
ةيرئازج رخاوب3 زجح
اكيجلبو اسسنرفب ئناوم يف
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هدإدعإاب لوألإ ريزولإ رمأإ نوبت صسيئرلإ

ةيرئإز÷إ ةمظنملل ماعلإ Úمألإ
: «مÓسسلإ» ـل ةيبطلإ ءاطخألإ اياحسضل

راطإإ يف قبسسألإ ةموكحلإ صسيئر لبقتسسإإ نوبت
إرخؤوم اهيف عرسش يتلإ تإرواسشملإ ةلسسلسس

ةيروهمجلا شسيئرل مدقي ششورمح
اياسضقلا فلتخم لوح هروسصت

ةينطولا ةحاسسلا يف ةحورطملا
30 صص

21/21 تايسسائر ءإرجإإ ءانثأإو ليبقو كإرحلإ نم ىلوألإ تاعمجلإ لÓخ ةسصاخ

يقإوبلإ مأإو ةنتاب يف صشيطإرخلإ نم ةيمكو ديسص قدانب5 زجحنييداسصتقإ نيلماعتم عم يئاسضق عإزن ببسسب

ذافنلا ةفوقوم اسسبح ماع
ةزغن ةديعسس قح يف

ةطلتخم ةكرسش لإومأإ ىلع ءÓيتسسلإ ةمهت نع
ةينابسسإإ -ةيرئإزج

50 صص

ماعلإ نيمألإ ،نيدلإ يحم ركبوبأإ  دسشان
ءاطخألإ اياحسضل ةيرئإزجلإ ةمظنملل
حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو ،ةيبطلإ
ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لإ

،م˘˘ه˘˘ع˘˘م رإو˘˘˘ح˘˘˘لإ بإو˘˘˘بأإ ح˘˘˘ت˘˘˘ف ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب
ةعوفرملإ ةئفلإ هذه بلاطمب لفكتلل
.لإوط تإونسس ذنم

40 صص

نم ديزأا طبسض
فيكلا نم اراطنق51

ةماعنلاب جلاعملا
50 صص

قــلطني روــتسسدلا لـــيدعت راــطق
30 صصمويلإ نم ةيإدب فإرطألإ ةفاك عم تإرواسشم ‘ عرسشت ةبإرعل ةن÷

ميرجتل نوناق عورسشم
ةيرسصنعلا رهاظم لك

ةيهاركلا باطخو ةيوهجلاو

ديد÷ا ةحسصلا ريزو وعدن»
راو◊ا باب حتف ¤إا

«ةسشمهŸا ةئفلا هذه فاسصنإ’

40 صص

ىلع فرسشيو تإدحولإ نم ددع دقفت
ةي◊إ ةÒخذلاب يكيتكت نير“ ذيفنت

لمع ةرايز ‘ ةحيرقنسش
ةيركسسعلا ةيحانلا ¤إا

ةلقروب ةعبارلا

ىعسسم عم ةدع تإدايق نإإ لاق
«تإروسصانيدلإ» ليحر

يلسضانم وعدي نودلخ نيسسح
قاحتل’ا ىلإا «نÓفأ’ا»
بزـــحلا ذاــقنإا ءاسضفب

40 صص

رئازجلا اهترسسخ ر’ود نويلم002
تنرتنأ’ا فقوت ءارج9102 يف

30 صص

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ةفئاخ زوŸا «ايفام»

فلتخم نم حومط بابصش لبقأا امدعب
ىلع ،ةريخألا ةرتفلا يف نطولا تايلو
ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ،زو˘م˘لا ة˘عارز لا˘ج˘م ما˘ح˘ت˘˘قإا
لكصشب كلذ يف حجنو ةزابيت يف مهدحأا

يتلا «ايفاملا» وأا تانورابلا تاب ،تفلم
هذ˘ه دار˘ي˘ت˘صسإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘صضب˘˘ق تم˘˘كحأا
مكحب ،نوفئاخ تصضم دوقع ةليط ةهكافلا
ـل ادح عصضيصس اندÓب يف «نانبلا» ةعارز نأا
ةينطولا قوصسلا يف مهمكحتو «مهزنيزبت»
لاح يفو هنأا ثيح ،اهيف مهقطنم سضرفو
مهتمعدو بابصشلا ءلؤوهب تاهجلا تمتهإا
هذه جاتنإا عفتريصسو ومنيصس مهطاصشن نإاف
راعصسألا عجارت يلاتلابو اندÓب يف ةهكافلا

.ركذلا ةفلاصسلا «ايفاملا» مدخي ل ام وهو

لعفأاف حتسست ⁄ نإا»
! .. «تئسش ام

ريثملا ثحابلا ،ريخلا باج ديعصس لصصاوي
هرئاعصشو مÓصسإÓل ةيداعملا هتاجرخ ،لدجلل
يأار˘لا ة˘ير˘حو ة˘ثاد˘ح˘لا ة˘ج˘˘ح˘˘ب ةر˘˘ها˘˘ط˘˘لا

روهظ رخآا يف دجم امدعبف ،دقنلاو ريبعتلاو
يف مجاه ،«رياني» ـب فرعي ام تلافتحا هل
هب لفتحت يذلا ىحصضألا ديع قايصسلا سسفن
.ءاعمج ةيمÓصسإلا ةمألا

نم شصلختي ةسشطابل
ديعسسلا يديسس اياقب

ـل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ة˘صشطا˘ب˘ل م˘ي˘ل˘صس ل˘˘صصاو˘˘ي
ATGU،دبع هقباصس اياقب نم سصلختلا ةلمح

مايألا يف لمع˘ي ذإا ،د˘ي˘ع˘صسلا يد˘ي˘صس د˘ي˘ج˘م˘لا
،ةلو˘غ ن˘ب ح˘يا˘صسل ل˘يد˘ب دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا
ق˘با˘صسلا را˘طإلاو ،ة˘يادر˘غ˘ب ي˘˘ئلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
نم ادحاو ربتعي يذلا ،رئازجلا ديرب ةصسصسؤومب
هومدخ نيذ˘لا ،د˘ي˘ع˘صسلا يد˘ي˘صس تلا˘جر زر˘بأا

ةماعلا ةنامألا يصسرك ىلع هصسولج ةرتف ةليط
.نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإÓل

Êويهسصلا مÓعإ’ا
رئاز÷ا فدهتسسي

نايكلا نويزفل˘ت أار˘ج˘ت ،ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ق˘با˘صس ي˘ف
دوجو ل سصخصش ةفاصضتصسا ىلع ،ينويهصصلا
هنأا ىلع نييمÓعإÓل ةيملاعلا ةطيرخلا ىلع هل

يف اندÓب عقاو نع ثدحتيل ،يرئازج يفحصص
.تلاجملا فلتخم

qarsana@essalamonline.com

0462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا0202 يفناج41ءاثÓثلا

! .. رازوتسسإ’ا «فلاو»
ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي

قباصسلا ريزولا ،ليوخ
ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
دا˘ت˘عإا د˘ق ،نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا

ىلإا ،ريزو هنوك ىلع
ى˘˘˘ع˘˘˘صسي ه˘˘˘نأا ة˘˘˘˘جرد
قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صشب
ءاهنإا ذ˘ن˘م ل˘ئا˘صسو˘لاو
ر˘ف˘ظ˘لا ى˘لإا ،ه˘ما˘˘ه˘˘م
يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت بصصن˘˘م˘˘ب

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
تر˘˘˘˘˘˘˘˘صسأا دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا

ـل ةعلطم دج رداصصم
نأا لجأا نم ،نوبت ديجملا دبع سسيئرلا نم نيبرقم عم مايأا لبق لصصاوت ،ليوخ نأا ،«مÓصسلا»
.نآلا ةياغ ىلإا در يأا قلتي مل هنكل ،هعم ثيدحلاو ريخألا ةلباقمب ىظحي

ةطرو ‘ دباعلب ةفيلخ

ةيصضرملا لطعلا نم هب سسأاب ل اددع ،نطولا تايلو فلتخم ربع ةيبرتلا تايريدم تلجصس
ءاقب ،لاحلا ةعيبطب زرفأا ام ،ةثÓثلا راوطألا يف ةيوبرت تاصسصسؤومب ةذتاصسأل ىدملا ةليوطلا
ةرازو سسأار ىلع ديدجلا دفاولا ،طوعجاو دمحم نم يعدتصسي لاح عقاو ،ةذتاصسأا نود ذيمÓت
ةيصساردلا تاررقملا ديصسجت يف تلÓتخإل ايدافت لولح داجيإل اعيرصس لخدتلا ،ةينطولا ةيبرتلا
.ةيئاهنلا تاناحتملا ىلع نولبقملا مهنم ةصصاخ ذيمÓتلل

لمعلا شسنج نم ءاز÷ا
ءاهنإا ،سسمأا لوأا ءاصسم مت

ةيلول ةفاقثلا ريدم ماهم
رارق ىلع ًءا˘ن˘ب ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا
ةرازو˘لا فر˘ط ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘تا
«ةناهإلا» ببصسب  ةيصصولا

زو˘˘مر د˘˘حأل «ةءا˘˘˘صسإلا»و
ّنأا ثيح ،ةيريرحتلا ةروثلا
ي˘˘˘ف ف˘˘˘صصو ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘˘˘م
د˘ي˘ه˘صشلا ،«كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا»
«نئاخلا»ـب ،ناصضمر نابع
.«ليمعلا»و

! .. «حيرلاو اوهلا ولداز حيلم يمع»
ن˘طاو˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت تقو ي˘˘ف

تايعادت نم ،ةريخألا ةرتفلا يف يرئازجلا
يف ةصشيعملا ءÓغو ةيئارصشلا ةردقلا روهدت

ترذح ،تاجتنملا لج راعصسأا عافترا لظ
نم ،نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا
ةياهن لÓخ ءاصضيبلا موحللا راعصسأا عافترا
انمازت يأا ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا يثÓثلا

اهغو˘ل˘ب تع˘قو˘تو ،نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘ل˘حو
املع دحاولا مارغويلكلل جد0001 ـلا ةبتع
ل˘كصشب د˘ياز˘ت ةدا˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ّنأا

نأا م˘كح˘ب ةر˘ي˘خألا تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف تف˘˘ل˘˘م
.عيمجلا لوانتم يف تناك املاط اهراعصسأا



نأا ،ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل د˘˘م˘˘حأا ح˘˘صضوأا
نوكتت ن˘يذ˘لا ءار˘ب˘خ˘لا ة˘م˘ه˘م
عمج ىلع رصصتقت هتنجل مهنم
لÓخ نم ،ط˘ق˘ف تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

نيرهصش فرظ يف تارواصشم
ةدوصسم دادعإا سسيلو ،نمزلا نم
سسيئرل ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو رو˘ت˘صسد˘ل˘ل
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

لÓ˘خ ن˘م ه˘˘نأا ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل د˘˘كأاو
فرط نم اهيلإا ةلكوملا ماهملا

ا˘م˘ي˘صسل ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
يف ةقي˘م˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت حار˘ت˘قا
بهذت ةنجللا لعجي ،روتصسدلا
اهنيب نم ،ليد˘ع˘ت˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب
ثÓثلا تاطلصسلا نيب نزاوتلا

ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ي˘هو
ةيلاكصشإلا يهو ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لاو
.ةوقب ةحورطملا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر نا˘˘كو
بصصن دق نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةن˘ج˘ل طرا˘ف˘لا عو˘ب˘صسألا ر˘ح˘ب
نم ةنوكم روتصسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ل

يف اميصسل ني˘ي˘نو˘نا˘قو ءار˘ب˘خ
ل˘كوأاو يرو˘ت˘صسد˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا

يلودلا روصسيفوربلل اه˘ت˘صسا˘ئر
نع ريبعتك كلذو ةبارعل دمحأا

ي˘ت˘لا دو˘عو˘ل˘ل ها˘˘ياو˘˘ن قد˘˘صص
ةيباختنلا هتلمح لÓخ اهقلطأا
ه˘با˘ط˘خ ي˘ف ا˘هد˘كأاو ةر˘˘ي˘˘خألا
ه˘ئادأا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘ب ة˘˘مأÓ˘˘ل لوألا
هملصستو ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا

مزت˘ع˘يو ة˘يدار˘م˘لا ر˘صصق ما˘مز
ه˘ب حر˘˘صص ا˘˘م بصسح سسي˘˘ئر˘˘لا

ه˘ت˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ارار˘مو ارار˘˘كت
رو˘ت˘صسد˘لا ل˘ع˘ج ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ماظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘صسو مدا˘ق˘لا
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘˘كح˘˘˘لا
ةد˘ه˘ع˘ب ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تاد˘˘ه˘˘ع˘˘لا

ةدوعلا يأا ديدجتلل ةلباق ةدحاو
ني˘ما˘ي˘لا سسي˘ئر˘لا رو˘ت˘صسد ى˘لإا

سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘لد˘˘ع يذ˘˘لا لاورز
ةقيلفتوب زيزعلا دبع عولخملا

لاج˘م˘لا ح˘ت˘فو9002 ي˘˘˘˘ف
زيزعت اذكو يملصسلا رهاظتلل
ةيعامجلاو ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير˘ح˘لا

اهريغو يأارلاو ريبعتلا ةيرحو
ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘م
قلطنا يذ˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا
.طرافلا يرفيف22 موي

watan@essalamonline.com
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مويلا نم ةيادب فارطألا ةفاك عم تارواششم ‘ عرششت ةبارعل ةن÷

قلطني روتسسدلا ليدعت راطق
«Òغ ’ تاحÎقŸا عمج ىلع رسصتقت ءاÿÈا ةن÷ ةمهم» : ةبارعل دمحأا

 ح.ميلشس

،ةبارعل دمحأا روشسيفوربلا ةدايق تحت ،روتشسدلا ليدعت تاحرتقم عمجب ةفلكملا ءاربخلا ةنجل عرششت
مداقلا روتشسدلا ةقيثو لوح فارطألا عيمج عم تارواششم حتف لÓخ نم ،مويلا نم ةيادب اهلمع يف
نم ذإا ،مكحلا ماظن رييغتو تايرحلا عيشسوت ىلإا ،نوبت ديجملا دبع ،صسيئرلا اهلÓخ نم ىعشسي يتلا

 .اموي06 فرظ يف اهلمع ةنجللا هذه يهنت نأا ررقملا

تادجتشسم ثحبل
ايبيل يف عاشضوألا

ةيبرعلا ةقطنملاو

يف موداقوب
ىلإا ةيمسسر ةرايز
تارامإ’او ةيدوعسسلا
،موداقوب يربشص موقي
،ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو
ةرايزب مويلا نم ةيادب
دفو صسأار ىلع ةيمشسر
نم لك ىلإا ،ىوتشسملا عيفر
ةيبرعلا ةكلمملا
تارامإلاو ةيدوعشسلا
ثحبل ،ةدحتملا ةيبرعلا

يف عاشضوألا تادجتشسم
.ةيبرعلا ةقطنملاو ايبيل
نوؤوششلا ةرازو تحشضوأا
اهل نايب يف ،ةيجراخلا
،موداقوب يربشص نأا ،صسمأا
ةرايزلا هذه لÓخ موقيشس
نيموي مودتشس يتلا

عم هتاثحابم ءارجإاب
نييدوعشسلا نيلوؤوشسملا

لوح نييتارامإلاو
يف عاشضوألا تادجتشسم
ةشصاخو ةيبرعلا ةقطنملا
كلذو ،ايبيل يف عشضولا

فقو لبشس صضارعتشسا ربع
اذه يف يركشسعلا ديعشصتلا
لÓخ نم قيقششلا دلبلا

رانلا قÓطإل مئاد فقو
معد قرط لوح رواششتلاو
ةيوشستلا ثعب راشسم
ةمزألا هذهل ةيشسايشسلا

فلتخم نيب راوحلا ربع
.ةيبيللا فارطألا

ز.لامج

هدادعإاب لوألا ريزولا رمأا نوبت صسيئرلا

ةيهاركلا باطخو ةيوه÷او ةيرسصنعلا رهاظم لك Ëرجتل نوناق عورسشم

د˘م˘حأا رو˘صسفور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا
ثحبلا زكرم ريدم ،ه˘صسي˘ن˘ي˘خد
،ةرادإÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو
سسي˘˘˘˘˘ئر نأا ،يرو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسد˘˘˘˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ة˘ع˘صساو تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ى˘˘ط˘˘عأا
ءارثإا لجأا ن˘م ءار˘ب˘خ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
اهتيؤور ميدقتو روتصسدلا داوم
قلعت اميف ةبصسانم اهارت يتلا
،ه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سصو˘صصن˘لا˘˘ب
نو˘كي˘صس ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م
نيعب ذخأايصسو ،Óماصشو اقيمع
اهعفر يتلا بلاطملا رابتعلا
ي˘م˘ل˘صسلا كار˘ح˘لا ي˘ف بع˘صشلا
يرفيف22 ـلا يف قلطنإا يذلا
.يصضاملا

نأا ،ه˘ي˘صسي˘ن˘ي˘خد د˘م˘˘حأا زر˘˘بأا
7 دد˘ح ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ي˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘لوأا تاذ تلا˘˘˘ج˘˘˘م
ةيمهأا ازربم ،روتصسدلا ليدعت
ةنجلل ةلو˘خ˘م˘لا تا˘ي˘حÓ˘صصلا
ةردقلا اهحنمت يت˘لاو ءار˘ب˘خ˘لا

ميدقت يف اديعب باهذلا ىلع
ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأاو ،تا˘˘˘˘حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قلا
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ،سسمأا
هنوك Óماصشو اقيمع نوكيصس
ةا˘ي˘ح˘لا ي˘حاو˘ن ل˘˘ك سسم˘˘ي˘˘صس
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

بلاطملا ةصصاخ ،ةيداصصتقلاو
ي˘ف بع˘صشلا ا˘ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع ي˘ت˘˘لا

ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،كرا˘ب˘م˘لا كار˘ح˘لا
ن˘˘م داو˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘حإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘لإا رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘˘ي˘˘صس ة˘˘يو˘˘صضع˘˘لا
تا˘ط˘ل˘صسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘ب
.تايرحلا نامصضو

ريدم دكأا هتاذ قايصسلا يف
ايلعلا ةصسردملاب ثحبلا زكرم
نوناقلا يف سصتخملاو ،ةرادإÓل
تÓ˘يد˘ع˘ت˘˘لا نأا ،يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
جاردإا د˘ع˘ب˘ت˘صست ن˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ديكأاتل ةديدج قوقحو تايرح
دÓبلا يف «نوناقلا ةلود» هجوت
تانامصض ميدقت ربع هخيصسرتو
ةطلصسلا يف ةلثمتملا ةيلاعفلا
،تا˘ير˘ح˘لا ة˘ي˘ما˘ح ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

يعامت˘جلا م˘خز˘لا نأا ا˘ف˘ي˘صضم
ح˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘صضت˘˘˘ق˘˘˘ي د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ةصضراعملل ةعصساو تايحÓصص
ليعفت ةرورصض عم ةيناملربلا
ةصشقانمل ربنمك ناملربلا طاصشن
ةقداصصملل ل اهئارثإاو نيناوقلا

هب لومعم وه امك ،طقف اهيلع
نأا ،ثدحتملا حصضوأا امك.نآلا

ناملربلل ايلع˘لا ة˘فر˘غ˘لا ة˘م˘ه˘م
هذه رود نأاو ميلاقألا ليثمت يه
نأا سضرتفي ةيعيرصشت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
،ةماكحلا ليعفت يف رثكأا زربي
سسيركت هاجتاب نوبهاذ اننأا امب

.هتيوقتو رارقلا ةيزكرم ل
ز.لامج

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صسلا ءاو˘˘˘ل˘˘˘˘لا عر˘˘˘˘صش
نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ڤ˘˘ن˘˘˘صش
ي˘ب˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
لمع ةرايز يف سسمأا ،ةباينلاب
ةيركصسعلا ةيحانلا ىلإا سشيتفتو
اهلÓخ موقيصس ،ةلقروب ةعبارلا

عافدلا ةرازو هتدروأا امل اقفو

،سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘˘لا
،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
،تاد˘حو˘لا ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ن˘ير˘م˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشيو
امك ،ةيحلا ةريخذلاب يكيتكت
عم ةيهيجو˘ت تاءا˘ق˘ل د˘ق˘ع˘ي˘صس
.ةيحانلا تادحو دارفأاو تاراطإا

ـه.داوج

«ةقيمعلا» ـب هيلع أارطتشس يتلا تÓيدعتلا فشصو
:هشسينيخد دمحأا روشسفÈلا ،«ةلماششلا»و

رابتع’ا Úعب ذخأايسس ديد÷ا روتسسدلا»
«كار◊ا ‘ بعسشلا اهعفر يتلا بلاطŸا

ةلشسلشس راطإا يف قبشسألا ةموكحلا صسيئر لبقتشسإا نوبت
ارخؤوم اهيف عرشش يتلا تارواششملا

لوح هروسصت ةيروهمجلا شسيئرل مدقي ششورمح
ةينطولا ةحاسسلا يف ةحورطملا اياسضقلا فلتخم

ذيفنت ىلع فرششيو تادحولا نم ددع دقفتب
ةي◊ا ةÒخذلاب يكيتكت نير“

ةيحانلا ¤إا لمع ةرايز ‘ ةحيرقنسش
ةلقروب ةعبارلا ةيركسسعلا

،ةيروهمجلا سسيئر لبقتصسا
دولوم سسمأا ،نوبت ديجملا دبع
ة˘مو˘كح˘˘لا سسي˘˘ئر ،سشور˘˘م˘˘ح
هروصصت هل مدق يذلا ،قبصسألا

ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م لو˘˘˘ح
ة˘˘حا˘˘صسلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
هتبرجت ءو˘صض ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ة˘لود˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ة˘ل˘يو˘˘ط˘˘لا

ةينطو˘لا ثاد˘حأÓ˘ل ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو
.زراب يصسايصس لعافك

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأا
،سسمأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
ارار˘م˘ت˘صسا ي˘تأا˘ي ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه نأا
ي˘ت˘لا تاروا˘صشم˘لا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صسل
،ةيروهمجلا سسيئر اهيف عرصش
ةداقو ةينطولا تايصصخصشلا عم
عمتجملاو ةيصسايصسلا بازحألا
يف ماعلا عصضولا لوح ،يندملا
يتلا ،روتصسدلا ةعجارمو دÓبلا

ىلوأا ةلحرم يف اهتمهم تلكوأا
ةصسائرب ءاربخلا نم ةنجل ىلإا
،ةبارعل دمحأا يعماجلا ذاتصسألا

يلودلا نو˘نا˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل و˘صضع
،روصسفورب˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا˘ب
نم يصساصسألا فدهلا نأا ةزربم
ءا˘˘ن˘˘ب و˘˘ه ،تاروا˘˘صشم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
بي˘ج˘ت˘صست ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج
ءار˘جإاو ،بع˘صشلا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل
حمصسي ةلود˘ل˘ل ل˘ما˘صش حÓ˘صصإا
لظ يف ةيطارقميدلا سسيركتب
ي˘م˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘لود
وهو ،نطاوملا تايرحو قوقح
‐ هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ فده
،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ه˘ب مز˘ت˘لإا

هدكأاو ،ةيباختنلا هتلمح لÓخ
ةرصشابم هاقلأا يذلا باطخلا يف
ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا ءادأا د˘ع˘ب
.ةيروهمجلل اصسيئر

ـه.داوج

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر رمأا
،لوألا ريزو˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

داد˘˘عإا˘˘ب ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ل˘˘ك مر˘˘ج˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘˘صشم
ةيوهجلاو ةيرصصن˘ع˘لا ر˘ها˘ظ˘م
.دÓبلا يف ةيهاركلا باطخو

سسيئر˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تءا˘جو
اقفو ‐ ظحول ام دعب هذه ،نوبت
ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر سسمأا ه˘˘˘تدروأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
˘‐ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ثحلاو ةيهاركلا باطخ دايدزا

لئاصسو يف ةصصاخ ةنتفلا ىلع
ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘˘صشم د˘˘˘صسي˘˘˘صس
هجو يف بابلا ،ركذلا فلاصسلا
ةيرح نولغ˘ت˘صسي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا

تاراعصش عفرب كارحلا ةيملصسو
.ينطولا ماجصسنلا ددهت

ة˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر تد˘˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

روتصسدلاب دي˘ق˘ت˘لا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م
اميصسل ،ةيروهمج˘لا ن˘ي˘ناو˘قو
ةمألا تباوث مارتحاب قلعتي اميف
ةيصساصسألا تانوكملاو ،اهميقو
ةد˘حو˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘ل˘˘ل
ة˘˘لود˘˘لا زو˘˘مرو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

.بعصشلاو
مرجي نوناق» : يراهزل

نم ةيهاركلا باطخ
قوقحلا يمحي نأا هنأاشش

عافدلاو ةيدرفلا
«ةاواشسملا أادبم نع

سسيئر ،يراهزل ديزوب دكأا
قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

يتلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا نأا ،نا˘صسنإلا
ى˘لإا ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو
عورصشم دادعإاب ،لوألا ريزولا
ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ل˘˘ك مر˘˘ج˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق
باطخو ةيوهجلاو ةيرصصنعلا
يف تءاج ،دÓبلا يف ةيهاركلا

ءار˘جإلا اذ˘ه نأا ازر˘ب˘م ،ا˘ه˘ت˘˘قو
ة˘يا˘م˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف بصصي
نع عافدلاو ةيدر˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا

ىلع ظافحلاو ةاواصسملا أادبم
امد˘ع˘ب اذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
ةيفحصص تاحيرصصت يف راصشأا
اذه عورصشم نأا ،سسمأا اهب ىلدأا
ئدابملا راطإا يف لخدي نوناقلا
نكميو روتصسدلا يف ةصسركملا
سسا˘صسم˘لا با˘ب ن˘م˘صض ه˘جاردإا
نأا رابتعا ىل˘ع ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب

ةايحلا سسمي ةيهاركلا باطخ
ةاواصسملا أادبمب لخيو ةصصاخلا

عمتجملا ميصسقت ىلإا يدؤوي دقو
ةدحولا ددهي امم فنعلا ىلإاو
.ةينطولا

: ينيطنشسق قوراف
اذه صصن قيبطت بجي»

بقترملا نوناقلا
رمألا نأا مكحب ةمارشصب

نع عافدلاب قلعتي
» ةينطولا ةدحولا
يماحملا فصصو ،هتهج نم

سسيئر رارق ،ينيطنصسق قوراف
،«بئا˘صصلا» ـب ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةرتفلا يف ظحول هنأا ىلإا اريصشم
لصصاوتلا لئاصسو ربع ةريخألا
بي˘هر را˘صشت˘˘نا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ةقرفتلاو ةيهار˘كلا تا˘با˘ط˘خ˘ل
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صشلاو بصسلاو
تارابع لامعتصساو نييرئازجلا

ن˘م لا˘ن˘ت ة˘يو˘ه˘جو ة˘ير˘صصن˘ع
هنأا اربتعم ،ءامتنلاو باصسنألا
هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو ي˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي
قÓخأا نع ةبيرغلا تاصسرامملا

،يرئازجلا عمت˘ج˘م˘لا د˘ي˘لا˘ق˘تو
ي˘˘ف ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق دد˘˘˘صشو
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
هذه ميرجت ةرورصض ىلع ،سسمأا
دد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ىتحو يعام˘ت˘جلا رار˘ق˘ت˘صسلا
ن˘م كلذو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘˘حو˘˘لا

ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق سصن داد˘˘˘عإا لÓ˘˘˘خ
رو˘ت˘صسد˘لا حور ن˘م م˘ه˘ل˘ت˘˘صسي
عنمت يتلا ةيروهمجلا نيناوقو
ةين˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘صسم يأا

.ةينطولا ةيوهلا تباوثبو
ح˘˘صضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

نوناقلا عورصشم نأا ،ينيطنصسق
ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘مأا يذ˘لا
لك مرج˘ي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ،هداد˘عإا˘ب
تا˘با˘ط˘˘خ˘˘لاو تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
لÓخ نم ةيرصصنعلاو ةيوهجلا
نم ةيئاصضقلا ةعباتملا ليعفت

يذلا ةيروهمجلا ليكو فرط
وأا ىوكصش نم اقÓطنا كرحتي
ةمحللا ةيا˘م˘ح فد˘ه˘ب ا˘ه˘نود˘ب
ىلع اددصشم ،تباوثلاو ةينطولا

سصن˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ةرور˘˘صض
ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ي˘نو˘نا˘ق˘لا

نأا مكحب ،ةمزÓلا ةمارصصلابو
ن˘ع عا˘فد˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا
.ةينطولا ةدحولا

ح.نيدلا رمق



ا˘˘هار˘˘جأا ة˘˘صسارد تح˘˘˘صضوأا
» ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

moc.NPV01poT»،
لا˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ريراقتلا دادعإاو تايئاصصحإلا
قلعتي ا˘م ل˘ك لو˘ح ة˘ق˘ي˘قد˘لا
لو˘˘ح تنر˘˘ت˘˘نإلا تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب
بو˘صسن˘˘م ىو˘˘قأا نأا ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
اهتدبكت يتلا رئاصسخلا هتغلب
فقوت ءارج ةيمومعلا ةنيزخلا
م˘˘ت ،ا˘˘ندÓ˘˘˘ب ي˘˘˘ف تنر˘˘˘ت˘˘˘نإلا
تا˘ع˘م˘ج˘لا لÓ˘خ ه˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
،ي˘ب˘ع˘˘صشلا كار˘˘ح˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوألا

ميظ˘ن˘ت لÓ˘خو ل˘ي˘ب˘ق ا˘صضيأاو
،ةريخألا ةيصسائرلا تاباختنلا

ي˘˘ف ،ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا را˘˘صشأاو
ّنأا ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ل˘˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘صس
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘˘لا

نع ةجتان˘لا م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم
ى˘ل˘ع دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
كل˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ تنر˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإلا
ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

تردق ،يعامتجلا لصصاوتلا
ءارج ،رلود تارايلم8 وحنب
يف رظحلا نم ةعاصس فلأا81
.يصضاملا ماعلا

يتلا ةصساردلا تزربأاو اذه
سصت˘خ˘م˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ا˘˘هار˘˘جأا

ّنأا ،ر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘صسلا
دوز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘نإلا
ر˘ثؤو˘ت م˘ل تنر˘˘ت˘˘نألا ة˘˘كب˘˘صشب
نيرمثتصسملا ةق˘ث ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف
ريبعتلا ةيرح ىلع ىتح امنإاو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘˘حو

.تامولعملا ىلع لوصصحلا

ثدحلا4 0462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج91ـل قفاوملا0202 يفناج41ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

21/21 تايصسائر ءارجإا ءانثأاو ليبقو كارحلا نم ىلوألا تاعمجلا لÓخ ةصصاخ

تنرتنأ’ا فقوت ءارج9102 يف رئازجلا اهترسسخ ر’ود نويلم002

ز.لامج

ىلإا جولولا ةبوعصصو تنرتنألا فقوت ءارج رلود نويلم002 وحنب تردق ةيلام رئاصسخ رئازجلا تدبكت
قلطنإا يذلا يبعصشلا كارحلل ىلوألا تاعمجلا لÓخ ةصصاخ ،9102 لÓخ يعامتجإلا لصصاوتلا تاكبصش

.اهتاذ ةنصسلا نم يرفيف22 ـلا يف

يرا˘ج˘ت˘لا طا˘صشن˘لا ل˘صصاو
لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘جار˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
عم ،9102 نم ثلاثلا يثÓثلا
را˘ج˘ت ىد˘ل ر˘ب˘كا سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
ربصس جئاتن بصسح˘ب ،ة˘ئز˘ج˘ت˘لا
ينطولا ناويدلا هارجأا ءارآÓل
ءاصسؤور طصسو تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘ل
.ةيراجت تاصسصسؤومل

ي˘ف ع˘جار˘ت˘لا اذ˘ه ل˘˘ج˘˘صسو
سسو˘صسح˘م ل˘˘كصشب طا˘˘صشن˘˘لا

نيطصشانلا ةئزجتلا راجت دنع
ةي˘لوألا داو˘م˘لا تلا˘ج˘م ي˘ف
ةعنصصم فصصنلا تاجتنملاو
ةيانعلاو ةفاظ˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘مو
تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لاو تاودر˘˘خ˘˘لاو
تلآاو رو˘ط˘ع˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا

،تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
ةئاملاب02 ة˘بار˘ق ى˘كت˘˘صشاو
مت نيذلا ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت ن˘م
ةرفو مدع نم مهعم قيقحتلا
نم ديزأا ءاتصسا اميف تاجتنملا

ةلمجلا راجت نم ةئاملاب82
ن˘يو˘م˘ت˘لا ردا˘˘صصم د˘˘ع˘˘ب ن˘˘م
لباق˘م˘لا˘بو ،ة˘ي˘لوألا داو˘م˘لا˘ب

راجت فصصن نم ديزأا حّرصص
ةئاملاب44 نم ديزأاو ةلمجلا

م˘ه˘نأا˘ب ة˘ئز˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ن˘˘م
،تانوزخملا يف ادافن اولجصس
رثكألا تاعاطقلا تلثمت ثيح
ي˘ف سصق˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م ارر˘صضت

ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
ةيانعلاو ةفاظ˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘مو
تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لاو تاودر˘˘خ˘˘لاو
تلآاو رو˘ط˘ع˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا

.تازيهجتلا تادعمو
بل˘غأا ّنأا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا دا˘فأاو

ة˘ل˘م˘ج˘˘لاو ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
عاطقلا نم نيومتلاب نوموقي
ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ةفاظنلا تاج˘ت˘ن˘م˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
تاودر˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘يا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
تاد˘ع˘˘مو تلآاو رو˘˘ط˘˘ع˘˘لاو
.تازيهجتلا

52 مو˘ق˘ي ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
نيومتلاب راجتلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يمومع˘لا عا˘ط˘ق˘لا فر˘ط ن˘م
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صسل سصا˘خ˘لاو
داوملاو ةيئاذغلا تاعا˘ن˘صصل˘ل
فصصنلا تاجتن˘م˘لاو ة˘ي˘لوألا

راعصسأل ةبصسنلاب امأا ،ةعنصصم
م˘ت د˘ق˘ف ،تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءار˘˘صش
بصسح ،ةعفترم اهنأاب اهمييقت
راجت نم ةئاملاب52 نم ديزأا
ةئاملاب04 نم رثكأاو ةلمجلا

اذه سسمو ،ةئزجتلا راجت نم
سصخألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا

ةيانعلاو ةفاظ˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘مو
تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لاو تاودر˘˘خ˘˘لاو

تلآاو رو˘ط˘ع˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا
امنيب ،تازي˘ه˘ج˘ت˘لا تاد˘ع˘مو
عجارت ربمتبصس ىلإا يفناج نم
راجت ىدل علصسلا ىلع بلطلا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صسل ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
ف˘˘˘صصنو ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لباقم عفترا هنكل ،ةعنصصملا
ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ىد˘˘ل كلذ
تلآلاو ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.داتعلا تازيهجتو

نم ةئا˘م˘لا˘ب07 ب˘صس˘˘حو
نم ةئاملاب54و ةلمجلا راجت
سصو˘صصخ˘ب ة˘ئز˘ج˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
،راج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
اقفوو ،ةطصسوتم ربتعت اهنإاف
34 نإا˘˘ف ،تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ل
5و ةلمجلا راجت نم ةئاملاب
ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
وهو ةيكنب سضورق ىلإا اوأاجل
نود˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مألا

بصسح˘˘ب ،ر˘˘كذ˘˘ت تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص
هار˘˘جأا ءارآÓ˘˘ل ر˘˘ب˘˘صس ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن
ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘لا
ءاصسؤور طصسو تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘ل
رظتنيو ،ةيراجت تا˘صسصسؤو˘م˘ل

ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
عجارت نم ديز˘م˘لا ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو
ر˘˘ه˘˘صشألا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘صشن
.ةلبقملا

ز.لامج

ةئزجتلا راجت ىدل ربكأا شضافخنا عم

9102 لÓخهعجارت لسصاوي يراجتلا طاسشنلا

ةيبيللا ةيصضقلا عم نوبت شسيئرلا يطاعت نصسح ىلع ىنثأا

يبيللا بعسشلا عم رئازجلل Êاسسنإ’ا نماسضتلاب ديسشي يبيللا رمحأ’ا لÓهلا
د˘˘ب˘˘ع ي˘˘عر˘˘م سسمأا ن˘˘م˘˘˘ث

ماعلا نيمألا ،يصسردلا ديمحلا
رودلا ،يبيللا رمحألا لÓهلل
موقت يذلا ري˘ب˘كلا ي˘نا˘صسنإلا
ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘صضت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘˘ب
اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صشلا
ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا
ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ر˘˘م˘˘حألا لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘˘ل

ة˘لو˘خ˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب
لصصاوتلاو يلحملا قيصسنتلل
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘لود˘˘˘لا
.ايبيل يف يناصسنإلا

لÓ˘خ ،ي˘صسرد˘لا بر˘˘عأاو
ةيقافتا ىلع عي˘قو˘ت˘لا م˘صسار˘م
ه˘ت˘ئ˘ي˘ه ن˘ي˘ب ةر˘صشا˘ب˘م نوا˘ع˘ت
،ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘لاو

بعصشلل ركصشلاو نافرعلا نع
ىلعو ه˘ت˘مو˘كحو ير˘ئاز˘ج˘لا

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر م˘ه˘صسأار
حورلا ىلع ،نوبت ديجملا دبع
معد يف هنم ةعبانلا ةيناصسنإلا
ةمزألا لظ يف يبيللا بعصشلا
.اهب رمي يتلا

ح.ميلصس

،قاقبصس قازرلا دبع فصشك
ةياقولل ةينطولا ةئيهلا سسيئر
نأا ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘صسف˘˘لا ن˘˘م
ع˘˘˘صضو دد˘˘˘صصب ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
عورصشمل ةر˘ي˘خألا تا˘صسم˘ل˘لا
ة˘ل˘ما˘صش ة˘صسا˘ي˘صسل يد˘ي˘ه˘م˘˘ت
لك كارصشإاب داصسفلا ةحفاكمل
.هدادعإل لاجملا يف نيلعافلا

نإا ،قا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس ح˘˘˘˘˘˘صضوأا
نم ةياقولل ةينطولا ةصسايصسلا
ةصسايصس طقف تصسيل داصسفلا
اهنكلو اهتاذ دح يف ةئيهلا
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت
اهتفصسلف سسكعتو ةير˘ئاز˘ج˘لا

،دا˘صسف˘لا ةر˘ها˘ظ˘ل ا˘˘ه˘˘م˘˘ه˘˘فو
ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو
ةياقولل ري˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا

يف احصضوم ،ةرهاظلا هذه نم
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأا ،سسمأا
،رواحم5 حارتقا م˘ت ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

سسيركتب لوألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ثي˘ح
ةلود ءاصسرإل ةماكحلا دعاوق
زكري نيح يف ،نوناقلاو قحلا
زيزعت ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا
ةلءاصسملاو ةيفافصشلاو ةهازنلا
نوؤو˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘˘ف
ثلاثلا روحملا امأا ،ةيمومعلا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘ي˘˘˘صضي ‐
داصسفلا نم ةياقول˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةكراصشم سسميف ،هت˘ح˘فا˘كمو
لئاصسوو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘عإلا
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،دا˘˘صسف˘˘لا
ةهازنلا زيزعتب عبارلا روحملا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘˘صشلاو
سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك ،يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
رود م˘عد سسما˘خ˘لا رو˘ح˘م˘˘لا
عاطقو ةباقرلا ةزهجأا تاردق
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
.داصسفلا

ز.لامج

،نيدلا يحم ركبوبأا  دصشان
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مألا
ءا˘ط˘خألا ا˘يا˘ح˘صضل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ،ةيبطلا

دبع ،تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
باوبأا حتف ،ديزوب نب نامحرلا
بلاطمب لفكتلل ،مهعم راوحلا

ذ˘ن˘م ة˘عو˘فر˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
.لاوط تاونصس

،ر˘كبو˘بأا ن˘يد˘لا ي˘ح˘م ر˘ب˘˘ع
ع˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه لا˘˘˘صصتا ي˘˘˘فو
يلخت يف هلمأا نع ،«مÓصسلا»
عاطق سسأار ىلع ديدجلا دفاولا
ن˘˘م ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ن˘˘ع ،ة˘˘ح˘˘صصلا
هبصسح اوصشمه نيذلاو هوقبصس

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خألا ا˘˘يا˘˘ح˘˘صض
 .مهتاناعم اولهاجتو

ى˘ل˘ع ،ا˘ن˘ثد˘ح˘م دد˘˘صش ا˘˘م˘˘ك
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها ةرور˘˘˘صض
˘مد˘عو ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تايولوأا نم هلعجو ،هصشيمهت
ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا
يتلا تامظنم˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ط˘˘˘صشن˘˘˘ت
ةيرئازج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا كرا˘صشتو
سسفن ،ةيبطلا ءاطخألا اياحصضل
ي˘ف ا˘ه˘ع˘م ع˘طا˘ق˘ت˘تو ه˘جو˘ت˘˘لا
د˘ي˘حو˘ت ى˘لإا بلا˘ط˘م˘˘لا سضع˘˘ب

ىلع لمعلاو دنجتلاو فصصلا
.ةئفلا هذه فاصصنإا

نيمألا ددصش ،هتاذ قايصسلا يف
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ىلع ،ةيبطلا ءاطخألا اياحصضل

تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘صسارد ةرور˘˘˘صض
ةوطخ ةئفلا هذه فلمل ةيصصولا
قدأا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ع˘˘˘م ،ةو˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو ل˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
بلا˘ط˘م˘ل ءا˘غ˘صصإلاو روا˘ح˘ت˘لا
.ةمظنملا

ءار˘˘˘جإا م˘˘˘هأا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
ن˘م ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘صس
يحم ركب وبأا بصسح ،اهتايولوأا
تÓصسارم˘ب ما˘ي˘ق˘لا و˘ه ،ن˘يد˘لا

ة˘ح˘صصلا ةرازو ى˘لإا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
حر˘ط فد˘ه˘ب ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا

ةاناعم مجح دكؤوت ةلدأاو تافلم
رادم ىلع ةصشمهُملا ةئفلا هذه
.تاونصس

،ثدحتملا ربتعا ريخألا يفو
هذه˘بو ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘ب ما˘م˘ت˘هلا
يف ريبك لكصشب مهاصسي ةئفلا
،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت
دا˘صسف˘لا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا اذ˘˘كو
.دÓبلا يف ماع لكصشب يحصصلا

شص.ةميرك

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ترر˘˘ق
ءا˘صصحإا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ،بئار˘˘صضل˘˘ل
نيينعم˘لا سصا˘خ˘صشأÓ˘ل ي˘ن˘طو
يتلاو كÓمألا ىلع ةبيرصضلاب
نوناق يف اهتلكيه ةداعإا تمت
.0202 ماعل ةيلاملا

ر˘يد˘˘م ،ي˘˘تاو˘˘ت لا˘˘م˘˘ك لا˘˘ق
نييئابجلا ميظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘صشت˘لا
ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف ،بئار˘˘˘˘صضل˘˘˘˘ل
˘مو˘ي سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘فا˘ح˘صصل˘˘ل
ةفرغ˘لا سسمأا ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘مÓ˘عإا
ةعانصصلاو ةراجتل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،0202 ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق لو˘˘ح

ءاصصحإل ةيلمع كانه نوكتصس»
يف عورصشلا لجأا نم ءايرثألا
ىلع ةبيرصضلل يلعفلا قيبطتلا
ةددحملا ريياعملل اقفو كÓمألا
هذه نأاب فاصضأاو ،«نوناقلا يف
نوا˘ع˘ت˘لا˘ب م˘ت˘˘ت˘˘صس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةيلخادلا ةرازو ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو
ةئيهتو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
لامك دكأا ،هتهج نم.ميلقإلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘˘صسي˘˘˘ع
مادختصسا متيصس هنأا ،بئارصضلل
مايقلل ةثيدحلا ةينقتلا لئاصسولا
.ءاصصحإلا اذهب

ـه.داوج

لاجملا يف نيلعافلا لك هدادعإا يف كراصش

ىري داسسفلا ةحفاكمل يديهمت عورسشم
ابيرق رونلا

: «مÓصسلا» ـل ةيبطلا ءاطخألا اياحصضل ةيرئاز÷ا ةمظنملل ماعلا Úمألا

باب حتف ¤إا ديد÷ا ةحسصلا ريزو وعدن»
«ةسشمهŸا ةئفلا هذه فاسصنإ’ راو◊ا

كÓمألا ىلع ةبيرصضلا قيبطت ءدب لجأا نم

ءايرثأ’ا ÚنطاوŸا ءاسصحإا ‘ عورسشلا

عم ةدع تادايق نإا لاق
ليحر ىعصسم
«تاروصصانيدلا»

يلسضانم وعدي نودلخ نيسسح
قاحتل’ا ىلإا «نÓفأ’ا»
بزحلا ذاقنإا ءاسضفب
وصضع ،نودلخ نيصسح اعد
بزحل ةيزكرملا ةنجللا

،ينطولا ريرحتلا ةهبج
ىلإا نيلصضانملا عيمج

ةكرحلاب قاحتللا
ةصضفارلا ةيجاجتحلا
ةبلاطملاو ةيلاحلا ةدايقلل
نم «خويصشلا» ةرداغمب
ليجل لعصشملا حنمو بزحلا

ـب ةدوعلا لجأا نم ديدج
راصسملا ىلإا «نÓفألا»
.حيحصصلا
لاصصتا يف ،نودلخ حصضوأا

نم هّنأا ،«مÓصسلا» عم يفتاه
نع ريبعتلا نيلصضانملا قح
ةيلاحلا ةدايقلا لايح مهيأار
فلتخمو «نÓفألا» ـل
ةقÓع اهل يتلا اياصضقلا

يف ،ةيرح لكب ،بزحلاب
ةفقولا ىلإا هنم ةراصشإا
اهمظن يتلا ةيجاجتحلا
نم تارصشعلا شسمأا لوأا
ةتصسلا رقم مامأا نيلصضانملا
يلاعأاب ةرديح يف رارحألا
ليحرب ةبلاطملل ،ةمصصاعلا
ىلإا اريصشم ،«تاروصصانيدلا»
ةدايقب ايرح ناك هنأا
ةرواحم ،«نÓفألا»
ىلع نيطخاصسلا نيلصضانملا
نوؤوصش رييصست يف اهتصسايصس
مهنأاب مهماهتا لدب بزحلا

.«نÓفألا» نع ءابرغ
لاق ،هتاذ قايصسلا يف
لئاوألا نيب نم انأا» انثدحم
ةصضافتنلا ىلإا اوعد نيذلا

بزحلل ةيلاحلا ةدايقلا دصض
ديدعلا رارغ ىلع ،ديتعلا

،«ةزرابلا تادايقلا نم
فلتخت يعاصسملا «افيصضم
ىلإا ىعصسي نم عيمج عم انأاو
ناوخإلا لك لمصش مل
يدانت يتلا تاوصصألاو
مهوعدأا انأاو ،بزحلا ذاقنإاب
ىتح فصصلا ديحوت ىلإا

.«لاعف مهاعصسم نوكي
ك.ةيماصس



نم رفوت امل اقفو متو اذه
يف ةر˘خا˘ب ز˘ج˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م
للخ ببصسب ايليصسرام ءانيم
نم اتعنم نيتر˘خا˘بو ،ي˘ن˘ق˘ت
«سسرا˘ف˘نوأا» ءا˘ن˘ي˘م ةردا˘غ˘˘م
رار˘ق ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ا˘كي˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ع˘˘فد مد˘˘ع بب˘˘صسب ي˘˘ئا˘˘صضق
نيلماعتملا دحأا تاق˘ح˘ت˘صسم
دلبلا اذه ي˘ف ن˘ي˘يدا˘صصت˘قلا

امل اقفو اهتميق تغلب يتلاو
فلآا9 تامولعم نم رفوت
.وروأا

watan@essalamonline.com
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يراجلإ يفناج حتافلإ ذنم زاغلاب اقانتخإإ اسصخسش22 ةافو

ةريخأ’ا ةعاسس84 ـلا لÓخ اسصخسش31 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

رخآإ صصخسشو اهجوز ةقفر طسشنت

فلسشلا ‘ تاسسولهŸاب ةسصاÿا ةيبطلا تافسصولا ريوزتل ةكبسش نمسض ةسضر‡

ةهوبسشم تاقفسص مإربإإ عم روزŸإ لامعتسسإو ريوزتلإ مهت هل تهجو

ايئاسضق هتعباتم ببسسب ايظف– نازيلغ ‘ فÓ◊ ةيدلب Òم فيقوت

مهفتح ا˘صصخ˘صش31 ي˘ق˘ل
حورجب نور˘خآا03 بي˘صصأاو
ءار˘ج ،ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
لÓخ رورم ثداوح01 عوقو
قطانم˘ب ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘صس84
م˘تو ،ن˘طو˘لا ن˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ىلع ةل˘ي˘صصح ل˘ق˘ثأا ل˘ي˘ج˘صست
ةافوب ناصسملت ةيلو ىوتصسم
نيرخآا4 ةباصصإاو سصاخصشأا4
نيثداح ل˘ي˘ج˘صست ر˘ثإا حور˘ج˘ب
ةيلو تدهصش امك ،نييرورم
4 ةا˘˘فو ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب

سصخ˘صش ة˘با˘˘صصإاو سصا˘˘خ˘˘صشأا
رورم ثداح رثإا حورجب رخآا

.عورم
تف˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘˘صصح
22 ةافو نع ،ةيندملا ةيامحلل
يداحأا زاغب ا˘قا˘ن˘ت˘خا ا˘صصخ˘صش
ف˘ع˘صسأاو ،نو˘بر˘˘كلا د˘˘ي˘˘صسكأا
ذنم ،ن˘ير˘خآا491 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
.يراجلا يفناج حتافلا

ةيامحلا تادحو تماقو اذه
لكب اقيرح11 دامخإاب ةيندملا

،ةديلبلا ،رئازجلا تايلو نم
نيع ،ةبانع ،مناغتصسم ،فلصشلا
،ةفلجلا ،سسادرموب ،تنصشومت
،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصس ،وزو يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت
ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت اذ˘˘˘˘كو ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘صشلا

ةباصصإا نع ترفصسأا ،ةيادرغو
سسفنتلا يف ةبوعصصب نيلفط
سضر˘ع˘تو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب
ة˘ي˘ح˘ط˘˘صس قور˘˘ح˘˘ل سصخ˘˘صش
ةيلوب ه˘جو˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
.سسادرموب

يرمإوع ماسستبإإ

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘صصم تف˘قوأا
3 ،فلصشلا يف ةصضفلا يداو
ةأار˘مإا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘صشأا
23 نيب ام مهرامعأا حوارتت
جيورتب نوموق˘ي ،ة˘ن˘صس24و
ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا ع˘˘ي˘˘بو
د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ل˘صصح˘ت ي˘ت˘˘لا
.ةيبط تافصصو ريوزت

ر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘˘تو
نم اهلÓغتصسا م˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
د˘ي˘ف˘ت ،ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ ل˘ب˘˘ق
ةصضرمم لم˘ع˘ت ةأار˘ما دو˘جو˘ب
ريوزتب موقت ،ءابطألا دحأا ىدل
ا˘ه˘م˘ت˘˘خو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘ف˘˘صصو
سضرغل اهجوز ىلإا اهئاطعإاو
ةيلقعلا تارثؤوم˘لا جار˘خ˘ت˘صسا

،ا˘ه˘ع˘ي˘بو ا˘ه˘ج˘يور˘ت ل˘جأا ن˘م
ةثÓثلا نيينعملا فيقوت دعبو
لامكتصساو ،ر˘كذ˘لا ي˘ق˘با˘صسلا
زاجنإا مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا

هبجومب اول˘ي˘حأا ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
.فاطعلا ةمكحم ىلع

صش.حلاسص

اسصخسش75 اهيف طروت تإردخملإ صصخت ةيسضق14 ةجلاعم راطإإ يف

اسسولهم اسصرق942و «ةلطز» غلك8 نم رثكأا زجح
9102 يف فودنتب

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تز˘˘˘ج˘˘˘ح
غلك87.8 فودنت˘ب ي˘ئلو˘لا

942و ،جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
ةن˘صس لÓ˘خ ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق
راطإا يف ،ةمرصصنملا9102
سصخ˘ت ة˘ي˘صضق14 ةج˘لا˘ع˘م
75 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت تارد˘خ˘م˘لا
.اصصخصش

ح˘لا˘صصم˘˘لا تاذ تج˘˘لا˘˘عو
ام ةرت˘ف˘لا سسف˘ن ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘مألا

سصخت ةيصضق584 هعومجم
ي˘ت˘لاو ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘لا م˘ئار˘ج
اصصخصش424  ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت

سسم˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا ن˘˘م˘˘صض
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ةر˘˘˘˘˘˘صسألاو سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘صشألاو
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا بادآلاو
مئارجو ةيلاملاو ة˘يدا˘صصت˘قلا
34 تل˘˘ج˘˘صسو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
سسا˘صسم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘˘صضق
يتلاو ةيمومعلا تاكلتمملاب
امنيب ،اصصخصش85 اهيف طروت
ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
79 سصا˘˘خ˘˘صشألا˘˘ب سسا˘˘صسم˘˘لا
611 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘صضق
742 تلج˘صس ا˘م˘ي˘ف ،ا˘صصخ˘صش
سسا˘صسم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘˘صضق
731 دد˘ع˘ب تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب
.اطروتم

ةيصضق02 ليجصست مت امك
ةر˘صسألا م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
اه˘ي˘ف طرو˘ت ة˘ما˘ع˘لا بادآلاو
ددع ردق امنيب ،اصصخصش61
سصوصصخب ةلجصسملا اياصضقلا
ةيلاملاو ةيداصصتقلا مئارجلا
92 دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘صضق42 ـ˘˘˘˘ب
.اطروتم اصصخصش

م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘مأا
لÓخ مت دق˘ف ،ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
31 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ
11 ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
.ةلادعلل مهميدقت مت اصصخصش

ب.Ëرك

ة˘˘˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘˘˘لاو ف˘˘˘˘˘˘˘قوأا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر ،ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ
ةياغ ىلإا اي˘ظ˘ف˘ح˘ت فÓ˘ح˘ل
ي˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘صصف˘˘˘لا
ىل˘ع ة˘حور˘ط˘م˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

ثيح ،نازيلغ ءاصضق سسلجم
نيماع ةبوقعب ينعملا نيدأا

ةيلام ةمار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح
رانيد ف˘لأا002 ـب ترد˘˘˘ق
يتلا ةيصضقلا يهو ،يرئازج

ةنوزام ةم˘كح˘م ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع
ريوز˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ار˘خؤو˘م
ماربإا عم روزملا لامعتصساو
.ةهوبصشم تاقفصص

يديإز ناÁإإ

ةطلت� ةكرسش لإومأإ ىلع ءÓيتسسلإ ةمهت نع
ةينابسسإإ -ةيرئإزج

ةزغن ةديعسس قح ‘ ذافنلا ةفوقوم اسسبح ماع
،ةزابيت ءاصضق سسلجم نادأا

ة˘صسي˘ئر ،ةز˘غ˘ن ةد˘ي˘˘ع˘˘صس سسمأا
بابرأل ةماعلا ةيلارد˘ي˘ف˘ن˘كلا
ةفوقوم ا˘صسب˘ح ما˘ع˘ب ،ل˘م˘ع˘لا
ءÓيتصسلا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ،ذا˘ف˘ن˘لا

ةطلتخملا ةكرصشلا لاومأا ىلع
ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإلا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
«puorG4 airénegnE»،
نويلم ةميقب سضيوعت عفد عم
فار˘˘˘طأÓ˘˘˘لو ةر˘˘˘ي˘˘˘خأÓ˘˘˘˘ل جد
.ةيندملا

ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
،يصضاملا ةي˘ل˘يو˘ج1 خ˘يرا˘˘ت

دصض يبايغ مكح ردصص امدنع
نيتنصس ذفانلا ن˘ج˘صسلا˘ب ةز˘غ˘ن
نم لايتحلاو بصصنلا ةمهتب
ادييأات ،ةزا˘ب˘ي˘ت ءا˘صضق سسل˘ج˘م
ة˘م˘كح˘م ن˘˘ع رد˘˘صص م˘˘كح˘˘ل
يرفيف41 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘قار˘صشلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘˘ل ته˘˘جو ذإا ،7102
لاومأا ىلع ءÓ˘ي˘ت˘صسلا ة˘م˘ه˘ت
ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ط˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘كر˘˘صش
رايلم قوفت ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘صسإا
سسلجم دنت˘صسا ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
لحم رارقلا يف ةزابيت ءاصضق
ن˘ي˘تر˘ب˘خ ى˘ل˘ع ة˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
يف ءاربخ امهزجنأا نيتيئاصضق
اتلصصوت ةيلام˘لاو ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘لا
ةي˘لارد˘ف˘ن˘كلا ة˘صسي˘ئر نأا ى˘لإا
تبحصس ،لمعلا بابرأل ةماعلا

» ة˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘صش لا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘صسأار
PUORG4 AIRENEGNE

ةفلتخم قرطبو تاعفد ىلع »
وأا ءا˘˘كر˘˘صشل˘˘ل عو˘˘˘جر˘˘˘لا نود
ليوحتب تماق امك ،مهمÓعإا
ةهجول ةكرصشلا بتاكم ثاثأا

ةيلام غلابم تبحصسو ةلوهجم
اهروجأا لثمت اهنإا تلاق ىرخأا
ذنم اقÓطإا لمعت مل ةكرصشل
لك ذفن كلذ عمو اهصسيصسأات
تصصل˘˘خو اذ˘˘ه ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘˘صسأار
ىلإا نيت˘ي˘ئا˘صضق˘لا ن˘ي˘تر˘ب˘خ˘لا
ربكألا ءزجلا نأا ىلع ديكأاتلا

ارربم نكي مل فيراصصملا نم
ىتح وأا ةينوناقلا ةيحانلا نم
ززع ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘تا˘ب˘صسا˘ح˘م˘لا
قلعتي رمألا نأاب ءاصضقلا ةعانق
ةكرصش لاومأا ىل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسا˘ب

ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع بقا˘˘ع˘˘ي ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘ك
.نوناقلا

ةد˘ي˘ع˘صس نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
تمكو˘ح نأا ا˘ه˘ل ق˘ب˘صس ،ةز˘غ˘ن
ة˘م˘كح˘م ما˘مأا8102 ي˘˘˘˘ف
ة˘ي˘صضق ي˘ف ،د˘م˘ح˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘كح ىر˘˘خأا
اذ˘˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘صسب˘˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صسب
رايلم71 هرد˘ق سضيو˘ع˘ت˘˘بو
،رخآا ينابصسإا رمثتصسمل ميتنصس
نع ريخألا اذه لزانتي نأا لبق
ءا˘صضق سسل˘ج˘˘م ما˘˘مأا هاو˘˘كصش
ىلإا ه˘لاو˘مأا بر˘ه˘يو ر˘ئاز˘ج˘لا
.جراخلا

ب.نيرسسن

ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
ة˘˘˘يلو˘˘˘ب ل˘˘˘˘مر˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ح
5.23 عاجرتصسا نم ،طاوغألا
ةيصساحنلا لباوكلا نم راطنق
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘قور˘˘صسم˘˘˘لا
نم را˘ط˘ن˘ق5.3و ،ما˘ج˘˘حألا

لمعتصسملا موينمولألا ندعم
ة˘ب˘كر˘مو ءا˘بر˘ه˘كلا ل˘ق˘ن ي˘ف
ى˘ل˘ع سضب˘ق˘˘لا ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن
رمعلا نم ناغ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش
.ةنصس73و92

يواكصش رثإا ةيل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ةينطولا ةكرصشلا اهب تمدقت
ي˘صسا˘ح˘ب ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘صسد˘ن˘ه˘ل˘ل
ا˘ه˘صضر˘ع˘˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ،ل˘˘مر˘˘لا
حلاصصم تحتف ثيح ،ةقرصسلل
ةرصشابمو اقيقحت ةرئادلا نمأا

ن˘م تن˘كم ة˘ث˘ي˘ث˘ح تا˘ير˘ح˘ت
امهيف هب˘ت˘صشم˘لا د˘حأا ف˘ي˘قو˘ت
ةنحاصش نتم ىلع ناك يذلا

نم ةربتعم ةيمك ىلع اهب رثع
ندع˘مو ة˘ي˘صسا˘ح˘ن˘لا ل˘باو˘كلا
تاودرخب ةهوم˘م مو˘ي˘ن˘م˘لألا

هتزوحب طبصض امك ،ةيديدح
ةلمعلا نم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع
،جد000005 ـب ردق ةينطولا

ةيوه نع ينعملا فصشكو اذه
.مرجلا يف هكيرصش

هبتصشملا ميدقت متيصسو اذه
ةيروهمجلا ليكو مامأا امهيف
ن˘ع ،طاو˘غألا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
رارصشأا ةيعمج نيوكت ةيصضق
ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘ل داد˘˘عإلا سضر˘˘˘غ˘˘˘ل
. ةقرصسلا

ب.Òسشب

كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ط˘˘˘ب˘˘˘صض
ةيلمع رثإا سسمأا لوأا ،ينطولا
يصساح ةقطنمب طيصشمتو ثحب
يف ةفيصصيفصص ةيدلبب ريرملا

ةمخصض ةيم˘ك ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو
51 ـب ردقت جلاعملا فيكلا نم
.امارغوليك66و اراطنق

تح˘صضوأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘صسلا» تم˘ل˘˘صست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
كردلا رصصانع نأا ،هنم ةخصسن

ديصص قدانب5 اوطبصض ،ينطولا
Óصضف ،سشيطارخلا نم ةيمكو
نم مار˘غو˘ل˘ي˘ك37.82 ن˘˘˘˘ع
لخدت يتلا ة˘يوا˘م˘ي˘كلا داو˘م˘لا
لكب سشيطار˘خ˘لا ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف
نيح يف ،يقاوبلا مأاو ةنتاب نم
ىلع نا˘ك سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م
رئا˘ج˘صسلا ن˘م ة˘ب˘ل˘ع0993ـب
.ةركصسبب

ط.ةراسص

لمعتسسملإ موينمولألإ ندعم نم راطنق5.3 زجح
ءابرهكلإ لقن يف

نم اراطنق23 نم ديزأا عاجرتسسا
طاوغأ’اب ةقورسسملا ةيسساحنلا لباوكلا

يقإوبلإ مأإو ةنتاب يف صشيطإرخلإ نم ةيمكو ديسص قدانب5 زجح

فيكلا نم اراطنق51 نم ديزأا طبسض
ةماعنلاب جلاعملا

نييداسصتقإ نيلماعتم عم يئاسضق عإزن ببسسب

اكيجلبو اسسنرفب ئناوم يف ةيرئازج رخاوب3 زجح

يرمإوع صسجرن

،عئاسضبلل يرحبلإ لقنلل ةينطولإ ةكرسشلل ةعبات ةيرئإزج رخإوب3 ةيكيجلبلإو ةيسسنرفلإ تاطلسسلإ تزجح
.نييداسصتقإ نيلماعتم عم يئاسضق عإزن ةيفلخ ىلع ،نيدلبلإ ئنإومب إرخؤوم تسسر

ةقباسس تاسسلج يف إونيدأإ
ذفانلإ صسبحلاب

81 ـل ةءاربلا
يف Óقتعم
ناسسملتب كارحلا
ةيئإزجلإ ةفرغلإ تقطن
،ناسسملت ءاسضق صسلجمل
يف ةءإربلإ ماكحأاب صسمأإ

مت انطإوم81 قح
ةيفلخ ىلع مهلاقتعإ

كإرحلإ يف مهتكراسشم
يف إونيدأإ امدعب ،يبعسشلإ

صسبحلاب ةقباسس تاسسلج
.ذفانلإ

اسصخسش81 ـلإ نيب نم
إوعدوأإ نم ،مهنع جرفملإ
ربمفون رهسش ذنم صسبحلإ
ذاتسسألإ مهو يسضاملإ
دمحم يرامغ يعماجلإ
نب ،دمحأإ جلدم ،نيمأإ
،ليعامسسإإ يحاير ،ةلهسس
فرط نم إونيدأإ نيذلإو
ةيئإدتبلإ ةمكحملإ
إرهسش81 ةبوقعب ناسسملتل

ةيفلخ ىلع ،إذفان اسسبح
يذلإ يملسسلإ عمجتلإ
عم ةإزإوملاب هومظن
،صسيلف نب يلع ميظنت
تاباختنÓل حسشرملإ
عمجتل ةريخألإ ةيسسائرلإ
ةنيدم يف هيدناسسمل
صسفن تنإدأإ امك ،ناسسملت
انطإوم41 اهموي ةمكحملإ
تإءإرجإإ راطإإ يف ،نيرخآإ
ماكحأاب ،يروفلإ لوثملإ
نود ،إذفان اسسبح نيرهسش
نهر مهعإديإاب رمألإ
رمألإ قلعتي و ،صسبحلإ

،نيملإ دمحم نايزوبب
يريمع ،نايفسس نياسسحلب

،ريذن يدهاجم ،دلاخ
،هللإ دبع صشوبرخ

،صضاير قيقر يسسكيرب
حياسس نب ،ميهإربإ رظان
يسشاعسشعلإ ،ليعامسسإ
نيز نياسسح ،ميهإربإ
دبع يبرعلب ،نيدلإ
،ميرك نامحد يلع ،رداقلإ
ةزيزوب بناج ىلإإ

جاح يليغم إذكو ،نيدموب
.رودق

يحإوسش ميرك
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0302ددعلإ ^9341 يناثلإ عيبر21قفإوملإ7102 ربمسسيد03تبسسلإ

culture@essalamonline.com

0462ددعلإ ^1441 ىلوألإ ىدامج91ـل قفإوملإ0202 يفناج41ءاثÓثلإتامهاصسم

لÓتحÓل ايلعلا ةمكحملا تلجأا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘صسل˘˘ج˘˘لا
(72) م˘صسا˘ب مد˘ق˘˘ُم˘˘لا سسا˘˘م˘˘ت˘˘للا
ءافو» ةقفصص يررحم نم ًاريصسأا
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ى˘˘˘ت˘˘˘ح كلذو ،«رار˘˘˘حألا
رياني /ينا˘ث˘لا نو˘نا˘ك ن˘م ي˘نا˘ث˘لا

ريصسألا ةجوز تحصضوأاو .0202
ه˘نأا ،ع˘فا˘ن نا˘مأا ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘˘ن
نÓثمي نيريصسأا نع عفارتلا متيصس
ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل (72)ـلا ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا
،مهلاقتعا ءاهنإاو مه˘ن˘ع جار˘فإلا˘ب

ف˘يا˘نو ،ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘˘ن ا˘˘م˘˘هو
˘˘˘مار ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م ناو˘˘˘صضر
ىر˘صسألا ن˘م˘صض ن˘م ا˘م˘هو ،ه˘ل˘˘لا
م˘ه˘ما˘كحأا لÓ˘ت˘حلا دا˘عأا ن˘يذ˘˘لا
يدا˘ن تف˘لو .د˘بؤو˘م˘لا ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
دا˘˘عأا لÓ˘˘ت˘˘حلا نأا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘صسألا
ىرصسأا نم ًاررحم (07) ةبارق لاقتعا

˘ما˘ع ذ˘ن˘م «رار˘حألا ءا˘فو» ة˘ق˘˘ف˘˘صص
نم ةقباصسلا مهماكحأا داعأاو ،4102
ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب تفر˘˘˘ُع ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل لÓ˘˘˘خ
يتلاو ،«ةيركصسع˘لا تا˘صضار˘ت˘علا»

كلذو ،مهاياصضق يف رظنلل تلكُصش
يفصسعت نونا˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘تو رار˘قإا ر˘ب˘ع
ءاعدإلا لÓخ نم ،كلذب اهل حمصسي
نأا ىلإا راصشُي.«يرصس فلم» دوجوب
رمعلا نم غلابلاو يثوغربلا ريصسألا
يف (04)ـلا هماع يصضقي (اًماع26)
تنا˘˘كو ،لÓ˘˘ت˘˘˘حلا تÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ترد˘صصأا د˘ق لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس
(03) ةدمل ن˘ج˘ّصسلا˘ب ا˘ًم˘ك˘ُح ه˘ق˘ح˘ب
دعبو ،4102 ماع هلاقتعا دعب ًارهصش
ه˘م˘كح ه˘ل تدا˘عأا ،ةد˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا

.اًماع (81)و دبؤوم هتدمو قباصسلا
ناو˘صضر ف˘يا˘ن ر˘˘ي˘˘صسألا كلذ˘˘كو
جارفإلاب رارق هقحب ردصص يذلا

ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ،4102 ما˘ع ه˘ن˘˘ع
ام ىا  لقيصش فلأا (05) ةميقب
عم، ىكيرما رلود فلا51 لداعي
تا˘˘˘صسل˘˘˘ج رو˘˘˘صضح˘˘˘ب ه˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا
6102 ما˘˘ع ي˘˘فو ،ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل ه˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت لÓ˘˘˘خو
لÓتحلا ةباين ه˘ت˘مد˘ق فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا

،ق˘با˘صسلا ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع

ردصص ،ه˘ن˘ع جار˘فإلا˘ب ي˘صضا˘ق˘لاو
هتدا˘عإاو ،ًادد˘ج˘م ه˘لا˘ق˘ت˘عا˘ب رار˘ق
نيدبؤو˘م ه˘تد˘م ؛ق˘با˘صسلا ه˘م˘كح˘ل
نأا هركذ ريدجلا نمو .اًماع (03)و
لÓ˘ت˘حÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

سسام˘ت˘للا ،5102 ما˘˘˘˘˘ع تصضفر
نم ىرخأا ةعومجم هب مدقت يذلا

ى˘ل˘ع تق˘بأاو ،ة˘ق˘ف˘صصلا يرر˘ح˘˘م
«تا˘˘صضار˘˘ت˘˘علا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل» رار˘˘˘ق
م˘ه˘ما˘كحأل م˘ه˘تدا˘عإا˘ب ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
  .ةقباصسلا

  لبقملا رياني نم يناثلا ىتح «رارحأ’ا ءافو» ةقفسص يررحم نم ًاريسسأا (72) شسامتلا يف رظنلا ليجأات
ىنيطسسلفلإ Òسسألإ يدان

نإا ،ينيطصسلفلا ريصسألا يدان لاق
سسرا˘م˘ُت «ة˘ح˘ف˘˘ن» ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ةرادإا
ر˘ي˘صسألا ق˘˘ح˘˘ب ا˘˘ي˘˘صسف˘˘ن ا˘˘ب˘˘يذ˘˘ع˘˘ت
ن˘م ،نا˘فو˘صص ى˘˘صسو˘˘م سضير˘˘م˘˘لا

نع حاصصفإلا يف بعÓتلا لÓخ
دعب ،هل يقيقحلا يحصصلا عصضولا
ةدا˘ي˘ع ي˘ف ءا˘ب˘طألا د˘حأا ه˘غ˘ل˘بأا نأا
ةدودعم مايأا هل ىقبت هنأا لقتعملا

فاصضأاو .ناطرصسلاب هتباصصإا ءارج
نأا ،ه˘ن˘ع رد˘صص نا˘ي˘ب ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
ط˘غ˘صضلا لوا˘ح˘ت ل˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لا ةرادإا

ىلإا هلق˘ن˘ل نا˘فو˘صص ر˘ي˘صسألا ى˘ل˘ع
ة˘˘بر˘˘ع ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘˘لا

ة˘ل˘حر ل˘ث˘م˘ُت ي˘ت˘لا ،«ة˘ط˘صسو˘ب˘˘لا»
يذ˘لا ر˘مألا ،ه˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا باذ˘˘ع
ةرايصس ربع هلقنب بلاطيو هصضفري

نأا ح˘صضوأاو .ى˘صضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصا˘˘خ
نأا ىرخأا ةرم هغلبأا لقتعملا ريدم
ام نكل ،ر˘ي˘ط˘خ ي˘ح˘صصلا ه˘ع˘صضو
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا بي˘˘˘ب˘˘˘ط ه˘˘˘لا˘˘˘˘ق

اروهدت  نأا يدانلا دكأاو.،حيحصص
ريصسأÓل ةيحصصلا ةلاحلا ىلع أارط
ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ءاّر˘˘ج كلذو ،نا˘˘˘فو˘˘˘صص
د˘ع˘ب تم˘قا˘ف˘ت ي˘ت˘لاو ،نا˘طر˘صسلا˘ب

ماع ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع ا˘بار˘صضإا ه˘صضو˘خ
ةرادإا نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘˘˘صشأاو7102

ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا سضفر˘˘ت ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ريصسألا ديوزت ،ةيليكنتلا اهتاءارجإا

ةيبطلا سصوحفلا لماكب نافوصص
،ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا
كلذو ،ةي˘ق˘ب˘ط˘لا رو˘صصلا اد˘يد˘ح˘ت
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ل ة˘صسا˘م˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
را˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا
.يبطلا هفل˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ريصسألا نأا ىلإا ريصسألا يدان تفلو
44) ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لاو نا˘فو˘صص
يناعي ،مركلوط ةظفاحم نم (اماع
ذ˘˘ن˘˘م دد˘˘غ˘˘لا ي˘˘ف مرو دو˘˘جو ن˘˘م
تف˘˘˘˘صشك ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘مو ،تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس

ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا سصو˘˘ح˘˘ف˘˘˘لا
وهو ،هيتئر ىدحإا يف ناطرصسلاب
ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب

ناكو .باصصملا ءزجلا لاصصئتصسل
˘˘مو˘˘كح˘˘م˘˘لاو نا˘˘فو˘˘صص ر˘˘˘ي˘˘˘صسألا
لزعلل سضر˘ع˘ت ،د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘ّصسلا˘ب
ع˘˘˘صضخو ،تاو˘˘˘ن˘˘˘صسل يدار˘˘˘ف˘˘˘نلا
ىلع تاونصس د˘ع˘ب سسا˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
،3102 ما˘ع ي˘˘ف كلذو ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

ةلقرعو ،بيذعتلل  سضرعت هلÓخو
م˘يد˘ق˘تو ،ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن
يدا˘˘ن رذ˘˘حو .ه˘˘ل مزÓ˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا
ةلوؤوصسملا تاهج˘لا ة˘فا˘ك ر˘ي˘صسألا

نم ،لÓتحلا تÓقتعم ةرادإا يف
نافوصص ر˘ي˘صسألا ةا˘ي˘ح˘ب سسا˘صسم˘لا

،ةجهنمملا بيذعتلا تاصسايصس ربع
،دمعتملا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإلا ا˘ه˘ن˘مو
تقو˘لا رور˘م ع˘م لو˘ح˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ي˘صسف˘ن˘لا بيذ˘ع˘ت˘˘لا تاودأا زر˘˘بأل
تÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف يد˘˘˘˘صسج˘˘˘˘لاو
002 وحن نأا ىلإا راصشُي .لÓتحلا
،لÓ˘ت˘حلا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘صسأا
مهو ،ةن˘مز˘م سضار˘مأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
،ةثيثح ةيحصص ةعباتم ىلإا ةجاحب
نيباصصم ةرصشع لقألا ىلع مهنم
.ةتوافتم تاجردب ناطرصسلاب

نافوسص شضيرملا ريسسأ’ا قحب ايسسفن ابيذعت شسرامُت «ةحفن» لقتعم ةرادإا
ىنيطسسلفلإ Òسسألإ يدان

ىر˘˘صسألا نوؤو˘˘صش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه تد˘˘˘ّكأا
ق˘فو˘م ر˘ي˘صسألا نأا ،ن˘يرر˘ح˘˘م˘˘لاو
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ،(ًا˘ما˘ع77) قور˘˘˘ع
ةصسا˘ي˘صس ل˘ظ ي˘ف ي˘ّح˘صص رو˘هد˘ت
ةلطامملاب لÓتحلا نوجصس ةرادإا
يف هزاجتحاو ،جÓعلا ميدقت يف

ة˘ئ˘ي˘ه تن˘˘ّي˘˘بو .ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص فور˘˘ظ
ا˘ه˘ي˘ما˘ح˘م ةرا˘يز بق˘ع ،ىر˘صسألا
ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘ف قور˘˘ع ر˘˘ي˘˘صسأÓ˘˘˘ل

هتباصصإا فصشتكا هنأا ؛«نÓقصسع»
ةد˘ع˘م˘لاو د˘ب˘كلا ي˘ف نا˘طر˘ّصسلا˘˘ب

ماع˘لا و˘ي˘نو˘ي /زو˘ّم˘ت ر˘ه˘صش لÓ˘خ
سصوحفل هعوصضخ دعب ،يراجلا

ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ةرادإا نأا ا˘˘ّلإا ،ة˘˘ّي˘˘ب˘˘ط
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب تل˘طا˘م
ىت˘ح يوا˘م˘ي˘كلا جÓ˘ع˘لا ي˘ّق˘ل˘ت˘ل
.ر˘ب˘م˘فو˘ن /ي˘نا˘ث˘لا ن˘ير˘صشت ر˘ه˘صش
ءابطأا نأا قورع ريصسألا نّيب اميف

ل «نÓ˘ق˘˘صسع» ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع
ءا˘˘ب˘˘طأا تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت نوذ˘˘˘ّف˘˘˘ن˘˘˘ي
ميدقتب نومزتلي لو ،ىفصشتصسملا
ًاري˘صشم ،ا˘هد˘عو˘م ي˘ف ه˘ل ة˘يودألا
بعت ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ح˘ب˘صصأا ه˘نأا ى˘لإا

،سسأارلا يف ملآا ةفاصضإلاب لازهو
ة˘˘ت˘˘صس ه˘˘˘نزو ن˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘فو ا˘˘˘م˘˘˘ك
ر˘˘ه˘˘ّصشلا لÓ˘˘خ تا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
نأا ىلإا ةئيه˘لا تت˘ف˘لو .ي˘صضا˘م˘لا

دق تناك «نÓقصسع» لقتعم ةرادإا
ةفاصضإلاب قورع ريصسألا تزجتحا
ىصضر˘م˘لا ىر˘صسألا ن˘م دد˘ع ى˘لإا
نيب ،رهصش ةّدمل رابعملا مصسق يف
نييئانجلا نييليئارصسإلا ءانجّصسلا

ى˘لإا تّدأا ة˘يوا˘صسأا˘م فور˘ظ ي˘فو
كلذو ،ةيحّصصلا مهعاصضوأا مقافت
مهلقنو ىر˘صسألا ة˘ي˘ق˘ب ع˘م˘ق د˘ع˘ب
نيرصشت رهصش لÓخ «هحفن» ىلإا

ريصسألا نأا ركذي .ربوتكأا /لوألا
و˘هو ،ةر˘صصا˘ن˘لا ة˘فا˘ي ن˘م قور˘˘ع
،3002 ما˘˘ع˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
،ًاما˘ع (03)ـل نجّصسلا˘ب مو˘كح˘مو
نوناعي ىرصسأا ةّتصس نم دحاو وهو
تاطلصس لصصاوتو ناطرّصسلا نم
فور˘ظ ي˘ف م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا لÓ˘ت˘˘حلا

م˘ئÓ˘ت لو ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كن˘˘تو ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص
.ةيحّصصلا مهعاصضوأا

يحسصلا هعسضو يف روهدت نم يناعي قورع قفوم ناطرّسسلاب باسصملا ريسسأ’ا
نيررÙإو ىرسسألإ نوؤوسش ةئيه

ىر˘˘صسألا نوؤو˘˘صش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه تد˘˘˘ّكأا
نو˘ج˘صس ةرادإا نأا˘ب ن˘يرّر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ىلع ّسضقنت يليئارصسإلا لÓتحلا
نيينيطصسلف˘لا ىر˘صسألا تازا˘ج˘نإا

ي˘صشي˘ع˘م˘لا ن˘ي˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تراصشأاو .ًايجيرد˘ت ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
مويلا ،اهنع ردصص نايب يف ةئيهلا
نوجّصسلا ةرادإا نأا ىلإا ،ءاعبرألا
ةديدج تاقييصضت ةلمحب تعرصش
اهرخآا ناك ،ًارخؤوم ىرصسألا ىلع
داو˘مو ة˘ي˘ئاذ˘˘غ فا˘˘ن˘˘صصأا بح˘˘صس
رظحو ،«ان˘ي˘ت˘ن˘كلا» ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘ي˘˘ط˘˘غأÓ˘˘ل ىر˘˘صسألا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا
تاذ ةيطغألاب حامّصسلاو ةنّولملا
نأا ءا˘عّدا˘ب ،ط˘ق˘ف د˘حاو˘˘لا نو˘˘ل˘˘ّلا
ة˘ي˘ها˘فر ي˘ف نو˘صشي˘ع˘ي» ىر˘صسألا

نأا ىرصسألا ة˘ئ˘ي˘ه تن˘ّي˘بو.«ةد˘ئاز
د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج تا˘˘صسا˘˘ي˘˘˘ّصسلا كل˘˘˘ت
ي˘ل˘خاد˘˘لا ن˘˘مألا ر˘˘يزو ل˘˘ي˘˘كصشت
ةنجل» نادرأا داع˘ل˘ج ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
˘ما˘ع «ىر˘صسألا تازا˘ج˘˘نإا بح˘˘صس

ن˘˘˘م تنّو˘˘˘كت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،8102
ن˘م ر˘صصا˘ن˘عو تصسي˘˘ن˘˘ك ءا˘˘صضعأا
د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل سصا˘˘با˘˘صشلاو كا˘˘با˘˘صشلا

ىر˘˘˘˘˘صسألا لا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا فور˘˘˘˘˘˘ظ

ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ق˘ي˘ي˘صض˘ّت˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘صس
ةروصص راصشتنا دعب كلذو ،مهيلع
هتد˘لاو ع˘م د˘ب˘ع˘لا ر˘م˘ع ر˘ي˘صسأÓ˘ل

.ه˘ن˘ج˘صس ي˘ف ه˘ل ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
ة˘ن˘ج˘ل˘ّلا تا˘ي˘صصو˘ت نأا تفا˘˘صضأاو
ةيميظنت رومأاب سساصسملل تفده
ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ّت˘˘لا :ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘حو
،ي˘˘لا˘˘˘صض˘˘˘ّن˘˘˘لاو ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ّت˘˘˘لا
ةكرحلا ،انيتنكلا نم تايرتصشملا
د˘˘ي˘˘عاو˘˘مو ةّد˘˘م ،ما˘˘صسقألا ل˘˘خاد
ةيمك ،تÓئاعلا تارايز ،ةروفلا

ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك ،ما˘ع˘ّط˘لا ة˘ي˘عو˘˘نو
ميلعّت˘لاو بت˘كلا دد˘ع ،ةر˘ّفو˘ت˘م˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ّلا نأا ًا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘صسارّد˘˘لاو
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ب نو˘˘ج˘˘ّصسلا ةرادإا تصصوأا
هارت يذلا تقولا يف» تايصصوّتلا

كل˘ت ل˘ي˘كصشت ذ˘˘ن˘˘مو.«ًا˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
نو˘ج˘ّصسلا ةرادإا تعر˘صش ؛ة˘ن˘ج˘ل˘ّلا
قييصضّتلل ةري˘ط˘خ تاءار˘جإا ةّد˘ع˘ب

ع˘˘ن˘˘م :ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ىر˘˘صسألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةلئا˘ع˘لا ع˘م يو˘ّن˘صسلا ر˘يو˘صص˘ّت˘لا

،تاونصس سسمخ لك هب حامّصسلاو
تا˘طو˘ط˘˘خ˘˘مو بت˘˘ك ةردا˘˘صصمو
«ميراده» ي˘ن˘ج˘صس ن˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ويدار˘لا زا˘ه˘ج ر˘ظ˘حو ،«ه˘ح˘ف˘ن»و
تاءار˘جإا ذا˘خ˘ّتاو ،رو˘ت˘صسز˘نار˘ت˘˘لا

لخاد ةكرحلا ةيلمع لوح ةدّدصشم
ة˘فا˘صضإلا˘ب ،تا˘حا˘ّصسلاو ما˘˘صسقألا
لÓ˘خ ف˘ن˘ع˘لا ةر˘ي˘تو دا˘يدزا ى˘˘لإا
ماصسقأل تاصشيتفتلاو تاماحتقلا
نأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا تر˘˘˘كذو .ىر˘˘˘صسألا
تعفد ةريصسألا ةينطو˘لا ة˘كر˘ح˘لا
تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ن˘م ًا˘ظ˘ها˘˘ب ًا˘˘ن˘˘م˘˘ث
ي˘˘˘ف ءاد˘˘˘ه˘˘˘ّصشلاو تا˘˘˘بار˘˘˘صضإلاو
قو˘ق˘ح˘لا سضع˘ب عاز˘ت˘˘نا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
اهلفك يتلا ةط˘ي˘صسب˘لا ة˘ي˘نا˘صسنإلا
،ي˘˘نا˘˘صسنإلا ي˘˘لوّد˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

ةرايزو هتيعونو ماعّطلا ةيمكك
ّقحلاو مه˘ع˘م ر˘يو˘صص˘ّت˘لاو ل˘هألا
ةرادإا ّنأاو ،ا˘هر˘ي˘غو م˘ل˘ع˘˘ّت˘˘لا ي˘˘ف
ىر˘صسأÓ˘ل ا˘ه˘مّد˘ق˘ت م˘˘ل نو˘˘ج˘˘ّصسلا
ن˘˘˘م فر˘˘˘ظ ّيأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘تدارإا˘˘˘˘ب
اهتاءاعّدا نأا ىلإا ةتفل ،فورظلا
؛ةيهافر يف نوصشيعي ىرصسألا نأاب
ىر˘˘˘صسألا تادا˘˘˘ه˘˘˘صش ا˘˘˘هد˘˘˘ّن˘˘˘ف˘˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
نأا ى˘ل˘ع د˘ّكؤو˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لوّد˘˘لاو
ىندأا ىلع نولصصحي ل ىرصسألا

.يلوّدلا نوناقلا هب فرتعي ام

ًايجيردت ىرسسأ’ا تازاجنإا ىلع ّشضقنت لÓتح’ا نوجسس ةرادإا
نيررÙإو ىرسسألإ نوؤوسش ةئيه
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ةيديلقتلا ةعانسصلا قوسس ميظنتل نهتجاح ىلع نعمجي ةمسصاعلا رئاز÷ا تايفرح

 رانيد رايلم2.2 نم رثكأإ اهل دسصر
ةماعنلاب ةيفيرلا ةينكسسلا تاعمجملا عقاوم ةئيهت

ةيلحملا تاطلصسلا تقفاو
عور˘˘صشم ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘˘هو˘˘˘ل
ل˘يو˘ح˘ت˘ل˘ل ز˘كار˘˘م ءا˘˘صشنإا

طغصض تاطحم˘ب ةز˘ه˘ج˘م
اهلقن لبق تايافنلا سسبكل
.ينقتلا مدرلا زكارم ىلإا

سضر˘˘˘ع م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت لÓ˘˘˘خو
رييصستل ريدملا طط˘خ˘م˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘صشلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ي˘لاو ى˘ط˘عأا تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
يوÓج رداقلا دبع ةيلولا
ز˘كر˘م ءا˘صشنإل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
رئب ةيدلبب ليوحتلل ثلاث
.ريجلا

ىلإا عورصشملا اذه فاصضيو
امهزا˘ج˘نإا ىر˘ج˘ي ن˘يز˘كر˘م
ىصسرمو نيغرصسم نم لكب
ة˘يلو ح˘˘ب˘˘صصت˘˘ل جا˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت نار˘˘هو
ة˘˘ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت ز˘˘˘كار˘˘˘م
قر˘˘صشلا ي˘˘هو تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت
برغلاو (جا˘ج˘ح˘لا ى˘صسر˘م)
رئ˘ب) ط˘صسو˘لاو (ن˘ي˘غر˘صسم)
هذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘˘صستو.(ريجلا
تاطحمب ةزهجملا زكارملا
ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ط˘غ˘˘صضل˘˘ل
اهليوح˘ت ل˘ب˘ق ا˘ه˘ع˘م˘ج م˘ت˘ي
،ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘م ى˘˘لإا

ةر˘يد˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘صضوأا ا˘˘م˘˘ك
 .وحد ةريمصس ةئيبلل ةيلحملا

ليوحتلا زكارم حمصستصسو
رييصست فيلا˘كت سصي˘ل˘ق˘ت˘ب
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع دد˘˘ع سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
مدرلا زكارم ىلإا ليوحتلا
جرا˘خ ة˘ن˘ئا˘˘كلا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
قفو ،ةيرصضحلا ق˘طا˘ن˘م˘لا
.ةلوئصسملا تاذ

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا م˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
زرف زكارملا هذه ىوتصسم
ربكأا عاجرتصساو تايافنلا
«ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م رد˘˘˘ق
نم نكمي امم ،«اه˘ن˘ي˘م˘ث˘ت
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا لا˘˘جأا ة˘˘˘لا˘˘˘طإا
˘˘مدر˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م سضاو˘˘˘حأا
.ينقتلا

لاغصشأا مدق˘ت سصو˘صصخ˘بو
،ن˘˘ي˘˘ي˘˘لوألا ن˘˘يز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
لا˘˘غ˘˘صشأا نأا و˘˘˘حد تزر˘˘˘بأا

جا˘ج˘ح˘˘لا ى˘˘صسر˘˘م ز˘˘كر˘˘م
8102 ةنصس تقلطنا يتلا
ةئاملا نم08 ةبصسن تغلب
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م تعر˘صشو
ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا تاءار˘˘˘˘جإا ي˘˘˘˘ف
.تازيهجتلا
ز˘كر˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا

نأا نيب˘ت د˘ق˘ف» ،ن˘ي˘غر˘صسم
مت يذلا يرا˘ق˘ع˘لا ءا˘عو˘لا
عورصشملا زاجنإل هرايتخا

برق هدجاوت˘ل م˘ئÓ˘م ر˘ي˘غ
ر˘˘مألا ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف ي˘˘صضارأا
عقوم رايتخا بلطت يذلا
ةلوئصسملا تاذ قفو ،«رخأا
م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا تفا˘˘˘صضأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘صصقا˘ن˘˘م ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا

درجمب عور˘صشم˘لا زا˘ج˘نإل
.ةيصضرألا رفوت
يتلا ري˘ج˘لا ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘بو
ة˘ي˘عوألا ي˘ف ةرد˘ن فر˘ع˘ت
يلاولا رمأا دقف ،ةيراقعلا

رواصشتلا يذيفنت˘لا هزا˘ه˘ج
ءا˘˘عو ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
،ز˘كر˘م˘لا زا˘ج˘نإل يرا˘ق˘˘ع
يذ˘لا رد˘صصم˘لا تاذ ق˘فو
عور˘˘صشم˘˘لا نأا ى˘˘لإا را˘˘صشأا
سضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘˘ق بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
.2م0006 اهتحاصسم

د.ةÒمسس

 نإرهوب تايافنلإ رييسست
زكارم ءاسشنإا عورسشم ىلع ةقفاوملا

 طغسضلا قيرط نع ليوحتلل

ةنودم دادعإا نارهوب يرجي
ر˘ي˘با˘ع˘˘ت ل˘˘م˘˘صشت ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسل
بئا˘˘ن بصسح ،ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مأا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر
ةرامع ،«ايديمون«ةي˘ل˘ح˘م˘لا
كن˘ب ءا˘صشنإا فد˘ه˘ب ،ي˘˘ل˘˘كأا

ةيوغللا ريباعتلل تا˘ي˘ط˘ع˘م
لاوقأا) ةيغيزامألا ةقلعتملا

 .(لاثمأا ،ةروثأام
نويعماج نأا يلكآا فاصضأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو
ةردابملا هذه يف نوكراصشي
،ي˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا يذ
ةرازو ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘عد˘م˘˘لا
يبوروألا داحتلاو ةفاقثلا
م˘عد˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف
ثار˘ت˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘يا˘م˘ح˘ل
 .رئازجلا يف يفاقثلا

ة˘نود˘م˘لا عور˘صشم ل˘خد˘يو
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
اهب ترداب يتلا تازاجنلا

راطإا يف «ايديمون » ةيعمج
راصشأا امك ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا سسف˘ن
ا˘ه˘ن˘˘م ر˘˘كذ يذ˘˘لاو ي˘˘ل˘˘كأا
تنرتنلا ةطصساوب سسوماق
ةيغيزامألا ميل˘ع˘ت˘ل ع˘قو˘مو
.لافطأÓل سصصصق رصشنو
«ايديمون» ةيع˘م˘ج ل˘م˘ع˘تو
1991 ةنصس تصسصسأات يتلا

ةيقرتو ثارتلا ةيامح ىلع

ةيغيزامألا ةفاق˘ث˘لاو ة˘غ˘ل˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لاو
سسأارب ةصصاخلا تلافتحلا
.ةيغيزامألا ةنصسلا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تردا˘˘˘ب د˘˘˘قو
ة˘˘ن˘˘صسلا سسأار ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
ميظنتب0792 ةيغ˘يزا˘مألا
تا˘طا˘˘صشن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘م
تار˘صضا˘ح˘مو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘صش تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسمأاو
ة˘˘˘يرو˘˘˘ل˘˘˘˘كل˘˘˘˘ف سضور˘˘˘˘عو
.ةيحرصسمو
نم نوكراصشم رصضح دقو
تلافتحلا يف ةيلو61
ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘ن˘صسلا سسأار˘˘ب
حر˘صسم˘لا˘ب تم˘ت˘ت˘خا ي˘˘ت˘˘لا
د˘ب˘ع» نار˘˘هو˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
لفح ميظنتب «ةلولع رداقلا
بتا˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كت
فوع نب لامج يحرصسملاو
سسصسؤو˘م و˘صضع د˘ع˘ي يذ˘لا
دقو  ،«ايديمون » ةيعمجل

برغلا ةمصصاع راوز يظح
لوا˘ن˘تو ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘لو˘˘ج˘˘ب
«ر˘يا˘˘ن˘˘ي » سسكصسك ة˘˘ب˘˘جو
قرصش دياقلبب بابصشلا تيبب
.نارهو ةنيدم

أإ ةرامع

يبوروألإ داحتلإ نم معدب
 نارهوب دادعإ’ا روط ةيغيزامأا ريباعتل ةنودم

يف ةيديلقتلإ تاعانسصلإ قوسس ميظنتل «ةحلملإ» نهتجاح نع ،تيبلإ يف تاثكاملإ تايفرحلإ نم ةعومجم تعمجأإ
.ةفلتخملإ معدلإ غيسص نم نهتدافتسسإ صصرف زيزعت لجأإ نم رئإزجلإ ةيلو

ةصسيئر ،ةريهصش رديوق تدكأاو
ةثكاملا ةأارملا يد˘ح˘ت» ة˘ي˘ع˘م˘ج
سضرعم سشماه ىلع ،«تيبلا يف
ةنصسلا ءايحإل تافاقثلا ىقتلم»
سضراعملا ر˘صصق˘ب «ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
نأا ،(سسكفاصص) يرحبلا ربونصصلا
تي˘ب˘لا ي˘ف تا˘ث˘كا˘م˘˘لا ءا˘˘صسن˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ج˘ت˘ن˘˘ي ي˘˘ئÓ˘˘لا

تا˘عا˘ن˘صصلاو فر˘ح˘لا تلا˘ج˘م
ةقثلا زيزعت» ىلإا ةجاحب ةيوديلا
ةثيدح بيلاصسأا ملعتو سسفنلا يف
لا˘م˘ع˘ت˘صسا ر˘ب˘ع ق˘يو˘صست˘˘لا ي˘˘ف
قو˘صس ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت اذ˘˘كو تنر˘˘ت˘˘نلا

 .«نهجاتنإا بعوتصست ةينطو
ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأا تح˘˘˘صضوأاو
ي˘ت˘لا ة˘لدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا
بناجألا راجتلا سضعب اهصضرفي
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف نو˘ط˘صشن˘ي ن˘يذ˘˘لا
،ةدلقم ةيلحم تاجتن˘م م˘يد˘ق˘ت˘ب
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا سضر˘˘ف˘˘ي»
جتنملا ءا˘ط˘عإل ة˘ل˘عا˘ف بي˘لا˘صسأا
،«ةقحت˘صسم˘لا ه˘ت˘نا˘كم ي˘ل˘صصألا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ا˘ه˘˘ن˘˘م ةرا˘˘صشإا ي˘˘ف
تا˘حا˘صسم˘˘ب هز˘˘يز˘˘ع˘˘تو قو˘˘صسلا

و˘ح˘ن ه˘ق˘يو˘صستو ة˘ي˘فا˘ك سضر˘˘ع
.بناجألا مامتها بلجل جراخلا

ةأارملا نإا ،هتاذ قايصسلا يف تلاقو
تي˘ب˘لا ي˘ف ة˘ث˘كا˘م˘لا ة˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا
جيورتل قوصس ريفوت ىلإا جاتحت»
اه˘ل˘ي˘خاد˘م ن˘م د˘يز˘يو ا˘ه˘لا˘م˘عأا
اقحل اهل حمصسيصس ام ،«ةيرهصشلا
وأا ي˘لا˘م سضر˘ق بل˘ط˘ل مد˘ق˘˘ت˘˘لا
تاعانصصلا ةفرغ يف ليجصستلا
85 عفد اهمزلت يتلا ةيديلقتلا
.«ايونصس رانيد فلأا

ةرداب˘م ة˘ن˘صس ذ˘ن˘م تق˘ل˘طأا ا˘م˘ك
ةمهاصسم ىلع دمت˘ع˘ت «ي˘ن˘لو˘م»
ليومت˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘صضعأا
كلذو سضعبلا نهصضعبل يتاذلا
نم ةد˘حاو ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘كار˘ت˘صشا˘ب
نوكت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل تا˘ب˘صست˘ن˘م˘لا
قÓطنل يلام غلبم ىلإا ةجاحب
نود ،ج˘ت˘ن˘م˘لا ا˘˘ه˘˘عور˘˘صشم ي˘˘ف
  .ةنادتصسلا ىلإا ءوجللا

هذهب ،ةريهصش رديوق تربع امك
«ريب˘كلا ل˘مألا» ن˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
يف» ةجتنملا ةأارملا هعصضت يذلا
معدل ةديدجلا ةموكحلا ةصسايصس
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘صسمو ة˘ئ˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صص تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘صشنإا

 .«ةطصسوتمو
ة˘ي˘فر˘ح˘لا تد˘كأا ،ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نم (ةنصس75) يناميلصس ةيروح
رئازجلا قرصش) ةيدمحملا ةيدلب
ي˘ف ل˘غ˘ت˘صشت ا˘ه˘نأا ،(ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا

ام ذنم ينورتكلإلا زرطلا لاجم
اهن˘كل ،ا˘ما˘ع ن˘ير˘صشع˘لا برا˘ق˘ي
جتنملا اهطاصشن ريوطت نع زجعت
ءانتقا ىلع اهتردق مدع ببصسب
اهكلمت يتلا نم ربكأا زرط ةلآا

 .ايلاح
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأا جاور م˘˘˘غرو
ريفوت ىلع اه˘ترد˘قو تا˘نو˘بز˘لا
م˘صسو˘م ي˘ف ة˘صصا˘خ تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
نأا لإا ،حار˘˘˘˘˘˘˘˘فألاو سسار˘˘˘˘˘˘˘˘˘عألا
ريوطت نم نكمتت مل يناميلصس
با˘ي˘غ˘ب» كلذ ة˘ل˘ل˘ع˘م ،ا˘ه˘ت˘فر˘ح
سصق˘˘نو ي˘˘˘فا˘˘˘كلا ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا
يصضملل ةحيح˘صصلا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م عور˘˘صشم ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘˘ق

.«ةرغصصم
ةدئاف ن˘ع ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس لءا˘صست˘تو
طقف سضراعملا يف ةكراصشملا
ةيقيقح ةصسايصس بايغ لباقم يف
نأا فيصضتو ،نييفرحلاب لفكتلل
ةعانصصلا ةفلكم˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ةبصسنلاب «ةيئرم ريغ» ةيديلقتلا
يف تاجتنملا ةوصسنلا نم ريثكل
.تيبلا
،ةر˘˘هز ن˘˘ير˘˘ق د˘˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘هرود˘˘˘ب
يلحلا ةعا˘ن˘صص ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘لا
ريفو˘ت ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص» ،ة˘ي˘صضف˘لا
ةرطصضم» اهنأاو «ةيلوألا ةداملا
«ءادوصسلا قو˘صسلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل
 .ةيوديلا اهتعانصص لصصاوتل
ار˘خؤو˘م ة˘ي˘فر˘ح˘لا هذ˘ه لوا˘ح˘˘تو
ةقيرط داجيإا» اهل تÓيمز ةقفر
ر˘ب˘ع ن˘ه˘لا˘م˘عأا سضر˘ع˘ل ةد˘يد˘ج
تÓحملا ىدحإا تاهجاو ءارك
ي˘˘لاد ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ةلي˘صسو» ا˘ه˘نإا لو˘ق˘تو ،«م˘ي˘هار˘بإا
نهجاتنإا ىلع ءو˘صضلا ط˘ي˘ل˘صست˘ل
ر˘فو˘ت نأا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘˘ل˘˘صصألا

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا ة˘˘فر˘˘غ
اريخأا عمجي ارقم رئازجلا ةيلول
نا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا يد˘˘يألا

بولصسألا اذه نأا لوقتو ،«دحوم
ءارك في˘لا˘كت م˘ه˘ي˘ل˘ع ف˘ف˘خ˘ي»
ءابعأا نم هعبتي امو يراجت لحم
ىلع اصضيأا سسكعني لو ةيبيرصض
 .«هتاذ دح يف جوتنملا نمث
ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م» سضر˘˘ع˘˘˘م نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ءا˘˘˘ي˘˘˘حإل تا˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت ،«ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘˘مألا
يدحت» ةيع˘م˘ج ن˘ي˘ب كار˘ت˘صشلا˘ب
«تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا

ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ديدع لبقتصسا ،ةمصصاعلا رئازجلل
فلتخم نم تايفرحلاو نييفرحلا

نيموي رادم ىلع نطولا تايلو
.(0202 يفناج21و11)

رايلم2.2 نم رثكأا سصيصصخت مت
تاعمجملا عقاوم ةئيهتل رانيد
ىوتصسم ىلع ةيفيرلا ةينكصسلا

،ةماعنلا ةيلو تايدل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ريمعت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م بصسح
هيجوت متو.ةيرامعملا ةصسدنهلاو
د˘ي˘صسج˘ت˘ل ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا اذ˘˘ه
ةريتوب اي˘لا˘ح ل˘صصاو˘ت˘ي ج˘ما˘نر˘ب
مصضي اعقوم046 ربع «ةديج»
يفير نكصسم00621 نم رثكأا

هذ˘ه د˘يوز˘ت ير˘ج˘ي ن˘يأا ع˘م˘ج˘˘م
ءاملا تاكبصشب ةينكصسلا ءايحألا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لاو بر˘˘صشل˘˘ل ح˘˘لا˘˘صصلا

حتف بناج ىلإا زاغلاو ءابرهكلاو
سسفن تح˘صضوأا ا˘م˘ك ،تا˘قر˘ط˘لا
ىلإا جمانربلا اذه فدهيو.ةئيهلا
نم ةل˘ج˘صسم˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا كراد˘ت

ةيصساصسألا تامدخلا ريفوت ثيح
ددع ىوتصسم ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كصسلا ع˘˘قاو˘˘م ن˘˘˘م

ءايحأا زاجنإاو ة˘يلو˘لا˘ب ع˘م˘ج˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ب ةدوز˘˘˘م
قفو هيفرتلا لئاصسوو ةيعامتجاو
ظافحلاب مزتلت ةيرامعم ةصسدنه
قفو ،يلحملا ءانبلا طمن ىلع
تيطعأاو.رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ن˘م˘صض ة˘يو˘لوألا
نكصسلل نيعقوم ةئيهتب لفكتلل
ىوتصسم ىلع ع˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف˘ير˘لا
ةيرصشم ةيدلبل يلامصشلا لخدملا
رثكأا نامصضي (نيلومصسيت قيرط)
اصصصصخ ةيفير ةدحو فلآا3 نم
لقي ل ام ددصصلا اذه يف امهل

.رانيد نويلم004 نع
نا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘صضي˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك
Óبقتصسم ناديد˘ج˘لا نا˘ير˘صضح˘لا

ةي˘مو˘م˘ع˘لا تآا˘صشن˘م˘لا ن˘م ادد˘ع
ي˘ف ة˘يو˘بر˘ت تا˘صسصسؤو˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
بعلمو تامدخلا ةددعتم ةدايعو

،ق˘فار˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غو يراو˘˘ج
.ردصصملا تاذ فيصضي
ةئيهتلا لاغصشأا يهتنت نأا رظتنيو
ن˘ي˘ع˘قو˘م˘لا ن˘يذا˘ه˘ب ة˘ير˘صضح˘لا

ديصسجت راطإا ي˘ف ن˘ي˘جرد˘ن˘م˘لاو
ةئيهتل˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا

يتلا ةيرصشم ةنيد˘م˘ل ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو
ةيلولاب يناكصس عمجت ربكأا دعت
،مدا˘ق˘لا يا˘م ر˘ه˘صش نو˘صضغ ي˘ف
ةراصشإÓلو.هصسفن ردصصملا بصسح
تاونصسلا يف ةماعنلا ةيلو تفرع
ينكصس جما˘نر˘ب د˘ي˘صسج˘ت ةر˘ي˘خألا

ةد˘حو ف˘لأا72 قا˘ف ما˘˘ه ي˘˘ف˘˘ير
03وحن نإاف ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو ة˘ي˘ن˘كصس
لج˘صست ءا˘ي˘حألا هذ˘ه ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تا˘كب˘صشلا˘ب ط˘بر˘لا ي˘ف سصئا˘˘ق˘˘ن
ديبعتو قصش ثيح نم اصصوصصخو
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
.حلاصصملا تاذل ادانتصسا

م .ح

صش.رديوق

لبقملإ صسرام رهسش ررقملإ نم
ءابطأ’ا ةيعمج

ءاد يف نيسصتخملا
اهرمتؤوم دقعت ةثرلا

نارهوب81 ـلا
052 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأإ رو˘˘˘سضح ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
81 ـلإ ر˘م˘تؤو˘م˘لإ لا˘غ˘سشأإ ي˘ف ا˘كرا˘˘سشم
ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘˘لإ ءا˘˘ب˘˘طألإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل
ةثرلإ ءإد يف نيسصتخملإ صصإوخلإ
7و6 ي˘مو˘ي ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت بق˘˘تر˘˘م˘˘لإ

بسسح ،نإر˘˘هو˘˘ب ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لإ صسرا˘˘˘م
.نيمظنملإ

لخدي يذلإ دعوملإ إذه حمسسيسسو
«ل˘سصإو˘˘ت˘˘م˘˘لإ ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لإ» را˘˘طإإ ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ب ءإرآلإو تإر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لإ لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ب
ة˘˘˘˘˘˘ثر˘˘˘˘˘˘لإ ءإد ي˘˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م
ءا˘ح˘نأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م مز˘˘ي˘˘تا˘˘مور˘˘لإو
نيسصتخم ءابطأإ ىلع ةوÓع نطولإ

.ردسصملإ تإذ قفو ،جراخلإ نم
ءاقللإ يف نوكراسشملإ قرطتيسس امك
ةقلعتملإ عيسضإوملإ نم ديدع ىلإإ

ا˘˘ه˘˘ن˘˘م مز˘˘ي˘˘تا˘˘مور˘˘لإو ة˘˘ثر˘˘لإ ءإد˘˘ب
يمظعلإ لاسصفلإو لسصافملإ باهتلإ

.ملألإو ماظعلإ ةسشاسشهو
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لإ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ إذ˘˘˘ه ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسو
ءإد ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘ل˘ل
م˘˘ه˘˘˘فرا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م ة˘˘˘ثر˘˘˘لإ

تا˘˘˘جÓ˘˘˘ع˘˘˘لإ ر˘˘˘خأإ ىل˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘طلإو
راب˘ك˘لإ د˘ن˘ع مز˘ي˘تا˘مور˘لإ صضإر˘مأل
.راغسصلإو
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ثر˘لإ ءإد˘ل ةد˘يد˘˘ج˘˘لإ تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لإ

تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لإ ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
باهتلإ ءإدل ةي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ
.هيلإإ ريسشأإ امك ،لسصافملإ

نم ديدعلإ ءاقللإ إذهل جمرب دقو
مدق˘ت˘لإ لوا˘ن˘ت˘ت ي˘ت˘لإ تÓ˘خإد˘م˘لإ
لسصافملإ ءإد ةجلاعم يف لسصاحلإ

.ةيمزتامورلإ صضإرمألإ فلتخمو
ز.بيط



mahali@essalamonline.com

046209ددعلإ ^1441 ىلوألإ ىدامج91ـل قفإوملإ0202 يفناج41ءاثÓثلإيلحم
 ةيجراخلإ ةئيهتلإ لاغسشأإ لامكتسسإ بقع0202 ةنسس لÓخ

 فيطسسب غيسصلا فلتخم نم ةينكسس ةدحو ف’آا01 عيزوت
ةسسبتب يلسشنخلإ يغيزامألإ يفاقثلإ عوبسسألإ

0792 ريانيل ءايحإا دورابو ايزاتنف

نوغمصسوب ةيد˘ل˘ب تن˘صضت˘حا
ة˘˘˘˘يلو بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘صصقأا)
تلا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا (سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
سسأار˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا
0792 ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا ة˘˘ن˘˘صسلا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘صست˘˘ب كلذو
زيمم رو˘صضحو ير˘ث ي˘فا˘ق˘ث
.نينطاوملل
مت يذلا ثدحلا اذه فرعو
ق˘ي˘ت˘ع˘لا ر˘صصق˘لا˘ب ه˘ي˘م˘ظ˘ن˘ت
فور˘ع˘م˘لاو نو˘˘غ˘˘م˘˘صسو˘˘ب˘˘ل
فر˘صشأاو د˘ع˘صسألا ر˘˘صصق˘˘لا˘˘ب

ةيلولا يلاو ه˘حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع
رو˘˘صضح˘˘ب ن˘˘صشو˘˘˘ت لا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا

نم ددع ميظنت ةيركصسعلاو
ثارتلاب فيرعتلل سضراعملا
هذ˘ه˘ل ق˘ير˘ع˘˘لا ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا
.اهتلاصصأاو ةقطنملا

دد˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف م˘˘˘ت د˘˘˘قو
ةي˘ب˘ع˘صشلا تÓ˘كأÓ˘ل سضر˘ع
ةنيدملا هذه اهب رهتصشت يتلا

او˘صشو˘تأا» ق˘ب˘ط رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسكصسكلا وأا «راوز
مت امك مصشرصشلاو ،عّلخملاو
سضر˘ع˘ل ءا˘˘صضف سصي˘˘صصخ˘˘ت
ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘صسب˘˘˘˘لألا

لمعتصست ةيلحم تاجوتنمو
ناكصسلل ةيمويلا ةايحلا يف
ءا˘ف˘ل˘ح˘لا ن˘م ة˘عو˘ن˘صصم˘لاو
اهب ره˘ت˘صشت ي˘ت˘لاو ن˘ي˘ط˘لاو
يتلا ةيحايصسلا ةقطنملا هذه
ةماه دادعأا ايونصس بطقصست
جراخو لخاد نم راوزلا نم
ر˘˘˘˘صصق ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ي˘لو˘لا ةو˘ل˘خو نو˘غ˘م˘˘صسو˘˘ب

د˘˘م˘˘˘حأا يد˘˘˘ي˘˘˘صس ح˘˘˘لا˘˘˘صصلا
ةقيرطلا سسصسؤوم ي˘نا˘ج˘ي˘ت˘لا
.ةيناجيتلا

تلافتحلا هذه تدهصش امك
سضور˘˘˘ع م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘صضيأا

ثارتلا نم يناغأاو ةيحرصسم
د˘ئا˘˘صصق ءا˘˘ق˘˘لإاو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘غ˘ل˘لا˘ب د˘ي˘صشا˘نأاو ة˘˘ير˘˘ع˘˘صش
ميدقت ىلإا ةفاصضإا ةيغيزامألا

ة˘قر˘ف˘ل ة˘يرو˘ل˘كل˘ف سضور˘ع
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
ثوروملا اذه ىلع ظافحلا
يتلا ةقطنملا هذهل يفاقثلا
ـب سضيبلا ة˘ن˘يد˘م ن˘ع د˘ع˘ب˘ت
عجري يتلاو ابونج ملك061
غ˘يزا˘مأا ى˘لإا ا˘ه˘نا˘كصس ل˘صصأا

.ةتانز
راد تر˘ط˘˘صس ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
«ر˘ي˘خ˘ل˘ب د˘م˘ح˘م» ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
اج˘ما˘نر˘ب ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ل

ن˘م ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘ي˘˘حإل
تا˘˘صشرو م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ةدئافل ةي˘ل˘ي˘كصشت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل
رياني «راعصش تحت لافطألا
م˘يد˘ق˘تو «ا˘ن˘لا˘ف˘طأا نو˘˘ي˘˘ع˘˘ب

نمصضتت يتاوكحلل سضورع
ثار˘ت˘لا ن˘م ا˘˘صصصصق ءا˘˘ق˘˘لإا
.لافطأÓل يغيزامألا

ةيصسيئرلا ةبت˘كم˘لا تم˘ظ˘نو
يه ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
با˘ت˘كل˘ل ا˘صضر˘ع˘˘م ىر˘˘خألا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألا

يديل˘ق˘ت˘لا سسا˘ب˘ل˘ل سضرا˘ع˘م
ةصصاخلا ةيبعصشلا تÓكألاو
.ةبصسانملا هذهب

ب.دم�

«انلافطأإ نويعب رياني «راعسش تحت
 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا شسأارب ت’افتح’ا نسضتحت شضيبلا يف نوغمسسوب

ماعلإ لÓخ فيطسس ةيلو ربع غيسصلإ فلتخم نم ةينكسس ةدحو فلآإ01 هعومجم ام عيزوت بقتري
.ةيلولإ حلاسصم بسسح  ،يراجلإ

يفاقثلا عو˘ب˘صسألا ل˘صصاو˘ت˘ي
ةصسبتب يلصشنخلا يغيزامألا
دحألا سسمأا لوأا حتتفأا يذلا
ي˘ف سضور˘ع ةد˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
قÓطإاو ةلايخلاو ا˘يزا˘ت˘ن˘ف˘لا
ةن˘صسلا سسأار˘ل ءا˘ي˘حإا دورا˘ب˘لا
.«0792 رياني» ةيغيزامألا

رادب روهمجلا عتمتصسا دقو
ي˘كو˘ب˘صشلا د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ايزاتنافلاو ةلايخلا سضورعب
رارحأا» ة˘قر˘ف ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا
ن˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ت  ثي˘˘˘˘˘˘ح «سساروألا
ة˘صسب˘لألا ل˘م˘جأا˘ب نا˘صسر˘˘ف˘˘لا
قمع زربت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورو˘˘م˘˘لا ءار˘˘ثو
كصسم˘˘˘تو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
م˘˘ه˘˘تادا˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

.مهديلاقتو
هذه حاتتفا لفح دهصش امك
راد ن˘ي˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘مأاو˘ت˘˘لا
ي˘كو˘ب˘صشلا د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ي˘ل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا رادو ة˘صسب˘ت˘˘ل
ي˘ت˘لاو ة˘ل˘صشن˘خ˘ل ي˘ح˘ياو˘صس
لدابتلا جمانرب نمصض جردنت
ءايحإا نيتيلولا نيب يفاقثلا
ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا ة˘˘ن˘˘صسلا سسأار˘˘ل
سضراعم ةدع ميظنت0792
نف˘لاو ي˘غ˘يزا˘مألا با˘ت˘كل˘ل
ةرو˘˘˘صصلاو ي˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كصشت˘˘˘˘لا
سسا˘ب˘ل˘لاو ة˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘صشور˘ف˘˘م˘˘لاو
.ةيراخفلا يناوألاو
ةيواصشلا ماغنألا عقو ىلعو
ق˘ف˘صصو ل˘عا˘ف˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصألا

ةقر˘ف ع˘م رو˘ه˘م˘ج˘لا ى˘ن˘غو

ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا فر˘˘ج˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن»
ة˘قر˘فو «ة˘˘نرز˘˘لاو دوز˘˘م˘˘ل˘˘ل
ناتللا ة˘يرو˘ل˘كل˘ف˘لا «عاد˘بإا»
Óفح ىربكلا ةعاقلاب اتيحأا
تÓصصو ةدع هيف تمدق اينف
.ةعونتم ةيئانغ
دمحم ةفاقثلا راد ريدم دكأاو
نأا يصسيوم رينم ،يكوبصشلا

ع˘م ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘مأاو˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
فيرعتلا ىلإا فدهت ةلصشنخ
يداملا يفاق˘ث˘لا ثورو˘م˘لا˘ب
ةصصاخ نيتيلولل يدامÓلاو
سسأار ءا˘ي˘حإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف
ةفداصصملا ةيغيزامألا ةنصسلا
.ةنصس لك نم رياني21 ـل
راد ر˘يد˘م د˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
رون ،يحياوصس يلع ةفاقثلا
لدابتلا اذه نأا ،رديوق نيدلا
ة˘صصر˘ف نو˘كي˘صس ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
نيب ىرخأا ةيفا˘ق˘ث تلدا˘ب˘ت˘ل
يف نيتيفاقثلا نيت˘صسصسؤو˘م˘لا

ن˘˘ف˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ر˘ع˘˘صشلا ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل عاد˘˘بإلاو
.حرصسملاو
هذه راطإا يف متيصس ،ةراصشإÓل
نيموي مودت يتلا ةرهاظتلا
ة˘ير˘ع˘صش تا˘ي˘صسمأا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ءارعصش ميدقت ن˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘مأا

ةفاصضإا ة˘ل˘صشن˘خو ة˘صسب˘ت ن˘م
يقئا˘ثو ط˘ير˘صش سضر˘ع ى˘لإا

هذ˘˘˘ه˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا لو˘˘˘˘ح
سضورع ميد˘ق˘تو ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

رابكلاو لاف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘حر˘صسم
.نيمظنملا نم ملع ام بصسح

م.Òنم

هنأا حلاصصملا تاذ تحصضوأاو
ة˘صصح˘لا هذ˘ه ع˘يزو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
بقع لحار˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘كصسلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا لا˘م˘˘كت˘˘صسا
هذه نأا ى˘لإا ا˘ت˘فل ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ه˘جو ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘صشت ة˘˘صصح˘˘لا
يو˘قر˘ت˘لا غ˘ي˘صص سصو˘صصخ˘˘لا
يمومعلاو يف˘ير˘لاو م˘عد˘م˘لا
.راجيإلاب عيبلاو يراجيإلا

رد˘صصم˘لا سسف˘˘ن˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صساو
ةديدجلا تانكصسلا هذه عزوتت
ةدوجلا ريياعمل بيجتصست يتلا

نينطاوم˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت ي˘ب˘ل˘تو

ىلع ةعقاو ةديدع عقاوم ىلع
ن˘ي˘ت˘صسلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘صسم
ي˘ف م˘ها˘صسي˘صس ا˘م˘م ة˘يلو˘˘ل˘˘ل
نكصسلا لكصشم نم فيفختلا
لدع˘م سصي˘ل˘ق˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
.دحاولا نكصسلا لغصش
نكصسلا ريدم ركذ هتهج نم
نأاب ةقيب ى˘ف˘ط˘صصم ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
عيزوت تدهصش9102 ةنصس»
ةدحو8677 ه˘عو˘م˘ج˘˘م ا˘˘م
،«غيصصلا فلتخم نم ةينكصس
تا˘ن˘كصسلا هذ˘˘ه» نأا˘˘ب ازر˘˘ب˘˘م
يمومعلا نكصسلا نيب عزوتت
ةدحو3032 ـب يرا˘˘˘ج˘˘˘˘يإلا

معدملا يوقرتلاو يمهاصستلاو

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ن˘˘كصس509 ـ˘˘ب
0931 ) يفيرلا ءانبلا تاناعإا
) را˘ج˘يإلا˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ( ن˘˘كصس
.«( نكصس0713
فلأا02 اي˘لا˘ح د˘جاو˘ت˘ت ا˘م˘ك
ىرخأا ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو598و
روط يف غيصصلا فلتخم نم
ىرخأا ةدحو7767و زاجنإلا
اميصسل قÓطنلا ةلحرم يف

يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صص ن˘˘م˘˘˘صض
هب حر˘صص ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،م˘عد˘م˘لا
.ثدحتملا
ةيلو نأا ىلا ةراصشإلا ردجت
ن˘م˘صض تدا˘ف˘ت˘˘صسإا ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
/5102 يصسام˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

46 هعو˘م˘ج˘م ا˘م ن˘م9102
فلتخم نم ةينكصس ةدحو فلأا
فلأا04 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م غ˘ي˘˘صصلا

.لاغصشألا ةيهتنم ةدحو
تلافتحلإ راطإإ يف

 ةسسبت يف0792 ريانيب
«ثروكاه» ةبعل ءايحإا ةداعإا

ةيبعسشلا ةيغيزامأ’ا
ة˘ن˘سسلإ صسأإر˘ب تلا˘ف˘ت˘حلإ تز˘˘ي˘˘م˘˘ت
ة˘سسب˘ت ة˘يلو˘ب0792 ة˘ي˘غ˘يزا˘ملإ

ةبعل وأإ «ثروكاه» ةبعل ءايحإإ ةداعإاب
ةردابمب  ةيبعسشلإ ةيغيزامألإ اسصعلإ

با˘ب˘سشل˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لإ ن˘˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لإو
ة˘فا˘ق˘ث˘˘لإو ة˘˘يو˘˘ه˘˘ل˘˘ل «صسي˘˘ت˘˘سسا˘˘ف˘˘ي˘˘ت»
.ةيغيزامألإ

ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لإ بكر˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘سضت˘˘˘حإ د˘˘˘قو
ةإرابم لوأإ ةيلولإ ةمسصاعب يرإوجلإ

قيرف نيب تعمج ةبعللإ هذهل ةيلود
روسضح طسسو يسسنوت رخآإو يرئإزج

ة˘ئ˘ف ن˘م ا˘م˘˘ي˘˘سسل رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ز˘˘ي˘˘م˘˘م
ة˘ب˘ع˘ل˘لإ هذ˘ه ىل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل با˘˘ب˘˘سشلإ
ةقطنم اهب ره˘ت˘سشت ي˘ت˘لإ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ
.ةسسبت تايدلب صضعبو صسإروألإ

ةإرابملإ نإاف ةبعللإ دعإوق بسسح و
5 ن˘م نا˘نو˘ك˘ت˘ي ن˘ي˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب رود˘˘ت

نو˘سسفا˘ن˘ت˘ي بنا˘ج ل˘ك ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ءافلحلإ نم ةعونسصملإ ةركلإ برسضل
اسصع ةطسسإوب ةسشمقألإ اياقبو اسساسسأإ

ا˘ي˘ع˘˘سس ل˘˘خ˘˘ن˘˘لإ عذ˘˘ج ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘سصم
ىمر˘˘م˘˘لإ ير˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘خدإل
.فده ليجسستو
ي˘˘ف ثحا˘˘ب˘˘لإ حر˘˘سص ة˘˘ب˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
ةلا˘ق ن˘يد˘لإر˘سصن ي˘غ˘يزا˘مألإ ثإر˘ت˘لإ

ثورو˘˘˘م» «ثرو˘˘˘كا˘˘˘ه» ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير نأا˘˘˘˘ب
هئايحإإ ةداعإإ نيعتي يغيزامأإ يفاقث
ة˘ج˘مر˘ب ع˘م هر˘يو˘ط˘˘ت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لإو
فل˘ت˘خ˘م ي˘ف  ة˘ب˘ع˘ل˘لإ هذ˘ه˘ل تا˘يرا˘ب˘م
.«تابسسانملإ

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج و˘˘˘سضع دا˘˘˘فأإ ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ميظنت نأاب زوزام عيبر «صسيتسسافيت»
ةسضايرلإ هذه يف ةيلود ةإرابم لوأإ
لكسشي رئإزجلإو صسنوت نيب ةيبعسشلإ
ح˘سسف˘ت˘سس ة˘ي˘با˘ج˘˘يإإو ة˘˘ما˘˘ه ةو˘˘ط˘˘خ»
تا˘يرا˘ب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘˘ق˘˘حل لا˘˘ج˘˘م˘˘لإ
«.ايقيرفإ لامسش قرف نيب ىرخأإ

بكر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ نأإ ىلإإ ةرا˘˘˘˘˘سشإلإ رد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت
نسضت˘حإ ة˘سسب˘ت˘ب يرإو˘ج˘لإ ي˘سضا˘ير˘لإ

ة˘عو˘ن˘ت˘م صضرا˘ع˘م ا˘سضيأإ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلإ ة˘˘فر˘˘غ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ل˘ح˘˘لإو ة˘˘سسب˘˘لألإ ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لإ
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلإ تÓ˘˘كألإو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لإ

راثآل تامسسجمو روسصو تاسشورفملإو
.ةسسبت ةيلو

م .عيبر

ب.ىفطسصم

يسضاملإ فيسصلإ ةقطنملإ إورإز دق إوناك لاجملإ يف نويلود ءإربخ
 ةيعامج ةمÓع ىلع لسصحتت ةنيطنسسقب شساحنلا ةعانسص

سسا˘ح˘ن˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ح˘˘ب˘˘صصت˘˘صس
تاذ بير˘ق ا˘م˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘˘لا

بجوم˘ب كلذو ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘مÓ˘ع
،دادعإلا روط يف يذفنت موصسرم
ةني˘ط˘ن˘صسق˘ب ه˘ب حر˘صص ا˘م بصسح
ة˘عا˘ن˘صصل˘ل يز˘كر˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ة˘حا˘ي˘صسلا ةرازو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

لمع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلاو
.هللا ءاطع نب ناوصضر يلئاعلا

ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ط˘˘ع ن˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأاو
حا˘ت˘ت˘فا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ير˘˘صصت
ينطولا نولاصصلل61ـلا ةعبطلا
ةبصسانم˘ب ة˘ي˘صسا˘ح˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘صصل˘ل
ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘ن˘˘صسلا سسأار ءا˘˘ي˘˘حإا
ثادحتصسا عورصشم نأاب ةديدجلا

سساحنلا ةعانصصل ةيعامج ةمÓع
يف ايلا˘ح د˘جو˘ي» ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا

   .«ةريخألا هتلحرم
ر˘مألا نأا لوؤو˘صسم˘لا سسف˘˘ن د˘˘كأاو
ةيقرت نم نكميصس ءارجإاب قلعتي»
تايلآا ربع ي˘ن˘طو˘لا ثار˘ت˘لا اذ˘ه
ى˘ل˘ع ه˘ق˘يو˘صست م˘عد˘ت ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق
«يلودلاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘يد˘ي˘ع˘صصلا
ىعصسملا اذه ةيمهأا» زربي نأا لبق
يديلقتلا جوتنملا اذه ةيامح يف
ةنيطنصسق ةقطنم هب زيمتت يذلا

.«ديلقتلا نم

تباثلا روطتلا ىلإا راصشأا نأا دعبو
سسا˘ح˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘صص ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا
ميمصصتلا ثيح ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب

ثدحتملا دكأا سصوصصخلا ىلع
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا نأا
عم رواصشتلاو ةيمنتلا جمارب راطإا
هذه ريوطتل نيلهؤوملا نيينهملا
.تاورثلل ةدلوملا ةفرحلا

ططخمب قايصسلا اذه يف ركذو
يذلا سسا˘ح˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘صص ع˘م˘ج˘م
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لاو روا˘صشت˘لا˘ب ئ˘˘صشنأا

ةيمنتلل ةدحت˘م˘لا م˘مألا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةيمنت عورصشم نمصض ةيعانصصلا
تا˘عا˘ن˘صصلا ي˘ف تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
بونج يف  ةيعادبإلاو ةيفاقثلا

طصسوتملا سضيبألا رحبلا سضوح
ىلع ةمصصب ءافصضإا روظنم نم
.ةينيطنصسقلا سساحنلا ةعانصص
ي˘ف ن˘ي˘ي˘لود ءار˘ب˘خ ل˘ق˘ن˘˘ت د˘˘قو
ىلإا ي˘صضا˘م˘لا ف˘ي˘صصلا لا˘ج˘م˘لا
جمانربلا اذه راطإا يف ةنيطنصسق
عم تاصشا˘ق˘نو تاءا˘ق˘ل او˘ط˘صشنو
لاجم يف نيينيطن˘صسق ن˘ي˘ي˘فر˘ح
لئاصسولا ءاصسرإا لجأا نم سساحنلا
عورصشملا اذه ديصسجتل ةمزÓلا

حا˘˘م˘˘صسلاو ه˘˘طور˘˘صش د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ةظفاحملاو ةبعصشلا هذ˘ه ة˘ي˘قر˘ت˘ب

يتلا ة˘ي˘عو˘ن˘لا ثي˘ح ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.يملاعلا قوصسلا اهطرتصشي
ةيمهأا ىلع ءوصضلا طلصس نأا دعبو
هذه ثعب ةداعإا يف عورصشملا اذه
تاور˘˘ث˘˘ل˘˘ل ةد˘˘لو˘˘م˘˘لا ة˘˘فر˘˘ح˘˘˘لا

ةزرا˘ب˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘˘صصلاو
نأا لوؤوصسملا سسفن دكأا ةنيطنصسقب
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘صصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
ةيرورصضلا طورصشلا لك ءاصسرإا
  .ةفرحلا هذه ىلع ةظفاحملل
نو˘˘˘لا˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صشيو
22 ةياغ ىلإا مودي يذلا ينطولا

اصضراع نوعبرأا يراج˘لا ي˘ف˘نا˘ج
يف نيصصت˘خ˘م52 م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
و ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأا تا˘˘صصصصخ˘˘ت
تايول˘ح˘لاو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا سسا˘ب˘ل˘لا
م˘˘ي˘˘م˘˘صصت ي˘˘فو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
.تارهوجملا

عونتم جمانرب دادعإا مت دقو
د˘ي˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘˘ب
سضر˘ع˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي
راد˘ب ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا تادا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةفاصضإلاب دادح كلام ةفاقثلا
ةفاقثلا رصصقب لثامم رخآا ىلإا

.ةفيلخ لآا ديعلا دمحم
ب .نإوسضر
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هتلق ام اذه :زيريب
يدريفلافو ..شسومارل
مسسوملا اذه ءامظع دحأا

يدان سسيئر ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف بر˘عأا
دعب ةغلابلا هتداعصس نع ديردم لاير
ينابصسإلا ربوصسلا سسأاك بقلب جيوتتلا

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا بق˘˘ع
.حيجرتلا تÓكرب1‐4 ةجيتنب
اهتلقن يتلا هتاحيرصصت يف زيريب لاقو
جيوتتلا‘‘ :ةينابصسإلا ‘‘اكرام‘‘ ةفيحصص
ةديج ةياد˘ب ا˘ه˘نإا ؟ر˘بو˘صسلا سسأا˘ك بق˘ل˘ب
نا˘ن˘ت˘ملا ة˘يا˘غ ي˘ف ن˘ح˘ن ،ما˘ع˘لا اذ˘ه˘˘ل
ةصصرفلا انل اوحاتأا دقل ،ةياغلل ءادعصسو
ق˘ح˘ت˘صسن ن˘ح˘نو ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه بع˘ل˘˘ل
.‘‘اهب زوفلا

ي˘ف ناد˘يز تارا˘صصت˘نا ة˘ل˘صسل˘˘صس ن˘˘عو
ةلصسلصس هيدل‘‘ :زيري˘ب لا˘ق ،تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نأا لمآا ،ةياغلل ديعصس انأا ،ةعئار باقلأا
نم ديزملا ىلع لوصصحلا يف رمتصسي
تابرصضل لوصصولا نعو .‘‘تلوطبلا
ناك ديكأاتلاب‘‘ :ز˘ير˘ي˘ب ق˘ل˘ع ،ح˘ي˘جر˘ت˘لا

سضعبب انيظح اننكل ،رتوتلا سضعب كانه
ديردم وكيتلتأا ئنهأا نأا ديرأاو ظحلا

.‘‘عئار ربوصس سسأاك بقل هنأل
دقل‘‘ :زيريب لاق ،اوتروك وبيت ءادأا نعو
ل˘صضفأا ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ن ا˘ن˘نأل ه˘ع˘م ا˘ن˘˘ع˘˘قو
كلذ تبثأا دقو ،ملاعلا يف ىمرم سسراح
اذه يصسدن˘ه˘م د˘حأا نا˘ك د˘ق˘ل ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب
يذلا يدريفلاف يديف اًصضيأاو ،راصصتنلا

ي˘ف بعل ل˘صضفأا ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘˘ع ل˘˘صصح
مصسوملا اذه ءامظع دحأا هنإا ،ةارابملا
.‘‘انل ةبصسنلاب
عنم د˘ع˘ب يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘ي˘ف در˘ط ن˘عو
لا˘ق ،او˘ترو˘كب ما˘ت دار˘ف˘نإا ن˘م ا˘˘تارو˘˘م
نا˘ك ا˘˘م اًد˘˘بأا فر˘˘ع˘˘ت ل تنأا‘‘ :ز˘˘ير˘˘ي˘˘ب
فده ة˘صصر˘ف بن˘ج˘ت ه˘ن˘كل ،ثد˘ح˘ي˘صس
كلذ انل حمصس دقو ،اتارومل ةحصضاو
ىلإا لوصصولاو فادهأا نودب رارمتصسلاب

.‘‘حيجرتلا تابرصض
دعب سسومار ويجريصس عم هراوح نعو
:اًلئاق هثيدح زيريب متتخا ،ةارابملا ةياهن
دقل ،ةثداحملا يف ءيصش كانه نكي مل‘‘
ةلكرلا هذه نم يناعن انلعج هنأا هل تلق
.‘‘رثكأا ءيصش ل ،ةيحيجرتلا

حسشرملا وينيتيكوب
 ةنولسشرب ةدايقل يسسيئرلا
نأا ةينا˘ب˘صسإا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
و˘ي˘صسيروا˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا برد˘˘م˘˘لا
يصسيئرلا ح˘صشر˘م˘لا ح˘ب˘صصأا و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب
ةنولصشربل ينفلا ريدم˘لا د˘ع˘ق˘م ي˘لو˘ت˘ل
.وصسنولأا يفاصشت سضفر دعب
ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو ترا˘˘صشأاو
ذ˘ف˘ن ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م نأا سسما

نأا ىريو ،يدريفلاف وتصسنرإا هاجت هربصص
هنع ءانغتصسلاب اًيرورصض حبصصأا رمألا
ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب لوا˘˘حو .نآلا
زيدنانريه يفاصشتب يدريفلا˘ف لاد˘ب˘ت˘صسا

ةروطصسأا نكلو ،يرطقلا دصسلا بردم
بصصنم˘لا اذ˘ه ي˘لو˘ت سضفر ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

بيرد˘ت˘ل هداد˘ع˘ت˘صسا ع˘˘م رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.نكمأا نإا مصسوملا ةياهنب قيرفلا

‘‘1كار‘‘ ة˘عاذإا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
و˘˘ي˘˘صسيروا˘˘م ح˘˘ب˘˘صصأا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘˘كلا
ةدايقل اًظح رفوألا حصشرملا ونيتيكوب
يفا˘صشت سضفر د˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب بيرد˘ت
.زيدنانريه
نهارلا تقولا يف ون˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب سسل˘ج˘يو
بيرد˘ت ن˘م ه˘ت˘لا˘قإا د˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف نود˘˘ب
.مصسوملا اذه قباصس تقو يف ماهنتوت
سسي˘ئر م˘عد˘ب و˘ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘يو
و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘صسو˘ج ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
نأا ود˘ب˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م م˘˘عدو
سسبÓ˘م ة˘فر˘غ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا نازوألا
.اًصضيأا همودقب اوبحريصس قيرفلا

راعم وبيدوت
 يناملأ’ا هكلاسش ىلإا

،ةيناملأا ةيفحصص ريراقت  تفصشك
ريل˘ك نا˘ج ي˘صسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘م˘لا نأا
ىلإا لصصو ةنولصشرب بعل وبيدوت
ةيلمع لامكتصسل ليلق ذنم ايناملأا
ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘كلا˘˘صشل ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
.ةيلاحلا ةيوتصشلا تلاقتنلا

‘‘د˘˘ل˘˘ي˘˘ب‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ط˘˘صسو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
وتصسنرإا لبقتصسم نأا˘صشب ن˘ي˘ق˘ي˘لا
ناج يصسنرفلا لصصو ،يدريفلاف
راطم ى˘لإا د˘حألا و˘ب˘يدو˘ت ر˘ي˘ل˘ك
قÓ˘غإل اًد˘ي˘ه˘م˘ت ،فرود˘˘ل˘˘صسود
ى˘ت˘ح ه˘كلا˘صشل ه˘ترا˘عإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
.يلاحلا مصسوملا ةياهن
هلوصصو رو˘ف و˘ب˘يدو˘ت د˘صصر م˘تو
لك ريصشيو ، فرودلصسود راطمل
متيصس ءاثÓثلا موي نأا ىلإا ءيصش
ةراعإا نع يمصسر لكصشب نÓعلا
ه˘كلا˘صش ى˘لإا ي˘صسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا
.مصسوملا ةياهنل
نإاف ةينام˘لألا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا بصسحو
ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي˘صس ه˘كلا˘صش
ةدمل ةراعإلا ليبصس ىلع وبيدوت
نكل ،مصسوملا ةياهن ىتح رهصشأا6
،ءار˘صش ة˘ي˘ق˘حأا را˘ي˘خ دو˘جو نود˘˘ب
فيصصلا يف ون بماك ىلإا دوعيل
.لبقملا

نيب ةد˘ي˘ج˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا تدأا د˘قو
ادناريم ناوخ لاقتنا دعب نييدانلا
ق˘ير˘ف˘˘لا لو˘˘صصح ى˘˘لإا ،ه˘˘كلا˘˘صشل
نم ةيناثلا ةقفصصلا ىلع يناملألا
.انارغولبلا
ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘ي
نل كلذل ،سسما هتابيردت فنأاتصسا
هئÓمز عم بيردتلاب وبيدوت موقي
ةيلمع قÓغإا لجأا نم قيرفلا يف
.هكلاصشل هتراعإا
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د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن ى˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
دعب ةياغلل مداصص ربخ ينابصسإلا
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا
1‐4 حيجرتلا تÓكرب سسمألاب
ر˘˘˘بو˘˘˘صسلا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف
.ينابصسإلا

ويجريصس ديردم لاير دئاق عفرو
ر˘˘بو˘˘˘صسلا سسأا˘˘˘ك بق˘˘˘ل سسو˘˘˘مار
ةيبرعلا ةكلمم˘لا ي˘ف ي˘نا˘ب˘صسإلا
لوأاب يكلملا جوتيل ،ةيدوعصسلا
.مصسوملا اذه باقلأا

ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م بصسح˘˘بو
ويجريصس نإاف ،ةينابصسإلا ‘‘سسآا‘‘
هجاوي يكل˘م˘لا ةر˘خ˘صص سسو˘مار
اًموي51 ةد˘م˘ل با˘ي˘غ˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ
ىلع ةباصصإا نم هتاناعم ببصسب
يف اهل سضرعت لحاكلا ىوتصسم
. سسما لوا ربوصسلا سسأاك يئاهن
ةروكذملا ةفيحصصلا تحصضوأاو
سسو˘˘مار و˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘ي˘˘˘صس نأا هÓ˘˘˘عأا
ر˘˘بو˘˘صسلا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ه˘˘نأا

لحاكلا يف ءاوتلاب هتباصصإا عم
ورا˘ف˘لأا ع˘م ة˘كر˘ت˘صشم ةر˘ك د˘ع˘˘ب
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا بعل ا˘˘تارو˘˘م
هجÓع مت ثيح ،16 ةقيقدلا يف
لاير˘ل ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
،ةحصضاو ملأا رداوب نيب ديردم
اًردا˘ق سسو˘˘مار نا˘˘ك كلذ م˘˘غرو
ى˘ت˘ح ةارا˘ب˘م˘لا لا˘م˘كت˘صسا ى˘ل˘ع
ةدمل ترمت˘صسا ا˘مد˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن
تÓ˘كر م˘ث ن˘مو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد021
.حيجرتلا

سسومار بيغي نأا نكمملا نمو
اًموي51 ةد˘م˘˘ل بعÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ي˘ف ءاو˘ت˘لا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘˘صسب
ن˘ل ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘بو ،ل˘˘حا˘˘كلا
نيز هبردمل اًحاتم دئاقلا نوكي
،تايرابم ثÓث يف ناديز نيدلا

ينابصسإلا يرودلا يف ناتارابم
كلم سسأا˘كب61ـلا رود ة˘لو˘˘جو

د˘صض بي˘غ˘ي˘صس ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإا
،لب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا مو˘ي ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا
سسأاك ةلوج نع هبايغل ةفاصضإلاب
ةارا˘ب˘م˘لا ا˘مأا ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا كل˘˘م˘˘لا
62 موي ديلولا دلب دصض نوكتصس
.اغيللا يف يفناج
ددصسي مل هنإا هصسفن سسومار دكأاو
د˘صض ة˘م˘صسا˘ح˘لا ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘كر

ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث مد˘ع˘ل ا˘كن˘ي˘˘نا˘˘ب

اًمئاد تنك‘‘ :لاق ثيح ،هلحاك
تنك ،ةعبارلا ءازجلا ةلكر ددصسأا
ةقيرط ىلع اهذيفنتل تططخ دق
نكي مل يلحاك نكل ،(اكنيناب)
هذهب ديدصست˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ًم˘ي˘ل˘صس
.‘‘ةقيرطلا

ر .ق^
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 «ةحيبق ةنولسشرب تافرسصت» :اتسسيينا

ةفلاخملا نأاسشب يدريفلاف هليمز فرسصت ىلع ينثي وكسسيا

بعل ا˘˘ت˘˘صسي˘˘ي˘˘نإا سسيرد˘˘نأا ق˘˘ل˘˘˘ع
يلاح˘لا ي˘نا˘با˘ي˘لا ي˘بو˘ك ل˘ي˘صسي˘ف
لوح ةريخألا ةنولصشرب ةمزآا ىلع
يدريفلاف و˘ت˘صسنرإا ه˘برد˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت
.هتدايق تحت جئاتنلا ءوصس ببصسب
ثحبلا يف لعفلاب ةنولصشرب أادبو
دعب يدريفلاف وتصسنرإل ليدب نع
ر˘˘˘بو˘˘˘صسلا سسأا˘˘˘ك ن˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
˘˘ما˘˘مأا ةرا˘˘صسخ˘˘لا ر˘˘ثأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإلا
سسيمخلا موي2‐3 ديردم وكيتلتأا
.ةيدوعصسلا يف يصضاملا

‘‘ا˘˘كرا˘˘م‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تل˘˘˘ق˘˘˘نو
ا˘ت˘صسي˘ي˘نإا تا˘ح˘ير˘صصت ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا
ةنو˘ل˘صشر˘ب تا˘فر˘صصت‘‘ :لا˘ق يذ˘لا
نأا بج˘ي ،ءي˘صشلا سضع˘ب ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘ق
.‘‘يلاحلا كبردم مرتحت
نآلا يدري˘ف˘لا˘ف ع˘صضو‘‘ :فا˘صضأاو
.‘‘ةياغلل فيعصض
يدا˘ن˘لا سسي˘ئر ع˘م ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘˘عو
لا˘ق ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘˘م بي˘˘صسو˘˘ج
ع˘م اًر˘ي˘ث˘ك ثد˘ح˘تأا ل‘‘ :ا˘ت˘صسي˘ي˘نإا
هعم ةديج يتقÓع نكل ،ويموتراب
يف نيدو˘جو˘م˘لا سصا˘خ˘صشألا ع˘مو
لح متي نأا لمآا‘‘ :عباتو .‘‘يدانلا

ثدحي ام نأل ةنولصشرب لكاصشم
برد˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل ا˘˘˘ًي˘˘˘لا˘˘˘ح
.‘‘اًديج سسيل ،ريهامجلاو
لاق ،ةنولصشرب بعل بولصسأا نعو
ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب بو˘ل˘صسأا‘‘ :ما˘˘صسر˘˘لا
.‘‘رخآا قيرف يأا نع اًفلتخم لازي
يفاصشت نييعت رايخ يف هيأار نعو

ا˘ت˘صسي˘ي˘نإا م˘تأا ،ا˘صصرا˘ب˘ل˘ل برد˘م˘ك
سصخصش رثكأا و˘ه ي˘فا˘صشت‘‘ :ا˘ًل˘ئا˘ق
بيردتل اًدعتصسم ناك اذإا ام فرعي
نا˘˘مو˘˘ك نا˘˘ك ،ل مأا ة˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
ام˘هد˘حأا ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ي˘ف ي˘فا˘صشتو
اذه نكل ،رخآلا نم رثكأا ةربخ هيدل
.‘‘اًصضيأا اًمصساح اًلماع سسيل

باعلأا عناصص نوكرلأا وكصسيإا ىنثأا
يد˘ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
يكلملا قيرفلا جيوتت دعب يدريفلاف
دعب ي˘نا˘ب˘صسإلا ر˘بو˘صسلا سسأا˘ك بق˘ل˘ب
‐4 ةجيتنب ديردم وكيتلتأا ىلع زوفلا

يديف بعلو .ح˘ي˘جر˘ت˘لا تÓ˘كر˘ب1
جيوتت ي˘ف ا˘ًي˘صسي˘ئر اًرود يدر˘ي˘ف˘لا˘ف
سسأاك بقلب سسمأا ءاصسم ديردم لاير
فد˘ه ة˘صصر˘ف ع˘ن˘م ا˘مد˘ع˘ب ر˘˘بو˘˘صسلا

ورافلأا ةلقر˘ع ر˘ثأا و˘كي˘ت˘ل˘تأل ق˘ق˘ح˘م
.ىمرملاب هدارفنإا ءانثأا اتاروم
ينابصسإلا ‘‘ويبانر˘ب˘لا‘‘ ع˘قو˘م ل˘ق˘نو

زو˘ف˘لا د˘ع˘˘ب و˘˘كصسيل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ةطقل نع لاق ثيح ،ربوصسلا سسأاكب

ناك دقل‘‘ :اتارومل يدريفلاف ةلقرع
نم ىحصض دقو ةياغلل اًيكذ يدريفلاف
ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ن˘ح˘ن˘م د˘ق˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا ل˘جأا
يفو حيجرتلا تÓكر ىلإا لوصصولا
دقل‘‘ :فاصضأاو .‘‘انقيرف زاف ةياهنلا
يف ريها˘م˘ج˘لا بح˘ب يدر˘ي˘ف˘لا˘ف زا˘ف
عصضاوتمو ئداه ىتف وهو ،بعلملا

نأا ل˘مآاو سشهد˘م م˘صسو˘م˘ب ر˘م˘ي ،اًد˘ج
ةياهن ىت˘ح ا˘ن˘تد˘عا˘صسم ي˘ف ر˘م˘ت˘صسي
وه بقللاب زوفلا‘‘ :عباتو .‘‘مصسوملا

رمألا نأا مل˘ع˘ن ا˘ن˘ك ،ا˘ًم˘ئاد ز˘ي˘م˘م ر˘مأا
بعلي وكيت˘ل˘تأا نأل ا˘ًب˘ع˘صص نو˘كي˘صس
ظحلا تÓكر تءاج مث نمو اًديج
لكصشب نوعفادي اوناك ،اهيف انزف يتلا

.‘‘تاحاصسملا ىلع رثعن ملو ديج
اذه لوألا بقللاب زوفلا ةيمهأا نعو
أادبنصس نآلا‘‘ :وكصسيإا لاق ،مصسوملا
يرودلا طبتريو ،كلملا سسأاك ةلوطب
يرود بعلنصس ،يرفيف يفو ،طاقنلاب
بقللا اذهو ،ىرخأا ةرم ابوروأا لاطبأا

نأا لمأان ،انصسفنأاب ةقثلا زيزعتل مهم
.‘‘مصسوملا ةيقبل اذه انمدخي
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برد˘م لو˘يدراو˘غ بي˘˘ب دا˘˘صشأا
ل˘˘ج˘˘صسب ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘صس ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ه˘ن˘كل فاد˘˘هألا ي˘˘ف ل˘˘هذ˘˘م˘˘لا
ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل نأا˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ي
ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب يدا˘˘˘ن ةرو˘˘˘ط˘˘˘صسأا

ل ،م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘صضفأاو
ى˘˘ل˘˘عو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘ي لاز˘˘ي
تا˘ح˘ير˘صصت˘ل ا˘ق˘فو ،ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
‘‘راتصس يليد‘‘ ةفيحصص اهتلقن
.ةيناطيربلا
بعل ر˘ث˘كأا ور˘˘يو˘˘غأا  ح˘˘ب˘˘صصأا
يف فادهأÓل ا˘ًل˘ي˘ج˘صست ي˘ب˘ن˘جأا
اًفده771 ديصصرب غيلريميربلا

ير˘ن˘ه ير˘ي˘ي˘ت ى˘ل˘ع ا˘ًقو˘˘ف˘˘ت˘˘م
ه˘يد˘ل يذ˘لا لا˘ن˘صسرآا ةرو˘ط˘صسأا

رثكأا حبصصأا هنأا امك اًفده571
يف كيرتا˘ه˘ل˘ل ا˘ًل˘ي˘ج˘صست بعل
21ـب غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
نلآا ى˘ل˘ع ا˘˘ًقو˘˘ف˘˘ت˘˘م كير˘˘تا˘˘ه
.كيرتاه11ـلا بحاصص رريصش
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م˘˘ع ه˘˘لاؤو˘˘صس د˘˘ن˘˘˘عو
لمع يذلا لصضفألا وه وريوغأا

ءانثلاب ينفلا ريدملا ماق ،هعم
ىلإا عراصس هنكل ،مجاهملا ىلع
لاقو ،يصسيمب عيم˘ج˘لا ر˘ي˘كذ˘ت

و˘˘˘ه ل˘˘˘˘صضفألا‘‘ لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ
.‘‘يصسيم
نا˘ك اذإا ا˘م˘ع ل˘˘ئ˘˘صس ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
ةطاصسبب وه يصسيم نأا دصصقي
لويدراوغ عبات ،9 مقر لصضفأا

مقر ،9 مقر وه يصسيم‘‘ :Óًئاق
،6 مقر ،7 مقر ،11 مقر ،01
ويجريصس نكل ،4 مقر ،5 مقر
.‘‘ةيقبلا عم
ي˘صسي˘م ع˘م ي˘نا˘ب˘صسإلا ل˘م˘˘عو
بصصن˘˘م ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ

ةنولصشرب قيرفل ينفلا ريدملا
يرود يف نيبقلب يئانثلا زافو
مل نآلا ىتح ،اًعم ابوروأا لاطبأا
بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي

ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا د˘˘ع˘˘ب برد˘˘م˘˘ك
.ةنولصشرب

وريوغأا و يصسيم نأا نيح يف
ي˘˘ف ءا˘˘قد˘˘صصألا ل˘˘صضفأا ا˘˘˘م˘˘˘ه
ًابلاغو ،ينيتن˘جرألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ا˘م˘ه˘صضع˘ب ع˘م نا˘ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
.ةيلودلا

 رتنا ىلإا وريج لاقتنا ددهي نير
مشضنأ نير يدان نأأ ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششك
يشسليششت مجاهم وريج هييفيلوأأ عم دقاعتلأ قابشسل

.رهششلأ أذه ةيلاحلأ ةيوتششلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ
اًقفو ‘‘يشسنرفلأ تروبشس01ول‘‘ عقوم هركذ ام بشسحبو
د˘حأأ ن˘ير ق˘ير˘˘ف نإا˘˘ف ‘‘سسنأر˘˘ف تشسيو˘˘ك‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
اًيدج ثحبي يشسنرفلأ ىلوأ’أ ةجردلأ يرود ةيدنأأ

ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإ’ ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘˘لأ فد˘˘˘ه˘˘˘لأ ف˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘ع
هييفيلوأأ يشسليششت مجاهم ،يلاحلأ يوتششلأ وتاكريملأ

.وريج
ي˘ف هÓ˘عأأ ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘ي˘شسنر˘ف˘لأ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلأ تد˘˘كأأو
ذ˘ن˘م ور˘ي˘ج ف˘ل˘م سسرد˘ي نا˘ك ن˘ير نأأ سسمأ ا˘ه˘تد˘م˘عأأ
لمحت ىلع رداق هنأاب رعششيو ،يشضاملأ ربمشسيد رهشش
.يشسنرفلأ مجاهملأ بتأر عفد
يف نÓيم رتنإ’ اًيقيقح أًديدهت نير حبشصأأ ،كلذلو
فدهلأ دعي يشسنرفلأ مجاهملأ نأأ ثيح ،وريج ةقفشص

موجه ز˘يز˘ع˘ت˘ل ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأأ برد˘م˘ل˘ل ي˘شسي˘ئر˘لأ
ت’ا˘شصتأ كا˘ن˘ه تنا˘كو .ءا˘ت˘ششلأ أذ˘ه يروز˘˘تأر˘˘ي˘˘ن˘˘لأ

ي˘ف ور˘ي˘ج ي˘شسنر˘ف˘لأ بعÓ˘لأو ي˘ت˘نو˘ك ن˘ي˘ب ةر˘ششا˘ب˘˘م
ذنم سضعبلأ امهشضعب نافرعي امهنأ’ ةريخأ’أ ةنوآ’أ

ملل ىعشسي يذلأ ،يشسليششت يف يلاطيإ’أ بردملأ ةرتف
يف ةيلاطيإ’أ يشضأرأ’أ ىلع ةرملأ هذه هعم لمششلأ

أأو˘شسأأ ن˘م ةد˘˘حأو˘˘ب ور˘˘ي˘˘ج ر˘˘م˘˘يو .ور˘˘ي˘˘شس نا˘˘شس بع˘˘ل˘˘م
ةل˘ي˘ك˘ششت ي˘ف ا˘ًم˘ظ˘ت˘ن˘م ا˘ًل˘يد˘ب ه˘نو˘ك ه˘تر˘ي˘شسم تأر˘ت˘ف
ي˘شسنر˘ف˘لأ بع˘ل˘ي م˘ل ثي˘ح ،درا˘ب˘م’ كنأر˘˘ف برد˘˘م˘˘لأ
يف تايرابم5 عقأوب ،مشسوملأ أذه تايرابم6 ىوشس
ةدحأو ةأرابمو ،ة˘ق˘ي˘قد191 عومجمب غيلريم˘ير˘ب˘لأ

ةقيقد71 اهلÓخ ىشضق ابوروأأ لاطبأأ يرود يف طقف
.بعلملأ ةيشضرأأ لخأد

شضفر ةنولسشرب » : راميان
ابوكلا يتلوطب نيب عمجلا
«ةيبملوأ’ا باعلأ’او اكيرمأا

رامين ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ف˘ششك
ه˘يدا˘ن ،ي˘نا˘ب˘شسإ’أ ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأأ ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘شس أد رو˘˘ي˘˘نو˘˘ج

يف ةكراششم˘لأ ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ي نأأ سضفر ،ق˘با˘شسلأ
،6102 يف ةيبملوأ’أ باعلأ’أو اكيرمأأ ابوك ّىتلوطب
.فيشصلأ لشصف يف امهتماقإ’ أًرظن
ةنشسلأ هذه هيف ماقُتشس يذلأ تقولأ يف كلذ يتأايو
ل˘شصف ي˘ف ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’أ با˘ع˘لأ’أو ا˘ك˘ير˘˘مأأو ا˘˘بو˘˘ك ا˘˘ًشضيأأ
سضوخ يف واشسيليشسلأ مجن ةبغر رّيغتت ملو ،فيشصلأ

لبق رمأ’أ سشقانيشس هنأأ دكأأ هنكل ،نيتشسفانُملأ Óك
.يج سسإأ يب يلوؤوشسم عم كلذ
كأرتشش’أ لشضفُي ناك أذإأ ام لوح لئُشس امنيح باجأأو
يف بعلأأ نأأ بحُأاشس‘‘ :اًلئاق ،ىرخأ’أ نع ةلوطب يف
كلذ نأأ ملعأأ يننكل ،ءأوشس ٍدح ىلع نيتلوطبلأ اتلك
.‘‘اًبعشص نوكيشس
بعل يف لعفلاب بغرأأ تنك6102 ماع يف‘‘ :فاشضأأو
ّىلع نيعتيشس كلذل ،سضفر ةنولششرب نكل ،نيتلوطبلأ

بختنملأ ةدعاشسم دوأأ يننأ’ يدانلأ عم رمأ’أ ةششقانم
 .‘‘يليزأربلأ

ينيتنجر’ا بقاري ةنولسشرب
 زيراوسس بايغ شضيوعتل Óيفا

يدان نأأ ،نينثإ’أ سسمأ ،ينابشسإأ يفحشص ريرقت دكأأ
يف هم˘شضل ا˘ًب˘شسح˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ د˘حأأ بقأر˘ي ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
.يلاحلأ مشسوملأ

م˘جا˘ه˘م˘لأ نأأ ،د˘حأ’أ سسمأأ ن˘ل˘عأأ د˘ق ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب نا˘˘كو
بعÓملأ نع بيغيشس زيرأوشس سسيول ينايوجوروأ’أ
.رهششأأ ةعبرأأ ىلإأ لشصت ةرتفل
يلوؤوشسم نإاف ،ينابشسإ’أ «وتيغنريششلأ» جمانربل اًقفوو
Ó˘ي˘فأأ ل˘ي˘ي˘ك˘يزإأ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ نو˘˘ب˘˘قأر˘˘ي ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ىلإأ ه˘˘م˘˘شضل ا˘˘ًب˘˘˘شسح˘˘˘ت ،ا˘˘˘نو˘˘˘شسا˘˘˘شسوأأ م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
.يراجلأ يوتششلأ وتاكريملأ لÓخ ينولاتكلأ

ةبكرلأ فورشضغ يف ةحأرج يأوجوروأأ مجن ىرجأأو
ةأرا˘ب˘م ل˘ب˘ق ه˘ت˘م˘˘هأد ،م’آا˘˘ب هرو˘˘ع˘˘شش د˘˘ع˘˘ب ،ىن˘˘م˘˘ي˘˘لأ
وكيتلتأأ ةهجأوم لÓخ تددجتو ،اغيللأ يف لوينابشسإأ

.ينابشسإ’أ ربوشسلأ يف (3-2) ديردم
ينولاتكلأ يدانلأ نأأ تدكأأ دق ةيفحشص ريراقت تناكو

نأ’ أرظن ،زربأ’أ همجاهمل ليدب عم دقاعتلأ يوني ’
.عيباشسأأ6 نع ديزت نل هبايغ ةدم

ةلسصاوم عقوتي رياوغام
 دروفسشار قلأات

نإأ ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘فأد˘م ر˘يأو˘˘غا˘˘م يرا˘˘ه لا˘˘ق
حبشصي يكل ةعرشسب روطتي دروفششأر سسوكرام هليمز
.أريطخ افأده
0-4 دتيانوي ناملأ زوف يف نيفده ،دروفششأر لجشسو

تبشسلأ ،يزيلجنإ’أ يرودلأ يف يتيشس سشتيرون ىلع
32 ر˘خآأ ي˘ف ا˘˘فد˘˘ه91 ىلإأ هد˘ي˘شصر ع˘فر˘ي˘ل ،ي˘شضا˘م˘لأ

.هدÓب بختنمو هيدان عم ةأرابم
ديعشس انأأ» ةيناطيرب مÓعإأ لئاشسول ريأوغام فاشضأأو
دد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ي˘˘ف أأد˘˘ب د˘˘ق˘˘ل ،ما˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه ه˘˘ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
.«فقوتي ’أأ ىنمتأأو اهقحتشسي يتلأ فأدهأ’أ

ن˘م د˘يز˘م˘لأ ل˘ي˘ج˘شست ىل˘ع ةرد˘ق˘لأ كل˘م˘ي ه˘نإأ» دد˘˘ششو
.«يراجلأ مشسوملأ ةياهن ىتحو نآ’أ

امدنع ،مشسأوم ةدع ذنم هنأأ ركذتأأ نأأ عيطتشسأأ» عباتو
بب˘شسب ير˘ظ˘ن تف˘ل د˘ق˘ل ،أر˘ت˘ل˘ج˘نإأ ع˘م نأر˘م˘ل˘ل تب˘هذ
لشصأويل ءيشش لك كلمي وه .ينفلأ هبولشسأأو هتردق
.«ةلئاه ةريشسم ققحيو امدق يشضملأ

ةدوع فقوم نع ةيفحصص ريراقت تفصشك
ىلإا ،ا˘ت˘ي˘كا˘ب ا˘كو˘ل ،نÓ˘ي˘م ي˘صس ه˘يا بعل
تلاقتنلا ةرتف لÓخ ىرخأا ةرم ليزاربلا
.رهصشلا اذه ةيلاحلا ةيوتصشلا

سساكول يليزاربلا بعÓلا فقوم نأا ودبيو
دعب ونÓيمل ةبصسنلاب اًديقعت دادزي اتيكاب

اًمداق وريصس ناصس بعلمل هلوصصو نم ماع
ديري هنأا ا˘ًم˘ئاد ددر˘ت˘ي ثي˘ح ،و˘غ˘ن˘مÓ˘ف ن˘م
نأا هنأاصش نم اذهو ،يرينوصسورلا ةرداغم
.هلبقتصسم لوح تاعئاصشلا يذغي
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو تلواد˘˘تو
اتيكاب ةدوع ةيلامتحا ءابنأا ةريخألا مايألا
اًصضيأا مامتها عم ،رهصشلا اذه وغنمÓف ىلإا

.يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب بناج نم
‘‘تروبصس01ول‘‘ عقوم هركذ ام بصسحبو
،وغنمÓف ىلإا دوعي نل اتيكاب نإاف ،يصسنرفلا

ةحاصسلا ىلع رارمتصسلا بعÓلا ديري ثيح
ى˘ل˘˘ع ر˘˘كف˘˘ي ل و˘˘ه˘˘ف كلذ˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘بوروألا
ةدوع˘لاو ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ذا˘خ˘تا ي˘ف قÓ˘طإلا
.نهارلا تقولا يف هدÓبل
ناصس سسيراب˘ل ا˘ت˘ي˘كا˘ب لا˘ق˘ت˘نا را˘ي˘خ تا˘بو
ل˘ظ ي˘ف ه˘ل بر˘قألا را˘ي˘خ˘لا و˘ه نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
يصضايرلا ريدم˘لا و˘جاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل ة˘ب˘غر
ءار˘مأا فو˘ف˘صص م˘ي˘عد˘ت ي˘ف ي˘ج سسأا ي˘ب˘ل˘ل

اتيكاب ربت˘ع˘يو.نÓ˘ي˘م م˘ج˘ن بل˘ج˘ب سسيرا˘ب
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف بهاو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘صضفأا د˘˘˘حأا
فيكتلا لجأا نم حفاكي هنكل ،ةيليزاربلا

نم ه˘لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا ع˘م
موصسر لباقم9102 يفناج يف وغنمÓف
.وروي نويلم83 غلبت لقن

 نسسح’ا يسسيم نأاب دكؤوي و وريوغا ىلع ينثي ’ويدراوغ

 وغنيمÓف ىلا ةدوعلا نأاسشب هفقوم مسسحي نÓيم بع’

يدان نأا ةيلاطيإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
و˘ي˘نو˘ط˘نأل ه˘ت˘ق˘فاو˘م ى˘ط˘عأا نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا

يروزتارينلل ني˘ت˘ق˘ف˘صص مار˘بإا ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك
.ةيلاحلا ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ
و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘ك‘‘ ع˘˘قو˘˘م هر˘˘كذ ا˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
نÓيم رتنإا ةرادإا نإاف يلاطيإلا ‘‘وتاكريم
،يتنوك وينوطنأا تابلط ةي˘ب˘ل˘ت˘ل ةد˘ع˘ت˘صسم
ميعدت يف هتجاح ىلع بردملا ررك امدعب
‐1 اتنÓتأا عم لداعتلا بقع زكارملا سضعب
.ويصشتلاكلاب يصضاملا تبصسلا موي1
رت˘نإا نأا هÓ˘عأا رو˘كذ˘م˘لا ع˘قو˘م˘لا ح˘صضوأاو
اذه نيتق˘ف˘صص قÓ˘غإل ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف نÓ˘ي˘م

بعل غ˘نو˘ي ي˘ل˘صشآا نأا ثي˘ح ،و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
قÓغإا نم اًد˘ج بير˘ق د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
بعÓلا بلط امدعب ،رتنإÓل عيقوت ةيلمع
ىلع درو˘فار˘ت د˘لوأا بع˘ل˘م ةردا˘غ˘م ه˘صسف˘ن
كانهو ،وري˘صس نا˘صس ى˘لإا لو˘صصو˘ل˘ل رو˘ف˘لا

هراظتنا ي˘ف ز˘ها˘ج1202 ما˘ع ى˘ت˘ح د˘ق˘ع
sقب˘ت˘ي م˘لو ،يروز˘تار˘ي˘ن˘لا سصي˘م˘ق ءاد˘ترل مصسحل ةريغصصلا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا سضع˘ب ىو˘صس
.ةقفصصلا
مجاهملا لوصصو يهف ةيناثلا ةقفصصلا امأا
تناك ثيح ،يصسليصشت نم وريج هييفيلوأا
بعÓلاو يتنوك نيب ةرصشابملا تلاصصتلا

سضعبلا امهصضعب نافرعي امهنأل يصسنرفلا
،يصسليصشت يف يلاطيإلا بردملا ةرتف ذنم
لا˘م˘كت˘صسا كصشو ى˘ل˘ع نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا تا˘بو
لعفيصس املثم ،يئاهن لكصشب هلقن ةيلمع
.جنوي يلصشآا عم اًبيرقت
يتقفصص قÓغإل نمزلا نÓيم رتنإا قباصسيو
نم كلذ دعب ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ،ور˘ي˘جو غ˘نو˘ي
نصسكيرإا نايتصسيرك ةيلمع ىلع زيكرتلا
ه˘˘ب˘˘عل ع˘˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًصضيأاو ،ة˘˘صسا˘˘˘صسح˘˘˘لا
ةيصساصسأا ةوطخ يهو ،لوجيباج يليزاربلا
يروز˘تار˘ي˘ن˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ت˘˘صشلا قو˘˘صسل ىر˘˘خأا

.يتنوك وينوطنأا ءاصضرإل

يتنوك ءاسضرإا لجا نم نيتقفسص دقعل ىعسسي رتنا



ماكح ةمئاق نمسض يريخلبو يديمح
 ديلا ةرك ناك

نا˘م˘كح˘لا ير˘ي˘خ˘ل˘ب ف˘صسو˘يو يد˘ي˘م˘ح ي˘ل˘ع د˘ي˘صس ز˘ج˘ح
مهتراتخا نيذ˘لا8ـلا ماكحلا ةم˘ئا˘ق ن˘م˘صض نا˘كم نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ايقيرفإا سسأاك تايرابم ةرادإل ديلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا
.يفناج62و61ـلا نيب ام سسنوت اهنصضتحت يتلا0202 ممأÓل

ديلا ةرك «ناك» يف8102 ةنصس يرئازجلا يئانثلا كراصشو
اداقو ،امهل ةيلود ةجرخ لوأا يف احجنو ،نوباغلا اهتنصضتحا يتلا
نامكحلا لصصاويل ،(42‐62) رصصمو سسنوت نيب ةيئاهنلا ةارابملا
سسأاكلا ارادأا امدعب ،يملا˘ع˘لاو يرا˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ق˘لأا˘ت˘لا
ايقيرفإا سسأاك ي˘ئا˘ه˘ن ،(تاد˘ي˘صس) ة˘يد˘نأÓ˘ل ةزا˘ت˘م˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
نود لايدنوم يئاهن فصصن ،(لاجر) سسأاكلا ىلع ةزئاحلا ةيدنأÓل
يئاهنو ،(لاجر) ةيقيرفإلا باعلألا ةرود يئاهن ،(روكذ) اماع12
نم تايرابم ىلإا ةفاصضإلاب (لاجر) ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفإا سسأاك
 .تاديصسلل ملاعلا ةلوطب

 :0202‐ايقيرفإا سسأاكل نينيعملا ماكحلا ةمئاق
يريخلب فصسوي ‐ يديمح يلع ديصس : رئازجلا ‐1
‐ يجطلبلا دومحم ‐ ةياده ماصسح ‐ مامإا ءÓع : رصصم ‐2

رصصان يدمح
نيرام وردنأا ‐ ايصسراغ ويصسانغإا : اينابصسإا ‐3
بويد لصضاف دمحم خيصشلا ‐ ياف يلودبع : لاغنصسلا ‐4
وكيبغأا نوينيصسأا ‐ يصسووام وواي اصستابكأا : وغوطلا ‐5

وكوك
يزينخ يزمر ‐ فولخم ريمصس ‐ نصشيرك ريمصس : سسنوت ‐6

 ةصشولعوب ليعامصسإا ‐

ونيروم هبردم ىلع دري يناميلسس
مامأا نيمث لداعتل وكانوم دوقيو

 «يج.شسأا.يبلا»
يدان مجنو ينطولا بختنملا فاده يناميلصس مÓصسإا در

لطب نكمت امدعب ،ونيروم وتريبور هبردم ىلع ةوقب وكانوم
ةهجاوملا يف ةراصسخلا بنجتو لداعتلل هيدان ةدايق نم ايقيرفإا
نامريج ناصس سسيراب يدان فيصضملاب ةرامإلا يدان تعمج يتلا

بختنملا مجن نودو ،كابصش لك يف ةيثÓثب ،ةلوطبلا ردصصتم
ةلوجلا ماتخ يف نيمث لداعتل هيدان دوقيل ثلاثلا فدهلا ينطولا
ةقيقدلا ذنم ةجيتنلا يف وكانوم رخأاتو.«1غيللا» نم02ـلا
نوديل ،يناثلا طوصشلا يف Óيدب ميلصس ربوصس لزني نأا لبق ،24ـلا

يتيصس رتصسيل قيرف بعل داكو ،طقف قئاقد5 دعب لداعتلا فده
،ةريبك ةصصرف عيصض امدعب ثÓثلا طاقنلا هيدان حنمي نا قباصسلا
نم طيقنت ىلعأا ثلاث ىلع يناميلصس لصصحتو ،ةارابملا لتقل

سصتخملا «دركوصسوه» عقوم بصسح01 نم2.7 ـب ،هيدان بناج
 .ءاصصحإلاو طيقنتلا يف

نأإ انيلعو إزيمم اموجه كلمن :يناميلسس
 مداقلإ ءاعبرألإ ءاقلل نيزهاج نوكن

يذلا لداعتلا بقع ةريبكلا هتداعصس نع يناميلصس مÓصسإا ربع
يرود˘لا ي˘ف «ءار˘مألا ة˘ق˘يد˘˘ح» بع˘˘ل˘˘م ن˘˘م هؤوÓ˘˘مزو ه˘˘ب دا˘˘ع
ر˘ف˘ظ˘لا ى˘ل˘ع اردا˘ق نا˘ك ةرا˘مإلا يدا˘ن نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ي˘صسنر˘ف˘˘لا
ءادا انمدق اننأا دقتعا» :ةارابملا ةياهن بقع لاقو ثÓثلا طاقنلاب

،دحتم قيرف نحنو نامريج ناصس سسيراب مامأا ةارابملا يف ،ديج
ةوق كلمن اننأا انتبثأاو ةثÓث انلجصس اننأا لإا فادهأا3 انيقلت اننأا مغر
ةارابملا مصسحل ةريبك ةصصرف انتوف دقل » :همÓك متخو ،«ةيموجه
ءاقل ىلع زيكرتلا انيلع نآلاو ،سصرفلا ديدع انيقلت اننأل انحلاصصل
 .«ةديج ةجيتن قيقحتل نيزهاج نوكنل مداقلا ءاعبرألا

ب.م.يرسسيإإ
 كفلإ ىوتسسم ىلع هتباسصإإ يف ببسست امدعب

 يرون تيآا نم رذتعي يوادوب
معدلا يصسنرفلا سسين يدان ناديم طصسوتم يوادوب ماصشه مدق

بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ي˘ج˘نوا يدا˘ن˘ل ر˘صسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا يرو˘ن تيآا نا˘ير˘ل
ببصست امدعب ،ةيرئازجلا لوصصألا وذ ةنصس12 نم لقا يصسنرفلا
تعمج يتلا ةارابملا يف كفلا ىوتصسم ىلع ةريطخ ةباصصإا يف هل
قلعو ،يصسنرفلا يرودلا يف يصضاملا تبصسلا ةيصسمأا نيقيرفلا

:Óئاق «مارغتصسنلا» يف هباصسح ىلع ،وداراب يدان ةيميداكأا جيرخ
9102 ايقيرفا لطب لصصاوو «يخأا اي لجاعلا ءافصشلا كل ىنمتأا»
مدطصصا دق يوادوب ناكو ،«دصصق نع كتباصصاب مقا مل» :Óئاق
 .كفلا ىوتصسم ىلع جودزم رصسكب ريخأÓل ببصستو يرون تيآاب

بعل نم ةرذعملا بلط راصشب ةنيدم نبا نأا ركذلاب ريدجلا
يتلا ةيلاعلا ةيصضايرلا حورلا تبثي امم ةارابملا لÓخ يجنوا
 .9102 ايقيرفا سسأاك يف بعل رغصصأا اهب عتمتي

ق.Úمأإ
 غروبسسإرتسس مامأإ01 نم7 ةمÓع لان

ةيلاثملا ةليكسشتلا يف اجديكوأا
 «1غيللا» نم02ـلا ةلوجلل

زتيم يدانو ينطولا بختنملا سسراح اجديكوا ردنصسكلا تفل
ىلع هقيرف زوف يف ةريبكلا هتمهاصسم دعب راظنألا يصسنرفلا
ةيصسنرفلا ةلوطبلا يف سسما لوا0‐1 ةجيتنب  غروبصسارتصس يدان
ةيلاثملا ةليكصشتلا يف9102 ايقيرفإا لطب ريتخاو.مدقلا ةركل
ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م˘ب˘صسح ،ي˘صسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘˘م02ـلا ةلوج˘ل˘ل

ىلع ينطولا بختنملا مجن لصصحو ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص
راوطأا ةليط هب رهظ يذلا زيمملا ءادأÓل ارظن01 نم70 طيقنت
يف ةيلاثملا ةليكصشتلا يف ديحولا يرئازجلا نوكيل ،ةارابملا
 .يصسنرفلا يرودلا

ق.Úمأإ
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 ةبكرلإ ىوتسسم ىلع ةباسصإل هسضرعت دعب قباسسلإ نم جرخ لاطع

 «1غيللا» يف غوارم لسضفأا ةزئاج ىلع رامين شسفاني شسانو

 ءاقل81 يف «تسسيسسأإ»6 حنمو فإدهأإ7 نود رسضخلإ دئاق

 «فاكلا»و ’ويداروغ ـل ةرفسشم لئاسسرب ثعبيو ديدج نم دكؤوي زرحم
ةسضايرلإ ريزو

معدلإ امدق يلسسرمو
 «ÚبراÙإ» دإدعتل

رسضÿا يعابسس
شسنوتب لحي

ةداعتسسا راعسشب
 «دا‹أ’ا»

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ،سسمأا ل˘˘ح
،سسنوتب ،ديلا ةركل ينطولا
ر˘صضخ˘لا د˘فو د˘صش ا˘مد˘˘ع˘˘ب
يراوه را˘ط˘م ن˘م لا˘حر˘لا
يف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ،ن˘يد˘مو˘ب
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايئاهن
يت˘لاو ،42ـلا اهتع˘ب˘ط ي˘ف
،مداق˘لا سسي˘م˘خ˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت
ع˘م˘ج˘ت ة˘يو˘˘ق ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب
.ايبماز بختنمب رئازجلا

ينطولا بختنملا ناكو
ةيدو ةارابم رخآا بعل دق
لو˘˘˘˘غ˘˘˘˘نأا ما˘˘˘˘مأا ،سسمأا لوأا

لابصشأا زوفب تهتنا يتلاو
نلأا ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
،12 لبا˘ق˘م82ـب ترو˘˘ب
ر˘صضخ˘لا ي˘عا˘ب˘صس د˘كؤو˘ي˘˘ل

يتلا ةصسفانملل مه˘ت˘يز˘ها˘ج
.مايأا دعب قلطنت

ديصس عدو ،رخآا بناج نم
بابصشلا ريزو يدلاخ يلع
ن˘يد˘لا رو˘˘نو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ة˘لود˘˘لا بتا˘˘ك ،ي˘˘ل˘˘صسر˘˘م
،ةبخُنلا ةصضايرب ف˘ل˘ك˘ُم˘لا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘فو
ىلإا لقنتلا لبق ديلا ةركل
را˘˘˘م˘˘˘غ لو˘˘˘خد˘˘˘ل سسنو˘˘˘˘ت
.ةصسفانملا

قيفوتلا ،نÓجرلا ىنمتو
ي˘ف ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م˘˘ل

ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك
˘مدا˘ق˘لا سسي˘م˘خ˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت
 .سسنوتب

ب.م.يرسسيإإ

مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير نكمت
ةمروفلا ديكأات نم ،يزيلجنلا يتيصس رتصسصشنام يدان
ىلع زوفلل هيدان داق امدعب اهيلع دجاوتي يتلا ةديجلا
نودو ،ديحو فدهل ةيصسادصسب ،سسمأا لوأا Óيف نوتصسأا
ةمصساح ةريرمت حنمو نيلوألا نيفدهلا رصضخلا مجن
هليمز ةقفر01 نم01 مييقتب ءاقللا لجر راتخيل
يقارلا ءادألا لÓخ نمو ،ةيثÓث نود يذلا وريوغأا
ةلاصسر ريخألا ثعب9102 ايقيرفإا لطب همدق يذلا
ريخألا اذه نأا اهدافم لويداروغ بيب هبردمل ةيوق
تايرابملا يف هكرت امل سضاير قح يف اريثك أاطخأا
رئازجلا مجن عزتني نأا لبق ةكدلا سسيبح ةيصضاملا

ةبي˘كر˘ت ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسأا ةر˘ج˘ح تا˘بو ة˘ي˘صسا˘صسأا ة˘نا˘كم
عم ،همدقي يذلا زيمملا ىوتصسملا لظ يف فوصسليفلا
.«يوامصسلا قرزألا» يدانلا

ةيصسنرفلا رفاهول ةصسردم جيرخ سضاير ثعبو اذه
دا˘ح˘تلا ز˘ئاو˘ج ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘لإا ىر˘خأا ة˘لا˘صسر˘˘ب
ى˘ل˘ع ي˘نا˘م اورا˘ت˘خا ا˘مد˘ع˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘˘فإلا

مايألا يف ،ةي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل زر˘ح˘م با˘صسح
ةركلاب هجيوتت نم ربكأا همدقي ام نأا ادكؤوم ،ةيصضاملا
.ةيقيرفإلا ةيبهذلا

ةديدع تإداقتنإ تقلت فاكلإ نأإ ركذي
«صسأاك»ـب هجيوتت مغر زرحم ةراسسخ ببسسب

.«ءإرحسصلإ يبراحم» ةقفر ايقيرفإإ ممأإ
حنمو فادهأا7 نيودت نم ةعاصس دحل زرحم نكمتو

يف اه˘ي˘ف كرا˘صش ءا˘ق˘ل81 يف ةم˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت6
Óيدب لزني ناك هنا مغر ،زاتمملا يزيلجنلا يرودلا
 .تاءاقل ةدع يف

فإدهألإ لجسسي نم مهي ل..زوفلإ انفده»
 «ليمجلإ بعللإ ءإرو امئإد ىعسسنو

ةياهن دعب ،يتيصس رتصسصشنام مجن زرحم سضاير دكأا
لÓخ م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م نو˘فر˘ع˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا ةارا˘ب˘م˘لا
ثعبي ل ينابصسلا بردملا نا احصضوم ،تايرابملا
تاحيرصصت يف يتيصسلا مجن حصضوأاو ،دحأل لئاصسرب

نحن ،دحأل بردملا نم لئاصسر دجوت ل» :ةيفحصص
:عباتو ،«ليمجلا بعللاو زوفلا لجأا نم امئاد بعلن
طوصشلا ءاهنإا نم انكمت ثيح ،ةريبك ةارابم انمدق دقل»
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلا ل˘صصاو˘ن˘ل ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘ب لوألا

م˘ج˘ن م˘ت˘خو ،«ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف بع˘ل˘لا تا˘ير˘˘ج˘˘م
،لجصسي نم مهي ل ؟فادهألا ليجصست » :همÓك رصضخلا
نأا انيلع ،ي˘عا˘م˘ج˘لا بع˘ل˘لا ءارو ا˘م˘ئاد ى˘ع˘صسن ن˘ح˘ن
 .«تاراصصتنلا قيقحت لجأا نم لمعلا لصصاون

تايناكمإإ كلمي زيمم بعل زرحم :لويدرإوغ
 ةباسصإÓل صضرعتي نأإ نكمي لو ةبيهر

زرحم سضاير يتيصسلا بردم لويدراوغ بيب قدغأا
نوتصسأا ةارابم يف همدق ام ةفيلخ ىلع ،حيدملاو ءانثلاب
سضرعتي نا نكمي ل رصضخلا مجن نأا احصضوم Óيف
ه˘يد˘ل ،ز˘ي˘م˘م بعل زر˘ح˘م » :در˘ط˘ت˘صساو ،ة˘˘با˘˘صصÓ˘˘ل
امدنعو ،ادج ةديج ة˘ي˘ند˘ب ة˘قا˘ي˘لو ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإا
سضرعتي نأا نكمي ل سضاير نأا لوقت بعلي هدهاصشت
متخو.«تÓصضع كل˘م˘ي لو ف˘ي˘ح˘ن ه˘نل ة˘با˘صصإÓ˘ل
ديعصس انأا» :Óئاق همÓك يتيصس رتصسصشنام قيرف بردم
نوتصسأا ةارابم يف نوبعÓلا همدق يذلا ءادأÓل ادج
لهأاتلا نم برتقنو يناثلا زكرملا يف نحن نآلاو ،Óيف
.«لاطبألا يرودل

 زرحم صضاير يرئإزجلإ مجنلاب إددجم ديسشي :ةكيرت وبإ
ةيبرعلاو ةيرصصملا ةركلا مجن ةكيرت وبا دمحم ربع

مجنو رصضخلا دئاق زرحم سضايرب ديدصشلا هباجعإا نع
يقارلا ءادألا ةيفلخ ىلع ،يزيلجنلا يتيصس رتصسصشنام
ةارابم لÓخ ،قباصسلا يتيصس رتصسيل بعل همدق يذلا
حصساكلا زوفلا يف زرحم مهاصسو ،سسمأا لوأا هقيرف
ديعصس ةيرصصملا ةروطصسألا لعج ام ،هقيرف هققح يذلا

«ءارحصصلا براحم» همدق امب تقولا تاذ يف بجعم
دئاق غوار ثيح ،لوألا فدهلا ةطقل يف اصصوصصخ
حصضوأاو ،مصصخلا كابصش يف ةركلا نكصسأاو ،رصضخلا
ةيرطقلا «سستروبصس نييب» تاونق للحم ةكيرت وبأا
ليدعتو فوقولاو ىنميلا مدقلاب زرحم لماعت »:Óئاق
عافد ىلع رمألا بعصص سسفانملا يعفادم مامأا همصسج
يرصصملا بختنملا مجن فاصضأاو ،«ىمرملا سسراحو
يهو دحاو رما يف نمكي ليصصافتلا هذه رصس» :قباصسلا
يتلا ءايصشألا هذهو بوهوم بعل سضاير ،ةبهوملا
يه لب اهبصستكا متي وأا بيردت جاتن نوكت ل اهلمعي
 .«ةينابر ةبهوم

ةيلاثملإ ةليكسشتلإ نمسض رسضخلإ مجن
 يزيلجنلإ يرودلإ نم22ـلإ ةلوجلل

ةليكصشتلا نمصض ناكم زجح يف زرحم سضاير حجن
نم22ـلا ةلوج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘صضفأل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
مجن همدق ام ةفيلخ ىلع ،زاتمملا يزيلجنلا يرودلا
تمصضو.Óيف نوتصسأا مامأا ةريخألا ةلوجلا يف رئازجلا
طيقنت زرحم لان ثيح ،يتيصسلا نم نيبعل4 ةمئاقلا

سسوصسيخ لان نيح يف وريوغأا بناج ىلإا01 نم01
.01 نم4.8 ىلع وليصسناك لصصحت امنيب01 نم8.8

ق.نيمأإ/ب.م.يرسسيإإ
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ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ل˘˘خد
نميألا ريه˘ظ˘لا لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي
هليمزو يصسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن˘ل
عم ةيوق ةصسفانم يف ،سسانو مدآا
مجن افليصس اد رامين يليزاربلا
بقل ىلع ،نامريج ناصس سسيراب
ة˘˘خ˘˘صسن˘˘لا ي˘˘ف غوار˘˘م ل˘˘صضفأا
.يصسنرفلا يرودلا نم ةيلاحلا

لطب لاطع ةمهم نوكتصسو
لتحا يذلا جيوتتلا يف ايقيرفإا
يف ةغوارم6.3 ـب2ـلا زكرملا
ةياغلل ابعصص ،ةدحاولا ةارابملا

عقومب ةزئاجب جيوتتلا لجأا نم
يف سصصصختملا «دروكصسوه»
م˘غر ،ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لاو تا˘ي˘ئا˘˘صصحإا
6.3 ـب2ـلا فصصلا يف هدجاوت
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘ح˘جا˘ن ة˘غوار˘˘م
ةباصصإلا ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ،ةد˘حاو˘لا
يتلاو اهل سضرعت يتلا ةيوقلا
ءاوجأا ىلإا ةدوعلا نم هنكمت نل
ليرفأا رهصش ةياغ ىلإا ةصسفانملا
رامين يليزاربلا لتحاو ،مداقلا
ةارابملا يف4.5ـب لوألا زكرملا
سسانو مدأا ءاج نيح يف ةدحاولا
ةغوارم2.3ـب4ـلا فصصلا يف

 .ةارابملا يف ةحجان
لكسش يرئإزجلإ يئانثلإ
 ةياغلل ةيوق ىنمي ةهبج

ةهبج يرئازجلا يئانثلا لكصشو
بو˘ن˘ج˘لا يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق ى˘˘ن˘˘م˘˘ي
ن˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘ب ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

تا˘ب˘صسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘صضر˘ع˘ت
ةصسفانملا نع امهتدعبأا تاباصصإل
لاطع بصصنم ريغت نايصسن نود
بردملا لبق نم ،رخآل نيح نم
لواح˘ي˘صسو اذ˘ه.اريي˘ف كير˘تا˘ب
يف ةد˘ي˘ج ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م يذ˘لا سسا˘نو
سصلخت امدعب ةيصضاملا تايرابملا

ىلع اهنم ىناع يتلا ةباصصإلا نم
سسفاني هلعجي ام ةبكرلا ىوتصسم
ىلع رامين يليزاربلا مجنلا ةوقب
«1غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف غوار˘م ل˘صضفأا بق˘ل
يتلا ةريبكلا تايناكمإلا لظ يف
بختنملل رئاطلا حانجلا اهب عتمتي
 .ينطولا

ب.م.يرسسيإإ
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ليصصحت يف وداراب يدان قيرف قفخأا
ىلإا هلق˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةيصساق ةميزه ىلإا سضرعت ثيح ايريجين
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو فد˘ه˘ل ة˘ي˘عا˘بر ع˘قاو˘ب
عبرأا ديصصرب ةثلاث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘ل˘ل ع˘جار˘ت˘ي
يبرغملا ةينصسحلا يدان مدقت عم طاقن
زفق نيح يف طاقن رصشعب ةرادصصلا ىلإا
تصس ديصصرب ةيناثلا ةبترملا ىلإا ابميينا
يف «كابلا» ظوظح لازت لو اذه طاقن
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘لا ى˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا

مامأا سضوافتلا يف حجن اذإا ةصصاخ ةريفو
ورديب نا˘صسو بر˘غ˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘صسح˘لا

 .نيغولوبب يدامح رمع بعلمب
نمث اوعفد دق ولاصش لابصشأا نأا ودبيو
سصقنو يدانلا هنم ىناع يذلا قاهرإلا
ام «كابلا» نابصش ىلع ترثأا يتلا ةربخلا

ىلوأاّلا ةلحرملا ي˘ف نور˘خأا˘ت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
.ةفيظن ةيثÓثب

ببسس ئيسسلإ انلوخد » : ةنيسشوب
«انم تلفي نل لهأاتلإو انÌعت

قيرفل يروحملا عفادملا ةنيصشوب عجرأا
سضرعت يتلا ةيصساقلا ةراصسخلا وداراب
نم دادع˘ت˘لا ن˘كم˘ت مد˘ع˘ل ،يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ل

نأا اح˘صضو˘م ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف اد˘ي˘ج لو˘خد˘لا
ةظحل رخآل هظوظح بعليصس قيرفلا

انلوخد نأا دقتعا » :لاقو لهأاتلا لجا نم
لكصشب انيلع رثا ةلباقملا يف ءيصسلا

ليجصستلاب سسفانملل حمصس ام وهو ريبك
ةدوعلا ي˘ف ل˘صشف˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا
امومع ءاقللا ىلع انترطيصس نم مغرلاب
ى˘ع˘صسن˘صسو ةر˘ي˘فو لاز˘ت ل ظو˘ظ˘ح˘˘لا
ن˘ي˘ت˘ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف د˘ي˘ج˘لا سضوا˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ىقبي انحومط نأاو ة˘صصا˘خ ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا

.«يئاهنلا عبرلل لوصصولا يف اريبك
صشامر ماسشه

ى˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘صصو
نو˘كي˘صس ثي˘ح ة˘ي˘نا˘ب˘صسلا تنا˘كي˘˘لا

تاريصضحتلا قÓطنا عم دعوم ىلع
ي˘صسنو˘ت˘لا ناو ة˘صصا˘خ مو˘ي˘لا ة˘ي˘صشع
ديزملا يف طيرفتلا ديري ل يكوكلا

سصبرتلا حاجنل ىعصسي لب تقولا نم
نم هل ةيبهذ ةصصرف نوكيصس يذلاو
ة˘با˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب ج˘˘مد ل˘˘جا

يف رثكأا ديازتت تأادب هتقث ناو ةصصاخ
يف يبطلا مقاطلا لمأايو اذه نابصشلا

ا˘ب˘صسح˘ت مو˘م˘غد با˘صصم˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا
. ةمداقلا تايدولا يف هيلع دامتعÓل

ةنوملقوبو حÎقم صشودح
فيطسس ‘ جÓعلإ لسصإويسس

نوك ن˘م م˘غر˘لا˘بو ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ت ةرادإلا
سضعب نا لا سشودح ءايركز بعÓلا
ماق ام ةجحب كلذ تصضفر فارطألا
اذ˘ه يدا˘ن˘لا ردا˘غ ن˘ي˘ح ر˘ي˘˘خألا ه˘˘ب

ىلا لوصصولا ةيافلح سسيئرلا لمأايو
د˘صصق ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘م قا˘ف˘تا ة˘ي˘˘صضرأا

ناك هناو ام˘ي˘صسل ه˘ت˘ق˘ف˘صص نا˘م˘صض
نأا ركذي ،رصصانعلا نصسحأا نم ادحاو
ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ة˘˘نو˘˘م˘˘ل˘˘قو˘˘ب بعÓ˘˘لا

ف˘ي˘ط˘صس ي˘ف جÓ˘ع˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كي˘صسو
يذلا رمألا ،قيرفلا ةدوع نيح ىلا

ىلع رصسح˘ت˘ي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج
. هتامدخ نادقف

صشامر ماسشه

راصصنأا يدحت يلريمز دلو ريصشب لصصاو
رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ياد ن˘ي˘صسح ر˘˘صصن ق˘˘ير˘˘ف
ا˘ما˘ع ار˘يد˘م نا˘قزر˘م نا˘ب˘ع˘صش ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت
تمت يذلا ،ولح˘ل دار˘م˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،يدا˘ن˘ل˘ل
ة˘˘ير˘˘صصن˘˘لا را˘˘صصنأا نا˘˘˘كو .ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت
مهيف نمب عيمجلا ل˘ي˘حر˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي

حصسف لجا نم ،يلريمز دلو ةوخإلا
رييصست ىل˘ع ردا˘ق و˘ه ن˘م˘ل ،لا˘ج˘م˘لا
لقألا ىلع ،نامألا ربل هتدايقو يدانلا

ق˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت ع˘˘م ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نأا لإا ،تاقاقحتصسلا لبقمل يصسفانت
،ناقزرم هنييعتب نوكي يلريمز دلو

اميصسل ،راصصنألا ةئدهت ىلع لمع دق
نمو ،يدانلا ءانبأا نم دعي ريخألا نأاو
نأا لإا ،ةيرئازجلا ةركلا تبجنأا ام زربأا
ةقباصسلا ةرادإلا ةحنجأا تحت هدجاوت
.ربحلا نم ريثكلا ليصسي

ب.م.يرسسيإإ

فيطسس قافو

يصضايرلا يدان˘لا سضو˘خ˘ي
ءا˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق˘˘˘لا
˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘صشع ا˘ير˘ي˘صضح˘ت
ةباصشلا لÓه ماما ةصسوصسب
ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
ثيح لوألا مصسقلا ةريظحل
يف ةدايع نب ءاقفر لمأاي
د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب رو˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا

ةذوخ بردملا ناو ةصصاخ
رصصانعلا دجاوت ىلع رصصي
ناو ةصصاخ ةلح ىهبأا يف
ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا سصبر˘˘ت˘˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ع˘صسي ق˘ير˘ف˘˘لا

قيقحت ل˘جا ن˘م ه˘حا˘ج˘نإل
يتلا ةيلاعلا ةيندبلا ةقايللا
رييصستب ةروصضخ˘ل˘ل ح˘م˘صست
ل˘˘كصشب ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م
عاتمتصسلاب رفانصسلل حمصسي
نأا ركذي ،يدانلا جئاتنب رثكأا
هريخأات مت يصسقافصصلا ءاقل
.تبصسلا موي ىلإا

رظتنم جإرجر
دقع عيقوتل

صسنوت يف نييبيللإ
ماعلا ر˘يد˘م˘لا نو˘كيو اذ˘ه
ل˘˘ح د˘˘ق جار˘˘˘جر د˘˘˘ي˘˘˘صشر

ة˘ع˘با˘ت˘م ل˘جا ن˘م سسنو˘ت˘ب
ثي˘ح بر˘ق ن˘ع سصبر˘ت˘˘لا
ةعبا˘ت˘م˘ب ا˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كي˘صس
ة˘˘با˘˘صشلا لÓ˘˘ه ة˘˘ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
نوكيصس اهدعبو يصسنوتلا

ع˘ي˘قو˘ت ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا يد˘˘ق˘˘ع
˘˘ما˘˘ت˘˘خ نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘˘لاو
مت نا دعب قيرفلا وتاكريم
سسرا˘ح˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘صض
ةرادإلا نا ركذي ،ينامحر
ةط˘ق˘ن ى˘لا د˘ع˘ب ل˘صصت م˘ل

رصصانعلا سضعب عم قافتا
ي˘˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
،ل˘ي˘حر˘لا ل˘ب˘ق سضيو˘ع˘ت˘لا
ه˘˘˘˘˘˘صضفر يذ˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘مألا

يصس سسا يصسلا ولوؤوصسم
.Óيصصفتو ةلمج

صشامر ماسشه

ةبيتكلا زيهجت ىلع رسصي يكوكلاو تناكيلا يف ةيدجلا رومأ’ا لخدي قافولا

اماع اريدم ناقزرم Úعيو راسصنأ’ا ىدحتي ›Òمز دلو

Úيسساسسأ’ا كرسشيسس ةذوخو مويلا ةباسشلا لÓه يقÓي «يسس.شسأا.يسسلا»

ةنيطنسسق بابسش
تبسسلإ يسسقافسصلإ ءاقلو ةجمربلإ ىلع فيفط ريغت

ةÿÈا شصقنو قاهرإ’ا نمث عفد «كابلا»

وداراب يدان

يإد نيسسح رسصن

ةمئاق يئاهن عبر رودلل لهأاتلإ ظوظح

ىلا يوانكل بردملا ةداعإا لجا نم اهيعاصسم ةركصسب داحتا ةرادإا لصصاوت
كلذو ديج لكصشب مصسوم˘لا ما˘م˘تإا د˘ير˘ت ا˘ه˘ناو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
هدقع متيصس عامتجا نع ريبك ثيدح روديو اذه رارقتصسلا ىلع ظافحلاب
ةرادإلا نا ركذي ةدوعلاب ةصصاخلا تاءارجإلا لك طبصض لجا نم مويلا
مغرلاب قيرفلل ةيدعاصسمو روصشاع نب نم لك ةدوعب يصضقي لح نع ثحبت
. ةرقم مجن نم رثكا برتقيو يدانلاب ىوكصش عفر يئانثلا نوك نم

«يسس.صسإ.يسسلإ» يحرسسم نم ةركسسب وتاكÒم
ىلع رصصت لازت ل ةرادلاف يوتصشلا وتاكريملا سصوصصخبو هتاذ قايصسلا يف
اذكو ينامثع يئانثلا ركذلاب ينعنو «يصس.سسا.يصسلا» يحرصسم يف رامثتصسلا

ءارصضخل ةيماملا ةرطاقلا كيرحتل اريث˘ك ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘م˘لا ا˘م˘هو طو˘ب˘ع˘ج
ةيلاملا ةلويصسلا نع نوثحبي يدانلا رييصست ىلع نومئاقلا لازي لو اذه نابيزلا
يف يدانلا اهيف عقو يتلا لكاصشملا ىتح دعبتو قيرفلل نزاوتلا ديعتصس يتلا

. جئاتنلا سضعب يف اريثك رثا يذلاو باهذلا ةلحرم
صشامر ماسشه

ةركسسب دا–إ
«نابيزلا ءانبأا» ةدايقل ةدوعلاب يوانكل عانقإ’ عاسسم

يف لوخدلا لجا نم سسنوت ىلا مويلا ةريهظ دادزولب بابصش دفو لقنتي
ةرادإلا تلصصف ثيح يدارملا قدنف يف طبصضلابو ترمقب قلغم سصبرت
ةدوعلا دعومل ديجلا ريصضحتلاب رارج ءاقفرل حمصست يتلا تابيترتلا لك يف
ظافحلاو نزاوتلا ةداعتصسا لجا نم يدانلل ةأايهم فورظلا لك ناو ةصصاخ
سسأاكلا ىلع ظافحلا هفده قيرفلا نا ركذي بيترتلا ةداير ىلع رثكا

. ةيرئازجلا ةركلا سشرع ىلع عبرتلا ةلصصاومو
اعيرسس لسصفلاب ةبلاطم ةرإدإلإو «Úبو Úب» امود

بردم نييعت رظتنت ةرادإلاف ةثلاثلا ةقفصصلا سصوصصخبو هتاذ قايصسلا يف
ىدحا نامصض نÓعإا نم برتقت اهناو ةصصاخ اهيف لصصفلا لجا نم ديدج
عانقإا ىقبي رارصصإلا نأا ركذي ،مهعم تلصصاوت نيذلا نيبردملا تاقفصص
نيمويلا يف يلهألا عم هدقاعت خصسفب ماق يذلا امود كنارف بردملا
هيدل نأاو ةصصاخ هريصصم طبصض لجا نم ةمصصاعلا يف دجاوتيو نيريخألا

. ةمصصاعلا ةيدولوم قيرف ةلوطبلا ىلع سسفانملا نم رخآا يرغم سضرع
صشامر ماسشه

دإدزولب بابسش
ةيندبلا ةقايللا نيسسحت فدهلاو شسنوت ىلإا لاحرلا دسشي بابسشلا دفو

لجا نم ربصصلا غرافب مويلا كارطانوصس عامتجا ةيدولوملا قاصشع رظتني
ثيح مصسوملا ةيادب ذنم يدانلا ريصسي يذلا ريصسملا مقاطلا ريصصم ةفرعم
ءارجإل نوريصسي كارطانوصس يلوؤوصسمف انتزوحب يتلا تامولعملا بصسحو
ريبك ثيدح ناو ةصصاخ ريصسملا مقاطلا ىوتصسم ىلع ةيرذج تارييغت
بيرغ رمعل ديدج نم ةصصرفلا حنم يف فارطألا عيمج ةين لوح رودي

. هتامدخب بلاطت ةيدولوملا زئاكر سضعب بلاطم ناو اميصسل
رسضخألإ ءوسضلإ رظتنت اياسضق ةدع

لجا نم ةرادإلا ةيصضق يف لصصفلا فارطألا سضعب رظتنت ىرخأا ةهج نم
سسأار ىلع امود كنارف بردملا نييعت ةيصضق اميصسل ةيدجلا رومألا يف عورصشلا
روهظ رظتنيو ليصصافتلا ةفاك ىلع ابيرقت قفتا ينعملا نأا امب ةينفلا ةصضراعلا
يف ةيحلوب بعÓلا دجاوتي امك ةمداقلا تاعاصسلا يف قيرفلا دوقتصس يتلا ةرادإلا
هعم دقاعتلا ريصصم ةفرعم رظتنيو ةريخألا تاعاصسلا ذنم ةمصصاعلا قدانف دحا

ديردم وكيتيلتل بعل نأا هل قبصس مجاهمك بعلي ريخألا نأا ركذي ،همدع نم
. ةينابصسلا ةثلاثلا ةجردلا يرود يف ايلاح طصشنيو

صشامر ماسشه

ةمسصاعلإ ةيدولوم
يدانلا يلثمم عم «كارطانوسس» عامتجا جئاتن نوبقرتي «ةوانسشلا»

ةمقل ريصضحتلا لجا نم قاصسو مدق ىلع فلصشلا ةيعمج قيرف لمعي
يتلا طاقنلا سضعب دايطصصا يف عيمجلا لمأاي ثيح ةرخأاتملا ةراطصسوصس
رطخلا ةلحرم يف تحصضأا «وصصيل» ناو ةصصاخ ايباجيإا اهلوعفم نوكيصس
نا امك طوقصسلاب نيددهملا لوا نم ةطقن دعب ىلع دجاوتت يهو ل فيك
ةعومجملا لعجيصس يذلا رمألا وهو بيترتلا ليذ نم نيصسوق باق قيرفلا
. ةريخألا بتارملا نع Óيلق داعتبÓل داحتلا طاقن نامصض ىلإا ىعصست

ناك Èخ ‘ وتاكŸÒإو حرإو÷إ حيرت فيرسش رودق ةدوع
نم مغرلاب نيمدقتصسملا ةمئاق يف يواز بردملا دعب لصصفي مل هتاذ قايصسلا يف
ةيعمجلل ةفاصضإلا ميدقت ىلع اهتردقم ىري يتلا رصصانعلا سضعب فدهتصسا هنوك
ةريخألا تاعاصسلا بقرتي عيمجلاف تامولعملا بصسحو ثيح ةدوعلا ةلحرم يف
ةريبكلا مهتداعصس نع قيرفلا قاصشع ربعو اذه يدانلا ديدج ةيؤورل وتاكريملا نم
ةبصسنبو ثيح ةركلا ةبعادمل هتدوع فيرصش رودق بعÓلا لجصس نا دعب ةصصاخ
. ةدوعلا ةلحرم يف ةلوج لوأا دعومل ابصسحت ازهاج نوكيصس ةريبك

صشامر ماسشه

فلسشلإ ةيعمج
فدهلاو ةلسصاوتم «ةراطسسوسس» ءاقلل تاÒسضحتلا

ءارم◊ا ةرئادلا نم جورÿاب حمسست ةجيتن



ةــــنصصرق

نييرئازجلا قلأات
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تفر˘˘ع
عطق˘ن˘م ق˘لأا˘ت ة˘ي˘بروألا تا˘يرود˘لا
ثيح ،نييرئازجلا نيبعÓل ريظنلا
ةر˘ير˘م˘ت مد˘قو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث زر˘ح˘˘م نود
فدهلا روليد لجصس امك ،ةمصساح
يف ،زوفلل هداقو هييلبنومل يناثلا

يدانل لداعتلا يناميلصس حنم نيح
هتعمج يتلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف و˘كا˘نو˘م
ن˘ب دا˘قو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘صس سسيرا˘˘ب˘˘ب
ا˘م˘ك ،زو˘ف˘ل˘ل نÓ˘ي˘م ه˘يدا˘ن ر˘صصا˘˘ن
هقيرف عم افده يدهم ديبع لجصس
داقو افده ةمحر نب لجصسو ،تنان
كرا˘ب ز˘ي˘نو˘ك ى˘ل˘ع زو˘ف˘ل˘˘ل ه˘˘يدا˘˘ن
يف يلوغ˘ي˘ف ل˘ج˘صس ا˘م˘ك ،زر˘ج˘نار
.هيدان اهبعل يتلا ةيدولا ةارابملا

دوعولا ميدقت لسصاوي لÓم
هيبرقم لÓم سسيئرلا دعو
قينلا ع˘فاد˘م˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا˘ب
ج˘مد ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو ملا˘˘كل˘˘ب
ة˘ق˘فر˘ب يد˘يزو˘ب برد˘م˘˘لا

ل˘جا ن˘م دو˘ل˘ي˘ف ترا˘ب˘˘ي˘˘ه
دوقفملا نزاو˘ت˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا
يذلاو ةريخألا تاءاقللا يف
م˘قا˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘فا
ي˘هو را˘صصنألاو ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا
ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا
يزيتب يصضايرلا روهمجلا

ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘كي م˘˘˘˘˘لو اذ˘˘˘˘˘ه وزو
طقف دوعولا كلتب سسيئرلا
نأا ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ا˘هداز ل˘ب
ة˘م˘خ˘صض ة˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘لو˘˘ي˘˘صس
يف ةبيبصشلا ديصصر معدتصس
.ةمداقلا تاعاصسلا

نوطخاسس ةوارمحلا

بعÓلا رارصصإا ةوارمحلا قاصشع مهفي مل
ةيدولوم ىلا ليحرلا بلط ىلع يدومصصم
عم دقعب طبترم هنوك نم مغرلاب ةمصصاعلا
اوب˘لا˘ط ثي˘ح ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل ق˘ير˘ف˘لا
ةرور˘صضب ي˘نازو˘لا ف˘ير˘صش ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
ىقبي قيرفلا ناو ةصصاخ هحيرصست يدافت
اميصسل هرصصانع لك ىلإا ةصسام ةجاح يف
سسأا˘كلا ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا فاد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ناو
مهيف نمب نيبعÓلا عيمج روصضح بلطتي
تا˘عا˘صسلا ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘˘هو يدو˘˘م˘˘صصم
ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘ي˘˘صصم ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘صصا˘˘ف ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
.ةوانصشلا ىلا هلاقتنا سصوصصخب

يسضايرلا لاوجتلا

،جيريرعوب جرب يلهأا قيرف ةرادإا تعصضو
بردملا امود كنارف ةفÓخل ءامصسأا ةثÓث
يف يصضارتلاب هدقع خصسف يذلا ،يصسنرفلا
نيب «اباكلا» ةرادإا لصضافتو ،ةيصضاملا مايألا
نم يصسنرفلا بردملا ةفÓخل ءامصسأا ةثÓث
بيرغ ىقبيل ،زاكعوب زعم يصسنوتلا مهنيب
مل بردم ةيرئازجلا قرفلا يف ثدحي ام
حصشرم ةياجب ةبيبصشو ،ةرواصسلا يف حجني
.جربلا بيردتل

هطورسش يلمي رازخ

مدعب هتاديدهت رازخ يداهلا بردملا لصصاو
يف وتاكريمب ةرادإلا مقت مل ام ةرقم ىلإا ةدوعلا
ا˘ه˘نأا˘ب د˘كأاو بلا˘ط˘م˘لا دد˘ح ثي˘ح ىو˘ت˘صسم˘˘لا
قيرفلا ةحلصصم يف يه لب ةيزيجعت تصسيل
يتلاو بصصانم˘لا سضع˘ب ي˘ف ةرو˘ث˘ب بلا˘ط˘م˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل نازو˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘تارا˘مإلا ي˘بد ي˘ف د˘جاو˘ت˘م ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا

نم ربصصلا غرافب تامادقتصسلا ديدج رظتنيو
نأا ر˘كذ˘ي ه˘مد˘ع ن˘م ه˘با˘ح˘صسنا م˘ي˘˘صسر˘˘ت ل˘˘جا

ريصضحت ىلع لمعي نم وه سشاداب هدعاصسم
.ةدوعلا ةلحرمل ةعومجملا

يكوكلا ىلع ينثي ةسشغ

نيدلا ماصسح ةصشغ فيطصس قافو بعل ىنثأا
ثيح يكوكلا يصسنوتلا ينقتلا همدق ام ىلع
لعج ام وهو داهتجلاو لمعلا ةينب مدق هنا دكأا
عيمجلا ناو ةصصاخ ةبيتكلا ىلإا دوعت ةقثلا
ثيح ةيباجيإلا جئاتنلا طبصض لجا نم دهتجي
م˘ل ي˘صس سسا ي˘صسلا ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ث˘ع˘ت ذ˘ن˘مو
ةيوقلا ةدوعلا دكؤوي ام وهو رثعت يأا لجصسي
يف تاراصصت˘نا ة˘ثÓ˘ث تق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
ةيدولوملاو ةليلم نيعو ةرواصسلا مامأا ةلوطبلا

ةياجب ةب˘ي˘ب˘صش ما˘مأا سسأا˘كلا ي˘ف ن˘يءا˘ق˘ل اذ˘كو
.ديعلا موغلصش لمأاو

qarsana@essalamonline.com
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انه نم رم اربإا
مجاهملا سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘با ق˘ق˘ح
نÓيم يدانل د˘ئا˘ع˘لا يد˘يو˘صسلا

يرايلاك ةارابم يف ازيمم امقر
لوألا هفده نود ثيح ،ةريخألا
يصساصسأاك ى˘لوألا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
بعÓ˘˘لا نو˘˘كي˘˘ل ،ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م
نود يذلا خيراتلا يف ديحولا
،ةفلتخم دوقع ةعبرأا يف افادهأا
،0002و ،09ـلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
نود نآلاو ،0102 يف لجصسيل
م˘˘لو اذ˘˘˘ه ،0202ـلا ي˘ف ا˘˘فد˘˘ه
،دحلا اذه دنع رحاصسلا فقوتي
ر˘م˘ع˘لا نأا ىر˘خأا ةر˘م تب˘ثأا ل˘˘ب
هتعرصس تغلب امدنع مقر درجم
.54.23 يرايلاك ةارابم يف

15

قÓطإ’ا ىلع لسضفأ’ا ويل
لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘كأا
قيرفل ي˘نا˘ب˘صسلا برد˘م˘لا

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسصشنا˘˘˘˘م
نأا ،ىرخأا ةر˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘صسي˘˘م و˘˘˘ي˘˘˘ل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا
ل˘صضفألا ى˘ق˘ب˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

درو ،قÓ˘˘˘˘˘˘طإلا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
نم لاؤوصس ىلع فوصسليفلا
،وريوغأا ل˘ه ،ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلا
امدعب هبرد ةمجاهم لصضفأا
،Óيف نوتصسأا ءاقل يف قلأات
لصضفأا يصسيم» :بيب لاقو
لصضفألا ويل..هتبرد مجاهم
.«قÓطإلا ىلع
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ةÓشصلا تيقاوم

«يج.سسأا.يبلا» مامأا نيمث لداعتل وكانوم دوقيو ونيروم هبردم ىلع درييناميلشس^
«1غيللا» نم02ـلا ةلوجلل ةيلاثملا ةليكششتلا يف اجديكوأا ^

رشضÿا يعابشس
راعششب سسنوتب لحي
«دا‹ألا» ةداعتشسا

 رئإز÷إ ةيدولوم

دإدزولب بابسش

 فلسشلإ ةيعمج فيطسس قافو ةركسسب دا–إ

 يإد Úسسح رسصن
ةرديحب صسمأإ ةيجاجتحإ ةفقو إومظن

عامتجا جئاتن نوبقÎي «ةوانششلا»
يدانلا يلث‡ عم «كارطانوشس»

«ةراطشسوشس» ءاقلل تاÒشضحتلا
حمشست ةجيتن فدهلاو ةلشصاوتم
ءارم◊ا ةرئادلا نم جورÿاب

ىدحتي ›Òمز دلو
ناقزرم Úعيو راشصنألا

اماع اريدم
 ةمئاق يئاهنلإ عبر رودلل لهأاتلإ ظوظح

ةÿÈا سصقنو قاهرإلا نمث عفد «كابلا»

لاحرلا دششي بابششلا دفو
Úشس– فدهلاو سسنوت ¤إا

ةيندبلا ةقايللا

 ةنيطنسسق بابسش

 ودإراب يدان

ةدوعلاب يوانكل عانقإل عاشسم
«نابيزلا ءانبأا» ةدايقل

 تبسسلإ يسسقافسصلإ ءاقلو ة‹Èلإ ىلع فيفط Òغت

ةباششلا لÓه يقÓي «يشس.سسأا.يشسلا»
Úيشساشسألا كرششيشس ةذوخو مويلا

تناكيلا ‘ ةيد÷ا رومألا لخدي قافولا
ةبيتكلا زيهŒ ىلع رشصي يكوكلاو

امدق يلسسرمو ةسضايرلإ ريزو
 «نيبراحملإ» دإدعتل معدلإ
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 ةبكرلإ ىوتسسم ىلع ةباسصإل هسضرعت دعب قباسسلإ نم جرخ لاطع

«1غيللا» يف غوارم لشضفأا ةزئاج ىلع رامين سسفاني سسانو
ةياغلل ةيوق ىنÁ ةهبج لكشش يرئاز÷ا يئانثلا


