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ن˘˘ع ،ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ةرا˘˘ف˘˘سس تن˘˘ل˘˘عأإ
ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘ل ءÓ˘˘جإلإ تÓ˘˘حر م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ىلإإ ر˘ئإز˘ج˘لإ ن˘˘م ر˘˘ف˘˘سسلإ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غإر˘˘لإ
ةيإدب رهسشلإ يف نيترم كلذو ،لوبنطسسإإ

،رهسشلإ صسفن03و ،يراجلإ ربمفون51 نم
ىدتنم ركذو إذه.مداقلإ ربمسسيد03و
يمسسرلإ هباسسح ربع ،ةيرئإزجلإ ةيلاجلإ

ركإذتلإ عيب ةيلمع ّنأإ ،«كوبسسيافلإ» ىلع
ةيوجلإ طوطخلإ بتاكم لÓخ نم متتسس
،نإر˘هو ن˘م ل˘ك ي˘ف ،ر˘ئإز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘كر˘ت˘لإ

نم ةيإدب قلطنتسسو ،ةنيطنسسق بتكمو
ربمفون8 ـل فدا˘˘سصم˘˘˘لإ د˘˘˘حألإ د˘˘˘غ مو˘˘˘ي
.يراجلإ
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
عوطتلا ناونع

فلتخم ربع يرئازجلا بابسشلا لسصاؤي
ةليمج رؤسص قيؤسستو مسسر ،نطؤلا عؤبر
ةسصاخلا كل˘ت د˘ع˘ب ،م˘لا˘ع˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع
،ةيلود ةداسشإا لحم هتلعج يتلا كارحلاب
بحاسص...فود˘ن˘ت˘ب ي˘عاؤ˘لا با˘ب˘سشلا د˘حأا

ةبحمب» مؤقي ،هنطؤل بحم يح ريمسض
ةيرود ةفسصبو ،ةيماعلاب لاقي امك «رطاخ
لÓخ نم كلذو ،عراؤسشلا راجسشأا يقسسب

بؤبنأاب لؤسصؤم ريبك ءام ليمرب لمح
يف رهاظ ؤه ام˘ك ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا ه˘ترا˘ي˘سس ي˘ف
ىنبت ءلؤؤه ل˘ث˘م˘ب ... ا˘ن˘تزؤ˘ح˘ب ةرؤ˘سصلا
ل˘كو ة˘ي˘ح˘ت ف˘لأا˘ف ... ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
.مهسشلا اذهل مارتحلا

 ةميظع رئازجلا
ءامظعلا ةداهسشب

اهتازاجنإاو اهبعسش مظعب ةميظع رئازجلا
نييÓم نيب نم دحاو ليلدكو ... اهفقاؤمو
ل˘سصاؤ˘ت˘لا ع˘قاؤ˘˘م داور لواد˘˘ت ،ل˘˘ئلد˘˘لا
،ؤيديف ةريخألا تاعاسسلا يف ،يعامتجلا
ايقيرفإا بؤنج صسي˘ئر ،Ó˘يد˘ن˘م نؤ˘سسل˘ي˘ن˘ل
فسصنو نؤيلملا صضرأا هيف دجم ،لحارلا
رئازجلا لؤل» لاق امدنع ،ديهسش نؤيلملا
رئازجلا»   فاسضأاو ،«Óجر تحبسصأا امل
ا˘م نؤ˘فر˘ع˘ت ل م˘ت˘نأاو ... لا˘جر˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصم
نأا م˘تدرأا نإاو ،ا˘ير˘ئاز˘ج نؤ˘كت نأا ى˘˘ن˘˘ع˘˘م
.«رئازجلاب مكيلعف ،لاجر اؤنؤكت

 ايقيرفإا يف ءانثتسسا .. ةيرئازج

ام ابلاغ يتلا انتاءافك ىلع فورعم ؤه امك
،يرؤم ةبيسسح ،هجراخو نطؤلا لخاد زيمتت
يف بسصنمب تيسضح ،تاءافكلا هذه ىدحإا
نؤكتل ،ةيجؤلؤيجلا مؤلعلل يلودلا داحتإلا
اذ˘˘ه ل˘˘غ˘˘سشت ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا ةأار˘˘˘ما لوأا كلذ˘˘˘ب
هذه صسيئرل ابئان اهباختنإا مت ثيح ،بسصنملا
ةينعملا ،4202‐0202 ةرتفلا لÓخ ةئيهلا
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ا˘˘ي˘˘جؤ˘˘لؤ˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةذا˘˘˘ت˘˘˘سسأا
اؤسضع اهنييع˘ت ار˘خؤؤ˘م م˘ت ،«غؤ˘ب˘سسنا˘هؤ˘ج»
˘مؤ˘ل˘ع˘ل˘ل ي˘لود˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
امك ،«ؤكسسنؤي˘لا» ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ج˘لا
صسلجملا يف اؤسضع ا˘سضيأا ،ة˘ب˘ي˘سسح ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ة˘ي˘ق˘ير˘فإا بؤ˘ن˘ج˘لا ة˘ل˘ج˘م˘ل˘˘ل يرا˘˘سشت˘˘سسلا
ةماه ةيعماج ةي˘م˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘م ي˘هو ،مؤ˘ل˘ع˘ل˘ل
.ايقيرفإا بؤنجب

! ةمامقلا يف زبخلاو ديمسسلا

داؤملا فلتخم ءانتقا ىلع بيهر تفاهت دعب
مايألا لÓخ نييرئازجلا فرط نم ةيئاذغلا
ةدؤ˘˘ع˘˘ب لؤ˘˘ق˘˘ت تا˘˘عا˘˘سشإا د˘˘ع˘˘بو ،ةر˘˘ي˘˘˘خألا
د˘ع˘ب ي˘ل˘كلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ن˘ب˘ت ى˘لإا ة˘مؤ˘˘كح˘˘لا
نأا ود˘ب˘ي ،«ا˘نورؤ˘ك» ـب تا˘با˘˘سصإلا عا˘˘ف˘˘ترا
ةجردل ،عبسشتلا ةلاح ىلإا تلسصو تÓئاعلا
تحبسصأا ةيكÓهت˘سسلا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا ّنأا
ىلع ،تايافنلا تابكمو لبازملا يف ىمرت

.زبخلاو ديمسسلا صسايكأا رارغ

qarsana@essalamonline.com
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 اهممعنل
نم ة˘ب˘ي˘ط ةردا˘ب˘م ي˘ف
ا˘˘ن˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
تا˘نا˘سضي˘ف˘لا ل˘كا˘سشم
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘سصي ا˘˘مو
لÓخ رئاسسخو ثراؤك
ؤه يذلا ءاتسشلا لسصف
تما˘ق ،باؤ˘بألا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل
ي˘ف ةرؤ˘مز˘ب ي˘ند˘˘م˘˘لا

ةلمح ميظنتب ،نازيليغ
تسسم ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘ن
تناك يتلا تاعؤلابلا
ن˘م ،ي˘˘ثرا˘˘ك ع˘˘سضؤ˘˘ب

نيب يتلا رؤسصلا يف حسضؤم ؤه امك خاسسوألا برسستو لؤخد  عنمل يديدح كابسش عسضو لÓخ
.اهب ءادتقلا ةسصتخملا تامسضنملاو ءايحألا تايعمج فلتخمو نينطاؤملاب يرح ةردابم ،انيديأا

هدعو فلخي قيزر
،رهسشأا ذنم ةرم نم رثكأل هدهعت مغر
،بيلحلا ة˘مزأا ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ي˘سس ه˘نأا˘ب
ن˘˘ي˘˘عزؤ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘بر˘˘˘ح ه˘˘˘ن˘˘˘سشو
مهل˘م˘ح ن˘يذ˘لا ي˘ها˘ق˘م˘لا با˘ح˘سصأاو
ةداملا هذه ةهجؤب بعÓتلا ةيلوؤؤسسم
ريزو ،قيزر ثكن ،ةمعدملا ةيؤيحلا
ؤنطاؤم لازي ل ثيح ،هدعؤب ،ةراجتلا

نم نؤناعي مؤيلا ىلإا تايدلبلا ديدع
تÓحملا مامأا ريباؤط ،بيلح ةمزأا
رؤسصلاو ،ركاب˘لا حا˘ب˘سصلا ذ˘ن˘م أاد˘ب˘ت
ا˘ه˘ب صصغ˘ت ةر˘ي˘ث˘ك كلذ ق˘ثؤ˘ت ي˘ت˘˘لا

.يعامتجلا لسصاؤتلا عقاؤم

! ... رطخ يف انتيلاج
ىلع يسسنرفلا دقحلا ّنأا مكحب
ل ن˘كل أاد˘ه˘˘ي ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ي˘سسنر˘ف˘لا صسي˘ئر˘˘لا ،تؤ˘˘م˘˘ي
ي˘˘فو ،نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يؤ˘˘نا˘˘م˘˘˘يإا
،نييرئازج˘ل˘ل د˘يد˘ج زاز˘ف˘ت˘سسا
ةلمح مايألا هذه هتباسصع نسشت
اذه يف انت˘ي˘لا˘ج د˘سض ة˘سسر˘سش
«ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا» ى˘˘ت˘˘حو د˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘ع˘يرذ تح˘ت ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا ةبراحم
مهتلماعمو مهفينعت متي ثيح
.ةيناسسنإا ريغ ةقيرطب

رايمأا كرحت «مÓسسلا»
تقر˘˘˘ط˘˘˘ت ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةرها˘ظ ى˘لإا «مÓ˘سسلا»
لج اه˘فر˘ع˘ت ة˘ف˘سسؤؤ˘م
فلتخم ربغ انعراؤسش
تببسست ،نطؤلا عؤبر
تار˘˘˘سشع ةا˘˘˘˘فو ي˘˘˘˘ف
ة˘˘سصا˘˘خ صصا˘˘خ˘˘سشألا

لأا ،لا˘˘ف˘˘طألا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عألا ي˘˘˘˘˘˘˘هو
ةيئابرهكلا
،اهكÓسسأا ةفؤ˘سشكم˘لا

لواد˘˘ت م˘˘ت ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
قاطن ىلع عؤسضؤملا

ع˘˘˘˘قاؤ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘سساو
،يعامتجإلا لسصاؤتلا
اذكو ،ةيبلسسلا رهاؤظلا هذه لثم دهسشت يتلا تايدلبلا ديدعب ةيلحملا تاطلسسلا ترداب
،ةيئابرهكلا ةدمعألاب ةفؤسشكملا كÓسسألا بجح ىلإا ،نطؤلا ربع ءايحألا تارسشعب نؤنطاؤم
.احاورأا ذقنت ةطيسسب ةكرح ... اراهن Óيل نايعلل رهظت ةيهيبنت ةطرسشأاب
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،يحجارلا مÓسسلا دبع داسشأا
«بلر˘˘ط˘˘سسإا» ز˘˘كر˘˘˘م ر˘˘˘يد˘˘˘م
رود˘ب ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف تا˘سسارد˘˘ل˘˘ل
ةلحلح  يف «زي˘م˘م˘لا» ر˘ئاز˘ج˘لا
يذلا اهلخدتبو ،يبيللا فلملا

حلاسصل «ي˘با˘ج˘يإلا» ـب ه˘ف˘سصو
نأا اد˘˘كؤؤ˘˘م ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘سشلا
عفارت يتلا ،ةيرئازجلا ةبراقملا

ءانبو ،تاباختنا ءارجإا لجأا نم
ةراجلا يف ةيعرسش تاسسسسؤؤم
ة˘مزألا ل˘ح صسا˘سسأا ي˘ه ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل
ي˘ف ،ي˘ح˘جار˘لا د˘كأاو ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ريثأا ىلع ةيفحسص تاحيرسصت
صسي˘ئر نأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘عاذإلا
،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا
ةرورسض ىلع ددسش نأاو قبسس
،ايبيل يف تاباختنا ىلإا باهذلا
بسسح ر˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
يقيقحلا بل˘ط˘م˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
.يبيللا بعسشلل

،هتاذ يبيللا ريبخلا نمثو اذه
،يباجيلا ير˘ئاز˘ج˘لا ف˘قؤ˘م˘لا
،ةيبيللا ةمزألا عم يطاعتلا يف
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا صضفر لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
نأا فاسضأاو ،هدÓب يف يبنجألا
يبلسس لكسشب لخدتت مل رئازجلا
يبيللا بعسشلا حلاسصمب رسضي
صسكع ،هدÓب ةدحوو ،هتدايسسو
لسسرت تناك يتلا لودلا صضعب
ج˘ي˘جأا˘ت˘ل ة˘قز˘تر˘م˘˘لاو حÓ˘˘سسلا
يف ،عازنلا يفرط نيب عارسصلا
تارا˘˘˘مإلا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ن˘˘˘م ةرا˘˘˘˘سشإا

.رسصمو
ّد˘˘كأا ،ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف

اهدي تدم رئازجلا نأا ،يحجارلا
ردق ةدعاسسملا تمدقو ،نييبيلل
ا˘˘˘م ل˘˘˘ك تل˘˘˘م˘˘˘عو ،نا˘˘˘˘كمإلا
دا˘ع˘ب˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘˘ع˘˘سسؤ˘˘ب
،ةيبنجألا ةيركسسعلا تÓخدتلا

ع˘م˘ج˘ي ي˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘ح رار˘˘قإاو
،لاتتقلا فقؤل نييبيللا ءاقرفلا

يبي˘ل˘لا بع˘سشلا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
اه˘فؤ˘قو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ى˘سسن˘ي ن˘ل»
.«هتنحم يف هبناجب

دؤ˘م˘ح˘˘م د˘˘كأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
يف ريبخلا ،يل˘مر˘لا ل˘ي˘عا˘م˘سسإا
،يبيللا ةيجيتار˘ت˘سسإلا نوؤؤ˘سشلا
ي˘ه ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘برا˘˘ق˘˘م˘˘لا ّنأا
،ةيبيللا ةمزألا ةيؤسستل عجرملا

تاسسسسؤؤم باختنا نأا فاسضأاو
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
يذلا ل˘ح˘لا ؤ˘ه د˘يد˘ج رؤ˘ت˘سسد
اهتدحوو ايب˘ي˘ل ةدا˘ي˘سس ن˘م˘سضي
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ح˘سضوأاو ،ة˘ي˘بار˘ت˘لا

ا˘ي˘فار˘غ˘ج ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ب ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
يف لمحت ،اي˘فا˘ق˘ثو ا˘ي˘سسا˘ي˘سسو
لح بناؤج نم ريثكلا اهايؤور
ّنأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزألا
ةمزألا لح˘ل د˘ي˘حؤ˘لا جر˘خ˘م˘لا
دÓ˘ي˘م ي˘ف ن˘م˘˘كي ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا

ةيعر˘سشلا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت تا˘سسسسؤؤ˘م
لÓ˘خ ن˘م ؤ˘ه ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ىد˘ل
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلاو با˘خ˘ت˘˘نلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ةد˘عا˘سسم˘ب رؤ˘ت˘سسد
راؤ˘ج˘لا لود ة˘سصا˘خ ،ي˘˘لود˘˘لا

 .رئازجلا اهسسأار ىلعو
ى˘ق˘ت˘ل˘م ن˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘فو

،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا راؤ˘˘ح˘˘لا
ربمفؤن9 ي˘ف  هد˘ق˘ع رر˘ق˘م˘˘لا
ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘كأا ،يرا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
ةيبلاغ بلطم نأا «بلرطسسإا»
بسسح˘˘˘ب ،ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا
ؤه ،ماع˘لا يأار˘لا تا˘عÓ˘ط˘ت˘سسا
ةفافسشو ةهيزن تاباختنا ميظنت

،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ل˘حار˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإل
ن˘ع ،ز˘كر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م بر˘˘عأاو
ةدحتملا ممألا ةثعب نأاب ،هداقتعا
دعب رطسضتسس ،ايبيل يف معدلل
بل˘ط˘م˘لا ة˘يؤور ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ةر˘ت˘˘ف
ءار˘˘جإا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا
ه˘ب يدا˘ن˘ت ا˘م ؤ˘هو ،تا˘با˘خ˘ت˘˘نا
ا˘ه˘م˘عد˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
 .يبيللا بعسشلا ةيؤورل

تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا صصؤ˘˘سصخ˘˘بو
ةكرتسشملا ةير˘كسسع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةنيدمو فينج يف (5+5) ةيبيللا

للحملا لا˘ق ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا صسماد˘غ
ةم˘ه˘م ةؤ˘ط˘خ ا˘ه˘نإا ي˘سسا˘ي˘سسلا
‐ مهألا نأل ،ةيفاك ريغ نكل

دؤنبب ديقتلا ؤه ‐ هيلإا راسشأا امك
را˘˘ن˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا ف˘˘˘قو قا˘˘˘ف˘˘˘تا

.اهمارتحاو

:نودكؤؤي نؤيبيل نؤيشسايشس ءاربخ ،هتنحم يف هبناجب اهفؤقو اندÓبل ىشسني نل يبيللا بعششلا ّنأا اودكأا

ةيبيللا ةمزأ’ا ةلحلحل يسساسسأ’ا عجرملا يه ةيرئازجلا ةبراقملا

م.يمؤلد

قلعت ام ةشصاخ ةيبيللا ةمزأ’ا ةيؤشستل يشساشسأ’ا عجرŸا ةيرئاز÷ا ةبراقŸا ،نؤيبيل نؤيشسايشس ءاÈخ Èتعا
تاباختنا Èع ةدحؤمو ةيعرشش تاشسشسؤؤم ءانب ¤إا يشضفيو ،ةدحتŸا ∙أ’ا ةياعر ت– يبيل-يبيل يشسايشس راؤحب

.نامأ’ا رب ¤إا ايبيل دؤقت ةفافششو ةهيزن

قاثيم ىلإا ءاشضفإ’ا هنأاشش نم
لك عمجي ينطو يشسايشس
ةمأÓل ةيحلا ىؤقلا

رئازجلا نأادكؤوي «سسافافأ’ا»
يسسايسس لحل ةجاحب
يقفاوتو يطارقميد
نيمأ’ا ،سشيششوأا فشسؤي ّدكأا
ىؤقلا ةهبجل لوأ’ا ينطؤلا
رئازجلا نأا ،ةيكارتشش’ا

يشسايشس لحل ةجاحب
هنأاشش نم يقفاؤتو يطارقميد
يشسايشس قاثيم ىلإا ءاشضفإ’ا

ةيحلا ىؤقلا لك عمجي ينطو
يف ،سشيششوأا حشضوأا.ةمأÓل
،سسمأا اهدقع ةيفحشص ةودن
بزحلا ةيلاردف رقمب
نأا ،ةمشصاعلا رئازجلاب
ةيكرح حتف سضرفي قطنملا
ليؤحتل ريخأات نود ةيشسايشس

ىلإا9102 يرفيف22  كارح
هنأاشش نم يشسايشس عورششم
ظفحي يشسايشس راشسمل ءاشضفإ’ا
سسركيو ةينطؤلا ةدحؤلا
نأا ،فاشضأاو ،ةيبعششلا ةدايشسلا
هدادعتشسا ىدبأا «سسافافأ’ا»
ىؤقلا بناج ىلإا طارخنÓل
جرخم لجأا نم ةينطؤلا
ةلودلل رابتع’ا ديعي يشسايشس
سسركيو ةينطؤلا
يف ربتعاو ،ةيطارقميدلا

لماششلا راؤحلا ّنأا ،ددشصلا اذه
ىؤقلا ةفاك عم يقيقحلا

يف ةيشسايشسلا تايشصخششلاو
يشسايشس حاتفناو يملشس خانم
ليفكلا هدحو ؤه يمÓعإاو
 .عشضؤلا اذه نم دÓبلا جارخإاب

ـه.داؤج

01514 ىلإا لشصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافشش ةلاح662 ليجشست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا136و ةافو31

مداقلا ربمشسيد03و رهششلا سسفن03و يراجلا ربمفؤن51 نم ةيادب رهششلا يف ناترم

لوبنطسسإا ىلإا رئازجلا نم ءÓجإ’ا تÓحر ميظنت

لئاشسؤـلا لكب يحشصلا عاطقلا ديوزتب ةمزتلم ةلودلا
ةحئاجلا ةهجاؤمل ةيرششبلاو ةيدامـلا

ايروف ايلاجعتسسا اططخم ىنبتت ةموكحلا
«انوروك» ءابو راسشتنا ءاوتح’

ةيلخادلا يعاطق Úب نواعتلا دؤجلب هÒظنو ثحبي
 ت’ا‹ ةدع ‘ قيشسنتلا زيزعت ثحب اذكو نيدلبلل

رئاز÷ا ‘ مويلا يسسنرفلا ةيلخادلا ريزو

ر˘˘يزؤ˘˘˘لا ،صسمأا لوأا صسأار˘˘˘ت
،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ،لوألا
رؤطت ىدمل ايمييقت اعامتجا
ط˘ب˘تر˘مـلا ي˘ئا˘بؤ˘لا ع˘سضؤ˘˘لا
،«انورؤك» صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا˘ب
طط˘خ˘م ع˘سضو ه˘لÓ˘خ رر˘ق˘ت

يرؤ˘ف ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ل˘˘م˘˘ع
عم ،ءابؤلا اذه راسشتنا ءاؤتحل
ةيرسشبلا فورظلا لك ريفؤت
لسضفأا نامسضل ةيتسسيجؤللاو
.ىسضرمـلاب نكمم لفكت

ةرازؤلا ح˘لا˘سصم تح˘سضوأا
لوأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ى˘˘لوألا
اذ˘ه لÓ˘خ ل˘˘ج˘˘سس ه˘˘نأا ،صسمأا
ق˘˘ل˘˘ق˘˘م رؤ˘˘ط˘˘ت عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
دÓبلا يف ةيئابؤلا ةيعسضؤلل
اريبك اعا˘ف˘ترا تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا
ة˘ي˘مؤ˘ي˘لا تلا˘ح˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف
لد˘˘ع˘˘م ةدا˘˘˘يزو ،ىود˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
،تايلؤلا صضعب يف ةباسصإلا
لا˘ق˘ت˘˘نا ة˘˘عر˘˘سس ن˘˘ع Ó˘˘سضف
ة˘ب˘سسن˘لا ه˘سسكع˘ت صسور˘ي˘ف˘˘لا
،ةيباجيإلا تانيعلا نم ةيلاعلا

اذ˘ه نؤ˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘جرأاو
ى˘لإا ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل˘˘ل د˘˘عا˘˘سصت˘˘لا
˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘خار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يلختلاو ،ةظقيلاب نينطاؤمـلا

،ةيزارتحلا لعفلا دودر نع
ةعناملا ريبادتلا مارتحا مدعو
يرا˘ب˘جإلا ءاد˘ترلا ا˘م˘˘ي˘˘سسل
˘مار˘˘ت˘˘حاو ي˘˘قاؤ˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ة˘فا˘ظ˘نو يد˘سسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا
فيسضي ‐ تناك دقو ،يديألا
تاع˘م˘ج˘ت˘لا ‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘لا
˘˘مد˘˘عو ،ا˘˘ه˘˘عاؤ˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
تلؤ˘كؤ˘تور˘ب˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا
،ةفلتخم نكامأا يف ةيحسصلا

ل˘ق˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس لو
،ةيمؤمعلا نكامألاو رجاتملاو
يتلا ةيسسي˘ئر˘لا ل˘ماؤ˘ع˘لا ن˘م
رؤ˘˘ه˘˘ظ ةدؤ˘˘ع ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
راسشتنلا يف تمهاسسو رؤؤبلا
.صسوريفلل عيرسسلا

لؤ˘˘˘ح صضور˘˘˘ع˘˘˘لا بق˘˘˘عو
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضؤ˘˘˘˘لا

ررقت ،ةمدقمـلا تاحرتقمـلاو
ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ع˘˘˘˘سضو
ريبادت عم يرؤف يلاجعتسسا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ج˘يرد˘تو ة˘ق˘ي˘˘قد
ع˘م ،ءا˘بؤ˘لا را˘˘سشت˘˘نا ءاؤ˘˘ت˘˘حا
ةيرسشبلا فورظلا لك ريفؤت
لسضفأا نامسضل ةيتسسيجؤللاو
.ىسضرمـلاب نكمم لفكت

ط˘ط˘خ˘م ز˘˘كتر˘˘ي˘˘سسو اذ˘˘ه
اهلوأا ،رواحم ىلع اذه لمعلا
ي˘ف ة˘يا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت

ةحسصلاب ةقلع˘ت˘مـلا ا˘ه˘ب˘ناؤ˘ج
ع˘˘سضو ا˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ث ،ة˘˘مÓ˘˘سسلاو
ر˘ث˘كأا لا˘سصتا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا

ىؤ˘˘قأا صسي˘˘سسح˘˘تو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
قيبطتلا اهثلاثو ،نينطاؤمـلل
ةينؤ˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل مرا˘سصلا
ز˘ي˘كر˘ت˘لا م˘ت د˘قو ،ة˘ير˘˘سسق˘˘لا
د˘يوز˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ةد˘˘سشب
ةفاكب ةيئافسشتسسلا لكا˘ي˘ه˘لا
تازيهجتلا ثيح نم لئاسسؤلا

ن˘˘ع ف˘˘سشكلا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خاو
،«RCP» ا˘˘نورؤ˘˘ك صسور˘˘ي˘˘˘ف
ةدا˘˘˘سضمـلا تارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘خلاو
ةيامحلا ل˘ئا˘سسوو تا˘ن˘ي˘ج˘ل˘ل
ةر˘˘˘سسألاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسكوألاو
ةدا˘عإا ةرور˘سضو ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلا
ةيحسصلا تاسسسسؤؤمـلا ةئبعت
،ا˘ه˘ت˘ط˘سشنأا ز˘ي˘كر˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
تا˘˘نا˘˘كمإلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج اذ˘˘˘كو
باب نم ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةدؤ˘جؤ˘م˘لا
ى˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘لوألا
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ابلطم حبسصأا يذلا «انورؤك»
.احلم

ةلودلا نإاف ،كلذ نع Óسضف
ديوزت˘ب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ل˘سصاؤ˘ت˘سس
ل˘˘˘كب ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
،ةيرسشبلاو ةيدامـلا لئاسسؤـلا

ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘˘كب اذ˘˘˘˘كو
نم ةيعيجسشتلاو ةيز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا

فورظل لسضفأا نامسض لÓخ
يف نيمدختسسمـلا لقنو ةماقإا

.ةيحسصلا ةياعرلا لاجم
ةي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ف˘ل˘ك د˘قو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘مـلا تا˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
زيزعتب ،ةينارم˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ة˘ع˘با˘ت˘مـل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘˘لا
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج رؤ˘˘˘ط˘˘˘ت
ى˘لإا ا˘ه˘ع˘ي˘سسؤ˘تو ،«ا˘نورؤ˘ك»
اميسسلو ،ةينعملا تاعاطقلا
،ةين˘طؤ˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق
ن˘يؤ˘كت˘لا ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
،ةينيدلا نوؤؤ˘سشلاو ،ي˘ن˘ه˘مـلا
ر˘ث˘كأا ا˘ق˘ي˘سسن˘ت ن˘م˘˘سضي ا˘˘م˘˘ب
.تاعاطقلا نيب ةيلاعف

Òبادت نم ديزم ذاختا
لاح ‘ ادج دراو رج◊ا
تاباشصإ’ا عافترا رارمتشسا

م˘˘ل ذإاو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
˘‐ نؤ˘ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسي
‐ىلوألا ةرازؤلا نايب فيسضي
نم ديز˘م ذا˘خ˘تا ى˘لإا ءؤ˘ج˘ل˘لا
اذإا ةيفادهتسسلا رجحلا ريبادت
يف يئا˘بؤ˘لا ع˘سضؤ˘لا ر˘م˘ت˘سسا
رئاودلا تفلك د˘ق˘ف ،رؤ˘هد˘ت˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ع˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘˘يرازؤ˘˘˘لا
وأا تاود˘ن˘لا وأا تا˘ي˘ق˘ت˘˘ل˘˘مـلا
رخآا عمجت يأا وأا تاعامتجلا
ءابؤلا راسشتنل لماؤع لكسشي
.رخآا راعسشإا ةياغ ىلإا كلذو

ح.نيدلا رمق

،نانامراد دلاريج مؤيلا لحي
،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو
لمع ةرايز راطإا يف رئازجلاب
هلبقتسسيسس ثيح ،نيمؤي مودت
ةرازؤل نايب يف ءاج امل اقفو
ةيلحملا تاعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ريزؤ˘لا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
هذ˘ه نؤ˘كت˘سسو ،دؤ˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك

تاذ ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضي ‐ ةرا˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘لا
لدا˘ب˘ت˘ل ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م ‐رد˘˘سصم˘˘لا

صصؤ˘سصخ˘ب ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا تا˘˘ه˘˘جو
ةيلخادلا يعاطق ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا
ز˘يز˘ع˘ت ثح˘ب اذ˘كو ،ن˘يد˘ل˘ب˘ل˘˘ل
تلاجملا نم ددع يف قيسسنتلا
.كرتسشملا مامتهلا تاذ

ك.اشضر

ةديدج ةباسصإا136 تلجسس
ةلاح31و ،«انورؤك» صسوريفب
ةعاسس42 ـلا لÓ˘˘˘˘˘خ ةا˘˘˘˘˘˘فو
تقؤلا يف ،رئازجلا يف ةريخألا
اسضيرم662 هيف لثامت يذلا
.ءافسشلل

لا˘˘م˘˘ج رؤ˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا ف˘˘˘سشك
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا ،رارؤ˘˘˘ف
صسوريف ةعباتمو دسصر ةنجلل
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،«ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك»
صصسصخملا يمؤيلا يمÓعإلا
ة˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا رؤ˘˘ط˘˘ت صضر˘˘ع˘˘ل
يلامجإا نأا ،اندÓب يف ةيئابؤلا

00806 غلب ةدكؤؤملا تلاحلا
،ةديدج ةلاح136 اهنم ةلاح
ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا غ˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
اؤ˘ل˘ثا˘م˘ت ن˘يذ˘لا صصا˘˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل
.ةلاح01514 ءافسشلل

ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا غ˘ل˘ب ا˘م˘˘ك
بسسح ،ةلاح4202 تايفؤلل
95 نأاب كلذك دافأا يذلا ،رارؤف
يف اي˘لا˘ح نود˘جاؤ˘ت˘ي ا˘سضير˘م
.ةزكرملا ةيانعلا

يمسسرلا قطانلا زربأاو اذه
صسوريف ةعباتمو دسصر ةنجلل
ةيلو11 كانه نأا ،«انورؤك»

تلاح9 نم لقأا اهب تلجسس
،ةلاح يأا لجسست مل ةيلو32و
ىرخأا ةيلو41 تلجسس اميف
د˘كأاو ،تلا˘ح01 ن˘˘م د˘˘˘يزأا
ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا نأا ،ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم يعدتسست ءا˘بؤ˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا
مارتحاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ة˘فا˘سسم˘لاو ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘عاؤ˘˘ق
ى˘لإا م˘ها˘يإا ا˘ي˘˘عاد ،ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘عاؤ˘˘ق˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا
ءاد˘ترا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للاو ي˘˘ح˘˘سصلا
.يقاؤلا عانقلا

ج.لامك

ا˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت ةرا˘˘˘ف˘˘˘سس تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
تÓحر ميظنت ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
نيبغارلا نير˘فا˘سسم˘ل˘ل ءÓ˘جإلا
ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ر˘˘ف˘˘سسلا ي˘˘ف
يف ن˘ي˘تر˘م كلذو ،لؤ˘ب˘ن˘ط˘سسإا
ربمفؤن51 ن˘م ة˘ياد˘ب ر˘ه˘سشلا
،ره˘سشلا صسف˘ن03و ،يرا˘ج˘لا

.مداقلا ربمسسيد03و
ةي˘لا˘ج˘لا ىد˘ت˘ن˘م ر˘كذو اذ˘ه

يمسسرلا هباسسح ربع ،ةيرئازجلا
ةيلمع ّنأا ،«كؤب˘سسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع
لÓخ نم م˘ت˘ت˘سس ر˘كاذ˘ت˘لا ع˘ي˘ب
ة˘يؤ˘˘ج˘˘لا طؤ˘˘ط˘˘خ˘˘لا بتا˘˘كم

نم لك يف ،رئازجلاب ةيكرتلا
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق بت˘˘كمو ،نار˘˘هو
دغ مؤي نم ة˘ياد˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سسو
ربمفؤن8 ـل فداسصملا دحألا
00:90 ة˘عا˘سسلا ن˘م ،يرا˘ج˘لا
مايأا ةليط00:61 ةعاسسلا ىلإا
ي˘مؤ˘ي ة˘ل˘ط˘ع اد˘ع عؤ˘˘ب˘˘سسألا
.تبسسلاو ةعمجلا

نيذلا ء’ؤؤه
ءÓجإ’ا رارق مهلمششي

ايكرت ةرافسس تحسضوأا امك
ىلع هترسشن نايب يف ،اندÓب يف

نأا ،«كؤبسسيافلا» يف اهتحفسص
رارق مهلمسشي نيذلا نيرفاسسملا
ة˘ي˘سسن˘ج˘لا ؤ˘ل˘ما˘ح م˘ه ءÓ˘جإلا
نؤلماحلا نؤيرئازجلا ،ةيكرتلا
،ة˘ي˘كر˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘ل
عم جÓعلا لجأا نم نورفاسسملا
ةبلطلا ،جÓ˘ع˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت ر˘فؤ˘ت
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف نؤ˘لؤ˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘لإا نور˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ارور˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأا تا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جو
قئاثؤلا رفؤ˘ت ع˘م لؤ˘ب˘ن˘ط˘سسا˘ب
.ةيتؤبثلا

ك.اشضر



رئازجلا نأا ،ي˘نا˘كر˘ب ح˘سضوأا
انمازت نكلو ملاعلا نع ةلوزعم
جاتحت ،ازنؤ˘ل˘ف˘نألا م˘سسؤ˘م ع˘م
عمتجملا فرط نم لعف در ىلإا
يف اددسشم ،ةثراكلا عؤقو لبق
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
فيطسس ةعاذإا ريثأا ىلع صسمأا
عدرلا ةيمازلإا ى˘ل˘ع ،ة˘يؤ˘ه˘ج˘لا

نمألا حلاسصمو ةلؤلا لبق نم
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م د˘˘˘سض
صسار˘˘عألا ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ريطخ عسضؤلا نأل تاعمجتلاو
.مؤيلا

ن˘˘ع رؤ˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘تو
ي˘ت˘يلو ي˘ف ءا˘بؤ˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو
Ó˘˘ئا˘˘ق ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس

نÓ˘ج˘سست ل˘ج˘ي˘جو ف˘ي˘ط˘سس»
دد˘ع ي˘˘ف ا˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
ي˘˘خار˘˘˘ت بب˘˘˘سسب تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا

فا˘˘سضأاو ،«ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا
يف ءابؤلا ىلع تبلغت فيطسس»
ع˘سضؤ˘لا ن˘كل ة˘ق˘با˘سس ة˘ل˘حر˘م

نأا داقتعلا ببسسب نآلا قلقم
بلاطم نطاؤملاو ىهتنا ءابؤلا
.«ةياقؤلاب مازتللاب

ثدحلا4 6882ددعلا ^2441  لوألا عيبر12ـل قفاوملا0202 ربمفون7تبسسلا

watan@essalamonline.com

شسوريفلاب ةباسصإلا عافترا دعب رطخلا شسوقان قدت «انوروك» يسشفت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا

ادج دعبتسسم رمأا يلك رجح سضرفو سسرادملا قلغ
يعامتج’ا دعابتلا يفلاخم عدرب نوبلاطم ة’ولا :يناكرب^

ح.نيدلا رمق

شسوقان قد بجي هنأا ،«انوروك» شسوريف ةعباتمل ةينطولا ةيملعلا ةنجللا وسضع ،يناكرب دمحم طاقب روتكدلا فسشك
لخاد قاهرإلاو تايفسشتسسملاب اظاظتكا فرعت يتلا تايلولاب ةسصاخ ،شسوريفلاب ةباسصإا246 ليجسست دعب رطخلا

لجسست مل تايلولا نأا رابتعاب ،يلك رجح شضرفو ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاو شسرادملا قلغ ادعبتسسم ،ةيحسصلا ةموظنملا
.ةلولا شصاسصتخا نم ريدقتلا نأا ىلإا اريسشم ،ةلاح يأا

ءاويإلا تابلطل ةسصسصخُملا ةيسضرألا حتف
يراجلا ربمفون03 ىلإا52 نم

ةداهسش يلماح نم ةئاملاب53.15
ىلوأ’ا مهتابغر قفو اوهجو ايرولاكبلا

0202/1202 يعماجلا لوخدلل ابسسحت
تاباسسح حتف عيرسستل ةسصاخ ةينورتكلإا ةسصنم

«كابلا» ىلع ددجلا نيلسصحتملل ةيديرب

: ةحسصلا ريزو ،هرعسس ناك امهم «91–ديفوك» دسض حاقللا ينتقتسس اندÓب نإا لاق

«انوروك» ـل ةيناث ةجوم سشيعت رئازجلا

،ة˘˘نا˘˘جؤ˘˘ب رؤ˘˘سشا˘˘˘ع د˘˘˘كأا
ةرازؤ˘˘˘ب ناؤ˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا صسي˘˘˘˘ئر
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ةئاملاب63.15 نأا ،يملعلا

ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
مت ،0202 ةرود ايرؤلاكبلا
م˘ه˘ت˘ب˘غر ق˘فو م˘ه˘ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘ت
لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م يأا ،ى˘˘˘˘˘لوألا

ني˘ب ن˘م ا˘ب˘لا˘ط164.631
هذه ي˘ف ا˘ح˘جا˘ن959.972
.ةرودلا

لÓخ ،ةناجؤب ركذ امدعبو
لوأا اهطسشن ،ةيفحسص ةودن
يف نيحجانلا ددع نأاب ،صسمأا
غ˘ل˘˘ب ا˘˘يرؤ˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
مهنيب نم احجان959.972
ةيلم˘ع˘ب اؤ˘ما˘ق765.962
قاحتلÓل يلوألا لي˘ج˘سست˘لا
ةبسسن لداعي ام يأا ،ةعماجلاب
ّنأا زر˘بأا ،ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب82.69
م˘˘˘ت ح˘˘˘جا˘˘˘˘ن906.712
ىلع لؤ˘سصح˘ل˘ل م˘ه˘ه˘ي˘جؤ˘ت
صسنا˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش
ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
لدا˘ع˘ي ا˘م ؤ˘هو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
يف ،ةئام˘لا˘ب08.27 ة˘ب˘سسن

حجان201.5 هيجؤت مت نيح
ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا صسراد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
1.98 ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب ةذ˘˘تا˘˘سسأÓ˘˘˘ل
يف حجا˘ن181.8و ةئاملا˘ب
ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘سسقألا

مؤلعلا عرف يف013.01و
بناج ىلإا ،ةيرطيبلاو ةيبطلا

.صضيرمتلا مؤلع يف808.9
ناؤيد˘لا صسي˘ئر زر˘بأا ا˘م˘ك

ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازؤ˘˘ب
ةجلاعم نأا ،يملعلا ثحبلاو
حؤمسسملا ةسصاخلا تلاحلا
تا˘سسسسؤؤ˘م فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
ىلع م˘ت˘ت ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا ىؤ˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
52 ى˘لإا81 نم ةيع˘ما˘ج˘لا
متي امنيب ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فؤ˘ن
ةسصسصخملا ة˘ي˘سضرألا ح˘ت˘ف
ىلإا52 نم ءاؤيإلا تابلطل
.رهسشلا صسفن نم03

ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا تسصسصخ د˘˘˘قو
31 ى˘˘˘لإا6 ن˘م ةد˘ت˘م˘˘م˘˘لا
ءار˘جإل يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فؤ˘˘ن
ه˘ي˘جؤ˘ت ةدا˘عإاو تÓ˘با˘ق˘م˘لا
اؤ˘ل˘سصح˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا كئ˘˘لوأا

ن˘˘˘م را˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا يأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘تارا˘ي˘˘ت˘˘خا
.ىلوألا

د˘ب˘ع ّنأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ر˘˘يزو ،نا˘˘يز ن˘˘˘ب ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘لا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ررقت هنأا ارخؤؤم دكأا ،يملعلا
ايرؤلاكبلا يلماحل ةبسسنلاب
˘مؤ˘ل˘ع˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،دد˘ج˘˘لا
لد˘ع˘˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
عور˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا
تاينقتو مؤل˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا

ايلعلا صسرادملا ،ةيسضايرلاو
ةيرطيبلا مؤلع˘لا ،ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل
ةفاسضإا ،ةيسساي˘سسلا مؤ˘ل˘ع˘لاو
نيحسشرت˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ى˘لإا
تارابتخا يف اؤقفخأا نيذلا
ايلعلا صسرادملا يف لؤبقلا
˘مؤ˘ل˘ع د˘ها˘ع˘مو ةذ˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل
ةيندبلا تاطاسشنلا تاينقتو
ايلآا مههيجؤ˘ت˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو
ريغ يلاؤم˘لا م˘هرا˘ي˘خ ؤ˘ح˘ن
راطإا يف رابتخÓل عسضاخلا
.ايندلا تلدعملا مارتحا

ردق ىندأا دح دامتعا متو
ىسصقأا د˘حو تارا˘ي˘خ6 ـ˘ب
طرسشب تارايخ01 ـب ردق
اهنم نانثا نارايخ نؤكي نأا

نا˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ل˘˘˘قألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘سصسصخ˘˘م تا˘˘ن˘˘˘يؤ˘˘˘كت˘˘˘ب
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست تاذ صسنا˘˘سسي˘˘ل˘˘ل
صصخت لو ،يؤهج وأا يلحم
قلطن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
تلدعملا ىلع فرعتلا دعب
فلتخم˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘ند˘لا
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح لإا تا˘˘ن˘˘يؤ˘˘˘كت˘˘˘لا
اؤ˘ل˘سصح ن˘يذ˘لا ا˘يرؤ˘لا˘كب˘لا

رثا ىلع رفسص رايخلا ىلع
حنمت ثيح ،ىلوألا ةلحرملا
نم ةيناث ةسصرف ةئفلا هذهل

6 ـلا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
نؤ˘كي نأا طر˘سشب ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا

ل˘قألا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘˘م نارا˘˘ي˘˘خ
صسناسسيل نيؤكت˘ب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ي
يؤهج وأا يلحم ليجسست يذ
تلد˘ع˘م˘لا مار˘ت˘˘حا˘˘ب كلذو
فلتخم˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘ند˘لا
.تانيؤكتلا

صسفن ىلع ءاقبإلا مت دقو
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإا
ايرؤلاكبلا ىل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح˘ل˘ل
ءا˘غ˘لإا ع˘م زا˘ت˘م˘م ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
ةعطاقملاب قلعتملا طرسشلا
.ةيفارغجلا

ـه.داوج

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلا تÓ˘˘سصاؤ˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘فؤ˘ت ن˘ع ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘˘سصن˘˘م
ا˘يرؤ˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش ي˘ل˘ما˘ح
عيرسستب مه˘ل ح˘م˘سست ،دد˘ج˘لا
ح˘ت˘ف˘ل م˘ه˘تا˘ب˘ل˘˘ط ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

ر˘ب˘ع يرا˘ج يد˘ير˘˘ب با˘˘سسح
تح˘˘˘˘˘˘سضوأاو ،تنر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘نلا

م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ر˘˘يزؤ˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم

ىلع اهل رؤسشنم يف ،رازمؤب
ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ءارجإلا اذه نأا ،«كؤبسسيافلا»
لؤ˘˘خد˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘˘ت ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
،0202/1202 ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

لÓخ نم ليجسستلا متي ثيح
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تآلا ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
./zd.etsop.tenpcc//:sptth

ك.اسضر

،ديزؤب نب نامحرلا دبع ّدكأا
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
نأا ،تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
ة˘ي˘نا˘ث ة˘جؤ˘م صشي˘ع˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اه˘نأا زر˘بأا ،«ا˘نورؤ˘ك» صسور˘ي˘ف˘ل
،ى˘˘لوألا ة˘˘جؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ط˘˘خأا

ةياقؤلل ةقيرط مهأا نأا ىلإا اريسشم
.ةمامكلا عسضؤب مازتللا يه

لÓخ ،ديزؤب نب فسشكو اذه
ة˘˘ق˘˘˘فر صسمأا لوأا ه˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت
ةود˘˘˘ن ةرازؤ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘طإا

ةيئابؤلا ةيعسضؤلا لؤح ةيفحسص
تاميلعت ىق˘ل˘ت ه˘نأا ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف
زيزع˘لا د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزؤ˘لا ن˘م
دسض حاقللا ريفؤتب يسضقت دارج
ناك امهم رئازجلا يف «انورؤك»
،ا˘ي˘م˘سسر هدا˘م˘ت˘عا د˘ع˘ب هر˘˘ع˘˘سس
891 نأا ددسصلا اذه يف افسشاك
ىلع لم˘ع˘ي م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ار˘ب˘خ˘م
8 نأا ىلإا اريسشُم ،حاقللا ريفؤت
.ةثلاثلا ةلحرملل تلسصو اهنم

نأا ،ةحسصلا ريزو حسضوأا امك
ةعؤمجم ىلإا تمسضنا رئازجلا
ن˘م نؤ˘كت˘ت ي˘ت˘˘لا «صسكفؤ˘˘ك»
اهينطاؤم ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘لود071
ي˘لاؤ˘ح ه˘ير˘ج˘ي يذ˘لا حا˘ق˘ل˘لا˘˘ب
اذكو ،ملاعلا ر˘ب˘ع ر˘ب˘خ˘م002
«فيسسنؤيلا» ةمظنم ةعؤ˘م˘ج˘م
نؤيلم005 ءانتقل دهتجت يتلا

ر˘ع˘سسب حا˘ق˘ل˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ق˘˘ح
تن˘˘˘كم˘˘˘ت ثي˘˘˘ح صضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘˘م
رعسسلا صضيفخت ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ن˘˘يرلود ى˘˘لإا ارلود04 ن˘˘م
.طقف

ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
ىنحنم تدهسش ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بؤ˘لا
ة˘با˘سصإلا تلا˘ح˘˘ل ا˘˘يد˘˘عا˘˘سصت
مايألا لÓخ «انورؤك» صسوريفب
رؤسسفوربلا اهعجرأا دقف ،ةريخألا
ةظقي˘لا ع˘جار˘ت ى˘لإا ،د˘يزؤ˘ب ن˘ب
ةيسساسسألا دعاؤقلا نع يلختلاو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تسصن ي˘ت˘لا ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘ل˘˘ل
ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللا
ىلع اددسشم ،صسوري˘ف˘لا ي˘سشف˘ت

ي˘ت˘لا ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ةرور˘سض
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو ن˘˘سسحأا» ـب ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصو
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا نود «ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

يف ةلثمتملا ىرخألا تاءارجإلا
يدسسجلا دعابتلا ةفاسسم مارتحا

ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب يد˘˘˘˘˘يألا ل˘˘˘˘˘سسغو
لؤ˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو نؤ˘˘˘˘با˘˘˘˘سصلاو
هذ˘˘ه ع˘˘جرأا ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘˘كلا
ىلإا ةايحلا ةدؤع ىلإا ةيعسضؤلا

فانئتسسا عم يعيبطلا اهراسسم
ةيراجت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةÓ˘سصلا تا˘عا˘قو صسيرد˘˘ت˘˘لاو
مل اذإا عسضؤلا مقافت نم ارذحم
تاءار˘جإلا˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا مز˘ت˘ل˘˘ي
تاطلسسلاب عفديسس امم ةيئاقؤلا
تاءارجإا ذاخ˘تا ى˘لإا ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
˘˘ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ة˘˘مار˘˘سص ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
هب تماق ام رارغ ىلع ،ةلبقملا
ي˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا لود˘لا صضع˘ب
راسشتنا نم ةديدج ةجؤم ههجاؤت
.صسوريفلا

زر˘˘˘˘˘بأا ،ر˘˘˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘م
تنكمت رئازج˘لا نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا

د˘جؤ˘ت لو ع˘سضؤ˘لا ءاؤ˘ت˘حا ن˘م
يف لاقو ،هرييسست يف تلÓتخا

ةيقب عم لمعنسس» ددسصلا اذه
ةه˘جاؤ˘م˘ل ىر˘خألا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
رثكأا اهربتعا يتلا ةيناثلا ةجؤملا
.«ىلوألا نم ةرؤطخو ةسسارسش

قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
تارا˘يز˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ةرازؤ˘˘لا

يلثمم عم تاعامتجاو ةيناديم
تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

˘ما˘˘يألا لÓ˘˘خ تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو
را˘سشت˘نل يد˘سصت˘˘ل˘˘ل ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ه˘تر˘ئاد نأا˘ب اد˘كؤؤ˘م ،صسور˘ي˘˘ف˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب ة˘م˘عد˘م˘لا ة˘˘يرازؤ˘˘لا
مؤقت مÓعإلا لئاسسوو ةيملعلا
نينطاؤملل قئاقحلا لك ميدقتب

.صسوريفلا نع
نب رؤ˘سسفور˘ب˘لا نأا˘م˘طو اذ˘ه

مدع دكأاو ،نين˘طاؤ˘م˘لا ،د˘يزؤ˘ب
تاد˘ع˘˘م ي˘˘ف صصق˘˘ن يأا دؤ˘˘جو
يذلا رودلا انمثم ،نيجسسكألا
ميدقت لÓخ نم ةلؤلا هب مؤقي
عا˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تاد˘˘عا˘˘سسم
.ةجاحلا دنع هكÓسسأاو

فلأا61 نم ديزأا دينجت
ةهجاومل نطولا ربع ريرسس

«انوروك» تاباسصإا عافترإا

رؤسسفوربلا فسشك هتهج نم
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ،لا˘˘حر صسا˘˘ي˘˘لإا
ةرازؤ˘ب ة˘ي˘ح˘˘سصلا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل
تدنج ةريخألا هذه ّنأا ،ةحسصلا
ربع ر˘ير˘سس ف˘لأا61 ن˘م د˘˘يزأا
لغسش نم مغرلاب ينطؤلا رطقلا

قطانم لكب طقف ريرسس فلآا4
امدن˘ع ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ن˘طؤ˘لا
ي˘ف ا˘˘ه˘˘تورذ ة˘˘با˘˘سصإلا تغ˘˘ل˘˘ب

21 لÓغتسسا مت طرافلا ةيليؤج
تاذ د˘˘˘˘˘كأاو ،ر˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سس ف˘˘˘˘˘˘لأا
تاردق زيزعت مت هنأاب ،لوؤؤسسملا

ةمسصاعلا رئازجلا تاي˘ف˘سشت˘سسم
يلاحلا تقؤلا يف يناعت يتلا

ددع ثيح نم ريبك ظاظتكا نم
لغسش ةبسسن نأاب املع ،تلاحلا
تاذب صشاع˘نإلا ح˘لا˘سصم˘ب ةر˘سسأا
ةئاملاب58 ةبارق تغلب ةيلؤلا

،ةئاملاب56 ةبارق ءافسشتسسلاو
ةيقب ىلع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م
ة˘لا˘ح ي˘ف ىر˘خألا تا˘طا˘˘سشن˘˘لا
ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ءا˘بؤ˘˘لا لا˘˘ح˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
لفكتلاو ةيبطلا تلاجعتسسلا
.ةنمزملا صضارمألاب

ناك ،ةحسصلا ريزو نأا ركذي
ءارد˘˘م ى˘˘لإا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘ت ه˘˘جو
ير˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسمو ة˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
ن˘م م˘هر˘مأا˘ي تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ةئاملاب05 صصيسصختب اهلÓخ
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘سسألا ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسإلا˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘سصع˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا صضار˘˘˘مألاو
.ىرخألا

ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م صضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ر˘يد˘م ،رارؤ˘ف لا˘م˘ج رؤ˘ت˘˘كد˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘تو ة˘˘˘يا˘˘˘قؤ˘˘˘لا
ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لاو ،ةرازؤ˘˘لا˘˘ب
دسصرل ةين˘طؤ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا م˘سسا˘ب
،«ا˘نورؤ˘ك» صسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘˘مو
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
رؤهظ ذنم ةيمؤمعلا تاطلسسلا
ة˘ي˘عر˘ل˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح لوأا
ي˘سسا˘ح˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

نم يسضاملا يرفيف يف دؤعسسم
مث ةظق˘ي ة˘ي˘ل˘خ بي˘سصن˘ت لÓ˘خ
ةيئابؤلا ةيعسضؤلا ةعباتم ناجل
ةيكيتسسجؤللا لئاسسؤلا عسضوو

ع˘سضؤ˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا بي˘˘سصن˘˘تو
لدعمب ركذ امك ،ءابؤلا ةعباتمل
ةيليؤج يف غلب يذلا ةباسصإلا
ةباسصإلا تغلب امدنع يسضاملا
فلأا001 لكل2 ىلإا اهتورذ
ن˘˘م ا˘˘عؤ˘˘ن تفر˘˘˘ع م˘˘˘ث ة˘˘˘لا˘˘˘ح
ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس لÓ˘˘خ رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا
ةلاح نم لقأا ةلجسسم يسضاملا
عفترتل نكاسس فلأا001 لكل
ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م
ددع صسف˘ن˘ل2.1 ى˘لإا ر˘بؤ˘ت˘˘كأا
.ناكسسلا

قر˘˘سشلا ا˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م تنا˘˘˘كو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘˘م ط˘˘سسؤ˘˘لاو
را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ارر˘˘سضت ر˘˘˘ث˘˘˘كألا
برغب اهتر˘ي˘ظ˘ن ن˘م صسور˘ي˘ف˘لا
،هبؤنج نم ريثكب لقأاو دÓبلا

ة˘ي˘ل˘يؤ˘ج لÓ˘خ ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ةد˘حاو ة˘لا˘ح تنا˘ك مر˘سصن˘˘م˘˘لا
صصاخسشأا ةعبرأل ىودعلا لقنت
ةد˘حاو ة˘˘لا˘˘ح تح˘˘سضأا مؤ˘˘ي˘˘لاو
.صصخسش2.1 ىلإا ىودعلا لقنت

ازنولفنأÓل داسضملا حاقللا
رثكأا ةنسسلا هذهل ةيمسسوملا

تاونسسلا نم ةعانم
ةيسضاملا

نؤ˘ي˘ل˘م ءا˘ن˘ت˘قا صصؤ˘سصخ˘بو
داسضم حاقل ةعرج فلأا008و
ةيمسسؤملا ازنؤلف˘نألا صسور˘ي˘ف˘ل
لÓخ فسصنو ينؤيلم نم لدب
تد˘˘كأا ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا تاؤ˘˘˘ن˘˘˘سسلا
،جؤ˘ج˘ح ة˘ب˘ي˘˘هو رؤ˘˘سسفور˘˘ب˘˘لا
ة˘لد˘ي˘سصل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا

نأاب ،ةرازؤلاب ةيبطلا تادعملاو
لامعتسسا ديسشرت ىلإا عجار كلذ
ة˘ب˘سسن تنا˘ك يذ˘لا حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه
هتفلكت نم مغرلاب ‐هنم ةريبك
،لامعتسسا نودب ىقبت ‐ةظهابلا

نأاب ،ةلوؤؤسسملا تاذ تدكأا امك
ةعانم رثكأا دعي ةنسسلا هذه حاقل
ةنلعم ،ة˘ق˘با˘سسلا تاؤ˘ن˘سسلا ن˘م
ةيمك داريتسسا ىلإا ةلودلا ءؤجل
اذإا ة˘ي˘فا˘˘سضإلا تا˘˘عر˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
.كلذ عسضؤلا ىعدتسسا

ح.نيدلا رمق



ةيسضقلا تايثيح دؤعتو اذه
ىلع ةقرف˘لا دار˘فأا ي˘ق˘ل˘ت ى˘لإا
مؤي نم Óيل00:32 ةعاسسلا
اهدافم ،تامؤلعم صسمأا لوأا
‐ؤنور» عؤن نم ةرايسس دجاؤت

قيرطلا ىلع ةفقؤتم «ؤغنؤك
توارفات ة˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

ناكم يف يديغلا دلوأا راودو
رؤ˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘˘تو ،رؤ˘˘ج˘˘ه˘˘م
ىلإا لقن˘ت˘لاو ة˘يرود ل˘ي˘كسشت

لؤسصؤلا دنعو ،ناكملا نيع
تف˘˘ل ن˘˘كا˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
صضكر˘ي صصخ˘سش م˘ه˘˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا
، ةدعاسسملا بلطيو مههاجتاب
براه هنأا ةيرودلا دارفأا غلبأاو
ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش ة˘˘˘سضب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
يقيدسص خرسصيو ني˘فر˘ح˘ن˘م
ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،هؤ˘˘ل˘˘ت˘˘ق
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ن˘مألا تاءار˘˘جإلا

اؤحتفو ةبكرملا نم اؤبرتقاو
ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا با˘˘˘ب
ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘˘سصخ˘˘سش اود˘˘جوو

لواح˘ي ر˘كسسلا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م
رسصاق ىلع ا˘ي˘سسن˘ج ءاد˘ت˘علا

،ةي˘ل˘خاد˘لا ه˘سسبÓ˘م نود نا˘ك
هلمعتسسا رجح ىلع رثع امك
د˘يد˘ه˘ت ي˘ف ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
.ةعج تانينق8و ،رسصاقلا

ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا صصخ˘˘˘˘سشلا ا˘˘˘˘مأا
نيب رارفلاب ذل هيف هبتسشملا

ةهج ؤحن نايدؤلاو صشارحألا
ي˘ف ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت م˘تو ،ة˘لؤ˘ه˘ج˘˘م
.يلاؤملا مؤيلا

ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي نا˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
متو ،ةن˘سس71 و61 رمع˘لا
ة˘يا˘م˘ح ة˘قر˘ف˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ثاد˘˘حألا
ا˘ي˘سسف˘ن ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب

قيقحت حتف متو ،نيرسصاقلاب
عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف
مت ثيح ،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
مامأا امهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ىد˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.فيسسؤب نيع ةمكحم

watan@essalamonline.com
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ركصسلا نم ةمدقتم ةلاح يف ناك اهبحاصص ةرايصسل يفلخ قودنصص يف ايراع هيلع رثع ةيحصضلا

ةيدملا يف رسصاق ىلع يسسنج ءادتعا ةلواحم طابحإا

سصاصصق ناوصضر

ءادتعا ةلواحم ،طرافلا عوبصسألا لÓخ ،ةيدملا يف توارفاتب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا تطبحأا
نيوكت ةيانجب اذهو ،ةنصس72و62 رمعلا نم ناغلبي ،امهيف هبتصشم نيصصخصش فيقوت عم ،رصصاق ىلع يصسنج
ينلعلا لعفلا ةلواحم عم ةنصس81 نم لقأا رصصاق داعبإا ،ليللا فرظ رفوتو ةبكرم راصضحتصسا عم رارصشأا ةيعمج

.قÓخألا داصسف ىلع رصصاق سضيرحت اذكو ،رصصاق ىلع ءايحلاب لخملا

نمأا حلاسصم صسمأا لوأا تنكمت
01 ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘م ،ف˘ل˘سشلا ةر˘˘ئاد
صضبقلا˘ب ر˘ماوأا ل˘ح˘م صصا˘خ˘سشأا

،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م
ة˘قر˘سسلا ا˘يا˘سضق ي˘ف نؤ˘ع˘با˘˘ت˘˘م
تارثؤؤملاو تاردخ˘م˘لا ةزا˘ي˘حو
تاذ تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
اسصخسش91 ةين˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا
اياسضق يف طرؤت˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب ر˘خآا
يف تاردخملا ةزايحو ةقرسسلا

قاطنلا تلمسش ةقرفتم تايلمع
.فلسشلا ةرئادل يرسضحلا

ة˘قر˘ف˘لا تز˘ج˘ح ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
صشغ˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل ة˘˘يؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا

زجاح ي˘ف ،ف˘ل˘سشلا˘ب بير˘ه˘ت˘لاو
ةزرف˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب كر˘ت˘سشم

غلك9 ،يبعسشلا ينطؤلا صشيجلل
،جلاعملا فيكلا نم مارغ005و
صسي˘م˘خ ة˘ن˘يد˘م جر˘خ˘م˘˘ب كلذو
41 مقر ينطؤلا قيرطلاب ةنايلم
رثع ثيح ،ىلفدلا نيع ةيلؤب

فيقؤت دعب ةعاسضبلا هذه ىلع
عؤ˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش صشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘تو
راطإا يف اسضيأا مت امك.«ؤنور»
فيقؤت ،ثحبلا تايلمع ةعباتم
نم ةرا˘ي˘سسو ن˘ير˘خآا ن˘ي˘سصخ˘سش
NEGAWSKLOV عؤ˘˘˘˘˘˘˘˘ن

OLOP،فل˘م˘لا ة˘لا˘حإا م˘ت˘ت˘ل
تاهجلا ىلع ةيسضقلاب قلعتملا
لسصفلل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.هيف

ل.حلاصص

ة˘˘م˘˘كح˘˘م صسمأا لوأا تنادأا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘قرو
رهسشأا6 ـب نيرخآا نيفظؤمو
ماربإا ةيفلخ ىلع ةذفان اسسبح
اميف ،زيهجتلاب قلعتت ةقفسص
.مكحلا نؤمهتملا فنأاتسسا

دودر ،ةيسضقلا تفلخو اذه

˘˘ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ل˘˘˘ع˘˘˘ف
بلا˘˘ط˘˘م ط˘˘سسو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
قيبطتل ةلقرو يلاو لخدتب
ر˘˘يد˘˘م ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘تو نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا
هراب˘ت˘عا˘ب ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لا

.يئاسضق مكحب انادم
ج.سسوراع

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةحلسصمللIRB ل˘خد˘˘ت˘˘لاو
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلؤ˘لا
ز˘ج˘ح ن˘م ،تن˘سشؤ˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
،ة˘ي˘ح ةر˘ي˘˘خذو يرا˘˘ن صسد˘˘سسم
نم تلؤسسب˘ك3 ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

فيقؤتو صضي˘بألا ق˘ب˘ئز˘لا ةدا˘م
.ةيسضقلا يف مهتم صصخسش

ىلع ءانب ةيلمعلا هذه تمتو
صصخسش دؤجؤب ديفت تامؤلعم
ة˘ح˘ل˘سسألا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا˘ب مؤ˘˘ق˘˘ي
ةرئادب ةيحلا ةري˘خذ˘لاو ة˘يرا˘ن˘لا
تح˘˘م˘˘سس ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ير˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا

هيف هبتسشملا فيقؤتب تايرحتلا
ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا صسف˘˘ن˘˘ب ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ن˘م يرا˘ن صسد˘سسم ه˘تزؤ˘˘ح˘˘بو
دوز˘م ر˘ت˘م˘ي˘ل˘ي˘م56.7رايع
هيلع زؤحي ناك دحاو نزخمب
ةفاسضإا ،ةيعر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
(تلؤسسبك) فوذق˘م58 ى˘لإا
صشيتفت حمسسو اذه.ةيح ةريخذل
صصخ˘˘سشلا اذ˘˘ه ة˘˘ما˘˘قإا ل˘˘˘ح˘˘˘م
3و ةيح ةر˘ي˘خذ ى˘ل˘ع رؤ˘ث˘ع˘لا˘ب

ةيئايميك ةدا˘م ا˘ه˘ب تلؤ˘سسب˘ك
.صضيبألا قبئزلا نم ةرؤظحم

سساصسع نيدلا Òخ

رسصانع ،صسمأا لوأا فسشتكا
عباتلا نما˘ث˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا

ةيرسس ةسشرو ،ةنتاب ةيلو نمأل
ة˘سصخر نود ي˘ل˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘سصل
ةسسيف˘ن˘لا ندا˘ع˘م˘لا ي˘ف صشغ˘لاو
ةنيدمب ةلم˘ح ق˘ير˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
نم ةربتعم ةيمك زجح عم ،ةنتاب
.بهذلا

ءانب ةيلمعلا هذه ديسسجت مت
رسصانعل تامؤلعم دورو ىلع
نيقيقسش مايق اهدافم ،ةطرسشلا
ةنسس33و03 رمعلا نم ناغلبي
ا˘م˘هد˘حأا ن˘كسسم لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

يلحلا ةعانسصل ةيرسس ةسشرؤك
ي˘˘˘˘˘ف صشغ˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘سصخر نود
ا˘مد˘ع˘بو ،ة˘سسي˘ف˘ن˘˘لا ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا

نم غ8.718 زجح مت هتمهادم
نم غ3.914و ،بهذلا ندعم
ىلإا ةفاسضإلاب ،صسا˘ح˘ن˘لا ند˘ع˘م
داؤ˘مو ي˘ل˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘˘سصل تلآا

صضم˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ك
غ˘ل˘ب˘مو ،(د˘ي˘سسألا) كي˘ت˘ير˘ب˘كلا

.جد نؤيلم47.1 ـب ردقي يلام

ةي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا د˘ع˘ب ن˘ي˘ب˘تو اذ˘ه
ندا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘˘لا
مل نم اهنيب نم نأا ،ةزؤجحملا
ام اهنمو دمتعملا رايعلل لسصي
ىرخألا نداعملا نم جيزم ؤه
ةينؤناقلا تاءارجإلا ذاختا متيل
ن˘م تف˘قوأا ا˘م˘ك.ةيسضق˘لا ي˘ف
ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لاو ،ة˘˘تؤ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلؤ˘لا
حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘سشأا4 ،ة˘ن˘تا˘˘ب
ةنسس62و02 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا
ةنتابو ةتؤ˘ت˘لا ن˘ي˘ع ي˘ت˘ن˘يد˘م˘ب
صصرق8002 م˘˘ه˘˘تزؤ˘˘ح˘˘˘ب
ن˘˘م ةد˘˘حو425و ،صسؤ˘ل˘ه˘˘م
اذكو ة˘ي˘لؤ˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا
جد ف˘˘لأا575 يلاؤ˘ح˘ب رد˘ق˘ي
،ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
مهيف هبتسشملا ميدقت مت هيلعو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةسصتخملا

أا.يئامهم

نمألا سضبق ‘ ةتوتلا Úع ‘ ةصسولهŸا بوب◊ا وجورم

نود يل◊ا ةعانسصل ةيرسس ةسشرو فاسشتكا
ةنتابب ةسسيفنلا نداعŸا ‘ سشغلل ةسصخر

رثكأا زجحت بيرهتلاو سشغلا ةحفاكمل ةيوهجلا ةقرفلا
ةنيدملا تاذب «ةلطز» غلك9 نم

فلسشلا يف سضبقلاب رماوأا لحم سصاخسشأا01 فيقوت

سضيبألا قبئزلا ةدام نم تلوصسبك3 طبصض

فيقوتو ةيح ةريخذو يران سسدسسم زجح
تنسشومت نيعب ةيسضقلا يف مهتم

جد0001 ةئف نم روزم جد000.07 هردق يلام غلبم زجح

روزملا لامعتسساو ريوزتلا فرتحت رارسشأا ةيعمجب ةحاطإ’ا
ةنتاب يف ةيدقن قاروأا يف

ءايحألا ديدعب بابصش طصسو مومصسلا هذه جيورت ددصصب اوناك سصاخصشأا3 فيقوت

ترايتو ركسسعمب جلاعملا فيكلا نم غلك5 ةبارق زجح

زيهجتلاب قلعتت ةهوبصشم ةقفصص ماربإا يف نيفظوملا نم ددع طروت

ةلقروب ةيبرتلا ريدمل اذفان اسسبح رهسشأا6

ةكبصش راطإا يف نوطصشني
ابوروأا ىلإا رصشبلا بيرهتل

تÓحر يمظنُم فيقوت
كرتلا نيعب «ةقرحلا»
نارهو يف
حلاصصم سسمأا لوأا تفقوأا
نيع ةرئاد نمأل ةطرصشلا
،نارهو ةيلو نمأاب كرتلا

ةكبصشل نومتني سصاخصشأا5
ميظنت يف ةصصتخم
وحن ةيرصسلا تÓحرلا
رحبلا نم ةلباقملا ةفصضلا
تقو يف ،طصسوتملا سضيبألا

امعدم ابراق هيف تزجح
اناصصح511 هتوق كرحمب
21 يلاوحب ردق يلام غلبمو
.ميتنصس نويلم
ةينمألا حلاصصملا تقلتو
تامولعم ،ركذلا ةفلاصس

نوموقي ةكبصش دارفأا لوح
ابوروأا ىلإا رصشبلا بيرهتب
ريغ ةرجهلا راطإا يف
اهتايرحت رصشابتل ةيعرصشلا

نع رفصسأا امم ،ايناديم
اوناك سصاخصشأا5 فيقوت
ةيلمعل ريصضحتلا ددصصب
لحاوصسلا وحن ةيرصس راحبإا
عصضو دعب اذهو ،ةينابصسإلا

،ذيفنتلا ةمكحم ةطخ
،براق ةرداصصم نع Óصضفو
،ميتنصس نويلم21و كرحم
يئاصضق ءارجإا ريرحت مت

نولاحيصس ،نيفوقوملا دصض
ةلادعلا ىلع هبجومب
يف ايئاصضق مهتعباتمل

نيرجاهملا بيرهت ةيصضق
ريبدت قيرط نع نييرصسلا
نم عورصشملا ريغ جورخلا
وأا سصخصشل ينطولا بارتلا

لجأا نم سصاخصشأا ةدع
وأا ةرصشابم ةروصصب لوصصحلا

ةعفنم ىلع ةرصشابم ريغ
 .ىرخأا ةعفنم ةيأا وأا ةيلام

ب.دلاخ

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تحا˘˘طأا
،ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘ف ة˘˘ب˘˘طا˘˘ط˘˘ح˘˘لا˘˘ب
5 نم نؤكتت رارسشأا ةيعمجب
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘˘سشأا
فرتحت ،ةنسس03و22 نيب
روزم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا
.ةيدقنلا قاروألا يف

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘ف˘˘˘سسأاو اذ˘˘˘ه
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ن˘كا˘سسم صشي˘ت˘˘ف˘˘ت
ةيلو نم نيردح˘ن˘م˘لا م˘ه˘ي˘ف
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘˘م نذإا˘˘˘ب ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا
يلام غلبم زجح نع ،ةعيلقلا
نم روزم جد000.07 هردق
خ˘سسن ة˘˘لآاو (جد0001) ةئ˘ف
حيتاف˘م ل˘ما˘حو «ر˘ي˘نا˘كسس»و
نم ةيدقن قاروأا لكسش ىلع
95 اهددع ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا

ىلإا ،تائفلا فلتخم نم ةقرو

ي˘˘˘لآا مÓ˘˘˘عإا زا˘˘˘ه˘˘˘˘ج بنا˘˘˘˘ج
ة˘يز˘كر˘م ةد˘˘حوو ،لؤ˘˘م˘˘ح˘˘م
قاروأاو ر˘تؤ˘ي˘ب˘مؤ˘ك زا˘ه˘˘ج˘˘ل
يف لامعتسسÓل ةدعم ءاسضيب
.ريوزتلا

ةي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دؤ˘ع˘تو
حلاسصمل تامؤلعم دورو ىلإا
ي˘جرا˘خ˘لا ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا
دؤ˘جؤ˘ب د˘ي˘ف˘ت ،ة˘ب˘طا˘ط˘ح˘لا˘˘ب
˘مؤ˘ق˘ي ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم صصخ˘˘سش
ةروزم ةيدقن قاروأا جيورتب
ةئف نم ةينطؤلا ةلمعلا نم
تما˘˘ق ا˘˘هد˘˘ع˘˘˘ب ،جد0001
ريطسستب ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ةمكحم ةيناديم ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ
هبتسشملا فيقؤت نع ترفسسأا
ي˘ف (ا˘ي˘ئا˘سضق قؤ˘ب˘سسم) ه˘ي˘˘ف
ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع صسب˘ل˘ت ة˘˘لا˘˘ح
ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قؤ˘˘˘سس

لبق ،ةب˘طا˘ط˘ح˘لا˘ب ه˘كاؤ˘ف˘لاو
ةحاطإلاو تايرحت˘لا ق˘ي˘م˘ع˘ت
.ةكبسشلاب

صسبحلا اؤعدوأا نؤم˘ه˘ت˘م˘لا
ي˘سضا˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تقؤؤ˘˘م˘˘لا
ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
فلم˘لا ة˘لا˘حإا د˘ع˘ب ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا

ليكو فرط نم قيقحتلا ىلع
ةمكحملا تاذب ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
نيؤكت مهت مهل تهجو يتلا

دادعإلا صضرغل رارسشأا ةيعمج
لامع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ج˘ل
ةيدقن قاروأا حرطو ،روزملا

،ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةروز˘˘م
ةينؤناق ةميق تاذو لوادتلل
داسصتقلاب صسا˘سسم˘لا صضر˘غ˘ب
.ينطؤلا

يÒصشاب ةÒصصن

ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
،ترا˘ي˘تو ر˘كسسع˘م ي˘ت˘يلؤ˘ب
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك5 ة˘بار˘˘ق
نيسصخسش تفقوأاو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

.نيتفلتخم نيتيلمع لÓخ
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تف˘قوأا د˘˘قو

ةحلسصمللIRB ل˘خد˘ت˘لاو
ةيئاسضقلا ةطر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلؤ˘لا
تاردخملل اجورم ،ركسسعمب
مارغ571و غلك3 زجح عم
كلذو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
ةبقارم ةط˘ق˘ن ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
،ركسسعم ةنيدم ل˘خد˘م˘ب ا˘ه˘ل
2 ىلع هتبكرم لخاد ترثعو
فيكلا نم مارغ099و غلك
.جلاعملا

ةطرسشلا ر˘سصا˘ن˘ع ط˘ب˘سضو
ف˘˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غ571
هيف هبتسشملا نكسسمب جلاعملا
ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يلؤ˘لا ىد˘حإا˘ب
،صصا˘˘سصت˘˘خلا ع˘˘ي˘˘سسؤ˘˘ت ر˘˘ثإا

مامأا هب هبتسشملا مدق هيلعو
ىد˘˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن
ردسص ثيح ركسسعم ةمكحم
.صسبحلا نهر هعسضؤب رمأا

ة˘قر˘˘ف تف˘˘قوأا ،ترا˘˘ي˘˘ت˘˘بو
ارخؤؤمIRB لخدتلاو ثحبلا
تز˘˘ج˘˘حو صصا˘˘خ˘˘سشألا د˘˘˘حأا

نم مارغ817و غلك1 ةيمك
ةيلمع يف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب تم˘˘ت
ىلع زؤحي اسصخسش نأا اهدافم

م˘ت˘ي˘ل «ة˘ل˘طز˘لا» ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
تاردخملا طب˘سضو ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت
ةبيقح يف ةأابخم تناك يتلا

مامأا كلذ مكحب مدقو ،هرهظ
ىد˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.ترايت ةمكحم

تف˘قوأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
IRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف
ا˘˘سصخ˘˘سش ار˘˘خؤؤ˘˘م ترا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ب
صصرق513 ةزايحب اسسب˘ل˘ت˘م
ةن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب صسؤ˘ل˘ه˘م
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا مد˘˘˘ق ،ترا˘˘˘ي˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا
.ةيلؤلا

›امرك نارقم / ب.لصصيف
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فسصنلا َدهسش ،يبرغلا ديلقتلا قفِو
َدÓيم رسشع عسساتلا نرقلا نم لوألا
ةرتف يهو .عامتجلا ملع صصّسصخت

ةقي˘م˘ع ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تلّؤ˘ح˘ت تفر˘ع
ةغايسص اهتقفار نأا َفداسصو ،اسضيأا
تنؤ˘ك تسسغوأل ة˘ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ر˘˘طُألا
يف ملعلا اذه ةأاسشن هيلإا بَسسنُي يذلا
ن˘با ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ّنأا َد˘ْي˘َب .بر˘غ˘˘لا

د˘˘ق ،م7731 ما˘ع˘لا ذ˘ن˘مو ،نود˘ل˘˘خ
ناؤ˘˘ن˘˘ع˘˘ب اًدّر˘˘ف˘˘ت˘˘م ا˘˘ف˘˘sلؤؤ˘˘م غا˘˘˘سص
مل˘ع لؤ˘سصأا ه˘ي˘ف دّد˘ح ،«ة˘مّد˘ق˘م˘لا»
نم هيلإا قّر˘ط˘ت˘لا ق˘ب˘سسي م˘ل ،د˘يد˘ج
ّيملعلا ليلحتلا ىلإا هيف فَدَه .لبق
ٍراطإا ءانب ىلإاو ،يسضاملل مراسصلاو
فر˘سشت˘سسيو َر˘˘سضا˘˘ح˘˘لا بعؤ˘˘ت˘˘سسي
با˘˘ت˘˘ك» ّنأا ر˘˘ي˘˘سشن .َل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
ى˘لإا ه˘ت˘م˘جر˘ت تر˘ج د˘ق «ة˘مّد˘ق˘م˘لا
يتلا ةرتفلا نا˘ّبإا ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘سسل˘لا
ي˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ا˘˘ًع˘˘لَو تد˘˘ه˘˘سش
ركفملا ىقبي امك.ةيبرغلا طاسسوألا
لئاوأا نم يبنيؤت دلؤنرأا يزيلجنإلا
نبا ةدايرب اوداسشأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘بر˘غ˘لا

خيراتلل ةفسسلف ةغايسص يف نودلخ
يف دحأا اهيف هقبسسي مل يعامتجلا
.نامز يأا يفو ناكم يأا

ملع» وأا ةراسضحلا ايجؤلؤيسسؤسسو
ن˘م˘سض دراو ؤ˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ،«نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
قرطتلا ءاج ،ّينودلخلا حÓطسصلا
«ةمّدقملا» بحاسص رؤظنم نم هيلإا

نيماسضم ىلع دامتعلا صساسسأا ىلع
يف ةيقير˘غإلا ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

تلؤ˘ق˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت ىر˘جو .هد˘ه˘˘ع
ا˘ه˘ه˘جوأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ،ع˘˘ئا˘˘قؤ˘˘لاو
ةيخيراتلاو ةيفسسلفلاو ةيعا˘م˘ت˘جلا

ننtسسلاب ما˘م˘لإلا فد˘ه˘ب ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو
لؤ˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘م˘uكح˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ناؤ˘ق˘˘لاو
نودلخ نبا ُدسصقم ناك .ّيخيراتلا
ن˘ي˘ناؤ˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع َف˘˘سشكلا صسي˘˘ئر˘˘لا
ىلع ،ةيعامتجلا ةيلمعلا يف ةتباثلا

ةعيبطلا يف ةتباثلا نيناؤقلا رارغ
.رسضاحلاو يسضاملا يف ةيرسشبلا
از˘ي˘لا˘ّنأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإلاة˘ث˘حا˘ب˘لا لوا˘ح˘ت
عامتجلا مل˘ع ةأا˘سشن˘ب َةدؤ˘ع˘لاازر˘ي˘ف
،تنؤ˘˘˘ك تسسغوأا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا
يبرغلا د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘م˘سض ف˘sن˘سصم˘لا
نم ،عامتجلا ملعل دئارلا صسّسسؤؤملا

ةلز˘ن˘م˘لا نود˘ل˘خ ن˘با ل˘يز˘ن˘ت لÓ˘خ
تا˘سسارد˘لا ي˘ف ا˘ه˘ّق˘ح˘˘ت˘˘سسي ي˘˘ت˘˘لا
حمسس دقف .xماع ٍه˘جؤ˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ّلؤؤ˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘ّي˘˘ج˘˘لا عÓ˘˘ّطلا
ةيبرعلا ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ى˘لوألا ردا˘سصم˘لا
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ة˘˘ع˘˘sسسؤ˘˘م ة˘˘يؤور ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ب
.اهدقتنت انايحأاو ةيبرغ˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا
ل نودلخ نبا نع اهثيدح يف يهف
تازَجنملا ةميق صضحدت وأا ،كّكسشت
داور˘ل˘ل عا˘م˘ت˘جلا م˘ل˘ع ي˘ف ى˘لوألا
تنؤ˘ك تسسغوأا :ل˘ث˘م ن˘˘ي˘˘ّي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

ر˘ب˘ي˘ف صسكا˘مو م˘يا˘ه˘˘كرود ل˘˘ي˘˘مإاو
لوا˘ح˘ت ا˘م˘نإاو ،ر˘سسن˘ب˘سس تر˘˘بر˘˘هو
اذ˘ه ي˘˘ف نود˘˘ل˘˘خ ن˘˘با ةدا˘˘ير زار˘˘بإا
ةبتاكلا نم ىعسسم كانهف .لقحلا
ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘نلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع uثح˘˘˘ل˘˘˘ل
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ىر˘˘خألا تارا˘˘˘سضح˘˘˘لا
ملاعل ّيدايرلا ماهسسإلا نع فسشكلا
ريسشن.نودلخ نبا يبرعلا عامتجلا
ملع يف ةسصّسصختم ازريف ازيلاّنأاّنأا
،نؤ˘نا˘ق˘لا ة˘ف˘سسل˘ف ي˘فو عا˘م˘˘ت˘˘جلا
.ةيعماج ةذاتسسأا اهنؤك نع Óسضف
ة˘ي˘لار˘ب˘ي˘ل˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘˘ع˘˘لا ل˘˘ّث˘˘م˘˘ت
ثحبلا ل˘ق˘ح ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘يدد˘ع˘ت˘لاو
،اهثاحبأا هلخاد غؤسصت يذلا ماعلا

ى˘لإا ا˘ه˘لا˘م˘عأا ي˘˘ف تفل ل˘˘ي˘˘م ع˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا

ن˘م ة˘ي˘ّتأا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘جؤ˘لؤ˘˘بور˘˘ث˘˘نألاو

.يمÓسسإلا ثارتلا
ى˘ّلؤ˘ت˘ن يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا ا˘ه˘با˘ت˘ك ي˘ف
َباب˘لا ة˘ث˘حا˘ب˘لا ُصص˘uسصخ˘ت ،ُه˘َسضر˘ع
فاسشتكاب طاحأا ام ّلك ىلإا َلّوألا
ٍناث ٌباب كلذ يلي ،ّينودلخلا لمعلا
ة˘با˘ت˘ك ةدا˘عإا ى˘ن˘ع˘م ه˘ي˘˘ف تلوا˘˘ن˘˘ت
قا˘˘ي˘˘سسلا يأا ،ه˘˘ل˘˘˘كسشو خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
ُصص˘uسصخ˘ت م˘ث ؛ثاد˘˘حأÓ˘˘ل ّيدْر˘˘سسلا حرطلا ِك˘ُسسا˘م˘ت ى˘لإا َثلا˘ث˘لا َبا˘ب˘لا
نودلخ ن˘بل ّي˘فا˘ق˘ث˘لا ّي˘عا˘م˘ت˘جلا

يتلا ةي˘عا˘م˘ت˘جلا تار˘ّي˘غ˘ت˘لا ى˘لإاو
ع˘بار˘لا با˘ب˘لا ي˘ف ؛ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘غ˘ت˘سشا
يف ةيلخادلا ةمزألا رسصانع لوانتت
ٍصسماخ باب يف مث ؛يعامتجلا ءانبلا

نبا ركف َةينهارةثحابللوانتت ريخأاو
.نودلخ
َع˘˘˘ْسضو ُة˘˘˘ب˘˘˘تا˘˘˘كلا تلوا˘˘˘ح د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ِلّؤحتلا نأاسشب ةينودلخلا تلؤقملا
عمتجملا ةقÓع نأاسشبو ،uيعامتجلا
نsيبت امب ،رابتخلا نهر ،ةطلسسلاب
لازي ل sينودلخلا َماهسسإلا ّنأا اهل
لازي ل امك ،هتينهار ىلع ظفاحي
.رهاؤظلا ليلحت يف ىودجب عّتمتي
رؤغ ِرْب˘سس ي˘ف ة˘ب˘تا˘كلا ن˘ي˘ع˘ت˘سستو
ىرخأا ةرابعب وأا ،ينودلخلا صصنلا
دامتعلاب ،هفيواجت يف صصؤغلا يف
دا˘˘˘ّق˘˘˘نو حاّر˘˘˘سش ُه˘˘˘َنّود ا˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
دقف.نودل˘خ ن˘با ر˘كف˘ل نؤ˘سضرا˘عو
ةدَمتعملا ةدّدعتملا ع˘جار˘م˘لا تل˘ّث˘م
نم اهيلع قلغتسسا ام مهفل ًةليسسو
بئا˘سص ج˘ه˘ن˘م ؤ˘˘هو ،ل˘˘جر˘˘لا ر˘˘كف
.ةثحابلا هتدمتعا
ةدّيج تارد˘ق ن˘ع ة˘ث˘حا˘ب˘لا ف˘سشكت
،عامتجلا ملع تاودأاب ماملإلا يف
نأاسشب ةيملاعلا ةنsودملابةيارد نعو
ةفسسلف لاجم يف اميسس ،ملعلا اذه
امك .ّينارمعلا لّؤحتلاو ةراسضحلا

ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘ه˘ّسصن ة˘غا˘ي˘سص تلوا˘ح
تفؤ˘ت˘سسا ة˘ي˘قار ة˘ي˘م˘يدا˘˘كأا ة˘˘غ˘˘ل˘˘ب
دعاسس دقو .ةيملعلا ةباتكلا طورسش
عسضاؤتملا اهماملإا كلذ يف ةثحابلا
نم تّبثتلا ىلإا اهعفد امب ةيبرعلاب
ة˘˘ي˘˘نود˘˘ل˘˘خ˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘سصم˘˘˘لا

ذإا .ةيبرغلا تاغللا يف اهتÓباقمو
،ة˘ي˘نود˘ل˘خ˘لا تا˘ح˘َل˘َط˘سصم˘لا تتا˘ب
ّصصنلل ةدّدعتملا تا˘م˘جر˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘ب ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا تا˘غ˘ل˘لا ى˘لإا ي˘نود˘ل˘خ˘لا
ءاملع طاسسوأا يف لامعتسسلا َةجراد
نيلغسشنملا ني˘خّرؤؤ˘م˘لاو عا˘م˘ت˘جلا
ةثحابلل َرsسسَي ام ؤهو ،لجرلا ركفب
م˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘سضاو ٍصضْر˘˘ع َم˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.نودلخ نبا تلؤقمل

ل˘غ˘سشنِا ،˘ّما˘ع˘لا را˘طإلا اذ˘ه ن˘م˘˘سض
ازريف ازيلاّنأا ةيلاطيإلا ِةثحابلا ُباتك
نبÓّيعامت˘جلا˘ِمؤ˘ه˘ف˘م˘لا ِل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ب

ة˘˘ّي˘˘ف˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا هدا˘˘˘ع˘˘˘بأا˘˘˘ب نود˘˘˘ل˘˘˘خ
ام هنم ىحْؤتسسا يذلا ،ةّيسسايسسلاو
لِواحت امك .نارمعلا ملع هيلع قلطي
تلعج يتلا بابسسألا َريسسفت ةثحابلا
صسيسسأات ةّيدرسس جراخ نودلخ نبا

رؤ˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘فو عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا م˘˘ل˘˘ع
ةبكؤك جراخ رخآا ٍلكسشب وأا ،ّيبرغلا
ازريف تلواح ذإا .ملعلا اذه يف داورلا
ز˘ي˘ح ن˘˘م نود˘˘ل˘˘خ ن˘˘با˘˘ب َجور˘˘خ˘˘لا
ةباتك يف مِهاسسم دّرجمك فينسصتلا
فsنسصُي ام˘ك ،ّي˘عا˘م˘ت˘جلا خ˘يرا˘ت˘لا
زيح ىلإا ،ةداع نيّيبرغلا صضعب ىدل
لّدبت˘لا ن˘َن˘ُسسو طور˘سشل صسي˘سسأا˘ت˘لا
،ّيع˘م˘ت˘ج˘م˘لا كار˘ح˘لاو ّيرا˘سضح˘لا

ملع اياسضق بلسص يف يتأاي ام ؤهو
نا˘ك ا˘م ِرد˘ق˘ب ل˘جر˘لا˘ف .عا˘م˘ت˘˘جلا

نا˘ك ،ّي˘عا˘م˘ت˘جلا نأا˘˘سشل˘˘ل اًد˘˘سصار
لعفلا بقاعت تايلآاب اًلغسشنم لثملاب
نارمعلا مايقبو ،هِرْيسسو يعامتجلا

َر˘هؤ˘ج ل˘uكسش˘ُي ا˘م ؤ˘هو ،هرا˘ي˘˘ه˘˘ناو
امؤمع كلت.عامتجلا ملع لاغسشنا
باتك اهلؤح راد يتلا تايلاكسشإلا
دنع رسصحنت مل يتلاو ،ازريف ازيلاّنأا
تلوا˘ح ل˘˘ب ،نود˘˘ل˘˘خ ن˘˘با صصخ˘˘سش
ٍراطإا نمسض ل˘جر˘لا َع˘ْسضو ة˘ث˘حا˘ب˘لا

فسصؤب ،ةينؤكلا تاراسضحلل xماع
تاز˘ّف˘ح˘م˘لا ن˘م تنا˘ك ،ا˘ه˘˘تلّد˘˘ب˘˘ت
يف ّي˘نود˘ل˘خ˘لا ر˘ظ˘sن˘ل˘ل ة˘ّي˘سسا˘سسألا
مهف ٍراطإا وأا ملع داجيإا نع ثحبلا
.تلدبتلا كلت بعؤتسسي
نيسسرادلا ل˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع بل˘غ د˘ق˘ف
عم لماعتلا نودلخ نبل نيّيبرغلا
يورت يتلا صصؤسصنلا دحأاك هّسصن
xصصن˘ك صسي˘لو ،ا˘vي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘ًخ˘˘يرا˘˘ت .ّيعامتجلا لعفلل xيملع xيسسيسسأات
ىلإا رقتفي ّينودلخلا َلؤقملا ّنأاكو
طا˘˘سشن˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘م˘˘˘عو ة˘˘˘ف˘˘˘سسل˘˘˘ف
ري˘خألا بنا˘ج˘لا اذ˘ه˘ف ،uي˘عا˘م˘ت˘جلا
نبل ةيبرغلا تاءارقلا يف لمهملا

هزاربإا ةثحابلا تلواح ام ؤه نودلخ
ازيلاّنأا لواحت كلذل .هي˘لإا ه˘ي˘ب˘ن˘ت˘لاو
ةّيبرغلا ىؤورلا َدقن اهِباتك يف ازريف
«نودلخ نبا ةمّدقم» جِردُت ل يتلا

،ةي˘جؤ˘لؤ˘ي˘سسؤ˘سسلا ة˘با˘ت˘كلا ن˘م˘سض
بحاسص قاحلإا مدع َيعاود ُعsبتتتو
م˘ل˘ع داّور ة˘˘ب˘˘كؤ˘˘كب «ة˘˘مّد˘˘ق˘˘م˘˘لا»
نايمؤب هيلإا بهذ ام لثم ،عامتجلا

رؤسشنملا هبا˘ت˘ك ي˘ف فؤ˘ت˘سسيز˘ير˘ك
ن˘با» ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا را˘م˘ي˘لا˘˘غ راد ي˘˘ف
«بر˘˘غ˘˘لا رؤ˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م نود˘˘˘ل˘˘˘خ
ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عِا د˘˘˘˘˘قو.(6002)

ؤه عام˘ت˘جلا َم˘ل˘ع ّنأا˘فؤ˘ت˘سسيز˘ير˘ك
ٌرظن ؤهف ،ةينامل˘ع˘ل˘ل ّي˘عر˘سش د˘ي˘لو
تلّدبتلاو ةيعامتجلا رهاؤظلا يف
قا˘ي˘سسلا ن˘م ٌع˘با˘ن ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاعمتجملل ّيعامتجلا ّي˘سسا˘ي˘سسلا
نا˘ي˘مؤ˘ب˘ُي˘ف˘ن د˘ن˘ت˘سسي م˘ل .ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا

ةدايرلا نودلخ نبا نع فؤتسسيزيرك
ل˘جر˘لا ِنؤ˘كل ا˘ّلإا لا˘ج˘م˘لا كلذ ي˘ف
ر˘˘سشع ع˘˘بار˘˘˘لا نر˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف صشا˘˘˘ع
،ّيمÓسسإلا برغملا يفو يدÓيملا

ر˘يا˘غ˘م ّيرا˘˘سضح قا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م˘˘سضو
كلذ ّنأا لاحلاو .ةيبرغلا ةراسضحلل
،فؤتسسيزيرك هعسضي يذلا َطرسشلا

باب نم ؤه ،ازريف ازيلاّنأابهذت امك
.ةعقاؤلا صصّحفت لبق ةجيتنلا ِعسضو
uي˘بر˘غ˘لا ِرّؤ˘سصت˘لا ى˘ل˘ع بع˘سصي ذإا «ن˘ّيد˘ت˘م» ي˘كلا˘م ٍصضا˘ق˘ب لؤ˘ب˘˘ق˘˘لا
،عامتجلا ملع ءاسشنإا ءارو فؤقؤلا
نود تلاح يتلا يه ةدقعلا كلت ّلعل
ملعل اًسسّسسؤؤم نودلخ نباب فارتعلا
.ةثحابلا صصُلخت امك ،عامتجلا
ليلحت بسسحب ،نودلخ نبا نابأا دقف
ملاع ةنهمب مايقلا ةيناكمإا نع،ازريف
ةرورسضلاب مازتللا نود ،عامتجلا
وأا ي˘بر˘غ˘لا ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لا رؤ˘ظ˘ن˘م˘لا˘˘ب
ةرِياغ˘م ة˘طا˘حإا كا˘ن˘ه˘ف .ه˘نا˘ط˘ب˘ت˘سسا
نيناؤقلا˘بو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ع˘ئا˘قؤ˘لا˘ب

ةقÓع ةماقإا نمسض ،اهيف ةمuكحتملا
ام ؤهو ،لقعلاو لقنلا نيب ةنِزّتم
يأا ،ّيمÓسسإلا قايسسلا نمسض ىرج
ة˘م˘كح˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م» ط˘˘بر˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
َن˘sي˘ب ا˘م˘ك «لا˘سصتا ن˘م ة˘ع˘ير˘˘سشلاو
ن˘با ؤ˘هو لأا ق˘با˘سس ر˘خآا فؤ˘سسل˘˘ي˘˘ف
قفو‐نودلخ نبا عاطتسسا دقف .دسشر
نورق ةسسمخلا زهاني ام لبق ‐ازريف
،برغلا يف عامتجلا ملع رؤهظ نم
لؤ˘ح م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس َءا˘ن˘˘ب
ًةطبترم اهtدعن ،عمتجملاو ةطلسسلا
لثم ،ةث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ا˘ن˘ت˘فا˘ق˘ث˘ب
،ّيعامتجلا كسسامتلا ىلإا قّرطتلا

نع ثحبلل ّيم˘ل˘ع˘لا ج˘ه˘ن˘م˘لا ى˘لإاو
رهاؤظلا ىلإاو ،ةيعام˘ج˘لا ل˘ماؤ˘ع˘لا
ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ى˘لإاو ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
ةطلسسلا نيب وأا ،ةطلسسلاو عمتجملا

فسشكت ثي˘ح .ة˘يز˘مر˘لا ا˘ه˘لا˘كسشأاو
تا˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا ّل˘˘˘˘˘˘ج sنأا ازر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جؤ˘لؤ˘˘ي˘˘سسؤ˘˘سسلا
لؤقع لبِق نم ةَزَجنملا ،ةيمÓسسإلا

جراخ نم اهمظعم يف يتأات ،ةيبرغ
كل˘˘ت تا˘˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘˘كي˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘عؤ˘˘˘لا
َباعيتسسا ّنأا حّجرُتو .تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نم ،اvيجهنمو اvيمؤهفم نودلخ نبا
ّي˘بر˘غ˘لا ي˘عؤ˘لا ح˘uح˘سص˘ُي نأا ه˘نأا˘سش
نيملاعلا يف ةيعامتجلا رهاؤظلاب
ؤكسشت ي˘ت˘لا ،ي˘مÓ˘سسإلاو ي˘بر˘ع˘لا

.تاطاقسسإلاو طيلا˘غألا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘ب˘تا˘كلا ّح˘ل˘ت كلذ˘ل
مهفل ةّينودلخلا ميهافملا ءاعدتسسا
،ّي˘عا˘م˘ت˘جلاو ّي˘سسا˘ي˘˘سسلا ع˘˘قاؤ˘˘لا

تا˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘سصؤ˘˘˘سصخ
بابلا اذه نمو ،ةنهارلا ةيمÓسسإلا
نود˘ل˘خ ن˘با ج˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ن˘˘هار زُر˘˘ْب˘˘َت
.هتاحورط قمعو
ازريف ازيلاّنأل ةّمهملا ةفاسضإلا حؤلت
تاراسسم˘لا دا˘ق˘ت˘نا ي˘ف ا˘ه˘با˘ت˘ك ي˘ف
ةفاقثلاب عامتجلا ملع طبرت يتلا
اذه ّنأا زاربإا ىلع حاحلإلاو ،ةيبرغلا
ةفاقث نمسض اًرؤسضح َدَجو دق ملعلا

ةفّلؤؤملا لاغسشنا لمح دقف .ةرِياغم
ءÓ˘يإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘قا˘ي˘˘سسلا˘˘ب
يف ةمزÓلا ةيانعلا ةيبرعلا ةفاقثلا
ةفاقثلا هذه لّكسشت مل نإاو ،اهثاحبأا
.اهتاسساردو اهثاحبأل صسيئرلا راطإلا
بايغ ،باتكلا يف ظحÓي اّمم نكل
ابايغ ةيبر˘ع˘لا ع˘جار˘م˘لاو ردا˘سصم˘لا

يسضاغتلا بعسصي لاجم يف ،اتفل
لواحتو .ةيبرعلا تافلؤؤملا نع هيف
ام ةَقَحÓمب ةرغثلا كلت ّدسس ةبتاكلا

تاغ˘ل˘لا ي˘ف نود˘ل˘خ ن˘با ن˘ع بت˘ُك
نتملا ُلوانت ىرج دقف .ةيبوروألا
صشا˘ق˘ن˘لاو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ّي˘نود˘˘ل˘˘خ˘˘لا

باّتكلا نم ةلمج ىدل حيسضؤتلاو
اؤنّود ن˘ّم˘م ،بر˘ع˘لا ر˘ي˘غو بر˘ع˘لا
ام ؤهو ،ةيبرغ تاغلب مهسصؤسصن
.هتعباتم ازريف لواحت
ىلإا اهباتكَع˘جار˘م ة˘ف˘ّلؤؤ˘م˘لا تعّزو
ن˘با لا˘م˘عأا˘ب َق˘ّل˘ع˘ت ٌم˘سسق :ن˘ْي˘م˘سسق
ةيسسنر˘ف˘لا ى˘لإا ة˘م˘َجر˘ت˘م˘لا نود˘ل˘خ
ام داريإا نع تسضاغتو ،ةيزيلجنإلاو
،امهريغ يف نودلخ نبا نع ردسص
لؤ˘ح صسا˘سسألا˘˘ب تراد بت˘˘ك ي˘˘هو
Óسضف ،«ةمّدقملا»و «ربعلا» ْيباتك
ةر˘ي˘سسلا ن˘يود˘ت تلوا˘ح ب˘ُت˘˘ُك ن˘˘ع
ع˘جار˘م لوا˘ن˘ت ٌم˘سسقو ؛ة˘ي˘نود˘ل˘خ˘˘لا
تا˘غ˘ل˘لا˘ب ٌصصؤ˘سصن ي˘هو ،ا˘ه˘ث˘˘ح˘˘ب
ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلاو ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإلا ثÓ˘˘ث˘˘لا

ةمئاقلا هذه ي˘ف ر˘ه˘ظ .ة˘ي˘سسنر˘ف˘لاو
اؤّمتها نمم برعلا باّتكلا نم ددع
اؤ˘نّود ن˘ّم˘مو ،ّي˘نود˘ل˘خ˘لا ر˘كف˘لا˘˘ب
َظحي ملو .ةيبنجأا تاغلب مهَسصؤسصن
نع بتك ّيبرع بتاك ّيأا مامتهلاب

مجرَتُت مل ام ،ةيبرعلاب نودلخ نبا
ماملإاف .ةيبرغلا تاغللا ىلإا هلامعأا

ة˘غ˘ل˘لا˘ب دود˘ح˘م˘لا با˘ت˘كلا ة˘ف˘ّلؤؤ˘م
ىلع عÓّطلاب اهل حمسسي مل ةيبرعلا
لؤح تزجنُأا يتلا ةيبرعلا لامعألا
يف تفسشك نإاو ،ينودلخلا ركفلا

هبتك امل ةّمهم ةعباتم نع اهفّلؤؤم
نبا نع ىرخألا تاغللا يف برعلا

ا˘ه˘ن˘يؤ˘كت ّل˘ه˘ت˘سسم ي˘ف˘ف .نود˘˘ل˘˘خ
نم ًةلسسلسس ةثحابلا تعبات ّيعماجلا
يف ةيبرعلا مّلعتل ةيعماجلا صسوردلا
مل اهّسصن نّيبي امك نكلو ،صسنؤت
هذ˘ه˘ب ق˘ّم˘ع˘م˘لا ما˘م˘لإلا ى˘لإا ق˘˘تر˘˘ت
عÓطلا ىؤتسسم غل˘ب˘ت م˘لو ،ة˘غ˘ل˘لا
.ةيبرعلا صصؤسصنلا ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م˘لا
يمت˘ن˘ت ًة˘سسراد ازر˘ي˘ف از˘ي˘لا˘ّنأا˘ي˘ق˘ب˘ت
نيبِرعتسسملا» ليج ىلإا ماع لكسشب
ءانب نؤلواحي نمم «ددجلا نييبرغلا

نيقرسشتسسملا نع ةّلق˘ت˘سسم ح˘مÓ˘م
ماملإلا ةسصيقن ىقبت نإاو ،نيقباسسلا
ني˘ب ةزرا˘ب ة˘م˘سس ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘ب د˘ي˘ج˘لا
ةبحاسص لواح˘ت .ءلؤؤ˘ه ن˘م د˘يد˘ع˘لا
اذ˘˘ه ن˘˘ع صضي˘˘ع˘˘ت˘˘سست نأا با˘˘ت˘˘كلا
لا˘م˘عألا ى˘ل˘ع˘عÓ˘˘طلا˘˘ب صصق˘˘ن˘˘لا
.نأاسشلا يف ةمَجرتملا

:نْيسسرهف ا˘ه˘با˘ت˘ك ة˘ث˘حا˘ب˘لا˘ت˘ن˘ّم˘سض
ع˘ِجار˘َم˘ل˘ل ر˘خآاو داؤ˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا

عؤن ّيأا نع تسضاغتو ،رداسصملاو
رّدقن ي˘ت˘لا ،ىر˘خألا صسرا˘ه˘ف˘لا ن˘م
هذه لثم يف اهيلإا ةّحلملا ةجاحلا
ة˘جا˘ح˘لا زُر˘ب˘َت ثي˘ح .ع˘˘ي˘˘سضاؤ˘˘م˘˘لا

صسر˘˘˘ه˘˘˘ف ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ًل˘˘˘َث˘˘˘م ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضاو
ّنأاو اميسس ،ةينودلخلا تاحلطسصملل
َةيرظنلا صضرعي نأا لواحي باتكلا
َمّلي نأاو عامتجلا ملع يف ةينودلخلا
ئراقلل اهمّدقيو ا˘ه˘تا˘عّر˘ف˘ت ر˘ئا˘سسب
حرسشلا صضرغلاب يفي Óف .يبرغلا
ةجاح كانه لب ،ةينودلخلا ةيرظنلل
حل˘ط˘سصم˘لا دار˘يإا ى˘لإا ا˘سضيأا ة˘ح˘ل˘م
يلاطيإلا هلبا˘ق˘م ر˘كذو ّي˘نود˘ل˘خ˘لا

.حيسضؤتلاو حرسشلاب هيلع قيلعتلاو
باتكلا نم تباغ ،رخآا بناج نم
ةدَمتعملا حي˘سضؤ˘ت˘لا لا˘كسشأا ر˘ئا˘سس
نم ةي˘جؤ˘لؤ˘ي˘سسؤ˘سسلا ة˘با˘ت˘كلا ي˘ف
ثي˘˘ح ،ط˘˘ئار˘˘خو مؤ˘˘˘سسرو لواد˘˘˘ج
ٍصسي˘ئر ٍل˘كسشب ة˘ف˘ّلؤؤ˘م˘لا تد˘م˘ت˘˘عا

يف ةبؤتكم تاحيسضؤت جاردإا ىلع
حيحسص .نتملاب ةلسص ىلع صشماهلا
طور˘˘˘سشلا ة˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘لا تفْؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسِا
ة˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘˘سضلا
لعجت مل اهّنكلو ،ةيجؤلؤيسسؤسسلا

لهسسي Óَم˘ت˘كم Ó˘م˘ع ا˘ه˘با˘ت˘ك ن˘م
وأا ،ّصصت˘خ˘م˘لا ر˘ي˘غ ئرا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ينودلخلا ركفلل ي˘بر˘غ˘لا ع˘با˘ت˘م˘لا
ّنأاو اميسس ،لجرلا تاحورطب ماملإلا
مؤسسر وأا ةنراقم لوادج ىلإا ةجاحلا
صضْرعل هنع ىنغ ل ودبي ةيحيسضؤت
اذ˘ه ي˘ف˘ن˘ي ل .ي˘نود˘ل˘خ˘˘لا حر˘˘ط˘˘لا
ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ب ثي˘˘ح ن˘˘م با˘˘ت˘˘كلاة˘˘م˘˘ي˘˘ق
هن˘ي˘ما˘سضم ثي˘ح ن˘مو ،ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا
ىدلُتسسمل دقف .ةيفرعملاو ةيملعلا

يف نيتيلاع ةردقو ة˘ها˘ب˘ن ه˘ت˘ف˘ّلؤؤ˘م
عا˘م˘ت˘جلا م˘ل˘ع ا˘يا˘سضق˘ب ة˘˘طا˘˘حإلا

ةب˘تا˘كلا ي˘عو ن˘ع كي˘ها˘ن ،ه˘تاودأاو
نودل˘خ ن˘بل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ما˘ه˘سسإلا˘ب

م˘ل˘ع ي˘˘ف داور˘˘لا ة˘˘ب˘˘كؤ˘˘ك ن˘˘م˘˘سض
.عامتجلا

ة˘ط˘ل˘سسلإو ةرا˘سضح˘لإ :با˘˘ت˘˘ك˘˘لإ ‐
.ةينودلخلإ ايجولويسسوسسلإ يف
.إزريف إزيلاّنأإ:فيلأات ‐
‐ونÓيم) يليجنأإ وكنإرف :رسشانلإ ‐
.‘ةيلاطيإلإ ةغللاب‘ (ايلاطيإإ
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.صص082:تاحفسصلإ ددع ‐
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«انوروك» ىسضرمل ةرسسأإ ريفوتو
رانلاوب د’وأاب لابقتسس’او ةحارلا قدنف ليو–
ناطرسسلا ىسضرم لابقتسس’ زكرم ¤إا لجيجب

تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلا ترر˘˘˘˘˘ق
لقن ،لجيج يف ةيئلؤلا

نا˘˘˘طر˘˘˘سسلا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
د˘˘م˘˘ح˘˘م» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
،«ى˘ي˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلا
ة˘˘˘حار˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا

ع˘˘با˘˘ت˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلاو
صشنحؤب ةيبرتلا ةيريدمل
را˘ن˘لاؤ˘ب دلوأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةؤطخ يف ،لجيج ةيدلبب
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘سسا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا

ة˘يلؤ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
مايألا يف لبقتسست يتلا
نم اريبك اددع ةريخألا
.«انورؤك» ـب نيباسصملا

زكرملا زيهجت مت و اذه
ة˘فا˘كب ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘˘سسلا
ةمزÓلا ةيبطلا تادعملا

تنرتنلا ةكبسش ريفؤتو
نا˘م˘سضل ز˘كر˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ع˘م ى˘سضر˘م˘لا ل˘˘سصاؤ˘˘ت
ذإا ،م˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘هأاو م˘˘ه˘˘˘يوذ
ةفاك ىلع زكرملا رفؤتي

ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘حار˘˘لا ل˘˘ماؤ˘˘ع
ةلماك ة˘فر˘غ03 م˘˘سضي

ة˘˘˘ياد˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘ق˘ن يرا˘ج˘لا عؤ˘ب˘سسألا
اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ى˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نمسضيسس ثيح ،زكرملا

06 ر˘ي˘فؤ˘ت ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب ر˘˘˘ير˘˘˘سس

ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلا د˘˘م˘˘ح˘˘م»
مهلÓغتسسا متيسس «ىيحي

ى˘˘سضر˘˘˘م لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسل
صسف˘ن ؤ˘هو ، «ا˘˘نورؤ˘˘ك»
م˘˘˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا
ىفسشتسسم ي˘ف ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
«د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا بود˘˘˘ج˘˘˘م»
ريفؤت مت ثيح ،ريهاطلاب
لاب˘ق˘ت˘سسل د˘يد˘ج ز˘كر˘م
«91˘‐د˘ي˘فؤ˘ك» ى˘سضر˘˘م
يناعي ىفسشتسسملا نؤك
رخآلا ؤه ظاظتكلا نم
.

ن˘˘˘˘˘م تاءار˘˘˘˘˘جإلا هذ˘˘˘˘˘ه
ف˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘سش
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا

ة˘يلؤ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
يذ˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ردا˘˘كلاو
ديدسشلا قا˘هرإلا ي˘نا˘ع˘ي

نم ديدعلا صضرعت ءارج
صضي˘بألا صشي˘ج˘لا دؤ˘ن˘˘ج
صسوريفلاب ةباسصإلا ىلإا
دد˘˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘م ،ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘لا
و ،رثكأا مهيلع طغسضلا

تلاح ةلب ةنيطلا داز ام
ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كلا

ن˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مألا با˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غو
صصقنو تايف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ميدقتل ةيبطلا تادعملا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘˘لا
. ىسضرملل ةمزÓلا

ميهإربإإ.ع

جيراهسصلإ هايم ءإرسش ىلع نوربجم ناكسسلإ
ماهتلإ صصفق يف هايملل ةيرئإزجلإو

برسشلا هايمب نيومتلا عاطقنا
ةليم يف ةيلامسش تايدلب01 ـب

ى˘˘ل˘˘ع را˘˘˘سسكنا بب˘˘˘سست
هايملا رج ةا˘ن˘ق ىؤ˘ت˘سسم
ةيلمع عاطقنا يف ةليمب
ـب برسشلا هايمب نيؤمتلا

،ةيلا˘م˘سش تا˘يد˘ل˘ب01
نير˘ب˘ج˘م ا˘ه˘نا˘كسس تا˘ب

ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
راظ˘ت˘نا ي˘ف ج˘يرا˘ه˘سصلا
بطعلا ح˘ي˘ل˘سصت م˘ت˘ي نأا
.لاجآلا برقأا يف
د˘ب˘ع ن˘ب ة˘ن˘مآا تح˘سضوأا
مÓعإلاب ةفلكملا ،ميادلا

ةد˘˘حو ىؤ˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تاحيرسصت يف ،ةيلؤلاب

،صسمأا اهب تلدأا ةيفحسص
ةانق صسم راسسكنلا نأاب
ملم008 ر˘˘ط˘˘ق ر˘˘ج˘˘لا
«صضؤ˘خ˘م˘لا» ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
امم ،ةلي˘م ة˘ن˘يد˘م قر˘سش
ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا ىدأا
برسشلا هاي˘م˘ب ن˘يؤ˘م˘ت˘لا

دوزتت تايد˘ل˘ب01 ن˘˘ع
ذ˘˘ن˘˘م ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ع˘˘˘˘برألا

نم لكب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،ة˘يا˘غز ،ة˘ل˘ي˘م تا˘يد˘ل˘˘ب
ين˘ب ،ةؤ˘ي˘جر˘ف ،ةؤ˘ي˘جر˘ف
يداو ،د˘˘سشاور˘˘˘لا ،ة˘˘˘سشق
ة˘قؤ˘ق مرار˘ق˘لا ،ءا˘ج˘˘ن˘˘لا

اذ˘كو ،ناور˘˘م يد˘˘ي˘˘سسو
د˘˘˘م˘˘˘حأاو تن˘˘˘˘قر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
.يدسشار

تاذ تع˘˘˘˘˘˘˘˘جرأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
اذ˘ه بب˘سس ،ة˘ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
لاغ˘سشألا ى˘لإا را˘سسكنلا
«صضؤخم˘لا» ـب ة˘يرا˘ج˘لا
ها˘ي˘م˘لا تاؤ˘ن˘ق م˘ي˘عد˘ت˘ل
ةقطنملا هذه نم ةراملا
هايم˘ل˘ل ف˘ير˘سصت ما˘ظ˘ن˘ب
ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا اذ˘˘˘كو
ىلع تاؤ˘ن˘ق˘لا د˘يد˘ج˘تو
زيم˘ت˘ت ا˘ه˘نأل ،ا˘هاؤ˘ت˘سسم
تارا˘˘˘˘سسكنلا ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كب
ةيسضرألا ةعيب˘ط˘ل ار˘ظ˘ن
رمتسسملا ةبرتلا قلزناو
،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف.اهب
د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ة˘˘ن˘˘مآا تزر˘˘بأا
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم نأا ،م˘˘˘˘ياد˘˘˘˘لا
،ةليمب هايملل ةير˘ئاز˘ج˘لا
عؤ˘˘˘˘قو رؤ˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت
نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘˘˘سسكنلا
ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘ك تر˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘سس
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإلا

ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘˘سشب˘˘˘˘لاو
،هحÓسصإا ةيلمعب لفكتلل
42 ةدم تقرغتسسا يتلاو
نم ءادتبا متيسسو ،ةعاسس
خسض يف عورسشلا مؤيلا
دؤعتل ةا˘ن˘ق˘لا ي˘ف ها˘ي˘م˘لا

ر˘ب˘ع ع˘يزؤ˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةرر˘سضت˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ق˘فو ة˘ي˘ج˘يرد˘˘ت ة˘˘ف˘˘سصب
لؤمعملا عيزؤتلا جمانرب
.هب

صش.ءايركز

نيديفتسسملإ عيمج روسضحب ةعرقلإ قيرط نع ترج ةيلمعلإ

ةيادرغ يف يتاذلا ءانبلل ةهجوم تاناعإاو ةيسضرأا عطق نم ةدافتسسا ررقم262 ميلسست
نويلم1 ةميقب ةلودلإ ةناعإإو يتإذلإ ءانبلل ةهجوم ةيسضرأإ عطق نم ةدافتسسإ ررقم262 نع لقي ل ام صسمأإ لوأإ ملسس

.ةيإدرغ ةيلو قطانم فلتخم ربع نيديفتسسم ةدئافل جد

ع˘ط˘ق˘لا هذ˘ه ع˘يزؤ˘˘ت جرد˘˘ن˘˘يو
حوارتت يتلا ةيدرفلا ةيسضرألا

052 و002 نيب ام اهتاحاسسم
رارمت˘سسا را˘طإا ي˘ف ع˘بر˘م ر˘ت˘م
ىركذلل ةدلخم˘لا تلا˘ف˘ت˘حلا
ربمفؤن1 ةرؤث علدنل66 ـلا

.ةديجملا4591
م˘ي˘ل˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ح˘˘سضوأا و اذ˘˘ه
،ةيلؤلاب نكسسلا ريدم ،طÓم
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
لك ميسسقت ةيلمع نأا ،صسمأا اهب
اهيقحتسسم ىلع ةيسضرأا ةعطق
ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلا هذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘˘م
مهيف رفؤت˘ت ن˘يذ˘لاو ة˘ي˘ن˘كسسلا
ترج ،اهنم ةدافتسسلا طورسش
رؤ˘سضح˘ب ة˘عر˘ق˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
31 ربع نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘يلو ا˘ه˘ي˘سصح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب

.ةيادرغ
ةدا˘ف˘ت˘سسلا تارر˘ق˘م تم˘ل˘سسو
ة˘قؤ˘فر˘˘م ة˘˘ي˘˘سضرأا ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘م
نامسض طرسش عم ةلودلا ةناعإاب
يتلا ةينارمعلا ريياعملا مارتحا
.ةقطنملا اهب زيمتت
ةعطق000.62 تعزو د˘˘˘˘˘قو
ةيلامجإا ةسصح نيب نم ةيسضرأا
تناك ةعطق000.03 اهماؤق
ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا د˘˘ق
887.91 نأا لإا ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘يادر˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ
ايلعف اؤعرسش دق طقف اديفتسسم
.لاغسشألا يف

برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م صصسصخو اذ˘˘˘˘ه
را˘ق˘ع˘لا ن˘م را˘˘ت˘˘كه000.2
نم ةيدل˘ب31 ربع يمؤ˘م˘ع˘لا
عطق لكسش يف اهعيزؤت لجأا
يتاذلا ءانبل˘ل ة˘ه˘جؤ˘م ة˘ي˘سضرأا

كلذو ةلود˘لا ة˘نا˘عإا˘ب ة˘قؤ˘فر˘م
ةيرازؤ˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يف ةخرؤؤملا6 مقر ةكرتسشملا

ةقلعتملاو2102 ر˘ب˘م˘سسيد1
ي˘مؤ˘م˘ع˘لا را˘ق˘ع˘لا ر˘˘يؤ˘˘ط˘˘ت˘˘ب
ن˘م ن˘طؤ˘لا بؤ˘ن˘ج تا˘˘يلؤ˘˘ب

ر˘ي˘ب˘كلا ز˘ج˘ع˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م ل˘جأا
ن˘كسسلا لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ج˘سسم˘˘لا
ريفؤتو تاؤنسس ذنم مكارتملا
ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘م ة˘ي˘سضرأا ع˘ط˘˘ق
 .نطاؤملل
ةيسضرألا عطقلا كلت تددحو
دعب اعقؤم66 ربع ةعزؤملا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ة˘˘سسارد داد˘˘˘عإا

ة˘˘يلؤ˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘˘لاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘م ع˘ط˘ق ى˘لإا ا˘ه˘م˘ي˘سسق˘˘ت

ةدئافل يتاذ˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘جؤ˘م
هذه يف نيبغار˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
.ةينكسسلا ةغيسصلا

صشواسش ليبن

تاسسسسؤوملإ يجيرخ هيجوتب لفكتت
لغسشلإ قوسس يف مهجامدإإو ةينيوكتلإ

ةقفارملا راد
ةديعسس يف جامدإ’او
ةمدخلا زيح لخدت

ةقفارملا راد ،صسمأا لوأا تلخد
زيح ،ةديعسس ةيلؤل جامدإلاو
نع نيلثمم مسضت ثيح ،ةمدخلا

ليغسشتلا ةزهجأا فلتخم
عورفلا رارغ ىلع،ةيلؤلاب
معدل ةينطؤلا ةلاكؤلل ةيلحملا
ةلاكؤلاو ،بابسشلا ليغسشت
صضرقلا رييسستل ةينطؤلا
ينطؤلا قودنسصلاو ،رغسصملا
نع Óسضف ،ةلاطبلا نع نيمأاتلل
.ليغسشتلل ةينطؤلا ةلاكؤلا

ثدحتسسملا ةئيهلا هذه لمعت و
و نيؤكتلا ةرازو رارق ىلع ءانب
هيجؤت ىلع ،نيينهملا ميلعتلا

ةينيؤكتلا تاسسسسؤؤملا يجيرخ
ءاسشنإا ىلع مهتدعاسسمو
مهجامدإاو ةرغسصم تاسسسسؤؤم
ربتعتو اذه.لغسشلا قؤسس يف
ءاسضف ،جامدإلاو ةقفارملا راد
دهاعم يجيرخو نيسصبرتملل
اذكو ،ينهملا نيؤكتلا زكارمو
لدابتل ليغسشتلا ةزهجأا يلثمم
ثادحتسسا ةيفيك لؤح ءارآلا

اذكو ةرغسصم تاسسسسؤؤم
يمÓعإا ءاسضفك اهلÓغتسسا
لغسشلا صصرف صضرعب حمسسي
ةيليهأاتلا تانيؤكتلاب فيرعتلاو
رهسسي ثيح ،ةداهسشب ةجؤتملاو
لÓخ نم اسضيأا زاهجلا تاذ
خيسسرت ىلع يسسيسسحتلا هلمع
نينؤكتملا ىدل ةيتلواقم ةفاقث
نم نيجرختملا اذكو
نيلماحلا ةينيؤكتلا تاسسسسؤؤملا
اهديوزت بناج ىلإا ،عيراسشمل
هيجؤتلا و لابقتسسلا بتاكمل
تايجاحب ةقلعتملا تايطعملاب
.لغسشلا قؤسس

يواخيسش ماسصع

طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تع˘˘˘˘سضو
ةيلؤ˘ل ن˘ما˘سضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
رب˘ع ا˘سصا˘خ ا˘م˘سسق11 ةماع˘ن˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا
تاجايتحلا يوذ ةئف نم لافطألا
يسسردملا لؤخدلا مسسرب ةسصاخلا
.1202‐0202 ديدجلا

ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ما˘˘سسقألا هذ˘˘ه م˘˘سضتو
صسرادم01 ر˘ب˘ع ةد˘جاؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءاهز ةدحاو ةطسسؤ˘ت˘مو ة˘ي˘ئاد˘ت˘با

نم اثانإا61 مهنيب نم اذيملت37
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا يوذ
ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذ تا˘˘˘قا˘˘˘عإا)
ةفي˘ف˘خ ة˘ي˘كؤ˘ل˘سس تا˘بار˘ط˘سضاو
.(اهريغو ةيعمسس تاقاعإاو
راطإا يف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘تو
يؤ˘˘بر˘˘ت˘˘لا جا˘˘مدإلاو ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا

لخاد ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ة˘ي˘قا˘ف˘تل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو ،ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

نيب قيسسنتلاو نواعتلل ةكرتسشم
يعا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا ي˘ت˘ير˘يد˘م
جامدإاب قلعتت ،ةيلؤلا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لاو
ةينهذ˘لا تا˘قا˘عإلا يوذ لا˘ف˘طألا

يوذو ،دحؤتلا لافطأاو ةيسسحلاو
طسسؤلا يف ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا تا˘قا˘عإلا
ح˘ت˘ف˘ب كلذو يدا˘ع˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
تاسسسسؤؤم نمسض ةسصاخ ماسسقأا
.ةيلؤلا ربع ميلعتلاو ةيبرتلا

هذ˘ه دد˘ع ر˘ب˘كأا د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘ي و اذ˘˘ه
3 ؤحنب ةيرسشم ةيدلبب ماسسقألا
ة˘ط˘سسؤ˘˘ت˘˘م ر˘˘ب˘˘ع كلذو ما˘˘سسقأا

حتف اميف ،نيتيئادتبا نيتسسردمو
نيمسسقو ءارفسصلا نيعب نيمسسق
لكب ادحاو امسسقو ةلسسع ةيدلبب
را˘م˘ع ن˘ب ن˘م˘كمو ة˘ما˘ع˘˘ن ن˘˘م
يفو.ليلخ نب نيعو صضؤيبلاو
تاذ تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس را˘˘˘˘طإلا صسف˘˘˘˘ن
مسسؤملا ةقÓ˘ط˘نا ع˘م ة˘ير˘يد˘م˘لا

0202/1202 ديدجلا يسساردلا
نم ل˘ف˘ط412 ؤحن˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ىلع ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ
تاسسسسؤؤم3 ىؤ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسم
عا˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
نماسضتلاو يعامت˘جلا طا˘سشن˘لا
.ةيلؤلاب
تسصسصخ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةبيق˘ح فلآا7 ةير˘يد˘م˘لا تاذ
تاودأا يؤتحت ةيناجم ةيسسردم
ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘سسرد˘˘م
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
م˘سسؤ˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ةزؤ˘ع˘م˘لا
عرسش يتلاو ،يلاحلا يسساردلا
نيديفتسسملا ىلع اهعيزؤت يف
نوؤؤ˘سشلا ة˘ن˘ج˘˘ل ن˘˘م فار˘˘سشإا˘˘ب
ةعباتلا ةيفاق˘ث˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.يئلؤلا يبعسشلا صسلجملل

يبلسش ءانه

اثانإإ61 مهنيب نم إذيملت37 ءاهز مسضت

ةماعنلا يف سسرادمب ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ لافطأ’اب اسصاخ امسسق11 حتف

ةماقإا مÓتسسا بيرق امع بقتري
ريرسس0001 ـل عسستت ةيعماج
ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا» ة˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت
نأا املع ،يقاؤبلا مأاب «يديهم
دج ةبسسن تغلب زاجنإلا لاغسشأا

.ةمدقتم
تاذ ريدم ،يبيد ريهز حسضوأا
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ي˘ف ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا

،ةريخألا رقمب صسمأا لوأا اهدقع
كسشؤت ةيعماجلا ةماقإلا هذه نأا
يف اهتياهن ىلع اهزاجنإا لاغسشأا

.اهزيهجت ةيلمع راظتنا
د˘ب˘ع د˘ير˘˘ف زر˘˘بأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ،يوÓ˘˘˘لا
اذ˘ه صشما˘ه ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةبسسن نأا ،ةفاحسصلا عم ءاقللا
ةيعماجلا ةماقإلا لاغسشأا مدقت
اهزاجنإا يراجلا (ريرسس0001)
«ر˘سصن˘لا» ي˘ح˘˘ب ع˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ىلإا تلسصو يقاؤبلا مأا ةنيدمب
5 نأا ىلإا اريسشم ،ةئاملاب59
ةيقبتملا لاغ˘سشألا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

يتلا ةيجراخلا ةئيهتلاب قلعتت
ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا تد˘˘˘ن˘˘˘سسأا
،ةيمؤمعلا تازيهجتلا ةيريدمل

مسسا قÓطإا مت دق هنأا ىلإا اتفل
ىل˘ع «يدا˘ه د˘م˘ح˘م» د˘ي˘ه˘سشلا

.يعماجلا قفرملا اذه
˘˘مأا ة˘˘يلو ر˘˘فؤ˘˘ت˘˘ت ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
تاماقإا9 ىلع ايلا˘ح ي˘قاؤ˘ب˘لا

يبرعلا» ةعماجل ةعبات ةيعماج
 .«يديهم نب

صش.Òهز

ةئاملاب59 تغلب لاغسشألإ مدقت ةبسسن
ابيرق يقاوبلا مأاب ريرسس0001 ـب ةيعماج ةماقإا مÓتسسا وحن
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688209ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر12ـل قفإوملإ0202 ربمفون7تبسسلإيلحم
يريخلإ لمعلل ةيرئإزجلإ ةمظنملإ اهتجمرب

يراجلإ ربمفون51 ىلإإ01 نم ةرتفلإ يف يناسسنإلإو
ةدئافل بيرقلا يف ةينماسضت ةلفاق
راسشبب تايدلب ةدعب ةزوعم تÓئاع

ةيرئازجلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا مز˘ت˘ع˘ت
،يناسسنإلاو يريخلا ل˘م˘ع˘ل˘ل
ةدئافل ةينماسضت ةلفاق ميظنت

تايدلب ةدعب ةزؤعم تÓئاع
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ،را˘سشب ة˘يلؤ˘ب
51 و01 نيب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا
تحسضوأايراجلا رب˘م˘فؤ˘ن

ة˘سسي˘˘ئر ،ة˘˘م˘˘ير˘˘ك رؤ˘˘سشا˘˘ع
،ةمظنملل ي˘ئلؤ˘لا بت˘كم˘لا
ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
هذه نأا ،صسمأا لوأا اهب تلدأا
001 فده˘ت˘سست˘سس ةردا˘ب˘م˘لا

هزارك تايدلبب ةجاتحم ةلئاع
يدؤ˘˘م˘˘ي˘˘تو ر˘˘ي˘˘سضخ دلوأاو
تا˘ع˘م˘ج˘ت اذ˘ك و ،با˘˘سسكو
زكارملا نع ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘كسس
اهنيب نم ،ةيلؤلل ةيرسضحلا
يهو ،نيراغميتو قرسش تنب
عم ةينماسضت ة˘تا˘ف˘ت˘لا ل˘ث˘م˘ت
.تÓئاعلا هذه
ة˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘سست˘˘سسو
ة˘مؤ˘عد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ن˘م ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘ب
ديد˘ع ع˘يزؤ˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب صضار˘˘˘˘غألا
يوذ˘˘ل ة˘˘يودأاو تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ب
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا صضار˘˘˘˘˘مألا

تايتفلل صسورعلا تازيهجتو
،جاوز˘لا ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
صسبÓم عيزؤت ىلإا ةفاسضإلاب
ا˘سضيأا م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك ،ة˘يؤ˘˘ت˘˘سش
ادرط051 ي˘لا˘م˘جإا ع˘يزؤ˘ت

ةلفا˘ق˘لا ة˘لؤ˘ج لÓ˘خ ا˘ي˘ئاذ˘غ
ر˘سسألا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ةزؤ˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيندعم هايم ةروراق000.4
.خبطملا تاودأاو
ة˘ل˘فا˘ق˘لا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سضت˘يو
ةيعؤت تÓمح طيسشنت اسضيأا
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا نأا˘˘سشب
عيزؤتو ،دجتسسملا «انورؤك»
يمÓ˘ه˘لا ل˘ئا˘سسلا تارورا˘ق
صسراد˘˘˘م˘˘˘لا بÓ˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘سصا˘ن˘ع ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بلا
طا˘ب˘˘سضو ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘لا
هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
ي˘ف د˘جؤ˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ةحئاجلا هذه ةحفاكم ةهجاو
بتكملا ةسسيئر تزربأا امك
ةيرئازجلا ةمظنمل˘ل ي˘ئلؤ˘لا
،يناسسنإلاو يريخلا ل˘م˘ع˘ل˘ل
تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا
ة˘˘جرد ع˘˘فر˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
نا˘كسس طا˘سسوأا ي˘ف ي˘˘عؤ˘˘لا

تاعمج˘ت˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه
ةلفاقلا هذهب ةينعملا ةينكسسلا
صصؤ˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
بجؤ˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
ةحئاج يسشفت عنمل اهذاختا
ىلإا تراسشأا و ،«91‐ديفؤك»
زكارملا ىلإا تارايز ةجمرب
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
زكرم اهنيب نم ،ةفدهتسسملا

ميدقتو ،زازركب لكلا ليسسغ
ؤحن لبق نم ىسضرملل اياده
يف اكراسشم اًؤسضع نيرسشع
.ةمظنملا نم ةلفاقلا هذه

زوزع حلاسص

ببسسب جوتنملإ يف داح صضافخناب تاعقوت
راجسشألإ تإرسشع تمهتلإ يتلإ فيسصلإ قئإرح
وزو يزيتب نوتيزلا ينج ةلمح حاتتفا
ي˘ن˘ج ة˘ل˘م˘ح صسمأا تق˘ل˘ط˘˘نا
0202/1202 نؤ˘˘ت˘˘يز˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م وزو يز˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب

ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف كلذو ،ة˘˘˘قزاز˘˘˘˘ع
يف داح صضافخنا˘ب تا˘ع˘قؤ˘ت
قئارح ةيفلخ ىلع ،جؤتنملا
تم˘˘ه˘˘ت˘˘لا ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا

.راجسشألا تارسشع
،ح˘ي˘جا˘ه ة˘ي˘˘ما˘˘سس تح˘˘سضوأا
،نؤت˘يز˘لا ة˘ب˘ع˘سشب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ةيحÓفلا حلاسصملا ةير˘يد˘م˘ب
م˘ظ˘ن ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
دؤلؤم» ةفاقثلا راد ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ب
لؤ˘ح ة˘˘قزاز˘˘ع˘˘ب «ير˘˘م˘˘ع˘˘م
نؤ˘ت˘يز˘لا جا˘˘ت˘˘نإا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت»
اهنأا ،«نؤتيزلا تيز ةيعؤنو
034.7 يلاؤح جاتنإا عقؤتت
نؤتيزلا تيز نم رتل نؤيلم
ل˘با˘ق˘م ،ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
نم رثكأاب ردق يسسايق جؤتنم
صسف˘ن ن˘م ر˘ت˘ل نؤ˘ي˘ل˘˘م91
ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
ةثدحتملا ترسسفو ،ةيسضاملا

نؤتيز» عباطب ةيعسضؤلا هذه
ةيبلاغ لكسشي يذلا «لÓمسش
ة˘يلؤ˘لا˘ب نؤ˘˘ت˘˘يز˘˘لا لؤ˘˘ق˘˘ح
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لاو
نسس مدق˘ت ن˘ع ةوÓ˘ع،ة˘ن˘سسب
با˘ي˘˘غو نؤ˘˘ت˘˘يز˘˘لا را˘˘ج˘˘سشأا

.لؤقحلاب ةيانعلا رسصنع
ة˘ف˘لا˘خؤ˘ب ع˘جرأا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘ح˘˘سصلا صشت˘˘ف˘˘م ،ي˘˘˘سسا˘˘˘ق
اذ˘ه ،ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا

ى˘لإا بق˘تر˘م˘لا صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نلا
نؤ˘ت˘يز˘لا تا˘حا˘سسم صصل˘ق˘˘ت
يتلا قئارحلا ءار˘ج ة˘يلؤ˘لا˘ب
لب تارسشع ىلع ايؤنسس يتأات
ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘˘كه˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘م
ا˘م˘ي˘سسل ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘سشألا
،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف .نؤ˘ت˘يز˘˘لا

ريدم ،فؤلخ˘م بيا˘ع˘ل ط˘بر
صضافخنا ،ةيحÓفلا حلاسصملا

هذه ردقم˘لا نؤ˘ت˘يز˘لا دودر˘م
ي˘ف را˘ط˘ن˘˘ق11ـب ة˘˘ن˘˘˘سسلا
˘مد˘ع ى˘لإا ،د˘حاؤ˘لا را˘ت˘كه˘˘لا
را˘م˘ث˘لا م˘ج˘ح ي˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا

يذلا رامثلل رخأاتملا ينجلاو
ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘نا˘ي˘حأا ل˘سصاؤ˘˘ت˘˘ي
ى˘لإا يدؤؤ˘ي ا˘م ،صسرا˘م ر˘ه˘سش
.ةيلاؤملا ةنسسلا معارب نادقف
هذه ين˘ج˘لا ة˘ل˘م˘ح فد˘ه˘ت˘سستو
ةيلامجإا ةحاسسم ةقطنملاب ةنسسلا

م˘سضت را˘ت˘˘كه561.53 ن˘˘˘˘م
،نؤ˘ت˘يز ةر˘ج˘سش509.885.3
ـب عقؤتملا دودرملا ردقي اميف
راطنقلا يف تيزلا نم ارتل91
ماقرألا قفو ،نؤتيزلا نم دحاؤلا
ي˘ت˘لا ،ح˘ي˘جا˘ه ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ينجب مايقلاب نيجتنملا تسصوأا

هعسضوو ة˘عر˘سسب م˘ه˘لؤ˘سصح˘م
ىلع لم˘ع˘لا ع˘م ،ق˘يدا˘ن˘سص ي˘ف
84 فرظ يف جؤتنملا ليؤحت
ة˘˘ي˘˘عاد ،ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج د˘˘ع˘˘ب ة˘˘عا˘˘سس
اهحتف ىلإا رسصاعملا باحسصأا

.ةلمحلا ةقÓطنا عم ةازاؤم
حياسش دلاخ

ةيئإوهلإ تافيكملإ نم ةدحو029و ةديدج ةلواط0003و يسسرك0006

ةلقروب سسردمتلا طورسش نيسسحتل ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ةدئافل ةديدج ةيجوغاديب تازيهجت
‐0202 ةديدجلإ ةيسسإردلإ ةنسسلإ راطإإ يف ةلقرو ةيلوب ةيميلعتلإ رإوطألإ فلتخم يف ةيوبرتلإ تاسسسسؤوملإ تدافتسسإ

رمألإ قلعتيو ،ذيمÓتلل صسردمتلإ طورسش نيسسحت فدهب ،ىرخأإ لئاسسوو ةديدج ةيجوغإديب تإزيهجت نم1202
اهنم ةيئإوهلإ تافيكملإ نم ةدحو029 بناج ىلإإ ،ةديدج ةلواط000.3 و يسسرك000.6 هعومجم امب صصوسصخلاب

.اهحيلسصت ديعأإ ىرخأإو ةديدجلإ

ا˘م˘ئاد دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ ن˘˘م˘˘سضو
يسساردلا مسسؤملا لÓخ متيسس
000.6 نم رثكأا ءانتقا يلاحلا

و تلوا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘˘حو
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘فا˘˘سضإلا ي˘˘سسار˘˘كلا

،يئادتبلا ميل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م
ديدجتو زيهجتب حمسسيسس امم
دا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م عؤ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘جؤ˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
.ةيلؤلاب ةيئادتبلا صسرادملا

«مÓسسلا» ـل رفؤت امل اقفوو اذه
تد˘سصر د˘ق˘ف ،تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ن˘م
ن˘م˘سض ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأا

لجأا نم تاي˘ناز˘ي˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
د˘يد˘ع م˘ي˘مر˘تو ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا
اميسسل ةيميلعتلا تاسسسسؤؤملا

ربع يئادت˘بلا رؤ˘ط˘لا صسراد˘م
كل˘˘ت تل˘˘م˘˘سش ثي˘˘ح ،ة˘˘يلؤ˘˘˘لا
ميمرتو ءÓطلا ةداعإا تايلمعلا
،فق˘سسألاو نارد˘ج˘لاو ة˘ي˘ن˘فألا

لؤ˘خد˘لا ز˘˘ي˘˘م˘˘تو.اهريغو
‐0202 ديد˘ج˘لا ي˘سسرد˘م˘لا

حتفب ة˘ل˘قرو ة˘يلؤ˘ب1202
ة˘يؤ˘˘بر˘˘ت تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م01
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ةد˘يد˘˘ج

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘بلا
ا˘م˘م ،ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ن˘ي˘ت˘˘ط˘˘سسؤ˘˘ت˘˘م
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘فر˘˘˘ي

ى˘لإا ن˘يرؤ˘ط˘لا ي˘ف ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا
343 ا˘ه˘ن˘م ة˘سسسسؤؤ˘م064
.ةطسسؤتم711 و ةيئادتبا

بوبعسش كلملإ دبع

رؤطلا يف8 ـب قلعتي رمألا
ةعسسؤت مسسق481 و يئادتبلا
لكايهلا نم ددع مÓتسسا
مسسؤملا مسسرب ةيسسردملا
ةفلجلا يف ديدجلا يسساردلا
ةيلؤب ةيبرتلا عاطق ززعت
يسساردلا مسسؤملا مسسرب ،ةفلجلا
(0202‐1202) ديدجلا
لكايهلا نم ددع مÓتسساب
راؤطألا فلتخم يف ةديدجلا
8 يف لثمتت ،ثÓثلا ةيميلعتلا

يئادتبلا رؤطلا يف تاسسسسؤؤم
تاذ يف ةعسسؤت مسسق481 و
يف ةلاحم ل مهاسستسس ،رؤطلا
.عاطقلا ةريظح عيسسؤت
عاطقلا ىلع نؤمئاقلا فسشكو
يسسردملا لؤخدلا ةبسسانمب
ميلعتلا يرؤطل ةبسسنلاب
اذه نأاب ،يؤناثلاو طسسؤتملا
مÓتسسا هيف مت ديدجلا مسسؤملا

مسسق04 و ايسسردم امعطم42
رؤطلل ةبسسنلاب ،ةعسسؤت
يف ةدحاو ةسسسسؤؤمو طسسؤتملا
مسسق04 اذكو ،يؤناثلا رؤطلا
.رؤطلا تاذ يف ةعسسؤت

دعاقمب قحتلا هنأا ،ركذلاب ريدج
يرؤطل ةبسسنلاب ةسساردلا
نم ديزأا يؤناثلاو طسسؤتملا

ةذيملتو ذيملت فلأا131
جؤف538.3 ىلع نيمسسقم
ميظنت مت ةراسشإÓلو.يؤبرت
فرسشأا يذلا ،يمسسرلا حاتتفلا

ةيعمب ،ةيلؤلا يلاو هيلع
ةيركسسعلاو ةيندملا تاطلسسلا
ةيؤناث ىؤتسسم ىلع،ةيلؤلل
مت يتلا ،«يوانفح فيسض»
«ةيليؤج5» يحب ارخؤؤم اهزاجنإا
ةبسسانملابو ،ةيلؤلا ةمسصاعب
تاءارجإلا ىلع ،يلاؤلا فقو
يدافتل ةذختملا ةيزارتحلا
»91‐ديفؤك» ءابؤب ةباسصإلا

طسسؤلا يف هيسشفت رطاخمو
.يسسردملا

ق.نيدلإ رون

ةل˘م˘ح ،ةر˘يؤ˘ب˘لا ة˘يلؤ˘ب تق˘ل˘طأا
ربع ةع˘سساو ر˘ي˘ه˘ط˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيؤ˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لاو ند˘م˘لا
صسوريف راسشتنا ة˘ه˘جاؤ˘م فد˘ه˘ب
ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘˘لا «91‐ديفؤك»
تلا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
،ةريخألا عيباسسألا لÓخ ةباسصإلا

قرطلا ،ةيلمعلا هذه تفدهتسساو
تاسسسسؤؤملاو ندمل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘حاؤ˘سضو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
لؤ˘˘ل˘˘سشبو ةر˘˘يؤ˘˘ب˘˘لا تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
˘˘˘ما˘˘˘˘سسب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو ما˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصألاو
.ةلادسشمو ةيرسضخألاو
فل˘كم˘لا ،ل˘ج˘ع˘ل صشر˘ط˘ل را˘سشأا
ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘يلؤ˘˘˘لا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘سصتلا˘˘˘˘ب
اهب ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم ى˘˘لإا ،صسمأا

ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملاو تايدلبلاو
نم ،ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ف «ف˘ي˘ظ˘ن»

ةيداملا اه˘ل˘ئا˘سسو د˘ي˘ن˘ج˘ت لÓ˘خ
.ةيرسشبلاو

مزÓملا دافأا ،هتاذ قايسسلا يف
ف˘ل˘كم˘لا ،تاد˘ب˘ع ف˘سسؤ˘˘ي لوأا
،ةيندملا ةيامحلا ىدل لاسصتلاب
ل˘ئا˘سسؤ˘لا ل˘ك د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا
ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يرور˘˘سضلا
.اهيحاؤسضو صسرادملاو ندملا

ريدم ،بياعل دمحم قد هتهج نم
،ة˘يلؤ˘لا˘ب ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
صصؤ˘سصخ˘˘ب ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا صسؤ˘˘قا˘˘ن
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
نم ارذحم ،ة˘يلؤ˘لا˘ب «ا˘نورؤ˘ك»
لكسشب ةباسصإلا تلاح عافترا
اذه يف د˘كأاو ،ق˘ل˘ق˘لا ي˘عد˘ت˘سسي
ي˘ف عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست دد˘˘سصلا

ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا تلا˘˘˘˘ح
ع˘ف˘تراو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا˘˘ب
ةر˘˘˘˘سسألا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
73 ىلإا31 نم تايفسشتسسملاب

‐ةحسصلا ريدم لؤقي ‐ ةئاملاب
يخارتلاب ةيعسضؤلا هذه ارسسفم
ةيئاقؤلا د˘عاؤ˘ق˘لا مار˘ت˘حا مد˘عو
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا لؤ˘˘˘كؤ˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ءاد˘ترا رار˘غ ى˘ل˘ع ،يزار˘˘ت˘˘حلا
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو ي˘˘قاؤ˘˘لا عا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا
فسسأاتو ،ري˘ه˘ط˘ت˘لاو يد˘سسج˘لا
ةلاب˘مÓ˘لاو ي˘خار˘ت˘ل˘ل ،بيا˘ع˘ل
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
ىدأا يذلا ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا تاءار˘جإلا

ي˘ف عا˘ف˘ترلا اذ˘ه ى˘لإا ه˘ب˘˘سسح
ي˘˘ف زر˘˘بأاو ،ة˘˘با˘˘سصإلا تلا˘˘˘ح
مار˘ت˘حا ةرور˘سض ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا
يئاقؤلا يحسصلا لؤكؤ˘تور˘ب˘لا

نم ةيسسردملا تاسسسسؤؤملا ربع
،صسوريفلا راسشتنا ةهجاؤم لجأا

هبتسشم تلاح ليجسست » :لاق و
تاسسسسؤؤم˘لا صضع˘ب ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ف
.«رذحلا انم بلطتي

ب.نيدلإ رسصن

ةلإدسشمو ةيرسضخألإو ماسسب نيع ... مانسصألإو لولسشبو ةريوبلإ تايدلب تفدهتسسإ
ةريوبلا يف «انوروك» ت’اح ددع عافترا دعب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاو ندملا ريهطتل ةعسساو ةلمح

ازاهج ةمدخلا زيح ،صسمأا لوأا لخد
ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘ج˘سسكألا˘ب ن˘يؤ˘م˘ت˘ل˘˘ل
كلذو ،ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل فلآا01 ةرد˘˘ق˘˘ب
يعماجلا يئاف˘سشت˘سسلا ز˘كر˘م˘لا˘ب
،ةنيطنسسقب «صسيداب نبا رؤتكدلا»
يبطلا داتعلا اذه هجؤي نأا ىلع
ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا د˘حأا ه˘ب عر˘ب˘ت يذ˘˘لا
(ن˘كسسلا عا˘ط˘ق ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم)
د˘يوز˘ت˘لا ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسا نا˘˘م˘˘سضل
ةحلسصم˘ب ا˘م˘ي˘سسل ن˘ي˘ج˘سسكألا˘ب
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا صضار˘˘مألا
ى˘سضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ة˘يا˘عر˘لا˘˘ب
.«91‐ديفؤك» ـب نيباسصملا
،صشؤ˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ك ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘سضوأا
مÓعإلاو لا˘سصتلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
عاطقل ةعباتلا ةسسسسؤؤملا هذهب
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ناز˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘˘سضو نأا ،صسمأا
فدهي ،نيجسسكألاب ن˘يؤ˘م˘ت˘ل˘ل
ن˘يؤ˘م˘ت م˘ي˘عد˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘سسا˘˘سسأا

ةدؤجؤملا حلا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ف˘سسلا ءز˘ج˘لا ي˘ف
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ن˘˘˘م ة˘˘˘نؤ˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
ةحارجو ةيبطلا تلاجعتسسلا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ةد˘˘حوو با˘˘˘سصعألا
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا صشا˘˘ع˘˘نإلاو ى˘˘˘ل˘˘˘كلا

ةيليمجتلا ةحارجلاو قورحلاو
.نيجسسكألاب

هذ˘˘ه نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
انا˘سسح˘ت˘سسا تقل ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا

ةأاسشنملا هذه ىلع نيمئاقلا طسسو
ى˘˘لإا ا˘˘سسا˘˘سسأا ي˘˘مر˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ىسضرملاب لفكتلا فورظ نيسسحت
نم ءاؤسس ةرؤ˘كذ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا˘ب
نم نيمداقلا كئلوأا وأا ةنيطنسسق
ىلع ،ةرواجملا ةيقرسشلا تايلؤلا

.ةملاقو يقاؤبلا مأاو ةليم رارغ
5 ةردقب Óثامم ازيهجت نأا ركذي
ن˘يؤ˘م˘ت˘لا م˘عد˘ل ه˘جؤ˘م ر˘ت˘ل فلآا
زيح لخد دق ،يبطلا نيجسسكألاب
ةحلسصمب نيرهسش ذنم لÓغتسسلا
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب «ءا˘˘ن˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘با»
.يعماجلا يئافسشتسسلا
ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘ت
ةنيطنسسقل ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
فلأا08 نع لقي ل ام ايمؤي كلهتسسي
ربتعي مجح ؤهو نيجسسكألا نم رتل
 .ينطؤلا ىؤتسسملا ىلع «مهألا»

ءامسسأإ يزاغ

«انوروك» يسشفت رإرمتسسإ لظ يف ةداملإ هذهب ةيدعملإ صضإرمألإ ةحلسصم ديوزت رإرمتسسإ نامسضل
ذيفنتلا زيح ةنيطنسسقب يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملاب يبطلا نيجسسكأ’اب نيومتلا زاهج عسضو
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ددهي ديدج ةنادإا ليلد
ةظلغم تابوقعب ويسست’

ريراقتلا تدكأا
ةيفاحسصلا
يدا˘˘˘˘˘˘ن نأا˘˘˘˘˘˘ب

ؤيسستل
يلاطيإلا
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ةديدع تامزأا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
تاباسصإاب

ن˘ي˘ب ا˘نورؤ˘˘ك
نأاب فحسصلا تدكأا ثيح هفؤفسص
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا غÓ˘بإا ي˘˘ف ل˘˘سشف يدا˘˘ن˘˘لا
تا˘با˘سصإا˘ب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
.نيبعÓلا

عؤ˘سضؤ˘م˘لا لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا صصن˘يو
بجي هنأا ىلع يلاطيإلا يرودلاب
يف ةيلحملا ةيحسصلا ةئيهلا غÓبإا

وأا بعل ةباسصإا دؤجو تؤبث لاح
.انورؤك صسوريفب رثكأا

ؤ˘ي˘سستل نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا ترا˘˘سشأاو
ن˘˘˘م يأا ن˘˘˘ع غÓ˘˘˘بإلا ي˘˘˘ف ل˘˘˘سشف

مهرابتخا ةجيت˘ن تنا˘كو م˘ه˘ي˘ب˘عل
يرودلا يف مهتارابم لبق ةيباجيإا
عؤبسسألا ؤ˘ن˘يرؤ˘ت د˘سض ي˘لا˘ط˘يإلا
.يسضاملا

ي˘˘ل˘˘ي˘˘بؤ˘˘م˘˘يإا ور˘˘˘ي˘˘˘سش جاردإا م˘˘˘تو
افيل صساكؤلو اسشؤكارتسس صسامؤتو
ؤنيرؤت ةارابمل قيرفلا ةمئاق يف
مهتارابتخا ةجي˘ت˘ن تنا˘ك ؤ˘ل ى˘ت˘ح
لاطبا يرود ةارابم لبق ةيباجيإا
.غرؤب بؤلك مامأا ابوروأا

يف افيلو يليبؤميإا نم اًلك لخدو
م˘جا˘ه˘م˘لا ح˘ج˘نو ي˘نا˘ث˘لا طؤ˘˘سشلا
فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
.ءازج ةلكر نم ؤيسستÓل لداعتلا

لبق اًددجم يثÓثلا داعبتسسا متو
يسضاملا ءا˘ع˘برألا ق˘ير˘ف˘لا ةارا˘ب˘م
مهتباسصإا تبث امدعب تينيز مامأا
دا˘ح˘تÓ˘ل ا˘ًق˘فو ا˘نورؤ˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
.مدقلا ةركل يبوروألا

يسضايرلا ريدملا يرات يلغيإا لاقو
دقل’’ :تينيز ةارابم لبق قيرفلل
ةدا˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ن˘˘ير˘˘جأا
ا˘ن˘ف˘سضت˘سساو ي˘سضا˘م˘لا عؤ˘ب˘˘سسألا

˘ما˘ع˘لا ي˘عد˘م˘لا بت˘كم ن˘م ةرا˘يز
ع˘ي˘م˘ج م˘ي˘ل˘سست˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘قو ن˘˘ي˘˘تر˘˘م
.تاسصؤحفلا

ةًرم تارا˘ب˘ت˘خلا ا˘ن˘ير˘جأا’’ :ع˘با˘تو
تب˘سسلاو ة˘ع˘م˘ج˘˘لا ي˘˘مؤ˘˘ي ىر˘˘خأا

كلذ˘لو ة˘ي˘ب˘ل˘سس ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا تنا˘˘كو
.’’دحألا مؤي اؤبعل
فر˘˘سصت تح˘˘ت ن˘˘ح˘˘˘ن’’ :فا˘˘˘سضأاو
ةحارب رعسشنو قلط˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
را˘ظ˘ت˘نا لإا ا˘ن˘ع˘سسي لو ر˘ي˘˘م˘˘سضلا
.’’ةيئاهنلا جئاتنلا

ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا’’ :ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
ن˘م ة˘عا˘سس ف˘سصن د˘ع˘ب ا˘ها˘ن˘ير˘˘جأا
ي˘˘بوروألا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا

صسف˘ن ق˘ب˘˘ط˘˘ناو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس تنا˘˘كو
هنإا ،اسشؤكارتسسو افيل ىلع ءيسشلا

ر˘ت˘نإا ع˘م ثد˘ح ا˘م˘˘ل اًد˘˘ج ه˘˘با˘˘سشم
.’’يميكح ةيسضق يف نÓيم
يف قورف دؤجو نم مغرلا ىلعو
داحتلاو يرودلا نيب تارابتخلا
لسشف ؤيسستل نأاو ودبي ،يبوروألا
ةيلحملا ةيحسصلا ةئيهلا غÓبإا يف
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حأا ن˘˘ع
.صسوريفلاب
ماعلا يعدملا بتكم ماق هرودبو
اًقيقحت حت˘ف˘ب ي˘لا˘ط˘يإلا دا˘ح˘تلا˘ب

تا˘˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلاو ؤ˘˘˘ي˘˘˘سستل د˘˘˘سض
يفحسصلا لؤكؤتوربلل ةلم˘ت˘ح˘م˘لا

ه˘نإا˘ف بنذ˘م يدا˘ن˘˘لا نأا تب˘˘ث ا˘˘ثإاو
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘بؤ˘ق˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت˘ب ر˘طا˘˘خ˘˘ي
.ةلؤطبلا نم داعبتسسلاو ةمارغلا

هباينأا نع رسشكي سشتيفوميهاربإا
ليل مامأا نÓيم طوقسس بقع

صشت˘ي˘فؤ˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز بل˘غ˘ت˘ي م˘ل
ةميزه ىلع يلاطيإلا نÓيم مجاهم
يرود˘لا˘ب ل˘ي˘ل ما˘مأا ة˘لذ˘م˘لا ه˘ق˘˘ير˘˘ف
عيرسس يديؤسسلا ىدب امك يبوروألا
ي˘ف ه˘لاد˘ب˘ت˘سسا م˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘ع بسضغ˘˘لا
ةريسسم ليل فقوأاو.يناثلا طؤسشلا
نم ةي˘لا˘خ˘لا ة˘ع˘ئار˘لا ير˘ي˘نؤ˘سسور˘لا
صسيمخلا مؤي ةارابم42 يف مئازهلا

ىلع0‐3 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب اور˘سسخ ا˘مد˘ن˘ع
بحا˘˘سص ما˘˘مأا ور˘˘ي˘˘سس نا˘˘سس بع˘˘ل˘˘م
بي˘تر˘ت لود˘ج˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
صشت˘ي˘فؤ˘م˘ي˘هار˘بإا أاد˘بو.يرودلا
متو قيرفل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا˘ب
ةقيقدلا يف صشتيبير يتنأاب هلادبتسسا

ةيفاحسصلا ريراقتلا تركذ امكو.16
ليدب˘ت˘لا ن˘م ا˘ًج˘عز˘ن˘م ىد˘ب ار˘بإا نأا˘ب
هلاعفأا دودر نم ةؤقب كلذ حسضوو
هنأا تدكأا يتلاو يلؤيب ؤنافيتسس هاجت
وأا ةجيتنلل ةبسسنلاب ءاؤسس اًديعسس صسيل

ريراقتلا تركذو.لكك قيرفلا ءادأل
اًديعسس نكي م˘ل صشت˘ي˘فؤ˘م˘ي˘هار˘بإا نأا˘ب
تب˘سسلا مؤ˘ي˘لا ه˘ئÓ˘مز˘ل ح˘سضؤ˘ي˘سسو
.تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةدؤ˘ع د˘˘عؤ˘˘م
ةارابملا دعب كلذ ىلع يلؤيب قلعو
ن˘م ،ه˘لا˘ق ا˘م ع˘م˘سسأا م˘ل’’ :لا˘ق ثي˘˘ح
هئادأا نع اًيسضار نكي مل هنأا حسضاؤلا

ؤمننسس ان˘ن˘كلو ق˘ير˘ف˘لا ءادأا كلذ˘كو
.’’يبلسسلا ءادألا اذه لÓخ نم اًسضيأا
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يجيورنلا هدلوم مامأا هقلأات دعب كوليو ىلع حيدملاب ليكي اتيترأا

بردم اتيترأا ليكيم ينابسسلا داسشأا
تافسصلا» ـب يزيلجنلا لانسسرآا قيرف
،كؤليو ؤج اهب عتمتي يتلا «ةسصاخلا

صصيمقب عئار ءادأا باسشلا مدق ثيح
هدلؤم ىلع1‐4 مهزؤف يف ،لانسسرأا
 .صسيمخلا ءاسسم يجيورنلا

ن˘م ة˘ثÓ˘ث ي˘ف اًرود كؤ˘ل˘˘يؤ˘˘ل نا˘˘كو
مؤسصخلا نم نينثا عفد امم ،فادهألا
لبق مهسسفنأا يف فادهألا ليجسست ىلإا
كابسشلا يف هسسفن بعÓلا لجسسي نأا
 .رخأاتم تقو يف
نم نآلا يناعي هنأا هبردم فرعي

مؤي ةارابم يف رايتخلا يف عادسص
هنكمي ثيح ،Óيف نؤتسسأا عم دحألا

ةارابم لوأا طسسؤلا طخ بعل حنم
زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف هل
 .مسسؤملا اذه
اًقح اًيؤق ناك هنأا دقتعأا’’ :اتيترأا لاق
عم اهب لماعتي يتلا ةقيرطلا ،هئادأا يف
تيأار ،هجسضن ىدم رهظت ةسصرف لك
ترثأات دقل اًسضيأا ي˘ف˘ح˘سصلا هر˘م˘تؤؤ˘م
رؤطتي هنإا اهب لسصاؤتي يتلا ةقيرطلاب
.’’ةحيحسصلا ةقيرطلاب
ه˘˘يد˘˘ل ،ه˘˘ب˘˘حأا بعل ه˘˘نإا’’ :فا˘˘سضأا
اهرهظيو ةسصاخلا تافسصلا صضعب
ؤه ءيسشلا ،هكؤلسسو هفادهأاو هئادأاب
تقؤ˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف ا˘ن˘˘يد˘˘ل نأا
 .’’اًقح هب قثأا انأا يلاحلا
ل ي˘ت˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه’’ :ع˘با˘˘ت
بابسشلا نيبعÓلا حنمل اهعم لماعتن
ى˘ل˘ع ا˘هذ˘خأا˘ن ة˘سسفا˘ن˘م هذ˘ه ،ة˘سصر˘ف
 .’’دجلا لمحم

نم تاراسصتنا ةثÓث لانسسرآا ققحو
اذ˘˘ه ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ثÓ˘˘ث
ىلع هرخأات نم مغرلا ىلع مسسؤملا
.يجيورنلا قيرفلا مامأا هسضرأا

ج˘ير˘خ ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م ح˘ن˘م˘ي م˘˘لو
تا˘يرا˘ب˘م ن˘م ة˘ق˘ي˘˘قد ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألا
نآلا ىتح زاتمملا يزيلجنلا يرودلا

لانسسرأا بعل ناك دقل ،مسسؤملا اذه
هفده لبق ىتح ،ديعب دح ىلإا زيمتملا
عز˘ت˘ناو ،د˘ي˘ج ل˘كسشب ه˘ل˘ج˘˘سس يذ˘˘لا
 .هيدي اتلكب هتسصرف

عاب˘ط˘نا كر˘ت ي˘ف ا˘ًسسئا˘ي كؤ˘ل˘يو نا˘ك
قيرفلا نم هداعبتسسا دعب ةسصاخ ،ديج
دلوأا’’ بع˘ل˘م ى˘ل˘ع زؤ˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
نم مغرلا ىلع دحألا مؤي ’’درؤفارت

ةمسساح ةريرمتو فده ىلع هلؤسصح
 .عؤبسسأا لبق كلادنود دسض
ى˘لإا م˘سضنا يذ˘لا با˘سشلا م˘ج˘ن˘لا لا˘˘ق
:هرمع نم ةعبارلا يف ؤهو لانسسرأا
ىلع ةارابم لك صضؤخأا طقف يننإا’’

تلزام انأا ،يتلحر نم ءزج اذه ةدح
يف ديج لكسشب بعللا لواحأاو ريغسص

 .’’ةسصرفلا يل حنسست ةرم لك
ةبيخ نم ملعتلا ىلإا جاتحأا’’ :فاسضأا
دسض قيرفلا يف يدؤجو مدعل لمألا

يسسف˘ن ةدا˘عإا م˘ث د˘ت˘يا˘نؤ˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
يف ق˘ثأا ا˘نأا ،ة˘ل˘ي˘ل˘لا ىر˘خأا ةر˘م بع˘ل˘ل
ةسصرف ينح˘ن˘م˘ي˘سس ه˘نأا ق˘ثأاو ر˘يد˘م˘لا

 .’’كلذ قحتسسأا امدنع
ءادألاو داجلا لمعلا لواحأا’’ :لسصاوو
يل حنسست امدنعو مؤيلا تلعف امك
يزيلجنإلا يرودلا يف بعلل ةسصرفلا
.’’هسسفن ءيسشلا لعفأا نأا لمآا ،زاتمملا

ر .ق ^

نأا ةيزيلجنا ةيفحسص ريراقت تفسشك
صضيف˘خ˘ت رر˘ق د˘ت˘يا˘نؤ˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
لؤ˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘ن ر˘ع˘سس
هي˘ن˘ج نؤ˘ي˘ل˘م35 ى˘˘لإا ا˘˘˘ب˘˘˘غؤ˘˘˘ب
ىلإا علطتي ثيح ،ط˘ق˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
فيسصلا يف طسسؤلا طخ بعل عيب
يف هنا˘كم ا˘ب˘غؤ˘ب د˘ق˘فو.لبقملا
رت˘سسسشنا˘م˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
ة˘ئ˘ي˘ط˘ب˘لا ه˘ت˘ياد˘ب بب˘سسب د˘ت˘˘يا˘˘نؤ˘˘ي
زكرملا دتيانؤي لتحي ثيح ،مسسؤملل
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘سشع صسما˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
لسصح نأا دعب زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

هتايرابم نم طقف طاقن عبسس ىلع
مهنأا دتيانؤي ررقو.ىلوألا تسسلا

يسسنرفلل حا˘م˘سسل˘ل داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
لكسشب صضفخم غلبم لباقم ليحرلاب

صسأاكب زئافلا ابغؤب طبتريو ،ريبك
’’درؤفار˘ت د˘لوأا’’ ي˘ف د˘ق˘ع˘ل م˘لا˘ع˘لا

 .2202 ماع فيسص ىتح
اب˘غؤ˘ب م˘سضب د˘يرد˘م لا˘ير ط˘ب˘تراو
بعÓلا ناك ثيح ،تقؤلا نم ةرتفل
يف ؤيبانرب˘لا ي˘ن˘ل˘ع ل˘كسشب لزا˘غ˘ي
 .مÓعإلا لئاسسو
بج˘˘ع˘˘م ؤ˘˘ه ناد˘˘˘يز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز

صسلجم ربخأا نأا دعب ابغؤبب فورعم
نديإاو هنطاؤم ديري هنأا لايرلا ةرادإا

 .ؤيبانرب ىلإا هتدؤع دنع درازاه
رياسشلؤسس رانؤغ يلوأا دقتفا امبرو
ؤسشناسس نوداج عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘سصر˘ف
˘مؤ˘ق˘ي لاز˘ي ل ه˘ن˘كل ،ف˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف
قؤسس يف ةريبكلا تاكرحتلا صضعبب
يد ناف ينود لؤسصو عم تلاقتنلا
نؤ˘سسن˘يدإاو صسي˘ل˘ي˘ت صسكي˘˘لأاو كي˘˘ب

تناك مسسؤملل هتيادب نكل .ينافاك
مامأا هسضرأا ىلع رسسخ ثيح ،ةنيابتم

‐6 ماهنتؤت قحسسو صسلاب لاتسسيرك
ىلع1‐2 لئاه زؤف ققح هنكل ،1
.لباقملا يف نامريج ناسس صسيراب

نآلا ا˘ب˘غؤ˘ب ة˘ق˘ف˘سص نؤ˘كت د˘قو
يف مهتبغر ببسسب ةبؤعسص رثكأا

صسيرا˘ب ن˘م ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك م˘سض
ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس
دقعل ا˘ًسضيأا ي˘با˘ب˘م ط˘ب˘تر˘ي ثي˘ح
لاقتنا نؤكتسسو2202 ماع ىتح
نم ريثكب ةف˘ل˘كت ر˘ث˘كأا م˘جا˘ه˘م˘لا
.ابغؤب عم دقاعتلا

هعيب لجأا نم ابغوب رعسس سضفخُي دتيانوي رتسسسشنام

يدان نأاب ةيفاحسصلا ريراقتلا تدكأا
يف اًيدج ركفي يلاطيإلا نÓيم رتنإا
مجاهم كيليم صشؤيداكرأا عم دقاعتلا
.قيرفلا مؤجه زيزعتل يلؤبان
نÓيم ر˘ت˘نإا نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ترا˘سشأاو
عم ةيلدابت ة˘ق˘ف˘سص د˘ق˘ع ي˘ف ر˘كف˘ي
ن˘˘سسكر˘˘يإا صضر˘˘ع˘˘ي˘˘سسو ي˘˘˘لؤ˘˘˘با˘˘˘ن
ا˘˘غدارو ؤ˘˘ن˘˘ي˘˘سست˘˘˘ي˘˘˘ف صسا˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مو
.ةقفسصلا نمسض نلؤغنيان
ةقفسصلا كلت دقع رتنإلا فدهتسسيو
ؤ˘ي˘نؤ˘ط˘نأا بغر˘ي ثي˘ح ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ي˘˘ف
حيسشرت متو مؤجهلا زيزعت يتنؤك

مجاهم ؤينيفريج لثم ىرخأا ءامسسأا
يسسليسشت مجن وريج هيفيلوأاو امراب
يف يدانلا رادار ىلع اؤناك نيذلاو
.ةقباسس تارتف
ىلع وريجو ؤينيفريج يئانثلا لظيو
عسضؤب ماقو يتنؤك تامامتها صسأار
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ا˘˘ًسضيأا كي˘˘ل˘˘ي˘˘˘م
.همؤجه زيزعتل ةحسشرملا

ةياهن ي˘ف كي˘ل˘ي˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
اًطبترم ناكو ي˘سضا˘م˘لا م˘سسؤ˘م˘لا
ي˘ف يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا˘˘ب
كا˘ن˘ه ن˘كت م˘ل ن˘˘كلو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

.ةسسؤملم تاسضوافم
ا˘تورا˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي نآلاو
صسكايأا مجن مسض ىلع ؤيليسسوأاو
ن˘م ا˘ًب˘ير˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لاو ق˘˘با˘˘سسلا
ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ا˘˘˘˘مور˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘م˘˘˘˘سضنلا
صسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ي كلذ˘كو ي˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا

.اًسضيأا انيتنرؤيف هبقاريو
ةقفسص د˘ق˘ع˘ل نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ى˘ع˘سسيو
كانهف كيليم عم د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لدا˘ب˘ت
ىلع ناك يذلاو ؤنيسستيف صسايتام
ن˘˘سسكر˘˘يإا كلذ˘˘كو ي˘˘لؤ˘˘با˘˘˘ن رادار
.نلؤغنيانو

يفناج يف كيليم ىلع سضاسضقنÓل ططخي نÓيم رتنإا
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ةمل˘كب ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا دا˘سشأا
راؤ˘˘˘ت˘˘˘˘كر˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا صسي˘˘˘˘ئر
يذلا هللا دبع نب يجاردلا

ةرور˘سضب ع˘ي˘م˘ج˘لا بلا˘ط
ن˘م د˘ي˘لا ي˘ف د˘ي˘˘لا ع˘˘سضو
دؤ˘ق˘ي صسي˘ئر ة˘ي˘كز˘ت ل˘جأا
عم ،نامألا رب ىلإا قافؤلا

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض
ح˘م˘سست تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘˘سضو
عيمج يف هسشاعنإاب قيرفلل
رسصأا دقو اذه ،تلاجملا
يدا˘˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
،د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م تا˘˘عار˘˘سصلا
ةيعمجلا ءاسضعأا نأا ركذي
ى˘˘ل˘˘ع اؤ˘˘ق˘˘˘فاو ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
يبدألاو يلاملا نيريرقتلا
تناك ثيح ،9102 ةنسسل
اهسسفن فيرا˘سصم˘لا ة˘م˘ي˘ق
31 ـب ل˘ي˘خاد˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
يف ،نؤيلم006و ارايلم
هتميق ا˘م ق˘ي˘ثؤ˘ت م˘ت ن˘ي˘ح
نؤيلم006و ارايل˘م21
. نؤيدك

ةماعلإ ةيعمجلإ
ةجمربم ةيباختنلإ

ربمفون41 موي
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ع˘˘سضو م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع تا˘ح˘ي˘سشر˘ت

تقلطناو ،صشؤسشيع لامج
ةيادب تافلملا مÓتسسا يف

ىلإا0202 ربمفؤن5 نم
نم ايمؤي ،ربمفؤن9 ةياغ
احابسص ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ة˘عا˘سسلا
ة˘سسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا ى˘˘لإا

ة˘ن˘ج˘ل ع˘سضو م˘˘تو ،ءا˘˘سسم
نم نؤكتت يتلا نؤعطلا

ق˘ل˘ط˘ن˘تو ،ي˘لادو ة˘˘قرارز
ربمفؤن01 مؤي اهلمع يف

ة˘عا˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع0202
ةياغ ىلإا احابسص ةعسساتلا

ىلع0202 ربم˘فؤ˘ن11
،ًءاسسم ة˘سسما˘خ˘لا ة˘عا˘سسلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نأا هر˘كذ ر˘يد˘ج
نم لك يف ةقثلا تعسضو
ي˘ف ف˘ي˘˘سصؤ˘˘لو ي˘˘لؤ˘˘ل˘˘م
. ماهملا ميلسست ةنجل

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتإ

يراجلإ ربمفون41ـلإ يف ةيباختنلإ ةيعمجلإ

قافولا تيب يف فوفسصلا ديحوتب بلاطو ةيسسامح ةبطخ ىقلأا يجاردلا

فيطسس قافو

مت نأا دعب كلذو صسيمخلا ةيسشع اريخأا ةملعلا ةيدؤلؤم قيرف ةمزأا تجرفنا
يتلاو قيرفلا رييسست يف ةكرسشلا حلاسصل يواهلا يدانلا لزانت ىلع قافتلا
صسيئر فرط نم هدقع مت يذلا عامتجلا ءاج دقو اذه ،يسشاورك اهدؤقي
تاعاسس5 نم رثكأا ماد يذلاو ،فيطسس يلاوو ةرئادلا صسيئر اذكو ةيدلبلا

ةطؤلاخلا » نأاو ةسصاخ ،اريثك راسصنألا دعسسأا ام ،ديدجلاب يدانلل ةحلسصم
املثم تابادتناب مؤقي ل هتلعجو ،اريثك هيف ترثأا قيرفلا اهسشياع يتلا »
. عئاسضلا لدب تقؤلا يف تءاج اهنأا امب عيمجلا ديري ناك

ةينفلإ ةسضراعلإ فلم قلغ لجأإ نم نمزلإ عراسسي يسشإورك
نييعت ثحب لجأا نم نآلا نمزلا عم قابسس يف يسشاورك صسيئرلا دجاؤتي
لك ةقفسص عايسض دعب كلذو ،يراجلا مسسؤملا لÓخ قيرفلا دؤقي بردم
ةقفسص اسضيأا تعاسض امك ،بورخلا ةيعمج راتخا يذلا رازخ يداهلا نم
فارطألا صضعب نأا ركذي ،ديعلا مؤغلسش لÓه راتخا يذلا ةطارعؤب بردملا
يذلا حرتقملا ؤهو ،ةينفلا ةسضراعلا صسأار ىلع عبسس بردملا ءاقبإا تحرتقا

. ةمداقلا تاعاسسلا يف هيلإا ءؤجللا متي نأا حسشرملا نم
صشامر ماسشه

ةكرسشلل رييسستلا نع لزانتي يواهلا يدانلا
ءادعسصلا اوسسفنت «تسسيبابلا»و

ةملعلإ ةيدولوم

ةيحيرأاب ءاقبلإ نامسض فدهتسسي ينودعسس

«نادوطاسشلا» ـل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع ةطارعوب

ديعلإ موغلسش لÓه

دعاسصلا مدقلا ةركل ةليسسملا قافو قيرفل ريسسملا بتكملا صسيئر ىهنأا
تابادتنلا ةلحر ،صسيليبؤم ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ةريظح ىلإا ديدجلا
عقاؤم ءارآا بسسح تلبؤق يتلاو ديدجلا مسسؤملل قيرفلا يبعÓب ةسصاخلا
بعل لك صضرع دعب ،نيبحملاو راسصنألا لبق نم ىسضرلاب لسصاؤتلا

ديدجت عم بابسشلاو ةربخلا نيب اجيزم ناك ثيح ،ةقباسسلا ةيتاذلا هتريسسو
ماق ظيفح ةنيؤع قيرفلا نباو صسيئرلا ،يسضاملا مسسؤملل قيرفلا زئاكرل
اسضر صسيرد نب انرداسصم بسسح قباسسلا بردملاو بتكملا ءاسضعأا ةيعمب
لبق ةيليسسملا ةليكسشتلا ميعدتل نيبعÓلا نم ةمئاق عسضؤب ،فيطسس ناب

ينفلا مقاطلا رسشابي نأا ىلع ،ربمفؤن نم يناثلا مؤي تابادتنلا ةلحرم ماتخ
رخآا بناج نم ،هب لؤمعملا يحسصلا لؤكؤتوربلاو تاءارجإلا قفو هلمع
، يسضاملا مسسؤملا لكسشم راركت نم يليسسملا قافؤلا راسصنأا فؤختي
لمعلا قرعت دق ةقناخ ةيلام تامزأا نم هعبتي امو تاناعإلا حسشب قلعتملاو
. ينفلاو يرادإلا نيمقاطلا لبق نم قبطملا

ع ميهإربإإ

تاناعإلإ حسش نم نوفوختم راسصنألإ

ابردم سسيرد نب اسضرو اسسيئر ةنيوع ظيفح

ةليسسملإ قافو

قيرف تلعج يتلا ةريخألا ثادحألا دعب
نم ةبؤ˘ن ى˘لإا صضر˘ع˘ت˘ي ةر˘كسسب دا˘ح˘تا
هيبعل ىؤتسسم ىلع انورؤك صضارعأا

ل˘ي˘جأا˘ت رر˘ق˘ت ةرادإلا ي˘ها˘˘ه ه˘˘ي˘˘يرادإاو
ةياغ ى˘لإا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا صصبر˘ت
ةيئاهنلا جئا˘ت˘ن˘لا ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘لا تا˘فؤ˘سشكلا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
نأا احسشرم ناك قيرفلا نأا ركذي ،ةبيتكلا
ن˘كلو ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا مؤ˘ي˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ي
ةرم ةيلمعلا نم ترخأا ةريخألا فورظلا

ءا˘ثÓ˘ث˘لا تنا˘ك ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل ،ىر˘˘خأا
ةيباجيإا جئات˘ن رؤ˘ه˘ظ ن˘كلو ي˘سضا˘م˘لا

. اهرارق عجارت ةرادإلا تلعج
ةيدولإ اهتإءاقل تمسسر ةرإدإلإ

نيءاقل لوأإ طبسض راظتنإ يف
ةمسصاعلإ يف

تايدؤلا صصؤسصخبو ىرخأا ةهج نم
عا˘ن˘قإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘ت ةرادإلا نإا˘˘ف
صضؤخ لجأا نم ةمسصاعلا ةيدنأا صضعب

ربمفؤن نم01 لا خيراتب نيتهجاؤم
صسأا يسسلا ةهجاؤم لبق31 لا اذكو
91 مؤي دادزؤلب بابسشو51 مؤي يسس
ىلإا ةدؤعلا لبق ،12 مؤي فيطسس قافوو
دلاؤخ ءاقفر ريسضحت لجأا نم ةركسسب
تعقوأا نيأا ،ةلؤط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا د˘عؤ˘م˘ل
دعاسصلا ةهجاؤم يف داحتلا ةمانزرلا
مدع لاح يف » ةدكيكسس ةبيبسش ديدجلا
.» انورؤك ءابو ببسسب ةلؤطبلا ليجأات

صشامر ماسشه
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نييعتب ينودعسس صسيئرلا ةدايقب ديعلا مؤغلسش لÓه قيرف ةرادإا تماق
نأا دعب كلذو ،ةينفلا ةسضراعلا صسأار ىلع ةطارعؤب ديسشر ريدقلا بردملا
تماق ةرادإلا نأا ركذي ،ةديدع تاثداحم دعب قافتا ةيسضرأا ىلإا لؤسصؤلا مت
كلمت يتلا رسصانعلا نم ديدعلا مادقتسساب مسسؤملا اذه ةيعؤن تابادتناب
ىلع دكأا صسيئرلا نأا لإا كلذ نم مغرلابو ،ةفاسضإلا ميدقت ىلع ةردقلا
دؤعسصلا تاطؤغسض نع اديعب ةيحيرأاب ءاقبلا ةقرو بعلب قيرفلا ءافتكا
. رابكلا ةريظح ىلإا

ةيحيرأاب ءاقبلإ لجأإ نم بعلنسس» : ينودعسس
«رخآإ مÓك انل نوكيسس اهدعبو

ماقو مسسؤملا اذه ةيادب عم ماهملا ملسست يذلا صسيئرلا ينودعسس  دكأا
هنأا ،قيرفلا ديفتسسو ةيباجيإا اهنأا » نادؤطاسش » راسصنأا بلغأا ىري تاميعدتب
» : لاق ثيح كلذ ىلع صسيئرلا قلع دقو ،ةيحيرأاب ءاقبلا بعل فدهتسسي
نامسضب انل حمسست يتلا ةيدجلاب لمعلا عاطتسسملا ردق انلواح اننأا دقتعأا

ةنجل اندمتعا اننأاو ةسصاخ ،ةؤجرملا ةفاسضإلا ميدقت ىلع ةرداق رسصانع
بعلنسس امؤمع ،قباسسلا يف ثدحي ناك املثم ةفطاعلا تبنجت تامادقتسسا

.«ةلؤطبلا قÓطنا دنع رثكأا قابسسلا بقارنسسو ءاقبلا ةقرو
صشامر ماسشه

ربمفون31ـلإو01ـلإ يف نيتيدو طبسضل لمعت ةرإدإلإ

«انوروك» ببسسب نينثإ’ا ىلإا لجؤوي ةمسصاعلا سصبرت

ةرڤم مجن

تابثبو ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ة˘ل˘ي˘كسشت ل˘سصاؤ˘ت
،تا˘يدؤ˘لا ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كسشب رؤ˘˘ه˘˘ظ˘˘لا

ةيحانلا قيرف ىلع راسصتنلا نأاو ةسصاخ
ةيحانلا نم ادج اديفم ناك ةيركسسعلا
يرباك ورتسسيام˘لا ءا˘ق˘فر˘ف ،ة˘يؤ˘ن˘ع˘م˘لا
لك هب داسشأا ادج ابيط ادودرم اورهظا

د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘م ي˘ف ار˘سضا˘ح نا˘ك ن˘م
نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا كلا˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا م˘ي˘سسق˘ت لوا˘˘ح برد˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا كل˘ت ي˘ه ى˘لوألا ،ن˘ي˘ت˘عؤ˘م˘ج˘م

ةيناثلا امأا » ركسسعلا » ةهجاؤم تسضاخ
جربلا يلهأا ةهجاؤم تسضاخ يتلا كلتف
. صسمأا ةيسشع

مجاهمل هابتنÓل تفل قلأات
نودعسس فيدرلإ

اهتاطح˘م ف˘يدر˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ل˘سصاؤ˘ت
ةبيتكلل قلأا˘ت تفر˘ع ثي˘ح ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا تمز˘˘˘ه ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف فد˘ه˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا

م˘جا˘ه˘م˘لا رؤ˘ه˘ظ تد˘ه˘سش ة˘ه˘˘جاؤ˘˘م
ريبك لكسشب زرب يذلاو ،رتنع نودعسس
نؤبلطي نيبح˘م˘لا صضع˘ب ى˘ت˘ح ل˘ع˘ج
ةبيتك ع˘م رؤ˘ه˘ظ˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ه˘ح˘ن˘م
يتلا ةلئاهلا تايناكمإÓل ارظن رباكألا
لمع ل˘سصاؤ˘ت˘ي˘سسو اذ˘ه ،ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي
طبسضل ى˘ع˘سسي يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
نؤ˘كت نأا ى˘ل˘ع ةردا˘ق نؤ˘كت ة˘ف˘ي˘لؤ˘ت

. مسسؤملا اذه قيرفلل انازخ
صشامر ماسشه

عيمجلإ رهبأإ نودعسس فيدرلإ مجاهم

ةيدولا تاءاقللا يف قلأاتلا لسصاوي مجنلا

حيحسصلإ راسسملإ ىلع «إداكيسسورلإ» عسضو ىلع رسصي

نيبعÓلا نويد ةيوسستل نمزلا عراسسي يراطيق

ةدكيكسس ةبيبسش

يف ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا تلخد
نؤ˘يد ة˘يؤ˘سست˘ل ن˘مز˘لا ع˘م قا˘ب˘سس
نكمتت ىتح نيقبا˘سسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ام قفو ،ددجلا نيبعÓلا ليهأات نم
لا˘م˘ج صسي˘ئر˘لا ةرادإا ن˘م ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع
نم يهتنت نأا بقتري يتلا يراطيق

ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ل˘˘كسشم˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ط
ىتح ةمداقلا ةليلقلا مايألا نؤسضغ
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل غر˘˘ف˘˘ت˘˘ت
ركذي ،ةلؤطبلا ةسسفانمل هزيهجتو
هتي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا نأا

تم˘تو ،صسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘سشع ة˘ما˘ع˘˘لا
ريرقتلا ىلع عام˘جإلا˘ب ة˘ق˘فاؤ˘م˘لا
. صسورمع صسيئرلل يبدألاو يلاملا

قيرفلإ عسضول ةمهم ةوطخلإ
ةحيحسصلإ ةكسسلإ يف

ة˘ق˘لا˘ع˘لا نؤ˘يد˘لا تل˘˘كسش د˘˘قو اذ˘˘ه
ريبكلا مهددعو نيقبا˘سسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
صسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب عاد˘˘سص بب˘˘˘سس
دعب اميسسل ،يراطيق لامج ةبيبسشلا
ةنج˘ل تا˘ف˘ل˘م˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت˘ب اودد˘ه نأا

ل˘ف˘˘يرد رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يراطيق مه˘ع˘ن˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق يد˘ع˘سسو
لؤخد راظتناو ةؤطخلا نع لودعلاب
ةيؤسستلا ةيلمع نأا ركذي ،تاناعإلا
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك ل˘ي˘هأا˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
ؤ˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
لسصاؤت ةبيتكلا نأا امك و ،يفيسصلا
اب˘سسح˘ت يد˘ج ل˘كسشب ا˘ه˘تار˘ي˘سضح˘ت

. ةلؤطبلا قÓطنل
صشامر ماسشه
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رئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م يدا˘ن زا˘ف
يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع صسمأا ةر˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ
ةارابم يف1 ـ2 ةجيتنب وداراب
با˘سسح˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘˘سصن˘˘لا
يتلا «ؤطابخ» ةيدؤلا ةرودلا
بعلمب ديمعلا ةرادإا اهتمظن
.ةرديحب قلاف دمحأا

نم يؤيرفلا ءاقفر عاطتسساو
ءاقللا تايرجم ىلع ةرطيسسلا

ةياهن ىلإا ،ىلوألا ةلهملا ذنم
ي˘˘فد˘˘˘ه ل˘˘˘ج˘˘˘سسو ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
مجاهملا ن˘م ل˘ك ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا
،ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا

فد˘˘ه˘˘لا نا˘˘كو ،يؤ˘˘ير˘˘ف˘˘لاو
ن˘م ودارا˘ب يدا˘˘ن˘˘ل د˘˘ي˘˘حؤ˘˘لا
.يلاؤم عيقؤت
برد˘م ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن لا˘˘قو
ةودنلا لÓخ رئازجلا ةيدؤلؤم
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نا˘˘˘ك زؤ˘˘˘ف˘˘˘لا »: ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا

تفرع ةل˘ي˘كسشتو ،ا˘ق˘ح˘ت˘سسم
،«اهحلاسصل ءاقللا يهنت فيك
لخدت ةارابملا هذه نأا ادكؤؤم
ل قيرفلا تاريسضحت نمسض
ىلع مكحلا نكمي لو ،ريغ
د˘ع˘ب ى˘لإا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
،ةيمسسرلا تاسسفانملا قÓطنا

ن˘ع صضار ر˘ي˘غ ا˘˘نأا» :ع˘˘با˘˘تو
001 ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
لمعيسس هنأا اددسشم ،«ةئملاب

قيرفلا ىؤتسسم ريؤطت ىلع
ل˘ب˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف

نأل ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
يذلا مسسؤملا اذه يف انفادهأا
ةريب˘ك ة˘يؤ˘ئ˘م˘لا ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي

د˘ي˘م˘ع˘لا نأا م˘ل˘ع˘˘لا ع˘˘م ،اد˘˘ج
تا˘ه˘ب˘ج ةد˘ع ي˘ف كرا˘سشي˘سس
.ةفلتخم

:كلام ميكحلإ دبع
ةيدولوم ىلع زوفلإ
Óهسس صسيل رئإزجلإ

نيمظنملإ ركسشأإو
كلام  ميكح لاق هتهج نمو
وداراب يدانل ينفلا ريدملا

ر˘كسشأا» :ةود˘ن˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
ىلع ةرود˘لا هذ˘ه ي˘م˘ظ˘ن˘م

له˘سسلا ن˘م صسي˘ل...ةؤ˘عد˘لا
تايرابملا هذه لثمب زؤفلا

ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘ه˘˘˘جاؤ˘˘˘م د˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘يدؤ˘لؤ˘˘م ل˘˘ث˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
انأاو ،دازؤلب بابسش ،رئازجلا

،ق˘ير˘ف˘لا دودر˘م ن˘˘ع صضار
نم ناك قيرفلا مظعم نأل
قرط˘ت˘ي م˘ل يذ˘لاو ف˘يدر˘لا
يت˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا صسف˘ن˘ل

لوألا قيرفلا ؤبعل اهسضاخ
،ةر˘طا˘خ˘م˘لا در˘˘ن م˘˘ل كلذ˘˘ل
.«تاباسصإلا يدافتل
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سسو اذ˘˘˘ه
ن˘ي˘ب مؤ˘ي˘لا ءا˘سسم ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

ر˘سصنو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م

ةقرو فطخ يذلا ياد نيسسح
لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘م ل˘هأا˘ت˘لا
ر˘خآلا ؤ˘ه ا˘ه˘ي˘ل˘ع زا˘˘ف يذ˘˘لا
ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب .1 ـ2 ةجيت˘ن˘ب
اميف ،عبر لإا ةعبارلا ةعاسسلا
د˘سض ودارا˘ب ق˘ير˘ف بع˘ل˘˘ي˘˘سس
ةثلاثلا ةبترملا ىلع ،يرانكلا

.ةرودلا هذه نم
فسصنلا ةارابم ةياهن بقعو
ودارابو ،ديمعلا نيب يئاهنلا
لجن ؤ˘طا˘ب˘خ لا˘م˘ك م˘ير˘كت˘ب
امل اريدقت ،ؤطابخ ليعامسسإا
بت˘˘ك يذ˘˘لاو هد˘˘˘لاو ه˘˘˘مد˘˘˘ق
ي˘ف بهذ ن˘م فر˘حأا˘ب ه˘م˘˘سسا
.يدانلا خيرات

جاحلب اسضر

ىلع ةياغلل ةبعسص ةيعسضو يف لئابقلا ةبيبسش قيرف دجاؤتي
،ةيثÓثلا ةيقافتلا ىلع لÓم فيرسش صسيئرلا عيقؤت مدع ةيفلخ
رييسستلاو ةبقارم ة˘ن˘ج˘لو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ع˘م
.فافلل ةعباتلا ةيلاملاو
ةيلاملاو رييسستلا ةبقارُم ةنجل صسيئر صشودبع اسضر فسشكو
تاب قيرفلا نأا ةيفحسص تاحيرسصت يف صسمأا فافلل ةعباتلا

ام قفو ديدجلا مسسؤملا تازاجإا ىلع لؤسصحلا مدعب اددهم
ىلع عقؤي مل يذلا ديحؤلا يدانلا هنأا امب نؤناقلا هيلع صصني
مل يذلا ديحؤلا قيرفلا لئابقلا ةبيبسش» :درطتسساو ،ةيقافتلا
نإاف عيقؤتلا مد˘ع لا˘ح ي˘فو...ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ى˘ل˘ع ع˘قؤ˘ُي

قيرفلا يبعÓل ليحتسسم ديدجلا مسسؤملا تازاجإا ىلع هلؤسصح
.«رمألاب ينعملا

لوسصحلإ مدع ...لئابقلإ ةبيبسش يف انأإ :ينافلزلإ
ىلع نوكأاسس هللإ ءاسش نإو ينقلقي ل ةزاجإإ ىلع

ءلدبلإ ةكد
نم لئابقلا ةبيبسش قيرفل يسسنؤتلا بردملا ينافلزلا نماي للق
ىلع صسؤلجلاب هل حمسست ةزاجإا هكÓتما مدع ببسسب هتيعسضو
.»أا فاك» ةداهسش هكÓتما مدع ةيفلخ ىلع ،ءلدبلا دعاقم
ةبيبسش يف انأا» :صسمأا ةيفحسص تاحيرسصت يف ينافلزلا حسضوأاو
لؤسصحلا مدعو ءلدبلا ةكد ىلع نؤكأاسس هللا ءاسش ناو لئابقلا

.«ينقلقي ل ةزاجإا ىلع
ىلع هلؤسصح مدع نم ديدجلا مسسؤملا يف ينافلزلا ىناعو
دق يذلا رمألا ،تاجردملا نم تايرابملا عباتي هلعج ام ةزاجإا
.مسسؤملا اذه رركتي

ب.م.يرسسيإإ

لئابقلإ ةبيبسش
ةديدج ةطرو يف «يرانكلإ»

ديحولا قيرفلا ةبيبسشلا :سشودبع
 ةيثÓثلا ةيقافت’ا ىلع عقوي مل

تازاجإ’ا ىلع لسصحي نل ةلاحلا هذه يفو

ةسصاخلا ةيدؤلا ةرودلا يئاهن ىلإا ياد نيسسح رسصن قيرف لهأات
صسيمخلا هققح يذلا زؤفلا بقع «ؤطابخ ليعامسسإا» مؤحرملاب
يف ،دحاؤل نيفدهب لئابقلا ةبيبسش قيرف باسسح ىلع يسضاملا
.ةرديحب قلاف دمحأا بعلم ىلع امهتعمج يتلا ةارابملا
زؤفلاو ةيئانث ليجسست نم اؤنكمت يوانكل ريذن بردملا لابسشأا
يتلا ةريثكلا تابايغلا مغر مسسؤملا اذه مهل ةيدو ةارابم لوأاب

هب مؤقي يذلا لمع˘لا ة˘م˘ي˘ق د˘كؤؤ˘ي يذ˘لا ر˘مألا ،ءا˘ق˘ل˘لا ا˘ه˘فر˘ع
قÓطنل يحاؤنلا لك نم ازهاج نؤكيل تابيردتلا يف دادعتلا
.ديدجلا يوركلا مسسؤملا

ىلع زكÔسس...ةÿÈإ تبسستكإ دقل :يوانكل
¤وألإ رإودألإ بعل انفدهو يبرإدلإ تايرابم

يؤنعملا زؤفلاب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘ن ر˘ب˘ع ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
قلخ نم نكمت هنأا اح˘سضؤ˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا
قيرفلا لعج ام ،بابسشلاو ةربخلا باحسصأا يبعل نيب صسناجتلا
داحتا بردم ددسش امك ،ةيزهاج رثكأا قيرف مامأا اديج ءادأا مدقي
يبرادلا تايرابم ىلع زيكرتلا ةرورسض ىلع قباسسلا ةركسسب
.تايرابملا ديدع بعل لظ يف ةديج جئاتن دسصحل
نحن» :ءاقللا ةياهن بقع ةيفحسصلا ةودنلا يف يوانكل حسضوأاو
نيبعÓلا نيب صسناجتلا قلخ نم انكمت دقل ،نآلا لسضفأا لاح يف
اننكل ،نيهلا رمألاب نكي مل اذهو ةربخلا باحسصأاو بابسشلا

اننأل ،يبرادلا تايرابم ىلع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،دار˘م˘لا ا˘ن˘ق˘ق˘ح
،«ىلوألا بتارملا بعلن انلعجي اهب زؤفلاو اهنم ريثكلا بعلنسس
.«مسسؤملا ةقÓطنل نوزهاج نحنو ةربخلا تبسستكا دقل» :متخو

ب.م.يرسسيإإ

ةرودلا يئاهن يف ديمعلا يقÓت ةيرسصنلا
«وطابخ» موحرملاب ةسصاخلا ةيدولا
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«ةئملاب001 انتاريسضحت نع سضار ريغ انأا»:زيغن

رئإزجلإ ةيدولوم

ريدملا ىيح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ل˘سصاؤ˘ي
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لا
د˘يد˘ج˘ت ة˘ل˘سسل˘سس ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
يف بابسشلا نيبعÓل دؤقعلا

لك د˘ع˘ب˘ف ،دا˘ح˘تلا فؤ˘ف˘سص
˘˘مدآاو ة˘˘ت˘˘ي˘˘˘سش ة˘˘˘ما˘˘˘سسأا ن˘˘˘م
نيدقع ا˘ع˘قو ناذ˘لا تÓ˘ي˘ل˘ع
لجسسم ؤهاه ، دمألا ليؤط
نامرد مأا يف مسساحلا فدهلا
نيبعل ثÓث˘ل دد˘ج˘ي˘ل دؤ˘ع˘ي
يف صسيمخلا ةيسسمأا  نيرخأا
بهاؤملا تامدخ نامسض راطا
تاؤنسسل قير˘ف˘لا ي˘ف ة˘با˘سشلا
ة˘سسا˘˘ي˘˘سسل ادا˘˘م˘˘ت˘˘عاو ىر˘˘خأا
ثيح ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف بي˘ب˘سشت˘لا

لكل ةراطسسؤسس ةرادإا تددج
نايلع ن˘ي˘سسا˘ي م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م
ع˘برأل ة˘ن˘˘سس12 بحا˘˘˘˘سص
م˘جا˘ه˘م˘˘لا ا˘˘سضيأاو ،تاؤ˘˘ن˘˘سس

اسضر اع˘ي˘بر32 يذ ر˘˘˘˘˘خآلا
،تاؤ˘ن˘˘سس ثÓ˘˘ث˘˘ل ةر˘˘سشمؤ˘˘ب
د˘˘˘ب˘˘˘ع با˘˘˘سشلا صسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
ى˘لإا ا˘سضيأا رؤ˘ف˘ي˘سس ن˘مؤ˘م˘لا

ثي˘˘˘ح ،3202 ة˘ن˘سس ة˘˘يا˘˘غ
ةرادإلا نم ةؤطخلا هذه تيقل
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘سصنألا با˘˘˘ج˘˘˘عإا
نا˘م˘سضل ة˘ل˘حر˘م ا˘هور˘ب˘˘ت˘˘عا

ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘˘عل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم

تاؤ˘ن˘سسل دؤ˘˘سسألاو ر˘˘م˘˘حألا
. ةمداق
يسضايرلا ريدملل قبسسو اذه
ةماسسأا نم لك دؤقع ديدجت
ناد˘ي˘م˘لا ط˘˘سسؤ˘˘ت˘˘م ة˘˘ت˘˘ي˘˘سش
،3202 ة˘يا˘غ ى˘لإا ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا تÓ˘˘ي˘˘ل˘˘ع اذ˘˘كو
4202.

ب.ع

ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نؤ˘˘كت˘˘سس
صصبرتلا عم دعؤم ىلع ةعراسصملل
ربمفؤن8 ن˘م ة˘ياد˘ب ير˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘˘سشلا تاذ ن˘˘˘م52 ة˘يا˘غ˘ل

رؤ˘كذ ‐ ر˘˘با˘˘كأاو ط˘˘سساوأا ي˘˘ف˘˘ن˘˘سص
ز˘كر˘م˘˘ب  هؤوار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ‐ثا˘˘نإاو
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا قر˘ف˘لا ر˘ي˘سضح˘تو ع˘م˘ج˘ت
.ةمسصاعلا يف ةيناديؤسسلاب

ة˘يدا˘ح˘تلا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م بسسح و
ةكرتسشملا ة˘عرا˘سصم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
م˘قا˘ط˘لا ءا˘عد˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا
ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإلا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،صصبر˘ت˘˘لا
نؤع ،ةعد˘ج ن˘ب زوز˘ع˘م ن˘ي˘برد˘م˘لا
نادغز ،لسصيف
مت امك ،نؤمحر نب دمحمو دؤعسسم

اعراسصم73 ل ةؤ˘˘˘عد˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘سسرإا
تاداد˘ع˘ت˘سسا ن˘م˘سض ل˘˘خد˘˘ي يذ˘˘لاو
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘سضا˘ير
نؤكتسس يتلاو ،ةلب˘ق˘م˘لا د˘ي˘عاؤ˘م˘لا
اهؤوارجإا ةررقملا ةرودلا نم اقÓطنا
ةديدجلا ةنيدمب1202 صسرام رهسش
با˘ع˘˘لأÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
.2202 ؤيكؤط ةيبملولا

ربتعي صصبر˘ت˘لا اذ˘ه نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض ل˘خد˘˘ي يذ˘˘لاو ع˘˘بار˘˘لا
ة˘عرا˘سصم˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
تادادعتسسلا فانئتسسا بقع ،ةكرتسشملا

مراسصلا يحسصلا لؤكؤتوربلا عابتا عم
ىودع يداف˘ت˘ل تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘تر˘قأا يذ˘لا
.انورؤك صسوريف

طيمز.ع

قيرفلإ بهإوم لكل ديدجتلإ ىلع رسصيو حيحسصلإ قيرطلإ ىلع ىيحي رتنع

نايلعو ةرسشموب ...روفيسسل ددŒ ةرادإ’ا

ةمسصاعلإ داحتإ

ربمفون52ـلا ةياغ ىلإا قلغم سصبرت يف ادغ لخدي ةعراسصملل ينطولا بختنملا
 ةبخنلإ ييسضايرل ةيدإدعتسسإ ةطحم عبإر يف

يإد نيسسح رسصن

 ةرواسسلإ ةبيبسش
«روسسنلا»

ىلع نوزوفي
ةيركسسعلا ةيحانلا

ايدو ىلوأ’ا
ةرواسسلا ةبي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح
تاعا˘سسلا ي˘ف ا˘يؤ˘ن˘ع˘م ازؤ˘ف
نيفد˘ه˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
مهعمج يذلا ءاقللا يف دحاؤل
ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ق˘ير˘ف˘ب
يركسسعلا بيرد˘ت˘لا ز˘كر˘م˘ب
.ةديلبلا

ىلع ليغ˘يإا برد˘م˘لا ل˘م˘عو
هي˘ب˘عل ل˘كل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م
ىلع فؤقؤلل ةهجاؤملا لÓخ
نم اذهو ،بعل لك ةيزهاج
ن˘ي˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت كار˘˘سشإا لÓ˘˘خ
رؤسسنلا لجسسو ،نيت˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
طؤ˘˘سشلا ي˘˘ف لوألا فد˘˘ه˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ح ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع لوألا
يل˘ع د˘ي˘سس ه˘ل˘ي˘مز ف˘ي˘سضي˘ل
يناثلا فدهلا فيرسش ىيحي
نآا لبق ،ةيناثلا ةلحرملا يف
ي˘ف قرا˘ف˘لا صسفا˘ن˘م˘لا ل˘لذ˘ي
ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘خألا ق˘˘˘مر˘˘˘لا
.ةهجاؤملا

قير˘ف نإا˘ف مؤ˘ل˘ع˘م ؤ˘ه ا˘م˘كو
يف دجاؤتي ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
نم ةمسصاعلاب قلغم صصبرت
ة˘قÓ˘ط˘نل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
يف ررقملا يوركلا مسسؤملا
.يراجلا ربمفؤن82ـلا

ب.م.يرسسيإإ
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يناكرب طاقب رؤتكدلا دكأا
ةعباتمل ةينطؤلا ةنجلا ؤسضع
ر˘ي˘غ ه˘نأا ،ا˘˘نورؤ˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ةلؤطبلا قل˘ط˘ن˘ت نأا ن˘كم˘م˘لا
عا˘ف˘ترلا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا
تا˘با˘˘سصإلا داد˘˘عأل بي˘˘هر˘˘لا
حر˘سص ا˘م˘ب˘سسح صسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
فيطسس ةعاذإل ةعمجلا صسمأا
.ةيؤهجلا

رؤ˘˘ي˘˘˘سسفور˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ةعباتمل ةيبطلا ةنجللا ؤسضع
،صسوري˘ف˘لا تارؤ˘ط˘ت د˘سصرو
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل ه˘˘˘نأا
تقؤلا يف ةينطؤلا ةلؤطبلا
ل˘ي˘ج˘˘سست ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ا˘نورؤ˘ك صسور˘ي˘ف˘ب تا˘˘با˘˘سصإا
فا˘˘سضأاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
ةعاذإل ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘نا˘كر˘ب

صصؤ˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سس
ل ةحارسص»: Óئاق عؤسضؤملا
ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسا ن˘˘كم˘˘ي
لظ يف مدقلا ةركل ةينطؤلا
ديفؤ˘كلا˘ب تا˘با˘سصإا ل˘ي˘ج˘سست
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،«ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ىد˘˘ل

ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
يذلاو رخآا راعسشإا ىتح Óجؤؤم
ع˘سضؤ˘لا˘˘ب ا˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
.دÓبلا يف يحسصلا

داحتلا  نأا مؤلعملا نم و
تناك مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

ربمفؤن82 تبسسلا تددح دق
ة˘˘لؤ˘˘ج لوأا ءار˘˘جإل ا˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت

يور˘˘كلا م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض
02 رؤسضحب1202 ‐0202
كلذو ايدا˘ن61 صضؤ˘ع ا˘يدا˘ن
 .ديدجلا ةسسفانملا ماظن قفو

طيمز.ع

ةيثÓثب نÓيملا طوقشس دعب
 ليل مامأا

دكؤوي رسصان نب
عم ةتباثلا هتميق
«يرينوسسورلا»
  «يلويب» عفسصيو
رشصان نب ليعامشسإا رثعت

نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا
ىلع هيدان ةقفر ،يلاطيإ’ا

يذلا يبوروأ’ا ءاقللا ضشماه
يشسنرفلا ليل فيشضلاب هعمج
ةثلاثلا ةلوجلا تايرابم نمشض
تاعومجملا يرود ةشسفانم نم
تهتنا يتلاو ،«غيلابورويلا» نم
ةئجافم ةراشسخب
هشضرأا ىلع «يرينوشسورلا»ـل
.ةفيظن ةيثÓثب
ءاقللا «رشضخلا» مجن لخدو
هليمز ناكم ءاقللا يف Óيدب
يف ايشساشسأا كراشش يذلا يلانوت
ميدقت يف لششف يذلاو ،ءاقللا
ىلع بولطملا ىوتشسملا

حمشس ام ،طشسولا طخ ىوتشسم
ةرطيشسلاب مشصخلا قيرفلل
ناديملا طشسو ىلع لماك لكششب
ثÓث عيقوت يف ليل اهلغتشسيو
نم مغرلا ىلعو ،ةلماك فادهأا

تايرجم رشصان نب ضضوخ
نم ةيادب يناثلا طوششلا
ةداعتشسا ’واحم16 ةقيقدلا
،ناديملا طشسو يف نزاوتلا

ةبعشص تناك ةيرومأاملا نأا ريغ
ةجيتنلا لظ يف ةياغلل
.ةلجشسملا

ىلويب ونافيتشس نأا حشضاولا نم و
عنتقا دق «يدرابمللا» بردم
ىدمب ءاقللا ةياهن دعب امامت
ايشساشسأا رشصان نب دجاوت  ةيمهأا

لكششب رهظ ثيح ،هتليكششت يف
يف عشساششلا قرفلا ىدم يلج

يرئازجلا مجنلا نيب ءادأ’ا
مل ريخأ’ا اذه ،يلانوتو
فشصنل ىتح لوشصولا عطتشسي
يذلا لانشسرأا جيرخ ىوتشسم
ىلع ريبك لكششب هبايغ رثأا
ثيح ،لكك قيرفلا ءادأا
نأا «نÓيملا» ريهامج تعمجأا
يف لششف يلاطي’ا يلودلا

تبثي ام ،«رشضخلا» مجن ةفÓخ
هلثم ةتباث ةميق ىحشضأا هنا

ينقتلا ةليكششت يف نات’ز لثم
ابلاطم تاب يذلا ،يلاطي’ا

يف ضصوشصخلابو هراكفأا رييغتب
اذه يبوروأ’ا يرودلا ةشسفانم
.مشسوملا

طيمز.ع

 نهارلا تقولا ‘ ةينطولا ةلوطبلا فانئتسسا نكÁ ’ : طاقب

يد˘˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع نؤ˘˘كي˘˘˘سس
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا
ي˘نا˘ب˘سسلا صسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير يدا˘ن

صضؤخ ع˘م مؤ˘ي˘لا د˘عؤ˘م ى˘ل˘ع
يقÓي امدنع ،ادج ةيؤق ةارابم
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘نؤ˘ل˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن
ة˘لؤ˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ؤ˘ن بما˘˘كلا

ي˘نا˘ب˘سسلا يرود˘˘لا ن˘˘م9ـلا
اذه.51:61ـلا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
«درؤ˘كسسؤ˘ه» ع˘قؤ˘˘م ف˘˘سشكو
ءا˘˘˘سصحإلا ي˘˘˘ف صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نأا ط˘ي˘ق˘ن˘˘ت˘˘لاو
مؤيلا ءاقل يف ايسساسسأا نؤكيسس
لوا˘ح˘ي˘سسو ،ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ما˘˘مأا

ةل˘سصاؤ˘م يرؤ˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا
يف ةمهاسسملل ديج ءادأا ميدقت
ملسس قلسستو زؤفلل يدانلا ةدايق
صسفانملا نأاو اميسسل ،بيترتلا

يف هلاؤحأا نسسحأا يف دجاؤتي ل
 .ةينابسسإلا ةلؤطبلا

ب.م.يرشسيإا

ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تما˘˘ق
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
يتلاو «ريكفت ةيلخ» بيسصنتب
ىلع نيناؤقلا ةعجارمل فدهت
بت˘˘كم˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا صشما˘˘˘ه
ر˘ح˘ب د˘ق˘ع يذ˘لا يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةئيهلا رقمب يسضاملا عؤبسسألا
، نؤ˘˘ن˘˘كع ن˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا

ةنجل˘لا هذ˘ه ة˘م˘ه˘م نؤ˘كت˘سسو
تاعيرسشت دادعإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

يلثمم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ةد˘يد˘ج
ةينطؤلا ةيسضايرلا تايداحتلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأاو
ا˘م˘ب˘سسح  ة˘ي˘ب˘م˘لولا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
 .«اؤكلا» نايب هحسضوأا

يذيفنتلا بتكم˘لا صشقا˘ن˘تو
دام˘ح نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ة˘سسا˘ئر˘ب
ةدع ةيبملوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا صسي˘ئر
لود˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘جرد˘˘˘م طا˘˘˘ق˘˘˘ن
،ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا

ةيعمجلل تاريسضحتلا اميسسل
ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا
41 ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا  ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ةمسصاعلا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فؤ˘ن
ةئيه˘لا تا˘ه˘ي˘جؤ˘ت را˘طإا ي˘فو
ىلع ةقفاؤملا تمت  ةيبملوألا

يعماج زكرم ءاسشنإا يعورسشم
،ةيملعلا ثؤحبلاو تاسساردلل

ي˘ب˘حا˘سص ةؤ˘عد م˘ت˘ت˘˘سس ثي˘˘ح
طؤطخلا صضرعل نيعورسشملا
نيعورسشملل ةسضيرعلا

عور˘سشم˘ب  ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
يتلا «ةسسردملا ي˘ف ود˘ي˘ج˘لا»
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ار˘˘خؤؤ˘˘م تئ˘˘سشنُأا
،ةياجب ،وزو يزيت، ةمسصاعلا

قÓغإا مت ،ةنيطنسسقو نارهو
را˘سشت˘نا بب˘سسب ة˘سسرد˘˘م02
تم˘تو د˘ج˘ت˘سسم˘لا صسور˘ي˘ف˘˘لا

،اه˘طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘سشقا˘ن˘م

ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘تو
ن˘˘˘م ارار˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
يف ةماعلا ةيحسصلا تاطلسسلا
ا˘سضيأا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘˘ك ،كلذ
ن˘ي˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل
با˘ع˘لألا ةرود˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ؤيكؤط يف ةررقملا ةيبملوألا

ةقرملؤب ةبيسسح تسضرع ثيح
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا ة˘ث˘ع˘ب˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ئر
.تادادعتسسلا صصؤسصخب

م˘ت عا˘م˘ت˘˘جلا ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘ف و
نيب يقيسسن˘ت عا˘م˘ت˘جا حار˘ت˘قا
ةيسضايرلاو ةيبم˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
با˘ب˘سشلا ةرازوو ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضؤ˘˘ل ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ر˘˘˘˘خآا ع˘˘˘˘سضوو ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشم
جمانرب صصؤسصخ˘ب تا˘سسم˘ل˘لا
نيينعملا نييسضايرلا ريسضحت
 .دايبملوألا يف ةكراسشملاب

طيمز.ع

صسي˘م˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسمأا تجر˘˘فأا
˘مؤ˘ل˘ع˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
نع اهتايجؤلؤنكتو ة˘سضا˘ير˘لا
يف نيسصبرتملا ءامسسأا ةمئاق
ن˘˘ي˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘يؤ˘˘˘كت را˘˘˘طإا
بسسح نيلما˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
تاسضاير˘ل ي˘ئز˘ج˘لا تي˘قؤ˘ت˘لا
ةرك ،ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘عرا˘سصم˘لا
ىؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأا ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

يف اهءارجإا ررقملا ةمكÓملاو

ىلإا0202ربمفؤن41 خيرات
،ر˘ه˘سشلا صسف˘ن ن˘˘م82 ة˘يا˘غ
ءا˘م˘سسأا م˘ئاؤ˘ق˘لا تم˘سض ثي˘˘ح
صصبر˘ت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
،ى˘˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘˘لا
يناثلا جؤ˘ف˘لا ،لوألا ع˘م˘ج˘ت˘لا

ة˘˘سضا˘˘ير بي˘˘سصن نا˘˘كو اذ˘˘˘ه
ددع يف ربكألا ؤه ةمكÓملا
يف ،امسسا64 ـب نيسصبرتملا

مدقلا ةرك ةسضاير تفرع نيح

83و اسصبر˘ت˘م52 ءاعد˘ت˘سسا
03و ىؤقلا باعلأا يف امسسا
ة˘˘˘عرا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسا
نأا ركذلاب ريدجلا. ةكرتسشملا
ءامسسألا تعد ةسسردملا ةرادإا
ى˘لإا م˘ئاؤ˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘فر˘˘م˘˘لا
ةسسردملا ر˘ق˘م ى˘لإا رؤ˘سضح˘لا
ةنماثلا ىلع ربمفؤن41 مؤي

 .صصبرتلا ةيادبل احابسص
ب.ع

51:61ـلا نم ةيادب «اغيللا» نم9ـلا ةلوجلا راطإا يف
 رسضخلا سصبرتب قاحتل’ا لبق ةنولسشرب مامأا يقيقح رابتخا يف يدنام

 ىشضاŸا عوبشسأ’ا ةياهن دقع يذلا عامتج’ا ‘

 ةيبŸوأ’ا ةنجللاب ةسصاÿا Úناوقلا ةعجارÒ Ÿكفت ةيلخ» لكسشت «اوكلا»

 ¤وأ’ا ةجردلاب ضصاÿا ركشسعŸا ‘ ÚكراششŸا ءامشسأا تمشض مئاوقلا

ةسضايرلا مولعل ايلعلا ةسسردŸاب Úيسضايرلا ÚيبرŸا سصبرت
 عوبسسأا دعب قلطني اهتايجولونكتو

 عفترت رشضخلا حانج ةكراششم ظوظح «انوروك» ضسوريفب تاباشصإ’ا ددع عافترا ببشسب

 مويلا ماهلوف ةعقوم لبق ةمحر نب ـب ديسشي سسيوم
يزيلجنلا ماه تسسيو يدانل يدنلتكسسألا بردملا صسيؤم ديفيد قدغأا

ةهجاؤملا نم تاعاسس لبق ينطؤلا بختنملا حانج ةمحر نب ديعسس هبعÓـب
يزيلجنلا يرودلا نم8ـلا ةلؤجلا راطإا يف ماهلؤف يدان مامأا ةبقترملا
ةعؤمجملا هعم ديج لكسشب جمدنا ةمحر نب نأا صسيؤم حسضوأاو.زاتمملا

امدعب «زرماهلا» عم رثكأا ةكراسشملل احرسشم تابو ،ةديج ةلاح يف تابو
 .لؤبرفيل مامأا ةيسضاملا ةلؤجلا يف ةريخألا قئاقدلا يف كراسش

ب.م.يرشسيإا
03:51ـلا ةعاشسلا نم ةيادب مويلا

 زنيام مامأا40 كلاسش عم Óيدب نوكيل هجتي بلاط نب
يناملألا40 كلاسش يدان بردم اهدعأا يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا تلخ

ءاقل يف اهيلع دمتعيسس يتلا بلاط نب ليبن يرئازجلا ناديملا طسسو مسسا نم
نب نؤكيسسو.«اغيلسسدنؤبلا» نم7ـلا ةلؤجلا راطإا يف زنيام يدان مامأا مؤيلا

قيقحتل يعاسسلا بردملا ديب هتكراسشم ىقبتو ،ءلدبلا ةكد ىلع بلاط
 .يناملألا يرودلا يف مسسؤملا اذه ءاقل لوأا زؤفلاو ةقÓطنلا

ب.م.يرشسيإا
 ةمئاقلا هذه ىلع زرحم ضضاير بايغ دعب

 «غيلزنيبماسشلل» ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ينيعبسس نب
ا˘ي˘سسرؤ˘ب بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب ي˘˘مار د˘˘جاؤ˘˘ت

رود نم ةثلاثلا ةلؤ˘ج˘ل˘ل ،ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا˘ب ي˘نا˘م˘لألا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنؤ˘م
بختنملا مجن نكمتو.ابوروأا لاطبأا ةطبار صسأاك ةسسفانمل تاعؤمجملا
يف ةليقث ءامسسأا ةدع ةقفرب ةيلاثملا ةليكسشتلاب همسسا مسصب نم ينطؤلا
يمجن حÓسص دمحمو ،ينام ؤيداسس نم لك رارغ ىلع ،ةيبوروألا تايرودلا
ناك ةليكسشتلا هذه يف ينيعبسس نب يمار دجاؤت.يزيلجنإلا لؤبرفيل يدان
يتلا ةارابملا يف يناملألا هقيرف عم ةداعلاك اريثك قلأات يذلا ؤهو ،اقحتسسم
لÓخ نم همسسا ىلع مسصب يذلاو ،يناركولا كسستينود راتخاسش دسض اهسضاخ
ةليكسشتلا.1 ـ6 ـب ةليقث ةجيتنب هؤواقفر زاف يذلاو .عبارلا فدهلل هليجسست
يذلاو ،ةقباسسلا تابسسانملا ةدع يف اهدؤقي زرحم صضاير انيأار ام اريثك يتلا
ةفÓخ يف ةنيطنسسق ةنيدم نبا ناؤتي مل ةريخألا ةرتفلا يف اهيلع بيغي تاب
 .ابوروأا يف ةسسفانم ربكأا يف ةينطؤلا ةيارلا عفرو هنطاؤم

جاحلب اشضر
 هتامدخ نع ءانغتشس’ا ديري ينامورلا قيرفلا

هبردم ططخم نم امامت جرخي ينارمع
 عسضاوتملا هاوتسسم ببسسب

جؤلك مجاهمو ةيرئازجلا لؤسصألا وذ بعÓلا ينارمع لÓب صشيعي
يذلاو ،هبردم تاباسسح نم هجورخ دعب هيدان ةقفر ادقعم اعسضو ينامورلا
نم هدعبتسسيل يراجلا مسسؤملا ةيادب ذنم همدقي يذلا دودرملاب عنتقي مل
ناد نإا˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت ه˘ت˘ف˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘ب و.ةيسساسسألا ةلي˘كسشت˘لا
مؤقي يتلا تافرسصتلا لمحت عطتسسي مل ينامورلا قيرفلا بردم ؤكسسيرتيب
اذهل دودحملا ىؤتسسملل ةفاسضإلاب ،قباسسلا ايليسسرام كيبملوأا مجاهم اهب
عفسشي ام مدقي مل ثيح ينفلا زاهجلاو ةرادإلا تاعقؤت فلاخ يذلاو ريخألا
.يلاحلا مسسؤملا تاسسفانم قÓطنا ذنم هل

تامدخ نع يلختلا ديري ةينامورلا ةركلا ةرؤطسسأا نأا ريراقتلا عبات و
ةرادأا تدكأا ثيح امامت قيرفلا عم صسيل هلقع نأاب نقيت امدعب بعÓلا
يؤتسشلا ؤتاكريملا لÓخ ،اماع72 بحاسص دقع عيب مدع نع اهمدن «جؤلك»
 .هنأاسشب ةيرغملا صضورعلا نم ديدعلا اهيقلت دعب يسضاملا ماعلا

طيمز.ع
 فده لوأا هليجشست ةلواحم يف يرئازجلا

 ةدوعلا ديكأاتل ايرودبماسس لبقتسسي سسانو
يرايلاك قيرف مجاهمو يرئازجلا يلودلا صسانو مدآا مؤيلا ءاسسم نؤكيسس

اتناسس بعلمب ايرودبماسس قيرف لبقتسسي امدنع ةبعسص ةهجاؤم يف يلاطيإلا
نمو اذه ،يلاطيلا يرودلا تايلاعف نم ةعباسسلا ةلؤجلا راطإا يف ايليإا
هملقأات مدع ببسسب ايطايتحا ةيسسنرفلا صسين ةسسردم جيرخ نؤكي نأا رظتنملا
ىلع لؤعي يذلا ؤكسسيسشنارف يد يلاطيإلا بردملا ةليكسشت يف دعب
نيح يف ،ةارابم لك يف يناثلا طؤسشلا يف هكارسشإاب اريثك يرئازجلا باسشلا
ءاقترلاو ؤلبوزورلا عم يفيدهتلا هدادع حتف يدحت عم يرئازجلا نؤكيسس
رييسست نسسحي دينع مسصخل هتهجاؤم مغر ،بيترتلا ملسس يف هقيرف عم
 . رايدلا جراخ هتايرابم

ب.ع
 هتناكم ددهي هاوتشسم بذبذتو عجارت

ء’دبلا ةكد سسوباك ةهجاوم يف زرحم
  اركبم همسسوم ةياهنو

يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم صضاير ىحسضأا
،Óبقتسسم ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف هتناكم نادقفب تقو يأا نم رثكأا اددهم
هل مسسؤم لوأا يف صسيرؤت نارف «نزتيسسلا»ـل ديدجلا دفاؤلا قلأات لظ يف
يف «زورح» ىؤتسسم عجارت دعب و.ةباسصإلا نم صسؤسسيخ لايرباغ ةدؤعو
ينابسسإلا يلودلا نم لك قلأات هلباق يذلاو «ؤلب ياكسسلا» عم هتاكراسشم رخآا

مسسؤملا اذه امامت فلتخي «براحملا» ءادأا نأاو اسصؤسصخ ،يليزاربلا مجنلاو
لك ةيسشع هكارسشا يف ددرتي لؤيدراؤغ لعج امم بذبذتلاب مسستا يذلاو
ةيؤقلا ةدؤعلاو ينابسسإلا ايسسنلافل قباسسلا بعÓلا قلأات نأا امك.ةارابم
لعجي ام ،ةباسصإلا نم هيفاعت دعب هفادهأا لوأا ىلع مسصب يذلا صسؤسسيخل
فاطملا هب يهتني دق يذلاو راسصعإلا نيع يف قباسسلا «بلاعثلا» مجن

 .ءلدبلا ةكد صسيبح
طيمز.ع

sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

ةيسساردلا ةنسسلا حتتفي «يدلاخ»
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا م˘˘˘˘ت
ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا ة˘˘يؤ˘˘نا˘˘ث˘˘لا˘˘ب
تحت ناك يذلاو ةينطؤلا
يدلاخ يلع ديسس فارسشإا

ةسضايرلاو بابسشلا ريزو
يركاؤسس ةميلسس ة˘ي˘ع˘م˘ب

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘ك
ماق امك ،ةبخنلا ةسضايرب
هذه صشماه ىلع  ريزؤلا
ذيمÓتلا ميركت ةبسسانملا
ةدا˘ه˘سش ي˘ف ن˘ي˘قؤ˘ف˘ت˘م˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘˘يرؤ˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لا
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘˘سصلا

.يسضايرلاو

ةهبجلا قيرف مجن مّركت «ديمعلا»
ةرودلا صشما˘ه ى˘ل˘ع

م˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘كلا
ل˘ي˘عا˘م˘سسإا مؤ˘حر˘م˘˘لا

اهتمظن ي˘ت˘لا ؤ˘طا˘ب˘خ
،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م
«ديمعلا» ةرادإا تمرك
د˘˘˘ب˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع
صسيئر صساملإا رسصانلا

ن˘˘با  ةرادإلا صسل˘˘ج˘˘˘م
ليعام˘سسإا ةرؤ˘ط˘سسألا

اريدقت كلذو ،ؤ˘طا˘ب˘خ
ةريبكلا تا˘ي˘ح˘سضت˘ل˘ل
ؤ˘سضع ا˘ه˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ريرحت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ق˘ير˘ف
،ةيدؤلؤملاو ي˘ن˘طؤ˘لا

همسسل اد˘ي˘ل˘خ˘ت اذ˘كو
.قيرفلا خيرات يف

قيفوتلا ىنمتي يسشطز
«كاحلا» سسيئرل

ي˘سشطز نا˘سسح ا˘ه˘ب ما˘ق ةز˘ي˘م˘م ة˘˘جر˘˘خ
مدق˘ت ا˘مد˘ع˘ب ودارا˘ب يدا˘ن ق˘ير˘ف صسي˘ئر
صسي˘ئر يرا˘م˘ع ن˘ي˘مأا ى˘لإا ،ي˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
هباختنا بقع ديدجلا ةرديح لمأا قيرف
ةليلقلا تاعاسسلا يف يدانلا صسأار ىلع
ع˘˘قاؤ˘˘م داور ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘ب ما˘ق ا˘م ع˘م ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاؤ˘˘ت˘˘لا

مدق˘لا ةر˘ك نأا ن˘يد˘كؤؤ˘م «كا˘ب˘لا» صسي˘ئر
.ةبعل درجم نم رثكأا

سسأار ىلع ةندخوب
«ماسص’» فيدر

يتلا تاداه˘سشلا د˘يد˘ع ه˘كÓ˘ت˘ما بب˘سسب
ةرادإا ترر˘ق ،ق˘ير˘ف˘لا دا˘ي˘ق ن˘م ه˘ن˘كم˘˘ت

ماعلا ريدملا نييعت ةليلم نيع ةيعمج
ينيطنسسقلا يسضا˘ير˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ق˘با˘سسلا

،فيدرلا قيرفل بردمك ةندخؤب نلدع
نب قباسسلا بردملا فلخيسس هنأاو ةسصاخ
لÓ˘˘خ با˘˘ح˘˘سسنلا رر˘˘ق يذ˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سص
ة˘ي˘سصخ˘سش با˘ب˘سسأل ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘سسلا

صضع˘˘ب نأا م˘˘غر ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلا صضفر
مقاطلا عم هقافتا مدع تدكأا فارطألا
. ةيعمجلل ريسسملا

هبلاطمب كسسمتم دانزوب

صصؤسصخب نيباسصملا ددع عافترا لظ يف
يلهأا قيرف ماع ريدم ددج «انورؤك» ةحئاج
رظنلا ةداعإا ةرورسضب هبلط دانزؤب جربلا
مسسؤملا صضؤخ نأاو ةسصاخ ،ةسسفانملا يف

ر˘سصأا د˘قو اذ˘ه ،نؤ˘˘كي ن˘˘ل ة˘˘لؤ˘˘ج83 ب
يف رظنلا ةداعإا ةرورسض ىلع ماعلا ريدملا
ىلإا ةلؤطب˘لا م˘ي˘سسق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ر˘مألا
تاءاقللا ددع يف ليلقتلا لجأا نم نيجؤف
نود ن˘م با˘هذ˘˘ب ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب ءار˘˘جإا ى˘˘ت˘˘ح وأا

ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ثيدا˘حألا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ةدؤ˘ع
. اددجم قلغلا

ةيفافسشلا لجأا نم

ابلاطم فيطسس قافؤل ريسسملا مقاطلا نؤكيسس
تيؤ˘سصت˘لا ي˘ف م˘ه˘ن˘ع ءلد˘ب ع˘سضو ةرور˘سضب
نؤكتسس يتلا ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا ءانثأا
ا˘ه˘مؤ˘ي نؤ˘كي˘سس ثي˘ح ،ر˘ب˘م˘˘فؤ˘˘ن41 مؤ˘˘˘˘ي
صضؤخ لجأا نم وزو يزيت يف نؤلوؤؤسسملا
نؤكتسس فارطألا نأا ركذي ةيدؤلا ةهجاؤملا

ىلع مهلئادب ىلع ريسشأاتلا ةرورسضب ةبلاطم
صسايجيدلاب اهقاحلإا مث نمو ةيدلبلا ىؤتسسم
ةطؤبسضم رؤمألا لك نؤكت ىتح اذهو ،اسضيأا

. ةريبك ةيفافسش قفوو

qarsana@essalamonline.com
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لابقتسس’اب نوديسشي «روسسنلا»
زيمملا لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا بق˘ع
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ه˘ب تسصخ يذ˘لا
قيرف ،ىلوألا ةيركسسعلا
ى˘ل˘ع ةروا˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
يذلا يدؤلا ءاقللا صشماه
ةرادإا تدا˘سشأا ،ا˘م˘ه˘ع˘˘م˘˘ج
ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ب رؤ˘˘˘سسن˘˘˘لا
ز˘كر˘م ى˘ل˘˘ع نؤ˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
صسي˘˘ئر د˘˘كأاو ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا

نأا يليلمح ةرادإلا صسلجم
تي˘ق˘ل ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب
ذ˘˘ن˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘سسحأا

ةرفاسص ةياغ ىلإا اهلؤسصو
.ةلباقملا ةياهن

15

ةركسسب تيب برسضي «انوروك»
قيرف ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ة˘ع˘جؤ˘م ة˘بر˘سض
ةعؤمجملا طسسو ةركسسب داحتا

ةرادإلا تق˘˘ل˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا صضع˘ب ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

د˘˘قو اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا تر˘˘˘ه˘˘˘ظ
ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘سشكلا ةرادإلا تسضفر
قباسسلا يف ثدح املثم مهئامسسأا

،ؤ˘با˘جو برا˘سشؤ˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘˘م
˘مÓ˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
» لؤ˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل را˘˘م˘˘ع» ؤ˘˘عد˘˘م˘˘لا
مت دقو رخآلا ؤه هتباسصإا تدكأات
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘لإا ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت
،بسسانملا جÓعلا يقلتل كلذو
ع˘م ا˘˘هرا˘˘سشت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل اذ˘˘هو
. ةعؤمجملا
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ةÓسصلا تيقاوم

«غيلزنيبماسشلل» ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ينيعبسس نب^
ةيبملوأ’ا ةنجللاب ةسصاخلا نيناوقلا ةعجارمل ريكفت ةيلخ» لكسشت «اوكلا»^

ىلع رسصيو حيحسصلإ قيرطلإ ىلع ىيحي رتنع
 قيرفلإ بهإوم لكل ديدجتلإ

روفيسسل ددجت ةرادإ’ا
نايلعو ةرسشموب ...

دكؤوي رسصان نب
عم ةتباثلا هتميق

«يÒنوسسورلا»
 «›ويب» عفسصيو

يف ةيرسصنلاب مدطسصيو ودإراب ىلع زوفي ديمعلإ
 «وطابخ «يئاهن

نع سضار ريغ انأا »:زيغن
«ةئملاب001 انتاريسضحت

 ةديدج ةطرو ‘ «يرانكلإ»

⁄ ديحولا قيرفلا ةبيبسشلا:سشودبع
هذه ‘و ةيثÓثلا ةيقافت’ا ىلع عقوي

تازاجإ’ا ىلع لسصحي نل ةلا◊ا

ةيثÓثب نÓيملإ طوقسس دعب
 ليل مامأإ
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 «انوروك» صسوريفب تاباسصإلإ ددع عافترإ ببسسب

«نهارلا تقولا ‘ ةينطولا ةلوطبلا فانئتسسا نكÁ ’ »: طاقب

رئإز÷إ ةيدولوم ةمسصاعلإ دا–إإ لئابقلإ ةبيبسش


