
40 ىلع ءاسضقلا
بيقر داهسشتسساو نييباهرإا

ةزابيتب لوافيرعو

ثثج7 ىلع روثعلا
لـــحاوسسب ةــللحتم

50صصمـــناغتسسمب
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ةيئاصضقلا فيراصصملا ةنيزخلا ليمحت
نيينعملا تازوجحم عاجرإاو

ةدافتصسÓل ةلاطبلا طرصش ءاغلإا
بابصشلا معد زاهج نم

مهبلاطم بلغأا نأا تدكأا
اهب لفكتلا ”

رذ– ةراجتلا ةرازو
نم «ايتيجيا»و «بابانسسلا»

تابارسضإا ‘ لوخدلا
30صص

«دوويلوه» مÓفأا قيرط ىلع هتيماحم عم ؤوطاوتلاب هبوره ةصسدنه تمتةريطخ ةيباهرإا ةعومجم عم كابتصشا دعب ئطاصشب جاومألا مهتظفل لجرو نيلفط ءاصسن4ـل دوعت
ةثÓثلا ةوخإلا

50صص

بدتنملا ريزولا تافايصض ميصسن طامأا
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا لوألا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘˘ل
ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا ،ةر˘غ˘صصم˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
لاجم ةيقرتل فدهت تاءارجإا ةصسلصس
ةرغصصملا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا

نم ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا را˘طإا ي˘ف
ايازملاو تادعاصسملا ةعجار˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.عيراصشملا

اهبعسش ةوق مامأا طقسسيسسو رئازجلاب هل ءÓمع قلخ يف حجني نل ينويهسصلا طوبطخأ’ا
30 صص:«مÓصسلا»ـل لولد ىصسيع يداه ةيوونلا ءايزيفلاو يلودلا نوناقلا يف راصشتصسملاو يناريإلا روتكدلا

ثعبل ةديدج تاءارجإا
ةيت’واقŸا ةيقرتو
ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاو

سسيئرلا قيقسش ةءارب
عامتج’ا قافرو قبسسأ’ا
«رمآاتلا» ةمهت نميرسسلا

50صص

40 صص

انوروك ةحئاج تايعادتو طفنلا راعصسأا عجارتو ليخادملا حصش لظ يف

رابوكسسإا» ـل انجسس تاونسس01
هرارف ةيسضق يف «رئازجلا

سشارحلا نجسس نم

فلتخمل ةيونصسلا ةليصصحلا مييقتل
0202 ةنصسل ةيرازولا تاعاطقلا

سسأارتي نوبت سسيئرلا
سسلجمل اعامتجا

مويلا ءارزولا
30 صص

50صص

جراخم نع ثحب ةمهم يف ةموكحلا
«ةبsكرُم ةمزأا» زواجتل ةدجن

ينطولا داسصتق’اب ترسضأا اقباسس ةلودلا اهتجهتنا يتلا فسشقتلا ةسسايسس:«مÓسسلا»ـل ةيلهاوسس^
40 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةنونجملا تÓفاحلا نئاهر

اهعمسسي ن˘م ل˘ك ة˘م˘ل˘ك...«تÓ˘فا˘ح˘لا»
يف ة˘سصا˘خ ،ق˘ل˘ق˘لاو ط˘غ˘سضلا˘ب ر˘ع˘سشي
باذع ،«ةزيمملا انتي˘ل˘ق˘ع» ع˘مو ا˘ندÓ˘ب
ةلماعملا ءارج ،ايموي نطاوملا هدهسشي
فلتخم ربع اهل شضرعتي يتلا ةئيسسلا
ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ةف˘عا˘سضم حا˘برأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا

شضرع نيرفاسسملا ةحار كلذب نيبراسض
نيقئاسسلا مظعم حبسصأا ثيح ،طئاحلا

نومو˘ق˘ي ،ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ةدا˘ه˘سش بسسحو
ن˘ي˘ت˘ط˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘ب
ىقبيل ،ةي˘فا˘سضإا حا˘برأا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل
ع˘سشج ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيحسصلا فورظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا

.دÓبلا اهدهسشت يتلا ةيخانملاو
 ةكيسشو تانييعت
ةمهم بسصانم يف

3 روغ˘سش بر˘ق ى˘لإا ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ي˘سشت
تارازو ي˘ف ن˘ي˘˘ما˘˘ع ءا˘˘ن˘˘مأا بسصا˘˘ن˘˘م
راثأا بسصانملا هذه روغسش برق ،ةدع
را˘˘ب˘˘ك طا˘˘سسوأا ي˘˘ف را˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ة˘˘لا˘˘˘ح
ةلو ن˘˘م دد˘˘عو تارازو˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م
،ةيقرتلا هذه يف نيبغارلا ةيروهمجلا

عيمجلا نأا ىلإا تامولعملا تاذ ريسشتو
ماع نيمأا بسصنم ىلإا لوسصولل علطتي
.ةمهم ةرازو

سضرعلا نم عونمملا

8002 ماع ي˘ف شضر˘عو ج˘ت˘نأا ل˘سسل˘سسم أا˘ب˘ن˘ت
لود يف ةريخألا تاونسسلا يف تعقو ثادحأاب
،نرقلا ةقفسصب ربكا وه امبو يبرعلا عيبرلا

امم ةيبرعلا تاروثلا تايروهمج يف عقو امو
يتلا تابÓقنلاو ةداسضملا تاروثلاب يمسس
مل كلذ مغرو ،يبرعلا عيبرلا تاروث بقعت
نم هقح ىلع براحملا لظ لسسلسسم لسصحي
هنأا ببسسب ا˘م˘بر ،حا˘ج˘ن˘لا ن˘مو ل˘ب ،ما˘م˘ت˘هلا
لابلا ىلع ل نكت مل ارومأا عقوتو ،هنامز قبسس
ببسسب امبرو ،هجاتنإا ماع يف رطاخلا ىلع لو
،ةبسسانم ري˘غ ة˘ي˘ن˘مز ة˘ب˘ق˘ح وأا ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘ث˘ب
ة˘كب˘ح˘لا ي˘ف ءا˘ط˘خألا شضع˘ب بب˘˘سسب ا˘˘م˘˘برو
نكل ،ةياورلا وأا اهسسفن ةسصقلا يفو ،ةيماردلا
نأا و˘˘ه د˘˘قا˘˘ن وأا ظ˘˘حÓ˘˘م يألو نآلا تبا˘˘ث˘˘˘لا
ةديرف ةيخيرات ةءوبن نع ةرابع ناك لسسلسسملا

.ةقراخو لب اهعون نم
ةيمهأ’ا ةغلاب ةوطخ

ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرادإلا ي˘ف˘ظو˘م ن˘م دد˘ع ف˘سصو
2102 تاونسس يف مهبسصانم نم نيلوسصفملا
نم  ددع جامدإا ةداعإا تارارق ،8102 ىلإا

،ةيجراخلا ،ةي˘ل˘خاد˘لا تارازو ي˘ف˘ظو˘م را˘ب˘ك
لوؤوسسم رارق هنأاب ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ،د˘ير˘ب˘لا

قيرطلا يفو ةيمهألا ةغلاب  ةوطخو  عاجسشو
،ىرخأا تاوطخل جاتحت ةوطخ اهنكل  ميلسسلا

نيفظوملا  جامدإا ةداعإاب نوبلاطملا عفر دقو
ةئفلا هذه لمسشتو مهبسصانم نم نيلوسصفملا

نمو يمومعلا فيظولا نم نيمهم نيفظوم
ة˘ه˘جو˘م ةد˘ع ىوا˘كسش يدا˘سصت˘قلا عا˘ط˘ق˘˘لا
.ةيسصولا تارازولل

qarsana@essalamonline.com
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؟ة’ابم ’ مأا راتهتسسا مأا لهج وه له
تÓئاعلا دجت مل
ات˘قو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

هز˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘ب˘سسا˘ن˘م
عاتمتسسلاو
جو˘ل˘ث˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘ب
تط˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

،ةدجكيت ةقطن˘م
يف  ليللا يف لا

تد˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشا تقو
ة˘ف˘سصا˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
،ةيجلثلا

ةبوحسصم
،ةديدسش  ةدوربب
كلذب نيسضر˘ع˘م
هزنتلا اهب ىرحأا ناك ثيح .جولثلا لبق نم دهاسشت مل تÓئاعلا هذه نأاكو ،رطخلل مهلافطأا ةايح
دحأا قدسصو ،اعئار جولثلا رظنم اهلÓخ نوكيو اسسمسشم وجلا نوكي امدنع تاعفترملا هذه يف
  .«ينغ شسارلل لوقت ششركلا عبسشت يك»:لوقلاب قلع امدنع نينطاوملا

 ةرثؤوم ذاقنإا ةلاح
يناسسنإاو نيزح فقوم يف
دحأا ماق ،تقولا شسفن يف
طق ذاقنإاب ةفا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع
امدنع كلذو ،توملا نم
نوموقي هئÓمز ةقفر ناك
اهزرفو تاما˘م˘ق˘لا ع˘م˘ج˘ب
،ةسصاخ ةيئابرهك  ةلآا يف
لخاد دوجوم طقب أاجافتيل

ثي˘ح ،ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب شسي˘ك
،ةظحل رخأا يف هذاقنإاب ماق
نيريبك رثأاتو لوهذ طسسو
    .ةفاظنلا لامع ىدل

ءافطإ’ا لاجرل مارتحاو ريدقت ةيحت
ةيندملا ةيامحلل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت
32 ةعاسسلا ىلع شسمأا لوأا ،نازيلغ ةيلول
ةدلو ىلع فارسشإلا ةيلمع لجأل د05و اسس
ناونعلاب اذهو يلئاعلا اهنكسسم لخاد ةأارما

نم دولوملا ،دواد نب ةيدلب داوع رماع يح
لبحلا عطق مت ثيح ةديج ةلاح يف ركذ شسنج
م˘تو ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ةد˘ج˘ن˘لا فر˘ط ن˘˘م ير˘˘سسلا
دمحم ىفسشتسسم ىلإا دولوملاو مألا ليوحت
نم اريبك اباجعإا تيقل ةردابملا ،فايسضوب

حلاسصم ىلع اونثاو اهب عمسس نم لك فرط
نم رثكأا يف تمهاسس يتلا ةيندملا ةيامحلا

. تاكلتمملاو حاورألا ذاقنإا يف ةرم

0202 ةنسسل ةذاتسسأا لسضفأا ...«طبارم نب»

ةذاتسسأا لسضفأا ةزئاج لسضفأا لينل نارهو نم «طبارم نب ايديف» ةعاجسشلا ةذاتسسألا رايتخا مت
اهفرعت يتلا ةئيسسلا عاسضوألا نارهو يلاول تسصخل يتلا ةذاتسسألا يهو ،0202 ةنسسل
بسصنم لاوز ششخت مل ثيح ،يلاولا ةيسشاح روسضحبو ةحاسصفو ةقثو ةعاجسش لكب انسسرادم
ةذتاسسألا لك ناسسلب تثدحت امدعب ،بيدأات شسلجم وأا اخيبوت وأا اراذنإا وأا بتار عاطتقا وأا
ةذاتسسأÓل ةريبك ةيحتف «... اسضيأا يرئازجلا بعسشلاو اهئÓمز لك مارتحاو ّبح كلذب تلانف
اذكه اعيمج نوكن نأا بجي :رخآا لاق نيح يف مهدحا قلع اذكه ،«مارتحلا لك نيقحتسست تنأاف
.«شسرخا ناطيسش قحلا نع تكاسسلاف»



watan@essalamonline.com
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ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘فأا
ديسسلا نأا ،شسمأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

شسي˘ئر نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ىلعألا دئاق˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ة˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
شسأار˘ت˘ي˘سس ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
ةيروهمجلا ةسسائر رقمب مويلا
ءارزو˘لا شسل˘ج˘م˘ل ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةليسصح˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل شصسصخ˘ي
تاعاطقلا فلتخمل ةيونسسلا
.»0202 ماعلل ةيرازولا

نأا ،رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ف˘˘سشك
،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع شسي˘ئر˘لا
ةسسائر ىل˘ع مو˘ي˘لا فر˘سشي˘سس
بق˘˘˘ع ،ءارزو شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م لوأا

نم نطولا شضرأا ىلإا هتدوع
،ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ي˘˘ف جÓ˘˘ع ة˘˘ل˘˘حر
ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر تد˘كأاو
شصسصخي عا˘م˘ت˘جلا نأا˘ب ا˘ه˘ل
«ةيونسسلا ةليسصحلا مييقت»ــل
ةيرازولا تاعاطقلا فلتخمل
اذه يتأايو ،يسضقن˘م˘لا ما˘ع˘ل˘ل
ليدعت نع ثيدحلا لظ يف

اذه يلي دق ،كيسشو يموكح
هيلع فرسشيسس يذلا مييقتلا
.نوبت شسيئرلا

ي˘˘ف شسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘˘سسو
م˘ت˘يو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
امو اهتاطاسشنو اهلم عمييقت
ةلماك ةنسس لÓخ هقيقحت مت
نم مكحلا ةدسسل هلوسصو نم

نع ةنسسلا براقي امو ،ةهج
ط˘ط˘خ˘م˘ل ة˘مو˘كح˘لا شضر˘ع
ناملر˘ب˘لا باو˘ن ما˘مأا ا˘ه˘ل˘م˘ع
لظ يف اذه يتأايو ،هيتفرغب
يموكح ليدعت نع ثيدحلا

ةسسل˘ج نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،بق˘تر˘م
ا˘ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا

يه مويلا ،ةيروهمجلا ةسسائر

دد˘ح˘ت نأا ا˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ءارزو˘˘لا شضع˘˘ب ر˘˘ي˘˘سصم
،د˘يد˘ج˘لا ي˘مو˘كح˘لا م˘قا˘ط˘لا
ءاهنإا وأا ةقثلا ديدجتب ءاوسس
.ماهملا

watan@essalamonline.com

0202 ةنصسل ةيرازولا تاعاطقلا فلتخمل ةيونصسلا ةليصصحلا مييقتل

مويلا ءارزولا سسلجمل اعامتجا سسأارتي نوبت سسيئرلا

خ.ةميصسن

ةصسائر رقمب مويلا ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلصسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ةيروهمجلا صسيئر ،نوبت ديجملا دبع صسأارتي
.0202 ماعل ةيرازولا تاعاطقلا فلتخمل ةيونصسلا ةليصصحلا مييقتل صصصصخي ،ءارزولا صسلجمل اعامتجا ،ةيروهمجلا

اهب لفكتلا ” مهبلاطم بلغأا نأا تدكأا

«بابانسسلا» رذ– ةراجتلا ةرازو
تابارسضإا ‘ لوخدلا نم «ايتيجيا»و

:«مÓصسلا»ـل لولد ىصسيع يداه ةيوونلا ءايزيفلاو يلودلا نوناقلا يف راصشتصسملاو يناريإلا روتكدلا

رئازجلاب هل ءÓمع قلخ يف حجني نل ينويهسصلا طوبطخأ’ا
اهبعسش ةوق مامأا طقسسيسسو

دÓبلا هجاوت  يتلا رطاخملا ةهجاومل ينطولا فصصلا صصر ىلع تددصش

«ةديدجلا رئازجلا» تاسشرو حاجنإ’ وعدت ينطولا حÓسصإ’ا ةكرح

يصضيوعتلا ماظنلاو يصساصسألا نوناقلا ةعجارم مدع ىلع اجاجتحا

ةدمل اينطو ابارسضإا نونسشي لمعلا وسشتفم
مويلا نم ةيادب مايأا5

ةباقنلا ةراجتلا ةرازو ترذح
يمدختسسمل ةلقتسسملا ةينطولا
«بابانسسلا» ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرادإلا

لوخدلا نم «ايت˘ي˘ج˘يا» ة˘با˘ق˘نو
هيلإا تعد يذلا بارسضإلا يف
بار˘سضإلا اذ˘كو ،اد˘غو مو˘˘ي˘˘لا
31 ةياغ ىلإا01 خيراتب يناثلا

.يفناج
نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تف˘˘سشكو

«مÓ˘˘سسلا» تع˘˘ل˘˘طا شسمأا ا˘˘ه˘˘ل
رودسص نع ،هنم ةخسسن ىلع
مقر تحت ني˘ي˘ئا˘سضق ن˘ي˘م˘كح
نيخرؤوم02/608و02/708
،طرافلا رب˘م˘سسيد13 خيرا˘ت˘ب

دارم رئبل ةيرادإلا ةمكحملا نع
نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘ح  ،شسيار
بار˘˘˘˘سضإلا ف˘˘˘˘قو ةرور˘˘˘˘˘سضب
بلغأا نأا نايبلا فاسضأاو ،اتقؤوم
لفكتلا مت  نيي˘با˘ق˘ن˘لا بلا˘ط˘م
راو˘ح˘˘لا˘˘ب تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ب
نيفظو˘م˘لا ل˘ك ع˘م روا˘سشت˘لاو
ةلسسلسس دعب نييئلولا ءاردملاو

 تاءاقل
ةرازو˘لا نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘سشكو

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق
تادارإا نيسسحت اهنيب ،بلاطملا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘خاد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص
،«يسس رأا فا»CRFيليمكتلا
ىلع لوسصحلا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ريزولا نم ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘سصخر
قبتم غ˘ل˘ب˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسل لوألا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا م˘˘˘تو .9102
،9102 ة˘يرازو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘˘ب
ةمارغ قيب˘ط˘ت مد˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
فلأا004ـب ةردقملا ةحلاسصملا
ةقباطم مد˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو جد
ىلإا .ةدروت˘سسم˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا

ع˘م ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا بنا˘ج
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ح˘لا˘سصم
نيفظوملا نم ددع ةيقرت فلمل
 .ةينوناقلا طورسشلل نيفوتسسملا

 يمولد Ëرم

مويلا لم˘ع˘لا و˘سشت˘ف˘م ن˘سشي
،مايا ةسسمخ ةدمل اينطو ابارسضإا

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

نا˘˘˘م˘˘˘˘سضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
ا˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
اهنم قلعت ام ةسصاخ ،ةعوفرملا
ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ب
. يسضيوعتلا ماظنلا ةعجارمو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘كأا
يف لمعلا يسشتفمل ةلقتسسملا
ىلع «مÓسسلا» تعلطا اهل نايب
مويلا تررق اهنأا ،هنم ةخسسن
ي˘ن˘طو بار˘سضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
ى˘لإا كلذو ما˘يأا ة˘سسم˘˘خ ةد˘˘م˘˘ل

يفناج رهسش نم عباسسلا ةياغ
مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،ي˘لا˘ح˘لا
،ةعوفرملا اهبلاطمل ةباجتسسلا

رايخ ىلإا أاجلت مل اهنأا ةفيسضم
لك ذافنتسسا دعب لإا بارسضإلا
ةيرادإلاو ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزألا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل
و˘سشت˘ف˘م ا˘ه˘سشي˘ع˘يو ا˘ه˘سشي˘ع˘˘ت
نا ‐ةباقنلا‐ تحسضوأاو ،لمعلا
ةرازو ىلإا ةعوفرملا بلاطملا
نام˘سضلاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ةباجتسسلا متي م˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تاسضوافملا لك تلسشفو اهل
‐نا˘ي˘ب˘لا شسف˘ن بسسح‐و ،ا˘ه˘ي˘ف
لوح روحمتت بلاطملا هذه نإاف

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
˘ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘جار˘مو ي˘سسا˘˘سسألا
ع˘م مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘ب ي˘سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةعونت˘م˘لاو ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
فور˘ظو ،ل˘م˘ع˘لا ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘ل
بناج ىلا ،اهب ةطيحملا لمعلا
ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘لا قود˘˘ن˘˘سص ءا˘˘سشنإا
ةيسشت˘ف˘م ح˘لا˘سصل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
تا˘عا˘ط˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا
ةديفت˘سسم˘لا ىر˘خألا ششي˘ت˘ف˘ت˘لا

‐ةباقنلا‐ تبلاط امك ،كلذ نم
،يفيظو˘لا ن˘كسسلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا˘ب
ءانتقاب شصاخلا شضرقلا ليعفتو
.ةرايسس

عسضولا ىلإا ‐نايبلا راسشأا‐ و

وسشتفم هينا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا
رو˘˘هد˘˘تو در˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

،ةيونعملاو ةيداملا مهعاسضوأل
ءا˘˘سصقإلاو ششي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘مو
ا˘فÓ˘خ ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ةلا˘ب˘مÓ˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هألاو ئدا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةيلودلا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا ا˘ه˘ت˘سسر˘ك
ةمظنملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
نأا املع ،لمعلا ششيتفت عاطقل
قبسس ‐ نايبلا فيسضي‐ ةباقنلا
ةينعملا ةرازولا تلسسار نأاو اهل
لخدتب تبلاطو ةرم نم رثكأا
حÓ˘ط˘سصإل ا˘ي˘سصخ˘سش ر˘يزو˘˘لا
مل اهنأا ريغ لمعلا ششيتفت عاطق
دوجو مدع دكؤوي ام ،در يأا قلتت
ن˘م ة˘يد˘جو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةدارإا ة˘يأا

اذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةرازو˘لا فر˘˘ط
.نايبلا فيسضي ،فلملا

ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا و˘˘عد˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع و
لمعلا يسشتفم عيمج ،ةينطولا
ىلإا شصوسصخلاب ةرتفلا هذه يف
ل˘م˘ع˘لاو ن˘ما˘سضت˘لاو د˘حو˘ت˘˘لا

نم بارسضإلا اذه حاجنإا ىلع
ة˘ح˘سضاو ة˘لا˘سسر لا˘˘سصيإا ل˘˘جا

لمحتتل تقولا ناح هنأاب ةيوقو
ةينوناقلا اهتيلوؤوسسم ةياسصولا

زاهج حÓسصإا يف ةيقÓخألاو
ل˘ك تعدو ،ل˘م˘ع˘˘لا ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ه˘ق˘ح شسرا˘˘م˘˘ي نأا دارأا ششت˘˘ف˘˘م
ىلإا بارسضإلا يف يروتسسدلا

تاءار˘˘جإلا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘سض
ةسسراممب ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

˘مد˘ع ا˘م˘ي˘سسل بار˘˘سضإلا ق˘˘ح
ةركذ˘م ،ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح ة˘ل˘قر˘ع
كير˘سشك تبا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب
لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو يد˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل
لجأا نم ةياسصولا عم نواعتلاو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا لو˘ل˘ح ى˘لإا لو˘سصو˘لا
ىلاو ،فارطألا عي˘م˘ج ي˘سضر˘ت
لمعلا ةيسشتف˘م عا˘ط˘ق ن˘سسح˘ت
ةيداملا لمعلا يسشتفم فورظو
. ةيونعملاو

ز.صسواط

يداه يناريإلا رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا
يف را˘سشت˘سسم˘لاو لو˘لد ى˘سسي˘ع
ءا˘يز˘ي˘˘ف˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ينويهسصلا نايكلا نأا ،ةيوونلا
ى˘لإا لو˘خد˘لا ن˘م ن˘كم˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل
فوفسص يف لغلغت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
لخاد ءÓمع قلخ فدهب اهبعسش
افيسضم ،ةينويهسصلا معدل دÓبلا
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ه بر˘˘غ˘˘م˘˘لا نأا
نم لÓتحÓل ةبسسنلاب ةبسسانملا
ةينويه˘سصلا نا˘طر˘سس ر˘سشن ل˘جأا
 .ةيبراغملا ةقطنملا يف

يف لولد ىسسيع يداه ربتعا
قيسضم نأا ،«مÓسسلا» ـل حيرسصت

فادهألا نيب نم وه قراط لبج
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

شسرغو ،ي˘بر˘ع˘لا ن˘طو˘لا بر˘غ
ادي˘ه˘م˘ت ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘طر˘سس
ىلع                             ةنميهلل
دوهي كلذب نيلغتسسم ،ةقطنملا
راسشت˘سسم˘لا دا˘فأاو .بر˘غ˘م˘لا
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ي˘نار˘˘يإلا

ن˘م ه˘نأا ،ة˘يوو˘˘ن˘˘لا ءا˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لاو
ىلإا ةينويهسصلا لوخد بعسصلا
فوفسص يف لغلغتلاو ،رئازجلا
اهيف ءÓ˘م˘ع ل˘ي˘كسشت˘ل بع˘سشلا
يسسايسس ز˘كر˘م ن˘يو˘كت فد˘ه˘ب
.ةينويه˘سصلا ة˘كر˘ح˘ل˘ل  د˘نا˘سسم

نأا ،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘سضأاو
ماظنلا نيب را˘م˘ث˘ت˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
دق ينويهسصلا نايكلاو يبرغملا
،ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ل˘عأا ي˘ف تأاد˘˘ب
لمعيسس نايكلا اذه نأاب عقوتو
رامثتسسلا باب حتف ىلع ادهاج
نيييسسنو˘ت˘لا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘مأا

عم شسيل نكلو ،نييناتيروملاو
ي˘ف ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لود تا˘مو˘كح
نمو ،مهرجو  مهئارغإل ةلواحم
اونوكي ىتح مهيلع ةرطيسسلا مث
طغسضلل ،مهنادلب يف نيبرخم
يف يسضملاو مهتاموكح ىلع
طابرلا اهب تماق يتلا ةوطخلا

ع˘˘م ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
نأا ح˘سضوأا ه˘نأا لإا ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

بوع˘سشل دو˘ع˘ت ل˘سصف˘لا ة˘م˘ل˘ك
عوجلا لسضفت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

تح˘ت ششي˘ع˘لا ل˘ب˘˘ق˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
 .ةينويهسصلا ةنميهلا

،يناريإلا راسشتسسملا حسضوأاو
تاسصنملا ىدحإا يه برغملا نأا
دوهيلا ة˘ن˘ي˘ه˘سصل ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
نين˘سس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لا

اذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضم ،ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
ذ˘ن˘م ارر˘ق˘م نا˘ك ،عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
رييغت مت نا دعب هنأا لإا ،تاونسس
نم ةري˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ة˘ط˘خ˘لا

ينويهسصلا داسسوملا زاهج لبق
قر˘˘سشلا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ر˘ه˘ظ˘ت رو˘مألا تأاد˘ب ،ط˘سسوألا

يف ءاوسس ،ا˘ن˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
عم وأا ةيجيلخ لود عم عيبطتلا
 . يبرغملا ماظنلا

اذه نأا ،هتاذ قايسسلا يف دكأاو
ل˘ي˘لد˘ب ،ا˘بر˘غ˘ت˘سسم شسي˘ل ر˘˘مألا
نزخملا نيب تاقÓعلا رارمتسسا

نأا فاسضأاو ،ينويهسصلا نايكلاو
بر˘غ˘م˘لا ر˘ب˘ت˘˘عا ،ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه
،اهعم عيبطتلل ةبسسانملا ةلودلا
ىلإا ةفاسضإلاب ،اهيف دوهي دوجول
ة˘قاد˘سصلا˘ب ل˘فا˘˘ح˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
يلاتلابو ،نيفرطلا نيب ةيرسسلا
يف ةي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘طر˘سس ر˘سشن
فسشكو .ةيبراغملا ةق˘ط˘ن˘م˘لا

لÓتحلا نأا ،لولد ىسسيع يداه
ناطرسس عرز لواحي يليئارسسإلا
نطولا بر˘غ ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ىلع ةرطيسسلل اديه˘م˘ت ي˘بر˘ع˘لا
هي˘عا˘سسم لÓ˘خ ن˘م ،ط˘ي˘ح˘م˘لا
،رئازجلا يف لغ˘ل˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مار˘لا
،ا˘ي˘نا˘ت˘˘يرو˘˘مو شسنو˘˘ت ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ي˘ف هد˘˘جاو˘˘ت كلذ˘˘ب Ó˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
لكاسشم˘لاو ة˘ه˘ج ن˘م بر˘غ˘م˘لا
نم لودلا هذه اهنم يناعت يتلا

 .ىرخأا ةهج
 يمولد Ëرم

حÓ˘˘˘سصإلا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تدد˘˘˘ج
يف نيلعافلل اهتوعد ،ينطولا
قيسسنتلا ىلإا ،ةينطولا ةحاسسلا

ل˘جأا ن˘م ،ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لاو
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا» تا˘˘˘سشرو حا˘˘˘ج˘˘˘نإا
ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ،«ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يتلا ةيعمت˘ج˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
.ديد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا ا˘ه˘ن˘م˘سضت˘ي
شسي˘ئر ي˘ن˘يو˘غ ي˘لÓ˘ي˘ف دد˘جو

ىدل  ،ينطولا حÓسصإلا ةكرح
ةيداع ةرود لاغسشأا شسمأا هحاتتفا
،ة˘كر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘˘ل˘˘ل
يف ني˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ه˘تو˘عد
قيسسنتلا ىلإا ،ةينطولا ةحاسسلا
زاجنإا لجأا نم لمعلاو يعامجلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘سشرو حا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘˘ف ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
يتلا ةيعمت˘ج˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

و .ديدجلا روتسسدلا اهنمسضتي
فسصلا شصر ةرورسض ىلع ددسش
تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا بسسكل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يتلا رطاخملا فلتخم ةهجاومل
ل˘ظ ي˘ف ،دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت˘˘ت
،ةريخألا  ةيمي˘ل˘قإلا تارو˘ط˘ت˘لا
عم يبرغملا عيبطتلا دعب اميسس
 .ينويهسصلا نايكلا

د.م

نم ريخألا ددعلاب ردصص
ةيمصسرلا ةديرجلا

يذيفنت موسسرم
ماهم ددحي ديدج
ةينطولا ةلاكولا
ةين’ديسصلا داوملل
داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلوتت

،اهريصسو اهميظنتو ةـينلديصصلا
داوملا ليجصست ةمهم
تامزلتصسملاو ةينلديصصلا
اهيلع ةقداصصملاو ةيبطلا

موصسرملا بصسحو ،اهتبقارمو
ددعلا يف ردصص يذلا يذيفنتلا
ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا

يف اكيرصش دعت ةلاكولا نإاف
داوملل ةينطولا ةيصسايصسلا ذيفنت
تامزلتصسملاو ةينلديصصلا
بطلا يف ةلمعتصسملا ةيبطلا
.يرصشبلا
يذلا يذيفنتلا موصسرملا طامأا

نم ريخألا ددعلا يف ردصص
(87) مقر ةيمصسرلا ةديرجلا

،0202 ربمصسيد91 يف خرؤوملاو
ةـينطولا ةلاكولا ماهم نع ماثللا
اهميظنتو ةـينلديصصلا داوملل
يف اكيرصش اهتفصصب اهريصسو
داوملل ةينطولا ةصسايصسلا ذيفنت
فلكت ثيح ،ةينلديصصلا
‐موصسرملا بصسح‐ ةلاكولا

ةينلديصصلا داوملا ليجصستب
هديدجتو ليجصستلا ررقم حنمو
هبحصسو هقيلعت ،ءاصضتقلا دنعو
يأار دعب هليوحتو هنع لزانتلاو
داوملا ليجصست ةنجل
.ةينلديصصلا

ةبقارمب ةلاكولا فلكت امك
ةصصاخلا ةربخلا ءارجإاو ةيعونلا

ةينلديصصلا داوملاب
كصسمو ةيبطلا تامزلتصسملاو
تاجتنملاو ةيصسايقلا داوملا
ديعصصلا ىلع ةيعجرملا
ةفلكم ةلاكولا دعتو ،ينطولا

دادعإا يف ةمهاصسملاب كلذك
عاطقلا ةيمنت تايجيتارتصسا
راطخإا ىلع ةوÓع ينلديصصلا
ذاختل ةصصتخملا تاطلصسلا
ىلإا ةيمارلا ةيرورصضلا ريبادتلا

يف ةيمومعلا ةحصصلا ظفح
وأا ةينلديصص ةدام دوجو ةلاح

لكصشي دق وأا لكصشي يبط مزلتصسم
.ةيرصشبلا ةحصصلا ىلع ارطخ

ز.صسواط



حيرسصت يف ،تافايسض حسضوأا
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نأا ،شسمأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ل˘ب˘ق ن˘م ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةعجار˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
معد زاهج نم ةدافتسسلا طورسش
قيرط نع ةيتلواق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
يف اريسشم ،ةلاطبلا طرسش ءاغلإا
ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإا قا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تاذ
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ةر˘ي˘سسم˘لا شصو˘سصن˘˘لا
بابسشلا ليغسشت معدل ةينطولا

طا˘سشن˘˘لا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا زا˘˘ه˘˘جو
لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ا˘ه˘ل ل˘كو˘م˘˘لا
ةينطولا ة˘لا˘كو˘لا˘ب» ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘سسا
«.ةيتلواقملا ةيمنتو معدل

هذ˘˘˘ه را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘يو
زاهجلا اذه عيسسوت تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا
نيبغارلا ةبلطلاو ءارجألا لمسشيل
ىلإا ،ةلواقملا لاجم شضوخ يف
نم ةدافتسسلا لاجم حتف بناج
را˘طإا ي˘ف ة˘حو˘ن˘م˘م˘˘لا ا˘˘ياز˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا تارد˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت
ن˘˘ير˘˘خآا ع˘˘يرا˘˘سشم ي˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘ل
تاي˘لآا ل˘يو˘م˘ت ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي
نو˘قر˘م˘لاو نو˘ي˘فر˘˘ح˘˘لا) ىر˘˘خأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل نو˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ر˘غ˘˘سصم˘˘لا شضر˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل
يلماح نم مهريغو نوحÓفلاو
.(يراجتلا لجسسلا

تاءار˘˘˘˘˘جإلا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘مو
،ريزولا ركذ ،ىرخألا ةيزيفحتلا

ةيفاسضإا دئاوف نود شضرق حنم
نيكمت دسصق (لÓغتسسا شضرق)
ن˘م ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

يف ةيلاملا تابوعسصلا ةهجاوم
يف ،ةيمومعلا تاقفسصلا لاجم
ه˘ي˘ف ى˘ن˘˘سست˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةداعإا نم ةداف˘ت˘سسلا تا˘بو˘ع˘سص

ةداعإا نم نكم˘ت˘ت ى˘ت˘ح ل˘يو˘م˘ت
فلكو .اهتاطاسشن ثعبو ليهأات

معدلا ميدقتب نامسضلا قودنسص
ي˘ت˘لا ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘˘ل
يتلا كلت اميسس تابوعسص هجاوت

ة˘يرور˘سضلا ل˘ئا˘سسو˘لا كل˘م˘˘ت ل
نم كلذو اهطاسشن ليهأات ةداعإل
ىد˘ل ا˘ه˘نو˘يد ءار˘سش ةدا˘عإا لÓ˘خ
.كونبلا

متتسس هنأا ريزولا فاسضأا امك
ةسسسسؤوم ل˘ك تا˘ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م
نأا تارايخلل نكمي ذإا ىدح ىلع
عم نويدلا ليسصحت ةجرد غلبت
ح˘سسم˘لا ى˘ت˘ح وأا لا˘جآلا د˘يد˘م˘ت
شضعبل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب نو˘يد˘ل˘ل ما˘ت˘لا
تاسسسسؤوملا رارغ ىلع تائفلا
ءار˘ج ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا
ةا˘فو وأا ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ثراو˘˘كلا
. يقرملا

اههجاوي يتلا ةلكسشملا مامأاو
لوسصحلا يف لواقملا بابسشلا

ةرازولا تدمتعا ،تÓحم ىلع
ةقفارم ءارجإاك نييفاسضإا نيرايخ
تا˘ب˘ثإا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب ل˘ي˘ف˘˘ك

رمألا قلعتيو .ايناد˘ي˘م م˘ه˘تارد˘ق
زج˘ح˘ب لوألا را˘ي˘خ˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةلا˘كو˘ل˘ل تÓ˘ح˘م شصي˘سصخ˘تو
ن˘˘كسسلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ن˘يواود˘لو (لد˘ع) ه˘˘ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
ةدئافل يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا
م˘ت كلذ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لو .با˘˘ب˘˘سشلا
ةرازو عم ةيقافتا ىلع عيقوتلا
يف ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا
ىلإا اسساسسأا يمرت0202 ربمفون

ةيمومعلا قاوسسألا نم ءزج زجح
عسضوو ةرغسصملا تاسسسسؤو˘م˘ل˘ل
ن˘يواودو لد˘ع ة˘لا˘كو تÓ˘ح˘م
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا

.اهتاطاسشن ناسضتحل
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا را˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا شصخ˘˘˘ي و

تا˘طا˘سشن ق˘طا˘ن˘م ثاد˘ح˘˘ت˘˘سسا
نا˘˘سضت˘˘حل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م ةر˘˘˘غ˘˘˘سصم
ةرغسصملا تاسسسسؤوملا تاطاسشن
بسسحو .را˘ج˘يإلا ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص ي˘˘ف
هذ˘˘ه نإا˘˘ف ،بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
زوا˘ج˘ت˘ب ح˘م˘˘سست˘˘سس تاءار˘˘جإلا

هذ˘˘˘˘ه ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كسشم
Óسضف تÓحم نم تاسسسسؤوملا

ة˘ط˘سشنألا ع˘ي˘م˘ج˘ت نا˘م˘سض ن˘ع
ةسسلسس ثادحتسسل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
شضع˘ب ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا ي˘مر˘ت م˘ي˘˘ق
ن˘مو .ة˘يدا˘سصت˘قلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ليومت ع˘ي˘سسو˘ت ا˘سضيأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
لمسشيل ةرغسصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘ي˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘فر˘˘ي˘˘سصلا ط˘˘م˘˘ن
راطإا يف يكرا˘سشت˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلا
ن˘يو˘كت ج˘مار˘ب ا˘سضيأا ن˘م˘سضت˘˘ت
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
م˘هر˘ي˘سضح˘ت د˘سصق ن˘ي˘قر˘˘م˘˘لاو
زيزعتو ةيتلواقملا ملاع جولول
.ةيرادإلا مهتاردق
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بابصشلا معد زاهج نم ةدافتصسÓل ةلاطبلا طرصش ءاغلإا

ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاو ةيت’واقŸا ةيقرتو ثعبل ةديدج تاءارجإا

خ.ةميصسن

تاءارجإا ةصسلصس نع ماثللا ،ةرغصصملا تاصسصسؤوملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تافايصض ميصسن طامأا
ةعجارم اهنيب نم ،ةديدج ةيجيتارتصسإا راطإا يف ةرغصصملا تاصسصسؤوملاو ةيتلواقملا لاجم ةيقرتل فدهت

.عيراصشملا يلماح بابصشلل ةحونمملا ايازملاو تادعاصسملا

انوروك ةحئاج تايعادتو طفنلا راعصسأا عجارتو ليخادملا حصش لظ يف

ةدجن جراخم نع ثحب ةمهم يف ةموكحلا
«ةبsكرُم ةمزأا» زواجتل

اهتجهتنا يتلا فسشقتلا ةسسايسس :«مÓسسلا»ـل ةيلهاوسس
ينطولا داسصتق’اب ترسضأا اقباسس ةلودلا

0202 ةنصسل يئيبلا عصضولا لوح ينطولا ريرقتلا دادعإا ددصصب ةئيبلا ةرازو
ابيرق دارج ةلواط ىلع ةيلحاسسلا قطانملل جمدملا رييسستلا ةيجيتارتسسإا عورسشم

دمحا يداسصت˘قلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا د˘كأا
1202 ةيلاملا نوناق نأا ،ةيلهاوسس
هيلع عقو نأا دعب اعقاو ارمأا حبسصأا

ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ع˘˘˘سضي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
بع˘˘سص د˘˘ح˘˘ت ما˘˘مأا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
دراومل دا˘ح˘لا شصق˘ن˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ةيناز˘ي˘م˘لا ز˘ج˘ع ل˘ظ ي˘ف ة˘لود˘لا
ام يا رانيد رايلم0072 ـب ردقملا
.رلود رايلم22 لداعي

ي˘ف ة˘ي˘ل˘هاو˘˘سس ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘ق
بج˘ي ه˘نا » مÓ˘˘سسلا» ـل ح˘˘ير˘˘سصت

لولح˘لا د˘ج˘ت نأا ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع
ة˘˘مزألا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس
اهيف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا
يف داحلا عجارتلا دعب ةسصاخ ،دلبلا
ردقملا ةينازيملا زجعو ليخادملا

يأا يرئازج رانيد رايلم0072 ب
ادكؤوم ،رلود رايلم22 لداعي ام
قرافلا داجيإل دراوملا ميظعت ىلع
31 وحن غلب يذلا زجعلا اذه يف
.ماخلا يلخادلا جتانلا نم ةئاملاب

نو˘نا˘ق نا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ لا˘ق و
ل˘˘ظ ي˘˘ف ءا˘˘˘ج،1202 ةي˘لا˘م˘لا
«انوروك» ءابول عسساولا راسشتنلا
دعب ةيداعلا ةيابجلا ىلع رثأا يذلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘سشن ف˘˘˘قو˘˘˘ت
ة˘يا˘ب˘ج˘لا بنا˘ج ى˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا
،طفنلا راعسسأا رو˘هد˘ت˘ل ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا

عجارتب ةموكحلا تارربم افسصاو
هذه يف ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب  ل˘ي˘خاد˘م˘لا
رو˘هد˘ت ة˘ي˘حا˘ن ن˘م يا ،ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا
رلود04 غلب يذلا طفنلا راعسسأا

رعسسك54و ي˘ع˘جر˘˘م ر˘˘ع˘˘سسك
تاقفنلا ةدايز بناج ىلا، ينزاوت
ةيب˘ط˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ءار˘سش ل˘جا ن˘م
»91 ديفوك» شسوريف ةحفاكمل
ةه˘جو˘م˘لا تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا كلذ˘كو
يتلا تادعاسسملاو نيفظوملا ىلإا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا شضع˘˘˘ب˘˘˘ل تمد˘˘˘ق
ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ثع˘˘ب˘˘ل ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

تاكارتسشلا عفد ريخأات تاءارجإاك
ي˘هو ،بئار˘سضلا ن˘م شصي˘ل˘ق˘ت˘لاو
عجارت يف تمهاسس لماوع اهلك
ي˘طا˘ي˘ت˘˘حا ل˘˘كآا˘˘تو ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘لا
نا‐ ثدحتملا‐ ربتعاو. فرسصلا

ةر˘سشا˘ب˘م بئار˘سض يا رار˘˘قإا مد˘˘ع
ةيلاملا نوناق يف نينطاوملا ىلع
تاطلسسلا مازتلا بناج ىلإا1202
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا جا˘مدإا˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
دوقعب نولغتسشي نيذلا نيفظوملا

ةميق نم ديزيسس ليغسشتلا لبق ام
ديزي ز˘ج˘ع˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو تا˘ق˘ف˘ن˘لا
يفار˘غو˘م˘يد˘لا و˘م˘ن˘لا ع˘م ا˘م˘ي˘سس
نا «ةيلهاوسس» فاسضأاو. ديازتملا
ام يه ةلوب˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ تارر˘ب˘م˘لا
يبيرسضلا بره˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت
عجارت ىلع ريبك لكسشب رثأا يذلا
يأا ةئاملاب06 غلب ثيح ليخادملا

رانيد راي˘ل˘م0054 برا˘ق˘˘ي ا˘˘م
تاداريإا لعجي ام اذهو ،يرئازج
يل˘خاد˘لا ن˘يد˘لاو شصق˘ن˘ت ة˘لود˘لا
تا˘ق˘ف˘ن˘لا نا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،د˘ياز˘ت˘ي
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘سضإلا
م˘ج˘˘ح ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت˘˘سس ة˘˘يد˘˘ج˘˘م˘˘لا
˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ،ل˘˘كسشم˘˘لا
ةورثلا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا ل˘ي˘سصح˘ت
،ةعاسسلا دحل رونلا ىرت مل يتلا

˘˘˘‐ لا˘˘˘ق ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘عو
ةحجان ريغ اهتاودأا  نا ‐ثدحتملا
لسصحت نا بجي لب ،ناديملا يف
لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لآا ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضلا هذ˘˘ه
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ي˘مو˘كح˘لا ءا˘˘سصحإلا

نكمي يتلا ةيمومعلا تاكلتمملا
تارادإلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ثإا

شسكع ىلع ،ةيموكحلا تانايبلاو
ةيلام˘لا لو˘سصألا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا
ا˘ه˘نأل ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ د˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
.ءادوسسلا قوسسلا ششعنتسس

˘˘‐ د˘˘ق˘˘ت˘˘نا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
فسشقت˘لا تا˘سسا˘ي˘سس ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
نوناق يف ةموكحلا اهتجهتنا يتلا
ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح ،0202 ةيلا˘م˘لا

يرئازجلا داسصتقلاب ةرسضم تناك
تا˘ق˘ف˘ن شضي˘ف˘خ˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
تاقفنو ةئاملاب05 ىلا رييسستلا
ة˘سسا˘ي˘سس نا ا˘ف˘ي˘سضم ،ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيمومعلا تاقفنلا نم شصي˘ل˘ق˘ت˘لا

ةيداع نوكت نا بجي ةيقطنم ريغ
يكل طيرفت لو طارفإا ل ينعي
ةيداسصتقلا تاسسسسؤو˘م˘لا ط˘سشن˘ت
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م ششي˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
. تاقفنلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق نا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ريبادت ىلع ىوتحا1202 ةنسسل

عسضو ىلإا فدهت ةديدج ةيكرمج
ي˘ت˘لا تلÓ˘ت˘خلا ن˘م دد˘ع˘ل د˘ح
زيزعتو ةيجراخلا ةراجتلا اهدهسشت
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ط˘˘ب˘˘سض ل˘˘ئا˘˘˘سسو
نيلواقملا ةدئافل ةيئابج تازيفحت
ل˘ظ ي˘ف ،ن˘يرد˘سصم˘لاو با˘ب˘سشلا
عسضولا ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
را˘سشت˘نا ط˘سسو دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

.انوروك ةحئاج
نو˘كت˘˘سس ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا بجو˘˘م˘˘ب

جذا˘م˘ن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
اك يسس»و «يد اك شسا» عيمجتلا
ةميقلا ىلع مسسرلا نم ةافعم «يد
ةيكرمجلا قوقحلا نمو ةفاسضملا
وأا جاتنإا ةطسشنأل ةهجوم تناك اذإا
اهب موقت يتلا تابكرملا بيكرت
ا˘ه˘ي˘ف كر˘ت˘سشت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا
عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسسسؤوملا
ة˘ع˘با˘ت˘لا يرا˘ج˘ت˘لاو ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ششي˘ج˘ل˘ل يدا˘سصت˘قلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
نمسضت دقو. يبعسشلا ينطولا
ةيئا˘ب˘ج تاز˘ي˘ف˘ح˘ت ةد˘ع نو˘نا˘ق˘لا
با˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ءا˘˘ف˘˘عإا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘يرد˘˘˘سصم˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع زو˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

مسسرلا نم «ةئسشان ةكرسش» مسسو
ن˘مو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،تاكرسشلا دئاوف ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا
خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘ت˘با ن˘ي˘ت˘ن˘سس ةد˘م˘ل

متيسس امك ،مسسولا ىلع اهلوسصح
هذ˘ه ه˘ي˘ن˘ت˘ق˘ت يذ˘لا دا˘ت˘ع˘لا ءا˘ف˘عا
ةرسشابم لخدي يذلاو تاسسسسؤوملا
ةيرامثتسسلا اهعيراسشم زاجنإا يف
،ةفاسضملا ةميقلا ىلع مسسرلا نم
يف ة˘ي˘كر˘م˘ج قو˘ق˘ح˘ل ع˘سضخ˘تو
شصوسصخب امأا ،ةئا˘م˘لا˘ب5 دود˘ح
ى˘ل˘ع زو˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ن˘م ى˘ف˘ع˘ت˘سسف ،«ة˘ن˘سضا˘ح» م˘سسو
ي˘ن˘ه˘م˘لا طا˘سشن˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘سسر˘˘لا

تاكرسشلا دئاوف ىلع ةبيرسضلاو
يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرسضلا وأا
خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘ت˘با ن˘ي˘ت˘ن˘سس ةد˘م˘ل

،اهب شصاخلا مسسولا ىلع اهلوسصح
ديدجلا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ءا˘جو
دئاو˘ف ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا شضي˘ف˘خ˘ت
تاو˘ن˘سس شسم˘خ ةد˘م˘ل تا˘كر˘سشلا
لج˘سست ي˘ت˘لا تا˘كر˘سشلا ح˘لا˘سصل
ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ع˘لا ا˘ه˘م˘ه˘سسأا
حتافلا نم ءادتبا اذهو ةسصروبلا
.1202رياني

ز.صسواط

شضرع ةئيبلا ةرازو مزتعت
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت عور˘˘˘˘˘˘˘سشم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإلا
قطانملل ج˘مد˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل˘ل
ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا
يف كلذو ،اهيلع ةقداسصملل

يراجلا يفناج رهسش نوسضغ
.

ددسصب اهنأا ةرازولا تنلعأاو
لوح ينطولا ر˘ير˘ق˘ت˘لا داد˘عإا
،0202 ةنسسل يئيبلا عسضولا

شصرحب لمعت اهنأا تفاسضاو
لمعلا ةطخ ذيفنت ىلع ديدسش
عو˘ن˘ت˘لا عور˘سشم˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
زاجنإا لÓخ نم ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا
عو˘ن˘ت˘ل˘ل شسدا˘سسلا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نأا تزر˘˘بأاو .ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘ي˘ناد˘ي˘˘م تد˘˘سسج ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تلا فاد˘˘˘هأا شضع˘˘˘ب
،يجولويبلا عونت˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا

تاكبسش ع˘ي˘سسو˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
اذ˘كو ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا تلا˘ج˘م˘˘لا
يف يجولويبلا عونتلا جامدإا

.ةيداسصتقلا تاعاطقلا لك
ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘لو

ةطخو ةينطولا ةيجيتارتسسلا
ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع

ترسشاب دقف ،0302 ‐6102
ة˘كب˘سش ع˘ي˘سسو˘ت ي˘ف ةرازو˘لا
مت ثيح ،ةيمحملا تلاجملا
ةسسارد ءاهنإا0202 ةنسس يف
ة˘ب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ي˘ن˘سصت
زاجنإاو «ة˘يادر˘غ˘ب ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا»
طاسسوأÓ˘ل ة˘ي˘ط˘ئار˘خ ة˘سسارد
زاجنا اذكو ةمهملا ةيرحبلا
شسابيح رزجل ةبقارم ةكبسش
نار˘˘˘˘هو˘˘˘˘ب نÓ˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘يز˘˘˘˘جو
.نوقسشرو

،را˘طإلا تاذ ي˘ف م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
ف˘ل˘سشلا ي˘ت˘˘يلوـل ل˘˘حا˘˘سسلا

ةسساردلا تاططخمو ةياجبو
لك يف ة˘ير˘ح˘ب˘لا طا˘سسوأÓ˘ل
.تنسشومت نيعو نارهو نم

مت هنا ةرازولا تحسضوأاو
ططخم0202 ة˘ن˘سس زا˘ج˘نإا

ىلع ةظفاحملل ،ينطو لمع
ةوÓ˘ع ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةا˘ف˘ح˘ل˘˘سسلا

ذ˘ي˘ف˘ن˘تو زا˘ج˘نإا ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع
ي˘ف تاردا˘ب˘م˘لاو ع˘يرا˘سشم˘لا

رييسستلاو ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا لا˘ج˘م
يجولويبلا عونتلل مادتسسملا
قÓطإا مت ا˘م˘ك .ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ةئيبلا ىلع ةظفاحملا جمانرب

لحاسسلل يجولويبلا عونتلاو
ةرسشابم نع Óسضف يرئازجلا
لوح عورسشم‐ ةسسارد دادعإا
يف تاباغلل جمدملا رييسستلا
»ـل ةمادتسسملا ةيم˘ن˘ت˘لا را˘طإا

.«نابيبلا لابج
نأا ،ةئيبلا ةرازو تدكأا و

ىلع ،اي˘لا˘ح ف˘كع˘ي عا˘ط˘ق˘لا
يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت مو˘˘˘سسر˘˘˘م داد˘˘˘عإا
دسصرم˘لا ءا˘سشنإا «ن˘م˘سضت˘م˘لا
،«يجولويبلا عونتلل ينطولا

تازاجنلا لك ةعباتمل كلذو
. ةيراجلا

تار˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف و
يف ةرازولا تعرسش ةيخانملا
لوأاو ثلا˘ث˘˘لا غÓ˘˘ب˘˘لا داد˘˘عإا
ةر˘ت˘ف ي˘ط˘غ˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح˘˘م رار˘˘ق
شصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا .ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘سس
ع˘ي˘ج˘سشت˘لو ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
نإاف ،ا˘ه˘ب ر˘سضخألا دا˘سصت˘قلا

ىلع ايلاح لمعت ةئيبلا ةرازو
دان005و فلأا01 ءا˘˘سشنإا
كل˘˘˘˘˘ت شسراد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘سضخأا
.قطانملا

د.م

بعصشلا ىلع نوكيصس ناهرلا نأا دكأا
بوبحلاو تويزلاك ةيصساصسألا

ينطو ناويد ءاسشنإا :ينادمح
ابيرق يحÓفلا رامثتسسÓل

ينادمح ديمحلا دبع فصشك
ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
ناويد ءاصشنإا نع ،ةيفيرلا

يحÓفلا رامثتصسÓل ينطو
مايألا لÓخ هنيصشدت متيصس
هتمهم نوكتصسو ،ةلبقملا ةليلقلا

رامثتصسلا تايلمع ليهصست
ليقارعلا عيمج ىلع ءاصضقلاو
يف ةصصاخ ةيطارقوريبلا
. ةيوارحصصلا قطانملا
ماعلا قافآا يف هنأا‐ ريزولا‐ فاصضأا
ةقفرم ةئيه نوكتصس يراجلا

نكمتصس ،طورصش رتفدب
نم عاطقلا يف نيرمثتصسملا
عيمج ءارجإل دحوم كابصش
،هاوتصسم ىلع ةيرادإلا تايلمعلا

ىلع نوكيصس ناهرلا نأا ادكؤوم
تويزلاك ةيصساصسألا بعصشلا

ةبعصشو ركصسلاو ةرذلاو بوبحلاو
نم ةئاملاب37 رفوت يتلا بيلحلا

 .ةينطولا قوصسلا تايجاح
‐ فصشك هتاذ قايصسلا يفو

قطانم قلخ نع‐ ينادمح
ةطراخ نمصض ةيحÓف تاطاصشن
نم دلبلا تاجايتحا ديدحتل
ةصصاخ ةيحÓفلا تاجتنملا
نأا افيصضم ،اهنم ةيجيتارتصسإلا

ةبقترملا قيرطلا ةطراخ
تاريغتلا رابتعلا نيعب ذخأاتصس
تايصصوصصخو ةيخانملا
قطانم ددحتصس امك ،قطانملا
حمقلاك ةيحÓفلا تاجتنملا
فرعي ام وأا بلصصلا حمقلاو نيللا

ةيحÓفلا تاطاصشنلا قطانمب
ليوحتلا ناديم يف اميصسل
صضئافلا باعيتصسل نيزختلاو
وحن هجوتلا مث نمو هنم
.ريدصصتلا

ز.صسواط



ذاتسسألا عا˘فد˘لا ي˘ما˘ح˘م دا˘فأا
شسل˘ج˘م نأا ،شسمأا ل˘غر˘˘ب د˘˘لا˘˘خ
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا˘˘ب فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسلا
مكح ردسصأا ،ةديلبلاب ةيركسسعلا
ةقيلفتوب نم لك قح يف ةءاربلا
قاطرطو دمحم نيدمو ديعسس
ةيسضق يف ،نونح ةزيولو نامثع
ششي˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسب شسا˘˘سسم˘˘لا»
لاقو .ةلودلا ةطلسس دسض رمآاتلاو
ةقيلفتوب يماحم ،لغرب ذاتسسألا
شسي˘ئر ةءار˘ق د˘ع˘ب» ه˘نأا ،د˘ي˘ع˘سس
ةمكحملاب فان˘ئ˘ت˘سسلا شسل˘ج˘م
تايثيحل ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا
نم لك عامسس اعابت مت ،ةيسضقلا
دمحم نيدمو ديعسس ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب
،ةزيولا نونحو نامثع قاطرطو
.«ةرماؤوملا ةمهت اعيمج اوركنأا ذإا

ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضي ،كلذ د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو
ماعلا بئانلا لخدت» ،ثدحتملا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت بل˘˘ط˘˘ي˘˘ل ير˘˘كسسع˘˘لا

تل˘ي˘حأا م˘ث ،نو˘نا˘ق˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
زربأاو .«عافدلا ةعفارمل ةملكلا
،ةلوادملا دعب» هنأا لغرب ذاتسسألا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسلا شسل˘˘ج˘˘م رد˘˘سصأا
ةديلبلاب ةيركسسعلا ةم˘كح˘م˘لا˘ب

م˘˘كح ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ي ارار˘˘˘ق
لك ةئربتو ةيئادتبلا ةمكحملا
.«نيمهتملا

لمحت ةءاربلا مكح لمتسشيو
ةيئاسضقلا فيراسصملا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

نيينع˘م˘لا تازو˘ج˘ح˘م عا˘جرإاو
.ةيسضقلاب

دع˘ب شسمأا ة˘م˘كا˘ح˘م تءا˘جو
82 يف ايلعلا ةمكحملا لوبق
ن˘ع˘ط˘لا طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن ن˘˘م
عا˘فد ه˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا شضق˘ن˘لا˘˘ب
شسلجم نأا ىلإا راسشي .نيمهتملا

ةديلبلاب يركسسعلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا
طرافلا ير˘ف˘ي˘ف01 ي˘˘˘ف د˘˘˘يأا
لك قح يف ةرداسصلا ماكحألا

نيد˘مو د˘ي˘ع˘سس ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ن˘م
51 ـب نامثع قاطرطو دمحم
مكح نيح يف اذفان انجسس ةنسس

ةذفان رهسشأا9 اهنم تاونسس3 ب
.ةزيول نونح قح يف

ءلؤو˘˘˘ه ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م تم˘˘˘˘تو
مت لاعفأا ل˘جأا ن˘م» ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ةيركسسع ةيان˘ب ل˘خاد ا˘ه˘با˘كترا
فسصو نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ل˘م˘ح˘ت

شساسسملا لجأا نم رمآاتلا ةيانج
دسض ر˘مآا˘ت˘لاو ششي˘ج˘لا ة˘ط˘ل˘سسب
لا˘ع˘فألا ي˘هو ة˘لود˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس
اهيلع بقا˘ع˘م˘لاو شصو˘سصن˘م˘لا

نم482 ةداملاب يلاوتلا ىلع
ير˘˘كسسع˘˘لا ءا˘˘سضق˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق
نوناق نم87و77 نيتداملاو
.تابوقعلا

watan@essalamonline.com

5 7292ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا1202 يفناج3دحألاثدحلا

نيينعملا تازوجحم عاجرإاو ةيئاصضقلا فيراصصملا ةنيزخلا ليمحت

«رمآاتلا» ةمهت نم يرسسلا عامتج’ا قافرو قبسسأ’ا سسيئرلا قيقسش ةءارب
ريسضحتل9102 سسرام يف عامتج’اب نونحو قاطرطو نيدمو ديعسس ةقيلفتوب ماهتا

سشيجلا ةدايق لخاد ةلبلبلا ةراثإ’ ةطخ

ط.ةراصس

لارنجلا مهو نيمهتملا لك صسمأا ،ةديلبلاب ىلوألا ةيركصسعلا ةيحانلاب ةيركصسعلا ةمكحملا تأارب
.صشيجلاو ةلودلا ةطلصس ىلع رمآاتلا ةيصضق يف نونح ةزيولو قاطرط ريصشبو ةقيلفتوب ديعصسو قيفوت

ششي˘ج˘ل˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

برق طيسشمتو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ةياروق ةرياد ،نوملسسم ةيدلب
ءا˘سضق˘لا ن˘م شسمأا ،ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب

ن˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإا ة˘˘ع˘˘برا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ششا˘سشر شسد˘سسم عا˘جر˘ت˘˘سساو
ةيقدنب ،فوكنسشÓك عون نم
(KPR) عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘˘سشا˘˘˘سشر
دعب ،ني˘ت˘خ˘سضم ن˘ي˘ت˘ي˘قد˘ن˘بو
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘م كا˘˘ب˘˘ت˘˘˘سشلا
.ةريطخ ةيباهرإا

هنأا عافدلا ةرازول نايب دافأاو
ل يتلا ،ةيلمعلا هذه ءانثباو
هذه ةباتك دحل ةلسصاوتم لازت
ناديم يف دهسشتسسا ،رطسسألا
دعسس يكرابم بيقرلا فرسشلا
د˘يا˘ق لوا ف˘˘ير˘˘ع˘˘لاو ن˘˘يد˘˘لا

.قحلا دبع ششوسشيع
˘مد˘ق ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو

،ةحير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا ق˘ير˘ف˘لا
ينطولا ششيجلا ناكرا شسيئر
يزا˘ع˘ت˘لا قد˘سصب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل ةا˘˘˘سساو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ىلإاو مه˘برا˘قاو ن˘ي˘مو˘حر˘م˘لا

ششي˘ج˘لا ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘فا˘˘ك
اعرسضتم ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
دمغتي نا  ريدقلا ىلوملا ىلإا
ناو ،هتمحر عسساوب نيديقفلا
.هنانج حيسسف امهنكسسي

ع˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘˘نا˘˘ت و
يتلا1202 ة˘˘ن˘˘˘سس ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
تاي˘ح˘سضتو ةدارا˘ب ،نو˘كت˘سس
،يبعسشلا ينطولا ششيجلا ءانبا

ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح
د˘كؤو˘ت و ،ة˘ي˘با˘هرلا لو˘ل˘˘ف˘˘لا

ا˘ن˘تاو˘ق مز˘عو شصر˘ح ادد˘ج˘˘م
ىلع ظافحلا ىلع ةحلسسملا
عوبر ربع رارقتسسلاو نملا
.نايبلا فيسضي ـ«نطولا

م.ىدن

تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تع˘قو
،ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بلا

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت شسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم
ن˘ي˘˘ب ا˘˘م تحوار˘˘ت تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
اذ˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘سس01ـلا

رار˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ةءار˘˘˘ب˘˘˘لاو
«رابوكسسإا» تاردخملا نوراب
عيبر يف ششارحلا نجسس نم
6102.

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
ةبوقع ىسصقأا تناك ،ةرفوتملا
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف تط˘˘ل˘˘سس
«ة˘ما˘سسأا ششي˘ن˘˘ح» ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
اذفان انجسس تاونسس01 اهردق
.ل» هت˘ي˘ما˘ح˘م ع˘م ا˘ه˘م˘سسا˘ق˘ت
ويرا˘ن˘ي˘سس ة˘سسد˘ن˘ه˘م «ةر˘ي˘هز
ةئيهلا تاذ تعقو امك ،رارفلا
ن˘ج˘سسلا ة˘بو˘ق˘ع ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
انجسس تاونسس8ـب ردقت ذفانلا
.ح» مهتملا هدلاو قح يف اذفان
.يداوعلا وعدملا »د

ءاقسشأا ةنادإا تمت نيح يف
تاونسس5 ةبوق˘ع˘ب «ة˘ما˘سسأا»
لكب رمألا قلعتيو اذفان اسسبح
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘م»و «قازر˘˘˘˘م» ن˘˘˘˘م
ةكراسشملا ةمهت نع ،«نيمألا
ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘تو ةدا˘ي˘ق ي˘˘ف
امك ،ن˘ي˘ج˘سس بور˘ه˘ل رار˘سشأا
ن˘يذ˘لا ة˘سسار˘ح˘لا ناو˘عأا ن˘يدأا
بيره˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف او˘كرا˘سش
تابوقع˘ب «ة˘ما˘سسأا» ن˘ي˘ج˘سسلا
نيماعلا و5ـلا نيب ام تحوارت

تأار˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘˘ح
ر˘ي˘غ ة˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ةجوز «ةميرك .ز» ةفوقوملا
نم اهيلإا بسسن امم «ةماسسأا»
قح يف ماكحألا تءاجو ،مهت
ةعباتملا لحم91 نيمهتملا
ةماعلا ةباينلا تسسمتلا امدعب
نيب ام تحوارت تابوقع لازنإا

اذفان اسسبح نيماعلاو ةنسس02
ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ل˘ك ق˘ح ي˘ف
.ةيسضقلا

م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م تر˘˘جو
نع «ةماسسأا ششينح» يسسيئرلا

ن˘˘ج˘˘˘سس ن˘˘˘م هرار˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘قاو

ليرفأا32 مو˘˘˘ي ،ششار˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيما˘ح˘م ن˘م ؤو˘طاو˘ت˘ب ،6102
تناك ،ةليسسملا ةباقنل يمتنت
رابوكسسلا» قح يف تسسسسأات
ه˘عاد˘يإاو ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت بق˘˘ع «1
06ـب ةرجاتملا ةمهتب شسبحلا
م˘ت ،تارد˘خ˘م˘لا ن˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ح˘لا˘سصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘هز˘˘ج˘˘ح
ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا

ىر˘جو .ة˘ن˘حا˘سش ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،نيجسسلا بيرهت ىلع قافتلا
ن˘˘ج˘˘سس ن˘˘م ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
نم يلخاد ؤوطاو˘ت˘ب ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا
دق ةيماحملا تناكو .نجسسلا

ي˘ف «ة˘ما˘سسأا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع شضر˘˘ع
ن˘ج˘سسلا˘ب ه˘ل ا˘ه˘ترا˘يز ىد˘˘حإا

،لباقمك ةوسشر نيرايلم غلبم
«داؤوف ب» نوعلا ى˘ق˘ل˘ت ا˘م˘ي˘ف
ل˘با˘ق˘م ر˘˘خآا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ب ةو˘˘سشر
نكمتيل ،رارفلا ةيلمع ليهسست
ن˘م بور˘˘ه˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ف˘سص ي˘ف ار˘كن˘ت˘˘م ن˘˘ج˘˘سسلا

ةيما˘ح˘م˘لا لا˘خدإا د˘ع˘ب ،ما˘ح˘م
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ةد˘˘يد˘˘ج شسبÓ˘˘م
،يكيسسÓك فطعمو لاورسس
ر˘˘˘ع˘˘˘˘سشو ،ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘برو
ءاذحو دي ةعاسسو ،يعانطسصا
هد˘˘لاو ى˘˘لو˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك .شضي˘˘˘با

،هتلاخ نباو «قازرم» هقيقسشو
ن˘م ه˘ل˘ق˘ن م˘˘ث ،شسبÓ˘˘م ءار˘˘سش
ط˘ق˘سسم ة˘يا˘غ ى˘لإا ششار˘˘ح˘˘لا

نتم ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ه˘سسأار
و˘˘ج˘˘ي˘˘ب» عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس
ن˘كم˘ت˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،«را˘˘ن˘˘ترا˘˘ب
د˘يد˘ح˘ت ن˘˘م ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم
،رافلا ني˘ج˘سسلا د˘جاو˘ت نا˘كم
تار˘˘ي˘˘ما˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب ةب˘قار˘م˘لا
ةيلمعلا نأا نيبت نيأا ،ششارحلاب
ة˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب تم˘˘ت
شضعب لبق نم يلخاد ؤوطاوتو
فيقوت متيل .ةسسارحلا ناوعأا
مهتلاحإاو اعابت مهيف هبتسشملا

مهنم9 عاديإا مث قيقحتلا ىلع
.تقؤوملا شسبحلا نهر

م.ةزمح

ةريطخ ةيباهرإا ةعومجم عم كابتصشا دعب

داهسشتسساو نييباهرإا40 ىلع ءاسضقلا
ةزابيتب لوافيرعو بيقر

«دوويلوه» مÓفأا قيرط ىلع هتيماحم عم ؤوطاوتلاب هبوره ةصسدنه تمت

«رئازجلا رابوكسسإا» ـل انجسس تاونسس01
سشارحلا نجسس نم هرارف ةيسضق يف

دوقفم دايصصل اهنأا حّجري صسنتب ةثج ظفلي رحبلا

فلسشلا ‘ هترايسس لخاد «ايفوتم» ينيسسمخ ىلع روثعلا

ةطلصسلا لامعتصسا ءوصسو ماعلا لاŸا ديدبتو روزŸا لامعتصسا ةمهتب

ةباقرلا ت– باون ةثÓثو فيسسوب Úعل قباسسلا «ŸÒا» عسضو
ةيدŸاب ةيئاسضقلا

لجرو نيلفط ءاصسن4ـل دوعت
ئطاصشب جاومألا مهتظفل
ةثÓثلا ةوخإلا

ثثج7 ىلع روثعلا
لحاوسسب ةللحتم
مناغتسسمب
يئلولا نمألا حلاصصم تنلعأا
روثعلا مت هنأا ،مناغتصسم ةيلول
ثثج عبصس ىلع صسمأا
ريغ ةرجهلل نيحصشرمل
رحبلا جاومأا اهتظفل ةيعرصشلا

براقو مناغتصسم لحاوصسب
.يرصسلا راحبإÓل مطحم
حلاصصم نأا ردصصملا تاذ حصضوأاو
دودح يف تقلت ةطرصشلا
نم فصصنلاو ةنماثلا ةعاصسلا

دحأا نم اغÓب صسمأا حابصص
رصضخألا طخلا ربع نينطاوملا

ديصص براق دوجو هدافم8451
ةوخألا» ئطاصشب ثثجو مطحم
ةنيدمب ةبورخ يحب «ةثÓثلا

.مناغتصسم
حلاصصم روفلا ىلع تماقو
نيع ىلإا لقنتلاب ةطرصشلا
عبصس ةنياعم تمت نيأا ناكملا

ةاقلم نفعت ةلاح يف ثثج
روخصصلا نيبو ئطاصشلا ىلع
امك ،هصسفن ردصصملا فيصضي

دوجو حلاصصملا تاذ تنياع
مطحم يرصسلا راحبإÓل براق
ىرخأا مزاولو ئطاصشلا ىلع

ةيعرصشلا ريغ ةلحرلا هذهل
نيزنب ءلدو كرحم رارغ ىلع
.ةاجن تارتصسو
ةيروهمجلا ليكو راطخإا دعبو
تلخدت مناغتصسم ةمكحم ىدل
لقنل ةيندملا ةيامحلا تادحو
صسمخل دوعت يتلا ثثجلا هذه
ل لفطو غلاب ركذو ءاصسن
ىلإا تاونصس5 هرمع زواجتي
ثثجلا ظفح ةحلصصم
ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملاب
ةمصصاعل «ارافيغ يصش وتصسنرا»
. ةيلولا

ط.ةراصس

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو تل˘˘خد˘˘ت
،فلسشلا يف ةفرسشلاب ةيندملا

ل˘يو˘ح˘ت ل˘˘جأل شسمأا حا˘˘ب˘˘سص
ا˘ي˘فو˘ت˘م د˘جو شصخ˘˘سش ة˘˘ث˘˘ج
.هترايسس لخاد

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
،فل˘سشلا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

نم غلبي يذلاو ةيحسضلا دجو
لخاد ايفوتم ،ةنسس75 رمعلا
،ة˘ي˘ح˘˘سضلا نا˘˘كو ،ه˘˘ترا˘˘ي˘˘سس
ي˘لاو˘ح د˘ع˘ب ى˘ل˘ع اد˘جاو˘˘ت˘˘م
يلئاعلا هنكسسم نم م001
ليوحت متيل ،ف˘ل˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج
ةيمومعلا ةسسسسؤوملاب ثثجلا
.دمحم دلوأاب ةيئافسشتسسلا

تل˘خد˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘مو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
،فل˘سشلا ي˘ف شسن˘ت˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

ليوحت لجأا نم شسمأا حابسص

ر˘ح˘ب˘لا جاو˘مأا ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ل ة˘ث˘˘ج
يديسس ةيدلب يتادلا ئطاسشب

تحسضوأاو.نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
هنأا ،شسمأا اهل نايب يف فلسشلل
ةلاح يف ةثجلا ىلع روثعلا مت
اهنأا حجري نفعتلا نم ةمدقتم
ادقف نيذل˘لا ن˘يدا˘ي˘سصلا د˘حأل
طرافلا ربم˘سسيد62 خيرات˘ب
ةيلوب رسضخل يديسس ئطاسشب
روثعلا مت امهدحأا ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ئ˘˘˘طا˘˘˘سشب شسمأا لوأا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو ة˘سشا˘˘ع˘˘سشع
ردحني يناثلا دا˘ي˘سصلا ا˘م˘ن˘ي˘ب
نمو ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
تاذ نو˘˘˘˘كي نأا ح˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
رثع يذلا دوقفملا شصخسشلا

ةيريدملا تزربأاو .شسمأا هيلع
فر˘˘ط ن˘˘م را˘˘ج ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نأا
لجأا نم ةسصتخملا حلاسصملا

ةحلسصم ى˘لإا ة˘ث˘ج˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

امك.شسن˘ت˘ب ف˘سسو˘ي دو˘غ˘يز
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ذا˘˘ق˘˘نإا ن˘˘م شسمأا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ءارج شضاقنألا تحت شصخسش
يف لزنم ةفرغ رادج رايهنا

تلخدتو.ف˘˘ل˘˘˘سشلا ة˘˘˘يلو
ة˘˘عا˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
حا˘ب˘سص ف˘سصن˘لاو ة˘ع˘سسا˘˘ت˘˘لا
دلوأا ةسصنانقلا ةعقبب ،شسمأا

لجا نم ،ةحبسصلا ةيدلب دايز
ة˘فر˘غ راد˘˘ج را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ثدا˘˘ح
ةباسصإا ثداحلا فلخو .لزنم
فل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ملآا˘ب شصخ˘سش
م˘يد˘ق˘ت م˘˘تو ،ه˘˘م˘˘سسج ءا˘˘ح˘˘نأا
ي˘ف ه˘ل ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘˘ع˘˘سسإلا

ى˘لإا هؤوÓ˘جإاو نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
.ةحبسصلاب ىفسشتسسملا

م.نتاف

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق رد˘سصأا
ة˘ي�اور˘˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
نم لك عسضوب ارمأا ،ةيدملاب
ي˘ب˘ع˘سشلا شسل˘ج˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر
فيسسوب نيع ةيدلبل يدلبلا
تحت باو˘ن ة˘ثÓ˘ثو ق˘با˘سسلا
ةفاسضإلاب ةيئاسضقلا ة˘با˘قر˘لا

كلذ ءاج دقو ،نيرخآا ةعبرأل
يتلا تاقيقحت˘لا ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب
لوح نيمهتم˘لا ع˘م ا˘هر˘سشا˘ب

لامعتسساو ر˘يوز˘ت˘لا ىو˘كسش
،ماعلا لاملا ديدبتو روزملا

،ة˘ط˘ل˘سسلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ءو˘سسو
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص مار˘˘بإا
شضرغب هب لومعملا عيرسشتلل
.ريغلل تازايتما حنم

ـل ةيسضقلا تاي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
شسي˘˘˘ئر ما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘يأا2002
ى˘ل˘ع و˘˘ط˘˘سسلا˘˘ب شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ف˘ي˘˘ظو ن˘˘كسس

هلادبتسساو راجيإا دقع ريوزت
د˘˘˘حأا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسب
هباو˘ن لÓ˘غ˘ت˘سساو شصاو˘خ˘لا
مييقت رسضاحم ىلع عيقوتلاب
ىلع عي˘قو˘ت˘لا اذ˘كو ن˘كسسلا

شضرتفي يذلا را˘ج˘يإلا د˘ق˘ع
شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر ه˘ع˘قو˘ي نأا
.هريغ نود يدلبلا يبعسشلا

م.نتاف



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 7292ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا1202 يفناج3دحألا

 ةدوـــــعلا



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمصسيد03تبصسلا

culture@essalamonline.com

729207ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا1202 يفناج3دحألاتامهاصسم

ةيرحلا ىرضسأل ديدج فادهتضسا

نم نيينيطسسلفلا ىرسسألا فادهتسسا
يليئارسسلا لÓتحلا تاطلسس لبق
،نوجسسلا ةرادإاب لثم˘ت˘م˘لا ا˘ه˘عارذو
ةسسايسس وه لب ،ديدجلا رمألاب شسيل
،لÓتحلا ةلود ماي˘ق ذ˘ن˘م ة˘ي˘لÓ˘ت˘حا

(رامعت˘سسلا) باد˘ت˘نلا ذ˘ن˘م ا˘سضيأاو
ذيفنتل اديهمت ،نيطسسلفل يناطيربلا

نطو ةماقإاب موؤوسشملا روفلب دعو
ىلع نيط˘سسل˘ف ي˘ف دو˘ه˘ي˘ل˘ل ي˘مو˘ق
نوكيل ،ينيطسسلفلا انبعسش باسسح
لود˘لا تاودأا ن˘˘م ةادأا نا˘˘ي˘˘كلا اذ˘˘ه
ةمألا د˘ي˘حو˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا
يف لÓتحلا ةلود عرزو ،ةيبرعلا
تحت (نيطسسلف) يبرعلا ملاعلا بلق
نيطسسلف نأا اهنم ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘عاز˘م
هذه تطقسس ثيح ،بعسش Óب شضرأا
،ا˘ن˘ب˘ع˘سش تلا˘سضن ل˘ع˘ف˘ب ة˘لو˘ق˘م˘لا
نم ةيسضقلا لقني نا عاطتسسا يذلا

ةيسسايسس ةيسضق ىلا نيئجل ةلأاسسم
نكلو .ىلوألا ةجردلا نم ةينطوو
ي˘ه ،ىر˘سسأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ر˘˘˘˘يزو راد˘˘˘˘سصإا
م˘ي˘ع˘ط˘ت ع˘ن˘م˘ب ار˘˘مأا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
يذلا انوروك شسوريف دسض ىرسسألا
مايألا هذه يف ةسصاخ ،ملاعلا حاتجي

ةد˘˘يد˘˘ج تلÓ˘˘˘سس تر˘˘˘ه˘˘˘ظ ثي˘˘˘ح
ددهي يذلا رمألا ،راسشتنلا ةعيرسس
ءارج Óسصأا ةددهملا ىرسسألا ةايح
لواحت يتلا ةيلÓتحلا تاسسايسسلا
م˘ه˘نو˘م˘سضم ن˘م م˘ه˘˘غار˘˘فإا ة˘˘سسئا˘˘ي
نم مهمرحتو ،يلاسضنلا مهاوتحمو
رمألا ،برح ىرسسأاك مهقوقح ةفاك
تارسشعلا داهسشتسسا ىلا ىدأا يذلا

ي˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا هذ˘ه بب˘سسب م˘ه˘ن˘˘م
ةدحتملا ممألا ئدابم عم شضراعتت
نيذلا ىرسسألا نإا .ىرسسألا قوقحو
ة˘ير˘ح ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ت˘ير˘ح˘ب او˘˘ح˘˘سض
ة˘لازإا ل˘جأا ن˘م او˘ل˘سضا˘نو ،م˘ه˘ب˘ع˘سش
بناج ىلا مويلا نوهجاوي ،لÓتحلا
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا لÓ˘ت˘حلا تا˘كا˘ه˘˘ت˘˘نا
ل هراسشتنا نأل ،ءابولا رطخ ،مهقحب
ةايحب يدويسس هللا رّدق لو حمسس

نم بلطتي يذلا رمألا ،مهنم ريثكلا
نوؤوسشب ةينعملا تاسسسسؤوملا ةفاك
ناسسنلا قوقح تامظنمو ،ىرسسألا
ذيفنت نم لÓتحلا عنمل رافنتسسلا
م˘ي˘ع˘ط˘ت ع˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ر˘مأا
فرسشي نأا ىلع ،حاقللا اذهب ىرسسألا

بيلسصلا امإا ميعطت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
قوقح تامظنم وأا يلودلا رمحألا
يوذ نم نوينيطسسلف ءابطأاو ناسسنإا
بناجلا ىلع نأا امك .شصاسصتخلا
نوؤوسش ةئيهب Óث˘م˘م ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘˘˘فا˘˘˘كو ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ىر˘˘˘سسألا
ةطلسسلا كلذكو ىوقلاو لئاسصفلا
ىدل لجاعلا كرحتلا ،ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةيلودلا تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا
،ناسسنلاو ىرسسألا قوقحب ةينعملا
نم لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘ل
ريياعملا قفو ىرسسألا ميعطت لجأا
مهقوقح نم مهنامرح مدعو ،ةيلودلا
فار˘عألا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع شصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا

ءا˘ن˘بأا ى˘ل˘عو .ة˘ي˘لود˘لا ق˘ي˘ثاو˘˘م˘˘لاو
نماسضتلا تايلاعف ع˘ي˘سسو˘ت ا˘ن˘ب˘ع˘سش
ىلع اهراسصتقا مدعو ىرسسألا عم
نماسضتلا تايلاعف نأل ،طقف مهيوذ
تا˘كا˘ه˘ت˘نا ع˘م˘جأا م˘لا˘ع˘ل˘˘ل ف˘˘سشكت
.ةيرحلا ىرسسأا قحب لÓتحلا
دمحأا يصسدقŸا Òصسألا ةباصصإا

«انوروك» صسوÒفب ةرصصانم
،د˘˘حألا مو˘˘ي˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسألا يدا˘˘ن د˘˘˘كأا
د˘م˘حأا ي˘سسد˘ق˘م˘لا ر˘ي˘˘سسألا ة˘˘با˘˘سصإا

شسور˘ي˘ف˘ب ،(ا˘ًما˘ع81) ةر˘سصا˘˘ن˘˘م
لقُن نأا دع˘ب ،د˘ج˘ت˘سس˘ُم˘لا «ا˘نورو˘ك»
ى˘لإا ،«بق˘ن˘لا» ن˘˘ج˘˘سس ن˘˘م ًار˘˘خؤو˘˘م
ة˘˘فر˘˘ع˘˘م نود ،«ة˘˘ل˘˘˘مر˘˘˘لا» ن˘˘˘ج˘˘˘سس
ه˘ع˘سضو ن˘ع ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
ىلإا ،ريسسألا يدان تفلو .يحسصلا
دي ىلع لقتعُا ةرسصانم ريسسألا  نأا
˘ما˘ع شسد˘ق˘لا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘ق
21) رمعلا نم غلبي ناكو ،م5102
دو˘ن˘ج ق˘˘ل˘˘طأا ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘فو ،(ًا˘˘ما˘˘ع
ه˘م˘ع ن˘باو ،ه˘ي˘ل˘ع را˘ن˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا

.هلاقتعا موي دهسشتسسُا يذلا نسسح
يف ةرسصانم ريسسألا ةيسضق تلكسشو
ترسشن نأا دعب ةيملاع ةيسضق ،هنيح
ةرسصان˘م ر˘ي˘سسأÓ˘ل رو˘سصو ،ع˘طا˘ق˘م
ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م و˘هو ه˘لا˘ق˘ت˘عا ة˘ظ˘ح˘˘ل
دو˘ن˘ج لوا˘˘ح˘˘يو ،با˘˘سصمو شضرألا
شضرألا ى˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘ث˘˘ت لÓ˘˘ت˘˘حلا

يف لÓتحلا رمتسساو .هب ليكنتلاو
لÓ˘خ ه˘ق˘ح˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
فورظ يف هزاجتحاو ،هعم قيقحتلا
ةدمل ثادحأÓل ةسسسسؤوم يف ةيسساق
نأا دعب اًقحل هلقن ىرج ثيح ،نيماع
نجسس ىلإا ،(ًاماع41)ـلا رمع زواجت
لÓ˘ت˘حلا ه˘ي˘ل˘˘ع م˘˘كحو ،«ود˘˘ج˘˘م»
ىر˘˘ج ،ا˘˘ًما˘˘˘ع (21) ةد˘م ن˘˘ج˘˘ّسسلا˘˘ب
همك˘ُح ح˘ب˘سصي˘ل ا˘ًق˘حل ا˘ه˘سضي˘ف˘خ˘ت
ريدجلا نمو .فسصنو تاونسس عسست
شسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا دد˘ع نأا هر˘كذ
،ىر˘سسألا فو˘ف˘سص ن˘ي˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك»
زواجت ةرسصانم ريسسألا ةباسصإا دعبو
/نا˘سسي˘ن ر˘ه˘سش ذ˘ن˘˘م كلذو (041)ـلا
ةبسسن ىلعأا تناكو ،يسضاملا ليربأا
/يناثلا نيرسشت رهسش يف تاباسصإا
نجسس يف تلجُسس يسضاملا ربمفون
.«عوبلج»

لقتعت لÓتحلا تاوق
ةفصضلا نم Úنطاوم ةرصشع

ّنصسُم مهنيب
نا ىن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ي˘سسألا يدا˘ن دا˘فأا
تلقتعا يليئارسسإلا لÓتحلا تاوق
دحألا موي رجفو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘لا
ةر˘˘˘˘˘˘سشع ،72/21/0202 ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا

لجر مهن˘ي˘ب ة˘ف˘سضلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م
لاقو .هللا مار نم شضيرمو ّنسسُم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘ثÓ˘ث نإا ،ر˘ي˘سسألا يدا˘˘ن

:مهو مركلوط ن˘م م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا ىر˘ج
ديلوو ،(اًماع81) ناردب حتاف دمحم
امهÓكو (اًماع81) ناردب حÓسص
ىلإا ةفاسضإا ،نوسصغلا ريد ةدلب نم
ثيح (اًماع62) ةمجÓع ليلخ لئان

ي˘ف هد˘جاو˘ت لÓ˘خ ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ىر˘˘ج

،م8491 ما˘ع ة˘ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘سضارألا
ا˘م˘ي˘ف .شسم˘سش رو˘ن م˘ي˘خ˘م ن˘م و˘هو
نم نينطاوم ة˘ثÓ˘ث˘ل لا˘ق˘ت˘عا ىر˘ج
شضيرمو نسسم لجر مهنيب هللا مار
(اًماع77) شسنوي نيمأا قحسسا :مهو
بلقلا يف ةنمزم شضارمأا نم يناعي
وهو ،ةيحسص ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘لإا ة˘جا˘ح˘بو
تاون˘سس ثÓ˘ث ى˘سضق ق˘با˘سس ر˘ي˘سسأا

ةرماوسش يدان ىلإا ةفاسضإا ،فسصنو
.(اًماع82) ةلخن هدامحو ،(اًماع72)
ة˘ثÓ˘ث ن˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا فا˘˘سض˘˘ُي
دبع دمحأا :مهو ليلخلا نم نينطاوم
تاكرب يسصقو ،يروخافلا ديمحلا
،بو˘جر˘لا ف˘˘ير˘˘سش ثي˘˘لو ،ةدر˘˘ط˘˘لا

و˘˘هو شسا˘˘بو˘˘ط ن˘˘م ر˘˘خآا ن˘˘طاو˘˘مو
81) ة˘م˘˘غارد مÓ˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع قرا˘˘ط
.(اًماع
د˘عا˘سصت  ن˘م رذ˘ح˘ي ر˘ي˘˘سسألا يدا˘˘ن
ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ر˘طا˘˘خ˘˘م
ىرسسألا فوفسص نيب عسساو لكسشب
نجسس لÓتحإلا نوجسس ةرادإا تقلغأا
نع نÓعإلا دعب ،لماكلاب «نومير»
،ن˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘ّسسلا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘سصإا

شسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ءا˘˘ن˘˘ج˘˘ّسسلاو
اذ˘ه ر˘ي˘سسألا يدا˘ن لا˘قو.«ا˘نورو˘˘ك»
رطاخم دعاسصت ىلع ديدج رسشؤوم
عسساو ٍلكسش ءابولا راسشتنا ةيلامتحا
رارمتسسا عم ،ىرسسألا فوفسص نيب
تا˘با˘سصإلا ن˘م د˘يز˘م ن˘ع نÓ˘˘عإلا
م˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘ّسسلا فو˘˘ف˘˘سص ن˘˘ي˘˘ب
شسوريف ىودع لقنل لوألا ردسصملا
هنأا ى˘لإا ا˘ًت˘فل ،ىر˘سسأÓ˘ل «ا˘نورو˘ك»
ىرسسألا نم ددعل تانيع ذخأا متيسس
،ريسسألا يدان فاسضأاو .مويلا لÓخ
نيب تاباسصإا دوجو نع نÓعإلا نأا
ى˘ل˘ع مو˘ي د˘ع˘ب ي˘تأا˘ي ،ن˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘ّسسلا
ام اهثب يتلا ةيرسصنعلا تاحيرسصتلا
ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ن˘˘مألا ر˘˘يزو˘˘ب» ى˘˘م˘˘سسي
ةلثمتملاو ،حاقللا لوح «يليئارسسإلا
نوكي نل حاقللا ىرسسألا ءاطعإا نأاب
نو˘كي˘سسو ،تا˘يو˘لوألا ن˘م˘˘سض ن˘˘م
ة˘مو˘كح˘لا ن˘م ح˘ير˘سصت˘ب ا˘˘ًنو˘˘هر˘˘م

ن˘م يدا˘ن˘لا رذ˘˘حو .ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
دوجو عم اميسس ل ،يرجي ام ةروطخ
ي˘ف ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘سسألا ن˘˘م دد˘˘ع
هيف عب˘ق˘ي يذ˘لاو ،«نو˘م˘ير» ن˘ج˘سس
ىلع ن˘ي˘عزو˘م ،ًار˘ي˘سسأا (063) وح˘ن
.ماسسقأا (7)
او˘ب˘ي˘سصُأا اًر˘˘ي˘˘سسأا (041) نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي
رهسش ةيادب ذنم «انوروك» شسوريفب
م˘ه˘ن˘ي˘ب ،ي˘سضا˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘بأا/نا˘˘سسي˘˘ن
بقع امهت˘با˘سصإا تف˘سشت˘كُا نار˘ي˘سسأا
ةيبلاغ نأا اًملع ،مويب امهنع جارفإلا
ن˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘˘ُسس تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا
ن˘˘ير˘˘˘سشت ر˘˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘ف «عو˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ج»
اريسسأا (65) .يسضاملا ربمفون/يناثلا

ن˘م ر˘ث˘كأا م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘سضم
ةنسس02

 ةنابصش دلاخ ريصسألا
12ـلا هماع لخدي هللا مار نم

لÓتحلا نوجصس يف
ىر˘سسألا نوؤو˘سشب شصت˘خ˘م˘˘لا دا˘˘فأا
نأا ،ةناورف رسصانلا دبع ،نيررحملاو
ميهاربإا نمحر˘لا د˘ب˘ع د˘لا˘خ ر˘ي˘سسألا
لجنسس ةيرق نم ،(اماع24) ةنابسش
،دحألا مويلا لخد دق ،هللا مار لامسش
ل˘˘خاد ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو د˘˘حاو˘˘لا ه˘˘ما˘˘ع
،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘سس
ءاد˘م˘ع» ة˘م˘ئا˘ق ى˘لا كلذ˘˘ب م˘˘سضناو
تاوق نأا :ةناورف فاسضاو.«ىرسسألا
د˘ق تنا˘ك ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
نوناك92 يف ةنابسش ريسسألا تلقتعا
ةمهتب0002 ما˘ع ر˘ب˘م˘˘سسيد/لوألا
ةعبا˘ت˘لا ى˘سصقألا بئا˘ت˘كل ءا˘م˘ت˘نلا
،لÓ˘ت˘حلا ة˘موا˘ق˘مو ح˘ت˘ف ة˘كر˘˘ح˘˘ل
د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب ه˘ي˘˘ل˘˘ع تم˘˘كحو
هنأا ةناورف حسضوأاو .(ةايحلا ىدم)
نا˘ف «ة˘نا˘ي˘سش» ر˘ي˘سسألا ما˘م˘˘سضنا˘˘بو
حلطسصم وهو ىرسسألا ءادمع ةمئاق
ن˘م ى˘ل˘ع نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ه˘ق˘ل˘ط˘˘ُي
ن˘م ر˘ث˘كأا م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘سضم
ع˘ف˘تر˘ت ،ل˘سصاو˘ت˘م ل˘كسشب ة˘ن˘سس02
.اريسسأا (65) ىلا

.. صسدقلا ثيدح  ^

 ةيميزخ رصساي صضيرملا ريصسألا ةدلاو

ًافوقوم لاز امونابضضقلا فلخ هوجزهضضرم مغر

فورظ˘لا ل˘م˘ت˘ح˘ي لو ل˘ي˘ل˘ع هد˘سسج
رطخلا دادزيو ، نوجسسلا يف ةيسساقلا
، ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف را˘سشت˘نإا ل˘ظ ي˘˘ف
ةيحسصلا ةياعرلاو هتيودا رفوت مدعو
ةنيهر ىقبيسس ىتم ىلاف ، ةبولطملا
ةنطاو˘م˘لا تلا˘ق ..»؟ ر˘ط˘خ˘لاو د˘ي˘ق˘لا
لهتسسم يف ، ةيميزخ اهم ةينيسسمخلا

ريسسألا اهلجن نع ،«شسدقل»ل اهثيدح
ناميلسس ر˘م˘ن د˘ي˘لو ر˘سسا˘ي  شضير˘م˘لا

شضر˘ع˘ت يذ˘لاو ، ًا˘ما˘ع92 ةيميز˘خ
نجسس يف ةديدج ةيحسص ةسساكتنل
شضفري لÓتحلا لاز امو ،» ودجم»
مغر» تفاسضأاو،هنع جارفألاو هجÓع
ةيب˘ط˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا˘ب لÓ˘ت˘حلا د˘يوز˘ت

مل، تجهب ةمزÓ˘ت˘م˘ب ه˘ت˘با˘سصا لو˘ح
شضر˘ع˘تو ة˘ي˘ح˘سصلا ه˘ت˘لا˘˘ح ي˘˘عار˘˘ي
ه˘ل بب˘سس يذ˘لا لز˘ع˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
قوقح تاسسسسؤوم نيأاف ، تافعاسضم
لقت˘ع˘م˘لا ي˘ن˘بإا ة˘ي˘سضق ن˘م نا˘سسنلا
. ملاظو يفسسعت لكسشب

.. صضرملا ةايح
دمح˘م مأا » ةد˘لاو˘لا عو˘مد ر˘م˘ه˘ن˘ت
ه˘سضر˘م فا˘سشت˘كإا ذ˘ن˘م» لو˘ق˘˘تو،»
م˘لأاو ع˘جو ه˘تا˘ي˘ح ، تاو˘ن˘سس ل˘˘ب˘˘ق

يناعي ي˘ت˘لا تا˘ف˘عا˘سضم˘لا بب˘سسب
ةيعيبط ةاي˘ح ششي˘ع˘ي لو˘ه˘ف،ا˘ه˘ن˘م
ل˘ق˘ن˘ت˘يو ف˘قو˘ت˘ت ل ه˘عا˘جوأا ه˘˘نل
تايفسشتسسملاو ءابطألا نيب ًامود
مدق ، هلاقتعإا ذنم » فيسضتو ،»
ه˘ن˘ع جار˘فÓ˘ل تا˘ب˘ل˘ط ي˘ما˘ح˘م˘˘لا

ةبسسانملا ةيودلا ريفوتو لاخدإاو
مغرو،شضفري لÓتحلا نكل ، هل
لزعلاو قيقحتلل شضرعت ، رسساي ملأا

ىلع ترثأا ةي˘ف˘سسع˘ت تا˘سسرا˘م˘مو
ل˘ك » ل˘م˘كتو،» ه˘تا˘ي˘حو ه˘ت˘ح˘˘سص
نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘سضق˘˘ي ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
راسشتنا رطاخم عم ةسصاخ لÓتحلا
كا˘ن˘ه ح˘ب˘سصي ، ا˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
هذه نم ينبإا ذقني نمف ، ربكأا رطخ
نجسسلا ةئيبو يسسأاملاو تÓيولا
.؟ هتاناعم مقافت يتلا

.. هتايح نم
هتلئاع يف دوقنعلا رخأا رسساي ربتعي
ةدلب يف دلو، رافنأا5 نم ةنوكملا
ششاعو أاسشن هناوخإا يقابكو ، ةيطابق
هتدلاو لوقتو ، هدلاو ةافو دعب ًاميتي
ي˘˘سسأا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ته˘˘˘جاو »
ةيبرتل يحافك ةلحر يف بعاسصملاو

مهنع يلختلا تسضفر نيذلا يماتيأا
رسسا˘ي ز˘ي˘م˘ت ، م˘ه˘ل ي˘تا˘ي˘ح تسسر˘كو
ريبكلا هبحو هتبيطو ةيلاعلا هقÓخاب
،» يب مئادلا ه˘ما˘م˘ت˘هاو ه˘ف˘ط˘عو ي˘ل
ةيطابق شسرادم يف ملعت » فيسضتو
، ة˘يداد˘علا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ى˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ت˘˘ح
نكل ، ةطرسشلا زاهجل اهدعب بسستنا
ه˘ت˘با˘سصإا فا˘سشت˘كا ر˘ثاو ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
ةفيظولا نع دعاقت بجهب ةمزÓتمب
ءا˘˘ب˘˘طلا ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تح˘˘˘ب˘˘˘سصأاو
.يفاسشملاو

لÓتحلا فادهتصسا
لÓتحلا نأا ، دمحم مأا ةدلاولا يورت
تارم ةدع لاقتعلاب رسساي فدهتسسا

ةر˘م˘لا ي˘ف˘ف، ه˘سضر˘مو ه˘عا˘جوأا م˘غر
،9002 ماع اهلزنم محتقا ، ىلولا

م˘كو˘ح ةا˘نا˘ع˘م˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘˘ع˘˘بو
ىقلتي ملو ماع ةدمل يلعفلا نجسسلاب

ةرتف دعبو ، جÓع يأا ةرتفلا لاوط
، هجÓع فانئتسساو هررحت نم ةزيجو
نابسضق˘لا ف˘ل˘خ ه˘جز لÓ˘ت˘حلا دا˘عأا

نهر روهسش4 ىسضقو ،1102 ماع
اهتلÓخ تروهدت يرادلا لاقتعلا

. هنع جرفاو هتحسص

لÓ˘˘خو ،92/8/0202 خيرا˘ت˘ب
هتدلبل نينج ةنيدم نم رسساي ةدوع
لÓ˘ت˘حلا دو˘ن˘ج ع˘ط˘ق ، ة˘˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘ق

ءيجوف » هتدلاو لوقتو ، هقيرط
ه˘ل بسصن˘ت ة˘سصا˘خ˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا˘˘ب

ةيحايسسلا دادح ةقطنم برق ًانيمك
ى˘˘ت˘˘˘ح هوز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حاو هور˘˘˘سصا˘˘˘ح ،

دو˘ن˘ج ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةو˘˘ق تر˘˘سضح
ةمدسص ششيعنل ، هولقتعا لÓتحلا

مل وهف ، هتايح ىلع انقلقل ةديدج
رو˘ف«ف˘ي˘سضتو ،» ًا˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م ن˘˘كي
لزعلاو قيقح˘ت˘ل˘ل هو˘ل˘ق˘ن،ه˘لا˘ق˘ت˘عا

، ةرتف دعبو ، هتيؤور نم انوعنمو
˘˘مد˘˘ق˘˘ف ، ود˘˘ج˘˘م ن˘˘ج˘˘سسل هو˘˘ل˘˘ق˘˘ن
لو˘ح ة˘ي˘ب˘ط ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا

راسشتنا لظ ي˘ف هزا˘ج˘ت˘حا ةرو˘ط˘خ
. شضفر لÓتحلا نكل ، انوروك

.. ًافوقوم لاز ام
ةيركسسعلا ةمكحملا ةعاق يف ىتح
ن˘م ه˘تد˘لاو ن˘كم˘ت˘ت م˘ل ، م˘لا˘˘سس ي˘˘ف
نيب لقنتأا تلز ام » لوقتو ، هتيؤور
ناسسنلا قوقحو ىرسسألا تاسسسسؤوم
Óف ، ةريبكلا ةثراكلا هذه ةعباتمل
هتايح شضيرعتو هلاقتعل ببسس دجوي

انوروك راسشتنا رارمتسسا عم رطخلل
ة˘موا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع هد˘سسج ةرد˘ق مد˘عو
ىود˘˘˘ج نود ن˘˘˘كل ، ل˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
،» ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع ر˘سصت تار˘با˘خ˘م˘لا

هفيقوت ةمكحملا تددم » فسضتو
يف ًاز˘ج˘ت˘ح˘م لاز ا˘مو، تار˘م ة˘ثÓ˘ث
ىرسسألا يقابك يناعيو ودجم نجسس
. انوروك ةعيرذب تارايزلا عنم نم

... ةدصشانمو قلق
ذ˘ن˘م ، د˘م˘ح˘م مأا ةا˘نا˘ع˘م تم˘˘قا˘˘ف˘˘ت
رسسا˘ي شضر˘ع˘ت لو˘ح را˘ب˘خأا لو˘سصو
م˘قا˘˘ف˘˘ت » لو˘˘ق˘˘تو ، تا˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ل
فور˘˘ظ ءار˘˘ج ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ه˘˘˘ع˘˘˘سضو
ذنم، ةيسساقلا لاق˘ت˘علاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
شسيباوكو نفج يل شضمغي مل مايأا
، ةظحل لك يف يندراطت بعرلا
بيبط ىلع هسضرع شضفرت ةرادلاف
هدوزت ل نجسسلا ةدايعو شصسصختم
ىوسس ديرا لو ، بسسانملا جÓعلاب
،» هتايح ىلع نا˘ن˘ئ˘م˘طلاو ه˘ترا˘يز
لماك لÓت˘حلا ل˘م˘ح˘ن » ف˘ي˘سضتو
دسشا˘ن˘نو ، ه˘تا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ذا˘ق˘نل يرو˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا

.» ناوألا تاوف لبق هتايح
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ترقت ةنيدم ىفصشتصسم اهزربأا

تايفسشتسسم ةدع زاجنإا
ةلڤرو يف ةحسصلا عاطق ميعدتل

عا˘˘˘ط˘˘˘ق م˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سس
نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

حÓسصإاو
ةيلوب تايف˘سشت˘سسم˘لا

ماعلا اذه لÓخ ،ةلقرو
ن˘م ةد˘يد˘ج ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘ب
يف مهاسست نأا اهنأاسش
تا˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسل

ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
،ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
مÓتسساب رمألا قلعتيو
ي˘ثÓ˘ث˘لا نو˘سضغ ي˘˘ف
1202 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م لوألا

ناتسسسسؤوم
ةقاطب نات˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإا

ةدحاو لكل ريرسس06
يتيدلب نم لكب اهنم
،ةريجحلاو ني˘سسا˘م˘ي˘ت

تاذ ح˘˘˘˘˘سضوأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
قلعتي اميفو ،ردسصملا
042 ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ب
هزاجنإا يراجلا ريرسس
061 تر˘ق˘ت ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب

نمف ةلقرو لامسش ملك
نو˘كي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف لÓغتسسÓل ازهاج
رهسشأا ةعبرألا نوسضغ
.ةمداقلا

قلطت نأا بق˘تر˘ي ا˘م˘ك
لوألا ي˘ثÓ˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘˘سسلا ن˘˘م
زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نإا تا˘˘˘˘˘˘˘سشرو
نيديدج ني˘ي˘ف˘سشت˘سسم
لكل ريرسس06 ةقاطب
نم لكب امهنم دحاو

تا˘سسيور˘لا ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ادا˘ن˘ت˘سسإا ،ن˘يرا˘ق˘م˘لاو
،ةيلو˘لا ح˘لا˘سصم ى˘لإا

ةيسضرألا تريتخا دقو
ىفسشت˘سسم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ة˘سسسسؤو˘مو ن˘يرا˘ق˘م˘لا
شسفن ترجو ،زاجنإلا
ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىفسشتسسمل
عر˘˘سشو ،تا˘˘˘سسيور˘˘˘لا
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإلا
ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
عاطق رفوتيو ،زاجنإلا
نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

حÓسصإاو
ةيلوب تايف˘سشت˘سسم˘لا

ي˘سصح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘قرو
ز˘˘˘ها˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘سس
ىلع ةمسسن000.007
تا˘سسسسؤو˘˘م (4) ع˘˘˘برأا

ةيئافسشت˘سسإا ة˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قرو ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كب
ي˘˘˘سسا˘˘˘˘حو تر˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
،تا˘ب˘ي˘ط˘لاو دو˘˘ع˘˘سسم
‐مألا ن˘ي˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو
ا˘˘م˘˘هد˘˘˘حأا ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لاو
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘ب
،ترقت ةنيدمب رخآلاو
ا˘سضيأا ي˘˘سصح˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م شسم˘˘˘˘خ
ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ىلع ةعزوم ةيراوجلا

تر˘ق˘تو ة˘ل˘˘قرو ند˘˘م
دو˘˘˘ع˘˘˘سسم ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘حو
.ةمربلاو ةريجحلاو

 صس.نيÒصس

ةيلحملا ةيبودنملل رقم حتف
يزيليإاب ةيروهمجلا طيسسول

ةيبود˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ق˘م ح˘ت˘ف
ط˘ي˘سسو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘يلو˘ب ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
رو˘˘˘سضح˘˘˘ب يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘عأاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
،ةبسسانملا˘بو ،ي˘ند˘م˘لا
يلحملا بودنملا دكأا
،ةيروهمج˘لا ط˘ي˘سسو˘ل
نأا ،تا˘م˘ت˘نإا م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه
ن˘˘م ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لاو
شسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘تأا˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا
ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا شسر˘˘كت˘˘ل
ل˘ف˘كت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘˘لا
نينطاوملا تلاغسشناب
م˘ه˘فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘˘فا˘˘ك ل˘˘ي˘˘لذ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
اهنم ام˘ي˘سس ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا كل˘˘˘ت
قفو ةرادإلاو نطاوملا

عسضخت ةنر˘م ة˘طا˘سسو
ني˘ناو˘ق˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ما˘˘كحألاو
بود˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ب
ط˘˘ي˘˘سسو˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
فاسضأاو، ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ه˘˘˘نأا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ

مايأا شصيسصخ˘ت م˘ت˘ي˘سس
عوبسسألا لÓخ ةددحم
نينطاوملا لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘˘˘طإلاو
مه˘تلا˘غ˘سشنا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلع لمعلاو اهنيودتو
ا˘ه˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا
فلتخم عم قيسسن˘ت˘لا˘ب
،ةلسصلا تاذ فارطألا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا حار˘˘ت˘˘قا ع˘˘م
اهذاخ˘تا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ي˘ت˘لا
.نأاسشلا اذه يف
يلاو زربأا ،هتهج نمو
ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم ،ة˘˘يلو˘˘لا
هفارسشإا ىد˘ل ،ر˘ي˘ما˘غأا

رقم حتف مسسارم ىلع
هذه ةيمهأا ،ةيبودنملل
يتلاو ةديدجلا ةئيهلا
‐‐ ه˘˘ب˘˘˘سسح ‐ ل˘˘˘كسشت
ن˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ة˘ق˘ث˘لا ز˘يز˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘سش
ةرادإلاو نطاوملا نيب
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
يف د˘كأاو، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نأا قا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا تاذ
ل˘م˘ع˘ت˘˘سس ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
بودنملا ةقفارم ىلع
ط˘˘ي˘˘سسو˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
قيسسنتلاو ةيروهمجلا

نطاوملا ةمدخ˘ل ه˘ع˘م
.هتلاغسشناب لفكتلاو

ع.يفاولب

ليصصأا نفب مهبهاوم نورجفي نويماصصع نوعدبم

ةمسصاعلا ناردج وزغي «يتيفارغلا» نف
ةيدنألا تاراعصش لمحت ةيهاز ناولأاب ةينف تاموصسرل اعصساو اراصشتنا ،ةيرئازجلا ةمصصاعلا ندم ةقزأاو ءايحأا فلتخم فرعت

ةادأاك ،«صسارتلألا» تاعومجمو «يتيفارغلا» ينانف لمانأاب ناردجلا ىلع تدصسج ،ةيريرحتلا ةروثلا زومر صضعبو ةيصضايرلا
.كارحلا علدنا ذنم لصصاحلا «يجولويديإلا عفادتلا» راطإا يف مهصسجاوه نع ريبعتلل

انف «عراسشلا نف» وأا «يتيفارغلا» دعي
ر˘عا˘سشم ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ه˘تاذ˘ب Ó˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ريرمتل ةسصاخ ةفسصب نابسشلا رطاوخو
ءارآاو ةيسسا˘ي˘سسو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ل˘ئا˘سسر
ىلع تاموسسرلا هتاه لمعتو ،ةنيابتم
ندملل يرسضحلا لكسشلا «للم» رسسك
طمنلا نع اديع˘ب ،ة˘يو˘ي˘ح˘لا ناو˘لألا˘ب
دهاسشملا ىلع رطيسسي يذلا يداعلا
.عمتجملل ةيمويلا

نصضتحي يداولا باب يح
تاموصسرلا ىلوأا

باب ريهسشلا يبعسشلا يحلا نسضتحا
ة˘ج˘ه˘ب˘لا» ة˘ن˘˘يد˘˘م بل˘˘ق˘˘ب ،يداو˘˘لا
تا˘مو˘سسر˘لا ى˘˘لوأا «ة˘˘سسور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘ما˘نأا˘ب تد˘سسج˘ت ي˘ت˘لا ة˘يراد˘ج˘لا
اميسسو ةسضايرلاب «ناهلولا» بابسشلا
رارغ ىلع ،ةيدنألا قرعأا عيجسشت
˘ما˘ع شسسسأا˘ت) ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ةنيدمل يسضايرلا داحتلاو (1291
نوكيل ،(7391 يف شسسسأات) رئازجلا
شضارعتسسل احرسسم قي˘ت˘ع˘لا ي˘ح˘لا
م˘هر˘˘خ˘˘فو را˘˘سصنألا بحو ف˘˘غ˘˘سش
ةيوهلا زومرلو م˘ه˘قر˘ف˘ل ءا˘م˘ت˘نإلا˘ب
ة˘يراد˘ج˘لا تر˘ه˘ت˘سشاو ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
«يروطسسألا» ع˘فاد˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
،ودك لامج موحرملا ،داحتلا قيرفل
ف˘ير˘˘سشلا ود˘˘ك»ـب تنو˘˘ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ة˘مز˘يرا˘ك ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘ت «(م˘ي˘˘عز˘˘لا)
ع˘˘م جو˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لألا ةرود˘˘˘˘˘ب «كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘فألا»
باسسح ىلع5791‐ةيطسسوتملا
ةينفلا ةيراد˘ج˘لا تع˘ن˘سصو .ا˘سسنر˘ف
«ةجهبلا دلوا» ةعومجم دعاوسسب
ودك قباسسلا دئاقلا همدق امل اديجمت

دحأاك هبيسصنتو «ةراطسسوسس» ءانبأل
يتلا يدانلا ةيوهل ةلكسشملا زومرلا

نيذلا نيبعÓلا رهسشأا نم جيزم يه
ر˘م˘˘حألا» شصي˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع او˘˘ع˘˘فاد
نييخيراتلا نيسسسسؤوملاو «دوسسألاو
ةين˘غأا ع˘با˘ط خو˘ي˘سش اذ˘كو يدا˘ن˘ل˘ل
«ديمع˘لا» م˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ي˘ب˘ع˘سشلا
‐7091) ى˘ق˘ن˘ع˘لا د˘م˘ح˘ما جا˘˘ح˘˘لا

ةيرادج هل تسصسصخ يذلا ،(8791
يدانلا شسيسسأات رقم مامأا ةبسصقلا يف
‐8391) يباورق يمسشاهلا جاحلاو
داحتاب ه˘ق˘ل˘ع˘ت˘ب رو˘ه˘سشم˘لا (6002
ءايحإاو هتايراب˘م ة˘ع˘با˘ت˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا

تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا تاو˘ن˘˘سس ه˘˘تÓ˘˘ف˘˘ح
،يسضاملا نرقلا نم تاين˘ي˘نا˘م˘ث˘لاو
هيرتروب ،ةيدولوملا قاسشع مسساقتو
،«م˘ه˘نار˘ي˘ج» ع˘م ى˘ق˘ن˘ع˘˘لا جا˘˘ح˘˘لا
«كرتسشم» يدام ل ثارت هرابتعاب
نف» ربع «راسصنألا يبراد» راطإا يف
جاحلا هيرتروب اوفاسضأاو ،«عراسشلا

ناك يذلا ،(5591‐2191) قزيرم
ة˘ب˘ق˘ح˘لا ءا˘ن˘ثأا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ار˘ي˘سسم
،كاذنآا يدانلاب ىنغتو ةيرامعتسسإلا
ىقيسسوم ةنوقيأا هيرتروب نع كيهان
ي˘هاز˘لا ر˘م˘عا خ˘˘ي˘˘سشلا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ىلع عزانتملا وهو (6102‐1491)
ي˘ب˘ح˘م ن˘ي˘ب نآلا د˘˘ح˘˘ل ه˘˘ئا˘˘م˘˘ت˘˘نا
.نيقيرفلا

ربع ةيدولوملا وعبتتم لهتسساو
«شسار˘˘˘ت˘˘˘لألا» ي˘˘˘ت˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
بعÓلا+و +رسضخلا ة˘ن˘سصار˘ق˘لا+
ةيرادجلا م˘ه˘تا˘مو˘سسر +21 م˘˘قر
ةنيدمل زمرلا ديهسشلا ةيسصخسشب

ي˘ل˘ع) تناو˘بل ي˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘سصق˘˘لا
ز˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘˘ك (7591‐0391/رامع
با˘˘سشل˘˘لو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘ل
نا˘ي˘غ˘ط د˘سض ر˘ئا˘ث˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘يراد˘ج ا˘ه˘ت˘ل˘ت ،ر˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةيدولوملا راعسش لمحت ةفلتخم
رسضخألا نينول˘لا ن˘م˘سضت˘ي يذ˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘سسو لÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حألاو
بق˘˘ل˘˘ب را˘˘خ˘˘ت˘˘فا˘˘ك شسي˘˘سسأا˘˘˘ت˘˘˘لا
دا˘ن لوأا» هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب «ةدا˘˘م˘˘ع˘˘لا»
ىمح ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل ،«م˘ل˘سسم ير˘ئاز˘ج
ءاي˘حألا ة˘ي˘ق˘ب ى˘لإا «ي˘ت˘ي˘فار˘غ˘لا»
اهئانبأا قلعتب ةريهسشلا ةيمسصاعلا
ة˘ب˘ق˘لا ،دادزو˘ل˘ب˘ك ،ةر˘يد˘ت˘سسم˘لا˘ب
.ششارحلا و ياد نيسسح ،رايبألا

عا˘ن˘سص د˘حأا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ت˘˘للا م˘˘ت د˘˘قو
و˘هو يداو˘لا با˘ب˘ب تا˘˘يراد˘˘ج˘˘لا
،مقرل يد˘سشر ي˘ما˘سصع˘لا نا˘ن˘ف˘لا
ةجه˘ل˘لا تادر˘ف˘م˘ب ثد˘ح˘ت يذ˘لا
لوجي ام نع ةيوفعلا ةيمسصاعلا
ءايحألا نابسش رودسصو هرطاخ يف
تاودأا لمحل هتعفد يتلا ةيبعسشلا
عنسصت ةينف تاحول زاجنإل مسسرلا
شسور˘ع˘ب «ةر˘˘كاذ˘˘لاو ر˘˘سضا˘˘ح˘˘لا»
مسسرب تناك ه˘تا˘ياد˘ب .ط˘سسو˘ت˘م˘لا
يف ةبوبحملا تايسصخسشلا شضعب
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ع˘˘سشلا طا˘˘سسوألا
يني˘ت˘ن˘جرألا يرو˘ث˘لا ل˘سضا˘ن˘م˘لا
بار˘لا ي˘ن˘غ˘مو «ارا˘ف˘ي˘˘غ ي˘˘سشت»
،«كا˘بو˘ت» لو˘ت˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘كير˘˘مألا

ءا˘سضف˘ك ي˘ح˘لا نارد˘ج Ó˘غ˘ت˘سسم
فا˘˘سضأاو ،«ي˘˘ت˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘لا» ن˘˘ف˘˘˘ل
ةيرادج تمسسر اهدع˘ب» :ار˘خ˘ت˘ف˘م
ةيدولوم بوبحم˘لا ي˘ق˘ير˘ف لو˘ح
عوسضوم كلذك تلوانت ،رئازجلا
تاموسسرلا ىدحإا يف +ةقارحلا+
يسسآام نع ربعأل اهب تمق يتلا
فزاجي يذلا يرئازجلا بابسشلا
يف Óمأا رحبلا شضرع يف هتايحب

.«لسضفأا ةايح
رارسسأا نأا يدسشر باسشلا فسشكو
رعاسشم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م «ي˘ت˘ي˘فار˘غ˘لا»
يف نوكأا امنيحف» ،نانفلل ةيلخادلا

ام ةدا˘ع ي˘تا˘مو˘سسر ،بل˘ق˘ت˘م جاز˘م
نسسحلا جازملا امنيب ،ةئيسس نوكت
مدقأاو يدل عادبإلا بوسسنم عفري

ةرا˘م˘لا ةدا˘ه˘سشب ة˘ل˘ي˘م˘ج تا˘يراد˘ج
يه شسانلا لاعفأا دودرف ،ةراظنلاو
.«يفغسش ةلسصاومل ينعجسشت نم

ردصصم يبعصشلا كارحلا»
«عادبإÓل كرحمو ماهلإا

دئار لوقي امك ،«هتئيب نبا ناسسنإلا»
كولسسف ،نودلخ نبا عامتجلا ملع
لإا يه ام هتفاقثو هعابطو ناسسنإلا
يف هتقيرط هتئي˘ب ر˘سصا˘ن˘ع˘ل داد˘ت˘ما
نم يهف ،اهعم يطاعتلاو لسصاوتلا
اهتيفارغج بسسح ه˘نو˘ل˘تو ه˘ل˘ق˘سصت
دقو ،رثؤوي اهيلعو رثأاتي اهب :اهخانمو
9102 ةنسس علطم رئازجلا تدهسش
يف لثمت اه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘ما˘ه ا˘ثد˘ح
بلاطت ةيبعسش تا˘جا˘ج˘ت˘حا علد˘نا
رييغتلاب دÓبلا يف م˘كا˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
ة˘ي˘م˘سست ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا ،ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلا
اذه ناك ثيح ،«يبعسشلا كارحلا»
نيعدبملا نم ريثكل اكرحم ريخألا
.تلاجملا ىتسش يف
ة˘لا˘كو تل˘سصتا ،دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةبيتك» ةعومجمب ةيرئازجلا ءابنألا
نم «يتيفارغلا» نفل «عراسشلا نف
ن˘م ل˘كسشت˘ت ي˘هو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو
،ماسسح) ني˘ي˘ما˘سصع ن˘ي˘نا˘ن˘ف ة˘ثÓ˘ث
ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘هو ،(ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘مأا
ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ايسشامت اهتيبعسش تدازو ،اهتاموسسر
نينطاوملل ةيلاتتملا تاجرخلا عم
ةيسسايسسلا مهبلاطم نع ن˘ير˘ب˘ع˘م˘لا

رييغتلا ةلظ˘م تح˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
نأا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تلا˘قو .ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلا

ناردجلا ىلع مسسرلا ةيادب ةردابم
كارحلا راجفنا عم تقلطنا» ،ايعامج
ع˘˘˘˘˘م يأا ،9102 ريار˘ب˘ف22 ي˘˘ف

،لبق نم امأا .يملسسلا رييغتلا تابلط
ة˘يدار˘ف˘نا ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب م˘˘سسر˘˘ن ا˘˘ن˘˘كف
ى˘˘لوأا»:او˘˘فا˘˘سضأاو «ة˘˘م˘˘سشت˘˘˘ح˘˘˘مو
ةر˘˘كف˘˘لا تج˘˘˘لا˘˘˘ع تا˘˘˘يراد˘˘˘ج˘˘˘لا
انلوانت مث ،ةيرح˘لا ي˘هو ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
فدهب مÓسسلا قيقحتو بورحلا ذبن
رارغ ىلع ةقباسسلا ءاطخألا يدافت
.«ءادوسسلا ةيرسشعلا نابإا ثدح ام
،«يتيفارغلا» تاموسسر لÓخ نمو
ثادحألا ن˘ع نا˘ب˘سشلا ءلؤو˘ه ر˘ب˘ع˘ي
ةرتفلا كلت يف ةيراج تناك يتلا
يف ةكراسشملا نم عو˘ن˘ك ة˘ي˘ن˘مز˘لا
ةلثمتملا عادبإلا ةقيرطب «رييغتلا»
نوكي ام امئاد يذلا عراسشلا نف يف
بذا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو مدا˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ا˘˘حر˘˘˘سسم
،«ةطلسسلاو بعسشلا نيب عفادتلا»و
نفل عمت˘ج˘م˘لا ةر˘ظ˘ن شصو˘سصخ˘بو

نأا لجي˘ج ءا˘ن˘بأا دا˘فأا ،«ي˘ت˘ي˘فار˘غ˘لا»
رمأا عراسشلا نف نأاب اعامجإا» كانه
كارحلا لسصاوت دعب ةسصاخ يباجيإا

ة˘ي˘بر˘غ ة˘فا˘ق˘ث ا˘˘هار˘˘ي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘هو
.«انعمتجم نع ةنيجهو
ة˘ع˘ئار˘لا ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا تقلو
اريبك اجاور ني˘نا˘ن˘ف˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل
ةمسصاعلا ىلإا انتوعد تمتف» ،اينطو
يبطقل تايرادجلا شضعب ديسسجتل
اذكو ،داحتلاو ةيدولوملا  :ةنيدملا

وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘يراد˘ج م˘سسر
ة˘ب˘ي˘ب˘سش خ˘˘يرا˘˘ت لو˘˘ح رو˘˘ح˘˘م˘˘ت˘˘ت
يتيفارغلا» نأا نيرب˘ت˘ع˘م ،«ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
.«راسصنألا نيب قرفي لو عمجي

بابصشلل ليدب صسفنتم «يتيفارغلا»
م˘ل˘ع ي˘ف نو˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ة˘م˘ي˘ق «ي˘ت˘ي˘فار˘˘غ˘˘لا» عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

ةلحرم نع ربعي عمتجملل ةفاسضم
تللد لمحت ةينيكسستو ةيسسيفنت
ليدبت ةركفل شسسسؤوت يهف ،ةنيابتم
ةءا˘سسإلا ن˘م بعÓ˘م˘لا تارا˘˘ع˘˘سش
نع عفادتلا ىلإا متسشلاو نيوختلاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا ةرو˘سصلا ق˘ير˘˘ط
ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ،نارد˘ج˘لا
عابسشإا ىلإا لوحتت دق امبرو ةللد
ءاقل يف ققحملا راسصتنلا قوفي

ءايحألا بابسش طبر عم ،مدقلا ةرك
ةدعاسسم ةيسسفن بسسكل مهخيراتب

جردأا ،هل ليلحت يفو  .رييغتلا ىلع
ة˘ع˘ما˘ج˘ب عا˘م˘ت˘جإلا م˘˘ل˘˘ع ذا˘˘ت˘˘سسأا
ن˘يد˘لا رو˘ن رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م˘سض «ي˘ت˘ي˘فار˘غ˘لا» ن˘ف ،شسي˘كب
عاسضخإا يف بابسشلا ةبغر» قايسس
تايرادج مسسر قيرط نع لاجملا
ةيسضايرلا ةيدنأÓل ءامتنإلا نع ربعت

ءايحألا كل˘ت نأا تا˘ب˘ثإل ة˘ل˘ي˘سسو˘ك
لظ يف ةسصاخ ةنيعم قرفل يمتنت
ةد˘م˘ل بعÓ˘م˘لا رو˘ه˘م˘ج دا˘ع˘˘ت˘˘با

بب˘سسب تا˘جرد˘م˘لا ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
تايلآا هل تسسيلو انوروك ةحئاج
.«ريبعتلل ةحسضاو
ةرهاظلا هذه نأا يميداكألا ربتعا و
ةدوعب ام˘بر˘ف» ،«ة˘ت˘قؤو˘م نو˘كت د˘ق»
فو˘سس بعÓ˘م˘لا ى˘لإا ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
ناردجلا ىلع ي˘ت˘ي˘فار˘غ˘لا ع˘جار˘ت˘ي

يفو قير˘ف˘ل˘ل ءلو˘لا ةر˘كف تا˘ب˘ثإل
ة˘ي˘سضق ع˘جار˘ت˘˘ت د˘˘ق تقو˘˘لا شسف˘˘ن
قير˘ط ن˘ع ي˘جو˘لو˘يد˘يإلا ع˘فاد˘ت˘لا
.«تاموسسرلا

نأا يميداكألا دافأا ،ىرخأا ةيواز نمو
ة˘˘ب˘˘˘غر» د˘˘˘سسج˘˘˘ي «عرا˘˘˘سشلا ن˘˘˘ف»
ءامتنإلا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ي˘ف با˘ب˘سشلا
اهب زتعي ةيزمرو ةي˘خ˘يرا˘ت ة˘ب˘ق˘ح˘ل
تدلوت ،(ريرحتلا ةروث) نويرئازجلا

ع˘فد يذ˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا ع˘˘م
ىلع ديكأات˘ل˘ل با˘ب˘سشلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
مت ثيح ،مهدادجأا داج˘مأا˘ب م˘ه˘ق˘ل˘ع˘ت
را˘طإا ي˘ف ةرو˘ث˘لا زو˘مر ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت
تب˘ث˘ي ي˘كل ة˘ط˘ل˘سسلا ع˘م ع˘فاد˘ت˘˘لا
.«ةينطو لقأا اوسسيل مهنأا بابسشلا

مسسر نأا شسيكب ذاتسسألا حسضوأاو
ديقعلاو تناوبل يلع ةيسصخسش
ءاج» ناسضمر نا˘ب˘عو ششور˘ي˘م˘ع
ايفطاع اعافدنا دهسشت ةلحرم يف
اهلÓخ نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا دارأا ،ار˘ي˘ب˘ك
راطإا يف ةيداملا مهتمسصب كرت
ي˘˘هو ،ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘م ع˘˘فاد˘˘˘ت˘˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا نأا تب˘ث˘ت تا˘ي˘كو˘ل˘سس
.«يروثلا هخيراتب ةدسشب طبترم

ك.لامآا



729209ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا1202 يفناج3دحألايلحم
صسرادملاب ةئفدتلا بايغل

 نوجتحي ةنتابب سسيارفلوب ةيرق ءايلوأا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ج˘˘ت˘˘حا
رامع ديه˘سشلا ة˘سسرد˘م˘ب
شسيارفلوب ةيرقب يلحاسس
دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةن˘تا˘ب ة˘يلو ي˘ف ل˘سضا˘ف
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
ق˘ير˘ط ن˘ع ،ن˘ي˘طرا˘˘ف˘˘لا

ةيوبرتلا ةسسسسؤوملا قلغ
ةيعسضولا  ىلع اجاجتحا
لواز˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا
،ةسساردلا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ا˘ه˘ي˘ف
.ة˘ئ˘فد˘ت˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب
نإا ذيمÓتلا ءايلوأا لاقو
قاحتللا نم مهئانبأا عنم
ءا˘ج ،ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘˘ب

،يرار˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضا ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ك
هومسسأا ام ىلع اجاجتحا
شسرد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘ب
اهدبا˘كي ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ق˘لا
ل˘˘˘˘˘خاد ذ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
،ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا با˘ي˘˘غ بب˘˘سسب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘سسقألا ل˘˘˘˘خاد
فر˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا تلو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
لظ يف كلذو ،د˘ير˘ب˘ت˘ل˘ل

ةيسصولا تاهجلا تمسص
تÓ˘˘˘˘سسار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘غر
ءلؤوه لاق يتلا ةديدعلا
ا˘˘ه˘˘ب او˘˘ما˘˘ق د˘˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘نإا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا را˘˘˘ط˘˘˘خإل
ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘ب
ةوا˘˘˘سسقو در˘˘˘ب˘˘˘لا ةد˘˘˘˘سش
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو .فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

نأا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا د˘كأا ىر˘خأا
ل تح˘ب˘سصأا م˘ه˘˘ما˘˘سسجأا
ة˘ه˘با˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ق˘˘ت
لخاد ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ةدور˘ب˘لا

يتلا شسيرد˘ت˘لا تار˘ج˘ح
ىلإا ‐مه˘ب˘سسح‐ تلّو˘ح˘ت
بايغ ل˘ظ ي˘ف تا˘جÓ˘ث
ىلع ابلسس رثأا ام ،ةئفدتلا
مه˘ل˘ي˘سصح˘تو م˘هز˘ي˘كر˘ت
.يسساردلا
جاجتحلا نإاف ،ةراسشإÓل

ن˘م ة˘ل˘سسل˘˘سس د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ج
ىوا˘˘كسشلاو ل˘˘ئا˘˘˘سسر˘˘˘لا
نومل˘ع˘م˘لا ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا

ى˘لإا ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأاو
ةبلاطملل ةسسسسؤوملا ةرادإا
ةئفدتلا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سضب
ل˘كسشت تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لاو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ما˘˘مأا ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع
ع˘م ا˘سصو˘سصخ ة˘سسارد˘˘لا

برسضت يتلا دربلا ةجوم
،مايألا هذه لÓخ ةيلولا

نم داز يذلا رمألا وهو
ةسسارد˘لا فور˘ظ د˘ي˘ق˘ع˘ت
شسف˘˘ن ي˘˘˘ف شسيرد˘˘˘ت˘˘˘لاو
نوجتحي مهلعجو ،تقولا
ةرادإا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضل˘˘˘ل
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘سصق ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا
لاغ˘سشنلا اذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا

بسسانم˘لا و˘ج˘لا ر˘ي˘فو˘تو
.ذيمÓتلل

م.ءامصسأا

 تايلو60 ةكراصشمب
ةعسساو ريهطتو فيظنت ةلمح

لجيجب ءادوسسلا طاقنلا ةجلاعمل
فيظنتلا ةلمح تفرع
ةج˘لا˘ع˘م˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ءادو˘˘˘˘سسلا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ا˘˘بوا˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
،ن˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘حا˘˘ج˘˘˘نو
،تايلو60 ةكراسشمب
،في˘ط˘سس ،ة˘ل˘ي˘م ي˘هو
،ة˘ل˘˘سشن˘˘خ ،ةد˘˘كي˘˘كسس
،ةر˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب
ة˘˘˘˘لازإا ى˘˘˘˘لإا تفد˘˘˘˘هو
يتلا راطمألا تافلخم
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘ع
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
يأا نم ةيلولا ةيامح
ل˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
.  تاناسضيفلل
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تءا˘جو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ةيئاملا دراو˘م˘لا ر˘يزو
ناويدلل ماعلا ريدملاو
،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘˘˘˘سشاو
ميركلا دبع ،اهقÓطنا
ماعلا نيمألا رديوق نب
ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا˘ب ،ة˘يلو˘ل
،لجيج ةيدلب˘ب ثلا˘ث˘لا
ةرادإلا ريدم روسضحب
ةر˘يد˘م˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لÓغتسسÓل ةيزكر˘م˘لا

ةيريدم˘لا˘ب ة˘نا˘ي˘سصلاو
ناو˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ناويدلل ةقطن˘م ر˘يد˘م
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ءارد˘˘مو
. ةكراسشملا

تل˘˘م˘˘سش ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو
،ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لاو ،ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لا
فلتخم ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ىلع ةيلولا تاعاطق
ينطولا ناويدلا رارغ
دراو˘م˘لا ،ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ةدحو ،ةئيبلا ،ةيندملا
،ها˘ي˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،لجيج ةيدلب ،ةراجتلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا
تÓيوحتلاو دود˘سسل˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ،
ج˘مد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل˘˘ل
،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
. ةيمومعلا

،اهحاجنإل تسصسصخو
ةمهم اهل تلكوأا اقرف
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ءادو˘˘سسلا
ا˘ق˘فو ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا
لماسش لخدت ططخمل
ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض م˘˘˘˘˘ت
،ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةفا˘ك ر˘ي˘خ˘سست م˘ت ن˘يأا
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا

دا˘ت˘ع ن˘م ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لاو
ن˘˘م ناو˘˘عأاو تا˘˘ي˘˘لآاو
Óماع052 ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
ةنحاسش31و
ةفاسضإا ،ةي˘كي˘لورد˘ي˘ه
ر˘ف˘ح˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا

. لخدتلاو
ع.يفطل

لÓغتصسلا زيح هلوخد راظتنا يف

رابتخ’ا ةلحرم لخدي اًيلحم جتنملا مناغتسسم ياومارت

ةليصسŸا نم Âاغ ةزمح هبحاصصل

فيطسسب «انوروك» لوح يوعوت لمع نسسحأاك «سضيبأ’ا تيبلا» ويديف جيوتت

رابتخلا ةلحرم ،ةبانع ةنيدم يف ةيديدحلا ككصسلا ةعانصص يف صصصصختملا «لاتيصس» عنصصم هجتنأا يذلا ،مناغتصسم ياومارت لخد
ىلوأاب ماق دق ،ةبانعب لاتيصس هتجتنأا يذلا ياومارتلا» نأا نايبلا تاذ حصضوأاو ،ةكرصشلل نايب هنلعأا امبصسح ،ةنيدملا قيرط ىلع
.«عورصشملل دقفتو لمع ةرايز يف ةرهظلا ةمصصاع ىلإا لقنت يذلا ،يناه رهزألا لقنلا ريزو روصضحب ةيكيمانيدلا تارابتخلا

د˘ع˘ب ه˘نا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ لا˘˘ق
م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘ت
ةقفرب ريزولا ماق ،ةنايسصلاو
ةل˘حر˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ى˘ل˘ع ياو˘مار˘ت˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع
ةطحملا نيب طبارلا2 طخلا
ككسسلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘مو ة˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
نأاب نايبلا ركذ امك ،ةيديدحلا

يف رفوتسس لاتيسس ةسسسسؤوم
ياوًمارت52 عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
هذه ناو ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م˘ل
شسيداتيسس عون نم تاراطقلا

اًرتم44 اه˘لو˘ط غ˘ل˘ب˘ي ،204
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘عر˘سس ل˘سصتو
يهو، ةعاسس / ملك07 ىلإا
تا˘بر˘ع ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
لقن ةبرعو تاكرحمب ةدوزم
بعوت˘سست نأا ن˘كم˘يو ةد˘حاو
.اًبكار203 ىتح
نأا ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘قو
ةلماكلا ةسضفخنملا ةيسضرألا

21 ـلا ة˘ي˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘لا باو˘˘بألاو
با˘˘كر˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ل˘˘ه˘˘سست˘˘سس
ةسصاخ ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل لو˘سصو˘لاو
ةرد˘˘ق˘˘لا يوذ شصا˘˘˘خ˘˘˘سشأÓ˘˘˘ل
امك ،ةكرحلا ىلع ةدودحملا
تافيكمب دوزم ياومارتلا نأا

93و ةبقارم تاريماكو ءاوه
لا˘˘ف˘˘طألا تا˘˘بر˘˘ع˘˘ل ا˘˘˘ًنا˘˘˘كم
ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سسار˘˘˘كلاو
ثب˘˘˘˘ل شضر˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘سشو
لث˘م˘يو ،با˘كر˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م
ناو˘لأا˘ب ثيد˘ح˘لا ا˘ه˘م˘ي˘م˘سصت
ر˘ح˘ب˘لا ناو˘لأا ،ة˘ح˘تا˘ف ءا˘˘قرز
،ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا شضي˘˘˘˘˘بألا

ل˘˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘˘سسلا شسيرا˘˘˘˘˘˘˘سضتو
.ةيمناغتسسملا

نأا ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘˘تو

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ق˘˘فار˘˘ت» لا˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس»
˘ما˘ظ˘ن ءا˘سشنإا ي˘ف م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم
ا˘ه˘ب شصا˘خ˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ةر˘هو˘ج ر˘فو˘تو
متيسسو .«ةبان˘ع ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘م
قيرف لبق نم هتنايسص نامسض
ن˘م مو˘عد˘مو نو˘كم ي˘ل˘ح˘˘م
ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج ءار˘˘˘ب˘˘˘خ ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح ،«ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ة˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا كلذ˘˘˘ب تحر˘˘˘سص
،ة˘كر˘سشل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ةكرسش نأا امك ،باعسش ةديحو
ةداهسش ىلع ةلسصاحلا لاتيسس
1009 OSI،5102 ةغيسص،
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق˘˘˘لاو
ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا
ي˘ف تئ˘سشنأا د˘ق ،ياو˘˘مار˘˘ت˘˘لا

نم ةبغر كلذو ،1102 ماع

ىل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ةثيدحلا ةيعان˘سصلا تارد˘ق˘لا
ي˘ف ة˘نا˘ي˘سصلاو جا˘˘ت˘˘نإلا ي˘˘ف
ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ككسسلا عا˘˘ط˘˘˘ق
ي˘هو،ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
لايفور˘ي˘ف ة˘كر˘سشل ة˘كو˘ل˘م˘م
لبق نم %01 و %14 ةبسسنب
˘˘مو˘˘ت˘˘سسلأا و ،ا˘˘˘م˘˘˘يإا ة˘˘˘كر˘˘˘سش
موتسسلأاو %6 ةبسسنب رئازجلا
. %34 ةبسسنب لقنلل
ةكرسش نأا ردسصملا فاسضأاو
ةتسس ةنايسص ي˘لو˘ت˘ت ،لا˘ت˘ي˘سس
ي˘هو ياو˘˘مار˘˘ت ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا (6)
ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نار˘˘˘˘˘˘˘˘هو ،0102 ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،(3102 ل˘˘ير˘˘˘بأا)
يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ،(3102 ناو˘˘˘˘˘˘˘˘ج)
(7102 ة˘ي˘ل˘يو˘ج) شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب

(8102 شسرا˘˘˘˘م) ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘قروو
.8102 ويام ذنم فيطسسو
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ،ًا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘قو
م˘نا˘غ˘ت˘سسم ياو˘مار˘ت ة˘نا˘ي˘سص
ةليوطلا طوطخلا تاراطقو
ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘يدارو˘˘ك
.لاتيسس ةكرسش

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا جو˘˘˘˘˘ت
تيبلا» نونعملا يسسيسسحتلا
مناغ ةزمح هبحاسصل «شضيبألا

ةزئاجلاب ،ةليسسملا ةيلو نم
ةين˘طو˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘ل˘ل ى˘لوألا

يو˘˘عو˘˘˘ت و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘سسحأل
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا لو˘ح با˘ب˘˘سشل˘˘ل
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
،فيطسسب اهتايلا˘ع˘ف تم˘ت˘ت˘خا

ويديف ةينا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا لا˘نو
يرداق ليلخل «0202 اركسش»
ششعنل»ب اعوبتم فيطسس نم
ا˘˘ع˘˘م تم˘˘ن وأا ةو˘˘خإا˘˘ك ا˘˘ع˘˘˘م
عزب ه˘لإلا د˘ب˘ع˘ل «ءا˘ي˘ب˘غألا˘ك
يف ةيلولا شسفن نم ردحنملا
تداع اميف ،ةثلا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ع˘بار˘لا ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
اباب» ويديفل ميكحتلا ةنجلب
مÓسسإلا في˘سسل «ا˘نورو˘كلاو
.ةنيطنسسق ةيلو نم قادغد
ع˘يزو˘ت ل˘ف˘ح ششما˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو
ةينطولا ةقباسسملا هذه زئاوج
ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
81 ن˘ي˘ب م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
لدا˘˘ع حر˘˘سص ،ة˘˘˘ن˘˘˘سس03و

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج شسي˘˘ئر ،نزا˘˘قرو˘˘ب
ةردابملا «ةي˘ل˘ح˘م˘لا فا˘سصنإا»
هذ˘ه نأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
ةيوعوتلا ةينطو˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

ناو˘يد ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تءا˘ج
و با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م
بابسشلا ةيريدم نم فارسشإاب
ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو˘ل ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
نم اكراسشم72 تدهسش دقو
،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع
لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب فا˘˘سضأاو
لÓ˘خ ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا
82 ن˘ي˘ب ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
يراجلا ربمسسيد51و ربمفون
ل رو˘سصم و˘يد˘ي˘ف ل˘كسش ي˘ف
3 ة˘ي˘ن˘مز˘˘لا ه˘˘تد˘˘م زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ر˘سشن م˘ت ه˘نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م ،ق˘ئا˘˘قد
ة˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ةر˘سشع˘لا لا˘م˘˘عألا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا رود˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةيعمج˘ب شصا˘خ˘لا بو˘ي˘تو˘ي˘لا
.فيطسس ةيلول فاسصنإا

دقف ردسصملا تاذل ادانتسساو
ةنوكتم ميكحت ةنجل تلفكت
يف ني˘سصت˘خ˘مو ةذ˘تا˘سسأا ن˘م
ير˘سصب˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘سسلا لا˘˘ج˘˘م

لامعألا مييقتب يئا˘م˘ن˘ي˘سسلاو
اذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘يو ،ة˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
شسي˘˘˘˘˘ئر بسسح ،طا˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ب˘˘حا˘˘سص فا˘˘سصنإا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ة˘مد˘خ» را˘طإا ي˘˘ف ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةلاسسر لاسصيإا ةيغب عمتجملا
و عمتجملا ةئ˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم نأا˘˘سشب ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘˘ت
ةقفارمو انوروك ءابو راسشتنا
عاد˘˘بإÓ˘˘ل يوا˘˘ه˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا

لاجم˘لا ي˘ف ه˘تارد˘ق ة˘يو˘ق˘تو
ة˘كرا˘˘سشم˘˘لاو ي˘˘ئا˘˘م˘˘ي˘˘ن˘˘سسلا
.ةماعلا ةايحلا يف ةلعافلا
جوتملا ويديفلا نإاف ،ةراسشإÓل
3 هتدم ةينطولا ةزئاجلا هذهب
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘سصيو ق˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قد
ةحئاج لوح ةرثؤوملا دهاسشملا

ةرو˘سص رار˘غ ى˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
نيل˘سصم˘لا ن˘م لا˘خ د˘ج˘سسم˘ل
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ىر˘خأا د˘ها˘˘سشمو
ىلع ةظفاحملا ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح
ى˘ل˘ع كلذو ة˘ير˘سشب˘لا حور˘˘لا

نم» ةدوسشنأا ى˘ق˘ي˘سسو˘م ع˘قو
.«ينطو اي انسشع كلجأا

 ب.ناÁا

 ب.نيدلارون
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عرفلا بيسصنت
«ةباقنل يباقنلا
ناسسملتب «فاتسسلا

ةلقتسسملا ةباقنلا لسصاوت
نيوكتلاو ةيبرتلا لامعل

ناسسملتب _فاتسسلا_
تماق ثيح ،اهتاطاسشن
عرفلا بيسصنتب ارخؤوم
ىوتسسم ىلع يباقنلا

،يلÓيج يديسس ةطسسوتم
ديسشر روسضحلا ىكز دقو
عرفلا ةسسائرل ىسسيع نب
يباقنلا ميظنتلا تاذ ناكو
ةليلق مايأا ليبق بسصن دق
ىوتسسم ىلع يباقنلا عرفلا
يربهلا يواجم ةيوناث
كلذ بناج ىلإاو ،يسشمرلاب
ةباقن ىلع نومئاقلا مظن
ةيريدمل ةيناديم ةرايز
ةعباتمل كلذو ةيبرتلا

ةذتاسسألا تلاغسشنإا فلتخم
اذه تحت نيوسضنملا لكو
يذلا يباقنلا ميظنتلا
يبارعلا ناسسملتب هسسأاري
ليلذتل ادهاج لمعي يذلا
فلتخم يف تابوعسصلا
نيأا ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
ةباقن يلسضانم دجاوتي
تلازل ةريخألا هذه فاتسسلا

بلاطم ةدعب ةكسسمتم
ءاسضعأا تاحيرسصت بسسح
ىلع اهنم يئلولا اهبتكم
دعاقتلا شصوسصخلا هجو
ةردقلا نيسسحتو يبسسنلا
كÓسسأÓل ةيئارسشلا
نم اهريغو ةكرتسشملا
.بلاطملا

صشاتيلتوب ع





سشينورك ةقروب حولي نÓيم
ونيروت عم ةيلدابت ةقفسص مسسحل
ن˘˘ع ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘سس ه˘˘˘يا يدا˘˘˘ن ثح˘˘˘ب˘˘˘ي
نمو ةرادسصلا يف ءاقبلل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا تاز˘يز˘ع˘ت˘لا
هفادهأا قيقحتل يعسسلا لسصاوي ،ىرخأا ةيحان

نÓ˘ي˘م˘ل ن˘ك˘م˘ي ،ىن˘ع˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةبسسانم نوكتسس ةديدج تاسضوافم ءدب ونيروتو
نأا نكمي يلوأا ةوطخ ذاختلو.نييدانلا Óكل
ثح˘ب˘ي و˘ن˘يرو˘˘ت نإا˘˘ف ،ثود˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق نو˘˘ك˘˘ت
ط˘˘سسو˘˘لا بعل ششي˘˘˘نور˘˘˘ك يدار ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.ليدبك يلويب همدختسسا يذلاو ينسسوبلا

بسسحف ونيروت رادار ىلع ششينورك نوكي نلو
يفو.اًسضيأا هعم دقاعتلا يف ىونج بغري لب
هبعل تامدخ ونيروت  مدقي نأا نكمي ،لباقملا

يسسيكل ةلثامم شصئاسصخ˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي يذ˘لا ي˘ت˘يا˘م
ط˘˘˘˘سسو ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضي نأا ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘يو
ليحرلا يف ششينورك بغري لو.يرينوسسورلا

هيدل نإاف ءيسش لك لبق نكلو يلاحلا تقولاب
.هتبعج يف ليدب رايخ
هنإاف ،’’تروبسسوتوت’’ ةفيح˘سص ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ل ا˘ًق˘فوو

دقع وهو ةريخألا مايألا يف ديدج رايخ رهظ
ولوكن لوكين مسضل ون˘يرو˘ت ع˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص
ةمزأا يف لخد يذلا ينوريماكلا قيرفلا عفادم
ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا لوا˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ةرادإا ع˘˘˘م
عفادم مسض نع نÓيم ثحبيو.يرينوسسورلا

بعل نيمأاتل ةنيمث ةسصرف مامأا تابو ديدج
بعÓلا يف رفاوتي ام وهو شضفخنم رعسسب زيمم
.اًماع12 لا بحاسص
رظنلاب ةلهسس نوكت نل ةقفسصلا نإاف ،كلذ عمو
ذ˘ب˘ح˘يو ششي˘نور˘˘ك م˘˘سض ي˘˘ف ىو˘˘ن˘˘ج ة˘˘ب˘˘غر ىلإا
.ةركفلا بعÓلا

ىسشخي نامريج ناسس سسيراب
يبابم ةيسضق يف أاوسسأ’ا ويرانيسسلا

ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس شسيرا˘˘ب يدا˘˘ن لوا˘˘ح˘˘ي
لجأا نم يبابم نايلك همجن عم قافتل لسصوتلا

نأاو ود˘ب˘ي ثي˘ح ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
لوسصحلا يف ةريبك تا˘بو˘ع˘سص ه˘جاو˘ي ودرا˘نو˘ي˘ل

.يسسنرفلا يلودلا بعÓلا ةقفاوم ىلع
ةيسضقو بعÓلا لبقتسسم لوح كوكسشلا موحتو
طب˘تر˘ي ثي˘ح ،ر˘ه˘سشأا ةد˘ع ذ˘ن˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
.2202 ماع يف يهتني قيرفلا عم دقعب
ي˘نا˘ب˘سسإلا د˘يرد˘م لا˘ير يدا˘ن نإا˘ف ،ع˘قاو˘لا ي˘˘فو
ىلع لوسصحلا لجأا نم ءيسش لك لعفل ططخي

ر˘˘سصا˘˘ن م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي ل˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو ي˘˘با˘˘ب˘˘˘م تا˘˘˘مد˘˘˘خ
.؟ودرانويلو يفيلخلا

ر˘يد˘م˘لا لوا˘ح˘ي كلذ˘لو ا˘ًع˘قو˘ت˘م اذ˘ه ن˘ك˘ي م˘˘لو
ءارو ءيسش لك لعف يسسنرفلا يدانلاب يسضايرلا
نم مغرلا ىلعو يبابم دقع ديدجتل شسيلاوكلا
م˘˘ل نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا نأا لإا ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تا˘˘سشقا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

عيمجلا ثح˘ب˘ي كلذ˘لو.دعب قافتل Ó˘سصو˘ت˘ي
د˘ق يذ˘لاو ي˘با˘ب˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لو˘ح تا˘با˘جإا ن˘˘ع
نو˘ك˘ي د˘ق ن˘ك˘لو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس شسيرا˘ب˘ل د˘ت˘م˘˘ي
.رخآا يأار لوبرفيل وأا ديردم لايرل
نلو دعب يبابم عانقإا يف ودرانويل حجني ملو
شسيراب نكلو نآلا ىتح ويرانيسس يأا داعبتسسا متي
لطب نأل أاوسسألا ويرانيسسلا ىسشخي نامريج ناسس
هتبغر اًدبأا يدبي مل رامين شسكع ىلع ملاعلا

لا˘ير شسفا˘ن˘ت˘يو.ق˘ير˘ف˘لا˘ب رار˘م˘ت˘سسلا ي˘ف
دحأا لو بعÓلا مسض ىلع لوبرفيل عم ديردم
.ةلبقملا بعÓلا ةهجو نوكتسس نيأا يردي

وريج دسصري ديردم وكيتلتأا
اتسسوك وغييد ةفÓخل

ديردم وكيتل˘تأا نأا ة˘ي˘فا˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ليدبك وريج هييف˘ي˘لوأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب م˘ت˘ه˘م
ع˘م هد˘ق˘ع ءا˘ه˘نإا م˘ت يذ˘لا ،ا˘˘ت˘˘سسو˘˘ك و˘˘غ˘˘ي˘˘يد˘˘ل
 .ينابسسألا يرودلا ردسصتم
نأا ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا ’ترو˘˘ب˘˘سس يار’’ ةا˘˘ن˘˘ق م˘˘عز˘˘تو
ةو˘ط˘خ شسرد˘ي ي˘نو˘ي˘م˘˘ي˘˘سس و˘˘غ˘˘ي˘˘يد برد˘˘م˘˘لا
ر˘ه˘سشألا ي˘ف نا˘ك يذ˘لا ،مر˘سضخ˘م˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل
لجسسو يسسليسشت عم هدقع نم ةريخألا ةتسسلا

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘˘ب˘˘م51 ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا ة˘˘˘ع˘˘˘سست
.مسسوملا اذه تاقباسسملا

طغسض تحت ششيعي وريج نأا ركذلاب ريدج
يف ةيسساسسأا ةفسصب هتكراسشم مدع ببسسب ريبك
لÓ˘خ درا˘ب˘مل كنار˘ف ةدا˘ي˘ق تح˘ت ي˘سسل˘ي˘سشت
ي˘ف بغر˘ي ه˘˘ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
شسأا˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘م ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ببسسب ةكراسشملا يف ةمزأا دجي وريج.ملاعلا

رنريف وميت ي˘نا˘م˘لألا با˘سشلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘جاو˘ت
.ماهاربأا يمات يزيلجنلا يلودلا كلذكو
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داجمأÓل ءاقبلاو لاومأÓل ليحرلا نيب سسومار ويجريسس

ىلع شضومغ˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ر˘ط˘ي˘سست
بعل ،شسومار ويجريسس لبقتسسم
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ق˘˘ير˘˘ف عا˘˘˘فد بل˘˘˘ق
ةياهنب هدقع يهتني يذلا ،ينابسسإلا
يف ةيرحلا هيدلو يراجلا مسسوملا
.رخآا ٍدان عم شضوافتلا

يطع˘ي ،د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ع˘مو
ةيرحلا مدقلا ةركل يملاعلا داحتلا
دعب مهدوقع يهتنت نيذلا نيبعÓل
يأل عيقوتلاو شضوافتلاب ،رهسشأا6
.مهتيدنأا عم ديدجتلا وأا ،رخآا ٍدان
فقوم نإاف «شسآا» ةفيحسص بسسحبو
نأاسشب اًحسضاو ريغ لازي ل شسومار
لا˘ير ي˘ف ه˘مد˘ع ن˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا

تذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م
لجأا نم بعÓلا عم تاسضوافملا
لسصوتي مل ا˘ًل˘يو˘ط ا˘ًت˘قو د˘يد˘ج˘ت˘لا
لوسصو ىتح قافتل نيفرطلا اهيف
.ديدجلا ماعلا نم رياني
نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ترا˘˘˘˘سشأاو
وأا ليحرلا نيب شسومار تلامتحا
%05 ةبسسنب اًمامت ةيواسستم ءاقبلا
تمزأا˘ت نأا د˘ع˘ب ن˘˘يرا˘˘ي˘˘خ˘˘لا Ó˘˘كل
.يدانلا عم تاسضوافملا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا شسو˘˘مار بل˘˘طو
يذلا تقولا يف بتارلا يف ةدايز
ةمزأا نم ديردم لاير هيف يناعي
شضي˘ف˘خ˘˘ت لوا˘˘ح˘˘يو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا

لخدلا لق امدعب نيبعÓلا بتاور
وروي نويلم003 نم برقي امب

مدع يف ببسست يذلا رمألا وهو
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص يأا مار˘˘˘˘بإا
.فيسصلا يف يغنريملل
ونايتسسيرك ةلاح شسومار ركذتيو
ةدايز %05 بلط امدنع ودلانور
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ف
لحري˘ل شضفر˘لا˘ب ر˘مألا م˘ت ن˘كلو
لكسشب يلاط˘يإلا شسو˘ت˘ن˘فو˘ي ى˘لإا

.ئجافم

ى˘ق˘ل˘˘ت˘˘ي ،ر˘˘خآلا بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
ةيدنأا نم ةيجراخ اًسضورع شسومار
ة˘ير˘ح ه˘يد˘ل ح˘˘ب˘˘سصأا نآلاو ىر˘˘خأا
لاير كرت ديري ل هنكلو شضوافتلا

ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ي˘˘ف بغر˘˘يو د˘˘يرد˘˘˘م
دا˘ج˘مألاو تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘ق˘لا ه˘˘ما˘˘قرأا ةدا˘˘يزو
،يغنريملا ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ي
ل˘خاد بعÓ˘ك ه˘ل˘ق˘˘ث ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘سضف

.ةرادإلا عمو شسبÓملا ةفرغ
نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تد˘كأاو
،ح˘سضاو ر˘ي˘غ نآلا شسو˘˘مار ع˘˘سضو
ل˘خد ل˘سضفأا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘ي˘ب
ا˘˘م˘˘بر يذ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كم˘˘م
ذإا ،ه˘تر˘ي˘سسم ي˘ف ر˘ي˘خألا نو˘كي˘˘سس
شسرام يف هرمع نم53 ـلا غلبيسس
ديردم لاير يف ءاقبلا وأا ،لبقملا

.تاحاجنلا قيقحت ةلسصاومو
موجهلا ميعدتل رثُك نيبع’ بقاري سسوتنفوي

شسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ي يدا˘˘˘ن ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ي
مجاهم مسض ىلإا هيعسس يلاطيإلا

ثيح ةلب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف د˘يد˘ج
مييق˘ت˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ةرادإلا مو˘ق˘ت
نوكت دق يتلا ىرخألا فقاوملا

.رياني ةياهن لولحب ةباذج
و˘˘ي˘˘با˘˘ف نأا ي˘˘ف بب˘˘سسلا و˘˘ه اذ˘˘˘هو
نولختي ل هتيدعاسسمو يسشيتاراب

ي˘ت˘ن˘يرو˘ي ود˘نا˘نر˘ي˘ف ة˘ب˘قار˘م ن˘˘ع
نوبقاري م˘ه˘ن˘كلو ي˘لو˘با˘ن م˘جا˘ه˘م
.ىرخألا ءامسسألا شضعب
،’’تروبسسوتوت’’ ةفيحسص تدكأاو
ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا بقار˘˘ي ي˘˘سشي˘˘تارا˘˘ب نأا˘˘ب

ودرانويلو ةهج نم يليب ونايزارج
.ىرخأا ةهج نم يتيلوفاب
د˘˘ي˘˘ج ءادأا˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘يو
ن˘˘ع Ó˘˘ًسضف ةد˘˘ي˘˘ج تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإاو
ا˘ه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ˘لا م˘ه˘تا˘حو˘م˘˘ط

يف بغري شسوتنفوي نأل اًسضيأاو
اتارومل ليدب هرود مجاهم رايتخا

لا˘ح ي˘˘ف تا˘˘مزألا ل˘˘ع˘˘ت˘˘ف˘˘ي لأاو
.Óًيدب هسسولج
داع يذلا يليب شسوتنفوي بقاريو
ينيسصلا يرودلاب هتبرجت دعب نم
ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ةر˘˘˘˘كف نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سسو
هل ةبسسنلاب ةيلاثم ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘ل˘ل
ن˘م ر˘مألا ة˘سشقا˘ن˘م م˘ت ه˘نأا ة˘جرد˘ل

دÓيم˘لا دا˘ي˘عأا ن˘ي˘ب ءا˘ط˘سسو لÓ˘خ
.ةديدجلا ةنسسلا شسأارو
رثكأا دحأا هنأا يليب تبثي نأا نكميو
ي˘ف ا˘ًلÓ˘غ˘ت˘˘سساو ا˘˘ًع˘˘سشج شصر˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘م لاز ا˘˘˘˘˘˘م ثي˘˘˘˘˘˘ح ،قو˘˘˘˘˘˘سسلا
لكسشب اًعدبم نوكت نأا يرورسضلا

ةطبترم˘لا ق˘لاز˘م˘لا بن˘ج˘ت˘ل شصا˘خ
رثكألا نيبعÓل ةظهابلا راعسسألاب
.لوادتلا يف ةبغر

ا˘˘ًسضيأا كا˘˘ن˘˘ه ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا فاد˘هألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

يا˘ب˘يد شسي˘ف˘م˘م ل˘ث˘م ة˘ب˘ع˘سصلاو
ىتح نويلب ءاقبلا يف بغري يذلا
مسسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ةد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن

.اًناجم قيرف يأل لقتني نأا ىلع
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا ل˘˘سضف˘˘يو
ىلإا ريار˘ب˘ف ن˘م ن˘كلو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
نم ديدعلا ريغتت نأا نكمي فيسصلا
هتبقارم نولسصاوي فوسسو ءايسشألا
.بثك نع شسوتنفوي يف
نم هسسفن اتسسوك وغييد ررح امك
تقولا يف نكلو د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
شضور˘ع˘لا ة˘˘سسارد˘˘ب أاد˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نأاو ودبيو هل ةمدقملا ةيزيلجنإلا
غلابلاو يغيروأا كوفيد يكيجلبلا

لحريسس يذلاو اًماع52 رمعلا نم
.ىرخأا تايولوأا هيدلو لوبرفيل نع

ةيعامتج’ا عقاوملا نع داعتب’اب بابسشلا نيبعÓلا حسصني اوتروك
،او˘ترو˘ك و˘ب˘ي˘ت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘˘لا ى˘˘لدأا

ديرد˘م لا˘ير ق˘ير˘ف ى˘مر˘م شسرا˘ح
تا˘ح˘ير˘سصت˘لا شضع˘ب˘ب ،ي˘نا˘ب˘سسإلا
هدل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو˘ل
يف نيئدت˘ب˘م˘لا با˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل

.مدقلا ةرك
ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل او˘ترو˘ك د˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو
ةهجاو˘م ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير ة˘ق˘فر
تبسسلا مويلا ءاسسم وغيف اتلسس
عو˘ب˘سسألا تا˘سسفا˘ن˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
.يرودلا نم71ـلا

تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،او˘˘ترو˘˘ك لا˘˘قو
ود˘˘نو˘˘م˘˘لا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
هبكتري أاط˘خ ر˘ب˘كأا» :«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد

مهنأا وه بابسشلا مدقلا ةرك وبعل
ةيعامتجلا تاكبسشلا ىلإا نوبهذي
.«مهنع بتكي ام ةفرعمل
يف تاداق˘ت˘نÓ˘ل ن˘كم˘ي» :ح˘سضوأاو
ر˘مد˘ت نأا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘˘كب˘˘سشلا
ءر˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل ن˘˘كي م˘˘ل اذإا بعÓ˘˘لا
،ي˘˘ف˘˘كي ا˘˘م˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش

تا˘˘كب˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
،ةما˘ع ة˘ن˘ه˘م يأا ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت كا˘ن˘ه نو˘كت نأا ن˘كم˘˘ي
.«ةبسضاغو ةجعزم
شصخألابو مدقلا ةرك بعل» عباتو
يف نوكي نأا بجي اريغسص ناك اذإا

اديج هلمع يدؤوي نأا هدعاسست ةنيب
ىلإا عام˘ت˘سسلاو قا˘سشلا بيرد˘ت˘لاو
يف أادب اذإا ،هبردم رماوأا وأا حئاسصن
ةملك لك ىلع ذاوحتسسلاو ةءارقلا
ةنهم امإا هيدل نوكيسسف هنع بتكت
.«اًريثك يناعيسس وأا ةريسصق

ر .ق ^

نمزلا قباسسي سشتيفوميهاربإا
سسوتنفوي ةهجاومب قاحلل

ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز لوا˘˘ح˘˘ي
ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘˘جا˘˘ه˘˘م
مامأا ةماهلا هقيرف ةارابمب قاحللا
نم نمزلا قباسسي ثيح شسوتنفوي
6 موي ةعقوم لبق ةيزهاجلا لجأا
.ولريب لاجر مامأا رياني
’’تروبسسوتوت’’ ةف˘ي˘ح˘سص تد˘كأاو
ي˘ف طر˘خ˘نا ششت˘ي˘فو˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نأا˘˘ب
ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي˘ل ن˘مز˘لا ع˘م ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
هجاوي امدنع رياني6 موي بعلملا
.شسوتنفوي هقيرف
ةلسصافو ةماه ةارابملا نوكتسسو
ةسسفانملا وحن نÓيم راوسشم يف
لخدي نأا نكمي ثيح ،بقللا ىلع
شسوتنفوي نع ديعب وهو ةارابملا

زو˘ف˘لا لا˘ح ي˘فو ة˘ط˘ق˘ن31 ب
يرينوكنايبلا نكلو رثكأا دعتبيسس
.يلوبان هجاويسس كلذ دعب
مقاطلا لواحي ،هسسفن تقولا يفو
ءاقبإا يرينوسسورلا يف يبيردتلا
˘مد˘عو ة˘ظ˘حÓ˘م˘لا تح˘ت بعÓ˘لا
بن˘ج˘ت˘ل ه˘ت˘˘لا˘˘ح˘˘ب لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
يف ببسستت دق يتلاو ةرطاخملا
.اًقحل تاسساكتنا

ةماه ةارابم يهف ،ءيسش لك دعبو
ة˘نرا˘ق˘م ةارا˘ب˘م در˘ج˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘كلو
لبقملا تاهجاوم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

.قيرفلا اهيلع
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ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا شضر˘˘ع˘˘ت
ةرا˘سسخ ى˘لإا ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق˘˘لا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ق
در نود فد˘ه˘ب ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

دئاقلا ءاقفر لغتسسي مل ثيح
شضوخ يرم˘ع˘لا ي˘ل˘ع د˘ي˘سس
06 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأل شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
بعÓ˘˘لا نود ن˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
درطلل شضرعت يذلا ،قارح
كلذ ن˘م شسكع˘لا ى˘ل˘˘ع ل˘˘ب

ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
ةوفه لÓغتسسا نم يميهارب
ة˘يدو˘لو˘م˘لا تن˘كم ة˘ي˘عا˘فد
دقو اذه ةجيتنلاب مدقتلا يف
ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘˘لا ف˘˘سسأا˘˘ت

يتلا ةعئاسضلا شصرفلا ىلع
نيأا رهاط نب ءاقفرل تحيتأا

ةدوعلاب شسف˘ن˘لا ي˘ن˘م˘ي نا˘ك
ةسصاخ ،لداعتلاب لقألا ىلع
عيسض يسس شسأا يسسلا نأاو
بهذ نم اطاقن هسسفن ىلع
ةب˘كو˘ك ي˘ف ه˘ع˘سضت˘ل تنا˘ك
. ةمدقملا

نم نوبصضاغ رفانصسلا
ةرادإلا صسل‹ ةصسايصس

ةداعإا ىلع نورصصيو
تيبلا عاصضوأا بيترت

قاسشع ربع ىرخأا ةهج نم
ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
مهبسضغ نع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
ثد˘ح˘˘ي ا˘˘م ءار˘˘ج ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
˘˘مد˘˘خ˘˘ت م˘˘ل نو˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
ام ةسصا˘خ ،ا˘قÓ˘طإا د˘ي˘م˘ع˘لا
ركذي ،تامادقتسسلاب قلعت
مودقب اوبلاط راسصنألا نأا

ىلإا ةرادإلا شسلجم شسيئر
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘˘م
ة˘يرادإلا رو˘مألا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م

د˘ع˘ب ة˘سصا˘˘خ ،ةرو˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل
يسضايرلا ريدم˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا
نوكيسس ثيح جوجم رسصان
ةلكيه ةداعإا يرورسضلا نم
يف يدانلا عسضوو قيرفلا
ل˘ب˘ق ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘كسسلا
نأاو اميسسل ،ناوألا تاوف
ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل

. باوبألا ىلع

صشامر ماصشه

ةلوطبلا يف زوف لهسسأا تعيسض يسس سسأا يسسلاو زيغن عم هعارسص رسسخي ينارمع
ةنيطنصسق بابصش

ةبيخ يط مهيبعل ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج قا˘سشع بل˘ط
ايدج ريكفتلاو لئابقلا ةبيبسش مامأا لجسسملا ريخألا رثعتلا
يسسلا مامأا ةيباجيإا ةجيتن ليجسست نع ثحبلا ةيفيك يف
اررحت ششيعي قيرفلا ناو ةسصاخ ،لبقملا شسيمخلا يسس شسأا

ىلإا مويلا دوعت ةبيتكلا نأا ركذي ،دودرملا ةيحان نم اريبك
ثحبي نيأا ،ديعاوملا مداقل ريسضحتلاو تابيردتلا ءاوجأا
ءاقفر اهيف عقو يتلا ءاطخألا حيحسصت نع ينفلا مقاطلا
،تافلاخملاو تاينكرلا يفو ةيطغتلا يف ةسصاخ ،يليÓب
ة˘سسار˘ح ي˘ف ا˘ماد˘ع˘ناو ز˘ي˘كر˘ت ءو˘سس نو˘ب˘عÓ˘لا ر˘ه˘ظا ن˘˘يأا

. شسفانملا يمجاهم
 اهيعاصسم لصصاوت ةرادإلا

ةيلاملا بناوجلا حيحصصت صصوصصخب
لمعي ديسص نب دادسش ةدايقب قيرفلل ريسسملا مقاطلا نأا ركذي

ىلع لمعلاو قيرفلا ليومت لجا نم لاملا لاجر عانقإا ىلع
تلوج˘لا ي˘ف دار˘م˘لا تق˘ق˘ح ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ناو ة˘سصا˘خ ،ه˘م˘عد
اذه ،ةعيلطلا ةبكوك نمسض ةبترم لتحت تحسضأاو ىلوألا

تاناعإا نورظتني قيرفلا رييسست ىلع نومئاقلا لازي لو
ةريبك تناك دوعولا ناو ةسصاخ ،اسضيأا ةيئلولا تاطلسسلا
. ةلوطبلا قÓطنا لبق

صشامر ماصشه

يطب نيبعÓلا نوبلاطي «ماسص’» قاسشع
يسس سسأا يسسلا يف ريكفتلاو يرانكلا رثعت

ةليلم نيع ةيعمج
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فسسأات ثيح ةيفاعوب ةركسسب داحتا بعل عم ثيدح انعمج
امب ةيلاملا ةيحانلا نم قيرفلا دوسست يتلا ةيعسضولل اريثك
اوقلتي مل اولازل يسضاملا مسسوملا نم دادعتلا ةيبلاغ نأا
: دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف لا˘ق د˘قو ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا م˘˘هرو˘˘جأا
لجا نم قيرفلا رييسست ىلع نومئاقلا لمعي نا ىنمتن»
انل حمسسيسس كلذ ناو ةسصاخ ،انتاقحتسسمو انروجا ةيوسست
فد˘ه˘ت˘سسن  ن˘ح˘ن˘ف ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا˘˘ب
انعجرتسسا لاح ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل ةد˘ي˘ج ة˘ب˘تر˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

.انيباسصم
ظوظح نم تللق ناديملا ةيصضرأاو علاطلا ءوصس»

«تايرابملاب انزوف
يتلاو ةريخألا تارثعتلا نع ثيدحلا ىلإا بعÓلا داعو اذه
لاق دقو ،ةيلاعلا ناديملا ةيسضرأل اذكو علاطلا ءوسس ىلا اهعجرأا
لكسشب انيف رثأا لئابقلا ةبيبسش مامأا لجسسملا ريخألا رثعتلا » :

دكؤوأا امك ،دازلا قيقحت نم نيسسوق باق انك اننوكل ارظن ريبك
يف تببسست اهنأا امب ،يدانلا ةاناعم يف اهرود تبعل ةيسضرألا نا
نم ريثكلا دوهجل دقتفن انتلعج يتلاو تاباسصإلا نم ريثكلا
.زئاكرلا ةسصاخو رسصانعلا

صشامر ماصشه

نيعوبسسأ’ بيغيو ةرواسسلا ةعقوم عيسضي ةجوخ
ةجو˘خ ق˘ير˘ف˘لا شسرا˘ح ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘فو˘سشكلا تر˘ه˘ظأا

ةدمل بيغي هلعجيسس يذلا رملا ،ملآلا شضعب نم هتاناعم
ةلبقملا ةلوجلا يف لقألا ىلع هبيغيسس ام وهو نيعوبسسأا
براسشوب شسراحلا لسصاويسس ثيح ،ةرواسسلا ةبيبسش مامأا

داهتجلا ةلسصاوم لمأا ىلع اداكيسسور ءانبأا نيرع ةسسارح
نأا دعب اميسسل لسضفألا ميدقتو هتايوتسسم نيسسحت لجا نم
يف ةبيقعل ءانبأا مامأا مدقملا دودرملا دعب ةريبك ةداسشا يقل
. ةريخألا ةلوجلا

 تاريصضحتلا ىلإا دوعت ةبيبصشلا
ةرواصسلا طاقن ىلع اهنيعو

اهتاريسضحت ةدكيكسس ةبيبسش ةليكسشت ترسشاب هتاذ قايسسلا يف
بردملا لمأاي ثي˘ح ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأا شسي˘م˘خ˘لا د˘عو˘م˘ل
ىحسضأا همسسا ناو اميسسل ،رثكأا راسسملا حيحسصت يف ناسسيتفا
لاكوا يئانثلا تامدخ ديعتسستسس ةبيتكلا نا ركذي ،بعللا يف
ديعي˘سس ا˘م و˘هو ،ةر˘ي˘خألا رو˘كل˘ب ة˘م˘ق ا˘ع˘ي˘سض ن˘يذ˘لا با˘ن˘خو
عم اميسسل نيبعÓلا نيب ةسسفانملا قلخيو ام اعون نزاوتلا
. ارخؤوم قيرفلا دودرم ىلع تأارط يتلا ةريثكلا تانيسسحتلا

صشامر ماصشه

ةلوطبلا سشرع ىلع هعبرت لسصاوي قافولا
فيطصس قافو

هلقنت نم Óماك دازلاب فيطسس قافو داع
ةرومع ريغسصلا داق ثيح ةمسصاعلا ىلإا
تنكم ةنيمث دج طاقن بسسك ىلإا هقيرف
لود˘ج ءÓ˘ت˘عا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ن˘˘م قا˘˘فو˘˘لا
يفل لامك شسيئرلا نأا ركذي ،بيترتلا
نيذ˘لا يوار˘ق ءا˘ق˘فر ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك ى˘ن˘ثأا
امم ،ءاقلل ماعلا ريسسلا يف اديج اومكحت

لمعيسسو اذه ،مهفيلح نوكي زوفلا لعج
ريسضحت ىلع يكوكلا يسسنوتلا لابسشأا
ي˘ف جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ما˘˘مأا با˘˘سضه˘˘لا ة˘˘م˘˘ق

. ةديج فورظ
ةنيمث طاقنلا» : يكوكلا

ينقرؤوي ةيلعافلا صصقن
«انحارفأا عناصص ةرومعو

ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا حر˘سص د˘˘قو اذ˘˘ه
اهرييسست يف قفو يتلا ةمقلا نأاسشب
» :لا˘ق ثي˘ح ة˘ل˘ما˘ك طا˘ق˘ن˘˘لا بسسكو
اهانققح ةنيمث طاقن ثÓث هلل دمحلا
،هراد ر˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف يو˘˘ق شسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘˘مأا
د˘˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كسشب تب˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا

،ءاقللا راوطأا لماك ىلع تذوحتسساو
زو˘ف ل˘ي˘ج˘˘سست ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم ا˘˘م و˘˘هو
،ةمداق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ب˘ق ا˘ن˘ح˘ير˘ي˘سس
مغرلاب دودرملا نع ادج شضار امومع
اريثك انتناخو تباغ ةيلعافلا نوك نم

ررحتلا وه ي˘با˘ج˘يإلا ءي˘سشلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل
ةرومع بعÓلا هسشيعي يذلا ريبكلا

مويلا هدحول طاقن9 انل بلج يذلاو
.ةراطسسوسس امهلبقو ودارابو

صشامر ماصشه

ةركصسب داحتا

ةيلاملا انتيعسضو نيسسحت  رظتنن» :ةيفاعوب
«انتايوتسسم يف ترثأا تاباسصإ’او

بردملا عم ةرادإلا دقاعت ميسسرت ةرقم مجن قاسشع رظتني
شسار ىلع هماهم رسشابي ىتح اذهو ششرطل ميركلا دبع
لجا نم هحيحسصت هنكمي ام حيحسصتو ةينفلا ةسضراعلا

ةرادإلا نأا ر˘كذ˘ي ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘كسسلا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ع˘سضو
نم ينعملا عم قافتا ىلإا اهلسصوت ةيمسسر ةفسصب تنلعأا
ينفلا ريدملا نا ركذي ،نامألا رب ىلإا قيرفلا ةدايق لجا

وأا مويلا ماهملا ملسسي نا لبق هماهم ةيدأات لسصاوي حيفسص
.يدكيكسسلا ينقتلل ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ

 تابيخلا اوزواجت نوبعÓلا
راصسملا حيحصصت ىلع نورصصيو

يتلا تاطوغسضلا مجح او˘ب˘عو˘ت˘سسا م˘ج˘ن˘لا ي˘ب˘عل نأا ر˘كذ˘ي
ليسصحتب هودعو ثي˘ح ،ر˘سصا˘ن ن˘ب شسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي
ةسصاخ شسابعلب داحتا مامأا ةلبقملا ةلوجلا يف ةيباجيإا ةجيتن
قوزرم نب ةروسص يف رسصانعلا شضعب تامدخ ةداعتسسا دعب
يف عيمجلا لمأاي ثيح لابردو يغير اذكو ،ششاقوب جاحلاو
داحتلا فيدر مامأا ديجلا شضوافتلاو ةبيتكلا دودرم نسسحت

يف مهتاف ام كرادت لجا نم ةيتاوم ةسصرفلا ناو ةسصاخ
.ةيسضاملا تلوجلا

صشامر ماصشه

ةرڤم مجن

 ايمسسر نلعت ةرادإ’ا
سشرطل بردملا عم اهقافتا

ةدكيكصس ةبيبصش
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توحل˘ب ه˘ل˘لا د˘ب˘ع لا˘ق˘ت˘سسا
ةبقلا دئار يدان ةرادإا وسضع
ي˘ف شسمأا لوأا ه˘ب˘سصن˘م ن˘˘م
اذ˘ه ي˘تأا˘يو ،ئ˘جا˘˘ف˘˘م رار˘˘ق
د˘˘كأا نأا د˘˘ع˘˘˘ب با˘˘˘ح˘˘˘سسنلا
ميدقت عطتسسي مل هنأا ريخألا
قيرفل˘ل ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘سضإلا

ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘كم كر˘˘˘˘ت Ó˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘م
ن˘يردا˘ق ن˘ير˘خآا شصا˘خ˘˘سشأل
.قيرفلل ةفاسضإلا بلج ىلع
مÓسسلا ةانقل لاسصتا يف و
ةرادإا شسل˘˘˘ج˘˘˘م و˘˘˘سضع ع˘˘˘م
تو˘ح˘ل˘ب ة˘ب˘ق˘لا د˘˘ئار يدا˘˘ن
رار˘ق شصو˘سصخ˘ب ثيد˘ح˘˘ل˘˘ل
نأا ر˘ي˘خلا د˘كأا  ،ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا

ةعانق نع هذختا رارقلا اذه
»:Ó˘ئا˘ق ق˘ير˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصلو
دعب ةلاقتسسلا رارق تذختا
ع˘ط˘ت˘سسا م˘ل ي˘˘نأا تكردأا نأا

وسضع انأا ،قيرفلا ةدعاسسم
بجيو ةبقلا دئار ةرادإا يف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةد˘عا˘˘سسم ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
نأا »:فا˘˘˘سضأاو ،» ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
دان ةرادإا يف اوسضع نوكت
بج˘ي ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار م˘ج˘ح ي˘ف
ة˘˘فا˘˘سضإلا مد˘˘ق˘˘ت نأا كي˘˘ل˘˘ع

،«ثيد˘ح˘لا شسي˘لو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا نأا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ل˘˘جأا ن˘˘م  تنا˘˘ك
لا˘ج˘˘م˘˘لا ا˘˘ح˘˘سسف˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا

ن˘يردا˘ق ن˘ير˘خآا شصا˘˘خ˘˘سشأل
ريفوتو ةفاسضإلا ميدقت ىلع

.قيرفلل يداملا معدلا
ن˘ع تو˘ح˘ل˘ب ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
دكأا ثيح مسسوملا ةليكسشت
رسصا˘ن˘ع كل˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا
ةرداقو ىوتسسملا يف ةباسش
بعللاو يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ى˘ل˘ع

اذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘قرو ى˘˘ل˘˘ع
قيرف˘لا »:ا˘حر˘سصم م˘سسو˘م˘لا
نسسحألا هربتعأا ادادعت كلمي
،تاو˘˘ن˘˘سس ر˘˘سشع ر˘˘خآا ذ˘˘ن˘˘˘م
معدلا عمو مهنأا مكل دكؤوأاو
م˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا

ي˘ف دو˘ع˘سصلا ة˘قرو نا˘م˘˘سض
ا˘م˘ك ،«ط˘ق˘ف با˘هذ˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ةيعسضولل ثدحتم˘لا ف˘سسأا˘ت
ي˘ت˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ءارو لوألا بب˘˘˘˘سسلا تنا˘˘˘˘˘ك
ةبقلا»:لا˘ق ثي˘ح ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا
ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف جا˘ت˘ح˘˘ت
نم لا˘جر˘لا شسي˘لو لاو˘مأÓ˘ل
،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘ل˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ن˘ق˘˘ت˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

معدلا ،مهملا وه اذه شسيلو
تقولا يف مهألا وه يداملا
ع˘˘˘˘فر ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘لا

نيذلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م
يف متخيل ،«رهسشأل نونيدي
نأا ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
دد˘˘˘˘ج ءا˘˘˘˘سضعأا د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ةلج˘ع˘ب ع˘فد˘لا نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
لكسشم˘لا نأا ار˘ي˘سشم يدا˘ن˘لا
دي˘حو˘لا ق˘ئا˘ع˘لا و˘ه ي˘لا˘م˘لا
ه˘˘نا˘˘كم˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل
رابكلا ةريظح يف يعيبطلا
.ةمداقلا مسساوملا يف
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729213ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا1202 يفناج3دحألاةصضايرلا
«قيرفلا ةحلسصمل تناك يبسصنم نم يتلاقتسسا» :توحلب

ةبقلا دئار

هسصبرت ةديلبلا داحتا متتخي نأا رظتنملا  نم
يف «كيبملوأا» قدنفب هسضوخي يذلا لوألا
ءاعبرألا ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب م˘ي˘هار˘ب ي˘لاد
عم فلسشلا ىلإا هجوتي نأا ررقملا نمو مداقلا
ناث شصبرت شضوخل مداقلا عوبسسألا ةيادب
نأا ىلع ،مايأا01 ةدمل «روداريملا» قدنفب
ثلا˘˘ث شصبر˘˘ت شضو˘˘خ˘˘ل كلذ د˘˘ع˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘ي
مسسوملل هتاريسضح˘ت ه˘ب ي˘ه˘ن˘ي ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
«كيبملوأا» قدنف د˘ه˘سشو .د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا
ي˘ل˘ع د˘ي˘سس يدا˘ن˘لا شسي˘˘ئر مود˘˘ق شسمأا لوأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ع˘م˘˘ت˘˘جا يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘سشر˘˘سشب
زيكرتلا ىلع مهثحو ،ينفلا مقاطلا ءاسضعأاو
ابسسحت مه˘سسف˘نأا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جأل ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
مهقيرف راسصنأا داعسسإلو ،ديج مسسوم ةيدأاتل
ةيقيقحلا هتنا˘كم ى˘لإا ه˘تدا˘عإا ي˘غ˘ب˘ن˘ت يذ˘لا

نيب ماجسسنلا ىلع ىنثأاو ،هلوق دح ىلع
ةيعامجلا حورلاو ددجلاو ىمادقلا نيبعÓلا
.تابيردتلا لÓخ اهورهظأا يتلا

م˘ي˘سسن دورو˘لا ة˘ن˘يد˘م ق˘ير˘ف برد˘م ز˘˘ّكرو
تابيردتلا لÓخ يندبلا بناجلا ىلع ةمسشن

بعÓمب فرتم ن˘ي˘سسح ءا˘ق˘فر ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا
لÓخ يندبلا لمعلا لسصاوتيسسو ،ةمسصاعلا
نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ،ف˘ل˘سشلا˘ب ي˘نا˘ث˘لا شصبر˘ت˘لا
تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘سصسصخ˘م ثلا˘˘ث˘˘لا شصبر˘˘ت˘˘لا
8 نيب ام نوبعÓلا شضوخيسسو ،ةيقيبطتلا

...تايدو01و
مهفدهو نولئافتم نوبّعÓلا

دوعصصلا قيق–
ا˘ه˘ي˘ف ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا شصو˘سصخ˘˘ب

:ةيدوع ني˘مأا م˘جا˘ه˘م˘لا ا˘ن˘ل حر˘سص شصبر˘ت˘لا
ا˘ن˘ك ا˘مد˘ع˘ب شصبر˘ت˘لا ة˘ياد˘ب˘ب اد˘ج ءاد˘˘ع˘˘سس»
ةأايهم فورظلا لك...ةيدارفنا ةفسصب بردتن

يه ةديج ةعومجم كلمن‐شصبرتلا حاجنإل
نأا دقتعأاو ،ةربخلا يبعلو نابسشلا نيب طيلخ
يتلاو ةيعون تاباد˘ت˘نا˘ب ما˘ق ق˘ير˘ف˘لا شسي˘ئر
قرفلا لسضفأا نيب نم قرولا ىلع انلعجت
ىلع نكل ،دوعسصلا ةقرو بعلل ةحسشرملا
لمعلا نأاب مهناهذأا يف اوعسضي نأا نيبعÓلا
نوديري ثيح ىلإا مهلسصويسس يذلا وه ةيدجب

لاح لك ىل˘ع.‐Ó˘يو˘ط نو˘كي˘سس م˘سسو˘م˘لا˘ف
و˘˘هو ا˘˘ن˘˘فد˘˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل نأا˘˘ت˘˘ب بهذ˘˘ن˘˘سس
ط˘سسو˘لا بعل لا˘ق ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،«دو˘˘ع˘˘سصلا

ركسشنو ةزيمم دج ءاوجألا» :فرتم نيسسح
اندادعت‐ةمزÓلا فورظلا ريفوت ىلع ةرادإلا

،نا˘ب˘سشلاو ةر˘ب˘خ˘لا ي˘ب˘عل ن˘ي˘˘ب ج˘˘يز˘˘م و˘˘ه
يد˘ه˘م م˘سسا˘قو ة˘˘يدو˘˘ع لا˘˘ث˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘علو
لب ةفاسضإلا نومدقيسس وكيسشتو ششابرحو
اذه خيرات لوخدل مهئامسسأا نع نوعفاديسس
راسصنألا...اهلمكأاب ةيلو لثمي يذلا يدانلا
قوف هدسسجُنسس م˘ه˘ب˘حو م˘ه˘ق˘ير˘ف نو˘ق˘سشع˘ي
امك ،«ةحرفلاو ة˘م˘سسب˘لا م˘ه˘يد˘ه˘نو ناد˘ي˘م˘لا
:يدهم مسساق برتغملا طسسولا بعل ثّدحت
ىلإا يتدوع دعب‐لمعلا ىلإا ةدوعلاب ديعسس»
،ةديدج ءايسشأا رفوت تسسمل ةرملا هذه قيرفلا
ةعاج˘سشلا ا˘ن˘ل ه˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع شسي˘ئر˘لا ر˘كسشن»
هذهو ،ةمزÓلا تايناكمإÓل هريفوتو لمعلل
هللا ءاسش نإاو ةيقيقحلا ةديلبلا داحتا ةناكم يه
.«وحنلا اذه رومألا رمتسست
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ينفلا مقاطلاو نيبعÓلاب عمتجي يلاسشرسشو ةمسصاعلاب هسصبرت متتخي قيرفلا

«كلذ ةرادإ’ا تدارأا اذإا ليحرلل دعتسسم انأا» :يديزوب

ةديلبلا داحتا
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يدان بردم يوانكل ريذن مدق
نم هتلاقتسسا ياد نيسسح رسصن
ةديدجلا ةميزهلا دعب هبسصنم
هلقعمب قيرفلا اهل شضرعت يتلا

با˘سسح˘ل ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو د˘سض
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر ة˘˘يو˘˘˘سست
مدقلا ةركل ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

م˘ي˘ت˘ي فد˘˘ه˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
.فويسضلا حلاسصل
«ةيرسصنلا» ةلي˘كسشت تز˘ج˘عو
ة˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘ع
5591 توأا02 بعلمب  مويلا
قافو فيسضلا مامأا ،ةمسصاعلاب
ف˘ي˘˘ك فر˘˘ع يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
لسضفب ةارابملا طاق˘ن ف˘ط˘خ˘ي
د˘م˘ح˘م ل˘يد˘ب˘لا بعÓ˘لا فد˘˘ه
لسصاوتتل66 د ةرومع نيمأا
ذنم يمسصاعلا يدانلا تاسسكن
،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘˘سصن ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
دعب نآلا دحل ةيثراك ةليسصح
ي˘ف ة˘ق˘فو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
ىلع هلوسصح ليلد˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ـلا لسصأا نم طقف طاقن ثÓث
ثÓ˘ث د˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا81
،م˘˘ئاز˘˘ه ا˘˘ه˘˘ل˘˘ث˘˘˘مو تلدا˘˘˘ع˘˘˘ت
دعب «ةحÓملا» ةاناعم رمتسستو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘براد˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘لا
بابسش نم لك مامأا نيريخألا
،ايلاوت رئازجلا داحتاو دادزولب
نيع» ءانبأا مامأا ةميزهلا ديزتل
ع˘فد˘تو ة˘ّل˘ب ن˘ي˘ط˘لا ،«ةراو˘ف˘˘لا
ي˘مر ى˘لإا يوا˘ن˘كل برد˘م˘لا˘˘ب
ناقزرم نابعسش ناكو ،ةفسشنملا
رسصن قيرفل يسضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

ةرادإا ّنأا د˘˘كأا د˘˘ق ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح

يف ةلماكلا اهتقث عسضت يدانلا
ي˘ف يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘˘ن  برد˘˘م˘˘لا
باحسصأا هيف زجع يذلا تقولا
نع رفسصألاو رم˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
ةلوطبلا يف راسصتنا يأا قيقحت
ّنأا ناقزرم فاسضأاو ،نآلا ّدحل
Óيسصفتو ةلمج شضفرت هترادإا
،رييغتلا لجأا نم رييغتلا ةركف
كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م
ا˘ه˘ت˘سسكا˘ع ،ةد˘ي˘ج ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
جئاتن قيقحتل ةيلاحلا فورظلا
ةيعسضو˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘با˘ج˘يا
مقاطلا لسضفب ابيرق نسسحتتسس
هدو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
ةلوجلا شضوخ دعبو ،يوانكل
لتحي ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘سسدا˘سسلا
81 ـلا زكرملا ياد نيسسح رسصن
˘˘ما˘˘ع˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ةطقن قرافب ،طاقن3 عومجمب
با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘ع ط˘˘ق˘˘˘ف ةد˘˘˘حاو
جيريرعوب جرب بابسش  ةرخؤوملا

.شسابعلب داحتاو
جاحلب اصضر

ياد نيصسح رصصن
ةميزه ثلاث قيرفلا يقلت بقع

«ةحÓملا» بيردت نم ليقتسسي يوانكل بردملا

ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا لÓخ
ةيطع ريهز باختنا ةداعإا تمت
قيرف شسأار ىلع ةديدج ةدهعل
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ل˘˘حا˘˘سسلا
مسسقلا يف طسشني يذلا تلامزات
يتلاو ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ل ي˘فر˘سشلا

ة˘˘عا˘˘ق ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘˘ج
روسضحب ،ةيدلبل˘ل تا˘عا˘م˘ت˘جلا
لثمم  ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا
شسي˘ئر˘لاو ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
،ةيطع ريهز هتده˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘˘غأا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت يذ˘˘لا
.اوسضع33ـب ةردقملا تاوسصألا

همزع نع ،ةيطع ريهز ربع دقو
عورسشملا ديسسجت ةلسصاوم ىلع
،قيرفلاب هقاحتلا ذنم هقلطأا يذلا

نم ةليكسشت نيوكت لÓخ نم

ى˘لإا ارور˘م ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘عل
ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
ىلوألا بتارملا ىلع ةسسفانملا

لوسصو ،ةمداقلا تاونسسلا لÓخ
ماسسقألا ىلإا دوعسصلا قيقحت ىلإا
نو˘هر˘م ه˘نأا د˘˘كأا ن˘˘يأا ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا˘˘ب
.ةمزÓلا
ل نوريسسملا نأا ركذلاب ريدجلا
تائيهلا رارق راظتنا يف نولازي
ةرازو رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
شصوسصخب ،ةسضاير˘لاو با˘ب˘سشلا
تابيردتلا شضوخل ةدوعلا خيرات
يتلاو ىلفسسلا ماسسقأÓل ةبسسنلاب
د˘عو˘م ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل رر˘ق˘˘ت م˘˘ل
.ىرخألا تلوطبلا فانئتسسا

طيمز.ع

تلامزات ةيدلبل يصضايرلا لحاصسلا

ةيطع ريهز سسيئرلا يف ةقثلا ديدجت

ة˘ب˘ي˘ب˘سش برد˘م يد˘يزو˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي د˘˘كأا
شسأار ىلع نم ليحرلل  هدادعتسسا لئابقلا
تدارأا لاح يف قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا
وه و ،هناكم يف رخآا ينقت نييعت ةرادإلا
رهسش ةياهن ةسضراعلا ةسسائر ملتسسا يذلا
لاقملا يسسنوتلا بردملل افلخ ربمفون
.ينافلزلا نماي
جاومأا ىلع يديزوب  تاحيرسصت يفو
ةلوادتملا رابخألا دع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا
برد˘˘م ن˘˘ع ةرادإلا ثح˘˘˘ب شصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ذنم ةزاتمم جئاتن انققح» :Óئاق  يبنجأا
ةرادإلا تناك اذإا ،قيرفلا ىلع يفارسشإا
خ˘سسف˘ل د˘ع˘ت˘سسم ا˘نأا ي˘ل˘ي˘حر ي˘˘ف بغر˘˘ت

ةرادإلا نأا ةفاحسصلا يف تعلطا ،يدقع
.ي˘ب˘ن˘˘جأا برد˘˘م ع˘˘م تلا˘˘سصتا تط˘˘بر
هذه ىفن هنكل ،لÓم شسيئرلا عم تثدحت
هنزاوت  «يرانكلا» عجرتسساو ،«ةمولعملا

دعب ،ينفلا مقاطلاب يديزوب قاحتلا ذنم
ةع˘برأا˘ب تز˘ي˘م˘ت ،ةر˘ث˘ع˘ت˘م م˘سسو˘م ة˘ياد˘ب
ع˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘˘نا

قبا˘سسلا برد˘م˘لا فا˘سضأاو ،تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
شسيئرلا نم تبلط» :ياد نيسسح رسصنل
مل هنكل ةيمسسر ةقيرطب ربخلا بيذكت
.«هرارق يف رح وهو ،كلذب مقي
يديزوب فسسوي ينقتلا نأا مولعملا نم و
ةينفلا ةسضراعلا ىلع فارسشإلا هل قبسس
‐7102 مسسوم لÓ˘خ ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل
قيرفلا ذاقنإا يف كاذنآا حجن ثيح،8102
ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن  ،طو˘˘ق˘˘˘سسلا ن˘˘˘م
يئاهن غولب ىلإا «ةيل˘ئا˘ب˘ق˘لا» ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

مامأا اهرسسخ يتلاو ،8102 رئازجلا شسأاك
لئابقلا ةبيبسش ل˘ت˘ح˘تو ،شسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا
ملسس يف طاقن9 ديسصرب ةنماثلا ةبترملا
يهو ،ةينطولا ةلوط˘ب˘ل˘ل ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا
شسأاك يف ةكراسشملل  مسسوملا اذه ةدئاعلا
.ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

طيمز.ع

لئابقلا ةبيبصش

ةياجبب ةيبراغملا ةدحولا بعلم
بعلملا ةيسضرأا ةئيهت ةداعإا لاغسشأا قÓطنا

ةيصضرأا نم مهفوخت نع ةيواجبلا ةيدولوملاو ةبيبصشلا يقيرف وريصسم ربع
ةدع ذنم ةئيصس ةيعصضو يف تحبصصأا يتلاو ةياجبب ةيبراغملا ةدحولا بعلم
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ح˘صص ىل˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘ك˘˘صشت تح˘˘صضأاو ،ر˘˘ه˘˘صشأا

.1202‐0202 ديدجلا مصسوملل ةصصاخلا تادادعتصسلاو تاريصضحتلاب
رثؤوتصس يتلا لماوعلا نيب نم نوكي دق رهصشأا ةدعل ةصسفانم نود نيقيرفلا ءاقب

نامصض لجأا نم نواهتلا مدعو رذحلا نم ريثكلا مزلتصسي ام وهو ،مهتحصص ىلع
متي نأا ررقملا نم ناكو ،ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘مزÓ˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

ةصضايرلاو باب˘صشلا ة˘ير˘يد˘م نأا لإا ،ن˘ي˘ت˘ن˘صس ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ة˘ي˘صضرألا د˘يد˘ج˘ت
.اهديدجت نود لاح ام وهو ،عورصشملا اذهب لفكتت مل ةيئلولا تاطلصسلاو
رايتخا لÓخ نم عو˘ب˘صسألا اذ˘ه ه˘ت˘ي˘صضرأا د˘يد˘ج˘تو م˘ي˘مر˘ت لا˘غ˘صشأا تق˘ل˘ط˘ناو
ي˘ف ة˘ي˘صضرألا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صس ذإا ،لا˘غ˘صشألا هذ˘ه ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب قÓطنل ابصسحت اهزيهجت لجأا نم ىلوألا ةلحرملا

دعب فصصنو ارهصش مودتصس لاغصشألا ةدم نأا نيح يف ،لبقملا يرفيف رهصش يف
ة˘يز˘ها˘ج نا˘م˘صض ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ل˘ك د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت نأا
.ةيمصسرلا ةصسفانملل ابصسحت ةيصضرألا

جاحلب اصضر
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مجنلا مÓغ يزوف برتقي
نم يلوبا˘ن حا˘ن˘جو ير˘ئاز˘ج˘لا
نأا دعب هقيرف عم هراوسشم ةياهن

شسيتنيرول يد ويليروأا مسسح
بعÓلا ريسصم يدانلا شسيئر
اقفو  «يبوناثريبلا» راوسسأا يف
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م˘˘˘ل
.ةيلاطيإا ةيمÓعإا

ر˘˘سسيألا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا نا˘˘˘كو
ءاوجأل داع دق ناك يرئازجلا
ع˘ي˘با˘سسألا لÓ˘خ تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
ةر˘ت˘ف˘ل ل˘˘ظ نأا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا

قيرفلا تاباسسح جراخ ةليوط
نأا حسضاولا نمو ،ةينف بابسسأل
جيرخ اهمدق يتلا تايوتسسملا
عنقت مل  يسسنرفلا نايتيا تناسس
،يلاطيإلا بونجلا يدان شسيئر
عم دقاعتلل ريخألا ططخي ثيح
ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا ر˘˘سسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
م˘˘ج˘˘ن ير˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب نو˘˘سسر˘˘م˘˘يإا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ ،ي˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت
،ةلبقملا ة˘يو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘ت˘نلا

ات˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو
نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يلا «ترو˘ب˘سس و˘ل˘يد
،يلاطيإلا يدانلل يّوقلا لجرلا

يعسسلاب يسضايرلا هريدم بلاط
نم نوكملا يعابرلا قيوسستل
ي˘نا˘ب˘سسإلاو مÓ˘غ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يدنلوبلاو ،يتن˘يرو˘ي ود˘نا˘نر˘ف
يسسنرف˘لاو ،كي˘ل˘ي˘م زو˘يدا˘كرأا

ىلإا تراسشأاو ،تيوكلام نيفيك
فد˘ه˘ب ي˘تأا˘ت ةو˘ط˘خ˘لا كل˘ت نأا
بعÓ˘لا م˘سض ة˘ق˘ف˘سص ل˘يو˘م˘˘ت
ردحنملا ير˘ي˘م˘لا˘ب نو˘سسر˘م˘يا

لظ يف ،ة˘ي˘ل˘يزار˘ب لو˘سصأا ن˘م
يتلا ةريبكلا ةيداملا لكاسشملا
ةحئاج ءارج يدانلا اهنم يناعي

نو˘˘˘كي ن˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ـا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ه˘نا˘كمإا˘ب
ليومت رداسصم نع ثحبلا نود
يد و˘˘ي˘˘ل˘˘يروأا ة˘˘ط˘˘خ ،ةد˘˘يد˘˘ج
نأا اهل بتكي ل دق شسيتنيرول

ةبغر مدع لظ يف ،رونلا ىرت
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘غ يزو˘˘˘˘ف
بتارلا مكحب ،«ي˘بو˘ن˘ي˘ترا˘ب˘لا»
هاسضاقتي يذلا عفترملا يونسسلا

هيسضاقت هيلع بعسصيسس يذلاو
ىسضتقمبو .ديدج دانل لقتنا ول

يف هعقو يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا هد˘ق˘ع
ماعل دتمي يذلاو7102 ماع
يرئازجلا مجنلا حبسصأا ،2202
ـب ردقي ايون˘سس ار˘جأا ى˘سضا˘ق˘ت˘ي
ل˘ك ر˘ي˘سشت ،وروأا نو˘ي˘ل˘م3.3
ة˘يا˘ه˘ن ثود˘ح˘˘ل تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا
و «براحملا» نيب  ةيديجارت
دو˘جو بب˘سسب كلذو ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
ن˘˘ي˘˘ب فاد˘˘هألا ي˘˘˘ف برا˘˘˘سضت
ل˘سصح˘˘ت م˘˘ل ا˘˘مو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
ريهظ˘لا نإا˘ف ،ةد˘يد˘ج تارو˘ط˘ت

كسسم˘ت˘ي˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘سسيألا
هنأاو ةسصاخ ،قيرفلا يف ءاقبلاب
لكسشب تعجارت همهسسأا نأا ملعي

ن˘م ه˘مر˘˘ح˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘م ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
بتار˘لا شسف˘ن ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
.ايلاح هاسضاقتي يذلا يونسسلا

ايلاطيإا لطب نأا مولعملا نمو
نيت˘ب˘سسا˘ن˘م ي˘ف لوا˘ح د˘ق نا˘ك
ريفوت فدهب ليحرلل مÓغ عفد
ن˘ع Ó˘سضف ،ع˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘تار
نوسسرميإا مسض ةقف˘سص ل˘يو˘م˘ت
نأاب ريكذتلا ردج˘يو .ير˘ي˘م˘لا˘ب
هديسصر يف كلمي مÓغ يزوف
ي˘ف ي˘لو˘با˘ن ع˘م ةارا˘ب˘م391
م˘ه˘سسأا تا˘ق˘با˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ن˘ي˘ب ا˘م ا˘فد˘ه02 ـب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.ليجسستو ةعانسص

طيمز.ع

               هلبقتسسم نأاسشب ›وبان ةرادإاو مÓغ Úب ةيديدح ةسضبق

ةارابم عباتي رصضخلا صسراح
تاجردملا نم هقيرف

دعبت ةباسصإ’ا
ةدمل يحلوبم
عيباسسأا6

با˘˘˘˘هو شسيار شضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
بخت˘ن˘م˘لا شسرا˘ح ي˘ح˘لو˘ب˘م
ةريطخ ة˘با˘سصإا ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا

قافتلا هقيرف تابيردت لÓخ
ن˘˘ع هد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سس يدو˘˘ع˘˘˘سسلا
عيباسسأا6 ةد˘م˘ل ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا

لقألا ىلع
ربع قافتلا يدان فسشكو

عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح
ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘سصو˘ح˘ف˘لا نأا «ر˘ت˘يو˘ت˘˘لا»
اهسسراح اهارجأا يتلا  ةيبطلا
نا˘˘ب تح˘˘سضوأا ،ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نم قزمت نم يناعي ريخألا
ىوتسسم ىلع ةيناثلا ةجردلا
.ةبكرلل يبناجلا طابرلا

نأا ردسصملا تاذ فاسضأا و
ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘˘سصإلا

لÓخ رسضخلا نيرع شسراح
ةهجاومل قيرفلا تاريسضحت
ةلوجلا نمسض ،ةدحولا يدان
ريمألا شسأاك يرود نم11
ي˘ف بب˘سست˘ت˘سس نا˘م˘˘ل˘˘سس ن˘˘ب
قيرفلا تا˘ب˘يرد˘ت ن˘ع هدا˘ع˘بإا
تلا˘˘˘ق و.عيباسسأا6 ةد˘م˘˘ل
نأا ةيدوعسس ةيفحسص ريراقت
رسصم ناك يف شسراح نسسحأا

ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ع˘˘با˘˘ت ،9102
د˘˘˘حأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘حو˘˘˘لا د˘˘˘سض
هقيرفل ةسصسصخملا دعاقملا
ثيح ،بعلملا تاجردم يف
يبطلا مقاطلا دارفأا دحا ماق
ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل ه˘تد˘عا˘˘سسم˘˘ب
هيسشم ةبوعسص ببسسب هناكم
.ادرفنم

جاحلب اصضر

ةرادإلاو «صسيوم» فÓخ ةيحصض رصضخلا مجن يوتصشلا وتاكريملا ةيصشع اديقعت دادزت هتيعصضو

ماعلا انلوخدب ديعسس انأا» : ةمحر نب
«ةقيرطلا هذهب ديدجلا

دعب ةريبكلا هتداعسس نع يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس ربع
يدان رادلا بحاسص ىلع ،ماه تسساو هقيرف ةقفر هققح يذلا زوفلا
يرودلا نم71 ةلوجلا راطإا يف لباقم نود فده ةجيتنب ،نوترفيا
.زاتمملا يزيلجنإلا

عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح ربع رسضخلل رئاطلا حانجلا لاقو
ماعلا انلوخدب ديعسس دج انأا » :مارغتسسنا  يعامتجلا لسصاوتلا
مجن لخدو.«زوفلا اذهب يئÓمز لك ئنهأاو ،راسصتناب ديدجلا
راوطأا عيمج بعلو ،ةارابملا هذه لÓخ ايسساسسأا ينطولا بختنملا
مدقي وأا لجسسي مل رسضخلل رئاطلا حانجلا نأا نم مغرلا ىلعو ،ءاقللا
فدهلا ءاجو ،شصرفلا نم ديدعلا عنسص هنا لإا ةمسساح ةريرمت
ةقيقدلا يف كيسسوسس شساموت بعÓلا نم ةارابملا هذه يف ديحولا

.ءاقللا نم68
ةارابملا هذه يف قباسسلا دروفتنيرب بعل ةكراسشم ربتعتو اذه

لخد اميف ،مسسوملا ةيادب ذنم ،قراطملا عم يسساسسأاك هل ةثلاثلا
.تايرابم6 يف Óيدب

ماه تسساول ديدجلل دفاولا نإاف ةيزيلجنا ةيفحسص ريراقت بسسحو
مل ثيح ،شسيوم ديفيد بردملاو ،ةرادإلا نيب  فÓخ ةيحسض حبسصأا
وتاكريملا يف هتامادقتسسا ةمئاق يف يرئازجلا بعÓلا ريخألا جردي
.هبادتنا ىلع يدانلا وريسسم رسصأا نيح يف ،يسضاملا يفيسصلا

جاحلب اصضر
ةزئاجلا هذهب زوفلل ربكألا حصشرملا ينطولا بختنملا مجن

بع’ لسضفأا ةمئاق نمسض يليÓب
ربمسسيد رهسش يف

رط˘ق يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي د˘جاو˘ت
رهسش لÓخ ايسسآا برغ يف بعÓلا لسضفأا ةمئاق يف يرطقلا
.يسضاملا ربمسسيد

مدقلا ةركل يويسسآلا داحتإلا نأا ةيرطق ةيفحسص ريراقت تفسشكو
رهسشل نيبعÓلا لسضفأا ةمئاق يف ينطولا بختنملا باعلا عناسص
يف نيبعÓلا لسضفأا نيب نم نوكيل فسسوي رايتخا ءاجو ،ربمسسيد
يتلا تلوجلا عيمج يف هقلأات دعب يسضقنملا رهسشلل ايسسآا برغ
اهلÓخ لجسسو تايرابم ثÓث يف زوفلل هقيرف داق ثيح ،اهسضاخ
.فادهأا9 ـب نيفادهلا بيترت ردسصتيل ،ةلماك فادهأا6

جيوتتلل نيحسشرملا ربكا دعي يليÓبف ردسصملا تاذ بسسحو
يذلا ربمسسيد رهسشل ايسسآا برغ ةقطنم يف بعل لسضفأا زئاجب
يتليسسلا ميعن ،(يدوعسسلا يلهألا) ةموسسلا رمع :نم لك هل حسشرت
نوتيليو ،(يندرألا تادحولا) يريمدلا دمحم ،(يدوعسسلا قافتلا)
دعسس ،(رطق يدان) يليÓب فسسوي ،(يتارامإلا ةقراسشلا) زيراوسس
ة˘طÓ˘ب ز˘كر˘م) ي˘خا˘ب˘سسلا ى˘ي˘ح˘ي ،(ي˘ن˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ح˘˘لا) ر˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ناسضمر يلع ،(يقارعلا ةطرسشلا) يواهم يلع ءÓع ،(ينيطسسلفلا
موقتو.(ينانبللا ةمجنلا) ينيبلسس دومحمو ،(يروسسلا ةماركلا)
رايتخل ريهامجلا مامأا تيو˘سصت˘لا با˘ب ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ر˘ير˘ق˘ت˘لا ةر˘كف
ريياعملا نم ديدعلا ىلع ءانب ،هركذ فلاسسلا رهسشلل بعل لسضفأا
ليجسست لÓخ نم هقيرف جئاتن ىلع ريثأاتلا يف بعÓلا رود اهمهأا

ةفاسضإلاب ،ةسسفانملا ديعسص ىلع قيرفلا بيترت ،فادهألا ةعانسصو
يف هدÓب بختنم عم هرودو ،اهسضاخ يتلا تايرابملا ةيمهأا ىلإا
يلودلا يف رفوتي يذلا رمألا وهو ،تدجو نإا ةيلودلا تايرابملا
.بناوجلا عيمج نم يرئازجلا

جاحلب اصضر
يلوبان مامأا ةيماقتنا ةمهم يف رصضخلا مجن

رابتع’ا در لجأا نم  ةبعسص ةمهم يف سسانو
  ناهرلا بسسكو

يدان بعل شسانو مدا نايرئازجلا نايلودلا مويلا ةريهظ مدطسصي
نم51 ةلوجلا باسسحل يلوبان قيرف عفادم مÓغ يزوفو يرايلك
.يلاطيإلا يرودلا

يت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ع «درو˘كسسوو» ع˘قو˘م ف˘سشكو
بختنملل رئاطلا حانجلا اهب دجاوت يتلا يرايلاك قيرف اهب لخديسس
يد و˘ي˘ب˘يز˘يا» برد˘م˘لا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يقيقحلا هاوتسسم ىلإا ريخألا ةدوع دعب ،مسسوملا اذه «وكسسيسشنارف
ريهظلا نوكيسس ىرخألا ةهجلا يف و.قيرفلا ىلإا همامسضنا ذنم
ةدهاسشمب يفتكيسس ثيح يلوبان ءلدب ةكد يف رسضخلل رسسيألا
ىقبي نيح يف ،عقوملا تاذ هنع فسشك ام بسسح كانه نم ةارابملا

بسسح كلذو ،ءا˘ق˘ل˘لا تا˘ير˘ج˘م ي˘قا˘ب ي˘ف ل˘خد˘ي نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م
.«وزوتاج ورانيج نافيإا» بردملا تارايخ

هقيرف ماقتنÓل شسانو مدأل ةسصرف ةباثمب ةارابملا هذه نوكتسسو
ىلع هلوسصح مدع بقع ،يسضاملا مسسوملا هعم ىناع يذلا يلوبان
ةدمل يرايلاك ىلإا هتراعإا ررقي نأا لبق ،بردملا نم ةسصرف يأا

.دحاو مسسوم
اميف ،ةطقن41 ـب51 زكرملا لتحي يرايلاك يدان نإاف ةراسشإÓلو

طاقن9 قرافبو ،ةطقن52 ـب شسماخلا زكرملا يلوبان قيرف لتحي
.نÓيم يسسأا ردسصتملا نع

جاحلب اصضر

sport@essalamonline.com
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،تيغرل رسصان يبرغملا جرخ
يدا˘ن˘ل ن˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ر˘˘يد˘˘م
نع يسسنرفلا ايليسسرام كيبملوأا

خ˘سسف رار˘ق ن˘ع ا˘ع˘فاد˘م ه˘ت˘م˘˘سص
نْ̆ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا نْ̆ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع
،جول˘ع˘ب يد˘ه˘مو ر˘ث˘ي˘خ ل˘ير˘ي˘سس
اهقرخ رثإا امهنع يلختلا مت نيذللا
يذ˘لا «ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا»
.يسسنرفلا قيرفلا هعسضو

ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف و
تيزا˘غ ل» ع˘قو˘˘م ع˘˘م تي˘˘غرل
حيسضوت فدهب  يرئازجلا «كينيف
يتلا تاماهتلا ىلع ادر و رومألا

دوقع خسسفب هرارق دعب هل تهجُو
:احرسصم نيروكذ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ن˘ي˘با˘سصم ا˘نا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘نأل اًر˘˘ظ˘˘ن»
،ق˘با˘سسلا ر˘ه˘سشلا ي˘ف ’ا˘نورو˘ك’ـب
عو˘سضخ˘˘لا ى˘˘لإا اور˘˘ط˘˘سضا د˘˘ق˘˘ف
ةيتوسصلا قوف تاجوملا شصحفل
انه ،بختن˘م˘لا ى˘لإا با˘هذ˘لا ل˘ب˘ق
انيدل بلقلا ءابطأا ،ةلكسشم تثدح
ءابولا ناك مث نيدوجوم اونوكي مل

»:عباتو «ايل˘ي˘سسر˘م ي˘ف د˘عا˘سصت˘ي
دا˘ح˘تلا ع˘م لا˘سصتا ى˘ل˘˘ع تن˘˘ك
ءيسش لك لعفن انكو ،يرئازجلا

ا˘ب˘هذ˘ي نأا ا˘م˘ها˘ندرأا ،ل˘ح دا˘ج˘˘يإل
ررق مث بختنملا عم ةكراسشملل
ءارجإا رثيخ ليريسسو جولعب يدهم
يف ةيتوسصلا قوف تاجوملا هذه
اود˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع
هعسضو يذلا يبطلا لوكوتوربلا
ىلإا مهتا˘ف˘ل˘م او˘مد˘ق د˘ق˘ل يدا˘ن˘لا

عم بعلل اورفاسسو يدانلا بيبط
هزايحنا تيغرل دنفو ،«بختنملا
نيلغرت ةماسسأا يبرغم˘لا ي˘لود˘ل˘ل
ع˘م ل˘˘كا˘˘سشم يأا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ي نأا نود
ءاوسس ل» :Óئاق رسصان درو ،يدانلا
وأا ير˘ئاز˘ج بعÓ˘ب ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت
يأا ن˘م وأا ي˘لا˘غ˘ن˘سس وأا ي˘˘بر˘˘غ˘˘م
ي˘ه ا˘ن˘ت˘يا˘غ نإا˘ف ،ىر˘خأا ة˘ي˘سسن˘ج
ع˘م بع˘ل˘ل م˘ه˘ت˘م˘˘ه˘˘م ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست
نأا ي˘ل ق˘ب˘سس د˘ق˘ل .م˘ه˘تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م
،يبرغملا بختنملا يف تلغتسشا

˘˘مود˘˘ق ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص اد˘˘ي˘˘ج ي˘˘˘عأاو

،«نيفرتحملا نيبعÓلا
داعبتسسا نأا ريخألا يف دكأا و

نكي م˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
مارتحا ةرورسض ىلع اددسشم لوألا
هلوق بسسح يحسصلا لوكوتوربلا
دعاوقلا مارت˘حا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع» :
مت لوكوتوربلا  ،يدانلل ةيلخادلا

،نيبعÓلا ةيا˘م˘ح فد˘ه˘ب ه˘ع˘سضو
اومرتحي مل جول˘ع˘بو ر˘ث˘ي˘خ ن˘كل
،ا˘ه˘عا˘ب˘تا بج˘ي ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإلا
ا˘ب˘عل تد˘ع˘ب˘ت˘سسا نأاو ي˘ل ق˘ب˘سس
ع˘م ى˘لوألا ي˘ت˘ن˘سس ي˘ف ا˘ي˘بر˘غ˘˘م
م˘ي˘ق مر˘ت˘ح˘ي م˘ل ه˘نأل ،ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م
ع˘ت˘م˘ت˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘نأا م˘˘غر ،يدا˘˘ن˘˘لا
يف ،فسسأÓ˘ل ‐ةد˘ي˘ج تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب
شضعب دهاسشن انحبسصأا اذه اننمز
ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘برد˘م˘لا وأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
،يدانلا قو˘ف م˘ه˘سسف˘نأا نور˘ب˘ت˘ع˘ي
نيبعÓلا ريكذت ديجلا نم هنأا ىرأا
نأاو ،عورسشم طسسو هنأاب بابسشلا

.«مهقوف ةسسسسؤوم كانه
طيمز.ع

هل تهجو يتلا تاماهتلا دعب

لوكوتوÈلا امهماÎحا مدعل ÚبعÓلا دقع انخسسف» تيغر’
«يرئاز÷ا دا–إ’ا أاطخ اذهو ... يحسصلا

ي˘لود˘لا زر˘ح˘م شضا˘ير ل˘˘ح˘˘ي
رتسسسشنام هقيرف ةقفر يرئازجلا
يدان ىلع Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘سض ي˘ت˘ي˘سس
نم71 ةلوجلا باسسحل يسسليسشت
راظنألا هجتت.يزيلجنإلا يرودلا

بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سسم
يذ˘˘لا ،«جد˘˘ير˘˘ب درو˘˘ف˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘سس»
يرود˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ق ن˘˘˘سضت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس

ني˘ب ،71 هتلوج ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
نيأا ،نزتيسسلاو ،يند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘سس
امبسسح ةارابملا هذه يف ايسساسسأا

«دروكسسوو» ع˘قو˘م ه˘ن˘ع ف˘سشك
نم ناق˘ير˘ف˘لا ي˘نا˘ع˘يو.يملاعلا
ثيح مسسوم˘لا اذ˘ه ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ءو˘سس
نماثلا زكرملا زرحم ءاقفر لتحي

،اهبعل ةلوج41 يف ةطقن62 ـب
ةبترملا يسسليسشت يدان لتحي اميف
نع طا˘ق˘ن7 قرا˘فـب ة˘˘سسدا˘˘سسلا
.ةلوج61 دعب لوبرفيل ردسصتملا

برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
ةدحاو ةرم ىوسس زفت مل «درابمل»
.ةريخألا تايرابم شسمخلا يف

جاحلب اصضر

يزيلجنإلا يرودلا ةمق

يسسليسشت مامأا ةبعسص ةمهم يف يتيسسلاو زرحم



ةــــنصصرق

ومحري هللا
ةرادإا تق˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘يز˘˘˘ح ر˘˘˘ب˘˘˘خ ي˘˘˘ف
ديسشن نحلم ةافو ربخ ةيدولوملا
حارف رودق رئازجلا ةيدولوم قيرف
لÓخ ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘سسمأا

رثا ىلع ةنيطنسسق بابسش ةهجاوم
ةحفسصلا تعراسسو ،ةيبلق ةتكسس
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
كوبسسياف ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
ةلئاعل ةسصلاخلا اهيزا˘ع˘ت م˘يد˘ق˘ت˘ل
يمسصاع˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ،د˘ي˘ق˘ف˘لا

ةعجافلا هذه˘ل ا˘ه˘نز˘ح ن˘ع تر˘ب˘ع
زو˘˘˘ف˘˘˘لا و˘˘˘ف˘˘˘سص تر˘˘˘كع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ءÓ˘مز ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

.در نود فدهب دوسشح

ةنياب وتسصÓب
رسضخلا مجن لازي ام
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع زر˘˘بأا ن˘˘˘م
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف
يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘˘ي˘˘سس
يدا˘˘˘˘˘ن دا˘˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘˘ح
ر˘كذ˘ت˘ل ،«نز˘ت˘ي˘˘سسلا»
مجن˘لا ه˘مد˘ق ا˘م زر˘بأا
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

لÓ˘خ زر˘ح˘م شضا˘ير
ة˘ي˘سضق˘ن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

نأا د˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،0202
با˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘لا  ر˘˘˘˘˘سشن
ياكسسل» ـل يمسسرلا
ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع  «و˘˘ل˘˘ب
يعامتجلا لسصاوتلا
اهايإا اقفرم ،ةمسساح تاريرمتو فادهأا نم يرئازجلا رحاسسلا همدق ام زربأل ويديف رسشن «رتيوت»
شضاير ءارحسصلا براحم همدق ام لسضفأا رحسسلا نم ريثكلاو فادهأا ،ةمسساح تاريرمت » :ةرابعب
.«ةرم نم رثكأا هتدهاسشم ديعتسس ...0202 ماع يف زرحم

سشافيك سشاك ام

كمسض قيرفل يرئازجلا بردملا دجاوتي
ة˘م˘ق ي˘ف ير˘كز ن˘يد˘لا رو˘ن يدو˘ع˘˘سسلا

ن˘˘م  ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب دد˘˘ه نأا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ب˘˘سضغ
ةميزه بقع ميكح˘ت˘لا بب˘سسب ة˘كل˘م˘م˘لا
ي˘ف لا˘ق و˘ي˘ن˘ير˘كز ،ح˘ت˘ف˘لا د˘سض ه˘ق˘ير˘ف
نم يناعن امئاد» :ةينويزفلت تاحيرسصت
د˘ع˘بو أا˘ط˘خ بسست˘حا م˘كح˘لا ،م˘ي˘كح˘ت˘لا
ةلكر اهبسستحا ويديف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل ةدو˘ع˘لا

و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا» :ع˘˘با˘˘ت و ،«ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل ءاز˘˘ج
ا˘ه˘ن˘كم˘ي تاد˘قا˘ع˘ت˘ب بلا˘طأا ا˘نأاو بير˘˘ق
ر˘˘فو˘˘ت م˘˘ل اذإاو ،ما˘˘كح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘˘لا
دو˘˘˘عأا˘˘˘سس ،تاد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ةرادإلا
ءيسش يأا ميدقت عيطتسسأا ل ينأل يلزنمل
.«رسصانعلا هذهب

لهاتسسي

رئازجلا ةيدولوم يدان ءاقل ةيادب لبق
ةنجل تماق ةني˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ه˘ف˘ي˘سضو
رمع ق˘با˘سسلا ا˘ه˘ب˘عل م˘ير˘كت˘ب را˘سصنألا
كلت يف قيرفلل همدق ام ريظن ،ينورطب
مدقلا ةرك ةروطسسأا نمثو اذه ،ةرتفلا
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘يدو˘لو˘م˘لا را˘سصنأا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ن˘ج˘ل˘لا
.بلقلا يف امئاد

«ةيفياطسسلا» ىهز ةرومع

فيطسس قافو ذاقنإا ةرومع بعÓلا لسصاوي
نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو ثي˘ح ،هرا˘سسم ح˘ي˘ح˘سصتو
نع ني˘سضار ر˘ي˘غ يدا˘ن˘لا قا˘سشع ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ا˘م نأا لإا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ب˘ق ن˘م مد˘ق˘م˘لا دودر˘م˘لا
هلعج ةرومع ريغسصلا بعÓلا همدقي ىحسضأا

وهو ل فيك ،فيطسسب شصاخلاو ماعلا ثيدح
،ةبعسصلا تاقوألا ي˘ف ذ˘ق˘ن˘م˘لا ى˘ح˘سضأا يذ˘لا

وداراب طاقن فاسضأا فيطسس طاقن دعبو ثيح
،ةيرسصنلا مامأا شسمأا لوأا طاقن فاسضأا مث نمو
.ريهامجلا نم ءانثلا ىقلي هلعج ام وهو

حارو مهلاهÓخ

ةيدولوم قيرفل يواهلا يدانلا ةرادإا تماق
يدانلا رييسست نع لزان˘ت˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا
هنإا لوقلا نكمي اذهبو ،ةيراجتلا ةكرسشلل
اهسشياع يتلا لكاسشملا نم ريثكلا ىوطتسس
ناو ةسصاخ ،يسضاملا فيسصلا ذنم قيرفلا
لمع˘ي ن˘م شصو˘سصخ˘ب ار˘ي˘ب˘ك نا˘ك عار˘سصلا

شضعب لخدت دعبو ثيح ،يدانلا رييسست ىلع
ةيئلولا تاطلسسلا ىوتسسم ىلع نيطسشانلا
نإاو ه˘˘ي˘˘ط م˘˘ت د˘˘ق ر˘˘مألا نإا لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘˘ي
عسضو ىلع نو˘ل˘م˘ع˘ي˘سس ة˘كر˘سشلا ي˘لوؤو˘سسم
قيقحتب حمسست ةحيرم فورظ يف ةبيتكلا
.مسسوملا اذه ةبيط جئاتن

qarsana@essalamonline.com
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«يسسايسسلا» خود ينارمع
فعسضب اريثك ر˘فا˘ن˘سسلا أا˘جا˘ف˘ت
ينارم˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا
ثي˘ح ،شسفا˘ن˘م˘ل˘ل ه˘˘تءار˘˘ق ي˘˘ف
شسفا˘ن˘م˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘بو
ع˘برو طو˘سش ن˘م ر˘ث˘كأا شضا˘˘خ
بردملا نأا لإا بعل شصقانب
تارييغتلا ءارجإا ىلإا عراسسي مل
،06 ـلا ةقيقدلا دودح يف لا

شسفانملا اهتقو لعج ام وهو
ي˘ف ل˘ت˘كت˘يو ة˘ق˘ث˘˘لا بسست˘˘كي
ىعسسي ةمجه يأا ادعبم فلخلا

ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر
ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ايكيتكتو اينف اسسÓفإا ترهظأا

 .ءاقللا ريسس لÓخ رايبك

15

سشركسشت ام ةلاحلا
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش و˘˘ب˘˘عل ر˘˘ب˘˘ع
مهئايتسسا نع ةدكيكسس
يتلاو ةرادإلا ةجرخ نم
د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘˘˘ق
ابعل21 تاق˘ح˘ت˘سسم
ن˘ع تسضا˘غ˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
فقوم يف رخآا ابعل31
،ةيفارتحإاÓلا ىلإا وعدي

اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ناو ة˘˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘˘خ
ثد˘˘ح˘˘ي˘˘سس فر˘˘˘سصت˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘قر˘˘ف˘˘˘ت

ركذي ،ةبيبسشلا ر˘سصا˘ن˘ع
ى˘لإا عرا˘سس شسي˘˘ئر˘˘لا نأا
طبسض لجا نم نمزلا قباسست ةرادإلا نا ىلع دكأا ثيح ،ةيلمعلا فاسشكنا دعب رمألا حيسضوت
 .ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ نيرخآلا تاقحتسسم ديدسستو عسضولا حيحسصتل ةيلام ةلويسس
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ةميزه ثلاث قيرفلا يقلت بقع

ليقتسسي يوانكل بردملا
«ةحÓملا» بيردت نم
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 يوتصشلا وتاكريملا ةيصشع اديقعت دادزت هتيعصضو

فيطصس قافوياد Úصسح رصصن ةبقلا دئار

دقع انخسسف» :تيغر’
امهماÎحا مدعل ÚبعÓلا
... يحسصلا لوكوتوÈلا

«يرئاز÷ا دا–’ا أاطخ اذهو

 هل تهجو يتلا تاماهتلا دعب

م’وغ Úب ةيديدح ةسضبق
هلبقتسسم نأاسشب ›وبان ةرادإاو

هعبرت لسصاوي قافولا
ةلوطبلا سشرع ىلع

يبسصنم نميتلاقتسسا:توحلب
قيرفلا ةحلسصŸتناك


