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نؤكت نأإ ةرورصض ىلع ددصش
ةمئإدو ةلاعفو ةعيرصس لؤل◊إ

نم رئإزجلإ تإدرإو ر’ود نؤيلم221
0202 نم ىلوأ’إ رهصشأإ01 يف رقبلإ محل

راعصسأ’إ رإرقتصسإ نامصض فدهب

ةينطولا قوشسلا قارغإا
نم نط فلأا06 ـب

ناشضمر لÓخ جاجدلا
40 صص

ةيصضقلإ يف مهتداهصشب ء’دإ’إ وأإ مهإؤكصش دييقتل نوؤعدم هاياحصضةيئانج ةيصضق235 نمصض تردؤصص تإزؤجحملإ ةيصضق لؤح تاقيق– حتف رثإإ ايظف– هفيقؤت ”
جراÿإ ¤إإ رافلإ دئإرلإ
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ماعلإ ريدملإ مغÓصشؤب دلاخ لاق
ةرإزو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لإ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘ت ءإر˘˘˘˘جإإ نإ ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ
يذ˘لإ ءإر˘م˘ح˘لإ مؤ˘ح˘˘ل˘˘لإ دإر˘˘ي˘˘ت˘˘صسإ
ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لإ ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةرإزؤ˘˘˘لإ ه˘˘˘تر˘˘˘˘قأإ
ىلع رفؤيصس ،0202 ةنصسل ريخأ’إ
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.ايؤنصس ر’ود

ليجشستلا قوقح يف رانيد001ـبتادايزو «تÓيف» ىلإا لوحتت ةيبرتلا عاطقل ةعبات تاراقع
30 صصنيطرؤتملإ ةبصساحمو ةيصضقلإ يف قيقحت حتفب بلاطت «فاتصس»

نويلم002 نم ديزأا ريفوت وحن
داريتشسا قيلعت ءارج ايونشس ر’ود

ءارمحلا موحللا

لظلا قطانم طبر :راطع
Ãةيولوأا ةقاطلا عيراشش

ةلودلل ةقلطم

40 صص

40 صص
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لاحتنا مرجب «باشصن» فيقوت
ىدل ةيروهمجلا ليكو ةفشص

ياد نيشسح ةمكحم
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ةحصصلإ ةرإزو تايحÓصص نم صسيلو ةيملعلإ

رخأات يفني لاحر
حاقل مÓتشسا ‘ رئاز÷ا

يشسورلا «انوروك»
30 صص

50صص

! رخبتت ةيت’واقملا معد عيراششم يف نيلاطبلا مÓحأا
عيراششملا يوذ بابششلل ةدافتشس’ا طورشش يف رظنلا ةداعإاب بلاطت ةينهمو ةيبابشش تامظنم^

ةرغشصملا تاشسشسؤوملا نم تائملا ءاششنإا نود لوحيشس موشسرملا:نييابور^

40 صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ديشصر يف رخآا حاجن

ةيلحملا ةعانشصلا

يف يزب˘خ د˘ي˘ج˘م ى˘عد˘ي ر˘م˘ث˘ت˘سسم ح˘ج˘ن
نم يحارج لوحك عنسص نم ةركسسب ةي’و
ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غو ةد˘˘سسا˘˘ف˘˘لا رو˘˘م˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب
ديسصر˘ل فا˘سضي ر˘خآا حا˘ج˘ن ،كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
يف لثمتملا ةيلحملا ةعانسصلاو رامثتسس’ا
لوحك ةبسسنب نيديلا مقعم لاج بيكرت
راسض ريغ يعيبط ةئاملاب07 ىلإا لسصت
نم لوناثي’ا ةدام جارختسسا دعب ةرسشبلل
ريثكلا باجعإا تيقل ةردابملا ،رمتلا اياقب
اذه بابسشلا دحا لاق ثيح ،نينطاوملا نم
يذلا يقي˘ق˘ح˘لا عاد˘بإ’او را˘م˘ث˘ت˘سس’ا و˘ه
ةبراحم لدب ،معدلاو ع˘ي˘ج˘سشت˘لا ق˘ح˘ت˘سسي
سسفن يف Óئا˘سست˘م ،ل˘سشف˘ي ى˘ت˘ح ح˘جا˘ن˘لا
قيوسست˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘ن˘م بب˘سس ن˘ع تقو˘لا
.!هداريتسس’ طقف سصخرتو ايلحم لوناثي’ا

لارنج ةبترب «ةرياد فاشش»

ة˘ي’و ر˘ئاود ىد˘حإا ن˘م نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ق˘ل˘طأا
لارنجلا وأا ،«قيرفلا ةدايسس»  بقل راردأا

سسيئر ةيمسست ببسس امأا ،ةرئاد سسيئر ىلع
ةمار˘سصلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف م˘سس’ا اذ˘ه˘ب ةر˘ئاد˘لا
سسي˘ئر ه˘يد˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا مز˘˘ح˘˘لاو ةد˘˘يد˘˘سشلا
،نيفظوملا ةبقارم يفو لمعلا يف ،ةرئادلا

يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ،مرا˘˘˘˘سصلا ةر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر
ن˘ي˘ن˘طاو˘مو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ع˘فد ة˘ي˘سصخ˘سشلا
ةرئادلا سسيئر لادبتسسا وأا لقن نأ’ ،فوخلل
ةزفق تدهسش يتلا ةرئادلا باقع ينعي اذه
.لجرلا دهع يف رييسستلا يف ةيعون

ادج فشسؤوم ربخ

ي˘ق˘سس ة˘ن˘حا˘سش ة˘قر˘سس ى˘ل˘ع سصو˘سصل مد˘قأا
ةركسسب ءايحأا يف نينسسحملا دحا اهعسضو
ليبسس يف برسشلل ةحلاسصلا هايملاب دوزتلل
ناكسسلا رمذتو ءايتسسا راثأا يذلا رمأ’ا ،هللا

قÓخأÓل تمي ’ يذلا عينسشلا لعفلا اذه نم
نا˘ك ل˘ي˘ب˘سس ر˘با˘ع ل˘ك نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ل˘˘سصب
مت ةسصر˘ف˘لا ن˘كل ها˘ي˘م˘لا هذ˘ه ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي
هذهل نيجاتحملا نم ريث˘كلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘يو˘ف˘ت
فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
يذلا91 ديفو˘ك ءا˘بوو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا ع˘ن˘م˘ل ها˘ي˘م˘لا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘˘ي
ام ىتح قرسسي يذلا بعسشلا» لاق مهدحأا..

رييغت يأا هنم رظتنت ’ هللا ليبسس يف وه
اذام رخآا لاقو ،«ليكولاو معنو هللا انبسسح
.؟اذهك بعسش نم نورظتنت

! نجشسلا نم بيرق قدنف بحاشص

بحاسصو لامعأا لجر نأا ىلإا تامولعم ريسشت
نم ادج بيرق ،ةمسصاعلا يف يحايسس قدنف
ىلوأ’ا نيت˘ن˘ثا ن˘ي˘ت˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ج˘سسلا لو˘خد
نودبو ةددسسم ريغ سضورق تÓكسشمب قلعتت

ةمهت ـب قلع˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لاو تا˘نا˘م˘سض
ذنم اهنأاسشب قيقحتلا يرجي «لايتحاو بسصن»
.رهسشأا ةدع

qarsana@essalamonline.com
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«ةبئانلا دوقنلا»
سضعب تربجأا ،ةبيرغ ةجرخ يف
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘˘م
بحسس لÓخ اهنئابز ،ةمسصاعلا
01 هتميق غلبم ذخأاب مهلاومأا
دوقن لكسش ىلع ،رانيد ف’آا

سسا˘˘˘ي˘˘˘كأا ل˘˘˘خاد ة˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
نيذلا ء’ؤوه اميسس ،ةيكيتسسÓب
ر˘مأ’ا ،ةر˘ي˘ب˘ك غ˘لا˘ب˘م او˘ب˘ح˘˘سس
ةسصاخ ،نئابزلا هبرغتسسا يذلا

يف مهل ببسست رارقلا اذه نأاو
م˘˘ه˘˘ب ىدأا ا˘˘م ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشم
ليوحت لجأا نم عارسسإ’ا ىلإا
ى˘لإا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا كل˘˘ت
ثدح˘ي ع˘ب˘ط˘لا˘ب اذ˘هو ،ة˘ي˘قرو
.رئازجلا يف طقف

! ددجلا نولوشستملا
داور هلوادت ويديف عطقم يف
،نطاومل ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا

نم تارايسسلا يقئاسس هيف رذح
سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا د˘˘˘حأا ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م
وهو ،ةل˘ي˘ح˘لا˘ب م˘ه˘لاو˘مأا به˘ن˘ل

،فلوغ عون نم ةرايسس بحاسص
موي لك ريخأ’ا اذه موقي ثيح
يف اديدحتو ةمسصاعلاب ةعمج
ىلع نونكع نبب يكلام يح
ف˘قو˘ت˘لا˘ب ،ع˘˘ير˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

نم ء’ؤوه فقوت درجمب هنأا رمأ’ا يف بيرغلاو ،نيقئاسسلا فاطعتسس’ ،هترايسس لطعت ايعدم
  .لاملاب هيلع قدسصتلا لجأا نم مهلسسوتي سصخسشلا كلذ ناف ،هتدعاسسم لجأا

لاقن فتاه رطخأا
نكمي ’ ديدج لاقن فتاه نوينيسص نوسسدنهم ركتبا
يذلا ديدجلا لاقنلا فتاهلا زاهج ،هيلع سشيوسشتلا
’ لود ةدع يف هقيوسست يف أادبو هعارتخا نع نلعأا
نويلم نم لقا يلاوح يأا ار’ود55 نع هنمث ديزي
لوخد رئازجلا اهنمو لودلا بلغأا تعنم امنيب ميتنسس
دبع لاق ،ديدجلا عارتخ’ا ليسصافت يفو ،نيرهسش لبق تردسص كرامجلل ةميلعت يف ،فتاهلا اذه
،ENOHPNYM ىمسسي زاهجلا اذه» ،نارهو نم ةلاقن فتاوه قيوسست ةكرسش بحاسص يداب زيزعلا

نيسصلا يف ةسصخرم ريغ تاسشرو يف عنسصي زاهجلا نإاف ثدحتملا بسسح عاسشي ام سسكع ىلعو
فتاهلا ةركف نمكت ثدحتملا فاسضأاو ،«هتروطخ ببسسب لوادتلا نم عونمم وهو ،دنهلاو ادنلياتو
سشيوسشتلا حبسصي يلاتلابو ت’اسصت’ا جاربأاب هطبرت يتلا هتابذبذ نم رارمتسساب ريغي هنأا يف لاقنلا

يف هتروطخ يف طقف نمكت ’ فتاهلا اذه قيوسست عنم ببسس نأا ثدحتملا راسشأاو ،Óيحتسسم هيلع
.ةريطخ ىرخأا ةينوناق ريغ ةطسشنأا يف هلامعتسسا ةيناكمإا ببسسب لب تاناحتم’ا ءارجإا ءانثأا

داشسفلا نم ناث لشصف
دعاقتملا ءاوللا نكي مل
مهتب هتمكاحم ةيراجلا
،لماه ينغلا دبع داسسف
ةبرسض هيتأات نأا رظتني

،راردأا ةي’و نم ةديدج
و˘˘سضع مد˘˘˘ق نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دعاقتملا ءاوللا بعÓت
ي˘عا˘ن˘˘سصلا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ه˘ل˘˘خد˘˘تو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
ل˘جر ن˘˘م4 ح˘لا˘˘سصل
م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م لا˘˘م˘˘عأ’ا

ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘بأا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘حاو
˘ما˘ق ا˘م˘ك ،ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
يلاو ىد˘ل ط˘سسو˘ت˘لا˘ب
د˘حأا ن˘كم˘ت˘ي˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسأا

لوسصحلا نم ه˘ي˘بر˘ق˘م
سضارأا ىلع لوسصحلل هل رخآا لخدت ىلإا ةفاسضإا ،يجيتارتسسا عقوم يف دوقو ةطحم ىلع
. ادبأا رمثتسسي مل ريبك يكنب سضرقو ،يحÓفلا حÓسصتسسÓل ةسصسصخم
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لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘سضمر˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأا
لوح ينطو ءاقل لاغسشأا حاتتفا
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م رود»
يف مÓعإ’ا ل˘ئا˘سسوو ي˘ند˘م˘لا
نم ةيوعمجلا ةكارسشلا ليعفت
ي˘˘ن˘˘مأ’ا ي˘˘عو˘˘˘لا ر˘˘˘سشن ل˘˘˘جأا
«ةيميلقإ’ا تايدحتلا ةهباجمل
يفو ةمزاع رئازجلا نأا ،راسشبب

زيمتت يتلا ةنهارلا ةلحرملا لظ
ةرواجم نادلب اهب رمت تامزأاب

نم تايدح˘ت˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م ى˘ل˘ع
نامسض اميسس ،اندÓب مدقت لجأا
.نينطاوملا نمأاو هنمأا

سسي˘˘˘ئر را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘كأاو
ةكرحلاب فلكملا ةيروه˘م˘ج˘لا
ةينطولا ةيلا˘ج˘لاو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
نأا‘ نأا˘سشلا تاذ ي˘ف جرا˘خ˘˘لا˘˘ب
افيلحو اكيرسش دعي ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
كل˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
ز˘يز˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا
عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م ط˘˘˘˘باور˘˘˘˘لا

ة˘ي˘عو˘تو ة˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
تا˘فآ’ا لو˘ح ا˘سضيأاو با˘ب˘˘سشلا

ا˘ه˘ن˘م ،ا˘م˘ي˘سس  ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةللسضملا رابخأ’او تاردخملا
.ةلودلا تاسسسسؤومب سسمت يتلا

اذه يف نوكراسشملا لوانتو
هلاغسشأا تلسصاو˘ت يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

رود˘لا د˘حاو مو˘ي راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف مÓعإ’ا لئا˘سسو˘ب طو˘ن˘م˘لا

ةيوهجلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م
اهريغو ين˘مأ’ا ي˘عو˘لا ر˘سشنو

يف تسشقون يتلا اياسضقلا نم
ه˘تر˘˘سضح يذ˘˘لا ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
يلث˘م˘مو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نع عافدلل ةيرئازجلا ةكبسشلا

سسلجملا نمو ،ناسسنإ’ا قوقح
يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
د˘يد˘ع ي˘ل˘ث˘م˘مو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
تائيهلاو ةينطولا تايع˘م˘ج˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو

.ةحرتقملا ةيلاكسشإ’اب  ةينعملا

watan@essalamonline.com

ةيوعم÷ا ةكارسشلا ليعفت ‘ مÓعإ’ا لئاسسوو ÊدŸا عمتÛا تاسسسسؤوم رود زربأا

ةفاك ةهبا‹ ىلع ةمزاع رئاز÷ا :ناشضمرب هيزن
ةينمأ’او ةيميلقإ’ا تايدحتلا

خ.ةميسسن

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب فلكملا ةيروهمجلا سسيئر راسشتسسم ناسضمرب هيزن دكأا
تايدحتلا ةفاك ةهباجم ىلع ةمزاع نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر ةدايق تحتو رئازجلا نأا

.اهدودح اهدهسشت يتلا ةينمأ’ا اهنم اميسس ةيميلقإ’ا

نم سسيلو ةيملعلا ةنجللا سصخي ’ دود◊ا حتف نإا لاق
ةحسصلا ةرازو تايحÓسص

حاقل مÓتشسا ‘ رئاز÷ا رخأات يفني لاحر
يشسورلا «انوروك»

نيطروتملا ةبسساحمو ةيسضقلا يف قيقحت حتفب بلاطت «فاتسس»

تادايزو «تÓيف» ىلإا لوحتت ةيبرتلا عاطقل ةعبات تاراقع
ليجشستلا قوقح يف رانيد001ـب

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا لخاد ءابرغل ةيوشضوف تاءانب :واوزع ىيحي فلششلا «فاتشس»ـل يئ’ولا نيمأ’ا

سسا˘ي˘لا رو˘سسي˘فور˘˘ب˘˘لا ى˘˘ف˘˘ن
ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع لا˘حر
ر˘˘خأا˘˘ت ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو د˘˘سصر˘˘ل
حا˘˘ق˘˘ل مÓ˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘˘سسور˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
لبق حاقللا ملتسستسس ةموكحلا
مت ام˘ك يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن
 .هنع نÓعإ’ا

لÓخ سسمأا لاحر سسايلا لاق
ةيموي مورو˘ف ي˘ف ه˘ت˘فا˘سضت˘سسا
ةنجللا ءاسضعأا ’» هنإا ،«بعسشلا»
’و ةرازولا تاراطإا ’و ةيملعلا

نع اوثدحت ةحسصلا ريزو ىتح
،«حاقللا مÓتسس’ ددحم خيرات
ىلإا لسصيسس حاقللا نأا فاسضأاو
ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .يراجلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا و˘˘˘سضع ح˘˘˘سضوأاو
نأا ،انوروك ءابو دسصرل ةيملعلا
ةز˘ها˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

حا˘ق˘ل˘لا تا˘˘عر˘˘ج لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’
ىلإا اريسشم ،نينطاوملا ميعطتو
ى˘لإا لو˘سصو˘لا ي˘˘ه ة˘˘يا˘˘غ˘˘لا نأا

07 ة˘ب˘سسن˘ب ة˘ي˘عا˘م˘˘ج ة˘˘عا˘˘ن˘˘م
ةلمح حاجن ناب راسشأاو ،ةئاملاب
ةعا˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ىد˘ل ة˘ب˘˘سست˘˘كم˘˘لا
يف ءابولا ءاهتنا ينعي نيفاعتملا

1202. 
لاحر روسسيفوربلا زربأا امك

سصخي ’ دودحلا حتف رارق نأا
ن˘م سسي˘لو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

 .ةحسصلا ةرازو تايحÓسص
روسسيفوربلا دكأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م

ةنجللا و˘سضع يوا˘ي˘ه˘م سضا˘ير
سسوريف ةعباتمو دسصرل ةيملعلا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نا ،ا˘نورو˘˘ك
تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا تسسرد
ةيريرسسلا ةلحرملا دنع ةدمتعم
دامتعا مت ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا

يتلا تاحاقللا فينسصتل ريياعم
تا˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘لا ع˘˘م مءÓ˘˘ت˘˘ت
د˘ع˘ب ه˘نأا ى˘لإا ا˘ت˘ف’ ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يسسورلا حاقللا ءاج فينسصتلا
نيحاقللاب اعو˘ب˘ت˘م لوأا را˘ي˘خ˘ك
يد˘يو˘سس‐و˘ل˘غ˘ن’او ي˘ن˘˘ي˘˘سصلا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف «ا˘كي˘ن˘يز ار˘ت˘سسا»
 .ةثلاثلا

8 دينجت مت هنإا ،يوايهم لاقو
بسسح ،ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت ز˘˘˘كر˘˘˘م ف’آا
نو˘˘˘كت˘˘˘سس  ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا
را˘ب˘كو ن˘ي˘ن˘مز˘م˘لا ي˘سضر˘م˘ل˘˘ل
ةفاسضإا ،يبطلا مقاطلاو ،نسسلا
،ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا كÓ˘سسأ’ا دار˘فإا ى˘لإا

تغ˘ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نا˘ب ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
،حاقللا ءانتق’ ةريخأ’ا ةلحرملا

برقا يف ميعطتلا ةلمح ةيادبو
 .تقو

رئازجلا نأا ،روسسيفوربلا دكأاو
ةيمومع ةسسسسؤوم7471 تدنج
1451 ر˘ب˘ع ة˘˘عزو˘˘م ة˘˘يراو˘˘ج
،جÓ˘ع ة˘عا˘˘ق ف’آا6و ،ةيد˘ل˘ب
تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
61 اهددعو ىربكلا ةيعماجلا

ىلإا ةفاسضإا ،يعماج ىفسشتسسم
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘˘ط ةد˘˘حو071
نم ددع ربكا م˘ي˘ع˘ط˘ت نا˘م˘سضل
ةعانم ىلإا لوسصولل نينطاوملا

 .ةيعامج
يذ˘لا ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو

يف˘نا˘ج ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سس
لدعمب ،ةنسسلا ةلي˘ط ر˘م˘ت˘سسي˘سس
نأا انيبم ،سصخسش لكل نيتعرج
ةحئاج ةمزأا زواجتتسس رئازجلا

نامسض يف تحجن اذإا انوروك
نع ءاوسس ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ة˘عا˘ن˘م˘لا

 .ةيتاذلا ةعانملا وأا حيقلتلا قيرط
ةرور˘سض ى˘لإا يوا˘ي˘ه˘م ا˘عدو

ةظقيلاب يلحتلا يف رارمتسس’ا
لا˘ق˘ت˘نا ع˘ن˘˘م˘˘ل دود˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف رهظ يذلا ديدجلا سسوريفلا

يف سسوريفلا لوحت دعب لود3
ايقيرفإا بونج ،ايناطيرب نم لك
 .ليزاربلاو
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نيمأ’ا ،واوزع ىيحي فسشك
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئ’و˘˘لا
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
تافلم نع ،فلسشلاب «فاتاسس»
تاراقع ليوحتب قل˘ع˘ت˘ت دا˘سسف
ةي’ولاب ةيبرتلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت
،ةسصاخ تانكسسو تÓيف ىلإا
ي˘˘˘ف تادا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا

ابلاطم ،ليجسست˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف˘ب قا˘ي˘سسلا ي˘ف
نيطروتملا ةبسساحمو ةيسضقلا
 .ةيلمعلا يف

ي˘˘ف واوز˘˘˘ع ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي د˘˘˘كأا
را˘ق˘ع نأا ،«مÓ˘سسلا»ـل ح˘ير˘˘سصت

لخدمب دجاو˘ت˘م˘لا دو˘ل˘ي˘م جا˘ح
عاطقل عبات˘لاو ،ف˘ل˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب
دعب ايوسضوف ايح حبسصأا ،ةيبرتلا
تانكسس ءا˘ن˘ب˘ب سصا˘خ˘سشأا ما˘ي˘ق
كانه نأا ثدحتملا فاسضأاو .هيف
يف تانكسسلا نولغتسسي ءابرغ
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
قاي˘سسلا ي˘ف ار˘ي˘سشم ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
طمن يف رييغت ةيلمع ىلإا هتاذ
مده لÓخ نم تانكسسلا هذه
ةرسشابم بناج ىلا ،ءانبلا ةداعإاو
ل˘˘˘خاد ة˘˘˘يو˘˘˘سضو˘˘˘ف لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشا
اذ˘كو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا
ي˘˘ماز˘˘لا ن˘˘كسسم لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ماق نيأا ،سسن˘ت ي˘ف ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘ب
لزا˘ع راد˘ج ءا˘ن˘˘ب˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشا
ح˘˘سضاو قر˘˘خ ي˘˘˘ف  ن˘˘˘كسسل˘˘˘ل
 .نوناقلل

،«فا˘˘˘تا˘˘˘سس» تبر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
اذكو ةيبر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘ق˘فاو˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ير˘يد˘م
يوسضوفلا ءانبلا ىلع ،ةي’ولاب

ل˘˘˘˘خاد ءا˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا

لولج ةنمو˘م ة˘ط˘سسو˘ت˘م رار˘غ
يف اذكو ،سسابع د’وا ةيدلبب
ىدأا ام ،دمحم سشابط ةيئادتبا
ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئ’و˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةبلاطملل «فاتا˘سس» ن˘يو˘كت˘لاو
هؤوانب مت ام مدهب تارارق ذاختاب
ةبسساحمو ةيعرسش ريغ ةقيرطب
 .ةيلمعلا هذه يف نيطروتملا

يئ’ولا ن˘ي˘مأ’ا ف˘سشك ا˘م˘ك
ةيبرتلا لامعل ةلقتسسملا ةباقنلل
دا˘سسف ا˘يا˘سضق ن˘ع ن˘يو˘˘كت˘˘لاو
7102 ل˘ب˘ق ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ىر˘خأا

نأا افيسضم ،ةقلاع تافلم تناك
بتكملا قيرط نعو «فاتاسسلا»
مت ،ةين˘طو˘لا ة˘نا˘م’او ي˘ئ’و˘لا
تافلم ثÓث نم رثكأا ليوحت
عاطق يف داسسفلا ةهبسشب قلعتت
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ف˘ل˘سشلا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
ةسصاخلا تاقحتسسم˘لا ة˘ي˘سضق»
فيظوتلاب ةسصاخ «تاقباسسملاب
هذ˘ه م˘ظ˘ن˘ي رو˘سشن˘م را˘˘طا ي˘˘ف
ة˘م˘ي˘ق˘لا دد˘ح˘يو تا˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا
ةهجلا اهسضب˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يف ،حسشرتم لك نع ةيسصولا
رمأ’ا قلعت ام ءاوسس ةقباسسم يا
فيظوتلا وأا ةيلخادلا ة˘ي˘قر˘ت˘لا˘ب
لÓ˘خ ه˘نأا ح˘سضوأاو .ي˘جرا˘خ˘˘لا
61027102 تاو˘˘ن˘˘سسلا

ةيسصولا ةهجلا تناك ،8102
بسسحو ،غلابم ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ت
ي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘˘لا تار˘˘يد˘˘ق˘˘ت
فا˘سضت تنا˘ك د˘ق˘ف ،«فا˘تا˘˘سس»
ةدايز جد001 ةميقب تادايز

˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي  ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ع
«فاتاسس» تددجو .ةقباسسملل
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةبلاطم
ي˘ف ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘سضب
لÓخ نم كلذو ،داسسفلا تافلم
لجأا ن˘م ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يا
تاءانبلا لاغسشا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘ل˘عو ة˘يو˘سضو˘ف˘لا

ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع ق˘فار˘˘م
ة˘ي˘سضق بنا˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
تا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز˘˘˘لا
اه˘ل˘مأا ن˘ع ة˘بر˘ع˘م ،ل˘ي˘ج˘سست˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
.فلملا اذ˘ه ة˘ل˘ح˘ل˘ح˘ل عا˘ط˘ق˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘نأا ،«فا˘تا˘سس» تد˘˘كأاو
تاف˘ل˘م˘لا ل˘ك ح˘ت˘ف˘ل داد˘ع˘ت˘سسا
ا˘ق˘فو ا˘ه˘ت˘سشقا˘ن˘م˘˘ل ،ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
دعب كلذو ةحاتملا تاناكمإÓل
ىلع ديد˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا بي˘سصن˘ت
.ةي’ولاب ةيبرت˘لا ة˘ير˘يد˘م سسأار
حتف يف ا˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع تن˘ل˘عأاو
ةمدخ لجأا نم ،ةديدج ةحفسص
 .ةماعلا ةحلسصملا

د˘˘م˘˘ح˘˘م ى˘˘ه˘˘نأا ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزو  طو˘˘˘ع˘˘˘جاو
ةيبرتلا ر˘يد˘م ما˘ه˘م ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
يوطع فلسشلا ةي’ول ميلعتلاو
نم ةليلق عيباسسا دعب اذهو دباع
ى˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ل˘يو˘ح˘ت
ى˘ل˘ع كلذو ،د˘يد˘ج˘˘لا ا˘˘هر˘˘ق˘˘م
لتكت هعفر يذلا بلطلا ةيفلخ
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘با˘ق˘˘ن
ايلع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا
 .دÓبلاب
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م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو تسصخر
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
حامسسلا لجا نم تاع˘ما˘ج˘ل˘ل
ن˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘غ˘ت˘م˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
،تا˘سشقا˘ن˘م˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’ا
ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما ءار˘˘˘جإا

تقو ي˘ف ة˘سشقا˘ن˘م ة˘ج˘مر˘˘بو
.رياغم

ه˘˘˘نأا ةرازو˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘سضوأاو
يف ةبلطلا قح قيلعت نكمي
قاروأا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘˘˘˘ط’ا
ة˘قر˘ف˘لا ل˘ب˘ق ن˘م نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا
بسسح ،ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘غاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
هذه يف ةيح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
حيحسصت عسضو م˘ت˘يو ة˘لا˘ح˘لا
ط˘ي˘ق˘˘ن˘˘ت م˘˘ل˘˘سسو ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن
،ناحتما لكل ةبسسنلاب لسصفم
نع ابوجو ةبل˘ط˘ل˘ل نا˘ن˘ل˘ع˘يو
ةلي˘سسو ل˘كبو ر˘سشن˘لا ق˘ير˘ط
ةلا˘ح ي˘فو .ة˘ي˘م˘قر ة˘ي˘مÓ˘عا
وا نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا

بلاطلا حنمي ةرربم ةسشقانم

ليدب ناحتما ءارجإا يف قحلا
ة˘سشقا˘ن˘م˘لا ة˘ج˘مر˘˘ب ةدا˘˘عا وا

ديدحتو اهميظنت متي نا ىلع
ةقر˘ف˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘م˘ه˘ي˘ل˘كسش
عم رواسشت˘لا˘ب ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
.ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يرادإ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

با˘ي˘غ˘لا ت’ا˘ح˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
ةرهاقلا ةوقلا يعاودب ةرربملا
ةدعل اهدامتعا متيف ،ةلوبقملا
،سضر˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سسأا
ريخسست وا دكؤوملا ءافسشتسس’ا
لبق نم هءاعدتسسا وا ينعملا
ةافو وا ،ةيمومعلا تاطلسسلا
،ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا جاوز ،لو˘˘˘سص’ا

اهلك ،ةموم’او ةوب’ا ةلطع
ةفاسضا ،مايا3 ةدم اهل حنمي
ببسسب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘لا

رربم عنام ثودح ،91ديفوك
ميلعتلا ةسسسسؤوم˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
لئاسسوو طاسشن قيلعت يلاعلا
.دودحلا قلغو لقنلا

ـه.داوج

›اعلا ميلعتلا ةرازو اهتهجو ةميلعت بسسح
تاعما÷ا ءاسسؤورل يملعلا ثحبلاو

يعاودب ÚبيغتŸا ةبلطلل ةليدب تاناحتما
ةلوبقŸا ةرهاقلا ةوقلا

جحلل ينطولا ناويدلا
:ةرمعلاو

ت’اكولا بلغأا
نم تنكمت ةيحايشسلا
اهقوقح عاجرتشسا
جحلل ينطولا ناويدلا دافأا
بلغأا نأا ،سسمأا ةرمعلاو
تنكمت ةيحايسسلا ت’اكولا

ازربم ،اهقوقح عاجرتسسا نم
دادعتسس’ا نامسض ىلع هسصرح

ةدوعل يئارجإ’او يرادإ’ا
حتف دعب ةرمعلا تÓحر
.يوجلا لاجملا

نأا ناويدلل نايب حسضوأاو
نكمت نع ترفسسأا هتادوهجم
ةيحايسسلا ت’اكولا بلغأا
عاجرتسسا نم ةسصخرملا

تاءارجإ’ا قفو اهقوقح
كلذو اهب لومعملا ةينوناقلا

عم قيثولا قيسسنتلا بقع
تاهجلاو ءاكرسشلا فلتخم
ةيبرعلا ةكلمملا يف ةينعملا
فلتخم اذكو ةيدوعسسلا
يف ةلماعلا ناريطلا تاكرسش
يف نيرمتعملا لقن لاجم
حلاسصم ترسشاب امك .رئازجلا
-نايبلا فيسضي -ناويدلا
فلتخم عم ت’اسصتا ةلسسلسس«
نطولا جراخ ءاكرسشلا

ت’اكو اسصوسصخ ،هلخادو
لجأا نم رافسسأ’او ةحايسسلا

يرادإ’ا دادعتسس’ا نامسض
ةدوعل ةيزهاجلاو يئارجإ’او
حتف دعب ةرمعلا تÓحر
ةرورسض عم ،يوجلا لاجملا
هرارقإا متيسس امب ماتلا مازتل’ا

راطإا يف ةيزارتحا ريبادت نم
سصاخلا يحسصلا لوكوتوربلا

91-ديفوك ةحئاج ةهجاومب
تاهجلا ةفاك عم قيسسنتلاب
،ددسصلا تاذ يفو .«ةلسصلا تاذ
ةدوعلا عباتي» هنأا ناويدلا دكأا
ةرمعلا طاسشنل ةيجيردتلا

تنكم يتلاو ةسسدقملا عاقبلاب
ةدوع نم ىلاعت هللا دمحب
تيب ىلإا نيعاسسلاو نيفئاطلا
فقوتلا دعب كلذو مارحلا هللا
هتسضرف يذلا ليوطلا
ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا
ةحئاج راسشتنا بقع ةذختملا

سسرام ذنم91-ديفوك
.«مرسصنملا

خ.ةميسسن



هترسشن ةرازولل نايب حسضوأا
عقاوم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘يزو نأا كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف
طرافلا سسيمخلا موي لبقتسسا
ة˘˘يرازو˘˘لا ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
طيسسو عم قبسسم قيسسنتبو
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تاينواعتو يندملا عمت˘ج˘م˘لا
ن˘م ل˘˘كل نا˘˘ي˘˘عأاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
جرب نع ملك042 تواهيهت

،يز˘ي˘لإا ة˘ي’و˘ب سسيردإا ر˘م˘˘ع
فودنت ةي’و لسسعلا مأا ةيدلب
تار˘م˘ث˘ت˘سسم ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
.«ةيدملاو ةليسسملاو

نأا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو
ءاقللا اذه لÓخ عمتسسا راطع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘سشنا ى˘˘لإا

لو˘˘ح ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج تب˘˘سص ي˘˘ت˘˘لاو
د˘يوز˘ت˘لاو ط˘بر˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ة˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
.لظلا قطانمب لفكتلا

هذ˘ه ل˘ك ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘بو
ى˘لإا عا˘م˘ت˘سس’او تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

ةيفارغجلا عقاوم˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ىل˘ث˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ة˘سشقا˘ن˘مو
هذ˘˘ه˘˘ب ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةقا˘ط˘لا ر˘يزو د˘كأا ،ق˘طا˘ن˘م˘لا

يتلا «ةقلطملا ةيولوأ’ا» ىلع
هذهل عاطقلاو ةلودلا اهيلوت
نأا ةرورسض ازربم ،تايلمعلا
ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا» نو˘˘˘كت
ف˘ي˘˘سضي ،«ة˘˘م˘˘ئادو ة˘˘لا˘˘ع˘˘فو
.نايبلا

نايب راسشأا ،ىرخأا ةهج نم

ي˘م˘˘سشا˘˘ه˘˘لا نأا ى˘˘لإا ةرازو˘˘لا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو بو˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ج
نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
عامتج’اب قحتلا ،يعامتج’ا

مامتها˘ب ع˘م˘ت˘سسا ثي˘ح ا˘ق˘ح’
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
.ةحورطملا

ةسصرف ءاقللا اذه ناك امك
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘˘م رو˘˘˘سضح˘˘˘ل˘˘˘ل
نايعأ’او ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةسصاخلا م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا حر˘ط˘ل

،ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ب
.ةقاطلا ةرازو نايب فيسضي
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ةمئادو ةلاعفو ةعيرشس لول◊ا نوكت نأا ةرورشض ىلع ددشش

ةلودلل ةقلطم ةيولوأا ةقاطلا عيراششÃ لظلا قطانم طبر :راطع

خ.ةميشسن

تارمثتشسمو يندملا عمتجملا نع نيلثممب هعمج ءاقل لÓخ ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع دافأا
عاطقلا اهيلوي يتلا ةقلطملا ةيولوأ’ا ىلع نطولا نم تاي’و ةدع ربع ةيئان قطانمب ةدجاوتم ةيحÓف

.لظلا قطانمب لفكتلا جمانرب راطإا يف ةقاطلاب ديوزتلا ةيلمعل

51 ¤إا ةيشصخششلا ةمهاشسŸا ةبشسن عفر «دانأا» رارق دعب
ةرغشصم ةشسشسؤوم ءاششنإا ‘ ةئاŸاب

! رخبتت ةيت’واقŸا معد عيراششم ‘ Úلاطبلا مÓحأا
‘ رظنلا ةداعإاب بلاطت ةينهمو ةيبابشش تامظنم

عيراششŸا يوذ بابششلل ةدافتشس’ا طورشش
تائŸا ءاششنإا نود لوحيشس موشسرŸا :Úيابور

ةرغشصŸا تاشسشسؤوŸا نم
ةينطولا تامظ˘ن˘م˘لا تد˘ق˘ت˘نا

ةبسسن عافترا ،ةينهملاو ةيبابسشلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘˘لا
معد زاهج اهلومي يتلا عيراسشملا
،اقبا˘سس «جا˘سسنأا» وأا ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا

51 ىلإا ةئا˘م˘لا˘ب10 ة˘ب˘سسن ن˘م
طر˘سشلا اذ˘ه ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
حاجن يف اريبك اقئاعو ايزيجعت
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا تارا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا

.ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا تلا˘˘ق

اهل نايب يف ةينهملاو ةيبابسشلا
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» تع˘ل˘˘طا

ام ريبك ءايتسساب تقلت اهنأا هنم
مقر يذيفن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ه˘ل˘م˘ح
61 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا473‐02
لد˘ع˘ي يذ˘˘لا0202 ر˘ب˘م˘˘سسيد
مقر يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘لا م˘م˘ت˘يو
ربمسسيد6 يف خرؤوملا092‐30
طور˘˘سش دد˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو ،3002
يوذ بابسشلل ةمدقملا ةدافتسس’ا
م˘عد زا˘ه˘ج را˘طإا ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘لا

«جا˘سسنأا» ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘تو
ام يف ةسصاخ ،ايلاح «دانأا»و اقباسس
ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا طر˘˘سشب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
تاذ عيرا˘سشم˘لا ي˘ف ة˘ي˘سصخ˘سشلا
تعفترا يتلا ي˘ثÓ˘ث˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
01ىلإا ةئاملا˘ب10 نم اه˘ت˘ب˘سسن
بسسح ىلع ةئا˘م˘لا˘ب51و21و
ه˘ي˘ف د˘˘سسج˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
اذه نأا تربتعا ثيح ،عورسشملا
تطغ ةيز˘ي˘ج˘ع˘ت ة˘ب˘ق˘ع طر˘سشلا

اهب ءاج يتلا تايباجي’ا مظعم
ف˘لا˘سسلا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا
ةرثع ةرجح دعي هنا امك ،ركذلا
ي˘ج˘ير˘خ ن˘م ن˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ما˘˘مأا
ز˘كار˘مو د˘ها˘ع˘م˘لاو تا˘ع˘ما˘ج˘˘لا
ي˘ل˘ما˘حو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ءا˘سشنإا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

تدكأاو ،ةرغسصم˘لا م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م
اذه نأا ،هتاذ نايبلا يف تامظنملا
اروفن قلخي نأا هناسش نم رمأ’ا

ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا ه˘ل ن˘م ىد˘ل ار˘ي˘ب˘˘ك
ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا م˘لا˘ع ى˘لإا جو˘لو˘لا

معد ةزهجأاب ةناعتسس’اب Óبقتسسم
نأا ء’ؤوه لمأاي ناك ثيح ،ةلودلا
زاهج راطإا يف مهعيراسشم لومت
«جا˘سسنا» وأا ة˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘عد
م˘˘ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘م ق˘˘ل˘˘خ˘˘ل ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
طر˘سشلا اذ˘ه نأا ر˘ي˘غ ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
هنا امك ء’ؤوه روفن يف مهاسسيسس
ةيعامتجا لكاسشم هنع بترتيسس
حور ل˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘سسو ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قاو
سشاعنإا يف ةكراسشملاو ةردابملا

.ينطولا داسصتق’ا ءانبو
اذه ناف نايبلا سسفن بسسحو

مامأا اسضيأا اقئاع نوكيسس طرسشلا
ثع˘˘˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘˘عإا نودو˘˘˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘˘م
هيل˘عو ،ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م
تايعمجلاو تامظ˘ن˘م˘لا بلا˘ط˘ت
نايبلا يف‐ ةي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا
ةفسصبو ةيسصولا تاهجلا  ‐هتاذ
تا˘ي˘ب˘ل˘سسلا كراد˘ت ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ةدراو˘˘˘لا
يفاني ‐ اهبسسح‐ هنأ’ ،يذيفنتلا
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ي˘ف با˘ب˘سشلا جا˘مدإا˘ب ة˘ي˘سضا˘˘ق˘˘لا
ةورثلا قلخل ةيداسصتق’ا ةلداعملا

يداسصتقا جذومن و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لاو
د˘عاو˘سسب عو˘ن˘ت˘لا ه˘سسا˘سسأا د˘يد˘ج

تايسصوت يفاني هنا امك ،ةينابسش
ةر˘م˘ت˘سسم˘لاو ة˘م˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا كار˘˘˘˘سشإا ةرور˘˘˘˘˘سضب
ططخم ديسسجت يف نييعامتج’ا
يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ق’ا سشا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘نإ’ا

تاسسايسسلا مسسرو ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا تا˘ي˘ج˘تار˘ت˘سس’او
. اندÓبل

لوحيشس موشسرملا :نييابور
نم تائملا ءاششنإا نود
ةرغشصملا تاشسشسؤوملا
عو˘سضو˘م˘لا ى˘ل˘ع هدر ي˘˘فو

ن˘ي˘يا˘بور ى˘ف˘ط˘سصم بر˘غ˘˘ت˘˘سسا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ةبسسن عفر ،فرحلاو تاسسسسؤوملل
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘˘لا
ةلاكو اهم˘عد˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
فر˘ع˘ي ا˘م وأا ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘˘لا م˘˘عد
51 ة˘ب˘سسن ى˘لإا ا˘ق˘با˘سس جا˘سسنوا˘˘ب
’ اهتبسسن تناك ا˘مد˘ع˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
لاق ثيح ،ةئاملاب دحاولا ىدعتت
انك نحن «مÓسسلا» ـل حيرسصت يف
ذإاف ،ةئاملاب1 ةبسسن ءاغلإا رظتنن
ادكؤوم ،ةئاملاب51 ىلإا عفترت اهب
تايباجيا لمحي اذه موسسرملا نأا
ةمهاسسملا ةبسسن عفر طرسش نكل

نم رمأ’ا ،هتايباجيا ىلع ىطغ
تارا˘م˘ث˘ت˘سسا ل˘قر˘˘ع˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش
،رامثتسس’ا يف بغارلا بابسشلا

ي˘˘عا˘˘سسم ل˘˘قر˘˘ع˘˘ي كلذ ل˘˘ب˘˘˘قو
نويلم ءاسشنإ’ اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ي˘ف م˘ها˘سست ةر˘غ˘˘سصم ة˘˘سسسسؤو˘˘م
.ينطولا داسصتق’ا سشاعنإا

ف˘ي˘ك ثد˘ح˘ت˘م˘لا لءا˘˘سستو
ةعماجلا نم اثيدح جرخت باسشل
نيوكت زكرم نم وأا دهعم نم وأا
نويلم051 هت˘م˘ي˘ق ا˘م ع˘فد˘ي نأا
عورسشم يف ةم˘ها˘سسم˘ك م˘ي˘ت˘ن˘سس
سسفنو ،؟ Óثم ميتنسس رايلمب ردقي
اسضيأا يفرح˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ءي˘سشلا
ه˘مو˘ي تو˘ق كل˘م˘˘ي ’ د˘˘ق يذ˘˘لا

ع˘م ن˘هار˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
اهب رمت يتلا ةيحسصلا فورظلا
را˘سشت˘نا ءار˘ج م˘لا˘ع˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
‐بسسحو،91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف
تقلت ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نا˘ف ‐ن˘ي˘يا˘بور
تاي’ولا لك نم ةديدع ىواكسش
ن˘ع اور˘ب˘ع با˘ب˘˘سشلا فر˘˘ط ن˘˘م
غل˘ب˘م˘لا اذ˘ه دا˘ج˘يإا ن˘ع م˘هز˘ج˘ع
ةلا˘كو˘لا اود˘سصق ا˘مد˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘كلا
Óسسرتسسم ،معدلا نم ةدافتسسÓل
يف ةبوعسص دجن انك قباسسلا يف»
ميتن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م01 ل˘ي˘سصح˘˘ت
ةيسصخسش ةمهاسسمك دعت يتلاو
ـب نآ’ا كلاب امف ةئاملاب1 رادقمب
افيسضم ،«مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م051
001 ى˘˘ت˘˘ح ق˘˘ل˘˘خ˘˘ن ن˘˘˘ل اذ˘˘˘كه
. ةرغسصم ةسسسسؤوم

ثدحتملا حرط ىرخأا ةهج نم
تادعملا عيزوت راسصتقا ةيسضق
ىلع نيل˘سصا˘ح˘لا با˘ب˘سشلا ى˘ل˘ع
تا˘˘سسسسؤو˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘عد˘˘˘لا

اراكتحا هربتعا ام وهو ،ةددحم
ةيمومعلا تاقفسصلا نوناق يفاني
مامأا لاجملا حتف ردجأ’ا نم ناكف
ق˘ل˘خ فد˘ه˘ب تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
حا˘ج˘ن ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.‐ثدحتملا ‐لوقي تارامثتسس’ا

ز.صسواط

0202 نم ىلوأ’ا رهششأا01 يف رقبلا محل نم رئازجلا تادراو ر’ود نويلم221
ءارمحلا موحللا داريتشسا قيلعت ءارج ايونشس ر’ود نويلم002 نم ديزأا ريفوت وحن

راعشسأ’ا رارقتشسا نامشض فدهب

ناشضمر لÓخ جاجدلا نم نط فلأا06 ـب ةينطولا قوشسلا قارغإا

ريدملا مغÓ˘سشو˘ب د˘لا˘خ لا˘ق
يف ةيجرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ديمجت ءارجإا نا ،ةراجتلا ةرازو
يذلا ءارمحلا موحللا داريتسسا
ي˘ثÓ˘ث˘لا ذ˘ن˘م ةرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘قأا
رفو˘ي˘سس ،0202 ة˘ن˘سسل ر˘ي˘خأ’ا

002 ن˘م ر˘ث˘كأا ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع
.ايونسس ر’ود نويلم

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ةرازو يف ةيجرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
يفحسص حيرسصت يف ،ةراجتلا
ةراجتلا ةرازو تردسصأا» Óئاق
ةيلاملا يترازو عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ديمجتب يسضقي ارارق ةحÓفلاو
ءار˘م˘ح˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
فرعت يتلا ةدمجملاو ةجزاطلا
ةرفو مغر بلطلا يف اعافترا
.«ةيلحملا قوسسلا يف جوتنملا

تاذ ي˘ف م˘غÓ˘سشو˘ب ع˘˘با˘˘تو
لخدي رارقلا اذه» نا قايسسلا
دار˘ي˘ت˘سس’ا د˘ي˘سشر˘ت را˘˘طا ي˘˘ف
ةيلحملا تاجوتنملا ع˘ي˘ج˘سشتو
ي˘بر˘م تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسا

نيذلا نين˘م˘سسم˘لاو ي˘سشاو˘م˘لا
جتنم˘لا ة˘سسفا˘ن˘م ن˘م اورر˘سضت
رئازجلا نأا افيسضم ،«دروتسسملا

اهيدل ،نادلبلا لك رارغ ىلعو
ا˘ه˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘نا˘سسر˘ت
ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ح تاءار˘˘جإا» ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب
ا˘˘هز˘˘ج˘˘ع سضف˘˘خ˘˘ل «ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘˘م
نيجتنملا ةيامحل وأا يراجتلا
رطخب نوسسحي نيح نييلحملا
.ةيبنج’ا ةسسفانملا

اهمدق يتلا ماقر’ا بسسحو
رئازجلا تادراو نإاف مغÓسشوب
(ر˘ق˘ب˘لا) ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م
لÓخ ر’ود نويلم221 تغلب

ةنسس نم ىلو’ا رهسشأا ةرسشع
نويلم5.76 ا˘ه˘ن˘˘م0202
5.45و ة˘جزا˘˘ط مو˘˘ح˘˘ل ر’ود
،ةد˘م˘ج˘م مو˘ح˘ل ر’ود مو˘ي˘ل˘م
يد˘عا˘سصت˘لا ى˘ح˘ن˘م˘لا ازر˘ب˘˘م
جوتنملا ةر˘فو م˘غر تادراو˘ل˘ل
عم سضراعتي ام وهو» يلحملا

.«ينطولا داسصتق’ا ةحلسصم
ةميق نا لوؤوسسملا ركذ امك

9102 ة˘˘ن˘˘سس ي˘˘ف تاردا˘˘سصلا
531) ر’ود نويلم012 تغلب
ة˘جزا˘ط مو˘ح˘ل ر’ود نو˘ي˘˘ل˘˘م
موحللا نم ر’ود نويلم57و
نويلم681 لباقم ةد˘م˘ج˘م˘لا
نم8102 ة˘˘ن˘˘سس ي˘˘˘ف ر’ود
نم ر’ود نويلم6.401 اهنيب
نويلم4.18و ةجزاطلا موحللا

راسشأاو.(ةدمجملا موح˘ل˘لا ن˘م
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع نا ى˘˘لا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
تلاز’ ةيحلا راقبأ’ا داريتسسا

قوسسلا نيومتل ا˘ه˘ب ا˘حو˘م˘سسم
،«ءارمحلا مو˘ح˘ل˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

دج» ةيلمعلا هذه نا احسضوم
دار˘ي˘ت˘سسا˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م «ة˘˘ح˘˘بر˘˘م
مغÓسشوب اعدو.يئاهنلا جتنملا
ىلا ةبعسشلا هذه يف نيلماعتملا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا حور˘لا˘ب» ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘ن˘م ة˘يا˘م˘˘ح «ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
قوسس نيمأاتو ةيئارسشلا ةردقلل
.موحللا

ر.نوراه

ياور˘ط˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
ناويدل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ما˘˘ع˘˘˘نأ’ا ة˘˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘ت
نيو˘م˘ت م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،ن˘جاود˘لا
لÓخ ةي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا قو˘سسلا
ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش
لسصتسس جاجدلا نم تايمكب
52 ا˘ه˘ن˘م ن˘ط ف˘لأا06 ى˘لإا
،دمجملا جاجدلا نم نط فلأا

ي˘˘ف ‐ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا‐ لا˘˘˘قو
ناويدلا نأا ،سسمأا هل حيرسصت
هذ˘˘ه ق˘˘يو˘˘سست ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘˘سسي
نجاودلا نم ةريبكلا ةيمكلا

رهسشلا لÓخ يجيردت لكسشب
نا˘م˘˘سض» فد˘˘ه˘˘ب ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لا
ظافحلاو را˘ع˘سسأ’ا رار˘ق˘ت˘سسا

ة˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سشلا ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘كأا نأا د˘ع˘بو . «ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
مويلا دحل مت هنا لوؤوسسملا
ف’آا4 تقاف ةيم˘ك ن˘يز˘خ˘ت

ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘جاود˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط
ع˘با˘ت ح˘بذ˘م41 ىو˘˘ت˘˘سسم
نأا زربأا ،نطولا ربع ناويدلل
مدق ىلع يرجت تاريسضحتلا

هذ˘ه ر˘ي˘فو˘ت نا˘م˘˘سضل قا˘˘سسو
كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سس’ا تاذ ةدا˘˘˘م˘˘˘لا

ميركلا رهسشلا لÓخ عسساولا
نأا املع ،فورظلا نسسحأا يف
بسسح‐ عر˘˘˘˘˘سش ناو˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا

داد˘˘مإا ي˘˘ف ‐لوأ’ا ه˘˘لوؤو˘˘سسم
ةربتع˘م تا˘ي˘م˘كب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ن˘ع كي˘ها˘ن تي˘كا˘˘ت˘˘كلا ن˘˘م
ن˘م ىر˘خأا ةر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م˘لا تي˘كا˘ت˘˘كلا

كلذو ناويدلا ربانع ىوتسسم
ري˘فو˘ت ى˘لإا لو˘سصو˘لا فد˘ه˘ب

نجاودلا نم ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك
.ناسضمر رهسش لولح عم

ز.صسواط

رامثتشس’ا فيثكت ةطيرشش
تارداشصلا عيونتو صصاخلا

اومن عقوتي يملاعلا كنبلا
رئازجلا يف ايداشصتقا
ةئاملاب8.3 ةبشسنب

رعشس عافتراب تاعقوت
ار’ود24 ىلإا طفنلا

يف يملاعلا كنبلا عقوت
ريخأ’ا يداشصتق’ا هريرقت

اًيداشصتقا اًومن ،رئازجلا نع
ماع يف ةئاملاب8.3 ةبشسنب
لشصي نأا عقوت امك ،1202
ىلإا يرئازجلا طفنلا رعشس
1202 ماع يف اًر’ود24
ماع يف اًر’ود4.04 لباقم
0202.
يف يلودلا كنبلا دكأا

زواجت»ـب ةنونعملا هتركذم
عورششلا ،91-ديفوك ءابو
- ةيلكيه تاحÓشصإا يف

صشاعتن’ا نأا،«0202 فيرخ
يف يئزجلا يداشصتق’ا

طورششم2202و1202 يماع
يف ظوحلم صضافخناب
يلكلا داشصتق’ا ت’Óتخا

بلطلل حيرشص صشاعتنابو
جاتنإاو يلامجإ’ا يلحملا

،تاقورحملا تارداشصو
تابوعشص ىلإا رظنلاب نكلو
نوكت نأا يغبني ،ةينازيملا
ومنلل ةيشسيئرلا تاكرحملا
كÓهتشس’ا يه يداشصتق’ا

كلذكو صصاخلا رامثتشس’او
 .تارداشصلا

عقوتي هنأا ريرقتلا فششكو
ـب تاقورحملا جراخ اًومن
1202  ماع يف ةئاملاب6.3
يف ةئاملاب6- عقوت لباقم

جتان يلامجإاب0202 ماع
رايلم004.91ـب ردقي ماخ

لداعي ام وأا يرئازج رانيد
يكيرمأا ر’ود رايلم6.941
رانيد رايلم003.81 لباقم

ر’ود رايلم341 وأا يرئازج
.0202 ماع يف يكيرمأا

ز.صسواط



ة˘˘طر˘˘سشلا بقار˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا
تاذ لوؤوسسم سسابعلب ىسسوم
نأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
نمسض تردوسص تازوجحملا

ةقلعتم ةيئا˘ن˘ج ة˘ي˘سضق235
ر˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’او ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
،تارد˘خ˘م˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا
ةح˘فا˘كم قر˘ف ا˘ه˘تذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا
تف˘قوأا ي˘ت˘لاو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘˘سصخ˘˘سش487
ر˘سصق ة˘سسم˘خو ءا˘˘سسن سسم˘˘خ
.اياسضقلا هذه يف نيطروتم

تجلاع ،ةرتفلا تاذ لÓخو
012 ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘˘لا تاذ
ة˘م˘ير˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
191 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
يأا حا˘ج˘ن˘ب تج˘لو˘ع ة˘˘ي˘˘سضق
ام بسسح ،ةئملاب09 ةبسسنب
. ينمأ’ا لوؤوسسملا حسضوأا

نوناقلا مئارج سصخي اميفو
نمسض نم تجلوع دقف ،ماعلا

ةيسضق090.3 ةيسضق167.3
،ةئملاب28 ة˘ب˘سسن˘ب حا˘ج˘ن˘˘ب

يذلا ،هتاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا بسسح
يف عجارت ليجسستب اسضيأا دافأا

12 ة˘ب˘سسن˘ب رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
اثداح992 دد˘ع˘ب ،ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

اسصخسش21 ةافو يف ببسست
.نيرخآا263 ةباسصإاو

حلاسصم ةمهاسسم راطإا يفو
ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا نمأ’ا
سصو˘سصخ˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘˘ل
ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كمو د˘˘˘ح˘˘˘لا
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تم˘˘ظ˘˘ن د˘˘ق˘˘ف ،(91 د˘ي˘فو˘˘ك)

ةيسسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح925.2
هذ˘˘ه را˘˘سشت˘˘نا را˘˘ط˘˘˘خأا لو˘˘˘ح
برغ بو˘ن˘ج ر˘ب˘ع ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
.لوؤوسسملا تاذل اقفو ،دÓبلا

د˘˘ق˘˘ف ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
مدع ةفلاخم153.5 تيسصحأا
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘˘ترا

ىر˘خأا ة˘ف˘لا˘خ˘م516.11و
زجحلا ريبادتل لاثتم’ا مدعل
ع˘سضو بنا˘˘ج ى˘˘لإا ي˘˘ح˘˘سصلا

ةجارد698و ةبكرم986.2
تاذ ركذ امك ،رسشحملاب ةيران
ليجسست ىلإا راسشأاو .ردسصملا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م302.7
اهنم ،ةيراجتلا تاسسرام˘م˘لا˘ب
مدعب قلعتت ةفلاخم547.2
ة˘ي˘ن˘مأ’ا طور˘سشلا˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
˘مار˘ت˘حا مد˘ع˘ل ىر˘خأا912و
.ميق˘ع˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا د˘˘˘كأاو
ح˘لا˘سصم ع˘ي˘م˘ج نأا ة˘طر˘سشل˘ل
ي˘بر˘غ˘لا بو˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘طر˘سشلا
ةد˘˘ن˘˘ج˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘طو˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيعوت˘لا تÓ˘م˘ح ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
.نينطاوملا ةحسص ةيامحل

watan@essalamonline.com

5 1492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج11ـل قفاوملا1202 يفناج42دحأ’اثدحلا

ةيئانج ةيسضق235 نمسض تردوسص تازوجحملا

0202 يف يبرغلا بونجلاب جلاعملا فيكلا نم نانطأا5 نم رثكأا طبشض

ط.ةراسس

نم مارغ02.3و ةيلقعلا تارثؤوملا نم اسصرق853.715و جلاعملا فيكلا نم نط11.5 نع لقي ’ ام زجح مت
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةعباتلا ةسصتخملا قرفلا لبق نم دÓبلا برغ بونج ةقطنمب0202 لÓخ نيياكوكلا

.راسشبب ةطرسشلل ةيوهجلا ةيسشتفملل ةليسصح بسسح ،فودنتو راردأاو راسشب تاي’و

ثاحبأ’ا ةليسصف دارفأا نكمت
فاقيإا نم ،ةبانعب ينطولا كردلل
نوكتت ةيميل˘قإا ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘سش
نم نوردحن˘ي سصا˘خ˘سشأا5 ن˘م
طسشنت رئازجلاو ةبانع يتـي’و
ى˘لإا ى˘ط˘˘سسو˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م
يف ةسصتخم ةيقرسشلا تاي’ولا
ةرد˘خ˘م˘لا داو˘م˘لا ج˘يور˘تو ل˘ق˘ن
ةزاي˘حو ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’او
.ءاسضيب ةحلسسأا

نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘˘˘م بسسحو
كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
تمت ةيلمعلا نأا ،ةبانعب ينطولا

دارفأ’ تدرو تامولعم رثإا ىلع
سصاخسشا4 دوجو اهدافم ةيرسسلا

نيتيحايسس نيتب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
«سسيراي اتويوت» عون نم ىلوأ’ا

طسشنت «وتنا˘كي˘ب ا˘ي˘ك«ىر˘خأ’او
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع رو˘˘ح˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ماق نيأا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
ة˘ط˘خ ع˘سضو˘ب ة˘ل˘ي˘˘سصف˘˘لا دار˘˘فأا
نيترا˘ي˘سسلا ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا تسضفأا
44 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
دايز داو تباثلا دسسلاب اديدحتو
سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘م˘ه˘عا˘˘سضخإا د˘˘ع˘˘بو
ىلع روثعلا مت ةقيقدلا ةبقارملاو
ـب ردقت جلاعملا فيكلا نم ةيمك
لك مزر لكسش ىلع غلك294.2
ىلإا ةفاسضإا ،حئافسص5 اهب ةمزر
ةسسول˘ه˘م سصار˘قأا011 ز˘ج˘˘ح
زاغ ةروراقو نيسضيبأا نيحÓسسو
ريب˘ك ف˘ي˘سسو ،عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘سسم
تناك نيتب˘كر˘م ز˘ج˘حو م˘ج˘ح˘لا
،ةكبسشلا دارفأا لقن˘ت˘ل ل˘م˘ع˘ت˘سست
يلام غلبمو ،ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه6و
ـب ردقي عيبلا تادئاع نم ربتعم
ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘م ،جد004108
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
86و ةنسس72 نيب ام مهرامعأا
ي˘تـي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘˘ي ،ة˘˘ن˘˘سس
ن˘م ط˘سشن˘ت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

تاي’ولا ىلإا ىطسسولا تاي’ولا
رقم ىلإا مهدايتقا متيل ،ةيقرسشلا
نيبت مهعم قيقحتلا دعبو ةقرفلا

مهكيرسش سسماخ سصخسش دوجو
فرعتلا مت يذ˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
ة˘فا˘ك ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
مهقح يف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
تاهجلا ىلإا مهميدقت راظتنا يف
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ةدحو058 نم ديزأا طبسض
ةيلوحكلا تابورسشملا نم

سسارهأا قوسس يف
ن˘˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

قو˘سس ن˘مأا˘ب ع˘سسا˘ت˘لا ير˘سضح˘لا
ي˘ف ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،سسار˘هأا
رمعلا نم عبارلاو ثلاثلا دقعلا

ن˘˘م ةد˘˘حو816 ز˘˘˘ج˘˘˘ح ع˘˘˘م
اذ˘هو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘˘سشم˘˘لا

ةطرسشلا رسصان˘ع ما˘ي˘ق ر˘ثإا ى˘ل˘ع
ة˘ب˘قار˘م˘˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘ب
،ةتباثلا طاقنلا ىدحإاب تابكرملا

يقئاسس د˘حأا ن˘م بل˘ط در˘ج˘م˘بو
لث˘ت˘م˘ي م˘ل ،ف˘قو˘ت˘لا تارا˘ي˘سسلا

ذ’و ةطرسشلا رسصانع تاراسشإ’
رسصانع عم قيسسنتلابو ،رارفلاب
فيقوت مت ناديملا يف ةطرسشلا
فرط نم ركذلا ةفلاسس ةبكرملا

ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
رثع اهسشيتفتب ،عسساتلا يرسضحلا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘ب
يت˘لاو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
فلتخم نم ةدحو816 ـب تردق
عا˘˘سضخإا˘˘ب ،ما˘˘ج˘˘˘حأ’او عاو˘˘˘نأ’ا
ريفزلا ةيلمع ىلإا مهيف هبتسشملا

نأا نيبت ،ةيباجيإا ةجيتنلا تناك
متيل ركسس ةلاح يف امهنم نينثإا
ةثÓثلا مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ن˘مأ’ا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
.عسساتلا يرسضحلا

سس.مينسست

ةير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تأار˘ب
ةمÓسس نب ن’دع دئارلا ،ةديلبلاب
سشيجلا ناكرأا سسيئر لوكوتورب
ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم حلاسص دياق دهاجملا موحرملا
.اهلجأا نم عبوت يتلا مهتلا

نأا ،ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ردا˘˘سصم تدا˘˘فأا
ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘مÓ˘سس ن˘ب د˘˘ئار˘˘لا
لوح تاقيقحت حتف رثإا ،ايظفحت
ناك يذلا «ب.ق» دئارلا ةيسضق
ءاهتنا رثا ىلعو ،جراخلاب ابراه

ةمÓسس نب ةئربت مت تاقيقحتلا
.هيلإا تهجو يتلا مهتلا لك نم

نب ن’دع نأا ،ركذلاب ريدجلا
5891 د˘˘ي˘˘لاو˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس
،د˘ئار ة˘ب˘تر˘ب ير˘ئاز˘ج ير˘كسسع
تافيرسشتلا ريدم بسصنم لغسش
حلاسص دياق دمحأا لحارلا قيرفلل
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر
 .5102 ذنم يبعسشلا

ط.ةراسس

ىدل ةيروهمجلا ةباين تهجو
ي˘ف ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
نطاوم لك ىلإا ءادن ،ةمسصاعلا

عم لماعت وأا بسصن ةيحسض عقو
ىنكملا هللا دبع ةبيتوب مهتملا
ة˘با˘ي˘ن˘ل نا˘ي˘˘ب بسسحو.«ديحو»
عباتم مهتم˘لا نإا˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ليكو ةفسص لاحتنا ةّيسضق يف
نيسسح ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
بسصنلاو قي˘ق˘ح˘ت ي˘سضا˘قو ياد
.نييعي˘ب˘ط سصا˘خ˘سشأا ةد˘ع ى˘ل˘ع

ءادن ةيروهمج˘لا ة˘با˘ي˘ن ته˘جوو
ةّ̆ي˘ح˘سض ع˘قو سصخ˘سش ل˘ك ى˘˘لإا
م˘ه˘ت˘م˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت وأا بسصن
وأا ة˘ي˘ح˘سض وأا د˘˘ها˘˘سش ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
بتكم نم برقتلل هعم لماعت
ىلوأ’ا ةفرغلا قيق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
نم ءاسضيبلا رادلا ةمكحم ىدل
ء’دإ’ا وأا هاو˘كسش د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأا
.ةيسضقلا يف هتداهسشب

م.نتاف

ءاسضيب ةحلسسأاو تاردخملا نم غلك2 نم رثكأا زجح نم نكمت

ةبانعب ةريطخ ةيمارجإا ةكبشش طاششنل ادح عشضي كردلا

جراÿا ¤إا رافلا دئارلا ةيسضق لوح تاقيق– حتف رثإا ايظف– هفيقوت ”

حلاشص دياق قيرفلا لوكوتÈل ةءاÈلا
«ةمÓشس نب ن’دع»

ةيسضقلا يف مهتداهسشب ء’دإ’ا وأا مهاوكسش دييقتل نووعدم هاياحسض

ليكو ةفشص لاحتنا مرجب «باشصن» فيقوت
ياد نيشسح ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

ةرتفلا سسفن لÓخ قانتخا ةلاح12 يف ببسست

ةعاشس84 يف نيشصخشش ديبيو حاورأ’اب كتفلا لشصاوي تماشصلا لتاقلا

ةمسصاعلاب رئاز÷ا دجسسم مامأا ةنحاسش فارحنا

يداولا ‘ نارمع يديشس ةيدلبب ةطايع ةÒحبب قيرح بوششن

ريبادتلل ةفلاخم629 ليجسست
سسوريف راسشتنا نم ةيئاقولا

انوروك

04ـل يروف قلغ
ةمشصاعلاب Óحم
مايأا8 لÓخ

ةي’و نمأا حلاسصم تلجسس
ريبادتلل ةفلاخم629 ،رئازجلا
سسوريف راسشتنا نم ةيئاقولا

لÓخ (91-ديفوك) انوروك
ةيراجتلا ةطسشنأÓل اهتبقارم
ىلإا41 نم ةدتمملا ةرتفلا يف
ىلع مت ،يراجلا يفناج12
Óحم04ـل يروفلا قلغلا اهرثإا

،ىرخأا502 راذعإاو ايراجت
نايب سسمأا هب دافأا ام بسسح

نمأÓل ةماعلا ةيريدملل
.ينطولا

يف هنأا ،هتاذ ردسصملا حسضوأاو
ةيرودلا ةبقارملا ةيلمع راطإا
موقت يتلا ةيراجتلا ةطسشنأÓل
رئازجلا ةي’و نمأا حلاسصم اهب
ةيئ’ولا ةحلسصملا يف ةلثمم
،ميظنتلاو ةماعلا ةطرسشلل
نم ةيئاقولا ريبادتلل اعبت
انوروك سسوريف راسشتنا

تاذ تنكمت ،(91-ديفوك)
لÓخ نم حلاسصملا
اهتلجسس يتلا تايئاسصحإ’ا

41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ذاختا نم ،1202 يفناج12 ىلإا

ةينوناق ةيرادإا تاءارجإا ةدع
اهنم ةبقارملا تايلمعب ةسصاخ
ددعل ةبقارم ةيلمع0662
9532 ،تÓحملاو رجاتملا

فرط نم ةبقارم ةيلمع
ناجللاو ةطرسشلا حلاسصم
ددعو ةطلتخملا ةيئ’ولا
يف لثمتي ةلجسسملا تافلاخملا

ذاختا مت امك ،ةفلاخم629
ةيرادإا ريبادتو تاءارجإا ةدع
تلثمت تافلاخملا هذهل اعبت
قلغ ءارجإا04و راذعإا502 يف
.«ةيراجتلا تÓحملل يروف

م.ح

د˘ي˘˘سسكأا يدا˘˘حأا زا˘˘غ ىدوأا
ةعاسس84 لÓ˘˘خ ،نو˘˘بر˘˘كلا
ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘ي˘ح˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

،قانتخا ةلاح12 يف ببسستو
ةيريدملا هب تدافأا ام بسسح
سسمأا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
.اهل ةليسصح يف

نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخف
،يراجلا يفناج32 ىلإا12
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تما˘˘˘ق
تافاعسسإ’ا ميد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
اسصخسش12ـل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوأ’ا

زاغ مهقاسشنتسس’ ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م
نو˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘سسكأا يدا˘˘˘حأا
لئاسسو فلتخم نم ثعبنملا
مامحلا تا˘ن˘خ˘سسمو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا
تا˘˘ي’و ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةركسسبب تلخدت امك ،نطولا
نم ناغلبي نيسصخسش ليوحتل
ىلإا ةنسس42و ةنسس23 رمعلا

اي˘ق˘ل ،لÓ˘ج د’وأا ى˘ف˘سشت˘سسم
سسفنب امهممسست دعب امهفتح
.زاغلا

تسصحأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘مو
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
862 ،ا˘˘ه˘˘تاذ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘˘خ
رورم ثداوح لجأا نم Óخدت
ةد˘ع ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تع˘˘قو
30 ةا˘˘˘فو تف˘˘˘ل˘˘˘خ ،تا˘˘˘˘ي’و
892 ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإاو سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا
،رياغم قايسس يفو.ةروطخلا
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا و˘˘سسا˘˘ط˘˘غ ل˘˘خد˘˘ت
دعب مناغتسسم ةي’ول ةيندملا
ئطاسشب ديسص براق بÓقنا
،رسضخل يديسس ةيدلبب ةوادسس
سصخ˘˘˘سش ةا˘˘˘فو ن˘˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘˘سسأا

ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘سضب ر˘˘˘خآا ة˘˘˘با˘˘˘سصإاو
ر˘سصا˘ن˘ع ما˘ق ا˘˘م˘˘ك.سسفنتلا
ديعسص ىلع ،ةيندملا ةيامحلا
قئارح90 دا˘˘م˘˘˘خإا˘˘˘ب ،ر˘˘˘خآا

ىر˘خأاو ة˘ي˘عا˘ن˘سص ،ة˘˘ير˘˘سضح
،ناز˘ي˘ل˘غ ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
يد˘ي˘سس ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،نارهو ،ةنيط˘ن˘سسق ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
.ةلقروو سسادر˘مو˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس

تا˘طا˘سشن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
مت دقف ،(91‐ديفوك) سسوريف
سسيسسحت ةيلمع301 ءاسصحإا

،(ةيدلب86) ة˘˘ي’و71 ر˘ب˘ع
ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو ا˘ه˘ب تما˘˘ق
نم ،نينطاوملا ةدئافل ةيندملا
م˘˘هر˘˘ي˘˘كذ˘˘تو م˘˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘ح ل˘˘˘جأا
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
.يعامتج’ا دعابتلاو يحسصلا

تما˘ق ،كلذ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘بو
ةيلمع19ـب تاد˘˘حو˘˘˘لا تاذ
74) تاي’و01 ربع ميقعت
تآا˘˘سشن˘˘م تل˘˘م˘˘سش ،(ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو
م˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،عراو˘˘˘˘˘˘˘˘سشلاو
ةيامح نوع714 سصيسصخت
97 ،بترلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م
ةنحاسش64و فاع˘سسإا ةرا˘ي˘سس
،ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ءا˘ف˘طإا
.هتاذ ردسصملا حسضوي

م.ةزمح

قيرح سسمأا لوأا ةليل بسشن
ة˘ع˘قاو˘لا «ة˘طا˘ي˘ع» ةر˘ي˘ح˘ب˘ب
نارمع يديسس ةيدل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةر˘˘ئاد˘˘˘ب
ريغملاب ةيرادإ’ا ةع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل
031 ،غ˘ير يداو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب

ة˘م˘سصا˘ع بر˘غ لا˘م˘سش م˘ل˘ك
ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ك ،يداو˘لا ة˘˘ي’و
ةيامحلا حلاسصم نم ردسصم
.ةيندملا

د˘˘م˘˘˘حأا د˘˘˘ئار˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘˘جدا˘˘˘ب
قيرحلا نأا ،ةيندملا ةيامحلل
ءارسضخ تاحاسسم ىلع ىتأا

را˘ج˘˘سشأ’او تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
هذ˘ه˘ب ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ةردا˘˘ن˘˘لا
ةيمحم ربتعت يتلا ،ةريحبلا

ديدعلا تلخدت دقو ،ةينطو
ذا˘ق˘نإ’او ل˘خد˘ت˘لا قر˘˘ف ن˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةيرادإ’ا ةعطاقملاب ةي˘ند˘م˘لا
،ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خإ’ ر˘ي˘غ˘م˘لا˘˘ب
رر˘˘˘سضت ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست يذ˘˘˘˘لا

تمت ثيح ةعسساسش تاحاسسم
ةنسسلا ىلع ايئدبم ةرطيسسلا
حلاسصملا تحتف دقو .بهللا
اقيقحت ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
بوسشن بابسسأا ةفرعمل اينمأا

.قيرحلا اذه
ر.رجاه
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سسأايلا فرعت ’ سسوفن

دبع ررح˘م˘لا ر˘ي˘سسأ’ا با˘ت˘ك ن˘م فر˘سصت˘ب
‐ نوينيطسسلفلا ىرسسأ’ا) ةناورف رسصانلا
.(لامآاو م’آا
,نوجسسلا تفرع لافطأ’ا سضاير فرعأا نأا لبق
تسسلج ةسساردلا دعاقم ىلع سسلجأا نأا لبقو
فورحلا ظفحأا نأا لبقو ,ةرايزلا كبسش  مامأا
تادرفمو ,نوجسسلا ءامسسأا تظفح ةيدجبأ’ا
ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لا سشعأا م˘˘ل ,لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’او ن˘˘ج˘˘˘سسلا

ي˘ل˘خاد˘ب تر˘ب˘كو ,تر˘ب˘ك د˘ق˘ل˘ف ,ن˘ير˘خآ’ا˘ك
نوكأاسس يننأا ملعأا نكأا ملو ,ىرسسأ’ا ةيسضق
 .يرودب ريسسأا بيرق موي يف
رخآ’ نجسس نم اهديب ينذخأات يتدلاو تناك
ىوسس ايندلا هذه نم فرعي ’ ريغسص لفط انأاو
ةيؤورل ,نجسسلا تاباوب ىلع ليوطلا راظتن’ا

مل .أادبي نأا لبق يهتني ,ًاريسصق ًاتقو يدلاو
,هدي نم هرجت يمأا تناك يتلا ديحولا انأا نكأا
ريغسصلا يخأا ةقاسشلا ةلحرلا كلت يف انقفار لب
.روهسش ةدعب يبأا لاقتعا دعب ايندلا ىأار يذلا

,انردق ناك نجسسلاو رسسأ’ا نكلو ًايوسس انربك
رسشاعلا فسصلا يف بلاط وهو يخأا لقتعُا
نجسسلا يف هرمع نم تاونسس سسمخ يسضمُيل
ةيناث ةر˘م ه˘لا˘ق˘ت˘عا دا˘ع˘ُي م˘ث ,رر˘ح˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق
عم هلاقتعا ةرتف نمازتتو ,نيتيفاسضا نيتنسسل
,يلثم لقتعم يخأا نأا ُتملعو ,يلاقتعا ةرتف
,ًاعم انعمجي نأا ’اح ناجسسلاو نجسسلا نكلو
نيبو ينيبف ,ًاملأا ملأ’او ,ًارهق رهقلا داز امم
,هنيبو ينيب لوحت ةنفع ةبطر ناردج يخأا

.ىسسقأاو ىسسقأا نجسسلا لعج امم

ةسسمخ ماد رسسأا دعب نجسسلا نم يدلاو جرخ
,يخأاو يمأاو انأا هروزن انك نأا دعبو ,ًاماع رسشع
,يننوروزي ةراتف ,يمأا عم انروزي وه حبسصأا

.يخأا نوروزي  ةراتو
راغسصلا هلافطأاو ,ًارح حبسصا ريسسأ’ا يدلاو
امك تيقب نوجسسلا امأا ,ىرسسأا اوراسصو اوربك
.اهلخد نم رمعو نينسس لكأات ؛اهلاح ىلع يه
ًاماع رسشع ةسسمخ نجسسلاب يدلاو ىسضق
ماع ىرسسأÓل لدابت ةقفسص نمسض جرخو
يف ًاماع رسشع ةسسمخ انأا تيسضقو ,م5891
ي˘خأا ا˘˘مأا ,م4991 ما˘ع تجر˘خو نو˘ج˘سسلا
يتد˘لاو ا˘مأا ,تاو˘ن˘سس ع˘ب˘سس ةد˘م˘ل ن˘ج˘سسف
نم نرق عبر ةدمل نوجسسلا روزت تيقبف
.عاطقنا نود نامزلا

ةيسضق˘ل ي˘سسف˘ن ترذ˘نو ن˘ج˘سسلا ن˘م تجر˘خ
,مهفقاوم ,مهدومسص ,مهتاناعم بتكأا ىرسس’ا
يذلا بيذعتلاو ملظلا ,م˘ه˘سصسصق ,م˘ه˘برا˘ج˘ت
؛بسصاغلا لتحملا مئارج حسضفأاو ,هل اوسضرعت
,انب دمعتملا ىذ’ا قاحلا نع عروتي مل يذلا

هت’واحمو ,انبعسش ىلع ةلاع ىلإا انليوحتو
ة˘يد˘سسج˘لاو ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘ف˘سصت˘ل ة˘م˘ئاد˘لا
.ةئيطبلا ةيجيردتلا
,تانايبلاو ريراقتلاو ت’اقملا تائم تكرت
لعلو ,ىرسسأ’ا لوح تاسساردلا نم ديدعلاو
‐ نوينيطسسلفلا ىرسسأ’ا) باتك تبتك ام زربأا
نينأا هيف لسصوأا نأا ًادهاج تلواح (لامآاو م’آا
ريسسأ’ا انأا ,عمجأا ملاعلا ىلإا ةريسسأ’ا ةكرحلا
.ةناورف رسصانلا دبع ررحملا

قدينح دمحم فهر :ملقب

هنع جارفإ’ا موي يف ةرامع ركاشش ريشسأÓل يرادإ’ا ديدمت

يرادإ’ا لاق˘ت˘ع’ا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس تدد˘م
(ًاماع16) ةرامع ركاسش يدايقلا ريسسأ’ا قحب
ةثلاثلا ةرملل احيرأا بونج ربج ةبقع ميخم نم
ةجوز تلاقو .رهسشأا ةعبرأا ةدمل يلاوتلا ىلع
،موك تود «سسدقلا» عم لاسصتا يف ريسسأ’ا
لاقتع’ا نم هنع جارفإ’ا دعوم ناك مويلا»

ىلإا ءاج يرادإ’ا لاقتع’ا رارق نأا ’إا ،يرادإ’ا
نا˘كو ،ر˘ه˘ظ˘لا د˘ع˘ب ر˘فو˘ع ن˘ج˘سس ي˘ف ه˘م˘سسق
ةعاسسلا دنع هتقطنم طباسض لبق نم ًاعقوم
لÓتح’ا تارباخم نم ةلواحم يف ،ًارهظ21
ه˘سسف˘ن د˘ع˘ي نا˘ك نا د˘ع˘ب ،ه˘ي˘ل˘ع سصي˘غ˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لبق ديدمتلا رارق يتأاي ةداعلا يفف ،جارفإÓل

تا˘باذ˘ع ل˘سسل˘سسم ن˘م ءز˘˘ج اذ˘˘هو ،ما˘˘يأا ةد˘˘ع
:تفاسضأاو.«هتلئاعو ريسسأÓل يرادإ’ا لاقتع’ا
تاو˘ن˘˘سس ر˘˘سشع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘سضمأا ي˘˘جوز »
هنسس ربك مغرو يرادإ’ا لاقتع’ا يف اهمظعم
يرادإ’ا لاقتع’اب هفدهتسسي لÓتح’ا نأا ’إا
،يماقتن’ا ديدمتلا اذه ةجيتنو ،رمتسسم لكسشب

اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ج˘سسلا ةرادإا ىد˘ل ىر˘سسأ’ا ج˘ت˘˘حا
نأا راسشي.«يرسصنع˘لاو يزاز˘ف˘ت˘سس’ا د˘يد˘م˘ت˘لا
/81/5 خيراتب ةرامع يدايقلا لقتعا لÓتح’ا

معزب يرادإ’ا لاقتعÓل هليوحت متو ،م0202
روهزلا جرم يدعبم نم وهو يرسس فلم دوجو
.1991 ماع

احيرإ ‐يربصص ىفطصصم :ريرقت

«نؤمير» نجصس يف «انورؤك» صسوريفب ىرصسأ’إ فؤفصص نيب ةديدج تاباصصإإ ليجصست

نوباشصملا اههجاوي ةيشساقو ةيواشسأام عاشضوأا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘˘سصإ’ا داد˘˘˘عأا ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سست
نجسس يف ىرسسأ’ا فوفسص نيب «انوروك»
ثÓث تلج˘ُسس ثي˘ح ،عا˘ف˘تر’ا˘ب «نو˘م˘ير»
تاباسصإ’ا عومجم لسصتل ،ةديدج تاباسصإا

فو˘ف˘سص ن˘ي˘ب ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
اهÓعأا تناك ،(052) ةبارق ىلإا ىرسسأ’ا
ن˘ير˘سشت ر˘ه˘سش ي˘ف «عو˘ب˘ل˘˘ج» ن˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف
يدا˘˘˘˘˘ن ح˘˘˘˘˘سضوأاو .0202 ربم˘فو˘ن/ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ي˘سسا˘قو ة˘يوا˘سسأا˘م ًا˘عا˘˘سضوأا نأا ،ر˘˘ي˘˘سسأ’ا
نجسس يف (8) مسسق يف نوباسصملا اههجاوي
ه˘ت˘سصسصخ يذ˘لا م˘سسق˘˘لا و˘˘هو ،«نو˘˘م˘˘ير»

،نيباسصملا ىرسسأ’ا لزعل نوجسسلا ةرادإا
ى˘ندأا م˘يد˘ق˘ت نود ،م˘ه˘لز˘ع˘ب ي˘ف˘ت˘كت ثي˘ح
ىلإا ةفاسضإا ،مهل ةمزÓلا ةيحسصلا ةياعرلا
ن˘م د˘يز˘م˘لا بعو˘ت˘سسي د˘ع˘ي م˘ل م˘سسق˘˘لا نأا
نم ةلاح بب˘سس ا˘م˘م ،ن˘ي˘با˘سصم˘لا ىر˘سسأ’ا
ل˘ق˘ن د˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،د˘˘يد˘˘سشلا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا
«نومير»و «بقنلا» ينجسس نم نيباسصملا
يدان دكأاو .ةيسضاملا مايأ’ا رادم ىلع ،هيلإا
نم ديزملا ليجسست رارمتسسا نأا ،ريسسأ’ا
ءاّر˘ج سسا˘سسأا ٍل˘كسشب ن˘ع ج˘ت˘ن تا˘با˘˘سصإ’ا
يف نجسسلا ةرادإا اهتجهتنا يتلا ةلطامملا

ا˘م˘ي˘ف كلذ˘كو ،ىر˘سسأ’ا ن˘م تا˘ن˘ي˘˘ع ذ˘˘خأا
رسسفُي ام اذهو ،اهجئاتن نع نÓعإ’اب قلعتي
عمقو ليكنت ةادأا ىلإا ءابولا ليوحت ًاسساسسأا
ن˘م ة˘لا˘ح ن˘م ه˘ب˘ب˘سس˘ُت ا˘م˘ل ىر˘سسأ’ا ق˘ح˘˘ب
نم ةلمج ىلإا ةفاسضإا ،مهيدل قلقلاو رتوتلا
لزعلا اهنمو ،كلذب قلعتت يتلا قئاقحلا
نإا ،عباتو .مهيلع سضرُف يذلا فعاسضملا
ة˘ياور˘ل لÓ˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ةرادإا را˘˘كت˘˘حا
ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ر˘ب˘˘ع ،ءا˘˘بو˘˘لا

،ىرسسأ’ا ىلع مكحتلاو ةرطيسسلا تفعاسض
ةيحسصلا عاسضوأ’او ،تانيعلا جئاتن اهنمو

هجاوت يتلا تا˘بو˘ع˘سصلا ن˘م تم˘قا˘ف ،م˘ه˘ل
.ةينعملا ةيقوقحلا تاسسسسؤوملاو ،ىرسسأ’ا

تا˘ه˘ج˘ل ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘سسأ’ا يدا˘˘ن دد˘˘جو
ةيلودلا ةنجللا اهسسأار ىلعو سصاسصتخ’ا
ة˘ح˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو ،ر˘˘م˘˘حأ’ا بي˘˘ل˘˘سصل˘˘ل
حاقللا ريفوتب لÓ˘ت˘ح’ا ماز˘لإا˘ب ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةدياحم ةيبط ةنجل دوجو طرسشب ،ىرسسأÓل
ةليسسو ريفوت كلذكو ،هئاطعإا ىلع فرسشُت
ل˘ظ ي˘ف ،م˘ه˘˘يوذو ىر˘˘سسأ’ا ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘سصتا
،سسوريفلا ىودع راسشتنا رارمتسسا دعاسصت
.تارايزلا فقوتو ،مهلزعو

 :ينيطصسلفلإ ريصسأ’إ يدان

مهتايح ذاقنإ’ ايلود Óخدت بلطتي انوروكب نيباشصملا ىرشسأ’ا ددع عافترا
ىر˘سسأ’ا دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي
يف انوروك سسوريا˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
،عراسستم لكسشب لÓتح’ا نوجسس
ذنم تاباسصإ’ا ددع تزواجت ثيح
نم رثكأا ىلإا ءابولا راسشتنا ةيادب
ةرادإا تل˘ق˘ن ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘با˘˘سصإا (052)
ريسسأ’ا مايأا لبق لÓتح’ا نوجسس
(اًماع95) ةبعجلا بيذ زعملا دبع
ءاّرج ىفسشتسسملا ىلإا ،ليلخلا نم
ركذيو ،«انوروك» سسوريفب هتباسصإا
˘مو˘كح˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا نا
،ا˘˘ًما˘˘˘ع (02)و د˘بؤو˘م˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب
دحأا وه ،4002 ماع ذنم لقتعملاو
نو˘ج˘سس ي˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا
ةنمزم ا˘ًسضار˘مأا ي˘نا˘ع˘يو لÓ˘ت˘ح’ا
ل˘˘كا˘˘سشمو ط˘˘غ˘˘سضلاو ير˘˘˘كسسلا)

ماوعأا ةدع لبقو (بلقلا يف ةداح
نأا اًملع ،ةي˘غا˘مد ة˘ط˘ل˘ج˘ل سضر˘ع˘ت
ىرسسأ’ا يناث وه ة˘ب˘ع˘ج˘لا ر˘ي˘سسأ’ا
ىفسشتسسملا ىلإا مهلقن متي نيذلا

،«انوروك» سسوريفب ةباسصإ’ا ءاّرج
لسساب ريسسأ’ا لقن ىرج نأا قبسسو
ى˘˘˘˘لإا مر˘˘˘˘كلو˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م جا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ع
ةيانعلا يف لازي امو ،ىفسشتسسملا
ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ث˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
.«اكوروسس»
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سس يد˘˘˘ب˘˘˘ت ’و

ركذي مامتها يأا نوجسسلا تارادإاو
ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘يا˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ب
دد˘˘˘ع دا˘˘˘يدزاو ىر˘˘˘˘سسأ’ا طا˘˘˘˘سسوأا
نأا املع ،مهفوفسص يف تاباسصإ’ا

ى˘˘لإا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ىود˘˘˘ع لو˘˘˘سصو
ارط˘خ ل˘كسشي ،ى˘سضر˘م˘لا ىر˘سسأ’ا

نجسس ةرادإا تناكو .مهتايح ىلع
ذخأا لامكتسسا تسضفر دق «نومير»
،(1) مسسق يف ىرسسأ’ا نم تانيعلا

˘مو˘ق˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا ىر˘˘سسأ’ا تغ˘˘ل˘˘بأاو
رمأ’ا ،بيرق تقو يف اهلامكتسساب
ىرسسأ’ا قحب ةميرج لكسشُي يذلا

مهعسضوب خراسص لامهإا نع ربعيو
ذخأا يف ةلطامملا نأا ثيح ،يحسصلا
،ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن نÓ˘عإا ي˘فو تا˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ةطلاخملا ةرئاد عاسستا يف مهاسسي
تا˘با˘سصإ’ا دا˘يدزاو ،ىر˘سسأ’ا ن˘ي˘˘ب
.مسسقلا لخاد
ةيبلاغ نأا ددسصلا اذه يف راسشيو
،اًر˘خؤو˘م او˘ب˘ي˘سصُأا ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا

و˘˘هو (8) م˘سسق ى˘لإا م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن ىر˘˘ج
ةرادإا ه˘˘˘ت˘˘˘سصسصخ يذ˘˘˘لا م˘˘˘سسق˘˘˘˘لا
ىر˘سسأ’ا ل˘ق˘ن˘ل لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘˘سس
ةيلوأا تامولعم كانهو ،نيباسصملا
موقتسس نوجسسلا ةرادإا نأا ىلإا ريسشُت
لز˘ع˘ل ىر˘خأا ما˘˘سسقأا سصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘ب
عاف˘تر’ا ع˘م ن˘ي˘با˘سصم˘لا ىر˘سسأ’ا

.تاباسصإ’ا يف ديازتملا
ءار˘جإ’ا و˘ه ،ف˘عا˘سضم˘لا لز˘ع˘˘لا نإا
نوجسسلا ةرادإا هب موقت يذلا ديحولا
نود ،ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا ق˘˘ح˘˘ب
ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا تاءار˘˘جإا ى˘˘ندأا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ادع ،باسصملل ةبولطم˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

نم اهيف امب نوجسسلا ةينب نأا نع
ا˘ه˘نإا˘ف ،ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ل˘ي˘كن˘ت تاءار˘جإا

ىلإا هيف قلعتي ام لكو ءابولا تلّوح
ةلطامملا ةيلمع اميسس’ ،ليكنت ةادأا
تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا ي˘ف ةد˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىود˘˘ع لو˘˘سصو ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
لكسشُي يذلاو ،ىرسسأÓل سسوريفلا
.اهل لوأ’ا ردسصملا ناجّسسلا

ىر˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘سش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه تدا˘˘˘فأاو
ىرسسأا4 ة˘با˘سصإا˘ب ،ن˘يرر˘ح˘م˘˘لاو
01 مقر مسسق يف انوروك سسوريفب
نم رسشع عبارلا يف بقنلا نجسسب
ةريبك ةلاح راثأا ام ،يراجلا رهسشلا

ىرسسأا اهسشيعي قلقلاو طبختلا نم
دعب ماع لكسشب لقتعملاو مسسقلا
،ة˘˘ع˘˘برأ’ا تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا فا˘˘˘سشت˘˘˘كا

ن˘م د˘يز˘م˘لا دو˘جو ن˘م تا˘فو˘خ˘تو
.مسسقلا لخاد تاباسصإ’ا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نيي˘ندرأ’ا ن˘يدو˘ق˘ف˘م˘لاو ىر˘سسأÓ˘ل
ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا نو˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف

ةباسصإا ،يراجلا رهسشلا نم عباسسلا
سسور˘˘يا˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ندرأا ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سسأا
يثوغربلا هللا دبع :امهو «انوروك»
.يزوللا رئاثو
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس سضفر˘˘˘˘ت
م˘يد˘ق˘ت ،نآ’ا ى˘ت˘ح ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
«انوروك» سسوريف ّد˘سض تا˘حا˘ق˘ل˘لا
نيينيطسسلفلا نيلقتعملاو ىرسسأÓل
يف كلذو ،ةلتحملا اهنوجسس لخاد
ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘عر˘˘سشل˘˘ل خرا˘˘سص د˘˘ح˘˘ت
يلودلا نوناقلاو ،ناسسنإ’ا قوقحل
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا تارار˘˘قو ،ي˘˘نا˘˘˘سسنإ’ا
˘مÓ˘عإا ل˘ئا˘سسو تر˘كذو .ة˘ي˘˘لود˘˘لا
يلخادلا نمأ’ا ريزو نأا ،ةيليئارسسإا
رد˘سصأا ،ا˘نا˘حوأا ر˘ي˘مأا ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإ’ا
ر˘˘ه˘˘سشلا ر˘˘خاوأا ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
نوجسسلا ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ،ي˘سضا˘م˘لا
تام˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا ىر˘سسأ’ا ح˘ن˘م مد˘ع˘ب

«ا˘˘نا˘˘حوأا» ط˘˘برو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك د˘˘˘سض
حيراسصت ىلع لوسصحلاب ميعطتلا

حاتأا اميف ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
،حاقل˘لا ي˘ق˘ل˘ت نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم
مهيلع هعيزو˘ت أاد˘ب˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لاو
ةم˘ير˘ج» رار˘ق˘لا اذ˘ه ّد˘ع˘يو .ا˘ب˘ير˘ق
قوقح ليئارسسإا اهيف كهتنت برح
سسكعتو ،نوجسسلا لخاد ىرسسأ’ا

اهسسرامت يتلا ةيرسصنعلا ةسسايسسلا
نيتداملا نإا» ثيح .ىرسسأ’ا هاجت
فينج ةيقافتا نم (741)و (641)
ةلود اهي˘ل˘ع تع˘ّقو ي˘ت˘لا ،ة˘ع˘بار˘لا
ةياعرلا ميدقت˘ب ا˘ه˘مز˘ل˘ت ،لÓ˘ت˘ح’ا
ىرسسأÓل مزÓلا جÓعلاو ةيحسصلا
ىرسسأا مهرابتعا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود ل˘م˘ح˘ت˘تو ،«بر˘˘ح
ف’آا» ةايح نع ةلماكلا ةيلوؤوسسملا
ة˘سصا˘خ ؛نو˘ج˘سسلا ل˘˘خاد ىر˘˘سسأ’ا
رابكو ىسضرملاو ءاسسنلاو لافطأ’ا
يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘عو ،«ن˘سسلا

ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا تا˘ئ˘ي˘ه ة˘˘سصا˘˘خو
،ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
،يلودلا رمحأ’ا بيلسصلا ةمظنمو
تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو
نم ديزملا ةسسرامم ،ةسصسصختملا
ميدقتب حامسسلل»ـل ،اهيلع طغسضلا
ةن˘ج˘ل فار˘سشإا˘ب «ىر˘سسأÓ˘ل حا˘ق˘ل˘لا

مايقلا ىلع اهرابجاو ،ةدياحم ةيبط
ل˘˘˘ف˘˘˘كت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘كب

سسور˘˘يا˘˘ف ن˘˘م ىر˘˘سسأ’ا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ن˘م مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،ا˘˘نورو˘˘ك
،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لاو ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ىر˘سسأ’ا ة˘يا˘م˘ح˘ل

ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإاو ،م˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص
.رطخلاب ةددهم تحبسصأا

يلودلإ نؤناقلإ يف يعماج رصضاحم / لÓه ؤبأإ يلع يماحملإ :ملقب
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ةبعصشلإ هذه يف ايخيرات ةرؤهصشم نيغرصسم ةقطنم
نارهوب «سسوملبماب» ةهكافل رابتع’ا ةداعإا ةبرجت حاجن
ي˘ف ةدا˘م˘ح ي˘ل˘ع حÓ˘ف˘لا ح˘ج˘ن
ة˘˘ه˘˘˘كا˘˘˘ف˘˘˘ل را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عإا
،(يكلملا) «لاياور سسومل˘ب˘ما˘ب»
ة˘ي˘جذو˘م˘ن ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ار˘ي˘فو ا˘جا˘ت˘نإا تق˘ق˘ح ،نار˘˘هو˘˘ب
رامث˘لا هذ˘ه ن˘م ةد˘ي˘ج ة˘ي˘عو˘نو
نم ري˘ث˘كلا ا˘ه˘ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لا

ذ˘ن˘م تا˘ي˘سضم˘˘ح˘˘لا ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،تاو˘˘ن˘˘سس
،سسي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘تو˘˘˘بو ن˘˘˘ي˘˘˘غر˘˘˘سسم
ن˘ي˘ترو˘ه˘سشم˘لا ن˘ي˘ت˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
امبسسح ،ةبعسشلا هذه يف ايخيرات
.ةردابملا بحاسص ىدل ديفتسسا

اذ˘˘ه ة˘˘عارز ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت تط˘˘˘عأاو
ةيوتسشلا ه˘كاو˘ف˘لا ن˘م ف˘ن˘سصلا
،«عابنزلا»ب ايلحم فرعي اموأا
سسر˘غ لÓ˘خ ن˘م ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
ةلتسشم ىوتسسم ىلع ةتبن002
» حبار يسس» يح نم برقلاب
ميقلت مت ثيح ،نيغرسسم ةيدلبب
ة˘يدا˘ع˘لا «سسو˘مو˘ل˘ب˘ما˘ب» ةر˘م˘˘ث
فنسص يطعتل «رملا لاقتربلاب»
،«لا˘ياور سسو˘م˘ل˘ب˘ما˘ب» ى˘م˘سسي
ر˘ي˘ب˘كلا ه˘م˘ج˘ح˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي يذ˘لا

.ذيذللا هقاذمو يرئادلا هلكسشو
نم ةد˘ير˘ف˘لا ةردا˘ب˘م˘لا تق˘ق˘حو
نيتا˘سسب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘عو˘ن
رهت˘سشت ي˘ت˘لا ن˘ي˘غر˘سسم ة˘يد˘ل˘ب

ةسسارغب سصوسصخلا هجو ىلع
اريفو اجاتنإا «نيتنوميلك» لاقترب
نيمسسوملا لÓخ ةيلاع ةدوجبو
سسو˘م˘ل˘ب˘ما˘ب» ن˘م ،ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا

ة˘ي˘م˘كلا ترد˘ق ثي˘ح ،«لا˘ياور
وحنب مسسوم لك لÓخ ةجتنملا

يتلا رامثلا هذه نم اراطنق51
،تايسضمحلا ةلئاع ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ت
ةلئامو ةقيقر ةرسشقب زيمتت يتلا
لئاوسسلاب ةينغو رارفسص’ا ىلإا

ةعانسص ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ل˘م˘ع˘ت˘سستو
حÓ˘ف˘لا فا˘سضأا ا˘م˘ك ،ى˘˘بر˘˘م˘˘لا

لك» نأا ثدحتملا ركذو.ةدامح
ح˘ن˘م˘ت ة˘ه˘كا˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ةر˘˘ج˘˘سش
اذه نأا ثيح ،رامثلا نم راطنق
تا˘˘˘ي˘˘˘سضم˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا
زيم˘ت˘ي «ي˘كل˘م˘لا سسو˘م˘ل˘ب˘ما˘ب»
ه˘نأا ا˘م˘ك ،ةر˘م˘ث˘لا م˘˘ج˘˘ح ر˘˘ب˘˘كب
ريبكلا هجايتحا ثيح نم فلكم
ةجلا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘يودأ’او ةد˘م˘سسأÓ˘ل
ىلإا ا˘سضيأا جا˘ت˘ح˘يو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
.ةتبنلا ومنل ةبذعلا هايملا

اسسمحت رهظأا يذلا حÓفلا لاقو
هذه ريوطت ةلسصاوم يف اريبك
هنأا اهحاجن ءوسض ىلع ةبرجتلا

هذه ةسسارغ نوكت نأا مهملا نم
نع ةديعب تاحاسسم يف ةهكافلا

اذه يف ازربم ،ةحولملا رداسصم
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا» نأا دد˘˘˘˘˘سصلا
هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘عراز˘م˘˘لا
تاونسس ذنم كلذ اوكرت ةهكافلا
ةردن امهمهأا نم ،بابسسأا ةدعل
.«ةبذعلا هايملا

و˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م نا˘˘ك بلا˘˘غ˘˘لا ي˘˘˘فو
نوسسرغي ءامدق˘لا تا˘ي˘سضم˘ح˘لا

عون نم راجسشأا ةعبرأاوأا ةثÓث
ن˘ي˘تا˘سسب ط˘سسو «سسو˘م˘ل˘ب˘ما˘ب»
ةينقتلا هذه نأا ريغ ،تايسضمحلا
ديع˘ب ن˘مز ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
سسيليلتوبو نيغرسسم ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب
مل (ةي’ولاب تايسضمحلا بطق)
نيعرازملا فرط نم دمتعت دعت
،ثد˘ح˘ت˘م˘لا بسسح  ،ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا
نأا» ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع بر˘˘عأا يذ˘˘لا
نا˘˘˘ت˘˘˘سسب ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف سصسصخ˘˘˘˘ي
ةرجسش004 ى˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي
02 سسرغل ةحاسسم Óثم لاقترب
ى˘ل˘ع سسو˘م˘ل˘ب˘ما˘ب ن˘م ةر˘ج˘˘سش
.«لقأ’ا

ةرمث دئاوف نع رظنلا فرسصبو
ةيئاذغلاو ةيحسصلا «سسوملبماب»
سسرغ» ناف ةيبطلا اهسصئاسصخو
لخاد راجسشأ’ا نم فنسصلا اذه
تايسضمحلا رامث يقي نيتاسسبلا

ة˘ت˘ب˘ن˘لا نأا ثي˘˘ح˘˘ب تا˘˘فآ’ا ن˘˘م
سضارمأ’ا اهمجاهت يتلا ىلوأ’ا

ربتعي اذهو ،«سسوملبمابلا» يه
ار˘˘سشؤو˘˘م حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيئاقولا ةيامحلا ريفوت يعدتسسي
لاقتربلا لثم ىرخأ’ا راجسشأÓل
اذهلو ،فلتلا نم جوتنملا ذاقنإاو
ىلع نولبقي ءامدقلا ناك ببسسلا

ديسسلا لوق دح ىلع ،اهتسسارغ
،حÓفلا سسف˘ن مز˘ت˘ع˘يو.ةدامح
راجسشأا ميقل˘ت ي˘ف سصسصخ˘ت˘م˘لا
ع˘ي˘سسو˘ت «لا˘ياور سسو˘م˘ل˘ب˘ما˘ب»
نم فنسصلا اذه ةسسارغ ةحاسسم
ىعسسي ثيح ،ةيوتسشلا هكاوفلا
000.3و000.2 نيب سسرغ ىلإا
رظنلاب ،ةمداقلا ةنسسلا لÓخ ةتبن
هذه ىلع دادزا يذلا بلطلا ىلإا
،ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ ةهكافلا

نأا ىلإا قايسسلا اذه يف تفل ثيح
مهتوهتسسا دق نيحÓفلا نم ددع
ىلإا مهعفد˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا
.ةرمثلا هذه ةسسارغ ىلع لابقإ’ا

بحاسص ىعسسي راطإ’ا اذه يفو
هتبرجت ميمعت ىلإا ةردابملا هذه
لاقتربلا نيتاسسب ىوتسسم ىلع
كلذو ،سسلييل˘تو˘بو ن˘ي˘غر˘سسم˘ب
ة˘ق˘فار˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةسسارغ يف نيبغارلا نيحÓفلل
املع «لاياور سسوملبماب» ةهكاف
ادج ةليلق لظت ةيعونلا هذه نأا
.قاوسسأ’ا يف
يف اسضيأا ةدامح ديسسلا حجن امك
ر˘م˘لا نو˘م˘ي˘ل˘لا م˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةجيتنلا نوكتل يداعلا لاقتربلاب
ققح ثيح قاذملا ولح انوميل
اراطنق51 وحن˘ب رد˘ق˘ي ا˘جا˘ت˘نإا

مسسوملا لÓ˘خ ةد˘ي˘ج ة˘ي˘عو˘ن˘بو
لÓخ ةيم˘كلا سسف˘نو ي˘سضا˘م˘لا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع (9102‐8102)
.ن˘˘ي˘˘غر˘˘سسم˘˘ب ة˘˘ل˘˘ت˘˘سشم˘˘لا تاذ
ءايحإا ةداعإا ىل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘يو
يهو ،«نيم’» لاقترب نم ةيعون
.ولح قاذمب زاتمتو ادج ةميدق

م.ق

ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةي’و نمأا˘ب11لا يرسضح˘لا
غلك751 ز˘ج˘ح ن˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
˘مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م مار˘˘غ057و
ةحلاسص ريغ (نجاود) ءاسضيبلا
.كÓهتسسÓل

هنأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو
رثإا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت م˘ت
قيرطب ةيحايسس ةبكرم فيقوت

اهدوقي ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ل˘م˘ح

33 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش
روثعلا مت اهسشيتفت ىدلو ةنسس
.ةدسسافلا موحللا ةيمك ىلع
نأا˘˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘سضأاو
ا˘ه˘˘فÓ˘˘تإا م˘˘ت تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

حلاسصم عم قيسسنتلاب ايحسص
عم ةراجتلل ةيئ’ولا ةيريدملا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا

.ةعاسضبلا بحاسص دسض
م.إ

ةراجتلإ ةرإزو عم نواعتلاب ةعماجلإ هتنصضتحإ

  راردأاب يقيرفإ’ا رحلا لدابتلا ةقطنم لوح ىقتلم
نع رصضاحتلإ ةينقتب مرصصنملإ عؤبصسأ’إ ةياهن رإردأإ ةعماجب يقيرفإ’إ يرئإزجلإ يداصصتق’إ لماكتلإ ربخم مظن

،ىرخأ’إ لماكتلإ لئإدبو يقيرفأ’إ رحلإ لدابتلإ ةقطنم مامأإ يرئإزجلإ داصصتق’إ :نإؤنع تحت ةودن ،دعب
.ةراجتلإ ريزوو يملعلإ ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ ريزو نم لك ةياعرب

ة˘˘ت˘˘سس ةود˘˘ن˘˘لا تن˘˘م˘˘˘سضتو
ا˘ه˘ن˘م لوأ’ا ق˘ل˘ع˘ت روا˘ح˘م
ةقطنمل يفيرعت˘لا را˘طإ’ا˘ب
ي˘نا˘˘ث˘˘لاو ،ر˘˘ح˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

تا˘˘سسا˘˘كع˘˘ن’ا˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘لاو
ةقطنمل ةعقوتملا ةيومنتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ح˘˘˘لا لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا تادا˘˘سصت˘˘ق’ا

ل˘˘˘˘ماو˘˘˘˘عو تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘مو
ن˘م يدا˘سصت˘ق’ا ل˘ما˘˘كت˘˘لا

،رحلا لدابتلا ةقطنم لÓخ
دا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لاو
،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سسدا˘˘˘˘˘سسلاو سسما˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘سضيا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت قا˘فآاو ،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
لدابتلا ‐نواعتلا ) لماكتلا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘ق’ا (
تاذ لÓ˘خ ن˘م ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ةود˘ن˘لا تنا˘كو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
ف˘˘ير˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت
ي˘˘م˘˘ي˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإ’ا˘˘˘ب
لدابتلا ةقطنمل يميظنتلاو
تارر˘˘˘ب˘˘˘م زار˘˘˘بإاو ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ة˘˘˘حا˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هدو˘˘˘˘جو
ع˘قاو ة˘سساردو ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
اهتاموقمو ةينيبلا ةراجتلا

ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘يد˘˘ح˘˘تو
سصÓ˘خ˘ت˘سساو ،ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ةع˘قو˘ت˘م˘لا را˘ثآ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةقطنملل رئازجلا مامسضناب
ةي˘م˘ل˘ع˘لا لو˘ل˘ح˘لا م˘يد˘ق˘تو
جامدن’ا ريوطت ققحت يتلا

لود˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘لاو
ز˘يز˘ع˘ت ل˘ب˘سسو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا
تللكو ،ةي˘ق˘ير˘فإ’ا قو˘سسلا
ةل˘ق م˘غر حا˘ج˘ن˘لا˘ب ةود˘ن˘لا
سضع˘ب˘لا ىد˘ل تن˘لأا ق˘˘فد˘˘ت
ه˘ق˘فد˘˘ت مد˘˘ع د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف ه˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ناو
ر˘ي˘سس ي˘ف ا˘ق˘ئا˘ع ت’ا˘˘ح˘˘لا

تاود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م
نيب نم ناكو ،تايقتلملاو
ةود˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘ير˘˘˘˘طؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قيزر لا˘م˘ك رو˘سسي˘فور˘ب˘لا

ر˘ي˘ب˘خ˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
رو˘سسي˘فور˘ب˘لا يدا˘سصت˘˘ق’ا
سسأارتو د˘ي˘ج˘م˘لاد˘ب˘ع يد˘ق
ن˘ب رو˘سسي˘فور˘˘ب˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا
ربخم ريد˘م د˘م˘ح˘مأا ن˘يد˘لا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا ل˘˘˘ما˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
ةعماجب يقيرفإ’ا يرئازجلا
اميف ،ةودنلل مظنملا راردأا

نوناقلا ربخم ادغ مظنيسس
اقباسس مظن يذلا عمتجملاو
تاود˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا

˘˘ما˘˘يأ’او  تا˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لاو
رسضاحتلا ةينقتب  ةيسساردلا

حاج˘ن˘لا˘ب تل˘ل˘كو د˘ع˘ب ن˘ع
ناك يذلا رها˘ب˘لا حا˘ج˘ن˘لاو
ن˘ي˘ق˘با˘سسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ةر˘م˘˘ث
تح˘ت ا˘ي˘سسارد ا˘مو˘ي ،ا˘ه˘ن˘م
ءار˘ح˘سصلا ة˘ي˘سضق :ناو˘˘ن˘˘ع
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ق˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ر˘ي˘˘سصم˘˘لا

˘مو˘ل˘ع˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك
نم قرط˘ت˘ي˘سس ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ى˘لإا نو˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ
أادبم˘ل ي˘م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا را˘طإ’ا

ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لا ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ق˘˘˘حو
ي˘ف ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘جودزإاو
فر˘˘ط ن˘˘م كلذ ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت

عمتجملا ءاسضعأا نم سضعب
ءارحسصلا ةيسضقو ،يلودلا
تا˘ه˘جو˘ت˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ة˘ي˘سسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ل˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلا
تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يكيرمأ’ا سسيئرلا فارتعا
ةدا˘˘ي˘˘سسب بمار˘˘˘ت ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ءار˘ح˘سصلا ى˘ل˘ع بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
تا˘ي˘عاد˘ت اذ˘كو ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سضق ع˘˘˘قاو ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا

مويلا ريديسسو ،اهلبقتسسمو
ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ر˘˘يد˘˘م ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ةعماجب عمتجملاو نوناقلا
ليلمح رو˘سسي˘فور˘ب˘لا راردأا

نو˘كت˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف ح˘لا˘˘سص
ىنم ريسصن ينول ةروتكدلا

ةقسسنم ةريوبلا ةعماج نم
و اذ˘˘ه ،ي˘˘سسارد˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل
˘مو˘ي˘لا د˘ه˘˘سشي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘حا˘˘ج˘˘ن ي˘˘سسارد˘˘لا
 .هيقباسس نم لسضفأا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تم˘˘ظ˘˘˘ن
يمÓعإ’ا ىق˘ت˘ل˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
تاراطإا عمج ،ةمسصاعلاب لوأ’ا

يفحسص نم ةلث عم ةلاكولا نم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا

ن˘ي˘كم˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
لا˘˘سصيإا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا
«ةحيحسصلاو ةقيقدلا «ةمولعملا
ةيلاكسشإا سصوسصخب نينطاوملل
.» تايافنلا

ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا لا˘˘قو
،نامو ميرك ،تايافنلل ةينطولا
ىقتلملا اذه حات˘ت˘فا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
عو˘˘سضو˘˘˘م لو˘˘˘ح ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا
ءاج يذلا «ينقتلا مدرلا زكارم»
م˘˘ت˘˘˘نأا م˘˘˘كنأ’» را˘˘˘ع˘˘˘سش تح˘˘˘ت
متيسس هنا ،«مادتسسملا انكيرسش
لك ةرم يمÓعإا ىقتلم ميظنت
ةز˘م˘ه ة˘با˘ث˘م˘ب ح˘ب˘سصي˘ل ر˘ه˘˘سش
ن˘ي˘ب ل˘سصاو˘˘ت ءا˘˘سضفو ل˘˘سصو
نع يئيبلا عاطقلا و مÓعإ’ا

لا˘˘سصيإا فد˘˘ه˘˘˘ب نوو ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ةحيحسصلا ةينق˘ت˘لا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
اهيف ام˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ي˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع مÓ˘˘عإ’ا
ر˘ي˘ي˘˘سست لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
.تايافنلا

ىربكلا ةيمهأ’ا زربأا نأا دعبو

رييسست لاج˘م ا˘ه˘ي˘سست˘كي يذ˘لا
ىعسست نوو نأا دكأا ،تايافنلا
عيرا˘سشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ق˘فار˘م˘ل
ن˘ي˘م˘ث˘ت را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا

ي˘ت˘لاو تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسسرو
سشاعنإا يف ةلاحم ’ مهاسستسس
.ينطولا داسصتق’ا

ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف دا˘سشأا ا˘م˘ك
ه˘ب˘ع˘ل˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا رود˘˘لا˘˘ب
سسيسسحت و ةيعوت يف مÓعإ’ا
لاع˘فأ’ا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةفيظن ةئيب نامسضل ةحيحسصلا

نأا ازربم تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘خ
تايافنلا ةكلسسر لاجم ريوطت
داوملا هذه ريودت نم نكميسس
ديفتسسي ةقا˘ط ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
.نونطاوملا اهنم
عو˘˘˘سضو˘˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا
قلعتملاو يمÓ˘عإ’ا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
دكأا دقف  ،ينقتلا مدرلا زكارمب
˘˘مدر˘˘لا ز˘˘كار˘˘˘م م˘˘˘سسق سسي˘˘˘ئر
دعب ،ينهم نب سسينوا ،ينقتلا

لو˘˘˘˘˘ح بسضت˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م سضر˘˘˘˘˘˘ع
زوحت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،عو˘سضو˘م˘لا

مدرلل زكر˘م101 ىلع ا˘ي˘لا˘ح
زكارملا هذه نا افيسضم ،ينقتلا
ل˘قأ’او عر˘سسأ’ا ل˘˘ح˘˘لا «د˘˘ع˘˘ت
ن˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل «ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كت

.ةيئاوسشعلا تاغرفملا
ى˘ع˘˘سست ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو
تا˘غر˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
زكارمب اهلادبتسساو ةيئاوسشعلا
ىلع لمعت يتلا ينقتلا مدرلا

ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عاو˘نأا ة˘ج˘لا˘ع˘˘م
تايافنلا رارغ ى˘ل˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ةدماهلاو ةر˘ط˘خ˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
ىمسسي ل˘ئا˘سس ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ل
يذلا (ايفي˘كسسل) «ةرا˘سصع˘لا»ـب
تا˘ط˘ح˘م ي˘ف ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م م˘˘ت˘˘ي
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ةرا˘سصع ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ة˘ح˘لا˘سص ها˘ي˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ي˘˘سضارأ’ا ي˘˘ق˘˘سسل
.ت’امعتسس’ا نم اهريغو
نأا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘كذو
63 ىلع ايلاح زوحت رئازجلا

ةرا˘سصع ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
93 ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن تا˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

.زرفلل عدوتسسم
ىلع  لمعت ةلاكولا نأا دكأاو
ير˘ي˘سسم˘ل ي˘ن˘ق˘ت م˘عد م˘يد˘˘ق˘˘ت
ةسسارد رارغ ىلع مدرلا زكارم
.ديدج زكرم وا قدنخلا زاجنإاو
زاجنإا لاغسشأا ةعباتمب موقت امك
،زكرملا اذه تآاسشن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ثدحتملا فيسضي

م.ق

     نمحرلإ دبع يفإؤلب

ةلاكؤلإ جمانرب نمصض
ةيت’واقملإ ةيمنتو معد

431 ليومت
ةنشس اعورششم

تشسارنمتب0202
معدل ةينطؤلإ ةلاكؤلإ تفرصشأإ

تصسإرنمتب ةيت’واقملإ ةيمنتو
لجصسو اعورصشم431 ليؤمت ىلع
زيح رخأإ اعورصشم96 لؤخد
ربع ةيصضاملإ ةنصسلإ لÓخ ةمدخلإ

.تصسإرنمت ةي’و
يف عيراصشملإ هذه ليؤمت متو
رإرغ ىلع ةفلتخم ت’اجم
ءانبلإو ةعانصصلإو تامدخلإ

قلخ فدهتصستو لقنلإو ةحÓفلإو
ىلإإ لغصشلإ بصصانم نم تائملإ

ريفؤتو لمعلإ خانم نيصسحت بناج
يف اهنم ةمهاصسم لصضفأإ تامدخ

هدكإ امبصسح ،ةيلحملإ ةيمنتلإ
دؤعصسم تصسإرنمتب ةلاكؤلإ ريدم
لوؤؤصسملإ تإذ فاصضأإو.يدؤعصسم
96 لخد ةرتفلإ تإذ لÓخو هنأاب
ت’اجم يف ةمدخلإ زيح اعورصشم
862 ليجصست مت نيح يف ةفلتخم
فلتخم ىلع ةيكنب ةقفإؤم
ةدئافل ليؤمتلل ةهجؤملإ عيراصشملإ
ريرحت مت امك ،عيراصشملإ باحصصأإ

بغإرلإ بابصشلل ليهأات ةداهصش075
ربع ةرغصصم تاصسصسؤؤم ءاصشنإإ يف
.رصشعلإ ةي’ؤلإ تايدلب فلتخم
ليهأاتلإ تإداهصش رإدصصتصسإ مت دقو

ةصصاخلإ ةيمقرلإ تاصصنملإ ربع
هتقفإرمو بابصشلاب لاصصتÓل
ةصصاخلإ تإءإرجإو ايصشامت
انورك ءابو يصشفت ةبراحمب
.دجتصسملإ

تاصسصسؤؤم ءاصشنإإ جمانرب نمصضو
ةقطنملاب بهذلإ نع بيقنتلل

ةدافتصسÓل ابلط07 ليجصست مت دقف
54  ةصسإرد متو ةلاكؤلإ زاهج نم
يتقطنم ربع ليؤمتلل اهنم افلم
ةلحرم يف نيتإوز نيتو تÓيصس
ةصسإرد لامكتصسإ متي نأإ ىلع ىلوأإ

،ةعدؤملإ تابلطلإ يقاب ليؤمتو
.ردصصملإ تإذ فيصضي
ليؤمتل جمانرب ليكصشت مت دقو
ةرغصصم ةصسصسؤؤمو عورصشم002

تاطاصشنلإ فلتخم يف1202 لÓخ
ةقفإرم ؤحن دؤهجلإ هجؤت امك
لÓخ نم بابصشلإ باطقتصسإو
فيثكتو ةيت’واقملإ رإد ليعفت
هيجؤتل نيؤكتلإ زكإرم عم لمعلإ
لمعلإ قؤصس جؤلو ىلإإ نيجرختملإ

ةينطؤلإ ةلاكؤلإ ةبإؤب لÓخ نم
.ةيت’واقملإ ةيمنت و معدل

 صس.صس

تايافنلل ةينطؤلإ ةلاكؤلإ هتمظن
ةمشصاعلاب تايافنلا رييشست لوح يرهشش يمÓعإا ىقتلم

ةنتابب ةدشسافلا ءاشضيبلا موحللا نم فشصنو راطنق زجح



149209ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج11ـل قفاوملا1202 يفناج42دحألايلحم
يرسضحلا طسسولا يف

ةيشضق0012 نم ديزأا ةجلاعم
ةفلجلاب مارجإ’اب قلعتت

ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘˘سصم تج˘˘˘لا˘˘˘ع
3312 ءاهز ةفلجلا ةي’و
ةحفاكم راطإا يف ةيسضق
ط˘˘˘سسو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف مار˘˘˘˘جإ’ا
ة˘ن˘سسلا لÓ˘˘خ ير˘˘سضح˘˘لا
ملع ام بسسح ،ةمرسصنملا
تاذ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م سسمأا لوأا
.حلاسصملا

ن˘˘˘˘˘مأا سسي˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘سشكو
لوأا د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
،نيمط نيدلا زع ةطرسشلل

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
801 ةدحولا رقمب تمظن
˘ما˘ع˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل
» نأا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
طسسولاب ةقلعتملا مئارجلا
لÓخ ةجلاعملا يرسضحلا
لثمت ،ةمر˘سصن˘م˘لا ة˘ن˘سسلا

نم ةئاملاب36 هتبسسن ام
ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
تزهان ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

تعزوتو.«ةيسضق453.3
ن˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘˘لا

،يمارجإ’ا ا˘ه˘ف˘ن˘سص ثي˘ح
،لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
تسسم ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا

م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘سضق481.1
664.1 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م عدوأا سصخ˘˘˘˘سش
هبتسشم74 ءاهز سسبحلا
ةسصاخ ةيسضق455و ،هب
ن˘م م˘ت ،تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب

826 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ
م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م عدوأا سصخ˘˘˘˘سش
هبتسشم221 وحن سسبحلا
سصخ˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ا˘˘˘مأا.هب
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا

ةجلاعم مت دقف ،ةيلاملاو
سسف˘ن لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘سضق72
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
هب ه˘ب˘ت˘سشم53 ف˘ي˘قو˘ت
سسب˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م عدوأا

ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘˘لا
.نينثإا نيسصخسش
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم م˘˘ئار˘˘ج ن˘˘˘عو
ط˘سسو˘لا ي˘ف تارد˘خ˘م˘˘لا
ةجلاعم مت دقف ،يرسضحلا

نع ترمثأا ،ةيسضق303
سصخسش813 ف˘ي˘˘قو˘˘ت
.سسبحلا301 مهنم عدوأا

تاذ تج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
تقلعت ا˘يا˘سضق ح˘لا˘سصم˘لا
وحنب تردق رسصقلا ةئفب
فيقوت اهيف مت ةيسضق02
م˘ه˘ن˘م عدوأا سصخ˘سش72
ه˘ب˘ت˘سشم ة˘ي˘نا˘م˘ث سسب˘ح˘˘لا
م˘ئار˘ج˘لا ا˘يا˘سضقو ،م˘ه˘ي˘˘ف
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نار˘˘ب˘˘ي˘˘سسلا
54 ةجلاعمب ( تنرتنأ’اب)
17 فيقوت اهيف مت ةيسضق
م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م عدوأا سصخ˘˘˘˘سش
.هب هبتسشم31 سسبحلا

،ةيفحسصلا ةودنلا نمسضو
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن تسسم ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ةطرسشلا حلاسصم فلتخم
نمأاو ةيئاسضق ةطرسش نم
،ةماعلا ةطرسشلاو يمومع
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا زار˘˘˘بإا م˘˘˘˘ت
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لا
بنا˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
ا˘م ة˘سصا˘خ ي˘سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا
ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت

نم هعبت امو91‐ ديفوك
ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإا تاءار˘˘جإا ن˘˘م
تاذ يف مت دقو.ةيئاقوو
ةجرخ4401 ذيفنت راطإ’ا

ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
يذ˘لا ءا˘بو˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب
ح˘˘لا˘˘سصم ه˘˘˘ل تد˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت
زيزعت ليبسس يف ةطرسشلا

اذكو اهب ةسصاخلا اهدوهج
ةحفاكمل اهنم ةيكراسشتلا
،نيلعافلا لك ةيعمب ءابولا
.ردسصملا تاذ فيسضي

ب.سس

ةلمح رييشستل ناجل ثÓث ثادحتشسا
نارهوب91‐ديفوك دشض حيقلتلا

ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘ق
،نارهو ة˘ي’و˘ل نا˘كسسلاو
ناجل ثÓ˘ث ثاد˘ح˘ت˘سسا˘ب
بناوجلا فلتخم˘ب ى˘ن˘ع˘ت
حيقلتلا ةلمحب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

يتلا91˘‐د˘ي˘فو˘ك د˘سض
،ا˘ب˘ير˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عر˘˘سشي˘˘سس
فلكملا نم ملع امبسسح
تاذ ىد˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘˘سصت’ا˘˘˘˘˘ب
.ةئيهلا

ة˘ن˘ج˘ل˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
نيزختب متهتسس فارسشإÓل
ةنج˘لو ه˘ع˘يزو˘تو حا˘ق˘ل˘لا
ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم لا˘˘سصتÓ˘˘˘ل
نو˘لو˘ت˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م
ةيعوتلاو مÓ˘عإ’ا ة˘م˘ه˘م
نيوكتب ةقلعتم ةريخأ’او
ةحسصلا يي˘ن˘ه˘م ر˘ي˘طأا˘تو
بناو˘ج˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
روتكد˘ل˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
.يراخوب فسسوي
نأا لوؤوسسملا تاذ ركذو
ن˘م ةز˘ها˘ج نار˘هو ة˘˘ي’و
يكيتسسجول˘لا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا

ي˘ف عور˘سشل˘ل ير˘˘سشب˘˘لاو
نم يتلا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح

لبق اهيف ءد˘ب˘لا ع˘قو˘ت˘م˘لا
.يفناج رهسش ةياهن
ىلع نارهو ةي’و رفوتتو
ديربتلا فرغ نم ديدعلا
،04˘˘‐ ةرار˘˘ح تا˘˘˘جرد˘˘˘ب
’ ةيلامجإا نيزخت ةعسسب
ةعرج نويلم1 نع لقت

نيزخ˘ت ا˘ه˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح
تاي’ولا سضعب سصسصح
كلمت ’ ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا
ف˘ي˘سضي ل˘ئا˘سسو˘˘لا سسف˘˘ن
.يراخوب روتكدلا

ي˘˘ف عور˘˘˘سشلا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسو
لÓ˘خ ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ثي˘˘ح ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا
ةقÓطن’ا ةراسشإا ىطعتسس
ةحسصلا ةيريدم لبق نم
ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘˘ك نا˘˘˘كسسلاو
اًفيسضم ،هسسفن لوؤوسسملا
ةحسصلا عاطق يينهم نأا

سصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأ’ا رودو
نوديف˘ت˘سسي˘سس ن˘ي˘ن˘سسم˘لا

‐ديفوك دسض حيقلتلا نم
ي˘ف ة˘يو˘لوأا ة˘ف˘˘سصب91
.ىلوأ’ا ةلحرملا

ح.ح

رامع نب نمكم ةرئادب لظلا قطانمب

ةماعنلاب يعيبطلا زاغلا ةكبششب نكشسم271 طبر

 رانيد نويلم041 نع ديزي غلبمب زاجنإلا ةقفسص
ابيرق ةنيطنشسقب رشضخل يديشس دجشسم ليهأات ةداعإا

تائزجت ىوتسسم ىلع يعيبطلا زاغلا ةكبسشب نكسسم271 طبر ةيلمعل ةمدخلا زيح عسضو يسضاملا عوبسسألا ةياهن مت
.ةيلولا حلاسصم هب تدافأا امبسسح ،(ةماعنلا) رامع نب نمكم ةرئادل ةعباتلا عمجملا يفيرلا نكسسلا

ر˘˘يد˘˘يإا ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا ي˘˘لاو فر˘˘سشأا
ىلإا ةيدقفت ةرايز لÓخ بابدم
ز˘ي˘ح ع˘سضو ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘لا هذ˘˘ه
هذ˘ه د˘يوز˘ت عور˘سشم˘ل ة˘مد˘˘خ˘˘لا
زاغلاب ةديدجلا ةينكسسلا ءايحأ’ا
ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
قطان˘م˘ب سضو˘ه˘ن˘لا ى˘لإا ي˘مار˘لا
.ردسصملا تاذ حسضوأا امك ،لظلا

ة˘ع˘با˘ت˘لا ر˘يد˘سصق˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘بو
سسف˘ن ع˘سضو ،ةر˘˘ئاد˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ل
لÓ˘غ˘ت˘سس’ا ز˘˘ي˘˘ح لوؤو˘˘سسم˘˘لا
061 ـل ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا ة˘˘˘كب˘˘˘سشل
ىوتسسم ىلع دجاوتت نكسسم
عمجملا يفيرلا نكسسلا ةئزجت
ي˘هو ى˘˘لو˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ير˘˘ق˘˘ل
نمسض تزجنأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
هت˘م˘ي˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب ءا˘ن˘ب˘لاو
.جد نويلم51

تي˘ط˘عأا ،ر˘يد˘سصق˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو
ديوزتل عورسشم قÓطنا ةراسشإا

«سسكي˘˘ب» ل˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب «د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب عر˘˘˘سشم»و
ناز˘˘خ ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا بور˘˘˘سشلا

ة˘ع˘با˘ت خ˘سضل˘ل ةا˘ن˘ق˘ب لو˘˘سصو˘˘م

ها˘ي˘م ل˘يو˘˘ح˘˘تو ل˘˘ق˘˘ن بو˘˘ب˘˘نأ’
.يبرغلا طسشلا سضوح
دوزتلا عورسشم˘لا اذ˘ه ح˘ي˘ت˘ي˘سسو
هايملاب ة˘عا˘سس42 راد˘م ى˘˘ل˘˘ع
رهسش ةياهن لبق كلذو بورسشلا
ة˘ير˘يد˘م ق˘فو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘يار˘ب˘˘ف

تاذ تفاسضأاو  .ةيئاملا دراوملا
عاطقل ةيلم˘ع65 نأا ةير˘يد˘م˘لا
اهديسسج˘ت م˘ت ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
تايدلب فلتخمب لظلا قطانمب
ل˘ي˘˘سصو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم ة˘˘ي’و˘˘لا

ءا˘م˘لا ة˘كب˘سشب ن˘كسسم620.2
نكسسم625.3 طبرو بورسشلا
Óسضف ،يحسصلا فرسصلا ةكبسشب

ن˘ي˘ي˘˘ئا˘˘م ن˘˘ي˘˘ناز˘˘خ زا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘ع
رخآا يئام نازخ ميمرتو نيديدج
.قطانملا هذه ربع
ي˘ف ة˘ما˘ع˘ن˘لا ي˘لاو فر˘سشأا د˘˘قو
نب ن˘م˘كم ةر˘ئاد˘ل ه˘ترا˘يز را˘طإا

زاجنإ’ ةيلمع قÓطإا ىلع رامع
سسارو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘˘ئا˘˘م ناز˘˘خ
رخآا عورسشمو (ريدسصقلا ةيدلب)
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب يو˘عر ر˘ئ˘ب ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل
هليوحتل قفرم ميمرتو «ةيبارقلا»
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل عر˘˘ف ى˘˘لإا

ا˘˘م˘˘ك ،جÓ˘˘ع ة˘˘عا˘˘ق ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو
.ةي’ولا حلاسصم تراسشأا

ةيرادإ’ا تاءار˘جإ’ا تل˘م˘كت˘سسا
ليهأات ةداعإا عورسشمب ةقلعتملا

ر˘˘˘سضخ˘˘˘˘ل يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس د˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم
قÓ˘طإا دا˘ع˘ي˘سسو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
ام بسسح ،«ابيرق» هب لاغسشأ’ا

ةحايسسلاو ةفاقثلا ةنجل نم ملع
سسلجملاب ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
.يئ’ولا يبعسشلا

م˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا بسسحو
هذه ءاسضعأا نم اهيلع لوسصحلا
ة˘قدا˘سصم˘لا تم˘ت د˘ق˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ةداعإاب ةسصاخ˘لا ة˘سسارد˘لا ى˘ل˘ع
ةميقلا وذ دجسسملا اذه ليهأات
ةريبكلا ةيخيراتلاو ةيرام˘ع˘م˘لا

ة˘ق˘ف˘سص ح˘ن˘م ار˘خؤو˘م م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
041 نع ديزي غ˘ل˘ب˘م˘ب زا˘ج˘نإ’ا

 .جد نويلم
م˘ت ه˘نأا˘˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذو
د˘˘˘يد˘˘˘ج ءا˘˘˘ب˘˘˘عأا ر˘˘˘ت˘˘˘فد داد˘˘˘˘عإا

ليهأات ةداعإا لاغسشأا فانئتسس’
،قيتعلا رسضخل يديسس دجسسم
سسيئر تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘فو كلذو
نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لفتحي يذلا ملعلا موي ةبسسانمب

ةنسس لك نم ليربأا61ـلا يف
د˘جا˘˘سسم˘˘لا م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ت
دجسسم اهنيب نم يتلاو ةقيتعلا
.رسضخل يديسس
نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
د˘ج˘سسم˘لا اذ˘ه م˘ي˘مر˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا
ا˘ه˘˘قÓ˘˘طإا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا
را˘˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف4102يف
ةرهاظتب ةسصاخلا تاريسضحتلا
ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ة˘م˘سصا˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
دق تناك5102 ةنسسل ةيبرعلا
تاذ با˘ب˘سسأ’ا د˘يد˘ع˘ل تف˘قو˘˘ت
سصوسصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصلا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘يرادإ’ا بناو˘ج˘لا˘˘ب
  .عورسشملل
د˘˘ج˘˘سسم ءا˘˘ن˘˘ب خ˘˘يرا˘˘ت دو˘˘ع˘˘يو
ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ،ر˘سضخ˘ل يد˘˘ي˘˘سس
تاذ ةينيدلا ملاعملا نم ادحاو
هتد˘م˘عأا˘ب ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
ةنسس ىلإا ةي˘ن˘ح˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ما˘خر˘لا

ناسسح يابلا مكح ءانثأا6371
.نيسسح نب
21 نا˘ك ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق ة˘˘ي’و˘˘بو
د˘ج˘سسم م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م اد˘˘ج˘˘سسم

اياوز8و ر˘˘˘سضخ˘˘˘ل يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ليهأاتلا ةداعإا لاغسشأاب نوينعم
4102 ةن˘سس ا˘ه˘قÓ˘طإا م˘ت ي˘ت˘لا
ةرهاظتلل تاريسضحتلا راطإا يف
هذ˘˘ه بل˘˘غأا نأا ’إا ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
ببسسب ايلاح ةفقوتم تاسشرولا

حور˘سش بسسح ة˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘ي˘قار˘˘ع
 .ةيلحملا تاطلسسلا

21ـلا د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘˘سصأا ن˘˘˘مو
ليهأات ةداعإا لاغسشأاب نيينعملا

ياب ناسسح امه نادجسسم عسضخ
ةداعإا ةيلمعل ر˘ي˘ب˘كلا ع˘ما˘ج˘لاو
نيح يف ،امهحتف ديعأاو رابتعا
دجاسسملا تاسشرو ديمجت مت هنأا
م˘˘ت ا˘˘م بسسح ىر˘˘خأ’ا ر˘˘سشع˘˘لا
 .هب ريكذتلا

ع˘فر م˘ت0202 ر˘بو˘ت˘كأا ي˘˘فو
ةدا˘عإا ع˘يرا˘سشم ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘˘لا
يه ةق˘ي˘ت˘ع د˘جا˘سسم5 لي˘هأا˘ت
فيرسش نيعبرو رسضخل يديسس
يد˘˘ي˘˘˘سس و نا˘˘˘ف˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس و
ام بسسح يزرت˘سشا˘بو ي˘نا˘ت˘كلا
  .اسضيأا هب ريكذتلا مت

ع.سس

طايتحلاو ريفوتلل ينطولا كنبلا
ةديدج تاي’و ةعبشس يف ةيمÓشسإ’ا ةفريشصلا تامدخ قÓطإا

ريفوتلل ينطولا كنبلا عسضو
ةفريسصلل اكا˘ب˘سش طا˘ي˘ت˘ح’او
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا

تا˘ي’و ع˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف ه˘˘ت’ا˘˘كو
ام˘ب˘سسح ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ج
.كنبلا تاذ نم نايب هب دافأا

تاذ نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘˘جو
ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م «ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يراو˘ج˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
كنب‐ بان˘ك م˘ل˘ع˘ي ،ا˘هد˘م˘ت˘عا

تا˘˘ي’و ن˘˘م ل˘˘˘كب ه˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘بز
جر˘˘بو ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خو ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا
لجيجو فيطسسو ج˘ير˘ير˘عو˘ب
مت هنأا يداولاو تيلسسمسستو
ىل˘ع طرا˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا ءا˘سشنإا

ة˘ع˘با˘ت˘لا ت’ا˘كو˘لا ىو˘ت˘˘سسم
كي˘˘با˘˘ب˘˘سش ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
فيسضي ،ةيمÓسس’ا ةفريسصلل

كن˘˘ب˘˘لا ا˘˘عدو.رد˘˘سصم˘˘لا تاذ
طايتح’او ريفو˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ه˘˘ن˘˘ئا˘˘˘بز قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف
ت’ا˘˘˘كو˘˘˘لا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ي˘مÓ˘سس’ا ة˘˘فر˘˘ي˘˘سصلا

ة˘˘ي˘˘كي˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘ج’ا رار˘˘غ
يمÓسسإ’ا يراجلا باسسحلاو
.يمÓسسإ’ا كسصلا باسسحو
رياني31 يف مت دقف ،ريكذتلل
ةفريسصلل كيبابسش حتف طرافلا
كن˘ب˘لا فر˘ط ن˘م ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
طايت˘ح’او ر˘ي˘فو˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘˘سس تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
وزو يزيتو (ةعيلقلا) ةزابيتو
ة˘ن˘تا˘بو طاو˘غأ’او ةد˘كي˘كسسو
و نا˘سسم˘ل˘تو ة˘ل˘ي˘مو ة˘يادر˘˘غو
سسادر˘مو˘بو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘سس

رئازجلاو (كيرافوب ) ةديلبلاو
.(ةبيورلا) ةمسصاعلا

ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘لا ن˘م ا˘ي˘ع˘˘سسو
ىلع حتفل طايتح’او ريفوتلل
تامدخ هت’اكو لك ىوتسسم
د˘ق˘ف ،ة˘ي˘مÓ˘سس’ا ة˘فر˘ي˘سصل˘˘ل
ر˘ب˘م˘سسيد ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م مد˘˘قأا

كيباب˘سش ع˘سضو ى˘ل˘ع0202
نم لكب ةيمÓسس’ا ةفريسصلل
ة˘ل˘ي˘˘سسم و ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي’و
و ةنيطنسسق و تنسشومت نيعو
رئازجلاو ةركسسبو يقاوبلا ما
(ن˘يد˘م˘ح د˘ي˘ع˘سس) ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

ةلاكو ىلإا ةفاسضإ’اب ةياجبو
ةفريسصلاب ةيلك ةفسصب لمعت
يلاواطسسا ةنيدمب ةيمÓسس’ا
.(ةمسصاعلا برغ)

م.رجاه

سس.سس

mahali@essalamonline.com

ةيديدحلا ةكشسلا طخ
لخدي ةديعشس ‐ترايت

ةنشسلا ةياهن ةمدخلا
ةيديدحلا ةكسسلا طخ لخديسس
ةياهن يف ةديعسسو ترايت نيب طبارلا
ةياهن هب دافأا امبسسح ،ةيراجلا ةنسسلا
دمحم ترايت يلاو يسضاملا عوبسسألا
.يسشمارد نيمأا

ةنياعم ةرايز ءانثأا يسشمارد  حسضوأاو
ةيديدحلا ةكسسلا طخ نأا عورسشملل
لوط ىلع دتمي يذلا ةديعسس-ترايت
ايجيتارتسسا اعورسشم» دعيو ملك351
لخديسس ةغلاب ةيداسصتقا ةيمهأا وذو

ةيراجلا ةنسسلا ةياهن عم ةمدخلا زيح
ليقارعلا عفرل دوهجلا لك لذبتو
،ةئاملاب58 هلاغسشأا ةبسسن تغلب امدعب

هفيقوتل انوروك ةحئاج تدأا ثيح
لاغسشألا فنأاتسستل رهسشأا9 ةدمل
.«ارخؤوم
ىطعأا هنأا ىلإا لوؤوسسملا سسفن راسشأاو
لكاسشملا لك ليلذت لجأا نم» تاميلعت
عم قيسسنتلا راطإا يف اهلحو ليقارعلاو
تائيهلاو تاسسسسؤوملا فلتخم
ةلسصلا تاذ ةيذيفنتلا تايريدملاو
عورسشملا لاغسشأا مدقت نامسضل
ادكؤوم ،«ددحملا تقولا يف هميلسستو
يقيسسنت عامتجا دقع متيسس» هنأا

لك عم ةيلولل ماعلا نيمألا ةسسائرب
لولحلا داجيإل فارطألا هذه

لكاسشم نم حورطم وه امل ةبسسانملا
ةهج نمو.«عورسشملا مدقت لقرعت
هنأا يسشمارد نيمأا دمحم نلعأا ةيناث
ةحورطملا لكاسشملا ةسسارد متيسس»

ةكسسلا طخ عورسشم ىوتسسم ىلع
-ترايت-نازيلغ ةيديدحلا

لبسسلا داجيإا لجأا نم تليسسمسسيت
ديدج نم هقÓطنا ةداعإاب ةليفكلا

ىلإا اريسشم ،«بابسسأا ةدعل هفقوت دعب
يف نينطاوملا سضيوعت تايلمع«نأا
عورسشملا حلاسصل ةيكلملا عزن راطإا
لك ةسساردو نوناقلل اقفو متتسس
ةلاح سضوعت مل يتلا تلاحلا

ةلاكولا ريدم دافأا هتهج نمو.«ةلاحب
زاجنإا ةعباتمو تاسساردلل ةينطولا
ةيديدحلا ةكسسلا يف تارامثتسسلا

ةبسسن نأا ،يطايخ دمحم ،ةباينلاب
طخ عورسشمل يلامجإلا زاجنإلا
ةديعسس-ترايت ةيديدحلا ةكسسلا

ةفاسسم سصخت ةئملاب58 ب ردقت
331 اهنم تزجنأا ملك351 ب ةردقم
ةيلوب سصاخلا رطسشلا نأا ثيح ،ملك
88 اهنم زجنأا ملك701 ب ردقي ترايت
ملك91 يه ةيقبتملا ةفاسسملاو ملك
.ةيديدحلا ةكسسلا اهب عسضو رظتني
يتطحم ةنياعم ةرايزلا هذه تلمسشو
سسمرك نيعب عئاسضبلاو نيرفاسسملل
سسمرك نيعب ةينف تآاسشنمو ةدنرفو
ةكسسلا طخ عورسشم نمسض ةفسصرلاو
.ةديعسس-ترايت ةيديدحلا

م.ق
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هجوي ةيشضايرلا ريزو
ايلاطيإا ةيدنأ’ ةمدشص
ريهامجلا ةدوع نأاششب

ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يزو فر˘˘ت˘˘˘عا
ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا ارو˘فاد˘با˘سس وز˘ن˘ي˘سشت˘ن˘ي˘˘ف
بعÓملل ري˘ها˘م˘ج˘لا دو˘ع˘ت نأا ح˘جر˘م˘لا

ةيدنأ’ا تبرتقاو.يراجلا مسسوملا لÓخ
قÓغإ’ا سضرف ذنم ماع نم ةيلاطيإ’ا
مت ثيح0202 ماع نم سسرام يف ماعلا
يف انوروك سسوريفب ةباسصإا لوأا ديكأات
.0202 ماع يرفيف02 موي ايلاطيإا

تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘˘خ ارو˘˘فادا˘˘ب˘˘سس لا˘˘قو
ري˘غ ن˘م ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا‘‘ :‘‘يار‘‘ ة˘كب˘سشل
يف ري˘ها˘م˘ج˘ل˘ل ةدو˘ع ىر˘ن نأا ح˘جر˘م˘لا
.‘‘مسسوملا اذه لÓخ بعÓملا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع دو˘˘˘جو نإا‘‘ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
رمأا دحاو هاجتا يف نوكرحتي سصاخسشأ’ا

.‘‘ةيلاحلا فورظلا يف ةياغلل دقعم
ةمو˘كح˘لا مو˘سسر˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي‘‘ :فا˘سضأاو
لبق هنأا دقتعأا ينكلو سسرام يف ريخأ’ا
ىلع اًلوأا زكرن نأا بجي رخآا ءيسش يأا
ةياهنلا يف اننكمي مث ةسضايرلا رارمتسسا
ةروسصب ولو ريهامجلا ةدوع يف ريكفتلا

حمسسي نأا لومأاملا نم ناكو.‘‘ةيئزج
اهوقلت نيذلا سصاخسشأÓل حاقللا قÓطإا
عمو ةيسضا˘ير˘لا ثد˘حأ’ا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب
اًعقوتم ناك امم أاطبأا ةيلمعلا تناك ،كلذ
.ايلاطيإا يف

 ديدجتلا ..يليبميد
ةنولششرب نم ليحرلا وأا

ع˘˘˘˘سضو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت
نا˘م˘ث˘ع ي˘سسنر˘ف˘˘لا
مجا˘ه˘م ،ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد
ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
ل˘˘خاد ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ناك امد˘ع˘ب يدا˘ن˘لا
لي˘حر˘لا ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق
رهظ ،ف˘ي˘سصلا ي˘ف
هدقع ديدجتل هاجتا

يف انارغوÓبلا عم
دعب ةيلاحلا ةر˘ت˘ف˘لا
تا˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ق˘˘˘لأا˘˘˘ت
.ةئيسسلا ةيندبلا ةلاحلاو ةرركتملا

يليبميد نم سصلختلا ةنولسشرب لواحو
ىلع ةقفاوملاو ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف
لجأا نم ،دتيانوي رتسسسشنام ىلإا هليحر
سسيول بايغ سضيوعتل يابيد عم دقاعتلا
كسسمت يسسنرفلا بعÓلا نأا ’إا ،زيراوسس
.ليحرلا مدعو هدقع ةياهنل ءاقبلاب
ةلاح نإاف «تروبسس» ةفيحسص بسسحبو
ةرتفلا لÓخ همسسح ىلإا جاتحت يليبميد
فيسصلا لبقو ةنولسشر˘ب ل˘خاد ة˘ي˘لا˘ح˘لا
عم يسسنرفلا دقع يهتني نأا لبق لبقملا
يدانلا عفد امدعب اًناجم ليحرلاو يدانلا
نم7102 يف همسضل نويلم031 هيف

.يناملأ’ا دنومترود ايسسوروب فوفسص
ةنولسشرب عم دقع˘ب ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد ط˘ب˘تر˘يو
يفو22‐1202 مسسوم ةياهنل اًرمتسسم
فيسصلا يف هلبقتسسم مسسح مدع ةلاح
لو˘ل˘ح˘ب اً̆نا˘ج˘م ل˘˘حر˘˘ي د˘˘ق ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.لبقملا مسسوملل يوتسشلا وتاكريملا

اًرخؤوم تراسشأا ةفيحسص ريراقت تناكو
عم يليبميد دق˘ع د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا
يلاحلا تقؤوملا سسلجملا نأا ’إا ةنولسشرب
ل˘سضف˘ي ،سست˘ي˘كسسو˘ت ة˘سسا˘ئر˘ب يدا˘ن˘ل˘ل
يف بختنملا ديدجلا سسل˘ج˘م˘لا را˘ظ˘ت˘نا
.لبقملا سسرام رهسش
اذإا ه˘نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تد˘˘كأاو
لواحيسسف ،يليبميد ءادأا نسسحت رمتسسا
نأا ع˘قاو˘لاو ،ه˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كي˘˘˘سس بعÓ˘˘˘لا
ر˘ي˘غ ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ن˘˘كلو رار˘˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
م˘هأا ن˘م نو˘كي˘سس ي˘لا˘ت˘لا˘بو نو˘م˘˘سضم
.ديدجلا ةرادإ’ا سسلجم مامأا تافلملا
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’’حشضاو لوبرفيلو بولك ىلع طغشضلا’’ :قباشسلا ماهنتوت بع’

طسسو بع’ سسانيج نيمريج دكأا
ىلع طغسضلا نأا قباسسلا ماهنتوت
أادب لوبرفيل وبع’و بولك نغروي
مل ثيح ،ةريخأ’ا ماي’ا يف رهظي
سسم˘˘خ ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘˘ك لا˘˘˘جر ز˘˘˘ف˘˘˘ي
يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘لا˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
فده ليجسست يف اولسشفو ،زاتمملا
 .تايرابم عبرأا رخآا يف
ليجسست زديرلا دهسش ،سسيمخلا ةليل
ةارابم86 يف يدانلل يسسايق مقر
يلحملا يرودلا يف ةميزه نودب

بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب د˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .‘‘دليفنآا‘‘
نآ’ا لوبرفيل بقللا لماح لتحيو
،بيترتلا لودج يف عبارلا زكرملا
رت˘سسسشنا˘م ن˘ع طا˘ق˘ن تسس قرا˘ف˘ب
.ردسصتملا دتيانوي

ط˘سسو بع’ سسا˘ن˘ي˘ج د˘ق˘ت˘˘ع˘˘يو
نأا ق˘با˘سسلا ار˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإاو ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
،رهظ˘ي أاد˘ب بو˘ل˘ك ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا

 .نيبعÓلا ىلع كلذ رثؤوي دقو
،يتبرجت يف كسش ’‘‘ :سسانيج لاق
لكسشب بردملا جازم ريغتي امدنع
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت كلذ˘ل نو˘˘كي ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لوح يمويلا مهجازم نأ’ ،قيرفلا

بي˘ئ˘ك جاز˘م و˘ه بيرد˘ت˘لا بع˘ل˘˘م
ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘سص و˘˘هو ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
 .‘‘دقتعأا
ىلإا بعÓك جاتحت امدنع‘‘ :فاسضأا

سضعبل ريدتسست كنإاف ،لاقثأ’ا عفر

نم دكأاتم انأاو ،دارفأ’او نيبعÓلا
لاث˘مأا م˘سضت˘سس سسبÓ˘م˘لا ة˘فر˘غ نأا
(نادرو˘˘ج) و ر˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م (سسم˘˘˘ي˘˘˘ج)
ناف (ليجريف) ىتحو ، نوسسردنه
مايقلاو ،بيردتلا ةحاسس يف ،كياد
 .‘‘طبسضلاب كلذب
قحم كنأا دقتعأا‘‘ :سسانيج راسشأاو
بولك نغروي نإا لوقلا يف اًمامت
هانيأار ا˘م˘ك ا˘ًبر˘ط˘سضم نو˘كي ا˘م˘بر
يرود˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘سصو ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ىتح ام˘برو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

امو اغيلسسدنو˘ب˘لا ي˘ف نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع

تناك اهنأا دقتعأا يننكل ،كلذ ىلإا
ناك دقل ،تاونسسلا كلت نم ةدحاو
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ًط˘ب˘˘ح˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع
دعاوقلا ىلع بل˘غ˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل
 .‘‘تابيكرتلاو
يتلا ءايسشأ’ا نم ريثكلا كانه :عبات
ر˘ي˘ث˘تو كج˘عز˘تو كق˘ن˘ح ر˘ي˘ث˘˘ت˘˘سس
يتأاي كلذ لك نأا دقتعأاو ،كبسضغ
 .‘‘بولك نغروي عم ةمدقملا يف
ي˘ف م˘كح˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي‘‘ :ل˘˘سصاوو
،لخاد˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع ،كلذ
يف ينبجعأا ام رثكأا اذه نأا دقتعأا

جات˘ح˘ي ه˘نأا ر˘كذ ا˘مد˘ن˘ع ،ه˘ت˘ل˘با˘ق˘م
هسسفن عم ةثداحم ءارجإا ىلإا اًبيرقت
اهلسسري يتلا ةلاسسرلاب قلعتي اميف
كب˘˘ترا اذإا ه˘˘نأ’ ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘˘لإا
مل وأا بعلملا سضرأا ىلع نوبعÓلا
مهيلع بجي امم نيدكأاتم اونوكي
ةبعسصلا تاظحل˘لا كل˘ت ي˘ف ه˘ل˘ع˘ف
 .‘‘هبحيسس اذهف ، اًقح
نأا عمسسن نأا ديجلا نم كلذل‘‘ :متأا
نأ’ ،ةيلوؤوسسملا نولمحتي عيمجلا

نوجرخيسس يتلا ةقيرطلا يه هذه
.‘‘اهنم نوجرخيسس مهنأ’ ،اهب

طورششلا عم قفاوتي ةنولششربب رمتشسم طابترا ..اب’أاو وريوغأا
،وريوغأا نوك يئانثلا طابترا رمتسسي
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘ير˘˘ف م˘˘جا˘˘ه˘˘م
نرياب عفادم اب’أا ديفيدو يزيلجنإ’ا

ةنول˘سشر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ،خ˘ي˘نو˘ي˘م
ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ز˘كار˘م ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل
لمعي ي˘ت˘لا طور˘سشلا ع˘م ق˘فاو˘ت˘يو
.انارغوÓبلا اهيلع
ع˘م اًدو˘ق˘ع ا˘ب’أاو ور˘يو˘غأا كل˘ت˘م˘يو
مسسوملا ةيا˘ه˘ن˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت ا˘م˘ه˘ت˘يد˘نأا
يتقفسص انوكيسس يلاتلابو ،يراجلا
يف يدام لباقم يأا نود رح لاقتنا
.لبقملا فيسصلا

ود˘˘نو˘˘م˘˘لا» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
امه اب’أاو وريوغأا نإاف «وفيتروبيد

قيرف هيلإا جاتحي ام امهيدل نابع’
طورسشلا عم نا˘ق˘فاو˘ت˘يو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘نا˘˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو يذ˘˘لا
دوقع˘ب ن˘ي˘ب˘ع’ م˘سضب ا˘نار˘غوÓ˘ب˘ل˘ل
ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘˘م
،انوروك ءابو ذنم يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي
مسضب مامته’ا ءارو هسسفن رمأ’ا وهو
يا˘ب˘يد سسي˘ف˘م˘˘م ،ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ كير˘˘يإا

.مودلانيف ونيجروجو
وريوغأا نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
،ىمادقلا ةنولسشرب فراعم دحأا وه

نم غلابلا مجاهملا  طبر لعفلاب متو
هيدان يوني ’ يذلاو اًماع23 رمعلا
يف ةنولسشرب ىلإا لاقتن’اب ،هديدجت
سسيول ليحر سضيوعتل لبقملا وينوي
نع يدانلا ثحبي ديري يذلا زيراوسس
يراجلا مسسوملا سضوخيو هل ليدب
ل˘سشف د˘ع˘ب ح˘ير˘سص م˘˘جا˘˘ه˘˘م نود˘˘ب
.يابيد عم دقاعتلا

عم دقاعتلا نأا نوري ةنولسشرب يفو
ريسصقلا ىدملا ىلع حبرم وريوغأا

اًناجم لسصيسس هنأ’و هتدوج ببسسب
،يسسيم ويلل برقم قيدسص هنأا امك
ا˘˘ياو˘˘ن ن˘˘م ا˘˘ًسضيأا د˘˘يز˘˘ي د˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘م
.قيرفلل لوأ’ا مجنلاب ظافتح’ا
قÓ˘طإا م˘ت˘ي˘سس يذ˘لا ر˘˘خآ’ا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
82) اب’أا ديفيد وه ويلوي يف هحارسس
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب عا˘فد بل˘˘ق ،(ا˘˘ًما˘˘ع
انارغوÓبلا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ط˘ب˘تر˘م
،ميدقلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب فد˘ه ا˘ًسضيأا و˘هو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ه˘سضر˘ع م˘ت ا˘م˘˘ك

ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل ن˘ي˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا
حتف نم كانهو ةلبقملا تاباختن’ا
ينيب ،هل˘ث˘م˘م ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ثيد˘ح˘لا

يفاهز
ةديج ةقÓع ىلع يفاهز ظفاحيو
هلوسصو ةلاح يفو ،اتروب’ ناوخ عم
نأا ن˘كم˘ي ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ة˘˘سسا˘˘ئر ى˘˘لإا
ددعتم عفادملا لوسصو نم لهسسي
.تامادختسس’ا

˘ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ر˘ي˘ث˘م بع’ ا˘ب’أا د˘ع˘˘يو
هنكميف ،هتاماد˘خ˘ت˘سسا دد˘ع˘ت بب˘سسب
عا˘فد بل˘قو ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ˘ك بع˘ل˘˘لا

ديردم لاير نأا رسشُن ،زاكترا روحمو
ىفن هدلاو نكل ،لعفلاب هدييقتب ماق
فر˘ع˘ي يذ˘لا ،ا˘ترو˘˘ب’ ا˘˘ًسضيأاو كلذ
.اًديج يفاهز
سسيل ةنولسشرب نأا ةفيحسصلا تدكأاو
،ا˘˘ب’أا ءادأاو ةدو˘˘ج ي˘˘˘ف كسش ه˘˘˘يد˘˘˘ل
يف قئاعلا نوكي نأا نكمي نكلو
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا بتار˘لا و˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
عم ءيسش لك لطب يواسسمنلا هديري
ىنعملا اذهبو ،خينويم نرياب قيرف
لزانتلا لح انارغوÓبلا مامأا نوكيسس
ل˘ث˘م ف˘ل˘خ˘لا ي˘ف ه˘ي˘ب˘ع’ د˘حأا ن˘˘ع
.يتيتموأا وأا هيلغنيل

يدراكيإا مشضل نامريج ناشس سسيراب ىلع هذوبنم سضرعي امور
ريبك طاسشنب يلاطيإ’ا امور سسإا هيا يدان ريسسي
دقاعتلا بارتقا عم ةيوتسشلا ت’اقتن’ا قوسس يف
زدلونير نايربو يوارعسشلا نافيتسس يئانثلا عم
و˘كي˘جد ن˘يد˘يإا سضر˘ع ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت كا˘ن˘ه ن˘كلو
وروا˘م ع˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا بع’
.ةراعإ’ا ليبسس ىلع يدراكيإا

ةارابمو نيقيلا مدع يف قراغ يسسورولايجلاو
عم يلاطيإ’ا يرودلا يف تبسسلا سسما رهظ دعب
بردملا ريسصم يف ةلسصاف نوكت دق ايسستيبسس
.اكيسسنوف ولواب
كلتل ةيمسسرلا ةليكسشتلا نم وكيجد داعبتسسا متو
ياكسس نكلو اًي˘م˘سسر ة˘با˘سصإ’ا بب˘سسب ةارا˘ب˘م˘لا
ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد ير˘يرو˘كو ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ترو˘˘ب˘˘سس
عم فÓخ دعب اًيبيدأات ًءارجإا ناك هنأا اودكأا نورخآاو

قوسس ىلإا ةأاجف ين˘سسو˘ب˘لا م˘سسا دا˘عو.ا˘كي˘سسنو˘ف
ةذفان يف دحاو عوبسسأا ىوسس قبتي ملو ت’اقتن’ا
. يفناج يف ت’اقتن’ا قوسس
مت ،‘‘ايلاطيإا تروبسس‘‘ ةكبسش هتلقن امل اًقفوو
ءزجك نامريج ناسس سسيراب ىلع وكيجد سضرع
عم رهسشأا ةتسس ةدمل ةراعإ’ا ليبسس ىلع لدابت نم
.يدراكيإا قباسسلا نÓيم رتنإا مجاهم
متهم ريغ نامريج ناسس سسيراب نإاف ،كلذ عمو
يف امور لغسشني ،كلذ نوسضغ يفو.ةركفلاب

عسضخي نأا عقوت˘م˘لا ن˘م ثي˘ح تاز˘يز˘ع˘ت˘لا بل˘ج
عم ةي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل يوار˘ع˘سشلا نا˘ف˘ي˘ت˘سس
رح لاقتنا ةقفسص يف تبسسلا موي يسسورولايجلا
.ينيسصلا يرودلا نم اًمداق
هيدان ةقفر يئازج طرسش يوارعسشلا ىدل دجويو

يف يسسورو˘لا˘ي˘ج˘لا ن˘ع ل˘حر نأا د˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘سصلا
.9102 ماع فيسص
ةدمل اًد˘ق˘ع يوار˘ع˘سشلا ع˘قو˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
يف ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5.3 ةم˘ي˘ق˘ب ف˘سصنو ن˘ي˘ما˘ع
.دحاولا مسسوملا

عفادم زدلونير رهظ ،اًسضيأا لبقملا عوبسسأ’ا يفو
ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ًب˘ير˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لاو سس’اد ي˘˘سس فإا
ةرادسصل امور يقتري نأا لبق سسوتنفويل لاقتن’ا
.همسض ىلع ةسسفانملا

ي˘كير˘مأ’ا ع˘فاد˘م˘لا م˘سضن˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘˘مو
ءارسشلا ةيمازلإا عم ةراعإ’ا ليبسس ىلع امورل
ةيقحأاب دنب عسضو عم وروي نييÓم7 لباقم
دئاع نم %51 ةبسسن ىلع لوسصحلا يف سس’اد
.لبقتسسملاب هعيب
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ازو˘ف ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ق˘˘ق˘˘ح
رو˘سسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ار˘ي˘ث˘˘م
يسس سسا يسسلا مامأا ةقلعملا
عبر˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ه˘ل ح˘م˘سس
دقو اذه ةلوطبلا سشرع ىلع
ي˘مو˘ج˘˘ه˘˘لا د˘˘م˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت
يدانلل حمسس يذلاو قافولل
جراخ راسصتنا سسماخ بسسكب
ةوق دكؤوي يذلا رم’ا رايدلا
يتلا ةمارسصلا ىتحو ةبيتكلا
يسسنوتلا بردملا اهب لماعتي
يدانلل حمسس يذلاو يكوكلا
ر˘ث˘كا˘ف ر˘ث˘كا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بسسكب

يذلا كسسام˘ت˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’
ي˘سشكا˘كب ءا˘ق˘فر ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي

ي˘˘˘ف ا˘˘˘مود يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘˘ج
. ةهجاولا

يتؤمؤل لاينإد Êاغلإ»
عيقؤتلإ نم بÎقي

ةرإدإ’إو قافؤلل
اهدقع مصسÎصس

«هباك» عم
في˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا تل˘ق˘ن˘ت

رار˘˘سس ي˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
سسنوت ىلا ي˘ف’و ة˘يا˘ف˘ل˘حو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘لو˘˘سصح د˘˘ع˘˘ب سسما
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘˘م سصي˘˘˘خر˘˘˘ت
ل˘جا ن˘م كلذو ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

بعÓلا عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ط˘ب˘سض

ي˘تو˘˘مو˘˘ل لا˘˘ي˘˘ناد ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا
ريغ يف تقولا ناو ةسصاخ
يذ˘لا ر˘م’ا يدا˘ن˘لا ح˘˘لا˘˘سص
لجا نم لقنتلا ررقت اهلعج
اعيرسس ليسصافتلا لك ءاهنا

ىلا يثÓثلا ه˘جو˘ت˘ي˘سسو اذ˘ه

ل˘جا ن˘م ا˘سضيأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ع˘م ق˘ير˘ف˘لا د˘ق˘ع ة˘سشقا˘˘ن˘˘م
وهو «اباك» ةسسبلأ’ا ةكرسش
لمعي يتلا ةيدجلا دكؤوي ام
ي˘ف نو˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
. قيرفلا

صشامر ماصشه

ديمعلا مامأا امهم اراشصتنا ققحيو ةيرئازجلا ةركلا ءامشس يف قيلحتلا لشصاوي قافولا
فيطصس قافو

ثيح ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا تيب يف تارثعتلا تلاوت
فيطسس قافو مامأا هناديم لخاد ةيسساق ةميزهل قيرفلا سضرعت
نم حداف أاطخ دعب يسسودنق بعÓلا نم هاقلت جذاسس فدهب
ام كرادت يف حور يأا ةليكسشتلا رهظت ملو اذه دورمق عفادملا
ةرملل راسصتن’ا يف ةبغرلا ةوسشن ترمتسساو تازه نم مهتاف
مغرلاب مهريهامج نظ نوبعÓلا بيخ ثيح يلاوتلا ىلع ةعبارلا

يسسلا بعاتم نا ركذي ،ينارمع رداقلا دبع ينقتلا ةرداغم نم
ة˘ط˘ق˘ل يأا ل˘ج˘سسي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘سصا˘خ ةر˘م˘ت˘سسم ي˘سس سسا
.قافولاةمق يف ركذلا قحتسست

ةينفلإ ةصضراعلإ صسأإر ىلع نؤكيصس راجح
«يصس صسإ يصسل»ـل

ر˘يد˘م˘لا نأا˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘˘سصم ترا˘˘سشا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
بردملا عم هقافتا ىهنا ديمعلا تيب يف ديدجلا يسضايرلا

عم هدقاعت خسسف رظتني ثيح ةيدملا يبملوا بردم راجح
يسس سسا يسسلاب هقاحتلا ميسسرت لجا نم لاقلقوب سسيئرلا

ةداعإا ىلع رداقلا رسصنعلا هاري مرارقلا نبا ناو ةسصاخ
لي˘حر˘ت ي˘ف تر˘كف ةرادإ’ا نا ر˘كذ˘ي ق˘ير˘ف˘لا تي˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت
سضوخل راسشب ىلا هلقن مث نمو دوعسسم يسساح ىلا يدانلا
يف ىقبت ةعومجملا ناو ةسصاخ ءاثÓثلا اذه ةرواسسلا ءاقل
. .ءودهلا ىلا ةسسام ةجاح

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
«ةجراخ سشيهم ةراشسخل» نم ةروشضخلا

ءايتشس’ا ةمق يف رفانشسلاو

12

ةيثÓثب ءاركن ةميزه ىلا ةدكيكسس ةبيبسش قيرف سضرعت
تسصخ˘ل ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا ي˘هو ودارا˘ب يدا˘˘ن نا˘˘ب˘˘سش ما˘˘ما

ةمهملا ةبوعسص اونقيا نيذلاو اداكيسسور ءانبأا ةيعسضو
نايعلل ترهظ دادعتلا ةيدودحم نا امب ءاقبلا نامسض يف
نا مغر ةفكلا حيجرت يف نيسسوحلب ءاقفر حلفي مل ثيح
اذه ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجا نم ةيتاوم تناك ةسصرفلا

ىلا ةميزهلا بابسسأا ناسسيتفا سسنوي ينقتلا عجرا دقو
.ةلجسسملا تابايغلل اذكو زيكرتلا ءوسس

«يرانكلإ»و «ةيرصصنلإ» مامأإ قيرفلل بعصص عؤبصسأإ
ةسصاخ ينفلا مقاطلا رييغت يف قيرفلا ةرادإا ركفتو اذه
مقاطلاو ةعومجملا ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا با˘ي˘غ˘ب ر˘ع˘سشت ا˘ه˘ناو
عم دقاعتلا خسسفل اهرطسضي دق يذلا رم’ا يلاحلا ينفلا
،عوبسسأ’ا اذه لÓخ ةظحل يف ناسسيتفا سسنوي سشتوكلا

ةسصاخ ةوطخلا هذهب مايقلا ةبوعسص ةرادإ’ا كردتو اذه
يقوزرم ءاقفر نا امب ءودهلا ىلا ةجاح يف يدانلا ناو
اذه ياد نيسسح رسصن ماما نيبعسص نييدحت ىلع نولبقم
.لبقملا تبسسلا يرانكلاو ءاثÓثلا

صشامر ماصشه

ةدكيكصس ةبيبصش
 ةوبكل سضرعتت «سسامشسايجلا»

«كابلا» نابشش مامأا

˘ما˘مأا ة˘ي˘سسا˘ق ة˘م˘يز˘ه ى˘لإا ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف سضر˘ع˘ت
لقأ’ا ىلع ةدوع˘لا ه˘نا˘كما˘ب نا˘ك ثي˘ح ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا
قيرفلا تفلك يتلا ةيعافدلا ءاطخأ’ا ’ول لداعتلا ةجيتنب
مهسسفن ىلع نوعيسضي نابيزلا ءانبأا لعج اجذاسس افده
ت’وجلا يف ةققحملا ةي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا كراد˘ت ة˘سصر˘ف
نيبعÓلا سضرعت قيرفلا راسصنا ركنتسسا دقو اذه ةريخأ’ا
لك يف قيرفلا برسضي تاب يذلاو تاباسصإ’ا لكسشمل
نم رثكا ةلوج لك يف غلبي ىحسضا ددعلا ناو ةسصاخ ةرم
. نيبع’01

ينف مقاط نييعتو ؤحؤح ةيحنتب بلاطم
ةيدؤلؤملإو جربلإ يدحت لبق ديدج

داحت’ا راسصنا ىلع سساق ةميزهلا عقو ناك دقو اذه
لكلا ناكو ادج ةبعسص ةيعسضو سشيعي قيرفلاو ’ فيك
لقأ’ا ىل˘ع ةدو˘ع˘لاو ج˘ئا˘ت˘ن˘لا كراد˘ت ي˘ف سسف˘ن˘لا ي˘ن˘م˘ي
نيلوؤوسسملا اوبلاط راسصنأ’ا نا ركذي لداعتلا ةجيتنب
نيتلوج˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت د˘يد˘ج ي˘ن˘ف م˘قا˘ط ن˘ي˘ي˘ع˘ت ةرور˘سضب
5 يف ةيدولوملا اذكو ةيلاعلاب جربلا يلها ماما نيتمداقلا

ةيرومأام نم بعسصيسس مئازهلا يلاوت ناو ةسصاخ ةيليوج
. ءاقبلا قيقحت يف قيرفلا

صشامر ماصشه

ةركصسب داحتإ
ةيدملا يف هناهر رشسخي داحت’ا
اعيرشس عاشضوأ’ا حيحشصتب بلاطمو

ن˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج قا˘سشع ر˘ب˘ع
رادا يتلا ةقيرطلا نم ريبكلا مهرمذت
ةيدولوم˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م ة˘ن˘يو˘ع م˘كح˘لا ا˘ه˘ب
زوفلا اهيف قحتسسي قيرفلا ناك يتلاو
دعاسس ثيح بعÓتلاب ينعملا ماق نا ىلا
ة˘ف˘كلا ل˘يد˘ع˘ت ي˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘˘لاو
دعبلا لك ةيعرسشلا نع ةديعب ءازج ةلكر
للسستلا يعادب يعرسش ريغ فده لوبقو
عم ةريدتسسملا قاسشع نماسضت دقو اذه
تناك ةحيسضفلا ناو ةسصاخ » ماسص’»
ن˘ع ر˘ب˘ع يذ˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب ن˘ي˘عا تح˘˘ت

. ميكحتلا ءوسس نم هتريح
هتابيخ لصصإؤي صشيعي

 ةلباقملإ رييصست يف
نأاصشب تإداقتنإ هجإؤيو

ةيماح ىلع دامتع’إ
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا تر˘ه˘ظأا ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
اهترهظأا يتلا ةبي˘خ˘لا د˘ع˘ب ا˘ب˘ي˘ط ا˘ه˘جو
اجوسسن اومدق ثيح ةيدملا يبملوا مامأا

لكسشلاب ةلباقملا راوطأا اوريسسو ةديج
حومج رسسك نم مهنكم ام وهو مزÓلا
ةلوطبلا يبع’ ةريخب ةججدملا ةوانسشلا

قيقحت ىلع ةردقملا قيرفلل تناكو اذه
رييسست يف ينقتلا ءاطخأا ’ول لسضفأ’ا

نيا يناثلا طوسشلا يف ةسصاخ ةلباقملا
ةريبك تاداق˘ت˘نا سشي˘ع˘ي سشتو˘كلا ى˘ق’
ةيماح مجاهملا عم هلماعت لسصاوت ءارج
. ةقيرطلا كلتب

صشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج

تعاطتسسا نيح ةمسصاعلا نم نيمث لداعتب ةرقم مجن ةبيتك تداع
ةبيتكلا نوك نم مغرلابو اذه ياد نيسسح رسصن سسفانملا ةاراجم
سشرطل ميركلا دبع بردملا نا ’ا زوفلا قيقحت ىلع ةرداق تناك
يف قيرفلا عسضت دق يتلا ةط˘ق˘ن˘لا˘بو ي˘با˘ج˘يإ’ا˘ب لدا˘ع˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘عا
رخ’ ءاق˘ل ن˘م دودر˘م˘لا ن˘سسح˘ت ناو ة˘سصا˘خ ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘كسسلا
تابايغلا نم ىكت˘سشا سشتو˘كلا نا ر˘كذ˘ي ه˘ب˘سسح ة˘ق˘ث˘لا ح˘ن˘م˘ي˘سس
. نيبع’01 ـلا اهددع زواجت يتلا و ةلباقملا تزيم يتلا ةديدعلا

مامأإ ةيزها÷إ قيقحتل نمزلإ عراصست ةليكصشتلإ
«يصس صسإ يصس»ـلإ يد–و «يرانكلإ»

ةبيبسش ةهجاومل ريسضحتلا ىلا سسما اعيرسس داع قيرفلا نا ركذي
يدكيكسسلا ينقتلا ثحبي ثيح ءاثÓثلا اذه ىرجتسس يتلاو لئابقلا

ةسصاخ مهتامدخ ىلع دامتع’ا لجا نم نيباسصملا سضعب ةداعتسسا نع
نا ا˘م˘ب ةر˘م˘لا هذ˘ه ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘˘ن˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ير˘˘ي سشتو˘˘كلا ناو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘سسي ي˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا
رخا بعسص دعوم ىلع نوكيسس مجنلا ناو ةسصاخ مزÓلا» كيلكيدلا»
ةنيدم ىلا ةمداقلا ةلوجلا يف لقنتيسس نيا لبقملا عوبسسأ’ا ةيادب عم
. ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا حيرجلا ةهجاومل ةقلعملا روسسجلا

صشامر ماصشه

ةلباقملا ةحيشضف ناك ةنيوع مكحلاو «ماشص’» عم اونماشضت ةريدتشسملا قاششع

ةرڤم مجن

تاراشصتن’ا قيقحت راظتنا يف ةليمجلا سضورعلا ميدقت لشصاوي مجنلا
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د˘عا˘سسم ي˘ت˘خ˘ب م˘˘ير˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
ن˘ع دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش برد˘˘م
ققحملا زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
نود فدهب نازيلغ عيرسس مامأا

ي˘ف ا˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م ازو˘˘ف د˘˘ع˘˘ي در
نم ةعسساتلا ةلوجلا ةسسفانم
ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ريخأ’ا لداعتلا دعب اسصوسصخ
ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأا را˘˘يد˘˘لا ل˘˘خاد
.نارهو

ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ب فا˘˘˘˘سضأاو
ةيمسسرلا ةحفسصلل هتاحيرسصت
عقو˘م ى˘ل˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘سصت˘ن’ا د˘ع˘ب «كو˘ب˘˘سسيا˘˘ف»
رسضحنسس زوفلا اذهب» :Óئاق
نيتمداقلا نيتارابملل ةيحيرأاب
دا˘ح˘تإاو ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ما˘˘مأا
نم ح˘م˘ط˘ن نا˘ت˘ل˘لاو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ا˘م˘ه˘لÓ˘خ
ربكأا عمج انفده ىقبي ،ةيباجيإا

.«طاقنلا نم ددع
خّاسسن نيدلا سسمسش دكأا امك
زوفلا نأا دادزولب بابسش عفادم

ةدارإا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ءا˘˘ج ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلع اولم˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نع عافدلا ةلسصاومو كرادتلا
دقف راسشوب نايفسس امأا مهبقل
طاقنلاب ةدوعلا مهملا نأا دكأا
فده لجسسم متتخيل ثÓثلا
،يوارد ءا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كز زو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

نأاب ةارابملا ن˘ع تا˘عا˘ب˘ط˘ن’ا
لسصاوي قيرفلا ل˘ع˘ج˘ي زو˘ف˘لا
راو˘سشم˘لا ي˘قا˘ب˘ل داد˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
.ةيحيرأاب
ءا˘ن˘بأا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل دا˘˘ع ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل
يف لداعتلا دعب تاراسصتن’ا

ن˘م ل˘ك ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ج ر˘˘خأا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘مو ودارا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تا

ق˘˘ق˘˘ح ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت نار˘˘هو
عبارلا زكرملا يف51 ةطقنلا
7 دعب ىلعو نيترابم سصقان
قا˘فو رد˘سصت˘م˘˘لا ن˘˘م طا˘˘ق˘˘ن
.فيطسس
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طاقنلا دشصح لشصاويو هنزاوت ديعتشسي «يبرايشسلا»

نإزيلغ نم نيمث زؤفب ةدؤعلإ دعب

برد˘م ي˘جور˘ف ير˘ي˘ت ن˘م˘ث
ثÓثلا طاقنلا رئازجلا داحتا
ن˘م ه˘ق˘ير˘ف ا˘˘ه˘˘ب دا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

جيريرعوب جرب يلهأا بعلم
ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
اققحم ،ميتي فدهب يلحملا

نمسض يف ايلاوت زوف عبار
فرتحملا ةلوط˘ب تا˘سسفا˘ن˘م
.لوأ’ا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
ءاقللا ةياهن بقع يسسنرفلا

ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
لسصاوتلا عقوم ىلع يدانلل
«كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
،ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ا˘˘نزو˘˘ف »:Ó˘˘ئا˘˘ق
،م’آ’ا ط˘سسو ءا˘˘ج را˘˘سصت˘˘نا
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘˘سضفأا ا˘˘˘˘˘˘نزو˘˘˘˘˘˘ف
تنا˘ك ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضاو ةدارإا ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل

ةج˘ي˘ت˘ن˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
نأا بجو كلذ ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لو
،انرظتني لمع ا˘ن˘يد˘ل ،بع˘ل˘ن
ح˘ي˘ح˘˘سصت˘˘لا ا˘˘م˘˘ئاد لوا˘˘ح˘˘ن
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘˘˘سضفأا نو˘˘˘˘˘˘˘كنو
.«لبقتسسملا

فده بحاسص دكأا هتهج نم
نا يردو˘˘ك ةز˘˘˘م˘˘˘ح زو˘˘˘ف˘˘˘لا
احرسصم Óهسس نكي مل ءاقللا
طا˘˘˘ق˘˘˘ن ثÓ˘˘˘ث ا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘سضأا »:
سضع˘ب ا˘ن˘˘ي˘˘ق’ ،ا˘˘ند˘˘ي˘˘سصر˘˘ل
طو˘سشلا لÓ˘خ تا˘بو˘ع˘˘سصلا
ريسسن في˘ك ا˘ن˘فر˘عو ي˘نا˘ث˘لا
او˘ما˘ق نو˘ب˘عÓ˘لا ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
تايرابملا لÓخ ريبك لمعب
ةل˘سصاو˘م˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ةر˘ي˘خأ’ا

،«انفادهأا قق˘ح˘ن ى˘ت˘ح اذ˘كه
نوكأا نأا ينمهي ’ »:فدرأاو
ي˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ،’ مأا ا˘˘فاّد˘˘ه
لمع كانه ،زوفن نأا مهملا

نو˘˘كت ا˘˘نا˘˘ي˘˘˘حأا ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج
،ريخأ’ا يف ةرسضاح يتسسمل
ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘جاو ن˘˘˘˘˘م
..«يقيرف
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«هباكلا» نم زوفلا طاقن فطخت «ةراطشسوشس»

ربمتبشس ةياهن ةعاقلاو حبشسملاو ناوج رخاوأا بعلملا ميلشست
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تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا تما˘˘˘˘ق
نا˘سسم˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

يرومرم نمومأا ديسسلا ةلثمم
ةبيبسشلا ريدمو ةي’ولا يلاو
نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘سضا˘ير˘˘لاو
،ي˘ئ’و˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئرو
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فا ة˘ل˘ط˘ب م˘ير˘كت˘˘ب
ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأا ود˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘سضا˘˘˘ير
يسشمرلا ةنيدم ةنبإا يسضاقلب
يذلا فرسشملا راوسشملا دعب
نم14ـلا ةعبطلا لÓخ هتدأا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب

ةسضاير يف ويكوط دايبملوأ’
تم˘˘˘ي˘˘˘قا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،رقسشغدمب
ا˘با˘ب يدا˘ن ة˘عرا˘سصم تمد˘˘قو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘سسم ن˘˘˘سسحأا

وديجلا ةسضايرل ذقنملا تناكو
،ةعبطلا هذه لÓخ يرئازجلا
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ى˘ل˘ع تل˘سصح˘ت ن˘يأا

36 نم لقأا نزو يف ةديحولا
بختنملا اهب داع يتلاو ،غلك
تعفرو رقسشغدم نم ينطولا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا م˘غر ا˘˘ي˘˘لا˘˘ع م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ب دا˘ع ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘سشت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةنراقم نوي˘سضا˘ير˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تازا˘˘ج˘˘ن’ا˘˘ب
ل˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف نو˘عرا˘˘سصم˘˘لا
تد˘˘با د˘˘قو اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
هذ˘ه˘ب ا˘ه˘تد˘عا˘سس ة˘عرا˘سصم˘˘لا
نأا اه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
رثكأا اهتايونعم عفر يف مهاسست
ناولأ’ا فيرسشت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘ل
تا˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘لو˘ط˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
لÓخ اهتماقإا عمزم˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
اذكو برغملاب ةيراجلا ةنسسلا

يف رظتنملا ر˘ج˘م˘لا لا˘يد˘نو˘م
.لبقملا ناوج
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رقصشغدم ةلؤطب يف فرصشملإ رإؤصشملإ دعب
يشضاقلب ةنيمأا ةيقيرفإ’ا ةلطبلا مركي ناشسملت يلاو

يواو˘˘˘ق سسا˘˘˘نو˘˘˘لا ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا
رسصن قيرفل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ب

بسصن˘˘˘م ي˘˘˘ف  ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح
زاعيإاب ىمرملا سسارح بردم
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ير˘يزد لÓ˘˘ب «ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا»ـل
دقاع˘ت˘لا˘ب ةراد’ا بلا˘ط يذ˘لا

.اقباسس رسضخلا سسراح عم
ق˘˘˘ب˘˘˘سس’ا سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘˘كو
ر˘سشا˘ب د˘ق ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سشل
ةرسشابم «ةحÓملا» عم هماهم
لمعي˘سس ثي˘ح ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب

يدر˘ف˘لا ءادأ’ا ر˘يو˘ط˘ت ى˘˘ل˘˘ع

مهسسأار ىلعو قيرفلا سسارحل
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب لوأ’ا سسرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
خسسف دق يواوق ناكو ،فلسش
جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع
ل˘ب˘ق  ةرادإ’ا ع˘م ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
.مايأا
ه˘˘˘نأا ةرا˘˘˘سشإ’ا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
يف دجاوتلا يواوق ـل قبسس
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا
د˘ه˘˘ع ي˘˘ف لوأ’ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رجام حبار ينطولا بخانلا

اهي˘ف ةد˘ي˘ج ه˘بر˘ج˘ت كل˘م˘يو
.سسارحلل بردمك
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جربلإ يلهأإ عم هدقع خصسف دعب

  هلامعأا رششابيو «ةيرشصنلا» مقاطب قحتلي يواوڤ

ي˘˘لود˘˘لا مÓ˘˘˘غ يزو˘˘˘ف ه˘˘˘جو
يلوبان يدان بع’و يرئازجلا
ةر˘سشا˘ب˘م ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
«وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج» ه˘˘برد˘˘م˘˘ل
ذن˘م ه˘سشي˘م˘ه˘ت ل˘سصاو˘ي يذ˘لا
.يراجلا مسسوملا قÓطنا

ر˘˘˘سسيأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ةا˘˘ن˘˘ق ع˘˘˘م هراو˘˘˘ح
ةبسسنب زها˘ج ا˘نأا »:ن˘يزا˘غا˘م
ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ءاو˘˘سس 001%
يف انأا ،ةيونعملا وأا ةيندبلا

ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘جا˘˘˘ح
.«طقف رارمتسساب تايرابملا

تناسس ةسسردم جيرخ يناعيو
سصق˘ن ن˘م ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘ي˘ت˘˘يا
ن˘م سشي˘م˘ه˘ت˘لاو ،ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

م˘˘ل يذ˘˘لا ،وزو˘˘تا˘˘˘غ ه˘˘˘برد˘˘˘م
اذه ةي˘فا˘كلا سصر˘ف˘لا ه˘ح˘ن˘م˘ي
ي˘ف ه˘سسف˘ن سضر˘ف˘ل م˘سسو˘˘م˘˘لا

هحنمب ىفتكا ثيح هتليكسشت
ديلا عبا˘سصأا ى˘ل˘ع د˘ع˘ت ق˘ئا˘قد
ءارحسصلا براحم كراسش ثيح
يسساسسأاك طقف تايرابم4 يف
بعلي يتلا تاهبجلا عيمج يف
.بونجلا يدان اهيلع
ةيفحسص ريراقت تراسشأاو اذه
ةدع كلمي مÓغ نأاب ارخؤوم
ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م سضور˘˘˘˘ع
اهزربأا ةي˘بوروأ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا
ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

.ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’او
يف يلوبا˘ن˘ِل ه˘كر˘ت تع˘قو˘تو
ببسسِب ،يلاحلا يف˘نا˘ج ر˘ه˘سش
تاباسسحلا ةرئاد نم هجورخ
ورانيج بردملل ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا

حسضوأا ريخأ’ا نكل .وزوتاغ
يلوبان يف ءاقبلاب بغري هنا

.ةنكمم ةرتف لوطأ’
جاحلب اصضر

وزؤتاغل ةرصشابُم ةلاصسر هجؤُي رصضخلإ مجن

ةجاح يف ينكل%001 زهاج انأا :مÓغ
«رارمتشساب ةكراششملا ىلإا

ريدم˘لا سسÓ˘يإا م˘ي˘ل˘سس د˘كأا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا

سضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’
˘مد˘ق˘ت ة˘ب˘سسن نأا ط˘سسو˘ت˘م˘لا
بكرملاب ةيرا˘ج˘لا لا˘غ˘سشأ’ا
ام حوارتت ديدجلا يسضايرلا
يذلاو ةئملاب59و06 نيب
ن˘سضت˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م
.باعلأ’ا نم ربكأ’ا ءزجلا

ر˘˘يد˘˘م تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘فو
ةل˘م˘ح سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ا˘ه˘ن˘سضت˘حا ي˘ت˘لا ر˘ي˘ج˘سشت˘˘لا

ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ير˘ق˘لا عور˘سشم
ر˘˘ي˘˘سس ةر˘˘˘ي˘˘˘تو سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
نيعرف كانه» :Óئاق لاغسشأ’ا

كا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘ف تآا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
روط يف يه يتلا ةديدجلا
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
تل˘˘سصو يذ˘˘˘لا ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
59 ة˘˘˘ب˘˘˘سسن ه˘˘˘ب لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأ’ا
ةرواجملا تآاسشنملاو ،ةئملاب

ةعاقلاو يئاملا بكرملاك هل
نيذللاو تاسضايرلا ةدد˘ع˘ت˘م
امهب لاغسشأ’ا ةبسسن تلسصو
،«ةئملاب06 ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
تآا˘سشن˘م˘لا كا˘˘ن˘˘هو»:ع˘˘با˘˘تو
ةيلم˘ع فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ىر˘خأ’ا
تاسضايرلا رسصق اهنم ليهأات
عرسشنسسو هزيهجت مت يذلا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا سضع˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
.«هب ةيبيرجتلا

ملسست بقترن اميف» :فاسضأاو
عسضخت يتلا تآاسشنملا ةيقب
ر˘ه˘سش ن˘م ة˘ياد˘ب ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ب˘˘˘ق يأا ناو˘˘˘ج
يرجن ىتح ،باعلأ’ا دعوم
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ثد˘˘ح˘˘ل˘˘ل اد˘˘ي˘˘ج د˘˘ع˘˘ت˘˘سسن˘˘ل
ق˘˘با˘˘سسيو ،«ي˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا لم˘ع˘لا ق˘ير˘فو سسÓ˘يإا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ن˘˘˘مز˘˘˘لا هر˘˘˘يد˘˘˘˘ي
دعوملا اذهل اديج دادعتسس’ا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘حر˘˘سصم م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
81 ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب»:قا˘˘ي˘˘سسلا
با˘ع˘لأ’ا د˘عو˘م ن˘ع ار˘˘ه˘˘سش
ميق˘ت˘سسم˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف ن˘ح˘ن
ل˘ك ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘˘سسنو
ةيقبتملا ةرتفلاف ،ليسصافتلا

انقرف لكو ادج ةريسصق يه
نأا لجأا ن˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل ةد˘ن˘ج˘م
ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا م˘˘تأا ي˘˘ف نو˘˘كن
.«ثدحلل
نأا ر˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
بابسشلا ةرازو نيب اعامتجا

ةمظنملا ةنجللاو ةسضايرلاو
سضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’
2202 نار˘˘هو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نع رفسسأاو مايا لبق دقعنا

ةديدجلا تارارقلا نم ةلمج
ثدحلا حاجنإا ىلإا ةفداهلاو
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘سسإ’او
.تآاسشنملا
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يبملوأ’إ بكرملاب ةعيرصس ةريتؤب ريصست لاغصشأ’إ

 ايلإؤت عبإرلإ زؤفلإ قيقحت دعب

رئاصسخ فلخ ثداحلإ
هربتعم ةيدام
قيرح بوششن
قيرف ةماقإا يف

ةيدملا كيبملوأا
يدا˘ن ق˘˘ير˘˘ف و˘˘ب˘˘ع’ سشا˘˘ع
ا˘سسو˘با˘ك ة˘يد˘م˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا

د˘ع˘ب تب˘سسلا سسمأا ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةماقإا رقم يف قيرح بوسشن
بر˘ق ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

سسايلإا مامإا د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘م
داك يذلاو ةي’ولا ةمسصاعب
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ثرا˘كل يدؤو˘˘ي نأا
ناوعأ’ عيرسسلا لخدتلا ’ول
تقولا يف ةيندملا ةيامحلا
ا˘˘م بسسح˘˘بو  .بسسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

مÓعإ’ا ةي˘ل˘خ ه˘ن˘ع تف˘سشك
ناف ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا
يذلاو احابسص عقو ثداحلا

قا˘ن˘ت˘خا ت’ا˘ح ع˘برأا ف˘ل˘خ
رمأ’ا قلعتيو نيبع’ امهنيب
ينارقمو سشيرا˘ق ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب
ف˘سشكو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ت˘ل˘ما˘عو
اوقلت نيباسصملا نأا رداسصم
ة˘ح˘˘سص ي˘˘فو تا˘˘فا˘˘ع˘˘سس’ا

نم ،مهرا˘يد˘ل اودا˘عو ةد˘ي˘ج
ق˘ير˘ح˘لا بب˘سست ر˘خآا بنا˘˘ج
ةم˘ي˘سسج ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخ ي˘ف
قيرفلا داتعو تادعملا يف
هنع رفسستسس ام راظتنإا يف
ببسس ةفرعمل تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا
.ةمداقلا

قيرف نأا ةراسشإ’اب ريدجلا
د˘ق نا˘ك ة˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا

ى˘ل˘˘ع اد˘˘يد˘˘ج ازو˘˘ف د˘˘سصح
دا˘˘˘ح˘˘˘تإا ف˘˘˘ي˘˘˘سضلا با˘˘˘سسح
لباقم نودب فدهب ةركسسب
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘سس Ó˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘م
يف هحاجن دعب تاراسصتن’ا
ىل˘ع زو˘ف5 ى˘ل˘ع م˘سصب˘لا
ة˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا
.ىلو’ا  ةفرتحملا

طيمز.ع
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برد˘˘م ترو˘˘˘ب ن’أا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ديلا ةركل ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ةرا˘˘سسخ˘˘لا بق˘˘ع ه˘˘نز˘˘ح ن˘˘˘ع
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لا
باسسحل ،63 ـ32ـب يجيورنلا
ةعوم˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
نم يسسيئرلا يرودلاب ةثلاثلا

.ملاعلا سسأاك ةسسفانم
انب فأإرت ⁄ ةعرقلإ»

ةهجإؤم ‘ انتعصضوو
  «تابختنŸإ ىتعأإ

لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
هدقع يذلا يفحسصلا رمتؤوملا

ءادأا انمدق دقل» ةارابملا بقع
كلميو عئار بختنم مامأا ائيسس
نيبعÓلاو لولحلا نم ريثكلا
ةعرقلا نأا احسضوم ،«نيزيمملا

هذه لك عم هعسضو دعب هتملظ
رارغ ىلع ةيوقلا تابختنملا
ة˘خ˘سسن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب
،يسسنرفلا بختن˘م˘لا ة˘ق˘با˘سسلا

جيورنلا نم لك ىلإا ةفاسضإ’اب
.ادنلسسياو لاغتربلاو

Òهام÷إ نم رذتعأإ »
قيق– ىلع لمعنصسو
 «إرصسيؤصس مامأإ زؤفلإ
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا رذ˘ت˘عا ا˘م˘ك

ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
هذه بقع ةيرئازجلا ريهامجلا
لمعيسس هنا ادكؤوم ،ةراسسخلا

ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

ن˘م ،ير˘سسيو˘سسلا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م جور˘خ˘لا ل˘˘جا
ةو˘ق ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،فر˘سشب
ىوتسسم مدقي يذلا سسفانملا

عجرا اميف ،ةعاسسلا دحل ازيمم
سسرا˘ح ي˘ن˘˘م ن˘˘ب ه˘˘لإ’ا د˘˘ب˘˘ع
بختنملا روهظ ببسس رسضخلا
هذه يف هجو˘لا اذ˘ه˘ب ي˘ن˘طو˘لا
تاقباسسملا فقوت وه ةلوطبلا
ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م يذ˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
˘مزÓ˘لا ل˘كسشلا˘ب ر˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

.ةلوطبلا هذهل
هفسسأا نع رخآ’ا وه ربع امك

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،ة˘ل˘ي˘ق˘ث ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘ج˘يور˘ن˘˘لا

ايوق ناك سسفانملا نأا ادكؤوم
.ةريبك ةعرسس كلتميو

سسوكرب ءاقفر سضو˘خ˘ي˘سسو
م˘ه˘ل ةارا˘ب˘م ر˘خآا مو˘ي˘لا ءا˘سسم
بختنملا دسض ةلو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه˘ب
ةعاسسلا نم ةيادب يرسسيوسسلا

03:51
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«تابختنŸا هذه عم انعشضوب انتملظ لايدنوŸا ةعرق» :تروب ن’أا

صسؤل÷إ لصصإؤي يرمعلب
ء’دبلإ ةكد ىلع

مدطشصي Êاميلشس
يبراد ‘ زوبدوبب

بشضغلا
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا ل˘˘خد˘˘ي

ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
قيرفل ةيسسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ي˘سس يذ˘لا نو˘ي˘˘ل
ةلوجلا نمسض نا˘ي˘ت˘يا تنا˘سس
.يسسنرفلا يرودلا نم12

ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ر˘سضخ˘لا فاد˘ه نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
ن˘˘م ةرا˘˘سس ارا˘˘ب˘˘خأا ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
،ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ يدور برد˘˘م˘˘˘لا

نوكيسس هنا هل فسشك ثيح
ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف
تنا˘˘سس ما˘˘مأا مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ه˘˘˘سس
.نايتيا

ةارا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه نو˘˘كت˘˘سسو
يسساسسأاك يناميلسسل ىلوأ’ا
عو˘ب˘سسأ’ا ي˘ف كرا˘سش ا˘مد˘ع˘ب
ة˘عا˘سس ع˘بر˘لا ي˘ف ي˘سضا˘˘م˘˘لا
مامأا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘مز ن˘م ر˘ي˘خأ’ا
لطب ىلع ىقبيو .زتيم يدان
ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةليكسشتلا يف هسسفن سضرفل
نو˘˘˘كي˘˘˘سس وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’ا

لا˘م˘ج ه˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ك هر˘˘ي˘˘سصم
ي˘˘ف˘˘ت˘˘كي يذ˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
نم قيرفلا تايرابم ةعباتمب

هلسشف دعب ،ء’دبلا ةكد ىلع
م˘˘˘غر ه˘˘˘برد˘˘˘م عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ي˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘˘كلا تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
عا˘فد ةر˘خ˘سص ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي
ةلباقملا ةهجلا يف.رسضخلا
زو˘˘بدو˘˘ب سضا˘˘˘ير نو˘˘˘كي˘˘˘سس

ةيسساسسأ’ا ةلي˘كسشت˘لا ن˘م˘سض
تناسس يدان اهب لخديسس يتلا
امدعب ،يبرادلا اذه يف نايتيا
ي˘ف ه˘برد˘˘م ة˘˘ق˘˘ث ع˘˘جر˘˘ت˘˘سسا
ر˘ه˘ظأاو ،ةر˘ي˘˘خأ’ا ت’و˘˘ج˘˘لا
ةناكم قحتسسي ه˘نا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
.ابع’11 ةمئاق يف

جاحلب اصضر

اغيلصسدنؤبلإ يف يفيدهتلإ هلجصس حتتفي رصضخلإ مجنلايدنؤŸإ ‘ ايلإؤت ةراصسخ عبإر ينطؤلإ بختنŸإ دبكت دعب

ىلإا خابدÓغ دوقيو لجشسي ينيعبشس نب
دنومترود ىلع ريثم زوف

ايسسوروب بع’و يرئازجلا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار ح˘ت˘ت˘فا
يملاع فدهب يناملأ’ا يرودلا يف يفيدهتلا هلجسس خابدÓغنسشنوم
نم81 ةلو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘ن كا˘ب˘سش ي˘ف
.يناملأ’ا يرودلا

هذه يف يسساسسأاك ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا كرا˘سشو
ةقيقدلا يف هلجسس يذلا يملاعلا فدهلا نع رظنلا سضغبو ،ةارابملا

هقيرف داقو ،ةمقلا هذه لÓخ ايوق اسضرع ءارحسصلا براحم مدق ،94
.2 ـ4 ةجيتنب دنومترود هريظن ىلع زوفلا ىلإا

يف فادهأا4 ىلإا هفادهأا ددع ينيعبسس نب يمار عفر فدهلا اذهبو
ايناملأا سسأاك ،ةلوطب نم قيرفلا اهيف بعلي يتلا تاسسفانملا عيمج
.ابوروأا لاطبأا ةطبارو

خابدÓغنسشنوم تاب ينيعبسس نب ءاقفرل ريثملا زوفلا اذه بقعو
5 ةبترملا دنومترود لغسشي اميف ،ةطقن13ـب ةعبارلا ةبترملا لتحي
.ةطقن92ـب

جاحلب اصضر
رصضخلإ دئاق صشيمهت لصصإؤي ينؤلاتكلإ ينقتلإ

هظوظح سصلقيو زرحم مدشصي ’ويدراوغ
«نزتيشسلا» عم بعللا يف

ةرفسشم ةلاسسر ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م ’و˘يدراو˘غ بي˘ب ثع˘ب
يف هليمز كارسشإ’ هحيملت دعب ،يرئازجلا يلودلا زرحم سضايرل
ريدملا لاقو.ةلبقملا ت’وجلا يف يسساسسأاك افليسس ودرانريب قيرفلا
يف هاوتسسم عجرتسسا افليسس» :ةيفحسص ةودن لÓخ نزيتيسسلل ينفلا
ام امئاد هنكل ،يسضاملا مسسوملاب ةنراقم ةوقب داعو ةريخأ’ا ةرتفلا

لك ي˘ف ه˘ب ع˘فد˘لا ا˘ن˘ن˘كم˘ي ’»:فا˘سضأاو.«انل ةبسسنلا˘ب ا˘م˘ه˘م نا˘ك
«افليسس» نأا ىلإا ريسشي ام وهو «لئادبلا سضعب انيدل هنأ’ تايرابملا
نيطلا ديزيسس ام ،يتيسس رتسسسشنامل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىلإا دوعيسس
ةرتفلا يف ريخأ’ا اذه سشيمهت نم ىناع يذلا رسضخلا دئاق ىلع ةلب
يف ل˘سصاو˘ت˘ت˘سس ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه نأا د˘كؤو˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ة˘ق˘با˘سسلا
.ةلبقملا تايرابملا

مسساقتيسس زرحم نإاف ينابسسإ’ا بردملا تاحيرسصت بسسح ىلعو
ديفتسسيسس ا˘م˘ي˘ف ،ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا سضع˘ب
 .ةكراسشملا نم ةريبكلا ةسصحلا نم «افليسس ودرانرب»

جاحلب اصضر
ةركؤلإ قيرفلل نإرم لوأإ يف هتكراصشم ةبصسانمب

لوعيو ةديدج ةحفشص حتفي ينيشسوحلب
لشضفأ’ا ميدقت ىلع

اثيدح مسضنملا يرئازجلا بعÓلا ي˘ن˘ي˘سسو˘ح˘ل˘ب رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ع
،«قرز’ا جوملا »ـب ةقاحتلا دعب هتداعسس نع يرطقلا ةركولا يدانل
هدقع فرسشي نأاو ةليكسشتلل ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع لمعيسس هنأا ادكؤوم
 .قيرفلا عم ةيبيردت ةسصحلا سشماه ىلع يدانلا عم

ةليكسشت عم نارم لوأا يف سسابعلب داحت’ قباسسلا مجنلا كراسشو
يدانلا يف عيقو˘ت˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ر˘ي˘خ’ا ر˘ب˘ع ثي˘ح «يوا˘م˘سسلا»
دعو امك ،يوركلا هراوسشم يف اديدج دحت اهنا اربتعم يرطقلا
لمعلاو قيرفلل ةفاسضإ’ا ميدقت يف ادهج رخدي نل هنأا ينيسسوحلب

عم هدقع فيرسشتب ادعاو لسضفأ’ا ميدقتو هتادوهجم هفعاسضم ىلع
«قرز’ا جوملا» ةراداو نيريسسملا نظ نسسح دنع نوكي ناو يدانلا

.هتايناكما يف اهتقث تعسضو يتلاو
يسضاملا مسسوملا لقتنا دق ناك ةنسس42 بحاسص نأا مولعملا نمو

لÓسص مأا يدان ةباوب نم يرطقلا يرودلا يف ةديدج ةبرجت سضوخل
يف حجني مل هنا ريغ يسضاملا مسسوملا سسابعلب داحتا قيرف نم امداق
.هدقع خسسفل قيرفلا رطسضأا ام ةفاسضإ’ا ميدقت

طيمز.ع
رصضخلإ عافد ةرخصص فطخ يف صسينو مين لصشف دعب

يفيصصلإ ؤتاكريملإ رظتني هييلبنؤم

يرمعلب حيرشست سضفرت نويل ةرادإا
يلاحلا وتاكريملا يف

ددحتي مل يرئازجلا يلودلا يرمعلا نل لامج لبقتسسم لازي ’
لÓخ هتامدخ ىلع لزانتلا نويل يدان ةرادإا تسضفر امدعب ،دعب
.1 غيللا نم نيسضرعل اهسضفر دعب يراجلا يوتسشلا وتاكريملا

بختنملا عافد ةر˘خ˘سص نأا ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
لÓ˘خ نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوا يدا˘ن ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘م نا˘ك ي˘ن˘طو˘لا
نع مينو سسين اترادإا ترب˘ع ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

،سضورعلا لك «لاول» ولوؤوسسم سضفري نأا لبق ،همسض يف امهتبغر
.مزÓلا لكسشلاب بعÓلا تايناكمإا لغتسسي مل قيرفلا نأا مغر

وتاكريملا رظتنيسس هييلبنوم يدان نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
نأاو ةسصاخ ،يرمعلب تامدخب زوفلا لجأا نم ةوقب لوخدلل يفيسصلا
دوجو مغر ،يراجلا مسسوملا ةياهن عم نويل عم هدقع يهتني ريخأ’ا
.ديدجتلا ةيناكمإا ىلع سصني دقعلا يف دنب

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com

1492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج11ـل قفإؤملإ1202 يفناج42دحأ’إ

تاجإردلل ةيرئإزجلإ ةيداحتÓل ةماعلإ ةيعمجلإ داقعنإإ
«انقح نع تكشسن نلو8102 ذنم ميتنشس يأا قلتن مل» :دكؤوي يرابرب

مهتاقحتصسم ةيؤصستب قباصس تقو يف مهدعو يوايحم

تابيردتلا نوعطاقي نارهو ةيدولوم رشصانع

سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘سص تد˘˘ق˘˘ع˘˘نإا
ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘ت˘لاو تا˘جارد˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تإ’
ةدعل قرط˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف تنا˘ك
ىلع ةقداسصملا اهمهأا طاقن
يبد’او ي˘لا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا0202 ة˘˘ن˘˘سسل
ر˘ير˘ق˘تو ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘˘سصح˘˘لا

.تاباسسحلا ظفاحم
نييصضاير كلمن»

ةيإر عفر ىلع نيرداق
لفاحملإ يف رئإزجلإ

«ةيلودلإ
روسضح ةيعمجلا تدهسشو

84 ل˘˘سصأا ن˘˘˘م او˘˘˘سضع54
ةنجللا رقم يف تدقع يتلاو
دجاوتملا ةيرئازجلا ةيبملو’ا
هثيدح يفو ،نونكع نب يف
يرا˘بر˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ دا˘˘سشأا

ىو˘ت˘سسم˘ب ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر
قا˘˘˘ب˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘جارد˘˘˘˘لا
تر˘˘˘ج يذ˘˘˘لا «يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا»
ةنيدملا˘ب سسمأا لوأا ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف
هللا دبع يديسس يف ةديدجلا

هلل دمحلا »:Óئاق ةمسصاعلاب
ي˘˘˘˘ف تنا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مسضب ان˘م˘ق ،سسمأا ىو˘ت˘سسم˘لا
امو واه اجارد05 نم رثكأا

راسشأا امك ،«لمع كلانه لاز
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا كلا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نا
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا
رئازجلا ليث˘م˘ت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
لفاحملا يف ةروسص نسسحاب
هنأا ادكؤوم ،Óبقتسسم ةيلودلا
تاطبارلا نيب قيسسنتلا متيسس
بر˘˘غو قر˘˘سش ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘˘ف
ددع ربكأا باطقتسس’ دÓبلا

. ةاوهلا نيجاردلا نم
ةرإزؤلإ نم تاناعإإ ’»

لؤمم ىلع دمتعنو
«ديحؤلإ ةيداحت’إ
ديكأاتلل ثدحتملا داع امك

معد يا قلتت مل ةيداحت’ا نأا
8102 ةنسس ذنم ةرازولا نم
ة˘˘يراد’ا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا بب˘˘سسب
ا˘ه˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
ةيداحت’ا»:احرسصم ةيداحت’ا
ة˘نا˘عإا م˘ي˘ت˘ن˘سس يا ق˘ل˘˘ت˘˘ت م˘˘ل

لاو˘˘مأا ن˘˘م فر˘˘سصن ن˘˘˘ح˘˘˘نو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عار˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
كلمن ’»:عباتو ،«ةيدا˘ح˘تÓ˘ل
ةينعملا ةرازولا نم معد يأا

وحن مدقت ةيعارلا ةكرسشلاو
قرفل˘ل تا˘نا˘عا ة˘ئ˘م˘لا˘ب52
يرابرب دد˘سشو ،«تا˘ط˘بار˘لاو
ىوكسشب تمدقت ةيداحت’ا نأا
با˘˘ي˘˘غ رار˘˘م˘˘ت˘˘سسإا ل˘˘ظ ي˘˘ف
وكسشت قرفلا نأا امك  معدلا

˘مزاو˘ل˘لاو دا˘ت˘ع˘لا سصق˘ن ن˘˘م
ثيح تاجردلا سصوسصخلابو
يسضاملا ربمفون يف »: متخ
ىو˘˘كسش ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تمد˘˘˘ق
ع˘با˘ت˘ي ة˘يدا˘ح˘ت’ا ي˘ما˘˘ح˘˘مو
 .» ةيسضقلا ريسس

م˘˘ت ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
سسدا˘˘˘˘سسلا مو˘˘˘˘ي د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
ادعوم يفناج نم نيرسشعلاو
ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ع˘˘˘فد˘˘˘ل
ع˘مز˘م˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل˘˘ل

يرفيف نم يناثلا موي اهدقع
.ةيداحت’ا رقم يف لبقملا

طيمز.ع

ةيدولوم قيرف رسصانع لخد
ة˘ح˘ي˘ب˘سص بار˘سضإا ي˘ف نار˘هو
او˘˘˘ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب سسمأ’ا
ة˘˘˘سصح ي˘˘˘ف تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نع اريب˘ع˘ت كلذو فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا
م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘˘ع ن˘˘م م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت
يتلاو ةقلاعلا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل

يف يدانلا ةرادإا  اهب اوبلاط
 .قباسس تقو

يوايحم بي˘ط˘لا نا˘كو اذ˘ه
د˘عو د˘ق  «ةوار˘م˘ح˘لا» سسي˘˘ئر
قيرفلا يبع’ قباسس تقو يف
رسصانع نكل ،مهبتاور ةيوسستب

نع بارسضإا يف اولخد يدانلا
م˘ه˘سسا˘سسحإا د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا
ةرادإ’ا سسل˘ج˘م ن˘م ل˘ها˘ج˘˘ت˘˘ب
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا م˘˘غر
دعب نيتلوج رخآا يف اهوققح
ةطقنب ة˘م˘سصا˘ع˘لا ن˘م ةدو˘ع˘لا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش  ما˘مأا لدا˘˘ع˘˘ت
يف ،برغلا يبراد يف زوفلاو
قيرفلا ةرادإا كرحتت نأا راظتنا

هب نونيدي ام ةيوسستب موقتو
دق ام وهو نارملل ةدوعلا لبق
داجيإا نير˘ي˘سسم˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي

ل˘كسشم˘لا ل˘˘ح˘˘ل ع˘˘ير˘˘سس ل˘˘ح

ىلع نيزكرم نيبعÓلا ءاقباو
سصي˘ل˘ق˘تو ة˘مدا˘ق˘لا تاءا˘ق˘ل˘˘لا
 .ةمدقملا باحسصأا نع قرافلا

نارهو ةيدولوم نأا مولعملاو
ي˘˘براد» م˘˘سسح ي˘˘˘ف تح˘˘˘ج˘˘˘ن
فلسشلا يب˘م˘لوأا ما˘مأا «بر˘غ˘لا
ةحيتنلا يهو ،در نود فدهب
«ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا» تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةقفر عبارلا زكر˘م˘ل˘ل نو˘ق˘تر˘ي
نيع ةيعمجو دادزولب بابسش
.ةطقن51 ديسصرب ةليلم

طيمز.ع



ةــــنصصرق

لقعتشست سشتبحم
يف ةيرئازجلا ةلطبلا تلاز ام
لÓ˘عو ر˘ثو˘ك ود˘ي˘ج˘لا ة˘سضا˘ير
تفاسضأا نأا دعب ثدحلا عنسصت
ويديف عطقم يف ةديدج ةحيسضف
ةعومجم عم اهراجسش هيف رهظت
يذلاو عراسشلا يف بابسشلا نم
ى˘ل˘ع ع˘سساو ل˘كسشب ه˘لواد˘ت م˘ت
’و ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
موقت يتلا ىلوأ’ا ةرملا هذه دعت
فر˘سصت˘ب ود˘ي˘ج˘لا ة˘ب˘ع’ ا˘ه˘ي˘ف
نأاو ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس ثي˘˘ح ،اذ˘˘˘ه˘˘˘ك
لامج ةكلم ىلع ايدسسج تدتعا
يواز ن˘ب ا˘ي˘ند ر˘ئاز˘ج˘لا بهذ˘˘لا
.يسضاملا ماعلا

يثراك يوتشسم
يرئازجلا بختنملا مدقي مل
رهظو هنم رظتنملا ديلا ةركل

ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج
ه˘ل˘˘سصو يذ˘˘لا ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

لÓ˘خ ءار˘˘ح˘˘سصلا و˘˘برا˘˘ح˘˘م
1202 ملاعلا سسأاك تايئاهن
ينطولا بختنملا رسصم يف
يثراكلا مقرلا عم اسصوسصخ
ينم نب هل˘لا د˘ب˘ع سسرا˘ح˘ل˘ل
ةه˘جاو˘م ر˘ظ˘ت˘نأا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
دسصت لوأا يف حجنيل جيورنلا
ةلماك تايرا˘ب˘ُم5 د˘ع˘ب ه˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا هذ˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘سشتو
همدق˘ُي يذ˘لا ءي˘سسلا ه˘جو˘ل˘ل

،يلورت˘ب˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا سسرا˘ح
نأا˘˘ب سضر˘˘ت˘˘ف˘˘ُي نا˘˘ك يذ˘˘لاو
ي˘سسا˘سسأ’ا سسرا˘˘ح˘˘لا نو˘˘كي
.ءارحسصلا يبراحمل

؟؟ ويار يف راد

م˘يد˘ق˘ت ى˘لا سسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع برد˘م˘لا عرا˘سس
مدع لÓخ نم جربلا يلها ةراد’ هتاراذتعا
لعجيسس يذلا ر˘م’ا و˘هو ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘تدا˘ي˘ق
رخا بردم نع نوثحبي يدانلا يلوؤوسسم
مدقملا دودرملا ناو ةسصاخ يلهأ’ا دوقيل
دكا لب امامت هسضري مل ةليكسشتلا فرط نم
قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق˘م مد˘عو ه˘ت˘يدود˘ح˘م
ةرور˘سضب ع˘ي˘م˘ج˘˘لا بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ل˘˘سضفأ’ا
لÓ˘خ ة˘ي˘عو˘ن تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
رهسش وتاكريم ىت˘حو ي˘لا˘ح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

. تيبلا عاسضوأا حيحسصتل سسرام
ناعشضي نيمطو ينÓعز
ةطرو يف يشس سسا يشسلا

يسضاير˘لا يدا˘ن˘لا ا˘ها˘ق˘ل˘ت ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘سض
ينÓعز نم لك بيغيسس ثيح ينيطنسسقلا
ةروا˘سسلا ي˘ت˘م˘ق ن˘ع ر˘با˘كأ’ا ف˘˘ن˘˘سص ي˘˘ف
ىلإا سضرعت ثي˘ح ة˘با˘سصإ’ا ة˘ج˘ح˘ب ةر˘ق˘مو
قيرف دقتفيسس نيح يف ذخفلا يف قزمت
يذ˘لاو ن˘ي˘م˘ط بعÓ˘لا تا˘مد˘خ˘ل ف˘يدر˘لا
ن˘ع هد˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سس ة˘˘با˘˘سص’ هرود˘˘ب سضر˘˘ع˘˘ت
يتلا تابايغلا يهو لماك رهسشل بعÓملا

يف ةطرو يف قيرفلا عسضتسس كسش نود نم
.ةمداقلا تايدحتلا

اهدششي سشردق ام

نب ةليلم نيع لمأا قيرف سسيئر ناوتي مل
ريثأاتلاب ةنيوع مكحلا ماهتا يف دادسش ديسص
لداعت يتلا ةارابملل ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلع
،ةيدولوملا ما˘مأا3‐3 ةجيتنب هق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف
ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘ي˘سص ن˘ب داد˘سش ر˘˘سشن ثي˘˘ح
لسصاوتلا ةكبسش ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ةارابملا ةياهن دعب «كوبسسياف» يعامتج’ا

ةليلم نيع لمأا ‐3 ةنيوع مكحلا» هيف ءاج
ح˘لا˘سصل ءاز˘ج ي˘ت˘ل˘كر ه˘با˘سست˘حا د˘˘ع˘˘ب ،«3
.ةارابملا يف «ةوانسشلا»

اهبياج هار يششكاكب

ي˘سشكا˘كب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ع˘فاد˘م ل˘سصاو˘˘ي
نم هبعك ولع ىلع ديكأاتلاو هتاردق زاربا
راوطأا عبات نم لك هب داسشأا ثيح ،رخآ’ءاقل
نم كانه نا ىتح يسس سسا يسسلا ةلباقم
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كسشت ي˘˘˘ف ه˘˘˘ج˘˘˘مد ةرور˘˘˘سضب بلا˘˘˘ط
يف اهيلع دمتعيسس يتلا يلحملا بختنملا
ناو ةسصاخ ةرقوب ديجم ةمداقلا تاعاسسلا
ركذي ،بختنملا اهيلع لبقم ةريبك تايدحت
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مار˘سصب هؤوÓ˘مز ر˘ي˘سس بعÓ˘˘لا نا

يف تمهاسس نيبعÓل هتاهيجوت ناو ةسصاخ
.ةيباجيإ’ا جئاتنلا زارحا

qarsana@essalamonline.com
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«اشصربلا» يف بعرلا ريثي انوروك
سسجاه حبسصأا انوروك سسوريف
3 فاسشتكا دعب ةنولسشرب يدان
اينروك ةهجاوم د˘ع˘ب تا˘با˘سصإا
كلم سسأاك نم23 ـلا رود يف
ةفيحسص تفسشك ثيح ،اينابسسإا
انوروك نأا «وفيتروبيد ودنوم»
دعب ةنولسشرب يف بعرلا ريثي

˘مو˘ي بق˘ع تا˘با˘سصإ’ا رو˘ه˘˘ظ
،ا˘سصرا˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘م ن˘م د˘˘حاو
ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تفاسضأاو
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’ا نأا
لبق ن˘ي˘ن˘ث’ا اد˘غ ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
و˘˘يار ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
سسأاك يئاهن نمث يف وناكيلاف
.اينابسسإا كلم

15

ولاوب  ولابÓعم
درابم’ كنارف ملعي ’ بيرغ ربخ يف
رومأ’ا لكب يسسلي˘سشت˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
وياكيف هعفادم نأا ةجردل هقيرف لخاد
’ وهو ،نÓيمل لعفلاب لحر يروموت
رمتؤوم يف درابم’ لاقو ،نآ’ا ىتح ملعي

نوات نتولو يسسليسشت ةارابمل يفحسص
ي˘ت˘لاو يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا سسأا˘˘ك ي˘˘ف
سصو˘سصخ˘ب» : ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حأ’ا بع˘ل˘ت˘سس
ىلع ديكأات دجوي Óف ،يروموت وياكيف
تناك اميف ،«نآ’ا ىتح ةراعإا ةقفسص يأا
نأا تدكأا دق ةيلاط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت
ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘ت’ ل˘˘سصو˘˘ت نÓ˘˘ي˘˘م
ىتح يروموت ةراعتسسا ىلع يسسليسشت
يذلا ،ءارسشلا ةيقحأا عم مسسوملا ةياهن
.يسضاملا ةعمجلا ايلاطيا يف دجاوت
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ةÓشصلا تيقاوم

بشضغلا يبراد يف زوبدوبب مدطشصي يناميلشس^
يلاحلا وتاكريملا يف يرمعلب حيرشست سضفرت نويل ةرادإا^

نإزيلغ نم Úمث زؤفب ةدؤعلإ دعب

هنزاوت ديعتشسي «يبرايشسلا»
طاقنلا دشصح لشصاويو
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لايدنؤŸإ ‘ ايلإؤت ةراصسخ عبإر ينطؤلإ بختنŸإ دبكت دعب

فيطصس قافو دإدزؤلب بابصش ةنيطنصسق بابصش

مل»:دكؤوي يرابرب
ذنم ميتنشس يأا قلتن

نلو8102
«انقح نع تكشسن

ةماعلإ ةيعم÷إ داقعنإإ
تاجإردلل ةيرئإز÷إ ةيدا–Óل

«تابختنŸا هذه عم انعشضوب انتملظ لايدنوŸا ةعرق»:تروب ن’أا

ءامشس ‘ قيلحتلا لشصاوي قافولا
ققحيو ةيرئاز÷ا ةركلا
ديمعلا مامأا امهم اراشصتنا

  «تابختنملا ىتعأا ةهجاوم يف انتعشضوو انب فأارت مل ةعرقلا»^
 «ارشسيوشس مامأا زوفلا قيقحت ىلع لمعنشسو ريهامجلا نم رذتعأا »^

ةراشسÿ» نم ةروشضÿا
رفانشسلاو «ةجراخ سشيهم

ءايتشس’ا ةمق ‘


