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دوه÷ا ةلصصاوÃ رئاز÷ا مازتلا ددج
يبرعلا نطولاب ةمادتصسŸا ةيمنتلا قيقحتل

بتتكم فلأا21 فلم لوبق وحن
ةمصصاعلا يف طقف

Òبادتلا لك ذختت ةموك◊ا
هترفو نامصضل ةمزÓلا

Úب تاسضوافŸا لسصاوت
ءانتقل ايسسورو رئاز÷ا

30صص«كينتوبسس» حاقل

زجحو ايبرغم71 مهنيب نم «اقارح»581 ذاقنإا
تاردخم راطنق42 نم ديزأا

صشارحلا نجصس ىلإا قبصسأ’ا صسيئرلا قيقصش لقن دينفت ءاصضقلا مامأا اهيف لثمت يتلا ىلوأ’ا ةرملا دعت

50صص

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا طا˘ي˘ع˘ل˘ب د˘م˘حأا لا˘˘ق
نإا ،ن˘˘ك˘˘صسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصل˘˘˘ل
عورصشم ري˘خأا˘ت ءارو را˘ق˘ع˘لا ل˘ك˘صشم
فورعملا معدملا يوقرتلا نكصسلا

21 لوبق متيصس هنأا ادكؤوم،«apl»ـب
فلأا002 نمصض نم طقف فلم فلأا

ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق بت˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘م
. ةمصصاعلا

ةديد÷ا رئاز÷ا ءانبل تايوتسسŸا عيمج ىلعوداعبألا ةددعتم ةيومنتو ةيحÓسصإا ةسضهن :ليجوق
30 صصهئانتق’ «انوروك» صسوÒف دصض بصسنأ’ا حاقللا رايتخا نوبت صسيئرلا رارق نمث

رخأات ءارو راقعلا لكسشم
«APL» عيراسشم

دامتعل عفاري ةحايسسلا ريزو
تاردابمو ةثيدح بيلاسسأا

عاطقلا سشاعنإا ةداعإل ةيعادبإا

40صص

40 صص

ءاصضعأ’ا وأا رصشبلاب راŒ’ا وأا ةيدفلا بلطل وأا لافطأÓل يصسن÷ا لÓغتصس’او رأاثلا اهزربأا

ديعسسلا ةيسضق حتف ةداعإا
قاطرطو قيفوتو ةقيلفتوب

1202 ةيادب نونحو

نانئمطÓل ايفتاه هعم ثد–
ةيحصصلا هتلاح ىلع

ددجي رطق ريمأا
نوبت سسيئرلل هتوعد

هدÓب ةرايزل
30 صص

50صص

فاطتخلا مئارج مقافت عفاود هذه
عدرلاب دعوتت ةموك◊او رئاز÷ا ‘

مادعإلا وأا دبؤوŸا نجسسلا ¤إا لسصت دق Óبقتسسم تابوقعلا :رهاطلا يبارعلا ^
لدعلا ريزو ىمرم ‘ هتحفاكمو هنم ةياقولا نوناق عورسشم دادعإا^

30 صص
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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
! ماعلا لاملا ىلع يدعّتلاو ةوسشّرلا

ةرتفلا يف ةيادرغ ةيلو يبختنم دحأا طسسؤت
يسضارأا عيب يف8102و4102 يماع نيب
ف˘ظؤ˘م ن˘م ؤؤ˘طاؤ˘ت˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف حÓ˘سصت˘˘سسا
لؤسصح نع تاقفسصلا ترفسسأاو ،مهم قباسس
لاجر مهبلغأا ةيلؤلا جراخ نم سصاخسشأا
يسساحو ةع˘ي˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘كب ا˘ه˘ي˘ل˘ع لا˘م˘عأا
نودو ،ادج زيجو ينمز فرظ يف لحفلا
ةيطارقوريبلا تاءارجإلا ةلسسلسس ربع رورملا
ةراثإا رثكألا ،تلاحلا هذه يف ةسضورفملا

يف اؤلسصح نيينعملا سضعب نأا ؤه ةبارغو
ةيكلم دؤقع ىلع رهسشأا6 نم لقأا فرظ
نيذلا نيحÓفلا سضعب نأا مغر اذهو ،ةرهسشم
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا تاذ ي˘˘ف سضارأا اؤ˘˘ح˘˘ل˘˘سصت˘˘سسا
،مؤيلا ىلإا3102 ماع ذنم دؤقعلا نورظتني
 ؟كلذ يف قيقحت حتفي لهف

ريرقت «ةكربف»

يد˘ي˘سس ة˘يلؤ˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسأا ة˘˘يلو ي˘˘لاو م˘˘ح˘˘قأا
تاؤنسسل ةيلؤلاب لمع ايذيفنت اريدم ،سسابعلب
تناك يذلا يلاؤلا ،نيلواقم3 دسض برح يف
،نيلواقم˘لا ع˘م ا˘ه˘ت˘ي˘ف˘سصت˘ل تا˘با˘سسح ه˘يد˘ل
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا هر˘يد˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
مهنامرح ربع طقف سسيل ،ةثÓثلا نيلواقملا

ىلإا دمع ،اسضيأا لب ةيريدملاب عيراسشم يأا نم
،ةثÓثلا تلواقملل تاقحتسسم ديدسست ليجأات
ةلواقم لا˘غ˘سشأا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘ج سضفر˘ب ما˘قو
ينقت ريرقت ىلع ءانب ةيريدملا عم ةدقاعتم
ةسسرسشلا بر˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ك ،«ه˘ت˘كر˘ب˘ف» تم˘ت

طا˘ب˘ترا ا˘ه˘ب˘ب˘سس ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا د˘˘سض
قبسسألا يلاؤلا مؤسصخ دحأاب هذه تلواقملا
 .هبسصنم نم يلاؤلا ةحازإل ىعسسي ناك يذلا

بيرهت تايلمع
«رييÓملا»ـب

يف اقيقحت ةسصسصختم نمأا حلاسصم تحتف
ةدا˘م بير˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘نؤ˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
لاقو ،تارايلملا تارسشع ةميقب ،سصاسصرلا

لمسشت ةيراجلا تاقيقحتلا نإا ينمأا ردسصم
ن˘˘˘م ادد˘˘˘عو ،ل˘˘˘قألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘يلو7
،ةيديدحلا تايافنلا عمج يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

تاقيقحتلاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يلؤ˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
ةنتاب ،سسارهأا قؤسس ،ةسسبت ،فيطسس ،نارهو
يف ةينمألا تاهج˘لا ق˘ق˘ح˘تو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لاو
.سصاسصرلاو سساحنلا بيرهت

ةسسلجلا تعفر

نيعباسش بؤنجلا لهأا نأا لامسشلا لهأا نظي
لامسشلا لهأا نأا بؤنجلا لهأا نظيو ...رمت
يف» مهنأا يه ةقي˘ق˘ح˘لاو...تؤ˘ح ن˘ي˘ع˘با˘سش
ءÓغل ارظن كلذو ،«ةيريزيم نيعباسش جوز
ن˘ي˘ت˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ن˘˘ي˘˘تدا˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘تا˘˘ه را˘˘ع˘˘سسأا
يرئازجلا نطاؤملا حبسصأا ثيح ،نيتماهلا

كÓهتسسا نم مرحي ،هرمأا ىلع بؤلغملاو
ةور˘˘ث˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا نأا م˘˘غر كا˘˘م˘˘˘سسألا
ي˘ل˘حا˘سسلا ط˘˘ير˘˘سشلا نأل ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
،ارتمؤليك4321 لؤط ىلع دتمي يرئازجلا

ءانيم33و ة˘ي˘ل˘حا˘˘سس ة˘˘يلو41 كا˘ن˘˘هو
ةبسسنلاب ه˘سسف˘ن لا˘ح˘لاو ،ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصل˘ل
دادمإاب ةليفك ةعسساسشلا انؤوارحسصف ،رؤمتلل
...ةيئاذ˘غ˘لا ةور˘ث˘لا هذ˘ه˘ب ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ا˘بوروأا

 .ةسسلجلا تعفر

qarsana@essalamonline.com
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نوبت سسيئرلل ينيطسسلف نانتماو ركسش
ةد˘ي˘سس» ة˘سسسسؤؤ˘م د˘ج˘ت م˘˘ل
نم «ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا سضرألا

اهركسش نع ريبعتلل ةليسسو
سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ماو
ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
ل˘م˘ح˘ت ةر˘ج˘˘سش لإا ،نؤ˘˘ب˘˘ت
سسرغب تما˘ق ثي˘ح ،ه˘م˘سسا
ل˘ب˘ج ي˘ف نؤ˘˘ت˘˘يز ةر˘˘ج˘˘سش
سسد˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف نؤ˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا
اهنإا تلاقو .همسساب ةلتحملا

لبجلا يف ةرجسشلا تسسرغ
ةقطنم ىلعأا يف عقي يذلا
ف˘˘˘ير˘˘˘سشلا سسد˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
همعد ريظن سسيئرلل اميركت
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل
رؤسضحب ترج سسرغلا ةيلمع نأا ،هلك اذه يف عورألاو ،ينؤيهسصلا نايكلا عم عيبطتلا هسضفرو
ةسسائرلا راسشتسسم يسضيورلا دمحأا يماحملاو يناؤسسك رمع خيسشلا ىسصقألا دجسسملا ريدم
 .ينيسسحلا لامك ةسسائرب «سضرألا ةديسس» ةسسسسؤؤم نم دفوو ةلتحملا سسدقلا يف ةينيطسسلفلا

عونمم فقوت
«يسسكاطلا» تارايسس يقئاسس سضعب مؤقي
ثيح ،لقنلا نيناؤق نم ريثكلا ةفلاخمب
،نينطاؤملا ةاناعمب ني˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ م˘هد˘ج˘ت
ل˘˘ه˘˘سسلا بسسكلا ؤ˘˘ه د˘˘ي˘˘حؤ˘˘لا م˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ه
رسصانع بايغ نؤلغتسسي ثيح ،عيرسسلاو
عؤ˘ن˘م˘م ن˘كا˘مأا ي˘ف نؤ˘˘ف˘˘قؤ˘˘ت˘˘يو ن˘˘مألا
،يمؤيلا مهطاسشن ةسسراممل ،اهيف فؤقؤلا
ة˘كر˘ح ل˘ي˘ط˘ع˘ت ي˘ف بب˘سست˘ي يذ˘لا ر˘مألا
باحسصأا ىدل ريبك بسضغ ةراثإاو رورملا
ىتم ىلإا» حورطملا لاؤؤسسلاو ،تابكرملا
ثبعلاو نيناؤقلا لهاجت يف ءلؤؤه رمتسسي
 .«1202 ةنسس ةبتع ىلع نحنو اهب

يراسضح فرسصت
دحأا مدقأا ،زيمتم يراسضح كؤلسس يف
ىلع جاجز ةملك ةباتكب نينطاؤملا

ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع يؤ˘ح˘ي ة˘˘ما˘˘م˘˘ق سسي˘˘ك
نم هل هابتنلا متي ىتح كلذو ،جاجز
يأل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘˘ع فر˘˘ط
،Óعف مت ام ؤهو ،مهبيسصي دق هوركم
ىلع ةفاظنلا لامع دحا رثع ثيح
ماق هبجعأا فرسصتلا نألو سسيكلا
لك تقؤلا سسفن يف ايعاد ،هريؤسصتب
اذ˘ه وذ˘ح وذ˘˘ح˘˘ي نأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
ليبنلا هفرسصت يف حلاسصلا نطاؤملا

.هل ريدقتلاو ةيحتلا لكف ،يقارلاو

...ىلوألا ةنسسلا ةياهن عم
عم نآلا دكؤؤملا رمألا
ى˘لوألا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘˘ن
دبع سسيئرلا مكح نم
نأا ؤه ،نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ىلوألا هتمؤ˘كح ر˘م˘ع
ي˘˘˘ف تل˘˘˘كسشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ل د˘ق ،ة˘سصا˘خ فور˘ظ
،0202 ليرفأا ىد˘ع˘ت˘ي
ءاقبل لجأا رخآا نأا يأا

ءارزو ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
يف ةيلاحلا ة˘مؤ˘كح˘لا

نؤ˘كي˘سس م˘ه˘ب˘سصا˘˘ن˘˘م
ليكسشت د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م
راسسم رارمتسسا ىلع ديكأاتلا لÓخ نم نؤبت سسيئرلا هيلإا حمل ام اذهو ،ديدجلا ناملربلا
ءانب ةرورسضلاب ي˘ن˘ع˘ي د˘يد˘ج˘لا رؤ˘ت˘سسد˘لا د˘ي˘كأا˘ت نإا˘ف اذ˘ه ل˘ب˘قو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘حÓ˘سصإلا

دبع لوألا ريزؤلا ةمؤكح نأا ىلإا ريسشي اذهو ،ديدجلا رؤتسسدلا هيسضتقي ام قفو تاسسسسؤؤم
.رهسشأا5 ىلإا4 نؤسضغ يف ريغتتسس دارج زيزعلا



watan@essalamonline.com
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لÓ˘خ ،ل˘ي˘جؤ˘ق ح˘لا˘سص ن˘ّم˘˘ث
ة˘مألا سسل˘ج˘م بت˘كم عا˘م˘˘ت˘˘جا
تاعؤمجملا ءا˘سسؤور˘ل ع˘سسؤ˘م˘لا
،يناملربلا بقارملاو ةينام˘لر˘ب˘لا

ريخألا باطخلا هنّمسضت ام ايلاع
ةيرؤهمجلا سسيئر ههّجو يذلا
با˘ط˘خ هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لاو ،ة˘مأÓ˘˘ل

ل˘م˘ع ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خو ة˘نأا˘م˘˘ط
.ةمداقلا ةلحرملل

سسل˘˘ج˘˘م بت˘˘كم دا˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ةيرؤهمجلا سسيئر رارقب ،ةمألا
ىلع لمعلاب ههيجؤت سصؤسصخب
د˘سض بسسنألا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا
نم كلذو ،91 ديفؤك سسوريف
حيقلتلا ةيلمع يف عورسشلا لجأا
،1202 يفناج رهسش نم ءادتبا
ةرسصاحم هنأاسش نم يذلا رمألا

.ةحئاجلا قيؤطتو
ة˘مألا سسل˘ج˘م سسي˘ئر د˘˘كأاو

ةجهتنملا ةسسايسسلا نأا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر فر˘ط ن˘م
ق˘ّم˘عُ̆ت˘سس ،نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ةسسرامملا
ًا˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ًا˘جذؤ˘˘م˘˘ن ر˘˘م˘˘ث˘ُ̆ت˘˘ل
ةيلخاد ةهبج ىلإا دؤقي ًايكراسشت
ةّيسصع نؤكتسس ةسصارتمو ةيؤق
ًار˘سش نؤ˘سصبر˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم اهسشيجو اهبع˘سشو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ةرؤث ميقب ًايسسأاتو ًانميت ،جراخلا
امك» افيسضم ،ةد˘لا˘خ˘لا ر˘ب˘م˘فؤ˘ن
دأاو ى˘لإا ًا˘م˘ت˘ح كلذ ي˘˘سضف˘ُ̆ي˘˘سس

يغبي ل يذلاو بيرملا فلاحتلا
دسسافلا لاملا نيب اندÓبل ريخلا

لعف˘لا ي˘سسرا˘م˘م ن˘م ه˘ي˘باّر˘عو
نؤنا˘ق˘لا را˘طإا جرا˘خ ي˘سسا˘ي˘سسلا

ل˘˘كسشت ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلاو
سسئا˘˘سسد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سصخ ة˘˘ي˘˘˘سضرأا

د˘سض كا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تار˘ماؤؤ˘م˘˘لاو
.«رئازجلا

ىلع محرتي ؤهو ليجؤق رّكذو
قير˘ف˘لا د˘ها˘ج˘م˘لا د˘ي˘ق˘ف˘لا حور
ىركذ يف «حلاسص دياق دمحأا»
ةيبعسشلا ةّ̆ب˘ه˘لا˘ب ،ى˘لوألا ه˘تا˘فو
،ريخألا هاؤثم ىلإا ه˘ت˘عّ̆ي˘سش ي˘ت˘لا
ةطبارلا ىلع حسضاو ريبعت يف
عمجتو تعمج ي˘ت˘لا ة˘سسد˘ق˘م˘لا
سشي˘ج˘لاو ي˘بألا ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش ن˘˘ي˘˘ب
سشيج ليلسس ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا
.ةرادجو قحب ينطؤلا ريرحتلا

تادجتسسم˘لا سصؤ˘سصخ˘بو
بتكم ّنإاف ،ةيلودلاو ةيميلقإلا

سسلجم رارق نّمث ،ةمألا سسلجم
دّكأا يذلا ،ريخألا يلودلا نمألا
ي˘˘ف ع˘˘سضؤ˘˘˘لا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ف
طقف دد˘ح˘ي ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا

ديسشُي امك ،يلودلا نؤناقلا قفو
ةر˘ي˘˘خألا ةرود˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ب
لود˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سسؤور ر˘˘˘˘م˘˘˘˘تؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
،يقيرفإلا داحتÓل تامؤكحلاو
داجيإا ةرورسض ىلع تحلأا يتلاو
ن˘ي˘ت˘لود˘لا ن˘ي˘ب ي˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘ح
ةكلمملا) داحتلا يف نيتؤسضعلا
ةيبرعلا ةيرؤهمجلاو ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا
،(ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا

حيرسص wدر ،كلذ نأا ىلع ًاددسشم
سضرف ىلإا ىعسسي نم لك ىلع
ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘لإاو ع˘˘˘˘قاؤ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا

د˘م˘ع˘ت˘ي وأا ي˘م˘هو ي˘سسا˘مؤ˘ل˘˘بد
عسضؤلا ةيسضرف لهاجتو سسمط
ح˘ئاؤ˘ل سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ي˘نؤ˘نا˘˘ق˘˘لا

تاذ ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مألا تارار˘˘قو
.ةلسصلا

ةي˘سضق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
بت˘كم دّد˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ف˘قؤ˘م˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘˘لا ،سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيسضقلل ديؤؤملاو تباثلا رئازجلا
ةمؤكح ،ًاسسي˘ئر ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ريغ ةيسضق اهايإا ًاربتعم ،ًابعسشو
.ةمواسسملاو ةسضياقملل ةلباق

هئانتق’ «انوروك» صسوÒف دصض بصسنأ’ا حاقللا رايتخا نوبت صسيئرلا رارق نمث

داعبألا ةددعتم ةيومنتو ةيحÓسصإا ةسضهن :ليجوق
ةديد÷ا رئاز÷ا ءانبل تايوتسسŸا عيمج ىلعو

خ.ةميصسن

رئازجلا ءانبل امدق يصضملا اندÓب اهيف لصصاوتصس ةمداقلا ةلحرملا نإا ،ةباينلاب ةمأ’ا صسلجم صسيئر ليجوق حلاصص لاق
يمرهلا ءانبلا لامكتصسا اهيف متي ،تايوتصسملا عيمج ىلعو داعبأ’ا ةددعتم ةيومنتو ةيحÓصصإا ةصضهن ربع ،ةديدجلا

صسيئرلا لبق نم ددجتمو ديدج صصرحب نوناقلا ةدايصسو لدعلا لعفلاب اهيف صسركتيو ً،ايقفأاو ًايدومع ةلودلل يتاصسصسؤوملا
.يرئازجلا بعصشلل ةيعامتج’ا تابصستكملا ىلع ةظفاحملاو لظلا قطانمل ةمزÓلا ةيانعلا ءÓيإاو لفكتلا ىلع

عيبطتلا رطخ نأا ىلإا راصشأا
برغملاو رئازجلا ىلإا دتميصس
هتمرب يبرعلا

ةموكح سسيئر مهتي يرقم
«ةنايخلا»ـب برغملا

،يرقم قازرلا دبع مجاه
،ملصسلا عمتجم ةكرح صسيئر
دعصس برغملا ةموكح َصسيئر
هايا امهتم ،ينامثعلا نيدلا

ةيصضق يف هئدابم ةنايخب
.ينويهصصلا نايكلا عم عيبطتلا

،هروصشنم يف يرقم ربتعاو
ينويهصصلا نايكلا دفو ليثمت
ليلد ،يموقلا نمأ’ا راصشتصسمب
،معزلا اذه طوقصس ىلع حصضاو
نم لوأ’ا  فدهلا نأا احصضوم
وه ،ةيعيبطتلا ةوطخلا هذه

يذلا رمأ’ا ،ينمأ’ا قيصسنتلا
ىلع ارطخ لكصشي
نأا ىلا اريصشم ،نيينيطصسلفلا

رئازجلا ىلإا دتميصس رطخلا اذه
.هتمرب يبرعلا برغملاو
ىلع هل روصشنم يف يرقم بتكو
اذه هلاني نم ربكأا» كوبصسياف
صسيئر وه راعلاو يزخلا
بزحل ماعلا نيمأ’ا ةموكحلا
رابتعاب ،ةيمنتلاو ةلادعلا

قباصسلا هطخو هئدابمل هتنايخ
نم لكصش يأاب عيبطتلل يداعملا
هب حرصصي ناك ام قفو لاكصشأ’ا

«.هصسفن وه
ةلادعلا بزح نأا يرقم فاصضأاو
مصضي ،يبرغملا ةيمنتلاو
ةرصصانم يف نيقداصص نيلصضانم
لÓتح’ا دصض نيينيطصسلفلا
تقفاو نإا هنأا ريغ ،ينويهصصلا

هذه بزحلا اذه تاصسصسؤوم
لخد دق بزح وهف ةنايخلا

،ةينويهصصلا يدان يف ايمصسر
رارمتصس’اب ءاعدإا لك نأا ادكؤوم
ةينيطصسلفلا ةيصضقلا معد يف
نلو ،لطاب ءاعدإاو صسيلدت
.رثأا يأا هل نوكي

 يمولد ميرم

ينويهصصلا نايكلا عم عيبطتلل ةيبرغملا ةصضياقملاب ددن

ةمهاسسمو ةخماسش ةعلق رئازجلا :نينسش
ايلودو ايميلقإا نمألا ةعانسص يف

سسي˘ئر ن˘ي˘ن˘سش نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس دد˘˘ن
،ي˘ن˘طؤ˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
عيبطتلل ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘سضيا˘ق˘م˘لا˘ب
،ينؤيهسصلا نايكلا عم يبرغملا

لؤح رئازجلا فقاؤم نأا فاسضأاو
ةتباث بؤعسشلا ريسصم ريرقت قح
تا˘با˘سسح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غو
اهلعج ام ،ةيع˘ف˘ن وأا ة˘ي˘سسا˘سسؤ˘ي˘ج
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسمو ة˘خ˘ما˘˘سش ة˘˘ع˘˘ل˘˘ق

اي˘م˘ي˘ل˘قإا م˘ل˘سسلاو ن˘مألا ة˘عا˘ن˘سص
.ايلودو

حاتتفا لÓخ سسمأا ،نينسش ددج
نم مظنملا يناملربلا مؤيلا لاغسشأا

ةي˘جرا˘خ˘لا نوؤؤ˘سشلا ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
يوارحسصلا بعسشلا ق˘ح ل˘ي˘ع˘ف˘ت
رؤ˘سضح˘ب ،هر˘ي˘˘سصم ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
يف دمتعملا يسسامؤلبدلا كلسسلا
تايسصخسشلا نم ديدعلاو رئازجلا
باؤ˘ن م˘عد ،ءار˘ب˘خ˘لاو ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا
بع˘˘˘˘˘سشلا لا˘˘˘˘˘سضن˘˘˘˘˘˘ل بع˘˘˘˘˘˘سشلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م يوار˘˘ح˘˘سصلا
تقؤلا سسفن يف ددنو ،هلÓقتسسا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘بر˘غ˘م˘˘لا ة˘˘سضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا»ـب
عيبطتلل ةيقÓخأاÓلاو ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع˘لا
.«ينؤيهسصلا نايكلا عم يبرغملا

يبعسشلا سسلجملا سسيئر ركذو
نأاسشب رئازجلا فقاؤ˘م˘ب ،ي˘ن˘طؤ˘لا

،اهريسصم ريرقت يف بؤعسشلا قح
ةتباث ف˘قاؤ˘م˘لا هذ˘ه نأا ا˘ح˘سضؤ˘م
اقÓطإا ةم˘ئا˘ق ر˘ي˘غو ر˘ي˘غ˘ت˘ت ن˘لو
وأا ة˘ي˘سسا˘سسؤ˘ي˘ج تا˘با˘سسح ى˘ل˘˘ع

ةخماسش ةعلق ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ي˘ع˘ف˘ن
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ق˘ح˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
امهاسسمو اردابم Óعافو ريسصملا
م˘˘ل˘˘سسلاو ن˘˘مألا ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص ي˘˘˘ف
اقفو ،ايلودو ايمي˘ل˘قإا رار˘ق˘ت˘سسلاو
نينسش ددجو .ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشل˘ل
ي˘ب˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
ينطؤلا سسلجملا ةقفارمل ينطؤلا
لود˘˘لا سسلا˘˘ج˘˘مو يوار˘˘ح˘˘˘سصلا
م˘ه˘تارد˘ق˘م ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘˘ق˘˘يد˘˘سصلا
نيؤكت ىؤتسسم ىلع ةينا˘م˘لر˘ب˘لا
م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘تو ،ه˘˘˘تارا˘˘˘طإاو ه˘˘˘باؤ˘˘˘˘ن
ىلسضفلا ةيناملربلا تا˘سسرا˘م˘م˘لا

ةيسسامؤلبدلا ىؤتسسم ىلع ةسصاخ
نÓ˘˘˘عإا نأا ح˘˘˘˘سضوأاو.ةيناملربلا
يكيرمألا سسيئرلا بمارت دلانود
ءارحسصلا لؤح هتيلو ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
عسضؤلا ريغي نأا هنكمي ل ،ةيبرغلا
ءارحسصلل يخ˘يرا˘ت˘لاو ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا
بع˘سشلا نأا ا˘ح˘سضؤ˘م ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ه˘قؤ˘ق˘ح˘ب كسسم˘ت˘م يوار˘ح˘˘سصلا
.فرسصتلل ةلباقلا ريغ ةعورسشملا

نيب ،تاركركلاب قلعتي اميفو
،ينطؤلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر
حسضاو ريثأات اهل ثادحألا هذه نأا
بع˘˘سشلا ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م را˘˘˘سسم ي˘˘˘ف
نأا تعاطتسسا يتلاو ،يوارحسصلا
مي˘ت˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ل˘سشف˘ت
تا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا
.ةيسسايسسلا

د.Ëرم

هترفو نامصضل ةمزÓلا Òبادتلا لك ذختت ةموك◊ا

ايسسورو رئاز÷ا Úب تاسضوافŸا لسصاوت
«كينتوبسس» حاقل ءانتقل

ةموك◊ا ءاصضعأا نم ددع ىلع ةلئصسأ’ا حرطل ةماع ةصسلج

مويلا ةمألا سسلجÃ يرازو لازنإا

ةيحصصلا هتلاح ىلع نانئمطÓل ايفتاه هعم ثد–

هدÓب ةرايزل نوبت سسيئرلل هتوعد ددجي رطق Òمأا

ر˘ي˘ف˘سس ف˘يا˘ي˘ل˘ي˘ب رؤ˘غ˘يإا د˘˘كأا
نأا ،سسمأا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘سسور
حاقللا ءانتقا نأاسشب تاسضوافملا
ةرمتسسم «كين˘تؤ˘ب˘سس» ي˘سسور˘لا
.نيتلودلا نيب

،ىلوألا ةرازؤلا نايب بسسحو
تدّدح دق ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نإا˘ف
ةرؤ˘ط˘مـلا ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ير˘ج˘ي دؤ˘ق˘ع˘لا نأاو ،تا˘حا˘ق˘ل˘˘ل
تاميلسستلل ةبسسنلاب اهلامكتسسا
ررقت هنأا ،نايبلا حسضوأا ،ىلوألا

حيقلتلل ينطؤلا ما˘ظ˘ن˘لا ط˘ب˘سض

ةيحسصلا لكايهلا ربع هرسشن عم
يطغت نأا نيعتي يتلا ةيراؤجلا
.ينطؤلا بارتلا

د˘˘ب˘˘ع حر˘˘سص ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
،ةحسصلا ريزو ديزؤب نب نامحرلا
ةيملعلا ةنجللا نأا قباسس تقو يف
يف تبلاب يرسصحلا لؤخملا يه
ىلع ددسشو ،انورؤك حاقل ةلأاسسم
يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا م˘˘˘سسا نÓ˘˘˘عإا نأا
نم نؤ˘كي˘سس ،ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ترا˘ت˘خا
ه˘نأاو ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق
.يرابجإا ريغو ايناجم نؤكيسس

 د.م

،مؤ˘ي˘لا ة˘مألا سسل˘ج˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ي
حر˘ط˘ل سصسصخ˘ت ة˘ما˘ع ة˘سسل˘˘ج
ءاسضعأا لبق نم ة˘يؤ˘ف˘سش ة˘ل˘ئ˘سسأا

ن˘م دد˘ع ى˘˘ل˘˘ع سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نـم
دافا ام بسسح ،ةمؤكحلا ءاسضعأا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب سسمأا ه˘˘ب
.ةيعيرسشتلا

هذه نأا هتاذ ردسصملا حسضواو
نم ل˘ك ى˘لا ه˘جؤ˘ت˘سس ،ة˘ل˘ئ˘سسلا

ميلعتلا ،ةقاطلا ،تاعاطق ءارزو
ديربلا ،يملعلا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ينطؤلا نماسضتلا ،ةيكلسسÓلاو
ةحÓفلا ،ةأارملا اياسضقو ةرسسلاو
ة˘ح˘سصلا ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
.تايفسشتسسملا

ر.نوراه

،ةيرؤهمج˘لا سسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت
ةملاكم سسمأا ،نؤبت ديجملا دبع
ر˘ط˘ق ة˘لود ر˘ي˘مأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
،يناث لآا دمح نب ميمت خيسشلا
هتلاح ىلع اهلÓخ نم ّنأامطا
ةرايزل ةؤعدلا هل ددجو ةيحسصلا
هتدؤعو هيفاعت دعب رطق ةلود
نايب بسسحو.نطؤلا سضرأا ىلإا

دّدج دقف ،ةيرؤه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل
ةرايزل سسي˘ئر˘ل˘ل ه˘تؤ˘عد ر˘ي˘مألا
هتدؤعو هيفاعت دعب رطق ةلود
هرودبو.ن˘طؤ˘˘لا سضرأا ى˘˘لإا
ىلع ريمألا نؤبت سسيئرلا ركسش
لبقو ،ةيؤخألاو ةليبنلا هرعاسشم
.ةؤعدلا

خ.ةميصسن

بئانلا رهاطلا يبارعلا فسشك
سسل˘ج˘م ىد˘ل د˘عا˘سسم˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
مهأا نع ،ةمسصاعلا رئازجلا ءاسضق
فقت يتلا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘سسألا

سصاخسشألا فاطتخا مئارج ءارو
نيب نم نأا احسضؤم رئازجلا يف
نيب رأاث دؤجو ةيسسيئرلا عفاودلا
يسسنجلا لÓغتسسلا ،تÓ˘ئا˘ع˘لا
وأا ة˘يد˘ف˘لا بل˘ط˘ل وأا لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
.ءاسضعألا وأا رسشبلاب راجتلا

ي˘ف ر˘ها˘˘ط˘˘لا ي˘˘بار˘˘ع˘˘لا د˘˘كأا
ارظن هنأا ،سسمأا يفحسص حيرسصت
فا˘˘ط˘˘ت˘˘خا م˘˘ئار˘˘ج ةرؤ˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل
سصيسصخت م˘ت د˘ق˘ف ،سصا˘خ˘سشألا
ح˘ب˘كل عدار سصا˘خ نؤ˘نا˘ق ا˘˘ه˘˘ل

تاميلعت قفو ا˘هرا˘سشت˘نا حا˘م˘ج
ديجملا دبع ةيرؤهمجلا سسيئر
دبؤؤملا نجسسلا نأا فاسضاو ،نؤبت
ن˘˘كم˘˘ي تا˘˘˘بؤ˘˘˘ق˘˘˘ع ماد˘˘˘عإلاو
اريسشم ،لبقتسسملا يف اهقيبطت
نم ةياقؤلا نؤناق عورسشم نأا ىلإا

سصا˘خ˘˘سشألا فا˘˘ط˘˘ت˘˘خا م˘˘ئار˘˘ج
ا˘ي˘ئا˘قو نؤ˘كي˘سس ا˘ه˘ت˘ح˘˘فا˘˘كمو
ربتعاو .ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ا˘عدارو
سصن ةريطخ ةميرج فاطتخلا

رداسصلا تابؤقعلا نؤناق اهيلع

هذ˘˘ه نأا ا˘˘ح˘˘سضؤ˘˘م ،6691 ي˘˘ف
دقف ،اهترؤطخل ارظنو ةرهاظلا
،اهل سصاخ نؤناق سصيسصخت مت
حا˘م˘ج ح˘ب˘كو ا˘ه˘عدر ل˘˘جأا ن˘˘م
سسيئر تاميلعت قفو اهراسشتنا
اذه نأا ىلا اريسشم ،ةيرؤهمجلا
ة˘مؤ˘˘كح˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط ر˘˘ي˘˘خألا

ظفاح لدعلا ريزو نم اديدحتو
دادعإا ،يتامغز مسساقلب ،ماتخألا

ن˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لا نؤ˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم
اهتحفاكمو سصاخسشألا فاطتخا

.هيتفرغب ناملربلا هيلع قداسصو
دعاسسملا ماعلا بئانلا تفلو

،ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق ىد˘ل
اذ˘ه ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘بو ة˘˘لود˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ل˘ف˘كت˘لا ن˘م˘سضت˘˘سس ،نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
،يعامتجلاو يحسصلاو يسسفنلا

يف ا˘يا˘ح˘سضلا جا˘مد˘نا ر˘ي˘سسي˘تو
ىلإا مهئؤجل ليهسستو عمتجملا
نم ،نؤناقلا اذه نأا نيبو ،ءاسضقلا
ع˘˘˘سضؤ˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘˘سسي نأا ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘سش
نم ةياقؤلل ةينطو ةيجيتارتسسإا

ة˘كرا˘سشم˘ب ،فا˘ط˘ت˘خلا م˘˘ئار˘˘ج
ة˘لود˘لا تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نأا فاسضأاو ،يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لاو
ي˘عار˘ت ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإلا هذ˘˘ه

ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك ة˘ي˘˘سصؤ˘˘سصخ
ديدحتو ،ينطؤلا بارتلا قطانم
ىلإا يدؤؤت يتلا رطخلا لماؤع
د˘يد˘ح˘تو ،فا˘ط˘ت˘خلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اهثودح عنمب ةليفكلا لئاسسؤلا

د˘يد˘ح˘ت اذ˘كو ،ا˘ه˘ل يد˘˘سصت˘˘لاو
.تائيهلا فلتخمل لخدتلا لاجم

عؤنلا اذه ةرؤطخ ىدم نعو
هذه نأا يبارعلا  دكأا ،مئارجلا نم
لكسشلاب ةرسشتنم تسسيل ةريخألا
ىلإا كلذ ببسس عجرأاو ،فيخملا
تاؤق هبعلت يذلا ريبكلا رودلا
.مئارجلا هذه لثم عدر يف نمألا

نأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف د˘˘˘كأاو
ايئاقو نؤكيسس ديد˘ج˘لا نؤ˘نا˘ق˘لا

اريسشم ،ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ا˘عدارو
نؤكت نأا نكمي تابؤقعلا نأا ىلا

نجسسلا دح  ىلإا لسصت ،ةددسشم
هذه نأا فاسضاو .مادعإلاو دبؤؤملا
ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘كم˘ي تا˘بؤ˘˘ق˘˘ع˘˘لا

مل رئازجلا نأاو اميسس ،Óبقتسسم
ة˘ي˘لود ةد˘ها˘ع˘م ة˘يأا ى˘ل˘ع ع˘قؤ˘ت
،ةبؤقعلا هذه ذيفنت مدعب اهمزلت
تاذ دÓبلا نأا كلذ نع Óسضف
.ناسسنلا قؤقح مرتحتو ةدايسس

 يمولد Ëرم

ءاصضعأ’ا وأا رصشبلاب راŒ’ا وأا ةيدفلا بلطل وأا لافطأÓل يصسن÷ا لÓغتصس’او رأاثلا اهزربأا

عدرلاب دعوتت ةموك◊او رئاز÷ا ‘ فاطتخلا مئارج مقافت عفاود هذه
مادعإلا وأا دبؤوŸا نجسسلا ¤إا لسصت دق Óبقتسسم تابوقعلا :رهاطلا يبارعلا

لدعلا ريزو ىمرم ‘ هتحفاكمو هنم ةياقولا نوناق عورسشم دادعإا



يف هل ةملك يف ريزؤلا دكأا
32 ـلا ةيداعلا ةرودلا لاغسشأا
ي˘بر˘ع˘لا يرازؤ˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ةنيدمب تمظن يتلا ةحايسسلل
قيرط نع نيرحبلاب ةمانملا
نع يئرملا رسضاح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ق˘ي˘سسن˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،د˘ع˘ب
ةه˘جاؤ˘م˘ل كر˘ت˘سشم˘لا ل˘م˘ع˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

تابلطتملا ىلإا ة˘با˘ج˘ت˘سسلاو
ظافحلل عمتجمل˘ل ةد˘ياز˘ت˘م˘لا

ي˘ف ل˘غ˘سشلا بسصا˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
سصر˘ح˘لاو ة˘حا˘ي˘˘سسلا لا˘˘ج˘˘م
ل˘˘ي˘˘ه˘˘سستو ر˘˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرسسيملا ةيحايسسلا تامدخلا
.ة˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘ماد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ف˘˘ي˘˘سضي‐ كلذ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م ‐ ر˘يزؤ˘˘لا
طيح˘م ر˘ي˘فؤ˘ت˘ب يدا˘سصت˘قلا

د˘عا˘سسي ي˘لا˘مو ي˘تا˘سسسسؤؤ˘˘م
زيزعتو رامثتسسلا ةيمنت ىلع
ءاقبإلا يف نيرمثت˘سسم˘لا ة˘ق˘ث

ةيحايسسلا مهتارامث˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ر˘ئا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب سصؤ˘سصخ˘لا˘ب

.عاطقلا اهدبكت يتلا ةميخؤلا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ود˘˘ي˘˘م˘˘˘ح ىر˘˘˘يو

ةنهارلا ة˘ي˘فر˘ظ˘لا نأا˘ب را˘طإلا
ءابو راسشتنا نع تمجن يتلا

عيمجلا ىلع سضرفت انورؤك
يفو ،ماسسج تايدحت ةهجاؤم
يحسصلا يد˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
اذ˘˘˘ه را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘لاو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

نيي˘ل˘ح˘م˘لا حا˘ي˘سسلا ة˘نأا˘م˘طو
ةهجؤلا ةيزهاج˘ب ن˘ي˘ي˘لود˘لاو
مهلابقتسسل ةيبرعلا ةيحايسسلا
لك ريفؤتو ةنمآا فورظ يف
.تلؤكؤتوربلاو ريبادتلا

ريزؤلا برعأا ،ريخألا يفو
عا˘م˘ت˘جلا نأا˘˘ب ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي ن˘˘ع
ة˘م˘ي˘كح تارار˘ق˘ب جؤ˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ديزت نأا اهنأاسش نم ةديدسسو

ءا˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ماد˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ن˘˘˘˘م
ققحت˘سس ي˘ت˘لاو تازا˘ج˘نلاو
عفدتو ةيبرعلا ةمألا تاعلطت
عي˘م˘ج ي˘ف ر˘م˘ث˘م˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
.تلاجملا
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تاردابمو ةثيدح بيلاسسأا دامتعل عفاري ةحايسسلا ريزو
عاطقلا سشاعنإا ةداعإل ةيعادبإا

خ.ةميسسن

ةثيدحلا بيلاسسأ’ا دامتعا ةرورسض ىلع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ريزو وديمح دمحم دكأا
اددجم ،يبرعلا ملاعلا يف رفسسلاو ةحايسسلا عاطق ضشاعنإاو قÓطإا ةداعإا معدل ةيراكتب’او ةيعادبإ’ا تاردابملاو

ةيفرظلا تايعادتلا زواجتل كرتسشملا ريسصملا تاذ نادلبلا نيب نواعتلا ضسسسأا ديطوت ىلع رئازجلا مازتلا
.ةنهارلا ةيملاعلا ةيداسصتق’او ةيحسصلا

ةمسصاعلا يف طقف بتتكم فلأا21 فلم لوبق وحن

«APL» عيراسشم رخأات ءارو راقعلا لكسشم

ةعوفرŸا اهبلاطŸ ةيسصولا ةرازولا ةباجتسسا مدع ىلع اجاجتحا

ءادتبا لمعلا يسشتفŸ ينطو بارسضإا
لبقŸا يفناج ثلاثلا نم

ضسوريفلا نع فسشكلا ليلاحت راعسسأا فقسسٌت ةحسصلا ةرازو

اهداريتسسا عمزملا «انوروك» تاحاقل ةيلاعف ةبسسن ةئملاب59 ىلإا29 نيب ام

ريد˘م˘لا طا˘ي˘ع˘ل˘ب د˘م˘حأا لا˘ق
ي˘ن˘طؤ˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
را˘ق˘ع˘˘لا ل˘˘كسشم نإا ،ن˘˘كسسل˘˘ل
ن˘كسسلا عور˘سشم ر˘ي˘˘خأا˘˘ت ءارو
فور˘ع˘م˘لا م˘عد˘م˘لا يؤ˘قر˘ت˘˘لا
لؤبق متيسس هنأا ادكؤؤم،«apl»ـب
نمسض نم طقف فلم فلأا21
اؤ˘˘ما˘˘ق بت˘˘ت˘˘كم ف˘˘˘لأا002
. ةمسصاعلا يف ليجسستلاب

حيرسصت يف طايعلب حسضوأا
عور˘˘سشم نأا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ؤه معد˘م˘لا يؤ˘قر˘ت˘لا ن˘كسسلا

،ايمهو سسيلو يقيقح عورسشم
ريثكلا يف هتقÓ˘ط˘نا ل˘ي˘لد˘لاو
يف رخأات ا˘م˘ن˘ي˘ب تا˘يلؤ˘لا ن˘م
را˘ق˘ع˘لا ل˘كسشم بب˘سسب ىر˘˘خأا

ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج مد˘˘˘˘عو
‐ حسضوأاو ،اهنم نيديفتسسملا
عور˘˘سشم˘˘لا نأا ‐ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
يتلا تايلؤلا يف ايلعف قلطنا
ةمزÓلا طورسشلا اهيف ترفؤت
ىر˘˘خأا ي˘˘ف ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ثيح ،ركذلا ةفلاسسلا بابسسأÓل
ءا˘عؤ˘لا ر˘˘فؤ˘˘ت طار˘˘ت˘˘سشا م˘˘ت˘˘ي
اذكو ،لكاسشم نودب يراقعلا

ل˘˘ب˘˘ق ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘سصخر دؤ˘˘˘جو
ددع ن˘عو.لاغسشألا قÓط˘نا
ىلإا طايعلب راسشأا ،نيبتتكملا
تلجسس اهدحؤ˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا نأا

متيسس اميف بتتكم فلأا002
امأا ،طقف فلم فلأا21 لؤبق

د˘يد˘سست ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط سصؤ˘˘سصخ˘˘ب
دقف ةغيسصلا هذه يف رطسشألا

ع˘فد˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا نأا˘م˘˘ط
قود˘ن˘سصلا ق˘ير˘ط ن˘ع نؤ˘˘كي
كانه سسيلو ن˘كسسل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا

ي˘قر˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع
نأا اريسشم ،نطاؤملاو يراقعلا
ن˘كسسل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا قود˘ن˘˘سصلا
لاغسشألا مدق˘ت ة˘ب˘قار˘م˘ب مؤ˘ق˘ي
ى˘لإا لاؤ˘مألا لؤ˘ح˘ي ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
ق˘ح˘ل ا˘نا˘م˘سض اذ˘هو ،ي˘قر˘˘م˘˘لا
لكاسشم يأل ابنجتو ،بتتكملا
ةراسشإا يف Óبقتسسم ثدحت دق
نم ا˘ق˘با˘سس ثد˘ح ا˘م ى˘لإا ه˘ن˘م
ن˘ي˘قر˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا بور˘˘ه
جراخلا ىلإا نيبتتكملا لاؤمأاب
. نجسسلا مهسضعب لؤخدو

ف˘˘سشك د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل
هذ˘˘ه ع˘˘يرا˘˘سشم نأا طا˘˘ي˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
سضع˘ب ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا ة˘غ˘ي˘سصلا
م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘يلؤ˘˘لا

تسسيل اهنكل ةيدملاو ةريؤبلاو
نأا احسضؤم ،ةبؤلطملا ةريتؤلاب
نكسسلا زاجنإل ةلودلا تاناعإا

رايلم893 تغلب0202 لÓخ
هجؤملا معدلا غلب نيح يف ،جد
051 نم رثكأا لدع تانكسسل
.ميتنسس نؤيلم

ز.ضسواط

ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترر˘˘ق
ل˘م˘ع˘لا ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةدمل ينطو بارسضإا يف لؤخدلا

ى˘لا ثلا˘ث˘لا ن˘م ءاد˘ت˘˘با ما˘˘يأا5
،لبقملا يفناج رهسش نم عباسسلا

˘˘مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا كلذو
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو
ام ةسصاخ ةعؤفرملا ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
نؤ˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘˘ت
˘ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘˘جار˘˘مو ي˘˘سسا˘˘سسألا
.يسضيؤعتلا

ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘كأا
يف لمعلا يسشتفم˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
«مÓ˘سسلا» تل˘سصح˘ت ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب

ىلإا أاجلت مل اهنأا ،هنم ةخسسن ىلع
ذافنتسسا دعب لإا بارسضإلا رايخ
ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ل˘˘˘ك
ة˘مزألا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ة˘˘يرادإلاو
ؤسشتفم اهسشيعيو اهسشيعت يتلا
بلاطم˘لا نأا ة˘ح˘سضؤ˘م ،ل˘م˘ع˘لا
ل˘م˘ع˘لا ةرازو ى˘لإا ة˘عؤ˘˘فر˘˘م˘˘لا

يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو
لسشف دعب اهل ةباجتسسلا متي مل

،اهعم ةقباسسلا تاسضوافملا لك
هذه نإاف ‐ نايبلا سسفن بسسح‐ و
ةرورسض لؤح رؤحمتت بلاطملا
ي˘˘سسا˘˘سسألا نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت
امب يسضيؤعتلا ماظنلا ةعجارمو
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ع˘˘م مءÓ˘˘ت˘˘ي
،لمع˘لا ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘عؤ˘ن˘ت˘م˘لاو
،اهب ةطيح˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا فور˘ظو
قود˘˘˘ن˘˘˘سص ءا˘˘˘سشنإا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا
حلاسصل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م
ىر˘خألا سشي˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
تبلاط امك ،كلذ نم ةديفتسسملا
ن˘كسسلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا˘ب ‐ة˘با˘ق˘ن˘˘لا‐
سضر˘ق˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو ،ي˘ف˘˘ي˘˘ظؤ˘˘لا
. ةرايسس ءانتقاب سصاخلا

عسضؤلا ىلا ‐نايبلا راسشا‐ و
ؤسشتفم ه˘ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا

رؤ˘˘هد˘˘تو يدر˘˘ت ن˘˘م ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةيؤنعملاو ة˘يدا˘م˘لا م˘ه˘عا˘سضوأا

ءا˘˘سصقلاو سشي˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مو
ا˘فÓ˘خ ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لاو
اهتسسرك يتلا فادهألاو ئدابملل
نيناؤقلاو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
سشيتفت عاطقل ةمظنملا ةينطؤلا
بسسح‐ ةباقنلا نا املع ،لمعلا
نأاو ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس ‐ه˘˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

نم رثكا ةينعملا ةرازؤلا تلسسار
ر˘يزؤ˘لا ل˘خد˘ت˘˘ب تب˘˘لا˘˘طو ةر˘˘م
سشيتفت عاطق حÓسصل ايسصخسش
ام در يا قلتت مل اهنأا ريغ لمعلا
مد˘ع ‐ة˘با˘ق˘ن˘لا ف˘ي˘سضت‐ د˘كؤؤ˘ي
ةيدجو ةيقيقح ةدارإا يا دؤجو
اذهب لفكتلل ةرازؤلا فرط نم
. فلملا

،ةينطؤلا ةباقنلا ؤعدت هيلعو
هذه يف لمع˘لا ي˘سشت˘ف˘م ع˘ي˘م˘ج
دحؤتلا ىلا سصؤسصخلاب ةرتفلا

حاجنا ىلع لمعلاو نماسضتلاو
لاسصيا لجا نم بارسضلا اذه
ناح هنأاب ةيؤقو ةحسضاو ةلاسسر
ة˘˘يا˘˘سصؤ˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل تقؤ˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘سسم
زا˘ه˘ج حÓ˘سصا ي˘ف ة˘ي˘قÓ˘خألاو
ل˘˘ك تعدو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ه˘˘ق˘˘ح سسرا˘˘م˘˘ي نا دارا سشت˘˘ف˘˘م
ى˘لا بار˘سضإلا ي˘ف يرؤ˘ت˘سسد˘لا

تاءار˘˘˘جلا مار˘˘˘ت˘˘˘˘حا ةرور˘˘˘˘سض
قح ةسسراممب ةقلعتملا ةينؤناقلا
ةلقرع مدع اميسس ل بارسضإلا

اهفقؤمب ةر˘كذ˘م ،ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح
يف ي˘عا˘م˘ت˘جا كير˘سشك تبا˘ث˘لا
يدج˘لا راؤ˘ح˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف
ةياسصؤلا عم نواعتلاو لاعفلاو
لؤ˘ل˘ح ى˘لا لؤ˘سصؤ˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
فارطألا عيمج يسضر˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا

ة˘ي˘سشت˘ف˘م عا˘ط˘ق ن˘سسح˘ت ى˘˘لاو
لمعلا يسشتفم فورظو لمعلا
.ةيؤنعملاو ةيداملا

ز.ضسواط

نيدلا حÓسص رؤتكدلا دكأا
ةيعم˘ج˘لا سسي˘ئر يوار˘ح˘سص
ايجؤلؤنكتؤيبل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيلاع˘ف نا ،ي˘ب˘ط˘لا ثح˘ب˘لاو
هرا˘˘ت˘˘خ˘˘ت˘˘سس يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ام اهتبسسن حوارتتسس رئازجلا
،ةئملاب59 ى˘˘˘لا29 ن˘ي˘˘ب
ةيملاعلا ةمظنملا نا ادكؤؤم
ة˘ق˘فاؤ˘م˘لا سضفر˘ت ة˘ح˘سصل˘˘ل

ة˘ب˘سسن ل˘ق˘ت تا˘حا˘ق˘ل ى˘˘ل˘˘ع
05 ا˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.ةئملاب

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر لا˘˘ق
ايجؤلؤنكتؤيبل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

حيرسصت يف يبطلا ثحبلاو
تاحاقللا نا ،سسمأا يفحسص
اهيلع ة˘ق˘فاؤ˘م˘لا تم˘ت ي˘ت˘لا
ةياقو ة˘ب˘سسن˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت مؤ˘ي˘لا

هنأا ،لخدتملا ىريو ،ةربتعم
ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط اد˘˘ج م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ى˘لا ل˘سصؤ˘ت˘لا نأا˘ب نا˘˘كسسلا

را˘سسم˘ب ر˘م د˘ق حا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه
نأا ى˘لا ار˘ي˘سشم ،ما˘ه ي˘م˘ل˘˘ع
ءابؤلا نؤك ةرربم فواخملا

م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل سضر˘˘م˘˘لاو د˘˘˘يد˘˘˘ج
نا فاسضأاو ،دعب هيف مكحتلا
ل˘˘ئاوأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
حيقلت˘ب مؤ˘ق˘ت ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘لا
سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘سض نا˘˘˘˘˘كسسلا

نينطاؤملا انئمطم ،انورؤك
يتلا تاحاقللا وا حاقللا نأاب
عسضختسس رئازجلا اهراتختسس
تا˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘لا
ل˘ب˘ق ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
.اهريفؤت

ر˘˘˘كذ ىر˘˘˘خا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

«Ó˘˘ج˘˘ع˘˘م» ءار˘˘جا تع˘˘˘سضو
ىلا اريسشم ،حاقللا ليجسستل
ةيئاقؤلا تاءارجلا ةلسصاؤم
ي˘ف عور˘˘سشلا د˘˘ع˘˘ب ىر˘˘خلا

،دÓبلا رب˘ع ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح
عيمج رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف
بسسح‐  ةيلودلا تلاكؤلا
تعسضو دق‐ ردسصملا سسفن
ل˘ي˘ج˘سست˘ل «Ó˘ج˘ع˘˘م» ءار˘˘جإا
سسوريفل ةداسضملا تاحاقللا

ة˘لا˘كؤ˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘نورؤ˘ك
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا
ن˘م م˘˘عد˘˘بو ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘سصلا

ةينلديسصلا ةعانسصلا ةرازو
يذلا رؤ˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م اذ˘كو
عم قي˘ثو نوا˘ع˘ت ي˘ف ل˘م˘ع˘ي
تعبتا يلاتلابو ،ةريخألا هذه
ثي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘حار˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
هب لؤمعم ؤه امك دامتعلا

.يلودلا ىؤتسسملا ىلع
ءار˘˘جلا نا ه˘˘لؤ˘˘ق ع˘˘با˘˘˘تو

ذ˘خأا˘ي ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘ب سصا˘خ˘˘لا
عيمج يف Óيؤط اتقو» ةداع
هنا ا˘ف˘ي˘سضم ،«م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
مت دقف ةيئانثتسسلا ةيحسصلا
،ءار˘˘˘˘جلا اذ˘˘˘˘ه «ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سست»
ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘˘ه ار˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنا ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘سسم˘˘˘ب»
.«ةيقÓخاو

تا˘ف˘ل˘م» نا فا˘˘سضا ا˘˘م˘˘ك
م˘ت د˘ق تا˘حا˘ق˘ل˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘سست
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يا˘ن˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘˘سسارد
تلا˘كو ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ك ءار˘˘ب˘˘خ
تلاكؤلا˘ف ة˘قؤ˘مر˘م ة˘ي˘لود
ةيلودلا تائيهلاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
سسفن بسسح تاف˘ل˘م˘لا م˘ي˘ق˘ت

.«ةيلودلا ريياعملا
ةلÓسسلا لؤح لاؤؤسس نعو

ي˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
،ا˘بوروأا ي˘ف ار˘خؤؤ˘م تر˘ه˘ظ
نل » اهنأا سصتخملا اذه دكأا
«حا˘ق˘ل˘لا ةرد˘ق ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤؤ˘˘ت
ار˘˘ب˘˘خ˘˘م » نأا ى˘˘˘لا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
فيكت نع حرسص دق ايكيرمأا

ةر˘ت˘ف˘˘ل تلÓ˘˘سسلا هذ˘˘ه ع˘˘م
ى˘لا ة˘ت˘سس ن˘ي˘˘ب ا˘˘م حوار˘˘ت˘˘ت
.«عيباسسأا ةينامث

دسض ليلاحتلا راعسسأا
نل «91 ديفوك» ضسوريف

رانيد ف’آا9 زواجتت
ة˘ح˘سصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
راعسسألا نع ،تايفسشتسسملا
سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،«ا˘˘˘˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘˘˘˘ك ،91ديفؤكب»
ةحسصلا ةرازو نايب بسسحو
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘غا نإا˘ف ،سسما
رابتخلا ر˘ع˘سس ي˘ف نؤ˘كت˘سس
غلب˘ي˘سس يذ˘لا ي˘جؤ˘لور˘ي˘ف˘لا

را˘ب˘ت˘خلاو ،را˘ن˘˘يد0088
هفيقسست متف ينيجلا داسضملا
سصخي اميفو ،رانيد0063ـب
دقف ،يجؤلوريسسلا رابتخلا
0022ـب هر˘ع˘سس د˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت
.يرئازج رانيد

ي˘˘˘˘ف ةرازؤ˘˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘سشنو
رباخملا ة˘م˘ئا˘ق ،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘لا
اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا تم˘˘˘سضنا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ى˘ق˘˘ب˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،حار˘˘ت˘˘قلا

.ىرخأا رباخم مامأا ةحؤتفم
ز.ضسواط

نيب ةيراجتلا ت’دابملا
ر’ود رايلم8 زواجتت نيدلبلا

مزتلت ايلاطيإا
تاقÓع زيزعتب
نواعتلاو ةقادسصلا
رئازجلا عم
يسسييلغوب ينافويج دكأا
ديدجلا ايلاطيإا ريفسس
مزتلت هدÓب نأا ،رئازجلاب
ةقادسصلا تاقÓع زيزعتب
يسسايسسلا نواعتلاو
.نيدلبلا نيب يداسصتق’او
ةلاسسر يف يسسييلغوب حسضوأا

ربع نييرئازجلل اههجو
،يعامتج’ا لسصاوتلا تاكبسش
ىلإا علطتت هدÓب ةرافسس نأا

يف ةلاعف ةسسايسس ةيقرت
نأا فاسضأاو ،تاريسشأاتلا لاجم
يتلا ةديحولا يه ايلاطيا

،راردأا يف اهل ازكرم كلمت
هذه ةفعاسضمب دهعتو
ىوتسسملا ىلع زكارملا
نأاب ركذ نأا دعبو .ينطولا
كيرسش لوأا ربتعت رئازجلا

ةقطنم يف ايلاطيإ’ يراجت
لامسشو طسسوأ’ا قرسشلا
لسضفب (انيم) ايقيرفإا
8 زواجتت يتلا ت’دابملا

يسسامولبدلا راسشأا ،ر’ود رايلم
زيزعت ةرورسض ىلإا يلاطيإ’ا

نأا اميسس’ ةكارسشلا هذه
ةيلاطيإا ةكرسش002 ةبارق
.رئازجلا يف ةدجاوتم
ةبسسانملا هذهب ريفسسلا ركذو
اهنيب نم هتايولوأا ضضعب
يف اميسس ةكارسشلا «عيونت»
يوقاطلا لاقتن’ا ت’اجم
ةيئاذغلا ةعانسصلاو
.ةثيدحلا تايجولونكتلاو
مغر ،ةنسسلا هذه نأا فاسضأاو

مت ،91-ديفوك ةحئاج
تحمسس ةسصاخ ةيلآا ثادحتسسا
مدعب نييرئازجلا ةبلطلل
ةيعماجلا ةنسسلا تيوفت
.ايلاطيإاب

د.م



ةرازؤ˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب سسمأا دا˘˘˘˘فأا
ي˘ف» ه˘˘نأا ،ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
ةل˘سصاؤ˘ت˘م˘لا دؤ˘ه˘ج˘لا قا˘ي˘سس
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ةميرجلا ةبراحمو  باهرإلا
،ا˘ه˘لا˘كسشأا ل˘كب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
زرا˘˘˘ف˘˘˘مو تاد˘˘˘حو تذ˘˘˘ف˘˘˘˘ن
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

61 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
،0202 ر˘ب˘م˘˘سسيد22 ى˘˘˘˘لإا

نع ترفسسأا ةديدع تايلمع
ىد˘م سسكع˘ت ة˘ي˘عؤ˘ن  ج˘ئا˘ت˘ن
ةظقيلاو ةي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حلا
مئادلا دادعتسسلاو ةرمتسسملا
لماك يف ةحل˘سسم˘لا ا˘ن˘تاؤ˘ق˘ل
.«ينطؤلا بارتلا

هنأا ىلإا ،ةليسصحلا تراسشأاو
ةحفاكم تاي˘ل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف»
ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘˘قوأا ،با˘˘˘˘هرإلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا  سشي˘ج˘ل˘ل

م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عد (20) ير˘˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
تف˘سشك ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ل˘سشن˘خ˘ب
سشيجلل ىرخأا ةزرفم  ترمدو
(10) ةلبنق يبعسشلا ينطؤلا
.«نازيلغب عنسصلا ةيديلقت

ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
دؤهجلل ةلسصاؤمو ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
يدسصتلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا
تاردخملاب راج˘تلا ةر˘ها˘ظ˘ل
زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘˘قوأا» ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ن˘طؤ˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم
ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب  ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

(73) ،نمألا حلاسصم فلتخم
لÓخ تزجحو تاردخم رجات

تايم˘ك  ،ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
جلاعملا في˘كلا ن˘م ة˘م˘خ˘سض
را˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق (42) ـب رد˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ت
م˘˘ت مار˘˘غؤ˘˘ل˘˘ي˘˘ك (236,85)و
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا
.«برغملا

تطبسض» ،ددسصلا اذه يفو
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م
مأا ةقطنمب يبعسشلا ينطؤلا
فودنت˘ب ة˘يدود˘ح˘لا  را˘سشع˘لا

ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ريطانق (01)ـب ردقت جلاعملا

فقوأا اميف ،مارغؤليك  (30)و
(50) ةماعنلاب دودحلا سسارح
ةي˘سسن˘ج ن˘م تارد˘خ˘م را˘ج˘ت
ريطانق (60) اوزجحو  ةيبرغم
ن˘م مار˘غؤ˘ل˘˘ي˘˘ك (076,78)و
ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ةدا˘م˘لا سسف˘˘ن
راسشبب مت امك  ،ن˘ي˘ت˘ل˘سصف˘ن˘م
تاردخم (20) يرجات فيقؤت
فيكلا نم ىرخأا ةيمك زجحو
ريطانق (30)ـب  ردقت جلاعملا

ةفاسضإلاب مارغؤليك (5,04)و
ةدا˘˘م ن˘˘˘م مار˘˘˘غ (023) ى˘˘لإا
.«نيياكؤكلا

تفقوأا» ،قايسسلا سسفن يفو
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘ف˘˘م
حلا˘سصمو ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طؤ˘لا
سسار˘˘حو  ي˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
تاردخم رجات (03) دودحلا

ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘˘ق (40) تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو
ن˘م ا˘مار˘غؤ˘ل˘ي˘ك (264,72)و
مارغ (097)و جلاعملا  فيكلا

ن˘˘˘ي˘˘˘˘يا˘˘˘˘كؤ˘˘˘˘كلا ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ا˘سسؤ˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق (42081)و
نم لكب  ةقرفتم تايلمع يف
نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘˘تو نار˘˘˘˘هوو راردأا

ة˘˘ل˘˘قروو ى˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘عو
ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ة˘˘سسب˘˘تو ة˘˘˘يادر˘˘˘غو
يد˘ي˘سسو ة˘با˘ن˘عو  ف˘ي˘ط˘سسو
.«سسابعلب

تف˘قوأا» ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تسسارنمت نم لكب يبعسشلا

ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو  ماز˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘عو
،فود˘ن˘تو يز˘ي˘ل˘يإاو را˘ت˘˘خ˘˘م
تز˘˘˘ج˘˘˘حو ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش (791)
اد˘لؤ˘م (333)و ة˘ب˘كر˘˘م (53)

ة˘قر˘˘ط˘˘م (841)و ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ن˘˘˘م سسي˘˘˘ك (673)و ط˘غ˘˘سض
ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘˘ت  تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لم˘ع˘ت˘سست ىر˘خأا سضار˘غأا

ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بهذ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
نم نط (48,3) ىلإا ةفاسضإلاب
ة˘ه˘جؤ˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘˘م˘˘لا
.«بيرهتلل

(90)» ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
قدانب (80) زجحو سصاخسشأا

ي˘˘˘لآا (10) سسد˘˘سسمو د˘˘ي˘˘˘سص
ة˘ل˘سصف˘ن˘م  تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ن˘˘م ل˘˘كب تذ˘˘˘ف˘˘˘ُن
ةنتابو ة˘ل˘ي˘سسم˘لاو ف˘ي˘ط˘سسو
طابحإا ّم˘ت ا˘م˘ك .ي˘قاؤ˘ب˘لا مأاو
تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘ت تلوا˘˘ح˘˘م
ـب رد˘ق˘ُت دؤ˘قؤ˘لا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل (11432)
ة˘˘سسب˘˘تو راردأاو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘˘ت
.«فراطلاو سسارهأا قؤسسو

ط˘ب˘حأا» ،ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ح˘لا˘سصمو ل˘˘حاؤ˘˘سسلا سسار˘˘ح
تلوا˘ح˘م ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘لا

ذا˘ق˘نإاو ة˘ي˘عر˘سش  ر˘ي˘غ ةر˘ج˘˘ه
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ا˘˘سصخ˘˘سش (581)
ة˘ي˘سسن˘˘ج ن˘˘م ار˘˘جا˘˘ه˘˘م (71)
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع اؤ˘نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م
لكب عنسصلا ةيديلقت براؤق
ناسسملتو تنسشؤمت نيع نم
ةمسصاعلا رئازجلاو مناغتسسمو
،فراطلاو ةبانعو سسادرمؤبو
ارجاهم (18) فيقؤت مت اميف
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ل˘قروو ناز˘ي˘ل˘غو فود˘˘ن˘˘تو
ةديعسسو تسسارنمتو ةيادرغو
.«تناجو

watan@essalamonline.com

5 1292ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج9ـل قفاوملا0202 ربمصسيد42صسيمخلاثدحلا

تاردخم راطنق42 نم ديزأا زجحو ايبرغم71 مهنيب نم «اقارح»581 ذاقنإا

عنسصلا ةيديلقت ةلبنق ريمدتو باهرإÓل معد يرسصنع فيقوت

ط.ةراصس
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.نازيلغب  عنصصلا

˘˘ما˘˘ه˘˘˘تلا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ترد˘˘˘سصأا
ارارق ،ةمسصاعلا ءاسضق سسلجمب
تقؤؤملا سسبحلا دي˘يأا˘ت˘ب ي˘سضق˘ي
قبسسألا لوألا ريزؤلا نم لكل

ر˘يزؤ˘لاو لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ق˘ب˘˘سسألا
نم رارقلا  دييأات  ءاجو.يسضاقلا

ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘تلا ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘غ
د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا

ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘با˘سس رار˘ق رود˘˘سص
ي˘˘˘سضق˘˘˘ي ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ما يد˘˘˘ي˘˘˘سس
يف تقؤؤملا سسبحلا ا˘م˘ه˘عاد˘يإا˘ب

.يجي˘ت˘م لا˘م˘عألا ل˘جر ة˘ي˘سضق
ةفرغلاب قيقح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق نا˘كو
يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘˘ب ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
لقن˘لا ر˘يزو ع˘سضو د˘ق ،د˘م˘ح˘ما

دبع قباسسلا ةيمؤمعلا لاغسشألاو
ةعانسصلا ريزوو نÓعز يناغلا
تح˘ت ةد˘ب بؤ˘˘ج˘˘ح˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا
ةعباتم تمتو.تقؤؤملا جارفإلا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ةد˘˘بو نÓ˘˘عز
لاؤمأا ديدبت اهنيب نم ،داسسفلاب

لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإاو ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع
.ةفيظؤلا

م.ةزمح

«يجيتم» لامعأ’ا لجر ةيصضق ‘

قح ‘ تقؤوŸا سسب◊ا عاديإا رارق دييأات
يسضاقو لÓسس

سسمأا ،يداؤلا ةيلو تزتها
ةعسشب لتق ةميرج عقو ىلع
دقعلا يف باسش اهتيحسض حار
.رمعلا نم ثلاثلا

د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف ،ردا˘˘˘˘˘سصم بسسحو
ىدحإا لخاد ة˘م˘ير˘ج˘لا تع˘قو
ةيدلبب رؤظانلا يحب لزانملا
ح˘لا˘سصم تق˘ل˘˘ت ن˘˘يأا ،يداؤ˘˘لا
سصخسش دؤ˘جؤ˘ب ا˘غÓ˘ب ن˘مألا

ة˘سضما˘غ فور˘ظ ي˘ف فؤ˘˘ت˘˘م

دع˘بو .ن˘كسسم˘لا ما˘م˘ح ل˘خاد
ة˘ي˘ع˘م˘ب نا˘كم˘لا ى˘لإا ه˘جؤ˘ت˘لا

ةيامحلاو ةيرؤه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
نأا ن˘ي˘ب˘ت ،بي˘ب˘طو ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
دعبو ،«ح.م» ىلإا دؤعت ةثجلا
اهنأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ي˘لوألا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

ىلع رثع ثي˘ح ،ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج
مامحلا ي˘ف ا˘ق˘ل˘ع˘م ة˘ي˘ح˘سضلا
.يندعم كلسسب

صس.ىملصس

ءاعنصش لتق ةÁرج عقو ىلع زتهت يداولا

!مامح ّسشرم ‘ يديدح كلسسب قلعم باسش ىلع روثعلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ع˘م˘ت˘سسا
ة˘م˘كح˘م˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا بط˘˘˘ق˘˘˘لا
يد˘ي˘سسب ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
سسمأا ،ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘ف د˘م˘ح˘ما
ةق˘با˘سسلا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةر˘يزو ى˘لإا
اياسضق يف ،طيربغ نب ةيرؤن
ىلع اهفارسشإا ةرتف لÓخ داسسف

.ةيبرتلا عاطق
،ى˘لوألا ةر˘م˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘تو

نب ءاعد˘ت˘سسا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي ي˘ت˘لا
مامأا لؤثملا لجأا نم طيربغ
،دا˘سسف ا˘˘يا˘˘سضق ي˘˘ف ءا˘˘سضق˘˘لا

ريرقت رودسص رثا ىلع كلذو
.ريخألا ةبسساحملا سسلجم

ط.ةراصس

ي˘ف˘ح˘سصلا ن˘ع جار˘فإلا م˘ت
،سشيلغز ميركلا دبع طسشانلاو
ي˘ف ه˘ت˘بؤ˘ق˘ع ءا˘سضق د˘ع˘ب سسمأا
ة˘˘˘يلؤ˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
.ةنيطنسسق

ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تدا˘˘فأا
دبع نأا ،نيلقتعملا نع جارفإÓل
ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘يدأا سشي˘ل˘غز م˘ير˘˘كلا

ةدحؤلا ددهت تارؤسشنم ةباتك
ىلإا ةنجللا تراسشأاو ،ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

،سشي˘ل˘غز ن˘ع جار˘فإلا رؤ˘ف ه˘نأا
ة˘م˘كح˘م ى˘˘لإا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م لّؤ˘˘ُح
،اياسضق ليجأات دع˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ةمهت اميسسل اهب قحÓي ثيح
نود ن˘˘م ة˘˘عاذإا ءا˘˘سشنإا سصخ˘˘˘ت
سسيئر ةنا˘هإا ة˘م˘ه˘تو ،سصي˘خر˘ت
ذنم هقحÓت تناك ،ةيرؤهمجلا

زيزعلا دبع قباسسلا سسيئرلا دهع
.ةقيلفتؤب

م.ح

سسي˘˘ئر˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘ي
د˘ي˘ع˘سسلا هرا˘سشت˘سسمو ق˘˘با˘˘سسلا
نجسسلاب ا˘سسؤ˘ب˘ح˘م ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تؤ˘ب
يسضقي نيأا ،ةديلبلاب يركسسعلا
نم هقح يف ةرداسصلا ةبؤقعلا
.ةديلبلاب ةيركسسعلا ةمكحملا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
مل ةقيل˘ف˘تؤ˘ب د˘ي˘ع˘سسلا نأا ،سسمأا
،سشارحلا نجسس ىلإا هليؤحت متي
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘جو
قيقسش ليؤحت نع رابخأا لوادت
اديدحتو رخآا نجسس ىلإا سسيئرلا
ي˘ف ة˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
مت يذ˘لا ر˘ب˘خ˘لا ؤ˘هو ،سشار˘ح˘لا
يف ع˘سساو قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ه˘لواد˘ت
.ةيمÓعإلا لئاسسؤلا سضعب

تاذ تدكأا رخآا قايسس يفو
ة˘م˘كا˘ح˘م ةدا˘˘عإا نأا ردا˘˘سصم˘˘لا
ه˘ع˘م ن˘مو ق˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت لار˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ديدجلا ماعلا ةيادب عم نؤكتسس
ايلعلا ةمكحملا لؤبق دعب كلذو
متي˘سس ثي˘ح ،سضق˘ن˘لا˘ب ن˘ع˘ط˘لا
ة˘ياد˘ب ع˘م ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘ج˘مر˘ب
نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا ح˘˘˘˘جرو ،1202
،مداقلا يفناج رخاوأا يف نؤكت
خ˘يرا˘ت ط˘ب˘سض مد˘ع نأا اد˘كؤؤ˘˘م
ةعاسسلا دحل ةديدجلا ةمكاحملل

عقؤت هنكل ،نؤناقلل اقرخ دعي ل
امك ،ةبيرق ةمكاحملا نؤكت نأا
تاذ ىؤتسسم ىلع متت نأا عقؤت
ةليكسشتلا رييغت عم ةمكحملا
.طقف ةيئاسضقلا

ط.ةراصس

ءاصضقلا مامأا اهيف لثمت يتلا ىلوأ’ا ةرملا دعت

دمحمأا يديسس ةمكحم ىلإا طيربغ نب رجت داسسف اياسضق

صشارحلا نجصس ىلإا قبصسأ’ا صسيئرلا قيقصش لقن دينفت

ةقيلفتوب ديعسسلا ةيسضق حتف ةداعإا
1202 ةيادب نونحو قاطرطو قيفوتو

ةنيطنصسقب ةيدكلا نجصس يف هتبوقع ءاصضق دعب

سشيلغز ميركلا دبع طسشانلاو يفحسصلا نع جارفإلا

فلصشلاب رصصاق مهنيب ةيئاصضقلا تاهجلا ىدل مهنع ثوحبم فيقوت

ةنيطنسسقب سضيبأا حÓسسب نمأا نوع ىلع ىدتعا سصخسشل تقؤوملا سسبحلا

اصسبح رهصشأا6 يف لثمتملا
رانيد فلأا05و اذفان

ةيلام ةمارغ

مكحلا دييأات
قح يف رداسصلا
ينامحر سسينأا
ءاصضق صسلجم دّيأا
مكحلا ،صسمأا ةمصصاعلا
صسيئرلا قح يف رداصصلا
عمجمل ماعلا ريدملا
«مدقم دمحم» راهنلا
،ينامحر صسينأا وعدملا

اصسبح رهصشأا6ـب يصضاقلاو
رانيد فلأا05و اذفان

.ةيلام ةمارغ
ريدملا صسيئرلا عبوتو
صسينأا  راهنلا عمجمل ماعلا

فذقلا ةمهتب ،ينامحر
ريدملا قح يف ريهصشتلاو
قورصشلا ةلجمل ماعلا
.ليصضف نيصساي ،يبرعلا

م.نتاف

سسب˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘˘سش عدوأا
نؤع ىلع هئاد˘ت˘عل تقؤؤ˘م˘لا
حÓ˘سس لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘طر˘˘سش
سشوديد ةيدلبب كلذو سضيبأا

ا˘م بسسح ،(ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق) دار˘م
ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف درو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

.فسسؤي دؤغيز
ىلإا ةيسضقلا تايثيح دؤعتو

،يراجلا ربم˘سسيد71 خيرا˘ت
ر˘سصا˘ن˘ع ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ا˘مد˘ن˘˘ع
ير˘سضح˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا
انكسس062 يح˘ب ي˘جرا˘خ˘لا
ة˘ثÓ˘ث دار˘م سشود˘يد ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
مدقتف ،نيهؤبسشم  سصاخسشأا
ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘˘لإا

يدسسجلا سسملتلا ةرسشا˘ب˘م˘بو
رسصنع سضارتعاب مهدحأا ماق
ءادتعلاو ةطرسشلا لاجر نم
قفو ،نيكسس ة˘ط˘سساؤ˘ب ه˘ي˘ل˘ع
.نايبلا تاذ

ىلع سضبقلا مت كلذ دعب
(إا.م.ب) ؤعدملا ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ة˘˘˘با˘˘˘سصإا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست يذ˘˘˘لا
نؤ˘ع ؤ˘˘هو (ر.ب) ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
ةبقرلا ىؤت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘طر˘سش
ةعرسسلا حانج ىلع هلقن متيل
ةيئافسشتسسلا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا ى˘لإا
ع˘سضخ ثي˘ح ،دار˘م سشود˘يد˘˘ب
هم˘ي˘ل˘سستو ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ن˘ع ةردا˘سص ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةدا˘˘ه˘˘سش
ي˘˘عر˘˘سشلا بط˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘˘ل
زجع ا˘مؤ˘ي81ـب ةنيطن˘سسق˘ب

.نايبلا فيسضي ،لمعلا نع
02 خيراتب فارطألا مدقو

ةباينلا مامأا يراجلا ربمسسيد
هبتسشملا عبؤت ثيح ،ةيلحملا
ي˘حا˘ت˘ت˘فا بل˘ط بجؤ˘˘م˘˘ب ه˘˘ب

ي˘سضا˘ق ما˘مأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإل
ى˘لوألا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
دمعلا لتقلا ةلواحم» ةيانجب
م˘˘تو «رار˘˘˘سصإلا ق˘˘˘ب˘˘˘سس ع˘˘˘م
قفو ،تقؤؤملا سسبحلا هعاديإا

.نايبلا تاذ هركذ ام
ن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

ن˘˘مألا˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ةيلو نمأاب ثلاثلا يرسضحلا
عؤ˘˘˘ب˘˘˘سسألا ر˘˘˘ح˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا
ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘˘ت ن˘˘˘م ،مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا

تاهجلا ىدل مهنع ثؤحبم
.ةيئاسضقلا

،فلسشلا ةيلو نمأا بسسحو
سصاخسشأا3 ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت د˘ق˘ف
41 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ةزايح ةيسضق نع ،ةنسس62و
تا˘بور˘سشم˘لا ج˘يور˘تو ل˘ق˘نو
074 ط˘ب˘˘سضو ،ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا

.مهتزؤحب ةدحو
سصاخسشأا5 فيقؤت مت امك

حوارتت ،ةفل˘ت˘خ˘م ا˘يا˘سضق ي˘ف
ةنسس04و32 نيب  مهرامعأا

لبق نم ماكحأاو رماوأا لحم
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
قح يف ةيئازج تافلم زاجنإا
اهبجؤمب اؤليحأا مهيف هبتسشملا
.فلسشلا ةمكحم مامأا

م.ةزمح
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هريسصم ريرقت يف تباثلا ينيطسسلفلا بعسشلا قح

ة˘ت˘با˘ث ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا قؤ˘˘ق˘˘ح˘˘لا
يف طقسست لو ةمئادو ةليسصأاو
Óيج لايجلا اه˘ثراؤ˘ت˘تو مدا˘ق˘ت˘لا

راسصتنلا ةيمتح دكؤؤي ليج ءارو
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ح˘سضت˘˘ل˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ل قحلا اذهو ،اهتمسصاع سسدقلاو
عم هنايسسن متي وا مداقتلاب طقسسي
ليسصأاو تباث ؤهف تقؤلا رورم
ةبيكرتلاو ةنؤنيكلاو نادجؤلا يف
بعسشلا قح ن˘مو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اذه ةسسرامم ينيطسسلفلا يبرعلا
نؤ˘نا˘ق˘لا ه˘ل˘˘ف˘˘كي ل˘˘كسشب ق˘˘ح˘˘لا
بعسشلل طورسشملا ريغو يلودلا
،ريسصملا ريرقت يف ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
سشي˘ع˘لا ي˘ف ه˘˘ق˘˘ح كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
هتلود يف ةماركو ةلادعو ةيرحب
ةدا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

،سسد˘ق˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘عو
ا˘˘˘ق˘˘˘فو ،ه˘˘˘سضرأا ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘تدؤ˘˘˘˘عو
تاذ ةيلودلا ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘ق˘ل
نيطسسلف ةلود نأاو اميسس ،ةلسصلا

ق˘ي˘ثاؤ˘م˘لا ة˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘سص
ة˘ل˘سصلا تاذ ة˘ي˘لود˘لا دؤ˘˘ه˘˘ع˘˘لاو
نإا˘ف كلذ ع˘مو ،نا˘سسنلا قؤ˘ق˘ح˘ب
هذ˘ه كا˘ه˘˘ت˘˘نا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
ينيطسسلفلا ناسسنإلا ؤه قؤقحلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس ه˘˘ب˘˘كتر˘˘ت ا˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘ب
. فسصؤت ل مئارج نم لÓتحلا

م˘عد˘ي ي˘لود˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا نا
يف ينيطسسلفلا بعسشلا دناسسيو
تارارقلا لمجمو هريسصم ريرقت
عم تناك تردسص يتلا ةيلودلا
ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قؤ˘ق˘ح˘لا

ق˘ي˘ثاؤ˘م˘لا ه˘ي˘ف ا˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصألاو
ن˘˘ع ترد˘˘سص ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لاو
ي˘ف ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا
ناسسنلا قؤقحل يملاعلا نÓعلا

اهيف نمؤؤي ةتباث قؤقح دعت يتلاو
اهدناسسيو ينيطسسلفلا عم˘ت˘ج˘م˘لا

ن˘م ل˘م˘ع˘لا د˘˘كؤؤ˘˘يو ا˘˘ه˘˘م˘˘عد˘˘يو
ق˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
. اهريسصم ريرقت يف بؤعسشلا

تارار˘˘ق˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘ي˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت نا˘˘˘ط
ؤ˘ه نا˘سسنلا قؤ˘ق˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
لÓتحلا عدر˘ل د˘ي˘حؤ˘لا نا˘م˘سضلا
ىلع هترطيسس ءاهنإاو يليئارسسلا
نامسضو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارلا
ةدراؤلا تايسصؤت˘لا ة˘فا˘ك ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘ي˘لود˘لا تا˘ث˘ع˘ب˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ي˘سصق˘ت˘ل ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

قؤ˘˘ق˘˘˘ح سسل˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘سصؤ˘˘˘تو
بعسشلا قؤقحب ةقلعتملا ناسسنإلا
ةيسسايسسلاو ةيندملا ينيط˘سسل˘ف˘لا

ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلاو
سضرألا ءاحنأا عيمج يف ةيفاقثلاو
سسدقلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
.ةلتحملا

م˘ئاد˘لا ي˘ع˘سسلا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي اذ˘˘ه˘˘لو
ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سساو
ةيلودلا ةيامحلا ريفؤتل ةيلودلاو
ءار˘ج ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل
تاءار˘˘جإلاو تا˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا كل˘˘˘ت
ةسصا˘خو ة˘ي˘لÓ˘ت˘حلا ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
يناط˘ي˘ت˘سسلا طا˘سشن˘لا رار˘م˘ت˘سسا

ل˘ت˘قو ،ن˘ي˘ن˘طؤ˘ت˘˘سسم˘˘لا با˘˘هرإاو
ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘تو درا˘˘˘ب مد˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘طألا

،اهباحسصا دير˘سشتو تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا
د˘˘جا˘˘سسم˘˘˘لاو سسئا˘˘˘ن˘˘˘كلا قر˘˘˘حو
د˘سض ة˘ه˘˘جؤ˘˘م˘˘لا تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نلاو
،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةؤقلل ةلماكلا ةلءاسسملا نامسضو
باقعلا نم اهتÓفإا مدعو ةلتحملا
. يلودلا
سسرا˘م˘ي ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
بع˘سشلا ق˘ح˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا با˘˘هرلا
ةميرج ىقبت˘ي م˘لو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

بع˘سشلا ق˘ح˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘كتراو لإاو
ةلواحم اهرخآا ناكو ينيطسسلفلا

ةسسينك قارحا يباهرا نطؤتسسم
،ةلتحملا سسدقلا ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ج˘لا

تا˘م˘ج˘ه˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو ةرور˘˘سضو
م˘ه˘˘تاءاد˘˘ت˘˘عاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا د˘سض ة˘يزاز˘ف˘˘ت˘˘سسلا
م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

اذه ر˘م˘ت˘سسي ثي˘ح م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
م˘ئادو رر˘كت˘˘م ل˘˘كسشب مؤ˘˘ج˘˘ه˘˘لا

ىلع ةغلاب ةرؤطخ لكسشي تابو
ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘با ةا˘ي˘ح
اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘سضو ةرور˘˘˘˘˘سضو
ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت˘˘˘˘لا
يف ةسصاخ ن˘هار˘لا يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا

رمت يتلا ةيلاقتنلا ةلحرملا لظ
ةزا˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا بمار˘˘˘ت ةرادا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسو لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ل
.ةيرامعتسسلا

دب ل تاسسايسسلا هذه لظ يفو
ديعسصلا ىلع لجاعلا كرحتلا نم
ةيجتارتسسا عسضوو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةدا˘ي˘ق˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘م˘˘ع
ةيجراخ˘لا ةرازوو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لاو
ةعرسسو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
تارارق ذي˘ف˘ن˘ت نا˘م˘سضل كر˘ح˘ت˘لا
دعب ة˘سصا˘خو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا

هت˘عؤ˘م˘ج˘مو بمار˘ت ةرادإا ل˘ي˘حر
سضي˘بألا تي˘ب˘لا ي˘ف ة˘فر˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

تارارق˘لا ة˘فا˘كل تر˘كن˘ت ي˘ت˘لاو
نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا تكه˘˘ت˘˘ناو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ة˘˘مؤ˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م تر˘˘˘مدو ،ي˘˘˘لود˘˘˘لا
نم لمعت يتلا ةيلودلا تاقÓعلا

،ة˘ي˘لود˘لا ة˘مؤ˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
يلودلاو يبرعلا لمعلا ةرورسضو
رمتؤؤم˘لا د˘ق˘ع ها˘ج˘تا˘ب كر˘ت˘سشم˘لا
ةؤعدلا ةدناسسمو مÓسسلل يلودلا
سصؤ˘سصخ˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
تارار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للاو ي˘˘لود˘˘لا
ق˘ح ى˘ل˘ع تسصن ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
بؤ˘˘ع˘˘سشل˘˘ل ر˘˘ي˘˘سصم˘˘˘لا ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
لÓ˘ت˘حلا ءا˘˘ه˘˘نإاو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
ديسسجتب ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح ة˘يا˘م˘حو
ا˘ه˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘عو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ة˘˘لود
ةيعرسشلا تارار˘ق˘ل ا˘ق˘فو سسد˘ق˘لا
. ةيلودلا

ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطصسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفصس / ةودقلا يرصس  : ملقب

يصسويجلا ءاعد :ريرقت

ناك ًايأا ًاينيطسسلف ًادئاق تلأاسس نإا
نؤجسسلا داد˘عأا ن˘ع ه˘ل˘م˘ع لا˘ج˘م
دد˘˘عو ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا ا˘˘هرا˘˘سشت˘˘نإاو
وأا م˘ث˘ع˘ل˘ت˘ي د˘ق ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ق˘˘لا
تودب نإاو ةيبيرقت ًادادعأا كيطعي

كر˘˘ي˘˘كف˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ًا˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع
يف ةسسايسسلا يرظنم رثأا تيفتقإاو
Óئل اياوزلا ريودت تلواحو انتَمُأا
كيلعف ًايوادؤ˘سس د˘ه˘سشم˘لا جُر˘خ˘َي

لأاسستل ةلداعم˘لا بل˘ق˘ت نأا ا˘ه˘ن˘ي˘ح
يف نؤيمسسرلا راح امع نطاؤملا
دارأا نم اذل .....هيلع ةباجإا ميدقت
عقاؤل ًايخيرات ًادرسس ، ًاراسسفتسسإا

ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ وأا ةر˘˘ي˘˘سسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا
نأا هيلع نؤجسسلا عيزؤتل ةيفارغج
ي˘ت˘لا ر˘˘كع ؤ˘˘بأا لا˘˘سضن مأا لأا˘˘سسي
ءاسسفيسسفلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط ًا˘سضيأا فر˘ع˘ت
ر˘˘سسألا عÓ˘˘ق ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ني˘ع˘با˘ق˘لا م˘ظ˘ع˘ُم يوذو ءا˘م˘سسأاو
يف ةطرخنُملا لاسضن مألو .اهيف
سسأار˘لا ى˘ل˘عأا ن˘م ي˘ن˘طؤ˘لا م˘˘ه˘˘لا

سصا˘خ م˘ه˘ف مد˘ق˘لا سصم˘خأا ى˘˘ت˘˘ح
سصخلتو هتامزينا˘كي˘مو عار˘سصل˘ل

زجع˘ُي لاز˘ت˘خإاو ة˘فا˘ث˘كب كلذ ل˘ك
اهئانبأا نع اهلأاسست ،ةغللا ةنقاهد
تفأار دراطم˘لاو د˘م˘ح˘م د˘ي˘ه˘سشلا

ةسسماخلا ةرملل يرادإلا لقتعملاو
رئازلا دمحم اهديفحو لاسضن رسشع
ئلمب كحسضت.... نؤجسسلل مئادلا

كلاؤؤ˘سس ى˘ل˘ع بي˘ج˘˘تو ا˘˘ه˘˘تؤ˘˘سص
ي˘ن˘ب˘جأا تنأا... ه˘سسن˘ج ن˘م د˘حاؤ˘˘ب

ف˘ي˘كو ؟؟ا˘ف˘ي˘˘ح ع˘˘جر˘˘ت˘˘سس ف˘˘ي˘˘ك
دؤ˘ي˘ق˘لا ن˘كت م˘ل نإا ا˘كع ل˘خدأا˘سس
لاسضن مإاو؟كلذ˘ل ًار˘م˘م را˘م˘عألاو
نؤجسسلل ةمئاد˘لا ا˘ه˘ترا˘يز ل˘ع˘ف˘ب
اهئا˘ن˘بأا را˘ب˘خأا ع˘ب˘ت˘تو م˘كا˘ح˘م˘لاو
اهلخاد نييؤنعملاو ن˘ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ب˘لا
اهعقاؤمو اهؤوام˘سسأا ظ˘ف˘ح˘ت تتا˘ب
نع اهتابنج نيب سصسصقلا زربأاو

ًايفاو ًاحرسش كي˘ط˘ع˘ُت˘َف بل˘ق ر˘ه˘ظ
لأا ة˘ط˘ير˘سش بل˘˘ط˘˘ت ا˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ع
ىودج ) اهتامرحمب كلاؤؤسس سسمي
ةحاد˘فو ه˘م˘سسح ة˘ق˘ير˘ط عار˘سصلا
.(كلذ لجأا نم عفدُي يذلا نمثلا

مأا ةلظنح زكرم ةرسسأا يف انفتاه
ر˘ب˘خ داد˘عإا ا˘ن˘فد˘˘ه نا˘˘كو لا˘˘سضن

ل˘˘خاد ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأاو ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘سسأا ن˘˘˘ع
ةدراطُملا تاهاتم يفو نؤجسسلا
ي˘ك ًا˘ع˘˘فد ا˘˘ن˘˘ع˘˘فد˘˘ت ا˘˘ها˘˘ند˘˘جؤ˘˘ف
ن˘˘˘طؤ˘˘˘لاو ىر˘˘˘سسألا ن˘˘˘ع بت˘˘˘كن
هسضرأا ى˘ل˘ع مد˘ت˘ح˘ُم˘لا عار˘سصلاو
مكل انبتك رطاخ بيط نع انلثتمإا

هرسس يف سسمهي انم لكو متأارق ام
لؤكؤتورب ةنجل يف ًاؤسضع تسسل
ةيمسسر ميركت ةنجلل ًارِرَقُم لو
تي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسأل كلذ˘˘˘˘ك تن˘˘˘˘ك ؤ˘˘˘˘لو
نيط˘سسل˘ف ةد˘ي˘سس ة˘نا˘يد˘ن˘سسلا هذ˘ه
ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘لا تر˘سصقو ى˘لوألا

تاجوزو تاهمأا نيب ىمسسملا اذه
تق˘˘˘ح˘˘˘لأاو ىر˘˘˘سسألاو ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا
تل˘˘ف˘˘قأا م˘˘ث ن˘˘مو د˘˘ع˘˘سس مأا م˘˘ه˘˘˘ب
˘مأا د˘ن˘ع ه˘حا˘ت˘ف˘م تأا˘ب˘خو با˘ب˘˘لا
ةسشي˘هد˘لا م˘ي˘خ˘م بل˘ق ي˘ف لا˘سضن
ة˘نا˘مألا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خ ي˘˘هو
.رارسسألا ظفحيو

هتفسسÓف عارسصلا ُقِلخَي امدنع.... ركع وبأا لاسضن مأا

هللا مار ‐ ىرصسأ’ا مÓعإا بتكم ‐ ريرقت

ديسشر يسسدقملا ريسسألا لزنم نيزت
ةميدقلا ةدلبلا يف (اماع12) قسشرلا

هرؤ˘˘سصب ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
ىلع ناك ؤهف ؛هلابقتسسا تاتفلو
سسي˘م˘خ˘لا مؤ˘ي ة˘ير˘ح˘لا ع˘م د˘˘عؤ˘˘م
هتيمؤكحم ىسضمأا نأا دعب يسضاملا
.رهسشأا ةرسشع ةغلابلا

لك سصغنت دي هل لÓتحلا نكلو
ةلئاعلا تدع˘ت˘سسا نأا د˘ع˘ب˘ف ؛ة˘حر˘ف

رسسألا سسؤ˘با˘ك در˘طو ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
م˘ت ه˘نأا ه˘ي˘ما˘ح˘م غ˘ل˘بأا ه˘˘م˘˘سسا ن˘˘ع
ةدم˘ل يرادإلا لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت
ةحرف سسكن ام ؤهو ،رهسشأا ةتسس
ىلإا ايفاسضإا ًا˘م˘ه فا˘سضأاو ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ـل قسشر˘لا ةد˘لاو لؤ˘ق˘تو .ا˘ه˘مؤ˘م˘ه
ا˘ه˘ل˘ج˘ن نإا ىر˘سسألا مÓ˘˘عإا بت˘˘كم
راذآا /سسرام نم لوألا يف لقتعا

هلزنم ماحتقا دعب يلاحلا ماعلا نم
ىلإا اهنيح هلقن متو ،هسشيتفتو ًارجف
دعب ةلئاعلا تملع .ةلؤهجم ةهج
نؤ˘ج˘سس ي˘ف ع˘َب˘ق˘ي د˘ي˘˘سشر نأا كلذ

ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘نؤ˘ي˘ه˘سصلا تار˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا
نيزانز يف (4) مقر فرغب ىمسست
امؤي05 اهيف ثكمو ،ةيبؤكسسملا

دحأل حامسسلا نود قيقحتلا نهر
.هيماحم ىتح وأا هترايزب هتلئاع نم
دعب لÓتحلا نأاب ةدلاؤلا حسضؤتو
د˘˘ي˘˘سشر ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا˘˘ب ما˘˘ق كلذ
اهتللخت رهسشأا01 ةدمل نجسسلاب

بب˘سسب ر˘تؤ˘ت˘لاو ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘˘لا˘˘ح
كلت لÓخ انورؤك سسوريف راسشتنا
ءاهتنل مايألا دعت تأادبو ،ةرتفلا

جارفإلا دعؤ˘م ل˘ح ن˘ي˘حو .ه˘م˘كح
؛هلابقتسسل ةلئاعلا ترسضحت هنع
ناكمو ماعطلاو تايؤلحلا تدعأاف
ر˘ها˘ظ˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غو لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسلا
ىدل ةحرف يف ةداتعملا لافتحلا
لابقتسسا ةحرف لداعت نيينيطسسلفلا

ف˘ي˘سضتو .با˘سش فا˘فز وأا دؤ˘˘لؤ˘˘م
م˘سضخ ي˘ف ا˘ن˘ك ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب »:ةد˘˘لاؤ˘˘لا
انغلبأاو يماحملا انفتاه دادعتسسلا
لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل د˘ي˘سشر ل˘يؤ˘ح˘ت م˘ت ه˘˘نأا

ة˘ل˘با˘ق ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ةد˘˘م˘˘ل يرادإلا
ف˘سصو ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا ل ..د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةمدسص .«!اهب ترعسش يتلا ةلاحلا

رهاظم لك ؛ةلئا˘ع˘لا˘ب تل˘ح ةر˘ي˘ب˘ك
ا˘ه˘لد˘ب˘ت˘سساو تف˘قؤ˘ت داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
ةا˘سساؤ˘م˘لا تارا˘ب˘ع˘ب نور˘سضا˘˘ح˘˘لا

لتحملا اذه ىلع هللاب ةناعتسسلاو
ترا˘ت˘˘خا˘˘ف ه˘˘تد˘˘لاو ا˘˘مأا ،م˘˘لا˘˘ظ˘˘لا
.اهنزح ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت˘ل أا˘ج˘ل˘م عؤ˘مد˘لا

اريثك ىناع ديسشر نأا ىلإا ريسشتو
ةدع لقتعا ؤهف ؛لÓتحلا دي ىلع
Óفط ناك نيح اهلوأا تناك تارم
؛هر˘م˘˘ع ن˘˘م ةر˘˘سشع ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف
ركذتسست ل هتلاقتعا ةرثك ببسسبو
سسبحلل عسضخ امك ،اهددع هتلئاع
هلزنم نا˘كو تار˘م ةد˘ع ي˘لز˘ن˘م˘لا
ن˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ب ما˘ح˘ت˘قÓ˘ل سضر˘ع˘˘ت˘˘ي
.رخآلاو

ةبعصشتم فادهأا
ليؤحت بؤلسسأا لÓتحلا مدختسسي

ءاهتنا دعب يرادإلا لاقتعÓل ريسسألا
؛ةدع فادهأا قي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘ت˘ي˘مؤ˘كح˘م
ه˘تا˘يؤ˘ن˘ع˘م ر˘سسك ة˘لوا˘ح˘م ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.هطيحمو هع˘م˘ت˘ج˘م ن˘ع ه˘ب˘ي˘ي˘غ˘تو
ىر˘˘˘سسألا نوؤؤ˘˘˘سش ر˘˘˘يزو لؤ˘˘˘ق˘˘˘˘يو
نإا اهبق يفسصو سسدنهملا قبسسألا
ةسسايسسلا هذه نم يسساسسألا فدهلا

؛هتلئاعو ريسسألا تايؤنعم رسسك ؤه
ط˘˘غ˘˘سضلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ة˘˘سسرا˘˘م˘˘˘مو
.يسسفنلا

مÓعإا بتكم ـل ثيدح يف حسضؤيو
د˘˘˘ي˘˘˘ب نؤ˘˘˘كي رار˘˘˘ق˘˘˘لا نإا ىر˘˘˘سسألا
لواحت يتلا ةينؤيهسصلا تارباخملا
ل˘ك نأا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل تا˘ب˘ثإلا
تردسصأا اذإا ثيح ؛اهديب تارارقلا
ريسسأا ىلع انيع˘م ا˘م˘كح ة˘م˘كح˘م˘لا
هليؤحت ربع همكح تارباخملا ديزت
ا˘م˘˘م ل˘˘قأا ه˘˘نأا تد˘˘جو اذإا يرادإÓ˘˘ل
يرادإلا لاقتعلا نأاب ىريو .هديرت
˘ما˘كحأا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ه˘ط˘ي˘ل˘سست م˘ت˘˘ي
؛مهتئيب يف ريثأات مهل نيذلا ىرسسألا

دياكلا لÓب ريسسألا ليؤحت مت ثيح
نم اماع41 دعب يرادإÓل سسلبان نم
بارسضإا سضؤخل هرطسضا ام هلاقتعا

»:ف˘ي˘سضيو .ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع حؤ˘˘ت˘˘ف˘˘م
يرادإلا لاقتعلا مدختسسي لÓتحلا

تا˘˘يؤ˘˘ن˘˘ع˘˘م بر˘˘سضل ة˘˘عاز˘˘ف اذ˘˘˘ه
نود ةلؤليحللو ينيطسسلفلا بعسشلا

؛عمتجملاب تايسصخسشلا هذه دؤجو
ةداعإاو ثعسش ةململ مهناكمإاب هنأل
لؤحو.«ةمواقملا تامي˘ظ˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ب
ىلع ةيرادإلا ماكحألا سضرف دايدزا
لÓتحلا نأا˘ب ا˘ه˘ب˘ق د˘كؤؤ˘ي ىر˘سسألا
لظ يف ةيلا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا ل˘غ˘ت˘سسي

ن˘˘˘ي˘˘˘يرادإلا ىر˘˘˘سسألا ما˘˘˘ي˘˘˘ق مد˘˘˘ع
لÓتحلا دسض ةيجاجتحا تاؤطخب

ثيح ؛ايلاح ةيتاؤم ريغ فورظلا نأل
يبعسش معدل ةجاحب تاؤطخ يأا نأا

ءابؤلا راسشتنا نأا نيح يف ،يمÓعإاو
لؤ˘ح˘تو مÓ˘عإلا ي˘ف از˘ي˘ح ل˘غ˘˘سشي
كر˘ح˘˘ت نود ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تاءار˘˘جإلا

 .عراسشلا ىدل يقيقح

قصشرلا ديصشر يصسدقملا ريصسأ’ا

!ةيرحلا ةحرف سسكني ملظ ..مكحلا ءاهتنا دعب يرادإلا
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يلحم 1292ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج9ـل قفاوملا0202 ربمصسيد42صسيمخلا 08
نينطاوملا قتاع ىلع نويد ميتنصس رايلم082
ةنتابب هايملل ةيرئازجلل ةيومنت عيراسشم

 هايملا ةيعون نيسسحتو ديوزتلا ةقاط عفرل
ة˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م ،تم˘˘˘عد˘˘˘ت
ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لÓ˘خ ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلؤ˘˘ب
ة˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا
عيراسشملا نم ديدعلاب
ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يؤ˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةقاط عفرت نأا اهنأاسش
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا
ربع برسشلل ةحلاسصلا

،ة˘يلؤ˘لا بار˘ت ل˘ما˘˘ك
ةيط˘غ˘ت˘لا تغ˘ل˘ب ثي˘ح
ه˘تا˘ه ن˘˘م د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بسسح ةيؤيحلا ةداملا
ةدل مÓعإلاب فلكملا
د˘˘˘ب˘˘˘ع» ة˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا
58 «م˘˘ي˘˘˘عز م˘˘˘ير˘˘˘كلا
ة˘˘ب˘˘سسن ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ربع نا˘كسسلا ي˘لا˘م˘جا

ل˘سصأا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب92
.ةيلؤلاب ةيدلب16
تاذ ى˘˘لإا ،ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
نأا ،رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ةسسسسؤؤملا تادؤه˘ج˘م
ةدا˘م˘لا ه˘تا˘ه لا˘˘سصيإل
هايملا ةيعؤن نيسسحتو
ةنكاسس اه˘بر˘سشت ي˘ت˘لا

سسارولا ة˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع
تجمرب مت دقف ةنتاب
ي˘عؤ˘نو ما˘ه عور˘˘سشم
ن˘يؤ˘م˘ت ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
يد˘ب˘ع يداو تا˘يد˘ل˘ب
بور˘˘˘سشلا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
6 ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
ة˘يد˘ل˘ب ا˘ه˘ن˘م تا˘يد˘ل˘ب
ة˘يد˘ل˘بو د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘˘ث
اذ˘˘كو ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا يداو
ر˘˘ي˘˘فا˘˘سصع˘˘˘لا نؤ˘˘˘ي˘˘˘ع
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لا لؤ˘˘سصو
فكعت ثيح ،راغرغيت
ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘تا˘˘ه
عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘م˘˘˘˘تإا

ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نإاو
مهراقتفا عم ناكسسلا
ةدا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل
ي˘˘˘˘˘ف  ة˘˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘سضلا
Óسضف، لجاعلا بيرقلا

عور˘سشم ة˘ج˘مر˘ب ن˘˘ع
يف لثمتي يذلاو ماه
ةكبسشل رابتعلا ةداعإا
ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘سصلا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةنتاب ةنيدم˘ب بر˘سشل˘ل

ملك041 ةفاسسم ىلع
ةيناث˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف
ة˘ل˘حر˘م تنا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب
تاؤنسس3 لبق ىلوأا
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا م˘˘ت ن˘˘يأا

ه˘تا˘ه ن˘م م˘ل˘˘ك621
.ةكبسشلا

د˘˘ب˘˘ع» ، نأا˘˘م˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
ةنكاسس  «ميعز ميركلا
يتلا هايملا نأا ،ةيلؤلا
تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘ل˘ل م˘ه˘ل˘˘سصت
ةبقارمو ةجلاع˘م ا˘ه˘نأا

ر˘فؤ˘ت لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو
ربخم ىلع ةسسسسؤؤملا
ءار˘˘جا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ه˘˘˘سسي
ز˘ي˘ف ة˘ي˘مؤ˘ي ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت
ةيواميكو
Óسضف ةيجؤلي˘ت˘كب˘لاو
دؤجو نم دكأاتلا نع
ي˘˘˘ف رؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلا ةدا˘˘˘˘م
تقؤ˘˘لا ي˘˘ف ،ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘لا

نيتيلمع ىلع ربخملا
ةلثمتم˘لاو ة˘ن˘سسلا ي˘ف
م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ي˘ج˘˘ت ي˘˘ف
ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا تا˘˘ناز˘˘خ˘˘لا
بارت رب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
فار˘سشا تح˘ت ة˘يلؤ˘لا
ة˘ح˘˘سصلا ن˘˘م ءا˘˘سضعا

ل˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو
ة˘مÓ˘سسب ن˘ي˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ح˘˘سصو
.نطاؤملل لسصت
،تسصحأا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘مؤ˘ي˘لا ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘خد˘˘ت
يف ة˘كب˘سشلا ة˘نا˘ي˘سصل
د˘يزأا ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا

يف لخدت0003 نم
ثيح، تاؤنقل فلتخم
ديدعلا اهب ةيلؤلا نأا

تاؤ˘˘ن˘˘ق˘˘لا عاؤ˘˘نأا ن˘˘م
د˘يد˘ح˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع
ؤ˘˘هو كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ب˘˘˘لاو
كر˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ءي˘˘˘˘سشلا
نازخ رفؤت ةسسسسؤؤملا

نم رايغلا عطقل ريبك
يرؤفلا ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا

يأا ح˘ي˘ل˘سصت˘˘ل ي˘˘نلاو
كر˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘عو بط˘˘˘˘˘ع
مودق رظتني نطاؤملا
. ءاملا

ة˘ح˘ئا˘ج ،لؤ˘خد ذ˘ن˘˘مو
بتر˘˘˘˘˘˘ت، ا˘˘˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘˘˘˘ك
ة˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصل
ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةمكارتم نؤيد  ةنتابب

نينطاؤملا قتاع ىلع
اودد˘˘سسي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘ل˘˘˘لا
تقاف ةدمل م˘هر˘ي˘تاؤ˘ف
ؤ˘˘هو ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا8ـلا
ل˘˘ق˘˘ثأا يذ˘˘˘لا ءي˘˘˘سشلا

ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثأاو  ا˘ه˘ل˘˘ها˘˘ك
،ا˘ه˘طا˘سشن ر˘ي˘سس ى˘ل˘˘ع
غ˘ل˘ب˘م˘لا قا˘˘ف نأا د˘˘ع˘˘ب
،ميتن˘سس را˘ي˘ل˘م082
ةسسسسؤؤ˘م˘لا˘ب ىدأا ا˘م˘م
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ع˘˘˘سضؤ˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘˘لا

ىلع نؤيدلا عفد رارغ
Óسضفـ طاسسقأا لكسش
ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘علا ن˘˘˘˘˘ع
رخأاتلا ءارج ةبيرسضلا
نم اذهو، ديدسستلا يف
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘جأا
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا
.ةسسسسؤؤملل
نأا ،ريخألا يف رسشنو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م
ريسست ،ةن˘تا˘ب˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل
561و بق˘˘ن˘˘م231
لغ˘ت˘سستو ي˘ئا˘م ناز˘خ
م˘ل˘ك فلا6 ن˘˘م د˘˘يزأا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘سش ن˘˘˘م
عيزؤتلاب ةسصاخ ءاؤسس
جتنتو ،خسض ةكبسش وأا
رتم ف˘لا601 ايمؤ˘ي
ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م بع˘˘˘كم
فلأا47و ةي˘ن˘طا˘ب˘لا

هايملا نم بعكم رتم
يتأات يتلا ة˘ي˘ح˘ط˘سسلا

يذلا ديحؤلا دسسلا نم
ة˘يلؤ˘لا ه˘ي˘ل˘ع ر˘فؤ˘ت˘ت
.«رودمل ةيدك دسس»

  نامثع راعرع. ينامحد دمحم

ةبصسانŸا تاءارجإ’ا ذاخت’

لجيجب ةÒخألا سسقطلا تابلقت رئاسسخ لوح لسصفم ريرقت دادعإا
صسقطلا تابلقت نع ةمجانلا رئاصسخلا ةنياعمل ةيئاملا دراوملا ريزو اهدفوأا يتلا ةيرازولا ةنجللا ىلع فرصشملا لاجعل ديرف فصشك

.ةبصسانملا تاءارجإ’ا ذاخت’ ابصسحت لويصسلا تافلخم نع لصصفم ريرقت دادعإا»ـب تماق ةنجللا نأا  ،لجيج ةي’وب ةريخأ’ا

ي˘˘ف لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا تاذ ح˘˘˘سضوأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت
يتلا ةيناديملا ةنياعملا سشماه
ىلإا ةنجللا ءاسضعأا ةقفر ماق
ةررسضتملا ع˘قاؤ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
» نأا ،ة˘فرا˘ج˘لا لؤ˘ي˘سسلا ءار˘ج
هميدقت متيسس Óسصفم اريرقت
ذاختل ةيئاملا دراؤملا ريزؤل
.«ةمزÓلا تاءارجإلا

تاذ ي˘ف ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘سشأاو
د˘ي˘ق ة˘سسارد نأا ى˘˘لإا قا˘˘ي˘˘سسلا
ةرازؤلا ىؤتسسم ىلع زاجنإلا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي˘سس ة˘ي˘سصؤ˘˘لا
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا» ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
دادعإل نطؤلا ربع «ءادؤسسلا

ةدعل دتم˘ي ل˘خد˘ت˘ل˘ل ط˘ط˘خ˘م
رطخ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل تاؤ˘ن˘سس
.تاناسضيفلا

ماعلا ريد˘م˘لا دا˘فأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،ريه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا ناؤ˘يد˘ل˘ل

نأا˘˘˘˘ب قازر ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
لجيج ىلإا ةدفؤملا هحلاسصم
ةرؤ˘ط˘ت˘م ار˘ي˘ما˘ك ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سست
قافنألا لخاد جؤلؤلا اهنكمي
ن˘كم˘˘ي ل ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘يؤ˘˘ط˘˘لا
ا˘ه˘ي˘لإا لؤ˘سصؤ˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘ل
ةدجاؤت˘م˘لا ق˘ئاؤ˘ع˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ل
ع˘سضو د˘˘سصق قا˘˘ف˘˘نألا هذ˘˘ه˘˘ب
ةلازإا و لخدتلل سصاخ ططخم
يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ق˘˘ئاؤ˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.ةلمتحم ىرخأا تاناسضيف
د˘ق ةر˘يز˘غ ارا˘ط˘مأا نأا ،ر˘˘كذ˘˘ي
ى˘لإا د˘˘حألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل تط˘˘قا˘˘سست
ةيلو ىلع ةيسضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا

را˘ي˘ه˘نا ي˘ف تب˘ب˘سستو ل˘ج˘ي˘ج
ةرطن˘ق˘لا يداو ر˘سسج˘ل ي˘ئز˘ج
ة˘يلؤ˘ل˘ل ي˘قر˘سشلا ل˘خد˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘م˘ك ،ة˘ب˘كر˘م81 فر˘˘˘˘˘جو
تا˘ئ˘م د˘˘ير˘˘سشت ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
بارت ىؤتسسم ىلع تÓئاعلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘يد˘ه˘تو ة˘يلؤ˘لا
تفر˘جو تآا˘سشن˘م˘لا  لزا˘ن˘م˘لا

،تارايسسلاو تÓفاح˘لا د˘يد˘ع
ةيامحلا حلاسصم نايب بسسحو
ة˘ي˘م˘ك تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ملم001 نم رثكأا طقاسستلا
ؤهو طقف تاعاسس6 فرظ يف
ثد˘˘حأاو ة˘˘˘يلؤ˘˘˘لا قر˘˘˘غأا ا˘˘˘م
. ةريبك ةيدام رئاسسخ
ةيقرسشلا نير˘فا˘سسم˘لا ة˘ط˘ح˘م
ا˘ه˘ل˘خاد˘˘بو ل˘˘ما˘˘كلا˘˘ب تقر˘˘غ
ةفقؤتملا تÓ˘فا˘ح˘لا تار˘سشع
ةل˘يؤ˘ط ةد˘م ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
. انورؤك ةحئاج ببسسب
ة˘˘فرا˘˘ج˘˘لا لؤ˘˘ي˘˘˘سسلا تقر˘˘˘غأا
ةقطنم يلا˘عأا ن˘م ةرد˘ح˘ن˘م˘لا
نيرفاسسم˘لا ة˘ط˘ح˘م ي˘با˘ق˘ع˘لا
ككسسلاو ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا
لخدمب ةدجاؤتم˘لا ة˘يد˘يد˘ح˘لا

قرغو لماكلاب لجيج ةنيدم
لقنل تÓفاحلا تارسشع اهعم
كلانه ةدجاؤتملا نير˘فا˘سسم˘لا

اهفقؤت ببسسب ةليؤط ةدم ذنم
ة˘ح˘ئا˘ج ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع
بؤ˘سسن˘م غ˘ل˘ب ثي˘ح ،ا˘نورؤ˘ك
رتم نم رثكأاب هايملا عافترإا

ارارسضأا قحلأا ام ؤهو فسصنو
هذ˘˘ه تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لا

ر˘ي˘غ ة˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ف د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘ت
ن˘ع ا˘ه˘ف˘قؤ˘ت ل˘ع˘ف˘ب ة˘˘ن˘˘مؤؤ˘˘م
ؤهو رهسشأا6 نم رثكأل لمعلا

رئاسسخ اهباح˘سصأا د˘ب˘كي˘سس ا˘م
يتلا رئاسسخ˘لا د˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
نع مهفقؤت ببسسب مهب تقحل
سضع˘ب حر˘˘سص ثي˘˘ح ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

يف مهنأاب تÓفاحلا هذه كÓم
مهنأاو ،هيلع دسسحي ل عسضو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م نؤ˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘ي
فؤقؤلا ةي˘ئلؤ˘لا و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلع م˘ه˘تد˘عا˘سسمو م˘ه˘ب˘نا˘ج˘ب
. ةيعيبطلا ةنحملا هذه زواجت

ةيذاحملا ةيدوألا تفرع امك
يف ةينارمعلا قطانملا سضعبل
ةريبك تاناسضيف لجيج ةيلو
ىدأا امم ،اهرخآا نع اهئÓتمإاو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
عمنأاسشلا ؤ˘هو ،رؤ˘سسج˘لا

نيأا ىسسؤم يح ةقطنمب رسسج
ةؤ˘ق ل˘ع˘ف˘˘ب هر˘˘خآا ن˘˘ع را˘˘ه˘˘نا
ى˘ت˘ح ه˘ت˘ح˘ت ة˘فرا˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا

ةقطنم قرغأا امم ايلك هتفرج
فرجو ل˘ما˘كلا˘ب ى˘سسؤ˘م ي˘ح
ام لكو تارايسسلا ديدع هعم
بعرم رظنم يف همامأا دجو
ناسضيف اسضيأا ببسست امك ،ادج
ريهاطلا ةيدل˘ب˘ب تف˘ي˘سسا˘ت داو
د˘ير˘سشتو ي˘نا˘ب˘م را˘ي˘ه˘˘نإا ي˘˘ف
ءار˘˘ج ،تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘سشع
م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م˘˘ل ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا لؤ˘˘˘خد
فطل لؤلو ،ةري˘ب˘ك تا˘ي˘م˘كب
،ر˘ب˘كأا ة˘ثرا˘˘كلا تنا˘˘كل ه˘˘ل˘˘لا

مهرمذت نع ناكسسلا ربع ثيح
تاطلسسلا لطامت نم ديدسشلا
يداؤ˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف
تاءاد˘˘ن م˘˘غر  ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘تو
م˘˘ه˘˘يوا˘˘كسشو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا
تاطلسسلا نأا لإا ، ةرركتملا
ملو انكاسس كرحت مل ةيلحملا
ؤ˘ه ا˘هو ،ا˘ما˘م˘ت˘هإا ر˘مألا ر˘ع˘˘ت
ف˘˘سشكو ىر˘˘ع يذ˘˘لا مؤ˘˘˘ي˘˘˘لا

ىلع يداؤلا اذه ةرؤطخ ىدم
. مهتاكلتممو ناكسسلا ةايح

نم ديدعلا فÓتإا
ةيعارزلا ليصصاحملا

ةيقرصشلا ىرقلاب

نيحÓفلا ديبكتو
 ةربتعم رئاصسخ

اؤجني مل كلذك مه نؤحÓفلا
يتلا ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ثرا˘كلا ن˘م
لعفب ،لجيج ةيلو ىلع تلح
را˘ط˘مأÓ˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ط˘قا˘˘سست˘˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا تف˘˘˘ل˘˘˘تأا ثي˘˘˘ح
ترمغو ةيعارزلا ليسصاحملا

تمد˘˘هو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عراز˘˘˘م
،ةيكيتسسÓب˘لا تؤ˘ي˘ب˘لا د˘يد˘ع
ةيقرسشلا قطانملا يف ةسصاخ
اهيف سسرامي ي˘ت˘لاو ة˘يلؤ˘لا˘ب
طاسشنب ةعارزلا نم عؤنلا اذه
،رياز˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ث˘م ر˘ي˘ب˘ك
،را˘˘ن˘˘ق˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ثي˘ح ،ة˘ف˘˘ق˘˘سشلاو تسسؤ˘˘سسا˘˘ت
عقو  ىلع نؤحÓفلا ظقيتسسإا
مهعرازم˘ب ل˘ح يذ˘لا بار˘خ˘لا

عرازم ةسصاخ ،مه˘ل˘ي˘سصا˘ح˘مو
ترر˘˘سضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لوار˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘ت˘ح˘ت ثي˘ح ،ا˘ي˘˘ل˘˘ك تف˘˘ل˘˘تأاو
ىلوألا بتارملا لجيج ةيلو
. اينطو ةهكافلا هذه جاتنإا يف

ةيئ’ولا تاطلصسلا
نكامأ’ا نياعت ةينمأ’او

 ةررصضتملا
دبع لجيج ةيلو يلاو د ماق
سسيئرب اقؤفرم لاكلك رداقلا
،ي˘ئلؤ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا

ي˘ئلؤ˘لا ن˘˘مألا سسي˘˘ئر اذ˘˘كو
ةررسضتملا نكامألا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب
تاناسضيفلا ءارج ةيلؤلا يف
ثي˘ح ،ة˘يلؤ˘لا تحا˘ت˘جإا ي˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ي˘سصخ˘سش ي˘لاؤ˘لا ف˘قو
ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لاو ة˘˘ثرا˘˘كلا م˘˘ج˘˘˘ح
تاميلعت ىطعأا امك ،ةيداملا
نييذيفنتلا ءاردملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
ناديملا يف اع˘ي˘م˘ج فؤ˘قؤ˘لا˘ب
ة˘˘˘˘˘مزألا هذ˘˘˘˘˘ه زوا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل
ل˘كب ءا˘ن˘ت˘عإلاو ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةرور˘˘˘سضو ،ن˘˘˘يرر˘˘˘سضت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘سصإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘˘˘سسإلا
تافلخم في˘ظ˘ن˘تو تا˘قر˘ط˘لا
ة˘ي˘م˘˘ك نأا اد˘˘كؤؤ˘˘م ،را˘˘ط˘˘مألا
اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك تنا˘ك ط˘قا˘سست˘˘لا

ادج يسسايق ينمز فرظ يفو
ل˘ك عؤ˘قو ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م ؤ˘˘هو
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘كلا اذ˘˘˘˘˘ه
ن˘سسح˘لو ة˘يدا˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا
ر˘ئا˘سسخ د˘جؤ˘˘ت ل ه˘˘نأا ظ˘˘ح˘˘لا
. نآلا ىتح ةيرسشب

ع.ميهاربا

ةيجولونكت تاصصنم4 مصضي
ةيصسمصشلا ةقاطلا يف لثمتت

ةيرارحلاو ةيئوصضورهكلا
ةددجتملا تاقاطلا ةظفاحم

ةيوقاطلا ةعاجنلاو
عورسشم زاجنا قفارتو نمثت

ةيادرغب «رانم»
ةددجتملا تاقاطلا ةظفاحم تبحر
اهل نايب يف ةيوقاطلا ةيلاعفلا و
بطقلا عورصشم قÓطإاب
ةددجتملا تاقاطلل يجولونكتلا

اهتقفارم ةدكؤوم ،ةيادرغ ةي’وب
نا هتاذ ردصصملا حصضوأاو.عورصشملل
يجولونكتلا بطقلا عورصشم
ةيادرغ ةي’وب ةددجتملا تاقاطلل
ةدحو لبق نم هزاجنا متيصس ،(رانم)
تاقاطلا يف ةيقيبطتلا ثوحبلا
ةيمنت زكرمل ةعباتلا ةددجتملا
فارصشإاو معدب ةددجتملا تاقاطلا

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا نم
.يجولونكتلا ريوطتلاو
تدافا ،عورصشملا صصوصصخبو
عبرأا مصضي بطقلا نا ةظفاحملا

يف ةلثمتملاو ةيجولونكت تاصصنم
ةيئوصضورهكلا ةيصسمصشلا ةقاطلا

.ةيرارحلا ةيصسمصشلا ةقاطلاو
نيجورديهلا جاتنإا ةصصنم مصضي امك
ىرخاو ةددجتم رداصصم نم
يف ةيصسمصشلا ةقاطلا تاقيبطتل
دق ةظفاحملا تناكو.ةعارزلا
يذلا يونصسلا اهريرقت يف تدروأا
فدهت قيرط ةطراخ ارخؤوم رصشن
يف يوقاطلا لاقتن’ا قيقحت ىلإا
مئاق نيتم ماظن ءاصسرإاو رئازجلا

ةلاعفو ةمادتصسم طامنأا ىلع
اهريرقت يف تددصش امك.ايداصصتقا

يوقاطلا لاقتن’ا عصضو ةيمهأا ىلع
ةمدخ يف لوأ’ا ماقملا يف
يقيقح زفحمك ينطولا داصصتق’ا
.ةمأ’ا  فرط نم معدمو ةيمنتلل
ةظفاحملا تصصوأا ،كلذ لجأ’و
هجو ىلع اهنيب نم تايصصوت ةدعب
ريياعملا عيمج ديدحت صصوصصخلا
ىلا حاجنب يدؤوت نأا نكمي يتلا
ةئداه ةقيرطب رطصسملا فدهلا

.عرصستلا  مدعو ةمراصصو
صس.نيريصس
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 ةزجاع ةيتنمصسإا لكايه ىلإا تلوحت
يعانصص جيصسن ثادحتصسإاو صشاعنإا نع

تليسسمسسيتب تاطاسشنلا قطانم
قرو ىلع ربح

ق˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م لاز˘˘˘˘˘˘تل
ةدؤجؤ˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
تل˘ي˘سسم˘˘سسي˘˘ت ة˘˘يلؤ˘˘ب
ثÓ˘ث ر˘ب˘ع ،ة˘عزؤ˘م˘˘لا
از˘ج˘ع فر˘ع˘ت تا˘يد˘ل˘˘ب

تلؤحت نأا د˘ع˘ب ار˘ي˘ب˘ك
ةيت˘ن˘م˘سسإا ل˘كا˘ي˘ه ى˘لإا

سشا˘˘ع˘˘نإا ن˘˘˘ع ةز˘˘˘جا˘˘˘ع
ج˘˘ي˘˘سسن ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسإاو
ي˘ف م˘ها˘سسي ي˘˘عا˘˘ن˘˘سص
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كما˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد ثع˘˘˘˘˘ب
اذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قإا
ةلجع عفد يف ماهسسإلا
ةسصاخ ةيلحملا ةيمنتلا
تاطاسشن ةقطنم ربكأاب
يتلا ،ةيلؤلا ةمسصاعب
اذ˘ه ا˘˘هرود بع˘˘ل˘˘ت م˘˘ل
تل˘˘˘˘˘ظو نآلا د˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل
ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع تاؤ˘˘ن˘˘سسل
ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘سسق˘˘م سضارأا
ةلغتسسم ريغ سصاخسشأا

نأا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
هبسش نؤكي رامثتسسإلا

متي ملو امامت امدعنم
ديسسجت اهاؤتسسم ىلع
ن˘˘˘ي˘˘˘˘عور˘˘˘˘سشم ىؤ˘˘˘˘سس
يف ،ط˘ق˘ف ا˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسإا

ق˘طا˘ن˘م لاز˘˘ت ل ن˘˘ي˘˘ح
ةرؤكذ˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘˘كب
يتسسيمخ ةيدلبو دحلا
˘˘˘مد˘˘˘ع ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ل˘˘ث˘˘مألا لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسإلا

نيتي˘لا˘خ ه˘ب˘سش ي˘ق˘ب˘تو
ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م
ةيقيقحلا ةيرامث˘ت˘سسإلا

اذ˘˘˘˘ه لؤ˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘م ؤ˘˘˘˘هو
ةمئا˘ق ى˘لإا عؤ˘سضؤ˘م˘لا
عمسسي يتلا عيراسشملا
لو ن˘ي˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
 .اهنؤفرعي

ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م ؤ˘˘˘ه ا˘˘˘م و
يتلا ثÓثلا قطانملاب
ة˘حا˘سسم ى˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت˘˘ت
راتكه08 تزوا˘˘ج˘˘ت
ة˘ل˘غ˘ت˘سسم تسسي˘ل ا˘ه˘˘نأا
اه˘ب طؤ˘ن˘م˘لا ل˘كسشلا˘ب
ذا˘ف˘ن˘ت˘سسا ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب
نأا لإا ا˘ه˘˘ب تارا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
مل نيرمثت˘سسم˘لا بل˘غأا
دي˘سسج˘ت ن˘م اؤ˘ن˘كم˘ت˘ي
لؤح اميف م˘ه˘ع˘يرا˘سشم
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘˘لا سضع˘˘ب
م˘ه˘طا˘سشن ن˘ي˘ي˘˘م˘˘هؤ˘˘لا
ى˘˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قلا

ري˘غ ة˘يرا˘ج˘ت ع˘يرا˘سشم
داؤ˘م ع˘ي˘ب˘ك  ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإاو ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

عي˘م˘ج˘ت˘ل تا˘عدؤ˘ت˘سسم
تاودرخ˘لاو تا˘يا˘ف˘ن˘لا

حر˘ط˘ي ا˘ن˘هو ،ا˘هر˘ي˘˘غو
سضغ˘˘ي ف˘˘ي˘˘ك لاؤؤ˘˘سسلا
ن˘مو ر˘سصب˘لا ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
زجني ل امم ةبقاعتملا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ةرؤ˘˘ج˘˘ه˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘كر˘˘˘تو
ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘ل اذا˘˘˘˘م˘˘˘˘لو
ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

نع ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا د˘سض
م˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
اؤ˘لؤ˘ح ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو

مهعيراسشم
ى˘˘لوألا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قإلا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ى˘˘˘لإا

يذ˘لا ر˘˘مألا ،ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ءلؤؤ˘˘˘˘˘˘ه نأا د˘˘˘˘˘˘˘كؤؤ˘˘˘˘˘˘˘ي
يف اؤسسيل نيرمثتسسملا

را˘م˘ث˘ت˘˘سسإلا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
مهتمهاسسمف يق˘ي˘ق˘ح˘لا
ةيلؤلل ةفيع˘سض ى˘ق˘ب˘ت
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سشت بج˘˘˘˘˘˘يو
نييقي˘ق˘ح ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ل
ج˘˘ي˘˘سسن ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سساو
مهاسسي يقيقح يعانسص
ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ثع˘˘ب ي˘˘ف
قلخو ةيلحم ةيداسصتقإا

هذ˘ه˘ب ل˘˘م˘˘ع بسصا˘˘ن˘˘م
ل ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘˘لا
لو تسضه˘ن ة˘عا˘ن˘سصلا
لو تم˘˘˘ت ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
مغر ،ترؤطت ةحايسسلا
ام لك ترفو ةلودلا نأا

ليبسس يف بؤلطم ؤه
يرامثت˘سسا خا˘ن˘م ق˘ل˘خ
،ن˘يدا˘ي˘م˘لا ى˘˘ت˘˘سش ي˘˘ف
نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
د˘يد˘ج˘لا ة˘يلؤ˘لا ي˘لاو
ىد˘˘بأا ىواد˘˘ب سسا˘˘˘ب˘˘˘ع
ةليسصحلاب هاسضر مدع
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ةز˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ن˘م ة˘يلؤ˘لا ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت
ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل تارد˘ق˘˘م
تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا لا˘˘˘ج˘˘˘م
،ةي˘ل˘يؤ˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ىلع يلاؤلا ددسش نيأا

ىلع سصرحلا ةرورسض
ن˘˘ي˘˘ناؤ˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
اذه يف ا˘ه˘ب لؤ˘م˘ع˘م˘لا
مل نم لك دسض نأاسشلا
زاجنإا يف رخأات وأا زجني
هتدافتسسا دعب رامثتسسإا

يعا˘ن˘سصلا را˘ق˘ع˘لا ن˘م
ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ءاؤ˘˘˘سس
وأا تاراذ˘عإا ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘ت˘˘ب
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا
هذ˘ه عا˘جر˘˘ت˘˘سسإا د˘˘سصق
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عوألا

باعيتسسل اه˘ه˘ي˘جؤ˘تو
ةقÓخو ةدا˘ج ع˘يرا˘سشم
لغسش بسصانمو ةورثلل
ي˘˘˘لإا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا عدو
ي˘ف ة˘يد˘ج˘ب ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا

ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا بل˘˘ج
ءا˘˘˘ط˘˘˘عإاو ن˘˘˘يدا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
سسف˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا
ىلع عاط˘ق˘ل˘ل ؤ˘جر˘م˘لا

ن˘يأا ة˘يلؤ˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
ةلحر يف يلاؤلا لازام
نيلوؤؤ˘سسم ن˘ع ثح˘ب˘لا
لم˘ح م˘ه˘ع˘سسؤ˘ب ءا˘ف˘كأا
يف حورلا دمل هراكفأا
تناك يت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

نمو ةلطعم وأا ةقلغم
ؤهو ، ةيمنتلا ثعب ةمث
ذ˘˘ن˘˘م ددر˘˘ت˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا

اذه فيظنت يف هئيجم
نع ة˘يلؤ˘لا˘ب  عا˘ط˘ق˘لا

دؤ˘م˘ج˘لا ر˘سسك ق˘˘ير˘˘ط
ةد˘˘يد˘˘˘ج قا˘˘˘فأا ح˘˘˘ت˘˘˘فو
.ةيمنتلل

ديمح . ز

 ةيامحلا طيحم مارتحا مدعل رطخلا صسوقان قدت زاغلنوصس

ةزابيتب ةيراجلا ةنسسلا زاغلاو ءابرهكلا يتكبسش ىلع ءادتعا217
بصسح ،زاغلاو ءابرهكلا يتكبصش ىلع ءادتعا217 ةيراجلا ةنصسلا لÓخ ةزابيت ةي’ول زاغلنوصس ةكرصش تلجصس

.ةصسصسؤوملل يلحملا ريدملا هب دافأا ام

ي˘ف ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب د˘˘م˘˘حأا ح˘˘سضوأا
هحلاسصم نأا ،يفحسص حيرسصت
ةيراج˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ تل˘ج˘سس
ي˘ت˘كب˘سش ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘عا217
مقرلا اربتعم ،زاغلاو ءابرهكلا
.«قلقملا»ـب
ي˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تسصحأاو
ىد˘˘ل ىوا˘˘كسش عاد˘˘يإا˘˘ب مؤ˘˘ق˘˘ت
ع˘م ا˘ي˘لآا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
004 ،ءاد˘˘˘ت˘˘˘عا يأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سست
ع˘يزؤ˘ت ة˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘عإا
ةكبسش ى˘ل˘ع003و ءابر˘ه˘كلا
.لوؤؤسسملل ادانتسسا ،زاغلا

ل˘ج˘سست ه˘ح˘لا˘سصم نأا فا˘سضأاو
ةيمؤي هبسشو ةرركتم تاءادتعا

ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تآا˘سشن˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يذ˘˘لا ر˘˘مألا ؤ˘˘هو ،ة˘˘يزا˘˘غ˘˘˘لاو
سسؤقان قدت ةسسسسؤؤملا لعجي
˘مار˘ت˘حا مد˘˘ع بب˘˘سسب ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
لاغسشألا تلواقمو نينطاؤملا

.ءاؤسس دح ىلع
يت˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ن˘ع Ó˘سضفو
نينطاؤملاو نيد˘ت˘ع˘م˘لا ه˘جاؤ˘ت
،ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘سس ي˘˘˘ف
ي˘ف تاءاد˘ت˘علا هذ˘ه بب˘˘سست˘˘ت

«ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م» ة˘˘˘يدا˘˘˘م ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ
ر˘ي˘غ ة˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘م˘ك ن˘م˘سضت˘˘ت
ام حÓسصإا فيلاكتو ةعزؤملا
ن˘م تاءاد˘ت˘علا ه˘تا˘ه ه˘ف˘ل˘خ˘˘ت
تاكبسش ىؤتسسم ىلع باطعأا
لؤقي ،زاغلاو ءابرهكلا عيزؤت
تاءادتعلا رثؤؤت امك.يميهارب
م˘يد˘ق˘ت رار˘م˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ل˘˘سس
انايحأاو نئابزلل ةيؤقاط تامدخ
بلطتت تÓ˘ط˘ع˘ت ي˘ف بب˘سست˘ت
،اهحÓسصإا لجأا نم ةليؤط لاجآا
.لوؤؤسسملا سسفن لؤقي
اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب ر˘˘˘كذو
ر˘ف˘˘ح˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا نأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا
ع˘يزؤ˘ت تآا˘سشن˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب

ذنم تببسست زاغلاو ءابرهكلا
ى˘لإاو ي˘سضا˘م˘لا ؤ˘ي˘لؤ˘ي ر˘ه˘˘سش
يسضاملا رب˘م˘فؤ˘ن ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ
لمج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 ي˘˘˘ف
يف ةلجسسملا ءابرهكلا باطعأا
ةيقبلا عزؤتت اميف ةرتفلا سسفن

ةيعيبطو ةين˘ق˘ت با˘ب˘سسأا ى˘ل˘ع
ة˘˘˘يؤ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا لاؤ˘˘˘˘حألا ءؤ˘˘˘˘سسك
.تاباغلا قئارحو
48 ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تل˘˘ج˘˘سسو
ة˘كب˘سش با˘ط˘عأا ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘˘خ زا˘˘˘غ˘˘˘لا
بب˘˘سسب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ةرؤ˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘سسح˘˘لو ي˘˘ت˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘علا
يأا ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ت م˘˘˘ل ظ˘˘˘ح˘˘˘لا

ل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘˘سسخ
نيراجفنا ءار˘ج ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخ
ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثا
مايق ببسسب دارمو ليعامسساؤب
نود يئاؤسشع رفحب تلواقم
،ة˘˘كب˘˘سشلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ةا˘˘عار˘˘˘م
.ةسسسسؤؤملا ريدم فيسضي
تاءادتعلا عيزؤت سصؤسصخبو

تاذ لا˘˘ق ،ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لجسست ةر˘ها˘ظ˘لا نإا لوؤؤ˘سسم˘لا
ةينقتلا ةعطاقملا مي˘ل˘قإا˘ب ةؤ˘ق˘ب
ءادتعإا141 ليجسستب ةعيلقلل
.لاسشرسشب65و طؤجحب46و
تعدوأا ،ةر˘ها˘ظ˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘˘لو
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزؤ˘˘ت ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م
ىد˘˘ل ىؤ˘˘كسش533 زا˘˘غ˘˘لاو
نع Óسضف ،ةيئاسضقلا تاهجلا
قر˘ف˘ل˘ل ر˘م˘ت˘سسم˘لا د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ل˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

رطخ داعبإاو باطعلا حÓسصإل
ليجسست لاح يف زاغلا راجفنا
ةدامل˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك بر˘سست
.ةريطخلا

‐‐ يميهارب عباتي ‐‐ حسضتيو
ىلع يدعتلا ريثأا˘ت م˘ج˘ح ا˘ي˘ل˘ج
ةيزاغلاو ةيئابرهكلا تاكبسشلا

ةيمؤمعلا ةمدخلا ةيعؤن ىلع
عجار ؤ˘هو ة˘كر˘سشلا ة˘ي˘ناز˘ي˘مو
ةيامحلا طيحم مارتحا مدع ىلإا
ي˘ف ءا˘ج ا˘م بسسح ة˘ي˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا يرازؤ˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا

لؤح ةيامحلا طيحمل ددحملا
ةيسساسسألا لكايهلاو تائسشنملا
زاغلاو ءابرهكلا عيزؤتو لقنل
.هلغسش ةيفيكو طورسشو

ب.ناÁا

ةيوهجلا ةفرغلا ةكراصشمب
ثحبلا ربخمو نيقثوملل قرصشلل

 ةينوناقلا صسيياقملا لوح
ةريم نامحرلا دبع ةعماج
ينطو ىقتلم مظنت ةياجبب

 دقعلا ةمزأا لوح
ةيصسايصسلا مولعلاو قوقحلا دهعم ّمظن
ةياجبب ةريم نامحرلا دبع ةعماجب
لوح  دعب نع ينطو ىقتلم ،ارخؤوم
ةكراصشمب  «دقعلا ةمزأا» ةيلاكصشإا
نيقثوملل قرصشلل ةيوهجلا ةفرغلا

صسيياقملا لوح ثحبلا ربخمو
ةرهاظتلا هذه عبات دقو ،ةينوناقلا
ىلع  صصخصش ف’آا01 يلاوح ةيملعلا
بويتويلا ىلعو (vt bew ) باولا
،تنرتن’ا ىلع ةعماجلا عقومل عباتلا

دقعلا ةمزأا نولخدتملا صشقان دقو
اهبناوج لكب ةحورطم ةيلاكصشإاك
لغصش دقو ،ةيعامتج’او ةينوناقلا

نيصصتخملا نم ديدعلا عوصضوملا اذه
،نوناقلا يف نيثحابلاو ةذتاصسأ’او
هذه نأا مهنم صضعبلا ربتعا دقو
نوناقلا طقف صصخت ’ ةيلاكصشإ’ا
نأا ملعلا عم ،صصاخلا نوناقلاو يندملا
وأا ةطبنتصسم ةينوناقلا دقعلا ةيرظن
يندملا نوناقلا نم ةذوخأام
عصضو يذلا ريخأ’ا اذه ،يصسنرفلا
دقعلا ةيرظنل ةيصساصسأ’ا دعاوقلا

ةفصسلفلا ريثأات تحت كلذ ناكو
نم ةيادب كاذنآا اهيلع فراعتملا
دقعلا ةيرظن تيقبو ،م91 نرقلا
،رصضاحلا انتقو ىلإا لوعفملا ةيراصس
ةيعامتج’ا ت’وحتلل ارظنو
ةيناصسنإ’ا مولعلا ىلع اهتاريثأاتو
ديدحتلا هجو ىلع ةينوناقلا مولعلاو
صضعب يف رظنلا ةداعإا امازل ناك
ةيرظنلا هذهب ةقلعتملا بناوجلا
قرتفم يف ايلاح دجاوتت يتلا
تاذ لكاصشم هجاوت يهو ،قرطلا
ةيعامتج’ا ت’وحتلاب ةلصصلا
صشاقنلل باب حتف امم ،ةنهارلا

نيب ةيلاكصشإ’ا هذه لوح ثحبلاو
فدهب نيظفاحملا نيبو نيعجارملا
ذخأات ةيقفاوت ةينوناق ةغيصص داجيأا

يعامتج’ا روطتلا رابتع’ا نيعب
عقاولا صضرأا ىلع هصسفن صضرفي يذلا
يف نيثحابلاو نيصصتخملاب عفد امم ،
ةجلاعمل ةينوناقلاو ةيناصسنإ’ا مولعلا

موهفملا عيصسوت ةيغب بناوجلا صضعب
دعاوقلا ةرولب  لÓخ نم  ينوناقلا
تامزيناكيملاو ةينوناقلا ةيصساصسأ’ا
تاروطتلل ارياصسم هلعجو  ةلمعتصسملا
.عمتجملا اهصشيعي يتلا
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ةينعملا ةرازولا لبق نم اربتعم ايلام افÓغ هل صصصصخ عورصشملا نأا مغر
جاردألا سسيبح ىقبي ةموردنب ةميدقلا ةنيدملاو ةقيتعلا ةعيرتلا ةحاسس ميمرت

ى˘ل˘ع ة˘مورد˘ن ة˘ن˘يد˘م ر˘˘فؤ˘˘ت˘˘ت
ةفورعملا نكا˘مألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
سضر˘غ˘بو ،ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ه˘ق˘ب˘ع˘ب
تبلاط ،راثآلا ه˘تا˘ه˘ب ما˘م˘ت˘هإلا

ىلع ظافحلل ةيدحؤملا ةيعمج
يدا˘˘مÓ˘˘لاو يدا˘˘م˘˘لا ثار˘˘˘ت˘˘˘لا
ف˘سشكب نا˘سسم˘ل˘ت˘˘ب ة˘˘مورد˘˘ن˘˘ب
م˘ي˘˘مر˘˘ت عور˘˘سشم ن˘˘ع سسب˘˘ل˘˘لا
ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘حا˘˘سس
تاذ˘˘ب ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لاو
ن˘ع تر˘خأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةرازو نأا م˘˘˘˘˘غر ،قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘نلا
8102 ة˘ن˘سس تع˘ط˘ت˘قا ن˘كسسلا

ةرسشعب ردقي اربتعم ايلام افÓغ
ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل  م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ا˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ن˘م ا˘ت˘ف˘ل˘خ نا˘ت˘ل˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ل˘ع˘ف˘ب تل˘كآا˘ت ارا˘ثأا  ا˘م˘˘ه˘˘ئارو
طسسؤب ة˘ع˘قاؤ˘لا كل˘ت˘ك ن˘مز˘لا
تدكأاو .اهيحاؤسض وأا ةموردن

ىلع ظافحلل ةيدحؤملا ةيعمج
ةن˘ج˘ل˘لا نأا يرا˘سضح˘لا ثار˘ت˘لا
ىلع تقفاو تاقفسصلل ةيئلؤلا
يف عورسشلل عورسشملا ةسسارد

ىلإا مسسقنا يذلا ميمرتلا ةيلمع
ن˘م ف˘ي˘˘ل˘˘كت˘˘ب لوألا ن˘˘ي˘˘ئز˘˘ج
ةعي˘بر˘ت˘لا نأل ن˘كسسلا ة˘ير˘يد˘م
اميف ،اقيتع انكسسم562 مسضت
ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فر˘˘سشت˘˘سس
ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘سشلا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب˘˘لاو
تلجعتسساو ة˘حا˘سسلا˘ب سصا˘خ˘لا
رظنلل ةيلؤ˘لا ي˘لاو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ع˘˘فرو  عور˘˘سشم˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ي˘˘˘ف
ةدا˘عإا فد˘ه˘ب ه˘ن˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ة˘مورد˘ن م˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا

تا˘سسارد˘لا بت˘كم ناو ة˘سصا˘خ
،رفؤتم يداملا عاطتقلاو زهاج
ة˘ير˘يد˘م ن˘م رد˘˘سصم ح˘˘سضوأاو
يف ةينارمعلا ةئيهتلاو ريمعتلا

نأا ة˘ع˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت عور˘˘سشم
تببسست ةقباسسلا نكسسلا ةريدم
تثدحأا امدعب ،هريسس ةلقرع يف
نيتهباسشتم نيتقفسص يف اطلخ
ل˘ي˘ج˘سست˘لا رر˘ق˘˘م˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل
ةرازؤ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘˘سسرأا يذ˘˘˘˘لاو
ة˘ير˘يد˘˘م تب˘˘لا˘˘طو .ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘لا
فر˘سصب تار˘م ةد˘ع ر˘ي˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا
رايلم009 ـب ردق˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا

ةيلام ةيطغت هراب˘ت˘عا˘ب م˘ي˘ت˘ن˘سس
يذلا يلاملا بقارملا  لجأا نم
نودب ةقفسصلا ريرمت عيطتسسي ل
رفؤتي يذلا عور˘سشم˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
«غلب˘م˘لا رار˘ق ة˘ق˘ي˘ثو» ى˘ل˘ع لإا
يداملا سسؤململا نيح يف طقف
م˘ل ه˘نؤ˘ك ا˘قÓ˘طإا دؤ˘جؤ˘م ر˘˘ي˘˘غ
بقارم˘لا ا˘مأا .نآلا د˘ح˘ل م˘ل˘ت˘سس˘ُي
نود ةيلمعلا ليجسست سضفر دقف
اهدحؤل ةقيثؤلا تاذ نؤك  غلبم
ةلحرملا يهو اهب فرتعم ريغ
،ريمعتلا ةيريد˘م ا˘ه˘ع˘با˘ت˘ت ي˘ت˘لا
تار˘يد˘ق˘ت ة˘فر˘ع˘م ي˘ف عر˘سشت˘˘ل
ةددحملا عورسشم˘لا ف˘يرا˘سصمو
تا˘˘سسارد˘˘لا بت˘˘كم ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
ةنيدملا ةئيهت يف سصسصختملا
غلبملا زواجتي ل ىتح ةقيتعلا
ةرازؤ˘لا فر˘ط ن˘˘م حؤ˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
،عورسشملا يف جمربملا فقسسلا

ن˘ع را˘سسف˘ت˘˘سسإلا ا˘˘ن˘˘لؤ˘˘ح د˘˘قو
نمل ةايحل نكل لاكسشإلا اذه
راد ى˘ق˘ب˘ت˘سس ي˘لا˘ت˘لا˘بو يدا˘˘ن˘˘ت
.اهلاح ىلع نامقل

صشاتيلتوب ع
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تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو

ةنتاب يماهتلا سسيلف نب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا
ةماعلا ةيريدملا

ةيمؤمعلا تاقفسصلا بتكم
241000910506890 FIN

ايند تإردق طإرتششإ عم حوتفملإ ضضورعلإ بلط نع نÓعإإ
0202 / ضص م / ع م /91 مقر

حؤتفملا سضورعلا بلط نع ةنتاب تلوزات قيرط يماهتلا سسيلف نب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا نلعي
 ايند تاردق طارتسشا عم

:ايند تاردق طارتسشا عم حؤتفملا سضورعلا بلط عؤسضؤم
1202 ةنسس ناؤنعب تادامسضلاب دوزتلا
تاردق طارتسشا عم حؤتفملا سضورعلا بلط يف ةكراسشملاب مهل حمسسي نيذلا نؤيداسصتقلا نؤلماعتملا

ةحسصلا ةرازو فرط نم نيدمتعملاو يبطلا لاجملا يف نيعزؤملا وأا نيدرؤتسسملا وأا نيجتنملا :ايند
.ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم وأا تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو

:طورسشلا رتفد بحسس
تاقفسصلا بتكم نم كلذل نيعملا هلثمم فرط نم وأا دهعتملا فرط نم طورسشلا رتفد بحسسي

زكرملل ةنيزخلا نيمأا ىدل ،جد00.0003 غلبم عفد لباقم ،ةنتاب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملل ةيمؤمعلا
.ةنتاب يعماجلا يئافسشتسسلا

:سضورعلا ميدقت
نم لك عسضؤي نأا بجي امك ،يلام سضرعو ينقت سضرع ،حسشرتملا فلم ىلع سضورعلا لمتسشت نأا بجي

اهنم لك نيبي ةمؤتخمو ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا ةثÓث يف يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلا ،حسشرتملا فلم
ناؤنعو سسكافو فتاه مقر اذكو هعؤسضؤمو ايند تاردق طارتسشا عم حؤتفملا سضورعلا بلط عجرم
،ةلاحلا بسسح،3E يلام سضرع وأا2E ينقت سضرع1E حسشرتملا فلم ةرابع نؤنمسضتيو ،دهعتملا

:ةرابع لمحيو لفغمE رخآا فرظ يف ةثÓثلا ةفرظألا عسضؤتو
«سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل لبق نم لإا حتفي ل»

0202 / سص م / ع م /91 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حؤتفملا سضورعلا بلط
1202 ةنسس ناؤنعب تادامسضلاب دوزتلا

:سضورعلا عاديإا ناكم
بتكمب00050 ةنتاب تلوزات قيرط يماهتلا سسيلف نب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملاب سضورعلا عدؤت

.ةيمؤمعلا تاقفسصلا
:ةبؤلطملا تدنتسسملا ةمئاق
حسشرتلا فلم
طورسشلا رتفدب قفرملا جذؤمنلا بسسح سضراعلا فرط نم يسضممو ءؤلمم حسشرتلاب حيرسصت ‐1
طورسشلا رتفدب قفرملا جذؤمنلا بسسح سضراعلا فرط نم يسضممو ءؤلمم ةهازنلاب حيرسصت ‐2
.ةكرسشلل يسساسسألا نؤناقلا ‐3
.ةسسسسؤؤملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيؤفتلاب قلعتت يتلا قئاثؤلا ‐4
تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو فرط نم رداسصلا سصيخرتلا وأا دامتعلا نم ةخسسن ‐5

.عزؤملا وأا درؤتسسملا ،عنسصملا ةيعؤن تبثي ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم وأا
7102) لامعألا مقر ةداهسش وأا سضراعلل9102 ‐8102 ‐7102 ثÓثلا تاؤنسسلل ةيلاملا ةليسصحلا ‐6

ثÓث نم رثكأا ذنم ةسسسسؤؤملا تاكرسشلل ةبسسنلاب بئارسضلا ةيريدم نم ةجرختسسم (9102 ‐8102 ‐
.ةنسس رخآل ةيؤنسسلا ةليسصحلا مدقت نأا بجي ةنسس نم لقأا ذنم ةسسسسؤؤملا تاكرسشلل ةبسسنلابو ،تاؤنسس

.ةيكنبلا عجارملا ‐7
.طورسشلا رتفد عؤسضؤم لاجم يف ذيفنتلا نسسح تاداهسشب ةرربم سضراعلل ةينهملا عجارملا ‐8
نؤناقلل ةعسضاخلا ةيراجتلا تاسسسسؤؤملل ةبسسنلاب (9102) ةيعامتجلا تاباسسحلا عاديإا ةداهسش ‐9

.يرئازجلا يراجتلا
سضراعلل يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن ‐01
ةيراسس «نيسشاسشغلل ةينطؤلا ةمئاقلا يف لجسسم ريغ» ةرابعل لماح بئارسضلا جرختسسم نم ةخسسن ‐11

لؤعفملا
لؤعفملا ةيراسس ةيلدعلا قباؤسسلا ةداهسش نم ةخسسن ‐21
ينقتلا سضرعلا

.طورسشلا رتفدب قفرملا جذؤمنلا بسسح يسضممو ءؤلمم باتتكلاب حيرسصت ‐10
طورسشلا رتفدب قفرملا جذؤمنلا بسسح سضراعلا فرط نم ةيسضممو ةءؤلمم ةينقتلا ةقاطبلا ‐20
.تانيعو جؤتنملا سصئاسصخ تاسصخلم ‐30
قفرملا جذؤمنلا بسسح دهعتملا فرط نم ىسضمم ميلسستلا لجأاب مازتلا ‐40
(لاجملا يف ةرابع وأا ....... ىلا..... نم لاجملا بنجت بجي) ددحم ميلسستلا لجأا-
(ىدح ىلع جتنم لكل ميلسست لجأا بنجت بجي) لكك سضرعل لماسش ميلسستلا لجأا-
ةيحÓسص ةدم) قفرملا جذؤمنلا بسسح دهعتملا فرط نم ىسضمم جتنملا ةيحÓسص ةدمب مازتلا ‐50

(جؤتنملا مÓتسسا خيرات نم ةنسس لقألا ىلع ايندلا جتنملا
(..... نم رثكأا ةرابع وأا....... ىلإا....... نم لاجملا بنجت بجي) ةددحم ةيحÓسص ةدم-
(ىدح ىلع جتنم لكل ةيحÓسص ةدم بنجت بجي) لكك سضرعلل ةلماسش ةيحÓسص ةدم-
.ةحفسص رخأا يف ديلاب ةبؤتكم لبقو أارق ةرابع عم يسضمم طورسشلا رتفد ‐60
:يلاملا سضرعلا

طورسشلا رتفدب قفرملا جذؤمنلا بسسح سضراعلا فرط نم ةيسضممو ةءؤلمم سضرعلا ةلاسسر ‐1
.(متخلاو ءاسضمإلا)

.سضراعلا فرط نم (متخلاو ءاسضمإلا) يسضممو ءؤلمم ةيودحؤلا راعسسألا لودج ‐2
.سضراعلا فرط نم (متخلاو ءاسضمإلا) يسضممو ءؤلمم يريدقتو يمك ليسصفت ‐3
سضورعلا ريسضحت ةدم دئاز كؤي09 ةدمل مهسضورعب نؤمزتلم نودهعتملا ىقبي :سضورعلا ةيحÓسص ةدم

.(مؤي51)
:اهعاديإا خيراتو سضورعلا ريسضحت ةدم
وأا ةينطؤلا دئارجلا يف رسشن لوأا خيرات نم ءادتبارسشع سسماخلا مؤيلا يف سضورعلا عاديإا خيرات ددح

.احابسص فسصنلاو ةعسساتلا ةعاسسلا لبق يمؤمعلا لماعتملل ةيمسسرلا ةرسشنلا
لمعلا مؤي ةياغ ىلإا ددمت سضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ،ةينؤناق ةحار مؤي وأا ةلطع مؤيلا اذه فداسص اذإا

.يلاؤملا
:ةفرظألا حتف
ةعاسسلا ىلع ةينلع ةسسلج يف رسشع سسماخلا مؤيلا يف ةيلاملاو ةينقتلا ،حسشرتملا فلم ةفرظألا حتف متي

.نيسضراعلا رؤسضحب ةنتاب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملل ةماعلا ةيريدملا رقمباحابسص ةرسشاعلا

0202ربمصسيد42مÓصسلا



لاقتنلا نم بÎقي ابلأا
يزيل‚إلا يرودلا ¤إا

بعل نأا ةيملاع ةيفحسص رداسصم تنلعأا
ابلأا ديفاد يناملألا خينؤيم نرياب يدان
يرود˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
.ةلبقملا ةرتفلا يف زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

خينؤيم نرياب عم ابلأا دقع يهتنيسسو
،لبقملا ماعلا نم ناريزح رهسش ةياهنب
عم عيقؤتلا يواسسمنلا يلودلل قحي امم
ةيؤتسشلا تلاقتنلا قؤسس لÓخ يدان يأا
.اًناجم يؤتسشلا ؤتاكري˘م˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا

رتسسسشنام نأا رداسصملا هذه تحسضوأاو
ةحسشرملا ةيدنألا زربأا ؤه حبسصأا دتيانؤي
ابلأا تامدخب رفظلل يلاحلا تقؤلا يف
تاسضوافملا تلسصو يذلا ؤهو ،لعفلاب
قيرط ىلإا خينؤيم نرياب ةرادإا نيبو هنيب
اًفده دعي ابلأا نأا ىلإا تراسشأاو ،دودسسم
،ةنؤلسشربو ديردم لاير نم اًلكل اًسضيأا
ةيزيلكنإلا ةيدنألا نم ددع ىلإا ةفاسضإا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ل˘˘ث˘˘˘م ،ىر˘˘˘خألا

سسيراب بناج ىلإا ،يسسليسشتو لؤبرفيلو
.نامريج ناسس

سسايسساك تاحيرسصت ¤وأا
ديردم لاير ¤إا ةدوعلا دعب

لاير يدانل يرؤطسسألا سسراحلا برعأا
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع سسا˘ي˘سسا˘˘ك ر˘˘كيا د˘˘يرد˘˘م
ه˘يدا˘ن فؤ˘ف˘سص ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل ةدؤ˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.رغسصلا ذنم هيف عرعرت يذلا ،يكلملا

تن˘˘ي˘˘ع د˘˘ق «ؤ˘˘كنÓ˘˘ب˘˘لا» ةرادإا تنا˘˘˘كو
،يدانلل يذيفنتلا سسيئرلل اًبئان سسايسساك
،ينابسسإلا سسراحلل ةيرادإا ةبرجت لوأا يف
ة˘لا˘سسر تتاو .مد˘ق˘لا ةر˘ك لاز˘ت˘عا د˘˘ع˘˘ب

ىلع يسصخسشلا هباسسح ربع سسايسساك
تتاو ،رتيؤت يعامتجلا لسصاؤتلا عقؤم
نطؤلا ىلإا ةدؤعلاب رؤخف انأا» :يتلاك
ديدجلا يدح˘ت˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاؤ˘م ل˘جأا ن˘م
مكركسشأا ،ملاعلا يف ةبغرو سسامح لكب

.«كلذل ةسصرفلا يحنم ىلع
ن˘ع ل˘˘حر د˘˘ق سسا˘˘ي˘˘سسا˘˘ك ر˘˘كيإا نا˘˘كو
ع˘م فÓ˘خ د˘ع˘ب ،د˘يرد˘م لا˘ير فؤ˘ف˘سص
،ؤينيرؤ˘م ه˘يزؤ˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘م˘لا
هلازتعا نلعي نأا لبق ،ؤترؤب ىلإا لقتنيل
.بلقلا يف لكاسشم ببسسب يسضاملا ماعلا

اريبك أاطخ بكترا هييروأا :نÓيو
هبكترا يذلا أاطخلا نأا نÓيو ليؤن دكأا

ه˘ي˘يروأا ي˘جر˘ي˘سس ما˘ه˘ن˘تؤ˘ت يدا˘ن بعل
يتيسس رتسسيل مامأا هقيرف ةهجاؤم لÓخ
رفتغي ل ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘كنإلا يرود˘لا˘ب

:نÓيو لاق ،هل تاحيرسصت لÓخو .اًقح
هيف ركفي ناك امع ةركف يأا يدل سسيل»
يف رؤث لثم سساسسألا يف هنإا ،هييروأا

كانه نم اًبتار ىسضاقتي ،ينيسص رجتم
ىلع دؤجؤم ءيسش يأا نأاسشب قلقت لو
ريغ اًيدحت ناك دقل» :فاسضأاو .«فؤفرلا

،يبغ ءيسش ؤه هييروأا هلعف امو يعقاو
نم اًدج بيرق لوألا طؤسشلا ناك ثيح
عيمجت ةداعإا ىلإا جاتحت ثيح ،ةياهنلا

لوألا طؤسشلا ناك دقل ،كقيرف فؤفسص
كلتب انافؤف عفدي هييروأا ناكو اًبعسص
ىتح رظني مل هييروأا» :متتخاو .«ةقيرطلا
ىلع لؤسصحلا نم برتقي مل ،ةركلا ىلإا
،هسسأار يف رودي يذلا ام فرعأا ل ،ةركلا
.«فرعأا ل اًقح انأا
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%04 لثمي يذلا تيوصصتلا ءاهتنا دعب

لايرلا سسفاني يلهألاو ..مدقتلا ودلانور حن“ Òهام÷ا :«ركوسس بولغ يبد» زئاوج

يسضايرلا يبد رمتؤؤم عم ةكارسشلاب
نب دمحم تاردابم ؤسضع ،يلودلا

تمتتخا ،ةيملاعلا مؤتكم لآا دسشار
تيؤ˘سصت ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
اًمهم اًءزج لثمت يتلاو ،ريهامجلا

ي˘˘ت˘˘لا تيؤ˘˘سصت˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ن˘˘˘م
ة˘ن˘ج˘ل تيؤ˘سصت ا˘ًق˘حل ل˘˘م˘˘سشت˘˘سس
نيزئافلا رايتخل ةيمسسرلا ميكحتلا
.«ركؤسس بؤلغ يبد» ةزئاج يف
ن˘يز˘ئا˘ف˘˘لا ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
لÓخ ،لبقملا دحألا ءاسسم ،اًيمسسر
سسلجم اهمظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حلا
بؤ˘ل˘˘غ ي˘˘بد»و ،ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ي˘˘بد
جرب» يف ي˘نا˘مرأا قد˘ن˘ف˘ب «ر˘كؤ˘سس
.«ةفيلخ
،عجسشم نييÓ˘م8 ن˘م ر˘ث˘كأا نا˘ك
مسضت يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا اوراتخا
01 لسصأا ن˘م ن˘ي˘سسفا˘ن˘ت˘م3 ر˘˘خآا

.ةئف لك يف نيحسشرم
تيؤسصتل ةيناثلا ةلحرملا تدهسشو
31 نم رثكأا ة˘كرا˘سشم ،رؤ˘ه˘م˘ج˘لا

بي˘تر˘ت اورا˘ت˘خا ع˘ج˘˘سشم نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘م
بعل˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘سضف˘م˘لا م˘ه˘مؤ˘ج˘ن
ماعل ةلسضفملا مهتيدنأاو بيردتلاو
1002 نم ةرتفلا» نرقللو ،0202
.«0202 ىتحو
ةبسسن رؤ˘ه˘م˘ج˘لا تاؤ˘سصأا ل˘ث˘م˘تو
ثيح ؛ةيئاه˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘م 04%
يف ميكحتلا ةنجل ءاسضعأا كراسشي
لك يف نيز˘ئا˘ف˘ل˘ل م˘ه˘تاؤ˘سصأا ح˘ن˘م
.ةئف
ميكحتلا ةن˘ج˘ل تارا˘ي˘ت˘خا ل˘ث˘م˘تو
ديدحتو ،تيؤسصتلا نزو نم 06%
نيذلا نيزئافلل ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

لكسشب يبد ي˘ف م˘ه˘م˘ير˘كت م˘ت˘ي˘سس
.لفحلا ىلإا مهرؤسضحبو رسشابم
ةيلاحلا ةمئاقلا sنإاف ،كلذ ىلع ًءانبو
دقو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تارا˘ي˘ت˘خا ل˘ث˘م˘ت
،بيتر˘ت˘لا ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت تد˘ه˘سشت
ةجيتن باسسح دعب نيزئافلا ءامسسأاو
م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سضعأا تيؤ˘سصت
.ةيلودلا

ودلانور ردصصت
مجن ،ودلانور ؤنايتسسيرك رsدسصتو
،سسؤت˘ن˘فؤ˘جو ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م
ماعلا بعل امه ،نيتمهم نيتمئاق
بسسح˘˘˘˘ب نر˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا بعلو ،0202
.رؤهمجلا رايتخا
ماع˘لا بعل ة˘م˘ئا˘ق رد˘سصت ،نود˘لا

،تاؤسصألا نم %24 ةبسسنب0202
تر˘بور يد˘ن˘لؤ˘ب˘˘ل˘˘ل %83 ل˘با˘ق˘˘م
خنؤيم نرياب مجن ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل
مجن يسسيمل %02 مث ،ابوروأا لطبو
.نيتنجرألا بختنمو ،ةنؤلسشرب

،ودلانور ؤناي˘ت˘سسير˘ك رد˘سصت ا˘م˘ك
ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا» نر˘ق˘لا بعل ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
%83 ةبسسنب «0202 ىتحو1002
ىلع يسسيم لينؤيل لسصح نيح يف
ل˘سصح ا˘م˘ي˘ف ،تاؤ˘سصألا ن˘م 42%

ىلع حÓسص دمحم يرسصملا مجنلا
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘˘لاو ،%32 ة˘˘ب˘˘سسن
ة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع ؤ˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ق˘با˘سسلا

41%.
خنويم نرياب ةمق

لسضفأا ةمئاق ،خنؤيم نرياب ردسصتو
نم %44 ةبسسنب0202 ماعلل ٍدان
ل˘˘˘سصح ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،تاؤ˘˘˘˘سصألا
لايرو ،%33 ةبسسن ىلع لؤبرفيل
.%32 ةبسسن ىلع ديردم
ة˘م˘ئا˘ق رد˘سصت د˘يرد˘م لا˘˘ير ن˘˘كل
ل˘˘˘حو ،%63 ة˘ب˘سسن˘ب نر˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن
يناثلا زكرم˘لا˘ب ير˘سصم˘لا ي˘ل˘هألا
زكرملاب ةنؤلسشرب هيلي ،%23 ةبسسنب
نر˘˘يا˘˘ب م˘˘˘ث ،%81 ة˘ب˘سسن˘ب ثلا˘˘ث˘˘لا

تاؤ˘سصأا ن˘˘م %41 ةبسسنب خ˘نؤ˘ي˘م
تيؤسصت ةجيتن راظتناب ،رؤهمجلا
.ميكحتلا ةنجل

ÊاŸأا عارصص
،بؤلك نغرؤي ي˘نا˘م˘لألا رد˘سصت
تارا˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا لؤ˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل برد˘˘˘م
ماعلا بردم بقلب زؤفلل رؤهمجلا
هنطاؤم ىلع اًمدقتم ،%94 ةبسسنب
خ˘نؤ˘ي˘م نر˘يا˘ب برد˘م كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘م˘˘خ˘˘لا ل˘˘˘ط˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘بوروألاو
يلاطيإلا بردملا لان اميف ،64%
%5 ةبسسن اتنلاتأا بردم ينيربسساغ
.تاؤسصألا نم
لؤيدراؤغ بيب ينابسسإلا ىلتعاو
نريابو ،ةنؤلسشربل قباسسلا بردملا

ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لاو ،خ˘˘˘نؤ˘˘˘ي˘˘˘م
ة˘ئ˘ف ةراد˘سص ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م˘˘ل
1002 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا) نر˘ق˘لا برد˘˘م
.%43 ةبسسنب (0202 ىتحو
نيدلا نيز ي˘سسنر˘ف˘لا م˘ج˘ن˘لا ءا˘جو
ةبسسنب ،ديردم لاير بردم ،ناديز
سسكي˘˘لأا يد˘˘ن˘˘ل˘˘ت˘˘كسسألا م˘˘ث ،03%
يرؤ˘ط˘سسألا برد˘م˘لا نؤ˘سسغر˘ي˘˘ف
ةبسسنب د˘ت˘يا˘نؤ˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن˘ل
ه˘يزؤ˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا اًر˘ي˘˘خأاو ،72%
.%8 ةبسسنب ؤينيرؤم
رد˘˘˘سصت ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو
زيدنيم يخرؤخ ريهسشلا يلاغتربلا
يف ن˘ي˘ب˘عل ل˘ي˘كو ل˘سضفأا ة˘م˘ئا˘ق
ىلع ا˘ًمد˘ق˘ت˘م ،%66 ةب˘سسن˘ب نر˘ق˘لا
لؤ˘يار ؤ˘ن˘ي˘م يد˘ن˘لؤ˘ه˘لا ل˘ي˘كؤ˘لا
مث ، %22 ةبسسن ىلع لسصح يذلا
ي˘˘نا˘˘فؤ˘˘ي˘˘ج ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ل˘˘ي˘˘كؤ˘˘لا
.%31 ةبسسنب ينيسشنارب

حÓسص دمحم عيب نم هفقوم ددحي لوبرفيل
عيب نم هفقؤم لؤبرفيل يدان مسسح
ف˘ي˘سصلا ،حÓ˘سص د˘م˘ح˘˘م ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
ي˘ت˘لا م˘عاز˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘˘لود˘˘لا رؤ˘˘ع˘˘سش نأا˘˘˘سشب تر˘˘˘ي˘˘˘ثأا
ل˘ما˘ح ع˘م «ق˘ي˘˘سضلا»ـب ير˘˘سصم˘˘لا
بسسحب ،يزي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بق˘ل
.ةيناطيرب ةيفحسص ريراقت

لز˘ت˘ع˘م˘لا ير˘سصم˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا نا˘˘ك
لÓ˘˘خ د˘˘كأا ،ة˘˘كير˘˘ت ؤ˘˘بأا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
نأا اًرخؤؤم هل ةيمÓعإا تاحيرسصت
ءايت˘سسلا˘ب ر˘ع˘سشي لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل فاد˘ه
.يزيلجنإلا يدانلا نم بسضغلاو
دحأا ربتعي يذلا ،ةكيرت ؤبأا معزو
لؤبرفيل» نأا ،حÓسص ءاقدسصأا برقأا
سضار˘غأل حÓ˘سص ع˘ي˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي
ر˘سشن ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘˘ف .«ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا

ىلع هل ةرؤسص ،اًماع82 ،حÓسص
لسصاؤتلا عقاؤمب ةسصاخلا هتاباسسح
.ةقرسشم ةماسستباب ،يعامتجلا

«ن˘˘سص اذ» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ترا˘˘˘سشأاو
نغرؤي يناملألا نأا ىلإا ةيناطيربلا

ةرادإاو لؤ˘بر˘ف˘ي˘˘ل برد˘˘م ،بؤ˘˘ل˘˘ك
ىؤتسسملاب ةيا˘غ˘ل˘ل ءاد˘ع˘سس يدا˘ن˘لا
،قيرفلا عم حÓسص دمحمل تفÓلا

ريكفت يأا دجؤي ل هنأا ىلإا ةريسشم

.هنع ءانغتسسلا يف مهيدل
يذلا ،حÓسص دمحم دقع رمتسسيو
يفاده ةرادسص ى˘ل˘ع ا˘ًي˘لا˘ح ع˘بر˘ت˘ي
،افده31ـب يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
،هيقحÓم برقأا مامأا نيفده قرافب

.3202 ناؤج ةياهن ىتح
نأا˘سشب تا˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا حÓ˘˘سص را˘˘ثأاو
دليفنآا» ةعل˘ق ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ة˘ي˘نا˘كمإا

هار˘˘جأا لؤ˘˘ط˘˘م راؤ˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ «دور
«سسآا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ع˘˘˘م اًر˘˘˘˘خؤؤ˘˘˘˘م
مامأا با˘ب˘لا ح˘ت˘ف ثي˘ح ؛ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
يقيرف نم يأل همامسضنا ةيناكمإا

نيينابسسإلا ةنؤلسشربو ،ديردم لاير
:لاق دق ،ةكيرت ؤبأا ناك .Óًبقتسسم
سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘ب حÓ˘˘˘˘سصب تل˘˘˘˘سصتا»
،ءاتسسم ؤهو لؤبرفيل يف هعسضو
هئادأا ىلع اًدبأا رثؤؤي نل كلذ نكل

.«بعلملا سضرأا ىلع
اًديعسس سسيل حÓسص نأا ملعأا» :عباتو
بابسسأاب ينربخأا دقف ،لؤبرفيل يف
لو ،رار˘سسأا ا˘ه˘ن˘كل ،ه˘تدا˘ع˘سس مد˘ع
.«ا˘ًن˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي
ير˘سصم˘لا ي˘ل˘˘هألا م˘˘ج˘˘ن فا˘˘سضأاو
ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘سسألا د˘˘حأا» :ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ن˘كي م˘ل ه˘نأا ؤ˘˘ه حÓ˘˘سص تب˘˘سضغأا
د˘نÓ˘ي˘ي˘ت˘ي˘م د˘سض ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل اًد˘˘ئا˘˘ق
.«ابوروأا لاطبأا يرودب يكرامندلا

ةدا˘ي˘ق ةرا˘سش ح˘˘ن˘˘م ،بؤ˘˘ل˘˘ك رر˘˘قو
رد˘ن˘سسكي˘لأا تن˘ير˘˘ت ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لÓ˘˘خ حÓ˘˘سص ن˘˘م ًلد˘˘ب د˘˘˘لؤ˘˘˘نرأا

يف ي˘كرا˘م˘ند˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م
.يلاحلا رهسشلا نم قباسس تقو
رارقتسسا عم هنأاب «نسص اذ» تدافأاو
نمف ،لؤبر˘ف˘ي˘ل ي˘ف حÓ˘سص ة˘ل˘ئا˘ع
ةعقاؤلا كلت ربجت نأا حجرملا ريغ
ي˘ع˘سسلا ى˘ل˘ع ير˘˘سصم˘˘لا بعÓ˘˘لا
.رخآا دانل لاقتنÓل

ر .ق ^

ىوكسش مدقي «افيفلا»
رتÓب دسض ةيئانج

مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نلعأا
ةيئانج ىؤكسش ميدقت نع «افيف»

يرسسيؤسسلا قباسسلا هسسيئر دسض
بب˘˘˘سسب كلذو ر˘˘˘تÓ˘˘˘ب ف˘˘˘يزؤ˘˘˘ج
،«يئانجلا ةرادإلا ءؤسس»ـب هماهتا
مدقلا ةركل فحتمب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
.ةيرسسيؤسسلا خرؤيز ةنيدم يف
˘مد˘˘ق˘˘ت ه˘˘نأا ى˘˘لإا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشأاو
ماعلا يعدملا ىلإا ةيئانج ىؤكسشب
ىلع ليلدك خرؤيز نؤتناك يف
نم اهب هبتسشم ةيئانج ةرادإا ءؤسس
تاكرسشلاو ةقباسسلا «افيف» ةرادإا
قيقحت دعب ،مهل˘ب˘ق ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘م˘لا
.نؤيجراخ ءاربخ هارجأا

نؤيلم041 نأا ىلإا افيفلا حسضوأاو
ل ىنبم» تلخد يرسسيؤسس كنرف
063 نأاو ،«ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘كل˘˘م˘˘ت
ىر˘خأا ير˘سسيؤ˘سس كنر˘ف نؤ˘ي˘˘ل˘˘م
ماع ىت˘ح ى˘ن˘ب˘م˘لا را˘ج˘يإا ل˘كسشت
تم˘˘˘ت ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘هو ،5402
ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘تاؤ˘م ر˘ي˘˘غ طور˘˘سشب»
.«ةيسسايقلا قؤسسلا راعسسأاب



ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت تنأاو كرو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش و˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘م̂ 
ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘ج سسي˘˘ئر˘˘ك
؟ بورخلا

ي˘ه˘ف ف˘سصؤ˘˘ي ل رؤ˘˘ع˘˘سش ي˘˘ن˘˘قد˘˘سص
ةسصاخ ،اهيلع لبقم انأا ةريبك ةيلوؤؤسسم
ام ؤهو ،يف هتقث عسضو عيمجلا ناو
تيبلا عاسضوأا حيحسصتل ىعسسأا ينلعجي
ةركلا ،ةحيحسصلا ةكسسلا يف هعسضوو
نأا كلذ ىلا فسضو يامرم يف نؤكتسس
رارقلا ذختا ين˘ل˘ع˘ج بسصن˘م˘لا رؤ˘غ˘سش
ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا م˘غر ة˘˘عا˘˘ج˘˘سشب
ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘ئا˘˘˘سسلا
. ةلهسس تسسيل ةيرؤمأاملا

ريثكلل نوعلطتي «اكسسيل» راسصنأا ̂ 
؟مهدعت اذامبف كتقفرب

نسسح˘ب ة˘فور˘ع˘م بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
تدؤعت ةيعمجلاف ،ةءافكلابو ر˘ي˘ي˘سست˘لا

06 ةبسسنب ؤلو تاحاجنلا قيقحت ىلع
يف لمأان انلعجي ام ؤهو ةئاملاب07 ىلإا
ةسصاخ ،مهداعسسإا ثحب لجا نم لمعلا

لكسشب نؤقلعتم » اكسسيل » راسصنا ناو
ةدحاو ادي نا دكؤوأا نكلو ،مهيدانب ريبك
نم معد نم دب ل ثيح «سشقفسصت ام»
نايعأا اذكو ةيدلبلاو ةيئلؤلا تاطلسسلا
كدعأا تاناكمإلا هذه رفؤتت ؤلف ،ةنيدملا
ةد˘ي˘ج ءا˘ي˘سشأا مد˘ق˘ت˘سس ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا˘˘ب
. اهريهامجل

ريبك لمعب تماق ذاقنإلا ةنجل̂ 
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تع˘˘˘سضوو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
لو˘˘ق˘˘ت اذا˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ك˘˘˘سسلا

؟اذه سصوسصخب
تبحسسناو ذاقنإلا ةنجل نمسض تنك

تسسيل لؤقي ناك ةيدلبلا سسيئر نؤكل
تررق اذهل ،ةينؤناقلا ةغيسصلا مكيدل
نم نا د˘ي˘كألا ن˘كلو ا˘ه˘ت˘قو ةردا˘غ˘م˘لا
ريبك رودب ماق ةريخألا ةنوآلا يف دهتجا

يف تابادتنا نامسض ىلع اؤلمع ثيح
ىلع نؤلمعي ايلاح مهو ،زيجو فرظ
،قيرفلا رقم لخاد رؤمألا سضعب ةيؤسست
لظ يف متي نل كلذ ىلع لمعلا نا مغر
ى˘ل˘ع ل˘ع˘ل رؤ˘مألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا با˘ي˘غ
. لاؤمألا سصقن اهسسأار

يف قيرفلا ةدايق ةحارسص لكب̂ 
تنأا ل˘ه˘ف اد˘ج ة˘ب˘ع˘سص تقو˘˘لا اذ˘˘ه

؟يدحتلل زهاج
نكلو ،ةيرؤمأاملل زهاج لاحلا ةعيبطب
تاعامجلا لبق نم ةسصاخ يمعد بجو
تلق امك ةنيدملا نايعأا ىتحو ةيلحملا
ناو اميسسل تقو برقا يفو ،اقباسس كل

ريبك لكسشبو ترثأا » انورؤك » ةحئاج
لا˘م˘لا لا˘جر اذ˘كو ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ي˘˘ف
،ةسصاخلا ىتحو ةيمؤمعلا تاكرسشلاو
مي˘عد˘ت ة˘م˘ه˘م ن˘م بع˘سصي˘سس ا˘م ؤ˘هو
ةياهنلا يف اننأا ديكألاو ةيسضايرلا قرفلا
يدحتلا ع˘فر ى˘ل˘ع ن˘يد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ن˘سس
ىلع نيرداق انفلخ لاجر دؤجؤب ةسصاخ
. ةيلوؤؤسسملا نم ءزج لمحت

يف ةريغسصو ةريبك لكب ملم تنأا ̂ 
ل˘˘ك ع˘˘م تل˘˘م˘˘ع كنأا ا˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
نآلا كتربخ نأا ىرت له ،تارادإلا
؟«اكسسيل» رييسست يف كدعاسستسس

ي˘ت˘لا م˘هألا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ي˘ه˘ف ح˘ي˘ح˘˘سص
ةدايق لجا نم ح˘سشر˘ت˘لا رر˘قأا ي˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج
ام يدل نأا كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف ،ق˘ير˘ف˘لا
ةيرادإلا مقاؤطلا نمسض ةنسس71 براقي
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ترر˘˘م ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل

عجسشتأا ينلعج ام ؤهو ابيرقت بسصانملا
ةقفرب تلمع ذإا ،ةمهملا لؤبق لجا نم
ملم انأاف ،بيد رمعم اذكو ةيليم ناسسح
ثيح ةريغ˘سصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘كب تل˘ق ا˘م˘ك
،رركاو ديعأا امك قيرفلا رارسسأا لك يدل

لجا نم دؤهجلا رفاظت بجي هنأا ىلع
. يدانلل لسضفألا قيقحت

نم ةيعمجلا ذقنأا يلاحلا بتكملا̂ 
لمعت˘سس ل˘ه ة˘حار˘سص ل˘ك˘ب ،قر˘غ˘لا
سضعب يرجتسس كنأا مأا مهبناج ىلإا
؟ تارييغتلا
لك ىلع رؤكسشم يلاحلا بتكملا لوأا
لجأل اهمدق يتلا ةميسسجلا تايحسضتلا
يف تامادقت˘سسا˘ب اؤ˘ما˘ق ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘لا
ميمرت نم اؤنكمت امك ةريخألا تاعاسسلا
،يدانلا رقمب ةسصاخلا بناؤجلا سضعب
جمانرب يدلف بتكملا سصؤسصخب اما

ؤه ناديملا نا دقتعاو ،هب مؤقأاسس لمع
يدل ايسصخسش ،رؤمألا لك ددحيسس نم
يأا دعبا نل ينأاب كل دكؤوأا امك يبتكم
نؤعلا دي مدقي نم لكب ابحرمف ،فرط
فؤفسصلا بيترتل ىقبت يتلا ةيعمجلل
سسيل ذإا ،لسضفألا ؤحن امدق يسضملاو
. ةهج يأا ءاسصقإا يتداع نم

ي˘بور˘خ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا̂ 
،ةيعمجلا عم كفادهأا ةفرعم ديري
؟ اهسصوسصخب انربخت اذام
اه˘سصؤ˘سصخ˘ب ثد˘ح˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م فاد˘هألا
نؤكتسس سسامخ ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا
امك ،ةيحيرأاب ءاقبلا نامسض ةقرو بعلل
لك ترفؤت لاح يف انلقث لكب يمرنسس
فد˘˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م فور˘˘ظ˘˘˘لا
دحل ا˘ن˘نأا كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف ،دؤ˘ع˘سصلا
ةريسشأات عايسض نم ملأاتن لازن ل ةعاسسلا
مسسؤملا لامكإا مت ؤلف ،يسضاملا مسسؤملا
ىلا رظ˘ن˘لا˘ب را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح ي˘ف ا˘ن˘كل
ي˘ت˘لاو ،ةر˘ي˘خألا تلؤ˘ج˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘˘م
. انحلاسص يف نؤكتل تناك
ةدع كانه ةسسفانملا ةعيبط سصؤسصخب
 .اهتسشقانم متيسس تاحارتقا

وه ام ةيعمجلا سسيئر مكرابتعاب̂ 
؟ هيلع نوتوسصتسس يذلا حارتقلا
راز˘خ يدا˘ه˘لا برد˘م˘لا ع˘م ا˘ن˘ع˘م˘˘ت˘˘جا

تاعؤمجم4 ـب ةلؤطب سضؤخ انررقو
رؤ˘مألا ه˘تا˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ف  ،قر˘˘ف9 م˘˘سضت
بعل لجا نم سسفانتلا ىلع اندعاسست
. ىلوألا راودألا

وأا ا˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ا˘˘˘عور˘˘˘سشم كل˘˘˘م˘˘˘ت ل˘˘˘ه
ةدا˘˘فإا د˘˘ير˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ا˘˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
كتد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘ب «ا˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘سسيل»
؟ةيبملوألا
ي˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ةد˘ه˘ع˘˘لا ي˘˘ف
،لاقي ا˘م˘ل˘ث˘م ا˘ير˘ث نؤ˘كي˘سس ي˘ج˘ما˘نر˘ب
يلوؤؤسسمل ايلخاد هميدقت ىلع لمعأاسسو
. هب ملع ىلع اؤنؤكي ىتح يدانلا

نأا ىرت له ،ةيلاع قيرفلا نويد̂ 
مأا كتمهم ءادأا يف كقيعيسس رمألا
ة˘يو˘سست˘ل ار˘سضا˘ح ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب كل نأا

؟ لاكسشإلا اذه
امبو ،يواهلا يدانلا نؤيد سصؤسصخب
قباسسلا سسيئر˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ نأا

هفرط نم ادؤعو تيقلت دقف ،بيد رمعم
،باسسحلا ىلع زجحلا مدعب دهعت ثيح
،هقؤقح لين لجأا نم رثكأا ربسصلا عم
ةؤ˘جر˘م˘لا ه˘ت˘فا˘سضإا مد˘ق˘ي˘˘سس ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك
ىلع قيرفلا ةدعاسسم لجا نم يتامدخل
،ةلؤطبلا يف ديج لكسشب همادقأا عسضو
نؤكيسسف ةكرسشلا نؤيد سصؤسصخب اما

لجا نم نيمهاسسملا عم عامتجا كانه
لجا نم اهيلع فؤقؤلاو كلذ ةسشقانم
. اهئاهنإا ىلع لمعلا

ع˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘قا˘˘ع˘˘ت ىر˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك
هار˘ت ل˘هو ؟راز˘خ يدا˘ه˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
نا˘˘ب˘˘سش ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘جر˘˘لا
؟ «اكسسيل»
ل˘ك ن˘ع ي˘ن˘غ راز˘خ يدا˘ه˘لا برد˘م˘لا
ةيعمجلا يف لمعلا هل قبسس دقف فيرعت
ار˘ي˘ث˘ك ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘ت ،ناد˘˘ي˘˘م ل˘˘جر ؤ˘˘هو
ىلع انقفتاو قيرفلا فادهأا سصؤسصخب
لك نؤكت نا ىنمتن ،طاقنلا نم ديدعلا
ىعسسنسس ا˘م˘ك ا˘ن˘ثد˘ح˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م رؤ˘مألا
ل˘ع˘ج ل˘جأا ن˘م د˘ي˘لا ي˘ف د˘ي˘لا ع˘˘سضؤ˘˘ل
لودج يف لسضفأا قاور يف «اكسسيل»
. ةلؤطبلا بيترت

؟ «اكسسيل» دادعت يف كيأار ام̂ 
سضع˘ب ن˘ع تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘˘لا سضع˘˘ب يد˘˘ل
،نيرخآا نيب˘عل ل˘ه˘جا ا˘م˘ك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةريبك لك ةيؤور ىلع لمعأاسس امؤمع
،ة˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سصخ˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصو
يف مهعسضو لجا نم مهيلإا ثدحتنسسو
ري˘ج˘ف˘ت˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سست ة˘ح˘ير˘م فور˘ظ
. بورخلا عم مهتاناكمإا

ردا˘سصم ىلإا ة˘جا˘ح ي˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘˘لا̂ 
سضع˘˘˘˘˘ب كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ه ،ل˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت

م˘˘˘˘ك˘˘˘˘تد˘˘˘˘عو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
؟ روسسنوبسسب
امؤمع ،ليواقأا درجم ىقبت ةعاسسلا دحل
نيلؤمملا نم ديدعلا ة˘ق˘فر˘ب سسل˘ج˘ن˘سس
يذلا ام ىرنسسو مهنع ثيدحلا مت نيذلا
كانهف ،ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ه˘نا˘كمإا˘ب

ة˘˘كر˘˘سش اذ˘˘كو ما˘˘مؤ˘˘سص ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح
تقؤ˘لا ن˘ي˘ح˘˘ي˘˘سس ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو لا˘˘غ˘˘سشألا

،مهتاحرتقم ىلإا عمت˘سسنو ثد˘ح˘ت˘ن˘سسو
،ةديعسس ةياه˘ن ى˘لإا لؤ˘سصؤ˘لا ى˘ن˘م˘ت˘نو
ةدئافلاب دؤعيسس كلذ لك ناو ةسصاخ
. يدانلا ىلع
ءامسسألا سضعب نع ثيدحلا رثك̂ 

،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ةر˘ي˘سسم˘˘لا
؟كبتكم يف اهارنسس له
ثيدحلا نكمي Óف اهارت فؤسس هللا نذإاب

سضعب نع ثيدحلا نود ةيعمجلا نع
سسارؤب دلاخ وا ةلادب يلعك ءامسسألا

د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘بؤ˘ع˘˘سصلا م˘˘غر
ع˘م م˘ئاد˘لا د˘جاؤ˘ت˘لا مد˘ع˘ل م˘هر˘˘ط˘˘سضت
قيرفلا دعاسسي˘سس ل˘ك ا˘مؤ˘م˘ع ،ق˘ير˘ف˘لا
ىقبت ةي˘ع˘م˘ج˘لا˘ف ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب
لجا نم اهيلع رؤيغ لك ىلإا ةجاحب
،ةحيحسصلا ة˘كسسلا ي˘ف ا˘مود ا˘ه˘ع˘سضو
. رخآا ائيسش كل فيسضأا يل تحمسس ؤلو

...لسضفت̂ 
نؤكيسس قيرفلا همسضيسس يذلا بتكملا
نيذلاو » نيطبارملا » هيمسسأا ام هيف
لثم قيرف˘لا ع˘م م˘ئاد ل˘كسشب نؤ˘ل˘م˘ع˘ي
لوؤؤسسمو داتعلا سسراحو ماعلا نيمألا

ام˘ك ،سسي˘ئر˘لا ي˘ب˘ئا˘نو كي˘ت˘سسي˘جؤ˘ل˘لا
متهي قيرفلل ماع قسسنم عسضؤل ىعسسا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا رؤ˘˘مألا ل˘˘كب
وا بعلملا ي˘ف ءاؤ˘سس ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو
انل نؤكتسس امك ،قيرفلا رقم لخاد ىتح
لمعأاسسو يدانلاب ةسصاخ مÓعا ةيلخ
،ينمألا بناج˘لا˘ب ف˘ل˘كم ع˘سضو ى˘ل˘ع
يرادا ريدم عسضو ىلا ىعسسأاسس امك
لوؤؤسسمو ةيرادإلا نوؤؤسشلا لكب متهي

فلكم اذكو ةيجراخلا تاقÓعلا نع
. ليؤمتلا دؤقعب

م˘ه˘م د˘ج ا˘˘عور˘˘سشم كل نأا لا˘˘ق˘˘ي̂ 
نم ةي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا سضع˘ب ها˘ج˘ت
لو˘ق˘ت اذا˘م ،ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ل˘˘جأا

؟ كلذ سصوسصخب
ديرأا تنك ينقدسص (لؤطم كحسضي)
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع ة˘يا˘غ ى˘لا ر˘مألا كر˘ت
امب نكلو ،هسصؤسصخب ثيدحلل ةماعلا
. كل حسضوأاسس لؤقلل ينتررطسضا كنا

ا˘ق˘˘ب˘˘سس نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ه˘˘نو˘˘ك˘˘ل ءاد˘˘ع˘˘سس̂ 
... لسصاو ءاجر ،ةديرجلل ايفحسص
سصاخلا ةيبملوألا ةدهعلا عورسشم ؤه
ةنجل يدانلا ةمدخ يف عسضأاسس ثيح ،يب
نؤلمعي ىمادقلا نيبعÓلا نم نؤكتت

نم قطانملا فلتخم نيب لقنتلا ىلع
،ة˘با˘سشلا بهاؤ˘م˘لا ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘˘لا ل˘˘جا

ةيعمجلل اهمسض ىلع ل˘م˘ع˘ن˘سس ي˘ت˘لاو
اب˘سسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي ى˘ت˘ح
. ةمداقلا مسساؤملل

،اددجم ةهجاولا ىلإا داع قيرفلا̂ 
؟ تاريسضحتلا طبسضب تمق فيك
تابيردتلا ىلإا تداع ةبيتكلا هلل دمحلا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘سضخ نا د˘ع˘˘ب

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘ك تر˘ه˘ظأا ثي˘ح ،ا˘˘نورؤ˘˘ك
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سس ا˘˘م ؤ˘˘هو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس
ءيسشلا لعلو ،يجيردت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا˘ب
لجا نم عيمجلا رؤسضح ىقبي يباجيإلا
. لمعلا

؟ فلسشلا يف سصبرتلا نوكيسس له̂ 
امؤم˘ع ،ف˘ل˘سشلا ي˘ف نؤ˘كي˘سس ا˘ي˘م˘سسر
دؤجو مدع سصؤسصخب ىقبي فؤختلا
ؤل هنأاب كل دكؤوأا امك ،طقف تايسضرألا
مت قافتلا نإاف كانه سصبرتلا ةجمرب متت
نييدو ن˘يءا˘ق˘ل سضؤ˘خ ى˘ل˘ع نلا د˘ح˘ل
. سشارحلا داحتاو ءاعبرألا لمأا مامأا

؟ ةريخأا ةملك̂ 
ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘ب˘˘سصي نأا بج˘˘ي را˘˘˘سصنألا
امك ،ةحئاجلا لظ يف ةسصاخ ،قيرفلا

ىلإا فؤقؤلاو انتدناسسم مهيلع بجو
دجي نل قيرفلا هللا ءاسش ناو انبناج
. انعم ريخلا لإا
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سشامر ماسشه :هرواح

حيحسصلا راسسملا ىلع هعسضول يدانلا عم روهمجلا فوقوب بلاط
بورخلا ةيعمج

«اكسسيل ‐ ةمدخل اعيمج نواعتنلو يتمهم لهسستسس تيبلل يتفرعم» :يبيرع ريبوز
نم ريثكلاو هجمانربو هتاحومطو هفادهأا ىلع دكأا ،ةيباختنلا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا يف يسضاملا دحألا هميسسرت مت يذلاو ديدجلا بورخلا ةيعمج سسيئر عم راوح يف

ىقبت يتلا ةيبورخلا ةسسردملل لسضفألا قيقحت لجا نم ةنيدملا نايعأاو ةيلحملا تاطلسسلا ىتحو ،هبناج ىلإا روهمجلا فقي نا ىنمت امك ،قيرفلاب ةقلعتملا طاقنلا
. رابكلا فاسصم يف هعسضو لجا نم عيمجلا فافتلا ىلا ةجاح يف هبسسح
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لئابقلا ةبي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ل˘سصاو
،ةديج لاح يف هدجاؤت ديكأات

ه˘˘ب دا˘˘ع يذ˘˘لا زؤ˘˘ف˘˘لا بق˘˘˘ع
كرد قيرف بعلم نم يدانلا
باهذلا ءاقل راطإا يف ،رجينلا

يناثلا يدي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘م
دا˘ح˘تلا سسأا˘ك ة˘ق˘با˘˘سسم ن˘˘م
.مدقلا ةركل يقيرفإلا

دق يديزؤب لابسشأا نأا ودبيو
يتلا غارفلا ةرتف نم اؤسصلخت

ازؤف اؤققح امدعب اهنم اؤناع
ناك لوألا ،يلاؤتلا ىلع ايناث
جراخ ينا˘ث˘لاو ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ا˘م ،فا˘كلا سسأا˘ك ي˘ف را˘يد˘˘لا
ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق د˘كؤؤ˘ي
بردملا هب مؤقي تاب يذلا
مغر يديزؤب فسسؤي ديدجلا
دادعتلا هنم ىناع يذلا بعتلا
.ةيثراكلا ةجمربلا ببسسب

دكؤوي يديزوب
يلاثم رايخ هنأا

يديزؤب فسسؤي دكأا هبناج نم

قيرفل ميدقلا ديدجلا بردملا
يلاثم رايخ هنأا لئابقلا ةبيبسش
دازلاب ةدؤعلا نم نكمت امدعب

ا˘يد˘ح˘ت˘م ،ر˘ج˘ي˘ن˘لا ن˘م Ó˘ما˘ك

ةبؤطرلاو ةرار˘ح˘لا ،ة˘ج˘مر˘ب˘لا
تناك يتلا ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأاو
اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةلاح يف
نؤ˘˘˘كي˘˘˘سسو اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘˘ك

زيكرتلا ةيمت˘ح ما˘مأا يرا˘ن˘كلا
ديزم دسصحو مداق ؤه ام ىلع
ديكأا˘ت˘ل ،ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘م
.يدانلا اهققح يتلا ةقÓطنلا

ب.م.يرصسيإا

ةملعلا ةيدؤلؤم ةرادإا لسصاؤت
قيرفلل ينفلا م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا

،ددج نيبعÓب قيرفلا فؤفسص
ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ة˘˘جا˘˘ح ل˘˘ظ ي˘˘ف
سضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت
دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو ،بسصا˘ن˘م˘لا

تلازام تاسضوافملا نأا انملع
جربلا يلهأا مجاهم عم ةيراج
هم˘سض ل˘جأا ن˘م ،ةز˘م˘ح حؤ˘نا˘ب
عفادم ةقفرب ةيبابلا دادعت ىلإا

. عردل فلسشلا ةيعمج
ةيوصستب ةبلاطم ةرادإ’ا

فيدرلا فنصص تازاجإا
«ةي˘با˘ب˘لا» ةرادإا ى˘ق˘ب˘تو اذ˘ه

عم اعيرسس لسصفلاب ةبلاطم
اذهو ،فيدرلا فنسص يبعل
تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م دؤ˘˘˘جو ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ىلع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا
ةرؤسصلا حيسضؤت يرورسضلا
سصؤ˘سصخ˘ب تقو بر˘قأا ي˘˘ف
نأا ةسصاخ ،يئاه˘ن˘لا داد˘ع˘ت˘لا
اور˘˘جأا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
غلابمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘فؤ˘سشكلا

ن˘˘˘مو ،ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
مهسسفنأا اودجي نأا فحجملا

لا˘˘ح ي˘˘ف داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
ددع˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،م˘ه˘ح˘ير˘سست
.نيبعÓلا نم ريبكلا

صشامر ماصشه
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يلاثم رايخ هنأا دكؤوي يديزوب

حيحسصلا راسسملا ىلع هنأا تبثيو قيلحتلا لسصاوي «يرانكلا»

لئابقلا ةبيبصش

ةبقلا دئار قيرف ةرادإا ركفت
ناكم ىلع رييغت ءارجإا يف
نا˘ك يذ˘لا سصبر˘ت˘˘لا ءار˘˘جإا

،ةد˘ج˘كي˘ت ي˘لا˘عأا˘˘ب ارر˘˘ق˘˘م
ا˘˘نردا˘˘سصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘عو
تيب نم ةب˘ير˘ق˘لا ة˘سصا˘خ˘لا
يسسيئرلا ببسسلا نأا دئارلا
ام ،جؤلث˘لا طؤ˘ق˘سسل ع˘جر˘ي
ى˘˘ل˘˘ع كسش نود ر˘˘˘ثؤؤ˘˘˘ي˘˘˘سس
ؤ˘هو يدا˘ن˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
مقاطلا ى˘ع˘سسي يذ˘لا ر˘مألا
هيدافتل ةرادإلا ةيعمب ينفلا

ي˘˘سسي˘˘م˘˘ح ناو ا˘˘سصؤ˘˘سصخ
سسأار ى˘˘ل˘˘ع لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘لا

ىلع مزاع ةينفلا ةسضراعلا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘ك لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا

اديج ريسضح˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘غ˘سصو
يوركلا مسسؤملا ةقÓطنل
.ديدجلا

 :فاطعلب
ريصست تابيردتلا

ةزيمم فورظ يف
راودأ’ا بعل انفدهو

ىلوأ’ا
حبار باسشلا سسراحلا داسشأا
،ةديجلا ءاؤجألا˘ب فا˘ط˘ع˘ل˘ب

تابيردتلا اهيف ريسست يتلا
مسسؤملا قÓطنل اريسضحت
نأا ادكؤؤم ،ديدجلا يوركلا
يؤخأا ؤج يف لمعي عيمجلا
راسسملا ىلع دئارلا عسضؤل
ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘قو ،ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ا˘˘˘ه˘˘˘ب سصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
ا˘˘ند˘˘˘ع د˘˘˘ق˘˘˘ل» : «مÓ˘˘˘سسلا»
˘˘ما˘˘يألا ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةؤقب لمعن نحنو ةيسضاملا
ط˘˘سسو ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج نؤ˘˘كن˘˘˘ل
اهنأا اهنع لاقي ام لقا ءاؤجأا
مل ةيادبلا» :عباتو ،«ةيؤخأا
ف˘قؤ˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس ن˘˘كت

رهسشأا8 نم رثكأا ماد ليؤط
ءارو اذ˘ه ا˘ن˘ع˘˘سضو ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل

ىلع زكرن ن˘ح˘نو ا˘نرؤ˘ه˘ظ
.«مداق ؤه ام
دئارلا فادهأا سصخي اميفو
ددسش ،ديدجلا مسسؤملا يف
ةب˘ق˘لا د˘ئار ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ
ي˘سسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا نا ى˘ل˘ع
،ى˘˘لوألا راودألا بع˘˘˘ل ؤ˘˘˘ه
ام مل˘ع˘ن ن˘ح˘ن »:در˘ط˘ت˘سساو
بع˘ل ا˘ن˘فد˘˘هو ،ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ف˘˘ير˘˘سشتو ى˘˘لوألا راودألا
.«دئارلا ناؤلأا

ب.م.يرصسيإا

ةدجكيت يف جولثلا ببسسب دراو رمأا سصبرتلا ناكم رييغت

«رهسشلا براق فقوت دعب رفسصلا ةطقن نم انتاريسضحت ديعنسس» :ىسسيع جاح

ةبقلا دئار
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ةنتاب بابسش قيرف ةدؤع دعب
تاب˘يرد˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ؤ˘ج ى˘لإا
ىعسسي نآلا نم عؤبسسأا لبق
نحسش ىلإا ينؤمحر بردملا
ةرتفلا لÓخ هيبعل تايراطب
مسسؤملل ابسسحت ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا
ناو ةسصاخ ،مداقلا يسضايرلا
يناثلا ينطؤلا مسسقلا ةلؤطب
ر˘ه˘سش ن˘م ة˘ياد˘ب ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس
تدكأا رخأا قايسس يفو ،يرفيف
سسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب با˘˘كلا ةرادإا

ءÓ˘مز ع˘م ا˘ه˘˘فؤ˘˘قو ة˘˘ن˘˘ي˘˘غز
اهمزعو ةيدعاسسم مرسضخملا

تايناكمإلا ةفاك ريفؤت ىلع
يف تاريسضحت ةرت˘ف˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
.بؤلطملا ىؤتسسملا

لدعمب بردتي قيرفلا
مويلا يف نيتصصح

تابيردتلا متير ناك نأا دعب
ىلوألا مايألا لÓخ اسضفخنم
ؤ˘ج ى˘لإا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةدؤ˘˘ع ن˘˘م
ررق ةيعا˘م˘ج ة˘ف˘سصب ل˘م˘ع˘لا
عفرلا قيرفلل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

نم اقÓطنا لمعلا مجح نم
ج˘˘مر˘˘ب ثي˘˘ح ،مؤ˘˘ي˘˘لا ة˘˘سصح
،مؤيلا يف نيتسصح ينؤمحر
ةباغلا يف نؤكتسس ةيحابسصلا

قاسش يندب لم˘ع ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘يو
ة˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا لؤ˘˘سصؤ˘˘ل˘˘ل
ةيناثلا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘بؤ˘ل˘ط˘م˘لا
ي˘حؤ˘ف˘سس بع˘ل˘م˘ب نؤ˘˘كت˘˘سس
.ينقتلا بناجلل سصسصختسسو

صشامر ماصشه

ةنتاب بابصش
مزاع ةنيغزو هتاريسضحت لسصاوي «باكلا»

ةيباجيإلا فورظلا لك ريفوت ىلع

ةملعلا ةيدولوم

نوبرتقي «ةيبابلا» ولوؤوسسم
عردلو حوناب يتقفسص نامسض نم

ةيواسشلا داحتا ةليكسشت لسصاؤت
ديدجلا مسسؤم˘ل˘ل ا˘ه˘تار˘ي˘سضح˘ت
عباسسلا اهعؤبسسأا تلخد يتلاو
ثيح ،عؤبسسألا اذه نم ةيادب
ةسصح لدعمب تابيردتلا يرجت
ينادرز بع˘ل˘م˘ب ا˘ي˘مؤ˘ي ةد˘حاو
بردملا فارسشإا تحت ،ةنؤسسح
همقاط ءاسضعأاو نيسسح يركز
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت نؤ˘˘ل˘˘سصاؤ˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ءاؤ˘جأا ي˘ف ر˘ط˘سسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
.ةزاتمم نم رثكأا

ءاقل تصضاخ ةليكصشتلا
«ماصص’» مامأا صسمأا ايدو
راف˘ن ءا˘ق˘فر سضا˘خ د˘قو اذ˘ه
مامأا سسمأا ةيسشع ايدو ءاقل

بعلمب ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
ثح˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه
ن˘ع ن˘ي˘سسح ير˘كز ي˘ن˘ق˘ت˘لا
عقو يتلا ءاطخألا حيحسصت
،قباسسلا يف نؤبعÓلا اهيف

ثحب ينفلا مقاطلا نا ركذي
ططخلا نم ديدعلا نع سسمأا
نا نكم˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا
ا˘ب˘سسح˘ت ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
لب˘ق كلذو ة˘يدؤ˘لا تاءا˘ق˘ل˘ل
ي˘سسا˘سسألا ل˘ي˘كسشت˘لا م˘ي˘˘سسر˘˘ت
مسسؤملا يف هيلع دمتعيسس يذلا
.1202‐0202 يوركلا

صشامر ماصشه

ةيواصشلا داحتا

ةلوطبلل ابسس– هتبيتك زيهŒ لسصاوي يركز
ىسسيع جاح رهزل بعÓلا عم ثيدح يف
ةسصاخ ،ةيندب˘لا م˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج سصؤ˘سصخ˘ب
تقو ي˘ف برد˘ت د˘ق نا˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناو
بلاطم ببسسب فقؤتلا ررقت مث ىسضم
فقؤت دعب » : لاق دقو اذه ،تاطلسسلا
يذلا انسصبرت ةياهن نع رهسشلا براق
امؤي41 ماد يذلاو ،ةنتاب يف هب انمق
ةليؤط ةدمل هدرفمب دادعتلا بردت دعبو
انيلع يرورسضلا نم راسص ،ةباقر نود
ةطقن نمو ديدج نم تاريسضحتلا ةداعإا
دق انؤبعل ناك نإا ملعن ل اننأل رفسصلا

دعب نع ايمؤي مدقملا جمانربلا اؤقبط
ةلا˘ح˘لا ل˘ه˘ج˘ن ،ه˘ع˘م م˘ه˘بوا˘ج˘ت ىد˘مو
تارابتخاب مؤقنسسو بعل لكل ةيندبلا
لجا نم ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ةيندب
.ايدرف بعل لك لمع ىدم ةفرعم

فقوتت مل يتلا قرفلا»
ةيزهاج انقوفت تابيردتلا نع

«كصش ىندأا نود
،ه˘ث˘يد˘ح ى˘سسي˘ع جا˘˘ح بعÓ˘˘لا ل˘˘سصاوو
قرفلا سضعب مدقت سصؤسصخب لاق ثيح
قرفلا لاحلا ةعيبطب » : تاريسضحتلا يف
فقؤتت ملو تابيردتلا انلبق تأادب يتلا

نأا مغر ،اهمهفن مل بابسسأل عنملا مغر
نكمي ةيسساؤسس ةيناثلا ةطبارلا قرف لك
نم انب ةنراقم ةيلسضفأا كلمت اهنأا لؤقلا

يف تاريسضحتلاو ةيندبلا ةيزهاجلا ثيح
نم ي˘ن˘ث˘ي ن˘ل اذ˘ه ن˘كل ،ي˘لا˘ح˘لا تقؤ˘لا

يسضملا ىلع نؤممسصم نحنف انتميزع
ةسسفانملا مؤي دعؤملا يف نؤكنل امدق
كلت نيبو ا˘ن˘ن˘ي˘ب يذ˘لا ر˘خأا˘ت˘لا سضؤ˘ع˘نو
.تاريسضحتلا نع عطقنت مل يتلا ةيدنألا

صشامر ماصشه

ةنتاب ةيدولوم
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رؤ˘كسشب م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ر˘ب˘˘ع
ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
،ديلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل

بيطلا دودرملا نم هئجافت نع
ينطؤلا بختنملا همدق يذلا
ة˘ه˘جاؤ˘م˘لا لÓ˘خ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بختنم مامأا ةجودزملا ةيدؤلا
لا˘يد˘نؤ˘م˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ،اد˘ن˘لؤ˘ب
13‐31)1202‐رسصم
.(يفناج

ي˘˘˘˘˘ف رؤ˘˘˘˘˘˘كسشب ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ا˘نأا» :ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ن˘م مد˘ق˘˘م˘˘لا ءادألا˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس

ليؤطلا فقؤتلا مغرف ،نيبعل
نأا لإا ،انورؤك ةحئاج ببسسب
،«ابيط اهجو اورهظأا نيبعÓلا

ةيبيترتلا ةارابملا ذنم» :عباتو
ايقيرفإا سسأاك يف اهانبعل يتلا

رهسش يسسنؤتلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘مأا
يأا بع˘˘ل˘˘ن م˘˘˘ل ،0202 يف˘نا˘ج
ر˘سشب˘ي مد˘ق˘م˘لا ءادألاو ةارا˘˘ب˘˘م
ةيزهاج رثكأا نؤكنسسو ،ريخلاب
.«تقؤلا رورم عم

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘˘فو
لايدنؤمل ابسسحت تاريسضحتلا

ينفلا ريدملا دكأا ،1202 رسصم
قيرطلا ىلع ريسست رؤمألا نأا
دمحلا» :درط˘ت˘سساو ،ح˘ي˘ح˘سصلا

ي˘ف ر˘ي˘سست تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ه˘ل˘لا
ةعاق نؤك ،ةياغلل ةديج فورظ
انيسشخ اننأل ،انرقم مامأا بردتلا

ءابؤلا عم انيلع اذه ريثأات نم
.«دؤجؤملا

 ب.م.يرصسيإا

 ىوقأا نوكنسسو ينسشهدأا ادنلوب مامأا رسضخلا يعابسس ءادأا :روكسشب

رخبتت ليحدلا مÓحأا
 ناوأ’ا لبق

يفني رطق يدان
‘ يليÓب ليحر

 وتاكŸÒا
ر˘˘ط˘˘ق يدا˘˘˘ن ةرادإا تف˘˘˘ن

ا˘˘ه˘˘ب˘˘عل ل˘˘ي˘˘حر ير˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسؤ˘ي ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ة˘ب˘غار˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘حأل
ؤ˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘م˘˘سض
.لبقملا يؤتسشلا

ي˘˘بÓ˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘سسم لا˘˘˘قو
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا
ن˘ي˘سصير˘ح ن˘ح˘ن »:ير˘ط˘ق˘˘لا

ز˘ئا˘كر ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘ل˘˘ع
ن˘م ه˘ل جور˘ي ا˘˘مو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
م˘ج˘ن˘لا لا˘ق˘ت˘˘نا لؤ˘˘ح را˘˘ب˘˘خأا
ؤتاكر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا
،حيحسص ريغ لبقملا يؤتسشلا

ع˘˘م ر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس بعÓ˘˘˘لاو
.«قيرفلا

ن˘˘م بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسن» :م˘˘˘ت˘˘˘خو
يف رابخألا هذه لثم راسشتنا

.«تاذلاب تقؤلا اذه
ن˘م ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه تءا˘˘جو

يف رابخأا ددرت دعب رطق ةرادإا
ةيسضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

ن˘با ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا لؤ˘˘ح
د˘حأا بؤ˘سص نار˘˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
،ر˘ط˘ق ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘˘يد˘˘نألا

.ليحدلا يدان ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو
،يليÓب فسسؤي نإاف ةراسشإÓل
يرودلا ىلإا ارخأاتم لسصو دق
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘سشا˘ع ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
يدا˘ن ع˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
دعبو نكل ،يدؤعسسلا يلهألا

بلق رطق يدان ىلإا هلؤسصو
ىلع اسسأار يرطقلا يرودلا

ه˘ق˘ير˘ف نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب˘˘ف ،بق˘˘ع
لتح˘ي تا˘ب بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ˘ت˘ي
مل ثيح ،ة˘سسما˘خ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
هلؤسصو ذنم ق˘ير˘ف˘لا ر˘سسخ˘ي
 .قيرفلا فؤفسص ىلإا

جاحلب اصضر

 يكرتلا يرودلا ةرادصص ىلإا «موبلا ميصسلا» ديعي رصضخلا مجن دادعتلا ىلع رثأا «انوروك» ببصسب فقوتلا نأا فÎعا

 يبيتزوغ ىلع زوفلل يارسس ةطلغ دوقيو لجسسي يلوغيف
زؤفلا ىلإا يارسس ةطلغ هقيرف يرئازجلا يلودلا يلؤغيف نايفسس داق

نم41 ةلؤجلا باسسحل يبيتزؤغ يدان ىلع ،دحاو لباقم فادهأا ةثÓثب
،ةارابملا هذه يف ايسساسسأا رسضخلا ناديم طسسؤتم لخدو.يكرتلا يرودلا

هقيرفل ثلاثلا فدهلل هليجسست لÓخ نم اهيلع هتمسصب عسضو نم نكمتو
لوألا فدهلا لجسسو.ةليمج ةقيرطب ةركلا سضيورت دعب26 ةقيقدلا يف
يف نارؤت ادرآاو ،4 ةقيقدلا يف سشنيليك  نم لك يارسس ةطلغل يناثلاو
يف فادهألا ناجرهم «ؤسسؤسس» متخي نأا لبق يلاؤتلا ىلع ،21 ةقيقدلا
ردسصتي يارسس ةطلغ تاب قحتسسملا زؤفلا اذه بقعو.يناثلا طؤسشلا
يدان لتحي اميف .ةطقن62 ـب ،رؤبسس اينلأا يدان عم ةفسصانم ةلؤطبلا

.ةطقن81ـب01 ةبترملا يبيتزؤغ
جاحلب اصضر

 ردصصتملا ىلع قرافلا صصيلقت لجأا نم ةصصرفلا

 وجوغ ةرقنأا ىلع Óيقث نافيسض لحي لازغ
افيسض ،سشاتكسشب هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا لازغ ديسشر لحي

.يكرتلا يرودلا نم41 ةلؤجلا باسسحل ؤجؤغ ةرقنا يدان ىلع Óيقث
بختنملل رئاطلا حانجلا نإاف يملاعلا «درؤكسسوو» عقؤم بسسحو

اهيف ثحبيسس يتلا ،ةارابملا هذه يف هتداعك ايسساسسأا نؤكيسس ينطؤلا
لÓتحاو ،رثكأا بيترتلا ملسس قلسستل ،Óماك دازلاب ةدؤعلا ىلع لازغ ءاقفر
سشاتكسشب يدان لتحيو.يرودلا ىلع ةسسفانملا لجا نم ،ىلوألا بتارملا
زكرملا بحاسص ىلع ةدحاو ةطقنب ارخأاتم ةطقن22 ـب ةعبارلا ةبترملا
ةطلغ» ةفسصانم يرودلا يردسصتم نع طاقن عبرأابو ،ةسشخبرنف ،ثلاثلا
ـب91 ةبترملا يف ؤجؤغ ةرقنأا يدان دجاؤتي امنيب ،«رؤبسس اينلأاو يارسس
.طقف طاقن9

جاحلب اصضر
 يصضاملبل ةحصضاو ةلاصسرب ثعبي يرئازج وكنارف

 «كويدلا» ىلع رئازجلا ليثمت راتخي موسسق نايلك
ىلع ينطؤلا بختنملا ليثمت يرئازج ؤكنارفلا مؤسسق نايلك راتخا

دعو يذلا يسضاملب لامجل ةحسضاو ةلاسسر كلذب اثعاب ،كؤيدلا باسسح
ميدقت عيطتسسيو ،ةيرئازجلا ةيسسنجلا لمحي نم لكل ةسصرفلا حنميسس هنا
يذلا مؤسسق تاحيرسصت نع ةيفحسص ريراقت تفسشكو.رسضخلل ةفاسضإلا
عانقا لجا نم ليحتسسملا لعفأاسسو ،ديحؤلا يرايخ يه رئازجلا» :اهيف لاق
.«يتلئاع مسسا فيرسشتو ،هنم ةؤعد لابقتسساو ،Óبقتسسم ينطؤلا بخانلا

بعللا ديجأا يننكل ،لسصألا يف يرؤحم عفادمك بعلأا انأا» :حسضوأاو
يف بعلل دعتسسم هنا يسضاملبل دكؤؤيل ،«نميأا ريهظ وأا ناديم طسسؤتمك
نإاف ةراسشإÓل.لؤلحلا نم ديدعلا حنمو ،ةثÓثلا هذه نم بسصنم يا

يفو.فيطسس ةيلؤل ةعباتلا ةعاقؤب ةنيدم نم ردحني مؤسسق يدهم
كلمي هنا» Óئاق يرمعلا نب لامج نع ةنسس12 بحاسص ثدحت ريخألا
ببسس مهفا مل انأاو ،يسسنرفلا يرودلا يف بعلل هلهؤؤت ةريبك تايناكمإا

.«نؤيل كيبملوا ةليكسشت يف هسسفن سضرف مدع
جاحلب اصضر

 فوكروغ قبصسأ’ا بخانلل افلخ

 تنان يف ديبع ـل اديدج ابردم كينيمود نومير
يسسنرفلا تنان يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ديبع يدهم تاب

فلخيسس يذلا ديدجلا هبردم ىلع فرعتلا نم ىندأا وأا نيسسؤق باق
ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع فؤكرؤغ نايتسسيرك قبسسألا ينطؤلا بخانلا
بخانلا كينيمود نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.«يرانكلا» ـل
نؤكيسس ديبع نأا ينعي ام ،هنطاؤم ةفÓخ نم ابيرق تاب قبسسألا يسسنرفلا

.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف ديدج بردم عم لمعلا عم دعؤم ىلع
ب.م.يرصسيإا

1202 ةنسس مودقب رجام حبار ئنهي ونيتنافنأا
بختنملا بردمو ةيرئازجلا مدقلا ةرك ةرؤطسسأا رجام حبار ىقلت

يلودلا داحتإلا سسيئر ؤنيتنافنا ينايج نم ةئنهت ةلاسسر قباسسلا ينطؤلا
ةيفحسص ريراقت تفسشكو .ةديدج ةنسس لؤلح بارتقا ةبسسانمب مدقلا ةركل
ريطاسسأا دحا هرابتعاب رجام حبارل ةسصاخ ةلاسسر هجو «افيفلا» سسيئر نأا

ىنثأا امك ،ةديدج ةنسس لؤلحب هتلئاعو اهلÓخ نم هأانه ،ةيملاعلا مدقلا ةرك
هلثم ،مدقلا ةرك يف اهب مهاسس يتلا ةريبكلا تادؤهجملا ىلع اسضيا اهيف
هتلاسسر متخ ينايج نإاف ردسصملا تاذ بسسحو .ملاعلا ريطاسسأا يقاب لثم
.ةنكمم ةسصرف برقأا يف يبهذلا بعكلا بحاسص ةاقÓم يف هلمأا نع

جاحلب اصضر
فرتحم لوأ’ا مصسقلا نم5ـلا ةلوجلا راطإا يف

ةيدولوملا .. ةرادسصلا يف نوقلحي «بونجلا روسسن»
«ةراطسسوسس» قرغت «يسس.سسأا.يسسلا»و قانخلا ددسشت

زؤفلا بقع ةينطؤلا ةلؤطبلا ةرادسص ىلإا ةرواسسلا ةبيبسش قيرف ىقترا
ةيئانثب يلحملا مجنلا مامأا ةرقم بعلم نم هب داع يذلا نيمثلاو ماهلا
ةسضايرلا بحاسص ىلع قانخلا رئازجلا ةيدؤلؤم قيرف ددسش امك ،ةفيظن
نم ،فيظن فدهب ريخألا اذه ناديم ىلع نازيلغ عيرسس مامأا زؤفلا دعب

.دحاؤل نيفدهب ةمسصاعلا داحتا ىلع ةنيطنسسق بابسش قيرف زاف هبناج
ديحو فدهل ةيعابرب ةدكيكسس ةبيبسش قيرف تفسصق فلسشلا ةيعمج

اذه هل زؤف لوأا قيقحت نم وداراب يدان نكمت امك ،ريخألا اذه ناديم ىلع
ىهتنا نيح يف ،نيفدهل ةيثÓثب جربلا يلها ةبقع يطخت بقع مسسؤملا
ىهتنا امك ،يباجيا لداعتب نارهو ةيدؤلؤمو سسابعلب داحتا نيب يبرادلا
.يبلسسلا لداعتلاب ةركسسب داحتاب ناسسملت دادو ءاقل

ب.م.يرصسيإا
sport@essalamonline.com

1292ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج9ـل قفاوملا0202 ربمصسيد42صسيمخلا

يلودلا زرحم سضاير نكمت
رتسسسشنام يدان مجنو يرئازجلا
ةحاطإلا نم ءاثÓثلا ةليل يتيسس
فدهل ةيعابر˘ب لا˘ن˘سسرأا يدا˘ن˘ب
سسأاك يئاهن عبر راطإا يف ديحو
نم لجسس ةيزيل˘ج˘نلا ة˘ط˘بار˘لا

ىرسسيلا مدقلا بحاسص اهلÓخ
ةعئار ةقيرطب ا˘فد˘ه ة˘ير˘ح˘سسلا

فرا˘سشم ى˘ل˘ع ة˘ت˘با˘ث ةر˘ك ن˘˘م
نيمي ىلع اهنكسسأا81ـلا طخ
«ن˘سسرا˘نور» زر˘نا˘˘غ˘˘لا سسرا˘˘ح
يف ديحؤلا هفده ىلع اعقؤم
يف هق˘ير˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘لاو ةارا˘ب˘م˘لا
نيسسمخلاو ةسسماخ˘لا ة˘ق˘ي˘قد˘لا

ناك نأا دعب ةارابملا رمع نم
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘م يوا˘˘˘م˘˘˘سسلا قرزألا
.هلثمل فدهب

ايسساسسأا سضاير كراسشو اذه
ءادأا امدقم ةارابملا راؤطأا لاؤط
بعÓلا حرسص املثم هب سسأاب ل
تنا˘ك د˘ق »:ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن رؤ˘ف
دقل ،انل ةب˘سسن˘لا˘ب ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م
اركبم ةلباقملا ءاؤجأا يف انلخد

فا˘سضأاو «.ة˘ع˘˘ئار ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘بو
سسيل»: قايسسلا سسفن يف زرحم
وأا4 لجسست نأا امئاد لهسسلا نم
مؤيلا ،ةارابم لك يف فادهأا5
ادودر˘م ا˘ن˘مد˘˘قو كلذ ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ف
.«اديج

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ىلع ةارابملا ةياهن يف لسصحت
لسصاف ةينام˘ث˘ب ط˘ي˘ق˘ن˘ت ى˘ل˘عأا

قيرفلا يف هليمز ةقفر ةسسمخ
عقؤم رسشن ام بسسح «ندؤف»
 .طيقنتلل يملاعلا «درؤكسسؤه»

تب˘˘ب˘˘سست ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لانسسرأا يدانل ةليقثلا ةراسسخلا
ي˘نا˘ب˘سسلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘لا˘˘قإا ي˘˘ف
دعاسسمو زرناغلا بردم اتيترأا

همهتي يذلا قباسسلا لؤيدراؤغ
سشيمهت يف بب˘سست˘لا˘ب ر˘ي˘ث˘كلا

ن˘˘م˘˘سض نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع سضا˘˘ير
نزي˘ت˘ي˘سسل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا

دنع ةعؤمسسم ه˘ت˘م˘ل˘ك تنا˘كو
ام ؤهو لؤيدراؤغ بيب هنطاؤم
مقتنا سضاير رحاسسلا نأا ينعي

 .اتيترأا بردملا نم هسسفنل
 هفاقيإا نكمي ’ زرحم :ثيمصس

بعل ثي˘˘م˘˘سس نلأا دا˘˘˘سشأا
قباسسلا دتيانؤي رتسسسشنام يدان
ه˘مد˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘قار˘˘لا ءادألا˘˘ب
يف رسضخلا مجن زرحم سضاير
رتسسسشنام ،هيدان عم ةارابم لك
رسضخلا مجن نأا ادكؤؤم ،يتيسس
حسضوأاو.فاق˘يإÓ˘ل ل˘با˘ق ر˘ي˘غ
ياكسس» تاؤنق للحم ثيمسس
فا˘˘ق˘˘يا» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ،«ترؤ˘˘˘ب˘˘˘سس
بعل يأا ىلع بعسص..زرحم
لاح يف ينعملا ناك نا اميسسل
ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف» :ع˘˘با˘˘تو ،«ةد˘˘ي˘˘ج
رد˘سصم زر˘ح˘˘م نا˘˘ك لا˘˘ن˘˘سسرأا
دقل ،ةاراب˘م˘لا لاؤ˘ط ةرؤ˘ط˘خ˘لا

تافلاخملا سضعب ىلع لسصح
نكمت د˘قو..ة˘ب˘ير˘ق ن˘كا˘مأا ي˘ف
ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘سست ن˘˘م
ناك هنكل سسراحلا نم أاطخب
.«ةرم لك يف لواحي

ب.م.يرصسيإا

مجنو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ر˘ب˘ع
نع يزيلجنلا ماه تسسيو يدان
هيدان فؤفسص يف ةريبكلا هتحار
لسضفأا هعم مدقي يذلاو ديدجلا

ي˘ف ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م ه˘تا˘˘يؤ˘˘ت˘˘سسم
يسضام˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

دق تنسشؤميت ةنيدم نبا ناكو
نا ييب» ةانقل هتاحيرسصت يف دكأا
ىؤ˘ت˘سسم˘لا برا˘ق˘ت «سسترؤ˘ب˘˘سس
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا يرود ن˘˘˘ي˘˘˘ب
«بي˘سشن˘ي˘ب˘ما˘˘سش» يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لاو

دجؤي ل» :لاق ثيح «غيلرميرب»
بيسشنيب˘ما˘سشلا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك قر˘ف
ىعسسأا ي˘ن˘كلو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لاو
.«زوربلل

ديعسس ملكت قايسسلا تاذ يفو
نييرودلا نيب تاقورفلا زربأا نع
حا˘ن˘ج˘لا ا˘م˘ه˘ي˘ف ط˘سشن ن˘يذ˘˘ل˘˘لا
»:Óئاق فاسضأاف زرماه˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا
بلاطُم كنأا ؤ˘ه ،د˘ي˘حؤ˘لا قر˘ف˘لا
،%001 ةبسسنب ة˘يز˘ها˘ج را˘ه˘ظإا˘ب
ميدقتو ،تا˘يرا˘ب˘ُم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
.«امئاد لسضفألا

ةارابم دجؤت ل »:Óئاق فدرأاو
ام ؤهو ،يرودلا اذه يف ةلهسس
راهظإاب ابلاط˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘ي
م˘˘ئاد ل˘˘كسشب ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘˘م ل˘˘˘سضفأا

بحا˘سص نأا ر˘˘كذ˘˘ي .«ر˘˘م˘˘ت˘˘سسمو
مسصب ةنسس نيرسشع˘لاو ة˘سسم˘خ˘لا

دحل نيتمسساح ني˘تر˘ير˘م˘ت ى˘ل˘ع
دعب امؤي لسصاؤيو هيدان عم نآلا
يف ةيسساسسألا هتناكم نامسض مؤي
 .«زرماهلا» ةليكسشت

ع.ل

سسن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘عل تل˘˘˘هأا˘˘˘˘ت
ى˘لإا ؤ˘ب˘يإا سسا˘ن˘يإا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيلودلا ةرودلل يناثلا رودلا

نم اهعئاقو ةيراجلا ،ريتسسنم
.ربمسسيد72 ىلإا12

ن˘م ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا تن˘˘كم˘˘تو

بق˘ع ي˘نا˘ث˘لا رود˘ل˘ل رور˘م˘˘لا
رود˘لا ي˘ف ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا زؤ˘˘ف˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوألا
ةجيتنب نؤل˘كسسي˘غ تؤ˘لرا˘سش
ؤبيا هجاؤتسسو اذه.2‐6 ،2‐6
ةبعÓلا ايملاع106 ةفنسصملا

ورا˘غزؤ˘ب ة˘نؤ˘م ة˘˘ي˘˘سسنؤ˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘هرود˘ب تل˘هأا˘ت ي˘ت˘˘لاو
ام˘ي˘سسؤ˘ك ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا با˘سسح
عقاؤب يكسسينيلا˘ك ي˘ت˘ن˘ير˘ي˘ت
2‐6، 6‐3، 6‐4.

ب.م.يرصسيإا

 ’ويدراوغ ىلإا ةيوق لئاصسرب ثعبي بعÓلا

 ايريجين مامأا هفده ناهذألا ىلإا ديعيو لانسسرألا مامأا قلأاتي زرحم

 مصسوŸا اذه زرماهلا ةقفر هقلأات عم انمازت

 «زوÈلل ىعسسأاو غيلرÈÁلاو بيسشنيبماسشلا Úب ليئسض قرفلا»:ةمحر نب

 نوكصسيلغ ةيصسنرفلا ىلع ققÙا زوفلا بقع

 ةيلودلا ÒتسسنŸا ةرود نم Êاثلا رودلل لهأاتت وبيا



ةــــنصصرق

..ةمير تداع
Jي Hïةلؤ -°Ügق <õى
4Mÿÿÿس9ا Hÿÿÿtÿÿÿ5ر Eÿÿÿا)ÿÿÿد
يÿÿ°ÿÿ:ؤÿÿلا بÿÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿÿلا
مIÿÿÿÿÿqÿÿÿÿ يرÿÿÿÿÿ(ا~ÿÿÿÿÿqÿÿÿÿÿلا

HÿÿÿاIÅÑÄÑÿÿÿkÿÿÿ6 رÑÿÿÿ©ÿÿÿkÿÿÿي
ددÿ/ ي}ÿلا ي~Iÿÿqÿÿõÿ©ÿلا
فد§+ öاÅÑgلا عH د§åلا

/ÿÿÿÿمÿÿÿ©ÿÿÿل Dÿÿÿي HÿÿÿرHÿÿÿى
ةر0 ة+ر9Ñ نH لا°46Ñ&ا

Hg7اÑل ،ةر©å©6 دÑ©°4اMؤ
،هKIÿÿÿد ي}ÿÿÿلا فدÿÿÿÿ§ÿÿÿÿلا
Dي IÇÑì I§ي(ا Fس6&ا
ي9102D ا©MÿïرDÿ)ا مHÿ&ا

HرHى I©q©رMا.

«ةطسشان يهار»
Dÿÿي ;ÿÿلا لÿÿåÿمÿل
مؤï- ي}لا ر©ògلا
+ÿÿÿÿ6 هÑÿÿÿÿõÿÿÿÿ©ÿÿÿÿمÿÿÿة
6ÑÿاؤFÿير Fÿا-ÿgÿة
ةòÿõÿíÿمÿلا ةÿلKدÿلا
ي©9ÑاMر+
لFÿ يT، Dÿةÿ°ÿwÿgÿلا

Hÿÿÿةر Hÿÿÿ1 نÿÿÿœل
لاÿÜÿ+&ا لا6Ñÿÿkÿïÿgÿا
ىK 0ÿkÿ&ا رÿ(ا~ÿqÿلا
ىÿÿل)ا عاÿÿÿم6Ñÿÿÿkÿÿÿلا

HÅÑÿاFÿõÿ§ÿم، -ÿõÿïت
نH ةدا7Ñÿ)ا ةر1ÿ©ÿ&لا

4Kدا HÿÿÿÿÿÿÿÿاؤEÿÿÿÿÿÿÿÿع
ل8Ñاؤkلا
اHدå+ ي>اÿمÿkÿ/لا
ةIÅÑÿÜÿ اIÿ§ÿ&ا اKدFÿ&ا

K-ïمؤ +åلم Fg©ر.

«تاباسسحلا مهلوطلخ»

+ÿåÿ4 دDÉ6&لا سÑÿمÿلا ءاÿمÿ7رÑt6ا(رل ةÑة
لؤ0 تاK7Ñا°Kp HدK0 يKا§لا يدا°لا
،[يHgؤلا8Ñ^ يt+ ةداÄÑåلا بHõå مام-)ا
Eÿÿا 4ر&<ÉÑÿلا ءاÿqÿمÿåÿ©ÿلا ةÿåÿاHÿل ةÿíÿرMÿق
7Ñgاi +õلا ل©/&ا- داد5ؤqمå©ل ةk4اMخ

ناK اÿم6Ñÿ©ÿل óل~Iÿا ي&ا يداÿkÿíÿل ،ق0ÿÿل
ل; يD ،ةد©/ ةرDk يD د/اؤMk يدا°لا
ةIÿÜÿœEÿا }Hÿ°ÿ ا0ÿïÿïÿ§ÿ يÿÿkÿلا ÿÿr(اÿÿ°ÿÿkÿÿلا
.دMدqلا م6Ñؤملا

ةحسضاو ةطخ

ن&اÅÑÿلا يHÿkÿkÿgÿåÿ نHÿ رÿ©ÿثòÿلا مMÿíÿ§ÿ مÿÿل
لEÿgÿ نHÿ ةÿ°ÿkÿ§ÿqÿمÿلا ةÿÿwÿÿÜÿلا يKرòÿÿلا
،ن©ÿ>اÿم6Ñÿ نÿ+ رÿ+ا8Ñÿ يÿ°ÿ:ؤÿلا ب1اÿ°ÿلا

ةK4د نH رÿwÉÑÿلا ءاEÇÑÿ)ا دÿåÿ+ اÿم6Ñÿ©ÿل
7Ñا لام(DرMï©ا، KلاÇÑلا ة4ؤkا ن©+ ي&MدM°ا
-ÿgÿ©ÿلا ن&ا نÅÑÿgÿل ناÿåÿgÿاؤ +ÿwÿÜÿة Hÿg§ةم
عاDدلا يD ن©g>ل ة.œ. د/اؤ- ل©لد+
Dلا ن&ا ن©0 يgاEي FاIاؤ Dلا ي§qمؤ Dي
.6Ñáؤلا يœ<gل يi Fõا©=

فارتحلا نيأا

Hر1&ا ةرL 8Ñ°ع -åداد DرM7 قÑg©gلا ةïgل(ا
ي>امk/لا ل8Ñاؤkلا عEÿاؤHÿ ىp <ÿõÿدÿtÿلا
+åدHرلا ن&ا ر§; ا)©Ä7 سÑرMì Hœر©= ل
Eÿÿ4دا <ÿÿõÿÿى -ÿÿؤDÿ©ÿل&ا رÿgÄÑÿ1 ةÿ8اÑÿة +òÿس6&ا
بåل ل©لد+ ي4ا°òلا ا§Mõåg يkلا ا©MïرD)ا

Hgا ةا4ا&H4د ماö لا°©qر +ïم©Çلا سgÜةلؤ
K7Ñÿÿåÿÿلا 4اÿÿار+ÿÿÜÿÿة HÿÜÿgÿعؤ <ÿõÿى Mÿ0&ا دÿد
.ة4ؤÇÑلا ن©g- امF ن©œ<gلا

ةسصرف رخآا

Mkد/اؤ DرMا ق-tلا ادå8اÑةم Dي K9Ñå©ل ة
MtÄÑد <õ©§ا Kي}لا E4ر H°u D8رÑةر©1&ا ة
نòل قMرõíل ي9ÑاMرلا رMدملا ى©Mt رC <°kل
نÿ(ا~6Ñÿkòÿõÿì 1ÿ ىMÿtÿ©ÿ ةÿلاEÿ)ا ن&ا بMرÿÿèÿلا
ةمHÿõt مIÿqÿ بلاÿ: اHÿدÿåÿ+ ،ارÿ©ÿثFÿ يداÿ°ÿلا
اHœ HاF ¶دï> ىõ> لؤtÇÑلا+ نا4Hد م&ا
Må°لا ة4اد)ا ن&ا ي-tدا Hqgةر <õى H°tه
D8رÑةر©1&ا ة. 

qarsana@essalamonline.com
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قوفت يسسيم
هيليب ىلع

Fÿkÿا+ÿلا ةÿkÿ4اMÿخ K-دKMن
ب3J نHÿ فر0ÿ&اÿ+ هÿم6Ñÿا
+ÿلا ت-اÄÑÿمÿلا ة&+ÿ5ر Dÿي
يلKدلا مq°لا يH©ÄÑ ؤ©ل
ب>لK يÿÿÿ°ÿÿÿkÿÿ©ÿÿ°ÿÿ/4&لا
+ÿ7رÑÿõÿؤIÿلا ،ةÿ{ي -ÿمòن
6Ñ§ثلا ةرœ.ءا Hن +õغؤ
ي446D م4Eÿÿ فدÿÿ§ÿÿلا

HÄÑ©لا ه-رòرKMة Hع Iدا
Kد0ا HkíؤEل}+ اô <õى
4Eÿÿÿÿÿÿÿÿ6&لا مÑÿÿÿÿÿÿÿÜÿÿÿÿÿÿÿة4ؤ
ي}لا هÿ©ÿõÿ©ÿ+ ة5Mÿõÿ©ÿارÿgÿلا
.اDد346J نKد

15

ةراسسخو زوف
نHÿ رÿ©ÿثòÿلا مMÿíÿ§ÿ مÿÿل
Hÿkÿkÿgÿåÿ4 يM9اÑة Fةر
ي}لا LؤÄÑÿkمÿلا ،دÿ©ÿلا
EÿÿÿدHÿÿÿلا هÿÿÿمÿÿÿ°ÿÿÿkÿÿÿwب
دÿ/اؤÿÿkÿمÿÿلا يÿÿ°ÿÿ:ؤÿÿلا
+ÿÿÿgÿÿلؤÿÿ°ÿÿاد، Dÿÿ7&اÑÿÿgÿÿلا
ت4ؤÿÿ+ نل&ا 4iدÿÿمÿÿلا
ءاõï+ 5ؤíلا نH اؤ°òم-
K1ÄÑÿÿÿرKل اÿÿÿïÿÿ1&ا ءاÿÿر،
KJÿؤ Hÿا /ÿåÿلا لÿåÿدMد
MÄÑÿÿÿل&ا <ÿÿن /ÿÿاJÿÿ~Mÿÿة
اÿÿÿtÄÑÿÿÿgÿÿÿ- رÿÿÿÿwÉÑÿÿÿÿلا
ي}لا يملاåلا س6رõåل
-ÿtÿkÉÑÿ°ÿه HÇÑ6 رÑ°ة
1202.
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رصصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاصشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

وتاكŸÒا ‘ يليÓب ليحر يفني رطق يدان ̂ 
«كويدلا» ىلع رئاز÷ا ليث“ راتخي موسسق نايلك ̂ 

هتاÒسض– لسصاوي «باكلا»
Òفوت ىلع مزاع ةنيغزو

ةيباجيإلا فورظلا لك
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 دادعتلا ىلع رثأا «انوروك» ببصسب فقوتلا نأا فرتعا

فرتحم لوأ’ا مصسقلا نم5ـلا ةلوجلا راطإا يف ةنتاب بابصش بورÿا ةيعمج

لهأاتت وبيا
Êاثلا رودلل

ةرود نم
ةيلودلا ÒتسسنŸا

ىلع ققحملا زوفلا بقع
 نوكصسيلغ ةيصسنرفلا

ىوقأا نوكنسسو ينسشهدأا ادنلوب مامأا رسضÿا يعابسس ءادأا:روكسشب

 حيحصصلا راصسملا يف هعصضول يدانلا عم روهمجلا فوقوب بلاط

تيبلل يتفرعم»:يبيرع ريبوز
اعيمج نواعتنلو يتمهم لهسستسس

« اكسسيل ‐ ةمدخل

ةرادسصلا يف نوقلحي «بونجلا روسسن»
قانخلا ددسشت ةيدولوملا ..

«ةراطسسوسس» قرغت «يسس.سسأا.يسسلا»و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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