘˘ن˘˘ب
باذعلا نم ةن˘خا˘سسلا تا˘ب˘جو˘لاو
ىلع طغسضلا لماعمو نجسسلا مث

،ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ةا˘ي˘ح ي˘˘ف ءي˘˘سش ل˘˘ك
ةيوهتلا ةدقاف ةطوغسضملا فرغلا

ة˘ط˘سسو˘ب˘لاو ة˘بو˘طر˘˘لا ة˘˘ن˘˘خ˘˘ث˘˘م
م˘كا˘ح˘م˘لاو ءا˘م˘سصلا ة˘يد˘يد˘˘ح˘˘لا
ىرت ل ،ةريسصبلاو رسصبلا ةدقاف
دمأا ليطي امو ملظلالا عمسست لو
.نجسسلا

ةرو˘˘سصلا م˘˘سسر ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘˘ن    ‐2
ءاوسس لتحملل ي˘ه ا˘م˘ك ة˘ع˘سشب˘لا

وا ضشي˘ج˘لا ي˘ف ا˘يد˘ن˘˘ج كلذ نا˘˘ك
ايطرسش وا تارباخملا يف اققحم
ة˘م˘كح˘م ي˘ف ا˘ي˘سضا˘ق وأا ا˘نا˘ج˘˘سس
:ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس اد˘˘ئا˘˘ق وأا ة˘˘ير˘˘كسسع
ا˘ن˘ل حّر˘سش عرا˘ب ضسا˘ط˘ن ع˘سضب˘م˘ب
فقي يذلا ّيداسسلا اذه ةيسصخسش
يف نّنفتي ،قيقحت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا ف˘ل˘خ
،بيذعتلا بيلاسسأاو رهقلا بورد
نو˘ت˘يز˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ه˘˘ق˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘يو
هيلع ّبسصي ،قيرعلا ينيطسسلفلا
ءا˘م˘لا ّبسصي ا˘م˘ك ا˘˘ّب˘˘سص هدا˘˘ق˘˘حأا
ىلع ءاتسشلا ريرهمز يف جلثملا

ةرجسش يف بولسصملا كاذ ضسار

ةدهاسش ىقبت˘ل .ن˘ج˘سسلا ءا˘ن˘ف ي˘ف
.باذعلا اذه ىلع
نيمدقلا لبكو نيديلا ديق ّدسش »
ضسار˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسي˘˘˘كلا ع˘˘˘سضوو
ثي˘˘ح ر˘˘خا بت˘˘كم ى˘˘لا ي˘˘نر˘˘˘جو
نم ةيسساقو ة˘ل˘يو˘ط ة˘لو˘ج تأاد˘ب
مطللاو لكرلا اهللخت ، ليكنتلا

ىلع طغسضلاو ،نيتيسصحلا كرفو
ن˘يد˘ي˘لا د˘سشو د˘ي˘ق˘لاو ن˘ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘لا
ى˘لا ف˘ل˘خ˘لا ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ب˘˘كم˘˘لا
ة˘˘ج˘˘سسنأا تكسشوا ى˘˘ت˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘عا
فونسص نمو ققسشتت نأا نيفتكلا
. بيذعتلا

: لا˘قو ي˘سسار ن˘˘ع ضسي˘˘كلا ع˘˘فر
.. كناسسلب طÓبلا فظن

اذه ةعيبط فسصو يف اعراب ناك
عد˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ّيدا˘˘سسلا دÓ˘˘ج˘˘لا

لا باذ˘ع˘لا فو˘ن˘سص ن˘م ا˘ف˘˘ن˘˘سص
ةيوت˘ل˘م ا˘ق˘ير˘ط لو ، ه˘ب تل˘م˘عو
دود˘ح ل ، ا˘ه˘ت˘كل˘سسو لا ة˘ث˘ي˘ب˘˘خ
لا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا هذ˘˘ه ة˘˘عا˘˘˘سشب˘˘˘ل
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف تادار˘˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘سسرو
.ديفملا رسصتخملا

م˘˘˘سسر ي˘˘˘ف تادر˘˘˘˘ج عد˘˘˘˘بأا    ‐3
ضسحلا ةفهرم ةيناسسنإلا ةروسصلا

،داؤوفلاو حورلا ةقلأاتم ،لامجلاو
هنا ،رعاسشمو مدو محل نم ناسسنا
ي˘ج˘م˘ه˘لا كاذ ى˘ل˘ع ل˘ث˘مألا در˘لا
ينيطسسلفلا روسصي نا ديري يذلا

هنا˘ب ل˘ت˘ح˘م˘لا موا˘ق˘ي ن˘م ة˘سصا˘خ
ةهجاوملا ةيعر˘سشل د˘قا˘ف ي˘با˘هرإا

هتايح بسصتغي نم عم كابتسشلاو
: ةبÓخلا روسصلا هذه ىلا رظننل :
ا˘ه˘ق˘ط˘ن ار˘ي˘خأاو »  :ناو˘ن˘ع تح˘˘ت
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: ى˘˘ل˘˘ع ّيو˘˘ق˘˘˘لا ّدر˘˘˘لا ي˘˘˘ف    ‐4
عر˘بو : د˘يد˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

يني˘ط˘سسل˘ف˘لا را˘ه˘ظا ي˘ف تادر˘ج
هراسصتنا عنسصي يذلا يوقلا رحلا
نوكت داكت ةيسساق فورظ لظ يف
لÓ˘ت˘خلا ل˘ظ ي˘فو ة˘ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
ىو˘˘ق˘˘لا ن˘˘يزاو˘˘م ي˘˘˘ف ل˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘لا
ةدارإا تب˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت ، م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصل
لمتحت ،ةيلاع ةيّدنب ينيطسسلفلا

نأا وا لذت نا نود باذعلا تÓيو
ا˘ه˘نأا ةد˘حاو ة˘ظ˘ح˘ل و˘˘لو ر˘˘ع˘˘سشت

ن˘م ارد˘قو ا˘نا˘سش ى˘ل˘عألا تسسي˘˘ل
اذه ىلجتيو ،نوفأاملا بارغلا كاذ
ةّذفلا باتكلا اذه ةيسصخسش يف
ينبيو ةر˘ي˘ث˘ك د˘ها˘سشم لÓ˘خ ن˘م
ةروسصلا لمتكتل لّسصؤويو اهيلع
 .ّرحلا ينيطسسلفلا اذهل
ق˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ت باذ˘˘ع˘˘لا لو˘˘ه ن˘˘˘مو
يذلا ينيطسسلفلا اذ˘ه ة˘ي˘سصخ˘سش

ضصّخلي نا لا كلمي لو هعسسي ل
مهناعماو مهتارتاهم لك ىلع هّدر
وأا ة˘˘ل˘˘كر وا ة˘˘ق˘˘˘سصب˘˘˘ب ّيدا˘˘˘سسلا
يف اسضيأا اذه ىّل˘ج˘ت˘يو .ة˘م˘ي˘ت˘سش
اذ˘ه ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘سش ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك تاراو˘˘ح
حور˘˘لا هذ˘˘ه تسص˘˘ّخ˘˘˘ل با˘˘˘ت˘˘˘كلا
اهتيؤور˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةيسسايسسلاو ةيركفلاو ةي˘ف˘سسل˘ف˘لا

 » : ةيقÓخألا ةيناسسنإلاو
ةباثمب ةباينلا نأا كلذ تبثي لا ‐
مكءاسضق نأاو ،مكل ةينلع ةهجاو
ضضييبتل روكيد درجم مكتاسضقو
ن˘˘ي˘˘يز˘˘تو ءادو˘˘سسلا م˘˘كت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
؟ مكمئارجو مكتاعاظف
كلذ لو˘˘˘ق ع˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘ه ‐
؟ ةيبرع ةلود يف نيققحمل
ةلود متنأا ،ةنراقملا نم كعد ‐
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حا د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي لو لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ه˘ت˘نرا˘ق˘م زو˘ج˘ي لو،ي˘طار˘ق˘م˘يد
رخا متناو كلاب امف ،ىرخأا لودب
،رسصاع˘م لÓ˘ت˘حا ع˘سشباو لو˘طاو
ةريثك بيذاكأا ىلع نوعيسشت متنا
ة˘حاو م˘كت˘لود نا ة˘بذ˘ك ا˘هر˘˘ب˘˘كا
ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لا
ملاعلا لود لسضفأا اهناو ةقطنملا
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘سس ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف
.تاطلسسلا نيب لسصفلاو
. لتاقو دقاح تنا ‐
.ةلتقلاو نودقاحلا متنا لب ‐
ضضفري يذلا ينيطسسلفلا وه اذه
ي˘ف ل˘ب˘كم و˘هو ة˘ّي˘˘ند˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا
اهيف رسشحي يتلا لاوحألا ىسسقأا
ة˘ي˘لا˘ع˘لا ه˘حور ل˘˘ما˘˘كب ،ر˘˘سشب˘˘لا

ه˘ئا˘ير˘˘ب˘˘كب م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا هزاز˘˘ت˘˘عاو
يتلا ةميظع˘لا ه˘ت˘ي˘سضق رو˘سضحو
اهنكسسيو ا˘ه˘قا˘م˘عا ضسف ه˘ن˘كسست
.اهقامعأا يف
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سصخ˘˘سشلا هذ˘˘ه

نأاو ضسّردت نأا قحتسست ةميظعلا
نم مامأا ةسصاخ ديدج نم عفرت
اهراهظاو اهنم ضصاقتنلا لواحي
ىسضرت يتلا ةلذتب˘م˘لا ةرو˘سصلا˘ب
امك .مائللا ةلواط ىلع تاتفلاب
ه˘تار˘كذ˘م ي˘ف ر˘ي˘ف˘سس يروا ر˘˘كذ
ينيطسسلفلا ليخا تنك ضضوافمك
ةلواط ىلع امزق هب اذاف اقÓمع
ةروسصلا هذه نمو ،تاسضوافملا

ةقفسص يمسس ام يف اتاتف هل اوبتر
را˘ب˘ت˘علا د˘ي˘ع˘ي تادار˘ج  ،نر˘ق˘لا
اذه يف ةقÓمعلا ةيسصخسشلا هذهل
. ميقلا باتكلا
لسصاف˘م˘ل ّذ˘ف˘لا با˘ت˘كلا اذ˘ه خّرأا

ةريسسلا ةكر˘ح˘لا ةا˘ي˘ح ن˘م ة˘ما˘ه
ة˘˘˘م˘˘˘ق ي˘˘˘ف ىو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كف
ل ي˘˘ك ةرو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هألا
ل˘ق˘ت ل ي˘ت˘لا مللا كل˘ت ع˘ي˘˘سضت

، ةّيزانلا عم مهقراحم خيرات نع
نو˘˘˘خرؤو˘˘˘ي ف˘˘˘ي˘˘˘ك او˘˘˘فر˘˘˘ع م˘˘˘˘ه
ف˘˘˘ي˘˘˘ك او˘˘˘فر˘˘˘عو م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘م
نحن ،رامثتسسا عسشبأا اهنورمثتسسي
ردسص امم هلاثمأاو باتكلا اذهب
ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ل˘˘˘كسشت
نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف كي˘˘˘ماد˘˘˘م ل˘˘˘كسشتو
.ةينيطسسلفلا ةاسسأاملا

ينفلا بولسسألا ثيح نم كلذك
ةلهسس ةغلب ءاج ريبعتلا ىوتسسمو
،ةيوقو ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘ق˘ّي˘سش ة˘ع˘ن˘ت˘م˘م
نوم˘سضم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ ي˘خر˘ت
ةعورو لامج هيلع يفسضتف ّرملا

.اديرف اقلأاو
ةا˘ي˘ح ن˘م تارذ˘سش با˘˘ت˘˘كلا اذ˘˘ه
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو بتا˘˘˘˘˘كلا
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ةا˘˘˘ي˘˘˘حو ةر˘˘˘ي˘˘˘سسلا
اذ˘ه ه˘م˘هاد يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ّي˘ح د˘ها˘سشم ، دو˘سسألا لÓ˘ت˘حلا

رو˘˘سضحو ةو˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘خا˘˘˘سص
ةد˘لا˘خ ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘م دو˘˘ه˘˘سشو
قحÓت ةنعلو اهباح˘سصأا ة˘لو˘ط˘ب˘ب
اعادو هل لوقن نأا ىلا مرجملا اذه
تمسص ة˘ياور ة˘م˘تا˘خ تنا˘ك ا˘م˘ك
نا˘ج ي˘سسنر˘ف˘لا بتا˘كل˘ل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ّلتح˘م˘ل˘ل كر˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا ه˘ي˘لور˘ب هل لاقي نأا لا اقاقحتسسا يزانلا
 . اعادو

«ديدجلإ ينيطشسلفلإ» ةلوقم ىلع درلإ يف ّرحلإ ينيطشسلفلإ ةقيثو
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08
لبقملا يشسردملا لوخدلل ابشسحت

 ةمشصاعلاب زاجنإ’إ ديق طشسوتملإو يوناثلإ روطلل لكايه8و ايشسردم اعمجم02
9102و1102 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف

نيوكتلإ تإرود يف عوطتم0003 نم ديزأإ
ضسإدرموبب «لزنم لك يف فعشسم»

لكايه8و (يئادتبلا روطلا) اديدج ايشسردم اعمجم02ـب ةمشصاعلا رئازجلا قرششب ةيبرتلا عاطق ززعتيشس
ديفتشسا امبشسح ،لبقملا يشسردملا لوخدلل ابشسحت ،زاجنإلا ديق طشسوتملاو يوناثلا نيروطلا صصخت ىرخأا

.عاطقلل يلحملا ريدملا نم

0003 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م كرا˘˘˘سش
0001 ة˘بار˘ق م˘ه˘ن˘م عو˘ط˘ت˘˘م
ةينيوكت تارود يف ةعوطتم
يف فعسسم» جمارب راطإا يف
ةدتمملا ةرتفلا يف «ةلئاع لك
ةيلوب9102و1102 نيب ام
نم ديفتسسا امبسسح ،ضسادرموب
.ةيلولاب ةيندملا ةيامحلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ لوؤو˘˘˘˘سسم ح˘˘˘˘سضوأاو
مزÓملا ،زاهجلا اذهب لاسصتلا
ي˘ف ة˘ي˘سشا˘سشو˘ب ن˘ي˘˘سسح لوألا
ءايحإا ضشماه ىلع هل حيرسصت
ةيندملا ةيامحلل يملاعلا مويلا
«ينوميم ديسشر» ةفاقثلا رادب
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع» نأا˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
رثكأا اهيف كراسش يتلا نيوكتلا

يف جردنت عوطتم0003 نم
نيوكتب ضصاخلا جمانربلا راطإا
حئارسش ة˘فا˘ك ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تافاعسسإلا لاجم يف عمتجملا
داد˘˘عأا تحوار˘˘˘تو .» ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا
تارودلا هذه يف نيكراسشملا
ل˘ك مود˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

لدعمب ،رهسشأا ةثÓث اهنم ةدحاو
نم ةرطؤومو مويلا يف نيتعاسس

‐ فسص طابسضو ءابطأا فرط
نيب ام ‐ردسصملا ضسفن بسسح
005 و˘˘ح˘˘نو كرا˘˘˘سشم071
بسسحو ةرود لك يف كراسشم
.تاونسسلا

ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا را˘˘˘طإا ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو

ةلسصاوتملا ةيلخادلا ةينيوكتلا
ىلع ظافحلا ضضرغب زاهجلل

لÓخ ذيفنت مت ،ناوعألا ةيزهاج
ةيقيبطت تاروانم9102 ةنسس
ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا جاو˘˘فأا ة˘˘فا˘˘˘كل
ةي˘لوألا تا˘فا˘ع˘سسإلا تلا˘ج˘م
ر˘ي˘ي˘سستو ذا˘˘ق˘˘نإلاو ءا˘˘ف˘˘طإلاو
لÓغتسساو ةيجولويبلا راطخألا
لامعتسساو ةين˘ه˘م˘لا تار˘ب˘خ˘لا
ةرا˘˘سشإلاو ة˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا ةز˘˘ه˘˘˘جأا

.رحبلا يف ذاقنإلاو
م˘ي˘سسار˘م تن˘م˘سضت ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ةيامحلل يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا
 راعسش تحت ةمظنملا ةيندملا
ذيفنت «تيب لك يف فعسسم»
اه˘ط˘سشن ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت تاروا˘ن˘م
ةحاسسب ةيندملا ةيامحلا ناوعأا
ةهجاو ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ةز˘قزو˘ب
ىلإا ضسادرموب ة˘ن˘يد˘م˘ل ر˘ح˘ب˘لا

ضسيسسحت ة˘ل˘فا˘ق قÓ˘طإا بنا˘ج
ثداو˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘˘ي˘˘عو˘˘تو
دادعأا ميركتب ةعوبتم ةيلزنملا

كل˘سس ي˘ف ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نييسضايرلاو ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا
تارودلا فل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لا

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘لاو
بناج ىلإا ةينطولاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف نيز˘ئا˘ف˘لا ن˘م دد˘ع م˘ير˘كت
فا˘ع˘سسإا تا˘ق˘با˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
.ريهامجلا

صس.مينشست

مهنع نبغلا عفر لجأا نم لخدتلا ةيشصولا ةرازولا اودششان
طإوغأ’اب ةيعماجلإ تاماقإ’إ ةبلط

 ةيششيعملإ مهفورظ نيشسحتب نوبلاطي
ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا تار˘˘˘سشع م˘˘˘ظ˘˘˘ن
تا˘˘ما˘˘قإلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
طاوغألا ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةبلاطملل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح
ةيسشيعملا مهفورظ نيسسحتب
كراد˘˘˘تو تا˘˘˘ما˘˘˘قإلا ل˘˘˘˘خاد
دافأا ا˘م˘ب˘سسح ،ا˘ه˘ب ضصئا˘ق˘ن˘لا

.نيجتحملا لثمم
د˘ع˘ب جا˘ج˘ت˘حإلا اذ˘ه ي˘تأا˘˘يو
تار˘˘ي˘˘سسمو تا˘˘˘ف˘˘˘قو ةد˘˘˘ع
ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
 ام ضصوسصخب
نم ةيعماجلا ءايحألا هدهسشت
ا˘م و˘˘هو ،«ي˘˘ثرا˘˘ك‘‘ ع˘˘سضو
لخدتب نوبلاطي ةبلطلا لعج
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا

ا˘م˘ك ،«م˘ه˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر
.يحياسس ريخلب حسضوأا

،عسضولا اذه رهاظم نيب نمو
ماد˘ع˘نإا‘‘ ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا بسسح
اهلطعت وأا فاعسسإلا تارايسس
فقوت عم اهدوجو لاح يف
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تادا˘ي˘ع˘لا طا˘˘سشن
تا˘عا˘سسب ا˘ه˘ئا˘ف˘ت˘˘كاو Ó˘˘ي˘˘ل
ةماقإلاب ةسصاخ اراهن لمعلا
لا˘جو د˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ا˘˘سضيأاو ،(ر˘˘ير˘˘سس000.1)
قفاوت مدعو ماعطإلا ةيعون
جردملا جمانربلا عم ةبجولا

ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا فر˘ط ن˘م
.‘‘ةيعامتجإلا تامدخلل
ةبلاطلا تراسشأا اهتهج نمو
ا˘م ى˘˘لإا يد˘˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘ير˘˘سسن
‘‘ةفاظنلا مادعنا‘‘ـب هتفسصو
ن˘م تاردا˘ب˘م˘لا ضضع˘ب لو˘˘ل
مادعنا»و ،نهسسفنأا تابلاطلا
ةيعما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا ي˘ف يدا˘ن

بايغ اسضيأاو لاجوق دمحم
طاسشنلا و هيفرتلا قفارم لك
.«ةروكذملا ةماقإلا لخاد
رو˘ن بلا˘˘ط˘˘لا ا˘˘عد ،هرود˘˘بو
ةداعإا» ىلإا يرسشملاب نيدلا
ل˘ق˘ن˘لا تا˘مد˘خ ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
ا˘م˘ب ه˘ن˘ي˘سسح˘تو ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةسساردلا تاعاسس عم قفاوتي
نم ديزم ريفوت»و ، «ةبلطلل
.«يعماجلا لقنلا لئاسسو
تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنإلا هذ˘˘˘ه لو˘˘˘حو
تامدخلا ريدم دكأا اهريغو
طاوغألا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ه˘ح˘لا˘سصم نأا ،و˘ن˘˘ق د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ضصئا˘ق˘ن˘لا كراد˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘سست
قلعت ام يف ةسصاخ ةلجسسملا
.يعماجلا لقنلاو ماعطإلاب
هنأا ،ددسصلا اذه يف راسشأاو
ة˘˘˘يرود تارا˘˘˘يز˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
ةيعماجلا تاماقإÓل ةيئاجفو
ا˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
اميف ،هتاميل˘ع˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘م
تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سس نأا˘˘˘˘سشب ح˘˘˘˘سضوأا
ة˘لأا˘سسم˘لا هذ˘ه نأا فا˘˘ع˘˘سسإلا
ةرازو˘˘˘لا ضصا˘˘˘سصت˘˘˘خا ن˘˘˘م»
ديحولا لوخملا يهو اهسسفن
ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإلا د˘يوز˘ت˘ل
ردجت.«ل˘ئا˘سسو˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ةيلولا يلاو نأا ىلإا ةراسشإلا

دق ناك يعدارب رداقلا دبع
عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م دد˘ع ي˘سضا˘م˘لا
لجأا نم نيجتح˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

دا˘ج˘يإاو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا د˘˘سصر
فورظ نمسضت ةيلعف لولح
.يعماجلا بلاطلل لسضفأا

م.يماشس

يف تاديبع بيبحل حسضوأاو
ديق ايلاح دجوي هنأا هل حيرسصت
ايسسردم اعمج˘م02 زاج˘نإلا
4و (ي˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا)
ـل ا˘ه˘ن˘م ل˘ك ع˘سست˘ت تا˘يو˘نا˘ث
4و يجوغاديب د˘ع˘ق˘م0001
اهمÓتسسا متي˘سس تا˘ط˘سسو˘ت˘م
لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت
ام ،0202/1202 يسسردملا
،ديدج دع˘ق˘م0009 رفو˘ي˘سس
با˘ب تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
يقاربو يرحبلا جربو راوزلا
جر˘˘بو (بو˘˘ه˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ضشو˘˘˘ح)
˘مد˘ق˘ت ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،نا˘ف˘ي˘˘كلا
تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا
.ةتوافتم بسسن فرعي ةيوبرتلا

02ـلا نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
6 نيب ام ‐‐ يسسردم عمجم
71 ربع ةعزوم امسسق21 ىلإا
4) ة˘م˘سصا˘ع˘لا قر˘˘سش ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ززعتسس ‐‐ (ةيرادإا تاعطاقم
005 لدعمب ةعطاقملا تاردق
.ةيئادتبا ةسسردم لكب دعقم
نأا ىلإا لوؤوسسملا تاذ راسشأاو
ف˘سسو˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ي˘لاو
لÓ˘˘خ ار˘˘خؤو˘˘م دد˘˘سش ة˘˘فر˘˘˘سش
فو˘قو˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ه˘تارا˘˘يز
زاجنإا لاغسشأا مدقت ىدم ىلع
يت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا قر˘سش ع˘˘ق˘˘ت

تآاسشنملا هذه ميلسست ةرورسض
ةينقتلا اهتافسصاومبو ةيوبرتلا
.ةددحملا اهلاجآا يف
ةيوناث نأا ،ردسصملا تاذ دافأاو

يتلا زاجنإلا ديق راوزلا باب
متيسس دع˘ق˘م0001ـل ع˘سست˘ت
ددحملا اهدعوم يف اهمÓتسسا

لا˘ب˘ق˘ت˘سسإل ةز˘ها˘ج نو˘كت˘سسو
ىلع فيفختلل كلذو ةبلطلا
ة˘يو˘نا˘ث˘ب ل˘ج˘سسم˘لا ط˘غ˘سضلا
.2و1 يواجب
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا م˘˘سسر˘˘بو
فيفخت فدهبو اسضيأا لبقملا
ضضع˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سضلا
ريفوتو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

ضسرد˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ي˘˘˘ج فور˘˘˘ظ
تاذل اقفو‐ متيسسو ،ماعطإلاو
ةمدخلا زيح عسضو ‐ردسصملا
م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيسسردملا

هذه نأا ردسصملا تاذ زربأاو
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ،ع˘يرا˘سشم˘لا

ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا دو˘ه˘ج
ةيبرتلا عاطق تاجايتحا ةيبلتل
نينطاوملاب لفكتلاو ةينطولا
ةينكسسلا ءاي˘حألا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
 .ةديدجلا

نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن ر˘˘˘كذو
‐9102 ي˘سسرد˘م˘لا لو˘˘خد˘˘لا

نم ديزأا ليجسست فرع0202
اهيف ا˘م˘ب ذ˘ي˘م˘ل˘ت000.023
روطلا يف ذي˘م˘ل˘ت394.261
قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا

ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘ت ف˘˘لأا065.401
ة˘بار˘قو ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا رو˘˘ط˘˘لا

روطلا يف رخآا فلأا000.24
نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

ب تززعت ةيوبرتلا هتعطاقم
3 اهنم ايسسرد˘م ا˘ع˘م˘ج˘م21
2و ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م

(10) ةيوناثو ني˘ت˘ط˘سسو˘ت˘م
0005 ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ضشور˘˘˘كلا ن˘˘˘كسسم
 .ةياغرلا

ج.دمحم

صسردمتلا فورظ بايغ لظ يف
ةقئÓلاو ةحيرملا

ةطشسوتم ةذتاشسأإ
موشسيم ضسراف

نوجتحي ترايتب
ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م ةذا˘˘ت˘˘شسأا صسمأا لوأا ،مد˘˘˘ق
يف ترامختب ةنئاكلا موشسيم صسراف
لخاد جاجتحلا ىلع ترايت ةيلو
ىلا لوخد˘لا ن˘ي˘شضفار ،ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
ةيثراكلا ةلاحلاب نيددنم ماشسقألا
يتلا ةينهملا ةي˘ع˘شضو˘لاو ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ل˘ك ا˘ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي تا˘˘ب
ا˘˘ه˘˘˘شصخ˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
با˘ي˘غ ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسألا

ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘˘لا صسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ
ي˘شسار˘ك˘لا ماد˘ع˘نل ار˘ظ˘ن ة˘ق˘˘ئÓ˘˘لاو
بتا˘˘˘ك˘˘˘م تارو˘˘˘ب˘˘˘˘شسلا ،تلوا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ل˘˘ك˘˘˘ششم ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسألا
مدع نع كيهان ةيزكرملا ةئفدتلا

ةئرتهم˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘حا˘شس ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
لكششتو اهيف ةكرحلل حلشصت ل يتلاو

،ةذ˘تا˘شسألاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ىل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت با˘ي˘˘غ اذ˘˘ه ىل˘˘ع ةوÓ˘˘ع

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب ي˘شسرد˘م˘لا خ˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا
ي˘ه˘ف تد˘جو نا ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يرور˘˘شضلا

اذ˘ه ،ا˘تا˘ت˘ب ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غو ة˘م˘يد˘˘ق
نو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘شسألا ىد˘˘˘˘بأاو
رفوت مدع نم مهءايتشساو مهرمذت
ة˘عا˘ق˘ب ة˘شصا˘خ تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت دو˘˘جوو
بشسح ا˘ه˘نور˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسألا

ة˘˘حار˘˘ت˘˘شسا نا˘˘˘ك˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ق
تا˘˘طا˘˘ششن˘˘˘لاو صسورد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘تو
تاحيرشصت بشسحو .مهيلا ةبشسنلاب
نإا˘˘˘ف ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘شسألا
ةرر˘ك˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘˘لاو تÓ˘˘شسار˘˘م˘˘لا
ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإل ،ر˘˘م˘˘ث˘˘ت م˘˘ل ا˘˘يا˘˘شصو˘˘ل˘˘˘ل
ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسل بشسا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م
ةذ˘˘تا˘˘شسألا فا˘˘شضأاو ،ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ةيدرتم˘لا عا˘شضوألا نأا ،نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
،م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘˘ع تشسك˘˘˘ع˘˘˘نا
ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ق˘ه˘ق˘ت ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
نوجتحم˘لا قر˘ط˘تو ،م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا
ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘شسألا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م ىلإا
ىلإا جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حلا ل˘˘˘ق˘˘˘ن ىلإا يدؤو˘˘˘ت˘˘˘شس
ةرازو˘˘لا ىلإاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت اذإا ،ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا

،عشضو˘لا حÓ˘شصإا˘ب م˘هدو˘عو د˘ي˘شسج˘ت
جار˘˘˘خإل ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك لو˘˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘˘يإاو
ةيرزملا ةي˘ع˘شضو˘لا ن˘م ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
يف اوبلاط نوجتحملا.اهششيعت يتلا
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م رو˘˘شضح˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا
يتلا ةاناعملا ىلع فوقولل ايشصخشش
ترّكع يتلاو ،ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت
يف ذيمÓتلا صسيردتل نشسحلا ريشسلا
.فورظلا نشسحأا

فشسوي نب . رشضخل . أا

 يراجلا صسرام62 ىلإا12 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ةيبرزلل ينطولإ ديعلل15 ـلإ ةعبطلإ ميظنتل بهأاتت ةيإدرغ

ميظنتل ة˘يادر˘غ ة˘يلو بهأا˘ت˘ت
ينطولا ديعلل15 ـلا ةعبطلا
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ كلذو ة˘ي˘برز˘ل˘ل
62 ى˘˘˘لإا12 ن˘م ةد˘ت˘م˘˘م˘˘لا

«راعسش تحت يراجلا ضسرام
،» ةيوهو ةفاقثل زمر ةيبرزلا

ح˘لا˘سصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
.ةيلولا

ةيثارتلا ةرهاظتلا هذه فدهتو
نيفرحلا تاراه˘م ة˘ي˘قر˘ت ى˘لإا
ي˘˘˘بارز˘˘˘لا ج˘˘˘ي˘˘˘سسن ن˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف
قطانم فلتخم نم ةيديلقتلا
هذ˘ه˘ب ر˘ه˘˘ت˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا
ثارت وهو ،ةيديلقتلا ةفرحلا

ةيوهلاو ةيفاقثلا زومرلاب ينغ
ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
.نيمظنملا

يذ˘لا ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘يو
ف˘سصن ن˘م د˘يزأا ذ˘ن˘م ح˘ب˘˘سصأا
ماه يونسس دعوم ةباثمب نرق
يداو ةقطنم راوز˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ة˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ باز˘˘˘ي˘˘˘˘م
نيمثت ىلإا ةيعيبرلا ةيسسردملا
ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘هؤو˘˘م˘˘لا

لاجم يف ءاوسس ةيادرغ ةقطنم
وأا ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
.ةحايسسلا

جاردإا ىلإا نومظنملا يعسسيو
ةف˘ح˘ت˘ك ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘برز˘لا
يتلا تاعادبإلا˘ب ة˘ي˘ن˘غ ة˘ي˘ن˘ف

نم ليج ىلإا ليج نم لقتنت
ةا˘م˘ح م˘هو ن˘ي˘جا˘سسن˘لا فر˘˘ط
.ةفاقثلاو ديلاقتلا

ةسصرف دعوملا اذه ربتعي امك
فرحلا تاجتنم جيورتل ةريبك
ىلع ءوسضلا طيلسستو ةيوديلا

ف˘˘ير˘˘ع˘˘تو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ
تا˘عاد˘بإا ثد˘حأا˘˘ب ن˘˘ير˘˘ئاز˘˘لا

،ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘فر˘˘˘ح
ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ديدج يداسصتقإا عÓقإا قيقحت
.ةحايسسلا ةيقرتو
ة˘ع˘ب˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘سست˘˘سسو
ةيبرزلا لامج ءايحإاب كلذك
دسصق اهت˘ب˘ي˘كر˘تو ا˘ه˘ناو˘لأاو
يفاقثلا ثروملا اذه ةيامح
نهملاب طب˘تر˘م˘لا يدا˘مÓ˘لا
ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سستو ة˘يود˘ي˘˘لا

رد˘م˘لا طا˘سشن˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
د˘يد˘ع˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأاو تا˘˘˘ج˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘لا

.تيبلاب تاثكام
ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘تو
تعر˘˘˘سش د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ا˘م˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
نييزت يف ةرونوبو ةيادرغب
تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘لاو عراو˘˘˘˘˘سشلا

يداو ل˘˘ه˘˘سسب ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو
(4)عبرأا مسضي يذلا بازيم
ة˘ن˘ج˘ل ى˘˘ع˘˘سستو.تايدلب

ميظن˘ت نا˘م˘سض ى˘لإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
نم ةعبطلا هذه حاجنإاو ديج
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
ريسشأا امك ةيفرحلاو ةيحايسسلا
ثد˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘كسشيو .ه˘˘ي˘˘لإا
تارا˘ه˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف
تا˘˘ج˘˘سسا˘˘ن˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا
تاعانسصلا ةميق ىلع ظافحلل
لÓخ نم ةيرئازجلا ةيفرحلا
تاموسسرلاو زومرلاو ناولألا
ة˘ب˘سصخ ة˘ل˘ي˘خ˘م˘ب ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
قطانم فلتخم نم تاجسسانل
.ينطولا

ةع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه ن˘م˘سض م˘ت˘ي˘سسو
ق˘يو˘سست˘ل ضضر˘˘ع˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

تابرعلا بكومل اسضارعتسساو
ةجوسسنملا ىبرازلا˘ب ة˘ن˘يز˘م˘لا
ضضر˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ا˘يود˘ي
د˘ي˘لا˘ق˘تو تادا˘ع ن˘م تا˘حو˘ل
ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ا˘يزا˘ت˘ن˘ف˘ل˘ل تا˘˘سضار˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا نو˘˘ن˘˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘عو
.ىرخألا ةيلحملا

ةم˘ي˘ق ثد˘ح˘لا اذ˘ه ل˘كسشيو
دا˘سصت˘قإلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘فا˘سضم
ةماقإاب زيم˘ت˘ي˘سسو ،ى˘ل˘ح˘م˘لا

،ةيسضايرلا تاطا˘سشن˘لا د˘يد˘ع
.ةيلولا حلاسصم تركذ امك

صس.ميشسنت



mahali@essalamonline.com

386209ددعلا ^1441 بجر9ـل قفاوملا0202 صسرام4ءاعبرألايلحم
 ةيكراششت ةيئيب ةفاقث صسرغو صشاعملا طيحملا نيشسحتل تاهيجوتو تاءاقل

ةي’ولاب ةئيبلإ عاطق ةيعشضو فلم حتفي رإردأإ يلإو
 ليغششتلل ةيئلولا ةلاكولا ميظنت نم

تاشسشسؤوم ءاششنإإو ليغششتلإ تايلآإ نع ثحبلإ»
ةنتابب يشسيشسحتو يمÓعإإ موي عوشضوم «ةحجان

،هطاششن صصيخششتو ةئيبلا عاطق فلم حتفب ،راردأا ةيلو يلاو يبرعلا لولهب نييشضاملا نيمويلا لÓخ ماق
عشضو لجا نم ةحاتملا تايناكمإلاو تابوعشصلا ةفرعمو صشاعملا يئيبلا طيحملا يف رثكأا هطيششنت ةيغب

يف نيلعافلاو تاعاطقلا لج كارششإاب اذهو ،عقاولا صضرا ىلع مجرتت ةيعقاو لمع ةطخ يلاولا بشسح
.مويلا اهيلع يه يتلا ةروشصلل يلك رييغت فدهب لاجملا

ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا ،ار˘˘خؤو˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن
ةرئادل ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب نو˘ي˘ع˘ل ضسأار
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا فار˘˘˘سشإا تح˘˘˘تو
˘مو˘ي ل˘ي˘غ˘سشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
لو˘ح ي˘سسي˘سسح˘تو ي˘مÓ˘˘عإا
تاي˘ن˘ق˘تو ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ةز˘ه˘جأا
يذ˘لاو ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ثح˘ب˘˘لا

ةيلحملا تاطل˘سسلا ه˘تر˘سضح
نيوكتلا زكرم اذكو ةرئادلاب
نم ل˘ك بنا˘ج ى˘لإا ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةلاطبلا نع نيماتلا قودنسص
cancر˘ي˘ي˘˘سست ة˘˘لا˘˘كوو
megna. رغسصملا ضضرقلا

ةلاكولا ريدم انل ،فسشك دقو
لÓ˘ب» ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لا
قيسسنتلابو دمعي هنأا «زيزرق
ربع ةينامثـلا تلاكولا عم
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘لإا ة˘يلو˘˘لا بار˘˘ت
ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسإا

ل˘كب با˘ب˘سشلا با˘ط˘ق˘ت˘˘سسل
لثم ميظنت  لÓخ نم ،هتائف
يتلا ة˘ي˘مÓ˘عإلا ما˘يألا ه˘تا˘ه
ىلع لبقتسسملا يف ممعتسس
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تلا˘كو˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ىلع لمعت ي˘ت˘لا ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت حر˘˘˘سش
ءا˘˘سشنإا قر˘˘طو ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لاو
ةحجان ةيرامثتسسا تاسسسسؤوم
،ةيلولاب ةيفاسضإا ةورث قلخت
ن˘م ضصي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
تقو˘لا ي˘ف ،ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا بسسن
ةهجلا تاذ هيف رهسست يذلا

تاءارجإلا مهأا حيسضوت ىلع
ىلع ةدعاسسملل ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
فلتخمل ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مد˘نلا
ن˘ع ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

.معدلا ةزهجأا فلتخم فيرط
نأا ى˘لإا ،ر˘يد˘م˘لا ،را˘سشأا ا˘م˘˘ك
˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘لا

ع˘م ن˘ماز˘ت يذ˘لا ي˘مÓ˘˘عإلا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل ير˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف ةرود
و˘ه ن˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
يجيرخ ةحيرسش با˘ط˘ق˘ت˘سسا
قوسسب مهف˘ير˘ع˘ت˘ل ن˘يو˘كت˘لا
ه˘ي˘جو˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو ل˘˘غ˘˘سشلا

ءاط˘عإا بنا˘ج ى˘لإا م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط
نيلبقملل تاداسشرإاو حئاسصن

را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ي˘˘ف ةرود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةلواحمو ةينهملا مهتاسصبرت
ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ عا˘˘ب˘˘˘تإا

ل˘جا ن˘م  ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م
لمع بسصنم ىلع لوسصحلا
.مئاد
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ،ل˘م˘ع˘˘تو
حتف ىلع ،ةنتاب˘ب ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل
ةروسص ءاطعإاو راوحلا باب
لو˘ح ةر˘م˘ت˘سسم ة˘ي˘ح˘ي˘سضو˘ت

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك
م˘ي˘م˘ع˘تو ل˘غ˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م
اهعقوم لÓخ نم ةمولعملا
كوب˘سسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا
لك ر˘سشن ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسي يذ˘لا
لكسشب فيظوت˘لا تا˘حار˘ت˘قا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘سس  م˘˘˘ئاد
ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا وأا يدا˘˘سصت˘˘قلا
ل˘م˘ع˘لا ي˘ب˘لا˘ط نو˘كي ي˘كل

ل˘˘كب ل˘˘ما˘˘˘ك م˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.فيظوتلا تانÓعإا

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ،ن˘˘م˘˘سضتو
هنسضت˘حا يذ˘لا ،ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا
ضسأار ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب با˘˘ب˘˘˘سشلا راد
لوح تاسشرو ميظنت ،نويعل
ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت
ار˘ي˘ب˘ك لا˘˘ب˘˘قإا د˘˘ه˘˘سش يذ˘˘لاو
نع فرعتلل فوغسشلا بابسشلل
ناو ةسصاخ ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ةز˘ه˘جأا

لوسصحلا وه باسش لك ملح
.لمع بسصنم ىلع

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

 ةرجأا تارايشس بوكرل نورطشضي
اهيلإا لوشصولل رانيد003 نم ديزأا نوعفديو
ةيربلإ ةطحملإ ىلإإو نم يرشضحلإ لقنلإ مإدعنإ
نينطإوملإ ءايتشسإ ريثي ةشسبتب نيرفاشسملإ لقنل

،نيرفاسسملا نم ديدعلا برعأا
لئاسسو مادعنل مهئايتسسا نع
ى˘لإاو ن˘م ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
دمحأا تيآا ني˘سسح ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
.ةسسبت ةنيدم لخدمب عقت يتلا

ي˘ل˘م˘ع˘ت˘˘سسم ضضع˘˘ب ح˘˘سضوأاو
مهنأا ،يرسضحلا لقنلا لئاسسو
تارا˘ي˘سس بو˘كر˘ل نور˘ط˘سضي
003 نم ديزأا نوعفديو ةرجأا
قفرملا اذه ىلإا لوسصولل ج.د
تايلولا وحن لقنتلل يمومعلا
با˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا

رارغ ىلع ةيعامج لقن لئاسسو
.ير˘سضح˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ط˘˘ح˘˘م نأا او˘˘˘فا˘˘˘سضأاو
ةسسبت ةنيدمل ةيربلا نيرفاسسملا
ةن˘سس ا˘ه˘ن˘ي˘سشد˘ت ذ˘ن˘مو فر˘ع˘ت
ا˘هو˘ف˘سصو ة˘ي˘ع˘سضو6102
يف قرغت ثيح ،«ةيثراكلا»ـب
ل˘ك ي˘ف ةر˘سشت˘ن˘م˘˘لا خا˘˘سسوألا

ةرا˘نإلاو ن˘مألا ماد˘ع˘ناو نا˘كم
فلتخمل اهراقتفاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
تارود نم ةيرورسضلا قفارملا

ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت تاءا˘˘˘سضفو ها˘˘˘ي˘˘˘م
.اهريغو

او˘لو˘ح˘ت د˘ق نو˘ل˘قا˘˘ن˘˘لا نا˘˘كو
ةط˘ح˘م ى˘لإا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا
يحب ةميدقلا ةيربلا نيرفاسسملا
،ةيلولا ةمسصاعب مامإلا عارذ
طور˘˘˘˘سشلا ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘نا بب˘˘˘˘˘سسب
ردابت نأا لبق لمعلل ةبسسانملا
اذه ميمرت ىلإا ةيلولا تاطلسس
.يمومعلا قفرملا

،لاغسشنلا اذه ىلع هدر يفو
،ةيلولا˘ب ل˘ق˘ن˘لا ر˘يد˘م ح˘سضوأا

ةدا˘˘عإا م˘˘ت ه˘˘نأا ،ف˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ دار˘˘˘م
عو˘ب˘˘سسألا ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا
ةيربلا ةطح˘م˘لا ى˘لإا ي˘سضا˘م˘لا
«دمحأا تيآا نيسسح» نيرفاسسملل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ا˘ه˘عا˘˘سضخإا د˘˘ع˘˘ب
ي˘لاو ن˘م ر˘مأا˘ب كلذو ة˘ع˘˘سساو
لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو.ةيلولا
نيعب ذخؤويسس لاغسشنلا اذه نأا
داجيإل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف را˘ب˘ت˘علا
ىلإا اريسشم ،هل ةعيرسسلا لولحلا
ةرجألا تارايسس نم ددع رفوت
طسسو نم اقÓطنا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
لامعتسسا ةيناكمإا ىلإاو ةنيدملا
ةيدلب وحن لقنت يتلا ةلفاحلا
.تامامحلا

ب.Úمأا

ةمراسص تاميلعت ىطعأا امك
هعمج يذلا يلمعلا ءاقللا دنع
ةر˘يد˘˘مو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م ع˘˘م
ريدمو تاباغلا ظفاحم ةحÓفلا
ثا˘ح˘بأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيلمعب ق˘ل˘ع˘ت يذ˘لاو ،ة˘ي˘با˘غ˘لا
ةعسسوتو ري˘ج˘سشت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ر˘ب˘˘ع ءار˘˘سضخ˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا

كلذو ،ة˘يلو˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ل˘˘ما˘˘ك
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا

يلاولا لقن˘ت ةر˘سشا˘ب˘م ا˘هد˘ع˘بو
فلتخمب ةسصاخلا ةلتسشملا ىلإا
يحب ةدجاوتملا راجسشألا عاونأا

راردأا ة˘ن˘يد˘م ط˘˘سسو توأا02
مايقلا ةرورسض ررقو اهنياع نيأا
اهتعسسو˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘سسارد˘ب
ةئيبلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م
عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
دعت اهنأل راجسشألاو تاتابنلا

امك ،اماه ا˘ي˘جو˘لو˘كيا ا˘ب˘سسكم
يف ةعماجلا بÓط اهمدختسسي
،ةيملعلا مه˘ثو˘ح˘بو م˘ه˘تا˘سسارد
ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ي˘˘لاو˘˘˘لا ثح ا˘˘˘م˘˘˘ك
ططخم طيسشنت ىلع تاباغلا

ن˘م ع˘فر˘لا ى˘لإا فد˘ه˘ي ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
قطانم لج ربع ريجسشتلا ةبسسن
وها˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘يلو˘لا

ةسصاخ ةيباغ ةورث نم دوجوم
ة˘نا˘ي˘سصلاو ي˘ق˘˘سسلا ثي˘˘ح ن˘˘م
ا˘سصو˘سصخ را˘ج˘سشألا ع˘يو˘˘ن˘˘تو
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ع˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
يلاولا دقع ا˘م˘ك ،ة˘يوار˘ح˘سصلا

ا˘˘˘ه˘˘˘سصسصخ ل˘˘˘م˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ج

ىوتسسم ىلع ةئيبلا ةيعسضولل
اعسسوت دهسشت يتلا راردأا ةنيدم
بسسح بجو امم ،اريبك اينارمع
نم طيحملاب مامتهلا يلاولا
راجسشألا ضسرغو نييزتو ةفاظن
تا˘ه˘جاوو تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ما˘˘مأا
قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ءا˘˘ي˘˘حألا
ة˘ف˘سصرأا ا˘ه˘ق˘فار˘ت ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

قلخن ىت˘ح ة˘ل˘كي˘ه˘مو ةد˘ب˘ع˘م
ار˘ثا كر˘ت˘ت ة˘ل˘ما˘كت˘˘م ر˘˘ظا˘˘ن˘˘م
،نينطاوملا ضسوفن ي˘ف Ó˘ي˘م˘ج
لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘كار˘˘سشإا˘˘ب اذ˘˘هو
يئيبلا طاسشن˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

طيحملا ةفاظن يف اسصوسصخ
ةيعامجلا تاردابملا ف˘ي˘ث˘كت˘ب
ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تح˘˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ح˘لا˘سصم ع˘م ما˘ت˘لا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

ةفاقث عي˘سسو˘ت˘ب اذ˘هو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
اهيف جمد˘ن˘ي ة˘ي˘كرا˘سشت ة˘ي˘ئ˘ي˘ب
ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف ما˘ه˘سسإل ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘ت˘˘سشب ،ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
ح˘لأا ا˘ن˘هو ،ة˘حا˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘سشبو ي˘˘لاو˘˘˘لا
ةدماهلا تايافنلل عسساو راسشتنا
يلوؤوسسم لخدتو ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘م˘ب
ى˘ل˘ع ة˘فر˘سشم˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةرهاظ نم دحلل ءانبلاو ةئيهتلا
تقلطنا امك ،يئاوسشعلا يمرلا

ة˘فا˘ظ˘ن تاردا˘ب˘م ةد˘ع ار˘خؤو˘˘م
تايعمجو بابسش اهيلع رهسسي
ضسلاجملا عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ءا˘ي˘حأا
يف اسضيأا ضضوخلاو ةبختنملا

ةد˘ع ي˘ف ر˘ي˘˘ج˘˘سشت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
لمعت يتلا ةيلولا نم قطانم
ثي˘ح ن˘م يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ى˘ل˘˘ع

ن˘م ع˘فر˘لاو ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘˘ن
ضصرحي يتلاو ريجسشتلا ةبسسن
ةسصاخ اهيلع ايسصخسش يلاولا
ةد˘ع˘ل ة˘ي˘ئا˘ج˘ف˘لا ه˘˘تارا˘˘يز ي˘˘ف
ةر˘سشا˘ب˘م ي˘ط˘ع˘ي ن˘يأا ،ع˘˘قاو˘˘م
كلت ىلع ءا˘سضق˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
.ةيبلسسلا طاقنلا

  مشساقلب يفيرششوب

ةياغ ىلإا مودت
يراجلا صسرام51ـلا
ةينيوكت مايأإ ميظنت

نيلشسإرملإ ةدئافل
نييفحشصلإ

 رإردأاب نيدمتعملإ
راردأا ةيلوب ةئيبلا راد نسضتحت
ةدئافل ةينيوكت امايأا مايألا هذه
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ة˘يلو˘لا˘ب ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
نم92 موي اهميظنت يف عرسش
يهتنتو ،مرسصنملا يرفيف رهسش
مظنتو ،يراجلا ضسرام51 موي
رطسسم جمانرب بسسح مايألا هذه
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
قيسسنتلاب ةددجتم˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
فر˘˘سشيو ،لا˘˘سصتلا ةرازو ع˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لÓخ نم ةيئ˘ي˘ب˘لا تا˘ن˘يو˘كت˘ل˘ل
،راردأا ةيلوب ةئيبلا راد هتقحلم
ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘˘ي

جاتنإلاب ،قلعتت رواحم ةسسمخ
،مادتسسملا كÓهتسسلاو فيظنلا

عو˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
لماكتملا رييسستلاو ،يجولويبلا
رسضخألا داسصتقلاو ،تايا˘ف˘ن˘ل˘ل
ةيبرتلاو ،ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةيل˘م˘ع˘لا فد˘ه˘تو ،ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا
ي˘عو˘لا ر˘سشن ى˘لإا ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
لÓخ نم عمتجملا يف يئيبلا
ل كير˘سش د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا مÓ˘˘عإلا

ضصخي اميف ةهج ةيأل هنع ىنغ
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا نوؤو˘˘سش
ةريدم تناكو اذ˘ه ،ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا
تط˘عأا د˘˘ق ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةرا˘سشإا ي˘سضا˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا مو˘˘ي
،ةينيو˘كت˘لا ما˘يألا هذ˘ه قÓ˘ط˘نا

ن˘˘م لوألا ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لا تر˘˘˘طأاو
 .ةينيوكتلا مايألا رواحم

نمحرلا دبع يفاولب

رارشضخلا يحب تارهوجملا راجتو ييفرحل ةينطولا ةيعمجلا رقم نيششدت
 ةنتابب «تإرهوجملإ ةعانشص» ةنهم طبشض نينإوق نييحت ىلع ديكأاتلإ

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘فر˘˘ح د˘˘كأا
ديدع نولثم˘ي تار˘هو˘ج˘م˘لا

ىلع ،ةنتابب نطولا تايلو
يتلا نيناوقلا نييحت» ةيمهأا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ة˘˘ن˘˘ه˘˘م ط˘˘ب˘˘˘سضت
ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو تار˘˘˘هو˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
 .«رئازجلاب ةنيمثلا نداعملا

ضشماه ىل˘ع نو˘ي˘فر˘ح د˘كأاو
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت
را˘ج˘تو ي˘ي˘فر˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب تار˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،ةيلولا ةمسصاعب رارسضخلا
هذ˘ه˘ل از˘كر˘م˘ت د˘ه˘سشي يذ˘لا
ة˘˘فر˘˘ح نأا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا
ترو˘˘ط˘˘ت» تار˘˘هو˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يف رئازجلاب ظوحلم لكسشب
تل˘خدو ةر˘ي˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا
ىلإا قطانملا نم ريثك يف
حبسصيل «ع˘ي˘ن˘سصت˘لا ة˘ل˘حر˘م
˘‐م˘ه˘ب˘سسح‐ يرور˘سضلا ن˘˘م
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا
تلاز ا˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل ة˘ن˘ه˘م˘˘لا ط˘˘ب˘˘سضت
ة˘عا˘ن˘سص رو˘ط˘تو ى˘سشا˘م˘ت˘ت
ةنيم˘ث˘لا ندا˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘تو
تح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو
.ةثيدح تاينقت ىلع دمتعت
،قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ح˘˘سضوأاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر

تارهوجملا راجتو ييفرحل
ىد˘˘ل ضشو˘˘سشغ˘˘˘مأا ى˘˘˘سسي˘˘˘ع
ي˘لاو˘ل تا˘حور˘سش ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت
يذلا دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘ن˘تا˘ب

جو˘ت˘ن˘م˘لا نأا ءا˘ق˘ل˘˘لا ر˘˘سضح
يف ضسفاني حبسصأا» ينطولا

نأاو دروتسسملا كلذ هتدوج
تارهوجملا راجتو ي˘ي˘فر˘ح
ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘˘لا نو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
قو˘˘سسلا و˘˘ح˘˘˘ن ر˘˘˘يد˘˘˘سصت˘˘˘لا
هذه ءاسشنإا ءاجو.«ةي˘ق˘ير˘فإلا
لوأا دق˘ع˘نا يذ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يف ا˘ه˘ل ي˘سسي˘سسأا˘ت عا˘م˘ت˘جا

لجأا ن˘م9102 لير˘بأا42
ةداعإاو طاسشنلا اذه ريوطت
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ه˘˘ت˘˘ل˘˘كي˘˘ه
ع˘با˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
،جوتنملل ليسصألا ي˘ل˘ح˘م˘لا

ضسف˘˘˘˘˘˘ن هر˘˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘˘فو
.ثدحتملا

ضسيئر بئان دافأا ،هتهج نم
نأا ةز˘ي يدا˘ه˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
لجأا نم ايلاح راج لمعلا»
ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ك ءا˘˘˘سصحإا

ي˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشن˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةسسارد دادعإا اذكو ينطولا
ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش
طا˘سشن˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي

ن˘ي˘م˘˘ث˘˘تو هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
مدخي امب يلحملا جوتنملا
.«ينطولا داسصتقلا

ضضرع˘م ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ي˘قأاو
ميدقتو يلحلاو تارهوجملل

جوتنملا لحارم نع ضضرع
ىلإا يلحلا عطق ميمسصت نم
يذلا يئاه˘ن˘لا ه˘ل˘كسش ة˘يا˘غ
ع˘˘˘م نو˘˘˘بز˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘سصي
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
،دا˘ع˘بألا ي˘ثÓ˘ث م˘ي˘م˘˘سصت˘˘لا
ريثكلا هجهتني حبسصأا يذلا

.مهتاسشرو يف نييفرحلا نم
د˘ع˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو نأا ،ر˘كذ˘ي
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
تده˘سش ثي˘ح تار˘هو˘ج˘م˘لا
ة˘ن˘سس ن˘م ر˘يار˘ب˘ف82 ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ع˘م˘ج لوأا ءا˘سشنإا6002
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تارهوجملا راجتو ييفرحل
ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب
فدهب لاجملا يف نيينهملا

ققحتل ءÓخدلا نم هتيامح
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا
لوحتتل اهلهأا ام˘م ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةباجتسسا ةينطو ةيعمج ىلإا
راجتلاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ة˘ب˘غر˘ل
 .نييعانسصلاو

ك.لامك
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دن’اه نم در لوأإ
ديردم لاير مامتهإ ىلع

 هعم دقاعتلاب

دنلاه غنيلريإا يجيورنلا فادهلا رسسك
يناملألا دنوم˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب م˘جا˘ه˘م
ديردم لاير مامتها ىلع درو هتمسص
.ةلبقملا ةرتفلا يف هعم دقاعتلاب
مسسوملا تافا˘سشت˘كا د˘حأا د˘نلا˘ه د˘ع˘يو
لوب دير عم ةيلاثملا هتيادب دعب يلاحلا
لاطبأا يرود يف يواسسمنلا غروبزلاسس
ا˘ي˘سسورو˘ب فو˘ف˘سصل م˘سضنا م˘ث ،ا˘بوروأا
يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف د˘نو˘˘م˘˘ترود
ةيسسايقلا ما˘قرألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ط˘ح˘ي˘ل
.دوسسألاو رفسصألا ضصيمقلاب
،ابوروأا ءامظ˘ع ما˘م˘ت˘ها د˘نلا˘ه بذ˘جو
ةيلاطيإلا ةيدنألا ضضعب عم هطبر متو
ىلع يتأايو ،ةينا˘ب˘سسإلاو ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلاو
ي˘ف د˘ن˘ب ه˘يد˘لو ،د˘يرد˘م لا˘ير م˘ه˘˘سسأار
هل حيتي دنومترود ايسسوروب عم هدقع
يف وروي نويلم57 لباقم هدقع رسسكل

.1202 ةيليوج
يتلا تاعئاسشلا كلت نع دنلاه لئُسسو
ثيح ،ديردم لاير رادم يف هتعسضو
هتاحيرسصت يف يجيورنلا مجاهملا لاق
‘‘و˘ي˘با˘نر˘˘ب˘˘لا‘‘ ع˘˘قو˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
كب متهت نأا اًمئاد ديجلا نم‘‘ :ةينابسسإلا
لعفت كنأا ينعي اذه ،ىربكلا ةيدنألا
.ةديج ءايسشأا

يف رياسشلوسس رانوج يلوأا رود نعو
ايسسوروب مجاهم لاق ،دنلاه ةريسسم
ىلإا تئج د˘ق˘ل‘‘ :ي˘لا˘ح˘لا د˘نو˘م˘ترود
يندعاسسو اًلف˘ط تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع هد˘لو˘م
ي˘تا˘ي˘ح ي˘ف ا˘ًم˘ه˘م نا˘ك د˘ق˘ل ،اًر˘ي˘˘ث˘˘ك
.ةينهملا

:دنلاه لاق ،ضشتيفوميهاربإا ناتلز نعو
،هسسفنب هتقث ةق˘ير˘طو ،ه˘ت˘ي˘ل˘ق˘ع بحأا‘‘
،ةقثلا كلت كلت˘مأا ا˘ًم˘ئاد ي˘ن˘نأا˘ب د˘ق˘ت˘عأا
ةيدنألا نم ديدعلل هلاقتنا اًسضيأا بحأا
رمأا وهو ،فلتخم يرود نم رثكأا يف
يتأا˘ي ا˘م ا˘ًم˘ئاد ه˘ن˘كلو ،ل˘ه˘سسلا˘ب ضسي˘ل
ةيناثلا نم ،فادهألا نم ديدعلا لجسسيو
.كلذ ةيؤور تببحأا ،هل ىلوألا

بعلن نحن‘‘ :اًلئاق هثيدح دنلاه متتخاو
،ةماقلا لوط كلتمنو ،زكرملا ضسفن يف
بعسصلا نمو ،نيهباسشتم انسسل اننكلو
.‘‘ضضعبب انسسفنأا ةنراقم
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رت˘سسسشنا˘م يدا˘ن و˘لو˘ئ˘سسم ضسرد˘ي
ز˘كر˘م ز˘يز˘ع˘ت ةر˘م لوأل د˘ت˘يا˘نو˘˘ي

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ى˘˘مر˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘سسار˘˘˘ح
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ةسسفانمل ديدج ضسراح عم دقاعتلاو
.ايخ يد ديفيد ينابسسإلا

ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت ة˘ياد˘ب ا˘ي˘˘خ يد نا˘˘ك
دلوأا ىلإا هلاقتنا ذنم دتيانوي ىمرم
يف ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘م درو˘فار˘ت

.ةارابم393 بعل ثيح1102 ماع
ي˘ت˘لا ءا˘ط˘خلا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس ن˘˘كل
دحألا موي أاطخ يف اهتورذ تغلب
تط˘˘عأا ي˘˘ت˘˘˘لاو نو˘˘˘تر˘˘˘ف˘˘˘يا ما˘˘˘مأا
يف افده نيول تريفلاك كينيمود
لداعتلاب تهتنا يتلا ةارابملا ةيادب
لو˘˘˘˘˘ح تلؤوا˘˘˘˘˘سست ترا˘˘˘˘˘ثأا ،1‐1
92 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ي˘نا˘˘ب˘˘سسلا

.اماع
ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا نأا م˘˘غر
ضسرا˘ح ل˘سضفأا˘ك ا˘˘ي˘˘خ يد˘˘ب دا˘˘سشأا

نأا حسضوأا امدنع ملاعلا يف ىمرم
فادهأا ةعبسس دتيانوي تفلك هئاطخأا

نأا لإا ،يسضاملا مسسوملا ةيادب ذنم
نأا˘سشب يدا˘ن˘لا ي˘ف فوا˘خ˘م كا˘˘ن˘˘ه
.هزيكرتو هئادأا تايوتسسم
يد يف هتقث ىلع رياسشلوسس ظفاح
امو ماع ذنم ةبعسص ةرتف لÓخ ايخ

نم ضسراحلا نكمتي نأا لمأاي لاز
ترمتسسا اذإاو ،هاوتسسم ىلإا ةدوعلا
ينفلا ريدملا هجاوي دقف ،ءاطخألا
.فيسصلا يف اًبعسص اًرارق
ع˘سضو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي مو˘ق˘ي˘˘سس
ر˘ه˘سشألا لÓ˘خ ى˘مر˘˘م˘˘لا ة˘˘سسار˘˘ح
نأا ررقملا نمو ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
نيد يلثم˘م ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م ير˘ج˘ي
.ضسرام رهسش ةياهن لبق نوسسردنه
لسضفأا نم دحاوك نوسسردنه رهظ
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ى˘˘˘مر˘˘˘م˘˘˘لا ضسار˘˘˘ح
نم ةراعإا ءانثأا زاتمملا يزيلجنإلا
دتيانوي دليفيسش ىلإا دروفارت دلوأا

يدا˘ن˘لا د˘عا˘سس ا˘م˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه

ضسفانتلا ىل˘ع ه˘ت˘ي˘قر˘ت تم˘ت يذ˘لا
.يبوروأا ناكم ىلع
بع˘ل˘ي يذ˘لا ،نو˘سسرد˘ن˘ه ع˘ت˘م˘˘ت˘˘ي
،اًماع12 تحت ارتلج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م˘ل
د˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لاو
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م ن˘˘ّسسح˘˘م
عيمج يف ةيد˘نألا ما˘م˘ت˘ها يدا˘ف˘ت˘ل
حبسصيل تاحوم˘ط˘ب ،ا˘بوروأا ءا˘ح˘نأا
،درو˘فار˘ت د˘لوأا ي˘ف لوألا را˘ي˘˘خ˘˘لا

ديدهت ه˘نأا ى˘ل˘ع نآلا ه˘ي˘لإا ر˘ظ˘ن˘ُيو
.ايخ يدل يقيقح
بعÓلا لاسسرإا متي نأا حجرملا نمو
ىلع ا˘ًما˘ع22 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
،ثلا˘ث˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس

دتيانوي دل˘ي˘ف˘ي˘سش يدا˘ن ي˘ف ا˘م˘برو
يد عسضو ريغتي مل ام ،ىرخأا ةرم
بعÓ˘˘˘لا نا˘˘˘كم ن˘˘˘كي م˘˘˘ل ،ا˘˘˘ي˘˘˘˘خ
هتريسسم لÓخ عزانم Óب ينابسسإلا
يف تاونسس ع˘سست تر˘م˘ت˘سسا ي˘ت˘لا
.دتيانوي
وريمور ويجريسس يلاحلا بعÓلا

ضسأاك ةاراب˘م ي˘ف كرا˘سشي˘سس ا˘ًي˘لا˘ح
ضسيمخلا موي يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ن˘كل ،ي˘بر˘يد˘لا ي˘˘ف
امنيب ،هبع˘ل˘ي يذ˘لا رود˘لا˘ب د˘ي˘ع˘سس
رمعلا نم غلابلا تنارج يل بيغي
ةيحارج ةيلمع ءارجإا دعب اًماع73
ارير˘ي˘ب لو˘ج ضضو˘خ˘يو م˘سصع˘م˘ل˘ل
.ضستراه يف ةراعإلا
نإاف ،ايخ يد عيب ديتيانوي ررق اذإا
ي˘ه ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا ىد˘˘حإا
ةفاسضإلاب لجألا ةليوط ةقفسصلا
لسصحي ثيح بتارلا عافترا ىلا

ينيلرتسسإا هين˘ج000573 ىل˘ع
يذلا دق˘ع˘ل˘ل ا˘ًق˘فو عو˘ب˘سسألا ي˘ف
نم دحي اذه ،ربمتبسس يف هعقو
نأا ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘نألا دد˘˘˘ع
.هبتار لمحتت
تي˘˘غ˘˘ثوا˘˘˘سس ثيرا˘˘˘غ ضصر˘˘˘ح˘˘˘ي
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا

هل ةيلود ةارابم لوأا نوسسردنه
ة˘˘ي˘˘بوروألا م˘˘مألا ضسأا˘˘˘ك ل˘˘˘ب˘˘˘ق
حنمي نأا تي˘غ˘ثوا˘سس د˘ير˘ي0202
حجرملا نم يذلا ،ىمرملا ضسراح
ءارو ثلا˘ث˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا نو˘˘كي نأا

،بو˘ب كي˘˘نو درو˘˘ف˘˘كي˘˘ب نادرو˘˘ج
ل˘ب˘ق ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ةر˘˘ب˘˘خ
.ابوروأا ةلوطب
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ديردم لاير مامأإ طوقشسلإ دعب يشسيمل ةيقيقح ةمزأإ
ةينابسسإلا ‘‘ضسأا‘‘ ةفيحسص تطلسس
يف˘يد˘ه˘ت˘لا ما˘ي˘سصلا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا
يف يسسيم لينويل ةنولسشرب مجنل
لÓ˘˘خ و˘˘ن بما˘˘ك جرا˘˘خ ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا

.يلاحلا مسسوملا تايرجم
ةينا˘ب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأاو
لجسسي م˘˘˘ل ي˘˘˘سسي˘م نأا ةر˘ي˘˘ه˘˘سشلا

اغيللا يف ون بماك بعلم جراخ
فده رخآا ناكو ،رهسشأا ةثÓث ذنم
وناتيلوبورتيم ادناو بعلم يف هل
1 يف ديردم وكيتلتأا ىمرم يف
كاذنآا ةنولسشرب زاف امدنع ربمسسيد
اًفده81 نيب نمو ،فيظن فدهب
مهنم3 ،اغيللا يف يسسيم مهلجسس
 .ون بماك جراخ
وه ضسيل ميدقلا يسسيم نأا ودبيو
ن˘ع اًديعب م˘سسو˘م˘لا اذه ي˘سسيم
ينيتنجرألا نأا ثيح ،ون بماك
يف هسضرأا جراخ اًفده لجسسي ل
ربمسسيد نم لوألا ذنم يرودلا

موي لبق يأا ،يسضاملا ماعلا نم
ةيبهذ˘لا ةر˘كلا ل˘ف˘˘ح ن˘˘م د˘˘حاو
ةر˘كلا ى˘˘ل˘˘ع هي˘ف ل˘˘سصح يذ˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘سسدا˘˘˘˘˘سسلا ةيبهذلا

.ةيوركلا هتريسسم
يسسي˘م ل˘˘ج˘˘سس ،ني˘ح˘لا كلذ ذ˘ن˘˘م
ينابسسإلا ربوسسلا ضسأاك يف اًفده
ةيبرعلا ةكلمملا يف اهبعل مت يتلا
ةارا˘ب˘م˘لا هذه ن˘˘˘˘˘˘˘كلو ،ةيدوعسسلا
كلذ˘ب ،ةد˘يا˘ح˘م ضضرأا ي˘ف تب˘˘ع˘˘ل
فادهأا ليجسست نود ةلسسلسسلا دتمت

رهسشألا يف لعفلاب هسضرأا جراخ
 .ةريخألا ةثÓثلا
32ـلا فادهألا نيب نم ،عقاولا يف
،مسسوملا اذه يسسيم اهلجسس يتلا
فادهأا ةعبرأا ىوسس اهنم لجسسي مل

يف فده عقاوب ،ون بماك جراخ
ديردم وكيتلتأاو ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘لو را˘ب˘يإا
ايفÓسس يف رخآا فدهو ،اغيللا يف
.ابوروأا لاطبأا يرودب غارب

ىلع اًبعسص يسضاملا رهسشلا ناكو
تلوجلا يف هنإا ثيح ،يسسيم ويل
نا˘˘ك يرود˘˘لا ن˘˘م ةريخألا ة˘ت˘سسلا
ةلوجلا يف لافتحلا طقف هناكمإاب
‘‘كيرتاه ربوسس‘‘ اهيف لجسس يلا

د˘سض ل˘ج˘˘سسي م˘˘˘˘لو ،را˘˘˘˘بيإا د˘˘˘˘سض
ضسيتيب لا˘يرو ي˘ت˘نا˘فيلو ايسسنلاف
مل هنأا امك ،ديردم لايرو يفاتيخو
ناسس يفو يلوبان يف كلذ لعفي
ي˘ف وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘تأا د˘˘سض ضسيمام
.اينابسسإا كلم ضسأاك
هه˘˘جو˘˘˘ل اري˘ث˘˘ك ي˘˘سسي˘م د˘ق˘ت˘ف˘يو
،ديدحتلا هجو ىلع اًسضيأاو ،لتاقلا
،زيراو˘˘˘سس ضسيو˘ل ه˘˘قيدسص د˘ق˘ت˘في

يناياوغوروألا بعÓلا ناك ثيح
فيظ˘ن˘ت˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا بعÓ˘لا وه
حمسسي يذ˘˘لاو ه˘˘ما˘˘مأا ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا
عم اًرر˘ح˘ت ر˘ث˘كأا بع˘ل˘لا˘ب ي˘سسيمل
،ةر˘˘كلا ع˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تاراي˘خ دو˘جو
.كلذ دكؤوت ماقرألاو

 يبابم مشض ىلع ممشصُي ديردم لاير
،ءاثÓثلا ضسما ،ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تدكأا
نايليك لعجي نأا ديري ديردم لاير يدان نأا

بعل ىلغأا نامريج ناسس ضسيراب مجاهم يبابم
.خيراتلا يف
نايليك لبقتسسم نع ثيدحلا متي نأا حجرملا نمو
ىلإا لسصو نأا دعب ،ةلبقملا عيباسسألا يف يبابم
يف7102 ماع فيسص يف نامريج ناسس ضسيراب
نويلم081ـب ردقي ءارسشلا رايخ عم ةراعإا لكسش
.تآافاكملا كلذ يف امب ،وكانوم نم اًمداق وروي
ذنم ةيسسايق تÓجسسب يبابم ظفتحي نيح يف
كر˘ت˘ي˘˘ل ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘سصو
ودبي يذلا ،ديردم لايرل ةياغلل ةيباجيإا تاعابطنا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ءي˘سش يأا ل˘ع˘ف˘ل د˘ع˘ت˘سسم ه˘نأاو
.بيرقلا لبقتسسملا يف هعيقوت
ةفيحسص اهتسضرعتسسا يتلا تامولعملا بسسحبو
،ءاثÓثلا ضسما اهتدمعأا يف ةيسسنرفلا ‘‘بيكيل‘‘

ىلوألا ةبترملا لتحي لازي ل يبابم نايليك نإاف
.ةلبقملا ةيفيسصلا ديردم لاير تادقاعت ةمئاق يف
نأا هÓعأا ةروكذم˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأا ا˘م˘ن˘ي˘ب
ضسيراب عم هدقع يبابم ددمي لأا لمأاي ديردم لاير
ةيليوج ىتح اًي˘لا˘ح ر˘م˘ت˘سسي يذ˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ذاختل دعتسسم يكلملا قيرفلا نأا ثيح ،2202
لاير نأا فورعم وه امو ،تقو يأا يف ءارجإا يأا

.مداقلا قيرفلا مجن هلعج ىلع اًممسصم ديردم
نإاف ،كلذ عمو ،ةديدع اياسضقب ديردم لاير لغسشنيو
ضسيراب ىلإا يمسسر ضضرعب مدقتي دق يكلملا قيرفلا
خيرات يف لقن ةيلمع ربكأا ذيفنتل نامريج ناسس
حبسصي نأا نكمي ،ىرخأا ةرابعب وأا ،مدقلا ةرك
ىلإا هلاقتناب روسصعلا لك يف بعل ىلغأا يبابم
نويلم222 غلبم زواجت لÓخ نم ،ديردم لاير
ىلإا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘م را˘م˘ي˘ن ه˘ب ل˘ق˘ُن يذ˘لا ورو˘ي
.7102 ماع يف نامريج ناسس ضسيراب

خينويم نريابل ةيوق ةمدشص
 ضسأاكلاب هكلاشش مإدشص لبق

خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘˘ن ضضر˘˘ع˘˘ت
ل˘ب˘ق ة˘يو˘ق ة˘مد˘سصل ي˘نا˘˘م˘˘لألا

ءاثÓث˘لا ضسما ه˘كلا˘سش ة˘ه˘جاو˘م
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
.ايناملأا ضسأاكب
ر˘ب˘ع خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن د˘˘كأاو
نأا ،رتيوت ىل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘ع˘قو˘م
ضساكول يسسنرفلا رسسيألا هريهظ
قيرفلا عم ر˘فا˘سسي م˘ل ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
هتاناعم ببسسب ه˘كلا˘سش ة˘ه˘جاو˘م˘ل
.ةبكرلا راتوأا يف باهتلا نم
ز˘يد˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه ضسا˘˘كو˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘تو
ى˘لإا م˘˘سضن˘˘ي˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإل
ي˘˘˘˘كسسفود˘˘˘˘نا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل تر˘˘˘˘˘بور
نا˘˘ف˘˘يإاو نا˘˘مو˘˘ك ي˘˘ل˘˘سسغ˘˘ن˘˘ي˘˘كو
يف هلوز ضسÓكي˘نو ضشت˘ي˘سسير˘ي˘ب
. ضسملا ةارابم نع نيبئاغلا ةمئاق
نع دعب خينويم نرياب نلعي ملو
ضسا˘كو˘ل ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا

،ةباسصإلا نم يفاعتلل ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
نع هبايغ وه طقف هديكأات مت امو
. ضسما هكلاسش ةلحر
˘مور˘˘ي˘˘ج با˘˘ي˘˘غ ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
فورظل ضسملا ةارابم نع غنيتاوب
ةلفاحلا لقتسسي مل ثيح ،هسضرم
را˘ط˘م˘لا ى˘لإا ه˘ئÓ˘مز تل˘قأا ي˘ت˘˘لا
ىقبي كيلف يسسناه نكلو ، ضسما

:لاق ثيح ،ةارابملاب هقاحلب اًلئافتم
رسضخألا ءوسضلا ىلع لسصح اذإا‘‘
ق˘ح˘ل˘ي˘سسف ،ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
،بعللا عطتسسي مل اذإاو .ةارابملاب
.زينيترام يفاخ هلحم لحيسسف
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ولليد اتيزاغ ل‘‘ ةفيحسص ترسشن
نأا˘˘˘سشب اًر˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ‘‘ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
بردم يتنوك وينوطنأا اهرظتني
لÓخ قيرفلا ةق˘فر˘ب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
.ةمداقلا ةرتفلا

ى˘لإا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا دا˘˘ع ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
ر˘كف˘ي نا˘ك ضسمألا˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

رومألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك
اهل ررقملا يلوبان ةارابم اهمهأا
بايإا يف لب˘ق˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ضسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصن
ضسوتنفوي ةاراب˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
مداقلا نينثإلا موي ديدحت مت يتلا

ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘قإل أاد˘يد˘جً اد˘عو˘˘م
يمسسرلا نÓعإلا عيمجلا رظتنيو
أادبي نأا رظتنملا نمو نأاسشلا اذهب
ي˘ند˘ب˘لا داد˘عإلا يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا
.ةمداقلا ةبعسصلا مايأÓل مزÓلا
ركفي نأا ضضرتفملا نم نيح يف
ٍل˘كسشب ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك
ي˘ت˘لا ةرا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب ،ل˘سصف˘˘ن˘˘م
فسصن باهذ يف قيرفلا اهاقلت
،يلوبان مامأا ايلاطيإا ضسأاك يئاهن

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘عا˘فألا ى˘ل˘˘ع
ةلحرم˘لا هذ˘ه ي˘ط˘خ˘ت˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ةيئاهنلا ةاراب˘م˘لا ى˘لإا دو˘ع˘سصلاو
.ةلوطبلا نم
ةارابم ةماقإا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حإا ع˘م ن˘كل
يرينوكنايبلا مامأا يروز˘تار˘ي˘ن˘لا
رتنإا رظتني ،لبقملا نينثإلا موي
ةمسسا˘ح تا˘ه˘جاو˘م بع˘ل نÓ˘ي˘م

لÓ˘خ م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه هر˘˘ي˘˘سصم˘˘ل
.ةمداقلا مايأا ةينامثلا

ىلإا مايأا ةينامث يف رتنإا دعتسسيو
ايلاطيإا ضسأاك يف يلوبان ةهجاوم
يلاطيإلا يرودلا يف ضسوتنفويو
يفاتيخ ةه˘جاو˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةتسسلا رود باهذ يف ينابسسإلا

غ˘ي˘لا˘بورو˘ي˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ر˘سشع
قيقحت ىلإا يتنوك ىعسسي يذلاو
.اينابسسإا يف همامأا ةيباجيإا ةجيتن
ىلع اًبعسص رمألا نوكيسس امنيب

نيتارابم بعل يف قيرفلا يبعل
ثح˘ب˘يو ،ط˘ق˘ف ˘ٍما˘يأا ِة˘سسم˘خ ي˘ف
ل˘ث˘مألا ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ع ي˘ت˘نو˘˘ك
.تاهجاوملا هذهل
وليمور كراسشي نأا رظتنملا نمو
ي˘عا˘فألا مو˘˘ج˘˘ه ي˘˘ف و˘˘كا˘˘كو˘˘ل

ر˘˘ي˘˘م˘˘سس ةدو˘˘ع ع˘˘˘م ،ةدا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ك
ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘ناد˘˘نا˘˘ه
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل هداد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سساو
ةفاسضإلاب ،ىرخأا ًةرم تايرابملا
يلسشأاو افيرد˘نا˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ى˘لإا

يارف يد نافيتسس دجاوت عم غنوي
ز˘كر˘م ي˘ف را˘ي˘ن˘ير˘كسس نÓ˘ي˘˘مو
.عافدلا بلق
نم لك يتأاي طسسولا طخ يف امأا

ولوكينو ضشتيفوزورب ول˘ي˘سسرا˘م
د˘ق˘ف عا˘فد˘لا بل˘ق ي˘فو ،Ó˘˘يرا˘˘ب
وليناد كارسشإاب رييغت كانه نوكي
ن˘يدو˘غ و˘غ˘ي˘يدو و˘يزور˘ب˘˘مأا يد
نأا ىلع ،ينوت˘سسا˘ب ورد˘نا˘سسي˘لأاو
يف نسسكيرإا نايتسسيرك كراسشي
.بعللا ةعانسص زكرم

 ›وبان ¤إإ لاقتن’إ نم بÎقي امور بع’
ىعسسي يلوبان نأا وتاكريم ويسشتلاك عقوم رسشن
تلاقتنلا ةرتف لÓخ قيرفلا طسسو طخ ميعدتل
تدكأاو .مداقلا مسسومل˘ل داد˘ع˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
يلوبان ضسيئر ضستنيرول يد ويليروأا نأا ريراقتلا
يرود˘لا ل˘خاد بهاو˘م˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ي ا˘˘م ًا˘˘م˘˘ئاد
يلوبان حجنو .قيرفلا فوفسصل اهمسضل يلاطيإلا
اكتوبول فÓسسينا˘ت˘سسو ي˘م˘يد و˘غ˘ي˘يد م˘سض ي˘ف
ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ة˘يو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
امور بعل ضستنيرول يد عسضي نألاو ،يسضاملا

ىلع لو˘سصح˘ل˘ل ه˘ن˘ي˘عأا تح˘ت و˘ت˘ير˘ي˘ف نادرو˘ج
.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ هتامدخ
نويلم02 لباقم ًاسضرع ميدقتل يلوبان دعتسسيو
نا˘كو ،بعÓ˘لا ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ورو˘˘ي
ماعلا يف يلوبان ىلإا لاقتنلا نم ًابيرق وتيريف
همسض نم قير˘ف˘لا ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ن˘كلو ي˘سضا˘م˘لا
.زيكرام نلأا ليجر لسشف ببسسب
قيرفلا نع يلوبان بعل زيكرام نلأا لحريو
مامسضنا نم برقُي امم يلاحلا مسسوملا ةياهنب

نم نادروج غلبيو .قيرفلا فوفسص ىلإا نادروج
ةارابم42 يف امور عم كراسش ،ًاماع72 رمعلا
نم نكمتو مسسوملا اذه يلاطيإلا يرودلا يف
.يسسورولايجلا ةقفرب طقف نيفده زارحإا

ضسيرابو ضسوتنفوي عراشصي يشسليششت
 وتروب عفإدم ىلع نامÒج ناشس

يدان نأا ةيفاحسصلا ريراقتلا نم ديدعلا تراسشأا
ضسيليت ضسكيلأا ىلإا لاقتنلا يف ركفي يسسليسشت
نأاو ة˘سصا˘خ ف˘ي˘سصلا اذ˘ه و˘ترو˘ب ق˘ير˘ف ع˘فاد˘˘م
.عفادملا نم ةدافتسسÓل زهاج يلاغتربلا قيرفلا

ًاماع72 رمعلا نم غلابلا بعÓلا دقع يهتنيو
لب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف و˘ترو˘ب ق˘ير˘ف ع˘م
يلودلا رسسخي نأا د˘ير˘ي ل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لاو
.يناجم لاقتنا ةقفسص يف يليزاربلا
نأا ‘‘لوبأا‘‘ ةيلاغتربلا ةفيحسصلا تمعز نيح يف
وتروب ةرداغم هتين ىلإا راسشأا دق رسسيألا ريهظلا

.حبرملا دقعلا ديدمت ضضرع هسضفرب فيسصلا اذه
ام عم لماسش حسسم ءارجإا درابمل كنارف مزتعيو
دروفماتسس نورداغيسس نيبعل ةينامث ىلإا لسصي
نار˘ي˘ه˘ظ˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف جد˘˘ير˘˘ب
.كسش عسضوم نوسسرميإاو وسسنولأا ضسوكرام
يدحتل دعتسسم ودبي يلاطيإلا ضسوتنفوي نكل
هينج نو˘ي˘ل˘م12 ه˘ت˘م˘ي˘ق ضضر˘ع˘ب ي˘سسل˘ي˘˘سشت
.ضسيليت تامدخ فطخل ينيلرتسسا

هلÓخ نم هنكمي اًدنب يليزاربلا بعÓلا كلتميو
نكل ،ينيلرتسسإا هينج نويلم5.33 ةميقب ليحرلا
اًرظن لقأا رعسسب هعيبل اًدعتسسم نوكي امبر وتروب
هتراسسخ يدافتو مهرتافد نيب نزاوتلا قيقحتل
ضسيراب نأا ريراقت تدافأا اميف .اًناجم رخآا ماع دعب
ناك يذلا ،ضسيل˘ي˘ت˘ب ا˘ًسضيأا م˘ت˘ه˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ثيح ،مسسوم˘لا اذ˘ه و˘ترو˘ب ق˘ير˘ف ي˘ف ا˘ًم˘ظ˘ت˘ن˘م
.فادهأا ةينامث لجسسو ةارابم23 يف كراسش
’ويدرإوغ قوفتل ةيرهوج بابشسأإ

 ديردم لاير مامأإ Úتيشس ىلع
قوف˘ت (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تع˘جرأا

بيب ةدايق تحت يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
يف نيتيسس يكيك عم ةنولسشرب ىلع لويدراوغ
 .بابسسأا ةدع ىلإا ديردم لاير ةهجاوم
زنزيتيسسلا نأا ةي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأاو
يسسنرفلا نم نمثب ردقُت ل ةدعاسسم ىلع لسصح
ضسورك ينوت يناملألا هكرتب ناديز نيدلا نيز
يز˘ل˘يو˘لا ما˘ح˘قإا ا˘ًسضيأاو ،ءلد˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘˘ع
ضسويسسيني˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا نا˘كم ي˘ف ل˘ي˘ب ثيرا˘غ
يرود يئاهن ن˘م˘ث با˘هذ ءا˘ه˘ت˘نا ل˘ب˘ق رو˘ي˘نو˘ج
ّهلد˘ع ا˘م اذ˘هو ،ة˘ق˘ي˘قد ن˘ير˘سشع˘ب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

.وكيسسÓكلا يف يغنريملا بردم
رتسسسشنام نأا وفيتروبيد ودنوم تفاسضأا نيح يف
عم هتارابم لÓخ ةديدع تاقوأا يف ىلخت يتيسس
ه˘ج˘تاو ،ةر˘كلا كÓ˘ت˘ما ةر˘كف ن˘ع د˘يرد˘م لا˘˘ير
ىدل نكي ملو ،ةدترُملا تامجهلا ىلع ليوعتلل
،ولب ياكسس ىمرم ضسراح ،نوسسرديإا يليزاربلا
وحن ةليوط ةرك51 لاسسرإا نأاسشب ةلكسشم يأا

ويجريسس عم لاتقلل ضسوسسيج لييرباغ هنطاوم
ذاوحتسسلا ىلع رّسصأا ةنولسشرب نكل ،ضسومار
.ةيوركلا ةجاذسسلا نم عون ضسملو

ضسيماخ ةهجو فششك
 لبقملإ فيشصلإ يف ةلمتحملإ

نأا ةينابشسإا ةي˘فا˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
ا˘˘ًم˘˘ت˘˘ه˘˘م لاز˘˘ي ل د˘˘يرد˘˘˘م و˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘تأا

لاير ط˘شسو ط˘خ بعل ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
صسي˘˘˘˘ما˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘مو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ،ز˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور
.ةلبقملا ةيفيشصلا

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب صسي˘˘ما˘˘خ نا˘˘كو
ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
يلاطيإلا يلوبان مامتها عم ،يشضاملا

،ه˘م˘شضب ي˘نا˘ب˘شسإلا د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘˘تأاو
يف ءاقبلاب فا˘ط˘م˘لا ه˘ب ىه˘ت˘نا ن˘ك˘لو
.ويبانرب وغايتناشس
صسي˘ما˘خ نو˘ك˘ي˘شس ،كلذ ع˘م ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
يف ديردم لاير تاعيبم لودج ىلع

دحاو ماع يقبت عم لبقملا فيشصلا
.قيرفلا عم هدقع ىلع طقف
صسيئر ادنإا ودراودإا يفحشصلا حشضوأاو
ينابشسإلا ‘‘ويرايد كوأا‘‘ عقوم ريرحت
همامت˘ها د˘ي˘ع˘ي˘شس د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا نأا

فيشصلا يف زيغيردور صسيماخ مشضب
.لبقملا

ل˘شضف˘˘ي صسي˘˘ما˘˘خ نأا اد˘˘نإا ف˘˘ششك ا˘˘م˘˘ك
ةينابشسإلا ةمشصاعلا يف ءاقبلا لعفلاب
وكيت˘ل˘تأل ع˘ي˘قو˘ت˘لا نأا ىر˘يو ،د˘يرد˘م
.اًديج اًرايخ نوكيشس ديردم
بلطيشس ديردم لاير نإاف ،كلذ عمو
صسي˘ما˘خ˘ل حا˘م˘شسل˘ل ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م05
هرا˘ج ىلإا ما˘م˘شضنÓ˘ل ق˘ير˘ف˘لا كر˘˘ت˘˘ب
.مشسوملا ةياهنب ديردم وكيتلتأا

 نÓيم رتنإإ عم ةمداقلإ ةلحرملإ يطختل يتنوك ةيجيتإرتشسإ

عفادم يتيسس رتسسيل قيرف بقاري
ليدبك ،روليات يلرا˘سشت ،ي˘ل˘نر˘ي˘ب
،ر˘˘سسيألا هر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
رداغ اذإا ،ليوليسشت نب يزيلجنإلا
ا˘˘˘ًق˘˘˘فو ،ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
.ةيناطيربلا ‘‘زميات اذ‘‘ ةفيحسصل
نم دد˘ع ها˘ب˘ت˘نا ل˘يو˘ل˘ي˘سشت تف˘لو
يف امب ،ةريخألا ةنوآلا يف ةيدنألا
يسسليسشت ،دتيانوي رتسسسشنام كلذ
د˘ق كلذ˘ل ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘˘تو
ي˘ف جور˘خ˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف نو˘˘كي
ناك اذإا ةيلا˘ت˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا ةذ˘فا˘ن
.يتيسس رتسسيل يدانل اًيرغم رعسسلا
ي˘ف ة˘فا˘˘سشكلا د˘˘ها˘˘سش ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةد˘ع بع˘ل˘ي و˘هو رو˘ل˘يا˘ت ر˘ت˘سسي˘˘ل
تا˘يو˘ت˘سسم مد˘ق˘ُي يذ˘˘لاو ،تار˘˘م
ي˘ف هدو˘جو ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ةز˘ي˘م˘˘ت˘˘م
.نآلا ىتح يلنريب

يف ةين˘ه˘م˘لا ه˘تا˘ي˘ح رو˘ل˘يا˘ت أاد˘بو
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘ع بع˘˘ل ثي˘˘ح ،زد˘˘ي˘˘ل
ل˘ب˘ق قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل ةرا˘˘عإلا
˘ما˘ع ي˘ف ي˘ل˘نر˘ي˘ب ى˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ةياهن ىلإا لسصو نأا دعب7102
.هدقع
ةقفسص ىلع نايدان˘لا ق˘فاو ا˘م˘ن˘ي˘ب
ينيلرتسسإا هينج نو˘ي˘ل˘م5 ةميق˘ب
،ةم˘كح˘م˘لا ى˘لإا با˘هذ˘لا بن˘ج˘ت˘ل
اًديدج اًدقع روليات ىلع ضضرُعو
اذل ،اًماع42 نم لقأا هرمع ناكو
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا زد˘ي˘ل ق˘ح˘ي نا˘ك
.لقنلا ةيلمع نع ضضيوعت
برد˘˘˘˘˘م ضشياد نو˘˘˘˘˘سش دا˘˘˘˘˘سشأاو
،رسسيألا هريهظب اًرخؤوم يلنريب
ىلإا هيف ريكفتلا بجي هنإا اًلئاق
قلعتي امد˘ن˘ع ل˘يو˘ل˘ي˘سشت بنا˘ج
يف رسسيألا ريهظلا زكرمب رمألا

.ارتلجنإا بختنم
،رتسسيل يدان بردم عسضو اميف
ناد˘ن˘ير˘ب ي˘لا˘˘م˘˘سشلا يد˘˘ن˘˘لر˘˘يألا

هرادار ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ل˘˘يا˘˘˘ت ،زر˘˘˘غدور
ح˘ب˘˘سصأا نأا د˘˘ع˘˘ب تقو˘˘لا ضضع˘˘ب˘˘ل
يف هدوجو ءانثأا هتامد˘خ˘ب ا˘ًم˘ت˘ه˘م
.كيتليسس
ثلاثلا زكرملا رتسسيل قيرف لتحيو
زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف
ةلوط˘ب ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘يو
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود
هزوف مدع نم مغرلا ىلع ،لبقملا
.تايرابم عبرأا رخآا يف
يلنريب مزهُي مل ،ءانثألا هذه يف
يف يرودلا يف تايرابم تسس يف
نم ة˘ل˘سسل˘سس ي˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
زوفلا تنم˘سضت ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

.دتيانوي رتسسسشنامو رتسسيل ىلع

 ليوليششتل اًليدب دجي يتيشس رتشسيل

ولليد يري دوك‘‘ ةفيحسص ترسشن
ةيلامتحا نع ةيلاطيإلا ‘‘تروبسس
مجاهم ن˘ياو˘غ˘ي˘ه و˘لاز˘نو˘غ ةدو˘ع
يرود˘˘لا ى˘˘لإا ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي يدا˘˘ن
ةرتفلا لÓخ ىرخأا ًةرم ينابسسإلا
.ةمداقلا

‘‘ا˘كرا˘م˘لا‘‘ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تن˘˘ل˘˘عأاو
نياوغي˘ه و˘لاز˘نو˘غ نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
وا˘ب˘ل˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ن˘ي˘عأا تح˘˘ت ع˘˘ق˘˘ي
ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘م˘˘سضل ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا
نياوغ˘ي˘ه د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف
˘ما˘ع ي˘ف ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ة˘ق˘˘فر˘˘ب
ة˘ياد˘ب لÓ˘خ ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب1202
ةراعإا ةرت˘ف ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا
يدان فوفسص يف بعÓلا اهاسضق
.نÓيم يسس هيا

قوسس يف وابل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ل˘خد˘يو
ةدو˘˘ع ي˘˘ف ا˘ً̆ب˘˘غار تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا

بعلل ىرخأا ًةرم نياوغيه ولازنوغ

ناك ثيح ،ينابسسإلا يرودلا يف
لاير فوفسص يف ا˘ًب˘عل ا˘ت˘ي˘ب˘ي˘ب˘لا

7002 ماع ذنم ينابسسإلا ديردم
لقتني نأا لبق3102 ماع ىتحو
.يلوبان ىلإا
بعÓ˘لا ة˘ي˘سسن˘ج ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
نياوغيه ،ةيسسنرفلاو ةينيتنجرألا
ةيحا˘ن ن˘م ة˘ي˘ل˘ئا˘ع لو˘سصأا كل˘م˘ي
‘‘كسسابلا‘‘ ميلقإا ىلإا دوعت هدلاو
ضصرف نم ديزُي يذلاو اينابسسإا يف
عيقوت ىلع لوسصحلا يف وابليب
.بعÓلا

ضسوتنفوي ةقفرب نياوغيه كراسشو
يرود˘˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘˘م22 ي˘˘˘˘ف
نم نكمتو ،مسسوملا اذه يلاطيإلا
ةعانسصو فادهأا ة˘سسم˘خ ل˘ي˘ج˘سست
.يرينوكنايبلا عم فادهأا ةعبرأا

 ينابشسإ’إ يرودلإ ىلإإ ةدوعلإ نم برتقي نيإوغيه



 غروبشسغوأا مامأا هقيرف زوف يف هتمهاشسم دعب

ةلوجلإ ـل ةيلاثملإ ةليكششتلإ يف ينيعبشس نب
 اغيلشسدنوبلإ نم42 ـلإ

ايسسورب بعلو يرئازجلا يلودلا ينيعبسس نب يمار ريتخا
نم42 عوبسسأÓل ةيلا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘م˘سض خا˘بدÓ˘غ˘سشنو˘م
˘ما˘قرأÓ˘ل «دو˘كسستو˘ه» ع˘قو˘م ر˘سشن ا˘م ق˘فوو «ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘˘لا»
ربع ةيوق ةدوع قباسسلا وداراب كيتلتا لجسسو ،تاءاسصحإلاو
هتمهاسسمو ديج دودرمل هميدقت دعب غروبسسغوا دسض هيدان ةارابم
«خابدÓغ» زوفب تهتنا يتلا ةلباقملا يف هقيرفل فده عيقوتب
.نيفدهل فادهأا ةثÓثب

نيرهسشل ةسسفانملا نع باغ دق قبسسألا نار بعل نأا ريكذتلل
ربمفون يرهسش نيب اهل ضضرعت يتلا ةرركتملا ةباسصإلا ببسسب
نمسض دنومترود ايسسورب دسض هقيرف ةارابم نم ةيادب يفناجو
هلاقتنا ذنم فادهأا3 هديسصر يف لمحيو ،ايناملأا ضسأاك تاسسفانم
.يسسنرفلا نار يدان نم امداق9102 فيسص يناملألا يدانلل

ز.صس
 «انورك» صسوريف يششفت ببشسب

ةلوجلإ يف اكراششي نل يليÓبو حاجنوب
 ايشسأإ لاطبأإ يرود نم3ـلإ

نايرئازجلا نايلودلا يليÓب فسسويو حاجنوب دادغب بعلي نل
يلاوتلا ىلع يدوع˘سسلا ي˘ل˘هألاو ير˘ط˘ق˘لا د˘سسلا ا˘م˘ه˘ق˘ير˘ف ع˘م
ببسسب ،ايسسأا لاطبأا يرود ةسسفانم نم ةثلاثلا ةلوجلا تايرابم
ءار˘جإا˘ك ،ا˘ي˘سسأا لود ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا
.نيبعÓلا ةيامحل يزارتحا

عم قباسسلا ضشارحلا داحتا بعل لقنتي ضضرتفملا نم ناكو
لبقتسسي نيح يف ،نيعلا يدان ةهجاومل تارامإÓل يرطقلا هيدان
دا˘ح˘تلا ر˘قاو ،ي˘قار˘ع˘لا ة˘طر˘سشلا يدا˘ن ق˘ب˘سسألا ي˘جر˘ت˘لا م˘˘ج˘˘ن
ىلإا ةثلاثلا ةلوجلا تÓباقم ليجأات هل نايب رخآا يف يويسسألا
لبقملا عوبسسألا علطم تاعامتجا دقعتسس يتلاو ،ةقحل خيراوت
 .ةبسسانملا تارارقلا ذاختاو ةيسضقلا يف ثحبلل

ز.صس
 هقيرف جئاتن عجارت مغر قلأاتلا لشصاو

ةلوجلل ةيلاثملإ ةليكششتلإ يف ةمحر نب
 «بيشش نيبماششلإ» نم43ـلإ

يدان مجنو يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس رايتخا مت
ى˘لوألا ة˘جرد˘لا يرود˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف درو˘ف˘˘ت˘˘نار˘˘ب
ريبكلا ىوتسسملا دعب ،طرافلا يرفيف رهسشب ضصاخلا يزيلجنلا
فادهأا هنيود˘ت˘ب ه˘يدا˘ن تارا˘سصت˘نا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسمو ه˘مد˘ق يذ˘لا

.ىرخأا ةعانسصو
ةيسضاملا ةرتفلا ي˘ف ه˘لاو˘حأا ل˘سضفأا˘ب «د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م» ر˘م˘يو

«بيسش نيبماسشتلا‘ ةسسفانم يف هزوربو تفÓلا قلأاتلا ببسسب
رثكأا همهسسأا نم عفر ام اذهو ،ةلوطبلا يبعل لسضفأا نم حبسصأاو
ديرت يتلا «غيلرميربلا» ةيدنأا نم ديدعلا رادار نمسض هلعجو
،لانسسراو ليسسا˘كو˘ي˘ن ،Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا ةرو˘سص ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ةياغ ىلا دروفتنارب يدان عم دقعب طبتري ةمحر نب ناف ريكذتلل

.0202 ناوج
ز.صس

وتاكريم يف صضورعلا ديدع كلتما رشضخلا مجن نأا دكأا
 يشضاملا فيشصلا

دقاعتلإ إدإرأإ ضسوتنفوجو يلوبان :يشسروك
 ةقفشصلإ مشسح نÓيم نكل رشصان نب عم

نب نأا ،يلاطيإلا يلوبمأا يدان ضسيئر يسسروك ويزيرباف دكأا
،يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا يف ضضورعلا ديدع ىقلت رسصان

دقاعتلل نايعسسي اناك ناذللا ضسوتنفوجو يلوبان يدان رارغ ىلع
.9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف بعل لسضفأا عم

:«يلوبان وتوت» عقوم اهلقن تاحيرسصت يف ،يسسروك حسضوأاو
هلعج يتوليسشنأا نكل ،رسصان نب عم دقاعتلا ديري ناك يلوبان»
،«ىرخأا ةرم يب لسصتي مل ضسيتنيروÓيد كلذلو ،ءيسش لك رّيغُي
هعم دقاعتلا ديري ناك يذلا ضسوتنفوج اسضيأا كانه ناك » :عباتو
.«رومألا مسسح يذلا نÓيم ضضرعب ةنراقم اورخأات مهنكل

ب.م.يرشسيإا

ةشضايرلإو بابششلإ ريزو موديق
 هللإ ةمذ يفقبشسأ’إ

ةمحر ىلإا قبشسألا ةشضايرلا ريزو موديق ىيحي ،صسمأا لقتنا
رو˘ت˘كد و˘ه˘ف ،بشصا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ق˘ب˘شسألا ر˘يزو˘لا د˘ل˘ق˘تو ،ه˘˘ل˘˘لا

لا˘ج˘م ي˘ف ل˘م˘عو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ي˘ف د˘˘لو ير˘˘ئاز˘˘ج ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسو
مث ناكشسلاو ةحشصلل اريزو بشصنم دلقتو ،ةشسايشسلاو ةحشصلا

ىتح حارجك ه˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘م˘ت˘شساو ،ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششل˘ل ار˘يزو
.نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا ،ريزو بشصنمل هلغشش ءانثأا

3862ددعلا ^1441 بجر9ـل قفاوملا0202 صسرام4ءاعبرألاةصضايرلا

 ةمئاقلا يف فيوركو انودارامو هيليب

رفظلل ةريدتشسملإ ةرحاشسلإ ةقلامع عم يوق عإرشص يف زرحم
 تاقوأ’إ لك يفو غوإرم لشضفأإ ةزئاجب
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د˘ئا˘ق زر˘ح˘م ضضا˘ير ن˘˘كم˘˘ت
،يرئازجلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م بعل
نا˘كم ز˘ج˘ح ن˘م يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

نيغوارملا لسضفأا ةمئاق نمسض
.خيراتلا يف

يتنوم ويار» ةانق تحسشرو
زرحم ضضاير ةيسسنرفلا «ولراك
ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن
ل˘سضفأا نو˘كي˘˘ل ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

ةقلامع ةقفر ملاعلا يف غوارم
انودارام رارغ ىلع مدقلا ةرك
ه˘ي˘ل˘ي˘ب ،را˘م˘ي˘ن ،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘˘نورو
ءامسسألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا م˘ه˘ير˘غو
ةركلا يف ثدحلا تعنسص يتلا
تا˘ي˘ن˘ف˘لا ل˘سضف˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا ةرا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو
.اهنوكلتمي

ع˘سضو˘ب رد˘سصم˘لا تاذ ما˘قو
ةيوق ةهجاوم يف زرحم ضضاير
،تسسا˘ب جرو˘ج يد˘ن˘لر˘يإلا ع˘م
،قباسسلا دتيانوي رتسسسشنام مجن
يتلا ،ةقباسسملا يئاهن نمث يف
لسضفأا رايتخا اهلÓخ نم متيسس
يفو ،تاقوألا لك يف غوارم
ي˘ف بعل ل˘˘سضفأا ل˘˘هأا˘˘ت لا˘˘ح
6102 ةنسس يزيلجنلا يرودلا

ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘ي˘˘سس ه˘˘نإا˘˘ف
وغيد ينيتنجرألا وأا اسشنيراغ
ع˘˘بر ي˘˘ف ،ا˘˘نودارا˘˘م ود˘˘نا˘˘مرأا
.يئاهن

،زر˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘بو
بعل ي˘˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘سس ن˘˘كم˘˘˘ت
بعلو ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ناكم زجح نم لوبرفيل يدان
يف هجاويسس ثيح ،ةمئاقلا يف
،ف˘يور˘ك نا˘هو˘˘ي لوألا رود˘˘لا
ضشايز ميكح يقÓيسس نيح يف
يف لقتنملا يبرغملا بعÓلا
يدا˘˘ن ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘˘يألا

ي˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
يليزاربلا ما˘مأا ة˘يو˘ق ة˘ه˘جاو˘م
ي˘قÓ˘ي˘سس ا˘م˘ك ،و˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘نور
يليزاربلا مجنلا لافوب هنطاوم
حÓ˘سص ه˘جاو˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ا˘كا˘ك
بعل ير˘˘˘سصم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
 .«ةرهاظلا» ودلانور لوبرفيل

ةيلكشش ةزئا÷ا
اهب جيوتتلاو

 Óهشس نوكي نل
امب ،ةيلكسش ةزئاجلا نأا مغرو

مت ثيح ،اهب فرتعم ريغ هنا

ة˘˘˘˘سصح لÓ˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘طإا
ةانق ىلع ثبت يتلا «ةسضراعلا»
لإا ،ةيسسنرفلا «ولراك يتنوم»
ىلع رسضخلا مجن لوسصح نأا
ل˘سضفأا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نا فار˘ت˘علا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘غوار˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘ث˘م ة˘ق˘لا˘م˘ع ما˘˘مأا هد˘˘جاو˘˘تو
،اسشتنيراغ ،ف˘يور˘ك ،ا˘نودارا˘م
تسسا˘ب جرو˘جو ،ي˘˘سسي˘˘م و˘˘ي˘˘ل
ةرم دكؤوي ءامسسألا نم مهريغو
ة˘ن˘سس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نأا ىر˘˘خأا

بعل هنأا ،رسضخلا عم9102
.عيفرلا زارطلا نم

22ـل ةوعدلا هجو ينفلا مقاطلا
 تافرتحم8 نهنم ةبعل

يف رشضخلإ تإديشس
يديشسب قلغم ضصبرت

ةياغ ىلإإ ىشسوم
 ضسرام8ـلإ

تاد˘˘˘ي˘˘˘سس ،ضسمأا تل˘˘˘خد
ضصبرت يف ينطولا بختنملا

ي˘ن˘طو˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
يديسسب تابخت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل
ضسرام8ـلا ةياغ ىلإا ،ىسسوم
ع˘قو˘م˘لا ف˘˘سشكو.يراجلا
يرئازج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا
ةوعدلا هيجوت نع ،مدقلا ةركل
22ـل ينطولا بخانلا لبق نم
تابعل8 نهن˘ي˘ب ن˘م ة˘ب˘عل
ةهجاوملل ابسسحت ،تا˘فر˘ت˘ح˘م
،وسسافانيكروب مامأا ةجودزملا
لوألا رود˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ى˘˘لإا ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا يو˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘لا
ممأÓل ايقيرفإا ضسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن
ءا˘ق˘ل بع˘ل˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،0202
خيرا˘ت˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف با˘هذ˘لا
نأا ى˘ل˘ع ،مدا˘ق˘لا ل˘˘ير˘˘فأا6ـلا
ي˘ف ةدو˘ع˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م بع˘˘ل˘˘ت
،ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا ضسف˘˘˘˘ن41ـلا
تلهأات لاح يفو.وغوداغاوب
،يناثلا رودلل رئازجلا تاديسس
ن˘˘ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سس ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا نإا˘˘˘ف
ي˘ف راو˘ف˘يد تو˘˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
يذلا يناثلا يوفسصتلا رودلا
تابختنملا ىوقأا لوخد فرعي

ريدجلاو.ةراقلا ىوتسسم ىلع
ةيئاوتسسلا ا˘ي˘ن˘ي˘غ نأا ر˘كذ˘لا˘ب
ناسضتحل ناتحسشرم ايريجينو
،تاديسسلل اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك
نع وغنوكلا تع˘جار˘ت ا˘مد˘ع˘ب
.ةيراقلا ةقباسسملا ناسضتحا

ب.م.يرشسيإا

 يقارلا هئادأا لشضفب ءانثلا دشصح رشضÿا م‚

 لشضفأ’إ هنم رظتنإو ضسين ـل مهم بع’ ضسانو : إÒيف

در رظتنن :«وبماكلإ»ـل ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ ضسيئر ةميلحوأإ
  ةيŸاعلإ ةلوطبلإ ‘ ÚعراشصŸإ نم ددع Èكأإ كإرششإإ ةرإزولإ
لجا نم ةرازولا در رظتني هنأا «وبماكلا »ـل ةيرئازجلا ةيداحتلا ضسيئر ةميلحوأا ماسشه دكأا

71ـلا ةعبطلا يف ةكراسشملل ضسنوت ةراجلا ىلإا نييسضايرلا نم ددع ربكأا لقنل معدلا يقلت
.(ضسنوت) تامامحلاب لبقملا ليربا32 ىلإا12 نم ماقتسس يتلا ملاعلا ةلوطبل

يف ةكراسشملا دعب نمسضن مل نآلا دحل » :ةيفحسص تاحيرسصت يف ةميلحوأا حسضوأاو
معدلا انيقلت لاح يفو ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ىلإا بلطب انمدقت دقو..0202 لايدنوم
ةكراسشملل ةلفاحلا نتم ىلع ارب ضسنوت ىلإا نييسضايرلا نم ددع ربكأاب لقتننسس اننإاف مزÓلا
ددع ربكأاب

ىقبي ةيملاعلا ةسسفانملا يف ةكراسشملا نم فدهلا نأا ةميلحوأا دكأاو اذه.«ملاعلا ةلوطب يف
مظنملا دلبلا ضسنوت نيب نوكتسس يتلا ةيوقلا ةسسفانملا نع رظنلا ضضغب ةفاسصولا لÓتحا

3ـلا زكرملا لتحا رباكأا وبماكلل ينطولا بختنملا نأا ركذي.تارم5 ملاعلا ةلطب اينامورو
،ةلود33 ةكراسشم فرع يذلاو ،9102 ةنسس اينابسسا يف تميقأا يتلا ةيسضاملا ةعبطلا يف
.ةيبهذ11 اهنم ةيلاديم05 دسصح امدعب

ر.ق

مجنلا ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘ب دا˘سشأا
برد˘مو ق˘با˘سسلا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
مدا هبعÓب اريثك ضسين يدان
يف يرئازجلا يلودلا ضسانو
دعب ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
هتعمج يت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘˘م˘˘سض ودرو˘˘ب˘˘ب
«1 غ˘ي˘ل˘لا» ن˘˘م72 ةلو˘ج˘لا

لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘˘لاو
.هلثمل فدهب يباجيلا

مويلا»: Óئاق ارييف حرسصو
ينن˘كل ،ه˘ل˘جأا ن˘م د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا
رظ˘ن˘لا˘ب ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘نأا
،«اهب رخزي يتلا تايناكمإÓل

قباسسلا لانسسرأا دئاق دكأا امك
ي˘ف لا˘ع˘ف ر˘سصن˘˘ع ضسا˘˘نو نأا
مل˘ع˘ي و˘ه»: ف˘ي˘سضي˘ل يدا˘ن˘لا

ةبسسنلاب مهم بعل هنأا اديج
انأا ببسسلا اذهلو قيرفلا اذهل
ي˘ف ل˘سضفأا ءادأا ه˘ن˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘نأا
يف ينثيل ،«تايرا˘ب˘م˘لا مدا˘ق

ةيو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا
دعب ق˘با˘سسلا ي˘لو˘با˘ن بعÓ˘ل
ةل˘ق بب˘سسب هاو˘ت˘سسم بذ˘بذ˘ت
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
نيمسسو˘م˘لا لÓ˘خ ي˘لا˘ط˘يلا
يرودلا يف ام˘ه˘ب˘ع˘ل ن˘يذ˘ل˘لا
يف هتكراسشم اذكو ،يلاطيلا

ي˘˘سسا˘˘سسأا˘˘ك ةد˘˘حاو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
بختنملا عم ليدبك ىرخأاو
لÓ˘خ ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يتلا رسصم يف ايقيرفإا ضساك
 .هدÓب ةقفر اهب جوت

ا˘ع˘ن˘ت˘ق˘˘م تن˘˘ك :ضسا˘˘نو
رايخ يهو ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب
 بلقلا

ي˘˘لود˘˘لا ضسا˘˘نو مدا دا˘˘ع
ضسي˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘ع ثيد˘ح˘لا ى˘لإا ي˘سسنر˘ف˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا

يأا د˘˘ج˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
نيب ةلسضاف˘م˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص

.اسسنرفو رئازجلا
يذلا راوحلا يف حرسص نيأا

ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ع˘م هار˘˘جأا
:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ط˘بار˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ادو˘لو˘م نو˘كت ا˘مد˘˘ن˘˘ع»
ىرخأا ةيسسنج كيدلو اسسنرف
ةد˘ق˘˘ع˘˘م نو˘˘كت رو˘˘مألا نا˘˘ف
نكل» :فدريل ،«كل ةبسسنلاب
ناك ءيسش ل˘ك ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ى˘ت˘ح ،ة˘ياد˘ب˘لا ن˘م ا˘˘ح˘˘سضاو
لمحا تنك يتلا ةرتفلا لÓخ
،«اسسنرف نابسش ناولأا اهلÓخ
ىلع ريخألا يف دكؤويو دوعيل
بخ˘ت˘ن˘م˘ل بع˘ل˘لا را˘ي˘ت˘˘خا نأا
نع ناك «ءارحسصلا يبراحم»
تن˘ك د˘ق˘ل» :م˘ت˘خ˘ي˘ل ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق
حلاسصل بعلأاسس ينأا ،اعنتقم
ة˘ئ˘ف˘ل ل˘سصأا ا˘مد˘ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
،يلسصألا يدلب اهنأل ،رباكألا

.«بلقلا رايخ يهو
ز.صس

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com
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تا˘بو˘ق˘ع ة˘ط˘بار˘˘لا ترد˘˘سصأا
راسصنألا للدم قح يف ةيسساق
دي˘كأا˘ت˘لا م˘ت ثي˘ح رار˘ج لدا˘ع
دحاو + تاءاقل3 ةبوقع ىلع
با˘سصم بعÓ˘لا » ذ˘فا˘ن ر˘ي˘˘غ
عيسضي هلعجتسس هجÓع ةرتفو
يرا˘˘ن˘˘كلا ‐ تاءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ثÓ˘˘˘ث
كلذو » ‐ ودارا˘˘˘بو ف˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا
باب جا˘جز˘ل هر˘ي˘سسكت ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ي˘ف ضسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت فر˘˘غ
اذه ةر˘كسسب˘ب ة˘ي˘لا˘ع˘لا بع˘ل˘م
ةبقاع˘م˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا ف˘ت˘كت م˘لو
ىلإا كلذ دتما لب طقف ينعملا
ةبلاطم نوكتسس ثيح ةرادإلا
د˘يد˘سست˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا ةرور˘˘سضب
با˘ب˘لا جا˘جز ح˘ي˘ل˘˘سصت ةدا˘˘عإا

يتلا تاف˘ل˘خ˘م˘لا ضضع˘ب اذ˘كو
نيذلا با˘ب˘سشلا و˘ب˘عل ا˘ه˘كر˘ت

امع مهبسضغ نع اهتقو اوربع
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خو˘˘ب م˘˘كح˘˘لا ن˘˘م رد˘˘ب
ضسا˘ف˘نأا ر˘خآا ي˘ف ه˘˘يد˘˘عا˘˘سسمو
. ةلباقملا

ءاقل يف روهمجلا بايغ
ةبغر نم ديزي فلششلا

طاقنلا بشسك يف امود
ءاقل نوكيسس ىرخأا ةهج نم

بايغ يف تبسسلا اذه فلسشلا
يتلا ةسصرفلا يهو ريهامجلا
ا˘مود كنار˘ف ضشتو˘كلا ى˘ع˘سسي
ةدوعلا لجا نم اهلÓغتسسا ىلإا
قيرفلا يقبت ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
باحسصأا نع ديعبو ةدايرلا يف
ىعسس هناو ام˘ي˘سسل ة˘فا˘سصو˘لا
تا˘يرا˘˘ط˘˘ب ن˘˘ح˘˘سش ى˘˘لإا ضسمأا

ةيند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ه˘ي˘ب˘عل
وهو ل فيك ةيسسفنلا ىتحو
مداقلا جرعنملا نأا اديج يعي
حاجنإا لجأا نم مهم دج ىقبي

اذ˘ه بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م
ةرادإلاف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
ةحنم ضصي˘سصخ˘ت ى˘لإا ى˘ع˘سست
ظافحلا دسصق ةبيتكلل ةيرغم
. ةيباجيإلا جئاتنلا ىلع

رانلا نوحتفي راشصنألا
يششطز ىلع

دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش را˘سصنأا ح˘˘ت˘˘ف
يسشطز نيدلا ريخ ىلع رانلا

ةركل يرئازجلا داحتلا ضسيئر
ة˘ن˘ج˘ل تب˘قا˘ع ا˘مد˘ع˘ب ،مد˘ق˘˘لا

ةارابم بعلب قيرفلا طابسضنلا
عم نمازتت يتلاو ،روهمج نود
راج˘لا ما˘مأا ي˘براد˘لا ة˘ه˘جاو˘م
.وداراب كيتيلتأا

ن˘م رو˘ه˘م˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
م˘ل ه˘نأاو ا˘م˘ي˘˘سسل ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةارابم يف تازواجت تدحت
،ةر˘ي˘خألا ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
ا˘فار˘طأا كا˘ن˘ه نأا˘ب ن˘يد˘˘كؤو˘˘م
قيرفلا ةعزعزل ةوقبو ىعسست
عيمجلا ةداه˘سشب ه˘ج˘ت˘ي يذ˘لا
.ةلوطبلا بقلب زوفلل

صشامر ماششه

ضسابعلب ءاقل يف هتدوعو تإءاقل ةثÓثب بقاعي رإرج

دادزولب بابشش
يششطز ىلع رانلا نوحتفي راشصنألا

ودإراب مامأإ قيرفلإ ةدايقب اينعم نوكيشسو «ةراطشسوشس»ـل ابردم دودغز
ةمشصاعلا داحتا

ةيبلاغل ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا كل˘ت˘ما نأا د˘ع˘ب
امب «روبراسس» ةكرسش فرط نم مهسسألا
تعرسش مهسسألا نم ةئاملاب49 هتبسسن
ى˘ل˘ع يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه
ىعسست ثيح ينفلاو يرادإلا نييوتسسملا
ةحير˘م فور˘ظ ي˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘سضو ى˘لإا
بردملا بيسصنت ررقت اهلعج يذلا رمألا

ةينفلا ةسضراعلا ضسأار ىلع دودغز رينم
يف قيرفلا ةدايق هرودقمب نوكيسس ثيح
يذ˘لاو ودارا˘ب يدا˘˘ن ما˘˘مأا تب˘˘سسلا ءا˘˘ق˘˘ل
. ةيليوج5 بعلمب ىرجيسس
«روبراشس» ىلع نوطغشضي راشصنألا

ويششأاو قيلع نييعت مدعل

را˘˘سصنألا لاز˘˘ي ل ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
قيلع يئانثلل ةرادإلا ميدقت نوسضفري
بسسحو ثي˘˘ح و˘˘ي˘˘˘سشا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح اذ˘˘˘كو
ةرادإا د˘ير˘ت ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج
يأا نع اديعب نامألا رب ىلإا هتدايقو
نيريسسم ن˘ي˘ب ل˘كا˘سشم وأا تا˘طو˘غ˘سض
ن˘ي˘ق˘با˘سس ن˘ي˘ب˘عل ى˘ت˘ح وأا ن˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سس
نأا بجي مهبسسح رامثتسسلاف يلاتلابو
نأا امب تاعلطتلا ىوتسسم يف نوكي
ةنا˘خ ي˘ف دا˘ح˘تلا ع˘سضو ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘ن˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م هدا˘˘ج˘˘مأا ةدا˘˘˘عإاو ر˘˘˘با˘˘˘كألا
. باقلألا ىلع ضسفانتلا
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جربلا يلهأا

يلهأل ديدجلا بردملا حرسص
هتين دكأاو يريزد لÓب جربلا
ةسصاخ قيرفلا قيرط حيحسصت
رسست ل ةيلاحلا ةيعسضولا نأاو
نوكيسسو اذه هبسسح نيرظانلا
ةب˘ع˘سص ة˘م˘ه˘م ما˘مأا ضشتو˘كلا
بكر ي˘ف يدا˘ن˘˘لا ع˘˘سضو ي˘˘ف
ةلوط˘ب˘لا ر˘ي˘سست ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا

يف اريبك اجرعنم نأاو ةسصاخ
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق د˘˘قو هرا˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
ي˘ق˘ير˘ف ى˘لإا تد˘˘ع» :دد˘˘سصلا
انأا اديج تيبلا فرعاو قباسسلا
ةد˘يد˘ج˘لا ي˘ت˘بر˘ج˘ت˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ءيسش لك حنم ىلإا ىعسسأاسسو
ةسصاخ حاجنلا د˘سصق ق˘ير˘ف˘ل˘ل
جرعنملا يف يدانلا ةدايق يف
وأا ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ءاو˘سس مدا˘ق˘لا
دار˘ج˘لا نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سسل ضسأا˘˘كلا
. ريثكلا انم رظتني رفسصألا

يف ةقث يدل»
نورداقو ةعومجملا

ءايششأا قيقحت ىلع

«رفشصألا دارجلل ةديج
ل˘سصاو˘ي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ن˘˘˘ح˘˘˘سش ير˘˘˘يزد برد˘˘˘م˘˘˘لا

م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
تا˘ب˘ي˘خ˘لا نا˘ي˘سسن ةرور˘˘سضب
ي˘ف ر˘ي˘كف˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ةيدولوملاب ةحا˘طإلا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
اذهب زوفلا نأاو ةسصاخ لوأا
ي˘ف يدا˘ن˘لا ع˘سضي˘سس ءا˘ق˘ل˘˘لا
قيقحتب هل حمسسيو ةهجاولا
اذه تابلطت˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

اذ˘ه ي˘ف ير˘يزد حر˘سص د˘˘قو
ةبوعسص كردن» :لاقو ددسصلا
ا˘م و˘هو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا

ةل˘هو˘لا ذ˘ن˘م ى˘ع˘سسأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
تا˘ير˘ط˘ب ن˘ح˘سش ى˘لإا ى˘لوألا
قل˘خ ة˘لوا˘ح˘م ع˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
بسسكل ا˘ب˘سسح˘ت د˘يد˘ج ضسف˘˘ن
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘˘ن
ام˘ل ة˘ي˘لا˘غ ا˘ه˘طا˘ق˘ن نو˘كت˘سس
.«مسسوم نم ىقبت
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«جربلإ ةيعشضو ححشصت نم يه ةيدولوملإ طاقن» :يريزد

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تب˘˘لا˘˘ط
ةرورسضب جيريرعوب جرب ةنيدم يف ةيئلولا تاطلسسلاو
اذهو فورظلا لك ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ي˘مأا˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
مسسوملا دو˘سشح ءا˘ق˘فر ا˘ه˘سشيا˘ع ي˘ت˘لا ثاد˘حألا زوا˘ج˘ت˘ل
ةرادإلا تدكأاو اذه ةفسسؤوم اثادحأا تفرع يتلاو يسضاملا
ىلإا ةلباقملا ةدايق ىلع هتردقمو نمألا يف ةماتلا اهتقث
لك نأا ىلع تدكأا جربلا يلهأا ةرادإا نأا ركذي نامألا رب
. ةلباقملا حاجنإا لجا نم ةيتاوم نوكتسس فورظلا

يلهألا ةعقوم لبق ةريخألا تاشسمللا عشضي زيغن
يف ةريخألا تاسسمللا عسضو ىلع زيغن بردملا لمعيو اذه
ةهجاومب ةينعم نوكتسس يتلاو ضسمأا تلقنت يتلا ةليكسشتلا
يميهارب ةدوعف ةيلوألا تارسشؤوملا بسسحو ثيح ادغ يلهألا
بعÓل ةيتاوم ةسصرفلا نوكتسس امك ةرظتنم ةليكسشتلا ىلا

لسصاويسسو اذه هتاناكمإاب ضشتوكلا عانقإا ةداعإا لجا نم قارح
هناو ةسصاخ ميدروب باعلألا عناسص ىلع دامتعلا بردملا
اهنم رظتني يتلا جربلا ةهجاوم يف هدجاوت ةيمهأا اديج كردي
ضسفانتلاو نامألا رب ىلإا ةيدولوملاب جورخلل ريثكلا ضشتوكلا
. ةلوطبلا بقل ىلع ةيدج لكب

صشامر ماششه

رئازجلا ةيدولوم
 جربلإ يف ةيامحلإ بلطي ديمعلإ

ناهرلإ بشسك ىلع رشصيو

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تب˘˘قا˘˘ع
ر˘ثا كلذو ن˘يءا˘ق˘ل˘ب جو˘ج˘م ن˘يد˘˘لا ر˘˘سصن ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
يف نييمسسرلا هاج˘ت ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا
دقو اذه ةرقم مجن مامأا يدانلا تعمج يتلا ةريخألا ةلباقملا

ينعملا نوكل ةبوقعلا هذه نم مهئايتسسا نع رفانسسلا ربع
امب هيدان قح ظفحي ام دودح يف مكحلا تارارق ىلع جتحا
نأا ركذ˘ي راوز˘لا ح˘لا˘سصل ة˘ي˘ل˘ك زا˘ح˘نا ة˘عر˘تو˘ب م˘كح˘لا نأا
اذكو ناديملا ةيسضرأا لوخد هيلع اعونمم نوكيسس ريجانملا
. ضسبÓملا رييغت فرغ يف دجاوتلا

مايأا01 بيغي يمشساقلب
نم ةعجوم ةبرسض قيرفلا ةليكسشت تقلت هتاذ قايسسلا يف
يمسساقلب ليعامسسإا فادهلا بعÓل لمتحملا بايغلا لÓخ
هلعجيسس ام وهو ةلماك مايأا01 ـل ةروسضخلا تابيردت نع
نوكتسسو اذه يلاوتلا ىلع ةركسسبو ةيرسصنلا يتمق عيسضي
عانقإا لجأا نم نارقمأاو ضشيرهلا نم لكل ةيتاوم ةسصرفلا
ةيحانلا نم قرافلا ةعانسص ىلع امهتردقمب ةذوخ ضشتوكلا
راسسم حيحسصت ىلع ينفلا مقاطلا لمعيو اذه ةيموجهلا
ةمقل ابسسحت ةيلاع ةمروف يف دجاوتلا دسصق ايسسفن قيرفلا
. تبسسلا اذه ةيرسصنلا

صشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش

نيءاقلب جوجم بقاعت طابشضن’إ ةنجل
نوبشضاغ رفانشسلإو

ةهجاوم يف اهلقث لكب يمرلا ىلإا فيطسس قافو ةرادإا ىعسست
براقت نأاو ةسصاخ ةلوطبلا طاقن ثحب لجا نم ةركسسب داحتا
ةرادإلا لعج ةيفياطسسلا ةليكسشتلل ةيوقلا ةدوعلاو تايوتسسملا
يمريسس ضسفانم مامأا مهألا قيقحت ىلع يدانلا ةردقم يف قثت
نم وهو تاغارفلا كرتيسسو موجهلا يف هلقث لكب رخآلا وه
ركذي هيف رامثتسسÓل يكوكلا ضشتوكلا ىعسسيسس ام كسش نود
ـلا دودح ىلإا لسصت دق ةيرغم ةحنم ضصيسصخت تررق ةرادإلا نأا

. ةمقلاب زوفلل نويلم03
تارييغتلا صضعب ءارجإا نع ثحبي يكوكلا

قيرفلا راشسم حيحشصتل
ضضعب يكوكلا بردملا يرجي نأا رظتنملا نم هتاذ قايسسلا يف
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
دق هنا امك يروت نع اسضوع ضشابرب مجاهملا ىلع دامتعلا
رومأا يهو هتيفاع داعتسسا هناو اميسسل يناوسضر بعÓلا ديعي
هسسفن ضضرف ىلع هتردقمو ريخألا اذه ةربخل ارظن ةتحب ةينف
هناكمإاب نوكي نل فوسصوب بعÓلا نأا ركذي ةركسسب موجه مامأا
ةجيتن عوبسسأل ةحار ه˘ح˘ن˘م م˘ت ثي˘ح ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ع˘م د˘جاو˘ت˘لا
. اهنم ىكتسشا يتلا ةباسصإلا

صشامر ماششه

فيطشس قافو

ةركشسب طاقن بشسك ىلع رشصي قافولإ
بقللإ ةطحم ىلإإ لوشصولل



ةــــنصصرق

يدوميت ةيدلبل ةرايز يف يدلاخ
يد˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سس راز
،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو
دعبت يتلا يدوميت ةيدلب

073ـب را˘˘سشب ة˘˘يلو ن˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل ،م˘˘˘ل˘˘˘ك
ق˘˘˘فار˘˘˘˘مو تآا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف با˘ب˘سشلاو ة˘سضا˘˘ير˘˘لا

د˘كأاو ،ة˘ما˘ع را˘سشب ة˘يلو
ر˘ب˘ع رو˘سشن˘م ي˘ف ر˘يزو˘لا

ىلع ةي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
،«كوب ضسياف» يعامتجلا
ىلوألا دعت ةرايزلا هذه نأا

اهب موقي يتلا اهعون نم
.ةيدلبلا هذهل لوؤوسسم

نطولل ريخلإ باج «ةراطشسوشس» ررحت
نم ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا رر˘ح˘ت
ةدايقب ةقباسسلا ةرادإلا دويق
عرا˘سشلا ل˘ع˘˘ج داد˘˘ح حو˘˘بر
«ةرا˘ط˘سسو˘سس» ي˘ف يور˘كلا
نأاو ة˘سصا˘خ ار˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘ع˘˘سسي
«رو˘˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘˘سس» ة˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘سش
ةئاملاب49 ىلع تذوحتسسا

ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
اذه Óبقتسسم ضشعتني قيرفلا

ليوحت ةيلمع تبحاسص دقو
ى˘˘˘لا داد˘˘˘ح ن˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسألا
راطمألا طوقسس «روبراسس»
ن˘ير˘ه˘سش تلا˘ط ة˘لز˘ع د˘˘ع˘˘ب

ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ك
ريرحت نأا نودكؤوي راسصنألا
بلج دويقلا نم ةراطسسوسس
.نطولل هعم ريخلا

نورظتني رفانشسلإ
نيوكتلإ زكرم

ى˘لا «ي˘سس.ضسا.ي˘سسلا» ةرادإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ى˘˘قل
ىلع رثكأا ثيدحلا لجا نم دوعسسم يسساح
ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘سسح˘ت˘سسا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م
فيك ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا راسصنأا

نم ايلاح هقيقحت نونمتي ءيسش مهأاو ل
زكرم ميدقت وه قير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘عار˘لا ة˘كر˘سشلا
ةلكيه ىلع Óبقتسسم يدانلا دعاسسي نيوكت
اذ˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ه˘˘سسف˘˘ن
نأا ركذ˘ي ا˘ي˘با˘ج˘يإا ه˘ع˘قو نو˘كي˘سس بنا˘ج˘لا
هءان˘ب ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح او˘ث˘حا˘ب˘ت ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

.ةمداقلا تاعاسسلا يف هيف قÓطنلاو

ىلع رشصي رشصان نب
قيلششوب يف لابقتشس’إ

ىلع طغسضلا رسصان نب ضسيئرلا لسصاوي
لولحلا لجا ن˘م بعÓ˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل
ةسصاخ قيلسشوب بعلم ةيؤورل ةرقم ةنيدمب
ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ث˘يد˘ح˘ت˘˘لا ع˘˘م
ضسبÓم رييغت فرغ ءانب لÓخ نم بعلملا

رومأا يهو ةيسضرألا ةداعإا اذكو ةديدج
ناو ة˘سصا˘خ ه˘ح˘لا˘سصل ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘هد˘˘ير˘˘ي
ةرقم ىلإا ةدوعلا ةرورسضب هبلاط بردملا

يريها˘م˘ج˘لا ل˘ما˘ع˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ل˘جا ن˘م
يف نهارلا تقولا يف يدانلا هدقتفي يذلا

.داولا ضسار بعلم

لجشسي مÓغ
ء’دبلإ ةكد نم

ينطولا بختنملا عفادم مÓغ يزوف مسسا رهظ
ةحوللا ىلع أاطخلاب لوألا فدهلل لجسسمك
ةارابم لÓخ ةفيرط ةثداح يف ،ةينورتكللا
62ـلا ةلوجلا تاسسفانم نمسض ونيروت يلوبان
بعلم ةرادإا عراسستل ،ةيلاطيلا ةلوطبلا نم
فد˘ه˘لا ل˘ج˘سسم م˘سسا ع˘˘سضتو «و˘˘لوا˘˘ب نا˘˘سس»
نأا ودبيو ،ضسلونام ينانويلا عفادملا يقيقحلا
فطاعت دق ينورتكللا حوللا نع لوؤوسسملا

ةكد نم ةارابملا عبات يذلا يرئازجلا مجنلا عم
5 ذنم هقيرف عم كراسشي مل يذلاو ،ءلدبلا
نم هجورخو ةهج نم ةباسصإلا ببسسب رهسشأا

.ىرخأا ةهج نم يلاطيلا هبردم تاباسسح

تناك طابشضن’إ ةنجل
رإرج عم ةميحر

با˘ب˘سش بعل نأا طا˘ب˘سضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ترا˘˘سشأا
ى˘˘سصقأا ى˘˘لإا ضضر˘˘ع˘˘ت لدا˘˘ع رار˘˘ج دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب

هتيسضق هاجت اهفرط ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع
موقي نمل ةبسسنلاب حسضاو نوناقلا نأاو ةسصاخ
هدييقت متي ثيح ة˘لود˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م ر˘ي˘سسكت˘ب
فور˘ظ ن˘كلو ة˘ل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأا6 ـل با˘ي˘غ˘لا˘˘ب
اهفيف˘خ˘ت رر˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ا˘ه˘ت˘ع˘قاوو ة˘ثدا˘ح˘لا

ضسفن يف ةدكؤوم1+3 ـلا ماظن ىلع ديكأاتلاو
تلاح يف اهزواجتيسس رمآلا نأا ىلع تقولا
ءودهلاب اهبسسح ةبلاطم قرفلا لك نأا امب ةمداق
راركت يدافتو تÓباقملا ةياهن دنع زيكرتلاو
. تاهويرانيسسلا هذه

qarsana@essalamonline.com
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تانهإرملإ ببشسب رهششأإ4 بقاعم جيروتشس
ه˘˘ي˘˘خأا ه˘˘ح˘˘سصن بب˘˘سسب

ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هلاقتنا لو˘ح ،تا˘ن˘هار˘م
يف ةيليبسشا قيرف وحن
،ي˘سضا˘م˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا
جيروتسس لايناد بيغيسس

قباسسلا لوبر˘ف˘ي˘ل بعل
نع يزيلجنلا يلودلاو
،ةلماك رهسشأا4ـل هقيرف
يف ج˘يرو˘ت˘سس ط˘سشن˘يو
اذ˘ه ي˘كر˘ت˘لا نوز˘بار˘˘ط
نا˘ك ه˘˘نا لإا ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ىلإا لاقت˘نلا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق
وتاكريملا يف ،ةيليبسشإا
.يسضاملا

15

هللإ ءاشش نإإ إروهط
بعل لحكل رودق لازي ل
،قباسسلا ضسابعلب داحتا قيرف
ا˘سسنر˘ف˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ي
يذلا ضضرملا نم ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل
د˘˘يد˘˘ع تلواد˘˘تو ،ه˘˘ب حا˘˘˘طأا
ل˘ق˘ن˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ح˘ف˘سصلا
ةرو˘˘سص «ةر˘˘˘كم˘˘˘لا» را˘˘˘ب˘˘˘خأا
مهاسس يذلا قباسسلا بعÓلا
هباقلأا لوأا ريخألا قيقحت يف
جو˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،1991 ة˘˘ن˘˘سس
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘كب يدا˘ن˘لا

،لئابقلا ةبيبسش باسسح ىلع
اونمتو راسصنألا لعافت ثيح
نإا ارو˘ه˘ط..بعÓ˘˘ل ءا˘˘ف˘˘سشلا
.هللا ءاسش
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ةÓشصلإ تيقإوم

بلقلإ رايخ يهو رئإزجلإ ليثمتب اعنتقم تنك :ضسانو^
ةقفشصلإ مشسح نÓيم نكل رشصان نب عم دقاعتلإ إدإرأإ ضسوتنفوجو يلوبان :يشسروك^

رشضخلإ تإديشس
قلغم ضصبرت يف

ىلإإ ىشسوم يديشسب
ضسرام8ـلإ ةياغ

يششطز ىلع رانلا نوحتفي راشصنألا

تإءاقل ةثÓثب بقاعي رإرج
ضسابعلب ءاقل ‘ هتدوعو

ةمشصاعلا دا–ا ةنيطنشسق بابششدادزولب بابشش

جو‹ بقاعت طابشضن’إ ةن÷
نوبشضاغ رفانشسلإو نيءاقلب

نوكيشسو «ةراطشسوشس»ـل ابردم دودغز
ودإراب مامأإ قيرفلإ ةدايقب اينعم

ةوعدلا هجو ينفلا مقاطلا
تافرتحم8 نهنم ةبعل22ـل
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ةمئاقلا يف فيوركو انودارامو هيليب

ةريدتشسملإ ةرحاشسلإ ةقلامع عم يوق عإرشص يف زرحم
تاقوأ’إ لك يف غوإرم لشضفأإ ةزئاجب رفظلل


