
هقيدسص لتاق ىلع سضبقلا
ةملاقب «رمخ ةسسلج» يف
هرارف نم اموي52 دعب

ةرجه ةلواحم طابحإا
 اسصخسش31ـل ةيرسس

تنسشومت نيعب
50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 2441  ةيناثلإ ىدامج81ـل قفإوملإ1202 يفناج13دحأ’إ 6492ددعلإ Gdãªø: 51Oêةعصساتلإ ةنصسلإ

دعب ميعطتلإ ةداعإإ ىلإإ اعد
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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
لايخلا نم برغأا دهسشم

ي˘ف تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘˘شصأا صضع˘˘ب بب˘˘شست
ةمشصاعلا يف «ةروفات»ـب عيرشسلا قيرطلا
بشسح ببشسلاو ،رورملا ةكرح للشش يف
يف ةدوجوم تناك يتلا رداشصملا صضعب

ةيدقن قاروأا ىلع روثعلا وه ناكملا نيع
لهجيو قيرطلاب ةيمرم رانيد فلأا ةئف نم
’إا ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلا ى˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ف ا˘˘هرد˘˘شصم
نيثدحم اهنم صضع˘ب˘لا طا˘ق˘ت˘لاو ف˘قو˘ت˘لا
ةثداحلا ،رورملا ةكرح يف ةلقرع كلذب
ىلع اوناك ن˘مو ن˘يرا˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘شسا ترا˘ثأا

اومهفت نيرخآا نأا ريغ مهرمأا نم ةلجع
ف˘˘ي˘˘كف ،يدا˘˘ع ر˘˘مأ’ا نأا اوأارو ع˘˘شضو˘˘˘لا
قيرط˘لا˘ب ةدو˘جو˘م لاو˘مأا ل˘ها˘ج˘ت ن˘كم˘ي
و ة˘شصا˘خ مار˘كلا رور˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع رور˘م˘لاو
. فورعم ريغ اهبحاشص

لعف ءاسش امو هللا ردق

ى˘ل˘ع ،حار˘ج صشا˘ب˘˘ب ن˘˘يز˘˘ح ف˘˘قو˘˘م  ي˘˘ف
نم ةرايشس تشضر˘ع˘ت ة˘م˘شصا˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم
د˘حأ’ ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م دو˘ع˘ت «لو˘ب˘˘ما˘˘شس» عو˘˘ن
تببشست نأا دعب ،ريبك ررشض ىلإا نينطاوملا
يئابرهك دومع طوقشس يف ةئيهتلا لاغششأا

ملو ،هنم برقلاب ةفقوتم تناك ثيح اهيلع
ناك يذلا ةررشضتملا ةرايشسلا بحاشص دجي
ةثداحلا ريوشصتب ماقو ،ةريبك ةقرحب يكبي
امو هللا ردق» ’إا ،لاقنلا هفتاه لÓخ نم
هنوك اهل ىثري لاح يف وهو..«لعف ءاشش
ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘ترا˘˘ي˘˘شس ’إا كل˘˘م˘˘ي ’و ،ر˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف
  .اهب «قزرتشسي»

..ةباغلا يفخت يتلا ةرجسشلا

ةي’و ةقزازع ةقطنمب عيرشسلا قيرطلا راهنا
يتلا ةيوجلا لاوحأ’ا ببشسب اذهو ،وزو يزيت
ىلع جولثلا مكارتو ،ارخؤوم ةقطنملا اهتدهشش
عمجم فرط نم هزاجنا مت قيرطلا ،هاوتشسم
ةيلام ةفلكتو ،ملك5.8 لوطب قباشسلا دادح
زاج˘نا ةد˘م ي˘ف ،را˘ن˘يد00000472.6 ةميق˘ب
نأا لوقلا ’إا انعشسي ’و..تاونشس صسمخ تماد
مل ،ةلششاف عيراششم اهتمهتلا نييرئازجلا لاومأا
اذهو..،ايلود اهب لومعملا ريياعملا بشسح زجنت
  .ةباغلا يفخت يتلا ةرجششلا ’إا وه ام

يلاولا سسيسساوج
لشصحو نارهو ةي’وب لمع قبشسأا يلاو دقف

يف ةقثلا اقح’ ريزو بشصنم ىلإا ةيقرت ىلع
ل˘ك ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘ق˘فو ل˘˘ب ،ه˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نأا ةجردل ،هتطلشس تحت نيلماعلا نيلوؤوشسملا
،تامولعم نم برشست امل اقبط قبشسأ’ا يلاولا

اوناك نيذلا «صسيشساوجلا» نم ةعومجم فظو
ة˘ي’و˘لا ي˘لوؤو˘شسم را˘ب˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘شسشسج˘˘ت˘˘ي
ىتح عقي ام لوح ،ةيموي ريراقت هل نولقنيو
ةياكح امأا ،ةيذيف˘ن˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا صضع˘ب ل˘خاد
امدنع تفششك دقف صسيشساوجلل يلاولا فيظوت
رارشسأا نع ةيمشسر تاءاقل يف ثدحتي يلاولا أادب
يف ادج ةشصاخلا ةيذيف˘ن˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا صضع˘ب
هذه صضعب نإا لب ،ةيمشسر تاءاقلو تاعامتجا
اذه لك ،ةيفحشص ريراقت يف اهلوادت مت رارشسأ’ا

ا˘ه˘ب تنا˘ك ة˘ي’و˘لا نأا فر˘ع˘ي نا˘ك ي˘˘لاو˘˘لا نأ’
.قباشسلا يف ةيوق ذوفن تاعومجم

qarsana@essalamonline.com
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طسسوتملا ةديسس رئازجلا
خ˘˘˘يراو˘˘˘شصب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دوز˘˘˘˘ت نإا

اهتفشصو ،عنشصلا ةيشسور ةروطتم
ا˘ه˘نأا˘ب صشتاو ير˘ت˘ي˘ل˘ي˘م ة˘ف˘ي˘ح˘شص
اهيلع مدق˘ت حÓ˘شس ة˘ق˘ف˘شص ر˘ط˘خأا
ي˘ف ا˘شسنر˘ف ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةينبملا اهتوقو يقيقح˘لا ا˘ه˘م˘ج˘ح
.لايخلا نم اريثكو ةياعدلا ىلع
رهظأا يذلا يكيرمأ’ا بناجلا امأا
حيلشست مظا˘ع˘ت ما˘مأا ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ق˘ل˘ق
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا
ايميلقإا ةي˘ل˘م˘ع يأا ل˘شش ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب
بعÓك رئازجلا ة˘لا˘م˘ت˘شسإا لوا˘ح˘ي
رمأ’ا ،ةيميلقإ’ا اياشضقلا يف يلود
ةيشضاقلا بمارت تارارق صضفر ىلع ايوشس نÓمعتشس صسيرابو نطنششاو نأا ،لوقلل عفدي يذلا
  ..راربأ’ا انئادهششل دولخلاو دجملاو رئازجلا ايحتف ،ةيبرغلا ءارحشصلا ةيروهمج ةيبرغمب

ردان ثدح
نم ةديشس تبجنأا ،ةبيرغ ةعقاو يف
93 رمعلا نم غلبت ةليشسملا ةي’و
،ىثنأاو روكذ2 ،مئاوت30 اماع
ة˘ح˘شص ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي د˘ي˘لاو˘م˘˘لا

ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا بشسح  ة˘˘ي˘˘فا˘˘عو
يتلا ةد’ولا ةيلمع ىلع فرششملا

ةحشصمب ةيرشصيق ةيلمع رثا تناك
ةريبك ة˘حر˘ف را˘ثأا ر˘ب˘خ˘لا ،ة˘ع˘ل˘ق˘لا
ناريجلا لكو ةديشسلا ةلئاع ىدل
نأاو اميشس ،ربخلاب عمشس نم لكو
ليوط راظتنا دعب ءاج قزرلا اذه
  .كوربم فلأاف...ةلئاعلل

اهلورتب نم ىلغأا رئازجلا لامر
ةحÓ˘ف˘لا ي˘ف ءار˘ب˘خ ق˘ف˘تا

،يداو˘˘لا ة˘˘ي’و نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بل˘˘˘ق˘˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ن˘˘يزاو˘˘˘م˘˘˘لا
يف يتاذلا ءافتك’ا قيقحت
عاطق˘لا صشا˘ع˘نإاو عا˘ط˘ق˘لا
ةدو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ق’ا
يتلا ةيحÓفلا تاجوتنملا
اهيف امب ،اهجتنت تحشضأا
’إا ومنت ’ يتلا تاجتنملا
مهدحا اهريغو قتشسفلا وأا زوملا ،ايابابلا وأا صسانانأ’ا ةلكاشش ىلع ملاعلا نم ةددحم قطانم يف
.اهلورتب نم ةرم فلأا ىلغأا رئازجلا ءارحشص لامر نأاب لوقلا قح طقف نآ’ا لاق

تنمسس’ا روطاربمإا

تحمشس ةيشضام تاونشس يف تنمشس’ا يف ةبراشضملا نأا ىلإا ،ةيرشسلا ةغلاب تامولعم ريششت
ىلإا لوحتلاب ةنشس51 لبق ةيمومع ةشسشسؤوم يف اطيشسب افظوم لغتششي ناك صصاخششأ’ا دحأ’
رداشصملا صضعب ،ةداملا هذه ةردن تاونشس يف تنمشس’ا يف ةبراشضملا ءارو نم ريدرايلم
.ةطرافلا تاونشس8 ـلا ةليط فظوملا اذهل ةيامحلا رفو اقباشس امهم ’وؤوشسم نأا تدافأا
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صشماه ىلع ديزوب نب حشضوأا
ى˘˘لوأا قÓ˘˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘ششإا

صسوريف دشض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تا˘عر˘ج
ةددعتملا ةداي˘ع˘لا˘ب «91‐ديفوك»
ةيلمع نأا ،زوملا يحب تامدخلا
ةيجيردت ةفشصب متت˘شس ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

نطولا تا˘ي’و ل˘ك ل˘م˘ششت˘شسو
نينطاوملا ا˘ي˘عاد ،ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا نود
يتلاو ةلمحلا هذه يف ةكراششملل
 .«ةمهملا»ـب اهفشصو

ةلمحلا لÓخ ريزولا فاشضأاو
ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو ا˘هر˘شضح ي˘ت˘لا
د˘م˘حا˘ب ي˘ف˘ط˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شصلا

ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لاو
تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘شصإا˘˘˘ب
قطانلا اذكو حابشصم ليعامشسا
ةعباتمو دشصر ةنج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
لامج روتكدلا ،انوروك صسوريف
لمعت ايلعلا تاطلشسلا نأا راروف
لو˘شصح˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ةد˘ها˘ج
حيقلتل ةيفاكلا تا˘عر˘ج˘لا ى˘ل˘ع
باشستك’ ناكشسلا نم ددع ربكأا
تف˘لو .ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلإا عاطقلا نع لوأ’ا لوؤوشسملا
اقي˘ب˘ط˘ت ي˘تأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا
ةيروهمج˘لا صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل

يف عورششلاب ،نوبت ديجملا دبع
ر˘ه˘شش ي˘ف ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ل˘م˘ع˘لا ل˘شضف˘ب م˘ت˘تو ،ي˘ف˘˘نا˘˘ج
ءا˘شضعأ’ «ر˘م˘ت˘˘شسم˘˘لاو دا˘˘ج˘˘لا»
ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا

عم قيشسنت˘لا˘بو91ديفو˘ك ءا˘بو

ةدعو تارازو ةدعو ةموكحلا
.ةيلمعلا يف اومهاشس صصاخششأا

حاقللا نأا ىلإا ديزوب نب راششأاو
ح˘ن˘م˘ي ي˘جا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘لا د˘شض
صسي˘لو ق˘ي˘شض تقو˘ل ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
هقفو يعدتشسي ام ،ةليوط ةرتفل
،رهششأا ةدع د˘ع˘ب ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ةدا˘عإا

ةعانم˘لا ر˘ه˘ششأا دد˘ع نأا ا˘ف˘ي˘شضم
ر˘ي˘غ ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘لا ا˘˘هر˘˘فو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

قايشسلا يف اعد ثيح ،ةفورعم
تاءار˘جإا مار˘ت˘حا ة˘ل˘شصاو˘م ى˘˘لإا
ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ،ىر˘خأ’ا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
تا˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
نأا ر˘˘يزو˘˘لا زر˘˘بأاو .ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
قباشستلا مغر دعوملا يف رئازجلا
يذلا ريبكلا طغشضلاو يملاعلا
رباخملا مهأا ىلع لودلا هشسرامت
ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
لوأا ة˘ع˘فد لوأا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا

هرايتخا مت يذلا حاقللا نم صسمأا
صصخي اميف ةقيقد ريياعمل اقبط
.نامأ’او ةيلاعفلا

يتلا ةاناعملاب ديزوب نب ركذو
اذه عم ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و ا˘ه˘ت˘ششا˘ع
هذه رايتخا نأا ىلإا اريششم ،ءابولا
،حيقلتلا ةيلمع قÓطإ’ ةي’ولا

ةقطنملا هتفرع ام ببشسب ناك
صسوريفلا ءارج ةريبك ةاناعم نم
تنا˘ك ا˘ه˘نأا بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘جا˘ت˘˘لا
اهنم رششتنا يتلا ىلوأ’ا ةرؤوبلا
،نطولا تاي’و يقاب ىلا ءابولا
رجحلا اهيلع صضرف يذلا رمأ’ا
نب دكأا ،رخآا قايشس يف.يلكلا
ةيتشسجوللا تازيهجتلا نأا ديزوب

يينهمو ءابطأ’ا عيمجو ،ةزهاج
لجأا نم دادعتشسا ىلع ةحشصلا
ر˘ب˘ت˘عاو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه حا˘˘ج˘˘نإا
لثمأ’ا ةقير˘ط˘لا حا˘ق˘ل˘لا ر˘يزو˘لا

تافعاشضمو ةروطخ نم دحلل
ةرورشض ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،صضر˘م˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
تتبثأا يتلا ةيئاقولاو ةيزارتح’ا
ددع صضفخب تحمشسو اهتعاجن
.تاباشصإ’ا

watan@essalamonline.com

رهصشأإ ةدع دعب ميعطتلإ ةداعإإ ىلإإ اعد

تاي’ولا لك لمسشيو ايجيردت نوكيسس «انوروك» دسض حيقلتلا :ديزوب نب

 يمولد Ëرم

يذلإ ،انوروك صسوريف دصض حيقلتلإ نأإ ،تايفصشتصسملإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ريزو ديزوب نب نامحرلإ دبع دكأإ
ةيامحلإ يطعي حاقللإ نأإ ىلإإ إريصشم ،ءانثتصسإ نود تاي’ولإ لك لمصشيصسو ،ةيجيردت ةفصصب متيصس صسمأإ قلطنإ

.رهصشأإ ةدع دعب حيقلتلإ ةداعإإ عصضولإ يعدتصسي دق كلذلو ةليوط ةرتفل يمحي ’و قيصض تقول

ةلماك ةنصس مودت ميعطت ةلمحل رانيد رايلم0002 دصصرت ةموكحلإ

تاحاقللا ةعانم ةدم رهسشأا ةينامث
«انوروك» سسوريف دسض

ءابولا ىلع ءاسضقلا ةيناكمإا :«مÓسسلا»ـل قاهلم
ناكسسلا نم ةئاملاب07 حيقلت لاح يف

دمحم قاهلم روتكدلا فششك
نأا ،تاشسوريفلا مل˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا

صسور˘ي˘ف د˘شض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
،صسمأا تقلط˘نا ي˘ت˘لا91 ديفو˘ك
ةدمل اهنم نيديفتشسملا يمحتشس
نأا ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م و˘هو ،ر˘˘ه˘˘ششأا8
ىلع ءاشضقلاو ىودعلا نم صصلقي
ام حيقلت مت ام اذإا ةشصاخ ،ءابولا
ناكشسلا نم ةئا˘م˘لا˘ب07 هتب˘شسن

ةحشصلا ةمظنم تاريدقت بشسح
يف قاهلم روتكدلا لاق.ةيملاعلا
ةيحÓشص نأا ،«مÓشسلا »ـل حيرشصت
تعرشش يذلا «5 كينتوبشس» حاقل
ةدئافل صسمأا همادختشسا يف رئازجلا
8 وأا6 ةدمل مودتشس تائفلا صضعب
ةي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘شسارد˘لا ق˘فو ر˘ه˘ششأا
ةد˘م ي˘هو ،حا˘ق˘ل˘لا تج˘ت˘نأا ي˘ت˘˘لا

عجارتو ءابولا نم صصيلقتلل ةيفاك
ءا˘شضق˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ىود˘˘ع˘˘لا
ثدحتملا فاشضأاو ،هيلع يئاهنلا
هذه ىلع ءاشضقلا يف لامآ’ا نأا
مت ام اذإا ةشصا˘خ ة˘م˘ئا˘ق ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
نم ةئاملاب07 هتبشسن ام حيقلت
ةمظ˘ن˘م تار˘يد˘ق˘ت ق˘فو نا˘كشسلا
نا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘˘شصلا
طبترم رئازجلا يف ءابولا عجارت
حاق˘ل˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’ا ىد˘م˘ب
صسي˘لو ا˘يرا˘ي˘ت˘خا نو˘كي˘شس يذ˘˘لا
يأا ري˘خأ’ا اذ˘ه نأا ا˘م˘ل˘ع ،ا˘يرا˘ب˘جإا
صسيلو يئاقو حاقل وه ،«حاقللا»
هنم ديفتشسملا نأا ينعي يجÓع
ةعرجلل هذخأا لبق نوكي نأا بجي
يف ةيدشسجلا ةيحانلا نم اميلشس
يأا نم وكششي ’ يأا ةظحللا كلت
صضار˘˘عأا ة˘˘يأا وأا ى˘˘˘م˘˘˘ح وأا بع˘˘˘ت
ةيل˘م˘ع نا˘ف ’إاو ،ىر˘خأا ة˘ي˘شضر˘م
لاوز ةياغ ىلإا لجأاتتشس حيقلتلا

.صضارعأ’ا هذه
ثدحتملا ىنثأا ،رخآا قايشس يفو

يتلا ةينورتكل’ا ة˘شصن˘م˘لا ى˘ل˘ع
ميظ˘ن˘ت˘ل ة˘ح˘شصلا ةرازو ا˘ه˘تأا˘ششنأا

رمأ’ا نأا دكأا ثيح ،حيقلتلا ديعاوم
لوكوتور˘ب˘لا زز˘ع˘ي نأا ه˘نا˘شش ن˘م
نود لو˘ح˘يو ي˘لا˘ح˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
يتلا ةيحشصلا زكارملاب ظاظتك’ا
اريششم ،ةيل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع فر˘ششت˘شس
ةرازو اهتردشصأا يتلا ىوتفلا ىلإا
ناب قلعتي اميف ةينيدلا نوؤوششلا
تما˘ق ا˘مد˘˘ع˘˘ب «لÓ˘˘ح» حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ه˘تا˘نو˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط˘˘شض’ا˘˘ب
ةرازو تا˘ي˘ط˘ع˘˘م ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘شسا

لامج فششك ،هتهج نمو.ةحشصلا
ةعباتمو دشصر ةنجل صسيئر راروف
ةي’و نم صسمأا ،انوروك صسوريف
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا نأا ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

0002 ـب ردق يلام اغلبم تدشصر
تاحاقللا ءان˘ت˘ق’ م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
.ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ةدا˘˘شضم˘˘لا

ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف رارو˘˘˘ف ح˘˘˘شضوأاو
نوكيشس حاقللا ءانتقا نأا يفحشص
بشسح ،ملاعلا رباخم فلتخم نم
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا نأاو ،فور˘˘ظ˘˘لا

،ةعر˘ج ف˘لأا05 ءا˘ن˘˘ت˘˘قا تشصخ
.ميتنشس رايلم051 ةميقب

هنأاب ،نييرئازجلا راروف نأامطو
ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا بق˘˘ع˘˘ي˘˘شس
تقلطنا ي˘ت˘لا ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىرخأا تايلمع ،ةديلبلا نم ايلحرم
،ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا نوشضغ يف
،نطو˘لا تا˘ي’و ل˘ك ل˘م˘ششت˘شسو
قر˘ف ف˘ي˘ل˘كت˘ب ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘مو
.قطانملا كلت بوجت ةلقنتم

نا˘˘ف ،ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘˘لا بشسحو
ةيادبلا يف ههيجوت متيشس حاقللا
يبط˘لا كل˘شسلا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ى˘لإا

باحشصأاو نينشسملا صصاخششأ’او
عشسوتت نأا ىلع ةنمزملا صضارمأ’ا
ح˘ئار˘شش ي˘قا˘ب صسم˘ت˘ل د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ف
ىرخأا تانحشش نأا املع ،عمتجملا

اعابت لشصتشس انوروك حاقل نم
‐ ىرخأا لودو دنهلاو نيشصلا نم
متيشس هنأا دكأا ثيح ‐راروف لوقي
عيمج حي˘ق˘ل˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
81 مهنشس قوفي نيذلا ناكشسلا
لا˘˘ف˘˘طأ’ا اد˘˘ع ،ر˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘شس
ايمازلإا حاقللا مدقيشسو ،لماوحلاو
صصخ˘ششلا صسف˘ن˘ل ن˘ي˘ت˘عر˘˘ج ي˘˘ف
،اموي12 ـب ردقي ينمز لشصافب
نأا امب اعجان نوكي نل هناف ’إاو
05 ىو˘شس ر˘˘فو˘˘ت ’ ة˘˘عر˘˘ج ل˘˘ك
اذ˘ه ن˘م ة˘عا˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
راروف روتكدلا نأامطو.صسوريفلا
رئاز˘ج˘لا نأا لو˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لقبو ةنمآ’ا تاحاق˘ل˘لا ترا˘ت˘خا»
نأا ا˘م˘ل˘ع ،«ة˘ي˘ب˘نا˘ج را˘ثآاو رار˘شضأا

،رثكأاف ةنشس مودتشس حيقلتلا ةلمح
رثكأا ىلع دامتع’ا متيشس يلاتلابو
نامشض لجأا نم ،دحاو حاقل نم
ىلإا06 نيب ام حوارتت ىندأا ةبشسن
حاقللاب ةيطغتلا نم ةئاملاب07
.صسوريفلا لقنت فقو لجأا نم

ز.صسواط

يد˘يا˘ق د˘م˘ح˘م ءاو˘ل˘لا كرا˘شش
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ةر˘˘˘˘ئاد صسي˘˘˘˘ئر
صشي˘ج˘لا نا˘˘كرأ’ ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف صسمأا ،ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيئانثت˘شس’ا ةرود˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جا
ةشصشصختملا ةينفلا ةنجلل ةثلاثلا
ن˘˘مأ’او ة˘˘مÓ˘˘شسلاو عا˘˘فد˘˘˘لا˘˘˘ب
ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تإÓ˘˘ل
،دعب نع يئرملا رشضاحتلا ةينقت
ة˘لود˘ل ة˘يرود˘لا ة˘شسا˘ئر˘لا تح˘ت

ةرازو تحشضوأاو.ايقيرفإا بونج
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا
يف كراشش يدياق ءاوللا نأا ،صسمأا
عا˘فد˘لا ر˘يزو˘ل Ó˘˘ث˘˘م˘˘م ةرود˘˘لا

صشيجلا ناكرأا صسيئرو ينطولا
ده˘شش ثي˘ح ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
تارا˘˘طإا رو˘˘˘شضح عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ةحلشسأ’ا فلت˘خ˘م ن˘م طا˘ب˘شضو
ةرازو ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘كو
لامعأا لودج روحمتو.ةيجراخلا
اذ˘ه ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ع لو˘˘ح عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ملشسلا معد تايلمع يف ،داحتإ’ا

تا˘برا˘ق˘˘م˘˘لاو ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ة˘ي˘مار˘لا ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا
رارقتشس’او نمأ’او ملشسلا ةيقرتل

.ةيقيرفإ’ا ةراقلا لماك ربع
خ.ةميصسن

جاحلا نب رمعاو دنحم دكأا
ةمظنمل ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا نأا ،ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
صسي˘ئر˘لا نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘نا˘˘م˘˘يإا
ايعشس ةر˘كاذ˘لا ف˘ل˘م ي˘شسنر˘ف˘لا

ةيناث ةيشسائر ةرتف بشسكل هنم
بشسك لÓخ نم كلذو ،دراو رمأا
فر˘ط˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا تاو˘˘شصأا
ةفرطتم˘لا ه˘ف˘قاو˘م˘ب فور˘ع˘م˘لا
يف ةيشسنرفلا مئارجلا فلم هاجتا
 .رئازجلا

جاحلا نب رمعاو دنحم حجر
نو˘˘كت نأا ،ه˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست ي˘˘˘ف
نب ريرقت نم ةيئاهنلا ةخشسنلا
،هيلع تشضرف دق ،اروتشس نيماي

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘م˘شضت˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
ن˘ي˘مأ’ا ح˘شضوأاو .تا˘ط˘لا˘غ˘م˘˘لا
ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا
يف ةركاذلا فلم نأا ،نيدهاجملا
صصخي فلم وه ،ريخأ’او لوأ’ا

صضرعت امب قلعتيو نييرئازجلا
مه مهنأاو ،مهنطوو مهفÓشسأا هيلإا

 .كرحتلا مهيلع بجوتي نم
جاحلا نب رمعاو دنحم دكأاو

Óل˘خ ن˘م˘شضت ارو˘ت˘شس ل˘م˘ع نأا
نم قلطني مل ثيح ،اريبك ايئانب
د˘˘م˘˘ع ل˘˘˘ب لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ريغ ريرقتلا نأا انيبم ،ةيئاقتنÓل

ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘شسي ’و ي˘˘˘فا˘˘˘ك
ول اروتشس نأا فاشضأاو .ةقيقحلا
لÓتح’ا ةيادب ذنم ةقيقحلا لقن

ديي˘ق˘ت م˘ت د˘ق نا˘كل ،بج˘ي ا˘م˘ك
راد˘م ى˘ل˘ع ل˘شصح ا˘م˘ل ي˘ل˘ع˘˘ف
،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘شس231
اميشس ،اياحشضلل يلعف ديدحتو
ةدابإا نم لشصح امب قلعتي اميف
،يرئاز˘ج˘لا بع˘ششلا تفد˘ه˘ت˘شسا
صضرملا وأا رانلاب تام نم ءاوشس
فر˘˘ط˘˘لا نأا زر˘˘˘بأاو  .ا˘˘˘عو˘˘˘ج وأا
فلتخم مدقي تقو يف يشسنرفلا

م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع ر˘ت˘شست˘ل˘ل ج˘ج˘ح˘˘لا
نشسل دمعي نيح يف ،يشضاملا
يف رئازجلا لÓتحا ديجمت نوناق
ى˘ل˘ع لد˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،5002
ةلاطإا ىلإا يعشسلاو ةينلا ءوشس
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ت˘˘لا د˘˘مأا
اميشس ،ةركاذلا فلمل ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا

ىلع ءاج لÓتح’ا ديجمت نأاو
.ءاد˘˘ه˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م صضا˘˘˘ق˘˘˘نأا
ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘˘لا تشضفر ،ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل
مئارجلا نع راذتع’ا ةيشسنرفلا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ تب˘˘˘كترا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تفاشضأاو ،رئازجلل ا˘هرا˘م˘ع˘ت˘شسا
هتفشصو امـب ما˘ي˘ق˘لا يو˘ن˘ت ا˘ه˘نأا
دعب كلذو .«ةيزمر تاوطخ»ـب
نوركام ليوناميإا صسيئرلا ملشست
اروتشس نيماين˘ب خرؤو˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت
ةرتفو ةر˘كاذ˘لا ف˘ل˘م˘ب صصا˘خ˘لا
 .رئازجلل يشسنرفلا لÓتح’ا

  يمولد Ëرم

دبع لوأ’ا ريزولا ،صسمأا صسأارت
ةنج˘لـل ا˘ًعا˘م˘ت˘جا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
ةعبات˘مـل ة˘كر˘ت˘ششمـلا ة˘يرازو˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘˘خ˘˘مـلا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.91 ــ د˘ي˘فو˘ك د˘شض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل˘˘ل
هذ˘ه نأا ى˘لإا عا˘م˘ت˘ج’ا صصل˘˘خو
ىلع ءانب اهعشضو مت يتلا ةنجللا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘ه ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ا˘˘ه˘˘شسأار˘˘يو

ر˘ي˘ي˘شست˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘ّ̆ل˘˘كم
ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةديلبلا نم قلطنا يذلا ،حيقلتلا
عامتجا لÓخ مت امك.صسمأا لوأا
ة˘˘فا˘˘ك صضار˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا
،ا˘هذا˘خ˘تا م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘˘لا

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت نا˘م˘شض ى˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لاو
تاي’و عيمج يف حيقلتلا ةيلمع
ن˘م فور˘ظ ل˘شضفأا ي˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا

عمو ،ةمÓشسلاو مي˘ظ˘ن˘ت˘لا ثي˘ح
يحشصلا لوكوتور˘ب˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
،اهنم ديفتشسي نأا ىلع ،دّدحمـلا
صصا˘خ˘ششأ’ا ،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ف
اًد˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘هو ،ة˘˘يو˘˘لوأ’ا يوذ
اذ˘˘كو ،ة˘˘ح˘˘شصلا و˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم
يوذ ن˘˘ي˘ّ̆ن˘˘شسمـلا صصا˘˘خ˘˘˘ششأ’ا
.ةنمزمـلا صضارمأ’ا

 ـه.دإوج

ةقيق◊إ لقن فوتصسي ⁄و إÒبك ايئانب Óلخ نمصضت إروتصس ريرقت نأإ تدكأإ

ةيناث ةدهع بسسكل ةركاذلا فلم لÓغتسساب نوركام مهتت نيدهاÛا ةمظنم

دّدحمـلإ يحصصلإ لوكوتوÈلاب ديقتلإ عم

 «انوروك» دسض حيقلتلل ينطولا ططıا ذيفنت ةعباتŸ ةكÎسشم ةيرازو ةن÷

نمأ’إو ملصسلإ ةيقرت لبصس ىلع روح“ لامعأ’إ لودج
ةراقلإ لماك Èع رإرقتصس’إو

عافدلا ةنجل عامتجا يف كراسشت رئازجلا
يقيرفإ’ا داحتإÓل

اموي51 ةدملو مويلإ نم ءإدتبإ

تاءارجإا ديدمت
يئزجلا رجحلا
ةي’و91 ـب
ريزولإ دإرج زيزعلإ دبع نلعأإ
تإءإرجإإ ديدمت نع ،لوأ’إ
نم يئزجلإ يلزنملإ رجحلإ
ةصسماخلإ ىلإإ Óيل ةنماثلإ

كلذو ،ةي’و91 يف احابصص
51 ةدمـل مويلإ نم ءإدتبإ

نأاب ،ةرإزولل نايب دافأإ .اموي
91  صصخت رجحلإ تإءإرجإإ

ةطصشنأ’إ صصخي اميفو ،ةي’و
،ةيداصصتق’إو ةيعامتج’إ

،اموي رصشع ةصسمخ ةدمـل ددمي
عيب قإوصسأإ قلغ ءإرجإإ
ىلع ةلمعتصسمـلإ تابكرمـلإ

.ينطولإ بإرتلإ لماك ىوتصسم
يف اموي51 ةدمـل دّدمُي امك
رصشع ةعصستلإ تاي’ولإ
زجحلإ ءإرجإاب ةينعمـلإ
قلغ ءإرجإإ ،يلزنمـلإ يئزجلإ
تاصضايرلإ ةددعتم تاعاقلإ

نكامأإو ةيصضايرلإ تاعاقلإو
تإءاصضفو مامجتصس’إو ةيلصستلإ
اقفو ،ئطإوصشلإو هيفرتلإ
ديدمت مت امك .هتإذ نايبلل
طاصشن تاقوأإ ديدحت ءإرجإإ

تاي’ولإ يفو ،رجاتمـلإ صضعب
ءإرجإاب ةينعمـلإ رصشع ةعصستلإ
يتلإ ،يلزنمـلإ يئزجلإ زجحلإ

اهتطصشنأإ عيمج فقوت نأإ بجي
ةعباصسلإ ةعاصسلإ نم ءإدتبإ

صضعب صصخي اميف كلذو ،ءاصسم
ةراجت رإرغ ىلع ةطصشنأ’إ
ةراجت ،ةيلزنمورهكلإ ةزهجأ’إ
ةيلزنمـلإ تإودأ’إ

ةراجت ،تإروكيدلإو
 .ثيثأاتـلإ ةصشمقأإو تاصشورفمـلإ

دّدمُي هنأإ ،نايبلإ فاصضأإو
يهاقمـلإ ةطصشنأإ ديدحت
لكأ’إ تÓحمو معاطمـلإو
لومحمـلإ عيبلإ ىلع ،عيرصسلإ

ءإرجإإ ديدمت ررقت امك .طقف
صصاخصشأ’إ تاعمجت لك عنم
تاعامتج’إو اهعون ناك امهم
بإرتلإ لماك ربع ،ةيلئاعلإ
جإوزلإ تÓفح اميصس ،ينطولإ

ثإدحأ’إ نم اهريغو ناتخلإو
ىوتصسم ىلع تاعمجتلإ لثم
ءإرجإإ ديدمت اصضيأإو ،رباقمـلإ

تاعامتج’إ داقعنإ عنم
اهمظنت يتلإ ةماعلإ تايعمجلإو
 .تاصسصسؤومـلإ صضعب

د.م



ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصم تدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فأاو
ةرازو حلاشصم نأا ،«مÓشسلا»ـل
ة˘˘غا˘˘ي˘˘شص ته˘˘نأا ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘شصلا

را˘م˘ث˘ت˘شس’ا نو˘نا˘˘ق عور˘˘ششم
ىلع صضرعيشس يذلا ديدجلا
نم ،مداقلا يرازولا صسلجملا
هشضرع لبق ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ل˘جأا

ة˘قدا˘شصم˘لاو نا˘م˘لر˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ةعانشصلا ريزو دكأا دقو ،هيلع
ى˘ل˘ع صسمأا ه˘ل ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
ا˘ه˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ةود˘ن˘لا صشما˘ه
تا˘˘˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م
لوح ةل˘ما˘ششلا ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘شسإ’ا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا تا˘عا˘ن˘˘شصلا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘ششم نأا ى˘˘ل˘˘ع
خا˘ن˘م ر˘ث˘كأا ح˘ت˘˘ف˘˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
مدق˘يو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف لا˘م˘عأ’ا
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘شست
نهارتو ،نييلح˘م˘لاو بنا˘جأ’ا
نوناق عورششم ىلع ةموكحلا
لجأا نم د˘يد˘ج˘لا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا
ةريبك تارامثتشسا باطقتشسا
خا˘ن˘م ة˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شست
تابرشض فرع يذلا لامعأ’ا

ىلع اشصوشصخ ترثأا ،ةيلاتتم

را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ق˘فد˘ت ىو˘˘ت˘˘شسم
.يبنجأ’ا

داريتشسا فلم صصوشصخبو
د˘˘عو˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ تارا˘˘ي˘˘˘شسلا
ريزولا لاق ،ةيلمعلا قÓطنا
ةلأاشسم يه ةيلمعلا دعوم نإا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا صصخ˘˘ت
.تادامتع’ا ىلع اولشصحت

نويداشصتقا ءاربخ نمث دقو
ةئاملاب94 /15 ةدعاقلا ءاغلإا
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا م˘˘كح˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

راطإا يف ،رئازجلا يف يبنجأ’ا
،0202 ةيلاملا نوناق عورششم
ىلإا هشسفن تقولا يف نيعاد
ن˘م ىر˘خأا تا˘حÓ˘شصإا ي˘ن˘ب˘ت
.را˘م˘ث˘ت˘شس’ا اذ˘˘ه بل˘˘ج ل˘˘جأا

ةد˘عا˘ق ءا˘غ˘لإا نأا ن˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ح˘لا˘شصل ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب15/94
ةيجيتارتشس’ا ريغ تاعاطقلا
بذ˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
وح˘ن بنا˘جأ’ا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا
ةدششانم˘ب ن˘ير˘كذ˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا

تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘م˘˘لا
ةد˘عا˘ق˘لا هذ˘ه ءا˘غ˘لإا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ه˘ب ج˘ج˘ح˘˘ت ق˘˘ئا˘˘ع ا˘˘ه˘˘نو˘˘كل
اذكو بناجأ’ا نور˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا
لود˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ءار˘˘˘ف˘˘˘شس
ي˘ف ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
.رئازجلا

ثدحلا4 6492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج81ـل قفإوملإ1202 يفناج13دحأ’إ

watan@essalamonline.com

مداقلإ ءإرزولإ صسل‹ ىلع صضرعيصس هنأإ دكأإ

ديد÷ا رامثتسس’ا نوناق عورسشم ةغايسص نم ءاهتن’ا نع نلعي ةعانسصلا ريزو

ز.صسواط

يذلإ ديدجلإ رامثتصس’إ نوناق عورصشم ةغايصص نم ءاهتن’إ نع  ،صسمأإ ةعانصصلإ ريزو مهإرب يلع تيآإ نلعأإ
،نيرمثتصسملل ةلدابتم تانامصض حنمو ليقإرعلإ عفر هنأاصش نم يذلإ رمأ’إ ،مداقلإ ءإرزولإ صسلجم ىلع صضرعيصس

.صصاخلإو ماعلإ نيعاطقلإ يف تإرامثتصس’إ ةلجع ثعبو ليهصست بناج ىلإإ ،مهنم بناجأ’إ ةصصاخ

ةنهملل ةيقيق◊إ لكصشŸإ ¤إإ تفتلي ⁄ هنوك » غرافلاب» هوفصصو

نودقتني ةقايسسلا ميلعت سسرادم باحسصأا
ديد÷ا طورسشلا Îفد

ديدجلا طورششلا رتفد قلي مل
ميلعت صسرادم طاششن˘ل م˘ظ˘ن˘م˘لا
ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘ب˘ي˘حر˘˘ت ،ة˘˘قا˘˘ي˘˘شسلا
مهددع ردقملا ةنهملا باحشصأا
ربع مي˘ل˘ع˘ت ة˘شسرد˘م ف’آا7 ـ˘ب
تأا˘ي م˘ل ه˘نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،ن˘طو˘لا
ـب هوفشصوو ،مهأ’اب ’و ديدجلاب
،قر˘˘ط˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأ’ ،«غرا˘˘ف˘˘لا»
ةيقيقحلا لكاششملا ىلإا ،مهبشسح
 .ةنهملل

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تلا˘˘ق
نايب يف ةقايشسلا ميلعت صسرادمل
ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘شسلا» تع˘˘ل˘˘طا ا˘˘ه˘˘ل
طور˘شش ر˘ت˘˘فد نأا ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن
يذلا «ةقايشسلا ميلعت» صسرادم
ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف رد˘˘شص
’ ،61/10/1202 : خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب
صسراد˘م ح˘لا˘شصم ا˘تا˘ت˘˘ب مد˘˘خ˘˘ي
صصقا˘ن ه˘نو˘ك ،ة˘قا˘ي˘شسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت

رمع د˘يد˘ح˘ت بنا˘ج ي˘ف ة˘شصا˘خ
لثم رارقإا نأا ثيح ،تابكرملا

ة˘ن˘ه˘م˘لا مد˘خ˘ي ’  طر˘ششلا اذ˘ه
نأا ةد˘كؤو˘م ،ء’ؤو˘ه بشسح ا˘تا˘ت˘˘ب
يتلا تابكرملل ةينقتلا ةبقارملا
(60) ةت˘شس ل˘ك ار˘ب˘ج ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
نأا ررقت يك ةيفاك ربتعت رهششأا

ةقباطمو ةحلاشص ةبكرملا هذه
ي˘˘ك ة˘˘ن˘˘مآاو تا˘˘ف˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
اهيف بيردتلا حششرملا عيطتشسي
.تاناحتم’ا زايتجا وأا

هنا ىلإا هتاذ ردشصملا راششأاو
هذهب لمعت لقنلا ةرازو تيقب اذإا
زاجنإا عيطتشسن نل امبرف ةريتولا
6202 ةنشس لبق طورششلا رتفد
رخآا ردشص دقف !! ظحلا انفلاح نإا
اهو9102 يرفيف ي˘ف ل˘يد˘ع˘ت
د˘ع˘ب رد˘شصي ل˘يد˘ع˘ت˘لا اذ˘˘ه و˘˘ه
ةيلمعب اوموقت نأا مكلو نيماع
‐ةطيشسب ةيباشسح

نايبلا‐ يف ةيداحت’ا تلاقو
لقنلا ةرازوب ىلوأ’ا ناك ،‐ هتاذ
ةطلتخم ةنجل نيوكتب موقت نأا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘ك ن˘˘م
ة˘مÓ˘شسلا ت’ا˘ج˘م ي˘ف ر˘مأ’ا˘˘ب
صصخر ي˘ششت˘˘ف˘˘مو ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا
يمومعلا ن˘مأ’ا اذ˘كو ة˘قا˘ي˘شسلا

ميل˘ع˘ت صسراد˘م تا˘با˘ق˘ن ا˘شضيأاو
ةيمل˘ع ة˘ن˘ج˘ل نو˘كتو ة˘قا˘ي˘شسلا
نحنف» ةعباتم ،ىلوأ’ا ةجردلاب
صسيلو ةيملع تاءا˘ف˘كل ة˘جا˘ح˘ب

او˘ف˘ي˘شضي نأا نود˘˘ب صصا˘˘خ˘˘ششأ’
موقت ةنجللا هذهو ،عاطقلل ائيشش
هزاجنإاو طورششلا رتفد ةشساردب
اتقو رمأ’ا بلطت ولو ةدامب ةدام
كانه نوكيشسف عنام Óف Óيوط
طور˘˘شش ر˘˘ت˘˘فد ر˘˘مأ’ا ر˘˘خآا ي˘˘˘ف
ننقيو مظني يك لماكو لماشش
. «ةيويحلا ةنهملا هذه

ةي˘نا˘كمإا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تحر˘طو
ةديدج تابكر˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

ةقايشسلا ميلعتل ةد˘ع˘مو ةز˘ه˘ج˘م
نود طيشسقتلاب اهنمث اوددشسيو
ةشصخر رعشس طبشض عم دئاوف
تامزيناكيم عشضو عم ةقايشسلا

عيطتشسي ’ يك هقيبطتل تايلآاو
تبلاط ام˘ك ،ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م نا˘ك ا˘يأا
يف عقاولا داشسفلا ىلإا تافتل’اب
ءاشضقلاو ةقايشسلا ةشصخر عاطق
نوناق تاناح˘ت˘ما ل˘ع˘ج˘ب ه˘ي˘ل˘ع
ىلع ةنمقرلا قيرط نع رورملا

ا˘شضيأاو م˘لا˘˘ع˘˘لا لود ل˘˘ك رار˘˘غ
تارايشس لخاد تاريماك بيكرت
تاناحت˘م’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةرو˘شصو ا˘تو˘شص ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شستو
نم عون يأا ىلع اشضيأا ءاشضقلل
ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما ج˘˘مد ع˘˘م دا˘˘شسف˘˘˘لا

ناحتما يف ةقايشسلاو تاروانملا
نا˘ح˘ت˘م’ا اذ˘ه ل˘ع˘ج ع˘م د˘˘حاو
.ايقيقحو ايدج

ة˘ما˘قإا ى˘لإا ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا تعدو
ءاردم عÓطإاو ةلكشسرل تارود
ىلع ةقايشسلا م˘ي˘ل˘ع˘تو ،صسراد˘م
يف عاطقلا يف ديدج وه ام لك
زكرم لث˘م ة˘شصشصخ˘ت˘م ز˘كار˘م
رث˘كأا ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ا˘هر˘ي˘غو ة˘ن˘تا˘ب
تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘شضم˘˘˘ب
تافشصاومب حبشصتل اهزيهجتو
ءار˘˘جإاو بيرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع
ى˘ل˘ع تدد˘ششو ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا

صسارد˘م ة˘با˘ق˘ن ءا˘ط˘عإا ةرور˘شض
ةبقارم يف قحلا ةقايشسلا ميلعت
اذ˘كو ن˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع صسراد˘˘م˘˘لا

،نيناوقلل ني˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م
ةدحوم ةدحاو ةباقنلا هذه لعجو
يك ينطولا بارتلا لماك ربع
.نيقلشستملل ةشصرفلا يطعن ’
نايبلا يف ة˘يدا˘ح˘ت’ا تب˘ج˘ع˘تو
ةباقنلل لقنلا ةرازو ءاشصقإا ،هتاذ
ا˘˘ه˘˘ل ةو˘˘عد˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت مد˘˘˘عو
ةدكؤوم ،تاعا˘م˘ت˘ج’ا رو˘شضح˘ل
مظنملا ديدجلا طورششلا رتفد نأا
مل ،ةقايشسلا ميل˘ع˘ت تا˘شسشسؤو˘م˘ل
ىلع زكر هنإا لب ،«ديدجلاب» تأاي
ن˘م ة˘ي˘م˘هأا ل˘قأا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت طا˘˘ق˘˘ن
،ةنهملاب ةقلعتم ،ىرخأا ليشصافت
ىلع زيكر˘ت˘لا ةرور˘شض ا˘ه˘م˘هأاو
ل˘ع˘ج لد˘ب ن˘يو˘˘كت˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
رتفد يف ،ةيولوأا ةرايشسلا ةيعون
وشضع ناف ،ةراششإÓل.طورششلا
ة˘ي˘لارد˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘˘كم˘˘لا
،ةقايشسلا ميلعت صسرادمل ةينطولا

نأا˘˘ب د˘˘كأا ،ة˘˘يدوأا ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز
املاطل ،ميلعتلا صسرادم باحشصأا

،مه˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف نوز˘كر˘ي او˘نا˘ك
،ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كأا ع˘ي˘شضاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
صضيفخت يف م˘ه˘ب˘شسح ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
تاناح˘ت˘م’ ن˘ي˘ن˘ح˘ت˘م˘م˘لا دد˘ع
،احششرتم51 وأا01 ىلإا ةقايشسلا

اماملا رثكأا نيجرخت˘م˘ل ا˘نا˘م˘شض
ل˘ع˘ج لد˘ب ،ة˘قا˘ي˘˘شسلا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب
03 نم رثكأ’ احوتفم ناحتم’ا

،هشسفن ناح˘ت˘م’ا ي˘ف ا˘ح˘ششر˘ت˘م
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
.ناحتم’ا

رت˘فد ز˘ي˘كر˘ت نأا ر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ي˘ف
ةيعو˘ن ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا طور˘ششلا
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘˘لا ،تارا˘˘ي˘˘شسلا

اهتيمدقأا لعجو ،ميلعتلا صسرادم
وه ،تاو˘ن˘شس01 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت ’
.«يقطنملا» ريغب هفشصو طرشش
ةئاملاب59 نأا ،هبشسح ببشسلاو
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا تارا˘ي˘˘شسلا ن˘˘م
’ نطولا ربع ميلعتلا صسرادم
،تاونشس7 نع اهت˘ي˘مد˘قأا ل˘ق˘ت
.ةديدج تاراي˘شس ي˘ه ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةرازو تناك اذإا ،ةيدوأا لءاشستو
نم ليلقت˘لا ى˘لإا ى˘ع˘شست ل˘ق˘ن˘لا

ةديازتملا رورملا ثداوح ةرهاظ
لهف ،اندÓب يف ىرخأا دعب ةنشس
ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا بج˘˘ي
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع مأا ،تارا˘˘ي˘˘˘شسلا
،ادج امهم هارن يذلا» نيوكتلا
ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م ن˘ي˘ق˘ئا˘شس ج˘ير˘خ˘ت˘ل
ةقا˘ي˘شسلا د˘عاو˘ق˘ل ن˘ي˘مر˘ت˘ح˘مو
ثداوحلا ةيبلاغ نأ’ ،رورملاو
لما˘ع˘لا ا˘ه˘ب˘ب˘شس نا˘ك ة˘ت˘ي˘م˘م˘لا
.هلوق دح ىلع «يرششبلا

ز.صسواط

عاطقلإ ريزوب مهعمج ءاقل ‘

يمومعلا فيظولا نع لاسصفن’اب نوبلاطي ›اعلا ميلعتلا ةذتاسسأا

:«مÓصسلإ»ـل فصشكي رميوع دولوم روصسيفوربلإ رئإزجلإ ةعماجب خيراتلإ ذاتصسأإ
 ريرحتلا برح نم26-45 ةرتفلل اروتسس رايتخا ءارو ةطغاسض ةيسسنرف تايبول

ينطولا صسلجملا ةباقن تبلاط
ن˘م ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا
ام اميشس ةحورطملا مهت’اغششنا
ن˘ع لا˘شصف˘˘ن’ا ف˘˘ل˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
نع لزانتلاو يمومعلا فيظولا
بناج ىلإا ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘كشسلا

.  ةيعامتج’ا تامدخلا فلم
ريزو نايز نب يقابلا دبع دكأا

روششنم يف صسمأا ،يلاعلا ميلعتلا
لشصاوتلا عقومب هتحفشص ىلع هل
نأا «كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ةباقنب مايأا ذن˘م تق˘ت˘لا ه˘ح˘لا˘شصم
ميلعتلا ةذتاشسأ’ ينطولا صسلجملا

نم ة˘ل˘م˘ج تع˘فر ثي˘ح ،ي˘لا˘ع˘لا
لاشصفن’ا فلم اهزربأا بلاطملا

بناج ىلإا يمومعلا فيظولا نع
فلمو ةيملعلا تÓجملا فينشصت
تحرط ام˘ك ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا
ق˘شسن˘م˘لا نا˘شسل ى˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ظيف˘ح˘لا د˘ب˘ع طÓ˘ي˘م ي˘ن˘طو˘لا

قلعتت ىرخأا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا بلا˘ط˘م
ن˘ع لزا˘ن˘ت˘˘لاو ن˘˘كشسلا ف˘˘ل˘˘م˘˘ب
ةيناكمإاو ،ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘كشسلا
غ˘ي˘شص ن˘˘م ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
قشسنملا هون دقو .ىرخأا ةينكشس
ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

طÓيم يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأ’

‐نايبلا فيشضي‐ ،ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع
ةرازولا اهتلذب يتلا تادوهجملاب
يف ةيزكرملا ةرادإ’ا ءاشضعأا لكو
ة˘م˘شست˘م˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه
مت ثيح ،91‐ديفوك ءابو يششفتب
‐9102 ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ذا˘ق˘نإا

م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘ناو ،0202
اذ˘˘˘هو ،1202‐0202 يع˘ما˘ج˘لا
ةذتاشسأا عي˘م˘ج˘لا دو˘ه˘ج ر˘فا˘شضت˘ب
ىعشسملا نمث امك ،’امعو ةبلطو
ةيرواششتلا ةبراقملاو يكراششتلا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ز.صسواط

دو˘لو˘م رو˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ف˘˘ششك
ةع˘ما˘ج˘ب خ˘يرا˘ت˘لا ذا˘ت˘شسأا ،ر˘م˘يو˘ع
خرؤو˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت ز˘ي˘كر˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
نأاششب اروتشس نيما˘ج˘ن˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا

نيب ام ةرتفلا ىلع ،ةركاذلا فلم
ة˘ل˘حر˘م ن˘˘م2691و4591
دوعي ،رئازجلل يشسنرفلا رامعتشس’ا
اوكراشش نيي˘شسنر˘ف ذو˘ف˘ن ةو˘ق ى˘لإا
يف لÓتح’ا نم ةرتفلا كلت يف
نأا ىلإا اريششم ،رئازجلا دشض برحلا

طغشض ل˘ئا˘شسو نو˘كل˘ت˘م˘ي ء’ؤو˘ه
ي˘شسنر˘ف˘لا صسي˘ئر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘ق
يف رميوع دكأا .نوكرام ليوناميا
ةا˘˘ن˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘ب صصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
ي˘ف قاروأا» ة˘شصح ي˘˘ف «مÓ˘˘شسلا»
ةرتف ىلع اروتشس زيكرت نأا ،«لظلا

نأاششب2691 ى˘˘˘˘˘˘˘لإا4591
دوعي ،رئازجلل يشسنرفلا رامعتشس’ا
اهشسرا˘م˘ي تا˘طو˘غ˘شض دو˘جو ى˘لإا
ةرتفلا كلت يف اوكراشش نويشسنرف
،رئازجلل يشسنرفلا رامعتشس’ا نم
عا˘˘ن˘˘شص م˘˘ه ء’ؤو˘˘ه نأا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م
ةلودلا يف يوق ذوفن مهلو خيراتلا
لك مهكÓتما بناج ىلإا ،ةيشسنرفلا

،نوركام ىلع طغشضلل لئاشسولا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م ا˘شسنر˘ف نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس
نأا حشضوأا امك .ةديدج تاباختنا
،رئازجلل اهرامعتشسا لÓخ اشسنرف
،رششع عشساتلا نرقلا يف اديدحتو
خ˘يرا˘ت ي˘ف ه˘جو ح˘˘ب˘˘قأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ك
هذ˘ه ي˘فو ،ي˘بوروأ’ا را˘م˘ع˘ت˘شس’ا
ا˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف تشضق ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةيوهو ةفاقث ى˘ل˘ع ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شس’ا
ناك يلات˘لا˘بو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا

ةيلاحلا اشسنرفل بشسانملا ريغ نم
يرامعتشس’ا اههجو ىلع يرعت نأا
رايتخا ببشس نعو.ةرتفلا كلتل
دادعإ’ اروتشس نيماجنبل نوركام
ةقÓعلا ميمرتل ةركاذلا لوح ريرقت
ةدعل دوعي ،ا˘شسنر˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب

ة˘قاد˘شصلا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ،ل˘ماو˘ع
صسي˘ئر˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا
نايمتني امهنوك اروتشسو يشسنرفلا
ي˘كار˘ت˘شش’ا» بز˘ح˘˘لا صسف˘˘ن ى˘˘لإا
تاقÓ˘ع˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،«ي˘شسنر˘ف˘لا
بخ˘ن˘˘لا˘˘ب ارو˘˘ت˘˘شس ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
دو˘لو˘م ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و˘ب

ركذو .رئازجلل ةد˘يد˘ع˘لا ه˘تارا˘يز
ةلاشسرلاب ،هتاذ قايشسلا يف رميوع
اروتشس ىلإا نوركام اهب ثعب يتلا
هفلك يتلاو  يشضاملا ةليوج يف
،اهيف ءاج ثيح ،ريرقتلاب اهلÓخ نم
ىلع دمتعي يشسنرفلا صسيئرلا نأاب
لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا خرؤو˘˘م˘˘˘لا
عم اهجشسن يت˘لا ة˘يو˘ق˘لا ه˘تا˘كب˘شش
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ،ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا بخ˘ن˘لا

هنأاو ةشصاخ ،رئازجلا يف ةيملعلاو
Óشضف ،اهيلإا ةديدع تÓحرب ماق
ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ي˘˘˘ف هد˘˘˘لو˘˘˘م كلذ ن˘˘˘ع
ارو˘˘ت˘˘شس نأا د˘˘كأاو .ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق
هلو رئازجلا خيرات يف صصشصختم
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،هارو˘ت˘˘كد تادا˘˘ه˘˘شش ةد˘˘ع
ةينطولا ةكرحلا  ةي˘جو˘لو˘ي˘شسو˘شس
ةروثلا با لوح اشضيأاو ،ةيرئازجلا

هديشصر بناج ىلا ،جاحلا يلاشصم
،بت˘كلا ،ت’ا˘ق˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

صصشصختلا يف يمÓعإ’ا جاتنإ’او
ةمهمب موقي هلعج يذلا رمأ’ا ،هتاذ
 .ةركاذلا فلم لوح ريرقت دادعإا

  يمولد Ëرم

يجراخلإ كنبلإ ةقفإوم دعب
مودت ءاخرتصسإ ةرتف اهحنم
تإونصس ثÓث

نويد ةلودج ةداعإا وحن
«ماينأا» ةسسسسؤوم
يواصش ىفطصصم دافأإ
ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ
تاعانصصلإ ةصسصسؤومل ديدجلإ
عرف «ماينأإ» ةيليزنمورهكلإ

ةصسصسؤوملإ نأإ ،وزو يزيت
ةلودج ةداعإإ نم ديفتصستصس
ىدل ةيلاملإ اهتاقحتصسم
يرئإزجلإ يجراخلإ كنبلإ

.ديعبلإ ىدملإ ىلع
يف يواصش حصضوأإو
،صسمأإ ةيفحصص تاحيرصصت
راطإإ يف جردنت ةوطخلإ نأإ

ثعب ةداعإإو صشاعنإإ ططخم
هتدعأإ يذلإ ةصسصسؤوملإ
ثيح ،ةيمومعلإ تاطلصسلإ

يجراخلإ كنبلإ قفإو
ةداعإإ ىعصسم ىلع يرئإزجلإ

ةصسصسؤوملإ نويد ةلودج
رييÓم4.4 تبراق يتلإ

ءاخرتصسإ ةرتف»ـب رانيد
لجأإ نم تإونصس ثÓث مودت
ديدج صسفن ءاطعإإ
.«ةصسصسؤوملل
ةمداقلإ ةوطخلإ ددحو
قيقحتو ثحبلإ يف ةكرصشلل

ءاكرصش عم ةكإرصش دقع
فدهب بناجأإ وأإ نييلحم
تإءإرجإإ عم ةقباطملإ

ديدجلإ ءابعأ’إ رتفد
ةعانصصلإ ةبعصشل
يتلإ ةيلزنمورهكلإ

نم انيعم إدح يعدتصست
امك .تاجتنملإ جامدإإ ةبصسن
عفر ىلع يواصش نهإر
جإردإإ ىدحت ةصسصسؤوملإ

ىلع ةديدج تايجولونكت
افصشاك ،عيقصصلإ ةينقت اهصسأإر

إذهل ت’اصصتإ ءإرجإإ نع
نم ددع عم صضرغلإ
اهنيب نم تاعومجملإ
و «صسيريإ» و «رودنوك»
.«تنإرب»

خ.ةميصسن



ىلإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو
ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد صسما˘˘خ˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
ةقر˘ف˘لا تق˘ل˘ت ثي˘ح ،طرا˘ف˘لا
نبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

لاب˘ق˘ت˘شسا د˘ي˘ف˘ي ا˘غÓ˘ب حار˘ج
ةيبطلا ت’اجعتشسإ’ا حلاشصم
يبقعلا مي˘كح˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
،صصاخششأا30ـل ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب
ةطشساوب تان˘ع˘ط˘ل او˘شضر˘ع˘ت
حار ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صضي˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘شس

،(ن .ب) ىمشسم˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض
ة˘ن˘ع˘ط˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا

ردشصلا ىوتشسم ىلع رجنخ
فر˘ط ن˘م ر˘ه˘ظ˘˘لاو صسأار˘˘لاو
نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب (م .ل) ى˘˘م˘˘شسم˘˘˘لا
ناشسمل نيع ةتششم ىمشسملا
نع ملك5 يلاوحب دعبت يتلا

عقو نيأا ،حارج نب ةيدلب رقم
ةثÓثلا اياح˘شضلا ن˘ي˘ب را˘ج˘شش
هذه ي˘ف ي˘شسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لاو
ه˘ي˘ف تل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
يناجلا نيب ءاشضيبلا ةحلشسأ’ا

ن˘ع ر˘ف˘شسأا ا˘م˘˘م ا˘˘يا˘˘ح˘˘شضلاو
ــ ب ) ىلوأ’ا ةيحشضلا لتقم
ةنشس62 رمعلا نم غلابلا ( ن
رجنخ ةنعطل صضرعت  يذلا

صسأارلاو ردشصلا ىوتشسم ىلع
ن˘م Ó˘ك ة˘˘با˘˘شصإاو ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لاو
نم غلابلا ( أا .ك ) نيتيحشضلا
غلابلا (أا .ف )و ةنشس02 رمعلا

تاباشصإاب ةنشس22 رمعلا نم

ىلإا امهدحأا عاشضخإا مت ةغيلب
تجرخ اميف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا
ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضيو ،جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ةثÓثلا اياحشضلا نأا ردشصملا

ل )  مهتملا عم نيرهاشس اوناك
03) رمعلا نم غلابلا ( م ــ
ةشسلج لوحتت نأا لبق ،( ةنشس
لبق يمÓك راجشش ىلإا رمشسلا
بر˘˘˘شضلا ى˘˘˘لإا رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا
ءاشضيبلا ةحلشسأ’ا لامع˘ت˘شسا˘ب
صصخ˘˘شش ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ه˘˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن
حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا ة˘˘˘با˘˘˘شصإاو
نأا لب˘ق ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ة˘˘ه˘˘جو ى˘˘لإا رار˘˘ف˘˘لا˘˘ب ذو˘˘ل˘˘ي
تمت هيف هبتششم˘لا .ة˘لو˘ه˘ج˘م

يدمعلا لتقلا ةيانجب هتعباتم
د˘˘˘شض رار˘˘˘شصإ’ا ق˘˘˘ب˘˘˘شس ع˘˘˘م
مامأا هميدقتو  (م .ل) ىمشسملا
ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا
ةشسشسؤومب هعاديإاب ترمأا يتلا
.ةملاقب ةيبرتلا ةداعإا

،ىر˘˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘مو
كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع تعا˘˘ط˘˘ت˘˘شسا
فيقوت نم ةم˘لا˘ق˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا
ردحني ،(م .ق) ىعدي صصخشش
غلبي ،صسارهأا قوشس ةي’و نم
لحتنا ،ة˘ن˘شس65 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
.ةيروهمجلا ليكو ةفشص

بشسح ة˘ي˘شضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح
ينطولا كردلا حلاشصم نايب
ىلع «مÓشسلا» تعلطا يذلاو
خيرات ىلإا دوعت ،،هنم ةخشسن

مايق ءانثأا1202 يفناج62
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ةمدخ ذيفنتب ةملاقب ينطولا
ىوتشسم ىلع رورملا ةطرشش
،12 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
ةرا˘˘ي˘˘شسلا ق˘˘ئا˘˘ثو ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘مو
ةيروهمجلا ليكو هنأا حرشصيل
مت ثيح ،ةروزم اهنأا نيبتيل
ةقرف رقم ىلإا ينعملا دايتقا
قيقحت حتفو ينطولا كردلا
ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف
ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع ة˘م˘لا˘ق ة˘م˘كح˘˘م
يف ردشص نيأا ةفشص لاحتنا

.عاديإا رمأا هقح

watan@essalamonline.com

5 6492ددعلأ ^2441  ةيناثلأ ىدامج81ـل قفأوملأ1202 يفناج13دحأ’أثدحلا

ةيصضقلأ يف اقيقحت حتفيو فيزملأ «روريكوربلأ» ةيوه ددحي نمأ’أ

ةملاقب «رمخ ةسسلج» يف هقيدسص لتاق ىلع سضبقلا
هرارف نم اموي52 دعب

ب.نأوصضر

رمعلأ نم غلابلأ  (م .ل ) يناجلأ فيقوت نم ،ةملاق يف حأرج نبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
ىلع رجنخ ةنعطب ةنصس62 رمعلأ نم غلابلأ ( ن ب ) ةيحصضلأ ىلع يدمعلأ لتقلأ ةيانجل هباكترأ دعب ،ةنصس03
نم غلابلأ ( أأ.ف )و ةنصس02 رمعلأ نم غلابلأ ( أأ .ك) نيتيحصضلأ نم Óك  ةباصصإأو رهظلأو سسأأرلأو ردصصلأ ىوتصسم

.ةمولعم ريغ ةهجو ىلإأ هرأرفو ،ةغيلب تاباصصإاب ةنصس22 رمعلأ

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تل˘خد˘ت
نم صسمأا حابشص نأا ،ةيندملا
ئطاششب قيرغ ةثج ذاقنإا لجأا

.ةزابيت ةي’وب اكماج يح
تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بشسحو

مت قيرغلا ةثج نإاف ،حلاشصملا
اشس00 ةعاشسلا ى˘ل˘ع ا˘هدا˘ج˘يإا

ةقطنملاب صسمأا حابشص د23و
ةيدلب ام˘كا˘ج ي˘ح ة˘ير˘خ˘شصلا
لجر ىلإا دوعت يتلاو ،ةزابيت
متيل ،ةنشس05 رمعلا نم غلبي
ة˘يا˘م˘ح˘لا فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
.ةزابيت

ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘م صسمأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
صضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت صصخ˘˘˘˘شش ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نإا
زاغ هقاششنتشسا رثإا قانتخÓل
ة˘ي’و ي˘ف نو˘بر˘كلا د˘˘ي˘˘شسكأا
ناخشس ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا ةزا˘ب˘ي˘ت
صشايع د˘م˘حأا ة˘عرز˘م˘ب ،ءا˘م˘لا
.ةقيقروب ةيدلب

ة˘ي˘ح˘شض ،ثدا˘ح˘˘لا ف˘˘ّل˘˘خو
يناعي ركذ صسنج نم ةدحاو
لقن ثيح ،ؤويقتو نايثغ نم
ى˘˘لا ة˘˘عر˘˘شسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع
.طوجح ىفششتشسم

تل˘خد˘ت ،ر˘خآا قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو
يف ةيندملا ةيامحلا تادحو
ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع ،صسمأا لاوز نار˘˘هو
را˘ج˘ف˘نا ه˘ع˘ب˘ت زا˘غ˘لا بر˘˘شست
.ةيانبب

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو
نإا˘ف ،نار˘هو ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
،فرغ3 نم ةنوكتم ةيانبلا

يح ىمشسملا نا˘كم˘لا˘ب ع˘ق˘تو
.ل˘يد˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘˘ط˘˘شسا˘˘كلا

را˘ي˘ه˘نا ى˘لإا را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’ا ىدأاو
دو˘جو ع˘م ،ة˘يا˘ن˘ب˘لا˘˘ب ف˘˘ق˘˘شس

06 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘ي˘ح˘شض
هلاششتنا مت مودرلا تحت ةنشس
.نيتيانب ققششت عم ،ىفوتم

اهلمكأاب ةلئاع ذاقنإأ
زاغلاب اهدأرفأأ قنتخأ

ةفل÷اب
تا˘فا˘˘ع˘˘شسإا تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ة˘ف˘ل˘ج˘لا˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ة˘م˘عد˘م
ذا˘ق˘نإا لــجأ’ ،صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘شص
نم صصا˘خ˘ششأا60 فا˘ع˘شسإاو
مهرامعأا حوارتت ةدحاو ةلئاع
يحب ة˘ن˘شس94و60 ني˘با˘م
ءارج نيقنتخم فراششلا باب
يدا˘حأا زا˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘ششن˘˘ت˘˘شسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا
ىلع دجاو˘ت˘م˘لا ءا˘م˘لا نا˘خ˘شس
.خبطملا ىوتشسم

ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا دار˘˘فأا
يف مهفاعشسإا مت دقو ةرقتشسم
ىلإا مهليو˘ح˘تو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘شس’ا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
.ةفلجلاب

نولصسأرم :اهعمج

صصا˘˘خ˘˘ششأا ة˘˘˘ت˘˘˘شس ي˘˘˘فو˘˘˘ت
حورجب نورخآا943 بيشصأاو
عوقو رثإا ةروطخ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ى˘ل˘ع رور˘˘مثداو˘˘ح ةد˘˘ع
لÓ˘خ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
بشسح ،ةري˘خأ’ا ة˘عا˘شس84ـلا

ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح
.صسمأا ةيندملا ةيامحلا

نأا ى˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ششأاو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ تلجشس
1202 يفناج03 ىلإا82 نم
،(احابشص ةنماثلا ةعاشسلا ىلع)
20 ةا˘˘فو ةد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شس ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ةنشس73 ةأار˘مإا ) ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش
( تاو˘ن˘˘شس40 ة˘ل˘ف˘ط10و
ديشسكأا يداحأا˘ب ن˘ي˘ت˘م˘م˘شست˘م
دقوم نم ثعب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا
ي˘ن˘كشسلا م˘ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد را˘˘ن
ى˘شسو˘م يدواد ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلا
تاذ تماقو .ةدي˘ع˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
تافاعشسإ’ا ميدقت˘ب تاد˘حو˘لا
اوقنتخا اشصخشش55 ـل ةيلوأ’ا

زا˘غ˘ل م˘ه˘قا˘ششن˘ت˘شسا ر˘ثإا ى˘ل˘ع
نو˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘شسكأا يدا˘˘˘˘حأا
لئاشسو فلتخم نم ثعبنملا
ىلع ءاملا تاناخشسو ةئفدتلا

، ة˘يد˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘شسم
،ج˘ير˘ير˘ع و˘ب جر˘ب ، نا˘شسم˘ل˘ت
،صسابعلب يديشس ،ةفلجلا اذكو
،صضيبلا ،ةنيطنشسقب ، نازيلغ
م˘ت ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘ي’وو فرا˘˘ط˘˘لا
ناكم يف اياح˘شضلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ثداو˘˘ح˘˘لا

.ةيلحملا تايفششتشسملا
تا˘طا˘ششن˘لا صصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو

راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تما˘˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ربع ةيندملا ةيامحلا تادحو
501ـب ينطولا بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك
81 رب˘ع ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةدئافل (ة˘يد˘ل˘ب85) تا˘˘˘ي’و
مهركذتو مهثحت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

دعاو˘ق مار˘ت˘حإا ةرور˘شض ى˘ل˘ع
دعابتلا اذكو يحشصلا رجحلا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا
ربع ميقعت ةيلمع09ـب مايقلا

ربع (ةيدلب53) تاي’و51
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘ششن˘˘م
ةينكشسلا تاعمجملا ةشصاخو
م˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،عراو˘˘˘˘˘˘˘˘ششلاو
نيتيلمعلا نيتاه˘ل صصي˘شصخ˘ت
ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘˘ح نو˘˘ع033
ةرايشس34 ،بترلا فل˘ت˘خ˘م˘ب
.ءافطإا ةنحاشش83 فاعشسإا

تماق ،كلذ ىلإا ةفاشضإ’ابو
60 دا˘˘م˘˘خإا˘˘ب تاد˘˘حو˘˘لا تاذ
و ةي˘عا˘ن˘شص ،ة˘ير˘شضح ق˘ئار˘ح
، ةديلبلا نم لك يف ةفلتخم
˘مأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا،ة˘يا˘ج˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘قرو
،ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’وو ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
ي˘ف ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه تب˘˘ب˘˘شست
ةبوعشصب صصخشش21 ةباشصإا
فا˘ع˘شسإا م˘ت ن˘يأا صسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف
مث ،ناكملا نيع يف اياحشضلا
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن
.انحلاشصم فرط نم ةيلحملا

م.نتاف

نأرهوب زاغلأ برصست رثإأ ةيانب راجفنأ دعب ينيتصس ةافو

دحأاب قرغ ينيسسمخ ةثج ىلع روثعلا
ةزابيت ئطاوسش

ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصمـل ةليصصح بصسح

بيسصيو ىلتق6 دسصحي تاقرطلا باهرإا
ةعاسس84 يف نيرخآا943

ركصسعم ‘ يئام جيرهصص لخأد ةيلوحكلأ تابورصشŸأ لقانب ةحاطإ’أ

ةنيطنسسقب باسشل ةÁدتسسم ةهاع ‘ ببسست ايئاسضق قوبسسم فيقوت

نايبرغمو رصصاق مهنيب نم

ةرجه ةلواحم طابحإا
اسصخسش31ـل ةيرسس
تنسشومت نيعب
رفح رصصانع تطبحأأ
راجزوب ةقطنمل لحأوصسلأ

،تنصشومت نيع ةي’وب
ةيعرصش ريغ ةرجه ةيلمع
ةينابصس’أ لحأوصسلأ وحن
نتم ىلع أوناك اصصخصش31ـل

مهعÓقإأ دعب توملأ برأوق
ةنيدم ئطأوصش دحأأ نم
ىلإأ مهعاجرإأو نأرهو
.سسبايلأ

ميلصستب رصصانعلأ تأذ تماقو
كردلأ ىلإأ «ةقأرحلأ» ء’ؤوه

هرودب رصشاب يذلأ ينطولأ
فصشكلأ لجأأ نم هتايرحت

لثمل ةمظنملأ تاهجلأ نع
،ةعونمملأ تÓحرلأ هذه
فيقوت نم ةيلمعلأ تنكمو
،ةيرصسلأ ةرجهلل احصشرم31
نم غلبي رصصاق مهنيب نم
مهنم نانثإأو ،ةنصس51 رمعلأ

اميف ةيبرغم ةيصسنج نم
تاي’و نم ةيقبلأ ردحني

نيأأ ،نأرهوو فلصشلأ نأزيلغ
دحأأ نم أوعلقأأ دق أوناك
نأأ لبق ،نأرهو ئطأوصش
لحأوصسلأ رفخ طبحت
ءانيمل مهديعت و مهتلواحم
.نأرهو

ةنوب نيصسح

ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘شضلا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
يرشضحلا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ر˘˘ششع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘˘شسم
يف هطروتل ،ةنشس32 رمعلا
حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘˘شضلا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق
حÓ˘شس ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب يد˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىلإا يشضفملا روظحم صضيبأا

 .ةميدتشسم ةهاع
ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ىو˘˘كشش
هشضرعت صصو˘شصخ˘ب ة˘ي˘ح˘شض
د˘˘˘حأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م بر˘˘˘شضل˘˘˘˘ل
يح ىوتشسم ىلع صصاخششأ’ا

حÓشس ةطشساوب ،صشحولا لبج
نم نيكشس» روظحم صضيبأا
ىوتشسم ىلع «ريبكلا مجحلا
ىلإا ىدأا يذلاو ،ىنميلا ديلا
ببشست امم ،ماهبإ’ا عبشصأا رتب
،ة˘م˘˘يد˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ها˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘ل
ةيبط ةداهششب هاوكشش امعدم
،اموي05ـب رد˘ق˘ي ز˘ج˘ع ا˘ه˘ب
ديدحت نم تنكم تايرحتلا

نم هنوك هيف هبتششملا ةيوه
متيل ة˘ي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘شسلا يوذ
ي˘ح ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت

ثا˘ح˘بأا د˘˘ع˘˘ب صشحو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ج

ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘ف˘˘˘ث˘˘˘كم
لا˘˘م˘˘كت˘˘شس’ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا
تا˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ينعملا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ق˘فو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا

 .ةيئازج تاءارجإا فلم
تنكم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو

يف ،ركشسعمب نمأ’ا رشصانع
ن˘م ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘ت˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ناغلبي امهيف هبتششم فيقوت
.ةنشس94و72 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
نم ةيمك ،ةطرششلا تزجحو
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘˘ششم˘˘˘لا

تردق ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ةدحو6711ـب ’ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جإا

صصرق85و يلوحك بورششم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘جو .صسو˘ل˘ه˘˘م
تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا
مايق اهدا˘ف˘م ة˘قر˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت
جيورتو نيزختب هيف هبتششملا
لخادب ةيلوحكلا تابورششملا

.فينغيتب يلئاعلا هنكشسم
تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت د˘˘˘شصر˘˘˘ت م˘˘˘تو

هتدهاششم مت نيأا هيف هبتششملا
رجي يحÓف رارج دوقي وهو
مت ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘بو ،ج˘ير˘ه˘شص
يذ˘˘لا ج˘˘ير˘˘ه˘˘شصلا صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت

ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ه˘ل˘خاد˘ب ط˘ب˘شض
تا˘بور˘ششم˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
’ا˘م˘جإا ترد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
بور˘˘˘ششم ةد˘˘˘حو6711ـب

ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘لو˘˘ح˘˘˘ك
ةقرفلا رقم ىلإا هيف هبتششملا

،قيقحتلا تاءارجإا لامكتشس’
ي˘ئا˘شضق ءار˘جإا زا˘ج˘نإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل

˘ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب مد˘˘ق هد˘˘شض
 .هتمكاحمل ةلادعلا

تءاج ةيناثلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا
اهتق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا ى˘ل˘ع
هبتششم ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘قر˘ف˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب هيف
ءايحأا دحأاب ن˘ئا˘كلا ه˘ن˘كشسم˘ب
د˘˘شصر˘˘ت د˘˘ع˘˘بو .ر˘˘كشسع˘˘م˘˘˘ب
هفيقوت مت ينعملا تاكرحت
صسملتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا د˘ع˘بو
ا˘شسب˘ل˘ت˘م ط˘ب˘شض ،يد˘˘شسج˘˘لا
تاشسولهملا نم ةيمك ةزايحب
صسولهم صصرق85ـب تردق
هبتششملا  لوحيل ،«نيلاباقيب»
ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ي˘˘˘ف

،قيقحتلا تاءارجإا لامكتشس’
يتلا ةلادعلا مامأا هميدقت متو
.صسبحلا نهر هعشضوب ترمأا

ج.لامك
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 نيهاسش يدهز ماسسح يسسدقملا ريسسأ’ا :رسشع نماثلا هلاقتعا ىركذ يف

˘ما˘شسح ي˘شسد˘ق˘م˘لا ر˘ي˘شسأ’ا ل˘˘خد˘˘ي
ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا ه˘ما˘ع ن˘ي˘ها˘˘شش يد˘˘هز
ىلع نابشضق˘لا ف˘ل˘خ ر˘ششع ن˘ما˘ث˘لا
لبق نم هفاطتخا مت ثيح ،يلاوتلا
ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا لÓ˘˘ت˘˘حإ’ا تاو˘˘ق
‐1‐82 خ˘يرا˘ت˘ب  ه˘ل˘˘لا مار ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
تلشصو ةشصاخ ةلاشسر يفو  .4002
لو˘ح ًار˘خؤو˘م ن˘ي˘ها˘شش ر˘ي˘˘شسأ’ا ن˘˘م
دو˘م˘ح˘م صسي˘ئر˘لا ة˘˘ما˘˘خ˘˘ف راد˘˘شصإا

،تاباختنإ’ا لوح «نزاموبأا» صسابع
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ها˘شش ا˘ه˘لÓ˘خ د˘كأا
ءار˘˘جإ’ صسي˘˘ئر˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م راد˘˘شصإا
ةيشسائرلاو ةيعير˘ششت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نإ’ا

ةيمهأا نم اهل امل ينطولا صسلجملاو
ةيريهامجلا ةيعرششلا ءايحإا ةداعإا يف
ماظنلل ي˘لود˘لاو ي˘بر˘ع˘لا ا˘ه˘ق˘م˘ع˘ب
نمشضي امب ينيطشسلفلا يشسايشسلا
لوادت ىلع يطارق˘م˘يد˘لا صسفا˘ن˘ت˘لا
يدؤويو ،فنعلا نع ًاديعب ةطلشسلا
ينيطشسلفلا عو˘ن˘ت˘لا را˘م˘ث˘ت˘شسإا ى˘لإا

،ناملربلا ةبق تحت ةيشسايشس ةورثك
نم ةزيكر ةيلمعلا هذه لك رابتعاو
ي˘ن˘طو˘لا رر˘ح˘ت˘لا عور˘ششم ز˘˘ئا˘˘كر
ىرخأا ةليشسو يأا نع Óًيدب تشسيلو
نم دب’ يتلا لاشضنلا لئاشسو نم
ًادكؤوم ،لÓتحإ’ا ءاهنإ’ اهيلا ءوجللا

هذ˘ه ي˘˘ف نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا رود نأا ى˘˘ل˘˘ع

نوكي نأا صضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘حر˘م˘لا
تي˘ب˘ث˘ت ي˘ف ي˘حا˘ف˘ك ي˘˘لا˘˘شضن رود
ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا م˘ئا˘عد

صضرفو تاشسشسؤوملا ءانب يديعشص
نمو ،ة˘ه˘ج ن˘م ي˘لود˘لا ا˘هرو˘شضح
يلاشضن يحافك رود هنإا ةيناث ةهج
ى˘لإا ،ي˘ع˘ير˘ششت رود و˘ه ا˘م˘م ر˘ث˘˘كأا

قئارط نم مهم قيرط هرابتعإا بناج

،اهخيشسرتو ةينطولا ةدحولا ديشسجت
زا˘ج˘نإا ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ى˘لوأا ةو˘ط˘˘خو
نم ني˘ها˘شش ر˘ي˘شسأ’او .ة˘ح˘لا˘شصم˘لا
صضرعتو ،ةريشسأ’ا ةكرحلا تادايق

،هلاقتعا نابإا بيذعتلا عاونأا عششبأ’
ةليوط تارتف˘ل يدار˘ف˘نإ’ا لز˘ع˘ل˘لو
هفقاوم ةجيتن هلاقتعا تاونشس ربع
نم نامرحلاو ،ةيشسايشسلاو ةينطولا

امكح هقحب ردشصو ،ةلئاعلا ترايز
صضا˘˘خو  .ًا˘˘ما˘˘ع72 ه˘تد˘م ًار˘˘ئا˘˘ج
ديدعلا هلاقتعا ذنم نيهاشش ريشسأ’ا

ن˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا تا˘˘بار˘˘شضإ’ا ن˘˘م
7102 ماعلا يف اهرخآا ناك ماعطلا
ري˘شسأ’او  .ًا˘مو˘ي24 رم˘ت˘شسا يذ˘لا

ةداق زربأا نم نيهاشش يدهز ماشسح
لبق لغشش ذإا ،نطولا يف ةبيبششلا

ةيلودلا تاقÓعلا ريتركشس لاقتعإ’ا
،نطولا ىوتشسم ىلع حتف ةبيبششل
ةيواحتفلا ةبيبششلا ةمظنم صسيئرو
للحمو ركفم هنأا امك ،صسدقلا يف
هل ردشص يئاورو بتاكو ،يشسايشس
ةيشسايشسلا ت’اقملا نم تارششعلا

ع˘قاو˘لا ع˘م تطا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بدأ’او
تلوانتو ،ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسن’ا ا˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا
نو˘ج˘شس ل˘خاد ةر˘ي˘شسأ’ا ة˘كر˘ح˘˘لا˘˘ب
ةدورغز ةياور هل ردشصو ،لÓتحإ’ا
ت˘˘ق’ ،5102 ما˘ع˘لا ي˘ف نا˘ج˘ن˘ف˘˘لا
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ًا˘غ˘˘لا˘˘ب ًا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
متو ،يلودلاو ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا
ماعلا يف ةينا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا راد˘شصإا

ًار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ل رد˘˘˘شص ا˘˘˘م˘˘˘ك ،8102
ماعلا يف (رمق ىلإا لئاشسر) هتياور
ىلع نيهاشش ريشسأ’ا زاحو ،1202
يبدأ’ا هطاششنل زئاوجلا نم ديدعلا

نأا ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘تو ،ير˘˘˘كف˘˘˘لاو
ةرايز نم مورحم نيهاشش ريشسأ’ا
،هلاقتعا ذ˘ن˘م ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا بل˘غأا

،6102 ما˘ع˘لا ي˘˘ف هد˘˘لاو ي˘˘فو˘˘تو
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘ت˘˘ياور راد˘˘شصإا د˘˘ع˘˘˘بو
بح˘˘شس م˘˘ت ،ر˘˘˘م˘˘˘ق ى˘˘˘لإا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسر
هتدلاوب صصا˘خ˘لا ةرا˘يز˘لا ح˘ير˘شصت
.نيهاشش ميشسن هتقيقششو

ينيطصسلفلإ ريصس’إ يدان

«نومير» نجسسب ىرسسأ’ا فوفسص يف انوروكب ةديدج ةباسصإا(83)

انوروك صسوريفب ةديدج ةباشصإا (83) تلجُشس
مشسقلا وهو ،«نومير» نجشسب (4) مشسق يف
11 يف ةباشصإ’ا ت’اح لوأا هيف تنلعُأا يذلا

ددع عفري ام ،يرا˘ج˘لا ر˘يا˘ن˘ي /ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك
خيراتلا ذنم (111) ىلإا نجشسلا يف تاباشصإ’ا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تا˘با˘شصإ’ا ة˘ل˘ي˘شصحو ،رو˘كذ˘م˘لا
يدان لاقو .(533) نم رثكأا ىلإا ءابولا راششتنا
(4) مشسق يف يرجي ام نإا ،هل نايب يف ريشسأ’ا

ذنم نجّشسلا ةرادإا ةلطامم ةجيتن ،اًعقوتم ناك
تا˘ن˘ي˘ع˘لا ذ˘خأا ي˘ف ىود˘ع˘لا را˘ششت˘نا ة˘ظ˘˘ح˘˘ل
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا كلذ˘˘كو
ربتعاو .تاباشصإ’ا دادعأا دعاشصت يف مهاشس
نأا ةشصاخ ،ةثراك يرجي ام نأا ريشسأ’ا يدان
نم نوناعي مشسقلا يف اًريشسأا (04) نم رثكأا

رابك ىرشسأا دوجو نع ادع ،ةيحشص لكاششم
˘ما˘كحأ’ا يوذ ن˘م م˘ه˘ت˘ي˘ب˘˘لا˘˘غو ،ن˘˘ّشسلا ي˘˘ف
ذنم تدشصُر يتلا تايطعملا نإا عباتو .ةيلاعلا
يذلا «نومير» نجشس يف ءابولا راششتنا ةيادب
ةر˘ي˘ط˘خ اًر˘ي˘شسأا (056) ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘ي˘ف ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي
ىرشسأ’ا عاشضوأاب قلعتي اميف ةشصاخ ،ةقلقمو
يذلاو ،(8) مشسق يف نيلوزعملا نيباشصملا
ثي˘ح ،اًر˘خؤو˘م ن˘ي˘با˘شصم˘لا م˘ظ˘ع˘م ه˘ي˘لإا ل˘ق˘˘ُن

ة˘ي˘شسا˘ق فور˘ظ ي˘ف ن˘ج˘شسلا ةرادإا م˘ه˘˘ت˘˘لز˘˘ع
ةياعرلا طورششل ريفوت ىندأا نود ،ةيواشسأامو
ىرشسأ’ا نم دد˘ع ل˘ق˘ن ىر˘ج ا˘م˘ك .ة˘ي˘ح˘شصلا
«اكوروشس» ىفششتشسم ىلإا اًرخؤوم نيباشصملا
مهرخآا ناك ،ةيحشصلا مهعاشضوأا عجارت دعب
ةيبلا˘غ نأا ى˘لإا را˘شش˘ُي .نا˘ظ˘ي˘غ د˘لا˘خ ر˘ي˘شسأ’ا
ادع ،حاقللا اوقلت «نومير» نجشس يف ىرشسأ’ا
ىلإا ةفاشضإا ،ىودعلا هيف رششتنت يذلا (4) مشسق
هذخأا نع اوعنتما نيذلا ىرشسأ’ا نم ةعومجم
تاشسايشسب ةقلعتم˘لا تا˘فو˘خ˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل
يبطلا لامهإ’ا اهنمو لÓتح’ا نوجشس ةرادإا
تعر˘شش نو˘ج˘شسلا ةرادإا نأا ر˘كذ˘ي .د˘م˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
طو˘˘غ˘˘شض د˘˘ع˘˘ب حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘˘ب
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ن˘˘م تا˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘مو
ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب تد˘عا˘شصت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘˘لا
يف «ن˘مأ’ا ر˘يزو» ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا صضير˘ح˘ت˘لا

ا˘ًنÓ˘عإا تن˘م˘شضت ي˘ت˘لاو ،لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح
يدا˘ن ل˘ّم˘حو .حا˘ق˘ل˘لا ن˘م ىر˘شسأ’ا نا˘مر˘ح˘˘ب
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس ةرادإا اًدد˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا
ن˘ي˘با˘شصم˘لا ةا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘شصلا بلا˘˘طو ،ىر˘˘شسأ’ا ة˘˘فا˘˘كو
،لجاعو ثيثح ٍلكششبو اًيدج لمعلاب يلودلا
مهتÓئاعو ىرشسأ’ا نيب لاشصتا ةليشسو ريفوتل
مهقلق دعاشصت عمو ،نهارلا فرظلا لظ يف
تاشسشسؤوملا ههجاوت امو ،مهئانبأا ةايح ىلع
عا˘شضوأا ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ة˘˘ن˘˘هار تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م
لÓ˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘شضلا كلذ˘˘كو ،ىر˘˘شسأ’ا
فرششت ةدياحم ة˘ي˘ب˘ط ة˘ن˘ج˘ل دو˘جو ةرور˘شضب

.ىرشسأÓل ةيحشصلا عاشضوأ’ا ىلع
:ىلا ةحوتفم ةلاشسر
دي˘شسلا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا‐
صشيريتوغ وينوطنأا
                  ناشسنإ’ا قوقح صسلجم‐
 ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم‐
يلودلا رمحأ’ا بيلشصلا‐
» يتشسنمأا » ةيلودلا وفعلا ةمظنم‐
 !نيمرتحملا ةداشسلاو تاديشسلا
ن˘ع ة˘لوؤو˘شسم ة˘ي˘لود تا˘ئ˘ي˘ه˘ك م˘كل ه˘جو˘ت˘˘ن

اهتيامحو ةينا˘شسنإ’ا قو˘ق˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت نا˘م˘شض
نود ملاعلا ءاجرا عيمج يف ةيرششبلا ءانبا لكل
ل˘م˘ح˘ت ى˘لا م˘كو˘عد˘ن ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘بو .ز˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت
ةينوناقلاو ةيناشسنإ’او ةيقÓخأ’ا مكتايلوؤوشسم
لÓ˘ت˘حا ة˘لود˘ك ل˘ي˘ئار˘شسإا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلاو
تا˘ي˘قا˘ف˘تإ’او ق˘ي˘ثاو˘م˘لا مار˘ت˘حإا˘ب ا˘˘ه˘˘ماز˘˘لإاو
ىرشسأÓل ةيحشصلا فورظلا نيشسحتو ةيلودلا

دادعأا عافترا ثيح .نيينيطشسلفلا نيلقتعملاو
،ةريطخلا صضارمأ’اب مهنم نيباشصملا ىرشسأ’ا

صسوريافب نيباشصملا دادعأاب عراشستم ديازتو
لامهإ’ا ةجيتن لÓتح’ا نوجشس يف انوروك
ةيامحلا لئاشسو ريفوت مدعو دمعتملا يبطلا

نو˘ج˘شسلا ة˘ح˘ل˘شصم ةرادإا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو
صسوريافلاب نيباشصملا ددع لشصيل ةيليئارشسإ’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘با˘˘شصإا (092) ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘لإا
لظ يف ،عاف˘ترÓ˘ل ح˘ششر˘م دد˘ع˘لاو نو˘ج˘شسلا
،نشسلا راب˘كو ى˘شضر˘م˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا د˘جاو˘ت
ةلطامملاو ،يليئارشسإ’اراتهتشسإ’ا رار˘م˘ت˘شساو
.مزÓلا جÓعلا ميدقت يف ةدمعتملا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت د˘˘ي˘˘ف˘˘تو
ناشسنإ’ا قوقح˘ب ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لاو
،نيلقتعملاو ىر˘شسأ’ا نوؤو˘ششب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لاو
عشضخي تاب ىشضرملا ىرشسأ’ا جÓع نأاب
ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘شضلاو زاز˘˘ت˘˘ب’او ة˘˘موا˘˘شسم˘˘ل˘˘ل

نو˘ج˘شسلا ةرادا لا˘ب˘˘ق ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
نأا ةيقوقحلا ريراقتلا نيبتو ؛ةيليئارشسإ’ا
تÓقتعملاو نوجشسلا يف ةيبطلا تادايعلا
نم ىندأ’ا دحلا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘˘لا

ني˘ي˘ئا˘شصخأ’ا ءا˘ب˘طأ’او ة˘مزÓ˘لا ة˘يودأ’او
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘شضر˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘˘ل
ير˘ح˘شسلا ءاود˘لا ح˘ب˘شصأا ثي˘ح ،ا˘ه˘جÓ˘˘عو
ل˘كل و نو˘ج˘شسلا ي˘ف ر˘فو˘ت˘م˘لاو د˘ي˘˘حو˘˘لا

.تانكشسملا وه ،ءادو صضرم
ة˘ل˘طا˘م˘م˘لا نو˘ج˘شسلا ةرادإا ل˘شصاو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ؤو˘˘كل˘˘ت˘˘لاو
’ امك ،تايفششت˘شسم˘لا ى˘لإا ة˘ي˘شصع˘ت˘شسم˘لا
ة˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘ي˘ح˘شص ة˘ي˘ئاذ˘غ تا˘ب˘جو مّد˘˘ق˘˘ت
نايحأ’ا نم ريثك يفو ىشضرملا ىرشسأÓل
 .مهنيب .ممشست ت’اح ثدحت
ىلع ديزي ام اهنوجشس يف ليئارشسا لقتعتو
071 ،ةأار˘˘مإا04 مهنيب ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف0044
كانهو  .ايرادإا Óقتعم083 يلاوحو ،لفط
صضار˘مأا ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ر˘˘ي˘˘شسأا (007) ي˘لاو˘˘ح
صضارمأاب نوباشصم ريشسأا (003) مهنم ؛ةفلتخم
جÓع ي˘ق˘ل˘ت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘بو ةر˘ي˘ط˘خو ة˘ن˘مز˘م
ت’اح رششع كانهو ،ةرمتشسم ةياعرو رششابم
،ةتوافتم تاجردب ماروأاو ناطرشسلاب ةباشصم
،ًاماع (18) يكبوششلا داؤوف ريشسأ’ا مهنيب نم
نو˘˘ج˘˘شسلا ي˘˘ف ا˘˘ّن˘˘شس ىر˘˘˘شسأ’ا ر˘˘˘ب˘˘˘كأا و˘˘˘هو
ي˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’ا ىدأا د˘˘قو .ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
ىرشس’ا ءازإا جهنمملاو دمعتملا يليئارشسإ’ا
اينيطشسلف اريشسأا (17) ةافو ىلإا نيينيطشسلفلا

رثك نيرخآا ىلا ةفاشضإ’اب ،7691 ماعلا ذنم
تار˘ت˘ف˘ب ن˘ج˘شسلا ن˘م م˘ه˘جور˘خ د˘ع˘ب او˘فو˘˘ت
تشضفر دق ليئارشسإا نأا رظنلل تفÓلاو .ةزيجو
«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف ّد˘شض تا˘حا˘ق˘ل˘لا م˘يد˘˘ق˘˘ت
لخاد نيينيطشسل˘ف˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو ىر˘شسأÓ˘ل
ةيعرششل˘ل خرا˘شص د˘ح˘ت ي˘ف كلذو ،ا˘ه˘نو˘ج˘شس
نوناقلاو ،ناشسنإ’ا قوق˘ح ئدا˘ب˘م˘لو ة˘ي˘لود˘لا
 .ةيلودلا ةيعرششلا تارارقو يلودلا

ريزو نأا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا مÓ˘عإا ل˘ئا˘شسو تر˘كذو
ردشصأا ،اناحوأا ريمأا يليئارشسإ’ا يلخادلا نمأ’ا
ربمشسيد / لوأا نوناك رهشش رخاوأا يف هتاميلعت
ح˘ن˘م مد˘ع˘ب نو˘ج˘شسلا ة˘ح˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ،0202
طبرو ،ا˘نورو˘ك د˘شض تا˘م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا ىر˘شسأ’ا

حيراشصت ىلع لوشصحلاب م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا «ا˘نا˘حوأا»
نيمدختشسملل حاتأا اميف ،ةيمشسرلا تاهجلا نم
اذه يقلت نوجشسلا ةح˘ل˘شصم ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
«برح ةمير˘ج» رار˘ق˘لا اذ˘ه ّد˘ع˘يو  .حا˘ق˘ل˘لا
لخاد ىرشسأ’ا قوقح ليئارشسإا اهيف كهتنت
ةيرشصن˘ع˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا صسكع˘تو ،نو˘ج˘شسلا
نإا» ثي˘ح .ىر˘شسأ’ا ها˘ج˘ت ا˘ه˘شسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا
فينج ةيقافتا نم (741)و (641) نيتداملا
،لÓتح’ا ةلود اهيلع تعّقو يتلا ،ةعبارلا
جÓعلاو ةيحشصلا ةياعرلا ميدق˘ت˘ب ا˘ه˘مز˘ل˘ت
مهرابتعاب نيينيط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأÓ˘ل مزÓ˘لا
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘تو ،بر˘˘ح ىر˘˘شسأا
ىرشسأ’ا ف’آا ةايح نع ةلماكلا ةيلوؤوشسملا
ءاشسنلاو لا˘ف˘طأ’ا ة˘شصا˘خ ؛نو˘ج˘شسلا ل˘خاد
.نشسلا رابكو ىشضرملاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس تأاد˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘فو
نيينيطشسلف˘لا ىر˘شسأ’ا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب نو˘ج˘شسلا
نودبو ةيحشصلا مهعاشضوأاب قيقدتلا نودب
ةباقرلا بايغ لظ يفو .يلود يبط فارششإا
ةيلآاو ،هتيلاعفو حاقللا ةعيبط ىلع ةيلودلا
ري˘غ ت’ا˘م˘ت˘حإ’ا ل˘كف ىر˘شسأÓ˘ل ه˘ئا˘ط˘عا

عشسعشس رهام ريشسأ’ا ةافو امو ةدعبتشسم
ليلد ’إا جÓعلا هي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ق˘ل˘ق ن˘م
.كلذ ىلع حشضاو
:ةيلاتلا بلاطملاب مكتارشضحل مدقتن اذهل
ميعطت ةعباتمل ةيلود ةيبط ةباقرب بلاطن ‐
متي ىتح ،لÓتح’ا نوجشس لخاد ىرشسأ’ا
نأاو ،تا˘حا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه ة˘ع˘ي˘ب˘ط ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لا
وأا طور˘˘شش نودو ة˘˘فا˘˘ك ىر˘˘شسأ’ا ل˘˘م˘˘ششت
،ةيبطلا مهتافلم ةشسارد دعب ةشصاخ ،زييمت
.براجت لقح ىرشسأ’ا نوكي ’ ىتحو
دياحم يلود يبط دفو لاشسراب بلاطن ‐
ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘مو ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘˘شصلا ن˘˘م
ىلع عÓطإ’او ،نوجشسلا ةرايزل ةيملاعلا

ىلع عÓطإ’او ،ةيحشصلا عاشضوأ’ا ةقيقح
يقلتب مهقحو ،ىشضرملا ىرشسأ’ا تافلم
.نييئاشصخأا ءابطأا نم جÓعلاو صصيخششتلا
جارفإÓل لÓتحإ’ا تاطلشس ىلع طغشضلا ‐
ةددهم مهتايح تتاب نيذلا ،ىشضرملا نع
.رطخلاب
رذحلاو ةفاظنلا تاءارجإا ىلع عÓطإ’ا ‐
.نوجشسلا لخاد ةذختملا ةياقولاو

ينيطصسلفلإ ريصس’إ يدان
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صصاخصشأإ عبرأإ اهيف طروت

  فلسشلاب قئاثولا ريوزتل ةينطو ةكبسشب ةحاطإ’ا
لخدت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تحا˘طأا
ة˘ي˘ن˘طو ة˘كب˘ششب ف˘ل˘ششلا ن˘مأا˘˘ب
ة˘˘يرادإ’ا ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا ر˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘ل
و ة˘˘ي˘˘فر˘˘شصم˘˘لا تارر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
امب˘شسح ،صصا˘خ˘ششأا ع˘برأا تف˘قوأا
ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘˘ب صسمأا لوأا ه˘˘ب دا˘˘فأا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘شصت’ا
.ةينمأ’ا ةئيهلا تاذب
راطإا يف و هنأا نايبلا حشضوأاو
،ةميرجلا عاونأا فلتخم ةبراحم
لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت»
ةعبرأا فيقوت نم فلششلا نمأاب
ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘ششأا
ةيشضق يف ةنشس53 و52 نيب
تاررحم و ةيرادإا تافلم ريوزت
بلطب ةشصاخ ةيمشسر ةيفرشصم
.«رفشس تاريششأات
تمت ،ردشصملا تاذل ادانتشساو
’Ó˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تاذ ى˘لإا تدرو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ة˘كب˘شش» دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت ،ة˘قر˘ف˘لا
تافل˘م ر˘يوز˘ت˘ب مو˘ق˘ت ة˘ي˘مار˘جإا
قئاثو ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ل˘ما˘ك ة˘يرادإا

ة˘ي˘م˘شسر ة˘ي˘فر˘شصم تارر˘ح˘مو
،رفشس تاري˘ششأا˘ت بل˘ط˘ب ة˘شصا˘خ
تانÓعإا رششن قيرط نع كلذو

ع˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع تارو˘˘˘ششن˘˘˘م و
.«يعامتج’ا لشصاوتلا

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘بو
ثاحبأ’ا ةرششابم تمت ،ةينوناقلا

طاششن نأا تنيب يتلا تايرحتلا و
لماك ر˘ب˘ع د˘ت˘م˘ي ة˘كب˘ششلا هذ˘ه
ديدحتب تللكو ،ينطولا بارتلا

هب˘ت˘ششم صصا˘خ˘ششأا ة˘ع˘برأا ة˘يو˘ه
ةنيدم نم نانثا) مهفيقوتو مهيف
ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي نار˘خآاو ف˘ل˘˘ششلا
.نطولا برغ تاي’و ىدحإا

نع ةيلمعلا هذه ترفشسأا امك
مهيف هبتششملا ةزوحب طبشض
تارر˘˘˘ح˘˘˘مو ة˘˘˘يرادإا ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو
ةدعم تناك ،ةروزم ةيفرشصم
بلطب ةشصاخ تافلم نيوكتل
ىلإا ةفاشضإ’اب ،ر˘ف˘شس ةر˘ي˘ششأا˘ت

تاريششأات لمحت رفشس تازاوج
فلملا لامكتشسا دعبو.ةروزم
مت نيفوقوملا ق˘ح˘ب ي˘ئاز˘ج˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘حإا
ةيشضق نع فلششلاب ةيئاشضقلا
و رار˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت»
و ة˘˘˘˘يرادإا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو ر˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘ت
.«ةيمشسر ةيفرشصم تاررحم

م .ق

يرحبلا ديشصلا ةيريدم تلجشس
ة˘ي’و˘ل ة˘˘يد˘˘ي˘˘شصلا دراو˘˘م˘˘لاو
ن˘م ا˘ي˘لا˘م˘جإا ا˘جا˘ت˘نإا نا˘شسم˘˘ل˘˘ت
لÓ˘خ كم˘شسلا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘لاو˘ح˘بة˘ي˘شضق˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا

كلذ˘ب ة˘ق˘ق˘˘ح˘˘م ن˘˘ط3688
.جاتنإ’ا يف افيفط اعافترا

م˘˘ت ه˘˘نأا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ ر˘˘˘كذو
ليجشست يشضا˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ
كامشسأ’ا نم نط52,927.8
يرحبلا ديشصلا تايلمع نمشض
ديشصلل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ن˘ط44 و
جا˘ت˘نإا ن˘م ن˘˘ط37و يرا˘ق˘لا
نمشض نط71و تايئاملا ةيبرت
ةجمدملا كامشسأ’ا ةيبرت طاششن
كامشسأ’ا لثم˘تو.ةحÓفلا ع˘م
ل˘ث˘م ةر˘ي˘˘غ˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘شسلا
»و «لارو˘˘شسلا»و «ن˘˘˘يدر˘˘˘شسلا»
08 «صشت’’ا«و» او˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششنوأ’ا
يلامجإ’ا جا˘ت˘نإ’ا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
،ةرتفلا صسف˘ن لÓ˘خ ،كا˘م˘شسأÓ˘ل
ىلإا اريششم ،ردشصملا تاذ قفو
م˘˘ها˘˘شس تاوز˘˘غ˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م نأا
جاتنإ’ا نم ةئاملاب59 يلاوحب
4 وحنب نينه ئناومو يلامجإ’ا
ب يديهم نب ىشسرمو ةئاملاب
.ةئاملاب1
ةبشسنب عافترا ليجشست مت دقو
جاتنإ’ا يف ةئاملا نم5 براقت

ةنراقم0202 ةنشسل يكمشسلا
جاتنإ’ا اهيف غلب يتلا9102ـب
مت ثيح ،نط005.8 يكمشسلا
،رد˘˘˘شصم˘˘˘لا صسف˘˘˘ن ق˘˘˘فو ،كلذ
ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا طا˘˘ششن˘˘لا ل˘˘شضف˘˘˘ب
جاتنإ’ا قيوشست مت دقو.نينهل
تاي’و ربع0202ـل يكمشسلا

ترا˘˘ي˘˘تو ةد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شسو نار˘˘˘هو
،ةمشصاعلا رئازجلاو
ىلإا لوشصولا نكمتي مل امنيب
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو قر˘˘˘ششلا تا˘˘˘ي’و
تاءار˘˘جإا بب˘˘شسب ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
راششتنا عنمل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
تاذل ادانتشسا ،انوروك صسوريف
.ردشصملا

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘حأا ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
لاجملا اذه ي˘ف ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’ا

ديزي ام ريدشصتب تاوزغلا نم
كم˘˘˘شس ن˘˘˘م ن˘˘˘ط73 ن˘˘˘˘ع
لود و˘˘˘ح˘˘˘ن » طو˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘خأ’ا»
لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘بوروأا

لوط˘شسأا م˘شضيو.0202 ن˘˘م
ناشسملت ةي’ول يرحبلا ديشصلا
ةثÓثلا ئ˘ناو˘م˘لا ر˘ب˘ع عزو˘م˘لا
يديه˘م ن˘ب ى˘شسر˘مو تاوز˘غ)
ديشص ة˘ب˘كر˘م243 (ن˘ي˘ن˘هو
صسرامم0703 ا˘ه˘˘ب ط˘˘ششن˘˘ي
.يرحبلا ديشصلا طاششنل

م .صس

ةي’ولإ ةعماج خيرات يف ةرم لوأ’

 ةملاڤب هاروتكدلا يف نيوكت بسصنم891 حتف
ةحوتفملإ هإروتكدلإ بصصانم ددع نع ،نوقعلإ حلاصص روصسيفوربلإ ،ةملاقب54 يام نماثلإ ةعماج ريدم فصشك
بصصانملإ ددعب ةنراقم ،ةعماجلإ خيرات يف ربكأ’إ ةصصحلاب كلذ إربتعم  بصصنم891 ـب ةردقملإو ةنصسلإ هذهل

.تاصصاصصتخ’إو بعصشلإ ةيحان نم اعونت رثكأ’إو ،ةيصضاملإ تإونصسلإ يف ةحونمملإو ةحرتقملإ

بشصانملا نأا ثدحتملا لاق
ةيعماجلا ةنشسلل  ةحوتفملا

ىلع ة˘عزو˘م0202/1202
،صصشصخت66و ةب˘ع˘شش32
ن˘˘م˘˘شض اذ˘˘˘ه ل˘˘˘خد˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ريوطتب ةعماجلا ةيجيتارتشسا
جرد˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م تا˘˘شسارد
.افيكو امك يملعلا ثحبلاو
نأا ثدحتملا تاذ دكأاو اذه
د˘ق  تÓ˘ي˘ج˘شست˘لا  ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
عقوملاب ةي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرأ’ا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ي˘م˘˘شسر˘˘لا
دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ،ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ربع ةنشسلا هذهل نيحششرتملا
صضوخل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرأ’ا

55481 ة˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا را˘˘م˘˘غ
دد˘ع ل˘ث˘م˘ي يذ˘لاو ح˘ششر˘ت˘م
تم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهتقباطم ةبقارمو  ،اهتشسارد
ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ر˘˘طأ’ا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ام وهو ،ةعماجلاب ةيرادإ’او
دد˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا  ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
يف هاروتكدلل نيحششر˘ت˘م˘ل˘ل
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
دد˘ع بط˘˘ق˘˘ت˘˘شست تح˘˘ب˘˘شصأا

جولول نيبغارلا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
لك نم يملعلا ثحبلا ملاع
.نطولا تاي’و
بقترملا لئاهلا  مكلا مامأاو
،ةنشسلا هذه˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل
ةفاك دينجت ةعماجلا مزتعت

ةيرادإ’ا اهتزهجأاو اهتاءافك
يف ةيملعلاو ةيجوغاد˘ي˘ب˘لاو
ة˘ق˘با˘شسم م˘ي˘ظ˘ن˘تو ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
يتلا هاروتكدلا ىلإا لوخدلا
خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘ت˘با ىر˘ج˘ت˘شس
02 ة˘يا˘غ ى˘لإا ير˘ف˘˘ي˘˘ف72
ىوتشسم ىلع1202 صسرام
دكأا امك ،ةعماجلا تاعمجم
تاذ ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع
تلاز’ هحلاشصم نأا قايشسلا
ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘حور˘˘˘˘ششلاو
ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘ب
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل هارو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا
عقو˘م˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا
ةحفشصو ةعماجلل ي˘م˘شسر˘لا
ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا

.ةرمتشسم ةفشصبو ةنيحم
ةعما˘ج نإا˘ف ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو

بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ترا˘شص ة˘م˘لا˘˘ق
بشسح8 ا˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
ردا˘شصلا ي˘لود˘لا ف˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا
نم1202 يفناج51 خيراتب
ميلع˘ت ة˘شسشسؤو˘م601 ل˘˘˘شصأا

نم مغرلاب ،رئازجلا يف يلاع
،ايبشسن اهتثادحو اهمجح رغشص
فين˘شصت˘لا اذ˘ه رو˘ح˘م˘ت ثي˘ح
دد˘ع لو˘˘ح ا˘˘ير˘˘شصح ي˘˘لود˘˘لا
ثا˘ح˘˘بأ’ا ن˘˘م تا˘˘شسا˘˘ب˘˘ت˘˘ق’ا
ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘شصلا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

يف يلاعلا ميلعتلا تاشسشسؤوم
تع˘˘˘شضو نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
تاونشس ةثÓثلا لÓخ ةعماجلا
ةشسوردم ةيجيتارتشساةريخأ’ا

ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘مو ة˘حو˘م˘˘ط
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘كم
ي˘ف˘ف ،ة˘ي˘لود˘لا تا˘ف˘ي˘ن˘شصت˘˘لا
نأا دعبف ،روكذملا فينشصتلا

اينطو51 ةبترملا لتحت تناك

ةيجي˘تار˘ت˘شسإ’ا ل˘شضف˘ب ه˘نأا ’إا
نيمهاشسملا لشضفبو ةدمتعملا

ةبلطو نيثحابلا ةذتاشسأ’ا نم
تنكمت نيفظوملاو هاروتكدلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف
اذ˘ه ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق
.فينشصتلا

تاراطإ’ا ن˘م ة˘ن˘ج˘ل تما˘ق
دراوملا عاط˘ق˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
ىلا ةيناديم ةرايزب ةيئاملا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م يز˘˘˘ي˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ي’و
عاطقلا عقاو ىلع فوقولا
عشضو اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف
ةيلاجعتشسا  قيرط ةطيرخ
ةباجتشس’او ةيمنتلا ةيقرتل

قطانم ةنكاشس ت’اغششن’
نايب يف ءاج ام بشسح لظلا
.ةروكذملا ةرازولل
ردشص يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا را˘ششأاو
اذيفنت تءاج ةرايزلا هذه نأا
نع ةقثبن˘م˘لا تا˘ي˘شصو˘ت˘ل˘ل
˘مو˘ي د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ر˘ق˘م ي˘ف ،طرا˘ف˘˘لا تب˘˘شسلا

،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ةرازو
دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو  ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘˘ب
ي˘˘قزرأا د˘˘ي˘˘شسلا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
يلثمم و نايعأا عم ،يقارب
ةي’و˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.يزيلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تع˘˘م˘˘ت˘˘شسا د˘˘ق˘˘˘فو
ىلإا اهترايز لÓخ عاطقلا

مك052) ر˘˘ير˘˘هأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م
ديدعلا ى˘لإا (يز˘ي˘لإا بو˘ن˘ج
مت يتلا و ،ت’اغششن’ا نم
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج  د˘˘˘ي˘˘˘˘شسج˘˘˘˘ت
ة˘ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا و ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ةئي˘ه˘تو زا˘ج˘نإا ي˘ف ا˘شسا˘شسأا

˘ما˘˘ظ˘˘ن زا˘˘ج˘˘نإا ،ر˘˘ير˘˘هأا داو

،ةلمعتشسملا هايملا ةيفشصت
و د˘يد˘ج˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘شش ع˘˘ي˘˘شسو˘˘˘ت
ي˘ح˘ب بر˘ششل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا
.فيجا

ةيرق ىلإا ةنجللا تلقنت امك
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘ن˘لا «تشسا˘ت»
ريط˘شست ةرا˘يز˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
نم صصاخ يو˘م˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب

ن˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
را˘˘˘˘بآا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأا زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإ’
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ششكت˘˘˘شسا
د˘يوز˘تو ها˘ي˘م˘لا جار˘خ˘ت˘˘شسا
هذ˘ه˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘شس
.ةيويحلا ةداملا

عقاو ىلع دفولا فقو امك
ةيومنتلا عيراششملا  ذيفنت
«ي˘˘ن˘˘ف˘˘يا» ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
زيهجتو زاجنإا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع ر˘˘˘ئ˘˘˘ب
˘ما˘ظ˘ن زا˘ج˘˘نإا ،ة˘˘ي˘˘شسم˘˘ششلا
هاي˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت
،بر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصلا
ة˘كب˘شش زا˘ج˘نإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا
.ريهطتلل
ءاشضعأا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ا˘ه˘ي˘˘لو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘شصق˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو
لظلا قطانم ةيقرتو ةيمنتل
ة˘ما˘˘نزر ع˘˘شضو لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةيم˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘ل ة˘ق˘ي˘قد

ل˘جأا ن˘م ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ل
ةر˘ط˘شسم˘لا فاد˘هأ’ا غو˘˘ل˘˘ب
طبرلاب قلعتي ام صصخأ’ابو
بور˘ششلا ءا˘م˘لا تا˘˘كب˘˘ششب
يحشصلا فرشصلا تاكبششو
ن˘ي˘شسح˘ت˘ب ح˘م˘شسي˘˘شس ا˘˘م˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا طور˘˘˘˘ششلا
نم˘شضي ا˘م˘بو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
.قطانملا كلت يف مهتيبثت
نأا رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘كأاو
عاطق˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ل˘شصاو˘ت ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا ا˘ه˘˘ترا˘˘يز
يزيلإا ةي’ول لظلا قطانم
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششنا

لولح داج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
.اهل ة˘يرذ˘جو ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا

هذه نأا ىلإا نايبلا راششأا امك
را˘طإا ي˘ف  ل˘خد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
صسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت  ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
ذا˘˘خ˘˘˘تاو ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةلجعت˘شسم ة˘ل˘يد˘ب تاءار˘جإا
ةيومنتلا صصئاقنلاب لفكتلل
لظلا قطانم يف ةلجشسملا
فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘˘ب
هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘ل˘˘ل صشي˘˘ع˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يت˘كب˘ششب ط˘بر˘لا ت’ا˘ج˘م
فر˘شصلاو بور˘˘ششلا ءا˘˘م˘˘لا
.يحشصلا
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نإوصضر .ب

يئ’ولإ نمأ’إ حلاصصم
نيتبكرم تعجرتصسإ

يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
يقاوبلا مأاب تابكرملا ةقرسس
ةيئ’ولا ةحلشصملا تنكمت
يف ةلثمم ةيئاشضقلا ةطرششلل
عمقو لخدتلاو ثحبلا قرف
ريغ راجتإ’ا ةحفاكمو مارجإ’ا
نيعباتلا تاردخملاب يعرششلا

نم يقاوبلا مأا ةي’و نمأ’
ةينطو ةكبشش كيكفت
تابكرملا ةقرشس يف ةشصتخم
بشسح ،نيتبكرم عاجرتشساو
لاشصت’ا ةيلخ نم ملع ام
تاذب ةماعلا تاقÓعلاو
.ينمأ’ا كلشسلا

مت هنأاب ردشصملا تاذ حشضوأاو
دعب ةيلمعلا هذه ديشسجت
ةطرششلا حلاشصم ليجشست
ةقرشسب قلعتت اياشضق ةدعل
متيل ،ةي’ولا ميلقإاب تابكرم
اهلÓخ نم مت ةطخ عشضو
هبتششم نيشصخششل دشصرتلا
امهفيقوت و ةيشضقلا يف امهيف
نم نيشصخششب رمأ’ا قلعتي و
.ءاشضيبلا نيع ةنيدم
ةلشصاوم نأاب فاشضأاو
فيقوت نم تنكم قيقحتلا
نم ردحني ثلاث صصخشش
عم نوركف نيع ةنيدم
،نيفوقوملا لزانم صشيتفت

ىلع روثعلا مت ثيح
يف لمعتشست تادعم
ةفاشضإ’اب ةقرشسلا تايلمع
صضارغأ’ا صضعب ىلإا
.ةقرشسلا اياحشضب ةشصاخلا

مامأا مهيف هبتششملا مدق دقو
نأا دعب ةيئاشضقلا تاهجلا
مهت نع يئازج فلم مهل زجنأا
صضرغل رارششأا ةيعمج نيوكت»
ةقرشسلا ةيانجل دادعإ’ا
فرظب ةنرتقملا ةفوشصوملا
لامعتشساو ددعتلا و ليللا

عم ةعنطشصم حيتافم
املثم ،«ةبكرم راشضحتشسا
.هيلإا ةراششإ’ا تمت

م .ق

    لظلإ قطانمب ةصصاخ
يزيلإاب ةيمنتلا ةريتو عفدل ةيلاجعتسسا ةطيرخ

جاتنإ’إ يف فيفط عافتراب
ناسسملتب لحاوسسب كامسسأ’ا نم نط3688 جاتنإا

ءإرجأ’إ لامعلإو روجأ’اب يونصسلإ حيرصصتلل
 ةديلبلاب «سصانك»  ةلاكو

عوبسسأ’ا ةياهن اهباوبأا حتفت
حتف ،ءإرجإ’إ لامعلل ةيعامت˘ج’إ تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لإ قود˘ن˘صصلإ رsر˘ق
ع˘فد ل˘جأ’ عو˘ب˘صسأ’إ ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لإ ت’ا˘˘كو˘˘لإ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

‐ ةديلبلإ ةي’ول ينطولإ قودنصصلإ نع رداصص نايب دافأإو    .تاكإرتصش’إ
ح˘ير˘صصت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ را˘طإإ ي˘ف ه˘نأإ ‐ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن مÓ˘˘صسلإ زو˘˘ح˘˘ت
ةفصصب هبإوبأإ ح˘ت˘ف˘ي˘صس0202 ة˘ن˘صس نإو˘ن˘ع˘ب ءإر˘جأ’إو رو˘جأ’ا˘ب يو˘ن˘˘صسلإ
ةياهن ةل˘ط˘ع لÓ˘خ ة˘ي˘ئ’و˘لإ ه˘ت’ا˘كو ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإ
.يفناج03و92 تبصسلإ و ةعمجلإ يمويل ةقفإوملإ عوبصسأ’إ

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لإ با˘برأ’ ة˘صصر˘˘ف˘˘لإ ة˘˘حا˘˘تإإ ل˘˘جأإ ن˘˘م ءإر˘˘جإ’إ إذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو
ةددحملإ ةينوناقلإ لاجآ’إ يف يعامتج’إ نامصضلإ لاجم يف مهتامإزتلاب
فرصصت تحت عصضو مت هنأإ نايبلإ فاصضأإو إذه ،لجأإ رخآاك يفناج13ـب
نامصضل تاكإرتصش’إ عفد لجأ’ مههيجوتو مهتقفإرمل نإوعأإ لمعلإ بابرأإ
.بجإوو قح هنأ’ يعامتج’إ

بوبق داعصس



649209ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج81ـل قفاوملا1202 يفناج13دحألايلحم
نيطروتم4 فيقوت نع ترفصسأا ةيلمعلا

ةدكيكسسب ةردخملا ةيودأ’ا نم سصرق0801 زجح
ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
زج˘ح ن˘م ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و
ةيودأ’ا ن˘م ا˘شصر˘ق0801
ةردخم˘لا صصئا˘شصخ˘لا تاذ
صصاخششأا4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘تو
مهرامعأا حوارتت نيطروتم
بشسح ،ةنشس53و32 نيب
ةيلخ نم صسمأا لوأا ملع ام
ةماعلا تاقÓعلاو لاشصت’ا
.يماظنلا كلشسلا تاذب
ي˘ن˘مأ’ا رد˘شصم˘لا ح˘شضوأاو
دوعت ةيشضقلا تايثيح نأاب
ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ى˘˘لإا

ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
اهدافم ةيئاشضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
د˘˘˘˘حأ’ هو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششم طا˘˘˘˘˘ششن
ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي صصا˘خ˘ششأ’ا
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ط˘شسو˘ب با˘˘ب˘˘ششلا طا˘˘شسوأا

ا˘م و˘هو ةد˘كي˘كشس ة˘ن˘يد˘˘م
ثح˘ب˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ه˘نأا˘ب فا˘˘شضأاو.يرحتلاو
ةطخ عشضو مت كلذ رثإا ىلع
لÓ˘خ ن˘م ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا
ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع جاو˘فأا ل˘ي˘كششت
هبتششملا تاكرحت د˘شصر˘ت˘ل
هف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘شسأا ه˘ي˘ف
ن˘ير˘خآا ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش ة˘˘ق˘˘فر

ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘˘نا˘˘ك
تاشسشسؤوملا ىد˘حإ’ ة˘ع˘با˘ت
صشيتف˘ت د˘ع˘بو.ةيمومعلا
ىلع اهلخادب رثع ةبكرملا

ةيودأ’ا ن˘م ة˘ح˘ي˘ف˘شص08
ةر˘ثؤو˘م˘لا صصئا˘شصخ˘˘لا تاذ
0801 عو˘م˘ج˘م˘ب ا˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا ،صصر˘˘ق
جيورتلا تادئاع نم يلام
،جد005 و فلأا94ـب ردقي

.رد˘˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ بشسح
نيبت قيقحتل˘ل ’ا˘م˘كت˘شساو
يشسيئرلا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا نأا

ه˘ن˘ع تا˘˘ه˘˘ب˘˘ششلا دا˘˘ع˘˘بإ’و
ةشسشسؤوم˘لا ةرا˘ي˘شس ل˘غ˘ت˘شسا
اهيف لمعي يتلا ةيمومعلا
كلت لقنل قئا˘شسك ه˘ق˘ي˘ق˘شش
صصئا˘˘شصخ˘˘لا تاذ ة˘˘يودأ’ا
مامتإا دعبو.ايلقع ةرثؤوملا

،ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك
مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘شض ز˘ج˘نأا

ة˘ي˘شضق ن˘ع ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘م
ةنهمل ةهيبششلا ةشسرامملا»
مت «ةنامأ’ا ةنايخو ةحشصلا
ةباينلا مامأا مهميدقت هبجومب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘شصت˘خ˘م˘لا
صصلخ ام بشسح ،ةدكيكشس
.ردشصملا تاذ هيلإا

م.ق

ترايتو نازيلغ نيب قيرطلا ىلع ةبقارم ةطقن رثإا
نازيلغب ةيح ةسشوطرخ301 زجحو سصخسش فيقوت

ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
نمأاب ةلقنتملا ةقرفلل ةعباتلا
عوبشسأ’ا ةيادب ةرومز ةرئاد
صصخشش فيقوت نم يلاحلا

ةيح ةششوطرخ301 زجحو
ةبقارم ةطقن رثإا ىلع اذهو
ق˘ير˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ةي’و نيب طبارلا ينطولا

.ترايتو نازيلغ
فيقوت ةيلمعلا لÓخ متو
نيرفا˘شسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح
ةيلمع˘ل ا˘ه˘با˘كر عا˘شضخإاو
روثعلا مت ثيح ،صشيتفتلا

ىلع صصاخششأ’ا دحأا دنع
حتف متيل ،نيتششوطرخ20
يتلاو ةيشضقلا يف قيقحت
ةيمكلا زجح ىلإا تشضفأا

ن˘كشسم˘ب ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘شسلا
دعب ،فو˘قو˘م˘لا صصخ˘ششلا
قيشسنتلاب هنكشسم صشيتفت
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ع˘˘م
فلم زاجنإا مت ةشصتخملا
ه˘م˘يد˘ق˘تو ي˘ئا˘شضق ءار˘˘جإا
ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا

ن˘م ة˘ي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خذ ةزا˘˘ي˘˘ح
نود لوأ’ا ف˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا

يف جردنت ةيلمعلا ةشصخر
ططخ˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا
لبق نم رطشسملا ينمأ’ا

ي˘ئ’و˘لا ن˘˘مأ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ة˘برا˘ح˘مو ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو
.اهعاونأا ىتششب ةميرجلا

بويأا .شس

تابكرم عصست زجح بناج ىلإا
جيريرعوب جربب تارايسسلا تافلم ريوزت ةكبسش كيكفت

ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةي’و نمأ’ عباتلا ةيدامحلا
كيكفت نم جيريرعوب جرب
يف ةشصتخم ةينطو ةكبشش
ىلإا تارايشسلا تافلم ريوزت

،تابكرم عشست زجح بناج
نم صسمأا لوأا ملع ام بشسح
تاقÓعلاو لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘خ
.ةي’ولا نمأ’ ةماعلا

نأاب ردشصملا تاذ حشضوأاو
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا

تف˘ششك ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو ة˘˘˘كب˘˘˘شش دو˘˘˘جو
و اشصخشش71 نم ةنوكتم
افيشضم ،,مه˘تا˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘شضو د˘˘ع˘˘ب ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
فيقوت م˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا
.مهنم ةتشس
تابكرم عشست زجح مت امك
عاو˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
ةرادإا ىلإا تملشس فانشصأ’او
جر˘˘ب˘˘ب كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘شسقأا

فاشضأا ام بشسح ،جيريرعوب
مت هنأاب اديفم ردشصملا تاذ
صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششأ’ا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
.ةباينلا مامأا نيفوقوملا

ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘˘تو
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘˘شض
نيوكت» مرج نع ةيشضقلا

ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج
ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م
عم ةينطولا دودحلل ةرباعلا
تابكرملل يلودلا بيرهتلا

˘˘ما˘˘قرأ’ا ي˘˘˘ف ر˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لاو
تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘شسل˘˘شست˘˘لا

روزملا لامعتشساو ريوزتلاو
ة˘˘˘يرادإ’ا ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةيدعاقلا تافلملل ةنوكملا
و ر˘يوز˘ت˘لاو تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘شسا
ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا تارر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘ي˘شسل˘ل تا˘ب˘كر˘م ع˘˘شضوو
.«ةينوناق ريغ تافشصاومب

م .شس

شسولهم شصرق63501 تزجح

ةيمارجإا ةكبسشب حيطت ةديلبلاب ءاعبرأ’ا نمأا حلاسصم

توقلا بصسك يف ةغلاب ةبوعصص اودجو

ناسسملتب نيلاوملا قلقي فÓعأ’ا راعسسأا عافترا

يف ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصشب ةحاطإلاو شسولهم شصرق63501 زجح نم ،ةديلبلا ةيلوب ءاعبرألا ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
.ثحبلاب رمأا لحم شصخصش مهنيب نم شصاخصشأا3 نم ةنوكتم ،ةيلولا ميلقإا ربع طصشنت ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملاب جيورتلا

ىلإا تدرو تامول˘ع˘م˘ل ’Ó˘غ˘ت˘شسا
ةكبشش مايق اهدافم نمأ’ا حلاشصم
تاردخملا جيورتب ةمظنم ةيمارجإا

ءا˘ع˘برأ’ا ة˘ن˘يد˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ح˘ت˘ف م˘ت ،ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ند˘˘م˘˘لاو
ن˘ع ر˘ف˘شسأا ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
مهددع غلابلا اهدارفأا تايوه ديدحت
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘˘ل ،صصا˘˘خ˘˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ة˘ق˘فر ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
نم هنع ثوحبم امهدحأا هيكيرشش
صشي˘ت˘ف˘ت˘لا نذإا˘˘بو ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م ي˘لز˘ن˘م˘لا
ز˘ج˘ح م˘ت ءا˘ع˘برأ’ا ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك
صساشسأا وذ صصرق63501ــب تردق
يلام غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب ،ردخم
تادئاع نم جد005572  هردق
ةرا˘ي˘شس ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘˘ك ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
لوبماشس و˘نور عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘شس
متيل ؛مومشسلا لقن يف ةلمعتشسملا
ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘كب˘ششلا دار˘فأا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ةيئاشضق تافلم تزجنأا نيأا نمأ’ا

ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو م˘هد˘شض
،ىرخأا ةهج نم.ايميلقإا ةشصتخملا
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا تاد˘˘حو تن˘˘كم˘˘ت
ةديلبلاب ينطولا كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا

حوارتت صصاخششأا30 فيقوت نم
ةنشس53‐13 ن˘ي˘ب ا˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا
تا˘بور˘ششم˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘˘ب
.ةشصخر نودب ةيلوحكلا

ثاحبأ’ا ةليشصف دارفأا نكمت ثيح
ى˘˘ل˘˘ع اءا˘˘ن˘˘بو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل

اهيلع لشصحت ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
صصا˘خ˘ششأا دو˘جو ،ة˘ل˘ي˘شصف˘لا دار˘˘فأا
تابورششملاب ةرجات˘م˘لا˘ب نو˘مو˘ق˘ي
عشضو مت كلذ رثإا ىلع ،ةيلوحكلا

نيع ىلإا لق˘ن˘ت˘لاو ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح ،نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
لزنم ءانفب ةيلوحكلا تابورششملا
،عيبلل ةأايهم تناك مهيف هبتششملا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تر˘˘ف˘˘شسأا
1642 زجحو صصاخششأا30 فيقوت
عاو˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘˘م ةرورا˘˘˘ق
هرد˘˘ق ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو ما˘˘ج˘˘حأ’او
مت ،عيبلا تادئاع نم جد00505
مهميدقتو مهيف هبت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

.ةديلبلا ةمكحمب ايميلقإا
ةصصتخم ةكبصشب ةحاطإلاو ..

ةيرثألا عطقلا بيرهت يف
كردلل ثاحبأ’ا ةليشصف دارفأا حاطأا
ةيمارجإا ةكبشش ،ةديل˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ةشصتخم صصاخششأا30 نم ةنوكتم
ة˘˘ير˘˘ثأ’ا ع˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا بير˘˘˘ه˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ةيشضقلا تايثيح دوعت.ةفنشصملا
طيششنت دعب يتامÓعتشسا لمع ىلإا

دوروو مÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإ’ا ر˘˘˘˘شصن˘˘˘˘ع
ة˘ل˘˘ي˘˘شصف دار˘˘فأا ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
صصاخ˘ششأا دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ثا˘ح˘بأ’ا
ةيحايشس ةرايشسب ةيرثأا عطق نولمحي
ليكششت مت اروف ،اهعيب ددشصب مهو

ديدحت ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘كم ي˘ت˘لا ة˘يرود
متيل مهيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘جاو˘ت نا˘كم
ف˘ي˘قو˘تو ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘˘خ ع˘˘شضو
اقيقد اششيتفت ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘تو ةرا˘ي˘شسلا
رجنخو فيشس ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت˘ي˘ل
ةقطنم ةراشضحل91 نرقلل نادوعي
رحبلا صسيلفإا ةليبق) ىربكلا لئابقلا
مهيف هبتششملا دايتقا مت ةرششابم ،(
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا

رقم ى˘لإا ة˘ن˘شس84 و03 نيبا˘م
.تايرحتلا ةلشصاومل ةليشصفلا

ي˘ششاو˘م˘لا ي˘بر˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا قد
ةيدودح˘لا نا˘شسم˘ل˘ت ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا˘ب
عا˘ف˘تر’ا د˘ع˘ب ،ر˘ط˘˘خ˘˘لا صسو˘˘قا˘˘ن
راعشسأا يف قوبشسملا ريغ يشسايقلا
،ديزيشس امم ،مايأ’ا هذه فÓعأ’ا

ة˘يذ˘غ˘˘ت تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح
صسوؤور ف’آاب دعت يتلاو يششاوملا
ىت˘حو ز˘عا˘م˘لاو را˘ق˘بأ’او ما˘ن˘غأ’ا
ه˘ي˘ل˘˘ع بتر˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘جاود˘˘لا
فلتخم جات˘نإا ة˘ف˘ل˘كت ي˘ف عا˘ف˘ترا
ل˘شصأ’ا تاذ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘˘لا
˘مو˘ح˘ل˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ي˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا

ن˘ع Ó˘شضف ،صضي˘ب˘لاو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لاو

.يحÓفلاو يفيرلا حوزنلا رطخ
نم ديدعلا هب حرشص ام بشسحو

فلعلا رعشس نإاف ةديرجلل نيلاوملا
0024 دودح ىلإا لشصو«ةلاخنلا»
ي˘ند˘ت ع˘م  د˘حاو˘لا را˘ط˘ن˘ق˘˘ل˘˘ل جد
ةاناعم نم قمع ام ةيششاملا راعشسأا

انوروك ةحئاجو انمازت ةقبطلا هذه
م˘˘ه˘˘مو˘˘م˘˘ه ن˘˘م تق˘˘م˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو
صصل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت كلذ ى˘˘˘˘˘لإا فا˘˘˘˘˘˘شضيو
تفلم لكششب ةيوعرلا تاحاشسملا
هجو ىلع اهنم لماوع ةدع ةجيتن
ا˘˘ي˘˘فا˘˘مو فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا صصو˘˘شصخ˘˘˘لا
عا˘شضوأ’ا هذ˘˘ه ما˘˘مأاو ،بو˘˘ه˘˘شسلا

ةي’ولا ولاو˘م ه˘جو د˘ق˘ف ة˘يرز˘م˘لا
ةينعملا تاهج˘ل˘ل اءاد˘ن ة˘يدود˘ح˘لا

ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لاو
فÓ˘عأ’ا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ع˘جار˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘لو˘ق˘ع˘م نا˘م˘ثأا˘ب
ح˘ئار˘ششلا ل˘كل ة˘ي˘ئار˘ششلا ةرد˘˘ق˘˘لا
ىلإا ريششن نإاف ةراششإÓل.ةيعامتج’ا
م˘ح˘ل ن˘م مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كلا ر˘˘ع˘˘شس نأا
،ه˘نا˘كم حوار˘˘ي لاز’ فور˘˘خ˘˘لا

غكلل جد0021 نع لقي’ ثيح
ى˘ق˘ب˘ي كاذو اذ˘ه ن˘ي˘بو د˘˘حاو˘˘لا
.لشضفأا دغ يف لمأ’ا

ششاتيلتوب .ع

%08 ةبصسن تغلب ةيدلبلا ةيطغت ةبصسن
ةياجبب ليلج ينب ةيدلبب ةنيدملا زاغب ةلئاع5031 طبر

ىلع عوبشسأ’ا ةياهن يلاو فرششأا
ةلئاع5031 طبر ةيلمع قÓطإا

ةيدلبل ةعبات ىرق صسمخب ةدجاوتم
فيشضيو ،ةنيدملا زاغب ليلج ينب
ةيدلبلا ةيطغت ةبشسن نأا ردشصملا
،%08 ةبشسن ةيوقاطلا ةداملا هذهب
ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘مو
زاغب ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و نا˘كشس د˘يوز˘ت
يف لم˘ششت˘ل ة˘ل˘شصاو˘ت˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا
ىرخأا ق˘طا˘ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا

يف اذه لخديو ،ةيفاشضإا تايدلبو
يعاطقلا يومنتلا ططخملا راطإا
تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لّو˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
ىلع يئاه˘ن˘لا ءا˘شضق˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيئانلا قطانملا ةشصاخو زاغلا ةمزأا

قطانمل ىوشصق ةيمهأا تلوأا دقو

ةيمهأا لكششت تحشضأا يتلا لظلا
تاذ ةيلحملا ةشسايشسلا يف ةزراب
.يومنتلا عباطلا

نيصصخصش فيقوتو ..
ةزايح ةيصضق يف اطروت

ءاصضيب ةحلصسأا
ةطرششلا ةقرف ر˘شصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ن˘م ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ن˘ما˘ث˘لا
ي˘ف ا˘طرو˘ت ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت
ةي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘م ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘شضق
ءانثأا كلذ ناك ،ءاشضيب ةحلشسأاو
لخاد ةبقارملاو نيمأاتلل ةيرود
نا˘كم˘لا ى˘لإا ’و˘شصو و ءا˘ي˘حأ’ا
مههابتنا تفل ةيوازلاب ىمشسملا

82 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش
د˘ن˘ع ،ن˘ي˘كب˘تر˘˘م ة˘˘ن˘˘شس92و
ةيلمع امهيلع ءارجإاو امهفيقوت
دنع طبشض مت يدشسجلا صسملتلا
صضيبأا حÓشس لوأ’ا هيف هبتششملا

نم «لانيبوأا» عون نم روظحم
مت يناثلا امأا،صسداشسلا فنشصلا
ءاود ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

امهدايتقا مت ،نيلاباغيرب صسولهم
،امهعم قيقحتلل ةحلشصملا ىلإا

يئاشضق فلم امهدشض  زجنأا و
ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘شسأا ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأ’
رر˘ب˘م نود ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع تار˘˘ثؤو˘˘مو
ةرششابم ةباينلا ىلإا امدق ،يعرشش
.ينمأ’ا قيقحتلا ةياهن دعب

 ت .ك

بوبق داعصس

mahali@essalamonline.com

ةحÓفلا ريدم ةافو
انوروك سسوريفب ةديلبلاب
،ةعمجلا صسمأا لوأا حابشص يفوت
ةي’ول ةيحÓفلا حلاشصملا ريدم
،راتخم دمحم ديعلب ،ةديلبلا

انوروك صسوريفب هتباشصإاب ارثأاتم
بيشصأاو .ةنشس74 زهان رمع نع
ذنم انوروك صسوريفب لحارلا
ىقلتي يقبو ،ابيرقت رهشش
ىفششتشسملاب ىفوتيل جÓعلا
.ةجعنلا نيع يركشسعلا

ةحÓفلا ريزو مّدق هتهج نم
ديمحلا دبع ةيفيرلا ةيمنتلاو
ةلئاعل ةشصلاخلا هيزاعت ينادمح
ترششن نيأا ،ديقفلا لحارلا
ةرازولل ةيمشسرلا ةحفشصلا
ةافو أابن انيقلت» ريزولا ةيزعت
حلاشصملا ريدم راتخم ديعلب
ىلعو ،ةديلبلا ةي’ول ةيحÓفلا
مدقتأا للجلا باشصملا اذه رثإا
لك مشساو يمشساب
يينهمو يفظومو تاراطإا
انيزاعتب ديقفلا ةلئاعل عاطقلا
زع ىلوملا وعدن ،ةراحلا ةيبلقلا

هتمحر عشساوب هدمغتي نأا لجو
نأا و هتانج حيشسف هنكشسي نأاو
ربشصلا هيوذو هلهأا مهلي
.ناولشسلاو
ةمدشص لحارلا ةافو تفلخو
ةيريدملاب نيلماعلا طشسو ةريبك
هوفرع نيذلا هئاقدشصأاو ةيئ’ولا
لشصاوتملا لمعلاو هبلق ةبيطل

نيأا يحشصلا رجحلا ةرتف ةبيط
صضعب ءارششب موقي ناك
صصاخلا هلام نم تامزلتشسملا

خأ’او قيدشصلاو بأ’ا معن ناكو
هلل انإا» ريخلا ميدقتل قابشسلاو
.«نوعجار هيلإا انإاو

م.ق



pub@essalamonline.com

6492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج81ـل قفاؤملا1202 يفناج13دحأ’ا

5581006112 PENA 1202 يفناج13مÓشسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

راهصشإا 10
ةديلبلا ةي’و
ةديلبلا ةرئاد
ةديلبلا ةيدلب

ةيداشصتق’ا نوؤؤششلاو ةيلاملا ةيريدم
ةيمؤمعلا تاقفشصلا بتكم

ايند تاردق طارتششا عم حؤتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإا
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هقافتا يهني نÓيم رتنإا
ةنولسشرب فده دقع ديدمت ىلع

رتنإا يدان نأاب ةيفاحشصلا ريراقتلا تدكأا
عم قافت’ لشصوت دق يلاطيإ’ا نÓيم
لجأا نم قيرفلا مجاهم زينيترام وراتو’
.قيرفلا عم هدقع ديدجت
لشصوت نÓيم رتنإا نأاب ريراقتلا تراششأاو
نم ديد˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع بعÓ˘لا ع˘م قا˘ف˘ت’
ءا˘ه˘نإا ىو˘شس ى˘ق˘ب˘ت˘ي ’و أاد˘ب˘˘م˘˘لا ثي˘˘ح
.بتارلاو دقعلا ةدمب ةقلعتملا ليشصافتلا

،’’يشس يب يب’’ ةكبشش هتدروأا امل اًقفوو
عم قافت’ا تهنأا يروزتارينلا ةرادإا نإاف
ىتح دق˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت ى˘ت˘ح ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

بتار عفتري فوشسو .4202 ماع فيشص
ةيادب يف وروي نويلم5.4 ىلإا بعÓلا
طرششلا ءاغلإا متيشس امك .لبقملا مشسوملا
نويلم111 غلابلاو هدقع يف يئازجلا
ةيدنأ’ا ىلع طقف قبطني يذلاو وروي
.ايلاطيإا نع اًديعب ةيجراخلا

ءارو يقيقحلا ببسسلا
وزوتاغ دقع ديدجت مدع

بابشسأا نع ةيفاحشصلا ريراقتلا تفششك
ويليروأاو وزوتاغ ورانيج نيب فÓخلا
يذلاو يلوبان يدان صسيئر صستنيرول يد
.د˘يد˘ج˘ت˘˘لا ي˘˘ف فÓ˘˘خ دو˘˘جو ى˘˘لإا ىدأا

ةرتفلا لاوط موجهلل وزوتاغ صضرعتو
بناجب قيرف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن بب˘شسب ة˘ي˘شضا˘م˘لا
.ىنعم يأا نودب صسيتنيرول يدل هيدحت
و˘ل˘ل˘يدا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ’» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تد˘˘كأاو
اًبشضغ لعتششا دق بردملا نأاب ،«تروبشس
ةجردل ايشستيبشس مامأا قيرفلا ةارابم بقع
بردملا نيب موللا ءاقلإا نم ةلاح كانه نأا

وزوتا˘غ ة˘ب˘غر تنا˘كو .يدا˘ن˘لا صسي˘ئرو
ةوعد عم قيرفلا لمعو هلمع نع عافدلا

عيراششملا يف كارتششÓل يدانلا صسيئر
يدؤوي مل يذلا فÓخلا ببشس وه اذهو
ةدمل بردملا دقع ديدجت ىلإا ةياهنلا يف
ديدمت ىلإا صسيتنيرول يد حولو .نيتنشس
نيب تارم ةدع نيتنشس ةدمل وزوتاغ دقع
عقوي مل هنكل يشضاملا ربمشسيدو ربوتكأا
.ةياهنلا يف

نمزلا قباسسي اينولوب
نÓيم رتنإا مجاهم عم دقاعتلل

لجأا نم نمزلا ،اينولوب يدان ةرادإا قباشست
ايردنأا ،نÓيم رتنإا مجاهم عم دقاعتلا ءاهنإا
عم دقاعتلاب ةمتهم اينولوب .يتنومانيب
ةر˘ت˘ف قÓ˘غإا ل˘ب˘ق ي˘ت˘نو˘ما˘ن˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا
اًقفو ،لبق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
دافأا ثيح ،زراب يلاطيإا ت’اقتنا ريبخل

و˘ل˘بو˘شسور نأا ،و˘يزرا˘م يد ا˘كو˘ل˘نا˘˘ي˘˘ج
بخ˘ت˘ن˘م بع’ م˘شض ى˘ل˘˘ع نو˘˘شصير˘˘ح
يف كراشش يذلا ،اًماع12 تحت ايلاطيإا
وينوطنأا ةدايق تحت طقف تايرابم ثÓث

.مشسوملا اذه يتنوك
نيب بعللا تقو ةلق نم مغرلا ىلعو
قفاوي نأا حجرملا ريغ نمف ،يتنومانيب

، ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘ل حا˘م˘شسلا ى˘ل˘ع ي˘ت˘نو˘ك
ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ل˘˘˘ششف اذإا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
زيششناشس صسيشسكيلأا ةلدابم˘ل ه˘ت˘لوا˘ح˘م
.امور نم وكيجد نيدإا عم
نم غلابلا بعÓلا ربتعي يتنوك نإا لاقي
ولو ،هقيرف نم اًمهم اًءزج اًماع12 رمعلا

يف بغري ’و ،طقف ةيددعلا ةيحانلا نم
نود ةردا˘غ˘م˘لا˘ب ي˘ت˘نو˘ما˘ن˘ي˘ب˘ل حا˘م˘شسلا

.هلحم لحيل لثامم بع’ روشضح
عيقوت ةداعإ’ ةقفشص نÓيم رتنإا عقوي دق
فإا يدان بع’ ،ريديإا قباشسلا مهمجاهم
اذإا ،يروزارينلل قيقششلا وشسغنايج يشس
ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ي˘ت˘˘نو˘˘ما˘˘ن˘˘ي˘˘ب ردا˘˘غ
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ل˘ج˘شس ثي˘˘ح ،ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
نأا لبق ةارابم68 يف اًفده41 يلاطيإ’ا
يف زاتمملا ينيشصلا يرودلا ىلإا هجوتي
.8102 ماع فيشصلا
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يسسليسشت عم قلأاتلا طخل رنريف ةداعإ’ هتطخ فسشكي ليخوت

يدان بردم ليخوت صساموت فرتعا
هتفيظو نأاب يزيل˘ج˘نإ’ا ي˘شسل˘ي˘ششت
وميت ىل˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ي˘ه
ءادأ’ا بحاشص قيرفلا مجاهم رنريف
ليجشست يف رنريف حجنو .عجارتملا

ذنم يشسل˘ي˘ششت˘ل ط˘ق˘ف د˘حاو فد˘ه
د˘˘˘˘شض كلذ نا˘˘˘˘كو  ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ن
صسأاك يف عشضاوتملا يبماكيروم
.يزيلجنإ’ا داحت’ا

اًماع42ـلا بحا˘شص ر˘˘نر˘˘ي˘˘ف ع˘˘قو
هينج نو˘ي˘ل˘م05 لبا˘ق˘م زو˘ل˘ب˘ل˘ل
يف غيزبي’ ن˘م ا˘ًمدا˘ق ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا
يف ةيو˘ق ة˘ياد˘ب ل˘ج˘شسو ،ف˘ي˘شصلا

ةعشست زرحأاو يشسليششت عم هتريشسم
.تاقباشسملا عيمج يف فادهأا
ح˘ب˘شصأا ى˘مر˘م˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ئادأا ن˘˘كل
هنأا حشضاولا نمو ريبك قلق ردشصم
كنارف قباشسلا بردملل ةمزأا ناك
ىلع لوشصحلل حفاك يذلا درابم’
.رنريف نم جئاتنلا لشضفأا

ليخوت نأا ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘مو
ن˘˘م ر˘˘نر˘˘ي˘˘ف جر˘˘خأا ه˘˘نأا˘˘ب فر˘˘ت˘˘عا
ةارابم لوأا يف ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا
ناك هنأ’ نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو د˘شض ه˘ل
.هشسفنب هتقث نأاششب اًقلق
رنريف نأا ىلع رشصأا ليخوت نكل
ةغل نإا لوقيو هدهع قباشسل دوعيشس
ةياغلل اًقلق ودبي هنأا ةقيقحو هدشسج
.متهم هنأا رهظي هنأ’ ديج رمأا
يف» :يشسليششت بردم ليخوت لاق

همدختشسأا مل اذامل ،يلاحلا تقولا
ا˘ًق˘ل˘غ˘م ه˘ه˘جو ىرأا ،ءا˘ع˘برأ’ا مو˘˘ي
متهي هنإا .هيفتك ىلع نزولاو Óًيلق
ع˘ت˘م˘ت˘ي ه˘نأا ر˘ه˘˘ظ˘˘ي اذ˘˘هو اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.«ةعئار ةيشصخششب
مجاهمك نايحأ’ا صضعب يف» :عباتو
يفو ،متهت تنك اذإا اًريثك كديفي ’
ن˘˘م م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ك نا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا صضع˘˘˘ب
.قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع م˘ت˘ه˘ت ’أا ل˘شضفأ’ا
متهي هنإا ،لجرلا كلذ صسيل هنكل

ةقيرطلابو هشسفنب ديعشس ريغ وهو
.اًرخؤوم رومأ’ا اهب تراشس يتلا

ءانب ةداعإا نآ’ا مهملا نم» :فاشضأاو
ةما˘شست˘با دا˘ج˘يإاو ه˘شسف˘ن ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث

كششلا ن˘ع ف˘قو˘ت˘لاو ه˘ه˘جو ى˘ل˘ع
،كلذب مايقلا يه يتفيظو ،اًريثك
روثعلا مث نمو كلذ يف هتدعاشسمو
ه˘ي˘ف ا˘ن˘ن˘كم˘ي ز˘كر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًشضيأا
.» هتوق طاقن مادختشسا

دق رنريف نأا اًشضيأا ليخوت فششكو

موجه ةو˘ق˘ك ة˘ي˘ل˘عا˘ف ر˘ث˘كأا نو˘كي
اًمجاهم صسيلو اًيمامأا اًءادع ،ةدترم
نيذلا نيشسفانملا دشض طخلا دوقي
.ةوقو قمعب نوعفادي
د˘˘˘شض أاد˘˘˘ب ور˘˘˘ي˘˘˘ج ه˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘لوأا

د˘ق ر˘نر˘ي˘ف ن˘كل نو˘ت˘ب˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو
د˘حأ’ا مو˘ي ة˘شصر˘ف ى˘ل˘ع ل˘˘شصح˘˘ي

حشضاولا نم ناك امنيب يلنريب دشض
همادخت˘شسا د˘ير˘ي ل˘ي˘خو˘ت نأا ا˘ًشضيأا
.نيشسفانملا فلخ صضكرلل
ه˘˘ف˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘م» :ل˘˘˘ي˘˘˘خو˘˘˘ت ع˘˘˘با˘˘˘تو
لوقأا نأا دوأا ،ىطعمك ،يشصخششلا
.ةحاشسم هيدل نوكي نأا لشضفي هنإا

ة˘يا˘غ˘ل˘ل ع˘˘ير˘˘شس ه˘˘نأ’ ح˘˘شضاو اذ˘˘ه
،ريخأ’ا رطشسلا يف بعللا بحيو
ىلع Óًيلق رثكأا نكل ،اًدج عفترم
ى˘˘ل˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ف˘˘شصن ،را˘˘˘شسي˘˘˘لا
ي˘ف تار˘كلا لا˘ب˘ق˘ت˘شساو ى˘مر˘˘م˘˘لا
.«ةحوتفملا ةحاشسملا

تاكرحلا ريوطت اننكمي» :فاشضأاو
˘ماد˘خ˘ت˘شس’ كو˘ل˘˘شسلاو طا˘˘م˘˘نأ’او
؟ةق˘ي˘شضلا تا˘حا˘شسم˘لا ي˘ف ه˘تدو˘ج
اًما˘م˘ت ع˘ن˘ت˘ق˘م ا˘نأاو ي˘ت˘ف˘ي˘ظو هذ˘ه
حتفنم ىتف هنأ’ كلذ لعف اننكمي
ى˘˘˘ل˘˘˘ع صصير˘˘˘حو دودو ل˘˘˘جر˘˘˘˘لاو
كانه نو˘كت˘شس» :ل˘م˘كأاو .«م˘ل˘ع˘ت˘لا

انذوحتشسا ءاعبرأ’ا موي  تايرابم
ةئاملا يف08 ةبشسنب ةركلا ىلع
نم ةئاملا يف09 انبعل اننأا انرعششو
نكلو اًرت˘م03 ر˘خآا ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا

هنكمي هع˘م ق˘ل˘خ˘ل تا˘كر˘ح كا˘ن˘ه
.«كلذ نم دكأاتم ،انتدعاشسم

ديردم وكيتلتأا يف عيمجلا بسسكي زيراوسس
صسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘ياو˘˘غوروأ’ا ن˘˘كم˘˘ت
ديردم وكيت˘ل˘تأا م˘جا˘ه˘م ز˘يراو˘شس
ن˘م ،ف˘ي˘شصلا ي˘ف ا˘ًث˘يد˘ح د˘فاو˘˘لا
ا˘ًي˘با˘ج˘يإا ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا

ن˘م ه˘ن˘كم ا˘م˘م ع˘˘ير˘˘شس ل˘˘كششبو
ع˘م ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ب طا˘˘ب˘˘تر’ا
زاهجلاو نيب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
.ةرادإ’ا اًشضيأاو ينفلا

ىلإا ديردم وكيتلتأا ،زيراوشس داقو
امد˘ع˘ب ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘خآا ي˘ف زو˘ف˘لا
د˘˘شض نا˘˘ن˘˘ثإا ،فاد˘˘هأا4 ل˘˘ج˘˘شس
رابيإا ىمرم يف امهلثمو صسيف’أا
.ينابشسإ’ا يرودلاب
نأا ى˘لإا «صسآا» ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص ترا˘˘ششأاو
ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا بشسكي زر˘˘˘ياو˘˘˘شس
برد˘م˘لا لا˘ق˘ف ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا
:رابيإا ةيئانث دعب ينويميشس وغييد
صسيو˘ل ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ءاد˘ع˘شس ن˘ح˘˘ن»
.«يداع ريغ بع’ هنأا ،زيراوشس

ى˘ل˘ع ي˘نا˘يو˘غوروأ’ا ل˘شصح ا˘م˘ك
صسبÓملا ةفرغ يف هئÓمز ريدقت
ليجشست نم لعفلاب نكمت نأا دعب
يرود˘لا ي˘ف نآ’ا ى˘ت˘ح ا˘ًفد˘˘ه21
بع’ يأا هيلع قوفتي مل مقر وهو
مشسوملا يف ديردم وكيتلتأاب رخآا
دو˘ق˘ي ا˘م و˘هو ه˘ل˘م˘كأا˘ب ي˘شضا˘˘م˘˘لا
تاراشصتن’ا ةلشصو˘م ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا

.اغيللا ةرادشص يف ءاقبلاو
ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا ا˘˘ًشضيأا ى˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘يو
يذلا ةرادإ’ا صسلجم ميدقتو مارتحاب
دعب همشضو هع˘م صضوا˘ف˘ت˘ل˘ل كر˘ح˘ت
،فيشصلاب هجورخ يف ةنولششرب ةبغر
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ن˘م ز˘يراو˘شس ن˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘ل
صضورعلا ميدقتو ينابشسإ’ا يرودلا
لوأ’ا ح˘ششر˘م˘لا ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا
رثأا امدعب اغيللا بقل ىلع لوشصحلل
لثم نيبع’ ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ًي˘با˘ج˘يإا
.راميلو وشسومريهويتنروي

قيرفلا عفادم نأاسشب ريهامجلل ةديعسس ءابنأا مدقي بولك
يدا˘ن برد˘م بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي د˘˘كأا
زيموغ وج نأاب يزيلجنإ’ا لوبرفيل
ةيحشض ناك يذلاو قيرفلا عفادم
دوعي دق ةبكرلا يف ةيوق ةباشصإ’
هتملك يناملأ’ا ىطعأا امك .اًبيرق
عفادم نع ثحب˘لا نأا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل

دعوملا ىتح اًرمتشسم لاز ام ديدح
ت’اقتن’ا قوشس ةياهن نم يئاهنلا
.نينثإ’ا موي
ريغ بÓقناب ماق ول ىتح ،كلذ عمو
نإاف ،عوبشسأ’ا اذه ةياهن يف عقوتم
اًحاحلإا رثكأا اًقلق رشصم لحي ’ اذه
با˘ي˘غ ة˘مزأا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي ف˘˘ي˘˘كو
.وينيبافوبيتام ليوج
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن» :بو˘ل˘˘ك لا˘˘قو
ي˘˘ف ى˘˘لو’ا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م ع˘˘فاد˘˘م
.«لاحلا وه اذكه لبقتشسملا

دجنو كلذ لعفن فيك نكل» :عباتو
كلذل يلا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف لو˘ل˘ح˘لا

دحأ’ا مويل بولطم لح نآ’ا وهف
.«ماه تشسو مامأا

ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل بتر˘˘˘˘ن كلذ˘˘˘˘ل :فا˘˘˘˘˘شضأاو
يه هذهو نآ’ا انيدل يتلا ةلكششملا
دعبو ةداع اهب موقن يتلا ةقيرطلا
يف رهظتشس فيك ىرن فوشس كلذ
هلعفن ام لعفن نأا انيلعو لبقتشسملا
.«لولحلا دجن نأاو رارمتشساب
ة˘ل˘كششم˘لا بتر˘ن ،كلذ˘ل» :ل˘م˘˘كأاو
ةقيرطلا يه هذهو نآ’ا انيدل يتلا
كلذ د˘ع˘بو ةًدا˘ع ا˘ه˘ب مو˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘شس ف˘˘˘ي˘˘˘ك ىر˘˘˘ن˘˘˘شس
هلعفن ام لعفن نأا انيلعو لبقتشسملا
.«لولحلا دجنو رارمتشساب
يف بولكل ةلشسنلاب لحلا نمكيو
هلا˘ط˘بأا بخ˘شص بن˘ج˘تو ة˘طا˘شسب˘لا

ءادأ’ا لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تدو˘ج تا˘ب˘˘ثإ’
ز˘ي˘كر˘ت˘لا كلذ ن˘م ’ًد˘بو ثلا˘ث˘م˘لا

.«ةيلمعلا لولحلا ىلع

˘˘ما˘˘ه تشسو نأا˘˘ب بو˘˘ل˘˘ك م˘˘ل˘˘ع˘˘˘يو
لوبرفيل تاعافدل اًديدهت لثميشس
نادرو˘˘˘˘˘ج ط˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘لا بع’ ع˘˘˘˘˘م
بع˘ل˘˘ت ي˘˘كل» :لا˘˘قو نو˘˘شسرد˘˘ن˘˘ه
نأا بج˘˘ي ،كيد˘˘ل م˘˘˘شسو˘˘˘م ل˘˘˘شضفأا
نجنو تاباشصإ’اب اًظوظحم نوكت
ةرتفلا هذه ي˘ف ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م ا˘ن˘شسل
فارتع’ا اني˘ل˘ع بج˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو
عيمجلا لازي ’ نكل» :عباتو .كلذب
مشسوم لشضفأا بعلن نأا انم عقوتي
طقف انيلع نكلو ،ديج اذه .انيدل
داجيإاو ،مدقلا ةرك تايرابمب زوفلا

نم لكشش يأاب زوفلا قيقحتل لح
اًزي˘م˘م م˘شسو˘م˘لا ل˘ع˘جو ،لا˘كششأ’ا
مايقلا لواحن ام اذهو ،ناكمإ’ا ردق

باعلأ’ا ةلاشص ىلإا زيموج داع..»ب
،هليهأات ةداعإا ىلع لمعيل ةيشضايرلا

ةدعاولا رابخأ’ا صضعب بولك مدقو
عقاولا يف زيموج وج» :لاق امدنع

لاز ام نكل ، اًدج ديج ناكم يف
.«ةدوعلا نع اًديعب
ي˘ششم˘ي ه˘نأا ود˘ب˘˘ي كلذ˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
دعب جرخي مل ،اًمامت يعيبط لكششب

جراخ ىتح وأا ،بعلملا صضرأا ىلع
تناك ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا با˘ع˘لأ’ا ة˘لا˘شص
«.اًشضيأا اًقح ةبعشص ةباشصإا

اذه اًحاتم نوكيشس له» :فاشضأاو
،مشسو˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي ى˘ت˘م ؟م˘شسو˘م˘لا

،لقأ’ا ىلع ا˘ًب˘ير˘ق نو˘كي˘شس ؟و˘يا˘م
.«عقوتأا ’ يننكل
بعلل «ةشصرف» هيدل صسيل وينيباف
ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،ما˘˘ه تشسو ي˘˘ف
بي˘غ˘ي نأا ح˘جر˘م˘˘لا ن˘˘مو ،بو˘˘ل˘˘ك
بي˘غ˘ي˘˘شس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ر˘˘خآا عو˘˘ب˘˘شسأ’
،عوبشسأ’ا ةياهن ىتح بيتا˘م˘ب˘ي˘تا˘م
ام ةفرعمل تارابتخ’ا رظتني هنكل
ي˘˘ف ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب نا˘˘˘ك اذإا

.نوتيارب دشض عوبشسأ’ا فشصتنم

ر .ق ^
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ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج برد˘˘˘م عرا˘˘˘˘شس
ى˘لإا راز˘خ يدا˘ه˘لا بور˘˘خ˘˘لا
كلذو ديدح نم ديب برشضلا
يذ˘لا ي˘لدار˘ج بعÓ˘لا ها˘ج˘ت
ي˘ف ي˘نا˘ي˘ب˘شص فر˘شصت˘ب ما˘˘ق
اهشضاخ يتلا ةيدولا ةهجاوملا
،ةيواششلا دا˘ح˘تا ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا

ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب ج˘ت˘حا ثي˘ح
لعج يذلا رمأ’اوهو بردملا
ىلإا ههيجوتب موقي صشتوكلا
ىلع صضرعيشس ثيح ،ةرادإ’ا
لجأا نم ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا صسل˘ج˘م˘لا

هئÓمزل ةربع هلعجو هتبقاعم
هتاه لثمب مايقلا اودافتي ىتح
.ةيطابشضنا ريغلا رومأ’ا

متتختصس «اكصسي’»
ةهجإومب اهتإءاقل

«ةيبوبلإ»
صضوخيشس ،ىرخأا ةهج نم

رخآا بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف
ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘تا˘˘يدو
ثيح ،ينادمح د˘با˘ع بع˘ل˘م˘ب
ن˘ع برد˘م˘لا ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي˘˘شس

ةيشساشسأ’ا ةلي˘كششت˘لا ط˘ب˘شض
اذه ةلوطب يف دعوم لوأا لبق
مامأا نوكتشس يتلاو مشسوملا
اذه ر˘ي˘ث˘م ي˘براد ي˘ف كو˘م˘لا

ى˘˘لإا صشتو˘˘كلا ى˘˘ع˘˘˘شسي˘˘˘شسو
ةليكششتلا يف نزاوتلا قيقحت
حنم هنأاو ة˘شصا˘خ ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا
ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،تا˘˘يدو˘˘لا
بعÓلا ةدوع لجعتشسا رازخ
ن˘˘م ي˘˘طا˘˘˘مر˘˘˘ق ي˘˘˘ما˘˘˘هو˘˘˘ت
.ةباشصإ’ا
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طابسضن’ا ىلع رسصيو يبيدأاتلا سسلجملا ىلإا يلدارج ليحي رازخ

بورخلإ ةيعمج

ةشصاخ هيبعÓب اريثك ينومحر ةنتاب بابشش بردم داششأا
نم امدق يشضملاو راشسملا حيحشصت يف لمأاي لكلا نأاو
ةم˘ي˘ق د˘كؤو˘ي يذ˘لا ر˘م’او˘هو ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ط˘نا ط˘ب˘شض ل˘جا
لÓ˘˘˘˘خ ةرادإ’ا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ماد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا
نم يدحتلا اوعفر نيبعÓلا نا ركذي ،يفيشصلاوتاكريملا
يذلا رم’ا هقيقحت يف اوحجنو ةمروفلا يف دجاوتلا لجا
قيقحت لجا نم ةمداقلا مايأ’ا لÓخ نولمعي مهلعجيشس
. ىوتشسملا يف ةقÓطنا طبشضب حمشست يتلا ةيزهاجلا

«كوملإ» مامأإ ةيدو صضاخ قيرفلإ
ءاثÓثلإ ةنتابب ةدوعلإ بعليصسو

ة˘يدو˘لو˘م ما˘ما صسما ة˘يدو صضا˘خ ق˘ير˘ف˘لا نا هر˘كذ رذ˘ج˘لا
ةليكششتلا دادعا يف عورششلا ةلشصاوم لجا نم ةنيطنشسق
تايادبلا ناو ةشصاخ ةمداقلا ديعاوملل ابشسحت ةيشساشسأ’ا

ءاثÓثلا اذه ةدوعلا ءاقل صضوخيشس قيرفلا نا ركذي ةمهم
راشسملاو ءاطخأ’ا حيحشصت ةلشصاوم لجا نم كوملا ماما
ةقÓطنا لبق صسما اوعمتجا باكلاوبع’ نا ركذي اشضيأا
ىلع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘شضب هو˘ب˘لا˘طو ة˘ن˘ي˘غز صسي˘ئر˘لا˘ب ءا˘ق˘ل˘لا
. ةلوطبلا نم ةلوج لوا لبق لكششم يأا يدافتل مهليهأات
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ةنتاب بابصش
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نيرهشش ةدمل نابشضغ لÓب ةنتاب ةيدولوم بع’ بايغ دكأات
ىلع هتباشصإا صصوشصخب اهل عشضخ يتلا ةيبطلا ةبقارملا دعب
ىلع ئيشسلا هطوقشس نأاب نيبت ثيح ،نميأ’ا عارذلا ىوتشسم
هنع مجن فلششلا ةيعمج مامأا يدولا ءاقللا يف ناديملا ةيشضرأا

هل فشسأات ام وهو ةليوط ةحار ةرتف بجوتشسي جودزم رشسك
بعÓلا هجتيو اذه هتاططخم يف بعÓلا ةناكمل ارظن زوميغ
دعب هقيرفل ىلوأ’ا ةيمشسرلا تايرابملا عييشضتل يعاشس رونأا
ةيلوأ’ا جئاتنلا قفو بلقلا يف تابارطشضا نم هتاناعم فاششتكا
.ةيبطلا تاشصوحفلل

 نيباصصملإ ةدوعل حاترم زوميغ
هييصساصسأإ طبصض يف عرصشيصسو

ةمداقلا ةيدولا ةطحملا لÓغتشسا يف زوميغ ينقتلا عرششيشس
ة˘ل˘ي˘كششت˘لا م˘لا˘ع˘م م˘شسر برد ى˘ل˘ع تاو˘ط˘خ˘لا ى˘لوأا ع˘شضو˘ل
دشض ةلوطبلا نم يحاتتف’ا ءاقللا صضوختشس يتلا ةيشساشسأ’ا
ةدوعل هحايترا صشتوكلا ىدبأا تقو يف رايدلا جراخ ةبانع داحتا
فيشصولو صشوببو غامدو˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةيعشضو مهفت يذلا ىشسيع جاح بناج ىلإا صشانفوب صسراحلاو
يناديز صسيئرلا تانامشضب عنتقاو ةيلاملا ةيحانلا نم قيرفلا

.هتاقحتشسم لوح
صشامر ماصشه

ةنتاب ةيدولوم
بلقلا يف يناعي يعاسسو نيرهسشل بيغي نابسضغ

ةليصسم قافو
ةمسصاعلا سصبرت لÓخ ةيدولا تايرابملا جمانرب طبسضي قافولا

هشصبرت ءارجإا تنانجات عافد قيرف لشصاوي
نأاو ة˘شصا˘خ ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ير˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت د˘˘ير˘˘ي م˘˘ير˘˘ك يواز برد˘˘م˘˘لا

يذلاو ةلوطبلا دعومل ابشسحت هرشصانع
اذ˘ه تاءا˘ق˘ل نأا ة˘شصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
لمحت ةر˘ي˘ث˘مو ة˘يو˘ق نو˘كت˘شس م˘شسو˘م˘لا

لا˘ب˘ششأا نو˘كي˘˘شسو اذ˘˘ه ي˘˘براد˘˘لا ع˘˘با˘˘ط
لوأا عم دعوم ىلع صسابع زيزع بردملا

ةيبابلا ىلإا ةجرخ يف ةلوطبلا ت’وج

ي˘ن˘م˘ي صشتو˘كلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’او˘˘هو
يتلا ةيندبلا ةيزهاجلا نامشض يف صسفنلا
.ىلوأ’ا راودأ’ا بعلب ةبيتكلل حمشست

إدغ صشإرحلإ ةهجإوم
ءاثÓثلإ ترايتو

رهاط˘لا صسي˘ئر˘لا ع˘شضو ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
نم لك مامأا      نييدو نيدعوم صشيعرق
لوأا بعل˘م˘ب ن˘ي˘ن˘ثإ’ا اذ˘ه صشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا

دغ دعب ترايت ةبيبشش مامأا  اذكو ربمفون
نيدعوملا امهو ةدلارز بعلم يف ءاثÓثلا
يواز صشتوكلا ام˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘شس ن˘يذ˘لا

ماجشسن’ا ةيعشضو نيشسحت لجأا نم ميرك
يتلا ةي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ط˘ب˘شض اذ˘كو
ةشصاخ ةلوطبلا دعوم قيرفلا اهب قلطنيشس
ىلع تارييغتلا ديدع تفرع ةبيتكلا نأاو
.طوطخلا ةفاك ىوتشسم
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ةليشسم قافو قيرفل ينفلا مقاطلا طبشض
ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘م˘˘لا

لÓخ ةيدولا تايرابملا جمانرب فرتحم
قيرفلا هيرجي يذلا يريشضحتلا صصبرتلا
،ي˘لاوا˘ط˘˘شسب اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
يف يوركلا مشسوملا قÓطن’ اريشضحت
.مداقلا يرفيف21ـلا

ة˘ه˘جاو˘م˘ب تب˘شسلا ،صسمأا ة˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘كو
ءاقللا نو˘كي˘شس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ترا˘ي˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘شش
،ءاثÓثلا موي ةيرشضخأ’ا داحتا مامأا يناثلا

امأا ،صسيمخلا موي ثلاثلا ءاقللا بعلي نأا ىلع
يناثلا مشسقلا ىلإا يمتنملا ،صسادرموب دئار
˘مو˘ي بع˘ل˘ي ع˘بار˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ةاو˘˘ه
.ةريوبلا ةيدولوم مامأا مداقلا ةعمجلا

ةرادإ’او ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ى˘˘ع˘˘شسيو اذ˘˘ه
ي˘ل˘ت ر˘شضخ˘ل با˘ششلا ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
م˘شسو˘م˘لا ة˘قÓ˘ط˘ن’ اد˘ي˘ج ر˘ي˘شضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
جئاتن قيقحتل مداق و˘ه ا˘م˘ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
نامشض نم «ةنشضحلا ءانبأا» نكمت ةديج
.فرتحم يناثلا مشسقلا يف ةيحيرأاب ءاقبلا

ب.م.يرصسيإإ

تنانجات عافد

ةملعلا ةيدولوم بردم عرشش
يدجلا هلمع يف صسابع زيزع
زيهجتل اب˘شسح˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘م
تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءاقفرب عمتجا ثيح ،ةلوطبلا
رثكأا مهزيفحت لجأا نم يطاين
لذبب مهتبلاطم ىلع لمعلاو
ي˘ت˘لاو دو˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شست
فده˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ة˘مرو˘ف˘لا
قيقحت ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’او لوأ’ا
يف مهع˘شضت ي˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
ةلوطبلا قÓطنا دنع ةروشصلا

ىلع لوعي لكلا نأاو ةشصاخ
ل˘˘جأا ن˘˘م صسا˘˘˘ب˘˘˘ع صشتو˘˘˘كلا
.يشسفانت قيرف نيوكت

 تايدولإ طبصض
ةمداقلإ تاعاصسلإ يف

نو˘˘˘كي ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

د˘ق صسا˘ب˘ع ز˘˘يز˘˘ع برد˘˘م˘˘لا
صسمأا ريشسملا مقاطلاب عمتجا

صضع˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘شسارد ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م

تايدولاب ةشصاخلا صضورعلا
صشي˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘شصا˘˘خ
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ر˘˘خأا˘˘˘ت
ج˘مر˘ب˘ي صشتو˘كلا ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘شس
لÓ˘خ تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا صضع˘˘ب
د˘˘˘˘ق عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن
صضو˘˘خ˘˘˘ل ى˘˘˘ت˘˘˘ح هر˘˘˘ط˘˘˘شضت
د˘˘˘حاو مو˘˘˘ي ي˘˘˘ف ن˘˘˘يءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ني˘ت˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘كششت˘بو
مل ةلوطبلا نوك ىلإا رظنلاب
ىو˘شس ا˘ه˘قÓ˘ط˘˘نا ن˘˘ع ق˘˘ب˘˘ي
ل˘˘˘مأا˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘يأا ع˘˘˘˘شضب
را˘˘شسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت را˘˘شصنأ’ا
اديج لوخد˘ل˘ل ر˘ث˘كأا ق˘ير˘ف˘لا
.ةلوطبلا يف

صشامر ماصشه

«ةيبابلإ» ةمقل ةعومجملإ زيهجت ىلع رصصي «صشتوكلإ»

ةمسصاعلا يف هسصبرت لسصاوي عافدلا

ةملعلإ ةيدولوم

 سسابع زيزع ةدايق تحت يدجلا لمعلا يف عرسشت «ةيبابلا» ةليكسشت

ةبيتكلا زيهجت لسصاويو هرسصانعب ديسشي ينومحر

ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ر˘ب˘˘ع
ى˘ف˘ط˘˘شصم ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
˘ما˘ت˘لا ها˘شضر ن˘ع نو˘˘ق˘˘ع
ي˘ف ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ءادأا ى˘ل˘ع
˘ما˘مأا ن˘ي˘يدو˘لا ن˘يءا˘ق˘˘ل˘˘لا
با˘ب˘ششو ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش
ي˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششم ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب
ىلع فقو هنأاب هتاحيرشصت

ثيح ةي˘با˘ج˘يإا طا˘ق˘ن ةد˘ع
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ي˘تارا˘˘ب˘˘م» :لا˘˘ق
اتناك ةنتاب بابششو ةياجب
،انل ةبشسنلاب ايقيقح ارايعم
’ ةليكششت ناكلتميو نيزهاج نيشسفانم انهجاو اننأاو ةشصاخ
صضغب ةيباجيإا تارششؤوم ةدع انمدق لباقملا يف اننكل ،اهب صسأاب
. نيتلباقملا اهعقو ىلع تهتنا يتلا ةجيتنلا ىلع رظنلا

قيرفلإ راصسم حيحصصت نولمأاي نوبعÓلإ
مهليهأاتل ةقلاعلإ نويدلإ ديدصست لÓخ نم

يف ةديج فورظ يف نولمعي بويأا تاحرف ءاقفر ىقبيو اذه
تاديكأات دع˘ب ة˘شصا˘خ ،نو˘يد˘لا ة˘ل˘كششم˘ل ةرادإ’ا ة˘يو˘شست را˘ظ˘ت˘نا
ةرورشض ىلع ةريخأ’ا تاعاشسلا يف عمتجملا يلاردفلا بتكملا
ةدافتشس’ا لباقم تاعزانملا ةنجل نم ةئربتلا ةقيثو ىلع لوشصحلا

اهيدل ةيدولوملا نأاو املع ديدجلا يوركلا مشسوملا تازاجإا نم
ةفرتحملا ةكرششلا رييشست ةرتفل عجرت ميتنشس رايلم8.3 ةميقب نويد
.اهديدشست نع زجاع ةعاشسلا دحل ةغيمد لعج ام وهو

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق ةيدولوم

ةنتابو ةياجب يتيدو يف ةليكسشتلا ءادأا نع سضار نوقع

ةيدولإ «ةيبابلإ» ةهجإوم يف ةليكصشتلإ طبصضي ينفلإ مقاطلإ
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نيدلا لامج ةاناعم لشصاوتت
يلود˘لا بعÓ˘لا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب
نو˘ي˘ل يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ه˘يدا˘˘ن ع˘˘م ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ط˘ط˘خ ن˘م ه˘جور˘خ ة˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
يدور ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘برد˘˘˘˘م
عفادملا عبات امد˘ع˘ب ،ا˘ي˘شسرا˘غ
هققح يذلا زو˘ف˘لا يرو˘ح˘م˘لا
يف ء’دبلا ةكد ىلع نم هيدان
ةجيتنب ،ودروب يدان ةهجاوم
.دحاول نيفده
ي˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز صضر˘˘ع˘˘ت م˘˘غرو
رو˘ح˘˘م ي˘˘ف عا˘˘فد˘˘لا رو˘˘ح˘˘م
يشسنرفلا ينقتلا نأا ’إا عافدلا
نميأا ريهظ ىلع دامتع’ا ررق
جز˘لا ن˘م ’د˘ب رو˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
لاشسأا ام وهو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب˘ب
ددع لعجو ربحلا نم ريثكلا

نأاششلا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘مو دا˘ق˘ن˘لا ن˘م
يرئازجلاو يشسنرفلا يوركلا
ن˘˘˘ب لو˘˘˘˘شصح نأا نود˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي
نويل يف ةشصرف ىلع يرمعلا
اميشس’ ل˘ي˘ح˘ت˘شسم ه˘ب˘شش تا˘ب
ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ءادأا مد˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘˘نأاو
دمتعا يتلا ةليلقلا تايرابملا
ه˘نأا ’إا ،ه˘ي˘ل˘ع برد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف
Óيدب تابو هططخ نم جرخ
.اعبار لقن مل نإا اثلاث

ليحرلل بصسانم تقولإ
ةديدج ةبرجت نع ثحبلإو
ابلاطم يرمعلا نب نوكيشسو
داجيإاو ،هلبقتشسم يف ريكفتلاب

نم ،هيناعي يذلا لكششملل لح
يف دوهجملا ةفعاشضم لÓخ
قيرف نع ثحبلا وأا تابيردتلا

بعلل ةشصرف˘لا ه˘ح˘ن˘م˘ي د˘يد˘ج
هتقايل ىلع ظافحلل ،رارمتشساب

از˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا
ع˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل
هنأاو اميشس’ ينطولا بختنملا
ةيشساشسأ’ا زئاكرلا نيب نم دعي
ءا˘ن˘غ˘ت˘شس’ا ن˘كم˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لاو
ل˘ظ ي˘ف رو˘ح˘م˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ه˘ن˘ي˘ب م˘ها˘ف˘ت˘لاو يو˘ق˘˘لا ءادأ’ا

نب كلميو اذه .يدنام نيبو
يدان نم ايرغم اشضرع يرمعلا
ىلإا لشصي ،يدوعشسلا يلهأ’ا

نأا ’إا ،ايونشس وروأا نويلم2
ىلع دعب دري مل رشضخلا مجن
.صضرعلا

يدحتلإ عفرل  تإردقلإ كلمي
يرمعلا نب كلمي ،رخآا بناج نم
ة˘ي˘ند˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا

يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘هذ˘˘˘لاو

ةناكم ىلع عارشصلا ةلشصاومو
مغر يشسنرفلا نويل يدان يف

رداق ه˘نأا ’إا ،ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘شص
،هتاردق˘ب برد˘م˘لا عا˘ن˘قإا ى˘ل˘ع
تاقا˘ق˘ح˘ت˘شس’ا نأاو ا˘شصو˘شصخ
ا˘م˘ه˘م ر˘ي˘غ ر˘شضخ˘ل˘ل ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
نامشض ل˘ظ ي˘ف ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا

نأا ينعي ام نوريماكلاب2202
ىل˘ع نو˘كي˘شس بعÓ˘لا ز˘ي˘كر˘ت
ناو˘ج ر˘ه˘شش د˘جاو˘ت˘ي˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
بختنم˘لا داد˘ع˘ت ن˘م˘شض مدا˘ق˘لا
ي˘ف عور˘˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
صسأا˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لا
.رطقب2202 ملاعلا

لخدي يصسنرفلإ نويرول
يرمعلإ نب عم دقاعتلإ قابصس

ي˘شسنر˘ف˘لا نو˘يرو˘ل يدا˘ن ل˘خد
ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا قا˘ب˘شس
،ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ج
ي˘ف بعÓ˘لا ة˘˘ب˘˘غر Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
ر˘ب˘كأا ة˘شصر˘ف ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا
.يلاعلا ىوتشسملا يف بعلل
˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘شسو تف˘˘ششكو
نو˘˘يرو˘˘ل نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
نو˘˘˘ي˘˘˘ل ى˘˘˘لإا ا˘˘˘شضر˘˘˘ع مد˘˘˘˘ق
ل˘˘ط˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ةراعإ’ا ليبشس ىلع ايقيرفإا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ع˘˘با˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
.ةيشضاملا

نأا ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو
باب˘لا ق˘ل˘غ˘ت م˘ل نو˘ي˘ل ةرادإا
’إا ،نويرول يدان هجو يف
يل˘خ˘ت˘لا ةر˘كف تشضفر ا˘ه˘نأا

.لباقم نود بعÓلا نع

ب.م.يرصسيإإ

649213ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج81ـل قفإوملإ1202 يفناج13دحأ’إةصضايرلا
ايمتح تاب هليحرو نويل يف ثلاث رايخ يرمعلا نب
ةراعإ’إ ليبصس ىلع يروحملإ عفإدملإ عم دقاعتلإ ديري يصسنرفلإ نويرول يدان

ي˘لود˘لا د˘ي˘ب˘ع يد˘ه˘م م˘شضنا
ر˘شصن˘لا يدا˘˘ن ى˘˘لإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةياغ ىلإا دتمي دقعب يترامإ’ا

يدان ن˘م ا˘مدا˘ق3202 في˘شص
.يشسنرفلا تنان
ربع يترا˘مإ’ا ق˘ير˘ف˘لا ف˘ششكو
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘˘شسح
هم˘شسح ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا
بختنملا ناديم طشسو ةقفشصل
لاق ةديرغت لÓخ نم ينطولا
مدقلا ةركل رشصنلا ةكرشش» :اهيف
ديبع يدهم بعÓلا عم دقاعتت
دتمي دقعب تنان يدان نم امداق
.«فشصن و مشسوم ةدمل ىلإا

بحاشص ليجشست متيشس» حشضوأاو
بعÓ˘˘لا ن˘˘م ’د˘˘ب ا˘˘ما˘˘˘ع ـلا82
فو˘˘˘ماد˘˘˘ما˘˘˘خ كب˘˘˘˘نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسود
د˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو .«ي˘˘كبزوأ’ا

نع تنانل ينفلا ريدملا كينيمود
ي˘ف ر˘شصن˘لا ى˘لإا ه˘ب˘˘ع’ ل˘˘ي˘˘حر
لÓخ اهب ىلدأا يتلا تاحيرشصتلا
هدقع يذلا يف˘ح˘شصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا

انه دعي مل يدهم» :ةعمجلا موي
اذه لثم ثدحي امدنع لحر دقل
رمأ’ا نوكي ةريخأ’ا ةظحللا يف
انربجي هنأ’ ءيششلا صضعب اًجرحم

لولح داجيإاو ،ميظنتلا ةداعإا ىلع
ا˘ن˘ه ن˘يدو˘جو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع .ىر˘˘خأا
.«مهتاردق راهظإا

ءيشش يأا لعف اننكمي» :فاشضأاو
تكردأا يننكل ،ةفيظولا هذه يف
نوبردملا هديري ام نيب رمأ’ا نأا

ملاع كا˘ن˘ه ءÓ˘كو˘لا هرر˘ق˘ي ا˘مو
نزو تا˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف .ر˘˘خآا
لك نم ىوقأا ليكولاو بعÓلا
و˘ه دد˘ح˘م فد˘ه ا˘ن˘يد˘ل ..ءي˘˘شش
تشسيل ،يده˘م ل˘ي˘حر لاد˘ب˘ت˘شسا
ا˘ب˘ع’ ا˘ند˘˘جو اذإا ن˘˘كل ة˘˘يو˘˘لوأا

.«ررقنشس لقأا وأا رثكأا ابشسانم
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تلا˘˘˘ق و
نم غلابلا  ةقفشص نأا ةيشسنرفلا

5.1 لباقم تمت ،اًماع82 رمع
.وروأا نويلم

جاحلب اصضر

يتارامإ’ا رسصنلا فوفسصل مسضني ديبع

يبهذلا لجرلا ةداعسس ببسس ةمحر نب
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ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘˘شس عرز
دلوغ ديفاد بلق يف ةداعشسلا يرئازجلا

حا˘˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ما˘˘ه تشساو يدا˘˘ن كلا˘˘˘م
برا˘˘ح˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص م˘˘شسح ي˘˘ف ه˘˘˘ترادإا
.تاونشس5 ةدمل ءارحشصلا

ربع ةديرغت يبهذلا لجرلاب بقلملا رششنو
لشصاوتلا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح
انأا» ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق «مار˘غ˘ت˘شسنا» ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

نب مشض نم انكمت اننأاب مكل نلعأاو ديعشس
ناولأا لمح˘ي نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘م˘حر
نم امداق طقف ةراعإا لكشش ىلع زرماهلا
.«دروفتنيرب يدان
:قراطملا قيرف يف لوأ’ا لجرلا فاشضأا و
اطبترُم نوكيشس ،اماع52ـلا بحاشص »
.«ديعشس قيفوتلاب ،6202 ةياغ ىلإا انعم
مشضنا ءارحشصلا براحم نإاف ةراششإÓل و

يفيشصلا وتاكريملا يف زرماهلا يدان ىلإا
يدان نم ةراعإ’ا ليبشس ىلع يشضاملا
ةيناكمإا عم دحاو مشسوم ةدمل دروفتنيرب
قÓ˘ط˘نا ن˘م ة˘لو˘ج02 د˘ع˘˘بو ،ءار˘˘ششلا
نم ءار˘ح˘شصلا برا˘ح˘م ن˘كم˘ت م˘شسو˘م˘لا
ينفلا مقاط˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘شسم عا˘ن˘قإا
.هتكراششم ةلق مغر عئارلا هاوتشسمب

جاحلب اصضر

رصضخلإ حانجل قيفوتلإ ىنمتت «ماه تصسإو»

يرئإزجلإ همجن ليحر نع فصسأاتي كينيمود

قرفلإ صسجاه بعتلإ

ةرخأاتملا تايرابملا تيقوت ددحت ةينطولا ةطبارلا
ةركل ةينطولا ةطبارلا تنلعأا
،يمشسرلا اهعقوم ربع ،مدقلا

تايرابملا ءارجإا تيقوت نع
موي بعلتشس يتلا ،ةرخأاتملا
.ءاعبرأ’ا

تدكأا انايب ةطبارلا ترششنو
ناتل˘لا ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا نأا ه˘ي˘ف
ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘شس
دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘شش ف˘˘ي˘˘شضلا˘˘ب
ةيدولومب ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ششو
نم ةيادب ناقلطنتشس رئازجلا
ةارابملاف ،03:41ـلا ةعاشسلا

5ـلا ةلوجلا تايلاعفل ىلوأ’ا
امأا ،فرتحم لوأ’ا مشسقلا نم
ةلوج˘ل˘ل دو˘ع˘ت ي˘ه˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
لوأ’ا م˘˘˘˘شسق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م6ـلا

.فرتحم
صسجاه بعتلا نوكيشسو اذه
نيذللا نيمشصا˘ع˘لا ن˘ي˘يدا˘ن˘لا
راششبو ةيدملا ىلإا نÓقتنيشس

ةشصاخ ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ءار˘جإ’
نم نيتهجاوم اشضاخ امه نإاو
.ليقثلا رايعلا

ب.م.يرصسيإإ

ةمصصاعلإ دا–إ
نايزم ةيصضق يف «ةراطصسوصس» ةرإدإإ جرحي يجرتلإ

دوهجملا فثكي ىيحي رتنع
يقيرفإ’ا نم نامتوب فطخل

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ةرادإا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
ن˘˘يد ن˘˘يز م˘˘شض ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
يقيرفإ’ا يدان بع’ نامتوب
اهفوفشص م˘ي˘عد˘ت˘ل ي˘شسنو˘ت˘لا

تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
.ةلبقملا ةيوتششلا

نأا ةيفحشص ريراقت تفششكو
ى˘ل˘عو ي˘م˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا

ريدم˘لا ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ه˘شسأار
ءا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘بأ’ ي˘˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘لا
ادهاج ىعشسي «ةرا˘ط˘شسو˘شس»
يقيرفإ’ا مج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
ءيشش يأا لعفل دعتشسم وهو
بعÓ˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ر˘˘ف˘˘شضل
.ياد نيشسح رشصنل قباشسلا

نإا˘˘ف رد˘˘شصم˘˘˘لا تاذ بشسحو
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘شسا د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ت ةرادإ’ا
لبقتشسمل ةشضماغلا ةيعشضولا

هقيرف عم اماع02ـلا بحاشص
هليهأات نع زجع يذلا يلاحلا
ةشضورف˘م˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘شسب

ة˘ع˘ما˘ج˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

ةداعإ’ ريثك ىيحي رتنع زفح
يرودلا ى˘لا با˘ع˘لأ’ا ع˘نا˘شص
.قرطلا ىتششب يرئازجلا

تفششك  لشصتم قايشس يف و
ةرادإا نأا ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم ا˘˘ن˘˘ل
يف تل˘ششف ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
يشسنوتلا يجرتلا ةرادإا عانقإا

تامدخ نع اهل لزانتلا يف
نايزم نامحرلا دبع بعÓلا
دعب ،يئاثتشسإ’ا وتاكريملا يف
ريشست تاشضوافملا تناك نأا
نكل ،حي˘ح˘شصلا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف
ةلهولا ي˘ف تع˘جار˘ت ةر˘ي˘خأ’ا
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘ك جر˘˘˘˘حأا
او˘ف˘ث˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةشصخر جارختشس’ ،ةيشضاملا
ةرازو ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
ةيل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا بعÓ˘لا لو˘˘خد
اهفرعت يتلا فورظلا لظ يف
.نهارلا تقولا يف دÓبلا

جاحلب اصضر

صشإرحلإ داحتإ

 ةيدو تنانجات هجاوت ءارفسصلا
يموجهلا مقعلا لكسشمل لح نع ثحبي دانمو

دا˘˘˘ح˘˘˘تا داد˘˘˘ع˘˘˘ت نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس
صصبرت ن˘م د˘ئا˘ع˘لا صشار˘ح˘لا
صسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي ف˘˘˘ل˘˘˘ششلا
مويلا دعوم ىلع ،يشضاملا

مامأا ،يوقو بعشص ءاقل عم
بعلمب تنانجات عافد قيرف
،ير˘ج˘ي˘فÓ˘˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا
مشسوملا قÓط˘ن’ ار˘ي˘شضح˘ت
.ديدجلا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘شسيو
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ءار˘˘ف˘˘شصل˘˘ل

،هتبيتك زي˘ه˘ج˘ت ،دا˘ن˘م لا˘م˘ج
م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘˘شسح˘˘ت
ناو اميشس’ ديدجلا يوركلا

يوركلا نأاششلا يعبتتم ديدع
ءارفشصلا نوح˘ششر˘ي ،د˘يد˘ج˘لا
لاح يف ىلوأ’ا راودأ’ا بعلل
يدانلا نع لكا˘ششم˘لا دا˘ع˘ت˘با

ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’
.«طÓختلا»و

لح نع ثحبي دانم
يموجهلإ مقعلل

ىل˘ع لوأ’ا ل˘جر˘لا لوا˘ح˘ي˘شسو
ءارفشصلل ةينفلا ةشضراعلا صسأار
م˘˘ق˘˘ع˘˘لا ل˘˘كششم˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا
قيرفلا برشض يذلا يموجهلا
يدا˘ف˘ت˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
مشسوملا قÓطنا دن˘ع ةا˘نا˘ع˘م˘لا
نأاو ا˘م˘ي˘شس’ د˘يد˘ج˘لا يور˘˘كلا
ليجشستلا نم نكمتي مل قيرفلا
رمأ’ا وهو تايرابملا صضعب يف
،ا˘م ا˘عو˘ن برد˘م˘لا ق˘ل˘قأا يذ˘˘لا

لثم يدافت ديري هنأاو اشصوشصخ
تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘مأ’ا هذ˘˘ه
عر˘˘ششي˘˘شسو اذ˘˘ه .ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ب˘شسح˘ت ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ف˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لا
.ةيادبلا ةبرشضل

ب.م.يرصسيإإ
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يلودلا حاجنوب دادغب جوت
دشسلا يدان بع’و يرئازجلا
بع’ لشضفأا ةزئاجب يرطقلا
ةلوطب ي˘ف ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ي˘ف
ر˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ق مو˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘ن يرود
0202/1202.

يرود ة˘˘شسشسؤو˘˘م تف˘˘ششكو
مجاهم لوشصح نع رطق موجن
ةزئاج ىلع ينطولا بختنملا
،ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘ششل بع’ ل˘شضفأا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م
يف نوط˘ششن˘ي ن˘يذ˘لا مو˘ج˘ن˘لا
ي˘ت˘نا˘شس رار˘غ ى˘ل˘˘ع يرود˘˘لا

ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘˘شسو˘˘يو ،’روزا˘˘ك
.ىرخأا ءامشسأاو

يرئازجلا م˘ج˘ن˘لا ل˘شصاو˘يو
صضرف يف ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا فاد˘ه˘لاو
يرود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شس
م˘يد˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
اذ˘ه ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ليجشستب  ،هقيرف عم مشسوملا
صصر˘ف˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصو فاد˘˘هأ’ا
تار˘ير˘م˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا

دكؤويل ،ماعلا ءادأ’او ةمشساحلا
ل˘˘شضفأا ن˘˘م د˘˘حاو ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
بناجأ’ا نيفرتحملا نيبعÓلا

لÓخ ة˘يور˘كلا ة˘حا˘شسلا ى˘ل˘ع
.ةيشضاملا تاونشسلا

ةيهابلا ة˘ن˘يد˘م ن˘با كرا˘ششو
يرودلا  نم تايرابم4 يف

ن˘كم˘ت ي˘ف˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ
،افده11 ليجشست نم اهلÓخ
ه˘نأا ا˘م˘ك ،ىر˘خأا3 ةعا˘ن˘شصو
ةلوطب يفاده ة˘م˘ئا˘ق رد˘شصت˘ي
نآ’ا ىتح مشسوملا اذه يرودلا
71 د˘ي˘شصر˘ب ة˘لو˘ج51 د˘ع˘ب
 .افده

جاحلب اصضر

 يفناج رهسشل رطق ‘ لسضفأ’ا حا‚وب

اهاصضق تإونصس01 دعب
 ةيبوروأ’إ بعÓملإ يف

قحتلي ينادوسس
حتفلا يدانب

 رهسشأا6ـل يدوعسسلا

ي˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘ه م˘˘˘˘شسر
ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ي˘˘نادو˘˘˘شس
يدا˘ن˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
6 ةد˘م˘ل يدو˘˘ع˘˘شسلا ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا
عم هد˘ق˘ع خ˘شسف د˘ع˘ب ،ر˘ه˘ششأا
.ينانويلا صسوكايبملوأا يدان

،صسمأا حتفلا ةرادإا تمدقو
رر˘ق يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع’
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت صضو˘˘خ
قئاقد نع ثحبلل ةيدوعشسلا
د˘ع˘ب ا˘شصو˘شصخ بع˘ل˘ل ر˘ب˘˘كأا

برد˘م ط˘ط˘خ ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ
.صسوكايبملوأا

بع’ ل˘˘ماز˘˘ي˘˘˘شس اذ˘˘˘ه˘˘˘بو
هليمز قبشسأ’ا فلششلا ةيعمج
،ةكبد نب نايفشس ،يرئازجلا
يف دجاوتي يذلا قيرفلا يف
بيترت نم يلفشسلا فشصنلا
.يدوعشسلا يرودلا

بع’ ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضقو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
01 ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
ثي˘ح ،ة˘ي˘بوروأ’ا بعÓ˘˘م˘˘لا

ا˘يرو˘ت˘ي˘ف يدا˘ن ناو˘˘لأا ل˘˘م˘˘ح
ومانيد ،يلاغتربلا صشاراميغ
ماهغنتون ،ي˘تاور˘كلا بر˘غز
،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا تشسرو˘˘˘˘ف
 .ينانويلا صسوكايبملوأا

ب.م.يرصسيإإ

 إديج ءإدأإ مدق رصضخلإ مجاهم موجنلإ يرود ‘ قلأاتلإ لصصإوي رصضÿإ مجاهم

 ودروب ىلع نويل زوف يف مهاسسي يناميلسس
يف نويل يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يناميلشس مÓشسإا مهاشس

يتلا ةهجاوملا يف ودروب يدان مامأا صسمأا لوأا ةرهشس هقيرف هققح يذلا زوفلا
.دحاول نيفدهب تهتنا

ءادأا مدقو ةقيقد02 رخآا يف يناثلا طوششلا يف لزن يرئازجلا بعÓلا
ةلهشس ةرك هعييشضت نع رظنلا صضغب ققحملا زوفلا يف مهاشسيل ،اديج
وتاكريم˘لا ي˘ف ه˘ل م˘شضنا يذ˘لا ي˘شسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م ه˘فاد˘هأا لوأا ن˘يود˘ت˘ل
 .يزيلجن’ا يتيشس رتشسيل يدان نم امداق يراجلا يوتششلا

ب.م.يرصسيإإ
 ةلصشنخ داحتإ ‐ ةبقلإ دئإر

لوخد لبق هل رابتخا سسداسس يف دئارلا
 ريخأ’ا سصبرتلا

زاربإ’ مهل رابتخا رخآا يف مويلا ةيششع يشسيمح بردملا لابششأا نوكيشس
ىلع ريثكلا اهل قبتي مل يتلا ةليكششتلا يف ةيشساشسأا ةناكم زجحو مهتاردق
فيشضلا دشض ةبقلاب دادح نب بعلمب ماقتشس ةارابملا.ةيمشسر ةهجاوم لوأا
ةشصاخ نيبعÓلا نم ددع ربكا ماحقإاب بردملا موقيشس ثيح ةلششنخ داحتا
ةشسمخ موديشس ريخأا صصبرت يف لوخدلا لبق ةشسفانملاو ةقثلا مهحنمل نابششلا
ينقتلا مقاطلا رماوأا قيبطت ىلع نارمع ءاقفر مزعيو اذه. ةمشصاعلاب مايأا

 .قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةيلاعفلا صصقن ةجلاعمل كابششلا زهو
نمحرلإ دبع قÓع

 ةيلودلإ ةيصضايرلإ ةمكحملإ ىلإإ همدق يذلإ نعطلإ لوبق بقع

 «فاكلا» سسأار ىلع هبسصنم ديعتسسي دمحأا دمحأا يسشاغلملا
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا صسيئر دمحأا دمحأا يششاغلملا داعتشسا

.«صساتلا» ةيلودلا ةيشضايرلا ةمكحملا مكح رودشص دعب هبشصنم
نعطلا تلبق ،ةيلودلا ةيشضايرلا ةمكحملا نأا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو

يتلاو هيلع ةطلشسملا ةبوقعلا طوقشس ينعي ام ،«فاكلا» صسيئر همدق يذلا
دعاوقلا هكاهت˘ن’ تاو˘ن˘شس5 فاقيإ’اب يشضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش ترد˘شص
دمحأا نأا ةيلودلا ةيشضايرلا ةمكحملا نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاو.ةيقÓخأ’ا
لبق هنأاششب امكح ردشصيشسو.صسرام2 موي عامتشسا ةشسلجل عشضخيشس دمحأا

دمحأا دمحأا حششرت فلم اهيف صضفُر يتلا ةمداقلا فاكلا تاباختنا دعوم
.ةيناث ةدهعل

ب.م.يرصسيإإ
فرتحم لوأ’إ مصسقلإ نم11ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

يهتنت «ةراوفلا»و «ةبيقعلا» نيب  ةمقلا
ةركسسبو ةرقم ىلع زوفي «يسس.يسسأا.يسسلا«..لداعتلاب

رئازجلا ةيدولوم مامأا نيمث لداعتب دوعي
دادزولب بابشش نيب فرتحم لوأ’ا مشسقلا نم11ـلا ةلوجلا ةمق تهتنا

يف ةكبشش لك يف فدهب يباجيإ’ا لداعتلاب ،فيطشس قافو فيشضلاو
قيرف بلقو اذه ،رشصانعلاب توأا02 بعلم اهنشضتحا يتلا ةهجاوملا
اذه ،دحاول نيفدهب ،فلششلا ةيعمج قيرف ىلع ةلواطلا ةيدملا يبملوا

ةينطولا ةلوطبلا يف ةيوقلا هشضورع ةمشصاعلا داحتا قيرف لشصاوو
قيرف لداعت امك ،صسابعلب داحتا بعلم نم نيمث لداعتب داع امدعب
،هلثمل فدهب ةركشسب داحتا فيشضلا امأا هشضرأا ىلع رئازجلا ةيدولوم
ققح ،رخآا بناج نم ،(78د)ـلا ةياغ ىلإا ةجيتنلا يف امدقتم ناك امدعب
مجن فيشضلا باشسح ىلع ةفيظن ةيئانثب زوفلا ةنيطنشسق بابشش قيرف
يف جربلاب توأا02 بعلم نم Óماك دازلاب ياد نيشسح رشصن داعو ،ةرقم
لئابقلا ةبيبشش دادعت داعتشسا نيح يف ،يلحملا يلهأ’اب هعمج يذلا ءاقللا
اذه ،فيظن فدهب ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع زا˘ف ا˘مد˘ن˘ع نزاو˘ت˘لا

مامأا وداراب يدان ءاقلب رمأ’ا قلعتيو يبلشسلا لداعتلاب ناتهجاوم تهتناو
قيرف داقنا امنيب ،ناشسملت دادو مامأا نازيلغ عيرشسو ةليلم نيع ةيعمج
.نينث’ فدهب نارهو ةيدولوم دي ىلع ةديدج ةراشسخل ةرواشسلا ةبيبشش

ب.م.يرصسيإإ

sport@essalamonline.com
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 دحأ’إو تبصسلإ بعلت فرتحم لوأ’إ مصسقلإ نم21ـلإ ةلوجلإ

ديمعلا نيب يمسصاعلا يبرادلا جمربت ةينطولا ةطبارلا
 مداقلا دحأ’ا موي «ةراطسسوسس»و

 ةيبعسشلا ةيطارقÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهم÷ا

ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ششك
ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل
ةلوجلا ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ،صسي˘ي˘ل˘بو˘م
فرتحم لوأ’ا مشسقلا نم21ـلا

عوبشسأ’ا ةيا˘ه˘ن بع˘ل˘ي˘شس يذ˘لاو
.مداقلا

ةيوركلا ةئ˘ي˘ه˘لا تم˘شسقو اذ˘ه
م˘شسق˘لا ن˘ي˘م˘شسق ى˘ل˘ع لود˘˘ج˘˘لا
6 مداقلا تبشسلا موي بعلي لوأ’ا
يناثلا مشسقلا امأا ،لخادلا يرفيف
7 يأا يلاوملا مويلا يف بعليف

.يرفيف
:يلاتلا لوحنلا ىلع لودجلا ءاجو
 :ةعمجلا تايرابم

وداراب يدان ‐ ناشسملت دادو
داح˘تإا ‐ ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج

صسابعلب
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ‐ ةر˘˘˘˘كشسب دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإا

ينيطنشسقلا يشضايرلا
نازيلغ عيرشس ‐ ةرقم مجن
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ‐ ياد ن˘˘ي˘˘شسح ر˘˘شصن

         لئابقلا

˘‐ ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ي˘˘شضا˘˘ير قا˘˘فو
            نارهو ةيدولوم

 :تبشسلا تايرابم
‐ ف˘ل˘ششلا ي˘ب˘م˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج

دادزولب يشضاير بابشش
ى˘ب˘م˘لوأا ‐ ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش

ةيدملا
يلهأا بابشش ‐ ةرواشسلا ةبيبشش

 جيريرعوب جرب
ة˘يدو˘لو˘م ‐ ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تإا

 رئازجلا
ب.م.يرصسيإإ

 يصسنرفلإ يرودلإ نم22ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

1غيللا يف مويلا نويسساسسأا تاحرفو ةي’وبو اجديكوأا .. يوادوب

06د يف يلانوت هليمزل Óيدب لزن
 نÓيم عم كراسشيو ةباسصإ’ا نم سصلخت راسصن نب

 ةحابصسلل ةيلودلإ فينج ةرود يف كراصش امدعب

 «انوروك» نم امهئافسش بقع نطولا سضرأ’ا ىلإا نادوعي هللا باجو نوجرع ناحابسسلا

ي˘˘ف ا˘˘نو˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م نو˘˘كي˘˘شس
دعوم ى˘ل˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا
،ةياغلل ةيوق تايرابم عم مويلا

صسين ةهجاومب ةيادبلا نوكتشسو
ةارابملا يهو نايتإا تناشس مامأا
˘ما˘ششه ة˘كرا˘ششم فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
مويلا ءاقل يف ايشساشسأا يوادوب
زو˘˘بدو˘˘ب صضا˘˘ير نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
بنا˘ج ن˘م ةارا˘ب˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘ي˘˘شس

دعاقم ىلع نم رشضخأ’ا قيرفلا
.ء’دبلا

يدا˘ن ةارا˘ب˘م فر˘ع˘ت˘شسو اذ˘˘ه
رشضخلا ي˘ئا˘ن˘ث ة˘كرا˘ششم ز˘ت˘ي˘م
قلأاتملا صسراحلاب رمأ’ا قلعتيو
ه˘ي˘ل˘مزو ا˘جد˘˘ي˘˘كوا رد˘˘ن˘˘شسكلأا
يذ˘لاو ،ة˘ي’و˘ب د˘ير˘ف ق˘لأا˘ت˘م˘˘لا
ديدج زوفل هيدان ةدايقل ىعشسي
مجن هل بعلي يذلا تشسيرب مامأا

.ةلبقلب رخآ’ا رشضخلا
نوكي نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه

بعÓ˘˘لا ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز تا˘˘حر˘˘ف
مويلا ايشساشسأا بشصانملا ددعتملا
ف˘ششكو ،ي˘ج˘نأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
بع’ نأا ،درو˘˘كشسو˘˘ه ع˘˘˘قو˘˘˘م
نوكيشس قبشسأ’ا ةمشصاعلا داحتا
.ةارابملا يف ايشساشسأا

ب.م.يرصسيإإ

طشسو رشصان نب ليعامشسإا ددج
يدان مجن ينطولا بختنملا ناديم
ةريهظ بعÓملا عم دهعلا نÓيم
هليمزل Óيدب كراشش امدنع ،صسمأا
يذلا ءاقللا يف ،(06د) يف يلانوت
راطإا يف اينولوب مامأا نÓيم هب زاف
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م02ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

داع ليوط بايغ دعبو.يلاطيإ’ا
ةكراششملل نÓيملل صضبانلا بلقلا

رهشش ذ˘ن˘م با˘ي˘غ د˘ع˘ب ،ه˘يدا˘ن ع˘م
ةهجاوملا ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
يبا˘ج˘ي’ا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا
يدان مامأا ةكبشش لك يف نيفدهب
نب ةكرا˘ششم˘بو.يلاطيإ’ا ا˘مرا˘ب

ادح عشضو دق ريخأ’ا نوكي رشصان
ةرتفلا يف ريثأا يذلا ريثكلا مÓكلل
ة˘با˘شصإا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
مل نÓيم ةرادإا ناو اميشس’ بعÓلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا ’و ةد˘˘م دد˘˘ح˘˘ت
 .بعÓلا اهل صضرعت

ب.م.يرصسيإإ

نايلودلا ناحابشسلا ،صسمأا طح
ه˘ل˘لا با˘جو نو˘جر˘ع ه˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ي˘شسف˘ن صسا˘ي˘لإاو ،صسي˘نأا د˘˘م˘˘ح˘˘م
راطم˘ب ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

ن˘م ،ن˘ي˘مدا˘ق ن˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه
ي˘ف ة˘كرا˘˘ششم˘˘لا بق˘˘ع ف˘˘ي˘˘ن˘˘ج

فششكو.ةيلودلا ارشسيوشس ةلوطب
نع ةحابشسلل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا
يتلا انوروك نم ناحابشسلا ءافشش
ام ،ىشضم تقو يف اهل اشضرعت

ةرازولا ةي˘ع˘م˘ب ة˘يدا˘ح˘ت’ا ل˘ع˘ج
رجحلا يف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا لو˘خد رر˘ق˘ت

هتاذ ردشصملا فاشضأاو.يحشصلا
دفوو ةينفلا ةير˘يد˘م˘لا ل˘ث˘م˘م نأا

،ةحابشسلل يرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘م
يثÓ˘ث˘لا ةدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف نا˘ك
 .يرئازجلا

ب.م.يرصسيإإ



ةــــنصصرق

  ايلاغ نمثلا عفد
˘ما˘˘شسح رر˘˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

وذ بعÓ˘˘˘˘˘لا ارو˘˘˘˘˘˘ع
ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا لو˘˘شصأ’ا
يقرلل اشسنرف را˘ي˘ت˘خا
تاب ،ر˘ب˘كأا هاو˘ت˘شسم˘ب
ا˘ب˘ع’ در˘ج˘م ر˘ي˘˘خأ’ا
نويل يدان يف Óيدب
ه˘نا م˘غر ،ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا

يف قيرفلل ادئاق ناك
،يشضقن˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
اشسأار رومأ’ا بلق˘ن˘ت˘ل

عفد لهف ،بقع ىلع
هرا˘˘ي˘˘خ ن˘˘م˘˘˘ث راو˘˘˘ع
 ؟نويل يف ءاقبلاب

سسانو ةلاحرلا
زواج˘ت˘ي م˘ل ه˘ن˘شس نأا م˘غر
صسا˘˘˘نو ’إا ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس42
يرئازجلا يلودلا بعÓلا
ةلاحرلا نيبعÓل نم دعي
نم ر˘ي˘ث˘كلا اور˘ي˘غ ن˘يذ˘لا
،ر˘ي˘شصق تقو ي˘ف قر˘˘ف˘˘لا

ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘كو
،«ودروب ود نادنور˘ي˘ج˘لا»
يف لاحرلا طحي نأا لبق
ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا يرود˘˘˘˘˘لا

بو˘ن˘ج˘لا ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
دوعيل ،يلوبان يدان ةقفر
ى˘ل˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘ل˘ل
،صسين ىلإا ةراعإ’ا ليبشس
مث يلوبان ىلإا ةدوعلا لبق
نآ’او يرايلاك ىلإا اهدعب
ة˘بر˘ج˘ت صضو˘˘خ˘˘ل ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي

.ينوترك يف ةديدج

يدمح نوسضفري رفانسسلا

يدا˘ن˘لا را˘شصنأا ه˘شضر˘ف ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘شض
نيشساي ةرادإا ىلع ينيطنشسقلا يشضايرلا
بردملا عم دقاعتلا بحشس لجأا نم زازب
ريغ مهب˘شسح يذ˘لا و يد˘م˘ح بر˘ت˘غ˘م˘لا
نأا و ةشصاخ ةعومجملا رييشست ىلع رداق
نوكي يلحم بردمب اوبلاط نوبعÓلا

وه و ةينطولا ةلوطبلا ايابخ لكل فراع
راشصنأ’ا صضعب ىتح لعج يذلا رمأ’ا
هتبلاطم لجأا نم بورخلا ىلإا نولقنتي
ر˘طأ’ا صضع˘ب كا˘ن˘ه نأا و ة˘˘شصا˘˘خ كلذ˘˘ب
يشسلا ةدايق يف اهتبغر نع تربع ةينفلا
.يشس صسا

سضوع سشراح يف
راغوز نع

لب كرحت مل ةملعلا «صسايجيد» نأا مب
ةرادإا تررق جرفتملا رود بعلتو فقت
بع˘ل˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م
ن˘ع دا˘ع˘˘ت˘˘ب’ا و م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه صشرا˘˘ح
دو˘ع˘شسم بع˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘شضرأا تا˘˘طو˘˘غ˘˘شض
وهو تءاشس ةيشضرأ’ا نأاو ةشصاخ راغوز
يف ةرادإ’ا نوبلاطي راشصنأ’ا لعج ام
و بع˘ل˘م˘لا كر˘˘ت ةرور˘˘شضب ق˘˘با˘˘شس تقو
.صشراح ىلإا لاقتن’ا

ديعسس دÓيم ديع

صضاير أا˘ن˘ه32ـلا اهدÓيم دي˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
بع’و ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
ه˘ت˘ق˘يد˘شص يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘˘م
د˘ئا˘ق ما˘قو ،ءا˘يزأ’ا ة˘شضرا˘ع دراو رو˘ل˘˘يا˘˘ت
يمشسرلا هباشسح ربع عطقم رششنب رشضخلا

» ي˘عا˘م˘ت˘ج˘غ˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
هتق˘يد˘شص ع˘م ه˘ترو˘شص ل˘م˘ح˘ي «مار˘غ˘ت˘شسنا
دÓيم ديع» : ةراب˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘فرأا  ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.«لشضفأ’ا تنأا ... ديعشس

باحسسن’ا ررق

ةشضورفملا طوغشضلا و لكاششملا ةرثك ببشسب
امود ىعشست فارطأ’ا صضعب نأا و ةشصاخ هيلع
قيرف ريجا˘ن˘م رر˘ق ،يدا˘ن˘لا رار˘ق˘ت˘شسا بر˘شضل

رارق ذاختا صسامخ قحلا دبع بورخلا ةيعمج
اهنأا امك ،ةرادإ’ا يف هبشصنم نم باحشسن’ا
كانه نوكت ’ ىتح قيرفلا هيوششتل ىعشست
دو˘ق˘ع˘لا صضع˘ب فر˘˘ط ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل تا˘˘نا˘˘عإا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘شض ر˘ي˘خأ’ا نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘ي˘ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

رارق ىلع ةقفاوملا متي ىتح قيرفلا يلوؤوشسم
.«اكشسي’» تيب نم هباحشسنا

qarsana@essalamonline.com
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ةرادسصلا يف نيارب يبوك
نع داعتب’ا لÓخ نم
،ريبك قرافب هي˘شسفا˘ن˘م
ن˘يار˘ب ي˘˘بو˘˘ك ن˘˘كم˘˘ت

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسلا ةر˘˘˘˘˘ك بع’
دجاوتلا نم يكييرمأ’ا
ني˘ب˘عÓ˘لا ةراد˘شص ي˘ف
ي˘ف ا˘مد˘خ˘ت˘شسا ر˘ث˘كأ’ا
امدع˘ب را˘شصنأ’ا ي˘نا˘غأا

يف ،7411 ىلع لشصح
ي˘شسي˘م و˘ي˘ل ءا˘ج ن˘ي˘˘ح
ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ي˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب بع’
،355ـب ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ندرو˘˘ج ل˘˘كيا˘˘مو
.934 ـب3ـلا فشصلا

15

حورطم لاؤوسسلا ىقبي
ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘شصا˘خ ةردا˘ب˘م ي˘ف

معدل ايليشسرم كيبملوأا يدان
يتلا «acirfA MO» جمانرب
ا˘ي˘ل˘ي˘شسر˘م بع˘˘شش ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘شس
ةدا˘ششإ’ا لÓ˘خ ن˘م م˘هد˘حو˘تو
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘ب
ةيخيراتلا روذجلاو تا˘فا˘ق˘ث˘لا
،ةيقيرفإ’ا ةراق˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل
راد˘شصإا˘ب بو˘ن˘ج˘˘لا يدا˘˘ن ما˘˘ق
لودلا صضعبل ةشصاخ ناشصمق
،برغملا رارغ ىلع ةيقيرفإ’ا

جا˘ع˘لا ل˘حا˘شسلاو ،لا˘غ˘ن˘˘شسلاو
،ينطولا  مهملع ناولأا لمحت
نم ماول يدان عنم يذلا ام لوح نييرئازجلا صضعب ىدل لؤواشستلا صضعب حرط يذلا رمأ’ا وهو
.ايليشسرم ةنيدم يف اددع ربكأ’ا ربتعت ةيرئازجلا ةيلاجلا نأا مغر رئازجلا لهاجت
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1غيللا يف مويلا نويسساسسأا تاحرفو ةي’وبو اجديكوأا..يوادوب ̂ 
نÓيم عم كراسشيو ةباسصإ’ا نم سصلخت رسصان نب ̂ 

هل رابتخا سسداسس ‘ دئارلا
Òخأ’ا سصبÎلا لوخد لبق
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ةراعإ’إ ليبصس ىلع يروحملإ عفإدملإ عم دقاعتلإ ديري يصسنرفلإ نويرول يدان

ةمصصاعلإ دا–إ ةلصشنخ دا–إ ‐ ةبقلإ دئإر

قحتلي ينداوسس
حتفلا يدانب

رهسشأا6 ـل يدوعسسلا

بعÓملإ يف اهاصضق تإونصس01 دعب
ةيبوروأ’إ

ثــلاث راــيخ يرمعلا نـب
ايمتح تاب هليحرو نويل ‘

ةديدج ةبرجت نع ثحبلاو ليحرلل بسسانم تقولا^
يدحتلا عفرل تاردقلا كلمي^

نايزم ةيصضق ‘ «ةراطصسوصس» ةرإدإإ جرحي يجÎلإ

دوهÛا فثكي يحي Îنع
ÿيقيرفإ’ا نم نا“وب فط

نيتعومجم ىلع ةمصسقم فرتحم لوأ’إ نم21ـلإ ةلوجلإ

يبرادلا جمربت ةينطولا ةطبارلا
ديمعلا نيب يمسصاعلا

مداقلا دحأ’ا موي «ةراطسسوسس»و


