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فاطتخÓل ةباسصع
عاقيإÓل «ءانسسح» لغتسست
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روطتلل ئيشسلإ لامعتشسلإ لافغإإ مدع ىلإإ اعد
مإرجإلإ هلغتشسي يذلإ يجولونكتلإ

ةلبقملإ عيباشسألإ يف فعاشضتيشس ددعلإ
ةيبونجلإ تاحاشسملإ لك ةيطغتل

«ثدحتشسم» ـب رمألإ قلعتي
نيشسردمتملإ ةياعرو ةقفإرمل

بسصنم فلأا25 ثادحتسسا
ةيبرتلا عاطق يف لمع

30صص

مهتÓئاع ةماقإإ تايلو ¤إإ اهدعب إولقن
Òخألإ مهإوثم ¤إإ إوعيششيل

ميتنشس رايلم20 ـب اهتميق ردقت يلح ىلع إولوتشسإ اهدإرفأإ ىلع ءإدتعÓل ةلششاف ةلواحمو دإرفأإ ةتشس مشضت
هب تحاطأإ باشش

50صص

ر˘˘˘˘يزو با˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م طا˘˘˘˘˘مأإ
871 دو˘جو ن˘ع ما˘ث˘ل˘˘لإ ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لإ

يتيلو يف بهذلل لÓغتشسإ طيحم
إذ˘ه نأإ إد˘كؤو˘م ،يز˘ي˘لإإو تشسإر˘ن˘م˘˘ت
عيباشسألإ يف فعاشضتي˘شس ط˘ي˘ح˘م˘لإ
يف انتاحاشسم لك ةيطغتل ةلبقملإ
.ريبكلإ بونجلإ

1202 ةيادب ةمهمو ةنخاسس تافلم لؤح ةيسسنرف ةيرئازج تاثحابم
30 صصهتحشص ىلع نانئمطÓل يشسنرفلإ هريظن نم ايفتاه لاشصتإ ىقلتي نوبت صسيئرلإ

Óقح871 حرطت ةمؤكحلا
بهذلا نع بيقنتلل

يزيلإاو تسسارنمت يتقطنم يف

ةيرئازجلا ةطرسشلا :دؤجلب
يعاسسم لك يف طارخنÓل ةدعتسسم

يبرعلا يطرسشلا نواعتلا

30صص

40 صص

يتامغز ةردابم نمثت ةياقولإو ةيلدعلإ قبإوشسلإ يوذ جامدإل ةيندملإ ةئيهلإ

تÓحم ةقرسس ةباسصع
ةلسشنخب تارهؤجملا

نابسضقلا فلخ

ةيمإرجإإ تاكبشش يمانت
 «ةقإر◊إ» لفإوق ‘

ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا
نم .. رئاز÷اب

رارقتسس’ا ¤إا رؤبعلا
30 صص

50صص

نؤجسسلا يجيرخل عيراسشملا نم «ةمزح»
رئازجلا يف ةميرجلا ت’دعم ضضفخل
ىدل مهتافلم عاديإا ء’ؤؤه قح نم:«مÓسسلا»ـل ينيدمح رامع ^

اقباسس «جاسسنوأا» ةيت’واقملا ةيقرتو معدل ةينطؤلا ةلاكؤلا

30 صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«هيزنلا» ةاناعم

يف نيبختنم داسسف لوح عيسشأا امم مغرلاب
نيب ام تاونسس يف ةسصاخ ،نارهو ةيلو
رايمأا3 نأا لإا ،9102و2002 يما˘ع
اهوريسس يتلا تايدلبلا اولخد لقألا ىلع
لوخدم» يأا نود اولخد امك اهورداغو
ىتح ،بعÓت وأا داسسف نع جتان «يفاسضإا
ر˘ي˘م و˘هو ة˘ثÓ˘ث˘لا را˘ي˘مألا ن˘م اد˘حاو نأا
لب ةبعسص ةيعامتجا افورظ ضشيعي ،قباسس
هنأا ىلع عطاق ليلد وهو ،زوعو رقف ةلاح
رايمألا ةنيط نم ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ك ضسي˘ل
ر˘ي˘˘سشتو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت˘˘م˘˘لاو ن˘˘يد˘˘سسا˘˘ف˘˘لا

يناث ةيدلب ضسيئر نأا ىلإا ىرخأا تامولعم
نم ةدع تارم ةنادتسسÓل رطسضا قباسس
هذه Óعف ،ةسضيرملا هتجوز جÓع لجأا
اهجاتحت يتلا نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘عو˘ن˘لا

. رئازجلا اهجاتحتو نارهو
؟نيقابسسلا نؤكن ’ اذامل

ةفاظنلا لامعل ،نادبألا هل رعسشقت رظنم
،رطملا تحت تايافنلا عمجب نوموقي مهو
درب نم مهيقت ةسصاخ فطاعم ءادترا نود
نوظحي ةيبرغلا لودلا يف ءلؤوهف ،ءاتسشلا
ريبكلا مهرودل ،مارتحلا نم ريبك ردقب
Ó˘سضف ،ءا˘ي˘حألاو عراو˘سشلا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘˘ف
ةسصاخ ةسسبلأا نم لئاسسولا لك كلذ ىلع
ل اذاملف ،ةرفوتم فيظنتلا تاودأاو داومو
لامعلا ءلؤوه ءا˘ط˘عإا ي˘ف ن˘ي˘قا˘ب˘سس نو˘كن

. ؟رثكأاو مهقح

ةقبسسملا تاءارقلا

نازيلغ ةيلو يلاو ناك ،ابيرقت رهسش لك يف
ةيواز رقم ىلإا هقئاسسو هترايسسب لقنتي قبسسألا
ناك يلاولا نإا لب طقف اذه ضسيل نارهو يف
نيره˘سش ل˘ك ةر˘م ي˘سصخ˘سشلا ه˘ق˘ئا˘سس ل˘سسر˘ي
ضضعب نأا ىتح ،هماركإاو ةياوزلا خيسش لقنل
نأا دقتعي ناك نازيلغ ةيلو يف نيفظوملا
يف يلاولا نييعتل طسسوت نم وه ةيوازلا خيسش
طقف ناك يلاولا نأا يه ةقيقحلا نكل ،هبسصنم
ا˘ب˘ح˘مو ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه يد˘ير˘م ن˘م ر˘ث˘كأا لو
.اسضيأا انيدتم ناكو اياوزلاو خياسشملل

ةيسصخسش تاعارسص

ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘كن˘ب ة˘لا˘كو نأا ى˘لإا ردا˘سصم ر˘ي˘˘سشت
ريدم نيب ةيرسس ابرح دهسشت ،ةفلجلا ةيلوب
ريسشتو ،نيفظو˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘مو ة˘لا˘كو˘لا
ةيكنبلا ةلاكولا ريدم نأا ىلإا اهتاذ رداسصملا
نيمهملا ةلاكولا يفظوم نم2 ىلع كسسمي
كسسم˘˘˘ي تقو˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘ف ،دا˘˘˘سسف تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
،ةلاكولا ريدم ىلع داسسف تافلم نوفظوملا
تاب عيمجلا نأا ةجردل اسساسسح تاب عسضولا

.نجسسلا لوخدب اددهم

qarsana@essalamonline.com
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حسضؤت ةدود نب
ةكيلم ةفاقثلا ةريزو حيرسصت راثأا نأا دعب
ل ي˘ت˘لا ةأار˘م˘لا لو˘ح ،ار˘˘خؤو˘˘م ةدود ن˘˘ب
لكسشت اهنأاب يسسكسسكلا يهط فرعت
لد˘ج ،ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ى˘ل˘ع ار˘ط˘خو اد˘يد˘˘ه˘˘ت
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘خ˘˘˘سسو
يف» ة˘ل˘ئا˘ق ةر˘يزو˘لا تدر ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ضسكسسكلا ط˘ب˘ترا ّي˘خ˘يرا˘ت˘لا ه˘˘قا˘˘ي˘˘سس
ىد˘ل مو˘ي˘˘لا ى˘˘لإا لاز˘˘ي ا˘˘مو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ةيمسستب ضصتخيو ضشيعلا وه نيريثكلا
،تا˘˘ب˘˘جو˘˘لاّ ل˘˘ك ن˘˘˘ع ا˘˘˘نود ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا

.ءاقبلا زمر حمقلا ربلا نم ةسشوبربلاو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ر˘ت˘ب م˘ت˘ي ن˘ي˘˘حو» تفا˘˘سضأاو
وأا Ó˘يوأا˘ت ل˘م˘ح˘ت نأا ا˘ه˘ن˘كم˘ي ا˘ه˘قا˘ي˘سس
تاعوسضوم يف ةسصاخ ،ةئطاخ تÓيوأات
دقف اّيخيرات ّامأا ،ةزيمو ةأارملل ةفسص ضسكسسكلا ريسضحت مويلا انديلاقت ضضعب يف ،ركفلاو خيراتلا

يف ةدود نب تددسشو .«ةيديمونلا ةرتفلا يف ةسصاخ ةرسسأÓل اّيداسصتقا Óماكتو ،ةايح دروم ناك
تجرخأا دق ضسكسسكلا مايأا حاتتفا يف يتملك نم ةلمج نأا يقلتملا ءاكذ يف ّكسشأا ل» اهحيسضوت

.«فييزت وأا ضسبل يأا ليزت ليجسستلل ةدوعلاو ،اهّلحم ريغ يف تمدختسساو ،اهقايسس نع

ثدحلا عنسصي يرئازج باسش
،ضساره قوسس ةيلو نم يرئازج باسش
ع˘قاو˘م ي˘ف ه˘ترو˘سص تع˘˘ن˘˘سص ضسرا˘˘ف
اهلواد˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
،ملاعلا يفو رئازجلا يف ثدحلا ،داورلا

هتماهسش ةروسصلا كلت ترهظأا ثيح
هسضرأا˘ب ثب˘سشت˘م ،ى˘لوألا ة˘ل˘هو˘لا ن˘م
،ر˘خ˘ف ل˘كب هداو˘ج ي˘ط˘ت˘م˘˘ي ،ه˘˘ن˘˘طوو
فسصنو نوي˘ل˘م˘لا ة˘يار هد˘ي˘بو ضضكر˘ي
ترهظأا ،ةيلاع ةردقب ديهسش نويلملا
ة˘ما˘م˘ع˘لاو ل˘ي˘خ˘لا˘ب د˘يد˘سشلا ه˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
نأاب ،ملاعلل ةيو˘ق ة˘لا˘سسر ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا
.اهتيوهو اهتلاسصأاب ةيوق رئازجلا

؟ دمعت وأا نايسسن
يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم داور لوادت

،يرئازجلا ينطولا كنبلا ةتفل ةروسص
يا نود ةيسسنرفلا ةغللاب ةبوتكم يهو
ءايتسسا راثا ام وهو ،ةيبرعلا ةغلل رثأا
تارا˘طا ن˘م دد˘ع اذ˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
روتسسدلل اقرخ كلذ نير˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘لود˘لا
ة˘غ˘ل نا ى˘ل˘ع ضصن˘ي يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءلؤوه بلاطو ،ةيبرعلا ةغللا يه دÓبلا
حÓسصاو تاطلسسلل ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘ت˘لا˘ب
و˘ه ءار˘جلا اذ˘ه نا ن˘يد˘كؤو˘م ،ع˘سضو˘˘لا

اهتدايسسب ضساسسمو ةملا ةيوهل برسض
.نآارقلا ةغل ةيسسدقب ضساسسم كلذ لبقو

!قسصل ضصق ...خسسن
ن˘˘˘˘˘˘كسسلا ر˘˘˘˘˘˘يزو ضضفر
،0102 ماع يف قبسسألا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
ضسدنهم اهب مدقت ىوكسش
بتكم بحاسصو يرامعم
يتلا ىوكسشلا ،تاسسارد
ضسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جو
بت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كم بحا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصو
ر˘˘يزو ى˘˘˘لإا تا˘˘˘سسارد˘˘˘لا
،0102 ماع يف نكسسلا

تلا˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت تنا˘˘ك
ي˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ ضشغ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسارد˘˘˘لا
زا˘˘˘ج˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ثيح ،ةيمومع تازيهجت
يطمن اهبلغاو ،ةفورعم تاسسسسؤومل حنمت تناك تاسساردلا بلغا نأا ىلإا ىوكسشلا تراسشأا
.داهتجا يأا نود اهزاجنا مت عيراسشمل ةدوجوم ةينقت تاسسارد نم «يلوك يبوك»



watan@essalamonline.com
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ةملك يف دوجلب لامك لاق
مويب لافتحلا ضشماه ىلع هل
عقاو˘لا نإا ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘طر˘سشلا
دار˘˘فأا ى˘˘ل˘˘ع ضضر˘˘ف˘˘ي مو˘˘ي˘˘لا
مهتا˘سصسصخ˘ت ل˘كب ة˘طر˘سشلا

ئيسسلا لامعتسسلا لافغإا مدع
يذلا يجولو˘ن˘كت˘لا رو˘ط˘ت˘ل˘ل
،كلذ يتأايو ،مارجإلا هلغتسسي

اذ˘ه ي˘˘سشف˘˘ت ع˘˘م ا˘˘سصو˘˘سصخ
لÓخ نم ةميرجلا نم عونلا
ءاسضفلل اهيفرتق˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا
نأا ىلإا ار˘ي˘سشم ،ي˘نا˘ير˘ب˘ي˘سسلا
د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
اظوحلم اروطت تفرع يبرعلا
˘مار˘جإلا ة˘برا˘ح˘م ي˘ف م˘ها˘˘سس
ىلإا ةفاسضإلاب ،هلاكسشأا لكب
لسضفب يراوجلا لمعلا زيزعت

ةطرسشلا دارفأا لÓغتسسا نسسح

.ةديدجلا تايجولونكتلل
نأا˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘˘يزو دا˘˘فأاو

ةي˘بر˘ع˘لا ة˘طر˘سشلا ي˘لوؤو˘سسم
نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘˘ب نو˘˘مز˘˘ل˘˘م

د˘ي˘حو˘تو برا˘ج˘ت˘˘لا لدا˘˘ب˘˘تو
ةج˘لا˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ة˘يؤور˘لا
نأاب اهونم ،ةي˘ن˘مألا ل˘ئا˘سسم˘لا
ةتباث ىطخب ترسشاب رئازجلا

هماوق ديدج مكح حرسص ءانب
.ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا

مإرجإلإ هلغتشسي يذلإ يجولونكتلإ روطتلل ئيشسلإ لامعتشسلإ لافغإإ مدع ىلإإ اعد

لك يف طارخنÓل ةدعتسسم ةيرئازجلا ةطرسشلا :دؤجلب
يبرعلا يطرسشلا نواعتلا يعاسسم

ز.صسواط

يعاشسم لك يف طإرخنÓل ةدعتشسم ةيرئإزجلإ ةطرششلإ نأإ ،ةيلحملإ تاعامجلإو ةيلخإدلإ ريزو دوجلب لامك دكأإ
.يبرعلإ يطرششلإ نواعتلإ

لاشصتإ ىقلتي نوبت صسيئرلإ
يشسنرفلإ هريظن نم ايفتاه
هتحشص ىلع نانئمطÓل

ةيسسنرف ةيرئازج تاثحابم
ةمهمو ةنخاسس تافلم لؤح
1202 ةيادب
يف ةديدع تافلم حرطتشس
صسيئرلإ عمجتشس تاثحابم

عم نوبت ديجملإ دبع
ليوناميإإ يشسنرفلإ هريظن
ماعلإ ةيإدب لÓخ نوركام
نأإ عقوتملإ نمو ،لبقملإ

ةركإذلإ فلم ردشصتي
ةيشضقو يبيللإ عشضولإو
لودج ةيبرغلإ ءإرحشصلإ
.تاثحابملإ هذه لامعأإ

،ةيروهمجلإ صسيئر ىقلت
ةملاكم ،نوبت ديجملإ دبع
ليوناميإإ فرط نم ةيفتاه
ةيروهمجلإ صسيئر نوركام
اهلÓخ نم نأامطإ ةيشسنرفلإ

.ةيحشصلإ هتلاح ىلع
صسيئرل نايب راششأإو
صسيئرلإ نأإ ،ةيروهمجلإ

ليزجلإ هركشش مدق نوبت
ىلع نوركام صسيئرلل
يحشصلإ هعشضوب همامتهإ

ايناملأإ ىلإإ جÓعلل هلقن ذنم
نوبت صسيئرلإ ىنمت امك
صسيئرلل لجاعلإ ءافششلإ
هتباشصإإ دعب يشسنرفلإ

.انوروك صسوريفب
نأإ ةشسائرلإ نايب ركذو
نوبت صسيئرلإ غلبأإ نوركام
ةركإذلإ فلم ريرقت نأإ
نيماجنب هيلع فرششي يذلإ
يف إزهاج نوكيشس إروتشس
.لبقملإ يفناج رهشش
ىلع ناشسيئرلإ قفتإو
ةيإدب عم إددجم لشصإوتلإ
ديدعل قرطتلل ةنشسلإ
تإذ لئاشسملإو تافلملإ
اهنمو كرتششملإ مامتهلإ
ةشصاخو ةيميلقإلإ اياشضقلإ
ةيشضقو يبيللإ عشضولإ
.ةيبرغلإ ءإرحشصلإ

خ.ةميشسن

ةيلدعلإ قبإوشسلإ يوذ جامدإل ةيندملإ ةئيهلإ
يتامغز ةردابم نمثت ةياقولإو

نؤجسسلا يجيرخل عيراسشملا نم «ةمزح»
رئازجلا يف ةميرجلا ت’دعم ضضفخل
ىدل مهتافلم عاديإا ء’ؤؤه قح نم :«مÓسسلا»ـل ينيدمح رامع
اقباسس «جاسسنوأا» ةيت’واقملا ةيقرتو معدل ةينطؤلا ةلاكؤلا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تن˘م˘˘ث
ق˘˘˘˘باو˘˘˘˘˘سسلا يوذ جا˘˘˘˘˘مدإل
،دوعلا نم ةياقولاو ةيلدعلا

يت˘لا لد˘ع˘لا ةرازو ةردا˘ب˘م
ي˘ج˘ير˘خ جا˘مدإا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘سسلا

ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ا˘ها˘يإا ة˘ب˘لا˘ط˘م
ضضرأا ى˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘ي˘˘سسج˘˘تو
،اه˘حا˘ج˘نإا ل˘جأا ن˘م ع˘قاو˘لا

ن˘˘˘م ءلؤو˘˘˘˘ه نأا تفا˘˘˘˘سضأاو
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسلا م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح
ةر˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

عاد˘˘يإاو ،ة˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘لا˘كو˘لا ىد˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘قر˘تو م˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
«جا˘˘سسنوأا» ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
.اقباسس

ينيدمح رامع نسسحتسسا
ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ضسي˘˘ئر
ق˘˘˘˘باو˘˘˘˘˘سسلا يوذ جا˘˘˘˘˘مدإل
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لد˘˘ع˘˘˘لا
لدعلا ريزو ةردابم ،ةدوعلا

م˘سسا˘ق˘ل˘ب ،ما˘˘ت˘˘خلا ظ˘˘فا˘˘ح
نو˘˘نا˘˘ق نأا˘˘سشب ،ي˘˘تا˘˘م˘˘˘غز
ةدا˘عإاو نو˘ج˘سسلا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةن˘ج˘ل ءا˘سشنإا اذ˘كو جا˘مدإلا

اعاطق22 م˘˘سضت ة˘˘˘يرازو
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
مهدوجو ءانثأا نيسسوبحملا
جار˘فإلا د˘ع˘بو ضسب˘ح˘لا ي˘ف
  .مهنع

تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو
ح˘لا˘˘سصت نأا˘˘سشب ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
ع˘˘م نو˘˘ج˘˘˘سسلا ي˘˘˘ج˘˘˘ير˘˘˘خ
ل ة˘˘سصر˘˘ف ،ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
هتنجل نأا احسضوم ،ضضوعت
،يندم عمتجمك اهراب˘ت˘عا˘ب
هذهب تبلاط نأاو اهل قبسس
ناك هنأا فاسضأاو ،ةسصرفلا

م˘˘ت˘˘ي نأا ضضور˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
،مويلا لبق نوناقلا قيبطت
أازجتي ل ءزج ءلؤوه اربتعم
ليبسسلا اولظ عمتجملا نم
ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ع او˘˘˘جر˘˘˘خو
دمل ةلودلا ايعاد ،باوسصلا
  .مهجامدإا لجأا نم نوعلا دي

تب˘لا˘ط ه˘ت˘ن˘ج˘ل نأا د˘كأاو
يجيرخ جامدإاب تارم ةدع
،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘سسلا

تر˘فو ة˘لود˘لا نأا فا˘˘سضأاو
نو˘ج˘سسلا ل˘خاد ءي˘سش ل˘˘ك
ضسيرد˘˘˘˘تو ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت ن˘˘˘˘م
ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لاو
ىلع نولسصحتيو يحاونلا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
م˘˘ه˘˘نأا لإا ،تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
جراخ رم عقاوب نومدطسصي
ءارج ،نوجسسلا هذه راوسسأا

فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سضفر
مويلا هنأا فاسضأاو .عمتجملا

ةيسسايسسلا ةدارإلا لسضفبو
،لدعلا ةرازو اميسس ،ةلودلل
ي˘ج˘ير˘خ˘ل ر˘ي˘فو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
هنوجاتحي ام لك نوجسسلا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ن˘˘˘˘م

ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل م˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسم
نود ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
لسضفلا ع˘جرأاو ،تاد˘ي˘ق˘ع˘ت
لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا كلذ ي˘˘˘ف
،ة˘لاد˘ع˘لا عا˘ط˘ق ن˘˘ع لوألا

ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
عمتجملا بلاطمل باجتسسا
ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ءا˘˘ن˘˘ج˘˘سسلا

د˘ع˘˘ب نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي˘˘سس ءلؤو˘˘ه
  .نوجسسلا نم مهجورخ

را˘م˘ع ي˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو
ةردا˘˘˘ب˘˘˘م نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘ح
ىلع اهميمعت م˘ت ي˘تا˘م˘غز
ة˘˘سصا˘˘خ تارازو˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةرازو
رمألا ،لدعلا ةرازو ةياعرب
ضصلقي نأا هنأاسش نم يذلا

نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم  ،مار˘˘جإلا ن˘˘م
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ع˘مو ة˘لود˘لا
داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ي˘ج˘ير˘خ ةد˘نا˘سسمو م˘˘عد˘˘ل
ن˘ع او˘با˘ت ن˘يذ˘لا نو˘ج˘سسلا

  .مهمئارج
ن˘˘م ءلؤو˘˘˘ه نأا ح˘˘˘سضوأاو

ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسلا م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

عاد˘˘يإاو ،ة˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘لا˘كو˘لا ىد˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘قر˘تو م˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
«جا˘سسنو˘ل» ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
،نينطاوملا ة˘ي˘ق˘ب˘ك ا˘ق˘با˘سس
،نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا  نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
اريبك ائبع لكسشت تحسضأا

رييÓملل ارظن ،ةلودلا ىلع
ل˘˘˘˘˘خاد فر˘˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
  .اهراوسسأا

تاحيرسصت دعب هنأا نيبو
لو˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘تا˘˘م˘˘˘غز
لقت˘سس ،نو˘ج˘سسلا ي˘ج˘ير˘خ
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو ،ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

قيب˘ط˘تو د˘ي˘سسج˘ت ةرور˘سض
ضضرا ىلع ر˘يزو˘لا ةردا˘ب˘م
هي˘جو˘ت لÓ˘خ ن˘م ناد˘ي˘م˘لا

تارادإلا ى˘˘لإا تÓ˘˘˘سسار˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
جامدإا ل˘جأا ن˘م ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا

يف نوجسسلا يجيرخ ءلؤوه
رار˘كت يدا˘ف˘تو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت مد˘˘˘ع
راو˘˘˘سسلا˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
دحل يقب يذلا ،ينورتكللا
  .قرو ىلع ربح درجم نآلا

ي˘ف ة˘ل˘˘كسشم˘˘لا نأا د˘˘كأاو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘˘كت ل ،دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةريخألا هذ˘ه نل ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

ةدارإلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘مو ةدو˘˘جو˘˘˘م
ةلكسشملا امنإاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
اهقيب˘ط˘ت مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت

  .عقاولا ضضرأا ىلع
خ.ةميشسن

ي˘˘م˘˘ي˘˘سسا˘˘ق نا˘˘سسح ف˘˘سشك
نوؤو˘سش ي˘ف ي˘لود˘لا ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا
ةقطنمب تاديدهت˘لاو ةر˘ج˘ه˘لا
نم رئازجلا لوحت نأا ،لحاسسلا
رارق˘ت˘سسا د˘ل˘ب ى˘لإا رو˘ب˘ع د˘ل˘ب
نييعرسشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘ل˘ل
ن˘˘مألا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘˘كسشي
نأا ىلإا اريسشم ،دÓبلل يموقلا
رث˘كأا لو˘سصو ي˘سصح˘ت دÓ˘ب˘لا

نم ةيقيرفا ة˘ي˘سسن˘ج24 ن˘م
امم ،ني˘ي˘عر˘سشلا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا
ى˘ل˘ع ار˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي ح˘˘ب˘˘سصأا
  .يموقلا اهنمأا

ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ق ح˘˘˘˘سضوأا
تاكبسش نأا ،يفحسص حيرسصت
نيي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا
لا˘˘˘ف˘˘˘طألا ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يف ني˘ي˘لا˘م˘لاو ن˘ي˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا
،ن˘طو˘لا ضضرأا ل˘خاد لو˘سست˘لا
يه ةمظنم تاكبسش راطإا يف

را˘˘ج˘˘تلا لا˘˘كسشأا ن˘˘م ل˘˘كسش
ر˘مألا اذ˘ه ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘˘سشب˘˘لا˘˘ب
،يموقلا دÓب˘لا ن˘مأل اد˘يد˘ه˘ت
رئازجلا قح نم هنأا ىلإا اريسشم
ةد˘سشب ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م
نكمي ل هنأاو ،اهنمأا ةيامحل

وأا ةيموكح ريغ ةمظنم يأل
ا˘م ة˘لود مو˘ل˘ت نأا ة˘ث˘لا˘ث ة˘لود
ا˘ه˘تا˘ع˘˘ير˘˘سشت ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
د˘يد˘ه˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘ل ،ة˘سصا˘خ˘˘لا
  .نمألاو ماعلا ماظنلا

يف يلودلا ريبخلا فاسضأاو
تاديده˘ت˘لاو ةر˘ج˘ه˘لا نوؤو˘سش
رئازجلا نأا ،لحاسسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
روبع ةلود اقباسس تناك يتلا
نييعرسشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘ل˘ل
لوحتلل اهقيرط يف نآلا يه
رارقتسساو ة˘ف˘ي˘سضم ة˘لود ى˘لإا
ىلإا لوسصولا ةبوعسص ببسسب
ي˘ت˘لا ي˘بوروألا دا˘ح˘˘تلا لود

يذ˘لا ر˘مألا ،ا˘هدود˘ح تق˘ل˘˘غأا
ىلع ريطخ قلق ردسصم هربتعا
ارظ˘ن ،دÓ˘ب˘ل˘ل ي˘مو˘ق˘لا ن˘مألا
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا تا˘˘كب˘˘سش دو˘˘جو˘˘ل

ل˘˘˘فاو˘˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘سض ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
.نييعرسشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا

نأا ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا زر˘˘˘بأاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تقدا˘˘˘سص ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عنمت يتلا ةيلودلا تايقافتلا

ر˘سشب˘لا˘ب را˘ج˘تلا تا˘سسرا˘م˘˘م
نم كلذل» ةلو˘ف˘ط˘لا ة˘يا˘م˘حو
تاكبسشلا هذه ةبراحم اهبجاو
قوف باقعلا نم تلفت ل ىتح
ديدحت نأا احسضوم ،اهيسضارأا
بنا˘˘˘˘˘˘جألا لو˘˘˘˘˘˘خد طور˘˘˘˘˘˘سش
م˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘˘حو
هنوناق ىلإا دلب لك يف عسضخي
ة˘˘لود ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘عو ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا
  .همارتحا

  يمولد ميرم

بئانلا يواسش رهاطلا نلعأا
نأا ،ةفلجلا ةيلو نع يناملربلا

ثادحتسسا ددسصب لمعلا ةرازو
ديد˘ج ل˘م˘ع بسصن˘م ف˘لأا25
.ةيبرتلا عاطق يف

ي˘˘ف ،بئا˘˘ن˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ه˘˘˘ل رو˘˘˘سشن˘˘˘م
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه نأا ،«كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسيا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا»
ثدح˘ت˘سسم ضصخ˘ت بسصا˘ن˘م˘لا
ةقفارم هتمهمو ،ضسرادملا يف
.نيسسردمتملا ةياعرو

ريزو ىطعأا» يواسش بتكو
،بو˘ب˘ع˘ج ي˘م˘سشا˘ه˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا
يتلا ةميلعتلا نيماسضم ضضعب
فر˘ط ن˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘˘ي˘˘ق ي˘˘ه
ن˘ي˘ب ن˘˘م ه˘˘ناو ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

ليو˘ح˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘ما˘سضم
اهفييكتو ةرغا˘سشلا بسصا˘ن˘م˘لا

جا˘مدإلا لا˘م˘˘ع تادا˘˘ه˘˘سش ع˘˘م
قيقد حسسمو ءاسصحإاو ،ينهملا
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘كل
لك نم˘سضت˘ي ا˘ي˘ن˘طو ةر˘غا˘سشلا
ة˘ي˘ع˘سضو ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘يو˘سست مد˘ق˘ت ىد˘مو جا˘˘مدإلا
ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،جا˘مدإلا ف˘ل˘م
بسصانم˘لا ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر
يتلا تاعا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ةر˘غا˘سشلا

ءافسضإاو ،اقباسس ديمجتلا اهسسم
ةيدو˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ق˘فألا ة˘نور˘م˘لا
ءاج ،ةراسشإÓل.«بسصانملا لقنب
ىلع هدر يف ريزولا حيرسصت
هعم هئاقل لÓخ بئانلا لاؤوسس
ةي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا لا˘غ˘سشأا ءا˘ن˘ثأا
.ينطولا يبعسشلا ضسلجملل

ز.صسواط

،ضسمأا لد˘ع˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
نيو˘كت˘لا ة˘ع˘ما˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع
نيتينيوكت نيترود لسصاوتملا
كÓسسألا نم افظوم56 ةدئافل
.ةكرتسشملا

،لدعلا ةرازول نايب بسسحو

نيوكتلاب ىلوألا ةرودلا قلعتت
،ى˘ل˘عأا ة˘ب˘تر˘ل ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
95 ى˘˘˘لوألا ةرود˘˘˘لا ضصخ˘˘˘تو
ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا ةرادإلا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ظو˘˘م
م˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لاو
9 اهتدم دعا˘سسمو ن˘ي˘فر˘سصت˘م

ايرادإا اب˘سسا˘ح˘م24و ،ر˘ه˘˘سشأا
ةدمل بسساحم يرادإاو ايسسيئر
21 ن˘يو˘كت اذ˘˘كو ،ر˘˘ه˘˘سشأا6
يف1 ىوتسسم ضسدنهم دعاسسم
. رهسشأا7 ةدمل تايئاسصحإلا

ـه.دإوج

 «ةقإر◊إ» لفإوق ‘ ةيمإرجإإ تاكبشش يمانت

رارقتسس’ا ¤إا رؤبعلا نم .. رئاز÷اب ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا

نيشسردمتملإ ةياعرو ةقفإرمل «ثدحتشسم» ـب رمألإ قلعتي

ةيبرتلا عاطق يف لمع بسصنم فلأا25 ثادحتسسا

صصبرتلإ ةرتف ءانثأإ يريشضحتلإ نيوكتلاب ةيناثلإو ىلعأإ ةبترل ةيقرتلإ لبق قلعتت ىلوألإ

افظؤم56 ةدئافل نيتينيؤكت نيترود مظنت لدعلا ةرازو



ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو ترا˘˘˘سشأا
،ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،ضسمأا
عم ة˘ي˘قا˘ف˘تا41 مار˘˘˘˘بإا ى˘˘˘˘لإا

قلخ دسصق تاعاطقلا فلتخم
ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت
تابلطتم عم ىسشامتت اهزكارم
هذ˘˘˘˘ه نأا ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،قو˘˘˘˘˘سسلا
ا˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا
لك تايسصوسصخ عم ايسشامت
جاردإا م˘˘ت Ó˘˘ث˘˘م˘˘ف ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م
ليخ˘ن˘لا ة˘عارز ي˘ف ضصسصخ˘ت
ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ة˘سسب˘ت تا˘يلو˘ب ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

رخآاو ،يداولاو ةيادرغ ،ةلقرو
كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ي˘˘˘ف
،ةدكيكسس ،ف˘ي˘ط˘سس تا˘يلو˘ب
اذكو ةزابي˘ت ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب
نابجألا ةعانسص يف ضصسصخت
ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ،ف˘˘ل˘˘سشلا تا˘˘يلو˘˘˘ب
،ضسادرموبو ر˘ئاز˘ج˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

اسصسصخت ةرازولا تجمرب امك
را˘ج˘سشألا ة˘˘عارز ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ج
ةر˘˘كسسب ة˘˘يلو˘˘ب ةر˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا

تاقاطلا يف ارخآا اسصسصختو
.يداو˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

نأا ة˘ح˘ير˘ف ن˘ب ما˘ي˘ه تفا˘سضأاو
ضسمخ يف انيوكت مدقي عاطقلا

ىو˘ت˘سسم ا˘ه˘م˘˘هأا تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
ي˘ف م˘ت˘ي يذ˘لا ي˘ما˘سس ي˘ن˘˘ق˘˘ت
ةسصسصختملا ةينطولا دهاعملا
102 ا˘هدد˘عو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف
ـب ردقت باعيتسسا ةقاطب ،دهعم
،يجوغادي˘ب د˘ع˘ق˘م003.06
نم تاسصسصختلا رايتخا متيو
تاسصسصختلل ةينطولا ةنودملا

594 نمسضتت يتلاو بعسشلاو
نهملا مظعمب قلعتي اسصسصخت
متيو ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘سسرا˘م˘م˘لا
ي˘ت˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘لا ة˘ج˘˘مر˘˘ب
ثيح نم اهيلع بلطلا ديازتي
ةباجتسساو ،ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا

ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘˘ل
مهتاجايتحا نع نوربعي نيذلا

اذه˘لو ،ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا هذ˘ه ن˘م
نيوكتلا عاطق ىعسسي ضضرغلا
ةيو˘لوألا ءا˘ط˘عإا ى˘لإا ي˘ن˘ه˘م˘لا
ي˘ف بو˘ل˘ط˘م˘لا ضصسصخ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
عم هتجمرب لÓخ نم نيوكتلا
ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا ج˘مار˘ب˘لا ر˘ي˘فو˘ت
بيرقتلو .كلذل ينقتلا داتعلاو
نم ينهملا نيوكتلا تامدخ
،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا
اه˘ح˘لا˘سصم نأا ةر˘يزو˘لا تد˘كأا
تارادإلا عم قيسسنتلاب رهسست
ضصي˘سصخ˘ت ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا تا˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلا
ة˘ي˘ن˘يو˘كت ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت نا˘˘م˘˘سضل
.قطانملا هذهب ةبسسانم

ىلإا «ةحيرف نب» تداع امك
يذلا «يتنهم» قيبطت ةسصنم
ي˘ف ةر˘م لوأل ه˘ثاد˘ح˘ت˘˘سسا م˘˘ت
نيسصبرتملل حمسس ام ،رئازجلا
لمحت نود مهسسفنأا ليجسستب
ز˘كار˘م ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘سشم
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا
ضسوريف اهسضرف يتلا ءاوجألا

ة˘ن˘سس ي˘˘لاو˘˘ح ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت د˘˘عا˘˘سسو .ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ى˘ل˘ع «ي˘ت˘ن˘ه˘م»

و˘ح˘ن ن˘ي˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ع˘˘م ق˘˘فاو˘˘˘ت˘˘˘ت تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت
ةينهملا مهتلويمو مهتÓهؤوم
تاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
نم ةيدا˘سصت˘قلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
نمسضت يتلا ةلهؤوملا ة˘لا˘م˘ع˘لا
. لغسشلا قوسس يف اهتيسسفانت

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا نا˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
1202‐0202 ديدجلا ينهملا
لك ر˘ب˘ع مو˘ي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ي يذ˘لا

ايمسسر قلطنيو نطولا قطانم
فار˘سشإا˘ب ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘م
،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا
فور˘˘˘ظ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘سس
اه˘ت˘سضر˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

ذاختا مت ثيح ،انوروك ةحئاج
ر˘ي˘باد˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا تاءار˘جإا

لاقتنا نود ةلول˘ي˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو
ر˘˘ي˘˘ط˘˘سست م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
˘مرا˘سص ي˘˘ح˘˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب

بÓطلا ةيامحل ةريزولا بسسح
ن˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو
ن˘ب تح˘˘سضوأاو .ن˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لاو
،ضسمأا اهل حيرسصت يف ةحيرف
قيسسنت ة˘ن˘ج˘ل بي˘سصن˘ت م˘ت ه˘نأا

،ة˘˘يلو ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ذيف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

ة˘يا˘˘م˘˘ح د˘˘سصق ا˘˘هر˘˘ي˘˘فاذ˘˘ح˘˘ب
ىلع نيلما˘ع˘لاو ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘لا

اذهل عاطقلا رفويو .ءاوسس دح
فلأا835 ن˘م د˘˘يزأا لو˘˘خد˘˘لا

بناج ىلإا ،ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م
،«تايلخادلاب اريرسس512.38
ر˘فو˘ي ضصا˘˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نأاو
د˘ع˘˘ق˘˘م ف˘˘لأا25 ي˘˘˘لاو˘˘˘˘ح
ةسسسسؤوم067 ربع يجوغاديب
.ةسصاخ ةينيوكت

ثدحلا4 7192ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج5ـل قفاوملا0202 ربمضسيد02دحألا

watan@essalamonline.com

ÚنهتمŸا ةيلعافت راظتنا ‘ Úهمتلا زكارÃ ةديدج تاضصضصخت

«انورؤك» ةهجاؤŸ ةيئاقو Òبادتو مؤيلا ينيؤكتلا مسسؤŸا قÓطنا

ز.سسواط

نيوكتلا عاطق يف ةديدج تاضصضصخت جاردإا نع ،نيينهملا نيوكتلاو ميلعتلا ةريزو ةحيرف نب مايه تفضشك
نم ةداع يناعت يتلا ةيداضصتقلا تاضسضسؤوملاو قوضسلا تابلطتمل ةباجتضسلا فدهب كلذو ،ماعلا اذه لÓخ ينهملا

. تاضصضصختلا نم ددع يف ةلهؤوملا ديلا سصقن

’’روتناف ايريجلا» ةرضصتخملا ةيمضستلا لمحت

رييسستو زيزعتل ةيمؤمع ةسسسسؤؤم ءاسشنإا
ةئسشانلا تاسسسسؤؤملل معدلا لكايه

ةيبونجلا تاحاضسملا لك ةيطغتل ةلبقملا عيباضسألا يف فعاضضتيضس ددعلا

يزيلإاو تسسارنمت يتقطنم يف بهذلا نع بيقنتلل Óقح871 حرطت ةمؤكحلا

حمسست ةسسسسؤوم ءاسشنإا مت
ذيفنتب ةيمومعلا تاطلسسلل
زيزعتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا

م˘˘عد ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سستو
كلذو ،ةئسشانلا تاسسسسؤوملل
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘سسر˘م بجو˘م˘˘ب

نم ريخألا ددعلا يف ردسص
.37 مقر ةيمسسرلا ةديرجلا

ةسسسسؤوم˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
يعانسص عباط تاذ ةيمومع
ةسسسسؤوم» ى˘م˘سست يرا˘ج˘تو
معد لكايه ري˘ي˘سستو ة˘ي˘قر˘ت
لمحت ،’’ةئسشانلا تاكرسشلا
ةر˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سست˘˘˘لا
ةادأا» يهو ،’’روتناف ايريجلا»
ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘ما˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةيقرت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا

م˘˘عد ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سستو
اميسس ل ،ةئسشانلا تاكرسشلا

تا˘˘˘ن˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو تا˘˘˘عر˘˘˘سسم˘˘˘لاو
يف ءاج امبسسح ،’’راكتبلا
03 ي˘ف ع˘قو˘م˘لا مو˘سسر˘م˘˘لا
ر˘يزو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
.دارج زيزعلا دبع لوألا

ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه ى˘ن˘˘ع˘˘تو
ةياسصو تح˘ت ع˘سضو˘ت ي˘ت˘لا
ف˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا
ةدعب ،ةئسشانلا تاسسسسؤوملاب
ه˘جو ى˘ل˘ع ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ما˘˘ه˘˘م
يف ةكراسشملاب ضصوسصخلا
ةينطولا ةيجيتارتسسلا ذيفنت
ر˘ي˘ي˘سستو ة˘ي˘قر˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
تا˘سسسسؤو˘م˘لا م˘عد ل˘كا˘˘ي˘˘ه
لك لا˘ج˘م بسسح ،ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
ةكراسشملا بناج ىلإا طاسشن
ةديدج معد لكايه ءاسشنإا يف
يف ةينطولا تاردقلا زيزعتل
،را˘كت˘بلا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م لا˘˘ج˘˘م
ءا˘˘˘˘سشنإا ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘سصق
ة˘˘˘ئ˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘˘سسم˘˘لاو
.ةيعا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘سصت˘قلا

دادعإا نع ةلوؤوسسم اهنأا امك
ةيومن˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سسلا
تانسضاح ريوطتل تاونسسلا

تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘عر˘˘سسمو
فلتخم عم نواعتلاب ةئسشانلا
،ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا

.اهمييقتو اهتعباتم نامسضو
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ن˘˘ع˘˘ُت ا˘˘م˘˘ك

يتلا عيرسستلا جهانم ذيفنتب
تاسسسسؤوملا ةعباتم نمسضت
ةسسسسؤوم» ةمÓع˘ل ة˘ل˘ما˘ح˘لا
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لاو «ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن
ةمÓعل ةل˘ما˘ح˘لا ةر˘كت˘ب˘م˘لا
اذ˘˘كو «ر˘˘كت˘˘ب˘˘˘م عور˘˘˘سشم»
ا˘˘م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
.كلذ ىلع ةقداسصملاو

ن˘˘م بو˘˘ل˘˘ط˘˘م ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
اهؤواسشنإا مت يتلا ةسسسسؤوملا
دو˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو داد˘˘˘˘عإا
تامدخلاب ةقلعتملا ةعاجنلا
معدلا لكايه ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
تح˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.اهتيلوؤوسسم
،اهفادهأا قي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م

لك ماربإل ةسسسسؤوملا لهؤوت

تائيه عم ةيقافتا وأا ةقفسص
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ب˘ن˘جأا وأا/و ة˘ي˘ن˘˘طو
ا˘ه˘طا˘سشن لا˘ج˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ةيلمع لك زاجنإا ىلإا ةفاسضإا

ةيراقعو ةيراجتو ةيعانسص
ة˘˘˘ل˘˘˘سص تاذ ة˘˘˘لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘مو ا˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ب
.اهريوطت زيزعت

ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا ل˘˘هؤو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ك زا˘˘ح˘˘نا
ضسأار يف ةمهاسسملاب قلعتت
را˘م˘ث˘ت˘سسلا ق˘يدا˘ن˘˘سص لا˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
ضضارتقلاب مايقلاو ةئسشانلا
د˘ي˘ف˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ه˘˘عاو˘˘نأا ل˘˘كب
.اهطاسشن

ه˘نإا˘˘ف مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا بسسحو
ةمدخلا تاعبتب مايقلا متي»
ة˘˘ل˘˘كو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةلودلا لبق ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل

ءابعألا ر˘ت˘فد ما˘كحأل ا˘ق˘ب˘ط
ن˘م .«مو˘سسر˘م˘لا˘ب ق˘ح˘ل˘م˘˘لا

ريسسي ه˘نإا˘ف ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ثي˘ح
ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا

دوز˘تو ما˘ع ر˘يد˘م ا˘هر˘يد˘˘يو
.ينقتو يملع ضسلجمب

يملعلا اهسسلجم مسضيو
تارازو ةد˘ع ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
قود˘˘ن˘˘سصلا ،كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئرو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
.ةسسسسؤوملل ينقتلاو يملعلا

تلواد˘م ضصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو
ع˘سضخ˘ت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘سصو˘لا ر˘يزو˘لا ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘ل
ضصا˘˘خ ل˘˘كسشب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘تو
ذ˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
يف ةينطولا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا

راكتبلا ةيمنتو ةيقرت لاجم
تا˘كر˘˘سشلا م˘˘عد ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
ج˘مار˘ب˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
ةقلعتملا ةددعتملا ةيونسسلا
را˘كت˘بلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ب
هذ˘ه م˘عد ل˘كا˘ي˘ه ر˘يو˘ط˘˘تو
اذ˘˘˘˘˘كو ،تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
امأا .اهب ةسصاخلا لئاسصحلا
نإا˘ف ،ل˘يو˘م˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ن˘م د˘ي˘ف˘˘ت˘˘سست ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ديدحت متي ،يلوأا ضصيسصخت
كرتسشم رارق بجومب هغلبم
ريزو˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ن˘م
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ةيناز˘ي˘م ل˘م˘سشتو .ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةلودلا تامهاسسم تاداريإلا
ة˘مد˘خ˘لا تا˘ع˘˘ب˘˘ت ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

اهيلع دقاع˘ت˘م˘لا ضضور˘ق˘لاو
هب لومعملا مي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو
تا˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا

يهف تاقفنلا امأا .اياسصولاو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘م˘˘سشت
لكو زي˘ه˘ج˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘سست˘لا˘ب
ةلسصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا
.اهطاسشنب

ز.سسواط

ر˘يزو با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م طا˘˘مأا
871 دوجو نع ماثللا ،مجانملا

ي˘ف بهذ˘ل˘ل لÓ˘غ˘ت˘سسا ط˘ي˘ح˘م
،يز˘ي˘لإاو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘يلو
ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ع˘ي˘با˘˘سسألا ي˘˘ف ف˘˘عا˘˘سضت˘˘ي˘˘سس
انتاحاسسم لك ةيطغت˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ريبكلا بونجلا يف

يف ،باقرع دمحم ريزولا لاق
ضشماه ىل˘ع ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
ديربلا عاطق عم ةيقافتا عيقوت
ّنإا ،تبسسلا ضسمأا ،تلاسصتلاو
،لوقحلا تاطيحم نم ددعلا اذه
ع˘ي˘با˘˘سسألا ي˘˘ف ف˘˘عا˘˘سضت˘˘ي˘˘سس
انتاحاسسم لك ةيطغت˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ىلإا ًاريسشم ،ريبكلا بونجلا يف
لÓ˘غ˘ت˘سسل ًا˘ط˘ط˘خ˘م كا˘ن˘˘هّ نأا

ي˘˘ف ندا˘˘ع˘˘مو ىر˘˘خأا م˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م
 .ةمداقلا ةلحرملا يف بونجلا

نأا م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ع˘˘˘با˘˘˘تو
ةطخ عسضو˘ل فد˘ه˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
ةحات˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك ع˘سضو˘ل

بحا˘˘سص با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ل
ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘نإل تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
موقتسس يتلا بهذلا نع بيقنتلا
.ةئسشانلا تاسسسسؤوملا اهب

راوزم ميهاربإا دكأا هتهج نم
تلا˘˘سصتلاو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
نأا ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘˘سسلا
ةيطغتلا نيمأاتب مز˘ت˘ل˘م ه˘عا˘ط˘ق
يفرحلا لÓغتسسلا نكامأا يف
تا˘سسسسؤو˘م را˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب بهذ˘˘ل˘˘ل
مغر ة˘ن˘طاو˘م ة˘كر˘سش لا˘سصتلا

ةيداسصتقا ةيدودرم دوجو مدع
.انايحأا

ةعقوملا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ق˘ل˘ع˘ت˘تو
عاطقو ،مجانملا عاطق نيب ضسمأا
ةي˘كل˘سسلا تلا˘سصتلاو د˘ير˘ب˘لا

ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو
ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘حا˘ت˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا

يف ةيفتاهلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ن˘ي˘مأا˘تو
ي˘فر˘ح˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسلا ط˘ي˘˘ح˘˘م
مغرلا ىلع ،بونجلا يف بهذلل
ة˘˘˘يدودر˘˘˘م دو˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م

تاكر˘سشل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘يدا˘سصت˘قا
هذ˘ه ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت ي˘˘ف تلا˘˘سصتلا
ف˘ع˘سضو ،ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
 .ناكسسلاو ةكرحلا

ءارزولا ضسلجم ناك ،ةراسشإÓل
ةيليوج31 ي˘˘˘ف ق˘˘˘فاو د˘˘˘˘ق
حم˘سسي نو˘نا˘ق ى˘ل˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا
ضصوسصنلا ةغا˘ي˘سص ي˘ف ءد˘ب˘لا˘ب
مجانم لÓغتسساب ضصخرت يتلا
نم تسسارن˘م˘تو تنا˘ج˘ب بهذ˘لا

قÓ˘˘˘˘˘طإاو با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا فر˘˘˘˘˘ط
م˘جا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تا˘˘كار˘˘سش
ةكرسش59 تغ˘˘ل˘˘ب ،ىر˘˘ب˘˘˘كلا
قيرط نع ًابيردت اوقلت بابسشل
هيلع تفرسشأا ي˘مو˘كح ج˘ما˘نر˘ب
،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ةرازو
ي˘ف تا˘كر˘سشلا هذ˘ه ل˘م˘ع˘ت˘سسو
،بهذ˘لا˘ب ة˘ع˘ب˘سشم˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

ةلحرملا ي˘ف لو˘سصو˘لا فد˘ه˘بو
غلك042 جا˘˘ت˘˘نإا ى˘˘لإا ى˘˘لوألا
 .ضصلاخلا بهذلا نم ايونسس

يمولد Ëرم

ءافضشلل اضضيرم283 لثامت
ةزكرملا ةيانعلا يف84 دجاوتو

تاباسصإا014 ليجسست
ةافو21و ةديدج
ةعاسس84 يف «انورؤك»ـب

ةديدج تاباضصإا014 تلجضس
-ديفوك) انوروك سسوريفب
يف ةافو ةلاح21و (91
ةعاضس42ـلا لÓخ رئازجلا
283 لثامت اميف ،ةريخألا

ام بضسح ،ءافضشلل اضضيرم
قطانلا سسمأا هنع فضشك
دضصر ةنجلل يمضسرلا

،انوروك سسوريف ةعباتمو
.راروف لامج روتكدلا
ءاقللا لÓخ راروف حضضوأا
سصضصخملا يمويلا يمÓعإلا
ةيعضضولا روطت سضرعل
،انوروك سسوريفل ةيئابولا
ةدكؤوملا تلاحلا يلامجإا نأا

014 اهنيب نم187.49 غلب
ةبضسنب يأا) ةديدج تلاح

001 لكل ةلاح9.0 ـب ردقت
غلب امنيب ،(ةمضسن فلأا
نيباضصملل يلامجإلا ددعلا
ءافضشلل اولثامت نيذلا

غلب امك .اضصخضش968.26
تايفولل يلامجإلا ددعلا

84 ايلاح دجوي اميف ،9562
ةيانعلا يف اضضيرم
.ةزكرملا

ةيلو53 نأا راروف فاضضأاو
تلاح9 نم لقأا تلجضس
اهب لجضست مل ةيلو82 اهنم
31 تلجضس اميف ،ةلاح يأا

امف تلاح01 ىرخأا ةيلو
نأا ةبضسانملاب دكأاو ،قوف
ءابولل ةيلاحلا ةيعضضولا

نينطاوملا نم يعدتضست
دعاوق مارتحاو ةظقيلا
ةفاضسملاو ةفاظنلا
ىلإا مهايإا ايعاد ،ةيدضسجلا
رجحلا دعاوقل لاثتملا
.يحضصلا

ـه.داوج



ةرازو ه˘˘˘˘تدروأا ا˘˘˘˘˘م بسسح
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا

تفرع ،ةي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
باتكلا ةحتاف ةءارق مسسارملا

،ةرهاطلا ءادهسشلا حاورأا ىلع
ن˘ير˘سضا˘ح˘لا عا˘م˘ت˘سسا ا˘هÓ˘˘ت
تلوا˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘بأا˘˘ت ة˘˘م˘˘ل˘˘كل
عافدلا يف ينه˘م˘لا م˘هرا˘سسم
ه˘˘ن˘˘مأا نو˘˘سصو ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘ع
م˘˘˘هدو˘˘˘ه˘˘˘جو هرار˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
،ذاقنإلاو ثحبلا يف ةيناسسنإلا
ربع مهنيماثج لقن اهدعب متيل

ىلإا ةسصا˘خ ة˘ير˘كسسع ةر˘ئا˘ط
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع ة˘˘ما˘˘قإا تا˘˘˘يلو
.ريخألا مهاوثم ىلإا اوعيسشيل

ةب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ر˘ثا ى˘ل˘عو
ضشيجلا ةدايق تددج ،ةميلألا

ىرخأا ةرم يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
اهنماسضتو ةسصلاخلا اهيزاعت
ا˘م˘ك ،ءاد˘ه˘سشلا تÓ˘ئا˘˘ع ع˘˘م

ر˘˘كسشلا ضصلا˘˘˘خ˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ت
رزآا˘ت˘لا حور ى˘ل˘ع ر˘يد˘ق˘ت˘لاو
ةا˘˘˘سساو˘˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لاو

ي˘ت˘لا قدا˘˘سصلا ف˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
رثا يرئاز˘ج˘لا بع˘سشلا ا˘هاد˘بأا

.للجلا باسصملا اذه

watan@essalamonline.com

5 7192ددعلإ ^2441  ىلوألإ ىدامج5ـل قفإوملإ0202 ربمشسيد02دحألإثدحلا

Òخألإ مهإوثم ¤إإ إوعيششيل مهتÓئاع ةماقإإ تايلو ¤إإ اهدعب إولقن

ةيركسسعلا ةيحورŸا ءادهسش Úماثج عفر ىلع فرسشي ةحيرقنسش

ط.ةراشس

نيدلإ رون ةشسورخ مدقملإ ينطولإ بجإولإ ءإدهشش نيماثج عفر ،ةجعنلإ نيعب صشيجلل يزكرملإ ىفششتشسملاب مت
طوقشس ثداح رثإإ ةينملإ مهتفإو نيذلإ ،نيدلإ رون ةديإزوب لوألإ مزÓملإو نيمألإ دمحم يفإولإ مدقملإو

ديعشسلإ قيرفلإ روشضحب ةيركشسعلإ تافيرششتلإ مهل تمدق ثيح ،ةيرحبلإ تإوقلل ذاقنإإو ثحب ةيحورم
.يبعششلإ ينطولإ صشيجلإ يف ةيماشس تإراطإاب اقوفرم يبعششلإ ينطولإ صشيجلإ ناكرأإ صسيئر ةحيرقنشش

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق تحا˘˘˘˘طأا
ةحلسصملاب ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘ل
ةيئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ˘˘ب
ةيراجتلا تÓحم˘لا فد˘ه˘ت˘سست
ةقرسس دعب تارهو˘ج˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل
ةيمك ىلع ءÓ˘ي˘ت˘سسلاو ل˘ح˘م
،تار˘هو˘ج˘م˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةيلاملا اهتمي˘ق رد˘ق˘ت ي˘ل˘ح˘لاو
.ميتنسس رايلم20 ةبارقب

دو˘˘ع˘˘˘ت ،ةـي˘˘˘سضق˘˘˘لا عـئا˘˘˘قو
ا˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘كسشل˘˘ل
ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بحا˘˘سص ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
تار˘هو˘ج˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل يرا˘ج˘ت˘لا
˘مر˘ج˘ل ه˘سضر˘˘ع˘˘ت ضصو˘˘سصخ˘˘ب
اهلÓخ نم فد˘ه˘ت˘سسا ة˘قر˘سسلا
يراجتلا هلحم مهيف هبتسشملا
ةربتعم ةيمك ىلع اولوتسسا نيأا

ندعم˘لا ن˘م تا˘غو˘سصم˘لا ن˘م
009و راي˘ل˘م˘ب رد˘ق˘ت ر˘ف˘سصألا

رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘˘م
ةقرفلاو ةطرسشلا تاوق تلقنت
مت نيأا ناكملا نيع˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
.ناكملل ةيداملا ةنياعملا ءارجإا

ةقمعملا تايرحتلا تسصلخ
ة˘نا˘ع˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف
ديدحت ىلإا ،ةثيدحلا تاينقتلاب
،ة˘قر˘سسلا مر˘˘ج عو˘˘قو ة˘˘عا˘˘سس
ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةعنقأل مهيف هبتسشملا لÓغتسسا
امك ،ةقرسسلا مرجب مايقلا ءانثأا

ةيوه ديد˘ح˘ت˘ل كلذ˘ك تسصل˘خ
يف ةقدب يسسيئرلا هيف هبتسشملا
دعب ،رمع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت
ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ي˘سسي˘ئر˘لا

رقم ىلإا هدايتقاو ،زيجو فرظ
،قيقحتلا ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

ديدحت كلذ بناج ىلإا مت امك
نيرخآلا امهيف هبتسشملا ةيوه
ةقرسسلا ةيلمع يف نيطروتملا
رم˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
ةينمأا ةطخ دادعإا مت نيأا ،كلذك
تاو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قاو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت
لامكتسسا لجأا نم ةحلسصملا
دـع˘˘ب .ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
تاءارـجإا ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا
فـل˘م زاـج˘نإا مـت ،قـي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

مه˘ي˘ف هـب˘ت˘سشم˘لا دـسض ي˘ئاز˘ج

ن˘يو˘˘كت ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج عو˘˘سضو˘˘م˘˘ب
دادعإلا ضضرغل رارسشأا ةيعمج
ةقرسسلا ةيانج ،ةيانج باكترل
،ددعتلا ،ليللا فورظب ةنرتقملا
ح˘ي˘تا˘ف˘م لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ،ر˘˘سسكلا

م˘˘ت ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب  ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘سصم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا

                                .ةلسشنخ
يران حÓشس طبشض
زجحو ةريخذو
 ةشسولهم صصإرقأإ

ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
يفياغب ةيدلبب ينطولا كردلل

يران حÓسس زجح نم ،ةلسشنخ
تاذ «د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب»
رايع نيتيزاو˘ت˘م ن˘ي˘ترو˘سصا˘م
وKIDAB عو˘ن م˘˘ل˘˘م61
،ملم61 رايع ةسشوطرخ (81)
ملم61 رايع غراف فرظ (90)

،ضشيطارخلا لماح يدلج مازح
ىد˘ل ل˘ب˘ط˘˘سسإلا ي˘˘ف ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م
،(ضس ،ضس) ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ل تازو˘ج˘ح˘م˘لا

ن˘˘م ةزا˘˘ي˘˘حو ل˘˘م˘˘ح ة˘˘˘سصخر
.ةسصتخملا تاطلسسلا

ةطرسشلا تاوق تنكمت امك
ن˘م ،لوألا ير˘سضح˘لا ن˘مألا˘˘ب

ن˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

،ةلسشنخب ةطحملا يح ىوتسسم
قو˘سس ن˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا .ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا
نمألا رسصانع يقلت دعب تمت
ةربتعم ةيمك دوجوب تامولعم
تاذب ةسسولهملا ضصارقألا نم
ناكملا قيوطت مت نيأا ،ناكملا

نيأا ،قيقدت ضشيتفتل هعاسضخإاو
نم ةربتعم ةيمك  ىلع رثع
رد˘ق˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
نم اسسولهم اسصرق0471ـب
،تفو˘˘لوز عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
001 نيزافون ،ضسكور˘ي˘ب˘سسير
متي˘ل ،غ˘ل˘م52 ن˘يزا˘فو˘ن ،غ˘ل˘˘م
ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا را˘ط˘خإاو
ي˘˘ف ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م بجو˘˘م˘˘˘ب
                .ةيسضقلا

يداعشس يون

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
،نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشمر˘˘˘˘لا
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘با˘˘سصع طا˘˘ق˘˘سسإا˘˘ب
.باسش فاطتخاب تماق

ىلإا ،ة˘ثدا˘ح˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
نم تاينيرسشعلا يف ةاتف مايق
تناك باسش جاردتسساب اهرمع
ةكبسش ربع ةقÓع ىلع هعم
ءا˘ن˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

يذلا اهليلخ نم ةيسصو ىلع
ةباسصعلا هذه دارفأا دحأا ربتعي
ا˘˘م˘˘لو .اد˘˘عو˘˘م ه˘˘ل تبر˘˘سضو
ق˘ف˘ت˘م˘لا نا˘كم˘لا ى˘˘لإا ر˘˘سضح
دار˘˘فأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضضق˘˘نا ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
ه˘ل˘ي˘ب˘كت˘ب او˘ما˘قو ة˘با˘˘سصع˘˘لا

ينب ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ه˘ب ه˘جو˘ت˘لاو

ةلف˘غ ي˘فو ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا فا˘سص
ر˘فو م˘ه˘يد˘يأا ن˘م تل˘ف م˘ه˘ن˘˘م
ر˘ع˘سشأا ن˘يأا ن˘ي˘مد˘ق˘˘لا ي˘˘فا˘˘ح
حلاسصمب تلسصتا يتلا هتدلاو
ديدمت دعبو يسشمرلاب نمألا
ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت ضصا˘˘سصت˘˘˘خلا
ي˘˘ف م˘˘هد˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘˘لا
ه˘˘ي˘˘لإا او˘˘لو˘˘ح يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا
ضضبقلا مت ةمث نمو باسشلا

ة˘با˘سصع˘لا دار˘فأا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘˘ع
ىقبي نيح يف ةسسمخ مهددعو
م˘تو رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف ضسدا˘سسلا
ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.يسشمرلا

م.ةزمح

ميتنشس رايلم20 ـب اهتميق ردقت يلح ىلع إولوتشسإ اهدإرفأإ

ةلسشنخب تارهؤجملا تÓحم ةقرسس ةباسصع
نابسضقلا فلخ

هب تحاطأإ باشش ىلع ءإدتعÓل ةلششاف ةلواحمو دإرفأإ ةتشس مشضت

«ءانسسح» لغتسست فاطتخÓل ةباسصع
ناسسملتب اهاياحسضب عاقيإÓل

اشصخشش9201 اهيف طروت

ربمفؤن رهسش لÓخ ةديلبلاب ةيانجو ةحنج ةيسضق638 ةجلاعم

ينطولإ ىوتشسملإ ىلع ةيومد ثدإوح ةدع عوقو رثإإ

ةعاسس84 يف ضصاخسشأا5 حاورأا دسصحت تاقرطلا رزاجم
ةدحإو ةلئاع نم نوردحني

ةثÓث قانتخا
زاغلاب ضصاخسشأا
نازيلغب
ةلئاع نم صصاخششأإ30 بيشصأإ

نكشسم004 يحب ةدحإو
ةيلولإ ةمشصاعب لاطيماشس

ءإرج قانتخاب ،نإزيلغ
نم ةثعبنملإ تإزاغلل برشست
نيذلإ اياحشضلإ ،يئام ناخشس
62  نيب مهرامعأإ حوإرتت
مهليوحت مت ،ةنشس85و ةنشس
ةيامحلإ حلاشصم لبق نم
ىفششتشسم وحن ةيندملإ

يقلتل فايشضوب دمحم
ءإرج ةيلوألإ تافاعشسإلإ
.صسفنتلإ يف قيشضب مهتباشصإإ

تفقوأإ ،رياغم قايشس يفو
اشصخشش نإزيلغ نمأإ حلاشصم

ةليشسو هتماقإإ لحم لعج
تابورششملإ جيورتل
طاشسوأإ يف ةيلوحكلإ
تامولعم دعبف .بابششلإ

ةيفتاه تاملاكمو ةدكؤوم
اهدافم51‐84 طخلإ ربع
عيبب موقي صصخشش دوجو
ةيلوحكلإ تابورششملإ

ةيران ةجإرد ىلع إدمتعم
تابورششملإ بلج يف
ىلع ،دروملإ نم ةيلوحكلإ
ةحلشصملإ تإذ تماق روفلإ

تإءإرجإلإ عيمج ذاختاب
متيل ،ةمزÓلإ ةينوناقلإ

طبشضو هيف هبتششملإ فيقوت
نم ةدحو011 ىلع هتزوحب
نم ةيلوحكلإ تابورششملإ

ةفاشضإلاب عإونألإ فلتخم
تناك ةيران ةجإرد ىلإإ

.لقنلإ يف لمعتشست
ءإرجإإ فلم زاجنإإ مت دقو
هبتششملإ قح يف يئاشضق
ةلإدعلإ مامأإ هميدقتو هيف
تابورششملإ ةزايح ةمهت نع

ةشصخر نودب ةيلوحكلإ
ريغ ةبراشضملإو عيبلإ دشصق
لجشسلإ مإدعنإ عم ةعورششملإ
ةجإرد راشضحتشسإو يراجتلإ
.جيورتلإ دشصق ةيران

بويأإ.صس

ضصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘سسم˘˘خ ي˘˘˘ق˘˘˘ل
نورخآا442 بيسصأاو مهفتح
ةد˘˘˘ع عو˘˘˘قو ر˘˘˘ثإا ،حور˘˘˘ج˘˘˘˘ب

ىوتسسملا ىلع رورم ثداوح
ةعاسس84 ـلا لÓخ ،ينطولا
ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصح بسسح ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم ضسمأا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تدروأا
.ةيندملا ةيامحلا

نأا رد˘سصم˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ـل ةيلوألا تافاعسسإلا تمدق
رثإا ىلع نيقنتخم ضصاخسشأا8
يدا˘حأا زا˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘سسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا
تا˘ن˘خ˘سسمو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا
م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم ل˘˘خاد ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ضصاخسشأا3 ـب نازيلغ يتيلوب
ثيح ،ضصاخسشأا5 ـب فراطلاو
نيع يف اياحسضلاب لفكتلا مت
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو نا˘˘كم˘˘˘لا

مت هنأا ا˘م˘ل˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
مأا ةيلوب  ةافو ةلاح ليجسست
ةقهارمب رمألا قلعتي .يقاوبلا
ةنسس51 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘كسسم ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘˘م
ناكملا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
ةيدلب ،ةداعسسلا يح ىمسسملا
.«ءاسضيبلا نيع ةرئاد ضشيرب

تا˘طا˘˘سشن˘˘لا ضصو˘˘سصخ˘˘بو
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
،(91‐ديفوك) انوروك ضسوريف
لÓ˘˘خ تاد˘˘حو˘˘لا تاذ تما˘˘ق
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا ضسفن
ةيلمع841 »ـب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
تايلو03 ربع ةي˘سسي˘سسح˘ت
نينطاوملا ةدئافل (ةيدلب68)

مهث˘ح˘ت تا˘يلو˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع
˘مار˘ت˘حا ةرور˘سضب م˘هر˘كذ˘˘تو
اذكو يحسصلا رجحلا دعاوق
ةفاسضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا

ةيلمع412 ـب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘لإا
76) ة˘˘يلو23 رب˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت
لكايهو تآاسشنم نم ،(ةيدلب

تاعمجملا ةسصاخو ةيمومع
ثي˘ح ،عراو˘سشلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تسصسصخ
ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
ةيامح نو˘ع027 نيتيلمع˘لا

001 ،بترلا فلتخمب ةيندم
.«ةنحاسش84و فاعسسإا ةرايسس

تاد˘˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘ير˘سضح ق˘ئار˘ح5 دا˘˘م˘˘خإا»
تا˘يلو ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘مو
،ةد˘كي˘كسس ،ة˘با˘ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ملو ،ضسابعلب يديسسو فلسشلا
يف ةيرسشب اياحسض يأا لجسست
.«قئارحلا هذه

م.نتاف

ةيئلولا ةحلسصملا تنكمت
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
فلتخ˘م ر˘ب˘ع ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو
ربمفون ره˘سش لÓ˘خ ا˘ه˘تاد˘حو
638 ةجلا˘ع˘م ن˘م مر˘سصن˘م˘لا
9201 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
نمأا نودده˘ي او˘نا˘ك ،ا˘سصخ˘سش
فلتخم يف نطاوملا ةمÓسسو
711 قح يف ردسص ،مئارجلا
21و عاد˘˘˘يإا ر˘˘˘˘ما ا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت او˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو
ةمكاحم مت امن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ري˘غ ضسب˘ح˘لا˘ب ا˘طرو˘ت˘م03
هنع تف˘سشك ا˘م˘ب˘سسح ،ذ˘فا˘ن˘لا

نمأاب لاسصتلاو مÓعإلا ةيلخ
  .ةيلولا

‐ ا˘يا˘سضق˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘مو
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘˘لا ‐نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا بسسح
تاردخملا ةحفاكمب ةسصاخلا

مت ن˘يأا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ام˘ك ،ة˘ي˘سضق213 ةج˘لا˘ع˘م
نم ةطرسشلا رسصانع تنكمت

ج˘تار ن˘م ا˘مار˘غ576 ز˘ج˘ح
اسصرق8783و بن˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

043 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ،ا˘سسو˘ل˘ه˘م
قح يف ردسص ثيح ،اسصخسش
امي˘فو ،عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ن˘م05
ةقلع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ةيلاملاو ةيداسصتقلا مئارجلاب
طروت ةيسضق45 ةجلاعم مت
يف ردسص ،اسصخسش211 اهيف
89و عاديا رما مهنم21 قح
ن˘˘˘م اودا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
نيب نمو ،رسشابملا ءاعدتسسلا
اهتجلاعم تمت يتلا اياسضقلا

ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ت كلذ˘˘˘ك
نيأا ةيتامولعملا ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا˘ب
طروت ،اياسضق01 ةجلاعم مت
ثي˘ح ،ضصا˘خ˘˘سشأا01 ا˘ه˘ي˘˘ف

ءا˘عد˘ت˘سسا م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص
.رسشابم

ءاسصحإا نع نايبلا حسضوأاو
852 ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
ضسا˘سسم˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق

اهيف طروت يتلا ضصاخسشألاب
م˘˘هأا ن˘˘مو ،ضصا˘˘خ˘˘سشأا803
ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا
نيأا يدمعلا حرجلاو برسضلا

641 ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا تج˘˘˘لا˘˘˘ع
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘˘سضق
مت نيأا تاكلتمملاب ةقلعتملا

طروت ة˘ي˘سضق901 ةجلا˘ع˘م
ن˘مو ،ا˘سصخ˘˘سش241 ا˘ه˘ي˘˘ف
ةفوسصوملا تا˘قر˘سسلا ا˘ه˘م˘هأا

ا˘مأا ،ة˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا تا˘˘قر˘˘سسلاو
بادآلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
ةحلسصملا تسصحأا دقف ةماعلا

01 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ا˘يا˘سضق80
ا˘يا˘سضق˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ت ،ضصا˘˘خ˘˘سشأا
لدعمب ماعلا ماظنلاب ةقلعتملا

701 اهيف طروت ةيسضق58
لمح ا˘ه˘م˘هأا ن˘مو ،ضصا˘خ˘سشأا
ن˘˘يو˘˘كتو ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سسأا

.رارسشأا ةيعمج
بوبق داعشس
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!يحلا ديهسشلا ..ةسشتنلا دهاع ريسسأ’ا

دسسج تأÓم ةرئاغ حارجو قورح
ضسدقلا ن˘م ة˘سشت˘ن˘لا د˘ها˘ع ر˘ي˘سسألا
هنأا نظ وه ؛هلاقتعا مت نيح ةلتحملا
ءاسش هللا نكلو ةداهسشلا قيرط يف
جرخ .ديدج نم ةايحلا هل بتكُت نأا

ن˘م ثلا˘ث˘لا ي˘ف  (ا˘ما˘ع12) دها˘ع
نم1002 ماع نم ربمتبسس /لوليأا

لامسش انين˘ح تي˘ب ةد˘ل˘ب ي˘ف ه˘لز˘ن˘م
اهجوتم ناك ؛ةلتحملا ضسدقلا برغ
نم لدبو ؛ةيئاد˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
يتلا ةوبعلا ريجفتب بيسصأا ةداهسشلا

ه˘ل تب˘ب˘سس ي˘ت˘لاو ه˘تزو˘ح˘˘ب تنا˘˘ك
ـل يلع مأا هتدلاو لوقت .ةغلاب احارج
ا˘ه˘ل˘ج˘ن نإا ىر˘˘سسألا مÓ˘˘عإا بت˘˘كم
نأا نود ه˘تدا˘ع˘ك لز˘ن˘م˘لا ن˘م جر˘خ
دعبو ؛ه˘جو˘ت˘ي ن˘يأا ى˘لإا د˘حأا فر˘ع˘ي
دو˘ن˘ج˘لا تار˘سشع م˘˘جا˘˘ه تا˘˘عا˘˘سس
اوبرخو هوسشتفو ة˘ي˘سشحو˘ب لز˘ن˘م˘لا

ةلئاعلا غÓبإا مت اهنيحو ،هتايوتحم
نم ةلاح .باسصمو لقتعم دهاع نأا
افوخ هتلئاع تمزل رتوتلاو قلقلا

ىلع لÓت˘حلا م˘ت˘كت ط˘سسو ه˘ي˘ل˘ع

ىدحإا يف كانهو ،يحسصلا هعسضو
Ó˘ب˘كم د˘قر˘ي نا˘ك تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ا˘مأا ،ه˘ي˘مد˘قو ه˘يد˘ي ن˘م ر˘˘ير˘˘سسلا˘˘ب
ثي˘˘ح ة˘˘غ˘˘لا˘˘˘ب تنا˘˘˘كف ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا
ناك يتلا ةوبعلا ريماسسم ترقتسسا
تب˘ب˘سستو ؛ه˘ئا˘سشحأا ي˘ف ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ه˘لا˘سصئ˘˘ت˘˘سساو لا˘˘ح˘˘ط˘˘لا تت˘˘ف˘˘ت˘˘ب
هجولا يف ةديدسش قورحب هتباسصإاو
ىد˘˘حإا رر˘˘سضت كلذ˘˘˘كو رد˘˘˘سصلاو
مغر هنأاب ةدلاولا ح˘سضو˘تو .ه˘ي˘ن˘ي˘ع
ةلاحلا هذهب ىفسشتسسملا يف هدوجو
ثيح ؛ضساق قيقحتل ضضرعت هنأا لإا

ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي لÓ˘˘ت˘˘حلا نا˘˘ك
ن˘م ه˘مر˘ح˘يو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ءلدإلا ىلع هرابجإا لواحيو مونلا
هثوكم نم رهسش دعبو .تافارتعاب
ريسسألا ليوحت مت ىفسشتسسملا يف
ن˘م ه˘ت˘ل˘ئا˘ع تن˘كم˘تو م˘كا˘ح˘م˘˘ل˘˘ل
؛هلاقتعا نم اموي54 دعب هتيؤور
ثيح ،مه˘ل ةأا˘جا˘ف˘م˘لا تنا˘ك كا˘ن˘هو
هيلع اوفرعتي مل رخآا اسصخسش ناك
»:هتدلاو فيسضتو .هتوسص نم لإا

ل اسصخسش ةمكحملا يف دهاع ناك
03 نم رثكأا هنزو نم دقف ؛هفرعن

أÓمت قور˘ح˘لا تنا˘كو ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك
نا˘ك ا˘م˘ك ؛ر˘سشق˘˘م هد˘˘ل˘˘جو ه˘˘ه˘˘جو
ه˘نأا ر˘ها˘ظ˘لا ن˘مو ة˘كر˘ح˘لا ءي˘ط˘˘ب
اذ˘ه ى˘سسنأا نأا ن˘˘كم˘˘ي ل ..ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
رهسشأا ةدع دعب.«تييح ام رظنملا

نا˘ك ،د˘ها˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا رد˘˘سص
يف نوكي نأا نوعقوتي نوماحملا
هنأا ةأاجافملا نكلو ؛اماع51 هاسصقأا
52 ةدمل نجسسلاب هيلع مكحلا مت

ر˘ب˘˘كألا ة˘˘مد˘˘سصلا نو˘˘كت˘˘ل ،ا˘˘ما˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘عا˘˘˘سصلاو
اهن˘با نأا˘ب ه˘تد˘لاو ن˘ي˘ب˘تو .ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
؛حيبسستلاو رافغتسسلاب مكحلا ىقلت
رطفني اهبل˘ق نأا˘ب تر˘ع˘سش ا˘ه˘ن˘كلو
دعب تأادبو ،اددجم هارت نل اهنأاكو
ع˘م ر˘ه˘ق˘لاو را˘ظ˘ت˘˘نلا ة˘˘ماود كلذ
.ةمتاقلا نوجسسلا

فقوتي ل لمألإ
ر˘ه˘ق˘لا˘ب ر˘ع˘سشي نا˘˘كف هد˘˘لاو ا˘˘مأا

هدي ناك امئاد دهاع نأل ديدسشلا
هلاقتعا نم نيماع دعبو ،ىنميلا

ةدسش نم ىكبو دحأا موي يف هراز
لا˘ق ه˘لز˘ن˘م˘ل دا˘ع ن˘˘ي˘˘حو ،هر˘˘ه˘˘ق
دهاعل يل ةرايز رخآا هذه ةدلاولل
فلخ Óبكم هتيؤور ىلع ىوقأا Óف
ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ي˘˘فو ،نا˘˘ب˘˘سضق˘˘لا
ملظ وكسشت اهئرابل هحور تسضاف
اماع94 رمع يف وهو نيملاظلا
ط˘˘غ˘˘سضلا لا˘˘كسشأا ن˘˘مو .ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ةلئاعلا اهل تسضرعت يتلا يسسفنلا

قÓغإل لÓتحلا تلواحم تناك
؛ح˘ل˘سسم˘لا تن˘م˘˘سسألا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لز˘˘ن˘˘م
لزنملا نأل لسشفلاب تءاب اهنكلو
ترمو .اهمسساب Óجسسم نكي مل
نيّرمألا يناعي دهاعو تاونسسلا

؛دمع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإلا ءار˘ج
نم يناعي ةليوط ةرتفل يقب ثيح
ثار˘˘ت˘˘˘كلا نود ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا را˘˘˘ثآا
ا˘هد˘ع˘ب أاد˘بو ،ة˘ي˘ح˘سصلا ه˘ت˘لا˘˘ح˘˘ب
ملآاو لورت˘سسي˘لو˘كلا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ث˘˘ل˘˘لاو نا˘˘ن˘˘سسألا

هتلئاع نع اهيفخي يتلا ضضارمألا
ف˘ي˘سضتو .ق˘ل˘ق˘لا˘ب ر˘ع˘سشت ل ي˘ك
Óف امامت ةسصقان انتايح »:هتدلاو
عيمج جوزت ؛حرفلا معطب رعسشن
،ادبأا ةديعسس ريغ يننكلو يئانبأا

و˘ه˘طأل خ˘ب˘ط˘˘م˘˘لا تل˘˘خد ا˘˘م˘˘ل˘˘ك
ا˘م˘ل˘كو د˘ها˘ع تر˘كذ˘˘ت ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا
تدلخ املكو هتركذت تظقيتسسا
،يتليخم يف هتروسص تناك مونلل

ةظحل رظتننو ادبأا انع بيغي ل
غرا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘بو قو˘˘˘˘˘˘سشب جر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
يلا˘ي˘خ˘لا م˘كح˘لا م˘غرو.«ر˘ب˘سصلا

فور˘ظ˘لاو ة˘ي˘سسا˘ق˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإلاو
دلاولا نادقفو ةئيسسلا ةيلاقتعلا
Ó˘˘مأا د˘˘ق˘˘ف˘˘ي م˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘سسألا نأا لإا
ى˘لإا ه˘ن˘ج˘سس لّو˘ح ل˘ب ؛ة˘ير˘ح˘˘لا˘˘ب
لسصحو ةسساردلا˘ب عر˘سشو ة˘ح˘ن˘م
مث ةماعلا ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع
تاسساردلا اهدعبو ضسويرولاكبلا
تادا˘ه˘سش ى˘ل˘ع ل˘سصحو ،ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا

ق˘نا˘ع˘تو ةد˘ع تارود ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك
 .ءامسسلا هتايونعم

تاو˘˘˘ق نا :ر˘˘˘ي˘˘˘˘سسألا يدا˘˘˘˘ن دا˘˘˘˘قأا
تل˘ق˘ت˘عا ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
ءاثÓثلا موي رجفو ،ةيسضاملا ةليللا
(71)51/21/0202 ق˘فاو˘م˘لا

ةدلاو مه˘ن˘ي˘ب ة˘ف˘سضلا ن˘م ا˘ًن˘طاو˘م
تز˘˘كر˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ت˘˘فو د˘˘ي˘˘ه˘˘سش
ةد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يدان لاقو .ضسدقلا يف ةيواسسيعلا
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م ةر˘سشع نإا ،ر˘ي˘سسألا

ي˘ف ا˘مز˘حو ة˘يوا˘سسي˘˘ع˘˘لا ي˘˘تد˘˘ل˘˘ب
،هيتف مهنيب مهلاقتعا ىرج ضسدقلا

دمحمو ،ردب ىسسيع دمحم :مهو
ىسسوم دمح˘مو ،ى˘ف˘ط˘سصم م˘ث˘ي˘ه
،ىفط˘سصم يدا˘ف مدآاو ،ى˘ف˘ط˘سصم
دم˘ح˘م ى˘ت˘ف˘لاو ،ضشيورد د˘ي˘سشرو
ي˘حور ه˘ق˘ي˘ق˘سشو ،را˘ي˘ج˘لا ر˘˘سسا˘˘ي
،ضسابرد ناطلسس دومحمو ،رايجلا

نمو ،ديبع ةزم˘ح د˘م˘ح˘م ى˘ت˘ف˘لاو

ل˘ق˘ت˘عا ضسد˘ق˘لا ي˘˘ف ا˘˘مز˘˘ح ةد˘˘ل˘˘ب
ةد˘لاو ،نا˘ع˘ن˘ك ءÓ˘˘ج˘˘ن لÓ˘˘ت˘˘حلا
زجتحاو ،نا˘ع˘ن˘ك د˘م˘ح˘م د˘ي˘ه˘سشلا

ىر˘جو نا˘˘ع˘˘ن˘˘ك ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ه˘˘جوز
 .اًقحل هنع جارفإلا

ىلعأا نأا ىلإا ريسسألا يدان تفلو
زكرتت ضسدقلا يف تلاقتعا ةبسسن
رهسش ي˘ف˘ف ،ة˘يوا˘سسي˘ع˘لا ةد˘ل˘ب ي˘ف
،يسضاملا  ربمفون / يناثلا نيرسشت

اميف .لاقتعا ةلاح (15) اهيف لجُسس
ميخم نم نينطاومل لاقتعا ىرج
ةزمح :امهو محل تيب يف ةدياع
رسصتنمو ،(ا˘ًما˘ع62) رور˘˘سس و˘˘بأا

 .(اًماع42) رورسس وبأا ضضاير
ليلخلا لامسش بورعلا ميخم نمو
حابر نينطاوملا لÓت˘حلا ل˘ق˘ت˘عا
وبأا رباج دمحمو ،تÓيسضفلا لÓب
ميخملا نأا ًاملع ،(اًماع23) لسس

ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سصت˘˘م ةر˘˘ي˘˘تو د˘˘˘ه˘˘˘سشي
 .ًارخؤوم لاقتعلا تايلمع
ا˘ير˘كز :ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘لإا فا˘سض˘ُي
نم ةنسسام˘سش م˘ي˘هار˘بإاو ،ضسا˘ح˘ن˘لا

 .ةريبلاو هللا مار
لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘ق نأا ى˘˘لإا را˘˘˘سش˘˘˘ُي
ءاسسم نم رخأاتم تقو يف تلقتعا
71) دومحم دمحأا رمع ىتفلا ضسمأا

.ضسدقلا نم (اًماع

ىرشسألإ مÓعإإ بتكم  :ريرقت

ة˘ق˘سسا˘ب˘لا تا˘˘ما˘˘ق˘˘لا ةر˘˘سضح ي˘˘ف
خو˘˘˘م˘˘˘سشلاو ضسف˘˘˘ن˘˘˘لا تاز˘˘˘يز˘˘˘˘ع
تار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسألا ءا˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘كلاو
تلارنج تادجاملا تاينيطسسلفلا
يف تاع˘با˘ق˘لا دو˘م˘سصلاو ر˘ب˘سصلا

تاما˘ه˘لا ي˘ن˘ح˘ن˘ت دو˘سسألا ن˘ير˘ع
ًلÓ˘جإا ن˘ه˘˘ل ضسوؤور˘˘لا أا˘˘طأا˘˘ط˘˘تو
يروط˘سسلا ن˘هدو˘م˘سصل ًارا˘ب˘كإاو
م˘حÓ˘˘م˘˘لا عورأا نور˘˘ط˘˘سسي ن˘˘هو
ةيحسضتلاو دومسصلا يف ةيلوطبلا

ىوق ةهجاوم يف مادقإلاو ءادفلاو
ي˘˘ف ناود˘˘ع˘˘لاو ر˘˘سشلاو ي˘˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘لا
,رسسألا عÓقب ةهجاوملا تاحاسس
تادجاملا يتاوخأا دجامألا يتوخإا
امف لسضافألا يتبحأا ءارقلا يئازعأا
ط˘ي˘ل˘˘سست و˘˘ه مو˘˘ي˘˘لا هدد˘˘سصب ا˘˘نأا
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ءو˘˘˘˘سضلا
زاربإا يف ةل˘سصاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإلا

تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسألا ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
تاد˘˘جا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
بهايغ يف تايسسنملاو تابذعملا
ي˘˘تاو˘˘ل˘˘˘لاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا نو˘˘˘ج˘˘˘سس
ةو˘سسقو م˘لألاو رار˘م˘لا ن˘عر˘ج˘ت˘˘ي
نا˘˘˘ج˘˘˘سسلا تور˘˘˘ب˘˘˘جو ن˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا

ا˘˘ه˘˘تدور˘˘بو ن˘˘يزا˘˘نز˘˘لا ة˘˘بو˘˘طرو
نهما˘ظ˘ع ر˘خ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘ظ˘م˘لا

نم لكأات يتلا ديدحلا نابسضقو
تاو˘ن˘سسو ة˘ف˘ي˘ع˘˘سضلا ن˘˘هدا˘˘سسجأا
نهبابسش ةرهز ىن˘ف˘ت ي˘ت˘لا ر˘م˘ع˘لا

ن˘˘ه˘˘لا˘˘مآاو ن˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عأا بوذ˘˘˘تو
نوجسسلا نابسضق فلخ نهمÓحأاو
نهنمف ةيليئارسسإلا تÓق˘ت˘ع˘م˘لاو
يه نَمو ةحيرجلاو تخألاو مُألا

,ةلوفطلا نسس نم روهزلا رمع يف
«يئر˘م˘لا مÓ˘عإلا ى˘ل˘ع ها˘ف˘سسأا او
» عومسسملا مÓعإلا «نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ل يذلا ءورقملا مÓعإلا «ةعاذلا
ن˘م ة˘ع˘سساو ة˘حا˘سسم ن˘ه˘˘ل در˘˘ف˘˘ي
نهركذتي لو ةيمÓعإلا ةيطغتلا
جار˘فإلا وأا ن˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘ن˘˘ع لإا

دنع نهلاقتعا نوكي دقو ،نهنع
كّرحي ل رباع ربخ درجم ضضعبلا
هتلوجر ةوخنو مئانلا هريمسض هيف
عاو˘˘نأا ع˘˘˘سشبأل ن˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م
ة˘نا˘هإلاو ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لاو بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا

د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو زاز˘˘ت˘˘بلاو لز˘˘˘ع˘˘˘لاو
ضشر˘ح˘ت˘لاو ي˘سشحو˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘عإلاو
تحت لذملا ضشيتف˘ت˘لاو ي˘سسن˘ج˘لا

ةاعارم نود ,نيدÓجلا طايسس عقو
,ةسصاخلا نهتاجايتحاو نه˘ت˘ثو˘نأل
ف˘ط˘ت˘خ˘ي لÓ˘ت˘حلا لاز˘ي ل ثي˘ح
يف ن˘ع˘ب˘ق˘ي ن˘لز˘ي ا˘م ةر˘ي˘سسأا83
فورظ لظ يف لÓتحلا نوجسس
32 نهنيب ًامأا21 ّنهنم ,ةيسساق
ةتوافتم ًا˘ما˘كحأا ن˘ي˘سضق˘ي ةر˘ي˘سسأا
ق˘˘ح˘˘ب رد˘˘سص ا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ُح ن˘˘˘هÓ˘˘˘عا
،تا˘˘˘يود قور˘˘˘سش ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسلا

نيتموكحم˘لا دا˘ي˘ع و˘بأا Ó˘ي˘تا˘سشو
،اماع61 ةدمل نجّسسلاب
˘مÓ˘عإلا با˘ح˘˘سصأا ًا˘˘يو˘˘سسو ًا˘˘ع˘˘م
توسص ءÓعإا يف ةرحلا مÓقألاو
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘سسألا
لك يف نهئامسسأا عفرو تادجاملا

ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘سصن ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كم
ى˘˘لإا فو˘˘قو˘˘لاو ن˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘نا˘˘˘سسمو
لÓ˘ت˘حلا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ن˘ه˘ب˘نا˘˘ج

«ةيزانلا نوجسسلا ةحلسصم ةرادإا»
مههوجو نع ماثللا ةلازإا لجأا نمو
ةرادإا تاسسرامم حسضفو ةحيبقلا
.نهقحب نوجسسلا

ضضاير ءارسسإا ةيسسدقملا ةريسسألاو
ة˘ت˘سسلا ه˘ن˘بأا » ضصي˘با˘ع˘ج ل˘ي˘˘م˘˘ج
تاريسسألا دحأا يه ًاعيبر نوثÓثو
يتاوللا تادجاملا تاينيط˘سسل˘ف˘لا
نوجسس بهايغ يف ملألا نعرجتي
ًادج ريرم عقاو نسشيعيو لÓتحلا

ددهي يذلا ضضرملا ةقرطم نيب ام
لÓتحلا لهاجت نادنسسو نهتايح
ًايلاح ةعباقلاو ةيمويلا نهتاناعمل
تهنأا يتلاو (نومادلا) نجسس يف
اهما˘ع ءار˘سسإا ة˘ح˘ير˘ج˘لا ةر˘ي˘سسألا
ضسداسسلا اهماع تلخدو ضسماخلا

نو˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ًا˘م˘كح ي˘سضق˘ت ي˘˘ه˘˘ف ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
تيسضمأاو اماع رسشع انثا نجسسلاب
نم ماوعأا ضسمخ نآلا ىتح مهنم
,ءيطبلا لتقلا
ءار˘سسإا ‐:ة˘ي˘سسد˘ق˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سسألا ‐
ضصيباعج ليمج ضضاير
م22/7/4891 ‐:دÓيملا خيرات ‐
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ‐: ة˘˘˘ما˘˘˘قإلا نا˘˘˘كم ‐
«ركملا لبج» ضسدقلا
ةجوزتم ‐:ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘لا˘ح˘لا ‐
مسصتعملا همسسا نبا اهيدلو مأاو
.هللاب
اهميلعت تقلت ‐:يملعلا لهؤوملا ‐
يداد˘عإلاو ي˘ئاد˘ت˘بلا ي˘˘سسارد˘˘لا

ة˘˘ير˘˘ق ضسراد˘˘م ي˘˘˘ف يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
ةيناثلا ةنسسلا يف تسسردو ،ناولسس

تي˘ب ةد˘ل˘ب ي˘ف ة˘ي˘ل˘هألا ة˘ي˘ل˘˘كلا˘˘ب
ضصسصخت ضسدقلا ي˘لا˘م˘سش ا˘ن˘ي˘ن˘ح
ىلع ةلسصاحو ،ةسصا˘خ˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
لمعت تناكو ضسويرولاكب ةداهسش
تايلاعفلا بناج ىلإا نيّنسسملا عم
ضسراد˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘لا

..تاسسسسؤوملاو
˘˘˘˘˘˘‐:لا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘علا خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ت ‐
م11/01/5102
نومادلا ‐:لاقتعلا ناكم ‐
ةلواحم ‐:اهيلإا هجوملا ةمهتلا ‐
لÓخ نم دوهي لتق ةيلمع ذيفنت
زاغ ةبوبنأا ريجفت
 ًاماع11 ‐:مكحلا ‐
ةريسسألا ق˘ح˘ب ‐:ة˘م˘لا˘ظ تاءار˘جا
بحسسب لÓتحلا ماق ثيح ءارسسإا
عنمو اهنم يحسصلا نيمأاتلا ةقاطب

دقو تارم ةدع اهيوذ ةرايز اهنع
اهنبا ةرايز ن˘م لÓ˘ت˘حلا ا˘ه˘مر˘ح
ة˘ياد˘ب ة˘ل˘يو˘ط ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل م˘˘سصت˘˘ع˘˘م
لمحي ل هنأا ةجحب كلذو لاقتعلا
اهل حمسسو داع هنكل  «ةيوه مقر»
. ةدعابتم تارتف ىلع هتيؤورب
ءار˘˘سسإا ‐: ةر˘˘˘ي˘˘˘سسألا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا ‐
ضصيباعج
ةريسسألا لÓتحلا تاوق تلقتعا
ءار˘˘˘سسإا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

قار˘˘˘ت˘˘˘حا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب م11/01/5102
برق اهدوقت تناك يتلا اهتبكرم
ة˘لوا˘ح˘م د˘ن˘عو «م˘uي˘عز˘لا» ز˘˘جا˘˘ح
ذا˘ق˘نإل ا˘ه˘ترا˘ي˘˘سس ن˘˘م ا˘˘ه˘˘جور˘˘خ
يف بسش يذلا قيرحلا نم اهسسفن

حامسسلا لÓتحلا ضضفر اهدسسج

ي˘˘ف ل˘˘ع˘˘ت˘˘سشت را˘˘ن˘˘لا كر˘˘تو ا˘˘ه˘˘ل
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس تعدأاو ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ب
ة˘م˘ه˘ت ا˘نا˘ت˘˘ه˘˘ب و اروز لÓ˘˘ت˘˘حلا

ضسهد ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
زجاحلا ىل˘ع ا˘ه˘ت˘ب˘كر˘م ة˘ط˘سساو˘ب
ىلا اهرثا ىل˘ع تل˘ق˘نو «م˘uي˘عز˘لا»
دقو مراك نيع اسساده ىفسشتسسم
رهسشا3 ىفسشت˘سسم˘لا ي˘ف تث˘كم
اهلقن لبق ،اهتلاح اهتبوعسصل ًارظن
م˘˘˘غر «نورا˘˘˘سشلا» ن˘˘˘ج˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘لا

ىف ىفسشتسسملا يف ءاقبلل اهتجاح
ةدمل نجسسلاب اهيلع مكحو ،هنيح
اهرادقم ةيلا˘م ة˘مار˘غو ًا˘ما˘ع11
ربوتكأا7 ي˘ف ل˘˘كي˘˘سش ف˘˘لأا05
6102. 
ةر˘˘ي˘˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ضصيباعج ءارسسإا ‐:ةحيرجلا
ةباسصإÓل ءارسسإا ةريسسألا تسضرعت
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا ن˘˘˘م قور˘˘˘ح˘˘˘ب
ءاحنأا ةفاك يف ةثلاثلاو ةيناثلاو
ملآا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘تو ا˘هد˘سسج
ديدعلل جاتحتو قورحلاو حورجلا

لكسشب ةيحار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م
ع˘با˘سصألا ل˘˘سصف ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا ل˘˘جا˘˘ع
ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘عو فار˘طا بي˘˘كر˘˘تو
يجراخلا ةيوسشتلا جÓعو فنألا

ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘عو نا˘ن˘˘سسلا جÓ˘˘عو
لطامت نوجسسلا ةرادإا نأا لإا مفلا
،اهل مزÓلا جÓعلا ميدقت يف
ا˘نار˘˘سسأل ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
‐تادجاملا ا˘ن˘تار˘ي˘سسأاو ل˘سساو˘ب˘لا

ى˘˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘˘سشلاو
.ةفلتخم ضضارمأاب نيباسصملا

ةدوف ميهإربإإ يماشس : ملقب

ةيتفو ديهسش ةدلاو مهنيب ةفسضلا نم اًنطاؤم(71) لقتعت لÓتح’ا تاؤق

صصيباعج ءإرشسإإ ةحيرجلإ ةريشسألإ

( م0202‐ م4891) نيلت ’ ةميزعو خؤمسش نؤجسسلا نابسضق فلخ نيطسسلف تادجام
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لبقملإ يرفيف ةرودل ابشسحت
جردي تليسسمسسيتب ينهملا نيؤكتلا
ةيتامؤلعملا ةمظنأ’ا ةنايسص ضصسصخت

ينطولا دهعملا ريدم فسشك
نيهمتلاو ينهملا ن˘يو˘كت˘ل˘ل
ة˘˘يلو˘˘ب د˘˘ما˘˘ح ن˘˘يد˘˘لا جا˘˘ت
،دمحم لهم نب تليسسمسسيت
قحت˘ل˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ه˘نأا
ضصبرتم085 نم رثكأا مويلا
دهعملا˘ب ن˘يو˘كت˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب كلذو
ذ˘ن˘م ه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ن˘يو˘كت˘˘لا
ببسسب طرافلا ضسرام رهسش
ريدم راسشأاو ،انوروك ةحئاج
ةد˘ع ع˘سضو م˘ت ه˘نأا د˘ه˘ع˘م˘˘لا
ةرور˘ي˘سس نا˘˘م˘˘سضل ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
فدهب ةي˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ءا˘ب˘عألا ءا˘ه˘نإا
عئاسضلا طرا˘ف˘لا ي˘سساد˘سسل˘ل
يتلا عورفلا جيوفت لÓخ نم
نامسضل اريبك دادعت يوحت
ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا

ءاطعإا اذ˘كو ،ن˘ي˘ن˘ه˘م˘ت˘م˘لاو
ةيلهأاتلا ضسيياقمل˘ل ة˘يو˘لوألا
عيمج ةجمرب عم ةيسساسسألا

ةيقيبطت˘لا لا˘م˘عألا ضصسصح
اهمعدو ةهجوم˘لا لا˘م˘عألاو
دامتعلاو ةيرظنلا ضسوردلاب

ةيقرولا تاعو˘ب˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع
Ó˘سضف ،ة˘ي˘م˘قر تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لاو
م˘ئا˘عد˘لا ر˘سشن م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘ل˘ع
ديفوك نم ةياقولل ةيمÓعإلا

ي˘مÓ˘عإا ل˘ي˘لد ع˘سضوو91
،دهعملا يداترم عيمج ةدئافل
زر˘˘˘بأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
نم ديزأا نكمت˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

يسسادسسلا يف نوكتم061
ينقت ىوت˘سسم˘لا ن˘م ر˘ي˘خألا
اسصسصخت21 ن˘م˘˘سض ما˘˘سس
ن˘˘م طا˘˘م˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ب
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ةر˘˘كذ˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘˘م

فور˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
ناوج ره˘سش لÓ˘خ ة˘يزار˘ت˘حإا
121 ـل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب طرا˘˘ف˘˘لا

،ضسرا˘˘م ةرود ن˘˘ع ر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م
بل˘غأا ن˘˘كم˘˘ت ي˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
بح˘سس ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
فرظ يف ةيئاهنلا تاداهسشلا
عير˘سست ل˘سضف˘ب د˘حاو ر˘ه˘سش
ءاسضمإلاو راد˘سصإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نيسصبرتملل حامسسلا لجأا نم
ي˘فو ،ل˘غ˘سشلا م˘لا˘ع جو˘لو˘˘ب
لهم نب فسشك قايسسلا تاذ
د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ةرادإا نأا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
ضصسصخ˘˘˘ت جاردإا تحر˘˘˘ت˘˘˘˘قا

ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص ل˘˘˘م˘˘˘سشي د˘˘˘يد˘˘˘ج
ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألا

لوألا ماسس ي˘ن˘ق˘ت ىو˘ت˘سسم
اذ˘هو ة˘يلو˘لا˘ب ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
ينهملا لو˘خد˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب
ثيح ،لبقملا يرفيف ةرودل

ةرودل ضضروعلا ليلد لمح
د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
د˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ضصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تاسصسصخت7 ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
بعسش5 ىلإا يمتنت ةددجتم
ىلع ءانب تءاج ىتلاو ةينهم
تا˘ي˘سصو˘سصخو تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م
حارت˘قا م˘ت ثي˘ح˘ب ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
،ىربكلا تاعارزلا ضصسصخت
د˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا بي˘˘˘كر˘˘˘ت
ط˘م˘˘ن ن˘˘م˘˘سض ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت˘˘لاو
ي˘فو يرو˘سضح˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘يو˘كت˘لا ط˘˘م˘˘ن
ر˘ي˘سسم حار˘ت˘قا م˘ت ن˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا
ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلا ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘سشأا
ي˘ف د˘˘عا˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
. ،ةيناويحلا ةحسصلا

ديمح.ز

لبقملإ يفناج32 ةياغل هتايلاعف لشصإوتت
قاورب يليكسشتلا نفلل ضضرعم ةماقإا

ةمسصاعلاب ةفاقثلا رسصقب ةياب
ر˘سصق˘ب ة˘يا˘ب قاور ن˘سضت˘ح˘ي
رئازجلاب ايركز ىدفم ةفاقثلا
مدقي اينف اسضرعم ،ةمسصاعلا

ن˘˘م ة˘˘م˘˘خ˘˘سض ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
ي˘ف تعو˘ن˘ت ي˘ت˘لا تا˘حو˘ل˘لا

اهناولأاو اهتاينقتو اهعيسضاوم
ءاسسفيسسف ةياهنلا يف لكسشتل
ن˘ي˘نا˘˘ن˘˘ف تا˘˘عاد˘˘بإل ة˘˘ع˘˘ئار
.بناجأاو نييرئازج
،م˘لألا م˘˘غر» را˘˘ع˘˘سش تح˘˘تو
اذ˘ه مد˘ق˘˘ي «ل˘˘مألا ا˘˘ن˘˘ت˘˘سشير
ىلع تفرسشأا يذلا ضضرعملا
ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو ه˘˘ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت
ةدود ن˘ب ة˘كي˘˘ل˘˘م نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
لامعألا نم ةعونتم ةليكسشت
نينانف ةسشير ا˘ه˘تد˘سسج ي˘ت˘لا

ا˘هر˘ح˘سسب بل˘ج˘ت ن˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م
ر˘ئاز˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘فر˘حو ا˘ه˘˘ناو˘˘لأاو
ناكرأا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف لاو˘ج˘ت˘ل
قا˘سشع ف˘سشت˘كيو.قاورلا
عو˘ن˘ت ي˘ف ي˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ف˘لا

ة˘سضور˘ع˘م˘لا  لا˘م˘عألا ءار˘ثو
ىدل ،قلأا˘ت˘م˘لا ي˘ن˘ف˘لا ضسح˘لا
او˘ق˘ل˘طأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا
يف ريبعتلل مه˘لا˘ي˘خ˘ل نا˘ن˘ع˘لا
م˘˘ه˘˘لا˘˘مأا ن˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘عاد˘˘˘بإا

ةقر˘ب م˘ه˘مو˘م˘هو م˘ه˘مÓ˘حأاو
ىلع ىفسضأا فهرم ضساسسحإاو
.ةيبذاجو ءفد ناكملا

يف ةسضورعملا لامعألا زمرت
لبقملا رياني32 ةياغل قاورلا
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م قا˘فآاو ءا˘م˘ت˘نا ى˘˘لإا

دكأاتيو اهباح˘سصأل ةز˘ي˘م˘ت˘مو
بي˘˘لا˘˘˘سسألا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذ
ثيح ،ةلمعتسسملا تاينقتلاو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘حو˘˘ل˘˘˘لا تعو˘˘˘ن˘˘˘ت
نيب ل˘م˘ع001لا تزوا˘ج˘ت
يز˘˘˘مر˘˘˘لاو يد˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

نفو تسضرع امك يريبعتلاو
ن˘م دد˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا
. ةعونتملا تاتوحنملا

تا˘˘حو˘˘ل˘˘لا تر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا د˘˘˘قو
نم ضضرعم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘˘عألا عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ا˘ي˘ل˘ي˘سش ى˘ق˘ت˘ل˘م ي˘ف تكرا˘سش
يذلا ةليمجلا نونفلل يلودلا
9102 ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ي˘˘ف م˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘ل˘سشن˘خ˘˘ب
ةيليكسشت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل تا˘سسم˘ل
داوف اهسسأارت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘سشن˘خ˘ب
نيكراسشملا نيب نمو.عÓب
يعام˘ج˘لا ضضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف
ةقباسسم يف ثÓثلا تازئافلا

فنسص يف يسشاعم يلع ةزئاج
رون نهو ةيلي˘كسشت˘لا نو˘ن˘ف˘لا
ن˘ب ة˘ل˘ب˘عو ة˘ل˘˘تو˘˘سش ىد˘˘ه˘˘لا
.لابرد ةيداسشو ةبيعسش

صس.نيريشس

ةيلولإ يبتتكم ةدئافل ريدقت ىشصقأاك

ةديلبلاب نانيؤبب لبقملا يرفيف «لدع» نكسسم فلأا عيزؤت
ةزجنملإ «لدع» راجيإلاب عيبلإ ةغيشص نم ةينكشس ةدحو000.1 ميلشست نع ،رشصيون لامك ،ةديلبلإ ةيلو يلإو نلعأإ

.ةيلولإ يبتتكم ةدئافل ريدقت ىشصقأاك لبقملإ ريإربف رهشش علطم نانيوب ةديدجلإ ةنيدملإ ىوتشسم ىلع

ةيفحسص ةود˘ن˘ل ه˘ط˘ي˘سشن˘ت ىد˘لو
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ر˘˘ق˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ةيلولل نييفحسصلاو نيل˘سسار˘م˘لا

دهع˘ت ،ن˘كسسلا ف˘ل˘م˘ل تسصسصخ
ر˘خآا م˘ي˘ل˘سست»ـب ر˘سصيو˘˘ن ي˘˘لاو˘˘لا

005.4 عقوم تانكسس نم ةسصح
نانيوب ةديدجلا ةنيدملاب نكسسم
ةدحو000.1 م˘˘˘سضت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
رهسش علط˘م ،ة˘يلو˘لا ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل
عم ،«ةلبق˘م˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ر˘يار˘ب˘ف
ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف عر˘˘سش ه˘˘نأا م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ىوتسسم ىلع ةزجنملا تانكسسلا

تسصسصخ يذ˘˘لا ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل ه˘ن˘م ة˘˘سصح
ربمفون ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
.مرسصنملا

تاذ ف˘سشك ،قا˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
زاجنا لاغسشأا ثعب نع لوؤوسسملا

ةغيسصلا تاذ نم ةدحو000.4
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘طو˘˘ت م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا

(ابر˘غ) ة˘فر˘عو˘ب ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ىر˘˘خأا005.1و
يبتتكم ان˘ئ˘م˘ط˘م ،(لا˘م˘سش)و˘ما˘ت
عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا

.مهتدئافل لماكلاب ضصسصخم
لاغسشأا ثعب اسضيأا ابيرق متيسس امك
نم ةدحو005.1 عورسشم زاجنا

دامح يديسس ي˘ح˘ب لد˘ع ة˘غ˘ي˘سص
ضصسصخملا (اقرسش) حاتفم ةيدلبب

،ةمسصاعلا رئازجلا يبتتكم ةدئافل
هذه ىلع طغسضلا فيفخت فدهب
ضصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا
ع˘يرا˘سشم˘˘لا ن˘˘ي˘˘طو˘˘ت˘˘ل را˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةغيسص اه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘ي˘ن˘كسسلا
.رسصيون فيسضي ،راجيإلا˘ب ع˘ي˘ب˘لا

لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘فو
يبتتكم نم ددع ليوحت ةيناكما
ناحرسس يديسس عقوم نم ةيلولا
نمم نانيوب ةديدجلا ةنيدملا وحن
ضصوسصخلا اذه يف تابلط اومدق
تا˘ف˘قو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا او˘م˘˘ظ˘˘نو
ر˘ق˘م ما˘مأا ءاو˘˘سس ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

ديع˘سسب ة˘لا˘كو˘لا ر˘ق˘م وأا ة˘يلو˘لا
دكأا ،(ةمسصاعلا رئازج˘لا) ن˘يد˘م˘ح
،«ر˘مألا اذ˘ه ة˘لا˘ح˘ت˘سسا» ر˘سصيو˘˘ن

ربتعت» هيجوتلا ةيلمع نأا ىلإا اتفل
امك.«لدع ةلاكو تايحÓسص نم
نع لوألا يذيفنتلا لوؤوسسملا دكأا
ىلإا نيهجوملا ةيبلاغ نأا ةيلولا

يذاحملا نا˘حر˘سس يد˘ي˘سس ع˘قو˘م
نوسضار نانيوب ةديدجلا ةنيدملل

نم هربتعا يذلا عقوملا اذه نع
لد˘˘ع تا˘˘ن˘˘كسس ع˘˘قاو˘˘م ن˘˘˘سسحأا
ه˘ط˘بر م˘ت˘ي˘سس يذ˘لاو ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ق˘ير˘ط˘لا˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب

ل˘ق˘ن˘ت ل˘ي˘ه˘سست فد˘ه˘ب جودز˘م˘لا
زربأا نم» دعي ه˘نا ا˘م˘ل˘ع ه˘ي˘ن˘طا˘ق
.«هيلإا نيهجوملا تلاغسشنا

بوبق داعشس

قلطنت ليحرتلإ ةيلمع
نم ءاهتنلإ دعب ةرششابم

ةيجراخلإ ةئيهتلإ لاغششأإ

ةدحو055 عيزؤت
غيسصلا فلتخمب ةينكسس
 ضسادرمؤب  تايدلب ربع

يحي صسإدرموب ةيلو يلإو نأامط
تاطلشسلإ نأإ نكشسلإ يبلاط ،نتايحي
عيزوت ةلشصإوم ىلع لمعت ةيلحملإ
تناك املك غيشصلإ فلتخمل تانكشسلإ
نأإ إركذم ، عيزوتلل ةزهاج عيراششملإ

ةريتوب ريشست تاششرو ةدع كانه
يتلإ جمإربلإ هذه زاجنل ةلوقعم
رخأاتلإ بابشسأإ اعجرم ةلجشسم تناك
صضعب ىلإإ ميلشستلإ ةيلمع يف
،راقعلإ صصقنو ةينقتلإ لكاششملإ

انوروك ةمزأاب ةطبترم ىرخأإو
نم رخأإ يذلإ يحشصلإ رجحلإ ريبإدتو
.ةيجراخلإ ةئيهتلإ لاغششأإ زاجنإ

055 عيزوت ةيلمع لÓخ إذه ءاج
غيشصلإ فلتخمب ةيناكشس ةدحو
ةينكشس ةدحو801 نيب ام تعزوت
يراجيلإ يمومعلإ نكشسلإ ةغيشصب
ةينكشس ةدحو962و ،ةيلغب ةيدلبب
يمومعلإ يوقرتلإ نكشسلإ ةغيشصب
PPLةدحو84و يدامح ةيدلبب
يوقرتلإ نكشسلإ ةغيشصب ةينكشس
ةفاشضإإ ،وإودوب ةيدلببAPL معدملإ
ةدئافل ةدافتشسإ ررقم521 عيزوت ىلإإ

فلتخمب يفيرلإ نكشسلإ يبلاط
هذه نأإ ىلإإ إريششم ،ةيلولإ تايدلب
ةلحرم يف ايلاح ةدوجوملإ تانكشسلإ
زاغو ءام ةفلتخملإ تاكبششلاب طبرلإ

يتلإ تÓئاعلل اشساشسأإ ةهجوم ريهطتو
ةيلمعلإ ،ةششه فورظ يف صشيعت
صسإدرموب ةيلو يلإو اهيلع فرششإ

صسلجملإ صسيئر ةقفر نتايحي ىيحي
ةناق  نيدلإ زع يئلولإ يبعششلإ

رشضخل نب ىشسيع ذاتشسألإ روشضحب
فلكملإ ةيروهمجلإ صسيئر راششتشسم
ريدملإو ايإوزلإو ةينيدلإ تايعمجلاب
ةيقرتلل ةينطولإ ةشسشسؤوملل ماعلإ
تاطلشسلإ بناج ىلإإ،ipnE ةيراقعلإ
ءاشسؤور إذكو ةيلحملإو ةينمألإ
يلإو دكأإ امك.تايدلبلإو رئإودلإ

ليحرتلإ ةيلمع نأإ  اشضيأإ صسإدرموب
نم ءاهتنلإ دعب ةرششابم لشصإوتتشس
ءايحأÓل ةيجراخلإ ةئيهتلإ لاغششأإ
لاغششألإ اهب تهتنإ يتلإ ةينكشسلإ

ةدحو فلآإ8 يلإوحب ةردقملإو
فلآإ5 نم رثكأإ نأإ افيشضم ،ةينكشس
تناك غيشصلإ عيمجب ةينكشس ةدحو
إرخؤوم تقلطنإو لاغششألإ اهب ةفقوتم
ناكشس قايشسلإ تإذ يف انئمطم
نأاب ،مهتاناعم مهفت نيذلإ تاهيلاششلإ

8 نم رثكأإ عيزوتب موقتشس هحلاشصم
تاهيلاشش ناكشسل0024 اهنم نكشس فلأإ

.نكشسلإ يبلاطل ىرخأإو
نيمأإ ةريشصن

ينهملإ لوخدلل ريشضحتلإ بناج ىلإإ
ناسسملت يلاو ةلواط ىلع يسسردملا لقنلاو ماعطإ’ا فلم

ىلع ،ناسسملت ةيلو يلاو فرسشأا
يئلولا يذيفنتلا ضسلجملا لاغسشأا

تا˘ف˘ل˘م ةد˘˘ع˘˘ل ضصسص˘˘ُخ يذ˘˘لاو
‐ يسسردملا ماعطإلا» اهنم ركذن
ة˘ئ˘فد˘ت˘˘لا ‐ ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
لوخد˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
.»0202/1202 ينهملا نيوكتلا

ىلع هراوطأا ترج يذلا ءاقللا اذه
تار˘سضا˘ح˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق ىو˘˘ت˘˘سسم
هرسضح يئلولا يبعسشلا ضسلجملل

يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر نم لك
نو˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا ،ي˘˘ئلو˘˘لا
ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘سسؤور ،نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

.تايدلبلاو
يلاولا حلأا ةيحات˘ت˘فا ة˘ل˘خاد˘م ي˘ف
ةغلاب ةيمهأا ءاطعإا ةرورسض ىلع
ةيوبرتلا ةموظنم˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع
قيرط نع ةيلولا ىوتسسم ىلع
خانم ريفوت ةيغب دوهجلا ةلسصاوم
ىلع ذي˘مÓ˘ت˘لا ضسرد˘م˘ت˘ل م˘ئÓ˘م
بناج ىلإا راوطألا لك ىوتسسم
تدافتسسا ثيح ،يسسردملا لقنلا
0202 ة˘ن˘سس ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘يلو˘لا

تÓفاح نم ةربتعم ةسصح ىلع
اهعيزوت مت يتلا يسسردملا لقنلا

فوسسو ةيلولا تايدلب لك ىلع
ىرخأا تابكرم لابقتسسل علطتت
نيكمتو عاطقلا اذه معد دسصق
يف مهسسورد ة˘لواز˘م ن˘م ا˘ن˘ئا˘ن˘بأا

ةمهاسسملاب اذهو ،ةبسسانم فورظ
ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ن˘˘م م˘˘ي˘˘عد˘˘تو
ةئيهتلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
.ةينارمعلا

نم ضصاخ رير˘ق˘ت م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ك
نمسضت˘ي ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘نا˘مألا فر˘ط
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا لو˘ح ل˘ما˘سش ضضر˘˘ع

بناج ىلإا ةيبرتلا عاطقب ةسصاخلا
لكاي˘ه˘لاو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا مÓ˘ت˘سسا
.عاطقلا اذهب ةقلعتملا
مامأا ضشاقنلا حتف حرطلا اذه دعب
ءا˘˘سسؤور در˘˘سسأا ثي˘˘ح ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
تلاغسشنإلا نم ديدعلا تايدلبلا
لو˘ح ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف تر˘˘سصح˘˘نا
امك ،ماعطإلاو يسسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا
ةسصاخلا تازيهجتلا ىلع اوهون
ة˘سصا˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب
ىد˘مو ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب
فورظ˘ب ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
ىلع لمعلاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ضسرد˘م˘ت
تابوع˘سصلا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘تو كراد˘ت
يف امي˘سسل ا˘ه˘ب˘ناو˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
تابجولا داد˘عإاو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا لا˘ج˘م
لسصفلا اذه لÓخ ةسصاخ ةنخاسسلا
يذلاو ةديدسشلا ةدوربلاب زيمتملا
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك ر˘ي˘˘فو˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ريسضحتلا ضصوسصخب امأا.ةمزÓلا
نمو ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا لو˘خد˘ل˘ل

فرط نم هميدقت مت ضضرع لÓخ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ثادحتسساب زيمت يذلاو نيينهملا
رهسش لÓخ ةديدج تاسصاسصتخا
نيوكت˘ل˘ل د˘ه˘ع˘م مدا˘ق˘لا ير˘ف˘ي˘ف
˘ما˘مأا ي˘لاو˘لا د˘كأا د˘ق˘ف ،ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
لك دينجت ةرورسض ىلع عيمجلا
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك د˘سشحو تا˘قا˘ط˘˘لا
انئانبأا ةحسص ىلع ةظفاحملا ةيغب
لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ب اذ˘˘هو
ذ˘ف˘ن˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ةمزألا هذه نم جورخلل ديحولا
.ةيحسصلا

ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ر˘˘˘كذ ،ما˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘فو
لكب لفكتلا نأا ىلع نيرسضاحلا

ر˘فا˘سضت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي تلا˘˘غ˘˘سشنإلا
 .عيمجلا دوهج

ةغيشص نكشس021 عيزوت
يبشستنم ىلع لدع

 ةطرششلإ
ةسصاخ˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ع˘م ًا˘ن˘ماز˘ت
يذ˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘طر˘˘سشلا د˘˘ي˘˘ع˘˘ب

ةنسس لك نم ربمسسيد81 فداسص
ي˘لاو يرو˘مر˘˘م ن˘˘مو˘˘مأا ر˘˘سضح
ضسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘فر نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘يلو
ي˘˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

اذ˘كو ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘˘سضعأاو
ةر˘ئاد˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

م˘ي˘سسار˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ةرو˘˘سصن˘˘م
عيبلا ةغيسص نكسس021 عيزوت
ىلع اذهو (LDAA 2) راجيإلاب
د˘ب˘ع» ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ر˘˘سصق ىو˘˘ت˘˘سسم
.ةرو˘سصن˘م ة˘يد˘ل˘ب «ي˘لاد م˘ير˘كلا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه تل˘ه˘ت˘˘سسا ثي˘˘ح
ماعلا ريدملل ةيفو ةلاسسر ميدقتب
هذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ةيمهأا اهيف حسضوأا يذلا ةبسسانملا

ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘˘˘جر رودو
تاكلتممو نمأا ىلع ةظفاحملا
.نطاوملا
ةيلمع تقلطنا ة˘ف˘قو˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب
ةدئافل ةدافتسسلا تاررقم عيزوت
ةغيسصلا هذه نم ديفتسسم021
اعا˘ب˘ط˘نا تكر˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘كسسلا

كل˘سسلا اذ˘ه طا˘سسوأا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘سسح
ار˘ي˘خ اور˘سشب˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا ي˘ن˘˘مألا

تدهسش امك ،ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
نم اددع ةينمألا تارقملا فلتخم
 .ةبسسانملل اديلخت ةطسشنألا

صشاتيلتوب .ع
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لظلا قطانمو ةيئانلا قطانملاب ةسصاخ

نيسسحتل ميتنسس رايلم5.3
رؤطلا ذيمÓت ضسردمت فورظ

مناغتسسمب يئادتب’ا
ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تسصسصخ
ي˘ف ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو
فورظ ن˘ي˘سسح˘ت را˘طإا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ضسرد˘˘م˘˘˘ت
ةيئادت˘بلا ضسراد˘م˘لا˘ب

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
لظلا قطانمو ةيئانلا

رايلم5.3 غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م
ةيدلب92 ــل م˘ي˘ت˘ن˘سس
ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا  د˘˘˘˘سصق
ضسراد˘˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت
دا˘ت˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ثح نيأا ،يجوغاديبلا
ءا˘˘˘˘˘˘سسؤور ي˘˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘˘لا
لفكتلا ىلع تايدلبلا
فو˘˘قو˘˘لاو ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا
ةقفارم ى˘ل˘ع ي˘مو˘ي˘لا
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘تو ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ة˘ن˘˘خا˘˘سسلا تا˘˘ب˘˘جو˘˘لا

ل˘˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘تو
تايناكمإلا
م˘قاو˘ط˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا
ة˘˘يدأا˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

نسسحأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ما˘ه˘م
ن˘ي˘كم˘ت˘ل كلذو ،ه˘جو
ن˘˘˘˘˘م ذ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘لا

مهراسسم يف حاجنلاو
تعزو˘˘تو .ي˘˘سسارد˘˘لا
ةيلاملا تاناعلا كلت

لك تا˘جا˘ي˘ت˘حا بسسح
تدافتسسا ثيح ،ةيدلب
م˘لا˘˘غو˘˘ب لوأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
لامسش ىسصقأا ةعقاولا
غلبم نم ةيلولا قرسش
،ميتنسس نو˘ي˘ل˘م022
ة˘يد˘ل˘ب تي˘ظ˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةروا˘ج˘م˘لا ة˘سشا˘ع˘سشع
041 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م ى˘ل˘ع
ا˘م˘ك ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
لك تايدلب تدافتسسا

،تيافزا˘ت ،ةر˘سضخ ن˘م
يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ،جا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح
،ةيل˘فاو˘سسلا ،را˘ط˘ع˘ل˘ب

،را˘˘˘˘ن˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع
ع˘˘˘م لوأا ،ةرو˘˘˘سصن˘˘˘˘م
ايديتسسا ،ةدايسص ،ه�ّللا

كلا˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘بو
فÓ˘غ ى˘ل˘ع نا˘˘سضمر
001 ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘لا˘˘˘م
002و ميتن˘سس نو˘ي˘ل˘م
يتيدلبل ميتنسس نويلم
فاسصفسصلا

ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ،تار˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘بو
كل˘˘ت ي˘˘˘قا˘˘˘ب تعزو˘˘˘ت
ىلع ةيلاملا تاناعلا
،نا˘ي˘˘سسح˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع ،نار˘˘˘˘˘˘غز˘˘˘˘˘˘م
يد˘˘˘ي˘˘˘سس ،ي˘˘˘˘سصيو˘˘˘˘ن
،ة˘˘يرا˘˘م˘˘كن ،ر˘˘سضخ˘˘˘ل
،ري˘خ˘لا يداو تار˘ي˘سس
ن˘ي˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
،ة˘ير˘هاو˘ط˘˘لا ،ضسلدا˘˘ت
.نيدلا ريخو ةكانرف
،قا˘ي˘˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
تلا˘˘غ˘˘˘سشنلا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ى˘˘˘لإا تل˘˘˘سصو ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘لا
ل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا ضصق˘˘˘˘˘˘˘ن
ضضع˘˘ب˘˘ب ي˘˘سسرد˘˘م˘˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لاو ر˘˘يواود˘˘لا
قيقحتلا دعبو ،ةيئانلا
تÓفاح ةدع نأا نيبت
ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م
˘مز˘ل˘ت˘سست تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
نيأا ،اهح˘ي˘ل˘سصت ةدا˘عإا
تا˘˘نا˘˘عا ح˘˘ن˘˘م رر˘˘ق˘˘ت
ةميقب تايدلبلل ةيلام
ران˘يد نو˘ي˘ل˘م3.01
ح˘˘ي˘˘ل˘˘سصتو ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصل

ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح
د˘˘˘سصق ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لقنب ل˘ث˘مألا ل˘ف˘كت˘لا
مهتاسسسسؤومل ذيمÓتلا
تدافتسساو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا

تا˘˘نا˘˘˘علا كل˘˘˘ت ن˘˘˘م
تايدلب90 ة˘ي˘لا˘م˘لا
ن˘ي˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق حوار˘ت˘ت
. جد نويلم5.1و1
ضضع˘˘ب ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ضسراد˘م˘˘لا
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب˘˘˘˘ب

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ةسسام ةجا˘ح˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
ة˘ي˘سسرد˘˘م م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘ل
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضت
.ذيمÓتلل ةنخاسس

ةـيلولا نـمأا
مقاطلا مركـُـي

يبطلا
ة˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
ة˘عو˘سضو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا

ة˘يلو ن˘مأا فر˘˘ط ن˘˘م
لا˘ج˘م ي˘ف م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم
ديفوك ةحئاج ةبراحم
نم اهل يدسصتلاو ،91
بناو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘مو
يف ءاكرسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘مأا م˘˘ظ˘˘ن ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

تحت مناغ˘ت˘سسم ة˘يلو
ن˘˘˘مأا ضسي˘˘˘ئر فار˘˘˘سشإا
ايميركت Óفح ،ةيلولا
زكرملا ءا˘ب˘طأا ةد˘ئا˘ف˘ل
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا

يعامت˘جإلا طا˘سشن˘لاو
،ةيسضايرلا ة˘ط˘سشنألاو
ءابطأا ميركت مت ثيح
،ةحسصلا ومد˘خ˘ت˘سسمو
هر˘سضح يذ˘لا ل˘ف˘˘ح˘˘لا
ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم كلذك مت ،ةحسصلل

ءا˘ب˘˘طأا م˘˘ير˘˘كت ه˘˘لÓ˘˘خ
ن˘ي˘ي˘ئا˘˘سصخأاو ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
كلسسلا نم نيسضرممو
فلتخم نم يبطلا هبسش
ة˘˘يلو تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم
‐ مناغ˘ت˘سسم  م˘نا˘غ˘ت˘سسم
يد˘ي˘سس ‐ضسلدا˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘م ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأا م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كت
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
لÓهلا ن˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘حألا

ءاد˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو
ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘فا˘سشكلا
.مناغتسسم ةيلول

نيدلارون.ب

ةمغانتم ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداسصتقا ةيمنت قيقحتل يسصيخسشت لمع راطإا يف

فراطلاب ةلاقلا ةنيدم ليهأات ةداعإ’ تاحرتقم
ام بسسح ،ةلاقلا ةنيدمل ةمغانتم ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداسصتقا ةيمنت قيقحتل يسصيخسشت لمع راطإا يف تاحارتقملا نم ةلمج تمدق

.ةيلحاسسلا ةنيدملا هذه ةئيهت و ليهأات ةداعإا دسصق روسصت عسضوب ةفلكملا رهسشأا8 ذنم ةبسصنملا ةيلخلا ءاسضعأل ريرقت هدكأا

باقعأا يف ةنجللا هذه تنكمت دقو
فدهي «جذومن» ميدقت نم اهلاغسشأا
ي˘ت˘لا ة˘لا˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ى˘˘لإا
اهخيراتو اهتي˘سصو˘سصخ تح˘ب˘سصأا

رثكأا مويلا ضضرفت اهتÓهؤوم اذكو
ىقرت ادوهج ىسضم تقو يأا نم
عقت يتلا ةهجاولا هذه ةناكم ىلإا

ةيقرسشلا ة˘ي˘لا˘م˘سشلا دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع
.ردسصملا تاذ هدكأا امك ،دÓبلل
حسضوأا ،تاحرتقملا هذه نيب نمو
نم ةيلخ˘لا هذ˘ه˘ل51ـلا ءا˘سضعألا
اذ˘كو ءار˘ب˘خو ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘تو ن˘ي˘˘يرادإا

يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
ةيمهأا» مهريرقت يف ةنيدملا نايعأاو
ىل˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا
ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لاو ر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا ىد˘˘م˘˘لا

يرحبلا دي˘سصلا طا˘سشن˘ل د˘ي˘ع˘ب˘لاو
.«ةنيدملا هذه يئانيم ىوتسسم ىلع
ةو˘ق˘لا طا˘ق˘ن ضضار˘ع˘ت˘˘سسا لÓ˘˘خو
ىوتسسم ىلع ةاسصحملا فعسضلاو
يتنسس نيزجنم˘لا د˘ي˘سصلا ي˘ئا˘ن˘ي˘م
نأاب ةقيثولا ريسشت ،5191و5291
نيمأات ىرخأا ةهج نم حرتقت ةنجللا
ىلع زاجنإا لÓخ نم ميدقلا ءانيملا
06 لوطب ز˘جا˘ح ر˘ي˘سصق˘لا ىد˘م˘لا

و˘˘سسلا ة˘˘قا˘˘ط ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو ار˘˘ت˘˘˘م
ىلإا ةفاسضإلاب ،ءارسضخلا ةرانملاو
لÓخ نم هاي˘م˘لا ط˘ط˘خ˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
د˘ي˘سصلا طا˘سشن˘ل ة˘م˘ئا˘˘ع ضضاو˘˘حأا

ةحارلا لئاسسوب اهزيزعتو ةحايسسلاو
(ةمÓسسلا و ةرانلاو ءاملا) ةمزÓلا

.اهتفاظن ىلع ضصرحلا عم
ي˘ف كلذ˘ك ة˘ي˘ل˘خ˘لا ءا˘˘سضعأا ح˘˘لأاو
ىدملا ىلع ةرورسض ىلع مهريرقت
طا˘˘˘سشن ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا ر˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘˘لا
يف  هليوحتو نا˘جر˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
ىلإا ةفاسضإلاب ،ننقمو مظنم راطإا

قلعتملا طاسشنلا ة˘ب˘قار˘مو ط˘ب˘سض
نيمأاتو نينطاوملل كامسسألا عيبب
.تاءادتعلاو ةقرسسلا دسض ءانيملا

كلذك تاحارتقلا هذه تنمسضتو

ديسصلا ةبعسش يف نيينهملا نيوكت
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا و ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

عيجسشتو ةيئاملا ةطسشنألا ةيحبرو
لجأا ن˘م ة˘سصا˘خ˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا
تادحو و راحبلا قامعأا يف ديسصلا
.ةيرحبلا تاجتنملا ليوحت
ديكأات˘لا م˘ت ،ة˘حا˘ي˘سسلا لا˘ج˘م ي˘فو
ىلع ةرداق ةلاقلا ةنيدم نأا ىلع
ةديدعلا تÓهؤوملا نم ةدافتسسلا
وأا ةيعيبطلا ءاوسس اهيلع رفوتت يتلا
لعج ىلع لمعلاو ينبملا ثارتلا
ةز˘˘ي˘˘كر ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا
.يلبقتسسملا اهداسصتقا

ليهأات ىرخأا ةهج نم حارتقا مت امك
ايلاح تحبسصأا يتلا اهتريزج هبسش
يسشيعملا راطإلا نيسسحتو اماطح
ديدجت و ةيلحاسسلا ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه˘ل
ملسسلا ميمرتو ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
عرا˘سش ى˘ل˘ع ل˘ط˘ي يذ˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘كلا
ديدع ىلع ءاسضقلاو ناجرم جاحلا
خاسسوألا ردسصم ءادوسسلا طاقنلا

.ةهيركلا حئاورلاو
تاحارتقا ىرخأا ةهج نم تجردأاو

ل˘ث˘مأا لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ىر˘خأا
ا˘ه˘لا˘مرو ا˘ه˘ئ˘طاو˘سشو ا˘ه˘تا˘˘با˘˘غ˘˘ل
نم ةيخيراتلا اهملا˘ع˘م ف˘ل˘ت˘خ˘مو
نسصحو ةسسينكلاو ةنحطملا اهنيب
اذكو ىسسرم لجر دجسسمو اسسنرف
.اهترانم
ةيسساسسألا تاحر˘ت˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
ه˘جو ى˘˘ل˘˘ع قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘ت كلذ˘˘ك
راطإلا ن˘ي˘سسح˘ت ى˘لإا لا˘ج˘ع˘ت˘سسلا
«مأا لأا ضشا» ءايحأا ناكسسل يسشيعملا

هذهل لقنلا ططخم ةعجارم اذك و
فلأا14 ي˘سصح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
.ةمسسن
ءو˘سضلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘˘سضعأا ط˘˘ل˘˘سسو
ة˘ط˘خ ثع˘ب ةرور˘سض ى˘ل˘ع كلذ˘ك
ةيفرحلا تاطاسشنلا ذا˘ق˘نإل ،ة˘لا˘ع˘ف
تاجتنم ىلع دمتعت يتلا ةمئاقلا
لÓسسلا ةعانسصو رحبلاو تاباغلا

،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا خ˘˘ب˘˘ط˘˘لاو را˘˘خ˘˘ف˘˘لاو
ةحايسسلل ناويد ءاسشنإا ىلإا ةفاسضإلاب
تا˘˘مد˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘تو
.ةيقدنفلا تاسسسسؤوملا

ي˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا د˘˘˘كأاو

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأا م˘˘˘ه˘˘˘سصي˘˘˘خ˘˘˘˘سشت
يف تاقوعملا اذ˘كو تاز˘ي˘م˘م˘لا

هركذ ام بسسح ،ةحايسسلا لاجم
ى˘لإا را˘سشأا يذ˘لا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ
فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ديدحتل ثÓثلا ةيعرفلا ناجللا
ةيسساسسألا تايدحتلاو تاناهرلا

ةمغانتم ةيمنت نامسض لجأا نم
تاذ ةنيد˘م˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ماد˘ت˘سسمو
دهسشي يذلا يرام˘ع˘م˘لا ع˘با˘ط˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا بقا˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةقطنملا هذه ىلع تاراسضحلا

شسراف وبأا

ةرانإلاو تاقرطلا ميمرت
 مهبلاطم مهأا ةيمومعلا

لوزاب ةيرق ناكسس
نؤجتحي لجيجب
ضشيمهتلا ببسسب

ةيمتتلا بايغو
ةعباتلا لوزاب ةيرق ناكسس ماق

قرسش ريهاطلا ةيدلب ميلقإل
ميظنتب ارخؤوم ،لجيج ةيلو
ام ببسسب كلذو ةيجاجتحا ةفقو
ءاسصقإلاو ششيمهتلاب هومسسأا

يتلا ةلسضافملا ةسسايسسو
يبعسشلا شسلجملا اهمدختسسي
يف ريهاطلا ةيدلبل يدلبلا

ةسصاخلا عيراسشملا عيزوت
ةيرق يناعت ثيح ،ةيمنتلاب
ريبك ءارتهإا ةلاح نم لوزاب
ءايحأا نيب طبرت يتلا اهتاقرطل
نيطلا داز اممو ،ةيرقلا ةقزأاو
راطمألا ةيمك وه ةلب
ترع يتلاو ارخؤوم ةطقاسستملا

ىلإا اهتلوحو تاقرطلا ةسشاسشه
لاحوأاو ةريبك ةيئام كرب
نع كيهان ،اهيلع رورملا بعسصي

بلغأا نع ةيمومعلا ةرانإلا بايغ
ةيرقلا لوحتت ثيح ءايحألا
ءارج حابسشأا ةنيدم ىلإا Óيل
شضرعي ام وهو شسمادلا مÓظلا

ىلإا مهدلوأا ةايحو مهتايح
دسشاني هيلعو ،يقيقح رطخ

ىلعو ةيلحملا تاطلسسلا ناكسسلا
ذخأا شسلجملا شسيئر اهسسأار
مهنأل رابتعلا نيعب مهبلاطم
تاسسرامملا نم اعرد اوقاسض

يذلا ششيمهتلاو ةيئاسصقإلا
يف ةلادعÓلاو مهتيرق لاطي
ىلع ةيومنتلا عيراسشملا عيزوت
لقعي Óف ،ةيدلبلا ءايحأا

ل0202 ةنسس يف هنأا مهبسسح
حÓسصإا يف لثمتت مهبلاطم لازت
ةيمومعلا ةرانإلاو تاقرطلا

لك قوقح نم قح يه يتلاو
. لوزاب ةيرق ناكسس

ميهارب.ع

91‐ديفوك ةحفاكمب شصاخلا هبناج يف
 فيطسسب ةدحتملا ممأ’ا فرط نم مدقملا معدلا جمانرب تايلاعف ماتتخا

ةياقولا ةسسسسؤومب ارخؤوم تمتتخا
،ف˘ي˘˘ط˘˘سس بو˘˘ن˘˘ج لازآا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
مدقملا معدلا ج˘ما˘نر˘ب تا˘ي˘لا˘ع˘ف

ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب (دو˘ن˘ب) ي˘ئا˘˘م˘˘نإلا

‐ديفوك ةحفاكمب ضصاخلا هبناج
ةيليوج ر˘ه˘سش ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا91
.يسضاملا

ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأاو
لدعلا ةرازو فرط نم ةمظنملا
نيع ةنيدم˘ب ة˘يا˘قو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ب
نواعتلا عورسشم راطإا يف لازآا

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘م
تحت ،رئازجلاب «دونب» يئامنإلا

يإا91‐ديفوك ضسنوبير» ناونع
فر˘˘ط ن˘˘م لو˘˘م˘˘م˘˘لا «ي˘˘˘ب د نأا
،رئازجلا˘ب ة˘ير˘سسيو˘سسلا ةرا˘ف˘سسلا

جا˘˘˘˘˘مدإلاو ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
ناميلسس ،نيسسوبحملل يعامتجإلا

ةرادإل ماعلا ريدملل Óثمم يبايط
. جامدإلا ةداعإاو نوجسسلا

جمانرب˘ل ي˘عر˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا زر˘بأاو
ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا˘ب جا˘مدإلا ةدا˘عإا

نوكرب د˘م˘ح˘م ،نو˘ج˘سسلا ةرادإل

ةبسسانملاب همدق يذلا هسضرع يف
فارطألا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘سصح
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل
د˘يوز˘ت رار˘غ ى˘ل˘˘ع د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةلآا17ب نيسسوبحم˘لا تÓ˘ئا˘ع
ينطولا ىوتسسملا ى˘ل˘ع ة˘طا˘ي˘خ
طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ
تادوهجم زيزعت يف ةمهاسسملاو
عم نماسضت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘لود˘لا
م˘هد˘يوز˘تو ن˘ي˘سسو˘ب˘ح˘م˘لا ءا˘ن˘˘بأا
نم اهريغو ةيسسردملا تاودألاب
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا
لظ يف مهتÓئاعو نيسسوبحملا

.انوروك ةحئاج
ةيلاريديفلا ريفسس ىدبأا ،هتهج نم
ضساكول ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ير˘سسيو˘سسلا

هذ˘˘˘ه ما˘˘˘ت˘˘˘خ ي˘˘˘ف ز˘˘˘نار˘˘˘كنازور
تاجت˘ن˘م˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عإا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
فرط نم ةعونسصملا ةيديلقتلا
اهسضرع مت يتلاو ن˘ي˘سسو˘ب˘ح˘م˘لا
هذ˘˘ه نإا» :Ó˘˘ئا˘˘ق ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
امم اهقيوسست نكمي تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘يو˘كت˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ي
،«نوسسوبحملا هاقلت يذلا ينهملا

جا˘˘مدإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘م
ةيلاثم» ةئف˘لا هذ˘ه˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا
. «ةيقيرفإلا ةراقلا يف
ةميقملا ةلثمملا تراسشأا ،اهرودب
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل
ى˘لإا و˘كي˘لأا ا˘˘ترÓ˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةيريدملا ع˘م يرا˘ج˘لا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
ةدا˘عإاو نو˘ج˘سسلا ةرادإل ة˘ما˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘كو جا˘˘˘˘˘مدإلا
ةبراحم لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ير˘سسيو˘سسلا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
تÓئاع ةدئافل ةسصاخ ،دجتسسملا
.نيسسوبحملا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا عور˘سشم نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يئامنإلا ةدحتم˘لا م˘مألا ج˘ما˘نر˘ب
دق ةماع ةفسصب رئازجلاب (دونب)
ةنسس يهتنيو4102 ةنسس قلطنإا

بنا˘ج˘لا ق˘ل˘ط˘نإا ا˘م˘˘ي˘˘ف1202
91‐ديفوك ةبراحمب هنم قلعتملا
ايمسسر متتخيل ريخألا ويلوي يف
ةرا˘ف˘سسلا فر˘ط ن˘م لو˘م˘م و˘هو
051 ةميقب رئازجلاب ةيرسسيوسسلا
.يرسسيوسس كنرف فلأا

ب.ناÁا
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج

REGLA11161 ,RAUOZZE-BAB AILA-LE ,23.P.B
755061000020804 :FIN

3/7102 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا شضورعلا بلط
ةيقيبطتلا لامعأ’ا تازيهŒ ليغسشتو بيكرت ،ءانتقإا

وأا ةيلودلا تامÓعلل نييمسسرلا نيعزوملا وأا ةيملعلا تازيهجتل نيعناسصلا نيدهعتملا) ةلهؤوملا تاسسسسؤوملا ىلإا هجوم نÓعإلا اذه
ةداهسشو دامتعا ،فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش .ضضورعلا بلط عوسضومل هباسشم لقألا ىلع دحاو عورسشم ديسسجتب تماق يتلاو ،(ةينطولا
.جد000.000.02 ىلع لقت ل ةيفرسصملا عجارملاو ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو .ءاسضتقلا دنع ةدوجلا
ةسسائر ةباين ىدل طورسشلا رتفد اوبحسسي نأا ،بلطلا اذه همهي نم لكلو ،ضصسصحلا لكب وأا ةدحاو ةسصحب اودهعتي نأا نيدهتملل نكمي
ردقي يلام غلبم ،ةيديرب ةلاوح قيرط نع ،ديدسست لباقم (تاقفسصلاو دوقعلا ةحلسصم) هيجوتلاو فارسشتسسلا ،ةيمنتلاب ةفلكملا ةعماجلا
PCC 67/710023. يديربلا يراجلا باسسحلا ىدل (جد0002) يرئازج رانيد نيفلأاب
:يليام يف ضصخلمو91 ةداملا هيلع ضصنت يتلا ،طورسشلا رتفد يف ددحملا لكسشلا ىلع نوكت ضضورعلا

:حسشرتلا فلم
حسشرتلاب حيرسصت ‐
،ةهازنلاب حيرسصت ‐
،تاكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ‐
نيدهعتملا وأا نيحسشرملا تاردق مييقتب حمسست يتلا ةقيثولا وأا تاداهسش ‐
ةيبيرسضلا حلاسصملا نم ةيسضممو تاباسسحلا ظفاحم نم اهيلع قداسصم ةريخألا ةثÓثلا تاونسسلل ةريخألا تاونسسلل ةيئابجلا ةليسصحلا ‐
(يكنب فسشكو كولسسلا نسسح ةداهسش) ةيكنبلا عجارملا ‐
لوعفملا ةيراسس دمتعم لثمم ةلاح يف عنسصملا ةداهسش ‐
ةداهسشو ،تاداهسشلا ،ةيتاذلا ريسسلاب ةرربم نوكتو ،لامعلا ددع ديدحت عم عورسشملا فرسصت تحت ةعوسضوملا ةيرسشبلا دراوملا ةمئاق ‐
SANC. يعامتجلا نامسضلل باسستنلا
.ةسسسسؤوملا مازلإاب ضصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا•
.لوعفملا ةيراسس عيزوتلا ةقيثو ،نيعزوملل ةبسسنلاب ‐
:ينقتلا شضرعلا
ديلا طخب ةبوتكمو لبقو ئرق ةرابعب ةعوبتم عيقوتلا ،عقومو خرؤوم ،رسشؤوم طورسشلا رتفد ‐
.موتخمو خرؤومو عقوم ،ءولمم باتتكلاب حيرسصت ‐
ينقتلا ضضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك ‐
عيبلا دعب ام تامدخ ةكبسشو رايغلا عطق ريفوتب مازتلاب دهعت ‐
(ليغسشتلاو بيكرتلا ،ميلسستلا لاجآا نمسضتي’ ذيفنتلا جمانرب نامسض ‐
نيوكتلا ةرتف نامسض ‐
...نمألا ثيح نم حرتقملا جوتنملاب ةسصاخلا ريياعملا وأا ةرهسش تبثت يتلا ةينقتلا عجارملا لك ‐
نامسضلا لاجآاب دهعت ‐
:يلاملا شضرعلا
.ةعقومو ةخرؤوم ،دهعت ةلاسسر ‐
.عقومو خرؤوم ةبيرسضلا لبق ةيودحولا راعسسألا لودج ‐
.عقومو خرؤوم لسصفملا يمييقتلاو يمكلا فسشكلا ‐
:يلاتلا ناونعلا ىلع

ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ديمع ديسسلا ىلإا
رئازجلا11161 راوزلا باب ةيلاعلا23 مقر ب.شص

3/7102 ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا شضورعلا بلط
ةيقيبطتلا لامعألا تازيهجت ليغسشتو بيكرت ،ءانتقإا

«شضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل»
وأا (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا يف نÓعإÓل رودسص لوأا نم اءدب اموي03ـب ضضورعلا ريسضحت ةدم تددح
.اينطو ةروسشنملا ةينطولا دئارجلا

ةيمسسر ةلطع وأا ديع موي مويلا اذه فداسص اذإا .اسس00.31 ةعاسسلا ىلع اهريسضحتل موي رخآاب ضضورعلا عاديإل لجأا رخآا ةعاسسو خيرات ددح
ضضورعلا ريسضحتل موي رخآا يف اينلع ةفرظألا حتف ةنجل عمتجت .تيقوتلا ضسفن يف يلاوملا لمعلا موي ىلإا ددمت ضضورعلا ريسضحت ةدم نإاف
ةيحÓسص ةدم ردقت .(1 قباطلا) ةعماجلا ةسسائرب ةنئاكلا تاعامتجلا ةعاق يف ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلا ةفرظأا حتفل اسس03.31 ةعاسسلا ىلع
.رهسشأا (30) ةثÓث اهيلإا افاسضم ضضورعلا ريسضحت ةدمب ضضورعلا

ةـــينيعبرأا
هللا نذإاب هل زوفغملا ةافو ىلع اموي04 رمت مويلا

كدنع تدعسص براي ةلسشنخ نم نايزوب دمحأا ىلاعت
لإا ءيسش هتلئاع نحن انعسسوب دعي ملو ةيلاغ حور

ءاعدلا
هرقتسسم ةنجلا لعجأاو ،هاوثم مركأاو ،هارث بيط مهللا

نيعب هل رظنأا مهللا ،ءايسضو رون يف هلعجأاو ،هاوأامو
نيمحارلا محرأا اي مركلاو ةمحرلاو ةرفغملاو ،اسضرلا

ةكراسشملا نوكت –

ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب ةسصاخ(91 ‐50) شصسصحلا امأا –

*



هيمجن ضضرعي ضسؤتنفؤج
ابغؤب مسضل دتيانؤيلا ىلع

يضسنر˘ف˘لا نأا ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘ضص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
،دتيانوي رتضسضشنام طضسو بعل ،ابغوب لوب
يف سسوتنفوج فوفضص ىلإا ةدوعلا نم برتقي
،«نضص اذ» ةفيح˘ضصل ا˘ًق˘فوو،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا

اذل ،ابغوب ةداعتضسا ىلع سصيرح يفويلا نإاف
ي˘ف ه˘م˘ضض ،ر˘م˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ضشلا ىل˘˘ع سضر˘˘ع
،لا˘ب˘يد و˘لوا˘˘ب ن˘˘م˘˘ضضت˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘ضص
اذه نأا ىلإا تراضشأاو ،يكضسيدرانرب وكيرديفو
ي˘˘ف ه˘˘ثود˘˘ح ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ،لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

نيب تاضضوافملا رودت نكل ،لبقملا يفناج
دقع يهتنيو ،لبقملا فيضصلا نأاضشب نييدانلا

فيضص يف دتيانوي رتضسضشنام عم ابغوب لوب
نأا اًرخؤوم معز لويار ونيم هليكو نكل ،2202
ن˘ي˘طا˘ي˘ضشلا ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب بعÓ˘˘لا
نا˘م˘لا لوا˘ح نأا ق˘ب˘ضس ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،ر˘م˘ح˘˘لا

يف لاب˘يد تا˘مد˘خ ىل˘ع لو˘ضصح˘لا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
ن˘ع ر˘م˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ضشلا ثح˘˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،9102
م˘ضض ل˘ضشف بق˘ع ،د˘يد˘ج حا˘ن˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا

لÓخ دنومترود ايضسوروب نم وضشناضس نوداج
ةقفضصلا ىلع قفاوي دق اذل ،يضضاملا فيضصلا
.ةيلدابتلا

فرعأا ’و بعسص رمأ’ا» :وريؤغأا
«يتباسصإا لؤحتت فيك

،ور˘يو˘غأا و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ثد˘˘ح˘˘ت
ءان˘ثأا ه˘ت˘لا˘ح ن˘ع ،ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م م˘جا˘ه˘م
لا˘قو ،م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘˘با˘˘ضصإلا ن˘˘م ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اذ» ةفيحضص اهتزربأا تاحيرضصت يف ،وريوغأا

اًنا˘ي˘حأا .بع˘ضص ر˘مألا» :» :ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ن˘ضص
نوكت ىرخأا نايحأا يفو ةديج يتبكر نوكت
ري˘غ˘ت˘ي ف˘ي˘ك فر˘عأا ل .ءي˘ضشلا سضع˘ب ة˘ئ˘ي˘ضس
م˘جا˘ه˘م˘لا فا˘ضضأاو ،«ر˘خآاو مو˘ي ن˘ي˘˘ب رو˘˘ع˘˘ضشلا
ي˘˘ع˘˘ضسو ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك ل˘˘ع˘˘˘فأا» :ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةد˘˘˘نا˘˘˘ضسم˘˘˘ل
ىلإا جاتحأا يننكل ،نضسحتلا ىلع يتدعاضسمل
،لو˘يدراو˘غ بي˘ب نا˘كو ،«تقو˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا

:ةعمجلا حر˘ضص د˘ق ،ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م برد˘م
نم وريوغأا نكمتي مل ةيضضاملا ةارابملا دعب»
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘مأا ،سسمأا لا˘˘˘ح˘˘˘لا كلذ˘˘˘كو ،برد˘˘˘ت˘˘˘لا

ددع فرعأا ل ينكل ..ةديج ةروضصب بردتف
فا˘ضضأاو ,«ا˘ه˘ضضو˘خ ه˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا
،ةبكرلاب قلعتي ل رمألا» :ينابضسإلا بردملا

برد˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘نأا لإا ،ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘ب
اذ˘˘ه كرا˘˘ضشي م˘˘ل ور˘˘يو˘˘˘غأا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي«مو˘˘˘ي˘˘˘لا
تايرابم6 يف لإا يتيضس رتضسضشنام عم مضسوملا

.تلوطبلا فلتخمب

يناعي ’ دتيانؤي»:رياكسسلؤسس
«درؤفارت دلوأا يف

رتضسضشنام بردم ،رياكضسلوضس رانوج يلوأا لاق
هبعلمب قيرفلل ةئيضسلا جئاتنلا نإا ،دتيانوي
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ل ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف
قيرف زافو ريهامجلا بايغب وأا ةينهذ ةمزأاب
تايرابم6 ن˘˘م ةد˘˘˘حاو ةر˘˘˘م ،ر˘˘˘يا˘˘˘ك˘˘˘ضسلو˘˘˘ضس
ا˘م˘ن˘ي˘ب م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ،يرود˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م˘˘ب

˘ما˘ه˘ن˘تو˘تو سسلا˘˘ب لا˘˘ت˘˘ضسير˘˘ك قر˘˘ف تجر˘˘خ
د˘لوأا ن˘˘م تارا˘˘ضصت˘˘نا˘˘ب لا˘˘ن˘˘ضسرآاو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ضستو˘˘ه
ايفحضص ار˘م˘تؤو˘م ر˘يا˘ك˘ضسلو˘ضس غ˘ل˘بأاو ،درو˘فار˘ت
د˘جو˘ت لو ة˘ي˘ن˘هذ ة˘ل˘˘ك˘˘ضشم ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ل»

داتعن نأا بجيو بعÓملا سضعب يف ريهامج
ةريضسم سضقانتتو ،«ةطيحملا فورظلا ىلع
هبعل˘م جرا˘خ ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ع˘م ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي

د˘ل˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضش ه˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم ىل˘˘ع (2-3) زا˘˘˘˘˘ف ثي˘˘˘˘˘ح
هرا˘ضصت˘نا ق˘ق˘ح˘ي˘ل ،سسي˘م˘خ˘لا سسمأا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ضضرأا جرا˘˘˘خ ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع سسدا˘˘˘˘ضسلا
قلعتي» يجيورنلا بردملا عباتو ،ةقباضسملا
ل˘ج˘ضسي ن˘م ل˘ث˘م ةر˘ي˘غ˘˘ضص ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ف˘˘ت˘˘ب ر˘˘مألا
ا˘ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ن˘ضس د˘حألا مو˘˘يو لوألا فد˘˘ه˘˘لا

نأل ،ة˘حو˘ت˘ف˘م ةارا˘ب˘م˘لا نو˘ك˘ت ا˘م˘برو ا˘ب˘ع˘ضص
روزيو ،«ادج ة˘ع˘ت˘م˘م نو˘ك˘ت زد˘ي˘ل تا˘ه˘جاو˘م
ذنم ةرم لوأل يرودلا يف دروفارت دلوأا زديل
يرود˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ما˘˘ع61 با˘˘˘ي˘˘˘غ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،4002
يذلا رياكضسلوضس متخو ،زاتمملا يزيلجنإلا
ه˘تر˘ت˘ف ي˘ف زد˘ي˘ل ىمر˘م ي˘ف فاد˘هأا4 لج˘ضس
نم ةفلتخم ةليكضشت اهنإا» دتيانويل مجاهمك
ل˘ع˘ف˘لا˘ب ع˘ئار ل˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ق برد˘˘م ع˘˘مو زد˘˘ي˘˘ل
.«ةجرد ىضصقأل انتاردق ربتخيضسو

:Êؤيميسس
 زيراؤسس بايغ»

«يببسسب ليجسستلا نع

برد˘م ،ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس و˘غ˘ي˘يد ىر˘ي
وغييد مجاهملا نأا ،ديردم وكيتلتأا

تايرابم6 نع باغ يذلا اتسسوك
قا˘سسلا ي˘ف ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
لاقو،ايلاح ةديج ةلاح يف ،ىنميلا
:يفحسص رمتؤوم ي˘ف ،ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس
.قيرفلا عم ضسمألاب بردت دقل»
ةلاح ي˘ف هارأاو ،ة˘ق˘ي˘قد02 بع˘ل

ا˘ن˘ع˘م نو˘كي˘سس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةد˘ي˘˘ج
مجاهملا ليجسست مدع نعو ،«ادغ
ن˘م ه˘تدو˘ع ذ˘ن˘م ز˘يراو˘سس ضسيو˘ل
ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘ب ،ي˘˘ح˘˘سصلا لز˘˘ع˘˘لا
فا˘˘˘سضأا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
نوكأا نأا لمتحملا نم» :ينويميسس
ه˘نأل ،ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نأا
هانعسضو ،لزعلا رداغ نأا درجمب
ه˘ح˘ن˘م نود ،رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع بع˘ل˘ي˘ل
لسضفأاب بيردتل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل تقو˘لا

يننكل» ع˘با˘تو ،لو˘خد˘ل˘ل ة˘ق˘ير˘ط
ةبسسنلاب ادج مهم بعل هنأا ربتعأا
ضسرا˘ح˘لا ة˘با˘سصإا تب˘ب˘سستو ،«ا˘ن˘ل
ضشت˘˘ي˘˘ي˘˘برا˘˘ج و˘˘ف˘˘يا ي˘˘تاور˘˘كلا
ه˘عو˘سضخو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف˘˘ب
برد˘˘ت ي˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘سصلا لز˘˘ع˘˘ل˘˘ل
لوكوتوربلل اقفو ،ادرفنم قيرفلا
ي˘ت˘˘ل˘˘تألا رد˘˘سصت˘˘يو ،ي˘˘ح˘˘سصلا
ةطقن62 ديسصرب اغيللا بيترت
نم لك عم طاقنلا يف ايواسستم
ف˘ي˘˘سصو˘˘لا داد˘˘ي˘˘ي˘˘سسو˘˘سس لا˘˘ير
ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص د˘يرد˘م لا˘˘يرو
تايرابم3 ضضاخ هنكلو ،ثلاثلا
لقأا نيترابمو فيسصولا نم لقأا

.يغنريملا نم
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يضضاملا مضسوملا باقلأا5 قيقحت مغر

بؤلك جيؤتت دعب هطابحإاب فرتعي كيلف

 اددجم ةباضصÓل هضضرعت دعب
نÓيم مدسصي ضشتيفؤميهاربإا

نر˘يا˘ب برد˘م كي˘ل˘ف ز˘نا˘˘ه ر˘˘ه˘˘ظأا
د˘ع˘ب ةر˘م لوأل ه˘ل˘ع˘ف در خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
يف بردم لسضفأا ةزئاج هتراسسخ
ل˘ف˘˘ح لÓ˘˘خ ،0202 ما˘ع˘ل م˘لا˘ع˘لا

نا˘كو ،يو˘ن˘˘سسلا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ز˘˘ئاو˘˘ج
لينل اًظح رفوألا يناملألا بردملا
ةياهنلا يف اهرسسخ هنكل ،ةزئاجلا
،بول˘ك ن˘جرو˘ي ه˘ن˘طاو˘م ح˘لا˘سصل
يف كيلف رهظو ،لوبرفيل بردم
لئاسسول ثيدحلل يفحسص رمتؤوم
ةبقترملا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ب˘ق مÓ˘عإلا

،تبسسلا اًدغ ،نزوكرفيل رياب دسض
يرود˘لا ن˘م31 ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف
،رمتؤوملا لهت˘سسم ي˘فو ،ي˘نا˘م˘لألا
لخاد عي˘م˘ج˘لا ةدا˘ع˘سس ،كي˘ل˘ف د˘كأا
تر˘˘˘بور ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ب يرا˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب ي˘كسسفود˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل

ل˘يو˘نا˘م زو˘ف˘ل ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،بعل
ا˘ًف˘ي˘˘سضم ،ضسرا˘˘ح ل˘˘سضفأا˘˘ب ر˘˘يو˘˘ن
د˘˘ع˘˘ب كلذ ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا»
اذ˘ه تق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تازا˘˘ج˘˘نإلا

دعب هطابحإاب كيلف فرتعاو ،«ماعلا
ن˘م برد˘م ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج عا˘ي˘˘سض
لخدت امدنع» لاق ثيح ،هيدي نيب
عبط˘لا˘ب تنأا˘ف ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

بولك نكل ،زوفلا يف اًبغار نوكت
ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه نا˘ق˘ح˘ت˘سسي ه˘ق˘ير˘فو
بعل فقوم نع هلاؤوسسبو ،«اًسضيأا
ن˘م ا˘كسست˘يرو˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل ط˘˘سسو˘˘لا

ل» با˘جأا ،د˘غ˘لا ةارا˘ب˘م˘ب قا˘ح˘ل˘˘لا
رمألا اذه ىلع قيل˘ع˘ت˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي

د˘ع˘ب كلذ دد˘ح˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ا˘ًي˘لا˘˘ح
ةيناكمإاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،«نار˘م˘لا
،ةارابملاب ضشتيميك اوسشوج قاحل

انررقو ،ضسمألاب انثدحت دقل» قلع
نمو ،نارملا ءاهتنا ىتح راظتنلا
عم بسسانملا رارقلا ذاختا متيسس مث
نرياب لح˘ي˘سسو ،«ي˘ب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لا

يذ˘لا ،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘˘ع ا˘˘ًف˘˘ي˘˘سض
ةراد˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا عا˘ط˘˘ت˘˘سسا

رخآا يف اغيلسسدنوبلا بيترت لودج
يرا˘فا˘ب˘لا ع˘جار˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ن˘ي˘ت˘لو˘˘ج
نع كي˘ل˘ف لا˘قو ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل
ةياغلل يوق قيرف مهنإا» نزوكرفيل
،مهسسفنأاب ةغلاب ة˘ق˘ث˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘يو
ءاطخألا ةبسسن ليلقت مهملا نمو
ذن˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو م˘ه˘ما˘مأا
ىدم نع ه˘لاؤو˘سس د˘ن˘عو ،«ة˘ياد˘ب˘لا
زوفلا» باجأا ،افيفلا زئاوج ةيمهأا
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ر˘˘ث˘˘كأا لا˘˘ط˘˘بألا يرود˘˘˘ب
اميف ركفن نأا بجي ،يل ةبسسنلاب

.«طقف ةنوبسشل يف هانققح

مرسضخملا يديوسسلا ةباسصإا ددجت
م˘جا˘ه˘م ،ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘˘بإا نا˘˘تلز
ةي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت بسسح˘ب ،نÓ˘ي˘م
و˘ي˘سشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م لا˘قو ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا

،تددجت اربإا ةباسصإا نإا ،«وتاكريم
يف ،ةعمجلا ضسمأا ةكراسشملا بقع
،نÓ˘ي˘م˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا
يف ولوسساسس ة˘ه˘جاو˘م˘ل اًداد˘ع˘ت˘سسا
يرود˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م31 ة˘لو˘ج˘لا
رعسش اربإا نأا ىلإا راسشأاو ،يلاطيإلا
ةياهن لÓخ قاسسلا ةلبر يف ملأاب
رو˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘سضخ م˘˘ث ،نار˘˘م˘˘لا
،يسسي˘طا˘ن˘غ˘م˘لا ن˘ي˘نر˘لا˘ب ضصح˘ف˘ل
م˘ج˘ن˘لا ة˘با˘سصإا دد˘ج˘ت د˘˘كأا يذ˘˘لاو
بعÓ˘˘˘لا نأا ح˘˘˘سضوأاو يد˘˘˘يو˘˘˘سسلا
01 بقع ديدج ضصحفل عسضخيسس
،ولوسساسس دسض هبايغ دكأاتيل ،مايأا

لو˘ح كو˘˘كسش كا˘˘ن˘˘هو ،و˘˘ي˘˘سستلو
،ضسوتنفوج ةارابمب ةقاحل ةيناكمإا
لود˘ج رد˘سصت˘˘ي نÓ˘˘ي˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ديسصرب يلا˘ط˘يإلا يرود˘لا بي˘تر˘ت
ةديحو ةطقنب اًمد˘ق˘ت˘م ،ة˘ط˘ق˘ن82
.يناثلا زكرملا بحاسص رتنإا ىلع

5102 ذنم هل زهجي اًرارق نلعي اترؤب’
ح˘سشر˘م˘لا ،ا˘˘ترو˘˘بل ناو˘˘خ ن˘˘ل˘˘عأا
˘مو˘ي˘لا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ة˘سسا˘ئر˘˘ل
هترادإا ضسلجم ءاسضعأا نع ،ةعمجلا

ر˘ه˘سشلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا˘ب هزو˘˘ف لا˘˘ح
ا˘هو˘جو تم˘سض ي˘ت˘لاو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

نيب نمو ،ةديدج ىرخأاو ةفولأام
،اتروبÓل يرادإلا ق˘ير˘ف˘لا ءا˘م˘سسأا
طيحم يف ةفورعم اهوجو رهظت
لييافار لث˘م ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا
،ور˘ت˘سسا˘˘ك ضسنو˘˘ف˘˘لأاو ،ي˘˘ت˘˘سسو˘˘ي
ةديحولا ةأارملا ،تروف انيلإا ايرامو

ن˘ي˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعألا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
،اًسصخسش61 ن˘م ن˘˘ي˘˘نو˘˘كم˘˘لاو
،ضسل˘˘ي˘˘بو˘˘ك بي˘˘سسو˘˘ج˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإا

يذلا ،ايسسام ويسسانجإا بيسسوجو
ضسي˘ئر˘لا ةرادإا ضسل˘ج˘˘م˘˘ب او˘˘ل˘˘م˘˘ع
،ةد˘يد˘ج˘لا هو˘˘جو˘˘لا ا˘˘مأا ،ق˘˘ب˘˘سسألا
يمواخ ،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب ن˘م تم˘سضف
ق˘˘با˘˘سسلا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ور˘˘ي˘˘ج
نيب يفرسصملا اسشياك ل قودنسصل
ا˘˘سضيأا تم˘˘سضو ،9102و ،4102
،تر˘ب˘لأا ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج ن˘˘م ل˘˘ك

تايرتسشم˘لا م˘سسق˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
وينوطنأاو ،تكرام ايديم ةكبسشب
عاطقب لامعألا لجر ،وريدوكسسا
يدانل قباسسلا ضسيئرلاو تامدخلا

لخاد نيديدج ني˘ه˘جو˘ك ،ا˘نور˘ي˘ج
,يدانلل لمت˘ح˘م˘لا ةرادإلا ضسل˘ج˘م
ءامسسأا هميدقت لÓخ اتروبل لاقو
هتلمح يف هترادإا ضسلجم ءاسضعأا
قيرفلا اذه ءامسسأا دعأا» :ةيباختنلا

هيف زفأا مل يذلا هسسفن مويلا ذنم
.«5102 تاباختناب

ماهنتؤت بؤلسسأا نع عفادي ؤينيرؤم
برد˘م ،و˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج ع˘˘فاد
يف هق˘ير˘ف بو˘ل˘سسأا ن˘ع ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
مامأا2‐1 ة˘م˘يز˘ه˘لا بق˘ع بع˘ل˘˘لا
ي˘ف ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
دقتناو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
ضضعبلا زيكرت ،يلاغتربلا بردملا
تاءاسصحإا ىلع اهيف غلابم ةروسصب
ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا

يف ائيسش ي˘ن˘ع˘ت ل ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘ف˘سصو
لو˘بر˘ف˘ي˘ل قو˘ف˘تو ،نا˘ي˘حألا ضضع˘ب

ي˘ف ما˘ه˘ن˘تو˘ت ى˘ل˘ع بق˘ل˘لا ل˘˘ما˘˘ح
يف كلذكو ةركلا ىلع ذاوحتسسلا
ةف˘سصبو ،ى˘مر˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘يد˘سست˘لا

ن˘م ر˘ي˘خألا ثل˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘سصا˘˘خ

ىلع دكؤوي وينيروم نكل ،ةارابملا
نأا دعب ،رسسخ لسضفألا قيرفلا نأا

ة˘ط˘ق˘ن ن˘م ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا مر˘ح
ن˘م ضسأار ة˘بر˘سض بب˘˘سسب ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث
،09 ةقيقدلا يف ونيمريف وتربور
هقيرف ةارابم ل˘ب˘ق و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘قو
مويلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ه˘ف˘ي˘سض ما˘مأا
ةر˘˘ك ي˘˘ف ءي˘˘سش ل˘˘ك بحأا» د˘˘حألا
ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا بحأا ،مد˘ق˘لا

قرطب عافدلاو تارير˘م˘ت˘لا ةر˘ث˘كو
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو» ع˘با˘˘تو ،«ى˘˘ت˘˘سش
ذاو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك بح˘˘˘˘˘ت
ضضعبل هابتنلا نود ،تاءاسصحإلاو
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا تارا˘ب˘˘ت˘˘علا

فا˘˘˘سضأاو ،«ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا راودأا˘˘˘˘ب
نم ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف ي˘ه تاءا˘سصحإلا»
ل نكل ،ةياغلل نيمث ءيسش ،نايحألا
،ةبسسانم ةروسصب اهعم لماعتلا متي
ام .ريثكلا مدقت ل يهف مث نمو
ي˘ت˘˘لا فاد˘˘هألا دد˘˘ع و˘˘ه ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ضصر˘˘ف˘˘لا دد˘˘عو ا˘˘ه˘˘تزر˘˘˘حأا

ققحت نأا نكم˘ي ،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ع˘ن˘سص
ادد˘ع زر˘ح˘تو ذاو˘ح˘˘ت˘˘سسلا ف˘˘سصن
ل˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘يو ,«فاد˘˘˘هألا ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأا
قرف نيب يناثلا زكر˘م˘لا ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
52 د˘ي˘سصر˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘لا
نع طاقن3 قرافب اًفلختم ،ةطقن
.ةرادسصلا بحاسص لوبرفيل

ر .ق ^
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ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘˘لا نو˘˘كي
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ح˘ن˘م د˘ق ي˘كو˘كلا
ى˘لإا ضسمأا ة˘ي˘سشع ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
اذهو قافولل ريسسملا مقاطلا
يف عي˘م˘ج˘لا ر˘ب˘ت˘خا نأا د˘ع˘ب
ءاو˘سس ضسمأا ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ق˘˘ل
ىتح وا رباكألا ضصخي اميف
فيدرلا فنسصل نومتني نم
برد˘˘ت داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
ى˘˘˘ح˘˘˘سضأاو يدا˘˘˘ع ل˘˘˘˘كسشب

رودلا ةارابم ضضوخل ازهاج
ضسأا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘م61 ـ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
مامأا ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا
ثي˘ح ،يدا˘سشت˘˘لا ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لا
د˘سصح ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ل˘˘مأا˘˘ي
كان˘ه ن˘م ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ف˘سصن

دادعتلا ةيزهاج نأاو ةسصاخ
ةيونعملا ةيحانلا نم ةسصاخ
ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘سس
. اديج ءاقللا نوريسسي

لك تطبشض ةرإدإلإ
صصخت ةÒغشصو ةÒبك

ةيرفشسلإ
تط˘ب˘˘سض ةرادإلا نا ر˘˘كذ˘˘ي

ضصخت ةريغسصو ةريبك لك
ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ة˘ير˘˘ف˘˘سسلا
اد˘غ ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لا د˘فو˘لا

ةلحر يف داسشت ىلا مث نمو
ى˘˘لا نو˘˘كي ن˘˘˘لو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج

ءوسس ثود˘ح د˘ع˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
داد˘ع˘ت˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو م˘˘ها˘˘ف˘˘ت
يف هدحول رفاسسيسس قافولا
ليسصحت لما ىلع ةرئاطلا
د˘قو اذ˘ه ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن

ي˘˘كو˘˘كلا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا لوا˘˘ح

ضضع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
ضسفانملا تايرابم تا˘ط˘ق˘ل
نم ثيح اهليلحت لجا نم
كلذ ىلع جرعي نا رظتنملا

ة˘˘سصح ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشع
. قدنفلاب جمربتسس ويديف

صشامر ماششه

ضسمأا ةسصح دعب ةرادإÓل داسشت ةمقل ةاعدتسسملا ةمئاقلا حنم يكؤكلا
فيطشس قافو

ةغيمد قحلا دبع ضسيئرلا ةدايقب ةنيطنسسق ةيدولوم ةرادإا تطبسض
،رهسش نم رثكأل ماد فقوت دعب ،تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا ططخم
ضسمأا ةرهسس لسصتا كوملا ضسيئر نأاب ،ةقوثوم رداسصم تدكأا ثيح
دحألا ةحيبسص ادعوم هل برسضو ،نوقع ىفطسصم بردملاب لوألا
همقاط ءاسضعأا ةقفر لمع عامتجا دقع لجأا نم ،ءاسضيبلا ةبقلاب
نإا˘ف ،ردا˘سصم˘لا تاذ بسسحو.تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م ل˘ب˘ق ،ي˘ن˘ف˘˘لا
ءاسضيبلا ةبقلا يف ارسضاح نوكيسس نويرق دلاخ يندبلا رسضحملا
،ةينفلا ةسضراعلا هترداغم رارق نع عجارت نأا دعب ،يداع لكسشب
ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا نأا˘ب ه˘ع˘ن˘قأا يذ˘لا ،ة˘غ˘ي˘مد ضسي˘˘ئر˘˘لا مÓ˘˘كب ع˘˘ن˘˘ت˘˘قاو
تاهجلا تايسصو˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت بجو رار˘ق تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
ربخ انيقلت» :هيف لاق ،نوقع بردملا عم ثيدح انل ناكو .ةينعملا
تلاط فقوتلا ةرتف حيحسص ،ريبك حرفب تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا
لمعلا جمانرب نيبعÓلا انملسس اننأا ظحلا نسسح نم نكل ،ام اعون

،ديدج نم لمعلا ةرسشابم لبق ،مهتيزهاج ىدم ربتخنسسو ،دارفنا ىلع
.رسصنع لك ةيزهاج ىدم ةفرعم لجأا نم
ىركذلا عم ةنيطنسسق ةيدولوم راسصنأا ضسمأا لعافت ،رخآا ديعسص ىلع
لÓخ نم ،9391 ربمسسيد51 فداسصت يتلاو ،يدانلا ضسيسسأاتل18
لسصاوتلا تاكبسش ربع مهتاحفسص ىلع قيرفلا راعسش روسص رسشن
هيلع ترج املثم لافتحلا ىلع مهتردق مدع لظ يف ،يعامتجلا
فرط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘ن˘سس ل˘ك ي˘ف ةدا˘ع˘لا
.نيعللا ضسوريفلا اذه راسشتنا لظ يف تاطلسسلا

طيمز.ع

تابيردتلل ةدؤعلا ططخم طبسضت ةرادإ’ا
ةنيطنشسق ةيدولوم

12

ةمئاقلا طبسضيسس هنأا ةملعلا ةيدولوم بردم ديعسسلا يبيرعلب ددسش
نيبعل ةعبرأا حيرسست لÓخ نم ،عوبسسألا ةياهن لبق دادعتلل ةيئاهنلا

ايلاح ةيراجلا تابيردتلا ءانثأا مهتاناكمإاب اريثك عنتقي مل نمم ،ددج
ديفت يتلاو ةعلطم تامولعم بسسحو .ةياجب ةيدلبب وبقأا ضصبرت يف
ةرورسضب ةقلعتملا هبلاطم ددج ،بورخلا ةيعمجل قباسسلا بردملا نأا
ةلجسسملا ضصئاقنلا ىلع فقو ثيح ،نينثا نيعفادمب ةليكسشتلا معد
يفو ،ةديدج ءامسسأا عم دقاعتلا ىلإا وعدي هلعج ام ،يفلخلا طخلا يف
بيسصنت ةقيثو ىلع ةرادإلا ضسلجم ضسمأا لسصحت ،لسصفنم قايسس
تÓيدعتلا ثادحإا راظتنا يف ،ماعلا ريدملا بسصنم يف ضسانوف ماسشه
ريدملا لقنت ةقيثولا جارختسسا دعب ةرسشابمو ،يراجتلا لجسسلا ىلع
نيبعÓلا عم عمتجا ثيح ،وبقأا يف قيرفلا ةماقإا رقم ىلإا ديدجلا ماعلا
ةيادب دنع ةيوق ةقÓطنا نامسضل ،ضصبرتلا يف رثكأا لمعلل مهتوعدل
ةملعلا ةيدلب موقت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو .ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ي˘ف م˘سسو˘م˘لا
عوبسسألا يف يواهلا يدانلا حلاسصل ةسصسصخملا ةناعإلا بسصب
،ةديدج ةيبملوأا ةدهعل ةقباسسلا ةرادإلا باختنا ةداعإا دعب ،يراجلا

يف يدانلا ةنيزخ ىلإا ميتنسس رييÓم ةتسس ةميق لوخد لمأا ىلع
.لبقملا يرفيف رهسش نم لوألا عوبسسألا

طيمز.ع

ةعيرسس لؤلحب بلاطم اسشابو مجنلا يف ترثأا ةيعافدلا لكاسشملا
ةرڤم مجن

ربكأا نا ىلع ةرقم مجن قيرف قاسشع عمجا
ط˘خ˘لا ي˘ف ن˘م˘كي ق˘ير˘ف˘لا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ل˘˘كسشم
يئانثف ريبك زازتها نم يناعي ثيح يفلخلا
ةرهظألا نأا امك ليقث مهبسسح يعافدلا روحملا
اذه رابكلا ةريظح تايطعم نع ادج ةديعب
لÓخ عا˘سضوألا ن˘سسح˘ت ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘يو
بلاطم قيرفلا ناو ةسصاخ ةمداقلا ديعاوملا
امدق يسضملاو ريسسلاو ة˘سضا˘ف˘ت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو يدا˘ن˘لا فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ح˘ن

. ةيحيرأاب ءاقبلا نامسض
نأإ دكؤويو ءودهلاب بلاطي رشصان نب

قرافلإ ثإدحإل Óيوط لإزي ل تقولإ
ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا بسسحو اذ˘˘ه
ءاقللا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب لوا˘ح ر˘سصا˘ن ن˘ب ضسي˘ئر˘لا˘ف
فيطسس قافو مامأا مجنلا هرسسخ يذلاو ريخألا
مهثح لÓخ نم ةعومجملا ةئدهت ىلع لمعلا

مداق وه اميف ريكفتلاو ةراسسخلا نايسسن ىلع
ةل˘يو˘ط لاز˘ت ل ه˘ب˘سسح ة˘لو˘ط˘ب˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
نم نوكتسس ةيادبلاو احاتم لازي ل كرادتلاو

ة˘سصا˘خ ءا˘ع˘برألا اذ˘ه ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘باو˘ب
يرباك ةروسص يف رسصانعلا ضضعب ةداعتسساب
. ضشاقوب جاح ىتحو لابردو

صشامر ماششه

ةراطسسؤسس ةطحم لبق نارقمأا ةداعتسسا ىلع رارسصإا
ةنيطنشسق بابشش

ينفلاو يبطلا مقاطلا عراسسي
ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘مز˘˘لا

نار˘ق˘مأا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ
ن˘م˘سض ة˘م˘ه˘م ة˘قرو نو˘كي˘ل
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
ةمسصاعلا داحتا مامأا ءاعبرألا

ينارمع رداقلا دبع ديري ثيح
يتلاو ةمقلل ابسسحت هزيهجت
لوأا نامسض اهلÓخ نم ديري
مسسوملا اذه ةروسضخلل زوف
ةيلاتتم تلدا˘ع˘ت ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب
لمعي ينفلا مقاطلا نأا ركذي
يرمعل˘بو دو˘ع˘سسم˘ل˘ب ة˘ق˘فر˘ب
امهتيزهاج نيسسحت لجا نم
ى˘ت˘ح ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘˘لا
دادعتسسلا ة˘ب˘هأا ى˘ل˘ع ا˘نو˘كي
ايجيردت امهكار˘سشإل ا˘ب˘سسح˘ت

. ةبيتكلا نمسض

دق يشس صسإ يشسلإ ةرإدإإ
صصبرت ة‹Èل رطشضت

يبرايشسلإ ءاقل دعب Òشصق
ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ي˘˘سس ضسا ي˘˘˘سسلا و˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
رخأاتملا ءاقللا دعو˘م م˘ي˘سسر˘ت

ءا˘˘ق˘˘فر ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو
ةمسصاعلا ةيدولومب ينÓعز
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب بسسحو ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
تق˘ل˘ت ةرادإلا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

دعوملا نأا اهدافم تامولعم
ل˘˘هأا˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘˘ف دد˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس
مداقلا رودلا ى˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
اباهذ يسسنو˘ت˘لا ي˘سسقا˘ف˘سصلا

لسسارت اهلعج ام وهو ابايإاو
ل˘جا ن˘˘م «ياد و˘˘ي˘˘ن» قد˘˘ن˘˘ف
ة˘ل˘با˘ق˘م ن˘م يدا˘ن˘ل˘ل ز˘ج˘ح˘لا
ة˘يا˘غ ى˘˘لا دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
د˘ق ثي˘ح ة˘يدو˘لو˘م˘لا د˘عو˘˘م
ة˘ما˘قإا ى˘لا ي˘نار˘م˘ع ر˘ط˘سضي
كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘م ضصبر˘˘˘˘˘ت
. ةمسصاعلاب

صشامر ماششه

ةملعلإ ةيدولوم

يراجلا عؤبسسأ’ا قيرفلا حلاسصل ةسصسصخملا ةيلاملا ةناعإ’ا حرسست ةيدلبلا

مسسريسس يذلاو ديدجلا بورخلا ةيعمج ضسيئر عم راوح يف
هفادهأا دكأا موي˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع د˘ن˘ع
قيرفلاب ةقلعتملا طاقنلا نم ريثكلاو هجمانربو هتاحومطو
تاطلسسلا ىتحو هبناج ىلإا روهمجلا فقي نأا ىنمت امك
ةسسردملل لسضفألا قيقحت لجا نم ةنيدملا نايعأاو ةيلحملا
نم عيمجلا فافتلا ىلإا ةجاح يف هبسسح ىقبت يتلا ةيبورخلا
. رابكلا فاسصم يف هعسضو لجا

ام مويلإ بورخلإ ةيعمج صسأإرت عم دعوم ىلع نوكتشس ^
؟كروعشش وه
اهيلع لبقم انا ةريبك ةيلوؤوسسم يهف فسصوي ل روعسش ينقدسص
ىعسسا ينلعجي ام وهو يف هتقث عسضو عيمجلا ناو ةسصاخ
ةركلا ةحيحسصلا ةكسسلا يف هعسضوو تيبلا عاسضوأا حيحسصتل
ينلعج بسصنملا روغسش كلذ ىلا فسض يامرم يف نوكتسس
يف ةدئاسسلا ةب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا م˘غر ة˘عا˘ج˘سشب رار˘ق˘لا ذ˘خ˘تا
ام لهجا ينا امك ةلهسس تسسيل ةيرومأاملا ناو ةسصاخ يدانلا

. ينفلا مقاطلا وا نيبعÓلا دوقع يف ءاوسس ىرج
إدج بعشص تقولإ إذه يف قيرفلإ ةدايق ةحإرشص لكب ^
؟يدحتلل زهاج تنإ لهف
لبق نم ةسصاخ يمعد بجو نكلو ةيرومأاملل زهاج لاحلا ةعيبطب
يفو اقباسس كل تلق امك ةنيدملا نايعا ىتحو ةيلحملا تاعامجلا
يف ريبك لكسشبو ترثا «انوروك» ةحئاج ناو اميسسل تقو برقا
ةسصاخلا ىتحو ةيمومعلا تاكرسشلاو لاملا لاجر اذكو نييعانسصلا

يف ديكألاو ةيسضايرلا قرفلا ميعدت ةمهم نم بعسصيسس ام وهو
انفلخ لاجر دوجوب ةسصاخ يدحتلا عفر ىلع نيدهاج لمعنسس ةياهنلا
.ةيلوؤوسسملا نم ءزج لمحت ىلع نيرداق

صشامر ماششه هرواح

بورخلإ ةيعمج

ةفقو ىنمتأاو يتربخ فيظؤتل ىعسسأا» :يبيرع ريبوز
«رابكلا فاسصم يف ‐ اكسسي’‐ عسضؤل يعم عيمجلا

جربلإ يلهأإ
يمرب دده يريزد
دق نؤكيو ةفسشنملا
ضسمأا هباحسسنا نلعأا

د˘˘ق ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لإ نو˘˘ك˘˘ي
د˘ع˘ب صسمأإ ة˘ي˘˘ششع ة˘˘ف˘˘ششن˘˘م˘˘لإ ىمر
جربلإ يلهأإ اهب ينم يتلإ ةميزهلإ
ه˘نإو ة˘شصا˘خ نإز˘ي˘˘ل˘˘غ ع˘˘ير˘˘شس ما˘˘مأإ

يذلإ حدافلإ صصقنلإ حشضوأإ دق ناك
ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ ه˘˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘ي
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لإ نإ ا˘˘م˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ششت˘˘˘لإ
ائيشس ناك يذلإو ي˘شضا˘م˘لإ ي˘ف˘ي˘شصلإ

ر˘˘مألإ ه˘˘ب˘˘˘شسح ط˘˘˘خ˘˘˘لإ لو˘˘˘ط ىل˘˘˘ع
ىل˘ع ىو˘ق˘ي ل يدا˘ن˘لإ ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لإ

هرإد ر˘ق˘ع ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لإ و˘لو نا˘م˘شض
إر˘ي˘ث˘ك د˘ه˘ت˘جإ ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لإ نإ ر˘˘كذ˘˘ي

يف ةبيتكلإ عشضو لجإ نم هبشسح
نا˘ب˘ششلإ ع˘ي˘ج˘ششت لÓ˘خ ن˘م ة˘ك˘شسلإ

كلذ لك نكلو مهألإ قيقحت ىلع
. هإوه دشض ناك

 إوربع رفشصألإ دإرجلإ
إوبلاطو مهرمذت نع

تاطلشسلإ لخدتب
نإوألإ تإوف لبق ةيلحملإ

ن˘ع ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لإ تر˘˘ب˘˘ع د˘˘قو إذ˘˘ه
ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘م ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسإ
ميخي تمشصلإ نأإو ةشصاخ قيرفلل

دقو إذه ن˘ي˘م˘ها˘شسم˘لإ ىي˘ح˘م ىل˘ع
ةرور˘˘˘شضب بلا˘˘˘ط˘˘˘ي ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لإ حإر
ر˘ي˘شسلا˘ب ي˘ن˘ع˘م و˘ه ن˘م ل˘ك ل˘˘خد˘˘ت
تاطلشسلإ مهشسأإر ىلعو يدانلل ماعلإ
م˘ه˘ب˘شسح ىق˘ب˘ت ي˘˘ت˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

ءاهنإل لخد˘ت˘لإ ةرور˘شضب ة˘ب˘لا˘ط˘م
راشسملإ حيحشصتو ةقلاعلإ لكاششملإ

ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لإ ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘شص م˘˘˘غر
ف˘˘ع˘˘شض د˘˘كؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لإ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لإ لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ
. يشضاملإ يفيشصلإ
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يد˘˘يزو˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ر˘˘˘ه˘˘˘ظأا
ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش برد˘˘م
مدع دعب ديدسشلا هسضاعتما
هقيرف ةارا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب ةدا˘عإا
يتلاو فلسشلا يبملوأا مامأا
زو˘ف˘ب ته˘ت˘ناو ضسمأا تب˘˘ع˘˘ل
ةفيظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب «يرا˘ن˘كلا»
يبملوأا ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا
تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا
.لوألا فرتحملا

ي˘˘˘ف يد˘˘˘يزو˘˘˘ب د˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
جاو˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
تن˘˘ك» :ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإلا
فلسشلا ةارابم ةجمرب ىنمتأا
،ةعمجلا لدب ،ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي

لبق يفا˘كلا تقو˘لا ا˘ن˘ح˘ن˘م˘ل
رجينلا ىلإا ةقاسشلا انتيرفسس
ضسأا˘˘ك ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ضضو˘˘˘خ˘˘˘ل

ة˘ب˘ي˘ب˘سش» :فا˘˘سضأاو ،«فا˘˘كلا
يف رئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘ت ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

نم ناك اذل ،ةيقيرفإا ةسسفانم

نيلوؤوسسملا ىلع ضضورفملا
،انيبعل ةحسص ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا

ينقتلا عبا˘تو ،«م˘ه˘ت˘يز˘ها˘جو
،ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف م˘˘قا˘˘ط˘˘ك»:
ىلع زيكرتلا انيلع نوكيسس
ةيزهاج نامسضل ،عاجرتسسلا

تا˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
.«انرظتنت يتلا ةلبقملا

ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ر˘ج˘ي˘ن˘ل˘ل ة˘جو˘ت˘ت˘سس ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا
باسسحل كردلا داحتا ةهجاومل
ضسأاك نم لوألا رودلا باهذ
ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا
22 ءاثÓثلا موي ررقملا مدقلا
لار˘ن˘ج˘لا» بع˘ل˘م˘ب ر˘ب˘˘م˘˘سسيد
ةمسصاعلاب «يسشت˘نو˘ك ي˘ن˘ي˘سس
51 ةعاسسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘ما˘ي˘ن
.فسصنلاو

داحتأ صسيئر ميعز طسسابلأ دبع دكأأطيمز.ع
ة˘˘يو˘˘سست ىل˘˘ع ه˘˘مأد˘˘قإأ نأا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سش
تلسصوت قافتل اقفو ناك ،نيبعÓل
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ةرأدإأ ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإأ
بعل ل˘ك ح˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذو ،ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ

نأأ ىلع رهسشأأ3 بتأور لثمي اقيبسست
ةر˘˘ت˘˘ف با˘˘سست˘˘حأ ي˘˘ف عور˘˘˘سشلأ م˘˘˘ت˘˘˘ي
ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ
،ةلوطبلأ قÓطنل يمسسرلأ دعوملأ

د˘˘˘يد˘˘˘سست˘˘˘ب تما˘˘˘ق د˘˘˘ق ه˘˘˘˘ترأدإأ نأا˘˘˘˘ب
ن˘م ىلوألأ ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ ر˘˘ه˘˘سشألأ بتأور
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘˘ل1202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس
.ينفلأ مقاطلأ ءاسضعأأو

رهسشأأ ةثÓث روجأأ انعفد»
ةقÓطنأ قيقحتل ريفوتل

«مسسوملأ أذه ةديج
تناك ةيسضقلأ هذه نأاب ميعز دكأأو
يف تلؤواسستلأ نم ريثكلأ تراثأأ دق
نأل ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تأ را˘˘˘سصنأأ طا˘˘˘سسوأأ
نم هبأرغتسسأ ىدبأأ دق ناك عيمجلأ
حنمب كلذو ،اهب انمق يتلأ ةوطخلأ

د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش بتأور بعل ل˘˘˘˘ك
م˘˘˘ث ،ةزا˘˘˘جإلأ بل˘˘˘ط ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘˘سضمإلأ
ع˘ل˘ط˘م ثلا˘ث˘لأ ر˘˘ه˘˘سشلأ ةر˘˘جأأ ا˘˘ندد˘˘سس
لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ،يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش
،ها˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘عد˘˘˘لأ

ةقفسص نم ميتنسس يرايلمب ردقملأو
اهانمربأأ دق انك يتلأ «روسسنوبسسلأ»
هذ˘˘ه نأل ،«لأد˘˘ي˘˘م˘˘سسأأ» ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ع˘˘˘م
ةرتف يف تمت دق تناك تأءأرجإلأ
ة˘˘ح˘˘˘سضأو ة˘˘˘يؤور˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ك˘˘˘ت م˘˘˘ل
،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم صصو˘˘سصخ˘˘ب
دامتعأ عقوتي ناك نم ىتح كانهو
ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف صضي˘˘بأأ م˘˘سسو˘˘م
ةنسس ةدمل ةسسفانملأ قيلعتو ،يناثلأ

ن˘ك˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لأ بب˘˘سسب
ق˘فو نا˘ك ر˘˘ه˘˘سشأأ3 بتأر ا˘˘ند˘˘يد˘˘سست

ا˘ق˘ب˘سسم ا˘ها˘˘ن˘˘م˘˘سسر ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ
ءأوجألأ ري˘فو˘ت ي˘ف حا˘ج˘ن˘لأ نا˘م˘سضل
ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘لأ
.«ةحيحسص صسسسأأ ىلع قÓطنلأ

يذلأ مهافتلأ» ميعز
قيرفلأ لخأد دوسسي
يف لوخدلأ انبنجيسس

«Óبقتسسم لكاسشم
قايسس يف ،ةبانع داحتأ صسيئر فسشكو
ن˘ي˘ب ة˘لدا˘ب˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ نأا˘˘ب ،ل˘˘سصت˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك تنا˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأو ةرأدإلأ
يأأ وفط نود طط˘خ˘م˘لأ أذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت˘ل
ـ ا˘˘ن˘˘نأل ،ح˘˘ط˘˘سسلأ ىل˘˘ع ي˘˘ل˘˘خأد لا˘˘ك˘˘سشإأ

ا˘ن˘˘ح˘˘سضو د˘˘ق ا˘˘ن˘˘ك»ـ  ه˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسح
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق نأا˘˘˘سشب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يؤور˘˘˘˘لأ
بعÓلأ نيب لمعلأ ةقÓعو ،بتأورلأ

ن˘م ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق ا˘يرأدإأ ق˘ل˘ط˘ن˘ت يدا˘ن˘لأو
رأرقلأو ،ةلو˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘يأد˘ب˘لأ
حمسسي صسمأأ لوأأ ةرأزولأ هتذختأ يذلأ
تاي˘ط˘ع˘م ن˘ع ة˘ل˘ما˘سش ةر˘ك˘ف ذ˘خأا˘ب ا˘ن˘ل
قÓ˘˘ط˘˘˘نأ نأل ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لأ
ينع˘ي مدا˘ق˘لأ ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ة˘سسفا˘ن˘م˘لأ

حاتتفأ عم نوكي بتأورلأ باسستحأ نأاب
د˘ق نا˘ك ق˘ير˘ف˘˘لأ نأأ م˘˘غر ،1202 ةن˘سس
ن˘م د˘يزأأ ذ˘ن˘م تأر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف عر˘˘سش
مسسح نأأ يدانلأ صسيئر متخو.«رهسش
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف ة˘˘˘يا˘˘˘سصو˘˘˘لأ

ىلإأ عرا˘˘سست ه˘˘ترأدإأ ل˘˘ع˘˘ج ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأو
عم رواسشتلاب أذهو ،اه˘ج˘ما˘نر˘ب ل˘يد˘ع˘ت
ن˘ب برد˘م˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت رر˘˘ق˘˘ت ذإأ ،ة˘˘يو˘˘سش
نأأ ىلع ،مويلأ لأوز نم ةيأدب ةبانعب
زكرمب امإأ اقلغم اسصبرت قيرفلأ يرجي
نأل ،ةديلب˘لأ ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ وأأ يد˘يأر˘ي˘سس
ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ
نكمم ددع ر˘ب˘كأأ ة˘ج˘مر˘ب˘ل صصسصخ˘ت˘سس
مامتإأ دعب كلذو ،ةيدولأ تايرابملأ نم
لÓ˘˘خ ي˘˘ند˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ام أذهو ،فلسشلاب نيي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘سصبر˘ت
لخأد رثكأأ ماجسسنلأ قلخي نأأ هنأاسش نم
ةسسفانملأ ءأوجأأ لوخد لبق ةليكسشتلأ
ىلإأ دو˘˘ع˘˘سصلأ نأأو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لأ
ىق˘ب˘˘ي ىلوألأ ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ
لÓ˘خ ةرأدإلأ ه˘تر˘ط˘˘سس يذ˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ
.«مداقلأ مسسوملأ

طيمز.ع

719213ددعلأ ^2441  ىلوألأ ىدامج5ـل قفأوملأ0202 ربمسسيد02دحألأةصضايرلا
«نيبعÓلا ةحسص يف ريكفتلا نيلوؤؤسسملا ىلع ناكو رئازجلا لثمت ةبيبسشلا» :يديزؤب

«يرانكلأ» بردم قرؤوي قاهرلأ صسجاه

بابسشل ينفلا مقاط˘لا ه˘ج˘ت˘ي
قÓطنا دعوم ليجأاتل ةنتاب
ىلإا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
تاميلع˘ت ق˘فو مدا˘ق˘لا د˘حألا
نأا د˘ع˘ب ،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا

موي نم ةيادب ةررقم تناك
دارم بردملا نأا ولو ،ضسمأا

حيرسست مدع لسضف ينومحر
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سساو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
عامتجا دقعل ةنتابب مهدجاوت
روسضحب م˘ه˘ع˘م ي˘سسي˘سسح˘ت
د˘ي˘حو˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘غز ضسي˘˘ئر˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب˘ب جور˘خ˘˘لاو ىؤور˘˘لا
عسضولا ة˘ع˘ي˘ب˘طو ى˘سشا˘م˘ت˘ي
ل˘ظ ي˘ف دÓ˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا
.يحسصلا فرظلا
تاسصوح˘ف˘لا ءار˘جإل ة˘سصر˘ف
   قيرفلا ءاوجأا يف لوخدلاو
د˘عا˘سسم˘لا برد˘م˘˘لا بسسحو
ل˘ي˘جأا˘ت نإا˘ف ،ي˘ب˘ير˘ع م˘ي˘ل˘سس
ى˘لإا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ح˘م˘سسي نأا ه˘نأا˘سش ن˘˘م د˘˘حألا
تاسصوحف˘لا ءار˘جإا˘ب ةرادإÓ˘ل
ةقلعتم˘لاو ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
دعاسسيو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب

ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘لازإا ى˘˘ل˘˘ع
با˘ت˘ن˘ت تل˘ظ ي˘ت˘لا ق˘ل˘ق˘˘لاو
بار˘ت˘قا نأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
يف عورسشلل ددحملا خيراتلا
زاهجلا لع˘ج ،تار˘ي˘سضح˘ت˘لا

حورلا ىل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي ي˘ن˘ف˘لا
ةدو˘ع ضضفر˘يو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
،مهناكسس رقم ىلإا نيبعÓلا
ى˘ل˘ع ي˘نو˘م˘حر ر˘سصأا ا˘م˘ي˘˘ف
ناك يأل رذع ل هنأاب ديكأاتلا
ة˘˘˘˘˘سصح ن˘˘˘˘˘ع با˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لا
.فانئتسسلا

ةطبأرلأ »: ةنيغز
تأزاجإلأ تدمج

«قيرفلأ نويد ببسسب
نأا ةنيغز دكأا رخآا بناج نم
عم قابسس يف تلخد ةرادإلا
ىل˘ع ا˘ه˘لو˘سصح د˘ع˘ب ن˘مز˘لا
نام˘سض ل˘جأا ن˘م ضصي˘خر˘ت˘لا

ازر˘ب˘م ،تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ضصر˘˘˘ح
نسسحأا يف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضو
نأا˘˘ب ي˘˘ف˘˘خأا ل »:م˘˘˘ه˘˘˘لاو˘˘˘حأا
ي˘ف اد˘ه˘ج ر˘خد˘ت ن˘˘ل ةرادإلا
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

ثيح ،تاريسضح˘ت˘لا حا˘ج˘نإل
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست ى˘˘˘˘˘لإا تد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
عيم˘ج˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ي˘ف ةر˘كلا ي˘مر˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘˘هر˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘م
نع اديع˘بو ،«م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
يف ثيدح رودي ءاوجألا هذه
˘ماد˘قإا لو˘ح با˘كلا ط˘ي˘ح˘˘م
تازاجإا ديمجت ىلع ةطبارلا

نويدلا ةيفلخ ىلع نيبعÓلا
،ةيراجتلا ةكر˘سشل˘ل ة˘ق˘لا˘ع˘لا

4 ا˘ه˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘م قو˘˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
لكسشي د˘ق ا˘م و˘هو ،ر˘ي˘يÓ˘م
يف نيبدتنملا ليهأاتل اقئاع
.يفيسصلا وتاكريملا

صسمأأ لمتكأ دأدعتلأ
دحألأ فانئتسسلأو

مداقلأ
مويلا لمتكي نأا رظتنملا نم
قاحتلاب ةنتاب با˘ب˘سش داد˘ع˘ت
برغب ني˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةدجاوتملا ةعومجملاب دÓبلا
ابسسح˘ت ،ضساروألا ة˘م˘سصا˘ع˘ب

لكسشب تابيردتلا فانئتسسل
ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حألا مو˘ي ي˘م˘سسر
عم انمازت ،يحوفسس بعلمب

ي˘نو˘م˘حر برد˘˘م˘˘لا ضصر˘˘ح
رو˘˘سضح˘˘لا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،د˘˘عو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا

هنم ايعسس بايغ يأا اسضفار
نم اد˘يز˘م ع˘ي˘ي˘سضت يدا˘ف˘ت˘ل
.تقولا

طاقنلأ عسضت ةرأدإلأ
لجأأ نم فورحلأ ىلع

ةقÓطنأ لسضفأأ
تد˘˘ق˘˘ع د˘˘ق ةرادإلا تنا˘˘˘كو
مقاطلا عم اعامتجا ضسمأا لوأا

ا˘سضيأا تنا˘ك ي˘ت˘لاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ضضع˘˘˘ب ة˘˘˘سسارد˘˘˘ل ة˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ف
ةقلاعلا ةيميظن˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا

لو˘ل˘ح˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
فورظ اهنم ،اهل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
قئاو˘ع˘لاو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ما˘قإا
ةر˘ث˘ع ةر˘ج˘ح ف˘ق˘ت د˘ق ي˘ت˘لا
ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ما˘˘مأا
ىلإا ،يريسضحت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل

نا˘˘˘˘كم د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج
ة˘سصح ذ˘˘خأا يذ˘˘لا ضصبر˘˘ت˘˘لا
و˘لو ،عا˘م˘ت˘˘جلا ن˘˘م د˘˘سسألا
او˘ق˘ف˘ت˘ي م˘ل ن˘ير˘سضا˘˘ح˘˘لا نأا

د˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘م نا˘˘كم ى˘˘ل˘˘˘ع
لحب ،ةنيغز ضسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع˘ت
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘كسشإلا هذ˘˘ه
نع ثحبلا ةلحر يف هعورسش
ع˘م قا˘ف˘تلا˘ب م˘˘ئÓ˘˘م نا˘˘كم
ثي˘ح ،ي˘˘نو˘˘م˘˘حر برد˘˘م˘˘لا

ةر˘˘˘م˘˘˘سشلا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘ك
نا˘سضت˘حل لوألا حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

نأا ر˘˘ي˘˘غ ،با˘˘كلا ر˘˘˘كسسع˘˘˘م
ضضع˘˘˘ب اود˘˘˘بأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
اذ˘˘ه لا˘˘ي˘˘ح تا˘˘ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
رظ˘ن ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘ل ،حر˘ت˘ق˘م˘لا

رب˘م˘فو˘ن لوأا بكر˘م ة˘ن˘ي˘غز
عفر لاح يف بسسنألا رايخلا
تآا˘˘سشن˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘لا

.ةيسضايرلا قفارملاو
طيمز.ع

تابيردتلا فانئتسس’ اريسضحت ينفلا مقاطلاب عمتجت ةرادإ’ا

نيبعÓلا تابادتنا يف تاقورخ ببسسب قيرفلا بيردت نم لاقي يوارحسص

ةنتاب بابسش

sport@essalamonline.com

ميكحتلل ةيز˘كر˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تسضفر
بل˘ط˘لأ ي˘تو˘غ د˘م˘ح˘م ة˘سسا˘ئر˘ب ي˘ت˘لأ
،ةبخنلأ ماكح صضعب هب مدقت يذلأ

ةرود ة˘ج˘مر˘ب ه˘ي˘ف أو˘˘سسم˘˘ت˘˘لأ يذ˘˘لأو
أول˘سشف د˘ق أو˘نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘كأرد˘ت˘سسأ

رخأوأأ تمظ˘ن ي˘ت˘لأ تأرا˘ب˘ت˘خلأ ي˘ف
صشما˘ه ىل˘˘ع طرا˘˘ف˘˘لأ ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأأ ر˘˘ه˘˘سش
ن˘ي˘ع˘ب م˘ي˘قأأ د˘ق نا˘ك يذ˘لأ صصبر˘ت˘˘لأ

تناك اموي54 ةدم ءاسضقنأ نأل ،ةليلم
ةعومجملأ هذهب تعفد يتلأ ةجحلأ

اهل حمسسي بلطب مدقتلل ماكحلأ نم
،يكأردتسسأ را˘ب˘ت˘خأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب
يذ˘˘لأ ىق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب أذ˘˘˘هو
ماك˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تأذ ه˘م˘ظ˘ن˘ت
،يلأوا˘ط˘سسب يد˘ه˘م˘لأ قد˘ن˘ف˘ب ةأو˘ه˘لأ
أذ˘ه تسضفر م˘ي˘ك˘ح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ن˘˘ك˘˘ل
نع ثيدحلأ ليجأات تررقو ،بلطلأ
مامتإأ ةياغ ىلإأ ةيكأردتسسلأ ةرودلأ
متي نأأ ىلع ،ماكحلأ لماك تأرابتخأ

بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل لا˘˘˘˘ح صضر˘˘˘˘ع م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
عمزملأ هعامت˘جأ لÓ˘خ ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ

ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘ئد˘˘˘ب˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع
هئوسض ىلع يذلأو ،يراجلأ ربمسسيد
تأرا˘ب˘ت˘خلأ ر˘ي˘سصم فا˘ف˘لأ رر˘˘ق˘˘ت˘˘سس
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأأو ا˘م˘ي˘سس ،ة˘ي˘كأرد˘ت˘˘سسلأ
˘˘ما˘˘سسقألأ ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
،صضو˘م˘غ˘لأ ه˘ف˘ن˘ت˘ك˘ي ىق˘˘ب˘˘ي ىل˘˘ف˘˘سسلأ

ر˘سضخألأ ءو˘سضلأ ي˘ق˘ل˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘سسب
˘˘ما˘˘مأأ بعÓ˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل ةرأزو˘˘˘لأ ن˘˘˘م
ىوتسسم فÓ˘ت˘خأ ىل˘ع ةأو˘ه˘لأ ة˘يد˘نأأ
.تابيردتلأ يف عورسشلل اهطاسشن
ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لأ مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
نم لك ءافعإأ ميكح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ

لا˘˘بر˘˘غ ىف˘˘ط˘˘˘سصم ة˘˘˘حا˘˘˘سسلأ م˘˘˘ك˘˘˘ح
دبعو يرأروق نأرق˘م ن˘يد˘عا˘سسم˘لأو
تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خلأ ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ع˘˘سشت˘˘يإأ ق˘˘ح˘˘˘لأ
ي˘ثÓ˘ث˘لأ أذ˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلأو ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لأ

ةسسفانملأ ءأوجأأ ةر˘سشا˘ب˘م لو˘خد˘لا˘ب
،ي˘ن˘طو˘لأ د˘ي˘˘ع˘˘سصلأ ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ ةا˘˘˘عأر˘˘˘م˘˘˘ب كلذو
هنأأو اميسس ،مقاطلأ أذه اهيف دجأوتي
ىلع نيوكت ةرتف نم دافتسسأ دق ناك

ةيرسصملأ ةمسصاعلاب لماك رهسش رأدم
يئا˘ه˘ن زا˘ي˘ت˘ما˘ب ه˘ترأدإأ ع˘م ،ةر˘ها˘ق˘لأ

«يقÓمع» نيب ايقيرفإأ لاطبأأ يرود
.كلامزلأو يلهألأ ةيرسصملأ ةركلأ
نم برقم دج ردسصم نم تامولعملأ
ديفت ،ميكحتلل ةيلأردي˘ف˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

فر˘˘سش د˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لأ م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب
د˘ي˘ع˘سصلأ ىل˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ةر˘فا˘˘سصلأ
ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘ف يرا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ
لا˘˘˘ط˘˘˘بألأ يرود ن˘˘˘م ة˘˘˘˘مر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

دا˘˘ح˘˘تلأ ن˘˘م ة˘˘سصخر ىل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ت
ه˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘سضخ تب˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فإلأ

ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘ي˘˘ند˘˘ب تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خل
ي˘˘هو ،ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ها˘˘˘سضق ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
صسفن ع˘م تن˘مأز˘ت ي˘ت˘لأ تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ
ا˘ه˘ي˘ف تم˘ظ˘ن د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ
م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لأرد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
˘ما˘ك˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ي˘ل˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خأ
،ن˘ي˘ي˘لأرد˘ي˘فو ن˘ي˘ي˘لود ن˘م ة˘ب˘خ˘ن˘˘لأ

يذ˘لأ ي˘لود˘لأ ي˘ثÓ˘ث˘لأ نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
نأأ أدج لمتحملأ نم لابرغ هدوقي
،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ «ءا˘˘ف˘˘عإأ» ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي
ةمدقملأ ةقيثولأ نومسضم ةاعأرمب
.فاكلأ نم
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
عل˘ط˘م ذ˘ن˘م م˘ي˘ك˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ
ة˘ي˘ن˘يو˘˘ك˘˘ت ةرود يرا˘˘ج˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ
ن˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ير˘˘سضح˘˘م˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ماكح تابيردت ةعباتمب نيفلكملأ
ن˘ي˘نو˘ك˘م ر˘ي˘طأا˘ت˘ب أذ˘˘هو ،ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لأ

يف كراسشيو ،افيفلأ نم نيدمتعم
،اي˘ند˘ب أر˘سضح˘م02 ةرود˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘˘ه
ل˘ك ن˘ع ن˘ير˘سضح˘م ة˘ثÓ˘ث لد˘ع˘م˘˘ب
ز˘يز˘ع رأر˘غ ىل˘ع ،ة˘يو˘ه˘ج ة˘ط˘˘بأر
ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ط˘بأر ن˘م ةدو˘م˘ح ن˘ب
ة˘˘ط˘˘بأر ن˘˘م ف˘˘ير˘˘خ ن˘˘˘ب نأو˘˘˘سضرو

ةعباتم˘ب نو˘ك˘ي ن˘يو˘ك˘ت˘لأو ،ة˘با˘ن˘ع
صشو˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘فو يزأر لا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ر˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب نا˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لأ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لأ
.ميكحتلل ةيلأرديفلأ

طيمز.ع

  يئانثتسسأ صصبرت ةجمرب ةبخنلأ ماكح بلط دعب

ةرودلا لجؤؤت ميكحتلل ةيزكرملا ةنجللا
ماكحلا تارابتخا ةياهن دعب ةيكاردتسس’ا

ةبانع داحتإأ
نيبعÓل رهسشأأ3 بتأور ددسست ةرأدإلأ

ةديلبلا وأا يديارسس يف ضصبرت  ةجمربل هجتي ينفلا مقاطلا

ةكرسشلا ضسي˘ئر تو˘خ˘ب˘م ضشر˘ط˘ل ف˘سشك
ماهم ءاهنإا نع ةداعسسوب لمأل ةيسضايرلا
قÓطنا لبق يوارحسص يماهت بردملا
نأا احسضوم ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا
ايلاح فرسشت يتلا ةكرسشلا ضسلجم ةرادإا

ةمغرم اهسسفن تدجو ،قيرفلا رييسست ىلع
هت˘ف˘سصو ا˘م ما˘مأا رار˘ق˘لا اذ˘ه ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع
ةيعمب يوارحسص اهب ماق يتلا تاقورخلاب
ضصوسصخب زاكعوب يواهلا يدانلا ضسيئر
.ةيفيسصلا تابادتنلا ةيلمع
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف لوألا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
هتادهعتب لخأا زاكعوب نأا «يداعسسوبلا»
مهماغرإا لÓخ نم ددج نيبعل4 هاجت

فار˘ت˘عا» ة˘ق˘ي˘ثو ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا افيسضم ،مهلاومأا مهحنم نود «ضضبقلاب

نونع نيبعÓلا نأاب ملع ىلع يوارحسص
اولسصحتي مل ،بوبعزو يكرابمو قريزو

قيبسستلا يف ةلثمتملا مهتاقحتسسم ىلع
.ةرادإلا رابخإا ضضفر هنكل ،يلاملا
يوارحسص بردملا دكأا لسصتم قايسس يف
ه˘تدارإا ضضح˘م˘ب با˘ح˘سسنلا ل˘˘سضف ه˘˘نأا˘˘ب
ة˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘˘م تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ زور˘˘˘ب بب˘˘˘سسب
مه˘ت˘لا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘ما˘ث يد˘ي˘سس ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
اهتكايح م˘ت ةر˘ماؤو˘م در˘ج˘م ه˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
بسسح ةينفلا ةسضراعلا نم هداعبإا فدهب
.ريخألا لوق
ةيسضايرلا ةكرسشلا ريدم نأا ركذلاب ريدجلا

ىوعد كيرحت ررق ناك ةداعسسوب لمأل
يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر زا˘كعو˘˘ب د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
ىلع اددسشم ،يوارحسص بردملاو يواهلا
تازوا˘ج˘ت˘لا هذ˘ه˘ب ح˘˘م˘˘سست ن˘˘ل ةرادإلا نأا

اهنأاسش نم يتلاو ديدح نم ديب برسضتسسو
.قيرفلا مسسا هيوسشت
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ن˘ي˘عا˘م˘سس ن˘ب ر˘با˘˘سص ر˘˘ه˘˘ظ
ةئفل ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م
هبسضغ ةمق يف اماع02 نم لقأا
ا˘ه˘ب ي˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘˘ب
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘ب˘˘سشأا
نم يناثلا ءاقللا نمسض يبرغملا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش ةرود
.ةمداقلا ايقيرفإا ممأا ضسأاكل

يف ةإرابم درجم هذه»
يعإد لو مدقلإ ةرك
«ىرخأإ إداعبأإ اهئاطعإل
ةياهن د˘ع˘ب ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘فو

د˘كأا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘˘سسو˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
لو ةبعل درجم هذه نأا ريخألا
هذه»:Óئاق ىرخأا رومأاب اهل لخد
نوبعÓلاو ،طقف مدق ةرك ةارابُم
لسصاوو ،«راغ˘سص لا˘ف˘طأا در˘ج˘ُم
ديرن فيك»:بسضغ ةربنب هثيدح
ن˘˘ح˘˘نو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع˘˘ل˘˘ن نأا
ىد˘ل ة˘ل˘ي˘ح˘لاو د˘ق˘ح˘˘لا ضسر˘˘غ˘˘ن
.«انه ةبئاغ تناك ةينلا ،نابُسشلا

ةربدم ةرمإؤوم كلانه»
ينطولإ انبختنم دشض
«ليلد ريخ بعلملإو
يرئازجلا ينقتلا حمل ثيح

د˘˘سض تكي˘˘حأا ةر˘˘ماؤو˘˘م دو˘˘جو˘˘ل
تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م «ر˘˘سضخ˘˘لا»
ا˘م ة˘سصا˘خو ةرود˘ل˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا
هنأاسشب قلع يذلا بعلملاب قلعتي
لثم يف بعلن نأا نكمي ل»:Óئاق
بب˘سس م˘ه˘˘فأا ل ،بعÓ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
لءاسست امك ،«بعلملا اذه رايتخا
ىرخأا قرف رخأات نع نيعامسس نب

امك» :لوقلاب تاءاقللا بعل نع
بع˘ل مد˘ع بب˘سس م˘ه˘فأا ل ي˘˘ن˘˘نأا
اننأا تقو يف ،ةارابُم يأل ايبيل
ي˘ف م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ن˘ي˘تارا˘ب˘ُم ا˘ن˘ب˘ع˘˘ل
ضسنوت بعلت نأا ىنمتأا »: ريخألا

ل˘ب˘ق ،ا˘م˘˘ه˘˘تارا˘˘ب˘˘ُم بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو

.«ايبيل مامأا انتارابُم
اقحتشسم ناك انزوف» بوبع

«رشضخلإ نم لشضفأإ انكو
در ل˘با˘ق˘م˘لا بنا˘ج˘˘لا ي˘˘فو

بختن˘م برد˘م بو˘ب˘ع ءا˘ير˘كز
يرئازجلا هريظن ى˘ل˘ع بر˘غ˘م˘لا
زوفلا ضسلطألا دوسسأا قيقحت دعب
با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع در نود فد˘˘˘ه˘˘˘ب
هلابسشأا نأا ىلع اددسشم «رسضخلا»
تاحيرسصتلا يف زوفلا اوقحتسسا
ةارابملا ةياهن بقع اهب ىلدأا يتلا
ا˘نزو˘˘ف نأا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» :لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةريثك اسصرُف انقلخ اننأل ،قحتسسُم
»:فاسضأاو ،«ضسفا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘ُم
اهنأل ،ادج ةبعسص تناك ةارابُملا
لوخدلل انيعسسو ،يبراغم عباطب
ا˘م و˘هو ،ة˘سسفا˘ن˘ُم˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب

بعÓ˘لا م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ه˘ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘˘ن
يوا˘سضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘ل˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسألا
ى˘ل˘ع ل˘سصاو˘ن نأا بج˘ي»:Ó˘˘ئا˘˘ق
يف روهظلل دوعنل ،لاونملا ضسفن

ذنم اهنع انبغ يتلا ايقيرفإا ضسأاك
.«ةلماك ةنسس51

بردم نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
عطتسسي م˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
بختنملا ما˘مأا ةرا˘سسخ˘لا ل˘م˘ح˘ت
دعب هل ةهجاوم يناث يف يبرغملا
˘ما˘مأا لوألا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ر˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا

قيقحت دع˘ب ةرود˘لا ف˘ي˘سضت˘سسم
،هلثمل فدهب يبا˘ج˘يلا لدا˘ع˘ت˘لا

و˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م» نو˘˘˘كي˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘ح
زو˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘ُم «ءار˘˘ح˘˘سصلا
اي˘ب˘ي˘ل ما˘مأا ة˘مدا˘ق˘لا م˘ه˘تارا˘ب˘ُم˘ب
مامأا ضسنوت ءاقل ةجيتن راظتناو
.مهريسصم ةفرعمل برغملا
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برغŸا ةÁزه دعب ةمظنŸا تاه÷ا ىلع رانلا حتفي Úعامسس نب

ىتح بايغلإ لشصإويشس
ةيرا÷إ ةنشسلإ ةياهن

ينيعبسس نب» :زور
نلو ازهاج ضسيل

«انتدعاسسم عيطتسسي
با˘˘ي˘˘غ نأا ح˘˘سضاو˘˘˘لا ن˘˘˘م

ىلودلا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار
ا˘ي˘سسور˘ب م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘سشنو˘˘م
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق لو˘˘ط˘˘ي˘˘سس
هسضرعت بقع كلذو نيدايملا
انوروك ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل
هتر˘ب˘جأا ي˘ت˘لاو ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘ق
ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل عو˘˘سضخ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت ى˘ت˘ح ي˘ح˘˘سصلا
.دجتسسملا ضسوريفلا

ه˘ن˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو
يدا˘˘ن برد˘˘˘م زور و˘˘˘كرا˘˘˘م
يف يناملألا خابدÓغنسشنوم
د˘كأا ن˘يأا ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ةود˘ن˘˘لا
نل يرئازجلا هبعل نأا ريخألا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق از˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي
ينيعبسس نب» :Ó˘ئا˘ق د˘يد˘ج˘لا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع اردا˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘كي ن˘˘˘˘˘ل
اريسشم ،«ماعلا اذه انتدعاسسم
نود لاح يحسصلا هعسضو نأا
فو˘ف˘سصب ادد˘ج˘م ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ا˘ن˘˘يد˘˘ل» :ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

متيو ،ههاجتا ةريبك ةيلوؤوسسم
م˘قا˘ط˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘سصح˘˘ف
ه˘˘ت˘˘با˘˘˘سصإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
،«انوروكب

ج˘ير˘خ نأا مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ن˘˘˘˘ع با˘˘˘˘غ ودارا˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘ن
«خابدÓغ» ه˘ق˘ير˘ف تا˘يرا˘ب˘م
ج˘˘˘ئا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن تءا˘˘˘˘ج نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يا تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
يذ˘لا ي˘ن˘ي˘˘تور˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘خلا
ع˘سضخ˘ي˘ل ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ق˘˘ب˘˘سسي
ي˘ق˘ل˘تو يرا˘ب˘جإلا ر˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ة˘عر˘سسب ي˘فا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا

.ةسسفانملا ءاوجأل ةدوعلاو
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جيلخلا لاؤمأا ىلع مين تلسضف» :يبيرع
«ينطؤلا بختنملا لجأا نم

مين يدانل هرايتخا بابسسأا نع يرئازجلا يلودلا يبيرع ميرك ثدحت
نم اسصوسصخ هتلسصو يتلا ضضورعلا نم ديدعلا نمسض نم يسسنرفلا
.يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ ايلام هترغأا يتلا ةيجيلخلا ةيدنألا

اهدقع يتلا ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ هتاحيرسصت يف رسضخلا مجاهم دكأاو
لاومأا تسضفرو مين يدان تلسضف دقل» :Óئاق نايتيا تناسس ءاقل ليبق قيرفلا
لجأا نم يسصخسشلا ياوتسسم ريوطتل ىعسسأا يننأل ،ةيجيلخلا ةيدنألا

لسضفو ،«ينطولا بختنملا يف ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف ةناكم بسسك
مل نيذلا ينطولا بختنملا موجن نم ديدعلا ىطخ ىلع ريسسلا يبيرع
يرمعلا نب لامج وه لاثم زرباو ،يوركلا مهراوسشم ىلع لاومألا اولسضفي
نويل كيبملوأا وحن ،ةيرغملا ضضورعلا مغر يدوعسسلا يرودلا رداغ يذلا
ملو.يلاعلا ىوتسسملا يف ةربخلا نم ديزملا بسسك لجأا نم يسسنرفلا
دكأا ثيح ،يسسنرفلا هيدان ةقفر مسسوملا اذهل هفادهأا يرئازجلا مجنلا فخي
يننأا ايلاح رعسشأا» :لاق ثيح مسسوملا اذه قيرفلا فاده نوكيل ىعسسي هنا
،«ةليكسشتلا يف رارمتسساب كراسشأا ل انأا فسسأÓل نكل ،يتيزهاج لماك يف
مارتحا بجي نكل ،ماظتناب يتكراسشم مدعل لمأا ةبيخب رعسشأا» :عباتو
كانه»:ريخألا يف متخيل ،«يل حاتت ةسصرف لوأا لÓغتسساو ،بردملا تارايخ
يسصخسشلا يفدهو ،لوألا فدهلا ليجسست وه مهملا ،قيرفلا يف ةسسفانم
.«قيرفلا فاده حبسصأا نأا وه

نايتيا تناسس ةهجاوم يف نوكيسس اعيبر62 بحاسص نأا ريكذتلاب ريدجلا
نأا ةراسشإÓل ،زوبدوب ضضاير هنطاوم هفوفسص يف طسشني يذلا يسسنرفلا
يلحاسسلا مجنلا ةقفر ازي˘م˘م ا˘م˘سسو˘م مد˘ق ق˘با˘سسلا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش م˘ج˘ن
يف عقوي نأا لبق ،ةينطولا ةلوطبلا جراخ اهسضاخ ةبرجت لوأا يف يسسنوتلا

.ةيسضاملا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ يسسنرفلا مين فوفسص
جاحلب اشضر

دإرغلبب ةعراشصملل ةيلودلإ ةرودلإ ماتتخإ دعب

جئاتنو ةيباجيإا دج ةكراسشم»: ضساؤح
«ةينطؤلا رسصانعلل ةيخيرات

ةيرئازجلا ةيداحتÓل ينطولا ينفلا ريدملا ضساوح ضسيردإا فسصو
يتلا رباكأا ملاعلا ضسأاك يف ةيرئازجلا ةكراسشملا ،ةكرتسشملا ةعراسصملل

يتلاو ،ربمسسيد نم81و21 نيب ةدتمملا ةرتفلا يف اهتيلاعف ترج
،دارغلب ةيبرسصلا ةمسصاعلاب يسضاملا ةعمجلا ةرهسس تمتتخا

ضصوسصخب ةيرئازج˘لا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف ضساو˘ح ر˘ب˘ت˘عاو
دج اهنأا «دارغلب»ـل يملاعلا دعوملا يف ةيرئازجلا ةكراسشملا ةليسصح
دبع عراسصملل «ةيخيرات» ةيزنورب ةيلاديم قيقحتب تللك ثيح ةيباجيإا
زكرمو ةينامور‐وقيرغلا ةعراسصملا يف ‐غلك55‐ تاغرف ميركلا

نم لكل نماثلا زكرملا بناج ىلإا ‐غلك36‐ يرابج رابجلا دبعل ضسماخ
تكراسش نيأا ،‐غلك06‐رونلا دبع ينوعلو ‐غلك68‐ ريسشب ةرازع ديسس
نولثمي نييسضاير ةر˘سشع˘ب م˘ظ˘ن يذ˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا د˘عو˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘عرا˘سصم˘لاو (ن˘ي˘عرا˘˘سصم8) ة˘ي˘نا˘مور‐و˘ق˘˘ير˘˘غإلا ة˘˘عرا˘˘سصم˘˘لا
دوعسسم نيينطولا نيبردملا فارسشإا تحت ،نينثا نيعراسصمب ةرحلا

نأا ينطولا بختنملا ناك امك ،لسصيف نوعو ةعدج نب زوزعم ،نادغز
حبار ةافو رثإا0202 ملاعلا ضسأاك يف ةكراسشملا نم هباحسسنا نلعي
ةينفلا ةيريدملا ةميزع»: ضساوح ديسسلا لاق ثيح ،ةيداحتلا ضسيئر حابسش
نم دارغلب ىلإا باهذلا انررقو ريثكب ىوقأا تناك نييسضايرلا كلذكو
ىلع انلسصحت اننأا هللا نم قيفوتلا ناكو ةيباجيإا جئاتن قيقحت لجأا

تاسسفانملا هذه لثم يف لبق نم ققحت مل ةيخيرات ةيزنورب ةيلاديم
.«فيرسشت نسسحأا ةعراسصملاو رئازجلا انفرسشو ةيلودلا

اهيلع تلسصحت يتلا جئاتنلا نإاف ينفلا ريدملا راسشأا ريخألا يفو
ىلع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا ز˘ف˘ح˘ت˘سس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عرا˘سصم˘لا
ابسسحت ةئداهو ةنسسح فورظ يف لمعلا ةريتو ضسفن يف رارمتسسلا
ضسرام رهسش ماقتسس يتلاو1202 ويكوط دايبملوأل ةيليهأاتلا ةرودلل
.ةيبرغملا ةديدجلا ةنيدمب

طيمز.ع
ةريخألإ ةنوآلإ يف قيرفلإ جئاتنل بيهرلإ عجإرتلإ دعب

ىلع فارسشإ’ا نم برتقي نؤلب نورؤل
نايرلا يف يميهارب

نايرلا بعلو ينطولا بخت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي نو˘كي˘سس
ىلع فارسشإلا يلوتيسس يذلا ديدجلا بردملا مسسا راظتنا يف يرطقلا
عجارت دعب اسصوسصخ ةلبقملا ةرتفلا يف يرطقلا يدانلل ةينفلا ةسضراعلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تف˘سشك ا˘م بسسح˘بو.ةريخألا ةنوآلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ةقفسص مامتإا نم برتقي يرطقلا نايرلا يدان نأا ةيسسنرفلا فحسصلا
يدانلل ةينفلا ةسضراعلا يلوت لجأا نم نولب نورول يسسنرفلا بردملا

بردملا نأا رداسصملا تاذ تفسشكو ،ءامسسأا ةدع لوادت دعب ءاج يذلاو
ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ رظتنم نامريج ناسس ضسيراب يدانل قباسسلا
يلودلا هيف طسشني يذلا يدانلاب هقاحتلا دقع ميسسرت لجأا نم رطق يف
ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا نأا ةرا˘سشإلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.يميهارب نيسسا˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا
نع هبايغ دع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘يدا˘ي˘م ى˘لإا ه˘تدو˘ع ل˘ج˘سسي˘سس «كو˘يد˘لا»ـل
يف عبارلا زكرملا بحاسص نايرلا يدان ةباوب نم تاونسس5 ـل نيدايملا
اميف ثÓث يف لداعتلاو تايرابم ثÓث يف زوفلا هقيقحتب بيترتلا ملسس
وهو ،طاقن ةرسشع قرافب ةطقن21 هديسصر لعجي ام نيتارابم رسسخ
يف ىلوألا بتارملا دسصح لجأا نم يسسنرفلا هعفريسس يذلا ناهرلا
.موجنلا يرود

ر..م
sport@essalamonline.com
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يزوفو ضسراف د˘م˘ح˘م جر˘خ˘ي
نم نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ي˘لود˘لا مÓ˘غ
ةمق لÓخ ام˘ه˘ي˘برد˘م تا˘با˘سسح
يدان ني˘ب ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا مو˘ي˘لا
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،و˘˘يزلو ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
31 ةلوجلا باسسح˘ل و˘كي˘ب˘م˘لألا

.يلاطيإلا يرودلا نم
«درو˘كسسوو» ع˘˘قو˘˘م بسسحو

نع مÓ˘غ با˘ي˘غ ،نإا˘ف ي˘م˘لا˘ع˘لا
يدا˘ن˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ءاقللا اذه لÓخ نوكيسس يلوبان
بردملا نم ينف رايتخا ببسسب

ل˘سضف يذ˘لا ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘˘ي˘˘ج
اذ˘˘ه ي˘˘ف يور ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز ما˘˘ح˘˘˘قإا
ةيلامتحا ى˘ق˘ب˘ت ن˘كل ،بسصن˘م˘لا

طوسشلا تايرجم يف هتكراسشم
.ةدوجوم ىقبت يناثلا

دمحم بايغ ىقبي نيح يف
بب˘سسب ة˘م˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ضسرا˘˘ف
يتلا ةيلسضع ةباسصإا نم هتاناعم
ىت˘ح ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع هد˘ع˘ب˘ت د˘ق

رمألا وهو ،لبقملا ماعلا علطم
دعبي نأا ادج نكمملا نم يذلا

ةليكسشتلا نع ءارحسصلا براحم
نأاو ةسصاخ ،Óبقتسسم ةيسساسسألا
وكنايب بردم يغازنا ينوميسس
ضسي˘ل ه˘نأا ار˘خؤو˘˘م حر˘˘سص يروزأا

ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م ى˘ل˘˘ع ضضار
.هنم اعقوتم ناك امك هعنقي ملو

ةبترملا يلوبا˘ن يدا˘ن ل˘ت˘ح˘يو
لتحي اميف ،ةطقن32ـب ةسسماخلا
81 ـب عسساتلا زكرملا ويزل قيرف
.ةطقن

مدا بيغيسس قايسسلا تاذ يفو
ة˘ل˘ي˘كسشت ن˘ع ر˘خآلا و˘˘ه ضسا˘˘نو
لبقتسسي امدنع يراي˘لا˘ك ه˘ق˘ير˘ف
هر˘ي˘ظ˘˘ن ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا
31 عوبسسألا راطإا يف يزينيدوأا

تاذ بسسح ،و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘˘كلا ن˘˘˘م
نأا ح˘˘سضاو˘˘˘لا ن˘˘˘مو ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
«و˘كسسي˘˘سشنار˘˘ف يد و˘˘ي˘˘ب˘˘يز˘˘يا»
ديري ل ،يلقسصلا قيرف بردم

دئاعلا رئاطلا هحانجب ةرطاخملا
بقع تابيردتلا وج ىلإا اثيدح
،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ف˘˘سش
ي˘فا˘كلا تقو˘لا ه˘ح˘ن˘م Ó˘سضف˘م
تلو˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
»أا يريسسلا» نم ةلبقملا

ليعامسسإا نوكيسس هتهج نمو
ي˘˘ف بعل ن˘˘سسحأا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب
يف زربألا بئاغلا9102 ايقيرفإا
يناعي يذلا نÓيم يسسأا ةليكسشت
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘سصإا ن˘˘˘م ر˘˘˘خآلا و˘˘˘ه
ي˘ت˘لا ،ة˘ب˘˘كر˘˘لا را˘˘توأا ىو˘˘ت˘˘سسم
ن˘ع هد˘ع˘ب ي˘ف ا˘ب˘˘ب˘˘سس نو˘˘كت˘˘سس
ةياغ ىلا يري˘نو˘سسر˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
هفلخ كرتيل ،ةلبقملا ةنسسلا علطم
ةليكسشت طسسو يف اريبك اغارف
هيلع لوعي يذلا يلويب بردملا

ن˘ب ءا˘ق˘فر نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل.اريثك
يدان مو˘ي˘لا نو˘ه˘جاو˘ي˘سس ر˘سصا˘ن
.00:51 ةعاسسلا ىلع ولوسساسس

جاحلب اشضر

ضسيره مويلا ةريهظ لبقتسسي
ةقفر يرئازجلا يلودلا ةلبقلب
يد˘نا ه˘ن˘طاو˘م تسسير˘ب ه˘˘يدا˘˘ن
يف هيل˘ب˘نو˘م ق˘ير˘ف ع˘م رو˘ل˘يد
يرودلا نم61 ةلوجلا راطإا
.يسسنرفلا

درو˘˘كسسوو ع˘˘قو˘˘˘م بسسحو
ط˘سسو˘ت˘م نو˘كي˘سس ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا

يف ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ريفيلوأا بردم˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ي˘سس
يدا˘˘ن برد˘˘م و˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘غوأا ل˘˘˘يد
ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ة˘ه˘جاو˘م˘ل تسسير˘ب
يئانثلل اسصاخ نوكيسس يذلاو
ردسصملا تاذ قفوو.يرئازجلا
رخآلا وه ر˘سضخ˘لا م˘جا˘ه˘م نإا˘ف

ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأا نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سس
ثي˘ح ،ه˘ي˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘نو˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
ىلإا هقيرف ةدايق ىلع لمعيسس
ىلع ةيبا˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ملسس قلسست ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب ءا˘ق˘فر
ةمحاز˘مو ،د˘يد˘ج ن˘م بي˘تر˘ت˘لا
.ىلوألا بسصانملا ىلع رابكلا

جاحلب اشضر

ويششتلاكلإ نم31 ةلوجلإ يف ءإرحشصلإ يبراحمل يعامج بايغ

ربكأ’ا بئاغلا رسصان نبو ايلاطيا ةمق تاباسسح جراخ مÓغو ضسراف

«1 غيللإ» نم61 عوبشسألإ تاشسفانم نمشض

زؤفلا طاقن فدهلاو رؤليد لابقتسسا يف ةلبقلب



ةــــنصصرق

؟يسسيم لسضفأا ضشتيفؤميهاربإا
ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘با ل˘˘˘سصاو
ه˘تا˘جر˘خ د˘˘يو˘˘سسلا ي˘˘لود˘˘لا
ةرملا هذه لاق ثيح ،ةفيرطلا

ع˘قو˘م ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ
ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بوروألا دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا
تÓكر ذفنيسس نمع مدقلا
مÓحألا قير˘ف ي˘ف ح˘ي˘جر˘ت˘لا
لينويل يني˘ت˘ن˘جرألا دو˘جو˘ب
لاحلا ةعيبطب Óئاق ،يسسيم
،ةليكسشتلا اذه دئاق يننأل انأا

ط˘ق˘ف ةد˘حاو ح˘ن˘م˘ي˘سس ه˘˘ناو
ل˘ك د˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘ج˘˘ن˘˘ل
اهذفني ءازج تÓكر ثÓث
.ريخألا

؟؟ ضشاهؤلمحم
بير˘˘غ ف˘˘قو˘˘˘م ي˘˘˘ف
بختنملا مجن ضضرعت
نا˘˘ب˘˘ُسشل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ةم˘ج˘ه˘ل جر˘ف ي˘ما˘سس
ةبراغملا ن˘م ة˘سسر˘سش
رسضخلا ةارابُم بقع
،ضسل˘طألا دو˘سسأا ما˘˘مأا
لامسش ةرود راطإا يف
ايلاح ةماقُملا ايقيرفإا
ر˘˘ّب˘˘˘عو ،ضسنو˘˘˘ت ي˘˘˘ف
يدان ناديم طسسوتم
ن˘˘˘˘˘˘˘ع ،و˘˘˘˘˘˘˘سشو˘˘˘˘˘˘˘سس
،د˘يد˘سشلا ه˘بار˘غ˘˘ت˘˘سسا

،ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سشألا در ن˘˘˘˘˘م
بح˘˘ُي ه˘˘نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘˘م
بحُي املثم بر˘غ˘م˘لا
دوسسا لثم نأاو هل قبسس نأا دعب فاطملا رخآا يف يرئازجلا بختنملا راتخا هنأا ادكؤوم رئازجلا
.ءاقسشألا نم نيريثكلا بجعي مل يذلا وهو «ءارحسصلا يبراحمب» قاحتللا لبق ضسلطألا

ةرورسضب نوركام ةرادإا بلاطي ىلعل
دقعلا خسسف وأا ةيناثلا ةعفدلا لاسسرإا

يسضايرلا يدانلا ةرادإا ضسلجم ضسيئر عراسس
يلوؤوسسم ةبلاطم ىلإا ىلع˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
ةرورسضب «نوركام» ةسسبلألاو داتعلا ةكرسش
نÓعإا وأا ةسسبلألا نم ةيناثلا ةعفدلا لاسسرإا
دحل يلوألا قافتلا نأاو ةسصاخ دقعلا خسسف
وهو اهدعوب يفت ل ةكرسشلا لعج ةعاسسلا
نم ديزملا ديرت ةرادإلا لعج يذلا رمألا
م˘قا˘ط˘لا ع˘م ق˘ف˘ت˘م و˘ه ا˘˘م ق˘˘فو ة˘˘سسب˘˘لألا
قيرفلا نأا ركذي ،يسس ضسا يسسلل يرادإلا
ةسصاخ ةيليومت دوقع نع ثحبلا لسصاوي
.» يرفيا» دقع عيقوت ةيلمع حاجن دعب

بلاطي رفسصأ’ا دارجلا
عيمجلا ليحرب

يلهأا ي˘لوؤو˘سسم ر˘ف˘سصألا دار˘ج˘لا بلا˘ط
دعب ةسصاخ قيرفلا نم ليحرلاب جربلا
لÓخ نم يدانلل اهوعنسص يتلا ةبيخلا
˘ما˘مأا ضسمأا لوأا ة˘لو˘ج ر˘خآا ي˘ف ر˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا
عيسضو قيرفلا رسسخ ثيح نازيلغ عيرسس
ملسس يف رثكأا مدقتلا ةسصرف هسسفن ىلع
او˘ب˘˘لا˘˘ط را˘˘سصنألا نأا ر˘˘كذ˘˘ي بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ةقثلا عزن اذكو ةكرسشلا لح ةرورسضب
ا˘م˘ك ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا ي˘ل˘هألا ي˘لوؤو˘˘سسم ن˘˘م
ير˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ضشيعي قيرفلا نأا امب ليحرلا ةرورسضب
. مسسوملا اذه ةيادب عم ةبعسص ةيعسضو

ةدايقل دؤعي نؤيرق
 كؤملا تاريسضحت

وج ىلإا ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘كسشت دو˘ع˘ت
ماد فقوت دعب كلذو مويلا ةيسشع تاريسضحتلا

تاوسصألا تلاعت نأا دعب ةسصاخ نيعوبسسأل
لظ يف ريسضحت˘لا ف˘قو ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

رسضحملا نأا ركذي ،رسضخألا ءوسضلا حنم مدع
لجا نم كوملل ةدوعلا ررق دلاخ نويرق يندبلا
بردتيسسو اذه نوقع بردملا ةقفرب لمعلا

نب بعلم يف تاحرف بويأا ورتسسياملا ءاقفر
ضصسصحلا ضضعب نورجيسس امك كلاملا دبع
.ةيوارعبلا ةباغ يف

دق ةنؤملقؤب عم دقعلا خسسف
داسشتلا نم ةدؤعلا دعب متي

ثاد˘حإا ى˘˘لإا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ةرادإا ر˘˘ي˘˘سست
نم ةنوملقوب بيبحل بعÓلا عم قافتلا
رارسصإا مغر ي˘سضار˘ت˘لا˘ب د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف ل˘جا
اذه هئاقبإا ىلع يكوكلا يسسنوتلا ينقتلا

باحسسنلا يف ينعملا ةبغر ببسس دوعيو
ةسصاخ افورظ ضشيعي هنوك ىلإا ةرداغملاو
ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف برد˘ت˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي لو
ىلع ةرادإلا لمعتسس كسش نود نمو اذه
هناو ةسصاخ ةيلام˘لا ه˘ب˘لا˘ط˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
لاو˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ت˘˘˘ح لو˘˘˘سصح˘˘˘لا د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي
. يحسصلا لوكوتوربلا

qarsana@essalamonline.com
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بؤلك نم رخسسي ؤينيرؤم
ر˘˘خا˘˘سس ف˘˘˘قو˘˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘م˘ل˘ل

و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘˘م ه˘˘˘يزو˘˘˘ج
د˘ع˘ب ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م
ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لألا ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت
بردم بولك نغروي
ةزئا˘ج ى˘ل˘ع «زد˘ير˘لا»
يذلا ينف ريدم لسضفأا
يلودلا داحتلا همظن
،«افي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل

ق˘حألا »:حر˘˘سص ثي˘˘ح
كيلف لسضفألا ةزئاجب
3 وأا نيتلوطب نرياب هل دجو اذإا كيلف زوفل ةديحولا ةسصرفلا نأا دقتعأا ؟بولك مأا نرياب بردم
ىلع لسصحي امبر ،دحاو مسسوم يف باقلأا7ـب كيلف زاف اذإا »:عباتو ،«اهب زوفي يك ةديدج
«قÓطإلا ىلع ربكألا ةسسفانملا كلذ يف امب ،طقف تلوطب5ـب زاف ةزئاجلا

15

لايدنؤملا بعÓم عبار حتفت رطق
موي رطق ريمأا ضسأاك يئاهن يف
،د˘˘سسلا يدا˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

رطق ةلود ريمأا فرسشأا ،يبرعلاو
ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث لآا د˘م˘ح ن˘ب م˘ي˘˘م˘˘ت
نا˘˘˘ير˘˘˘لا دا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا» حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا
بعÓ˘م˘لا ع˘بار «ي˘لا˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا
تا˘يرا˘ب˘م نا˘سضت˘حل ةز˘ها˘ج˘˘لا

دهسشو .2202 رطق ملاعلا ضسأاك
تا˘ي˘سصخ˘سش رو˘سضح حا˘ت˘ت˘˘فلا

ضسيئر اهزربأا ،ة˘قو˘مر˘م ة˘يور˘ك
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

دادغبل ناكو ،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا ي˘نا˘ج
هذ˘ه لÓ˘خ ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
ىلإا دسسلا هقيرف داق نيأا ةارابملا
.جيوتتلا ةيئانثل هليجسستب زوفلا
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ةÓسصلا تيقاؤم

ربكأ’ا بئاغلا رسصان نبو ايلاطيا ةمق تاباسسح جراخ مÓغو ضسراف ^
نايرلا يف يميهارب ىلع فارسشإ’ا نم برتقي نؤلب نورؤل ^

ةمئاقلا حنم يكؤكلا
داسشت ةمقل ةاعدتسسŸا

ضسمأا ةسصح دعب ةرادإÓل
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    «ناكلإ»ـل» لهأاتلإ قابشس ‘ Òبك لكششب «رشضÿإ» ظوظح لؤواشضت دعب

لئابقلإةبيبشش فيطشس قافو ةبانع دا–إإ

ينيعبسس نب» :زور
ازهاج ضسيل
عيطتسسي نلو

«انتدعاسسم

ةياهن ىتح بايغلإ لشصإويشس
ةيرا÷إ ةنشسلإ

 برغŸا ةÁزه دعب ةمظنŸا تاه÷ا ىلع رانلا حتفي Úعامسس نب

مدقلا ةرك يف ةارابم درجم هذه»^
    «ىرخأا اداعبأا اهئاطعإ’ يعاد ’و

دسض ةربدم ةرماؤؤم كلانه»^
      «ليلد ريخ بعلملاو ينطؤلا انبختنم

«يرانكلإ» بردم قرؤوي قاهرإلإ صسجاه

لث“ ةبيبسشلا»:يديزؤب
ÚلوؤؤسسŸا ىلع ناكو رئاز÷ا

«ÚبعÓلا ةحسص ‘ Òكفتلا

نيبعÓل رهششأإ3 بتإور ددشست ةرإدإلإ

ةجمربل هجتي ينفلا مقاطلا
ةديلبلا وأا يديارسس يف ضصبرت


