
Úيباهرإا ىلع ءاشضقلا
لجيج ‘ةيليŸاب Úنثإا

50 صص
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نؤرظتنم تاموكحؤ لؤد ءاسسؤؤر
مايأ’ا مداق يف اندÓب يف

ةيسشاŸا نم عونلا اذه ةيبرت ريوطتل
بيل◊ا ةيجاتنإا Úسس–ؤ

يف نوجرخيؤ دنجتلا نولسصاوي ف’آ’ا
ةيوجلا لاوحأ’ا ءوسس مغر74 ةعمجلا

ةلود ءانبب نوبت نوبلاطي نويكارحلا
ماعلا لاملا يبهان ةبراحم ةلشصاومو نوناقلا

30 صص

ةيلسصفلا تامÓعلاب ءافتك’اؤ ةيقيسسوŸا ةيبÎلاؤ ةيليكسشتلا ةيبÎلا يتدام ‘ قبسسŸا رابتخ’ا ءاغلإا

ةيديلقت ةلبنقؤ Úمغل رمديؤ فسشكي صشي÷ا
فيطسسؤ ىلفدلا Úعب عنسصلا

هتاذ صسلÛا صسيئر فرط نم فذقلا ةمهتب عبوت

دايشصلا ةثج ىلع روثعلا
براقي ام ذنم دوقفŸا

فراطلاب عوبشسأا

هبراق هيف بلقنا يذلا ناكŸا نم برقلاب

50 صص

صسلÛا صسيئر ،نيدلا زع ينمط فسشك
عؤرسش نع ،بيل◊ا عرفل ينهŸا ينطولا

‘ ،ةيفيرلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاؤ ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازؤ
ر˘يو˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م ز˘عاŸا داÒت˘سسا ىع˘سسم
اندÓب ‘ ةيسشاŸا نم عونلا اذه ةيبرت
.بيل◊ا ةيجاتنا Úسس–ؤ

40 صص

ذفانلا سسب◊ا سسامتلإا
ÓÊفأا وشضع قح ‘

ةدكيكشس ‘ يئ’ولا سسلÛاب
50 صص

مداقلا سسرام91 ـلا يف ىيحيوأا ةفيلخ بختني «يدنرأ’ا»
30 صصاهتاراطإا نم ةلؤدلا غارفإا فارطأ’ا صضعب ت’ؤاحم نم رذحي يبوهيم

يشسامولبدلاكارحلا
تاططخم حبكي يرئازجلا
ايبيل يف يركشسعلا لخدتلا

! .. زعاŸا دروتشست رئاز÷ا

40 صص

ءاسضيبلا مئامعلا باحسصأا ديدهت دعب
عراسشلل جؤرÿاؤ جاجتح’اب

نوؤوششلا ةرازو
باب حتفت ةينيدلا

ةمئأ’ا عم راو◊ا

ءاسسؤؤر لابقتسسا مزتعي ةيروهم÷ا صسيئر
ÊدŸا عمتÛا نع Úلث‡ؤ بازحأا

يباحر هبلط ام اذه
نوبت سسيئرلا نم

40 صص

«مايبلا» تاناحتما ط‰ ‘ تÓيدعت
مهتÓيجشست نم دكأاتلل نووعدم ةيئاهنلا تاناحتم’ا وحششرتم^

ةعباتملاو ذيفنتلل لباق جمانربو ةيعون ةيجهنمب ديقتلا ىلع دكؤوي ةيبرتلا ريزو^

30 صص

30 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

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

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

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ديزŸا راظتنا ‘

،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرسش تنلعأا
ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ة˘˘مد˘˘خ قÓ˘˘طإا ن˘˘ع
حامسسلا دسصق ةيلود˘لا ا˘ه˘تÓ˘حر˘ل تنر˘ت˘نإ’ا
هنأاسش نم ام وهو ،مهدعاقم رايتخاب باكرلل
ىلع ىقبي ’ ذإا ،تقولا حبر يف ةمهاسسملا
ىوسس راطم˘لا ى˘لإا ه˘لو˘سصو ىد˘ل ر˘فا˘سسم˘لا
للقت ةبيط ةردابم ،بوكرلا ةقاطب مÓتسسا

،اهيهنت ’ نكل «يريجلآا ريإا» نئابز ةاناعم
تاءارجإ’ا نم ديزمب ةبلاطم ةكرسشلا هيلعو
يدافتل تامدخلا ل˘سضفأا نا˘م˘سضب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا

.تÓحرلا رخأات Óثم

ةيلاجعتشسا ةرايز

هل نايب يف ،«كارطانوسس» عمجم نلعأا
سسي˘ئر˘لا ،ي˘خ˘ي˘سش ن˘يد˘لا لا˘˘م˘˘ك نأا ،سسمأا
نارهو نم سسمأا حابسص لقنت ،ماعلا ريدملا
ي˘سسا˘ح ى˘لإا «ة˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسإا» ةرا˘˘يز ي˘˘ف
بسشن يذلا قيرحلا ىلع فوقولل دوعسسم
03 ـب دعبي يذلا ،ةقطنملاب يزاغ رئب يف
مقاط ىقتلإا ثيح ،ةنيدملا طسسو نع ملك
،ثدا˘ح˘لا ي˘ف ل˘خد˘ت يذ˘لا «كار˘طا˘نو˘˘سس»
.Óماسش اروسصت هل اومدقو

 ءاطعلا نم ةنشس36

سسمأا لوأا يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا لفتحإا
ةود˘ن  م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ،ه˘سسي˘سسأا˘ت˘ل36ـلا ىر˘كذ˘لا˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘م ا˘هر˘سضح ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
فحتم اهن˘سضت˘حا ،ة˘يرو˘ث˘لا ةر˘سسأ’او ي˘ند˘م˘لا
،سسليبح نب ةديعسس اهلÓخ تددسش ،دهاجملا

ةرورسض ىلع ،يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا ةسسيئر
دعت يتلا اهتيعمجل ةيقيقحلا ةناكملا عاجرتسسا
ا˘ه˘نو˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘ل˘ل ي˘نا˘سسنإ’ا عارذ˘لا

ةمارك ىلع ظافحلا لاجم يف لاعف مهاسسم
.نطاوملا

«رياني» ـب انيئنهم لوأا

بعسشلا ،رئازجلا ىدل ارسسيوسس ةرافسس تأانه
،ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأار ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

اهتحفسص ىلع بسضتقم روسشنم يف تبتكو
ةيبرعلا نيتغللاب ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا

،انتزوحب ةروسصلا يف رهاظ امك ةيغيزامأ’او
اوقلت0792 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا لولح ةبسسانمب»
نوكتل ،«تاينم˘ت˘لا بي˘طأاو ي˘نا˘ه˘ت˘لا ر˘حأا ا˘ن˘م
ةموكح رئازجلا ئنهت ةلود لوأا ارسسيوسس كلذب
.ةبسسانملا هذهب ابعسشو

qarsana@essalamonline.com
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! .. ةعاششإا در‹
ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا

هنأاب ،يميهارب دوليم
ديعسس هلكوم ى˘ق˘ت˘لإا
ي˘˘ف ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘تو˘˘˘ب
ير˘كسسع˘لا ن˘ج˘˘سسلا
سسمأا لوأا ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ا˘حا˘ب˘˘سص ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا

ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف هد˘˘˘جوو
ايفا˘ن ،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ح˘سص
عقوم هدروأا ام كلذب
،ي˘سسنر˘ف ي˘نور˘ت˘كلإا

قاطن ىل˘ع ه˘ل˘قا˘ن˘تو
ع˘˘قاو˘˘م داور ع˘˘˘سساو
.ديعسسلا رغسصأ’ا هقيقسشو قباسسلا سسيئرلا راسشتسسم راحتنا سصوسصخب ،يعامتج’ا لسصاوتلا

مهل ةي–
سشي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا عر˘˘˘˘˘سش

يف ،يبعسشلا ينطولا
ةعسساو ةيح˘سص ة˘ل˘م˘ح
نا˘˘˘كسسب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
يف ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘˘قرو
ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأا د˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ن˘م˘سض ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘ق˘˘˘˘طأ’ا
تاسصسصختلافلتخمب
ةيبطلا ةياعرلا ميدقتل
هذ˘ه ي˘لا˘هأ’ ة˘مزÓ˘˘لا
ة˘˘جر˘˘خ ،ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘ت˘قÓ˘ع ةو˘˘ق سسر˘˘كت
،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشب
هرود را˘سصح˘نا مد˘˘عو
ي˘ن˘مأ’ا بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
.. ىرخأا ةهج نم طقف
.انسشيج دارفأ’ ةيحتف

«كارطانوشس» معطم ‘ «ناذر÷ا»
ي˘ف ناذر˘ج رو˘˘ه˘˘ظ را˘˘ثأا

يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةكرسشل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
،ةرد˘ي˘ح ي˘ف «كار˘طا˘نو˘سس»
ط˘˘سسو ا˘˘ع˘˘سساو ا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘سس
،اهلامعو ةكرسشلا تاراطإا
ىد˘م ن˘ع او˘لءا˘سست ن˘يذ˘˘لا
يف ةفاظنلا ريياعم مارتحا
تررب اهتهج نم ،معطملا
دو˘˘جو˘˘ب ثد˘˘˘ح ا˘˘˘م ةرادإ’ا
ع˘قو˘م ي˘ف م˘ي˘مر˘ت لا˘غ˘˘سشأا
.معطملا نم بيرق

«مدانب يششام انأا ىمشست» .. سسداشسلا دـمحم
بسضغ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح دو˘˘˘˘˘سست

ر˘سصق˘لا ة˘قروأا ط˘˘سسو ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سس’او
ةفرغ يف ةسصاخو ،يبرغملا يكلملا
ا˘م بب˘سسب ،سسدا˘سسلا د˘م˘ح˘م كل˘م˘لا
قي˘ق˘سشلا د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه ةدا˘ي˘ق ه˘تر˘ب˘ت˘عا
عازنلا فلم ةجلاعم  نم اهل ًءاسصقإا
يلوؤوسسم جح ةيفلخ ى˘ل˘ع ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا

مايأ’ا يف رئازجلا ىلإا لودلا فلتخم
تادجتسسم ثحب لجأا نم ةريخأ’ا
مه˘ط˘ح نود ،سسل˘بار˘ط ي˘ف ع˘سضو˘لا
’ ريخأ’ا نأاكو برغملا يف لاحرلا

.ةيسضقلا يف هل ةملك



ي˘˘ف ،ي˘˘بو˘˘ه˘˘ي˘˘م درو اذ˘˘˘ه
لاغسشأ’ ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا ه˘ت˘م˘ل˘ك
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘˘ع ةرود˘˘˘لا
،«يد˘˘˘˘نرأ’ا» ـل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
سضا˘ير˘لا قد˘ن˘ف˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘˘م˘˘لا
،ةمسصا˘ع˘لا ي˘ف جر˘ف يد˘ي˘سسب

ن˘˘ع ردا˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘سسسسؤو˘˘م ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
م˘هرد˘سصت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا بز˘˘ح˘˘لا

،ق˘ب˘سسأ’ا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘˘يزو
يذلا ،سساب˘ع ف˘ير˘سش د˘م˘ح˘م
ة˘˘عذ’ تادا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا ن˘˘˘م˘˘˘سضت
هذه سسأار ى˘ل˘ع ه˘تا˘سسرا˘م˘م˘ل
هماهتاو ،ةيسسايسسلا ةليكسشتلا
نيمأاك ،ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص زوا˘ج˘ت˘ب

نأا ح˘سضوأاو ،ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع
ا˘˘هذ˘˘خ˘˘تأا  ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
مل ةباينلاب اماع انيمأا هتفسصب
تناك امنإا ةيدرف تارارق نكت

هلوخد رارق ا˘م˘ي˘سس ،ة˘ي˘عا˘م˘ج
21 ي˘ف تا˘ي˘سسا˘ئر˘لا ة˘بر˘ج˘˘ت
ن˘م ن˘كم˘ت ثي˘˘ح ،ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
حاجنإاو بزحلا حسشرم ميدقت
عورسشملا ظفحو تايسسائرلا

ثعب ةداعإا عم هبسسح ينطولا
نأا ادكؤوم ،ديدج نم يدنرأ’ا
دادعتسس’ا ددسصب نآ’ا بزحلا
.ةلبقملا تاقاقحتسسÓل

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
ى˘لإا ،«يد˘نرأ’ا» ـل ة˘با˘ي˘ن˘˘لا˘˘ب
نأا دكأاو ،يروتسسدلا ليدعتلا

ل˘ث˘م˘ي ارو˘ت˘سسد د˘ير˘˘ي ه˘˘بز˘˘ح
ةنجل ءاسشنإا فسصوو ،بعسشلا
ـب روتسسدلا ةدوسسم ةغايسصل

ىلإا اريسشم ،«ةماهلا ةوطخلا»
رظنت ةيسسايسسلا هتليكسشت نأا
هنأا ىل˘ع ،ي˘سسا˘ي˘سسلا ن˘هار˘ل˘ل
ىلع هعم لماعتت ديدج عقاو
ثيح ،ةكراسشملا أادبم سساسسأا
ة˘˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كف تباذ
ن˘يد˘لا ز˘ع ى˘ن˘ثأاو ة’او˘˘م˘˘لاو
يف ه˘سسفا˘ن˘م ى˘ل˘ع ي˘بو˘ه˘ي˘م
يذلا ،ربمسسيد21 تايسسائر
،نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ا˘ه˘ب زا˘ف

بخ˘ت˘نا بع˘سشلا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ق˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ي˘˘˘˘عو ل˘˘˘˘كب
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ا˘ه˘سسأار˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘˘كح˘˘لا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا

ه˘م˘˘ه˘˘ت ’ ه˘˘بز˘˘ح نأا˘˘ب  ،دار˘˘ج
.اهرود ردقب ءامسسأ’ا

watan@essalamonline.com
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اهتاراطإا نم ةلؤدلا غارفإا فارطألا سضعب تلؤاحم نم رذح يبوهيم

مداقلا سسرام91 ـلا يف ىيحيوأا ةفيلخ بختني «يدنرأ’ا»

 ح.ميلسس

فارطألا سضعب تلؤاحم نم ،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل ةباينلاب ماعلا نيمألا ،يبوهيم نيدلا زع رّذح
ينطولا هرمتؤوم«يدنرألا» دقع نع افسشاك ،ربمفون لؤأا نايبب كسسمتلا ىلإا ايعاد اهرداوك نم ةينطولا ةلؤدلا عارفإا
.سشارحلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب دجاوتملا ،ىيحيؤأا دمحأل ةفيلخ باختنل لبقملا سسرام02ؤ91 يموي يئانثتسسلا

دمعتب لؤدلا سضعب مهتإا
دلبلا اذه يف ةمزألا ةلاطإا
قيقسشلا

نأا دكؤوي ةنيرق نب
هءارو نمو رتفح
رارقتشسا نوددهي
ايبيل لÓخ نم رئازجلا
،ةنيرق نب رداقلا دبع دكأا

ءانبلا ةكرح سسيئر
ةفيلخ ريسشملا نأا ،ينطولا

،هءارؤ فقي نمؤ ،رتفح
رئازجلا رارقتسسا نؤددهي
امهتم ،ايبيل لÓخ نم
ةلاطإا دمعتب لؤدلا سضعب
دلبلا اذه يف ةمزألا
مهحلاسصمل ةمدخ قيقسشلا
.ةقيسضلا

عمجت يف ،ةنيرق نب لاق
سسمأا هطسشن هل يبعسش
لارنجلا» ،راسشب ةيلوب

همعدت يتلا لؤدلاؤ رتفح
هيجوتل ةسصرف يأا توفت ل
نمأل ديدهت ةلاسسر
نؤديري ل مهنأل ،رئازجلا
،«رهدزتؤ رقتسست نأا اهل
اندÓب نوفدهتسسي » فدرأاؤ

ةمئاق انل تماق نإا اننأل
لاسضنؤ كارحلا لسضفب
دوقنسس يرئازجلا بعسشلا
ةيقيرفإلاؤ ةيبرعلا ةمألا

نؤديري ل مهؤ ةيبراغملاؤ
.«اذه
دكأا ،هتاذ قايسسلا يف
21 تايسسائرل حسشرتملا

معد ،ةريخألا ربمسسيد
،ةيسسايسسلا هتليكسشت
ةيرئازجلا ةلؤدلا فقومل
يبنجأا لخدت يأل سضفارلا

.ايبيل يف يركسسع
اعد ،يلخادلا ديعسصلا ىلعؤ
ءانبلا ةكرح سسيئر
دبع سسيئرلا ،ينطولا
،هتموكحؤ ،نوبت ديجملا
يف لدعلا قيقحت ىلإا
.تايلولا ربع ةيمنتلا

ح.نيدلا رمق

ÊدŸا عمتÛا نع Úلث‡ؤ بازحأا ءاسسؤؤر لابقتسسا مزتعي ةيروهم÷ا سسيئر

نوبت نم يباحر هبلط ام اذه

بلألا لابج ةلسسلسسب «asroc» لبجب ردحنم يف طقسس

ايلاطيإاو اينيفولشس نيب دودحلا ىلع يفوتملا دمحأا ديشس باششلا نامثج لوشصو

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ف’آ’ا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصاو
يبعسشلا مهكارح ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا
هيف نيبلاطم74ـلا ةعمجلل
د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
يرذجلا رييغتلاب نوبت ديجملا

نيذلا نيلوؤوسسملا ة˘ب˘سسا˘ح˘مو
ءانبو داسسف اياسضق يف اوطروت
ا˘م˘ك نو˘نا˘˘ق˘˘لاو ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود
ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا نا˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘سسر
4591.

لاو˘˘حأ’ا ءو˘˘سس ع˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت م˘˘˘ل
تلطاهت يتلا راطمأ’او ةيوجلا
جورخ نم ةعمجلا ةÓسص دعب
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا  ن˘˘م ف’آ’ا
رارغ ىلع ةيسسيئرلا عراوسشلا
ديقعلاو دارم سشوديد عراوسش
نب ةبيسسح عراسشو سشوريمع
يزكرملا ديربلا ةحاسسو يلعوب
نييكارحلا ةكم تحبسصأا يتلا

مÓعأ’ا اهيف تعفر ةداعلاكو
يدا˘ن˘ت تارا˘ع˘سشو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
سسي˘ئر ة˘ب˘لا˘ط˘مو ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘م˘لا ة˘ب˘سسا˘ح˘˘م˘˘ب
اذكو ماعلا لاملا بهنو داسسفلا
،نوناق˘لاو ق˘ح˘لا م˘ئا˘عد ءا˘سسرإا

ةلسصاومب مهكسسمت اوددج امك
ةيا˘غ ى˘لإا تار˘ي˘سسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
.ةعوفرملا بلاطملا قيقحت

تارا˘˘ع˘˘سش سضع˘˘˘ب تدد˘˘˘نو
ةقرسس ت’واحمب ن˘ي˘ي˘كار˘ح˘لا

يذلا يبعسشلا كارحلا بلاطم
طرافلا يرفيف22 يف قلطنا

ةديدج ةيروهمج ملاعم مسسرو
’ فار˘˘طأا سضع˘˘˘ب فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ىلع ؤورجتو اهسسفن ’إا لثمث
ةيبنجأا مÓعإا لئاسسول ثيدحلا
ن˘مو ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا م˘سسا˘˘ب
يف اسضيأا تعفر يتلا بلاطملا
كار˘ح˘لا ن˘˘م74ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
ة˘ي˘ق˘ب حار˘سس قÓ˘طإا ي˘ب˘ع˘˘سشلا

يف يبعسشلا كارحلا يفوقوم
فاسضت ةردابمك تاي’ولا ةفاك
رثكأا حارسس قÓطإا ةردابم ىلإا

مهمدقت˘ي ا˘ن˘ي˘ج˘سس07 ن˘˘˘˘˘م
ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ز˘مر˘لاو د˘ها˘ج˘م˘˘لا
.ةعقروب رسضخل

هذهب نورهاظتملا ربع امك
ءارو مهفاف˘ت˘لا ن˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
يماح يبعسشلا ينطولا سشيجلا
سسفن يف نيعاد دابعلاو دÓبلا
ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘سض ى˘لإا دد˘سصلا

ةيامحو ةينطولا ةد˘حو˘لا ى˘ل˘ع
تاديدهتلا فلتخم نم دÓبلا
عسضولا عم ة˘سصا˘خ ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
سضع˘ب ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا بع˘سصلا
. رئازجلل ةرواجملا نادلبلا

 ح.ميلسس

ةعمجلا يف نوجرخيؤ دنجتلا نولسصاوي فلآلا
ةيوجلا لاوحألا ءوسس مغر74

ةلود ءانبب نوبت نوبلاطي نويكارحلا
ماعلا لاملا يبهان ةبراحم ةلشصاومو نوناقلا

مايألا مداق يف اندÓب يف نؤرظتنم تاموكحؤ لؤد ءاسسؤؤر

حبكي يرئازجلا يشسامولبدلا طاششنلا
ايبيل يف يركشسعلا لخدتلا تاططخم

كار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي
لوح روحمتملا ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا
رئازجلاب ةيبيللا ةمزأ’ا ةيوسست
،ةيروهمجلا سسيئر لابقتسسا عم
يسسيئر˘ل ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘˘لا

،ير˘كسش ح˘ما˘سس ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘ي’او
ى˘˘ل˘˘ع ،و˘˘يا˘˘م يد ي˘˘ج˘˘˘يو˘˘˘لو
نم ددع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ي˘لاو˘ت˘لا

ي˘˘ف تا˘˘مو˘˘كحو لود ءا˘˘سسؤور
ةسشقانمل كلذو ،ةمداقلا مايأ’ا
حبك  لاح عقاو ،يبيللا فلملا

يركسسعلا لخدتلا تاططخم
اهيجمربمب عفدو ،سسلبارط يف
مهتابا˘سسح ةدا˘عإاو ثير˘ت˘لا ى˘لإا
.نأاسشلا اذه يف

،ةيروهمجلا سسيئر لبقتسسا
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا ر˘˘˘يزو
ةلاسسر هل لمح يذلا ،يرسصملا

حا˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ب˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘˘لا ن˘˘˘م
ديجلا دبع اهيف اعد ،يسسيسسلا
دكأاو ،ةرهاقلا ةرايز ىلإا ،نوبت
سسفن ىنبتت رسصم نأا اسضيأا اهيف
لح ىلإا يعادلا رئازجلا فقوم
ع˘م ا˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘˘مزأ’ا

ير˘˘كسسع˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا سضفر
سسف˘ن ة˘سشقا˘ن˘˘م˘˘لو ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
،يرسصملا ريزولل ناك ،فلملا
ير˘ب˘سص ع˘م دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل
نوؤو˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب
نافرطلا هيف سشقان ،ةيجراخلا
ة˘حا˘سسلا ي˘ف تارو˘ط˘˘ت˘˘لا ر˘˘خآا
.ةيبيللا

مسضخ يفو هنأا ،ركذلاب ريدج
تار˘تو˘ت ه˘تز˘ي˘م سصا˘خ فر˘˘ظ
ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘˘ع

ةيسضقلا فلم دقعتو ،يلودلاو
،سصوسصخلا هجو ىلع ةيبيللا
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
Óك ،يسضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ر˘ح˘ب
ريزو ،ولغوأا سشيواج دولوم نم
،ي˘كر˘ت˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘سشلا
ةر˘ي˘˘خأ’ا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ثح˘˘ب˘˘ل
ثداحت امك ،ايبيل يف عسضولل
سسي˘˘˘ئر ،جار˘˘˘سسلا ز˘˘˘يا˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘م
ةمو˘كح˘ل ي˘سسا˘ئر˘لا سسل˘ج˘م˘لا
ىقلتو ،ةيبيللا ينطولا قافولا
ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم ،ا˘˘سضيأا
ةرا˘سشت˘سسم˘لا ،ل˘كر˘ي˘م Ó˘ي˘ج˘نأا
فسصن يلاوح تماد ،ةيناملأ’ا
قباطت نافرطلا اهيف دكأا ،ةعاسس
لو˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘هر˘˘˘ظ˘˘˘ن تا˘˘˘ه˘˘˘جو
لÓحإا قافآاو ايبيل يف عاسضوأ’ا
اذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘عدو ،ا˘ه˘ي˘ف مÓ˘سسلا
داجيإا يف ليجعتلا ىلإا نأاسشلا

ةيبي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل ي˘سسا˘ي˘سس ل˘ح
عاز˘˘ن˘˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘لاو
تÓخدتلل دح عسضوو حلسسملا
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا

ى˘˘لإا ةو˘˘عد ،ل˘˘كر˘˘ي˘˘م ته˘˘جو
ةودنلا روسضح لجأا نم ،نوبت
ع˘مز˘م˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل لو˘ح ة˘ي˘لود˘˘لا
،هتهج نم ،نيلرب يف اهميظنت
ريزو ،موداقوب يربسص ثداحت
عم ارخؤوم ،ةيجراخلا نوؤوسشلا
،ةدحتم˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
عم اذكو ،سسيريتوغ و˘ي˘نو˘ط˘نا

ةدعل ةيجراخلا نوؤوسشلا ءارزو
،ر˘˘˘˘سصم رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لود
،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘˘مإ’ا
ر˘ج˘ي˘ن˘لا اذ˘كو ،ي˘لا˘م ،ا˘˘سسنر˘˘ف
.داسشتو

ح.ميلسس

سسي˘˘ئر ،سسمأا لوأا ى˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لإا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ر˘يزو˘لا ،ي˘با˘حر ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
،يسسايسسلا ط˘سشا˘ن˘لاو ق˘با˘سسلا

تاظحÓ˘م ى˘لإا ع˘م˘ت˘سسا ثي˘ح
لو˘˘ح ه˘˘تا˘˘حار˘˘ت˘˘˘قاو ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
دعب تقلطنا ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا

.يسضاملا ربمسسيد21
اعوبتم ءاقللا اذه نوكيسسو

ع˘م ما˘يأ’ا مدا˘ق ي˘ف تاءا˘ق˘˘ل˘˘ب
ىر˘خأا ة˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس باز˘˘˘حأا ةدا˘˘˘˘قو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
تارواسشملا راطإا يف ،يندملا
سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ع˘سضو˘لا لو˘ح ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ع˘جار˘مو دÓ˘ب˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا
هدروأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
زربأا يذلا ،يمومعلا نويزفلتلا
هذه لÓخ حرسشيسس سسيئرلا نأا
ةيسسايسسلا تاوطخلا تاءاقللا
ةقثلا ءانبل ة˘مدا˘ق˘لاو ة˘يرا˘ج˘لا
راوحلاو لسصاوتلا ززعت يتلا
ةيوق ةيلخاد ةهبج ةماقإا دسصق
.ةكسسامتمو

،سسي˘ئر˘لا نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج

،روتيب نب دمحأاب ارخؤوم ىقتلإا
.قبسسأ’ا ةموكحلا سسيئر

،يباحر ح˘سضوأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
هتحفسص ىلع هل روسشنم يف
هنأا ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا
،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘لإا ل˘ق˘ن

ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ
لوح هلاغسشنا ،سسمأا لوأا ءاسسم
بع˘سشلا ن˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف
م˘كح˘ب ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ةرورسضو ،ةقبا˘سسلا برا˘ج˘ت˘لا
قافتا ىلإا لسصوتلا ىلإا يعسسلا

ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ع˘سسو˘م ي˘ن˘˘طو
˘مد˘خ˘ي ا˘م˘م ي˘لا˘ح˘لا ع˘سضو˘˘لا

يف ةي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا كلذ˘ك
راوج يف ةينمأ’ا رطاخملا لظ
ربع هنأا ،يباحر دكأاو ،رئازجلا
نأاب هتعانق نع ،نوبت سسيئرلل
راطإا يف تارارقلا سضعب ذاختا

د˘ق ،ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ءا˘˘سسرإا ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سسي
قÓطإا رارغ ى˘ل˘ع ،ة˘ئد˘ه˘ت˘لاو
عفرو يأارلا يلقتعم لك حارسس
ن˘˘ع ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لا لا˘˘كسشأا ل˘˘ك
قييسضت˘لا ن˘م د˘ح˘لاو مÓ˘عإ’ا

سسرامملا يبزحلا لمعلا ىلع

يت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ىو˘ق˘لا د˘سض
،ة˘ط˘ل˘سسلا ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ف˘˘لا˘˘خ˘˘ت

كرابملا ينطولا كارحلا ةيامح
ه˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘سضإا ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م
ة˘سصر˘ف هرا˘ب˘ت˘عاو ،ه˘م˘ير˘ج˘تو
دهع رئازجلا لوخدل ةيخيرات
ةيعامجلاو ةيدر˘ف˘لا تا˘ير˘ح˘لا

ةمدقتم˘لا ة˘م˘ظ˘نأ’ا ة˘ب˘كاو˘مو
د˘م ن˘ع Ó˘˘سضف ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ىوتسسم ىلع لسصاوتلا تاونق
يأ’ ءا˘˘˘˘˘سصقإا نود ،لوؤو˘˘˘˘˘سسم
ردق ربكأا ىلإا لوسصولل ،فرط
ينطو˘لا عا˘م˘جإ’ا ن˘م ن˘كم˘م
يلاحلا دادسسن’ا نم جورخلل
ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا غر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لاو
يتلا ،ةيعامتج’او ةيداسصتق’ا
ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشن’ا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
.يرئازجلا نطاوملل

˘˘˘‐ ي˘˘˘با˘˘˘حر سصل˘˘˘خو اذ˘˘˘ه
هنأا ىلإا ‐هتاذ ردسصملا فيسضي
،ةيروهمجلا سسيئر ىدل سسمل
ى˘ق˘ل˘ت نأا ى˘ن˘م˘˘ت ،ةدارإاو ة˘˘ي˘˘ن
ريخلا هيف امب ايناديم اديسسجت
.دابعلاو دÓبلل

ـه.داوج

نا˘م˘ث˘ج سسمأا ر˘˘ه˘˘ظ ل˘˘سصو
،دمحأا ديسس يراسسيد نب باسشلا
،ةنسس92 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا

طقسس نأا دعب هفتح يقل يذلاو
يف «asroc» لبجب ردحنم يف
ى˘ل˘˘ع بلأ’ا لا˘˘ب˘˘ج ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
.اينيفولسسو ايلاطيإا نيب دودحلا

هف˘ت˘ح ة˘ي˘ح˘سضلا ي˘ق˘لو اذ˘ه
ةلحر يف اهجو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب

ة˘ق˘فر ،ا˘يرا˘غ˘ل˘ب ى˘لإا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م
يفناج نم حتافلا يف هتجوز
ءاقبلا اررق امهنأا ريغ ،يسضاملا

اثحب ةينوناق ريغ ةقيرطب كانه
ي˘عر˘سش ر˘ي˘˘غ رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
اراتخا اهدعب ،ةيبوروأ’ا لودلاب
لوخدلاب ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا
،ايبرسص ىلإا مث ،ةنسسوبلا ىلإا

ىلإا مث ،اينيفولسس ىلإا اهدعبو

نيأا ايلاطيإا ىلإا Óخدو دودحلا
نم طقسس نأا دعب كانه يفوت
او˘˘نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘حأا
لوسصولاو رورملل اهنو˘ع˘ط˘ق˘ي
نيكرات ،ةيلا˘ط˘يإ’ا ند˘م˘لا ى˘لإا

6 وذ د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ن˘˘بإ’ا م˘˘هءارو
نيعب يلئاعلا مهت˘ي˘ب˘ب تاو˘ن˘سس
.تنسشومت

ـه.داوج



،ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا تح˘˘سضوأا
اهتايريدم اهب تقربأا ةلسسارم يف
«مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘˘ع
تامÓعلا ّنأا ،اهنم ةخسسن ىلع
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘با˘˘سست˘˘حإا م˘˘˘ت˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نيتداملاب ةسصاخلا تاناحتم’ا
لد˘ع˘م ي˘ه ر˘كذ˘لا ي˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘سسلا

ةيلسصفلا تاراب˘ت˘خ’ا تا˘مÓ˘ع
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسل˘˘˘ل
ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصب ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘مو
ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
دمتع˘ي يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا رد˘سصم˘لا

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
اذهل تاقباسسملاو تاناح˘ت˘مÓ˘ل
ددسصلا اذه يف ةريسشم ،سضرغلا
يئاهنلا طيقنتلا ةقاطب نأا ىلإا
نم جرختسست نيتدام˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل
جذومنلا قفو ةيمقرلا ةيسضرأ’ا
ءارجإ’ا اذه نأا ةزربم ،دمتعملا
ليلاحت ه˘تزر˘فأا ا˘م˘ل ا˘ع˘ب˘ت ي˘تأا˘ي
ةيبرتلا يتدام يف ذيمÓتلا جئاتن

ةيقيسسوملا ةيبرتلاو ةيليكسشتلا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘˘ما ي˘˘ف
،ةقباسس تارود ةدعل طسسوتملا

ريبكلا براقتلا ترهظأا يتلاو
يف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘مÓ˘ع˘لا ن˘ي˘ب
ةلجسسملا تامÓعلاو ناحتم’ا
يهو ةرم˘ت˘سسم˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ي˘ف
نم اذ˘ه ،ةد˘ي˘ج ا˘ه˘ل˘ك تا˘مÓ˘ع
نأا ،ىرخأا ةهج نم تدكأاو ،ةهج

نيتاه يف قبسسم رابتخا ميظنت
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ف˘ل˘كم ن˘ي˘تدا˘م˘لا
،ةيميظنتلا ةيحانلا نمو ةيداملا

ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز
دنع ءاوسس ا˘هد˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا
.حيحسصتلا وأا ءارجإ’ا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تعد
ةذ˘تا˘سسأاو تا˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا ءارد˘م

ة˘ي˘ل˘ي˘كسشت˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ي˘˘تدا˘˘م
رهسسلا ىلإا ،ةيقيسسوملا ةيبرتلاو
ز˘ج˘˘ح د˘˘ن˘˘ع ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
رابتعاب اهنم دكأاتلاو تامÓعلا
،ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا

رد˘سصم˘لا ف˘ي˘˘سضي ‐ ترا˘˘سشأاو
اقÓطإا نكمي ’ هنأا ىلإا ‐هتاذ
وأا ةزوجحملا تامÓعلا ةعجارم
.اهحيحسصت
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ةيلسصفلأ تامÓعلاب ءافتكلأو ةيقيسسوŸأ ةيبÎلأو ةيليكسشتلأ ةيبÎلأ يتدام ‘ قبسسŸأ رابتخلأ ءاغلإأ

«مايبلا» تاناحتما ط‰ ‘ تÓيدعت

ر.نوراه

،0202 ةرود نم ءأدتبأ ،«مايبلأ» طسسوتملأ ميلعتلأ ةداهسش تاناحتمإأ طمن ىلع تÓيدعت ايمسسر ،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ترقأأ
لدعم باسستحاب ءافتكلأو ،ةيقيسسوملأ ةيبرتلأو ةيليكسشتلأ ةيبرتلأ يتدام يف قبسسملأ رابتخلأ ةجمرب مدعب قلعتت
.نيتداملأ نيتاه ىدحإاب نيينعملأ ذيمÓتلل ةبسسنلاب ناحتملأ يف طسسوتم ةعبأرلأ ةنسسلل ةيلسصفلأ تأرابتخلأ تامÓع

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا تع˘˘قو
عمجملا عم اقافتا «كارطانوسس»
لاغ˘سشأÓ˘ل «كي˘ت˘ي˘سس» ي˘ن˘ي˘سصلا
عور˘سشم˘لا زا˘ج˘نإ’ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تا˘ف˘سسو˘ف˘لا جا˘ت˘نإ’ ج˘مد˘ن˘م˘˘لا
.رئازجلاب

،«كارطانوسس» ةكرسش تدكأاو
عورسشملا نأا ،سسمأا اهل نايب يف
كير˘سشلا ع˘م ه˘ي˘ف تل˘˘خد يذ˘˘لا
رامثتسس’ا ةدعاقل اقفو ينيسصلا

عزوتي ،ةئاملاب15/94 ةينطولا
،دÓبلا يقرسش تاي’و عبرأا ىلع
ةسسبتب ةبدحلا دÓ˘ب م˘ج˘ن˘م ن˘ي˘ب

،اراتكه5402 ة˘حا˘سسم ى˘ل˘˘ع
قوسسب تيرابكلا يداو ةيسضرأا
4841 ىل˘ع ة˘ع˘بر˘ت˘م˘لا سسار˘هأا

دوسسلا راجح ةيسضرأاو ،اراتكه
اراتكه941 ى˘ل˘ع ةد˘كي˘كسسب
.اراتكه24 ىلع ةبانع ءانيمو

اهنأا «كارطانوسس» تحسضوأاو

ر’ود رييÓم6 غلبم تسصسصخ
بكرم زا˘ج˘نا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
عقوتملا نم يذ˘لا ،تا˘ف˘سسو˘ف˘لا
ة˘ن˘سس لÓ˘غ˘ت˘سس’ا ز˘ي˘ح ه˘لو˘خد
ف’آا3 ثادح˘ت˘سسا ع˘م2202
نيح يف ،رسشابم لمع بسصنم
ربع زاجنإÓل هتاسشرو نمسضتسس
فلأا41 ع˘˘˘برأ’ا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

.رسشابم ريغ لمع بسصنم
ز.لامج

تافسسوفلأ جاتنإل جمدنŸأ عورسشŸأ زا‚إل

ةينيشصلا «كيتيشس» عم ةكارشش دقع عقوت «كارطانوشس»

عراسشلل جورÿأو جاجتحلاب ءاسضيبلأ مئامعلأ باحسصأأ ديدهت دعب

ةمئأ’ا عم راو◊ا باب حتفت ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو

،ن˘يد˘لا ز˘˘ع ي˘˘ن˘˘م˘˘ط ف˘˘سشك
ينهملا ينطولا سسلجملا سسيئر
ةرازو عورسش نع ،بيلحلا عرفل
يف ،ةيفيرلا ةيم˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

لجأا نم زعاملا داريتسسا ىعسسم
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ة˘ي˘بر˘ت ر˘يو˘ط˘˘ت
نيسسح˘تو ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ة˘ي˘سشا˘م˘لا
.بيلحلا ةيجاتنا

ه˘ل ل˘خد˘ت ي˘ف ،ي˘ن˘˘م˘˘ط د˘˘كأا
لوح ينطو ىقتلم لاغسشأا لÓخ
ي˘ف ز˘عا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت»
ةيريدملا ميظ˘ن˘ت ن˘م ،«ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيحÓف˘لا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
حلاسصملل يجولونكتلا دهعملاب

طور˘سشلا ر˘ت˘فد نأا ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع داد˘˘عإ’ا دد˘˘سصب
بنا˘˘ج˘˘لا ا˘˘مأا ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو
دقف ةيناويحلا ةيبرتلاب قلعتملا
’ا ق˘ب˘ت˘ي م˘لو ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا م˘˘ت
روط يف وه يحسصلا بناجلا
اذ˘ه نا ا˘ف˘ي˘سضمو ،لا˘م˘كت˘˘سس’ا
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا م˘ت˘ي˘سس دار˘ي˘ت˘سس’ا
ا˘ي˘نا˘ب˘سسا ا˘م˘ي˘سس ناد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب
نأا اد˘كؤو˘م ا˘سسنر˘فو ار˘˘سسيو˘˘سسو
ي˘ت˘لا ا˘ي˘لا˘ح ا˘هد˘˘حو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا
يف ةددحملا ريياعملل بيجتسست
.طورسشلا رتفد

لوؤو˘سسم˘لا تاذ ح˘سضوأا ا˘م˘˘ك

ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا م˘˘عد˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
زعاملا يبرمل ينطولا سسلجملا

طا˘سشن˘لا اذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت ل˘جا ن˘˘م
ادكؤوم ،بيلحلا جاتنإا نيسسحتل

ي˘بر˘م ع˘ي˘ج˘سشت ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
،ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا ءا˘سشنإا ى˘ل˘ع ز˘عا˘م˘لا

فل˘ع˘لاو ي˘عا˘ن˘سصلا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لاو
عمجو جاتنإ’ا ثيح نم مهمعدو
تازايتم’ا رارغ ىلع بيلحلا
نم ،راقبأ’ا يبر˘م˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا
يتلا ةبعسشلا هذهب سضوهنلا لجأا
.بيلحلا نم ريثكلا رفوت

ةندأرز -ج

ريزو ،يده˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي ا˘عد
،فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا

ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
راوحلا ةسسلج روسضحل ،ةمئأÓل
ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي ا˘هد˘ق˘ع ع˘˘مز˘˘م˘˘لا
ةوطخ يف ،ةرازولا رقمب لبقملا

با˘ح˘سصأا د˘يد˘ه˘˘ت د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج
ىلإا جورخلاو ءاسضيبلا مئامعلا
لهجت رمتسسا لاح يف عراسشلا
م˘˘˘ه˘˘˘ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’ ة˘˘˘يا˘˘˘سصو˘˘˘لا
ـب اهوفسصو ةدم ذنم ةعوفرملا

،لوغ لامج راسشأاو.«ةليوطلا»
،ةمئأÓل ينطولا سسلجملا سسيئر
ف˘سسو˘ي ح˘لا˘سصم ه˘ي˘˘جو˘˘ت ن˘˘ع
روسضحل م˘ه˘ل ةو˘عد ،يد˘ه˘م˘ل˘ب

ا˘هد˘ق˘ع˘ت ي˘ت˘لا راو˘ح˘لا ة˘˘سسل˘˘ج
ءا˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘˘˘˘م ةرازو˘˘˘˘˘˘˘لا
كلذو ،عاطقلا يف نييعامتج’ا
يتلا ةماعلا ةيعسضولا ةسشقانمل
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ما˘مإ’ا ا˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
ةيفحسص تاحيرسصت يف ادكؤوم
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا

دعب لسصفي مل ،ةمئأÓل ينطولا
،همدع نم هتكراسشم رارق يف
ةفورعم م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م نأاو ة˘سصا˘خ
ءاو˘˘˘˘سس تحر˘˘˘˘ط نأاو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو
يتلا وأا ةموكحلا هذهل ةبسسنلاب
يف مامإ’ا نأا احسضوم ،اهتقبسس
ي˘ف د˘ي˘ع˘سصت˘لا سضفر ر˘ئاز˘ج˘˘لا

عراسشلا ىلا ءو˘ج˘ل˘لاو ه˘ب˘لا˘ط˘م
تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘سسب
.22 كارح دعب دÓبلا اهفرعت

ز -نيدلأ لامج

بيل◊أ ةيجاتنإأ Úسس–و ةيسشاŸأ نم عونلأ أذه ةيبرت ريوطتل

! .. زعاŸا دروتشست رئاز÷ا

يداسصتقلأ سشاعتنلأ ‘ لعافك ةناكم ميظنتلأ أذه ءاطعإاب مزتلأ

دا–Óل اديدج اماع انيمأا ةرهشش نب بازح
Úيفر◊او راجتلل ماعلا

اهنوسشيعي يتلأ ةبعسصلأ ةيعسضولل لولح داجيإل لخدتلأ ¤إأ هوعد

نوبت سسيئرلا نوثيغتشسي دادح عم‹ لامع

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
نع ،تاقباسسملاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نإا
ةح˘سص ة˘ع˘جار˘مو تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا
ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
نم ءادتبا ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
03 ةياغ ىلإا يراجلا يفناج51
.رهسشلا سسفن نم

ةلسسارم يفCENO حسضوأا
ءارد˘˘م ى˘˘لإا سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘ه˘˘˘جو
تع˘ل˘طإا ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا

متت ةيلمعلا ّنأا ،«مÓسسلا» اهيلع
ةرازول ةي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘سضرأ’ا ر˘ب˘ع
ءاردم فرط نم ،ةينطولا ةيبرتلا
ن˘ع وأا ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا

ينطو˘لا ناو˘يد˘لا ع˘قاو˘م ق˘ير˘ط
نم تاقبا˘سسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل

ر˘ب˘ع وأا ،ن˘ي˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
ذيمÓتلا ءايلوأاب سصاخلا ءاسضفلا
.ةيمقرلا ةيسضرأ’ا يف

فيسضي ‐ ةيلمعلا هذه يتأاتو
ىل˘ع عÓ˘طÓ˘ل ‐ه˘تاذ رد˘سصم˘لا

،ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا م˘سسا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ح˘سشر˘ت˘م ل˘كل ير˘˘سسلا م˘˘قر˘˘لاو
فلم مÓتسسا لسصو يف نانودملا
هذ˘ه تع˘سضو ثي˘ح ،ل˘ي˘ج˘سست˘˘لا
ذيمÓتلا فرسصت تحت طباورلا

،م˘˘˘˘˘˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوأاو
zd.ceno.meb//:ptth،
zd.ceno.qnic//:ptth،
. zd.ceno.cab//:ptth

تامولعملأ ءاطخأأ حيحسصت
ءأردم فرط نم ةيسصخسشلأ

ةرتفلأ يف ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ
مداقلأ يرفيف31و1 نيب ام
ىلإا ،اهتاذ ةقيثولا تراسشأا امك

يف أاطخ دوجو ت’اح يف هنأا
ىلع ةيسصخسشلا تامولعملا هذه
ةسسسسؤوملا ريدم غÓبإا حسشرتملا
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
تا˘ح˘ي˘ح˘سصت˘˘لاو بيو˘˘سصت˘˘لا˘˘ب
ةيمقرلا ةيسضرأ’ا ىلع ةمزÓلا

10 ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
نم31 ـلا ةياغ ىلإا مداقلا يرفيف
.رهسشلا سسفن

نيحسشر˘ت˘م˘لا سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا
«كا˘ب˘لا» ي˘نا˘ح˘ت˘مإا ي˘˘ف رار˘˘حأ’ا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ف ،«ما˘˘ي˘˘ب˘˘لا»و
ة˘ح˘سص ن˘م د˘كأا˘ت˘لاو ة˘ع˘جار˘م˘لا
تاءار˘جإ’ا سسف˘ن˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
تارود˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
يعقوم قيرط نع يأا ،ةقباسسلا
تÓيجسستلاب نيسصاخلا ناويدلا
.نيناحتم’ا نيذه يف

ـه.دأوج

ةرهسش ن˘ب باز˘ح با˘ح˘ت˘نا م˘ت
راجتلل ماعلا داحتÓل اماع انيمأا

ماتخ يف نييئازجلا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
سسدا˘˘سسلا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘ق˘ع˘ن˘م˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ىلوت دق بازح ناكو ،ةمسصاعلا
را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ةدا˘˘ي˘˘ق
ةباينلاب نييرئازجلا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
.يمسسر قطانو ماع قسسنمك

بقع ةرهسش نب بازح دكأاو
داحت’ا ءاطعإاب مزتلي هنأا ،هباختنا
كيرسشك هب قيلت يتلا ةناكملا

يداسصتق’ا سشاعتن’ا يف لعافو
،هدعاوق ةلكيه ةداعإا لÓخ نم
تا˘ي˘لار˘يد˘ي˘ف˘لا ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو
راجتل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

هتاذ قاي˘سسلا ي˘فو ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةراجتلا ريزو قيزر لامك زربأا
ر˘م˘تؤو˘م˘لا حا˘ت˘ت˘˘فا ر˘˘سضح يذ˘˘لا
ه˘لواز˘ي يذ˘لا طا˘سشن˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
سسا˘سسأا˘ب م˘ها˘يا ا˘ف˘سصاو را˘ج˘˘ت˘˘لا

ه˘تر˘ئاد˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ةيلومسشلا ىلع ةمئاقلا ةيرازولا

فور˘ظ ن˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
امك ،يراجتلا طاسشنلا ةسسرامم
هداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م تاءا˘ق˘ل ةر˘سشا˘ب˘م˘ل
ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
،نييفرحلاو راجت˘لا ت’ا˘غ˘سشنا˘ب
سسداسسلا رمتؤوملا لاغسشأا تفرعو
نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتÓل
تارا˘طإا رو˘سضح ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تارازو ةد˘ع ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
ةيمو˘م˘ع تا˘م˘ظ˘ن˘مو ل˘كا˘ي˘هو
.ةسصاخو

نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
دا˘ح˘ت’ ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا بسصن˘˘م
ارغاسش يقب دق نييفرحلاو راجتلا
ةافو د˘ع˘ب ة˘ن˘سس ن˘ع د˘يز˘ت ةد˘م˘ل
ح˘لا˘سص ق˘با˘سسلا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا

ره˘سش ن˘م01ـلا ي˘ف ح˘ل˘يو˘˘سص
.8102 ةنسس ربمسسيد

ز -ج

داد˘˘ح ع˘˘م˘˘ج˘˘م لا˘˘م˘˘ع ه˘˘˘جو
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأÓ˘˘˘˘ل
«BHRTE» سسيئر ىلإا ةلاسسر
،نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت˘˘˘سشي ،سسمأا

لخاد اهنوسشيعي يتلا مهتيعسضو
يتلا مهلكاسشم ةرثكو ،عمجملا

‐ دودسسم قيرط ىلإا مهب تلسصو
.‐مهبسسح

عمجم لامع ةباقنل نايب يفو
،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأÓ˘˘ل داد˘˘ح
ءاد˘˘˘ن ته˘˘˘جو ا˘˘˘ه˘˘˘نأا تح˘˘˘سضوأا
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا
لا˘م˘ع ة˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةيعسضو نوسشيعي نيذلا عمجملا

نأاو ،رهسشأا8 يلاوح ذنم ةيرزم
مل يتلا لامعلا بتاور لكسشم
،9102 ةيليوج رهسش ذنم بسصت
ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ةد˘˘ح ن˘˘م داز
فيقوتلا اذكو ،اهيف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي
عم˘ج˘م˘لا ل˘م˘ع تا˘سشرو˘ل ما˘ت˘لا

عوبر ربع جاتنإ’ا عناسصم اذكو
.نطولا

ع˘م˘ج˘م لا˘م˘ع ة˘با˘˘ق˘˘ن تعدو
سسيئر ةيمومعلا لاغسشأÓل دادح
لح داجيإاو لخدتلل ةيروهمجلا
لجا نم لاجآ’ا برقأا يف ،مهل
رومأ’ا ةداعإاو مهنع نبغلا عفر
.يعيبطلا اهعسضو ىلإا

ز.ج

رهسشلأ سسفن نم03 ةياغ ىلإأ يراجلأ يفناج51 نم ءأدتبأ

نووعدم ةيئاهنلا تاناحتم’ا وحششرتم
مهتÓيجشست نم دكأاتلل

سسأأر ىلع هل عامتجأ لوأأ يف
عاطقلأ

دكؤوي ةيبرتلا ريزو
ةيجهنمب ديقتلا ىلع
لباق جمانربو ةيعون
ةعباتملاو ذيفنتلل
ريزو ،طوعجأو دمحم دكأأ
لÓخ ،ةينطولأ ةيبرتلأ

عامتجأ لوأل هسسؤورت
تأراطإل يقيسسنتلأ سسلجملل
روسضحب ،ةيزكرملأ ةرأدإلأ
نأويدلأ سسيئرو ماعلأ نيمألأ

يف ةيدأرملاب ةرأزولأ رقمب
ةرورسض ىلع ،ةمسصاعلأ
ةيعون ةيجهنمب ديقتلأ

ذيفنتلل لباق جمانربو
.ةعباتملأو
هل ةملك يف ،ريزولأ دكأأو
ةرورسض ىلع ،ةبسسانملاب
ىربكلأ تاهيجوتلاب ديقتلأ
سسيئر اهددح يتلأ
ةغايسص يف ةيروهمجلأ

دأدعإأ يف ةمهاسسملأ عورسشم
،ةموكحلأ لمع ططخم
ديقتلأ بوجو ىلع أدكؤوم
نم لدب يعون جهنمب
يغبني هنأأ افيسضم ،يمكلأ
جمانرب دأدعإأ يف ريكفتلأ

ذيفنتلل لباق لمع
جردني يذلأو ةعباتملأو
نم73 مقر مأزتللأ نمسض
ةيروهمجلأ سسيئر جمانرب
ةسسردملأ لعجب يسضاقلأو
ظاقيإلأو ةيبرتلل أراطإأ
لÓخ نم ذيمÓتلل يركفلأ

فدهت ةيجهنم ةبراقم
ذيمÓتلأ ةمدخل
.اعم ةيبرتلأ يمدختسسمو
عامتجأ لوأأ أذه دعيو
هبيسصنت ذنم ديدجلأ ريزولل

تأراطإأ عم عاطقلأ سسأأر ىلع
نيلعافلأو ةيزكرملأ ةرأدإلأ

.ةيبرتلأ عاطق يف
ز -ج



ةيحسضلا ةثج لقن متو اذه
،للح˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا
عوسضخلل ةنيدملا ىفسشتسسمب
.حيرسشتلا ةيلمعل

ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع نا˘˘كو
تايلمع اورسشاب دق ،ةيندملا
م˘˘ه˘˘غÓ˘˘بإا در˘˘ج˘˘م˘˘ب ثح˘˘ب˘˘لا
فر˘ط ن˘م دا˘ي˘سصلا ءا˘ف˘ت˘˘خا˘˘ب

93 رمعلا نم غلابلا هقيدسص
ةدوعلا يف حجن يذلاو ،ةنسس
برا˘ق˘لا نأا ىورو ،ر˘ب˘˘لا ى˘˘لإا
ةق˘فر ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك يذ˘لا
سضر˘ع ي˘ف بل˘ق˘نإا ة˘ي˘ح˘˘سضلا
جاومأ’اب أاجافت امد˘ع˘ب ر˘ح˘ب˘لا
لاوحأ’ا ءوسس ةج˘ي˘ت˘ن ة˘يو˘ق˘لا
مت هنأا ركذلاب ريدج.ةيوجلا

نيسساطغلا نم قيرف ريخسست
،يطاطم قروزو نيفرتحملا

ل˘خد˘˘ت ل˘˘ئا˘˘سسو ن˘˘ع Ó˘˘سضف
تايلمع يف ،ىرخأا ةيسساسسأا

حلاسصم اهتقلطأا يتلا ثحبلا
.ةيندملا ةيامحلا

watan@essalamonline.com

5 8362ددعلا ^1441 ىلؤأ’ا ىدامج61ـل قفاوملا0202 يفناج11تبسسلاثدحلا

دارفأا5 ةيناثلاؤ صصاخسشأا3 مسضت ىلؤأ’ا

تÓحر يمظنمل ةمارغ نييÓم01و اذفان اشسبح تاونشس3
تنششومت نيعب «ةقرحلا»

ةي’ولا بابسش طسسؤ ةيلقعلا تارثؤوملا جؤرت ةكبسش كيكفت

ةنتابب ةلادعلا فرط نم ثحب لحم سصخشش فيقوت

ةدكيكسس ةي’ؤ ميقرت لمحت ةرجأا ةرايسس نتم ىلع اهدارفأا فقؤأا

ةليم يف ةلاقنلا فتاوهلا ةقرشس يف ةشصتخم ةباشصع كيكفت

تاباسصإا ليجسست نؤد هراوجب ةنوكرم تناك تارايسس فلتأا

ةميشسج ةيدام رئاشسخ ‘ ببشستي رادج رايهنإا
ةمشصاعلاب ياد Úشسح ‘

كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ءاسسم تنسشوميت نيعل ينطولا
ة˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘˘˘˘˘م سسمأا لوأا
ميظنت يف ناسصتخت نيتكبسشب
و˘˘˘ح˘˘˘ن «تو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘حر»
يف ردسص ،ةينابسس’ا لحاوسسلا

˘ما˘مأا او˘مد˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
لو˘ث˘م˘لا لÓ˘خ ن˘˘م ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
تاونسس3 ة˘بو˘ق˘ع ،يرو˘ف˘˘لا

ردقت هيلام ةمارغو اذفان اسسبح
ةم˘ه˘ت˘ب م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م01ـب
جرا˘خ ن˘ير˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا بير˘˘ه˘˘ت

.ةيعرسش ريغ ةقيرطب نطولا
3 م˘˘سضت ي˘˘لوأ’ا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا

،ةيرماعلاب نوطسشني سصاخسشأا
5 ةيناثلا ةكبسشلا مسضت اميف
ط˘سسو˘ب نو˘ط˘سشن˘ي سصا˘خ˘˘سشأا

.تنسشومت نيع
يؤارجع مير

تاسضيوفتلا ةقر˘ف تن˘كم˘ت
ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةيئاسضقلا
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و
13 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش
،ة˘ي˘ئا˘سضق ر˘ماوأا ل˘ح˘م ة˘ن˘˘سس
ةيا˘ن˘ج ا˘ه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ه˘ت˘ب
ةيانج ،رارسشأا ةيعمج نيوكت
فور˘ظ ر˘˘فاو˘˘ت ع˘˘م ة˘˘قر˘˘سسلا
راسضحتسساو ديدهتلاو ددعتلا

مامأا هميدقت مت ثيح ،ةبكرم
.ةيلحملا ةباينلا

،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
راجت’ا ةحفاكم ةقرف تنكمت

تاردخ˘م˘لا˘ب عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ
ل˘سش ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب
تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل ن˘ي˘جور˘م طا˘سشن
نم يناثلا امهدقع يف ةيلقعلا
سصرق012ز˘ج˘حو ،ر˘م˘ع˘لا

.سسولهم
نيجورملاب ةحاطإ’ا ةيلمع

تامو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تءا˘ج
حلاسصملا تاذ تدرو ةدكؤوم
جيورتب سصخسش ماي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
ذاختا دعب ،ةيلقعلا تارثؤوملا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
هبتسشملا في˘قو˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘لا
سسي˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب ا˘سسب˘ل˘ت˘م ه˘ي˘˘ف

ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ي˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب
ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
غلم003 نيلاباقيرب عون نم
012 ـب يلامجإ’ا اهددع ردقي

ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘بو ،ة˘˘لو˘˘سسب˘˘ك
ه˘كير˘سش ى˘ل˘ع لد فو˘قو˘م˘˘لا
ةنسس42 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا
دعب .رخأ’ا وه هفيقوت مت يذلا
هاجتا قيقحتلا تاءارجإا مامتإا
مامأا امهميدقت م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.ةنتاب ةمكحم

م.ءامسسأا

ة˘طر˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأا
4 نم ةنوكم ةباسصع ةليمب
71 نيب مهرامعأا حوارتت دارفأا

ة˘قر˘سس ن˘ه˘ت˘م˘ت ،ا˘ما˘ع33و
نم نوردحني ةلاقنلا فتاوهلا

.ةدكيكسس ةي’و
رثإا فيقو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ت

ةرايسس لوح نطاوم نم غÓب
هنم قرسس سصخسش تلقأا ةرجأا

ميقر˘ت ل˘م˘ح˘ت لا˘ق˘ن˘لا ه˘ف˘تا˘ه
د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسس ة˘˘˘˘ي’و
دارفأا لقت اهنأا حسضتإا اهفيقوت
،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘˘سسلا ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
ر˘ث˘ع˘ي˘ل م˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا

ةلاقن فتاوه5 ىلع مهتزوحب
ءا˘سسن ة˘سسم˘خ˘ل ا˘سسا˘سسأا دو˘ع˘ت
لسشنلل نهسضرع˘ت ن˘ع ن˘غ˘ل˘بأا

مت˘ي˘ل ،ن˘ه˘ف˘تاو˘ه˘ل ف˘ط˘خ˘لاو
نأاسشلا اذهب ر˘سضا˘ح˘م ر˘ير˘ح˘ت
.ةلادعلا ىلإا فلملا ليوحتو

ب.Òسشب

ي˘ح˘ب راد˘ج را˘ي˘ه˘نإا ر˘ف˘˘سسأا
ى˘ل˘ع ،سشور˘˘ي˘˘م˘˘ع د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ياد ن˘ي˘سسح ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘˘سسم

ةيدام رئاسسخ يف  ،ةمسصاعلاب
تناك تارايسس تسسم ةميسسج
ليجسست نود ،هراوجب ةنوكرم

ةيأا وأا حاورأ’ا يف رئاسسخ ةيأا
.تاباسصإا

ع.لÓب

فيطسسؤ ىلفدلا Úعب عنسصلا ةيديلقت ةلبنقؤ Úمغل رمديؤ فسشكي صشي÷ا

ةيليŸاب Úنثإا Úيباهرإا ىلع ءاشضقلا
سشي˘ج˘لا زرا˘˘ف˘˘م سسمأا تسضق

ن˘ي˘م˘ك ر˘ثإا ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
يف ةيل˘ي˘م˘لا˘ب طا˘سشم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ن˘ي˘ي˘با˘هرإا ى˘ل˘ع ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
رمأ’ا قلعتيو ،ن˘ير˘ي˘ط˘خ ن˘ي˘ن˘ثإا
ـب ىنكملا ،نيدلا يحم ةقوعب
ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا ،«ةد˘˘ي˘˘ب˘˘ع و˘˘بأا»
ة˘ن˘سس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
،يقوسش روعل يباهرإ’او ،3991
،«ملسسم وبأا ميهاربا» ـب ىنكملا
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا
ا˘˘م˘˘ك ،5991 ة˘ن˘سس ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا

نم ةيعونلا ةيلمعلا هذه تنكم
نيسشاسشر ني˘سسد˘سسم عا˘جر˘ت˘سسا

3 ،«فو˘كن˘ي˘˘سشÓ˘˘ك» عو˘˘ن ن˘˘م
ن˘يرا˘ظ˘ن˘مو ،ةءو˘ل˘م˘م نزا˘˘خ˘˘م
.ىرخأا سضارغأاو نييليل

زراف˘م تر˘مدو تف˘سشك ا˘م˘ك
لوأا ،يبعسشلا ين˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
ةيديل˘ق˘ت ة˘ل˘ب˘ن˘قو ن˘ي˘م˘غ˘ل سسمأا
ىل˘فد˘لا ن˘ي˘ع ن˘م ل˘كب ع˘ن˘سصلا

.فيطسسو
ةكرتسشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا ا˘م˘ك

لكب ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل
جر˘بو ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ،تنا˘˘ج ن˘˘م
نم اسصخسش41 ،راتخم يجاب

81 تزجحو ،ةفلتخم تايسسنج

ةقرطم21 ،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م
Óسضف ،ءا˘م ي˘ت˘خ˘سضم ،ط˘غ˘سض
ةراجحلا طيلخ نم نيسسيك نع
دارفأا زجح نيح يف ،بهذلا ماخو
ديسص ة˘ي˘قد˘ن˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
.فيطسسب

تح˘سضوأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل
سشيجلل زرا˘ف˘م نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
تط˘ب˘˘حأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تارتل4099 بيرهت ت’واحم
قو˘˘سس ن˘˘م ل˘˘كب دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘˘م
،فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو ،ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ،سسار˘˘˘˘هأا

رئاج˘سس ة˘ب˘ل˘ع0001 تز˘˘ج˘˘حو
.ةركسسبب

رسصانع طبحأا ،ىرخأا ةهج نم
سسر˘˘˘˘حو ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا كرد˘˘˘˘لا
ريغ ةرجه ت’واحم ،لحاوسسلا
اوناك ا˘سصخ˘سش83 ـل ة˘ي˘عر˘˘سش
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،نارهو ،فلسشلا نم لكب عنسصلا

م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تن˘سشو˘˘م˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
يعرسش ريغ ارجاهم03 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
.ةلسشنخو ،ناسسملت ،سسادرموب

ط.ةراسص

ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘با˘˘ي˘˘ن تسسم˘˘ت˘˘لإا
ءا˘˘˘سضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب ح˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘˘ل˘˘سست ،ةد˘˘كي˘˘كسس
فلأا52و ةذفان اسسبح نيرهسش
وسضع قح يف ةيلام ةمارغ جد
يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا نم
ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘ب ،(ق.ع) ى˘˘عد˘˘ي
هد˘سض ا˘ه˘ع˘فر فد˘ق˘لا ة˘م˘ه˘ت˘˘ب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
قلعتت ةيسضق يف (ح.ن) يلاحلا
.راقعلاب

ىلإا ةيسضقلا تاي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
نيح ،يسضام˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش
سسلجم˘لا ن˘م ءا˘سضعأا6 مد˘قأا
ةد˘كي˘كسسل ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

ةرود ن˘˘م با˘˘ح˘˘سسن’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اولدي نأا لبق ،سسلجملل ةيداع
ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘ب
نم اهي˘ف نو˘ب˘لا˘ط˘ي ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
عيزوت ةيسضق نع تاحيسضوت
ةي’ولا يلاو فرط نم راقعلا
ن˘ع تار˘ي˘سسف˘˘ت ع˘˘م ،ق˘˘با˘˘سسلا

مهمدقت˘ي ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا تم˘سص
سصو˘سصخ˘ب سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
يف دارفنإ’ا نعو ،ةيسضقلا هذه
،سسلجملا ةدا˘ي˘ق ن˘م تارار˘ق˘لا
سسي˘ئر كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘ع مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل
دسض ىو˘كسش ع˘فر˘ب ،سسل˘ج˘م˘لا

،هتاذ يئ’ولا سسلجملاب وسضع
بزحلا سسفنل امه˘ئا˘م˘ت˘نا م˘غر
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح و˘˘هو
.ينطولا

لاق ةمكاحملا راوطأا لÓخو
ة˘ي˘سضق ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘˘لا و˘˘سضع˘˘لا
لئاسسول هتاحيرسصت نأا ،لاحلا
د˘˘سص نأا د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج مÓ˘˘عإ’ا

˘ما˘مأا با˘ب˘لا ،سسل˘ج˘م˘لا سسي˘˘ئر
ي˘ف روا˘سشت˘ل˘ل بز˘ح˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك
ل˘غ˘سشت ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا د˘يد˘˘ع
ا˘ه˘ن˘مو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا
ا˘هرا˘ثأا ي˘ت˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
ي˘ف ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
يف ثدحت نيأا ،«كوبسسيافلا»
فازنت˘سسا ة˘ي˘سضق ن˘ع رو˘سشن˘م
˘مد˘قأا ا˘مد˘ن˘ع ة˘سصا˘خ ،را˘ق˘ع˘˘لا
ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع ،ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘˘لا
نيرمثتسسملا ىلع ةيسضرأا عطق
ةقيرط˘ب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ر˘ي˘غو
،ه˘ب لو˘م˘ع˘م و˘ه ا˘م˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
بوجو ىلع ليلدلا نأا فاسضأاو
يلاولا مايق وه اهنيح كرحتلا
يتلا تادافتسس’ا ءاغلإاب قباسسلا

ةرسشابم نيرمثتسسم˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م
ي˘˘ف ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا عور˘˘˘سش د˘˘˘ع˘˘˘ب
.نيلوؤوسسم عم قيقحتلا

لسصفلا متي نأا رظتنيو اذه
.لبقملا عوبسسأ’ا ةيسضقلا يف

يؤارمع ماسشه

ر˘يد˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت سسمأا لوأا م˘˘ت
ةحسصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ىسصقأاب رسسا˘ج ن˘ي˘ع˘ب ة˘يراو˘ج˘لا
تهجو امدعب ،ةنتاب ةي’و لامسش
،يمومع قفرم لا˘م˘هإا ة˘م˘ه˘ت ه˘ل

ةيسضقلا يف قيقحت حتف مت ثيح
ديدحتل هجئاتن رودسص راظتنا يف
.نيطروتملا ةمئاق

ةرا˘يز بق˘ع رار˘ق˘لا اذ˘ه ءا˘جو

ديرف ،ةنتاب ةي’و يلاول ةئجافم
ةددعتم˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا يد˘م˘ح˘م
ءا˘ن˘ي˘سس ن˘بإا ل˘ي˘سسم˘ل تا˘مد˘خ˘˘لا

ةدوجوملا سصئاقنلا ىلع هفوقوو
لا˘م˘هإ’ا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ع˘ت˘˘م˘˘لا بي˘˘سست˘˘لاو
ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
.يحسصلا

م.ءامسسأا

هتاذ صسلÛا صسيئر فرط نم فذقلا ةمهتب عبوت

ÓÊفأا وشضع قح ‘ ذفانلا سسب◊ا سسامتلإا
ةدكيكشس ‘ يئ’ولا سسلÛاب

يمومع قفرم لامهإا ةمهت هل تهجؤ
ةنتاب ‘ رشساج Úعبتامدÿا ةددعتم ةدايعلا ريدم فيقوت

هبراق هيف بلقنا يذلا ناكŸا نم برقلاب

فراطلاب عوبشسأا براقي ام ذنم دوقفŸا دايشصلا ةثج ىلع روثعلا

يرماوع صسجرن

دحأ’ا موي ىفتخا يذلا ةنسس63 رمعلا نم غلابلا دايسصلا ةثج ىلع روثعلا صسمأا حابسصل ىلؤأ’ا تاعاسسلا يف مت
يذلا براقلا هيف بلقنا يذلا ناكملا نم برقلاب ،فراطلا ةي’ؤ يف طسشلا ةيدلبب «يباسص» ئطاسشب مرسصنملا

.رخآا دايسص ةيعمب هنتم ىلع ناك

نؤدجوبنؤدملل ةءاربلا
ةليمب

يفحشصلا حارشس قÓطإا
ينرارد دلاخ

حلاسصم صسمأا حابسص تقلطأا
ليمزلا حارسس ،نمأ’ا
،ينرارد دلاخ يفحسصلا

هلاقتعا نم ةعاسس51 دعب
لاجر لبق نم ،هتيب نم
ىلع ،يندملا يزلاب نمأا
دعب ةثلاثلا ةعاسسلا
،صسمأا لؤأا موي نم لاؤزلا

هنع تفسشك ام بسسح
Óب نويفحسص» ةديرغت

ملؤ ،«رتيوت» ىلع «دؤدح
ببسس ةعاسسلا ّدحل مَلعُي
.ينعملا لاقتعا

حنجلا ةمكحم تسضقؤ اذه
لؤأا ةليم ءاسضق صسلجمب
ةدئافل ةءاربلاب ،صسمأا
يف طسشانلاؤ نؤدملا
فسسوي يبعسشلا كارحلا

ءاغلإاب كلذؤ ،نؤدجوب
يف فنأاتسسملا مكحلا

نم رهسشأا ةدع دعب ،هقح
ةقؤرأا يف لاوجتلا
ذنم ديدحتلابؤ مكاحملا

.9102 صسرام
عبوت دق ،نؤدجوب ناكؤ
صسيئر ىلإا ةءاسسإ’ا ةمهتب
دبع قباسسلا ةيروهمجلا
نع ،ةقيلفتوب زيزعلا

ةباتكلاؤ مسسرلا قيرط
،ةينؤرتكلإا عقاوم ىلع
يف ردسص دق ناك ثيح
يئادتبا مكح هقح

001 اهردق ةيلام ةمارغب
فلأا05 اهنم رانيد فلأا

.ةذفان رانيد
ب.نيرسسن
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تايقاف˘تا د˘ع˘ب تد˘لو لا˘ي˘جا ي˘ه
ن˘يذ˘لا سسراد˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط ،و˘ل˘˘سسوا
اودجيل هاي˘ح˘لا ى˘ل˘ع او˘ظ˘ق˘ي˘ت˘سسا
م˘ه˘ئا˘قد˘سصأاو م˘ه˘تا˘ه˘مأاو م˘ه˘ئا˘˘بأا

م˘˘ه˘˘برا˘˘قأاو م˘˘ه˘˘نار˘˘˘ي˘˘˘ج ءا˘˘˘ن˘˘˘بأاو
نو˘ج˘سس ي˘ف نو˘ع˘ب˘ق˘ي م˘ه˘سسف˘˘ناو
يه مهلو˘ح ن˘م ه˘غ˘ل˘لا ،لÓ˘ت˘ح’ا
،تاتفللا، تاملكلا ،نوجسس ةغل
ناطيح˘لا ى˘ل˘عرو˘سصلا ،تار˘ب˘ن˘لا

،ىر˘˘سسا رو˘˘سص ي˘˘˘ه نارد˘˘˘ج˘˘˘لاو
مهادت ،نجسس مه˘لو˘ح ن˘م ةا˘ي˘ح˘لا

همداسص ثادحأا ،ةئيربلا مهلوقع
ةر˘˘ي˘˘ح م˘˘ه˘˘نو˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ،ةر˘˘ي˘˘ث˘˘مو
تاراسسكنا مهتوسص يف ،ةسشهدو
ا˘ي˘ند˘لا ع˘م نو˘ل˘سصاو˘ت˘ي ،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
نو˘م˘سست˘˘ب˘˘ي ، قرو˘˘لا تار˘˘ئا˘˘ط˘˘ب

ةرباع تاماسست˘با م˘لا˘ع˘لا لا˘ف˘طأ’
ن˘ع نو˘لأا˘سسي ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا .راد˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ،د˘بؤو˘م˘˘لا ن˘˘ع م˘˘كح ى˘˘ن˘˘ع˘˘م
، ة˘˘˘ناز˘˘˘نز˘˘˘لاو نا˘˘˘ج˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘كسش
ن˘˘˘ع بار˘˘˘سض’ا ن˘˘˘ع نو˘˘˘˘لأا˘˘˘˘سسي
يف ءاملاو حلملا رسس نعو ماعطلا
ن˘ع نو˘لأا˘سسي ،ة˘˘ل˘˘باذ˘˘لا دا˘˘سسج’ا
ةيليللا تاماحتق’او تام˘هاد˘م˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا ،لÓ˘ت˘˘ح’ا دو˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ءاسسنلاو لافط’ا خارسص ،ةيمويلا
تو˘˘سص ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ف
،ةيسسيلوب˘لا بÓ˘كلاو سصا˘سصر˘لا
،لبانقلا قÓطاو باوبأ’ا ريجفت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع مÓ˘˘˘حأ’او د’وأ’ا سصن˘˘˘˘ق
ةبلطلا ،ةزغ يف لسصافلا رادجلا
ىتح ةلماكلا تاباج’ا نورظتني

ام ،ةمدا˘ق˘لا م˘هرا˘م˘عأا اود˘ق˘ف˘ي ’
دهع يف اندلو دقل ؟ برحلا هذه
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط ي˘˘ن˘˘لأا˘˘سست ،مÓ˘˘سسلا

فار˘سشا تح˘ت . ة˘غ˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘سصع
ةكرح ميلقا يف ةيبÓطلا ةبيبسشلا
عم قيسسنتلابو محل تيب يف حتف
ءاردمو ميل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ميدقت ةبرجت تسضخ ، سسرادملا
ىر˘˘˘سس’ا  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق ن˘˘˘˘ع سسورد
يف ة˘سسرد˘م24 ي˘ف  ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل
ىلا رسشاعلا فسصلا نم ةظفاحملا
تنا˘˘كو ،ر˘˘سشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ف˘˘˘سصلا
ةنجل ردقأاو نمثا ، ةماه ةبرجت
يتلا ةطسشن’أا هذه ىلع ةيبسشلا
ةو˘˘ط˘˘خو ة˘˘يرور˘˘سض ا˘˘هر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عأا
يعولا خيسسرت وحن  ةيجيتارتسسا
ة˘مار˘كلاو ة˘ي˘ح˘سضت˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ب
.ةب˘ل˘ط˘لا ا˘ن˘ئا˘ن˘بأا ىد˘ل ة˘ي˘نا˘سسن’ا

ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسأ’ا ة˘ي˘سضق
تل˘خد نو˘ج˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ق˘˘لا
نا بجي انهو ، ةيميلعتلا جهانملا
مي˘ل˘ع˘ت˘لاو ه˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ر˘كسشن
ءا˘ط˘عأا ى˘ل˘ع ج˘ها˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو
ةبرجتل ةيميلعتو ةيوبرت ةحاسسم
، يميلعتلا جاهنملا يف ىرسس’ا
نم انتبلط ريرحت وحن ةوطخ اهنا
، ج˘لدؤو˘م˘لاو ي˘ط˘م˘ن˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

طيلسست يف ةيمهأا رثكا ةوطخو
، لÓتحأ’ا اياحسض ىلع ءوسضلا

ن˘يذ˘لا ىر˘سسآ’ا ،ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا زو˘˘مر
نا˘سسن’ا ة˘ير˘ح ل˘جأا ن˘م او˘ح˘˘سض
ةلادعو هت˘مار˘كو ي˘ن˘ي˘ط˘ي˘سسل˘ف˘لا
، انطو عنسصي ميلعتلاف ، هتيسضق
ىلع رسصتنت امئاد ةيرحلا ةفاقثو
ي˘ه ة˘˘سصح ل˘˘ك . ةو˘˘ق˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ءا˘˘فو ي˘˘˘ه ، ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت طا˘˘˘سشن
نيطسسلف ةبلط نم دهعو ةبحمو
ف˘ل˘خ تار˘ي˘سسأ’او ىر˘˘سس’ا ى˘˘لا
ي˘ف ، لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس نا˘˘ب˘˘سضق
دي˘سشا˘ن’ا تحد˘سص سسرد˘لا فر˘غ
نع ةربعملا يناغ’او دئاسصقلاو
ع˘˘مو ىر˘˘سسأ’ا ع˘˘˘م ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا

تقلع سسردلا فرغ يف ،مهتيرح
روسص بناج ىلا ىرسسأ’ا روسص
ةقلحملا رويطلاو نوتيزلا راجسشأا
رر˘ح˘ت د˘ق˘ل ،ءا˘قرز˘لا ءا˘م˘سسلا ي˘ف
اورا˘سصو دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
نم عقاو˘لا ر˘ير˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
ن˘م لو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ، ه˘˘لÓ˘˘غأا
لتح˘م˘لا ا˘ه˘ع˘ن˘سص ي˘ت˘لا قاو˘ط’ا
او˘نا˘ك ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ، ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
ةيويحب ملاعلا ةيقب ىلا نورظني
م˘˘˘ه˘˘˘سسوؤور داد˘˘˘نأا˘˘˘˘ك ، طا˘˘˘˘سشنو
مويلا اذ˘ه .ءا˘م˘سسلا ي˘ف ة˘عو˘فر˘م
ي˘ف م˘ل˘ع˘م˘˘لا ،تأا˘˘ي م˘˘ل م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
دعقم كانه مويلا اذهو ،نجسسلا
،ن˘˘ج˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف بلا˘˘˘ط˘˘˘لا ،غرا˘˘˘ف
ةرايزل تبهذ دقل ،ةبئاغ ةملعملا

مويلا اذه ،ةحفن نجسس يف اهجوز
، ةقلغم ةسسردملا ،سسرد دجوي ’
سصا˘سصر˘ب بلا˘ط د˘ه˘سشت˘سسا د˘ق˘˘ل

ن˘م هو˘˘مد˘˘عأا ، لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دو˘˘ن˘˘ج
، رر˘ب˘م يأا نود ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق ة˘˘فا˘˘سسم
توملا ، دادحلا تنلعأا ةسسردملا

نيطسسلف ةبلط ناقحÓي نجسسلاو
أادهي ىتح ةينغ’ا لمتكت ىتم ،
هذه ةسسردملا ريدم بتك ،؟رحبلا
دو˘سس’ا حو˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سس’ا

سسرادملا يف . ءاسضيب ةروسشبطب
ريسسأا فآ’ا ةسسمخ نم رثكأا رسضح
ءاسسنلاو ىسضرملا رسضح ،ةريسسأاو
، ى˘ماد˘ق˘لا ىر˘˘سس’او لا˘˘ف˘˘ط’او
ىر˘ق˘˘لاو ند˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م اوءا˘˘ج
تا˘ئ˘˘ف ل˘˘ك ن˘˘م ،تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لاو
نا˘ك اذا˘ف ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
نور˘سشح˘ي ه˘ن˘يا˘ه˘سصلا نودÓ˘ج˘لا
ةسضيغ˘ب˘لا نو˘ج˘سسلا ي˘ف ىر˘سس’ا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تو
ىر˘˘سسأ’ا هو˘˘جو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سس’ا

ا˘˘ه˘˘ج˘˘ها˘˘ن˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘نا˘˘سسناو
مهتيمدآا نم مهدرجتو ، ةيميلعتلا

نأاف ،ءايوسسأا ارسشب اوسسيل مهنأاكو
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ج˘˘ها˘˘ن˘˘مو سسراد˘˘م˘˘لا
باو˘بأ’ا تح˘ت˘ف ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘نا˘سسن’ا م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘سساو
كÓسس’ا تزواجتو ةيراسضحلاو
ه˘يو˘˘سشت˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو ة˘˘كئا˘˘سشلا

تفسشك ، ىرسس’ا قحب سسمطلاو
ىرسس’ا قح˘ب ن˘ي˘ل˘ت˘ح˘م˘لا م˘ئار˘ج
سسوردلا لÓ˘خ ة˘ب˘ل˘ط˘لا لو˘ح˘ت˘ف،
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘ي’ا اود˘ح˘ت،ة˘ي˘˘نا˘˘سسنا
اودح˘ت ،ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا
ةينويهسصلا تافارخلاو ريطاسس’ا

ن˘م ىر˘˘سس’ا ءا˘˘سصقا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو
دق ،ةيلودلا تايقافت’او عئارسشلا
ةيموقلا نوناق ىلع ةبلطلا قوفت
ةيهاركلا لوقح ىلع ،يرسصنعلا

را˘˘سص ،ة˘˘ي˘˘سشا˘˘ف˘˘لاو بسصع˘˘˘ت˘˘˘لاو
. ةيرح لعف انسسرادم يف ميلعتلا
لو’ا ريسسأ’ا رسضح سسرادملا يف
ترسضحو ، يزاجح ركب دومحم
،يوانرب هم˘طا˘ف ى˘لوأ’ا ةر˘ي˘سس’ا

دجسسم˘لا ن˘م ،سسد˘ق˘لا ن˘م اوءا˘ج
،ة˘م˘يد˘ق˘لا ةد˘ل˘˘ب˘˘لاو ة˘˘سسي˘˘ن˘˘كلاو
تقلطنا ،سسرادملا سسارجأا اوعرق

عافدلا يف تاسضافتناو تاحيسص
ةيحور˘لا ا˘ن˘ت˘م˘سصا˘ع سسد˘ق˘لا ن˘ع
تا˘ن˘ب˘˘لاو د’و’ا ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلاو
نينطوتسسم˘لا نا˘ع˘ط˘ق نو˘ه˘جاو˘ي
ام ،ةيراعلا م˘هرود˘سصب دو˘ن˘ج˘لاو
درم˘ت˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ج˘لا اذ˘ه
ةدا˘ق ل˘ئا˘˘سست˘˘ي ؟فا˘˘خ˘˘ي ’  يذ˘˘لا
م˘ه˘نأا اود˘ق˘ت˘عا ن˘يذ˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
. ةركاذلاو خيراتلا ىلع اورسصتنا
سسنوي ميرك رسضح سسرادملا يف
تادعسس دمحأاو يثوغربلا لئانو
ناور˘˘مو سصي˘˘با˘˘ع˘˘ج˘˘لا ءار˘˘˘سس او

ي˘˘كبو˘˘سشلا داؤو˘˘فو، ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا
ديسسلا سساب˘عو سسو˘ط˘لا د˘م˘ح˘مو
فلخ نم اوءاج ،ةمعن وبأا ريمسسو
لا˘م˘˘ت˘˘كا اود˘˘ها˘˘سش ، تاد˘˘بؤو˘˘م˘˘لا

،سسراد˘م˘لا ي˘ف ة˘ير˘ح˘لا عور˘˘سشم
ةلادعلاو ناسسن’ا ةيناسسنا لامتكا
ةغ˘ل ،ةد˘يد˘ج ه˘غ˘ل ا˘ن˘ه ، ة˘ي˘نو˘كلا
ةغل ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا سضي˘ب’ا ر˘ح˘ب˘لا
،ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا تا˘سشار˘ف˘˘لاو ح˘˘م˘˘ق˘˘لا
تا˘مو˘سسر˘لا ،ة˘˘موا˘˘ق˘˘م ي˘˘نا˘˘غ’ا

، ة˘˘موا˘˘ق˘˘م ة˘˘كبد˘˘˘لا ،ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م
ءزج ميلعتلا ، ةمواقم ةديسصقلا
دو˘م˘سصلا تا˘نو˘كم ن˘م ي˘سسا˘سسأا

ناف ، ةيوه˘لا خ˘ي˘سسر˘تو رر˘ح˘ت˘لاو
ةو˘ق˘ف تو˘م˘لا و˘˘ه ن˘˘ج˘˘سسلا نا˘˘ك
ي˘ف . ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا حور ي˘˘ه ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ىرسس’ا ءادهسشلا رسضح سسرادملا
م˘ه˘نا˘ف˘˘كأاو م˘˘ه˘˘حاورأا تر˘˘سضح ،

رسضح ، درابلا تمسصلا رسسكناو
ي˘سشحو˘لا بيذ˘ع˘ت˘لا˘ب هو˘ل˘ت˘ق ن˘˘م
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ئار˘ج˘لا˘ب هو˘˘ل˘˘ت˘˘ق ن˘˘مو
هو˘بر˘سض ن˘م ر˘سضح ، ةد˘م˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

تاحاسسو فرغ يف توملا ىتح
ًايناديم هومدعأا نمو ، نوجسسلا

،تو˘م˘لا قر˘˘ف د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘ب˘˘كم
يف نوزجتح˘م˘لا ءاد˘ه˘سشلا ر˘سضح
تحت ن˘م او˘جر˘خ ،ما˘قر’ا ر˘با˘ق˘م
تر˘˘سضح ،نا˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لاو بار˘˘˘ت˘˘˘لا
سسرادملا ةبلط ،ةبئاغلا تازانجلا

رو˘˘هز ي˘˘كا˘˘ح˘˘ت ًارو˘˘˘هز او˘˘˘عرز
،ةز˘غ نو˘م˘ي˘ل˘ب ي˘حو˘تو ل˘ي˘ل˘˘ج˘˘لا
سسورد˘لا بي˘تر˘ت اودا˘عا ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا

م˘˘ل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘˘سش’ا او˘˘˘ع˘˘˘فرو
يف .ةايحلا ايحت :اوفتهو حاور’ا
ناقوط م˘ي˘هار˘با ر˘سضح سسراد˘م˘لا

رداقلا دبع خيسشلاو سسديب ليلخو
دو˘م˘ح˘مو ى˘م˘ل˘سس و˘باو ر˘ف˘ظ˘م˘لا
ن˘ي˘ع˘مو م˘ي˘˘هار˘˘با حو˘˘نو سشيورد
ديلوو يتيفلسسلا حجارو وسسيسسب
قيفوت رسضح ،سسنوي لسضافو ةقد
ف˘سصلا ة˘ب˘˘ل˘˘ط ع˘˘م ى˘˘ن˘˘غو دا˘˘يز
: رسشاعلا
يبعسش اي
ِدنلا دوع اي
يدنع يحور نم ىلغا اي
ِدهعلا ىلع نوقاب انإا
دويقو ة˘ناز˘نز˘لا باذ˘ع سضر˘ن ن˘ل
هنابسضقو ملظلا

ةياورلا ىلع اودر سسرادملا ةبلط
ةياور غوسص اوداعاو ةينويهسصلا

ن˘مز˘لا د˘ي˘حو˘تو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
حبسصيل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا يرر˘ح˘ت˘لا

ط˘بر˘ي ًا˘ي˘م˘كار˘ت ا˘ي˘˘فر˘˘ع˘˘م ًا˘˘ن˘˘مز
تاذ˘˘لا˘˘ف ،رو˘˘سضح˘˘لا˘˘ب با˘˘ي˘˘غ˘˘˘لا
ةينطولا ةيوهلا رسصانع ،تكرحت
هنا ،نوكسسلا نم تكرحت ةيفاقثلا
لوقعب ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘نا

او˘م˘سسق ن˘يذ˘لا سسراد˘م˘لا ة˘ب˘˘ل˘˘ط
ةعارزو رجحلاو ملقلا نيب مهتقو
ةبلطلا .ةنطاوملا سضرا يف درولا
توسص ىل˘ع ن˘ي˘ف˘قاو نو˘ف˘ط˘سصي
نيطسسلف ةبلط ،ينطولا ديسشنلا
وا ي˘بر˘˘ح ر˘˘كسسع˘˘م ي˘˘ف او˘˘سسي˘˘ل
يف يغل˘ت ةد˘قا˘ح ة˘ي˘ن˘يد ة˘سسرد˘م
اوسسي˘ل ،ن˘ير˘خ’ا دو˘جو ا˘ه˘سسورد
ةرو˘ط˘سس’ا ه˘م˘كح˘ت و˘˘ت˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف
ة˘ب˘ل˘ط ،ة˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب˘˘لاو قÓ˘˘غ˘˘ن’او
نوز˘ي˘م˘ت˘يو نو˘عد˘ب˘ي ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف
نود˘سصح˘ي ،ًا˘ي˘˘قÓ˘˘خاو ًا˘˘ي˘˘نا˘˘سسنا
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ز˘ئاو˘ج˘˘لا
ةبلطلا امنيب ،يفاقثلاو يناسسن’ا
اورا˘سص ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا

ر˘سشب˘لا حاورا نود˘سصح˘ي ًادو˘˘ن˘˘ج
م˘˘ه˘˘م˘˘ئار˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘يو
،ةيموقلا ة˘م˘سسو’او ن˘ي˘سشا˘ي˘ن˘لا˘ب
لفتحي ملاعلا نا نوفرعي ةبلطلا
،ناسسن’ا قوقحل يملاعلا مويلاب
هاد˘سص ل˘سصي م˘ل يذ˘لا لا˘ف˘ت˘˘ح’ا
ةيغاط ةوق دجوي ،نيطسسلف ىلا
ل˘ت˘ق˘لا˘ب ا˘ن˘ه نا˘سسن’ا د˘˘ه˘˘ط˘˘سضت
ةرمتسسملا تاكاهتن’او نجسسلاو
 .ةجهنمملا

لمتكا ،بÓطلا رسضح مويلا اذه
ز˘˘˘جاو˘˘˘ح˘˘˘لا اوزوا˘˘˘ج˘˘˘ت ،سسرد˘˘˘لا
تا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘كم˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘لا
تاءادت˘عا اوزوا˘ج˘ت ،ة˘ي˘ت˘ن˘م˘سس’ا
حابتسسملا توملاو نينطوسستملا

،ة˘سسرد˘م˘لا او˘ل˘سصو ،ة˘ظ˘ح˘ل ل˘˘ك
اوراسسو مهمÓقاو مهبئاقح اولمح
تا˘ها˘ج˘تاو م˘ه˘بو˘ل˘ق عا˘ق˘يا ى˘ل˘ع
ةا˘ي˘ح˘لا خا˘ن˘م او˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،حا˘˘ير˘˘لا
،لÓ˘ت˘ح’ا تح˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ناو ،دغلا ىلا نوبهاذ مهنا اوملعت
ت’’دو ى˘ن˘ع˘م ا˘ه˘ل ة˘ي˘ح˘سضت˘˘لا
يعو ديلوت ،ةد’ولا ةيلمع هبسشت
ةرح ةيناسسنا لجا نم ديدج يفاقث
مÓحا مويلا اذه ،يعامج سسحو
دعت مل ،اركبم تظقيتسسا ةبلطلا

ميلعتلا ،بايغلا يط وا ةرداسصم
.انطو عنسصي

ةوقلا ةفاقث ةهجاوم يف ةيرحلا ةفاقث ...سسرادملا يف ىرصسأ’ا
عقارق ىسسيع :ملقب

ىر˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تد˘˘˘ّكأا
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لا نأا˘˘ب ،ن˘˘يرّر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
نوناعي «نومادلا» ي˘ف ن˘ير˘سصا˘ق˘لا

ديازت لظ يف ةبعسص عاسضوأا نم
اهسسرامت يت˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا م˘ج˘ح
تلقنو .مهّقحب لÓتح’ا تاطلسس
بق˘ع ،ىر˘سسأ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
لّثممل تاداهسش ؛لقتعملل اهترايز
دمحم ريسسأ’ا نيرسصاقلا ىرسسأ’ا
ن˘˘ير˘˘سصا˘˘ق ىر˘˘سسأاو ي˘˘˘ن’و˘˘˘ج˘˘˘لا
لÓ˘خ م˘ه˘ب ل˘ي˘كن˘ّت˘˘ل˘˘ل او˘˘سضّر˘˘ع˘˘ت

ق˘ي˘ق˘ح˘ّت˘لاو لا˘ق˘ت˘ع’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهزاجتحا لÓخ ًاسضيأاو ،فيقوّتلاو
.مكاحملا ىلإا مهلقنو نوجّسسلا يف
زر˘بأا نأا ي˘ن’و˘ج˘لا ر˘ي˘˘سسأ’ا د˘˘ّكأاو
ىر˘˘˘سسأ’ا ّق˘˘˘ح˘˘˘ب تا˘˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
ي˘ه «نو˘ماد˘لا» ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘سصا˘˘ق˘˘لا

ىلإا لقت˘ع˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع
،«ةطسسوبلا» ةبر˘ع ر˘ب˘ع م˘كا˘ح˘م˘لا

لÓخو ،مايأا ةثÓث قرغتسست يتلاو
ىر˘سسأ’ا سضّر˘ع˘˘ت˘˘ي ة˘˘ل˘˘حّر˘˘لا كل˘˘ت

ن˘ي˘ي˘ئا˘ن˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ج˘˘ّسسلا ءاد˘˘ت˘˘ع’
بّر˘سضلا˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

ىلإا ةفاسضإ’اب ،مهتاينتقم ةقرسسو
،«نوسشحنلا» عم˘ق˘لا تاّو˘ق ءاد˘ت˘عا

تاءادتع’ا كلت رخآا نأا ىلإا ًاريسشم
«ةلمرلا» لقتعم يناّجسس ءادتعا وه
ة˘ّت˘سس ى˘ل˘ع «نو˘سشح˘˘ن˘˘لا» تاو˘˘قو
مهت˘لوا˘ح˘م د˘ع˘ب ن˘ير˘سصا˘ق ىر˘سسأا
،ةقورسسملا مهتا˘ي˘ن˘ت˘ق˘م عا˘جر˘ت˘سسا

ةماسسأا :ىرسسأ’ا ء’ؤوه نم فرعو
،ةفيلخ دم˘حأا ،ي˘نو˘ل˘ج˘ع رو˘ن ،ه˘ط
.سسابرد يدعو ةسشتنلا معنملا دبع
61) ينولجع رون ناريسسأ’ا ىورو

نم ،(ًاماع61) ةفيلخ دمحأاو ،(ًاماع
ءاد˘ت˘ع’ ا˘سضّر˘ع˘ت ا˘م˘ه˘ّنأا ،سسد˘˘ق˘˘لا
ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تاّو˘˘ق
ن˘م ا˘م˘ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
خيراتب طافعسش مّيخم يف عراّسشلا

ذإا ،يسضاملا رب˘م˘ت˘ب˘سس /لو˘ل˘يأا92
دي˘ي˘ق˘تو ًا˘سضرأا ا˘م˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت˘ب تما˘ق
ا˘م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع لا˘˘ي˘˘ه˘˘ن’او ا˘˘م˘˘ه˘˘يدا˘˘يأا
يد˘˘˘يأ’ا˘˘˘ب حر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا بر˘˘˘ّسضلا˘˘˘˘ب
،ةبكرملا ىلإا ام˘هّر˘جو ة˘ح˘ل˘سسأ’او
د˘ن˘عو ه˘ّنأا ة˘ف˘ي˘ل˘خ ر˘سصا˘ق˘لا ن˘ّي˘بو
ة˘˘طر˘˘سش ز˘˘˘كر˘˘˘م» ى˘˘˘لإا ه˘˘˘لو˘˘˘سصو
دار˘فأا د˘حأا نإا˘ف ؛«بو˘ق˘ع˘˘ي ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا
طا˘˘˘˘˘بر ّكف˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘ّسشلا

،ه˘˘ب ه˘˘ق˘˘ن˘˘˘خ ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘مو ه˘˘˘ئاذ˘˘˘ح
ة˘لوا˘ح˘م˘ب ر˘سصا˘˘ق˘˘لا ّدر ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع˘˘ف
يطرّسشلا دي ىلع هنانسسأاب سضبقلا

ةع˘ب˘سس ر˘سضح ؛ه˘سسف˘ن ن˘ع عا˘فّد˘ل˘ل
هتيبثتب اوماق ،نورخآا ةطرسش دارفأا

ليسسملا زاغلا ّسشرو هتبقر ّدسشو
اهقÓغإا دعب ة˘فر˘غ˘لا ي˘ف عو˘مّد˘ل˘ل
ى˘˘لإا ىّدأا ا˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ل م˘˘ه˘˘تردا˘˘˘غ˘˘˘مو
لا˘ع˘˘ّسسلاو قا˘˘ن˘˘ت˘˘خ’ا˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا
نار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسأ’ا را˘˘˘˘˘سشأاو .د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سشلا
ىلإا ةفيلخو ي˘نو˘ل˘ج˘ع نار˘سصا˘ق˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ز˘كر˘م ي˘ف ا˘ع˘ب˘˘ق ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا

(63) ةّدمل «ةيبوكسسملا» فيقوتو
بيذعّتلل ًاسضيأا اسضّرعت هيفو ،ًاموي
امهسضّرعت ىلإا ةفاسضإ’اب ،لزعلاو
تاو˘˘ق يد˘˘يأا ى˘˘ل˘˘ع بيذ˘˘˘ع˘˘˘ّت˘˘˘ل˘˘˘ل
ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن لÓ˘خ «نو˘سشح˘˘ن˘˘لا»
ىد˘˘˘حإا تب˘˘˘ّب˘˘˘سستو ،م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةفيلخ ريسسأ’ا ةباسصإاب تاءادتع’ا
حسضوأاو .هسسأار ي˘ف ق˘ي˘م˘ع حر˘ج˘ب

61) نبل وبأا مÓسسلا دبع ريسسأ’ا
ذنم لقتعملاو ،سسدقلا نم ،(ًاماع
لوأ’ا نير˘سشت /ر˘بو˘ت˘كأا3 خ˘يرا˘ت
ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘˘نأا ،ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،ًا˘مو˘˘ي (42) ةّد˘م˘ل «ة˘ي˘بو˘كسسم˘لا»
برّسضلاب بيذع˘ّت˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف سضّر˘ع˘ت
«نوسشحنلا» دارفأا ماق اميف ،لزعلاو
روسضحل هلقن لÓخ هيلع ءادتع’اب
كلذو ،م˘كا˘ح˘م˘لا تا˘سسل˘˘ج ىد˘˘حإا
د˘ن˘عو ،ه˘يد˘ي ى˘ل˘ع دا˘ف˘سصأ’ا ّد˘سشب

اوّدر ،ملأ’ا ةّدسشل ا˘ه˘ئا˘خرإ’ ه˘ب˘ل˘ط
ةّدع طئا˘ح˘لا˘ب ه˘سسأار م˘طر˘ب ه˘ي˘ل˘ع
ًارسصاق (74) نأا ىلإا راسشي .تاّرم
،«نوماد˘لا» ل˘ق˘ت˘ع˘م ي˘ف نو˘ع˘ب˘ق˘ي

اميف ،سسدقلا ةنيدم نم مهتيبلاغ
وح˘ن لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي
 .رسصاق (002)

نيرّرحملاؤ ىرسسأ’ا نؤؤوسش ةئيه

«نومادلا» يف نيرصصاقلا ّقحب تاكاهتن’ا مجح ديازت
ىنيطسسلفلا ريسسأ’ا يدان
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ايموي تايافنلا نم انط055 جاتنا

نارهوب ةيلزنملا تايافنلل ةيئاوششع ةغرفم78 ءاشصحإا

 ةيعانسصلا ةقطنملا يف ةريظحلا ءÓخإاب يئاسضق مكح ىلع ءانب

راردأاب ةريظح نع ثحبت يرشضحلا لقنلا ةشسشسؤوم

301 ط˘˘˘˘بر سسمأا لوأا م˘˘˘˘ت
يناكسسلا ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب ن˘كسسم
ى˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا
دياقوب ةيدل˘ب˘ب «ط˘ي˘طاو˘ب˘لا»
زاغ ة˘كب˘سشب (تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت)
ىلع فر˘سشأا ثي˘ح ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
لÓخ ةي’ولا يلاو ةيلمعلا

د˘يد˘ع˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز
تايدلبب ةيومنتلا عيراسشملا
.ةيرهزأ’ا ةرئاد
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘˘م˘˘˘سشو
قودن˘سص ن˘م˘سض ة˘جرد˘ن˘م˘لا
ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا
زاجنا ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
ة˘كب˘˘سش ن˘˘م م˘˘ل˘˘ك71.51
يتلاو يعيبطلا زاغلا عيزوت
ردق يلام فÓغ اهل دسصر
رانيد نو˘ي˘ل˘م2.02 و˘ح˘ن˘ب

ط˘˘بر ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت نأا˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
ةقاطلا هذهب دحاولا نكسسملا
012 يلاوح تغلب ةيويحلا
تاحورسشلا قفو ،رانيد فلأا
زاهج˘لا لوؤو˘سسم˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا
.ةي’ولل يذيفنتلا

بق˘˘تر˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ن˘م لوأ’ا ي˘سساد˘˘سسلا لÓ˘˘خ
نم ديزأا طبر ةيراجلا ةنسسلا

اعمجت21 ربع نكسسم037
تا˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ي˘ف˘يرو ا˘˘ير˘˘سضح
،ءاعبرأ’او دياقوبو ةيرهزأ’ا
.ةقاطلا ةيريدم ىلإا ادانتسسا

يلاولا دكأا رخآا ديعسص ىلعو
هذ˘ه لÓ˘خ ي˘نا˘ف˘ع˘لا ح˘لا˘سص
ةرور˘˘˘سض» ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز˘˘˘˘لا
لاغسشأ’ا ةريتو نم عيرسستلا
ةعسسب ةيوناث زاجنا عورسشمب

ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م008
نوكت ىتح ديا˘قو˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب

عم ذيمÓتلا لابقتسس’ ةزهاج
لبق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا

0202/1202.»
عور˘سشم˘ل ه˘ت˘ن˘يا˘˘ع˘˘م ىد˘˘لو
يراوج يسضاير بعلم زاجنا

بسشع˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘م
راود˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سص’ا
ءاعبرأ’ا ةيدلبب «تايفسصلا»
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا لوؤو˘سسم˘لا دد˘˘سش
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘ع لوأ’ا
لا˘˘˘جآ’ا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘سض»
اذه دي˘سسج˘ت ي˘ف ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا
ديفتسسيسس يذ˘لاو عور˘سشم˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه با˘ب˘سش ه˘ن˘˘م
«.ةيئانلا ةيفيرلا

ةرايز˘لا تن˘م˘سضت ةرا˘سشإÓ˘لو
كلذ˘ك ي˘لاو˘ل˘ل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لا

عورسشم زاجنا ةريتو ةنياعم
راود˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت
يئ’ولا قيرط˘لاو رو˘كذ˘م˘لا

ةفاسسم ىلع طبارلا2 مقر
بق˘تر˘˘ي يذ˘˘لاو م˘˘ل˘˘ك9.2
ابيرق هدي˘سسج˘ت ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

زي˘ح ع˘سضو ى˘ل˘ع فار˘سشإ’او
ةعسسب يئام ناز˘خ˘ل ة˘مد˘خ˘لا

سسف˘ن˘ب بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م052
د˘سسج˘م˘لا ي˘ف˘ير˘لا ع˘م˘ج˘ت˘˘لا

ط˘˘˘بر ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض
ءاملاب ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ةعباتم ىلا ةفاسضا بورسشلا

ةسسارد عورسشم لوح سضرع
ةباغب يحايسس عقوم ةئيهتو
 .دياقوب ةيدلبب «رتنع نيع»

ب .ع

«طيطاوبلا» يفيرلا عمجتلاب عقت
تليشسمشسيتب زاغلا ةكبششب نكشسم301 طبر

ة˘كب˘سشب ط˘بر˘لا ل˘ي˘غ˘سشت م˘ت
ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا

ةتسشمب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع0011
ةيدل˘ب ي˘ف ي˘مو˘سسأا فار˘سش’
لا˘م˘سش ة˘ع˘قاو˘لا مÓ˘سس د’وأا

.ةنتاب ةي’ولا ةمسصاع برغ
ديرف،ةنتاب ةي’و يلاو دكأاو
ىلع فرسشأا يذلا ،يدمحم
ةكبسشل ةمد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو
ةحرف طسسو يعيبطلا زاغلا

اوناع نيذلا ناكسسلل ةريبك
ةفورعم ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك
بناج ىلإا ،سصراقلا اهئاتسشب
لاغسشأا قÓطنا ةراسشإا ءاطعإا
د’وأا ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘م ة˘ع˘سسو˘ت
يعيبطلا زاغ˘لا ةدا˘م˘ب مÓ˘سس
هذه نأا ،ة˘ل˘ئا˘ع753 ةدئاف˘ل
ءاسضقلا اهنأاسش نم عيراسشملا

ىلع دياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا ى˘ل˘ع
نامسضو ةيويحلا ةقاطلا هذه
بارت ربع اهب عسسوأا ةيطغت
ح˘لا˘سصم نأا ار˘ي˘سشم ،ة˘ي’و˘لا
ذا˘خ˘تا ى˘لإا تد˘م˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا

و تاءار˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ن˘م ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ت’ا˘ج˘˘م˘˘لا
نطاوملاب ديعب نم وأا بيرق
هت˘سشي˘ع˘م فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘تو
اميسس’ ،هت’اغسشناب لفكتلاو
ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘تدا˘˘م˘˘ب ط˘˘بر˘˘لا

ن˘م ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا زا˘غ˘˘لاو
.تايولوأ’ا

ةي’ولا نأا قايسسلا يف ادكؤوم
لاجم يف ازيمم اومن تققح
ط˘˘بر˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأ’ا ل˘˘سضف˘˘ب
ا˘ه˘ت˘سصسصخ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
جماربلا فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘لود˘لا
ةيمنتلاب سضوهنلل ةيعاطقلا
طبرلا ةبسسن تعفترا ثيح،
.ةئاملاب68 ىلإا ةداملا هتهب

طبر تايلمع ةدع نأا املع
زا˘ج˘نإ’ا د˘ي˘ق ي˘ه ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم
ىلع لاغسشأ’ا برتقت ىرخأاو
امم ،اهاوتسسم ىلع ءاهتن’ا
ز˘ي˘ح زا˘غ˘لا لو˘خد˘ب ح˘˘م˘˘سسي
ىر˘خأا لزا˘ن˘م ى˘لإا ة˘مد˘˘خ˘˘لا
 .ىرخأا تايدلبب
زا˘˘غ˘˘لا غو˘˘ل˘˘ب نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
ةي’ولا نم ةيئانلا قطانملل
دو˘ه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت ةر˘م˘ث ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةيطغتلا ةبسسن عفرب تحمسس
بلغأا يف ةئاملاب001 ىلإا
.ةي’ولا تايدلب
لوؤو˘سسم˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
لوأا فرسشأا ةي’ولاب لوأ’ا
ز˘˘ي˘˘˘ح ع˘˘˘سضو ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا
د˘يوز˘ت عور˘سشم˘ل ة˘مد˘خ˘˘لا

زاغ˘لا ةدا˘م˘ب ن˘كسسم608
،رازجلاو ةكيربب يعيبطلا

سضي˘ف ،ن˘يد˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ح
،رذ˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ت˘˘˘سشم ،سشب˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشمو كرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م د’وأا

عورسشم بناج ىلإا ،حادق’
ةدامب نكسسم632 ديوزت
حار˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘ب ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
.ةكيربب لامجلا

أا.يئامهم

 رازجلاؤ ةكيربب ةلئاع608 ديؤزت
ةنتاب يف مÓشس د’وأاب يعيبطلا زاغلا نم ديفتشست ةلئاع0011

ةيلزنملا تايافنلا رييسستل يهيجوتلا ططخملا نم لؤأ’ا ءزجلل ادانتسسا ،ةيئاوسشع ةغرفم78 نارهؤ ةيدلب مسضت
.ةي’ولا رقمب صسمأا لؤأا هميدقت مت يذلا ،نارهؤ ةي’ول ةلثامملاؤ

ططخملل لوأ’ا ءزجلا سصخيو
تايافنلا ر˘ي˘ي˘سست˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
،ةلثامملا تايافن˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م هزا˘˘ج˘˘نا م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا
عسسوتلا متي امثير ،نارهو ةيدلب
تايافن˘لا ر˘ي˘ي˘سست لا˘ح سضر˘ع˘ل
.ةي’ولا تايدلب عومجم يف
ديدعلا ةسساردلا هذه تفسشكو
ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ت’Ó˘˘˘ت˘˘˘خإ’ا ن˘˘˘م
ةيدلب ىوتسسم ىل˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘لا

سسا˘˘كع˘˘نا ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ،نار˘˘هو
ريسشي امم ،ةئيبلا ىلع يبلسس
055 جتنت نارهو ةيدلب نأا ىلإا

68 نأاو ايموي تايافنلا نم انط
متي مجحلا اذه نم ةئاملا يف
عيمجتلا ناوعأا فرط نم هعفر
ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ة˘ئا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف41و
.مويلا يف انط77 يأا ةعيبطلا

نم ماثللا سضرعلا طيمي امك
ريبك لكسشم ىلع ىرخأا ةهج
سسكعت ’ يتلا ماقرأ’ا وهو ’أا

ى˘ل˘عو ع˘قاو˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘ب˘˘لا˘˘غ
ة˘˘سسارد نا˘˘ف لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
نارهو ةيدلبل ةينطولا ةلاكولا
انوع8733 ـل بتاور ع˘˘˘فد˘˘˘ت
دكؤوي امن˘ي˘ب ،تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج˘ل
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر
244 ىوسس دجوي ’ هنأا يدلبلا

.ناديملا يف Óماع
ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ي˘˘لاو˘˘لا دد˘˘سشو
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا يذ˘˘˘لا ،يوÓ˘˘˘ج
رو˘˘سضح˘˘˘ب ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا سضر˘˘˘ع
نيكراسشملا نيلعافلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،نارهوب تايا˘ف˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف
ديدح˘ت˘ل ة˘ن˘ج˘ل بي˘سصن˘ت ى˘ل˘ع
ناو˘عأÓ˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا
تايافنلا عمج ىلع نيلوؤوسسملا
نم هنأا احرسصم ،نارهو ةيدلبب
نمو عاطقلا ريهطت يرورسضلا

6392 كانه نأا لو˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ
نود م˘هرو˘جأا نو˘ق˘ل˘˘ت˘˘ي ا˘˘نو˘˘ع
.مهب طونملا لمعلاب مايقلا

ةينطولا ةلا˘كو˘لا ل˘ث˘م˘م ر˘كذو
يذلا ،رسصانم دمحم ،تايافنلل
نارهو ةيدلب نأا ،ةسساردلا مدق
ة˘ير˘سشب ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ةيلزنملا تايافنلا عمجل ةيدامو
كانه نأا اتف’ ،حيحسص لكسشب
اهتئبعت مت تانحاسشلا نم تائم
موق˘ت ا˘ه˘ن˘كل ع˘م˘ج˘لا ل˘جا ن˘م
’دب ايموي ةدحاو ةرم بوانتلاب
مجح نم اءزج أÓمتو نيترم نم
ناو˘عأا نأاو ط˘ق˘˘ف تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا
تاعاسس6 بتاور م˘ه˘ل ع˘˘فد˘˘ت
يف نولم˘ع˘ي م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ا˘ي˘مو˘ي
32و ن˘ي˘ت˘عا˘سس ةد˘˘م˘˘ل ع˘˘قاو˘˘لا
.لدعملا يف ةقيقد
يلاولا هجو ،ىرخأا ةهج نمو
يذيفن˘ت˘لا هزا˘ه˘ج˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

طغسضل ةيلاقتنا زكارم ءاسشنإ’
زكارم ىلإا اهلقن لبق تايافنلا
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘˘لا
لقن اهي˘ف م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا˘ب
قيرط نع اهطغسضل تايافنلا
اهماجحأا نم ليلقتلا ةيغب ت’آا
مدرلا زكارم ىلإا لوسصولا لبق
سضفخ يف كلذ مهاسسيو ينقتلا
.تايافنلا عمج ةفلكت

،تايافنلا نيمثتب قلعتي اميفو
لداعي ام نع ةسساردلا تفسشك
كيتسسÓبلا نم رانيد رايلم2
قرولا نم را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م4.1و
اهمدر متي (نوطركلا) ىوقملا
.ينقتلا مدرلا زكارم يف
موسسرلا ليسصحت سصخي اميفو
نيبت ،ةي˘لز˘ن˘م˘لا ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘فر
ى˘˘سصقأ’ا د˘˘ح˘˘لا نأا ة˘˘سسارد˘˘˘لا
نأا نكمي ةبير˘سضلا ل˘ي˘سصح˘ت˘ل
رايلم3.1 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘˘سصي
نأا اميف نارهو ةيدلب يف رانيد
ايلا˘ح رد˘ق˘ت ل˘ي˘سصح˘ت˘لا ة˘ب˘سسن
.رفسصل ىوتسسمب
يلاولا حرتقا ،نأاسشلا اذه يفو
هذ˘˘ه جاردإا ن˘˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا
ءابرهكلا ريتاوف يف ةبيرسضلا
د˘ه˘ع˘ت حار˘ت˘قا و˘هو ها˘ي˘˘م˘˘لا وأا
.لوأ’ا ريزولا ىلع هسضرعب
،ىرخأ’ا موسسر˘لا سصو˘سصخ˘بو
را˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

يوÓ˘ج ه˘جو ،ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
ءدبلل ةئيبلا ةير˘يد˘م˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةنجل ربع ةيعانسصلا تادحولاب
.ةعانسصلا ةيريدم عم ةطلتخم
01 ة˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سضت˘˘˘˘تو

كراد˘ت ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م تا˘ي˘سصو˘˘ت
اذ˘كو ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

تايافنلل لسضفأا رييسست نامسض
 .نارهو ةيدلبب

لا˘˘م˘˘˘ع بار˘˘˘سضإا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ي
ير˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م
راردأا˘˘˘ب ير˘˘˘سضح˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشو
يأا زورب نود يناثلا هعوبسسأ’
ل˘˘ح˘˘ل نآ’ا د˘˘ح˘˘˘ل تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م
ةرادإا ن˘ي˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘ل˘كسشم˘لا
.يبنجأا لماعتمو ةسسسسؤوملا

ىلع بارسضإ’ا مي˘ظ˘ن˘ت ي˘تأا˘يو
يئا˘سضق م˘كح رود˘سص ة˘ي˘ف˘ل˘خ
تÓفاحلا ةريظح رقم ءÓخإاب
راردأاب ةي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
لسصح يبنجأا لماعتم حلاسصل

ةريظح˘لا ة˘ي˘كل˘م ق˘ئا˘ثو ى˘ل˘ع
نم م˘غر˘لا˘ب كلذو8102ةنسس
ا˘ه˘طا˘سشن ة˘سسسسؤو˘م˘لا ةر˘سشا˘ب˘م
اه˘تزا˘ي˘ح د˘ع˘ب تر˘م تاو˘ن˘سسل
نوقئاسسلا سضفر يتلا ةريظحلا

تÓفاحلا نم اهئÓخإا لامعلاو
ةلفاح71ا˘˘˘˘هدد˘˘˘˘ع غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

ايسصخسش راردأا يلاو نيدسشانم
ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا ةرازوو

.ةلكسشملا
لوهجم˘لا ر˘ي˘سصم˘لا ل˘ظ ي˘ف

نمو ةسسسسؤوملا ههجاوت يذلا
لقنلا ةكرحو Óماع08 اهلÓخ
ير˘سضح˘لا ه˘ب˘˘سشو ير˘˘سضح˘˘لا
ةد˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت ثي˘˘˘ح ،راردأا˘˘˘ب

هاجتاب2102 ذنم لقن طوطخ
ىربكلا ةين˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ةنيدملاو ةد˘يد˘ج˘لا نÓ˘ي˘ن˘ي˘ت˘ك
ريبكلب دمحم خيسشلا ةديدجلا
ق˘طا˘ن˘م اذ˘كو ع˘بر˘بو م˘˘يد˘˘قوأا
نقارمأا يرسصقك ةيرسضح هبسش
راردأا ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا نÓ˘ي˘ن˘ي˘تو
ة˘˘ير˘˘˘سضح ه˘˘˘ب˘˘˘سش ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘مو
رارغ ىلع ةرواجملا تايدلبلاب
يدا˘فو˘بو ةدو˘˘ب˘˘ب رو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
يد˘ي˘˘سس ة˘˘يواز ط˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب
سصفحب د’وأا رمات ينب يركبلا

يميت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ن˘ياو ة˘يد˘ه˘مو
يف ةداح ةمزأا نأا ينعي ام وهو
تناك يتلا لقنلا لئاسسو ةرفو

.ةنكاسسلا مامأا حيرم لقن رفوت
لا˘م˘ع ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك

نأا نيقئاسسلا مهن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ى˘ل˘ع تر˘ثأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا هذ˘˘ه
لازت’ يتلا ةسسسسؤوملا ةموميد
فدهب اهل ةر˘ي˘ظ˘ح ن˘ع ثح˘ب˘ت
يف تÓفا˘ح˘لا ة˘نا˘ي˘سصو ن˘كر
ةرادإاو ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م فور˘˘˘˘ظ
د˘˘سشا˘˘ن˘˘ت مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةرورسضب ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةريظح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ل˘ح دا˘ج˘يإا

لمعلا ةرسشا˘ب˘م ة˘ي˘غ˘ب ة˘م˘ئÓ˘م
ةديج ةيموم˘ع ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘تو
.نينطاوملا مامأا

مت هنأا رابخإ’ا رخأا بسسحبو
ةر˘ي˘ظ˘ح ي˘ف تÓ˘فا˘ح˘لا ن˘˘كر
ةنيدم˘ب ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه˘لا حر˘سسم
دا˘ج˘يإا ن˘ي˘ح ي˘لإا ا˘ت˘قؤو˘˘م راردأا

نم ةسسسسؤوم˘ل˘ل ة˘م˘ئاد ةر˘ي˘ظ˘ح
  .تاطلسسلا لبق

مسساقلب يفيرسشوب

ج.صسنأا

تÓحم7 ةبقارم لÓخ نم
ةنيدملا طسسؤ نيقوسسب طقف

زجحي نمأ’ا
نم اراطنق16.11
ءاششحأ’او موحللا
ةنيطنشسقب ةدشسافلا
ين˘طو˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
موحللا نم اراطنق11 نم رثكأا
نم ةيمك اذكو ءاسشحأ’او ءاسضيبلا
ةنيدمب ن˘ي˘قو˘سسب كلذو كا˘م˘سسأ’ا
مÓعإ’ا ةي˘ل˘خ بسسح ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
حسضوأاو.ةي’ولا نمأ’ لاسصت’او
،ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا تاذ ن˘˘م لوأا مزÓ˘˘م˘˘لا
ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم نأا ي˘˘ق’ز سسرا˘˘ف
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب ر˘سشا˘ع˘لا ير˘سضح˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب تما˘˘ق
نيقوسسب نيتي˘ل˘م˘ع ي˘فو ةرا˘ج˘ت˘لا
ز˘ج˘ح˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو˘ب نا˘ع˘ق˘˘ي
نم غلك06و اراطنق11 فÓتإاو
اذكو ءاسشحأ’او ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا

ةحلاسص ريغ كامسسأ’ا نم غلك11
تاذ فا˘˘˘˘˘˘˘سضأاو.كÓهتسسÓل
تمت ىلوأ’ا ةيلمعلا نأا ردسصملا

ةيراجت تÓحم7 ةبقارم لÓخ
ن˘ع تر˘ف˘سسأا د˘قو ،مو˘ح˘ل˘لا ع˘ي˘ب˘ل

نم غ˘ل˘ك004 فÓ˘˘تإا و ز˘˘ج˘˘ح
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا

ةاعارم نود عيبلل ةسضورعم تناك
ةح˘لا˘سص ر˘ي˘غو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘سش
ةيلمعلا تلمسش اميف. كÓهتسسÓل
ايراجت Ó˘ح˘م21 ةبقارم ة˘ي˘نا˘ث˘لا
زجح ن˘ع تر˘ف˘سسأا مو˘ح˘ل˘لا ع˘ي˘ب˘ل
موح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك067 فÓ˘˘تإاو
نم غلك11 ىلإا ةفاسضإ’اب ءاسضيبلا
تنا˘ك نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب كا˘˘م˘˘سسأ’ا

ةا˘عار˘م نود ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضور˘˘ع˘˘م
ةح˘لا˘سص ر˘ي˘غو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘سش
زجح مت دقف ريكذتلل.كÓهتسسÓل
موحللا نم اراطنق16.7 نم رثكأا
ةحلا˘سص ر˘ي˘غ ءا˘سشحأ’او ءا˘سضي˘ب˘لا
ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
علطم ةنيطن˘سسق˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا
.يراجلا عوبسسأ’ا

ز.حلاسص
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836209ددعلا ^1441 ىلؤأ’ا ىدامج61ـل قفاوملا0202 يفناج11تبسسلايلحم
ةيدلب21 ربع رسشتنت

ناشسملتب ...سشعتنت ةيفيرلا ةحايشسلا
ةيسضاير ةيعمجؤ قيرف73 ةدئافل

ميتنشس رايلم4 نم رثكأا سصشصخت ةديلبلا ةيدلب
 ةيزيفحتلا تادعاشسملا نم

سشو˘˘˘˘˘كب سسمأا لوأا فر˘˘˘˘˘سشأا
ة˘˘ق˘˘˘فر،راردأا ي˘˘˘لاو ،و˘˘˘م˘˘˘ح
ةي’ولل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

يمÓعإ’ا مويلا حاتتفا ىلع
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
نم مظن يذلا راردأاب ةئسشانلا

تاسسسسؤو˘م˘لا ة˘ل˘ت˘سشم فر˘ط
.راردأا ةنسضحم
˘مو˘ي˘لا تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف تم˘˘ظ˘˘ن
رقمب ىدت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘مÓ˘عإ’ا
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
،راردأا ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
يف نيبغارلا فيرعت فدهب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ءا˘˘˘سشنإا

عور˘˘سشم ءا˘˘سشنإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك
ريوطت ىلإا كلذكو ،حجان
م˘تو ،ةأا˘سشن˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
سضرعم ميظنت ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ةرا˘ق˘˘ف˘˘لا ة˘˘قورأا˘˘ب
                                          .ىدتنملا عوسضومب

      نمحرلادبع ‘اولب

 «ةنسضحم» تاسسسسؤوملا ةلتسشم هتمظن
يلاولا هيلع فرسشأاؤ

ىدتنمب فيرعتلل يمÓعإا موي
راردأاب ةئششانلا تاشسشسؤوملا

دراوملا نيمثت ىلإا حومط عم9102 ةنسس لÓخ ةيقيقح ةيكيمانيد ناسسملت ةي’ؤ يف ةيفيرلا ةحايسسلا تدهسش
ترداب يذلا نوتيزلا ةرجسش قيرط عؤرسشم جردني ،روظنملا اذه نمسضؤ .ةمادتسسم ةيلحم ةيمنت قيقحتل ةيلاحلا

.رئازجلا يف ةيفيرلاؤ ةيعارزلا ةيمنتلل ةيجذومنلا تايلمعلا جمانرب نمسض ،يسضاملا ماعلا ناسسملت ةقحلم هب

ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تسصسصخ
نم ميتنسس رايلم4 نم رثكأا
ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو قر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت˘ل
م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن
بسسح ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘سضا˘ير˘˘لا

نب دومحم ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر
. طوزع
ى˘ل˘ع طوز˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘سضوأاو
يدا˘ن˘ب م˘˘ي˘˘قأا ل˘˘ف˘˘ح سشما˘˘ه
هذ˘ه ع˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسور˘˘ف˘˘لا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب نا تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ا˘فÓ˘غ تسصسصخ ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةعبرأا نم رثكأاب ردقي ايلام
ىلع هتمسسق و ميتنسس رايلم
ةيسضاير ةيعمجو قيرف73
فلتخم نم ةي’ولاب ةطسشان
ا˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل تا˘سصسصخ˘ت˘˘لا

ربكأا تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب ى˘ل˘ع
زو˘ف˘لاو ج˘ئا˘ت˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
ة˘ي˘ن˘طوو ة˘ي˘ل˘ح˘م با˘˘ق˘˘لأا˘˘ب
.ةيملاعو
نإا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ لا˘˘˘قو
تايعم˘ج˘لاو قر˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا

نم تدافتسسا ةديلبلا ةي’و
ةيزيفحتلا تادعاسسملا هذه
وأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘يأا سصق˘˘ت م˘˘لو
لوؤوسسملا تاذ دكأاو.قيرف
تادوهجم لذبت ةلودلا نأا

نييسضا˘ير˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
تادعاسسملا ثيح نم ءاوسس
ريفوت لاجم يف وأا ةيداملا
اذهلو ةيسضاير˘لا تآا˘سشن˘م˘لا
(قر˘ف˘لا) م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
ة˘ي’و˘لا م˘سسا ع˘فر˘ل ل˘م˘ع˘˘لا

ة˘ي˘فر˘سشلا تا˘سصن˘م˘لا ى˘ل˘ع
ل˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
تداسشأاو.ةيسضايرلا
ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةردابملا هذ˘ه˘ب ةد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ع˘ج˘سشت˘سس ي˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسح˘˘لا

.رثكأا لمعلا ىلع اهرسصانع
سسيئر ركذ ددسصلا اذه يفو
ةيسضا˘ير˘لا لÓ˘ه˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
تادعاسسملا نأا لامج لÓه
ةلا˘ح˘م ’ دو˘ع˘ت˘سس ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسو
ان˘فد˘ه ا˘ف˘ي˘سضم ،ل˘كا˘سشم˘لا

بتارملا غولب مسسوملا اذه
لÓخ انققح اننأا مغر ىلوأ’ا
ج˘ئا˘ت˘ن ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا

ةد˘ع ى˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصح ثي˘˘ح

،ةعراسصملا ي˘ف تا˘ي˘لاد˘ي˘م
لطب بقل ىلع انلسصح امك
.يبغيرلا يف رئازجلا

ة˘ن˘يز˘خ ن˘ي˘مأا ر˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘ك
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا تا˘جارد ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
هذ˘ه ي˘لو˘˘ب˘˘م˘˘ط˘˘سسا ق˘˘ي˘˘فر
يباجيإا رمأا ةيلاملا ةناعإ’ا

با˘هذ˘لا ن˘م ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘سسو
تاسسفانملا يف ةكرا˘سشم˘ل˘ل
اهل باهذلا انيلع رذعت يتلا

ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ك
لكاسشملا ببسسب تاجاردلل
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

باقلأا ىلع تلسصح هتيعمج
ديدعلا يف ةينطوو ةيئ’و
.تابسسانملا نم
لÓ˘خ م˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
رقملا مي˘ل˘سست ل˘ف˘ح˘لا سسف˘ن
ةديلبلا داحتا يدانل ديدجلا

ماعلا ريدملا سسيئرلا داسشأاو
نادرب دمحم ةديلبلا داحتإ’
بتكملا نأ’ ةردابملا هذهب
رق˘م˘لاو اد˘ج ق˘ي˘سض م˘يد˘ق˘لا
قيقحتب  حم˘سسي˘سس د˘يد˘ج˘لا
.ام اعون رارقتسس’ا

مغر هنإا لاق نادرب نأا ريغ
نم يناعي قيرفلا ىقبي اذه
ام˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م ة˘ق˘ئا˘سض
جئاتنلا قيقحت ىلع ه˘ق˘ي˘ع˘ي
تاطل˘سسلا ا˘ي˘عاد  ةو˘جر˘م˘لا
ىلإا نييعانسصلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيلاملا تادعاسسم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ر˘ب˘ت˘˘عا هرود˘˘بو.قيرفلل
ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

رسضح يذلا ينورزخ دمحم
رقم سصي˘سصخ˘ت نأا ،ل˘ف˘ح˘لا

لكاسشم لك لحي نل ديدج
ةميق يطعيسس هنكل قيرفلا

ىلإا اعد هنأا ريغ هل ةفاسضم
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست ن˘˘˘سسح
جئاتنلا قيقحت ىلع لمعلاو
ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلإا ةراسشإ’ا ردجت.يديلبلا
عقي قيرفلل ديدجلا رقملا نأا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوز» بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ل˘˘˘˘خاد
هتئي˘ه˘ت م˘ت يذ˘لا «ي˘غاروز
م˘تو ،ار˘خؤو˘م ه˘ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإاو
لخدم˘لا تا˘جرد˘م ل˘يو˘ح˘ت
بتا˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشلا

يدانلل رقمك اهسصيسصختو
ةيدل˘ب ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘ك يذ˘لاو
هردق ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

بسسح ،ميتن˘سس را˘ي˘ل˘م7.1
. ةيدلبلا سسيئر

ب.ةÒخ

فغسشب ةردابملا تيظح دقو
ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘كسس ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك
با˘ح˘سصأا ة˘سصا˘خو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
راسسملا لمسشيو  .نيلمتحملا
ةيدلب21 رطسسملا يحايسسلا

يديسسو ولحوبو ةربسص يهو
،سسو˘˘ن˘˘سس ي˘˘ن˘˘بو ،د˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م
ينبو ،لدحب ينبو ،ليازعلاو
ن˘˘ي˘˘عو ،ود˘˘˘ب˘˘˘سسو ،را˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةروسصنملاو ،ينريتو ،ةبارغ
 .ناسسملتو
ةر˘ج˘سش ن˘ي˘م˘ث˘ت ى˘لإا فد˘ه˘يو
يسسيئرلا جوتن˘م˘لا ،نو˘ت˘يز˘لا
تيز يلاتلابو ،قطانملا هذهل
هذه ي˘ف رو˘ه˘سشم˘لا نو˘ت˘يز˘لا
هزر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ةيلحملا ةيريد˘م˘لا˘ب لوؤو˘سسم
 .ةحايسسلل
نإاف ،عورسشملا اذه مسضخ يف
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عارز˘لاو ة˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا
نو˘ت˘يز˘لا ةر˘ج˘سش لو˘ح رود˘˘ت
قلخ لجأا نم اهتيقرت متيسس
طيلسستو ةباذج ةيحايسس ةئيب
تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا
امل اقفو ،ةيلحملا ةيعيبطلا

.سسراف نوميم جاح هب حرسص
اذه يف لوأ’ا لمعلا حمسسو

تارد˘ق˘لا ءا˘سصحإا˘ب لا˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ل˘ما˘ح د˘يد˘ح˘تو ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا
عونلا اذه قÓطإ’ عيراسشملا

 .ةيفيرلا ةحايسسلا نم
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه حر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘تو
ةيفير لزانم ءاسشنإا ةددعتملا
˘ما˘ع˘طإ’ا تا˘مد˘خو ءاو˘˘يإÓ˘˘ل
ةفلتخم قطانم يف يديلقتلا

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘م
   .عيراسشملا

 ةرؤرسض ..نيوكتلا
 اهنم صصانم ’

ن˘˘يو˘˘كت نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘مو
،ةينعملا عيراسشملا ي˘ل˘ما˘ح˘ل
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘ت

فرط نم مهحلاسصل تارودلا
ةيريدمو روكذم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ةيعمجلاو ةيلحم˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا
ت’دابتلاو ريكفتلل ةينطولا

.ةئيبلا لجأا نم تايلمعلاو
لمع تا˘سشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘تو

ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا لو˘˘ح
ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست˘˘˘˘لاو
ليهأاتو ت’دابتلاو جيورتلاو
ماع لاوط ةيلحملا تاجتنملا

تارود ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف ،9102
نفو لحنلا ةيبرت يف ىرخأا
 .يديلقتلا يهطلا

ةيمÓعإا ةلمحب مايقلا مت امك
ن˘كا˘سسلا د˘ن˘ع ة˘ما˘قإ’ا لو˘˘ح
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا حر˘˘سشل
 .لاجملا اذهل
ج˘ما˘نر˘ب و˘˘ط˘˘سشن˘˘م ن˘˘كم˘˘تو
ةيمنتلل ةيجذومنلا تايلمعلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘عارز˘˘˘لا
ةقفارمو نيوكت نم رئازجلا

ر˘يو˘ط˘ت˘˘ل ارا˘˘سشت˘˘سسم21
قلعت˘يو  نا˘سسم˘ل˘ت˘ب م˘ي˘لا˘قأ’ا
فلت˘خ˘م ن˘م تارا˘طإا˘ب ر˘مأ’ا
ةكراسشملا ةيلحملا تائ˘ي˘ه˘لا
لÓخ نم ةيفيرلا ةيمنتلا يف
ةحÓفلا) ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘عا˘ط˘ق
ة˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلاو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو
ة˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
طاسشنلاو ينهملا نيوكتلاو
 .(يعامتج’ا

،جما˘نر˘ب˘لا لوؤو˘سسم ح˘سضوأاو
تاراطإ’ا هذه نأا ،لÓع اسضر
ن˘˘˘ع ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘سس
ط˘˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا

نيلعافلا عيمج عم لعافتلاو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
نوكراسشي˘سس ا˘م˘ك  ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو م˘ي˘م˘سصت ي˘ف ا˘˘ًسضيأا
ريوطتل ةلماسش ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

    .ميلقإ’ا طيسشنتو
رظتني ءاهتن’ا ديق عيراسشم
لوأ’ا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا نو˘˘˘كي نأا
را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

،0202 ع˘˘˘ي˘˘˘بر ي˘˘˘ف اًز˘˘˘ها˘˘˘ج
ق˘˘فر˘˘م لوأا ي˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘يو
ةي’ولا ي˘ف ي˘ف˘ير لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

د’وأا ةد˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يو
ة˘ب˘حا˘سص ل˘م˘ع˘تو .سسير˘خو˘˘ب
سسيرخوب ة˘ف˘ير˘سش عور˘سشم˘لا

هلامكتْسس’ قاسسو مدق ىلع
ىلإا يفيرلا اهلزن˘م ل˘يو˘ح˘ت˘ل
ا˘ًسضيأا مد˘ق˘ي ي˘حا˘ي˘سس ع˘قو˘˘م
.ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ت’و˘˘كأا˘˘م˘˘لا

قا˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف تحر˘˘سصو
ى˘ل˘ع ة˘م˘˘م˘˘سصم ا˘˘نأا) ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق
هيلوأا يذلا يعورسشم حاجنإا
ي˘ف ة˘يد˘ب˘م ،(ة˘سصا˘خ ة˘ي˘م˘˘هأا
ءارثب ا˘هزاز˘ت˘عا تقو˘لا سسف˘ن
 .ةيلحملا يهطلا نونف ةدوجو
ةيفيرلا ةأارملا هذه تفاسضأاو
حار˘ت˘˘قا ًا˘˘سضيأا يو˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

لابجلا قلسست ةاوهل ت’وج
ة˘سصر˘˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘مو˘˘ه ي˘˘فد˘˘ه)
يتقطنم فا˘سشت˘ك’ حا˘ي˘سسل˘ل
ع˘ت˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي ا˘˘م
ةقطنملل يعيبط˘لا لا˘م˘ج˘لا˘ب
،ي˘˘ف˘˘سشو˘˘ن˘˘ت لا˘˘ب˘˘ج ةرا˘˘˘يزو
د˘ه˘سش ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت نا˘˘كمو˘˘هو
بر˘˘ح لÓ˘˘خ ةزرا˘˘˘ب ثاد˘˘˘حأا
 .(ريرحتلا

لز˘˘ن˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ير˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
يسضاقل˘ب د˘م˘ح˘م˘ل فو˘ي˘سضلا
نأا ثيح ،زود نيع ةقطنم يف
سسفنل وبسصي عورسشملا اذه
عيجسشت يف لثمتملا فدهلا
تف˘ل˘تو .ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا

ىلإا رظنلا ةحا˘ي˘سسلا ة˘ير˘يد˘م
ىر˘˘خأا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا

نمسضت نأا نكم˘يو ة˘ج˘مر˘ب˘م
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘م ا˘˘حا˘˘ج˘˘ن
 .ةيلحملا

ةر˘˘ج˘˘سش د˘˘ي˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
هتفاسضإا متيسس يذلا نوتيزلا
تارهاظ˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا
د˘ي˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ثا˘˘م˘˘م˘˘لا
ينبل دايرأا لافنركو ،زركلا
يذلا يفنا˘ج ل˘ف˘حو سسو˘ن˘سس
 .يغيزامأ’ا ماعلا ةيادب لثمي
ملاعلا نأا ،هيف كسش ’ اممو
دعاو لبقتسسمب رسشبي يفيرلا
هعيراسشم عيمج ديسسجت دعب
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ءارثلل اًيفاسضإا اًدعب يطعتسس
ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ثار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’او
ه˘ب ر˘ه˘ت˘سشت يذ˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘˘لاو
 .ناسسملت ةي’و

يحÓفلا يجولونكتلا دهعملا
... نوميميتب صصسصختملا طسسوتملا
ةدئافل ةينيوكت تارود قÓطإا
نيبرملاو نيجتنملا نيحÓفلا

بونجلا قطانم يف
يجو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ةرادإا تر˘ط˘سس
صصسصخ˘ت˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

صصاخ ينيو˘ك˘ت ج˘ما˘نر˘ب نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت˘ب
نيجتنملا نيحÓفلا ةدئافل هجومؤ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لاؤ
دقؤ.بو˘ن˘ج˘لا تا˘˘ي’ؤ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘سسرإا ته˘˘˘جؤ
نم نيينعملا مÓعإا ةيغب ةيحÓفلا
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لاؤ ءا˘˘كر˘˘سشلا
صصا˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

رحب قلطنت يتلاؤ نيوكتلا تارؤدب
ر˘ه˘˘سش ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘لإا ر˘˘ه˘˘سشلا اذ˘˘ه
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سسي ثي˘ح ير˘ف˘˘ي˘˘ف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘بر˘م˘لاؤ ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنأ’ا ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ن
ةذاتسسأا اهيلع فرسشي ةينيوكت تارؤد
ن˘ي˘ب ن˘مؤ.دهعم˘لا ن˘م ن˘ي˘سصت˘خ˘م
نيو˘ك˘ت ل˘ح˘م نو˘ك˘ت ي˘ت˘لا ع˘ي˘سضاو˘م˘لا

ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح لا˘م˘عأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
صشر˘لا˘ب بو˘ب˘ح˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘م ة˘ع˘با˘ت˘˘م
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا
قطانملا يف لحنلا ةيبرت تايسساسسأا
ن˘˘˘جاؤد˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘تؤ ة˘˘˘يؤار˘˘˘ح˘˘˘سصلا

يحسصلا جمانربلا ثيح نم اسصوسصخ
بي˘كر˘ت قر˘ط بنا˘ج ي˘لإا ق˘يو˘سست˘˘لاؤ

ل˘˘خاد ة˘˘حÓ˘˘˘ف ي˘˘˘ف ي˘˘˘ق˘˘˘سسلا زا˘˘˘ه˘˘˘ج
ديفتسسي امك.ةيكيتسسÓبلا تويبلا

ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت ةرؤد ن˘˘م ما˘˘ن˘˘غأ’ا ي˘˘بر˘˘م
صضرع عم مانغأ’ا ةيبرت قرط لوح

ميدقت ةيفيك لوح ةيملعلا قرطلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م جا˘ت˘نإا ي˘ف ةد˘˘م˘˘سسأ’ا ع˘˘سضؤؤ
ده˘ع˘م˘لا ةر˘يد˘م بسسح˘بؤ.رسضخلا

ةي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا تارؤد˘لا هذ˘ه نأا م˘سساو˘ق
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘˘ن˘˘˘ت
قر˘ط˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’اؤ ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
بعسشلا ة˘ي˘قر˘تؤ ي˘جا˘ت˘نإ’ا دؤدر˘م˘لا
ة˘˘ط˘˘˘سساو˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘جإ’اؤ ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا لو˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ل˘ك˘ب ما˘م˘لإ’ا م˘ت˘ي ىت˘ح ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةيحÓفلا ةطسشنأ’ا يف بسسانم وهام
.ةيؤارحسصلا قطانملا يف

   مسساقلب يفيرسشوب

أا.يئامهم
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ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
رئازجلا :ةي’ؤ
صسيار دارم رئب :ةيرادإ’ا ةرئادلا

ةنيطنسسق رسسج :ةيدلب
ةفنسصملاؤ ةمظنملا تاطاسشنلا بتكم
70/0202/م م م/مقرلا

نÓــــــــــــــــــعإا
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ديسشر ةيدعاسسم :ديسسلا ةدئافل
‐ ةنيطنسسق  رسسج ‐ يسضرأ’ا قباطلاB لحم11 مقر زاغلنوسس يح :ـب دجاوتملا لحملل

لجسس صصسصخ دقؤ قيقحتلا بؤدنم هتفسصب حبار يدلاخ :ديسسلا ىدل ايباتك مدقي ةظحÓم ؤأا صضارتعا لك
.فلملا ىلع عÓطإ’ا نينطاوملل نكميؤ صسيمخلا ىلإا دحأ’ا نم كلذل
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ةنيدملاؤ نارمعلاؤ نكسسلا ةرازؤ
راردأا ةي’ول يراقعلا رييسستلاؤ ةيقرتلا ناويد

راردأا ،ناقر قيرط60 مقر ينطولا قيرطلا
940 ‐63 ‐22 ‐95 :صسكاف940 ‐63‐22 ‐85:فتاه

454220010106790 °N FIN
0202 /30 مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا سضورعلا بلط

عم حوتفملا سضورعلا بلط نع راردأا ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد نلعي
:لجأا نم ايند تاردق طارتسشا
نكسسم0001 /008 ـل تاقرطلا لاغسشأا زاجنا ةلمكت عورسشم :10 مقر ةسصحلا

رطسش راردأا ةي’و ربع4102 ‐0102 يسسامخلا جمانربلا نم راردأاب يراجيا يمومع
1102 يليمكت
نم برقتت نأا نÓعإ’ا اذه يف ةكراسشملا يف ةبغارلاو ةلهؤوملا ت’واقملا ىلعف
طورسشلا رتفد بحسسل راردأا ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد :يلاتلا ناونعلا

.يرئازج رانيد00.0002 لباقم
طورسشلا رتفد يف ةنودملا ريياعملاو طورسشلا ءافيتسسا نيبغارلا نيسضراعلا ىلع
نم وأا هناكمإاب ةيداملاو ةيرسشبلا تÓهؤوملاو ،ةربخلاو ليهأاتلا بناجلا نم اميسس’
:رقم نم طورسشلا رتفد بحسس ،كلذل نيعملا هلثمم فرط

راردأا ةي’ول يراقعلا رييسستلاؤ ةيقرتلا ناويد
940 ‐63 ‐22 ‐95 :صسكاف940 ‐63‐22 ‐85:فتاه

ةيلاتلا تافلملا لمسشي نأا بجي:صضرعلا ىوتحم
I‐ ةيلاتلا قئاثولا لمسشيو:حسشرتلا فلم
.موتخمو يسضممو خرؤوم ،ءولمم حسشرتلاب حيرسصت ‐10
.موتخمو يسضممو خرؤوم ،ءولمم ةهازنلاب حيرسصتلا ‐20
.يوناثلا لماعتملاب حيرسصتلا ‐30
.(ةكرسش ةلاح) يسساسسأ’ا نوناقلا ‐40
.(ةرورسضلا دنع) ءاسضمإ’اب سضيوفتلا ‐50
 :نم نوكتتو دهعتملا تاردق تابثإا قئاثو ‐60
ةيمومع لاغسشأا وأا ءانب طاسشن رثكأا وأا3 ةجردلا نيينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش ‐
.يوناث وأا يسسيئر
.8102 ‐7102 ‐6102 تاونسسلل طاسشنلا ةداهسش وأا ةيلام لئاسصح ‐
ةداهسشو تاراطإÓل ةبسسنلاب مولبدلا نم ةخسسن :ةيرسشبلا لئاسسولل ةلسصفم ةمئاق ‐
.لامعلا لكل يعامتج’ا نامسضلا نم باسستنا
داتعلل ةبسسنلاب نيمأاتلا + ةيدامر ةقاطب نم خسسن :ةيداملا لئاسسولل ةلسصفم ةمئاق ‐
ةبسسنلاب يئاسضق رسضحم رسضحم + ءارسش ةروتافو ةفرظأ’ا حتف موي ةحلاسص كرحتملا
.كرحتم ريغلا داتعلل
نم ةيسضمملاو ةرداسصلا زاجن’ا نسسح تاداهسش :ةينهملا عجارملل ةلسصفم ةمئاق ‐
.عورسشملا بحاسص فرط
II‐ ةيلاتلا قئاثولا لمسشيو:ينقتلا صضرعلا
.موتخمو يسضممو خرؤوم ،ءولمم باتتك’اب حيرسصتلا ‐1
.ةيريربت ةينقت ةركذم :ينقتلا سضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك ‐2
لاغسشأ’ا ذيفنتو ةسشرولا بيسصنت ططخمو ةدملا ‐3
.ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا هتحفسص رخآاب يوتحي طورسشلا رتفد ‐4
III‐ ةيلاتلا قئاثولا لمسشيو:يلاملا صضرعلا
.ةموتخمو ةيسضممو ةخرؤوم ،ةءولمم دهعتلا ةلاسسر ‐1
.موتخمو يسضممو خرؤوم ،ءولمم ةدحولاب راعسسأ’ا لودج ‐2
.موتخمو يسضممو خرؤوم وءولمم يريدقتلاو يمكلا ليسصفتلا ‐3
سضرعلا»و «ينقتلا سضرعلا»و «حسشرتلا فلم» عسضوي :صضؤرعلا عاديإاؤ ريسضحت
ةسسسسؤوملا ةيم˘سست* اهنم لك نيبي ،ماكحإاب ة˘ل˘ف˘ق˘مو ة˘ل˘سصف˘ن˘م ة˘فر˘ظأا ي˘ف «ي˘لا˘م˘لا
*هعوسضومو ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط عجرمو ةسضراعلا

.ةلاحلا بسسح «يلام سضرع» وأا «ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا فلم » ةرابع نمسضتتو
:ةرابع لمحيو لفغمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عسضوتو

‐حتفت ’‐
0202 /30 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم صضؤرعلا بلط ‐

نكسسم0001 /008 ـل تاقرطلا لاغسشأا زاجنا ةلمكت عؤرسشم10 مقر ةسصحلا
4102‐0102 يسسامخلا جمانربلا نم يراجيا يمومع

1102 يليمكت رطسش
راردأا ةي’ول يراقعلا رييسستلاؤ ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا :ديسسلا ىلإا

راردأا ،ناقر قيرط60 مقر ينطولا قيرطلا
نÓعإ’ا اذهل روهظ لوأا خيرات نم51 مويلا يف سضورعلا عاديإ’ يئاهنلا خيراتلا ددح
.00:21 ةعاسسلا لبق
رقمب سضورعلا عاديإ’ موي رخآا يف ةينلع ةسسلج يف عمتجت ةفرظ’ا حتف ةنجل ‐
.ةسسلجلا روسضحل نوعدم نوسضراعلا .h41:00 ةعاسسلا ىلع ةيريدملا
ىلإا ددمت سضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ةينوناق ةحار وأا ةلطع موي مويلا اذه فداسص اذإا ‐
.يلاوملا مويلا ةياغ
.سضورعلا ريسضحت ةدم + موي09 ةدمل مهسضورعب نومزتلم نوسضراعلا ىقبي ‐



ءاقلب قحلي دق لياب
رشسفتشسا ناديز و ةيليبششا

 دغلا يئاهنل هتيزهاج
راسس ربخ ينابسسإ’ا ديردم لاير يدان ىقلت
كلذو ليب ثيراغ يزليولا همجن نأاسشب
ر˘بو˘سسلا سسأا˘كب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق
.دحأ’ا دغ موي ينابسسإ’ا

لا˘ير ة˘ل˘حر ن˘ع ل˘ي˘ب ثيرا˘غ با˘˘غ د˘˘قو
ةيدوعسسلا ةيبر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ى˘لإا د˘يرد˘م
اًبيرقت ةعاسس لبق ةأاجافملا هتباسصإا ببسسب
نيز لبق نم ةاعدتسسملا ةمئاقلا نÓعإا نم
سسأا˘ك ي˘ف كرا˘سشت˘سس ي˘ت˘لا ناد˘يز ن˘˘يد˘˘لا
.ينابسسإ’ا ربوسسلا

هتاناعم ببسسب ليب ءاعدتسسا مدع ءاجو
ي˘سسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م
بيسصي ’ يكلو ةيوق ىّمُح نم اًسضيأاو
ى˘لإا ر˘فا˘سسي م˘˘ل ه˘˘سضر˘˘م ن˘˘م ه˘˘ئÓ˘˘مز
.يزارتحا ءارجإاك ةيدوعسسلا

هيسسوخ ريهسشلا يفحسصلا لاق ،كلذ عمو
‘‘وتيغنريسشتلا‘‘ جمانربب زيسشناسس سسيول
يعيبط لكسشب بردت ليب‘‘ : ينابسسإ’ا
،سسابيبيدلافب ةيسضايرلا ةنيدملا يف مويلا

ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا˘ب ه˘˘قا˘˘ح˘˘ل ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص م˘˘غرو
سسأاك يئاهن يف هتكراسشم نأا ’إا ةيدوعسسلا
.‘‘ةدعبتسسم سسيل ربوسسلا

ربوسسلا سسأاك يئاهنب ليب قحلي مل اذإاو
د˘سض بع˘ل˘ل حا˘ت˘م نو˘كي˘سسف ،ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ىلع يفناج81 موي اغيللا يف ةيليبسشإا

نع بايغلاب ددهملا ةميزنب ميرك سسكع
هتباسصإا ببسسب يسسلدنأ’ا قيرفلا ةهجاوم
.ىرسسيلا قاسسلا يف
‐3  ايسسنلاف ىلع زاف دق ديردم لاير ناكو
ر˘بو˘سسلا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘˘ن ى˘˘لإا د˘˘ع˘˘سصي˘˘ل ،1
يئاهنلا يف دح’ا موي لباقيو ،ينابسسإ’ا
ه˘ت˘حا˘طا د˘ع˘ب د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ي˘˘ل˘˘تا را˘˘ج˘˘لا
.1‐2 عقاوب سسيمخلا ةرهسس ةنولسشربب

يف ةشضياقم حرتقي يفويلا
 ةنولششرب عم يدانلا نابشش

ماربإ’ يلاطيإ’ا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن ى˘ع˘سسي
ةرتف لÓخ ةنولسشرب ع˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص
.رهسشلا اذه ةيلاحلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا

،‘‘ةينابسسإ’ا تروبسس‘‘ ةفيحسص تركذو
ة˘كب˘سش ن˘م ةدراو˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ا˘˘ًق˘˘فو
سسوتنفوي نأا ،‘‘ايلاطيإا تروبسس ياكسس‘‘
ةسضياقم ةيلمع ءارجإا ةنولسشرب ىلع حرتقا
باسشلا ه˘ب˘ع’ ه˘م˘سض ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر بب˘سسب
.زيكرام وردناخيلأا

ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع هرا˘ظ˘نأا سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ع˘˘سضوو
ديري ثيح ،ةنولسشرب مجنم يف بابسشلا
وردناخيلأا باسشلا م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا

نم اًسضيأا هيب˘ع’ لا˘سسرإا ل˘با˘ق˘م ز˘ي˘كرا˘م
قÓغإا دعب ،اسصرابلل يدانلا بابسش مجنم
يديوسسلا طسسولا طخ بع’ عم عيقوتلا
رسسيأ’ا ري˘ه˘ظ˘لاو ي˘كسسف˘ي˘سسو˘لو˘ك نا˘يد
.ادنيتن دولك ناج باسشلا

ط˘سسو˘˘لا بع’ سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ر˘˘فو˘˘ي˘˘سسو
ليبسس ىلع بعلي يذلا ،اريريب سسويتام
ةنولسشرب حمسسي ىتح ،نوجيد يف ةراعإ’ا

ةديسسلل لوسصو˘لا˘ب ز˘ي˘كرا˘م ورد˘نا˘خ˘ي˘لأ’
اسصراب مجاهم دقع يهتنيسس ثيح ،زوجعلا
.0202 ةيليوج يف باسشلا

أاد˘ب˘ي˘سس ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ي˘ف ه˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت ز˘˘ي˘˘كرا˘˘م ورد˘˘نا˘˘خ˘˘ي˘˘لأا
م˘ت˘ي˘سس م˘˘ث ،ف˘˘يدر˘˘لا ع˘˘م سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
.كلذ دعب لوأ’ا قيرفلا ىلإا هديعسصت
B ةنولسشرب عم زيكرام وردناخيلأا رهظو
هرا˘ج˘ف˘نا ءا˘˘جو ،8102 سسرا˘˘م71 ي˘˘ف
ناك ثيح ،81‐7102 مسسوم يف بعÓك
يرود˘لا ي˘فA ليني˘فو˘ي˘ج ع˘م ا˘ًم˘سسا˘ح
ثي˘ح ،با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرودو
ةارابملا يف اهنم نانثا فادهأا ةعبرأا لجسس
ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب زا˘ف ا˘مد˘ن˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
لوأ’ا قيرفلا عم بعل امك ،0‐3 يسسليسشت
.ةنجاطرق يف ةيدو ةارابم يف

برقت ىرخأا ةوطخ
 نÓيم Îنا نم غنوي

ةيسضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا تد˘ه˘سش
طخ يف نÓيم رتنإا يدان لوخد
عفادم غنوي يلسشأا عم تاسضوافم
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف
زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ت’اقتن’ا ةرت˘ف لÓ˘خ ه˘تا˘مد˘خ˘ب
.ةيراجلا ةيوتسشلا

ول˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ترا˘سشأاو
بعÓلا نأا ىلا ةيلاطيإ’ا تروبسس
لا˘ق˘ت˘ن’ا ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ً̆ب˘˘ير˘˘ق تا˘˘ب
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا فو˘ف˘سصل
فقي رمأ’ا تا˘بو ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

.ةطيسسب رومأا ىلع
اهريرق˘ت ي˘ف ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تلد˘ت˘سساو
دتيانوي رت˘سسسشنا˘م يدا˘ن ما˘ي˘ق ى˘ل˘ع
كيو˘ثرو˘ب ه˘ع˘فاد˘˘م ةرا˘˘عإا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب

زرفور يريمنارت ق˘ير˘ف˘ل نو˘سسكا˘ج
ريهظلا زكرم يف بعللا ديجي ثيح
.عافدلا بلقو رسسيأ’ا

ةوطخلا نأا ىلع ةفيحسصلا تددسشو
دتيانوي رتسسسشنام قيرف اهب ماق يتلا
ةقيرطب اهريسسفت بجي ةراسشإا دعت
اذه رتنإا نويعب اه˘تءار˘ق˘لو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ىلع تاب يزيلجنإ’ا يدانلا نأا ينعي
ليحرلا يه غنوي ةبغر نأا نم نيقي
.يروزارينلا ىلا

ن˘م˘سض ن˘م نأا ة˘ي˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو
ة˘ب˘غر ا˘ًسضيأا د˘كؤو˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘سشأ’ا
وه نÓيم رتنإ’ لاقتن’ا يف بعÓلا

دتيانوي نام عم هدقع ديدجت هسضفر
.يفاسضإا ماع ةدمل
ةدكؤوم اهريرقت ةفيحسصلا تمتتخاو
لسصوت وه طقف يقبتملا رمأ’ا نأا
ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م قا˘ف˘ت’ نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
يف بعÓلا ليحر ةميق لوح دتيانوي
بعÓ˘لا ل˘سصي نأا ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي
.مايأا لÓخ ديدجلا هقيرفل
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لادبتسسا نأاب دراريج نفيتسس فرتعا
بيرد˘˘˘ت ي˘˘˘ف بو˘˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘˘غرو˘˘˘˘ي
اذإا ةبوعسص رثكأا نوكيسس ،لوبرفيل

بق˘ل ى˘ل˘ع زد˘ير˘لا برد˘م ل˘˘سصح
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

هقيرط يف اًيلاح لوبرفيل نأا ودبيو
ىلوأ’ا ةرملل يرودلا بقلب زوفلل
زكرملا لتحي ثيح ،اًماع03 ذنم
رتسسيل نع ةطقن31 قرافب لوأ’ا
دوجو عم هي˘ق˘حÓ˘م بر˘قأا ي˘ت˘ي˘سس
.ةلجؤوم ةارابم
تاو˘˘ن˘˘سس بو˘˘ل˘˘ك ما˘˘˘مأا لاز˘˘˘ي ’و
هد˘ق˘ع بجو˘م˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ع
حيسشرت مت دقف كلذ عمو ،يلاحلا

يعيبط ةفي˘ل˘خ˘ك ل˘ع˘ف˘لا˘ب درار˘ي˘ج
.ةياهنلا يف يناملأ’ا ىحنتي امدنع
‘‘تسساكدوبلا‘‘ يف هثيدح يف نكل
(سسترو˘˘˘ب˘˘˘سس يا˘˘˘كسس) ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشب
يف قباسسلا هليمز عم ةيناطيربلا
رقأا ،ريغاراك يميج ،لوبرفيل قيرف
رثكأا تحبسصأا ةمهملا نأاب دراريج
.ةبوعسص
ر˘˘مأ’ا نو˘˘كي˘˘سس‘‘ :درار˘˘ي˘˘ج لا˘˘قو
ع˘م ة˘ثدا˘ح˘م تير˘جأا د˘ق˘ل ،بع˘سصأا
ة˘م˘ه˘م˘لا ى˘لو˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ن˘˘غرو˘˘ي
ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق ه˘˘˘نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عاو
نآ’ا يبسصنم تيلوت اذإا ،لكاسشملا

ةبوعسص رثكأا كلذ نوكيسسف ،هنم
نادنيرب لحم تئج دق تنك ول امم
نمو ،نوسسجدوه يور وأا زرجدور
ة˘سصر˘ف يد˘ل نو˘كت نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
.‘‘زوفلل لسضفأا

ه˘تو˘ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع درار˘˘ي˘˘ج ل˘˘سصحو
زرجنير يدان عم يلوأ’ا ةيرادإ’ا
اًيلاح دعبيو ،زاتمملا يدنلتكسس’ا
كيتليسس نع طقف نيتطقن قرافب
نكل ،بيترتلا لودج ردسصتي يذلا

ةلجؤو˘م ي˘ف ةارا˘ب˘م ه˘يد˘ل زر˘ج˘ن˘ير
نو˘ط˘خ˘ت˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
.مهيسسفانم
لوبرفيل قيرف دئاق ىقلت نيح يف
رهسشل بردم لسضفأا ةزئاج قباسسلا

ىلع هنزو نم داز امم ،ربمسسيد
ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك ة˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘ل ه˘˘˘تاو˘˘˘عد
.لبقتسسملا

لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل نأا ه˘˘ي˘˘ف كسش ’ ا˘˘م˘˘مو
ريثأات نأاسشب فواخم هيدل نوكيسس
نأا دعب ،يدانلا نع بولك ليحر
رتسسسشنام هي˘سسفا˘ن˘م ة˘ن˘ح˘م د˘ه˘سش
دعب ةريخأ’ا مسساوملا يف دتيانوي
.نوسسغريف سسكيلأا ريسسلا لازتعا
لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ر˘ع˘سشي درار˘ي˘ج ن˘كل

ن˘˘م ل˘˘سضفأا نا˘˘كم ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
نكمي يذلا تقولا لولحب دتيانوي
راسشأاو ،دليفنأا بيردت هيف ىلوتي نأا
ل˘ع˘ف˘لا˘ب مو˘ق˘ي˘سس بو˘˘ل˘˘ك نأا ى˘˘لإا
دق ،نآ’ا ىرن امك ،ططخ عسضوب
دقتعي ناك امم لوطأا ةفيظو نوكت
.سسانلا

ن˘غرو˘ي نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا ’‘‘ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
دقتعأا ،لوبرفيل يف كلذ لعفيسس
.‘‘بهذيسس ىتم نآ’ا فرعيسس هنأا
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 نوشسكيرا عم دقاعتلا ةمهم يف طخلا لخدي يتيشسلا

غنايمابوأا نأاششب هاياون نلعي اتيترا

ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن م˘˘سضنا
ةبغارلا ةيدنأ’ا ةمئاقل يزيلجنإ’ا
طخ بع’ عم عيقوتلاب ةمتهملا

نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت ط˘˘˘سسو
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ نسسكيرإا

و˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ك‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘سشكو
بي˘ب نأا ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ‘‘و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م برد˘˘م ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
ةرا˘سشإا ه˘يدا˘ن ةرادإا ى˘ط˘عأا ي˘ت˘ي˘سس
طسسولا طخ بع’ ةدراطمل ءدبلا
.نسسكيرإا نايتسسيرك يكرامندلا

ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا عرا˘˘سصت˘˘تو
لا˘ير لا˘ث˘مأا ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

رت˘سسسشنا˘مو نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو د˘يرد˘م
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘بو د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي

ن˘سسكيرإا ي˘كرا˘م˘ند˘لا م˘سض ى˘ل˘ع
يذلا ،اًماع72 رمعلا نم غلابلا
03 يف ماهنتوت عم هدقع يهتنيسس
.لبقملا ةيليوج
ديدجت اًرخؤوم نسسكيرإا سضفر و
عيمجلل اًدكؤوم ،ماهنتوت عم هدقع
ام دعب ند˘ن˘ل لا˘م˘سش ردا˘غ˘ي˘سس ه˘نأا
ي˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ي
.يدانلا

كل˘˘ت ل˘˘ك بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،كلذ ع˘˘˘مو
قيرف نآ’ا دجوي ،ةمتهملا ةيدنأ’ا

بعÓ˘لا م˘سض ى˘ل˘ع سصر˘ح˘˘ي ر˘˘خآا
غيلريميربلا لطب وهو ،يكرامندلا
ر˘ت˘سسسشنا˘م ةر˘ي˘خآ’ا ة˘خ˘سسن˘لا ي˘ف
بي˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
نو˘كي˘سس ن˘سسكيرإا نأا ’و˘يدراو˘غ
ط˘خ بعÓ˘ل ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا
،افليسس دي˘ف˘يد ي˘نا˘ب˘سسأ’ا ط˘سسو˘لا
نيزيتيسسلا عم هدقع يهتني يذلا

لعفلاب دكأاو لبقملا ةيليوج يف
ىل˘ع ر˘ي˘خآ’ا ه˘م˘سسو˘م سشي˘ع˘ي ه˘نأا

حورطملا لاؤوسسلاو.داحت’ا بعلم
مدقيسس ام قيرف ناك اذإا ام وه نآ’ا

ة˘ي˘فا˘ك ة˘جرد˘˘ب ا˘˘ًع˘˘ن˘˘ق˘˘م ا˘˘ًسضر˘˘ع
اذإا ا˘م وأا ،ر˘ه˘˘سشلا اذ˘˘ه ن˘˘سسكيرإ’
يف اًناج˘م ه˘م˘سضل ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘سس نا˘ك
.لبقملا يفيسصلا قوسسلا

ينفلا ر˘يد˘م˘لا ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م ن˘ل˘عأا
ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لا˘ن˘سسرآ’ د˘يد˘ج˘˘لا
ه˘م˘جا˘ه˘م ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم نأا˘˘سشب ها˘˘ياو˘˘ن
.غنايمابوأا كيريميإا رييب ينوباغلا

مايأا ذنم ثدحت دق غنايمابوأا ناكو
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ه˘ت˘لا˘سسر ا˘ًه˘جو˘م ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق
نوكي نأا نكمي اًعم‘‘ :اًلئاق لانسسرآا

ىلإا ةجاحب نحن ،اًعئار0202 ماع
تقو يأا ن˘م ر˘ث˘كأا ن˘يد˘ح˘ت˘م نو˘˘كن
سضع˘ب ى˘ل˘ع در˘لا ا˘˘ًسضيأا دوأا ،ى˘˘سضم

ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا ي˘ن˘˘ع تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلا
سسانلا‘‘ :فاسضأاو .‘‘مÓعإ’ا لئاسسو
بج˘˘يو سصسصق˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص بح˘˘˘ت

يف ثدحي ام ىلع زيكرتلا مهيلع
انأا ،اًريثك نوثدح˘ت˘ي م˘ه˘نأ’ ،بع˘ل˘م˘لا
مزتلمو يدانلا اذه بحأا ،لانسسرأا دئاق
ةمقلا ىلإا يدانلا ةداعإ’ ىعسسأاو ،هب

ي˘ف ا˘ت˘ي˘ترأا لا˘قو .‘‘ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح
01ول‘‘ عقوم اهلقن يتلا هتاحيرسصت
لبقتسسم لوح يسسنرفلا ‘‘تروبسس

ةءارقل اًدج اًديعسس تنك‘‘ :جنايمابوأا
ركفأا ام طبسضلاب فرعي هنإا ،هتاقيلعت
مهم بع’ هنأا حسضاولا نمو ، هيف
ي˘ف ن˘ح˘ن ،نآ’ا ن˘كل ،ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب
كلذ سشقانن ملو م˘سسو˘م˘لا ف˘سصت˘ن˘م
ي˘ه ي˘ت˘ي˘ن‘‘ :فا˘سضأاو .يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
هنأا ملعأا يننأ’ ،غنايمابوأا ىلع ءاقبإ’ا
ىو˘قأا نو˘كن˘سسف ،ا˘ن˘ع˘م ها˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘بأا اذإا

وه اذه ،تايرابملاب زوفلا نم برقأاو
.‘‘هلعف بجي يذلا ديحولا ءيسشلا
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ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
د˘ع˘˘ت˘˘سسي نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا يدا˘˘ن نأا

لجأا نم ةديدج ةغيسص حارتق’
بع’ ع˘ي˘قو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
لÓ˘خ لاد˘ي˘ف ورو˘ترآا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
.ةيراجلا

ود˘˘نو˘˘م‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو
رتنإا نأا ةي˘نا˘ب˘سسإ’ا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ةرادإا ىلع طغسضي لازي ’ نÓيم
اذه لاديف مسض لجأا نم ةنولسشرب
بردملا ةبيتك م˘ي˘عد˘ت˘ل ،ر˘ه˘سشلا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘ت˘نو˘˘ك و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا
.مسسوملا نم ةيقبتملا

نيبعÓ˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
سسبÓ˘م ة˘فر˘غ ي˘ف ل˘ق˘ث˘لا تاذ
يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئرو ة˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب

،و˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب ا˘˘يرا˘˘م بي˘˘سسو˘˘ج
ةر˘ئا˘ط˘˘لا ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘لوا˘˘ح
ةيبرعلا ةكلمملا ىلإا ةهجتملا
نأا ’إا ،لاديف عانقإا ،ةيدوعسسلا
كر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘م˘˘˘سصم بعÓ˘˘˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سس ي˘ف يدا˘ن˘˘لا
.يوتسشلا

سشتيفي˘سسي˘ل˘ي˘ف ود˘نا˘نر˘ف ع˘سضوو
نÓيم رتنإاو لاديف لامعأا ليكو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م غ˘ي˘سص ة˘لوا˘ط˘لا ى˘ل˘˘ع
دعب ةنولسشرب ىلإا اًقح’ اهميدقتل

بلج˘ل ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ر˘بو˘سسلا سسأا˘ك
ناسس بعلم ىلإا يليسشتلا بعÓلا
.وريسس
رتنإا دعتسسي ،نهارلا تقولا يفو
ىلع ةديدج ةغيسص ميدقتل نÓيم
كلذو لاد˘ي˘˘ف م˘˘سضل ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ىل˘ع ه˘ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
3‐2 ي˘لاو˘ح ل˘با˘˘ق˘˘م م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

نود ءارسشلا رايخ عم وروي نويلم
.دعب غلبملا ديدحت
ر˘يد˘م˘˘لا ،ا˘˘تورا˘˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘ب نا˘˘كو
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن˘ل يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
فوسس‘‘ :مويلا لاق دق يلاطيإ’ا

ةمهم ةظحل اهنإا ،ام اًئيسش لعفن
.‘‘رارمتسس’ا ديرن نحنو
،انفادهأا دحأا وه لاديف‘‘ :لمكأاو
ف˘قو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

قوسس نإاف ،نسسكيرإا نايتسسيرك
ةيا˘ه˘ن ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
.‘‘ يفناج رهسش

سسمأا اينابشسا ىلإا داع ةنولششرب
ةطبحم ايونعم طشسو

نأا ةينابسسإ’ا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تدافأا
ةكلمملا راطم تردا˘غ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ةر˘ئا˘ط
رسشع ةيداحلا ةعاسسلا مامت يف ةيدوعسسلا ةيبرعلا

ةمسصاعلا يف تطبه و يلحملا تيقوتلاب اًحابسص
. سسما ءاسسم ةثلاثلا يلاوح يف ةينولاتكلا

ةلوطبل يئاهنلا فسصن رودلا نم اسصرابلا جرخو
ةدج ةنيدم يف ماقُملا ،ينابسسإ’ا ربوسسلا سسأاك
وكي˘ت˘ل˘تأا ن˘م (2‐3) ه˘ترا˘سسخ د˘ع˘ب ،ة˘يدو˘ع˘سسلا

.هللادبع كلملا بعلم ىلع سسيمخلا موي ديردم
،يدريفلاف وت˘سسنرإا نأا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص تفا˘سضأاو
ةلفاحلا لقتسسا نم لوأا وه ،ةنولسشربل ينفلا ريدملا
و˘ي˘جر˘ي˘سس ه˘ع˘ب˘تو ةر˘ئا˘ط˘لا ى˘لإا م˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ةيقب ةريسصق ةرتفب كلذ دعب مهب قحلو سستيكسسوب
،ويموتراب ايرام بيسسوج قبسسو .قيرفلا ءاسضعأا

نيبعÓلا ،ةرادإ’ا يف هيدعاسسُمو ،انارغولبلا سسيئر
ثيح ،ةزيجو ةرتف ل˘ب˘ق را˘ط˘م˘لا ى˘لإا ،يدر˘ي˘ف˘لا˘فو
03:9 ة˘عا˘سسلا ما˘م˘ت ي˘ف ىر˘خأا ة˘ل˘فا˘ح او˘ل˘ق˘ت˘˘سسا
مهيلع رهظو ماعطلا اولوانتو ،ةيدوعسسلا تيقوتب
ريدجلا .ديردم وكيتلتأا مامأا ةميزهلا ءاثرو ءودهلا
لاير نوهجاو˘ي˘سس سسو˘كنÓ˘ب ي˘خور˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
.ربوسسلا سسأاك يئاهن يف دحأ’ا موي ديردم

 يدريفلاف ىلع عفادي زيراوشس
 نوبعÓلا اهلمحتي ةراشسخلا نأا دكؤويو

ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م ز˘يراو˘سس سسيو˘˘ل ع˘˘فاد
ةراسسخلا بقع ،ينفلا ريدملا يدريفلاف وتسسنرإا
يف ،نيفدهل فادهأا ةثÓثب ،ديردم وكيتلتأا مامأا
هنأا ادكؤوم ،ينابسسإ’ا ربوسسلا سسأاك يئاهن فسصن
يف زيراوسس لاقو .ثدح اميف بنذ يأا سسيل
ل˘ئا˘سسو ا˘ه˘تزر˘بأا ،ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
يدريفلاف بردملل نكي مل» :ةينابسسإ’ا مÓعإ’ا
دوعي ثدح امف ،ةليللا انتراسسخ يف بنذ يأا

،يتاذلا دقنلاب ا˘م˘ئاد ما˘ي˘ق˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ا˘ن˘ئا˘ط˘خأ’
ريسسلاو ،بجي امك ةبكترملا ءاطخأ’ا نم ملعتلاو
ة˘لا˘قإا ة˘ي˘نا˘كمإا نأا˘سشب لاؤو˘سس ى˘ل˘ع ادرو .«ا˘مد˘˘ق
رمأا و˘ه˘ف ،ا˘ن˘سصخ˘ي ’ اذ˘ه» :فا˘سضأا ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف
تسسي˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ةرا˘˘سسخ ن˘˘كلو ،ةرادإ’ا سصخ˘˘˘ي
.«انئاطخأا ببسسب تناك لب يدريفلاف ببسسب
اذإا تايرابملا نم ةيعونلا هذه يف» :لسصاوو
مات حوسضوب اهنمث عفدت كنإاف ءاطخأ’ا تبكترا
.«ةليللا ثدح ام اذهو ،ةياهنلاب
نيفده ءاغلإاو ويديف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘تو م˘ي˘كح˘ت˘لا ن˘عو
لكب» :فاسضأا ،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا ا˘سصرا˘ب˘ل˘ل
ريغتو كب رسضت دق ةينقتلا هذه تارارق ،ديكأات
قيرط نع ’إا ثدح ام ةيؤور نكمي ’و ،كجازم
هنأ’ مكحلا ءيطخي نأا نكمي نكلو ،ةينقتلا هذه
.«كلذ ىلع داتعت نأا كيلع نكلو ،ناسسنإا

امورانود نيمأات ديري نÓيم
ديردم لاير  عامطأا نم

قيرف نأا يلاطيإ’ا وتاكريم ويسشتلاك عقوم دكأا
ةرتف لÓخ طاسشنلا نم ةريبك ةرتف سشيعي نÓيم
نم لك رداغ ثيح ةيراجلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا

اتيكاب نيب ًدحاو ىقبتيو ارادلاكو ينيروبو انير
عقوملا راسشأاو .يرينوسسور نارداغيسس كيتنويبو
زكرم يف نوكيسس نÓيم قيرفل مداقلا فدهلا نأا
يف سشتيفوميهاربإا عم دقاعتلا دعب كلذو عفادملا

ىلع هلو˘سصو د˘عا˘سس ثي˘ح ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘سص
.هلامعأا ليكو ’ويار ونيم عم تاقÓعلا ةئدهت
دهسشتسس ةلبقملا تاعاسسلا نأا ىلا عقوملا راسشأاو
يدانلا ةرادإا نيب ت’اسصت’ا نم ديزم لعفلاب
با˘سشلا سسرا˘ح˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت نأا˘سشب ’و˘˘يارو
امورانود د˘ق˘ع نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘سضوأاو .ا˘مورا˘نود
سسراح ديريو ،1202 ماع فيسص يف يهتني
ديفت يتلاو طورسشلا سسفنب هدقع ديدجت ىمرملا
يف ةنسسلا يف وروي نويلم6 ىلع هلوسصحب
عيمج سضيفختل نÓيم هيف ىعسسي يذلا تقولا
نم ةدحاو يه امورانودو قيرفلا يف بتاورلا

اًعقوتم هريرقت عقوملا متتخاو .بتاورلا ىربك
ي˘ف ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ت’ا˘˘سصتا ءار˘˘جإا
ينيدلامو نابوب اهلعج ثيح ،ةلبقملا عيباسسأ’ا
ديردم لايرل يلعفلا مامته’ا ىلإا رظنلاب ،ةيولوأا
.سسراحلا تامدخب زوفلاب

ليدب غيزبي’ عفادم
 ةنولششرب يف يتيتموأا

نأا (ترو˘ب˘سس) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تدا˘فأا
مسضب متهم ينابسسإ’ا ةنولسشرب
يسسنرفلا ،غيزبي’ يب رآا عفادم
. يفناج يف ،وناكيمابوأا توياد
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تب˘˘ط˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سساو
ـلا بحاسص اهمدقُي يتلا ةزيمملا

ينام˘لأ’ا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م  ا˘ًما˘ع12
ةبخ˘ن˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م دد˘ع ما˘م˘ت˘ها
م˘˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا
.يزيلجنإ’ا لانسسرأا

نأا تروب˘سس ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو
ميدقتل ةجاحب نوكيسس ةنولسشرب

وروي نويلم35 ةميقب سضرع
ةسسفانم˘لا م˘سسح˘ل غ˘يز˘ب˘ي’ ى˘لإا

.وناكيمابوأا ىلع
ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تحسضوأاو
يف ينولاتكلا يدانلا سضرغ نأا
لوسصحلا وه باسشلا عم دقاعتلا

ليحر لبق بسسانُم ليدب ىلع
يت˘ي˘ت˘موأا ل˘يو˘ما˘سص ي˘سسنر˘ف˘لا
حبسصأا امدعب ،رياني يف لمتحُملا
نم ق˘ي˘سضلا˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘ع˘سشي
.ةبكرلا يف ةرركتملا هتاباسصإا

ي˘ت˘ي˘ت˘موأا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا فا˘˘سضأاو
ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘م˘ت˘˘ها˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
.لانسسرأاو ماهنتوتو دتيانوي
وناكيما˘بوأا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ذنم غيزبي’ عم ةارابم91 بعل
عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا
.تاقباسسملا

ريا˘سشلو˘سس را˘نو˘ج ي˘لوأا سصر˘ح˘ي
ىلع دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م
ةجردلا نم رخآا عفادم مادقتسسإا
لاو˘مأا ع˘فد د˘ع˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح  ،ى˘˘لوأ’ا

ةذفان يف رياوغام يراهل ةريبك
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا
وليد يرييروك‘‘ ةفيحسص تدافأا
ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن نأا ‘‘ ترو˘˘ب˘˘سس
لذ˘˘ب˘˘ي نأ’ د˘˘ع˘˘ت˘˘سسم د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘˘ي
عفادم عم دقاعتلل هدهج ىراسصق
يف ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ي˘لو˘با˘ن
. يفناج رهسشل ت’اقتن’ا ةذفان
ي˘˘لود˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سسلا ط˘˘˘بر م˘˘˘ت
دروفارت دلوأا بعلم ىلإا لاقتنإ’اب
بعÓلا ةقفسص نكل ،رهسشأا ذنم
مل ا˘ًما˘ع82 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا
.اًدبأا ققحتت
لسضفأا نم دحاوك يلابيلوك زرب
ةزئاجب زافو ملاعلا يف نيعفادملا

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘فاد˘˘˘م ل˘˘˘سضفأ’
نيح يف ،يسضاملا ماعلل يلاطيأ’ا
دراودوو دإاو ر˘˘˘يا˘˘˘سشلو˘˘˘˘سس رر˘˘˘˘ق
يرا˘ه ى˘لإا ا˘م˘ه˘ما˘م˘ت˘ها ل˘يو˘ح˘˘ت
او˘ع˘فدو ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف ر˘˘ياو˘˘غا˘˘م
ر˘ت˘سسي˘ل ع˘فاد˘م˘ل ا˘ًي˘سسا˘ي˘ق ا˘ًم˘˘سسر
.قباسسلا يتيسس
ر˘ي˘غ ع˘فاد˘م˘لا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو

عم هفÓخ دعب يلوبان يف ديعسس
يتوليسشنأا ولراك قباسسلا بردملا
كلاملا عم هتقÓع نأا نيح يف ،
.تدسسف سسيتنيرول يد ويليروأا

نيطايسشلا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘عد˘يو
ربكأ’ا مامته’ا نويدبي رمحلا
نو˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي د˘˘قو ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ناكو ،رهسشلا اذه سضاسضقنÓل
ه˘جور˘خ ى˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ي˘لو˘˘با˘˘ن
يأ’ ا˘ًسصي˘خر نو˘كي ن˘ل ه˘˘ن˘˘كل
ىلع لوسصحلا يف بغري قيرف
.هتامدخ
يف كنيج نم يلابيلوك عيقوت مت
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نكلو ينيلر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج ن˘ي˘يÓ˘م
001 نم برقأا اًئيسش ديري يلوبان
.هعيبل ينيلرتسسإا هينج نويلم
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م ط˘˘˘بر م˘˘˘ت
ن˘˘كل ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘تو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشتو
هيلإا رظنُي ام اًمئاد ناك دتيانوي

ن˘˘مو ،را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ر˘يا˘سشلو˘سس نو˘˘كي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ر˘ه˘سشلا اذ˘ه ىر˘خأا ةر˘م ا˘ًلو˘غ˘سشم
.مسسوملا اذه هءادأا ءوسس دعب

هل مسسوم أاوسسأا ةيادب قيرفلا ققح
ى˘ل˘ع ر˘سصن˘لا ن˘كل ،دو˘ق˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ادب يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.ةنيفسسلا يف ناتباث امهنأا

 لاديف عم دقاعتلل ةديدج ةفشص حرتقي رتنا

نمث يأاب يلابيلوك عم دقاعتلا ديري رياششلوشس

ه˘م˘جا˘ه˘م نأا ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن د˘كأا
ءارجإ’ جاتحي نيك يراه هفادهو
ةبكرلا راتوأا يف ةيحارج ةيلمع
تقحل يتلا ةباسصإ’ا نم يفاعتلل
˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ةرا˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘ب
يرودلا يف0‐1 نوتبماهثواسس
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

لاق اًيمسسر اًنايب ماهنتوت ردسصأاو
يذلا رمتسسملا مييقتلا دعب‘‘ :هيف
رادم ىلع يب˘ط˘لا ا˘ن˘م˘قا˘ط هار˘جأا
ديكأات اننكمي ،يسضاملا عوبسسأ’ا
ةيلمعل عسضخيسس نيك يراه نأا

راتوأا دحأا قزمت ببسسب ةيحارج
.‘‘ىرسسيلا ةبكرلا

مجاهملا سضرعت‘‘ :نايبلا فاسضأاو
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل

يزيلج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف ا˘ه˘سضا˘خ
نو˘ت˘ب˘˘ما˘˘ثوا˘˘سس د˘˘سض زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ح˘سصن د˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسأ’ا
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا˘˘ب نو˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخأ’ا

ةعجارملا نم ديزم دعب ةيحارج
.‘‘ةباسصإÓل
عقوتملا ريغ نم‘‘ :نايبلا متتخاو
ةيلم˘ع˘ل عو˘سضخ˘لا رار˘ق ر˘ثؤو˘ي نأا

يذلا ينمزلا راطإ’ا ىلع ةيحارج
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ه˘˘ي˘˘ف بي˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سس
ىلإا هتدوع عقوت عم ،يزيلجنإ’ا
ل˘˘˘ير˘˘˘فأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘ف بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا
.‘‘لبقملا

˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو تف˘˘˘˘سشكو
نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ه˘نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ى˘لإا و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘˘ج ر˘˘ط˘˘سضي
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘سس ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
نم ليدب ىلع لوسصحلل ةيوتسشلا
بايغ سضيوع˘ت˘ل ع˘ي˘فر˘لا زار˘ط˘لا

.ليوطلا نيك

 ليرفأا ةياغ ىلإا نيك دوهج رشسخي ماهنتوت



 ايقيرفإا لطب فاقيإ’ ةسصاخ ةطخ عسضول هجتي

 يميهارب جهوت نم دشسلا يبع’ رّذحُي يفاششت
يدان بردمو ،ةينابسسإ’ا ةركلا ةروطسسأا زيدنانريه يفاسشت رّذح

مجن ،يميهارب نيسساي يرئازجلا يلودلا نم هيبع’ يرطقلا دسسلا
راطإا يف نييدانلا نيب مويلا ةبقترملا ةهجاوملا لبق ،نايرلا يدان

ه˘ج˘تا يذ˘لاو ق˘با˘سسلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن بع’ لا˘قو ،ر˘˘ط˘˘ق سسأا˘˘ك
كلمي انسسفانم» :Óئاق ،يوركلا هراوسشمل دح عسضو دعب بيردتلل

مامأا اسصوسصخ ةيعافدلا ةيحانلا نم رذحلا انيلعو نيديج نيبع’
ةطخ زهجي هنأا باسشلا بردملا حملأاو اذه.«يميهارب لثم رسصانع
هيدان ةدايق نم هنيكمت مدعو ايقيرفإا لطب فاقيإا لجأا نم ةسصاخ
رمي يلاغتربلا وتروب بع’ نأاو اميسس’ ،يرطقلا دسسلا يطختل
يرود يفده ةفاسصو يف هتعسضو ،يحاونلا عيمج نم ةزيمم ةرتفب
 .رطق موجن

 درلا رظتنيؤ يجنأا ـل صضرعلا مدق يتيلتأ’ا

عارشص لخدي سس’اب لاتشسيرك
 يرون تيأا عم دقاعتلا

تيأا ناير عم دقاعتلا قابسس يزيلجن’ا سس’اب لاتسسيرك لخد
يجنأا يدان يف طسشانلا يرئازجلا لوسصأ’ا وذ بعÓلا يرون
لاتسسيرك يدان نأا ،سسمأا «بيكيل» ةفيحسص تفسشكو.يسسنرفلا
وتاكريملا يف يرون تيأا عم دقاعتلا ىلع رسصي يزيلجن’ا سس’اب
ردسصملا تاذ فاسضأاو.عافدلا نم ىرسسيلا ةهبجلا معدل يوتسشلا
وكيتيلتأا نم اهتريظن عم يوق عارسص يف نوكتسس سس’اب ةرادإا نأا

اسضرع تمدق ةريخأ’ا ناو اميسس’ يرون تيأا عم دقاعتلل ديردم
وذ باسشلا بعÓلا فطخ لجأا نم يجنأا ةرادإ’ ةيسضاملا مايأ’ا يف
تيأا نأا ركذي.ةيلاحلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ اعيبر81ـلا
ةيوه يف دعب لسصفي ملو اسسنرف بابسش بختنم يف بعل يرون
وبراحم همدق يذلا ريبكلا ءادأ’ا نأا ’إا ،هلثمي يذلا بختنملا
لعجت9102 ةنسس ةليطو ةريخأ’ا ايقيرفإا ممأا سسأاك يف ءارحسصلا
 .«نيبراحملا» سصيمق لمحب ملحي بع’ يأا

ب.نمؤوملا دبع

ةارابمل امكح لابرغ نيعي يبرعلا داحتإ’ا
 يبرغملا يفشسأا مامأا ةدج داحتا

يرئازجلا يلودلا مكحلا ،مدقلا ةركل يبرعلا داحت’ا نيع
يدوعسسلا ةدج داحتا عمجت يتلا ةارابملل امكح لابرغ ىفطسصم
دمحم كلملا سسأاك يئاهن عبر رود باهذ يف يفسسآا كيبملوا مامأا
نارقم نم لك لابرغ دعاسسيسسو.لاطبأ’ا ةيبرعلا ةيدنأÓل سسداسسلا
فراسش ديبع يدهم نوكيسس اميف ،يليعسشتا قحلا دبعو يزاوف
امكح لاجرلا وبأا دومحم يرسصملاو ،«رافلا» ويديفلا ةينقتل امكح
يف بعلتسس ةارابملا نأا ركذلاب ريدجلاو.يناث دعاسسمك ويديفلل
ةيسضايرلا هللا دبع كلملا ةنيدم بعلم ىلع ،يراجلا يفناج51
 .(ةعسشملا ةرهوجلا)ـب

ةأاجافمل ةيلاثملا ةليكششتلا نمشض يناميلشس
 يشسنرفلا يرودلا نم باهذلا ةلحرم

يدان مجنو ينطولا بختنملا فاده يناميلسس مÓسسإا نكمت
ةأاجافمل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ناكم زجح نم يسسنرفلا وكانوم
ذنم يناميلسس مدقو.«1غيللا» يسسنرفلا يرودلا نم باهذلا ةلحرم
ةراعإ’ا ليبسس ىلع امداق وكانوم ديدجلا هيدان عم هل ىلوأ’ا ةارابملا

ةلوطبلا يف ةزيمم اماقرأا ققحو ،قار ءادأا يتيسس رتسسيل يدان نم
هتلعج ،ةمسساح ةريرمت7 حنمو فادهأا6 لجسس ثيح ةيسسنرفلا

.باهذلا ةلحرم لÓخ ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف نيبعÓلا زربأا نمسض
يف دجاوتلا نم يرئازجلا لوسصأ’ا وذ يرون تيأا باسشلا نكمت امك
 .يجنأا هيدان عم همدقي يذلا عئارلا ءادأ’ا ةيفلخ ىلع ةمئاقلا

ب.م.يرسسيإا

امهيمشسا نابتكي يدنامو ينعيبشس نب
 ةيشسنرفلا ةلوطبلا ‘ بهذ نم فرحأاب
خابدÓغسشنوم ايسسروب يدان مجن ينيعبسس نب يمار نكمت

سسيتيب لاير يدان بع’ يدنام ىسسيع هليمزو يلاحلا يناملأ’ا
سسنارف» ةلجم تعسضوو ،ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف خيراتلا ةباتك نم
01 رخآا يف يسسنرفلا نير يدانل ةيلاثم ةليكسشت ةيسسنرفلا «لابتوف
ىلع ناكم زجح نم وداراب ةسسردم جيرخ نكمت ثيح ،مسساوم
يف دجاوت يذلا يدنامل ةبسسنلاب رمأ’ا سسفنو ،ىرسسيلا ةهجلا
.ريخأ’ا دقعلا يف ،سسمار يدان قباسسلا هيدانل ةيلاثملا ةليكسشتلا
يعاسسلا ةنولسشرب يدان رادار ىلع دجاوتي يدنام ىسسيع نأا ركذي
ازيمم ىوتسسم مدقي ينيعبسس نب نأا نيح يف يفلخلا هطخ ميعدتل
 .يناملأ’ا يرودلا ردسصتم خابدÓغ هقيرف عم

ب.م.يرسسيإا

 «فاكلا» زئاوجب ÚجوتŸا ئنهي يدÓخ ريزولا
دا˘ح˘ت’ا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو يدÓ˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس أا˘ن˘˘ه

4 دسصح نم رئازجلا تنكمت امدعب ةلاسسرب ،مدقلا ةركل يرئازجلا
يتلا ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا زئاوج عيزوت لفح لÓخ باقلأا
عقوم˘لا ف˘سشكو.يسضاملا ءاثÓثلا ةقدرغلا ة˘ن˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
ةسضايرلاو بابسشلا ريزو نأا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يمسسرلا

يف نيفظوملاو ،نيبعÓلا ،ينفلا مقاطلا ،عيمجلل ،ركسشلا هجو
بع’ لسضفأا) يليÓب فسسوي نم لك ركذلاب سصخو ،ةيداحت’ا

) زرحم سضايرو (بردم لسضفأا) يسضاملب لامج ،(يقيرفإا يلحم
يسشطز نيدلا ريخ ريزولا سسني ملو اذه.(ماعلا يف فده لسضفأا

نم ،ريوطتلا ىلإا ةجاحب ةيرئازجلا ةركلا نا احسضوم «فافلا سسيئر
باقلأ’ا نم ديزم دسصحل ،بختنملا هققح ام ىلع ةظفاحملا لجا

 .ملاعلا يف لسضفأ’ا نيب نم اهتناكمل رئازجلا دوعتلو Óبقتسسم
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 ةمئاقلا نع باغ حÓسصؤ ريبك قرافب ينام ىلع قوفت

 «غيل ريميربلا» نم لوأ’ا فشصنلا يف لشضفأ’ا زرحم

 هعانقإا يف ايروحم ارؤد بعل يركز نب

 ايونشس ر’ود فلأا005 لباقم كمشض ىلإا مشضني ةبغز

 ةلاسصلا يف دارفنا ىلع بردتي رسضخلا مجن

 مويلا ويز’ ةعقوم نع بيغيو زهاج ريغ مÓغ
نع ايمسسر يلاطيإ’ا يلوبان يدان رسسيأا ريهظ يرئازجلا يلودلا بعÓلا مÓغ يزوف بيغيسس

.02ـلا ةلوجلا راطإا يف مويلا ةجمربملا يلاطيإ’ا يرودلا ةمق يف ويز’ يدان مامأا هقيرف ةارابم
يلوبان هقيرف عم ةكراسشملل زهاج ريغ رسضخلا مجن نأا ،سسمأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو

.ىسضم تقو يف اهل سضرعت يتلا ةيلسضعلا ةباسصإ’ا نم مات لكسشب فسشي مل هنا امب مويلا
يف هيدان ةرداغمل ةوقب حسشرملاو نايتا تناسس ةسسردم جيرخ نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو

هيدان عم ةكراسشملا لجا نم ،تÓسضعلا ةيوقت ةعاق لخاد بردتي لازي ’ ،يراجلا وتاكريملا
يف هئاقبإا لÓخ نم ،رسضخلا مجن ريسصم مسسح نم يلوبانل ديدجلا بردملا نكمي يذلا رمأ’ا
.هعيب ةيلمع عيرسست وأا يدانلا

تاد˘يد˘سست˘لا بحا˘سص نأا ’إا ،مو˘ي˘لا و˘يز’ ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ةرر˘ق˘م تنا˘ك مÓ˘غ ةدو˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
 .مويلا ةارابم يف بردملا تاباسسح جراخ هلعجي ام ةعومجملا عم بردتي مل ،ةيخوراسصلا

ب.م.يرسسيإا

ةبلاطم «فاكلا» :يشضاملب
زرحمو «ناكلا» مارتحاب

ايقيرفإا يف لشضفأ’ا
 انل ةبشسنلاب

بردم لسضفأا يسضاملب لامج هجو
يف بردم نسسحأا عبارو ايقيرفإا يف
دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘عذ’ تادا˘ق˘˘ت˘˘نا ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةئيهلا ابلاطم ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
سسكع ،اهتاقباسسم مار˘ت˘حا˘ب ة˘يور˘كلا

ز˘ئاو˘ج ع˘يزو˘ت ل˘ف˘ح لÓ˘خ ثد˘ح ا˘م
.ةيرسصملا ةقدرغلا ةنيدمب «فاكلا»

ج˘يو˘ت˘ت سسد˘ن˘ه˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘قو
،92 بايغ دعب يراقلا جاتلاب رئازجلا
ة˘عاذإ’ا ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
يقير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ى˘ل˘ع» : ة˘ي˘ن˘طو˘لا
سسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م مار˘ت˘حا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
جيوت˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘سسي زر˘ح˘مو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ه˘نأ’ ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ةر˘˘كلا˘˘ب
سسأاك نم ةريخأ’ا ةعبطلا يف لسضفأ’ا
:م˘ت˘خو ،«عزا˘ن˘م نود ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا
هذ˘ه ل˘˘ن˘˘ي م˘˘ل زر˘˘ح˘˘م نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص»
لسضفأ’ا وه انل ةبسسنلاب نكل ،ةزئاجلا
 .«9102 ةنسسل ايقيرفإا يف

ب.نمؤوŸا دبع

يدا˘ن ى˘لإا ا˘ي˘م˘سسر ة˘ب˘غز ى˘ف˘˘ط˘˘سصم م˘˘سضنا
سسمسش هنطاومل Óيدب نوكيل ،يدوعسسلا كمسض
.هقيرف رداغ يذلا ينامحر نيدلا

ءادأا قباسسلا فيطسس قافو سسراح ةبغز مدقو
ىلع كمسض عم قافت’ا لبق ةدحولا عم اديج
داحتا قيرف بع’ لسصحي نأا ىلع دقعلا عيقوت
ي˘˘ف ر’ود ف˘˘لأا005 ى˘ل˘ع ق˘با˘سسلا سشار˘ح˘˘لا
 .دحاولا مسسوملا

ميهاربإا هن˘طاو˘م بنا˘ج ى˘لإا ة˘ب˘غز بع˘ل˘ي˘سسو

،ق˘با˘سسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘ح˘ي˘ن˘سش
.يركز نب نيدلا رون بردملا فارسشإا تحت

نأا ،سسمأا ةيدوعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ايروحم ارود بعل وينيركز يرئازجلا بردملا
ر˘تو˘ت ل˘غ˘ت˘سسا ثي˘ح ،ة˘ب˘غز ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
هعم دقاعتيل ،ةدحولا قباسسلا هيدان عم عاسضوأ’ا

 .حيحسصلا راسسملا ىلع كمسض يدان عسضوو
ب.م.يرسسيإا
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د˘˘˘ئا˘˘˘ق زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير در
يدان مجنو ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يزيل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
دعب تاعا˘سس ه˘سسف˘ن˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

ةركل يقير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ز˘ئاو˘ج
ح˘لا˘سصل تحار ي˘˘ت˘˘لاو ،مد˘˘ق˘˘لا
يلاغنسسلا مج˘ن˘لا ي˘نا˘م و˘يدا˘سس

هققح ام مغر ،لوبرفيل بع’
ايقيرفإا سسأاك يف رسضخلا مجن
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘˘مو
.ةيزيلجن’ا

،اديدج ازاجنا ،زرحم ققحو
،مسسوملا اذه «غيل ريميربلا» يف
ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا ل˘ظ ي˘˘ف
ثيح ءارحسصلا براحم اهلجسس
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف ه˘˘سسف˘˘ن سضر˘˘˘ف
،’و˘˘يدارو˘˘غ بي˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سس’ا

ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘˘سسأا ار˘˘˘ج˘˘˘ح تا˘˘˘بو
ف˘ن˘سصي˘ل ،ي˘ت˘ي˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ر˘˘فا˘˘˘هو˘˘˘ل ج˘˘˘ير˘˘˘خ
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف بع’ ل˘سضفأا˘˘ك
طيقنت ىلعأا ىلع لسصح امدعب

يرودلا نم لوأ’ا رودلا لÓخ
.زاتمملا يزيلجن’ا

«دروكسس وه» عقوم فسشكو
ءا˘˘سصحإ’ا ي˘˘ف سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لاو
زكرملا يف ءاج زرحم سضاير
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا˘˘ك لوأ’ا
لانو ،ةلوطبلا نم لوأ’ا رودلا

لك ىلع اًقوف˘ت˘م ة˘ط˘ق˘ن12.7
يف ةيزيلجن’ا ةلوطبلا يبع’
يفيك يكيجلبلا هليمز هتمدقم
ي˘˘ف ءا˘˘ج يذ˘˘لا ن˘˘˘يور˘˘˘ب يد˘˘˘ن
،ةطقن80.7 ـب يناثلا فسصلا
يرو˘كلا بعÓ˘لا ل˘ت˘حا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نو˘سس ن˘ي˘م غ˘نو˘ي˘ه ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لا

3ـلا ز˘كر˘م˘لا ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت بع’
امأا ،ةطقن99.6 ىلع هلوسصحب
جوتملا ينام ويداسس يلاغنسسلا
ايقيرفإا يف بع’ لسضفأا ةزئاجب
يف ءاج دقف ،ةيسضاملا مايأ’ا يف
اذه ،ةطقن09.6 ـب4ـلا فسصلا

دم˘ح˘م نو˘عر˘ف˘لا ن˘كم˘ت˘ي م˘لو

ةمئاق يف دجاوتلا نم حÓسص
يرودلا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م لÓ˘˘خ يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ن’ا
هنا رسضخلا مجن تبثيل ،باهذلا
«ءارمسسلا ةراقلا» يف لسضفأ’ا
يتلا زئاوجلا نع رظنلا سضغب
 .«فاكلا» اهتحنم

ديسشت يتيسسلا ريهامج
نأا دكؤوتؤ صضاير ءادأاب

 ديدج نم داع رتسسيل زرحم
رتسسسشنام ري˘ها˘م˘ج تر˘ب˘ع

ةريبكلا ا˘ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ي˘ت˘ي˘سس
زرحم سضايرل ةيو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ن˘كم˘ت يذ˘لاو
،ريبك ءادأا ميدقت نم ةيسضاملا

جئاتنلا يف ةمهاسسملا لÓخ نم
ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا
وأا فاد˘هأ’ا ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب ءاو˘˘سس
ة˘م˘سسا˘ح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا م˘يد˘ق˘ت
تا˘ب ي˘ت˘لا تا˘غوار˘م˘لا ى˘ت˘حو
ملو اذه.تاجرد˘م˘لا ا˘ه˘ب به˘ل˘ي
قرزأ’ا يدانلا روهمج فقوتي
ل˘ب د˘ح˘لا اذ˘ه د˘ن˘ع يوا˘˘م˘˘سسلا

ا˘مد˘ع˘ب ،كلذ ن˘م د˘ع˘بأ’ او˘˘حار
ي˘˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘˘سضفأا نأا اود˘˘˘˘كأا

6102 ةنسس يزيلجنإ’ا يرودلا
رتسسيل عم ط˘سشن˘ي نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
.ديدج نم داع

ايقير˘فإا ل˘ط˘ب سضا˘ير ق˘ق˘حو
اذ˘ه ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ا˘˘ما˘˘قرأا9102
ت’وجلا يف اميسس’ ،مسسوملا
ةي˘ئا˘ن˘ث ل˘كسشي تا˘بو ،ةر˘ي˘خأ’ا

ه˘ل˘ع˘ج˘ت ن˘يور˘ب يد ع˘م ة˘ع˘˘ئار
ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح˘˘ي
 .يتيسسلا

زرحم نم بسضاغ ’ويدراوغ
 غنيلرتسسؤ نيؤرب يدؤ

ينابسس’ا بردملا مسضهي مل
هقيرف عييسضت ’ويدراوغ بيب

سصر˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ادد˘˘˘ع
لÓ˘خ ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘نا˘˘سسلا

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘م
يئاهن ف˘سصن ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
.سسأاكلا

زوفب ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا م˘غرو
،هناديم جراخ يتيسسلل قحتسسم
ابسضاغ ناك فوسسليفلا نأا ’إا

،زرحم رارغ ى˘ل˘ع ه˘ي˘ب˘ع’ ن˘م
نيذلاو غن˘ي˘لر˘ت˘سسو ن˘يور˘ب يد
مسسح˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ا˘سصر˘ف تو˘ف

،سسأاكلا يئاهنل لهأاتلا ةريسشأات
ةفيحسص ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م˘ب˘سسح
.ةيناطيربلا «ليام يلياد»

نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
ارداق ناك هقيرف نأا دكأا بيب

،فادهأا6 وأا5 ليجسست ىلع
 .يئاهنلل لهأاتلا نامسضو

بع’ زرحم :هيغيزرت
برعلل رخف وه..ريبك

 هتهجاومب ديعسس انأاؤ
هيغيزيرت نسسح دومحم ربع

قيرف مج˘نو ير˘سصم˘لا ي˘لود˘لا
ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا Ó˘ي˘ف نو˘ت˘˘سسأا
ة˘ه˘جاو˘م˘ب ،ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تدا˘˘ع˘˘سس
،ادغ ،زرح˘م سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا
ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
رتسسسشنام قيرف˘ب Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا
ه˘˘ي˘˘غ˘˘يز˘˘ير˘˘ت سصخو ،ى˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس
ه˘˘يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا
سضاير » : اهيف لاق تاحيرسصتب
ر˘˘خ˘˘فو ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك بع’ زر˘˘˘ح˘˘˘م
ة˘ه˘˘جاو˘˘م نو˘˘كت˘˘سس ،بر˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةياغلل ةيوق ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
 .«دحأ’ا موي هتيؤورل ديعسس انأاو

ب.نمؤوŸا دبع

sport@essalamonline.com
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يدوليمام قيرف فيسضتسسي
دا˘ح˘تا ه˘ف˘ي˘سض ز˘نواد نا˘سص
ثحبي ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ة˘ل˘سصاو˘م ن˘ع د˘ئار˘لا ه˘˘ي˘˘ف
ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رد˘˘سصت

ر˘˘خآا زو˘˘ف ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا لÓ˘˘˘خ
نامسض نم برتق˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ي
لبق˘م˘لا رود˘لا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا
لا˘ب˘سشأا نو˘كي˘سس ن˘ي˘ح ي˘˘ف
ىلع يريزد لÓب بردملا

ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ع˘˘˘˘م د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م
دارأا لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف عا˘˘˘˘سضوأ’ا
ةريسشأات ق˘ي˘ق˘ح˘ت نو˘ب˘عÓ˘لا
نو˘نو˘كي˘سس ثي˘ح ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

ةرور˘˘˘سضب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو سضا˘ف˘ت˘˘ن’ا
ديعت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت

تا˘˘˘با˘˘˘سسح ى˘˘˘لإا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
. ةعومجملا

 ترسضح ةليكسشتلا
ةديج فؤرظ يف

ةحيرمؤ
ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا تر˘˘سضح د˘˘قو
مغر دعو˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج ل˘كسشب
تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘˘لاو سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ل˘ع˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘˘ب برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ط˘ب˘سضل ى˘ع˘سسي
ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق˘˘لا
ءاقبب حمسست ةيباجيإا ةجيتن
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘˘ت’ا

تار˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ي˘سسن ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

نيذلاو سشوما˘مز سسرا˘ح˘لا
ام لسضفأا ميدقتل نوحمطي
نأا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي ،م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل
ي˘ف تر˘˘ج تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

لاب˘ق˘ت˘سس’او ةد˘ي˘ج فور˘ظ
لعجيسس ام وهو اديج ناك
ءاوجأا ي˘ف بع˘ل˘ت ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
هي˘ل˘ع دا˘ت˘عا ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘يو˘خأا
. يلحملا قيرفلا

كردن» :يراؤز
انرظتني ام ةبوعسص

ةدوعلا ىلع نؤرداقؤ
ىعسسن انلعجت ةجيتنب

«لهأاتلا قيقحتل
لا˘˘سصتا ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘كو اذ˘˘˘ه

دكأا ثيح يراوز بعÓلاب

ا˘˘م اد˘˘ي˘˘ج ي˘˘ع˘˘˘ن» :لو˘˘˘ق˘˘˘ي
ناسص ةلباق˘م ي˘ف ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ى˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسن ثي˘˘˘˘˘ح ز˘˘˘˘˘˘نواد

ي˘˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’
لك ناو ةسصا˘خ ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

هذه يف بعلت˘سس ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح
ن˘ح˘ن ا˘مو˘م˘ع ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

عفر ىلع نورداقو نوزهاج
ل˘ك نأا ح˘ي˘ح˘سص ،يد˘ح˘ت˘˘لا
ن˘كلو ا˘ن˘ل˘جرا ن˘˘ي˘˘ب ءي˘˘سش
نم لي˘ل˘ق˘لا ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘نا˘ي˘حأا
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا د˘سصق ظ˘ح˘˘لا

د˘عو˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ةرو˘سص
رظتني عيمجلا ناو اميسس’
ديجلا عاب˘ط˘ن’او ا˘نرو˘ه˘ظ
. همدقنسس يذلا
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نأا ةسصاخ˘لا ا˘نردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘ع
تقفتا دق ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا

بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لاو بنا˘˘جأ’ا د˘˘˘حا ع˘˘˘م
ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ثي˘˘ح ،مو˘˘˘ج˘˘˘ه بل˘˘˘ق˘˘˘ك
ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا اذ˘˘ه ه˘˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ح
مغرلاب قير˘ف˘لا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا م˘ي˘سسر˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ل برد˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘ك ن˘˘˘˘م
د˘˘˘ي˘˘˘ق ه˘˘˘ع˘˘˘سضو د˘˘˘ير˘˘˘ي ةرار˘˘˘غو˘˘˘ب
،يمسسرلا عي˘قو˘ت˘لا ل˘ب˘ق بير˘ج˘ت˘لا

ينار˘م˘ع˘لا سسي˘ئر˘لا د˘ق˘ع˘ي˘سسو اذ˘ه
ى˘˘لإا د˘˘ئا˘˘ع˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب
ثيد˘ح˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا تي˘˘ب˘˘لا
نأا امب يدان˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م ن˘ع ر˘ث˘كأا
م˘ي˘عد˘ت ةرور˘سضب بلا˘ط˘م ق˘ير˘ف˘لا
. بسصانملا سضعب

طبسضل بقترم عامتجا
 ةريغسصؤ ةريبك لك

وتاكريملا صصخت

ةرارغوب نيمايل بردملا نأا ركذي
ح˘˘ير˘˘سست يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب ةرادإ’ا بلا˘˘˘ط
بيد ةرو˘˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘˘ف ز˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘لا

ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ب˘˘يا˘˘ي˘˘طو
قر˘ف˘لا سضع˘ب ي˘ف ةو˘ق˘ب بو˘ل˘˘ط˘˘م
ةرادإ’ا ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ىر˘˘˘˘خأ’ا
عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ثير˘˘˘ت˘˘˘ت
ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك ة˘˘سساردو برد˘˘م˘˘لا˘˘ب
يف يئاهنلا لسصفلا لبق ةريغسصو
ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘لاو ن˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا
سشتوكلا نأا امب نيبدتنملا سضعب
سضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف يأار ه˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سس
هقيرف يف اهد˘ير˘ي ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
. ةدوعلا ةلحرمل ابسسحت
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ةليلم نيع ةيعمج

يدا˘˘ن˘˘لا قا˘˘سشع ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘˘لا

نييبيللا ن˘ي˘ي˘لود˘لا لو˘ل˘ح
ةقلعملا روسسجلا ة˘ن˘يد˘م˘ب
دو˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
سسا يسسلا ىلإا امهمامسضنا
قافت’ا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ي˘سس
ةرادإاو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘سصا˘ح˘لا
مقاط˘لا د˘كأا ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا
ىلع ةروسضخ˘ل˘ل ر˘ي˘سسم˘لا
ةلأاسسم ىقبي امهعيقوت نا

سضعب نأا ركذي ،طقف تقو
لولح نأا تدكأا رداسصملا

ل˘ح˘ي˘سس سشير˘ه˘لا ءا˘ير˘كز
ىلا لقنتلا لبق ةنيطنسسقب
يفرعلا نا نيح يف سسنوت
عقويسسو سسنوتب قحتليسس
يدا˘ن˘لا ناو ة˘سصا˘خ كا˘ن˘ه
ىلا امه˘لو˘خد ى˘ل˘ع ر˘سصي
ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل سصبر˘˘ت˘˘لا
. Óبقتسسم ةبيط ةمروف

مويلا فانئتسس’ا
يف قÓطن’اؤ

ادغ ةيدجلا رومأ’ا
صسنوت صصبرت يف

فنأاتسسي هتاذ قايسسلا يف

˘مو˘ي˘لا ة˘˘ي˘˘سشع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ل˘˘مآا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت
ر˘ث˘كأا را˘سسم˘لا ح˘ي˘ح˘سصت
ةبغر ىلإا رظنلاب رثكأاف
ةلحرم ةيؤور يف رفانسسلا

ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع
لمعيسس ام وهو ةبيتكلل

ةدايقب ينفلا مقاطلا هيلع
اذ˘˘˘ه ،ةدو˘˘˘خ برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ا˘˘م˘˘ك ةرادإ’ا تط˘˘ب˘˘سضو
سصبر˘˘ت˘˘لا د˘˘عو˘˘م ا˘˘ن˘˘ل˘˘ق
ةيسشع قل˘ط˘ن˘ي˘سس يذ˘لاو
ة˘قر˘ب˘ط ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب د˘˘حأ’ا
قد˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،لا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سس’
ط˘ب˘˘سض د˘˘ير˘˘ي سشتو˘˘كلا

متحت نإا نيتيدو وأا ةيدو
قيرفلا نوكي ىتح رمأ’ا

يدا˘˘ن ة˘˘م˘˘ق˘˘ل اد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
32 موي ةرخأاتملا وداراب

. يفناج

صشامر ماسشه

ثيرتلا بلطي ةرارغوبو نينث’ا اده عيقوتلل رظتنم يقيرفإا

ةيوق ةدوع يف نولمأايو ربشصلا غرافب نييبيللا عيقوت ديدج نورظتني رفانشسلا

ةنيطنسسق بابسش
ادغ قلطني سسنوت سصبرت

لهأاتلا ظوظح عفرل Óماك دازلاب ةدوعلا ةميتح مامأا دا–’ا

ةمسصاعلا دا–ا ‐   زنؤاد ناسص يدوليم ام
ايقيرفإا لاطبأا يرود نم4ـلا ةلوجلا

قافولا ةحاطإا دعب كلذو يوتسشلا يزمرلا بقللاب دادزولب بابسش قيرف جوت
ىلع نوظفاحي ةبيقعل ءانبأا لعج يذلا رمأ’ا وهو نيغولوب يف ةيدولوملاب
بابسشلا لعجيسس يذلا رمأ’ا ،فيسصولا نع نيفده قرافب بيترتلا ةداير
لجا نم ةريبك تاحومطلا ناو ةسصاخ ةدوعلا ةلحرم يف لسضفأÓل حمطي
نأا بقترت بابسشلا ةرادإا نأا ركذي ةلوطبلا عردب ةديعسسلا ةياهنلاب لافتح’ا
نييعت لبق اتقؤوم ولو ينفلا مقاطلا يف ثلاث دعاسسمك ةندخوب نيعت
. ةمداقلا تايدحتلا يف بابسشلا دوقيسس يذلا بردملا

راسسملا حيحسصتؤ ةقرولا بلق ىلع نومزاع نوبعÓلاؤ مويلا فانئتسس’ا
بعلم يف مويلا ةيسشع اهطاسشن ديعتسستسس دادزولب بابسش ةليكسشت نأا ركذي
ةلحرمل ابسسحت ةيدجلا مهتاريسضحت نوبعÓلا فنأاتسسيسس ثيح توأا02
سضعب ءاسضقل رارج ءاقفر اهلغتسسا يتلاو فقوتلا ةرتف دعب ةسصاخ ةدوعلا
ىلع لمعلا ةرادإ’ا ةلسصاوم يف ةبيقعل ءانبأا لمأايو اذه نطولا جراخ مايأ’ا
لعجيسس رهسشا عبرأاب هسضيوعتو قيلع ةلاقإا ناو اميسس’ راسسملا حيحسصت
هراسسم لسصاوي قيرفلا لعجت يدانلل ةميق لئادب نع اهثحب لسصاوت ةرادإ’ا
. باقلأ’او تاراسصتن’ا ةكسس وحن

صسنوت يف صصبرتلا
لÓخ يريسضحتلا سصبرتلا سضوخ ىلع دادزولب بابسش قيرف ةرادإا تقفتا
هنأا قيرفلل دعاسسملا بردملا يتخب ميرك فسشكو ،سسنوتب ةيلاحلا ةرتفلا

سصبرت يف لوخدلل سسنوت ىلإا ءاثÓثلا موي لاحرلا نودسشيسس هلابسشأاو
ةيوه لوح لاؤوسس ي˘فو ،م˘سسو˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘سصن˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ق˘ل˘غ˘م
رمأ’ا اذهل قرطتلا دادزولب بابسشل قباسسلا بعÓلا سضفر ،ديدجلا بردملا

.ةرادإ’ا ناسش نم اذه نأا احسضوم
صشامر ماسشه

مداقلا ءاثÓثلا نم ةيادب صسنوت يف صصبرتلا
 ..باهذلا ةلحرمل ايوتشش Óطب «ةبيقعلا»

سسنوت يف سصبرتلاو دعاشسمك حرتقم ةندخوب

يف ةمئادلا ةدقعلا تدكأاو ةيدولوملا مامأا فيطسس قافو رسصانع تعدبأا
اهنكم انيمث ازوف تققحو نيغولوب وآا فيطسس يف ءاوسس ةريخأ’ا تاونسسلا

ريغ ةسسماخلا ةبترملا لتحي قافولا ىحسضأا نيأا بيترتلا لودج كرادت نم
هيلإا لوسصولل قافولا ولوؤوسسم ىعسسي يذلا فدهلا وهو مويدوبلا نع ديعب
هنأاو ةسصاخ ققحملا زوفلاب ةيفياطسسلا بجعأا دقو اده مسسوملا ةياهن عم
. فوسصوب اذكو يسسودنق باسشلا يئانثلا عيقوت نم ءاج

ةينابسشلا تائفلا ةدايق ةيلؤؤوسسم هيلوت دكؤوي ةيافلح
رباكأ’ا نم باحسسن’اؤ فيسصلا يف

سسؤورت نم ةلوطبلا ةياهن عم هباحسسنا ىلع دكا ةيافلح سسيئرلا نا ركذي
عسضو ىلع رداق وه نمل يدانلا كرتيسس هنا ىلع ادكؤوم رباكأ’ا قيرف
ةدوجوم هبسسح لي˘قار˘ع˘لا ناو ة˘سصا˘خ ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘كسسلا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا

يلÓعلا يف قافولا ةيؤور بغرت ’ يتلا فارطأ’ا سضعب فرط نم ةرثكبو
عيمج يف نوكيسس همامتها نأا ىلع سسيئرلا دكأاو اذه ،هلوق دح ىلع
هديفي يدانلل ريبك نازخ عسضو ىلع لمعيسس ثيح ةينابسشلا تائفلا فانسصأا
. بيرقلا لبقتسسملا يف
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فيطسس قافؤ
ةيدولوملا مرحي .. عدبي قافولا

ةدقعلا دكؤويو يوتششلا بقللا نم

ام وهو فيطسس قافو مامأا ةيسساق ةراسسخ ىلا ةمسصاعلا ةيدولوم تسضرعت
اذه ،ةيناثلا ةبترملا لÓتحاب ىفتكا ثيح يوتسشلا بقللا دقفي يدانلا لعج
ل˘ع˘ج˘ت˘سس را˘سصنأ’ا ن˘م ة˘سشئا˘ط تا˘فر˘سصت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دودر˘م ى˘ق’ د˘قو
ي˘ف ةوا˘ن˘سشلا ة˘ب˘قا˘ع˘م ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي كسش نود ن˘م ة˘ط˘بار˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم
دودرملا ناكو ديج هجوب رهظت مل ةبيتكلا نأا ركذي ،ةمداقلا تايدحتلا
هعجرا يذلا رم’ا سضرعلاو لوطلاب رطيسس قافولا نا ةجرد ىلا ابحاسش
ةدملا يف ةلسصاحلا تاحيرسستلا اذكو ةلجسسملا تابايغلا ىلا ينزاخم
. يعفاسشو يزع ةروسص يف ةريخأ’ا

طوغسضلا ءارج مهحيرسست قئاثوب اوبلاط نيبعÓلا صضعب
مهقح يف ةسسرامملا

قافو ءاقل سشماه ىلع نيبعÓلا نم ةعومجم بلاط هتاذ قايسسلا يف
ناو ةسصاخ مهحير˘سست ق˘ئا˘ثو م˘ه˘ح˘ن˘م ةرور˘سضب ير˘خ˘سص ةرادإا ف˘ي˘ط˘سس
يتلا فادهأ’ا سصوسصخب اميسس’ ىرخأ’ ةلباقم نم ديازتت تاطوغسضلا
نم ةيبرعلا ةسسفانملا ىتح وأا سسأاكلا وأا ةلوطبلا يف يدانلا اهيلع بعلي

ةلسصاوتم ءاطخأ’ا ناو ةسصاخ ةعذ’ تاداقتنا ىلإا سسراحلا سضرعت هتهج
لÓخ ةيرزم اعاسضوأا سشيع˘ت ة˘يدو˘لو˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا م˘ه˘ب˘سسح
. ةمداقلا تاعاسسلا
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رئازجلا ةيدولوم
 راشصنأ’او يوتششلا بقللا عيشضي ديمعلا

مهقيرفل ثدحي امم بشضغلا ةمق يف



ةــــنصصرق

 ةيفياطشسلا نم ةÒبك ةداششإا ىقلي يكوكلا
ةدايق يف يكوكلا يسسنوتلا قفو
نامأ’ا رب ىلإا فيطسس قافو يدان
قيرف˘لا ةدا˘ي˘ق ما˘ه˘م هد˘ل˘ق˘ت ذ˘ن˘م
ناك نأا دعبو قافولا نأاو ةسصاخ
و˘ه ا˘ه ءا˘ق˘ب˘لا ل˘جا ن˘م عرا˘سصي
ةبترملا يف باهذلا ةلحرم يهني
بحا˘سص ن˘م ا˘ب˘˘ير˘˘ق ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
داز ام لعلو نيتطقنب مويدوبلا
وه سشتوكلاب ةيفياطسسلا باجعإا
اذكو سسفانملل ةدي˘ج˘لا ه˘ت˘سسارد
نأا ى˘ل˘ع ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
اورر˘˘ح˘˘ت ن˘˘م م˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

اديعب لسضفأ’ا نومدقي اوحسضأاو
. هسسفن حدم نع

يشضاملب ئنهت ايليشسرام ةحفشص
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا تأا˘˘˘ن˘˘˘˘ه
يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا

بخا˘ن˘لا ا˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
لا˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
فد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشن
ع˘م ع˘ئار˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
كي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ةدر˘غ˘م ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
دعب  ،ةي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
برد˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
لسضفأا بقلب يرئازجلا

:ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ي˘˘ف برد˘˘م
بعÓك لامج ليمج»
و˘هو برد˘م˘ك ا˘سضيأاو
اي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ل˘سضفأ’ا
«!9102 ماعل

نانجوب فطخ ينارمع
 «يب.را.يشسلا» نم

لامك يندبلا رسضحملا دقع ىهتنا نأا دعب
9102 ر˘ب˘م˘˘سسيد13 خ˘يرا˘ت˘ب نا˘˘ن˘˘جو˘˘ب
ثيدح يأا نود نم اينابسسا ىلإا هترداغمو
ريخأ’ا وه اه دادزولب بابسش يلوؤوسسم عم
اثيدح لقتنملا بردملا نم ’اسصتا ىقلتي
ى˘لإا ط˘ب˘سضلا˘بو ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا يرود˘˘لا ى˘˘لإا
دبع سشتوكلا يد˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘سسح˘لا عا˘فد˘لا
ىرخأا ةرم هعم لمعلا دسصق ينارمع رداقلا

اريث˘ك نور˘سسح˘ت˘ي را˘سصنأ’ا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
نم ينعملاب لسصتت مل ةرادإ’ا ناو ةسصاخ
. هل ديدجتلا لجا

 خابدÓغ تابيردت نم

يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور لواد˘ت
ارو˘˘سص تا˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا د˘˘يد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،سسمأا
،خابدÓغسشون˘م ا˘ي˘سسرو˘ب يدا˘ن تا˘ب˘يرد˘ت˘ل
،يرئازجلا رسسيأ’ا ريهظلا هل بعلي يذلاو
ي˘ف هؤوÓ˘مز ط˘سسو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ر˘ه˘˘ظو
يتلا ةزيمملا ةناكملا دكؤوت ةليمج ةروسص
.هقيرف يف بعÓلا اهلتحي تاب

 هقئاثو بلطي وباج

دبع ورتسسياملا ةمسصاعلا ةيدولوم بع’ ىقلت
قافخإ’ا بقع مئاتسشلا نم Óباو وباج نموملا

ناك ثيح قافولا مامأا مهفرط نم رظتنملا ريغ
يتلا ثÓثلا طاقنلا قيق˘ح˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
يز˘مر˘لا بق˘ل˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘ت ة˘يدو˘لو˘م˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
يف ريحملا ريخأ’ا اده دودرم نكلو يوتسشلا
تل˘ع˘ج تق˘ب˘سس تاءا˘ق˘ل ي˘˘ف اذ˘˘كو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
لعج يذلا رمأ’ا مهبسضغ نع نوربعي راسصنأ’ا
ريدملا نم ءاقللا ةياهن دعب برقتي بعÓلا
. هحيرسست قئاثو بلط بلجا نم يرخسص ماعلا

 اششاب نم ’دب نايزوب

ل˘يذ˘ت˘م ة˘لاود ي˘ن˘ب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ةرادإا تن˘ي˘˘ع
ى˘ط˘سسو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘˘سسق˘˘لا
تنا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل اد˘يد˘ج ا˘برد˘م نا˘يزو˘ب
بيردتل اسشاب عم ةيئدبم ةقفاوم ىلع تلسصحت
ةيعمج بيردتل ريخأ’ا هجتي نأا لبق قيرفلا
،ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ي˘ف ط˘سشن˘ي يذ˘لا ،بور˘˘خ˘˘لا

.ةاوهلا نم لسضفأا يناثلا مسسقلا أادبمب Óماع

qarsana@essalamonline.com
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 طوبعجو ينامثع ىلع اونثأا رفانشسلا
طوبعجو ينامثع يئانثلا ةرداغم
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘˘كسشت ن˘˘م
ر˘فا˘ن˘سسلا تل˘ع˘ج ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
ىو˘˘سس ءي˘˘سشل ’ ا˘˘م˘˘ه˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي
سضع˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘كرا˘˘سش ا˘˘م˘˘ه˘˘نو˘˘˘كل
’إا كلذ ن˘م م˘غر˘لا˘˘بو تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
نم سضيوعت ذخأا اطرتسشي مل امهنأا
ةرادإا عم اقفتا لب ةرداغملا لجا
هناقح˘ت˘سسي ا˘م ل˘ي˘ن ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا

نانيدي يتلا امهروجا نم طقفو
امهئÓمز سضعب سسكع ىلع اهب
يروار˘˘˘طو غ˘˘˘لا˘˘˘˘ب ةرو˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو ةد˘˘˘ير˘˘˘هو ي˘˘˘سشما˘˘˘˘هدو
ةي˘فا˘سضإا م˘ي˘ق ل˘ي˘ن ى˘ل˘ع نور˘سصي
. مهترداغمل سضيوعت لثمت

15

 ةديدج اداتنومير

ام بيرغلا نأا ’إا ،ةيسضاملا مسساوملا يف اداتنومير ـل هسضرعتب فورعم ةنولسشرب قيرف تاب
يسسيم ناك ثيح ،ةزاتمملا سسأاكلا يئاهن فسصن ةارابم يف وكيتيلتأا ةهجاوم يف هل لسصح
اوسضرعتيو رومأ’ا بلقنت نأا لبق ،08ـلا ةقيقدلا دودحل ةجيتنلا يف نومدقتم هؤوÓمزو
.ةثÓثل نيفدهب يدانلا مزهنا ثيح يتلت’ا مامت ةارابملا لÓخ ةديدج اداتنوميرل
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ةÓشصلا تيقاوم

يميهارب جهوت نم دشسلا يبع’ رّذحُي ‘اششت^
ةيشسنرفلا ةلوطبلا ‘ بهذ نم فرحأاب امهيمشسا نابتكي يدنامو ينعيبشس نب ^

زهاج Òغ مÓغ
ةعقوم نع بيغيو

مويلا ويز’

 رئاز÷ا ةيدولوم

دادزولب بابسش

 ةمسصاعلا دا–ا ‐  زنؤاد ناسص يدوليم ام فيطسس قافؤ ةليلم Úع ةيعمج

يوتششلا بقللا عيشضي ديمعلا
بشضغلا ةمق ‘ راشصنأ’او

 ايقيرفإا لاطبأا يرؤد نم4ـلا ةلو÷ا

دازلاب ةدوعلا ةيمتح مامأا دا–’ا
لهأاتلا ظوظح عفرل Óماك

ىلع نورداقو انرظتني ام ةبوعشص كردن» :يراوز
«لهأاتلا قيقحتل ىعشسن انلعŒ ةجيتنب ةدوعلا

 مداقلا ءاثÓثلا نم ةيادب صسنوت ‘ صصبÎلا

ةلحرŸ ايوتشش Óطب «ةبيقعلا»
حÎقم ةندخوبو باهذلا

ينفلا مقاطلا ‘ ثلاث دعاشسمك

سضاير ءادأاب ديششت يتيشسلا ريهامج^
ديدج نم داع رتشسيل زرحم نأا دكؤوتو

رخف وه..ريبك بع’ زرحم :هيغيزرت^
هتهجاومب ديعشس انأاو برعلل

 ةنيطنسسق بابسش

اذه عيقوتلل رظتنم يقيرفإا
ثيÎلا بلطي ةرارغوبو Úنثإ’ا

 ادغ قلطني صسنوت صصبرت

Úيبيللا عيقوت ديدج نورظتني رفانشسلا
ةيوق ةدوع ‘ نولمأايو Èشصلا غرافب

مرحي .. عدبي قافولا
يوتششلا بقللا نم ةيدولوŸا

ةدقعلا دكؤويو

 ةلاسصلا يف دارفنا ىلع بردتي رسضخلا مجن

8362ددعلا ^1441 ىلؤأ’ا ىدامج61ـل قفاوملا0202 يفناج11تبسسلا

 ةمئاقلا نع باغ حÓسصؤ ريبك قرافب ينام ىلع قوفت

«غيل ريميربلا» نم لوأ’ا فشصنلا يف لشضفأ’ا زرحم


