
ءاردمو تاراطإا فيقؤت
مهطرؤتل ةنيطنشسق ‘ كؤنب

›ام داشسف اياشضق ‘
50 صص
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ةعاسسلا اياسضق لوح ماعلا يأارلا ريونتل
ايجراخو ايلخاد هلاب لغسشت يتلا

اهباحسصأا مدق اهنم فلأا09
اهتيعسضو ةيوسستل تاحرتقم3

عجانلا ديحولا ليبسسلا هّنأا تدكأا
وكاماب ¤إا رارقتسس’ا ةداعإ’

لؤح فافتلإلا ¤إا ؤعدت ةدحتŸا ∙ألا
ةيلاŸا ةمزألا ةيؤشستل رئاز÷ا قافتإا

30 صص

ةذتاسسأ’ا ةيدودرم حنمو بتاور نم يئاوسشعلا مسصÿا ىلع اومدقأا نيذلا ةسصاخ

يفوتم صصخسش مسساب لاومأا بحسس مهت مهل تهجونويراقع ءاÈخو ةيودأا عيزوت تاكرسش باحسصأا اهيف علسض ةيسضقلا

معد رشصانع3 فيقؤت
ةيباهرإلا تاعامجلل

سسادرمؤبو ةشسبتب

ةيدملا يف نييباهرإÓل ئباخم6 ريمدت

50 صص

با˘˘ب˘˘سش ن˘˘م ف˘˘˘لأا09 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا د˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن
«جا˘˘˘سسنوأا» صضور˘˘˘ق ن˘˘˘م نود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تا˘بو˘ع˘سص م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م ي˘نا˘ع˘ت «كا˘ن˘˘ك»و
دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ،ةقناخ ةيلام
نم ءزج حسسمو لخدتلا ،نوبت ديجملا

مهنيكمتو م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد وأا ،م˘ه˘نو˘يد
امإا لفكتي يذلا كنبلل داتعلا ةداعإا نم
.هنهر وأا هعيبب

40 صص

ةيدلبب نيفظؤم عاديإا
كنبب تاراطإاو ةنتاب

APCسسبحلا
50 صص

حطشسلا ¤إا ؤفطي ةيناÈŸلا ةلتكلاو «يدنرألا» ـل ةباينلاب ةماعلا ةنامألا عارشص
30 صصناÈŸلا ‘ بز◊ا باون معدب انسصحتم طابسضن’ا ةن÷ تارارق لهاجتي قيدسص باهسش

ءاردم يقتلي نؤبت سسيئرلا
تاشسشسؤؤملا يلوؤؤشسمو

ءاثÓثلا اذه ةيمÓعإلا

«كانك»و «جاشسنوأا» تاشسشسؤؤم
نؤبت سسيئرلا ثيغتشست ةشسلفملا

40 صص

9102 لÓخ هيلع بلطلا عجارت ببسسب

يرئازجلا لورتبلا
تارلود7 رشسخي
ةيملاعلا قؤشسلا يف

84 ةعمجلا يف ركذي ديدج ’

قنخي «Úتورلا»
يبعششلا كار◊ا

40 صص

عاطقلا سسأار ىلع هيقباشس ءاطخأا لك حيحشصت ىلع لوألا ريزؤلا نم رمأاب مزاع طؤعاجوأا^

هجو ‘ جاج◊ا فيشس رهششي ةيبÎلا ريزو
«ÚفشسعتŸا» ةيؤبÎلا تاشسشسؤؤŸا ءاردم

30 صص

30 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
قيفؤت لاÔ÷ا

قزرُي يح

،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق قورا˘ف ،ي˘ما˘ح˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘ن
هلكوم ةافو ضصوسصخب ةلوادتملا رابخألا
وعدملا نيد˘م د˘م˘ح˘م د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ىرجأا ريخألا نأا دكأاو ،«قيفوت لارنجلا»
يف فتكلا ىوتسسم ىلع ةيحارج ةيلمع
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ضشي˘ج˘ل˘ل يز˘كر˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

،رهسشأا ذنم نجسسلا لخاد طوقسس ثداح
ىلإا داع هنأا ليلدب ايجيردت ىفاعتي أادب هّنأاو
.ضسمأا لوأا ةديلبلاب يركسسعلا نجسسلا

بجاو طايتحلا

نع Óقن ةيسسورلا مÓعإلا ةلاكو تركذ
ةينعملا ةئيهلا ضسيئر ،تريفكناد يغريسس
ي˘ف ة˘ي˘عارز˘لا ة˘مÓ˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘˘با˘˘قر˘˘لا˘˘ب
ليبسس ىلع احمق لسسرتسس هدÓب نأا ،ايسسور
بيرقلا لبقتسسملا يف رئازجلا ىلإا رابتخلا

داريتسسإا ةقفسصل اديهمت هتنياعم لجأا نم
.اندÓبل ةريبك

! .. لعفلا ةدر

در˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا ف˘ي˘سشرألا ة˘سسسسؤو˘م ترر˘˘ق
ةلأاسسم ضصوسصخب اهتلاط يتلا تاداقتنلا ىلع
نم ،فيسشرألا نم نيثحابلا نيكمتو غيلبتلا

غيلبتلا ءارجإا لوح ينطو ىقتلم ميظنت لÓخ
ثيح ،ةدلارزب نارفزم قدنفب دحألا ادغ هئارثإاو
دحوم ضصنب دعوملا اذه جوتي نأا بقترملا نم
ضسب˘ل˘لا ه˘ن˘ع ع˘فر˘يو غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإا م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي
.ضضومغلاو

! .. ليؤط بايغ دعب

يبعسشلا ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئر ،رو˘ن˘ب م˘ير˘ك دا˘ع
هئافتخا دعب اددجم روهظلل ،ةمسصاعلل يئلولا

رداقلا دبع ةلاقإا ذنم يلك لكسشب راظنألا نع
يبعسشلا كارحلا ةيادبو ،ةمسصاعلا يلاو ،خوز
ةيدلب يف دهوسش ثيح ،يقيلفتوبلا ماظنلا دسض
ضضرعم حاتتفا تايلاعف لÓخ ىسسوم يديسس
لجا نم ءارزولا وحن ددمتي وهو ،تايسضمحلا
لجرلا اذه روهظ ةدوع رسس امف ،«روسصتي» نأا
د˘ي˘ع˘سسلا ع˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘قÓ˘˘ع ه˘˘ل تنا˘˘ك يذ˘˘لا
.ةقيلفتوب

qarsana@essalamonline.com
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! .. ةعاششإا درُجم
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تف˘ن

ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
را˘˘˘ب˘˘˘خألا ،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ةدايز لو˘ح ،ة˘لواد˘ت˘م˘لا
،ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

اهل نايب يف تحسضوأاو
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع
ام ّنأا،«كوبسسيافلا» يف
ىلإا ابوسسنم هلوادت مت
ن˘يد˘لا ضسم˘˘سش ر˘˘يزو˘˘لا
ه˘ل ضسا˘سسأا ل ،رو˘ت˘˘ي˘˘سش
يف ءاجو ،ةحسصلا نم
ة˘م˘ي˘ق» ه˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
م˘ل ة˘ي˘سسارد˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
.«رييغت يأا اهيلع أارطي

! .. ةيشضاملا ةنشس02 ـلا سسكع

ةنسس02 ـلا لÓخ هلوخد امرحم ،ةيدارملا رسصق يف ،ةيروهمجلا ضسيئر بتكم ناك امدعب
ةلودلا يفظوم رابك ىلع ىتح ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا ضسيئرلا دهع يف يأا ةيسضاملا

تايسصخسشو ،ءارزو نم ،عيمجلا هجو يف هحتفي ،نوبت ديجملا دبع مويلا وه اه ،ءارزوو
ضسيئرلا نم اسسيركت كلذو ،ةسضراعملا ىلع ةبوسسحملا اهنم ىتح اهتاهجوت فلتخمب ةيسسايسس
ضسيئرو ةسسائرلا نع ةديدج ةروسص تطعأا ةديدج ةيلقعل21/21 تايسسائر يف بختنملا
.ةيدارملا رسصقو ةيروهمجلا

نثغتشسي تابلاطلا
ة˘ف˘قو تا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لا تار˘˘سشع تم˘˘ظ˘˘ن

اديدنت ،ضسادرموب ةعماج مامأا ةيجاجتحا
ضشرحتلاو يسسنجلا ءادتعإلا تلواحمب
˘مر˘ح˘لا ل˘˘خاد ءا˘˘بر˘˘غ فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘ه˘˘ب
ناوعأا رود ن˘ع تÓ˘ئا˘سست˘م ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ي˘ن˘مد˘م˘ل حا˘م˘سسلا م˘ت˘ي ف˘˘ي˘˘كو ن˘˘مألا

لوخد نم ايئاسضق نيقوبسسمو تاردخم
،تابلاطلاو ةبلطلاب كاكتحلاو ةعماجلا

ةعماج يف ثدحيو ثدح ام نأا املع
ربع تاعماجلا ل˘ج ه˘سشي˘ع˘ت ،ضسادر˘مو˘ب
يف نورفعلا ةعماج رارغ ىلع ،نطولا
.رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلع ةيدلبلا

ÊاŸألا عمتÛا وزغت «هللا ءاشش نإا»
ءا˘سش نإا» ةرا˘ب˘ع تح˘سست˘كإا

يذلا ،يناملألا عمتجملا «هللا
تفلم ل˘كسشب ا˘ه˘لواد˘ت˘ي تا˘ب
وهو ،ةيمويلا تÓماعتلا يف
ىزغ ويديف عطقم هرهظأا ام
يعامتجلا لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
نمسضت ،ةريخألا تاعاسسلا يف
يف ناملأا نينطاومل ةيح ةلثمأا
،رجاتملا ،ةيمومعلا تاحاسسلا

ةرابع نولواد˘ت˘ي ،م˘عا˘ط˘م˘لاو
م˘ه˘سضع˘ب ع˘م «ه˘ل˘˘لا ءا˘˘سش نإا»
.ضضعبلا



،باهسش قيد˘سص بئا˘ن˘لا ل˘ّث˘م
يراجلا يفناج71و61 يموي
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا ،ف˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ب
عا˘م˘ت˘جا لا˘غ˘سشأا ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ةعيفر ةيراسشتسسلا ةعوم˘ج˘م˘لا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م لو˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
،ف˘ي˘ن˘ع˘لا فر˘ط˘ت˘˘لاو با˘˘هرإلا

ةنامألا ىلإا ةيوق ةلاسسر اهجوم
«يد˘نرألا» ـل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ما˘ع˘˘لا

وزد» ةيماعلاب لوقن امك اهدافم
نيدلا زع ررق امدعبف ،«مهاعم
وأا ةقرو ىلإا ءوج˘ل˘لا ،ي˘بو˘ه˘ي˘م
لجأا نم طابسضنلا ةنجل حÓسس
ي˘ت˘لا تادا˘ي˘ق˘لا ل˘ك ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م
تمعدو ه˘تارار˘ق ى˘ل˘ع تدر˘م˘ت

دبعو ،ضسيلف نب يلع نم لك
21 تايسسائر يف ،نوبت ديجملا
رارغ ىل˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد
ءانسسح» ـب ةبقلملا ،ميلسس ةريمأا
ةلاقتسسلا تررق يتلا «ناملربلا

،يرب ميكح ،بزحلا فوفسص نم
قيد˘سص اذ˘كو ،ضشي˘سشر˘ب ضسا˘ي˘لإا
ف˘ي˘ظو˘ت ر˘ي˘خألا رر˘ق ،با˘˘ه˘˘سش
اهاسضق يتلا لاو˘ط˘لا تاو˘ن˘سسلا
يدايقك «يدنرألا» فوفسص يف
تارتفلا نم ةرتف يف ناك زراب
،بزحلا يف رارقلا عانسص نم

،يبوهيم عم برح يف لوخدلاو
قرطلا ىتسشب ىعسسي ريخألا اذه
لك نم ضصلختلا ىلإا ةينوناقلا
هر˘ماوأا تسصع ي˘ت˘لا تادا˘ي˘˘ق˘˘لا
لوألا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،ر˘˘خآا˘˘ب وأا ل˘˘كسشب
هتم˘ل˘ك لو˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع م˘م˘سصم
ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بز˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد
وه كلذ نم رثكأا لب ،ةلبقملا
،ةدايقلا ةفد ملتسسي نأل حمطي
امهعارسص نيلجرلا لقن هيلعو
،ينطولا يبعسشلا ضسلجملا ىلإا

ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك عر˘سشو
باون باطق˘ت˘سسا ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا
،يبوهي˘م˘ف ،ه˘ف˘سص ى˘لإا بز˘ح˘لا

بزحلا لكايه قيرط نع هجتي
ةلسسارم ىلإا ،ةينوناق ة˘ق˘ير˘ط˘بو
باختنا بلطل ،ناملربلا ضسيئر
قيد˘سص با˘ه˘سش لد˘ب ر˘خآا ل˘جر
ةينا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘ل˘ت˘كلا ضسأار ى˘ل˘ع
ايبسسن نئمطم يناثلاو ،بزحلل

نونكي ةلتكلا باون يثلث نوك
نسصحتم هنأا ينعي ام ،ءلولا هل
هتيحنتف يلاتلابو ةيبلغألا معدب
رمأا ةلتكلل ضسيئرك هبسصنم نم
،كاذو اذه نيبو ،ليحتسسم هبسش
ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘تدو˘ع ا˘م ى˘ل˘ع ًءا˘˘ن˘˘بو
اهتفرع ةلثامم ثادحأاو براجت

ةيسسايسسلا تÓ˘ي˘كسشت˘لا ىر˘ب˘ك

لك ىقبت ،ةينطولا ةحاسسلا يف
˘˘ما˘˘يألاو ،ةدراو تلا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حلا
مسسحب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ا˘هد˘حو ة˘مدا˘ق˘لا
تي˘˘ب ل˘˘خاد م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا عار˘˘˘سصلا
هرمتؤوم دقعيسس يذلا «يدنرألا»
91 يموي يئانثتسسلا ينطولا

باختنل لب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م02و
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،د˘يد˘ج ما˘ع ن˘ي˘˘مأا
وأا «بسصع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا عار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سص»
بز˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد «تÓ˘˘ت˘˘كت˘˘˘لا»
لÓخ ضسيطولا يماح نوكيسس
.مايألا نم مداق وه ام

watan@essalamonline.com
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ناÈŸلا ‘ بز◊ا باون معدب انسصحتم طابسضن’ا ةن÷ تارارق لهاجتي قيدسص باهسش

حطشسلا ¤إا ؤفطي ةيناÈŸلا ةلتكلاو «يدنرألا» ـل ةباينلاب ةماعلا ةنامألا عارشص

ر.نوراه

،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل ةباينلاب ةماعلا ةنامأ’ا هافرط ناك ،مازحلا تحت برسضو يفخ مادسص دعب
نايلغ زرفأا ام ناعرسس ،قيدسص باهسش مهزربأا ،ينطولا سسلجملا نم تادايقو ،يبوهيم نيدلا زع سصخسش يف ةلثمم
ةمدخ21/21 تايسسائر ليبق هيلع متكتلا مت يذلا عارسصلا يفرطل ةدناسسم تÓتكت روهظ دعب «يدنرأ’ا» لخاد
طابسضن’ا ةنجل رارق لهاجتي ،باهسش قيدسص ،حطسسلا ىلإا عارسصلا افطو ارخؤوم عسضولا رجفنإا ،بزحلا ةحلسصمل

،فسسوي دوغيز ىنبم ةبق تحتو بزحلا لخاد يداع لكسشب هماهم ةلوازم ررقيو ،هتيوسضع ديمجتب لئاقلا
.ناملربلا يف «يدنرأ’ا» باون يثلث نم رثكأا معدب انسصحتم ،بزحلل ةيناملربلا ةلتكلل سسيئرك

لوح ماعلا يأارلا ريونتل
لغسشت يتلا ةعاسسلا اياسضق
ايجراخو ايلخاد هلاب

ءاردم يقتلي نؤبت سسيئرلا
تاشسشسؤؤملا يلوؤؤشسمو
ءاثÓثلا اذه ةيمÓعإلا
،ةيروهمجلا سسيئر يقتلي

موي ،نوبت ديجملا دبع
فداسصملا لبقملا ءاثÓثلا
رقمب ،يراجلا يفناج12 ـل

ادفو ،ةيروهمجلا ةسسائر
نم اددع مسضي ايمÓعإا

يلوؤوسسمو ءاردم
ةيمÓعإ’ا تاسسسسؤوملا
،ةسصاخلاو ةيمومعلا
ينطولا ماعلا يأارلا ريونتل

اياسضق فلتخم لوح
هلاب لغسشت يتلا ةعاسسلا

.ايجراخو ايلخاد
اقفو- ءاقللا اذه لخديو
ةسسائرل نايب يف درو امل
نمسض -ةيروهمجلا
سسيئر تامازتلا
ميظنتب ،ةيروهمجلا
لئاسسو عم ةمظتنم تاءاقل
نوكيسس هيلعو ،مÓعإ’ا

مداقلا ءاثÓثلا دعوم
ةيرود تاءاقلب اعوبتم
،نوبت سسيئرلل ةلثامم
نم ىرخأا تاعومجمب
يلوؤوسسمو مÓعإ’ا لاجر
.ةيمÓعإ’ا تاسسسسؤوملا

ر.نوراه

وكاماب ¤إا رارقتسس’ا ةداعإ’ عجانلا ديحولا ليبسسلا هّنأا تدكأا

ةيلاŸا ةمزألا ةيؤشستل رئاز÷ا قافتإا لؤح فافتلإلا ¤إا ؤعدت ةدحتŸا ∙ألا

84 ةعمجلا يف ركذي ديدج ’
يبعششلا كار◊ا قنخي «Úتورلا»

ايلا˘ط˘ياو ر˘ئاز˘ج˘لا تق˘ف˘تا
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضمو
ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب روا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لاو
لجأا نم ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ع˘سضو˘لا
را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت
ع˘فدو ،لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا يرا˘˘سسلا
نيب راوحلا فان˘ئ˘ت˘سسا ل˘ب˘سس
ةداعإاو ةعزا˘ن˘ت˘م˘لا فار˘طألا
اذه يف مÓسسلا راسسم ثعب
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ق˘ي˘ق˘سشلا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيبنجألا

ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا لÓ˘خو
ضسي˘˘˘˘ئر ضسمأا لوأا ا˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘جأا
ي˘ب˘يزو˘ج ع˘م ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر ،ي˘˘˘ت˘˘˘نو˘˘˘ك
ر˘˘ب˘˘ع ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإلا ءارزو˘˘˘لا
مدعب امهتعانق نع نافرطلا

ة˘ير˘كسسع˘لا لو˘ل˘ح˘لا ىود˘ج
ابرعأاو ،ةمزألا تلا˘ط ا˘م˘ه˘م
ة˘˘سسا˘˘ئر ه˘˘تروأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
،اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ل˘˘ح˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘كسسم˘˘˘ت ن˘˘˘ع
لحل اديحو Óيبسس يسسايسسلا
،ضسل˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘مزألا

ق˘ي˘سسن˘ت ل˘جأا ن˘م قا˘˘ف˘˘تلاو
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘قاو˘˘˘م
.يلودلا ىوتسسملا

،يبيللا فلملا بناج ىلاو
ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘˘لا تلوا˘˘ن˘˘ت

،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ن˘˘ي˘˘ب تر˘˘ج
ءارزو˘˘˘لا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘ئرو
ةيئانثلا تاقÓعلا ،يلاطيلا
ةزيمتملاو بناوجلا ةددعتملا

ة˘ف˘سصب ا˘˘ه˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
روا˘˘سشت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ة˘˘سصا˘˘خ
نيب يجي˘تار˘ت˘سسلا راو˘ح˘لاو
ل˘ئا˘˘سسم˘˘لا لو˘˘ح ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
كلذكو ةينمألاو ةيسسايسسلا

تلدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
نابناجلا ددج ثيح ،ةيراجتلا
هذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘تدارإا
ا˘ع˘فد ا˘ه˘ئا˘ط˘عإاو تا˘قÓ˘ع˘لا
ىلإا نواعتلا عيسسوتو ىوقأا

ة˘ير˘ح˘ب˘لا تآا˘سشن˘م˘لا لا˘ج˘˘م
تارد˘ق˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلاو
اميسسل ،ةيلاطيإلا براجتلاو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا تلا˘ج˘˘م ي˘˘ف
ة˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كتو
.ةددجتملا تاقاطلاو

:ايلاطيإا ءارزو سسيئر
فيثكت ىلع نوسصيرح»

رئازجلا عم نواعتلا
«ت’اجملا ىتسش يف
ضسي˘ئر بر˘عأا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م

،ي˘لا˘ط˘يإلا ءارزو˘لا ضسل˘ج˘˘م
فيثكتل هدÓب دادعتسسا نع
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

يف لاقو ،تلاجملا فلتخم
بقع ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ضسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا
لجأا نم انه انأا» ،ةيروهمجلا
ة˘˘قاد˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ايلاطيا عمجت يتلا ةيخيراتلا
ىل˘عو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا˘ب
ةموكح˘ل˘ل ما˘ت˘لا داد˘ع˘ت˘سسلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يلا بع˘˘˘˘سشلاو
يف يئانثلا نواعتلا فيثكتل
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلاو
.«ةيفاقثلاو

،يتنوك يبيزوج زربأا امك
ة˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘هأا
عمجت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإلا

ار˘˘˘˘كاذ ،ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا Ó˘˘˘˘ك
،ةقاطلا عا˘ط˘ق ضصو˘سصخ˘لا˘ب
دقل» ددسصلا اذه يف فدرأاو
قا˘˘فآÓ˘˘ل ا˘˘˘سضيأا ا˘˘˘ن˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ت
ضضعب فاسشكتسساب ةقلعتملا

رارغ ىلع ،نواعتلا تلاجم
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘قا˘ط˘لاو ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.«ةددجتملا

دا˘˘سشأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تا˘حÓ˘سصإلا˘ب ،ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
يتلا ةيداسصتقلاو ةيسسايسسلا
ديجملا دبع ،ضسيئرلا اهرسشاب
.نوبت

ىلعأ’ا سسلجملا سسيئر
رئازجلا» :يبيللا ةلودلل
ديحولا يبرعلا لقثلا يه
نزاوتلا ةداعإا ىلع رداقلا

«اندلب فلم يف
ضسيئر ،يرسشملا دلاخ دكأا

ة˘لود˘ل˘ل ى˘ل˘عألا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
رداقلا ديحولا يبرعلا لقثلا

ي˘˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةدوع انمثم ،يب˘ي˘ل˘لا ف˘ل˘م˘لا
اذهل ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا
ه˘لوز˘ن لÓ˘خ لا˘قو ،ف˘ل˘م˘˘لا

ةروريسس» ةسصح ىلع افيسض
ةينطو˘لا ة˘عاذإلا˘ب «خ˘يرا˘ت˘لا
يه رئازجلا نأا دقتعن نحن»
رداقلا ديحولا يبرعلا لقثلا

ي˘˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل ر˘مأا اذ˘ه ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ف˘ل˘م˘˘لا
ذنم نحن» فدرأاو ،«هيف كسش
ةدو˘˘ع˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘حر˘˘˘ف ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا
اذهل ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا
د˘ق˘ت˘ع˘ن» فا˘سضأاو ،«ف˘ل˘˘م˘˘لا

نم يه رئازجلا نأا نيمزاج
ام لك ىلإا نزاوتلا ديعيسس
نطولا يف ىسضوف نم ثدح
تثدح ىسضوفلا لك ،يبرعلا
ةو˘ق ،ىر˘ب˘ك ةو˘ق با˘ي˘غ ي˘ف
ىر˘ب˘˘ك ،ا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ىر˘˘ب˘˘ك
ا˘ي˘نا˘كسس ىر˘˘ب˘˘ك ،ا˘˘ير˘˘كسسع
يهو لأا ،ةحاسسملا يف ىربك
.«رئازجلا

ف˘سصو ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
،ه˘˘تاذ ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا

لا˘˘غ˘˘سشأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا رو˘˘˘سضح
ةمزألا لو˘ح ن˘ي˘لر˘ب ر˘م˘تؤو˘م
،«مهملا» ـب دحألا ادغ ةيبيللا

ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘سشم
رسصأا يبيللا ةلودلل ىلعألا

هتاءاقل فلتخم لÓخ ةوقبو
عمو ةدحتملا ممألا ةثعب عم
ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
يف ر˘ئاز˘ج˘لا دو˘جو ةرور˘سض
ا˘ي˘ب˘ي˘ل لو˘ح ن˘ي˘لر˘ب ر˘م˘تؤو˘˘م
ةياعر تحت دقعنيسس يذلاو
.ةدحتملا ممألا

ح.نيدلا رمق

لوعفملا يراسسلا رانلا قÓطإا فقو تيبثت لجأا نم

فيثكت ىلع ناقفتت ايلاطياو رئازجلا
سصؤشصخب رواششتلا ةفعاشضمو دؤهجلا

ايبيل يف عشضؤلا

نأا˘ب ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا تد˘˘كأا
ة˘ح˘لا˘˘سصم˘˘لاو مÓ˘˘سسلا قا˘˘ف˘˘تا
را˘سسم ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘ب
ديحولا لي˘ب˘سسلا ل˘ظ˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا
اذه يف ةدقعملا ةمزألا ةيوسستل
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘˘عاد ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ىوتسسملا ىلع هينبت ةرورسض
.هديسسجت متي ىتح ينطولا

،ضشيريتوغ وي˘نو˘ط˘نا ح˘سضوأا
يف ،ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا
لوح ديدجلا ي˘ل˘سصف˘لا هر˘ير˘ق˘ت
ةددعتم ةجمدملا ةيممألا ةثعبلا
ي˘ف رار˘ق˘ت˘سسلا ةدا˘عإل دا˘ع˘بألا

ءا˘ع˘برألا ه˘مد˘ق يذ˘لاو ،ي˘˘لا˘˘م
ن˘مألا ضسل˘ج˘م ما˘مأا ،ي˘سضا˘م˘لا

مÓسسلا قافتا قيبطت ّنأا ،يلودلا
عجانلا دي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘سسلا ى˘ق˘ب˘ي
ي˘ف ةد˘ق˘ع˘م˘لا ة˘مزألا ة˘يو˘سست˘ل
لو˘ل˘ح˘ل ضسسسألا ءا˘سسرإاو ي˘لا˘م
،رار˘ق˘ت˘سسلاو مÓ˘˘سسل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئاد
هذه يف هنأاب يعولا ةيمهأا ازربم
يأا دجوي ل ة˘جر˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ازربم ،قافتلا اذه لإا رخآا رايخ
رهسسلل دوهجلا ةفعاسضم ةيمهأا

لكب نونطاوملا همهفي نأا ىلع
ةيمهألا نم هنأا مكحب مهتانوكم
فار˘˘طألا يو˘˘˘سست نأا نا˘˘˘كم˘˘˘ب
لÓخ نم ا˘ه˘تا˘فÓ˘خ ة˘ع˘قو˘م˘لا
تاعا˘م˘ت˘جلا ةدو˘عو روا˘سشت˘لا
،قافتلا ةعباتم ةنجلل ةمظتنملا

،ضشيريتوغ اعد ددسصلا اذه يفو
عمتجملاو ة˘سضرا˘ع˘م˘لا ءا˘م˘عز
˘مد˘ع اورر˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
،لماسشلا راوحلا يف ةكراسشملا
ةحلسصملا نابسسحلاب ذخألا ىلإا
ةدا˘ق˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةردابملا حورب يلحتلاب نييلاملا
قافتا ةيسضرأا داجيإاو ،ةمزÓلا

فانئتسسل ة˘ي˘تا˘م˘غار˘ب لو˘ل˘حو
مÓسسلا راسسم دي˘سسج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘ت زار˘˘˘˘حإاو
اميسس ل ةيسساسسألا تاحÓسصإلا

د˘ع˘ي يذ˘لا رو˘ت˘سسد˘لا ة˘ع˘جار˘م
˘‐ه˘يأار بسسح‐ ا˘يرور˘سض ءار˘جإا
.ىرخأا تلاجم يف مدقتلل

ـه.داوج

ي˘ف ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا دد˘˘ج
ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ،84 ـلا ه˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
رييغتلاب دÓبلل ايلعلا تاطلسسلل
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو يرذ˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
يف اوطروت نيذلا نيلوؤوسسملا
لا˘م˘لا بير˘ه˘تو دا˘سسف ا˘يا˘˘سضق
.ةيجراخ كونبل ماعلا

ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا تد˘ه˘سشو
دفاوت ةقباسسلا تاعمجلا رارغ
ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م فلآلا
امي˘سسل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘عراو˘سش
نداوا ة˘˘حا˘˘سسو دار˘˘م ضشود˘˘˘يد
تمدق امك يزكر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لاو
ءا˘ي˘حألا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ف˘˘غ عو˘˘م˘˘ج

رارغ ىلع ةمسصاعلل ةيبعسشلا
ءاده˘سشلا ة˘حا˘سسو يداو˘لا با˘ب
يا˘˘م لوأا ة˘˘حا˘˘سسو رو˘˘˘كل˘˘˘بو
دارم ضشوديد عراسش يف يقتلتل
ديربلا ةياغ ىلإا نادوأا ةحاسسو
ل˘خاد˘˘م تفر˘˘عو.يزكرملا
ة˘ي˘ن˘مأا تاز˘يز˘ع˘ت ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘ل
تابكرملا ضشيتفتو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
كرد˘لا فر˘ط ن˘م ة˘هو˘ب˘سشم˘˘لا
كسسم˘˘تو ن˘˘مألاو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ثادحإا بلاطمب نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
عار˘سسإلاو دو˘سشن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘مزألا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا˘˘ب

ير˘ف˘ي˘ف ذ˘ن˘م دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت
دعب تارهاظملا يتأاتو.طرافلا
دبع ةيروهمجلا ضسيئر نÓعإا
ةنجل ليكسشت نع نوبت ديجملا

روتسسدلا ةعجارمل ءاربخلا نم
رهسشأا3 ةلهم اهل ددحو يلاحلا
متي نأا ىلع اهتاحرتقم ميدقتل
ىلع ةيئاهنلا ة˘خ˘سسن˘لا ر˘ير˘م˘ت
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ث ن˘˘مو نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا
اهرارقإل ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا
.ايئاهن

ح.ميلسس



،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا تقر˘˘بأا
فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا ءارد˘م
زوحت ةميلعتب ،نطولا تايلو
،اه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
ةرورسضب اهلÓخ ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ت
ةط˘ق˘ن ى˘ل˘ع ف˘ظو˘م˘لا عÓ˘طا

ةطقنلا ،يوبر˘ت˘لا ءادألا ة˘ح˘ن˘م
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشإا ا˘˘˘˘˘سضيأاو ة˘˘˘˘˘يرادإلا
ن˘م م˘سصخ ل˘ك ن˘ع ف˘ظو˘م˘لا
ةرازو تف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك ،بتار˘˘˘لا
ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

نم يوا˘كسش ةد˘ع ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
ن˘ع عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘م ضضع˘˘ب

تاباقنلا نم مهي˘ل˘ث˘م˘م ق˘ير˘ط
ضضع˘ب ح˘سضو˘˘ت ،ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ماق يتلا ةي˘ف˘سسع˘ت˘لا تارار˘ق˘لا
تاسسسسؤوملا يريدم ضضعب اهب
نم تا˘عا˘ط˘ت˘قا ن˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ة˘˘˘˘يدودر˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو بتاور
م˘˘˘هرا˘˘˘ع˘˘˘سشإا نود ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسألا
.مسصخلاب

د˘˘ب˘˘ع ر˘˘˘مأا د˘˘˘ق نا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
ةيبرتلا ريزو ،دبا˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا
رهسش ةياد˘ب ،ق˘با˘سسلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نا˘مر˘ح˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘˘سسيد
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘بر˘˘سضم˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘˘سسألا
ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘˘طألا
نم (يوناث ،طسسوتم ،يئادتبإا)

يوبرتلا ءادألا نيسسحت ةحنم
ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لاو
نم مسصخلاو ،9102 نم عبارلا

يف اذه ،ةدحاو ةعفد مهبتاور
ة˘سصا˘خ نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘˘ك تقو
نورظ˘ت˘ن˘ي ،ي˘ئاد˘ت˘بإلا ةذ˘تا˘سسأا

ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح
عورسشلاو ةئدهتلا ىلإا ءوجللا

ةباجت˘سسلا ي˘ف ا˘ي˘ج˘يرد˘ت و˘لو
،ة˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنل
.ةيوق ةعفسصب اوأاجافيل

تعد ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ةيبرتلا ءاردم ةيسصولا ةرازولا
30/60 ة˘ير˘˘ملا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا˘˘ب

يتلاو هنم201 ةداملا اميسسل
مييقتلا ةطقن غيلبت ىلع ضصنت
عÓطÓل ينعملا فظوملا ىلإا

مهتمزلأا امك ،اهيلع ءاسضمإلاو
ة˘ي˘م˘سسلا م˘ئاو˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ب
مسصخلاب نيين˘ع˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل
ى˘ل˘ع بتاور˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا

ة˘ق˘فر˘م ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
تارا˘ع˘سشإاو تارا˘سسف˘ت˘˘سسلا˘˘ب
.مسصخلا

هنأا ةيبرتلا ةرازو تحسضوأاو
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ةذ˘˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘ي
نأاسشب تا˘م˘ل˘ظ˘ت˘لاو يوا˘كسشلا
ة˘˘يرادإلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘لإا كلذ

ةسصتخملا ءاسضعألا ةيواسستملا
لسصفلاو رظنلل نأاسشلا اذه يف
.اهيف

ثدحلا4 3462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يفناج81تبصسلا

watan@essalamonline.com

ةذتاصسألا ةيدودرم حنمو بتاور نم يئاوصشعلا مصصÿا ىلع اومدقأا نيذلا ةصصاخ

تاشسشسؤؤŸا ءاردم هجو ‘ جاج◊ا فيشس رهششي ةيبÎلا ريزو
«ÚفشسعتŸا» ةيؤبÎلا

عاطقلا سسأار ىلع هيقباشس ءاطخأا لك حيحشصت ىلع لوألا ريزؤلا نم رمأاب مزاع طؤعاجوأا

ـه.داوج

راوطألا يف ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ءاردم هجو يف جاجحلا فيصس ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعاجوا دـمحم رهصشأا
تارارق ذاختا ىلع ،نطولا ربع مهنم تارصشعلا مادقإا ةيفلخ ىلع (يوناثلا ،طصسوتملا ،يئادتبإلا) ةثÓثلا
راطإا يف جردنت ةوطخ يف ،ةذتاصسألا ةيدودرم حنمو بتاور نم «ةيئاوصشعلا» تاعاطتقلا اهزربأا «ةيفصسعت»

تاميلعتب Óمع كلذو ،هيقباصس ءاطخأا لك حيحصصت ىلع ،صساصسحلا عاطقلا اذه صسأار ىلع ديدجلا دفاولا مزع
لكو ةيطارقوريبلا ةحفاكم تاءارجإل تارازولا لك ذيفنت ةرورصضب ،ةلئاقلا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

.ةينوناقلا ريغ تارارقلا

يف ةيسسنرفلا ةرافسسلا تنلعأا
ج˘ما˘نر˘ب قÓ˘طإا ن˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ضسافورب يتاسسسسؤوم˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
ةرازو ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب ،«+ضس»
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا

ةلكيهم عيراسشم زاجنإا لجأا نم
ماعلا عاطقلا تاطاسشن ةنرسصعل
.هميظنتو

ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا ترا˘˘˘سشأاو
عقاوم ربع ةيمسسرلا اهتحفسص
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ل˘˘˘˘جأا ر˘˘˘˘خآا نأا «كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ف»
ع˘م ل˘سصاو˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل
،0202 يرفيف32 وه ةرافسسلا

هذه نأا هسسفن ردسصملا فاسضاو
جمانربلل ةوعدلا قبسست ةوطخلا
ضسرام9 ي˘ف هد˘ق˘ع رر˘˘ق˘˘م˘˘لا

ل˘ي˘ه˘سست ى˘لإا فد˘˘ه˘˘تو ،0202
ع˘يرا˘سشم˘ل كر˘ت˘˘سشم˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘سشلا
ةيرئازجلاو ةيسسنرفلا ةيمومعلا
ضسا˘˘فور˘˘ب ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف

ذيفنتب جمانربلا حمسسيو.«+ضس»
ثيد˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه ع˘˘يرا˘˘سشم
ىلع ،ماعلا عاطقلا يف ةطسشنألا

نم ،طسسوت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا ي˘ب˘نا˘ج
كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
رفويسسو ،ةرافسسلا نايب بسسحب
تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
،ةر˘ب˘خ˘لا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ديد˘ح˘ت ن˘كم˘م˘لا ن˘م ل˘ع˘ج˘يو
فلتخم اهذفنت يتلا تايولوألا
.ةينعملا تارازولا

ح.نيدلا رمق

ريزو  يرومرم نسسح ىقتلا
ةيديلقتلا ةعان˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا

يناطمر دياز ،يلئاعلا لمعلاو
ةينطولا ةيداحتÓل ماعلا نيمألا
ة˘حا˘ي˘سسلاو ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
بتكملا ءاسضعأا ضضعبب اقوفرم
ءاق˘ل ي˘ف ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةم˘ها˘سسم˘لا ل˘جأا ن˘م يروا˘سشت
.ةحايسسلا عاطق ريوطت يف

رئاز˘ج˘لا نأا˘ب ،يرو˘مر˘م د˘كأا
نهارلا تقولا يف ةلحرم ضشيعت
ةداجلا ةيسسايسسلا ةدارإلاب زيمتت
ةيروهمجلا ضسيئر اهيلوي يتلا

ىلإا لوخدلل دادعتسسلا لظ يف
،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا م˘لا˘˘ع
ة˘ي˘م˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘سشو
عم˘ت˘ج˘م˘لا فا˘ي˘طأا ل˘ك كار˘سشإا
ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا ن˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
نود عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ءا˘سصقإا لو ضشي˘م˘˘ه˘˘ت
فدهب ديد˘ج ي˘ق˘فاو˘ت ى˘ع˘سسم
هتمهاسسمو عاطقلاب ضضو˘ه˘ن˘لا
داسصتقلا لي˘خاد˘م ع˘يو˘ن˘ت ي˘ف
.ةيمومعلا ةنيز˘خ˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

ني˘مألا ن˘سسح˘ت˘سسا ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
لامعل ةينطولا ةيداحتÓل ماعلا
و˘ل˘ث˘م˘مو ة˘حا˘ي˘سسلاو ةرا˘ج˘ت˘˘لا
ىلع ةرازولا حاتفنا ةيداحتلا
عسضو يف مكارسشاو لامعلا ءارآا
عاطقب ضضوهنلل ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا

روا˘سشت˘لا ج˘ه˘ن˘م ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عاو
ضضرغب ىؤورلا لدابتو راوحلاو
ام˘ك ،ة˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت
ايوسس لمعلل مهدادعتسسا اودكأا

.ىغتبملا اذه غولبل ةرازولا عم
ح.نيدلا رمق

نم فلأا09 نم ديزأا دسشان
ضضورق نم نوديفتسسم بابسش
ي˘نا˘˘ع˘˘ت «كا˘˘ن˘˘ك»و «جا˘˘سسنوأا»
ةيلام تابو˘ع˘سص م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م
دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر ،ةقناخ
حسسمو لخدتلا ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ة˘سسارد وأا ،م˘ه˘˘نو˘˘يد ن˘˘م ءز˘˘ج
ةداعإا نم مهنيكم˘تو م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
امإا لفكتي يذلا كنبلل داتعلا
.هنهر وأا هعيبب

ضسيئر ،ةكنط ضضاير حسضوأا
نيرمثتسسملل ين˘طو˘لا دا˘ح˘تإلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سضو نأا ،با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا
ه˘˘با˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

بسسح فلتخت ةيلام تابوعسص
ل˘ك ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخو ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
˘ما˘ح˘قإا مد˘ع بج˘يو ،ة˘سسسسؤو˘م
ةناخ يف تاسسسسؤوملا هذه ةفاك
يعا˘م˘ج م˘كح قÓ˘طإاو ةد˘حاو
ة˘سسارد بج˘ي ا˘م˘˘نإاو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةلاح تاسسسسؤوملا هذه ةيعسضو
تاحيرسصت يف فاسضأاو ،ةلاحب

نأا ،ضسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ة˘جا˘ح˘ب تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
ر˘ب˘ع ا˘˘ه˘˘عور˘˘سشم ة˘˘ع˘˘سسو˘˘ت˘˘ل
ضضرقلا عيسسوت ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت

ضضعب امأا كنبلا ىوتسسم ىلع
ي˘˘ه˘˘ف ىر˘˘خألا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ع˘فد˘لا لا˘جآا د˘يد˘م˘ت˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب

تايسصوتلاب مازت˘للا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ناو ق˘˘ب˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
ةموكحلا تاءاقل يف ةموكحلا

لÓخ نم ةيروهمجلا ةلو عم
ىلإا ضضرقلا ديدسست لاجأا ديدمت
ضضع˘ب نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ن˘˘سس02
ه˘ب˘سسح ىر˘خألا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةداعتسساو نويدلا حسسمل ةجاحب
بلاطو ،كنبلا لبق نم داتعلا
د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ
لم˘ع˘لا ر˘يزوو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
هذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
جورخلل ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
ءامد خسض اهنأاسش نم تارارقب

ةريغسصلا تاسسسسؤوم˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
ضسيئر زر˘بأا ا˘م˘ك.ةطسسوتملاو
نيرمثتسسملل ين˘طو˘لا دا˘ح˘تإلا
حسسمو ءاغلإا بلطم نأا ،بابسشلا
ر˘ي˘غ «جا˘سسنوأا» با˘ب˘˘سش نو˘˘يد
فر˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك حور˘˘ط˘˘م
تاسسسسؤوملا ناو ةسصاخ ،نهارلا
ة˘ق˘فار˘مو ةد˘عا˘سسم˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
اهريرحت وأا طاسشنلا ةلسصاومل
نع اديعب نجسسلا ريسصم نم
ل ي˘ت˘لا ة˘يو˘ب˘ع˘سشلا تارار˘ق˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا با˘ح˘سصأا مد˘خ˘ت
دا˘سصت˘قلا لو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا لو
.ينطولا

ز -نيدلا لامج

˘˘ما˘˘خ˘˘لا را˘˘ع˘˘˘سسأا تر˘˘˘سسخ
(د˘نÓ˘ب ءار˘ح˘سص) ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تارلود7 ة˘ع˘ب˘سس ي˘لاو˘˘ح
تغ˘˘ل˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،9102 ة˘˘ن˘˘سس
،ل˘ي˘مر˘ب˘˘ل˘˘ل رلود94.46
ي˘˘ف بل˘˘ط˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت بب˘˘سسب
ا˘م˘ي˘سس ل ة˘ي˘لود˘˘لا قاو˘˘سسألا
.ةيراجتلا برحلا ريثأات تحت

ير˘ه˘سشلا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘سضوأا
ناد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘خألا
نأا ،(بيبوأا) طفنلل ةردسصملا
را˘ع˘سسأل يو˘ن˘˘سسلا لد˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘م ل˘ق˘ت˘نإا ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘خ˘لا

ةنسس ليمربلل رلود44.17
رلود94.46 ى˘˘˘˘˘لإا ،8102
ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست يأا ،9102 ة˘ن˘˘سس
رلود59.6 ـب ضضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا
متيو ،ةئاملاب27.9‐ ليمربلل
يرئازجلا ماخلا رعسس ديدحت
ماخلاو تنربلا راعسسأل اقفو
لا˘م˘سشلا ر˘ح˘ب˘˘ل ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا
،ندنل ة˘سصرو˘ب ي˘ف ر˘ع˘سسم˘لا
ة˘ي˘ئا˘يز˘ي˘ف˘لا ه˘تاز˘ي˘م˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
اهلسضفي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلاو
،ريركت˘لا تا˘ب˘كر˘م با˘ح˘سصأا

د˘˘نÓ˘˘ب ءار˘˘ح˘˘سص ما˘˘خ نا˘˘كو
ةنسس ارعسس ىلعأا ماخ ضسداسس
ي˘˘لو˘˘غ˘˘نلا د˘˘ع˘˘ب9102
رلود11.66 ـب لو˘سسار˘ي˘˘ج
يئاوتسسلا ينيغلاو ليمربلل
رلود47.56 ـب ور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فاز
ـب تيل ي˘نو˘ب ير˘ي˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو
ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل ،رلود56.36
ـب تيل بر˘˘˘˘ع يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا

ي˘تارا˘˘ملاو ،رلود69.46
رلود27.46 ـب نا˘˘˘˘برو˘˘˘˘م
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خو ،ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
طفنلا رع˘سس ع˘ف˘ترا ر˘ب˘م˘سسيد
لسصيل رلود42.4 يرئازجلا
ليمرب˘ل˘ل رلود01.86 ى˘˘لا

ي˘˘˘ف رلود69.36 ل˘با˘ق˘م
هذ˘ه دو˘ع˘تو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘˘ه˘˘سش
ىلا (ةئ˘م˘لا˘ب6.6+) ةدا˘يز˘˘لا
هنع ريبعتلا مت يذلا لؤوافتلا
قافا ضصوسصخب9102 ةنسس
بقع طفنلا قوسس تايسساسسا

نيب ةيراجتلا تارتوتلا ءوده
ةيكيرملا ةدحتملا تايلولا

دو˘ه˘ج ة˘ل˘سصاو˘مو ن˘˘ي˘˘سصلاو
ىلا ةيمارلا اهئافلحو بيبوألا
.قوسسلا رارقتسسا

بيبوألا ر˘ير˘ق˘ت را˘سشأا ا˘م˘ك
غ˘ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا نأا ى˘˘لإا

ايموي ليمرب نو˘ي˘ل˘م320.1
ـب ردق عجارتب ،9102 ةنسس
ة˘نرا˘ق˘م ل˘ي˘مر˘ب000.71
،8102 ةنسسل جاتنإلا لدعمب
را˘ع˘سسأا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا فا˘˘سضأاو
ط˘غ˘سضل تسضر˘ع˘ت لور˘ت˘ب˘˘لا

عاز˘ن˘لا بب˘سسب ة˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ
تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ىدأا يذلا نيسصلاو ةدحتملا
دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا فا˘˘˘ع˘˘˘˘سضإا ى˘˘˘˘لإا
ديازت ةريتو ؤوطابتو يملاعلا
ة˘ن˘سس لور˘ت˘ب˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا

9102.
ةنسس تاعقوت ضصوسصخبو

ةدايز بيبولا عقوتت ،0202
ةبسسنب طفنلا ىلع بلطلا يف
ايموي لي˘مر˘ب نو˘ي˘ل˘م41.0
ر˘ه˘سشلا تار˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
نا رظتنم˘لا ن˘مو ،مر˘سصن˘م˘لا
ىلا بلطلا يف ةدايزلا لسصت
،ايموي ليمر˘ب نو˘ي˘ل˘م22.1
بل˘ط˘لا ل˘˘ج˘˘سسي˘˘سس ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
نم ةدايز يملاعلا يلامجلا

ايموي ليمرب نو˘ي˘ل˘م77.99
89.001 ى˘˘لا9102 ة˘ن˘سس
.0202 ةنسس ليمرب نويلم

ز -نيدلا لامج

اهتيعصضو ةيوصستل تاحرتقم3 اهباحصصأا مدق اهنم فلأا09

ةشسلفملا «كانك»و «جاشسنوأا» تاشسشسؤؤم
نؤبت سسيئرلا ثيغتشست

9102 لÓخ هيلع بلطلا عجارت ببصسب
ةيملاعلا قؤشسلا يف تارلود7 رشسخي يرئازجلا لورتبلا

«+صس صسافورب» يتاصسصسؤوŸا جمانÈلا Èع

هتاميظنتو ماعلا عاطقلا ةنرشصعل ةيشسنرف ةيرئازج ةكارشش

مهطاصشن صضÎعت يتلا لكاصشŸاو ليقارعلا ثحبل Úيعامتجلا ءاكرصشلا يلث‡ ىقتلإا

يحايشسلا عاطقلا سشاعنإا جمانرب ‘ عرششي يرؤمرم

بيبانألا نم نط0053 تهجو
لوغنأا وحن ةينوزلحلا

ديدح ردشصت رئازجلا
ايناطيرب ىلإا ءانبلا
بلصصلاو ديدحلا بكرم هجتي
ريدصصتل نارهوب «يلايصسوت»
ءانبلا ديدح نم انط0503
قيرط نع ،ايناطيرب ىلإا

ةيلمع يف ،مناغتصسم ءانيم
اهعون نم ىلوألا ربتعت
-يكرتلا بكرملل ةبصسنلاب
.0202 ةنصس يف يرئازجلا

ريدم ،يزمر يزع دكأاو
ةعباتمو ةيجراخلا ةراجتلا
هنأا ،«يلايصسوت»ـل تارامثتصسلا
يتلا ةلومحلا هذه لقن متيصس
ريدصصت تايلمع ىلوأا صصخت
ةيراجلا ةنصسلا مصسرب بكرملل

اهلوط لصصي ةرخاب نتم ىلع
يف راصشأاو ،رتم001 ىلإا

اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ريصست نحصشلا ةيلمع نأا ،صسمأا

ذاختا عم ةديج فورظ يف
كلذ يف امب تاءارجإلا عيمج

نأا ىلع يكيتصسجوللا بناجلا
ءانيم وحن ةرخابلا قلطنت
ةدحتملا ةكلمملاب «صسانريصش»
تاذ فاصضأاو ،تبصسلا مويلا
ةياهن عم متيصس هنأا ثدحتملا
005.3 ريدصصت يراجلا رهصشلا

ةينوزلحلا بيبانألا نم نط
ءانيم نم اقÓطنا لوغنأا وحن
.اصضيأا مناغتصسم
يذلا «يلايصسوت» بكرم ناكو
ماعلا ذنم جاتنإلا يف قلطنا

هعون نم ربكألا نوكيل3102
ةنصسلا ماق دق ،ايقيرفإا يف
فلأا131 ريدصصتب ةمرصصنملا

وحن ءانبلا ديدح نم نط
فلأا57 اهنم لودلا فلتخم

ةدحتملا تايلولا ىلإا نط
ىلإا نط فلأا05و ةيكيرمألا

ديدح نم نط فلآا3و ادنك
نم نط فلأا3و ءانبلا
ىلإا ةينوزلحلا بيبانألا

يئانيم نم اقÓطنا اكيجلب
.مناغتصسمو نارهو

ز -نيدلا لامج



ضسراف لوأا مزÓملا حسضوأا
˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘م ،ي˘˘قلز
ة˘˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘سصتلاو
نيمهتملا فيقوت نأا ،ةنيطنسسق
جوت ،ركذ˘لا ي˘ف˘لا˘سسلا11 ـ˘˘لا
رثكأا قرغتسسا اقمع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ى˘ل˘ع ف˘˘قو ،ر˘˘ه˘˘سشأا4 ن˘˘˘˘م
ضضورق˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب تا˘ب˘عÓ˘ت
باحسصأا اهيلع لسصحت ةيكنب
نود ة˘يودألا ع˘يزو˘ت تا˘كر˘˘سش
.تانامسض ميدقت

،هتاذ ردسصم˘لا ىدا˘ف˘تو اذ˘ه
كو˘ن˘ب˘لا ءا˘م˘˘سسأا ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
،لاحلا ةي˘سضق ي˘ف ة˘طرو˘ت˘م˘لا
مسستت ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه نأا م˘كح˘ب
ىفتكإاو ،«ةري˘ب˘ك ة˘ي˘سسا˘سسح»ـب
دق ةيلمع˘لا ّنأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
يلام غل˘ب˘م رد˘ه ن˘ع تر˘ف˘سسأا

قبسس ام ءوسض ىلعو.مخسض
نيطرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،هر˘كذ
ي˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا
نع ةنيط˘ن˘سسق˘ب ضصسصخ˘ت˘م˘لا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ةءا˘˘˘سسإا ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضق

لامعتسسإاو ريوز˘ت˘لا ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لاو ،روز˘˘˘م˘˘˘لا
ضضور˘ق ل˘كسش ي˘ف تازا˘ي˘ت˘ما

تارا˘ق˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘ق م˘˘ي˘˘خ˘˘سضتو
قح يف ردسص ثيح ،ةنوهرم

.عاديإا رمأا مهنم ةثÓث

watan@essalamonline.com

5 3462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يفناج81تبسسلاثدحلا

يفوتم صصخسش مسساب لاومأا بحسس مهت مهل تهجو

سسبحلاAPC كنبب تاراطإاو ةنتاب ةيدلبب نيفظؤم عاديإا

يلديسصو بيبط اهدوقي

ةشسبتب ةشسؤلهملا سصارقألا جيورت يف ةشصتخم ةيلود ةكبششب ةحاطإلا

ىدل قيقحتلا يسضاق ردسصأا
عوبسسألا ةياهن ،ةن˘تا˘ب ة˘م˘كح˘م
عاد˘يإا˘ب ي˘سضق˘ي ار˘مأا ،ي˘سضا˘م˘لا

مهنيب نم ضصاخسشألا نم ددع
ةيدلبل ةيندملا ةلاحلاب نيفظوم
ةلاكول ني˘ع˘با˘ت ن˘ير˘خآاو ،ة˘ن˘تا˘ب
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضضر˘˘ق˘˘لا

د˘ع˘˘ب ،تقؤو˘˘م˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر
ةيانجب قلعتت م˘ه˘ت˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
يف روزملا لامعت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا

ةنايخ ةحنجو ،ةيمسسر تاررحم
ريغلا ةفسص لاحتنا اذكو ةنامألا
ىلإا دوع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح.
ضضرقلا ريدم اهب مدقت ىوكسش

703 ةلاكو يرئازجلا يبعسشلا
نم غلب˘ي ضصخ˘سش د˘سض ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب
حتفب ماق يذلا ،ةنسس15 رمعلا

كنبلا ضسفن ىدل يكنب باسسح
نمسضتي روزم فلم لامعتسساب
با˘سسح ح˘ت˘ف˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ق˘˘ئا˘˘ثو
بسصل هلا˘م˘ع˘ت˘سسا ة˘ي˘غ˘ب ي˘كن˘ب
د˘عا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘سص ن˘م ضشا˘ع˘م
ضصخ˘˘سشب ضصا˘˘˘خ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

كلذو7102 ةنسس ذنم يفوتم
ن˘م ةروز˘م ق˘ئا˘ثو لا˘م˘ع˘ت˘سسإا˘˘ب
ماق امك ،ةايح ةداهسش61 اهنيب
ةيلاملا غلا˘ب˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج بح˘سسب
ايلامجا ةردقملا ةبعسصلا ةلمعلاب

نيب ةدتمم ةرتف وروأا072.26ـب
د˘ع˘بو ،8102و7102 يت˘ن˘سس
حلاسصم لب˘ق ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘قر˘ف˘لا
ةطرسشلل ةي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
مت ةنتاب ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا
اسصخسش11 طروت ىلإا لسصوتلا

نم يسسيئرلا هيف هبتسشملا ةقفر
نم نيفظومو ءاسسن ثÓث مهنيب
حلاسصم نم نيرخآاو كنبلا ضسفن
ةنتا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا
ةنسس52 نيب ام مهرامعأا حوارتت
. ةنسس36و

أا.يئامهم

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘˘ق تحا˘˘˘˘طأا
ةسسبتب ةزنولا ةرئاد نمأل ةعباتلا
ة˘كب˘سشب ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف
،بيبطو يلديسص اهدوقي ةينطو
عي˘ب ة˘يا˘ن˘ج ي˘ف ا˘هدار˘فأا طرو˘ت
ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملا

.ةعورسشم
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسإا
ةيمارجإا ةعومجم دوجوب ديفت
ضصارقألا جيور˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
تاداهسش قيرط نع ةسسولهملا

اهيف طروتم ،ة˘هو˘ب˘سشم ة˘ي˘ب˘ط
ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘م ضصا˘خ˘سشأا01
،يبط هبسشلاو ي˘ب˘ط˘لا لا˘ج˘م˘لا

د˘حأا˘ب ي˘لد˘˘ي˘˘سص م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ن˘م تب˘ث ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يلو˘لا

ةنسس لÓخ همايق قيقحتلا لÓخ

نم ربتعم ددع فرسصب9102
لÓخ نم ةسسولهملا ضصارقألا

تمسض ةروزم ةيبط تافسصو
ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ة˘ب˘ل˘ع6172
ددعك اسسولهم اسصرق069261
يوتحت ةبلع421 اهنم ،يلامجإا

ةفسصو نود اسصرق0447 ىلع
245 ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ريغ ةقيرط˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب م˘ت ا˘سصر˘ق
4721 زج˘ح م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘عر˘سش
.ةيحÓسصلا ةيهتنم ءاود ةبلع

ماع بيبط فيقوت متو اذه
ةيبط ة˘ف˘سصو39 ح˘ن˘م˘ب ما˘˘ق
ةيلقع تار˘ثؤو˘م ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
لامعتسساب ةينوناق ريغ ةقيرطب
جراخ ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘سصوو ما˘ت˘خأا
7 فيقوت مت امك ،لمعلا تاقوأا
ةيلوب نيميقم نيرخآا ضصاخسشأا

هذه يف مهطروت تبث ةرواجم
قيقحت حتف مت هيلعو ،ةيسضقلا

ةيوه ديدحت نع رفسسأا قمعم
مهيف هبتسشملاو نيطروتملا لك
قيقحتلا ةمذ ىل˘ع م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
مامتإا دعب متيل ةرواجم تايلو
ميدقت ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا فار˘˘طألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا تا˘ن˘يو˘ع˘لا
هرودب موقيل قيق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
5 عاديإاب يسضقي رمأا رادسصإاب
ا˘م˘ي˘ف تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا م˘ه˘ن˘˘م
ة˘با˘قر˘لا ن˘م نو˘قا˘ب˘لا دا˘ف˘˘ت˘˘سسإا
.ةيئاسضقلا

تاديبع بيطلا

ضسمأا لوأا ءا˘˘سسم تل˘˘سشت˘˘نا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ع˘قو ل˘ف˘ط ة˘˘ث˘˘ج ،ف˘˘ل˘˘سشلا˘˘ب
ةينسسحلا يحب ةي˘ئا˘م ة˘كر˘ب˘ب

ة˘ه˘˘ج ن˘˘م.نيرت˘م ا˘ه˘ق˘م˘ع
فسصنلا لÓخ تلجسس ،ىرخأا

ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش ن˘˘˘م لوألا
اسصخسش03 ةا˘فو ،يرا˘˘ج˘˘لا
قانتخلا ىلإا مهسضرعت ةجيتن
نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغب
ةئفدتلا ةزهجأا نم برسستملا

ذاقنإا مت اميف ،ءاملا نيخسستو

نم اسصخ˘سش072 ن˘م د˘˘يزأا
هذه ةجي˘ت˘ن د˘كؤو˘م˘لا تو˘م˘لا
تفر˘ع ا˘م˘ي˘˘ف ،تا˘˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘خلا
541 عرسصم ةطرافلا ةنسسلا
.نيرخآا0002 ذاقنإاو اسصخسش

ب.ميرك

0202 ةيادب ذنم اسصخسش03 ةايحب يدوي تماسصلا لتاقلا
فلششلاب ةيئام ةكرب نم لفط ةثج لاششتنا

ةيدملا يف نييباهرإÓل ئباخم6 ريمدت

تاعامجلل معد رشصانع3 فيقؤت
سسادرمؤبو ةشسبتب ةيباهرإلا

ةياجب لحاؤشس ةلابق ايناركأا اراحب ذقنت ةيرئازجلا ةيرحبلا
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا

،لوألا ضسمأا ،يبعسشلا ينطولا
3 ،ضسادرموبو ةسسبت نم لكب

تا˘عا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘عد ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ترمدو تفسشك اميف ،ةيباهرإلا

ثحب ةيلمع رثإا ىرخأا ةزرفم
ناريخوب داو ةقطنمب طيسشمتو
ئباخم6 ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
.نييباهرإÓل

ضسرح طبسض ،ىرخأا ةهج نم
56 نا˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

،جلاعملا فيكلا نم امارغوليك
كردلا رسصانع فقوأا نيح يف
ةقرفتم تايلمع لÓخ ينطولا
رجات11 ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن˘˘˘ب
52.9 م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م
0001و «ة˘ل˘طز» مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
.ضسولهم ضصرق

ةكرتسشم زرافم تفقوأا امك
لكب يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
،يداولاو ةيادرغو ةركسسب نم
47831 تزجحو ضصاخسشأا4
ةبلع6531و ،اسسولهم اسصرق
ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘يودألا ن˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓسسلا» تملسست ضسمأا لوأا اهل
زرافم تفقوأاو اذه ،هنم ةخسسن

لكب يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
ي˘جا˘ب جر˘˘بو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ن˘˘م
تطبسضو ضصاخسشأا3 ،راتخم
قراطم5 ،ايئابرهك ادلوم61
نع ف˘سشك يزا˘ه˘جو ،ط˘غ˘سض
.نداعملا

لحاوسسلا ضسارح طبحأاو اذه
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو نار˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
،ةد˘كي˘كسس ،ة˘با˘ن˘ع ،تن˘سشو˘م˘ت
ريغ ةرجه تلوا˘ح˘م ،ة˘لا˘ق˘لاو
اوناك ا˘سصخ˘سش59ـل ةي˘عر˘سش
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
62 فيقوت مت نيح يف ،عنسصلا

ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘˘م
ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
ة˘ما˘ع˘ن˘لا ،نا˘سسم˘ل˘˘ت ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
.فراطلاو

ةيناسسنإلا اهماهم راطإا يفو
،ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن˘ل ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإاو
ذا˘ق˘˘نإاو ثح˘˘ب ةد˘˘حو تن˘˘كم˘˘ت
ذاقنإا نم ةيرحبلا انتاوقل ةعبات
ةيناركأا ةيسسنج نم ةيبنجأا ةيعر
ةجر˘ح ة˘ي˘ح˘سص ة˘لا˘ح ي˘ف نا˘ك
ةلابق يراجت براق نتم ىلع
هؤوÓجإا مت ثيح ،ةياجب لحاوسس
يقلتل ةنيدملا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا
.جÓعلا

ط.ةراسص

د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ف˘˘˘سشك
ةمكحم نأا ،ح˘لا˘سص نا˘م˘حر˘لا
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ضسيار دار˘م ر˘ئ˘ب
ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م ة˘˘سسل˘˘ج تج˘˘مر˘˘ب
نب ريمسس ،يسسايسسلا طسشانلا
يفناج72 مو˘˘ي ،ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ن˘ع˘م˘لا ّنأا ا˘م˘ل˘˘ع ،يرا˘˘ج˘˘لا

تقؤوملا ضسبحلا نهر دجاوتي
،يسضاملا ربمت˘ب˘سس71 ذ˘ن˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘ب
،ةينطولا ةدحولا˘ب ضسا˘سسم˘لا˘ب
اهنأاسش نم تاروسشنم ضضرعو
.ةينطولا ةدحولاب رارسضإلا

صش.ماهلإا

يسضاملا ربمتبسس71 ذنم تقؤوملا صسبحلا نهر دجاوتي

يراجلا يفناج72 ـلا يف يبرعلا نب ريمشس ةمكاحم

هلجن دسضو هدسض ةحوتفملا داسسفلا اياسضق يف عمسس

قيقحتلا يشضاق مامأا سسابع دلو لامج
دمحمأا يديشس ةمكحمب

،ركسسعم ةمكحم تردسصأا
ي˘˘˘سضق˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘كح ضسمأا لوأا
5 ةد˘˘م˘˘ل ن˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب
ضسي˘˘˘ئر ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
دراو˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
تتبث ،يزي˘ت ةر˘ئاد˘ل ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا
لÓغتسسإا ءوسس مهت هقح يف
ري˘غ ة˘يز˘م بل˘طو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

لواقم نم (ةوسشر) ةقحتسسم
د˘˘سض ىو˘˘˘كسش عاد˘˘˘يإا˘˘˘ب ما˘˘˘ق
.نمألا حلاسصم مامأا مهتملا

م˘سسق˘لا ضسي˘ئر بل˘˘طو اذ˘˘ه
ةرئادل ةيئاملا دراوملل يعرفلا
ي˘˘ف درو ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،يز˘˘ي˘˘˘ت
غ˘ل˘ب˘م ،ىو˘كسشلا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
،لواقملا نم رانيد فلأا002
تاءار˘˘جإا ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م
دحأا لاي˘ح ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست
،ةيلحملا ةيومنتلا ع˘يرا˘سشم˘لا

غلبملا ىلع روثعلا مت ثيح
.فظوملا بتكم يف

ع.لÓب

د˘لو لا˘م˘ج ضسمأا لوأا ل˘ث˘˘م
قبسسألا ماعلا نيمألا ،ضسابع
،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
ةفرغلاب قيقحتلا يسضاق مامأا
يئازج˘لا بط˘ق˘لا˘ب ،ة˘سسدا˘سسلا
يديسس ةمكحمب ضصسصختملا
،ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا
داسسف˘لا ا˘يا˘سضق ي˘ف ه˘عا˘م˘سسل
.هلجن دسضو هدسض ةحوتفملا

ضسا˘ب˘ع د˘لو بل˘ج م˘تو اذ˘˘ه
نم ةيبا˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م

ةعباتلا ثاحبألا ةليسصف فرط
،ديدجلا بابل ينطولا كردلل
ي˘˘سضا˘˘ق بل˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع ًءا˘˘˘ن˘˘˘ب
مت ،ىرخأا ةهج نم.قيقحتلا

نم رفوت امل اقفو مايأا4 ذنم
ماعلا نيمألا لقن ،تامولعم
ن˘˘م ،«نÓ˘˘فألا» ـل ،ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا
ضشارحلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا
ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن
.ةعيلقلاب

ح.ماسستبإا

فرسشأا لواقمل ةيداملا ةيعسضولا ةيوسست لباقم
يزيت ةرئادب يومنت عورسشم ىلع

ركشسعمب ةؤششر ىقلت فظؤمل انجشس تاؤنشس5

نويراقع ءاÈخو ةيودأا عيزوت تاكرسش باحسصأا اهيف علسض ةيسضقلا

›ام داشسف اياشضق ‘ مهطرؤتل ةنيطنشسق ‘ كؤنب ءاردمو تاراطإا فيقؤت

ط.ةراسص

ةي’و نمأاب ،ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملل ةيلاملاو ةيداسصتق’ا ةقرفلا حلاسصم تفقوأا
هيف علسض ،ريبك يلام داسسف ةيسضق يف مهطروتل كونب ءاردمو تاراطإا مهنيب نم اسصخسش11 ةنيطنسسق

.نويراقع ءاربخو ةيودأا عيزوت تاكرسش باحسصأا اسضيأا

ةليل اهئافتخإا دعب اهيلع رثع
ةلماك

تفتخا ميرم ةلفطلا
فطتخت ملو

لوأا ديمعلا ،يسسود يلÓيج دكأا
ةلفطلا نأا ،ةديعسس ةي’و ةطرسشل
امك فطتخت ملو تفتخإا ،ميرم
لسصاوتلا عقاوم ربع هل جور
قلعتي اميف امأا.يعامتج’ا

لوؤوسسملا فسشك ،ثحبلا ةيلمعب
تاحيرسصت يف ،هتاذ ينمأ’ا

مت هنأا ،صسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحسص
نينطاوملا دحأ’ ويديف لÓغتسسا
يتلا ةقيدحلا طيحمب نيرسضاحلا
يهو ةيبسصلا اهيف تفتخإا

روثعلا نم نكم ام ،اهدلاو ةبحسصب
صصاخسشأا نم ةدعاسسمب ،ميرم ىلع
طيحمب نيدجاوتم اوناك
.ةقيدحلا

ةلئاع نم نوبرقم فسشكو اذه
روثعلا مت يتلا ،ميرم ةلفطلا

،يسضاملا ءاعبرأ’ا حابسص اهيلع
نأا ،ةلماك ةليلل اهئافتخا دعب
اهدلاو ةقفرب تناك ةينعملا

ةي’وب ةيليوج5 ةقيدحب
،ىرخأا ةاتف ةقفر بعلت ةديعسس
تفتخا دلاولا لاغسشنا ةظحل يفو
اهيلع روثعلا متيل ،هينيع مامأا نم
ىلع لزانملا دحأا لخاد اهدعب
رقم نع رتموليك1 يلاوح دعب
.اهتلئاع تيب

يفاوع صسجرن
ةيمك زجحو صصاخسشأا6 فيقوت
غلبمو ذاقنإا تارتسسو نيزنبلا نم
ةبعسصلا ةلمعلا نم

ططخم طابحإا
مناغتشسمب «ةقرحلا» ـل
يرسضحلا نمأ’ا رسصانع طبحأا
ةيديتسسأا ةيدلبل يجراخلا

كردلا ةبيتك دارفأاو ،مناغتسسمب
ريغ ةرجهلل ططخم ،ينطولا
،رحبلا قيرط نع ةيعرسشلا

.ةسسبايلا ىلع صصاخسشأا6 فيقوتو
فيقوت دعب تءاج ةيلمعلا
نم برقلاب نيتهوبسشم نيترايسس
دعبو ،ةيديتسسأا ئطاوسش دحأا

نم ليمارب ىلع رثع امهسشيتفت
(ارتل02 ةعسس) نيزنبلا ةدام
نم يلام غلبمو ،ذاقنإا تارتسسو
.وروأا005 هردق ةيبنجأ’ا ةلمعلا

فيقوت روفلا ىلع مت هيلعو
اوناك نيذلا ةعبرأ’ا مهب هبتسشملا

نيسصخسشو ةرايسسلا هذه نتم ىلع
ةرايسسلا نتم ىلع اناك نيرخآا
نم نوردحني مهعيمجو ،ةيناثلا

ةلواحم ةمهتبو ،نازيلغ ةي’و
ربع ينطولا ميلقإ’ا ةرداغم
مت ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب رحبلا

مامأا ةتسسلا نيفوقوملا ميدقت
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

ب.دلاخ
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ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا ترا˘ثأا
ةموكحلا ضسيئر ناسسل ىلع ةريخألا
نا˘كرأا ضسي˘ئرو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘˘ب

لو˘˘ح ،ي˘˘فا˘˘خو˘˘ك ف˘˘˘ي˘˘˘فأا ه˘˘˘سشي˘˘˘ج
نورعسشي يتلا ة˘يد˘ج˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
يذ˘˘لا ق˘˘ل˘˘ق˘˘لاو ،ن˘˘م˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ب
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘هروا˘˘˘˘سسي
تع˘˘فدو ،ة˘˘سشهد˘˘لاو بار˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسلا
نأا˘سشلا˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ءارو ام يف ثحبلا ىلإا يليئارسسإلا

ىد˘م ة˘فر˘ع˘مو ،تا˘ح˘ير˘سصت˘لا هذ˘ه
تناك اذإا ا˘مو ،ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘حو ا˘ه˘ت˘يد˘ج
ٍقلقو ٍفو˘خو ٍع˘جو ن˘ع Óً˘ع˘ف ر˘ب˘ع˘ت
طقف تسسيل اهنأاو ،يقيقح ٍضسجوتو
ن˘م ٍد˘يز˘م˘ل ة˘ي˘مÓ˘عإا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ضضير˘ح˘ت˘˘لاو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘ح˘˘سشلا
.يكيرمألا
ةموكحلا ضسيئر نم ةلواحم اهنأا وأا
يف تاباختنلا ةكرعم يف اهفيظوتل
طغسضلل ،مداقلا ضسرام رهسش ةيادب

هب لوبقلل نييسسايسسلا ءاقرفلا ىلع
،ٍةكسسامت˘م ٍة˘يو˘ق ٍة˘مو˘كح˘ل ًا˘سسي˘ئر
،اهداعبإاو راطخألا ةحازإا نم نكمتت
نأا ًةسصاخ ،اهطابحإاو اهل يدسصتلاو
،اهعون نم ةديدج تاحيرسصتلا هذه
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ب˘˘سسي م˘˘ل ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لو
يتلا كلت لإا ،ةهباسشم ٌتاحيرسصت
برقلاب ةيركسسعلا تايلمعلا تبكاو
تفو˘خ˘ت ثي˘ح ،بد˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘ب ن˘˘م
بقاوع نم اهريغ نم رثكأا ليئارسسإا

يف ةيلودلا ةحÓملا ديدهت وأا ةلقرع
.هنم ةبيرقلا قطانملاو قيسضملا

نم بارغتسسلاو ةسشهدلا ريثي امم
ضشي˘ج نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
اهيف يدبي يتلا ،ينويهسصلا نايكلا

هنمأا ىلع هق˘ل˘قو ن˘م˘ي˘لا ن˘م ه˘فو˘خ
ةوق˘لا ي˘عد˘ي يذ˘لا و˘هو ،يدو˘جو˘لا

يف ءÓعتسسلاو ز˘ي˘م˘ت˘لاو قو˘ف˘ت˘لاو
ىو˘قألا و˘ه ه˘سشي˘ج نأاو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

نع عافدلاو هتيامح ىلع ردقألاو
،فزن˘ي ٌح˘ير˘ج ن˘م˘ي˘لا نأا ،ه˘ي˘ن˘طاو˘م
رمآاتي ٌدي˘حوو ،م˘ل˘ظ˘ُي ٌف˘ع˘سضت˘سسمو
قراغو همومهب لوغسشم وهف ،هيلع
عو˘ج˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ،ه˘˘ناز˘˘حأا ي˘˘ف
نمو ،يلختلاو ةدحولا نمو ،رقفلاو
ن˘م و˘كسشيو ،نا˘مر˘ح˘لاو را˘˘سصح˘˘لا
م˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘لاو ،ءاد˘˘˘ت˘˘˘علاو تارا˘˘˘غ˘˘˘˘لا

ل˘ت˘ق ي˘ف بب˘˘سست يذ˘˘لا ،ناود˘˘ع˘˘لاو
نييÓملا ديرسشتو ،هئانبأا نم فلآلا

دÓبلا ناودعلا رمد نأا دعب ،هلهأا نم
ي˘نا˘ب˘م˘˘لا مد˘˘هو نار˘˘م˘˘ع˘˘لا بر˘˘خو
دÓبلا كر˘تو ،تا˘سسسسؤو˘م˘لا ضضو˘قو
ن˘ي˘با˘سصمو ى˘حر˘ج دا˘ب˘ع˘لاو ًا˘˘با˘˘ب˘˘ي
دلبلا وهو ،نيدهطسضمو نيبذعمو
هيف ريسسي ًا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ًا˘ن˘مآا نا˘ك يذ˘لا
تومرسضح ىتح ءاعنسص نم بكارلا

ى˘ل˘˘ع بئذ˘˘لاو ه˘˘ل˘˘لا لإا ى˘˘سشخ˘˘ي ل
.همنغ
زيهجتلا ُرهاظم ني˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لا˘ه
،ة˘ن˘ي˘م˘ي˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا تارا˘˘ع˘˘سشو
ةمواقملا خيراوسص مازح نأا اوكردأاو
قانخلا ق˘ب˘ط˘ي دا˘كيو ،م˘ه˘ب ط˘ي˘ح˘ي

ذإا ،فلتخي نميلا مازح نكلو ،مهيلع
ًا˘ق˘نا˘خو ،ًا˘م˘لؤو˘مو ًا˘ع˘جو˘م نو˘كي˘سس

با˘ب ي˘ف نو˘م˘كح˘ت˘ي م˘ه˘ف ،Óً˘˘تا˘˘قو
ىلإا نايكلا ةباوب وه يذلا ،بدنملا
يذلا ،يدنهلا طيحملاو برعلا رحب
ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘˘كلا ه˘˘ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي
ه˘ي˘ف ئ˘˘سشن˘˘يو ،ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا ه˘˘برا˘˘ج˘˘ت
ههايم بوجتو ،ةيركسسعلا هتاناسسرت
هقامعأا يف ضصوغتو ،ةيبرحلا هنفسس
اهب ددهت يت˘لا ،ة˘يوو˘ن˘لا ه˘تا˘سصاو˘غ
رهظتو ،يمÓسسإلاو يبرعلا ملاعلا
ةهجل يعونلا ا˘ه˘قو˘ف˘ت ا˘ه˘ت˘ط˘سساو˘ب
ة˘ي˘خورا˘سصلاو ة˘يوو˘ن˘لا تا˘بر˘˘سضلا
،ةيماقتنلاو ةيقابت˘سسلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

باب ي˘ف ن˘ي˘م˘كح˘ت˘م˘لا نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
ن˘ع نا˘ي˘كلا نو˘ل˘سصف˘ي˘سس بد˘ن˘م˘˘لا
ر˘ح˘ب ن˘ع ه˘نو˘لز˘ع˘ي˘سسو ،ه˘ت˘نا˘˘سسر˘˘ت
هنوعنميسس امك ،هتاسصاوغو برعلا

ايقيرفأا قرسش لود عم لسصاوتلا نم
ٍتا˘˘˘قÓ˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ن˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ح˘ل˘سسألا˘ب ا˘هدوزو ،ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا

ة˘˘عارز˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو تاد˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
.اهريغو ةعانسصلاو
ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ئ˘˘ط˘˘خ˘˘ي م˘˘ل
ي˘˘ف او˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘ي م˘˘لو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘فو˘˘خ˘˘˘ت
ناكرأا ضسيئر عدتبي ملو ،مهسسجوت

دقف ،غارفلا نم ه˘تار˘يذ˘ح˘ت م˘ه˘نا˘ي˘ك
،م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع مأا˘˘˘ب خ˘˘˘يراو˘˘˘˘سصلا اوأار
،م˘ه˘ق˘ب˘سست تار˘˘ي˘˘سسم˘˘لا اود˘˘ها˘˘سشو
ا˘ه˘ترد˘ق او˘فر˘عو ا˘هر˘ط˘خ او˘˘كردأاو
م˘ه˘ب˘عرأاو ا˘هر˘مأا م˘ه˘لا˘ه˘ف ،ا˘ه˘ت˘˘قدو
نأا نور˘ي م˘ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘مد˘˘ت
،مهمدخي نميلا يف لاتقلا رارمتسسا

،مهعفني ه˘ي˘ل˘ع ناود˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘مو

،م˘هد˘عا˘˘سست ة˘˘مزألا ر˘˘م˘˘ع ة˘˘لا˘˘طإاو
ه˘بر˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ث˘˘ك ٍفار˘˘طأا طرو˘˘تو
،مهفيخي ىفاعملا نمي˘لا˘ف ،م˘هد˘ي˘ف˘ت
نميلاو ،مهؤووسسي د˘ي˘ع˘سسلا ن˘م˘ي˘لاو
مسشلا هلاجرو ،مهقلقي مواقملا رحلا
نودد˘˘ه˘˘ي نا˘˘ع˘˘ج˘˘˘سشلا ى˘˘˘ما˘˘˘سشن˘˘˘لا

.مهملح نوددبيو مهعورسشم
ع˘ل˘ط˘ت˘ي ة˘يا˘غ˘لا هذ˘هو فد˘ه˘لا اذ˘ه˘ل
ه˘ن˘مأا ةدا˘ع˘ت˘سسا ى˘˘لإا ر˘˘ح˘˘لا ن˘˘م˘˘ي˘˘لا

دوعيل ،هبعسشو هلهأا ةدوعو ،هتدحوو
فرع امك ًاديعسسو ،ناك امك ًادحوم
ٍنمأا يف ًاعيمج هلهأا هيف ضشيعي ،هنع
ٍضسف˘ن ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘طو ٍة˘مÓ˘سسو ،ٍنا˘˘مأاو
كرا˘˘˘˘˘سشي اذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لو ،ٍلا˘˘˘˘˘ب ءود˘˘˘˘˘هو
ل˘ح˘لا ر˘ي˘خأا˘ت ي˘ف نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
نو˘ع˘ج˘سشيو ،ن˘م˘ي˘لا ي˘ف ي˘م˘˘ل˘˘سسلا
ه˘ل˘هأا د˘سض ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

يف Óًعف نوكراسشي مهلعلو ،هبعسشو
،حÓ˘سسلاو ةر˘ب˘خ˘لا˘˘ب ناود˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
نومهاسسيو ،تامولعملاو ةي˘ن˘ق˘ت˘لاو
بيرختو هتاردق ريمدت يف مهسسفنأاب
هتدارإا ميطح˘ت ي˘ف Óً˘مأا ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
.هتياغو هفده نع هلغسشو
دي فك ىلع نميلا رود رسصتقي نل
ةيرح نم اهعنمو ،ةيرحبلا نايكلا
لسصاوتلا وأا ،ةقطنملا يف لاوجتلا

وأا ،ةرسشتنملا ة˘ي˘بر˘ح˘لا ا˘ه˘ع˘ط˘ق ع˘م
لب ،ايقيرفأا ىلإا ةدتمملا هعارد رسسك
ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ةدارإلا ر˘ح˘لا ن˘م˘˘ي˘˘لا نإا
نايكلا فسصقي نأا ىلع ٌرداق رارقلا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا لا˘ح ي˘˘ف ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
،ىدم˘لا ةد˘ي˘ع˘ب خ˘يراو˘سصب ىر˘ب˘كلا

وأا هي˘لإا تل˘سصو وأا ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي ه˘ل˘ع˘ل
ود˘˘˘ع˘˘˘لاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ي˘˘˘سس
ن˘ي˘ي˘ن˘م˘ي˘لا نأا كرد˘ي ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

اذإاو هماهسس يربي يناميلا ضسوقلاك
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا نإاو ،ا˘ه˘ق˘ل˘˘طأا هرا˘˘توأا د˘˘سش
وأا Óًتقم ودعلا نم تلانو تباسصأا
اهلك نون˘سسلا تت˘ب˘ثأا د˘قو ،ه˘ت˘ع˘جوأا

ٌدونج مهنأا ،بيرقلاو ديعبلا اهيسضام
يف ٌربسص ،لسساوب نولتاقمو ٌءادسشأا
يف ٍديدسش ٍضسأاب ُباحسصأاو برحلا
.لاتقلا
ًانيقي كردأا يليئارسسإلا ودعلا نكل
،يرسست ًةديدج ًاحور نميلا يف نأا

،دو˘˘˘˘سسي ًا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ًار˘˘˘˘˘كفو
،اهروذج قمعتت ًةل˘ي˘سصأا ًة˘موا˘ق˘مو
ق˘ح˘لا˘ب حد˘سصيو ،ا˘ه˘تا˘يار و˘ل˘ع˘˘تو
مهلامسسأا مغر نوينمي˘لا˘ف ،ا˘ه˘لا˘جر
اهتحول يتلا مهتانحسسو ةطيسسبلا
بور˘˘ح˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سضأاو ضسم˘˘˘سشلا

اهعوجو ناودعلا اهاذآاو ،كراعملاو
نأا نو˘˘ن˘˘مؤو˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا لإا ،را˘˘سصح˘˘˘لا

يف تسسي˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا م˘ه˘ت˘كر˘ع˘م
ي˘˘ف ي˘˘ه ا˘˘م˘˘نإاو ،ند˘˘عو ءا˘˘ع˘˘ن˘˘سص
ضسد˘ق˘لا لÓ˘˘ت ى˘˘ل˘˘عو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
لتو افيح ئطاوسشو ضسلبان لابجو
،مويلا اذهل ةدعلا نودعي مهو ،بيبأا

ٍناميإاو ٍنيقيو ٍمزعب هل نودعتسسيو
م˘ه˘نأا ًا˘م˘ت˘ح نود˘ق˘ت˘˘ع˘˘يو ،ٍتا˘˘ب˘˘ثو
دلاخلا هللا دعو اذهف ،نورسصتنيسس
ًادونج ىلإا اوسسيل مهو ،ةمألا هذهل
نأا ىلإا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘لو ،ا˘ه˘ي˘ف
.هتمدقمو ضشيجلا ضسأار اونوكي

اَهَفواخم ُريثيوَ ليئارشسإا ُقلقي ُحيرجلا ُنميلا
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د :ملقب

ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘ف˘ل˘م˘لا تد˘˘م˘˘ج
ة˘ل˘ج˘˘ع تف˘˘قو˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا تا˘˘˘˘ماد˘˘˘˘سصلا
بر˘˘ح˘˘لا تع˘˘˘سضوو ،جر˘˘˘حد˘˘˘ت˘˘˘لا
،اهحÓسسب تقلأاو اهرازوأا ةيبزحلا

ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ف تب˘˘˘ح˘˘˘سسو
تكسسو ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا
تم˘˘˘˘˘سصو نو˘˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ن˘˘ع ىراو˘˘تو ،نو˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ن˘˘ع با˘˘غو ،نور˘˘ي˘˘ث˘˘ك را˘˘ظ˘˘نألا
ة˘˘يا˘˘عد Ó˘˘ف ،نورا˘˘ثر˘˘ث ع˘˘˘م˘˘˘سسلا
ذإا ،ةيقÓخأا حئاسضف لو ةيباختنا

ًا˘ع˘ي˘م˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ضسب˘˘ح
ًا˘ب˘قر˘تو ،ًارذ˘حو ًا˘فو˘خ م˘ه˘سسا˘ف˘نأا

م˘ه˘م˘هد˘ي ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ف ،ًارا˘˘ظ˘˘ت˘˘ناو
ديدهت˘لاو ،م˘ه˘ن˘م ر˘ب˘كأا ثد˘ح˘لاو
تلاز ا˘مو ،م˘ه˘ل˘م˘سشي ما˘ق˘˘ت˘˘نلا˘˘ب
ةئداه اهلاح ىلع ةيلخادلا ةهبجلا
اد˘بو ،بسسح˘ت˘ت ًة˘ت˘ما˘سص ،بقر˘ت˘˘ت
م˘ه˘فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘ع نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإلا

نو˘ع˘با˘ت˘ي ،ن˘يد˘حو˘مو ن˘ي˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘م
قار˘ع˘لا ي˘ف ير˘ج˘ي ا˘م ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
تارو˘ط˘ت˘لا نو˘ب˘قار˘يو ،نار˘ه˘طو
،تا˘˘ع˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا دودرو
ضسيباوك ن˘م و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن حار˘ت˘سساو
حازأاو ،مكاحم˘لا ح˘ب˘سشو ءا˘سضق˘لا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ه˘ل˘ها˘˘ك ن˘˘ع
ةينمألا اياسضقلل غرفتو ،ةيمويلا

نظي يتلا ،ةيسسايسسلا تافلملاو
ا˘هر˘ه˘˘ظ ى˘˘ل˘˘عو ح˘˘بر˘˘ي ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘نأا
.بسسكي
اهتيلوؤوسسم ن˘ط˘ن˘سشاو نÓ˘عإا رو˘ف
ضسد˘ق˘لا ق˘ل˘ي˘ف د˘ئا˘ق لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا ن˘˘ع
بئانو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس م˘سسا˘ق لار˘ن˘ج˘لا

يقار˘ع˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا د˘سشح˘لا ضسي˘ئر
ضسيئر عطق ،ضسدنهملا يدهم يبأا

ني˘ما˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘مو˘كح˘لا
بحسسناو ،انيثأا ىلإا هترايز وهاينتن
ي˘نا˘نو˘ي˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا عا˘م˘ت˘جلا ن˘م
ةسشقانمل ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ي˘سصر˘ب˘ق˘لا
داعو ،طسسوتملا رحبلا قرسش طفن

قباسسي ،بقرتي ًا˘ف˘ئا˘خ ٍل˘ج˘ع ى˘ل˘ع
ى˘˘ن˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘مز˘˘˘لا
ةرازو عامت˘جا ضسأار˘ت˘ي˘ل «ها˘ير˘كلا»
نأا لبق ،ناكرألا ةسسائرو برحلا
يلا˘ت˘ف˘ن ر˘غ˘لا ه˘بر˘ح ر˘يزو ط˘ت˘سشي
،تاح˘ير˘سصت˘لاو ف˘قاو˘م˘لا˘ب تن˘ي˘ب
،ر˘يد˘ق˘ت˘لاو ةءار˘ق˘لا ي˘ف ئ˘ط˘˘خ˘˘يو
ءاقلت نم فرسصتيو هبايغ لغتسسيو
ري˘غ ًا˘ق˘م˘حأا ًا˘قر˘خأا ًا˘فر˘سصت ه˘سسف˘ن
ى˘ل˘ع ًا˘ب˘ل˘˘سس ضسكع˘˘ن˘˘ي ٍبو˘˘سسح˘˘م
.ينويهسصلا نايكلا
تب˘سسلا ة˘ل˘ي˘ل ة˘ي˘سسد˘ق ع˘ن˘˘م˘˘ت م˘˘ل
ضسلجم ةوعد نم وهاينتن هراهنو
ر˘˘˘غ˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مألا ه˘˘˘˘ئارزو
لي˘سصا˘ف˘ت ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ،عا˘م˘ت˘جÓ˘ل

،ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تو لا˘ي˘ت˘غلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يف ٍةط˘با˘سض ٍتا˘سسا˘ي˘سس د˘يد˘ح˘تو
يمÓ˘عإلاو ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘ما˘ع˘ت˘لا

تاسسايسسلا ىلع قافتلاو ،اهعم
يركسسعلا لخدتلاو درل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
يرو˘ث˘˘لا ضسر˘˘ح˘˘لا ما˘˘ق لا˘˘ح ي˘˘ف
ةيماقتنا ةبرسض هيجوتب يناريإلا

ل˘˘˘˘˘ك نأا ًة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ ،م˘˘˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘˘سض
تنا˘ك ة˘ي˘نار˘˘يإلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا
ضسرحلاو ضشيجلا مزع ىلإا ريسشت
ةيركسسع ةبرسض ه˘ي˘جو˘ت يرو˘ث˘لا

لاطت ،ةيليئارسسإا ٍفاد˘هأل ة˘ق˘حا˘م
ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لاو ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةماهلا ةيجيتارتسسلاو ةيركسسعلا
ٍرهسشأا ذنم وهاينتنل ادب دقو ،اهيف

ةيناريإلا تاديدهتلا ةيدج ٍةليوط

.اهتروطخو
ًة˘فا˘ك ه˘ئارزو ن˘م و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن بل˘˘ط
يف لخدتلا مدعو تمسصلا مازتلا

م˘ه˘سسف˘نأا ط˘ب˘سضو ،ة˘لأا˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘ت˘˘ملاو م˘˘ه˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘سسمو
،تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لاو تا˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا

نع ةرداسصلا فقاوملاب ءافتكلاو
دق ناكو ،ةموكحلا ةسسائر بتكم
د˘ع˘˘ب ه˘˘ل ٍح˘˘ير˘˘سصت لوأا ي˘˘ف ى˘˘عدا

ٍملع ىلع ناك هنأا لايتغلا ةيلمع
هعلطأا دق ضضيبألا تيبلا نأاو ،اهب

ي˘˘كير˘˘مألا ضشي˘˘ج˘˘لا مز˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مسسا˘ق ي˘نار˘يإلا لار˘ن˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘سصت
نÓعإلاب عرسسأا هنكلو ،يناميلسس
هذ˘ه˘˘ب ه˘˘ل ل˘˘خد ل ه˘˘نا˘˘ي˘˘ك نأا ن˘˘ع
ا˘ه˘ي˘ف  كرا˘سشي م˘ل ه˘نأاو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
رركيل داعو ،ًاذي˘ف˘ن˘ت وأا ًا˘ط˘ي˘ط˘خ˘ت
نم رث˘كأا ي˘ف ا˘ه˘سسف˘ن ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
ةيلوؤوسسم يأا ًايفان ،ةبسسانمو ٍعقوم
ناريإا مايق نم ًافوخ اهنع هنايكل
.ًاماقتناو ًارأاث اهيلع درلاب
در˘لا بسسح˘ت˘ي و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘كي م˘˘ل
ناك لب ،طقف رسشابملا يناريإلا
بازحألاو ىوقلا مايق نم ىسشخي
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا تا˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘لا˘كو˘لا در˘لا˘ب نار˘يإل ة˘ي˘لاو˘م˘˘لا

ا˘ه˘نأا م˘ل˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘لو ،ه˘نا˘ي˘ك ى˘ل˘˘ع
،ةبغرلاو ةردقلا اه˘يد˘ل ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘˘لا ا˘˘هد˘˘ن˘˘عو
،يناريإلا بلطلا ةيبلتل ةيداملاو
ر˘سصم˘ب لا˘˘سصتلا˘˘ب عر˘˘سسأا اذ˘˘ه˘˘ل
ي˘˘م˘˘مألا ثو˘˘ع˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘ط˘˘˘قو
نم مهريغو فونيدÓيم يلوكين
ىوقلا ضضحل ،نييلودلا ءاطسسولا
،درلا مدعل اهعفدو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ءارو رارجنلا ةبغم نم اهريذحتو

ذيف˘ن˘تو ا˘ه˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلاو ،نار˘يإا
يل˘ي˘ئار˘سسإلا در˘لا نأا ذإا ،ا˘ه˘فاد˘هأا

نو˘كي˘سس در˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘م يأا ى˘ل˘ع
.ًاملؤومو ًايسساق
ل˘˘ب˘˘سسلا ل˘˘كب و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن لوا˘˘˘ح
نع هنايكو هسسفنب يأانلا ةنكمملا

نأا ى˘ل˘ع ضصر˘حو ،ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه
ري˘غو ا˘ه˘ن˘م ًا˘ئ˘ير˘ب ه˘سسف˘ن ر˘ه˘ظ˘ي
يتلا ةقيقحلا نكلو ،اهيف ٍطروتم
،اهئافخإا وأا اهراكنإا ىلع ىوقي ل
لب ،اهيف ًاسسيئر ًاكيرسش ناك هنأا
وهف ،اهيلع لوألا ضضرحملا هنإا
نمألا راسشتسسم عفدي ناك يذلا
نوتلو˘ب جرو˘ج ق˘با˘سسلا ي˘مو˘ق˘لا

رثكأا لبق ةمهملا هذهب مايقلا ىلع
ريزو ضضرح يذلا وهو ،ةنسس نم
ليجعتلل ويبموب كيام ةيجراخلا
يأا ىلإا علطتي ناك هنأا كلذ ،اهب

نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘كي˘تا˘مارد ٍل˘˘م˘˘ع
،ةيباخت˘نلا ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ف هد˘عا˘سسي
،ةيوسسأاملا هتأامح نم هلسشتني نأاو
نجسسلاو ةمكاح˘م˘لا ن˘م هذ˘ق˘ن˘يو
ضسرا˘˘م اذ˘˘ه˘˘لو ،هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا
ةرادإلا ىلع طوغسضلا نم ديزملا
ر˘˘˘˘يزو ضصخ˘˘˘˘سشب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مألا

ري˘ف˘سسلا˘ب نا˘ع˘ت˘سساو ،ا˘ه˘ت˘ي˘جرا˘خ
د˘ي˘فاد بي˘˘بأا ل˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘كير˘˘مألا
يد˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا و˘˘˘˘هو ،نا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
زاحنملا نطوتسسملا ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

ضسي˘ئر ع˘˘ن˘˘ق˘˘ي˘˘ل نا˘˘ي˘˘كل˘˘ل ًا˘˘ي˘˘ل˘˘ك
لبق ذيفنتلا ةعرسسب هتيسسامولبد
.ناوألا تاوف
ةيليئار˘سسإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ا˘مأا
ةيكيرمألا ةيلم˘ع˘لا تكرا˘ب ي˘ت˘لا

مهمدخي هنم ضصلختلا نأا تأارو
مهنأاو ،مهنمأا ظفح يف مهاسسيو

ةمداقلا تاونسسلا يف نونوكيسس
ناك يتلا راطخألا نم ٍنمأام يف
لق˘ن˘ب تف˘ت˘كا د˘ق˘ف ،ا˘ه˘ل ط˘ط˘خ˘ي
ة˘ي˘ط˘غ˘تو ،ناد˘ي˘م˘لا ن˘م ةرو˘سصلا
،تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا

لارنجلا ةيسصخسش ىلع تزكرو
ءوسضلا تطلسسو ،يناميلسس مسساق
ح˘ي˘ل˘سست ة˘ه˘ج˘ل ه˘ب ما˘ق ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا باز˘حألاو ىو˘ق˘لا

،نا˘ي˘كل˘ل ة˘ئوا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لاو
طاحأا يذلا لجرلا هنأا ترهظأاو
ن˘˘مٍ م˘˘كح˘˘م ٍقو˘˘ط˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ك
ةددعتملا ة˘ي˘ت˘سسلا˘ب˘لا خ˘يراو˘سصلا
ةوقلا ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لاو تا˘يد˘م˘لا

فارسشإلا يف مهاسس هنأاو ،ةقدلاو
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا بور˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ضشيج دسض ىوق˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ت˘سضا˘خ
دومسصلا نم مه˘ت˘ن˘كمو ،م˘ه˘نا˘ي˘ك
ررسضلا رب˘كأا قا˘ح˘لإاو ل˘ب ،ه˘ما˘مأا
.هب يونعملاو يداملا
د˘ق˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا رو˘ه˘م˘ج˘لا ا˘مأا
هباتناو ،فر˘ع ا˘م˘م ه˘فو˘خ˘ت ىد˘بأا
ه˘با˘سصأاو ،م˘ل˘ع ا˘م˘م ٌد˘يد˘سش ق˘˘ل˘˘ق
،دهاسشو ىأار امم ديدسشلا عزجلا
مهو نأاو ،رطخ يف هنأا كردأا دقف
دق اهيف نوسشيعي اوناك يتلا ةوقلا
ي˘ت˘لا ر˘سصن˘لا ةرو˘˘ط˘˘سسأاو ،دد˘˘ب˘˘ت
ىوق نأاو ،تطقسس دق اهوعنطسصا
،ةردا˘قو ة˘يو˘ق تتا˘˘ب ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا

فاخت لو مهنايك ىسشخت ل اهنأاو
رارقلا ةلقتسسم اهنأاو ،مهسشيج نم
ذفن˘ت د˘عو˘لا ة˘قدا˘سص ،يأار˘لا ةر˘ح
باهت لو ،اهدعوب يفتو اهديعو
رسسك ى˘ل˘ع ةردا˘ق ا˘ه˘نأاو ،ا˘هود˘ع
غيرمتو هتعمسس خي˘ط˘ل˘تو ه˘ت˘ب˘ي˘ه
.بارتلا يف هفنأا

يناميلشس لايتغا رثإا يليئارشسإلا يشسايشسلا باطخلا
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د :ملقب
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ةديدج ةلحرم لخدي نارهوب بلشصلاو ديدحلل يلايشسوت بكرم

ايناطيرب ىلإا ءانبلا ديدح نم انط0503 ريدشصت

هتلئاع نم مقتني ةرشسأا بر ةشصق ليشصافت يوري
ترايتب «لعف ةدر» ناؤنعب ريشصق يئامنيشس مليف جاتنإا ؤحن

تارسضاحملا ةعاقب لسصاوتي
قوسس ةيلوب يرهاوط دوليم
نم ى˘لوألا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ،ضسار˘هأا
باسشلل ي˘ن˘طو˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا
رود» راع˘سش تح˘ت ي˘ها˘كف˘لا
خيسسرت يف ي˘حر˘سسم˘لا ن˘ف˘لا
03 ةكراسشمب ،«ةنطاوملا ميق
تا˘يلو د˘يد˘ع ن˘م ا˘˘ي˘˘ها˘˘كف
.نطولا

،ناجرهم˘لا اذ˘ه ل˘ه˘ت˘سسا د˘قو
يد˘ي˘مو˘ك ضضر˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
ر˘هز˘لاو دو˘˘ع˘˘سسم» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
يل˘ع ل˘ي˘ث˘م˘ت ن˘م «دود˘ق˘م˘لا

ضسار˘˘˘هأا قو˘˘˘سس ن˘˘˘م ي˘˘˘˘سشع
ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م لوا˘˘ن˘˘ت يذ˘˘˘لاو
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا تادا˘˘˘ع
ةقيرطب ضسارعألا˘ب لا˘ف˘ت˘حلا
.ةيهاكف
ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع ه˘فار˘˘سشإا ىد˘˘لو
،ةرهاظتلا هذه قÓطنا ةراسشإا
بئا˘ن ،ة˘لا˘ح˘م ضسي˘˘نأا ح˘˘سضوأا

با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازو˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
دعوملا اذه» نأاب ،ةسضايرلاو
ءا˘˘ط˘˘عإا ا˘˘سسا˘˘سسأا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي
زار˘بإل با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
حور ضسير˘˘كتو م˘˘ه˘˘تا˘˘عاد˘˘بإا
.«بابسشلا ىدل ةسسفانملا

ة˘م˘ل˘كلا تاذ لÓ˘خ فا˘˘سضأاو
رو˘˘˘سضح˘˘˘ب ا˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

د˘يد˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نأاب ،ةباسشلا ةي˘ن˘ف˘لا بهاو˘م˘لا
ح˘م˘سسي˘سس نا˘جر˘ه˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه»
تاربخلا لداب˘تو كا˘كت˘حلا˘ب
عي˘ج˘سشتو ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ن˘ي˘ب
ضشاع˘نإاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا
.«ةيلولاب ةيفاقثلا ةيكرحلا

با˘ب˘سشلا ر˘يد˘˘م˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
ط˘سسا˘ب˘لا د˘ب˘˘ع ،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ةرهاظتلا هذه للختتسس» ،نوع
يتلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تردا˘ب ي˘ت˘لا
اهميظن˘ت ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي
ناويد نم لك عم قيسسنتلاب
ةطبارلاو بابسشلا تاسسسسؤوم
ةيفاقث˘لا ة˘ط˘سشنأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ةقباسسم باب˘سشل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو
ن˘يز˘ئا˘ف˘لا م˘ير˘كت˘ب جو˘ت˘˘ت˘˘سس
ى˘لوألا ثÓ˘˘ث˘˘لا بتار˘˘م˘˘لا˘˘ب

.«ةمدقملا ضضورعلا نسسحأل
فيرعتلا نامسضلو» فاسضأاو
ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
يفاقثلا اهثورو˘مو ة˘يلو˘ل˘ل
تاجرخ ةجمرب اسضيأا تمت
ملاعملا فل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سس
ةيرثألا عقاوملاو ةيخ˘يرا˘ت˘لا
ىلع ةيلولا اهب رخزت يتلا

ةسسيمخ نم لك عقاوم رارغ
.«رودامو

ط دوليم

 ىلوأ’ا ةعبطلا يف ايهاكف03 ةكراششمب
سسارهأا قؤشسب يهاكفلا باششلل ينطو ناجرهم

حÓف و يبرم001 ديفتسسي
بون˘ج˘لا˘ب تا˘يلو ةد˘ع ن˘م
ةيبرت يف ةينيوكت ةرود نم
دا˘˘˘سشرإلا د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘بإلا
يد˘ه˘˘م يد˘˘ي˘˘سس ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لا˘م˘سش م˘ل˘˘ك061)ترقتب
.(ةلقرو
ةرود˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه فد˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘تو
اهرسضحي ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
يداو˘˘˘لاو ة˘˘˘ل˘˘˘قرو تا˘˘˘˘يلو
طاوغألاو ةركسسبو ةيادرغو
عÓ˘˘˘˘˘طإا ى˘˘˘˘˘لإا ،تر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘تو
ةيبرت لاجم ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
فرا˘ع˘م˘لا ضضع˘ب ن˘˘م ل˘˘بإلا

مهل حمسست يتلا ،تاينقتلاو
ةظفاحملاو مهطاسشن ةيقرتب

ةيناويح˘لا ةور˘ث˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
فلكملا حرسص امك ،ةماهلا
ةيمنت ةظفا˘ح˘م˘ب ن˘يو˘كت˘لا˘ب
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع ،ة˘˘ياور˘˘ح˘˘سصلا

.يحلاسص
نوسصتخم ءاقللا اذه رطؤويو
نومدقي نيذلا ،ةحÓفلا يف
ة˘ي˘ع˘سضو حر˘سشل تÓ˘˘خاد˘˘م
لوحو رئازجلاب لبإلا ةيبرت
ل˘˘بإÓ˘˘ل ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ط˘˘م˘˘ن˘˘˘لا
مهل ةسصسصخم˘لا ي˘عار˘م˘لا˘ب
د˘سض ل˘بإلا ح˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘م˘˘هأاو
ضضارمألاو تايليفطلا ضضعب
ارطخ لكسشت يتلا ،ةيناويحلا

ىرج امك ،لبإلا ناعطق ىلع
.هحيسضوت

لÓخ نولخدتملا قرطتي امك
ل˘سصاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةرود˘لا هذ˘ه
ايازملا ىلإا ،نيموي رادم ىلع
ةيناويحلا ةرثلا هذهل ةديدعلا

بيلح˘لا جا˘ت˘نإا ا˘ه˘ن˘م˘سض ن˘م
موحللاو ةي˘جÓ˘ع˘لا هد˘ئاو˘فو
يف اهيلع بلطلا تاب يتلا

،اهربو اسضيأاو رمتسسم ديازت
ر˘يد˘سصت ضصر˘ف ر˘فو˘˘ت اذ˘˘كو
،ل˘بإلا تا˘ج˘ت˘ن˘م تا˘ق˘ت˘˘سشم
ةلي˘سسو ا˘ه˘نو˘ك ى˘ل˘ع Ó˘سضف
.يحايسسلا بذجلل
تارود˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو
جمانرب راطإا يف ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
نيسسحتو ةي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا
يبرمل ةي˘سشي˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا
ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘بإلا
عسضو لÓخ نم ةيوارحسصلا

طاسشن ريوطتل ةعجان ططخ
عفرو يعارملاو لبإلا ةيبرت
ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإا

هذ˘ه˘ب ة˘˘يو˘˘عر˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لاو
.قطانملا

ةينيوكتلا ةرودلا هذه مظنتو
ةيمنت ةظفاح˘م ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘يوار˘ح˘سصلا
ريوطتل ةيماسسلا ةظ˘فا˘ح˘م˘لا
نيو˘كت˘لا ز˘كر˘مو بو˘ه˘سسلا

يديسسب ي˘حÓ˘ف˘لا دا˘سشرإلاو
 .ترقتب يدهم
ل˘بإلا ضسوؤور داد˘ع˘ت فر˘˘عو
ي˘˘ف «ا˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘م» ا˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘˘ت
تايلو˘ب ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا
ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘ت ثي˘˘ح ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

59858) تسسار˘ن˘˘م˘˘ت ة˘˘يلو
فود˘˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘˘يلو م˘˘˘˘ث (ضسأار
راردأاو (ضسأار26555)
يداو˘˘˘˘˘لاو (ضسأار05994)
ة˘˘˘ل˘˘˘قروو (ضسأار00083)
يز˘ي˘˘ل˘˘يإاو (ضسأار85523)
(ضسأار03323)
،(ضسأار02342)راسشبو
ة˘ظ˘فا˘ح˘م تا˘ي˘ط˘ع˘˘م بسسح
قطانملا يفو ةيحÓفلا ةيمنت
.ةلقروب ةيوارحسصلا

سص رداقلا دبع

  لبإ’ا ةيبرت ةبعشش يف
يبرم001 ةدئافل ةينيؤكت ةرود

بؤنجلا تايلو نم حÓفو

وحن ريدشصتلل هجوملا ءانبلا ديدح نم نط0503 ـب ’امجإا ردقت ةلومح نحشش مناغتشسم ءانيم ىوتشسم ىلع ايلاح متي
.بكرملا تاذ نم رداشصم بشسح ،(نارهو قرشش) ةويطبب نئاكلا «يلايشسوت» بلشصلاو ديدحلا بكرم فرط نم جتنملاو ايناطيرب

ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سس» ة˘˘سسسسؤو˘˘م عر˘˘سشت˘˘˘سس
مليف جاتنإا يف ترايتل «بابسشلا
ناونعب ديد˘ج ر˘ي˘سصق ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس
لبقملا ضسرام رهسش «لعف ةدر»
لثمملا هيف ة˘لو˘ط˘ب˘لا رود ل˘ث˘م˘ي
دافأا ام بسسح ،يلوغف ةزمح ريدقلا
.ويرانيسسلا بتاكو مليفلا جتنم هب
،يقورزلا ظفاح ميلحلا دبع زربأاو
62 ن˘م د˘يد˘ج˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه نأا
ةر˘سسأا بر ة˘˘سصق يور˘˘ي ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ل˘كا˘سشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ه˘طو˘ق˘سس ى˘˘لإا ىدأا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو
تناكف عمتجملا ضضفرل ةيحسض
دار˘فأا د˘سض ة˘ي˘ما˘ق˘ت˘نا ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ةدر
ة˘جوز˘لا ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘˘لا ه˘˘تر˘˘سسأا

مليفلا اذه نأا ىلإا راسشأاو.نبإلاو

ي˘قورز ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن جار˘˘خإا ن˘˘م
رود ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم فر˘˘ع˘˘ي˘˘˘سسو
ةزمح ر˘يد˘ق˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،يسسور˘ع˘ل لا˘م˘ج ة˘ق˘فر ي˘لو˘غ˘ف
م˘قا˘ط ن˘م˘سض ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا ثي˘˘ح
نم مهبلغأا Óثمم21 نم نوكتم
ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت يذ˘لا غ˘ن˘ي˘ت˘سسا˘˘كلا

.يسضاملا ربمسسيد فسصتنم
ه˘نأا ي˘قورز م˘ي˘ل˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأاو
مليفلا اذه جاتنإا لÓخ نم ىعسسي
تاناجرهملا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ى˘لإا

دعب ةيلودلا ةيئامنيسسلا لفاحملاو
ريسصقلا مليفلا هفرع يذلا حاجنلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تما˘˘˘سصلا
ناو˘ن˘ع˘ب ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
يلودلا ناجرهملا يف «ضسبانيسس»

طو˘سشكاو˘ن˘ب ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةزئاجلا ىلع هلوسصحب (ايناتيروم)
ة˘سسسسؤو˘م˘ل ق˘ب˘˘سس د˘˘قو.ىر˘˘ب˘˘كلا
نأا ترا˘ي˘ت˘ل «با˘ب˘سشلا ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سس»
تلسصح ةيئامنيسس مÓفأا3 تجتنأا

ةينطولا زئاوجلا نم ديدعلا ىلع
مليف ةزئا˘ج رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘لود˘لاو
رئازجلا ةرهاظت نمسض ينويزفلت

7002 ةيبرعلا ةفا˘ق˘ث˘لا ة˘م˘سصا˘ع
،«ضسبانيسس«و» ةنحملا» مليف نع
ناجرهملا يف اسضيأا كراسش يذلا
ةدجوب ريسصقلا مليفلل ي˘برا˘غ˘م˘لا
«ي˘ب˘˘غ˘˘لا ءا˘˘كذ˘˘لا»و (بر˘˘غ˘˘م˘˘لا)
مÓفألا نم ديسصر ىلإا ةفاسضإلاب
.ةيومنتلاو ةيروثلا ةيقئاثولا

ز ميل◊ا دبع

تشسارنمتب يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا نم ةردابم يف
 نيتاوز نيتب ةزؤعم ةلئاع003 نم رثكأا ةدئافل ةيناشسنإا تادعاشسم عيزؤت
ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ضسمأا لوأا عر˘˘˘˘سش
رداب ةعونتم ةيناسسنإا تادعاسسم
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ةقطنمب ةزوعم ةلئاع813 ةدئافل
ملك015) ةيدودحلا نيتاوز نيت
.(تسسارنمت بونج ىسصقأا

يتلا ،تادعاسسم˘لا كل˘ت ل˘ث˘م˘ت˘تو
04 يف ،نيتنحاسش نتم ىلع تلقن

بي˘ل˘حو ة˘ي˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ن˘˘م ن˘˘ط
ةي˘ط˘غأاو ة˘سشر˘فأاو ة˘يودأاو لا˘ف˘طأا

ةهجوم ة˘ي˘لز˘ن˘م ل˘ئا˘سسوو م˘ي˘خو
نم ةحزان ةيرئازج تÓئاع ةدئافل
2102 ةنسس (يلام) لاديك ةنيدم
.كانه ينمألا عسضولا روهدت دعب

نييرئازجلا ةيعمج ضسيئر نمثو
ي˘ناد˘يز ،لاد˘ي˘˘كب ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةبهلا هذه حيرسصت يف ،يلاغيسش
لÓهلا اهب رداب يتلا ةينماسضتلا
ةيلمعلا يهو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا
ي˘ف م˘ها˘سست نأا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘˘لا
تÓئا˘ع˘لا هذ˘ه ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر»
ثدحتملا تاذ اعدو.«ةيرئازجلا
طورسش ري˘فو˘ت» ى˘لإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
قلعت ام اميسس تÓئاعلا هذه جامدإا

لمع ضصرف نامسضو نكسسلاب هنم
بابسشلاب ةسصاخ جمارب ديسسجتو
لÓهلا ةسسيئر تناكو.«ةأارملاو
ن˘ب ةد˘ي˘ع˘سس ،ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘˘م˘˘حألا

لفح لÓخ تحرسص دق ،ضسليبح
نم ةينما˘سضت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا قÓ˘ط˘نا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألا بكر˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ،ةمسصاعلا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب فا˘ي˘سضو˘ب
ىلع ءانب تمدق تادعاسسملا هذه
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ه˘˘ت˘˘ل˘˘سسرأا ةد˘˘ج˘˘ن بل˘˘ط
،لاديك ةنيدمب نينطاقلا نييرئازجلا

يرئازجلا رمحألا لÓهلا ماق ثيح
تادعاسسملا نم ىلوأا ةسصح عمجب
ةدكؤوم ،نوعربتم اهمدق ةيناسسنإلا
نع قمعب ربعت ةوطخلا هذه نأا»
يرئازجلا رم˘حألا لÓ˘ه˘لا ن˘ما˘سضت
.«تÓئاعلا هذه عم

سش .ناديز

يتلا ةلومح˘لا هذ˘ه ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘سسو
ر˘يد˘سصت تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لوأا ضصخ˘˘ت
ةيراج˘لا ة˘ن˘سسلا م˘سسر˘ب بكر˘م˘ل˘ل

ىلإا اهلوط لسصو ةرخاب نتم ىلع
ريدم هب حرسص امل اقفو ،رتم001
ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘ل تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلا
.يزمر يزع «يلايسسوت»
ن˘ح˘سشلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا ى˘˘لا را˘˘سشأاو
ذاختا عم ةديج فورظ يف ريسست

كلذ ي˘ف ا˘م˘ب تاءار˘جإلا ع˘ي˘˘م˘˘ج

نأا ىل˘ع ي˘كي˘ت˘سسجو˘ل˘لا بنا˘ج˘لا
ءا˘ن˘ي˘م و˘ح˘ن ةر˘خا˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب ضسا˘نر˘ي˘سش
ع˘م م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك . مدا˘ق˘لا تب˘˘سسلا
ر˘يد˘سصت يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘˘ن
بي˘˘˘با˘˘˘نألا ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ط0053
نم اقÓطنا لوغنأا وحن ةينوزلحلا

تم˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ءا˘ن˘˘ي˘˘م
بكرملا ماق ريكذتلل .هيلإا ةراسشإلا
ة˘مر˘سصن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
ديدح نم نط فلأا131 ريدسصتب
57 اهنم لودلا فلتخم وحن ءانبلا
ةدحتملا تايلولا ىلإا نط فلأا

ى˘لإا ن˘ط ف˘لأا05 و ة˘ي˘كير˘مألا
ءانبلا ديدح نم نط فلآا3و ادنك
بي˘˘˘با˘˘˘نألا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط فلأا3و
نم اقÓطنا اكيجلب ىلإا ةينوزلحلا

دقو .مناغتسسم و نارهو يئانيم
هتاه˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘م˘ي˘ق˘لا تغ˘ل˘ب
ن˘م˘سض جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا تاردا˘سصلا
تاردا˘سص م˘عدو ع˘ي˘˘ج˘˘سشت را˘˘طإا
لاجم جراخ ةينطولا تاجوتنملا
نويلم001 يلاوح تاقورحملا
.ردسصملا ضسف˘ن˘ل ادا˘ن˘ت˘سسإا ،رلود
«يلايسسوت» ةكرسش تعرسش دقو
ربمفون يف ريدسصتلا طاسشن يف

ة˘ن˘ح˘˘سش لوأا لÓ˘˘خ ن˘˘م8102
ن˘م ن˘˘ط فلأا01 ن˘م ة˘ل˘كسشم
نتسسويه ءانيم وحن ءانبلا ديدح
(ةيكير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا)
راسشي .نارهو ءا˘ن˘ي˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
يذلا «يلايسسوت» بكرم نأا ىلإا
3102 يف لÓغتسسلا زيح لخد
ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف
ثÓث قفو زجنأا يكرت لماعتمل
ردق يلامجإا جات˘نإا غ˘ل˘ب˘ي˘ل ل˘حار˘م
.9102 لÓخ نط نييÓم3 وحنب

يزمر.ع

 ديمجتلا عفر دعب
سسلجملا نع

ةيدلب سسيئر ةلاقتشسا
 طاؤغألاب ءاشضيبلا

ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر مد˘˘ق
يدنزم يشساشسلا ءاشضيبلا ةيدلبل
ه˘ب˘شصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا سسمأا لوأا

ي˘˘ف سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ه˘˘ي˘˘لإا ا˘˘عد عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
،ي˘عدار˘ب ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع طاو˘˘غأ’ا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب بئا˘˘˘ن˘˘˘لاو
لجأا نم يبارعلا يفاشصلا ينطولا
م˘˘ت يذ˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا

نم لوأ’ا يثÓث˘لا ذ˘ن˘م هد˘ي˘م˘ج˘ت
.ةي’ولا حلاشصم بشسح ،9102
تاذ بشسح ،ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو نا˘˘˘كو
سسرام12 يف ردشصأا دق ،ردشصملا
ة˘ط˘ل˘شس ن˘م˘شضت˘˘ي ارار˘˘ق ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا ل˘ح˘م لو˘ل˘ح˘لا
ة˘لا˘˘ح د˘˘ع˘˘ب ،ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ا˘هد˘ه˘˘شش ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا داد˘˘شسن’ا
ىل˘˘˘˘ع قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت’ا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،كاذ˘˘˘˘نآا
˘مو˘ي ه˘ن˘˘شضت˘˘حا يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةي’ولا رقم مر˘شصن˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘شضعأا ل˘˘˘ك هر˘˘˘شضحو
ثيح ،ءاشضيبلا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘ششلا

ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر مد˘˘ق
.ةبوتكملا

ل˘ي˘ع˘ف˘ت ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ت˘ي˘شسو
نوناق˘لا ن˘م37 و17 نيتدا˘م˘لا

بجر02 ي˘ف خّرؤو˘˘م11-01 م˘قر
ناوج22 ق˘فاو˘م˘˘لا2341 ما˘˘˘˘ع
،ةيدلبلاب ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لا ،1102 ة˘ن˘شس
سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
،ه˘فÓ˘خ˘ت˘شسا تا˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

رار˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘غ˘˘˘˘لإا ىلإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘ب
املثم ،لولح˘لا ة˘ط˘ل˘شس ن˘م˘شضت˘م˘لا

.هحرشش ىرج
ةي’ولا يلاو دّكأا نأاششلا اذه يفو

ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘شض ىل˘˘˘ع
ةحلشصم˘لا بي˘ل˘غ˘تو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
دو˘˘˘ه˘˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘يرادإا ،ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت ىلإا ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس
ىلإا ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’او ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيد˘ل˘ب ة˘ن˘كا˘شس تا˘ع˘ّل˘ط˘ت ىو˘ت˘شسم
.ماع لكششب ةي’ولاو ءاشضيبلا

م يشساشسلا
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346209ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يفناج81تبسسلايلحم
تيبلاب ةثكاملا ةأارملا نيوكت يف ةسصبرتم066 مهنيب نم

سسابعلب يديشسب يرفيف ةرودل ينيؤكتلا لؤخدلا يف ارظتنم اشصبرتم0114
ربخملل هنم تانيع ليوحت

ةمزÓلا ةيملعلا ليلاحتلا ءارجإ’
ريطخلاو ماشسلا بنرألا كمشس رؤهظ

ةزابيت يف سسؤمادلا لحاؤشسب

ةدوجلا قرف فلتخم تنكمت
ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو ضشغ˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘قو
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةسسبت ةيلول ةراجتلا ةيريدمب
4992 هعومجم ام ريرحت نم
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘˘سض ار˘˘˘˘سضح˘˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ تا˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘˘لا

يئلولا ريدملا بسسح ،9102
.ي˘˘نا˘˘يز د˘˘م˘˘حأا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
لÓ˘خ تن˘˘كم˘˘ت قر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
حتاف˘لا ن˘ي˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

ربمسسيد13 ـلاو ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
81 ـب مايقلا نم نيمرسصنملا
ربع ايناديم Óخدت977و فلأا
ةيلولل82 ـلا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
4992 ر˘ير˘ح˘ت ن˘˘ع اور˘˘ف˘˘سسأا

.ارسضحم
دقف ردسصملا تاذل ادانتسساو
مدعل رسضاحملا هذه ريرحت مت
نئابزلا مÓعإاب را˘ج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا

علسسلا راعسسأاب نيكلهتسسملاو
ضضر˘عو ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘سضور˘ع˘م˘لا
ا˘ي˘ئاذ˘غ ار˘ط˘خ ل˘كسشت ع˘˘ل˘˘سس
مدعو كلهتسسملا ةحسص ىلع
ضصا˘خ˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا
ةننقملا تافيرعتلاو راعسسألاب
بلغأا ليو˘ح˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب ا˘فدر˘م

ةلادعلا ىل˘ع ر˘سضا˘ح˘م˘لا هذ˘ه
  .اهيف لسصفلل
دسصر مت ةرتفلا ضسفن لÓخو
ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘˘م7213
را˘ج˘ت˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كتر˘˘م
،ةسسبت ةيلو ميلقإاب نيديقملا

.ينايز بسسح
ريدم دافأا لسصتم قايسس يفو
ةميق نأاب ةسسبت ةيلول ةراجتلا
ةر˘˘تو˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا
ضسفن لÓخ عيبلل ةسضورعملا
تاءاسضفلا فلتخم ربع ةرتفلا

تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو قاو˘˘˘˘˘سسألاو
9.3 ـلا تقاف ةسسبتب ةيراجتلا

ضسكعي ام و˘هو را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م
فرط نم ةلوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
نوموق˘ي ن˘يذ˘لا ة˘با˘قر˘لا قر˘ف
.ةيرود ةيناديم تاطاسشنب
مت لوؤوسسملا تاذل ادانتسساو
راطا يفو ةرتفلا تاذ لÓخ
ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
عدر ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نيناوقلل نيف˘لا˘خ˘م˘لا را˘ج˘ت˘لا

ايراج˘ت Ó˘ح˘م862 ق˘ل˘˘غ
وأا طا˘سشن˘لا ل˘يو˘˘ح˘˘ت بب˘˘سسب

يراجتلا لجسسلا ديدجت مدع
ةيه˘ت˘ن˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م ضضر˘ع وأا
.ةيحÓسصلا

صس.راون

 ايراجت Óحم862 قلغ نع ترفسسا
راجتلا دشض ارشضحم4992 ريرحت

ةشسبتب نيفلاخملا

ريدملا بسسح لخادلا يرفيف ةرود راطإا يف صصبرتم0114 ليجسست صسابعلب يديسسل ينهملا نيوكتلا عاطق بقتري
يراجلا عوب˘سسألا ر˘ح˘ب ر˘ه˘ظ.رديوق يوافطسصم عاطقلل يلحملا

ريطخلا ماسسلا بنرألا كمسس
د˘حأا˘ب نا˘سسنإلا ة˘ح˘سص ى˘˘ل˘˘ع
ضسو˘ماد˘لا ة˘ن˘يد˘˘م ئ˘˘طاو˘˘سش
بسسح ،ةزابيت برغ ىسصقأاب
.يرحبلا ديسصلا ةيريدم
ن˘م ة˘كم˘˘سسلا تد˘˘سصر د˘˘قو
ة˘ق˘ط˘ن˘م يدا˘ي˘سص د˘˘حأا ل˘˘ب˘˘ق
ىل˘ع فر˘ع˘ت يذ˘لا ضسو˘ماد˘لا
حلاسصم غلبي نأا لبق هلكسش
ير˘ح˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
بسسح ،تا˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو
.رداسصملا

حلاسصملا تاذ تماق اهرودبو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كم˘˘سسلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ديسصلا يف ةيمنت˘لاو ثح˘ب˘ل˘ل
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘˘لا
ليلاحتلا ءارجإل ليعامسسإاوبب
را˘طإا ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا

ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
برغ ىلع ةليخدلا كامسسألا
،ط˘سسو˘ت˘م˘لا ضضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا

.رداسصملا ضسفن بسسح
حلاسصم د˘كؤو˘ت قا˘ي˘سسلا ي˘فو
نأا ير˘ح˘ب˘لا د˘˘ي˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق
ن˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
ىلع ةروطخ لكسشي كمسسلا

ىلع ةددسشم ،ناسسنإلا ةحسص
ة˘لا˘ح ي˘ف غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
.هدسصر وأا هروهظ
لوطب ةكمسسب رمألا قلعتيو
ل˘كسشي ،م˘ت˘ن˘˘سس06 و˘˘ح˘˘˘ن
ةحسص ىلع ارطخ اهكÓهتسسا
هتافو ىلإا يدؤوت دق ناسسنإلا
ىلع مومسس ىلع هيوتحي امل
،ةيرثاكتلا ه˘ئا˘سضعأا ىو˘ت˘سسم
.رداسصملا بسسح

ماسسلا بنرألا كمسس ربتعيو
ة˘˘ي˘˘كم˘˘سسلا فا˘˘ن˘˘˘سصألا ن˘˘˘م
ضضيبألا رحبلا ىلع ةليخدلا
ها˘ي˘م د˘ع˘ت ثي˘ح ط˘سسو˘ت˘م˘˘لا
ن˘˘طو˘˘م˘˘لا ر˘˘م˘˘حألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا
يذلا كم˘سسلا اذ˘ه˘ل ي˘ل˘سصألا
ها˘ي˘م ى˘لإا ل˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ق نو˘˘كي
ةا˘ن˘ق ر˘ب˘ع ط˘سسو˘ت˘م˘لا قر˘سش
هايملا قيرط نع مث ضسيوسسلا
تاينيفلألا تاونسس ة˘ي˘كر˘ت˘لا
قطان˘م˘لا ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي أاد˘ب ن˘يأا
ضضوحل ىطسسولا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

تاذ بسسح ،طسسوتملا يبرغ
.رداسصملا

نوللا وذ كمسسلا اذه زيمتيو
ءادوسس عقبب جوزمم يدامرلا
دنع خافتنلاب باسصي نطبب
ل˘سصيو ر˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشلا

01و رتم دحاولا ىتح هلوط
كم˘سس يو˘˘ت˘˘ح˘˘يو.متنسس
دلجلا ىوتسسم ىلع بنرألا

ة˘ما˘سس ةدا˘م ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ع˘˘مألاو
˘‐ودور˘˘ت˘˘ي˘˘ت» م˘˘سسا˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت

يبسصع مسس وهو «نيسسكوط
ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ب˘سست˘˘كي ل˘˘تا˘˘ق
يوحي يذلا يئاذغلا هماظن
قامعأاب ضشيعت ةماسس ةيريتكب
تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضت ،را˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
كمسس روهظ دعيو.رداسصملا
ةزابيت لحاوسسب ماسسلا بنرألا
«ادج ليلق» ةماع رئازجلا وأا
،عباسصألا ىلع ىسصحي داكي

ه˘ل رو˘ه˘ظ ر˘خآا ل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح
ةنسس ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو ل˘حاو˘سسب
ل ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا نأا يأا ،4102
تاذ دكؤوت ،قلق˘ل˘ل ي˘عد˘ت˘سست
.رداسصملا

ج.ليلخ

ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه عزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
0902 ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘سصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نيوكتلا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ضصبر˘ت˘م
0202و ة˘لود ةدا˘ه˘سشب جو˘ت˘م˘لا
ا˘م˘ك ،ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا ي˘˘ف
.لوئسسملا تاذ حسضوأا

نيوكتلل ةبسسنلاب هنأا ىلا راسشأاو
ليجسست عقوتي ةداهسشب جوتملا

ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف ضصبر˘˘ت˘˘م006
ام ي˘ف ا˘سصبر˘ت˘م03و ي˘ما˘قإلا
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ضصخ˘˘ي
ةرادإلا تاينقت ةبعسش يف رباعملا

ضصبرتم03 بناج ىلإا رييسستلاو
ضسوردلا قيرط نع نيوكتلا يف
ةبسساحملا ةبعسش ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا
يدقاعت˘لا ن˘يو˘كت˘لا ن˘ع Ó˘سضف
ةرادإلا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش ي˘˘ف
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لاو
قيرط نع نيوكتلا يف ليجسست
.ضصبرتم0431 نيهمتلا

يليهأاتلا نيو˘كت˘لا ضصو˘سصخ˘بو
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا عزو˘˘ت˘˘˘ي
ـب يفيرلا طسسولا يف نيوكتلا

ةحÓفلا بعسش يف ضصبرتم003
ةحاي˘سسلاو ما˘ع˘طإلاو ة˘قد˘ن˘ف˘لاو
ة˘ج˘سسنألاو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا فر˘˘حو
ام بسسح ليسصفتلاو ةسسبلألاو
ىلإا اريسشم ردسصملا تاذ هركذ
ضصبرتم075 ليجسست متيسس هنأا
ةيئاسسملا ضسوردلاب قلعتي ام يف
ن˘م ل˘ك بع˘سش ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘م
ةيمقرلا ةيتامولع˘م˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

.تامدخلا فرحو
ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ي˘ف ة˘سصبر˘ت˘م066 ل˘ي˘ج˘˘سست
تيبلاب ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ن˘يو˘كت

فرحلا نم لك بعسش يف كلذو
ماعطإلاو ةقد˘ن˘ف˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

تا˘مد˘خ˘لا فر˘˘حو ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلاو
يف ةسسبلألا ةعانسصو ةجسسنألاو
051 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘˘ح
يليهأاتلا نيو˘كت˘لا ي˘ف ضصبر˘ت˘م
نيوكتلا يف ضصبرتم03و لوألا
ل˘ي˘ج˘سست بنا˘ج ى˘لإا يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ضصبر˘ت˘م013
.ةسصاخلا تاسسسسؤوملا

ةديدجلا تاسصسصختلل ةبسسنلابو
يرفيف ةرود راطإا يف ةبقرتملا
هنأا عاطقلا لوؤوسسم ركذ ،ةلبقملا
تاسصسصخ˘ت ة˘ثÓ˘ث ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘سس
حاولألا بيكرت رارغ ىلع ةديدج
ةيرارحلاو ةيئوسضلاو ةيسسمسشلا

فييكتلاو يعا˘ن˘سصلا د˘ير˘ب˘ت˘لاو
ةنايسص نع Óسضف (4 ىوتسسم)

.بورسشلا هايملاب ديوزتلا
ير˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف ةرود نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو
ن˘ي˘فد˘ه ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ي˘تأا˘ت0202
ف˘ي˘ي˘كت˘ب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ي ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأا
عم ةينيوكتلاو ةيميلعتلا جماربلا

ةيداسصتقلا ةحاسسلا تادجتسسم
نع Óسضف ةين˘طو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
كير˘سشلا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
ينطولاو يل˘ح˘م˘لا يدا˘سصت˘قلا
ةلماع دي ريفوت ضصخي ام يف
فادهألا قيقحت يلاتلابو ةلهؤوم
.ةيسصولا ةرازولا نم ةوجرملا
نيوكتلا عاطق مسضي ريكذتلل
ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘ل˘ل اد˘ه˘ع˘م
3و ضسابعلب يديسسب نيينهملا

ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘˘م د˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘م ل˘كب ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا

يد˘ي˘سسو ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ازكرم31 نع Óسضف نسسحل
ةينيوكت لكايه4 بناج ىلإا

.يفيرلا طسسولا يف ةبدتنم
ةيرق006 نع ليسصافتلا لك مسضي

ةي’ولاب يناكسس عمجتو
ةيمقر ةيقيبطتو تايطعم كنب
ةيؤمنتلا تاجايتحلا ديدحتل

مناغتشسمب نينطاؤملل
كنب ءاسشنإا ابير˘ق م˘نا˘غ˘ت˘سسم˘ب م˘ت˘ي˘سس
ديدحتل ةيمقر ةيقيبطتو تايطعم
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
قطا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
.ةي’ولا يلاو بسسح ،ةيئانلا

لÓخ يحبار رونلا دبع دمحم زربأاو
ةي’ول نييف˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب ه˘ئا˘ق˘ل
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم» نأا م˘˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تايد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو
ماظنلا اذه زاجنإا ىلع ايلاح فكعت
م˘سضي يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ديزأ’ ةقيقدلا ةيومنتلا تايطعملا

.«يوناث ينكسس عمجتو ةيرق006 نم
هذه ليوحت ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف م˘ت˘ي˘سسو
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىلإا ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا

تاجايتح’ا ةعباتم اهناكمإاب ةيمقر
فرعتلاو فايرأ’ا ةنكاسسل ةيومنتلا

ةج˘مر˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ىل˘ع
فلت˘خ˘م˘ل د˘ي˘ج ل˘ك˘سشب ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لاو
تاذل ادا˘ن˘ت˘سسإا ،ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هذه» نأا ثدحتملا دكأاو.لوؤوسسملا
قير˘ط˘لا ة˘قرو ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن’او قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا
تماد ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
تمهاسسو (رهسش82) نيتنسس نم ديزأا

تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ي˘˘ف
يسشيعملا راطإ’ا نيسسحتو ةيومنتلا
.«نينطاوملل
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘سضرأ’ا هذ˘ه د˘عا˘سست˘سسو
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘مد˘خ˘لا ل˘خد˘ت˘سس ي˘ت˘لا
ل˘ث˘مأ’ا ل˘ف˘ك˘ت˘لا ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا

لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
فر˘˘سصلاو ءا˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سشب ط˘˘˘بر˘˘˘لا
زا˘غ˘˘لا لا˘˘سصيإاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا
فلتخ˘مو تا˘قر˘ط˘لا ق˘سشو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
فيسضي ، ىرخأ’ا ةيومنتلا جماربلا
.ردسصملا صسفن
نيت نسس ذنم مناغتسسم ةي’و فكعتو

و˘˘˘ح˘˘˘ن ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع
ةنرسصعل ةيمقرلا طئاسسولا لامعتسسا

ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ءادأا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
تا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ةد˘˘˘ع زا˘˘˘ج˘˘˘نإا لÓ˘˘˘خ
رار˘˘غ ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘سضرأاو
«ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘طا˘˘سسو˘˘لا» ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
رييسستل يمقرلا يتامولعملا ماظنلاو
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘تو ة˘˘ير˘˘سضح˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ةيل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل ا˘هزا˘ج˘نإا م˘ت ىر˘خأا

ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلا) ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘سسارد
.(معدملا يوقرتلل ةلدعملا

م.مركأا

رديوق .م

ةيدلجلا صضارمأ’او لافطأ’ا ىدل بلقلا صضارمأا يف

 راردأاب ةشصشصختم ةيبط تاشصؤحف نم نوديفتشسي اشضيرم621
نم اسضيرم621 وحن دافتسسا
ةسصسصختم ة˘ي˘ب˘ط تا˘سصو˘ح˘ف
لافطألا ىدل بلقلا ضضارمأا يف
ن˘م˘سض ة˘˘يد˘˘ل˘˘ج˘˘لا ضضار˘˘مألاو
ةيعمجل ة˘ير˘ي˘خ ة˘ي˘ب˘ط ةردا˘ب˘م
ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل «مدا˘˘ق˘˘لا ثي˘˘غ˘˘˘لا»
.راردأا ةيلوب ىسضرملا

ىرجت يتلا ةيل˘م˘ع˘لا تد˘ه˘سشو
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دبع ةيئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةدا˘ي˘ع˘لاو ة˘مو˘غردو˘ب م˘˘ير˘˘كلا
نÓيليت˘ب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

لابقإا ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع ط˘سسو
نا˘˘كسسلا فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
تامدخلا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإÓ˘ل
.ةيبطلا

تماد ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا فد˘˘ه˘˘تو
ءابطأا فارسشإا تحت مايأا ةثÓث
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ن˘م ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا
نامسض ىلإا ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا
لجأا نم ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘فو˘ت˘م˘لا
لقنت في˘لا˘كتو ءا˘ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت
و˘ح˘ن ن˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا

ن˘طو˘لا لا˘م˘سش تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ةد˘ي˘ع˘ب تا˘فا˘˘سسم˘˘ل
.ءاتسشلا لسصف
ةيبطلا ةردابملا هذه لمسشتسسو

ميلقإاب ىسضرملا اسضيأا ةيريخلا
ملك022) نو˘م˘ي˘م˘ي˘˘ت ة˘˘يلو
هيلإا راسشأا امبسسح ،(راردأا لامسش
دبع يموتلا ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
.نمحرلا

عم قيسسنتلاب ةيعمجلا تماقو
ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘سصلا ن˘ي˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ع˘يزو˘ت˘ب ة˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
ل˘ي˘ه˘سست˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
ثيح ،ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تاءار˘جإلا
ةيمومعلا ةسسسسؤوملا تلبقتسسا
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإلا
لا˘ف˘طألا ءا˘ي˘˘لوأا ة˘˘مو˘˘غردو˘˘ب
ضضار˘مأا ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
تل˘ب˘ق˘ت˘سسا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف بل˘˘ق˘˘لا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
نو˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ج˘˘لا ضضار˘˘مألا˘˘˘ب
فرط نم ةلا˘سسر˘ب م˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
ر˘ب˘ع ن˘ي˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا

،ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ثدحتملا تاذ فيسضي
روسسيفورب˘لا را˘سشأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
بط يئاسصخأا يلع ديسس ولامآا
نأا لافطأل ىدل بلقلا ضضارمأا
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘لا
ةيبطلا دو˘ه˘ج˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ي˘تأا˘ت
يف ىسضرملاب لفكتلل ةلوذبملا

ةيداملا تاي˘نا˘كمإلا ر˘فو˘ت ل˘ظ
  .ةقطنملا تايفسشتسسمب
هذه لÓخ فقو هنأا فاسضأاو
د˘يد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
يتلا لا˘ف˘طألا ىد˘ل تلا˘ح˘لا
ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ضسيل اذ˘هو حو˘ت˘ف˘م˘لا بل˘ق˘ل˘ل
ى˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘هؤوار˘˘جإا حا˘˘ت˘˘م
را˘˘ق˘˘ت˘˘˘فل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
اذ˘ه˘ل ة˘يلو˘لا تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم
.يبطلا ضصسصختلا

تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه نأا حر˘˘˘˘˘سشو
يف للخ نع ةمجان ةيسضرملا
ثي˘ح دد˘ج˘لا د˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا و˘˘م˘˘ن
بلقلا ينيطب نيب بوقث لمسشت
يتلاو نييارسشلا يف دادسسنا وأا
بل˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإل جا˘ت˘ح˘ت
ةلازإا وأا بق˘ث˘لا د˘سسل حو˘ت˘ف˘م˘لا
رورم ليهسستل نايرسشلا دادسسنا
.لفطلا مسسج يف مدلا

هذه ةيمهأا هتاذ ثدحتملا زربأاو
ا˘سضيأا ع˘ب˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب
دسصق ءابطألا ةدئافل ضصسصختلا
ةيبطلا ةر˘ب˘خ˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت
هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م جÓ˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا
.تلاحلا

ت.نمحرلا دبع
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لايرو ةنؤلششرب Úب ةديدج برح
ةيليزارب ةرهؤج ىلع ديردم

ه˘نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
لا˘ير ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ج بر˘ح كا˘ن˘ه نو˘˘كي˘˘سس
عم دقا˘ع˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘بو د˘يرد˘م
ولوا˘ب ضسو˘كرا˘م ي˘سسن˘ي˘ن˘ي˘مو˘ل˘ف ةر˘هو˘ج
.ةيراجلا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ
مجانم دحأاو ةبسصخ ضضرأا ليزاربلا دعتو
ىربكلا ةيدنألاو ،ني˘بو˘هو˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
،كلذ فرعت ديردم لايرو ةنولسشرب لاثمأا

تاسضوافم اًيلاح ديردم لاير يرجي ثيح
دعاولا همجن مسضل وغنمÓف عم ةمدقتم
.ءاتسشلا اذه ضسوسسيخ رينيار
ةباسش معارب نع ثحبلا ةنولسشرب لسصاويو
ةسسفانم اًيلاح هجاويسس هنكلو ،ليزاربلا نم
ضسفن˘ب م˘ت˘ه˘م˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م ة˘سسر˘سش
.ون بماك بتاكم يف بولطملا بعÓلا

نأا ،ةينابسسإلا ‘‘ضسأا‘‘ ةفيحسص تركذو
ليزاربلا ىلإا اوبهذ ةنولسشرب يلوؤوسسم
ءÓ˘كو ءا˘ق˘ل˘ل ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف
بعل و˘˘˘لوا˘˘˘ب ضسو˘˘˘˘كرا˘˘˘˘م برا˘˘˘˘قأاو
.باسشلا يسسينيمولف
لاقتنلا ىلع هتيسشاحو بعÓلا قفاو دقو
يف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م بع˘ل˘ل ا˘ي˘نو˘لا˘تا˘ك ى˘لإا
ضسيل نكل ،يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا

.يسسنينيمولف هيدان عم لاحلا وه اذه
ةفيحسصلا نم ةدراولا تامولعملل اًقفوو
،ليزاربلل ةرايزلا هذه لÓخ نإاف ،ةريهسشلا

ىلع وروي نييÓم5 ةنولسشرب ةداق ضضرع
عمو ،ولواب ضسوكرام مسضل يسسنينيمولف
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضضفر م˘˘˘˘ت ،كلذ
ي˘ف بغر˘ي نا˘ك يذ˘لا ،ي˘سسن˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مو˘˘ل˘˘ف
ىلع ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م51 ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
باسشلا بعÓلا دقع رمتسسي ثيح ،لقألا

.1202 ماع ىتح
ضسوكرامب همامتها ةنولسشرب يدان ددجو
،رهسشلا اذه اًماع81 رمعلا نم غلابلا ولواب

ةلاح يف اًسضيأا ديردم لاير نوكيسس امك
.هيلع ضضاسضقنÓل بقرت

لؤشص◊ا يدÒفلافل حيتي دحاو طرشش
ةنؤلششرب نم ةيلام ةأافاكم ىلع

ن˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
يدريفلاف وتسسنرإل حيتيسس يذلا طرسشلا

ىلع لوسصحلا قباسسلا ةنولسشرب بردم
.ينولاتاكلا يدانلا نم ةيلام ةأافاكم
بيرد˘ت ن˘ع يدر˘ي˘ف˘لا˘ف و˘˘ت˘˘سسنرإا ل˘˘حرو
هدقع خسسف يدانلا رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

يف ةئيسسلاو ةبذبذتملا جئاتنلا ةيفلخ ىلع
مامأا ةراسسخلا اهرخآا ناكو ،ةريخآلا ةرتفلا
يئا˘ه˘ن ف˘سصن ي˘ف2‐3 ديردم و˘كي˘ت˘ل˘تأا

.ينابسسإلا ربوسسلا ضسأاك
نيت˘ي˘سس ي˘كي˘ك ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘نو˘ل˘سشر˘ب رر˘قو
ةدمل لوألا قيرفلا ةدايقل ديدج ينف ريدمك
اًفل˘خ ،2202 ما˘ع ى˘ت˘ح ف˘سصنو ن˘ي˘ما˘ع
.يدريفلاف لاقُملل
‘‘ريسس انيداك‘‘ ة˘عاذإا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
بقلب ةنولسشرب زوف لاح يف ،ةينابسسإلا
اذ˘ه ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود بق˘ل وأا ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘لا
لسصحي فوسس ،نيتيسس يكيك عم مسسوملا
،انارغولبلا نم ةيلام ةأافاكم ىلع يدريفلاف
هدقع يف اًيراسس لازي ل دنب ىلع ًءانب كلذو
.اًرخؤوم هخسسف مغر
بيردت نم يدريفلاف وتسسنرإا ليحر دعبو
ارتلجنإا ى˘لإا با˘هذ˘لا˘ب ط˘ب˘ترا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نم ةيادب غيلريميربلا ةيدنأا دحأا بيردتل
.لبقملا مسسوملا

يرود˘لا بي˘˘تر˘˘ت ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب رد˘˘سصت˘˘يو
قراف˘ب ة˘ط˘ق˘ن04 د˘ي˘سصر˘ب ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
بحاسص ديردم لاير نع طقف فادهألا
.بيترتلا لودج يف يناثلا زكرملا
طقف تلوطب4 ققح يدريفلاف نأا ركذي

يهو ،ىنو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘تدا˘ي˘ق لÓ˘خ
،8102 ى˘م˘سسو˘م ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا

8102 مسسوم اينابسسإا كلم ضسأاكو9102
.8102 مسسوم ينابسسإلا ربوسسلاو
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ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘كأا
نيذلا عم قفتي ل هنأا وينيدلانور
ي˘ف ل˘سضف˘لا بحا˘سص ه˘نأا نو˘لو˘ق˘ي
.انارغولبلا خيرات رييغت
هتاحيرسصت يف و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور لا˘قو
‘‘ضسأا‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
خ˘˘يرا˘˘ت ر˘˘ي˘˘غأا م˘˘ل‘‘ :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإلا
نم ديدعلا كانه ناك لب ةنولسشرب
نور˘م˘ي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.‘‘ةميظع تاظحلب
ءيسش لك ةنولسشرب يف‘‘ :فاسضأاو
ذن˘م ،لوألا مو˘ي˘لا ذ˘ن˘م ا˘ًع˘ئار نا˘ك
.‘‘ىلوألا ةارابملا

ا˘ن˘ح˘ب˘˘سصأا ي˘˘سسي˘˘مو ا˘˘نأا‘‘ :ع˘˘با˘˘تو
ا˘˘ًع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب ا˘˘نأاد˘˘بو ءا˘˘˘قد˘˘˘سصأا

فلتخم ناك د˘ق˘ل ،اًد˘ي˘ج ا˘ن˘نوا˘ع˘تو
ع˘م ا˘ن˘ثد˘ح˘ت ،ر˘خآا ضصخ˘سش يأا ن˘ع
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ي˘˘تأا˘˘ن˘˘ل درا˘˘كير
يفكي امب اًظو˘ظ˘ح˘م تن˘ك ،ا˘ًيو˘سس
ىلع لوألا فدهلا ةريرمت هحنمل
،ةنولسشرب عم هتريسسم يف قÓطإلا

هتيادب يف ضصخسش ةيؤور عئارلا نم
.‘‘ملاعلا مكحي هارت مث
ةغل˘لا ي˘ن˘م˘ل˘ع ي˘سسي˘م‘‘ :ل˘سصاوو
،ةيلاغتربلا هتم˘ل˘ع ا˘نأاو ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
ا˘ن˘سضع˘ب ا˘ن˘م˘ه˘˘ف ةر˘˘كلا ع˘˘م ن˘˘كل
ئداه ضصخسش ويل ،اًمامت ضضعبلا

،ل˘˘كا˘˘سشم ي˘˘ف ه˘˘سسف˘˘ن ع˘˘˘سضي لو
هنم نيبرقملاو هتلئاع عم ىقبيو
.‘‘هيف هبحأا ءيسش اذهو

ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا يد˘˘˘˘˘ل‘‘ :فدرأاو
،ةنولسشر˘ب ع˘م ة˘ع˘ئار˘لا تا˘ير˘كذ˘لا

فلآلا عم بعلملا ىلإا بهذأا تنك
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ضسا˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م
.‘‘تاجردملا

،هل ةبسسنلاب بردم لسضفأا نعو
دراكير كنارف‘‘ :وينيدلانور در
دقل ،هعم تلمع بردم لسضفأا وه
انل ةبسسنلاب ة˘ل˘ه˘سس رو˘مألا ل˘ع˘ج
،ةطيسسب ةقير˘ط˘ب ا˘ن˘ع˘م ثد˘ح˘تو
ة˘ير˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘˘نا˘˘ط˘˘عأاو
نم مغرلا ىلع مدقلا ةرك بعلل
.‘‘ةيكيتكتلا بلاطملا

بعل بولسسأا نأا كسش ل‘‘ :لمكأاو
نأل ،اًر˘ي˘ث˘ك ي˘ند˘عا˘سس ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
تا˘م˘سس ن˘م ة˘م˘سس ةر˘كلا كÓ˘˘ت˘˘ما
هذ˘ه˘ب برد˘ت˘ن ا˘مد˘ن˘عو ،ا˘سصرا˘ب˘لا
ام ىلع ريسسي ءيسش لك ،ةقيرطلا
.‘‘ماري
ةبخن طسسو نÓيم يف هتقو نعو
ودراكير عم كاذ˘نآا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
ماهكيب ديفيدو ولريب ايردنأاو اكاك
ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإاو فرود˘˘ي˘˘سسو
،ينيدلامو وزوتاغو افليسس وغايتو
ه˘˘ب˘˘سشأا ر˘˘˘مألا نا˘˘˘ك‘‘ :لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
ةراتخم ةعوم˘ج˘م ى˘لإا لو˘سصو˘لا˘ب

.‘‘ملاعلا يف لسضفألا نم
ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم ءا˘˘ه˘˘˘نإا ن˘˘˘عو

ضسأا˘˘كب زا˘˘ف ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا
و˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ع˘˘م ضسيرودا˘˘تر˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ناك‘‘ :وينيدلانور لاق ،ورينيم
ى˘˘لإا دو˘˘عأا نأا اًد˘˘ج د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
يننأل اًقح كلذ تدرأا دقل ،يدلب
ةجاح˘ب تن˘كو اًر˘ي˘غ˘سص ا˘ه˘ت˘كر˘ت
ضسيروداتربيل ابوك بقلب زوفلل
ةكراسشملا ىلع اًرداق نوكأا نأاو
تدرأا امك ،ىرخأا تاقباسسم يف
ى˘ل˘ع ضسفا˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل اًد˘˘ي˘˘ج ةدو˘˘ع˘˘لا

.‘‘ٍلاع ىوتسسم

ر .ق^
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هلبقتشسم لؤح اًئجافم اًرارق ذختي رامين
نأا ةيملاع ةيفحسص ريراقت تفسشك
روينوج رامين يل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا

نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ه˘˘˘يدا˘˘˘نو
عيقوتلا نأاسشب نÓئافتم يسسنرفلا

.ةديدج ةقفسص ىلع
ة˘كب˘سش ردا˘سصم تر˘كذ ا˘م˘ب˘سسحو
‘‘‘‘NPSEرامين نإاف ،ةي˘م˘لا˘ع˘لا
ضسيراب عم هدقع ديدجتل دعتسسم
نكل ،لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘ل نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
˘مد˘ق˘ت ى˘ل˘ع قا˘ف˘تا يأا د˘م˘ت˘ع˘ي˘˘سس
.ابوروأا لاطبأا يرود يف يدانلا

نأا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘كب˘سشلا تح˘سضوأاو
ل˘ئا˘ف˘ت˘˘م نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
،يليزاربلا عم قافتا ىلإا لسصوتلاب
لبق رارق يأا ذاختا متي نل نكلو
ءيسش لك قيلعت عم يام وأا ليرفأا
ة˘ق˘ف˘سص يأاو ي˘لا˘ح˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
.يلاحلا تقولا يف ةحورطم
ةديدسشلا تارتوتلا دعب ،كلذ عمو
ةبغر ببسسب يسضاملا فيسصلا يف
نإاف ،ةنولسشرب ىلإا ةدوعلا يف رامين
يدا˘ن˘لاو بعÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
.نآلا ريثكب لسضفأا

را˘˘م˘˘ي˘˘ن نأا ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا تفا˘˘˘سضأاو
ةيسسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ر˘ق˘ت˘سسا
هنأاب رعسشيو بعلملا جراخو لخاد
.ةنيدملاو يدانلا نم ءزج
رمعلا نم غلابلا بعÓلا لازي ل
ةدمل ضسيراب عم دقع هيدل اًماع72
لعفلاب ترج دقو ،فسصنو نيماع
ن˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م
ضسأا يبلل ينفلا ريدملا ودرانويل

دقعلا ةسشقانمل ،رامين دلاوو يج
.لمتحملا ديدجلا

ل˘ي˘كو˘لا ،ي˘فا˘هاز ي˘ن˘ي˘ب لاز˘ي لو
ةقفسص يف طسسوت يذلا قÓمعلا
ماع يف وروي نويلم222 ةميقب
اًدج اًبيرق ،ضسيراب ىلإا هلقنل7102
نا˘سس ضسيرا˘ب ن˘مو ودرا˘نو˘ي˘ل ن˘˘م
يأل ا˘ًم˘ه˘˘م نو˘˘كي˘˘سسو نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
.ةديدج ةقفسص
اذه ةزاتم˘م ة˘لا˘ح ي˘ف را˘م˘ي˘ن نا˘ك
ةباسصإلا نم هتدوع ذنم مسسوملا

ن˘م ل˘ك ي˘ف ل˘˘ج˘˘سسو ،فا˘˘ق˘˘يإلاو
.ةريخألا ةينامثلا هتايرابم

ةفاسضإلاب اًفده31 رامين لجسسو
51 يف ةمسساح تاريرمت عبسس ىلإا

يف نامريج ناسس ضسيراب عم ةارابم
.تاقباسسملا عيمج
،يبابم نايليكل هباسشم عسضولا
ةلواطلا ىلع ضضرع هيدل يذلا
ذخ˘ت˘ي م˘ل ه˘ن˘كل هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل
.دعب اًرارق
لا˘ير لوا˘ح˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
لبقملا فيسصلا يف همسض ديردم
لمأا˘ي نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب ن˘كل
ىلع رخآا مسسومل هب ظافتحلا يف
.اًديدج اًدقع عقو اذإا ةسصاخ ،لقألا

برغز ؤمانيد سسيئر
لاقتنا ةقيقح حشضؤي

ةنؤلششربل ؤملوأا
يدان ضسي˘ئر ضشت˘يرا˘ب و˘كر˘ي˘م ثع˘ب
ة˘لا˘سسر˘ب ي˘تاور˘كلا بر˘غز و˘ما˘ن˘يد
نأا˘˘سشب ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
.وملوأا يناد هبعل لبقتسسم
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو تف˘˘˘سشك د˘˘˘قو
يدان نأا قباسس تقو يف ةينابسسإلا
ىلإا يمسسر ضضرعب مدقت ةنولسشرب
اذه وملوأا يناد مسضل برغز ومانيد
.ءاتسشلا

ي˘˘ف ضشت˘˘يرا˘˘ب و˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م ح˘˘˘سضوأاو
01ول‘‘ عقوم اهلقن يتلا هتاحيرسصت
وملوأا يناد نأا يسسنرفلا ‘‘تروبسس

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع اًد˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب لاز˘˘˘ي ل
.ةنولسشرب
اًيمسسر اًسضرع لوسصو ةقيقح لوحو
لا˘˘ق ،و˘˘م˘˘لوأا ءار˘˘˘سشل نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ن˘˘˘م
يتأات نيأا نم فرعأا ل انأا‘‘ :ضشتيراب
يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ا˘نأا ،تا˘ع˘ئا˘˘سشلا هذ˘˘ه
يأا قلتأا مل يننأا كربخأا نأا عيطتسسأاو
لو نÓيم يسس يآا نم ل ،تلاسصتا

درجم هذه ،رخآا يلاطيإا قيرف يأا نم
.‘‘ةيفحسص تانهكت
نيعوبسسأا انمامأا لازي ل‘‘ :فاسضأاو
ثدحي ىتح يفناج رهسش ةياهن لبق
.‘‘ءيسش يأا

اًرعسس وروي نويلم03 له ،هلاؤوسسبو
:ضشتيراب باجأا ،وم˘لوأا ع˘ي˘ب اً̆ب˘سسا˘ن˘م
انعد نكل ،ديج مقر ديكأاتلاب هنإا‘‘
رعسس ديدحت عيطتسسن ل اننأا لوقن
مل هنأل يلاحلا تقولا يف وملوأا يناد
‘‘هءارسش دحأا انم بلطي
،قوسسلا يف وملوأا يناد ناك اذإا امعو
ىتح دقع هيدل ،ل ‘‘:ضشتيراب حسضوأا

.‘‘انعم ىقبيو ومانيد عم1202 ماع
مامسضنلا يف هت˘ب˘غر ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘عو
هثيدح ضشتيراب متتخا ،ةنولسشرب ىلإا
ل ن˘كل ،ىر˘خأا ة˘لأا˘سسم هذ˘ه‘‘ :اً̆ل˘ئا˘ق
.‘‘نآلا ىتح ضسوملم ءيسش دجوي
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لاير عفادم ناراف ليئافار فسشك
ءيسش مهأا نع ينابسسإلا ديردم
د˘˘ئا˘˘قو ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز ن˘˘م ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
.ضسومار ويجريسس يغنيريملا

يتلا هتاحيرسصت ناراف لهتسساو
ةينابسسإلا ‘‘ضسأا‘‘ ةفيحسص اهتلقن

،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ه˘برد˘˘م ن˘˘ع
عئار لاثم وه وزيز‘‘ :لاق ثيح
ةيا˘غ˘ل˘ل ئدا˘ه ه˘نإا ،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
نمؤويو اًيبا˘ج˘يإا ا˘ًم˘ئاد ى˘ق˘ب˘ي˘سسو
.‘‘هلعفي ام لك يف هسسفنب
لا˘˘ق ،لا˘˘ير˘˘لا ع˘˘م ه˘˘فاد˘˘هأا ن˘˘عو
هيلع داتعملا‘‘ :يسسنرفلا عفادملا
كلعجي زوفلا ،يسش لكب زوفلا
كلت رابتخا ةداعإا يف بغرت اًمئاد
كن˘كم˘ي ه˘نأا را˘ه˘ظإاو ر˘عا˘˘سشم˘˘لا
هب تزف ام ،بقللا ىلع ةسسفانملا

.‘‘ملح درجم نم رثكأا وه
،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ع˘سضو˘لا ن˘عو
ي˘˘ف بعل كنو˘˘ك‘‘ :نارا˘˘ف لا˘˘ق
ضشماه دوجو ينعي ديردم لاير
فرعن نأا بج˘ي ،أا˘ط˘خ˘ل˘ل ل˘ي˘ئ˘سض
ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضل˘˘ل ع˘˘فاد˘˘ن ف˘˘ي˘˘ك
نأا ىلإا اندوقي اذهو ،نيسسفانملا
نم ر˘ت˘م05 د˘ع˘ب ى˘ل˘˘ع نو˘˘كن
بب˘سسلا اذ˘ه˘لو ا˘نءارو ى˘˘مر˘˘م˘˘لا
.‘‘زيكرت ىسصقأا لذب انيلع نيعتي
،بعÓ˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘تود˘˘˘ق ن˘˘˘عو
ي˘ب˘ي˘ب ل˘ث˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل‘‘ :ح˘˘سضوأا

ونايتسسيركو ضسومار وي˘جر˘ي˘سسو
بعل يأل لا˘ث˘م م˘ه˘نإا ،ود˘لا˘نور
ر˘ي˘ث˘كلا تم˘ل˘ع˘ت د˘ق˘˘ل مد˘˘ق ةر˘˘ك
ضسومار لاثملا ليبسس ىلع ،مهنم
لك يف زوفلا ةيلقع هنم تملعت

يف ىتح زوفلا اًمئاد ديري موي
د˘ق˘ف˘ي لو ةر˘ب˘خ ه˘يد˘ل ،بيرد˘ت˘لا
.‘‘اًدبأا عفادلا

،درازا˘˘ه ن˘˘يدإا ي˘˘ف ه˘˘يأار ن˘˘˘عو
لكسشب جمدني هنإا‘‘ :ناراف لاق
،ة˘ع˘˘ئار ة˘˘ب˘˘هو˘˘م ه˘˘يد˘˘لو د˘˘ي˘˘ج
ثدح˘يو ع˘ئار ر˘مأا ه˘ع˘م بع˘ل˘لا
.‘‘بعلملا يف اًقرف

ةرخسص لاق ،يسسيم لينويل نعو
ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل‘‘ :د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير عا˘˘فد

عافدلا كنكمي ل ضصاخ بعل
نيبعÓ˘لا ع˘م ل˘ع˘ف˘ت ا˘م˘ك ه˘ما˘مأا
نم ريثكلا بلطتي هنإا ،نيرخآلا
عفادن نأا بجي هفاقيإل ،مامتهلا

كرتن نأا نكمي لو دحاو قيرفك
.‘‘تافاسسم يأا هل

ن˘˘ع نارا˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ،اًر˘˘˘ي˘˘˘خأاو
انه ماع لك‘‘ :اًل˘ئا˘ق ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
يف تنك دقل ،اًريبك اًيدحت لثمي
ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ةد˘˘م˘˘ل د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
مسسوم لك ةيادب يفو تاونسس
ةطقن نم ءدبلا لثم رمألا ودبي
ميدقتل ليغسشتلا ديعأاو ،رفسصلا
.‘‘يدل ام لسضفأا

هليكو ءاششع دعب
..اتورام عم

باتعأا ىلع نشسكيرإا
نÓيم رتنإا

ايلا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس ة˘ك˘ب˘سش تر˘سشن
لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو صستو˘سش ن˘ترا˘م˘ل و˘يد˘ي˘ف
عناسص نسسكيرإا نايتسسيرك يكرامندلا
عم يزيل˘ج˘نإ’ا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ق˘ير˘ف با˘ع˘لأا

يدانل يذيفنت˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘تورا˘م بي˘ب
لوأا اًيوسس ا˘م˘هءا˘سشع د˘ع˘ب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
.نÓيم يف صسمأا

’ نÓيم رتنإا نأا ىلا ةكبسشلا تراسشأاو
هحلاسصل ةقفسصلا مامتإا لواحي لازي
يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘˘ف ن˘˘سسك˘˘يرإا م˘˘سضو
لع ةسسفانم˘ل˘ل ه˘ط˘سسو ط˘خ ز˘يز˘ع˘ت˘ل

˘˘ما˘˘ق نأاو ق˘˘ب˘˘˘سس ثي˘˘˘ح با˘˘˘ق˘˘˘لأ’ا ل˘˘˘ك
ر˘يد˘˘م˘˘لا و˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسوأا ور˘˘ي˘˘ي˘˘ب لا˘˘سسرإا˘˘ب
ر˘مأ’ا م˘سسح˘ل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ىلا ي˘سضا˘ير˘لا

ىلا بع˘˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘ي نأا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
.ايلاطيإا

ا˘تورا˘م ن˘ي˘ب ءا˘ق˘لا نأا ة˘ك˘ب˘سشلا تد˘كأاو
ليسصافتلا عسضول ناك بعÓلا ليكوو
بعÓ˘˘لا د˘˘ق˘˘˘ع صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

لو˘سصح ىل˘˘ع نا˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘لا ق˘˘ف˘˘تا ثي˘˘ح
اًيون˘سس ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م8 ىل˘˘ع بعÓ˘˘˘لا

.تآافاكملاب
مامتإا ةوطخ طقف ىقبت هنأا تفاسضأاو
لسصوتلاو ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن ع˘م ة˘ق˘ف˘سصلا

ىلع ةقفاوملا لجأا نم مهعم قافت’
ت’اق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ بعÓ˘لا ع˘ي˘ب
.ةيراجلا ةيوتسشلا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو نأا ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا تدد˘˘˘˘سشو
نوكيسس صسما لوا  ةسسلج دعب نسسكيرإا
عانقإاو ةقفسصلا ءاهنإ’ ءاطسسولا دحأا

بعÓ˘˘˘لا ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو˘˘˘˘ت
صسما نيفرطلا نيب ةفاسسملا صصيلقتو
.ةعمجلا

02 ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘˘ب زر˘˘ي˘˘ب˘˘سس كسسم˘˘تو
ل˘ي˘حر ىل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘ل˘˘ل ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب بعÓ˘˘لا

دق ،نييÓم01 هردق يئدبم صضرع
تآافاكم نو˘ي˘ل˘م21 ىلإا نآ’ا ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ترا

ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي بعÓ˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ع نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نكمملا نمو يراجلا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
.هتياهنب اًناجم لحري نأا

فطÿ ططخي دتيانؤي Îشسششنام
ديردم ؤكيتلتأا نم يتنيرؤي

يزيلجنإلا دتيانوي رتسسسشنام قيرف لواحي
ةرتف لÓخ ةيوق تاقفسصب هفوفسص زيزعت
نكمي ام ذاقنإل ةيراجلا ةيوتسشلا تلاقتنلا
جئاتنلا نيسسحتو يراجلا مسسوملا نم هذاقنإا

.يزيلجنإلا يرودلا ىوتسسم ىلع
عقوم ن˘ع ةدراو ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأاو
ق˘ير˘ف˘لا نأا ي˘لا˘ط˘يإلا و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘˘ك
بعÓلا تامدخب زوفلل ىعسسي يزيلجنإلا
ناديم طسسوتم يتنيروي ضسوكرام ينابسسإلا
تلاقتنلا ةرتف لÓخ ديردم وكيتلتأا قيرف
.ةيراجلا ةيوتسشلا

دتيانوي رتسسسشنام قيرف نأا ريرقتلا حسضوأاو
رانلوج يلوأا يجيورنلا ينفلا هريدم ةدايقب
طخ زكرم يف ةمزأا نم يناعي رياسشلوسس
هعفدي ام وهو ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ طسسولا
.ديدج بعل نع ثحبلا ىلا

نم ينا˘ع˘ي يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ق˘ير˘ف˘لا نأا فا˘سضأاو
امم ةباسصإلا ببسسب ل˘يو˘ط˘لا ا˘ب˘غو˘ب با˘ي˘غ
يذلا يتنيروي ضسوكرام مسضل هجتي هلعج
هتامدخ ىلع لوسصحلا يف حجني نا يف لمأاي
زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ىلإا هراسضحإاو
.رهسشلا اذه
يذلاو ،اًماع42 رمعلا نم غلابلا يتنيروي
،4202 ماع ىتح ينابسسإلا يدانلا عم دقاعت
عي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘ب˘م51 ىو˘˘سس كرا˘˘˘سشي م˘˘˘ل
اذه نآلا ىتح ةقيقد863 ةدمل تاقباسسملا
و˘غ˘ي˘يد برد˘م˘لا ل˘˘ي˘˘سضف˘˘ت ع˘˘م ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ط˘خ م˘سسق ي˘ف ىر˘خأا تارا˘ي˘خ˘ل ي˘نو˘م˘ي˘˘سس
.طسسولا

عم ةلماك ةقيقد09 بعل يف بعÓلا لسشفو
نم رثكأا طقف بعلو مسسوملا اذه وكيتلتأا

.مسسوملا اذه ةدحاو ةرم ةقيقد54

دقع ىلع عقؤي سسميج ..ًايمشسر
يشسليششت عم لجألا ليؤط

اًد˘ق˘ع ضسم˘ي˘ج ضسير با˘سشلا ع˘فاد˘˘م˘˘لا ع˘˘قو
همزلي يسسليسشت يدان عم لجألا ليوط اًديدج
ىتح جديرب دروفماتسس بعلم ىلع ءاقبلاب

ضسير باسشلا عفادملا كراسش.5202 فيسص
رهسشلا رمعلا نم نيرسشعلا غلب يذلا ،ضسميج
اذ˘ه زو˘ل˘ب ع˘م ةارا˘˘ب˘˘م81 ي˘ف ،ي˘سضا˘م˘˘لا
زوفلا لÓخ لوألا هفده لجسسو ،مسسوملا

،وا˘بارا˘كلا ضسأا˘كب نوا˘ت ي˘ب˘سسم˘ير˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
لداعتلا لÓخ اًلتاق اًفده هليجسستل ةفاسضإلاب
دسض ابوروأا لاطبأا يرود يف يكيتاماردلا
جديرب دروفماتسس بعلم ىلع4‐4 ضسكايأا
..يسضاملا ربمفون يف
‘‘ترو˘ب˘سس ي˘سس ي˘ب ي˘ب‘‘ ة˘كب˘˘سشل ا˘˘ًق˘˘فوو
ىلع ضسما عقو ضسميج ضسير نإاف ةيملاعلا

ضسمخ اهتدم يسسل˘ي˘سشت ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ف˘سص
.5202 ماع ىتح فسصنو تاونسس
دقعلا ىلع هعيقوت دعب ضسميج ضسير لاقو
نأا يملح ناك دقل‘‘ :يسسليسشت عم ديدجلا
اًعوبسسأا بعلأا نأاو يسسليسشت يف انه نوكأا
ضسم˘خ ةد˘م˘ل اًد˘ق˘ع مر˘بأا نأاو عو˘˘ب˘˘سسأا د˘˘ع˘˘ب
ةدمل ملحلا ضشيعأاسس ،ىرخأا فسصنو تاونسس
انه نوكأا نأا اًمئاد تدرأا‘‘ :فاسضأاو.‘‘ةديدج
نأا ىنمتأاو ،ريثكلا يل ينعي ديدجلا دقعلاو
.‘‘قيرفلا ةقفر هل ىعسسأا ام لك مدقأا
يسسليسشتل ةيذيف˘ن˘ت˘لا ةر˘يد˘م˘لا تلا˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب
ةسسلسسلا ةقير˘ط˘لا‘‘ :ا˘يا˘كسسفو˘نار˘ج ا˘ن˘يرا˘م
ةعرسسلا هذهب قيرفلا يف ضسير اهعبتا يتلا

مسسوم˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ه˘با˘ي˘غ ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
.‘‘عيمجلل ةحسضاو تناك
انعم يوركلا هميلعت ضسير أادب‘‘ :تفاسضأاو
ليبسس ىلع هئادأا ىدأاو ،ةسسداسسلا نسس يف
ىلإا ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا نا˘غ˘يو ي˘ف ةرا˘عإلا
ةينهملا هتايحل ةيوق ةيادبل قيرطلا ديهمت
.‘‘يسسليسشت قيرف يف
نآلا هيدل نأا ةياغلل ءادعسس نحن‘‘ :تمتتخاو
اًبعل حبسصيو كلذ ىلع ءانبلل ةيلاثم ةسصرف
.‘‘ةمداق ةديدع تاونسسل انل اًيسسيئر

خنويم نرياب يدان مامتها داع
بعÓ˘لا˘ب د˘يد˘ج ن˘م ي˘نا˘م˘˘لألا
بعل ي˘نا˘سس يور˘ي˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا

يتيسس رت˘سسسشنا˘م ق˘ير˘ف ط˘سسو
ه˘تا˘مد˘خ˘ب زو˘ف˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ
ه˘˘تر˘˘سشن ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا

.ةيناطيربلا روريم ةفيحسص
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ط˘˘ب˘˘تراو
هلاقتنل ةوق˘ب ا˘ًما˘ع42 رمع˘لا
ي˘نا˘م˘لألا يرود˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب ى˘˘لإا

ىهتنا رمألا نكل فيسصلا لÓخ
.داحتلا بعلم يف هئاقبب
ةباسصإل ضضرعت دقف ،كلذ عمو
ع˘˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا طا˘˘˘˘بر˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ىلع يتيسس زوف ءانثأا يمامألا
لطب ديدحت ةارابم يف لوبرفيل
عرد˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ر˘˘بو˘˘˘سسلا
ضسط˘˘˘سسغأا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ذ˘ن˘م ه˘سشي˘م˘ه˘ت م˘تو ،ي˘سضا˘م˘لا
.نيحلا كلذ
ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تد˘˘م˘˘ت˘˘˘عاو
يف هرسشن مت ام ىلع اهريرقت
تدكأا يتلا ةيناملألا ةفاحسصلا
ةقفسصلا لامكإا لواحي نرياب نأا
م˘ه˘نأاو ،ل˘˘جألا ل˘˘يو˘˘ط فد˘˘ه˘˘ل
يف ي˘نا˘سس ة˘ع˘با˘ت˘م نو˘ل˘سصاو˘ي
ةياه˘ن ل˘ب˘ق ه˘ع˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘لوا˘ح˘م
.تلاقتنلا ةذفان
يناسس دو˘ع˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
،ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ي˘˘ف بعÓ˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

نأا ن˘كم˘ي ه˘نأا نر˘يا˘ب د˘ق˘ت˘˘ع˘˘يو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ع˘فد ق˘ير˘ف˘لا ي˘ط˘˘ع˘˘ي

فافتللا ىلإا نوع˘ل˘ط˘ت˘ي م˘ه˘نأل
لامآÓل بيخملا مهمسسوم لوح

يرافابلا لتحي ثيح ،نآلا ىتح
.لودجلا يف ثلاثلا زكرملا

ي˘نا˘ب˘˘سسإلا ضضفر نأاو ق˘˘ي˘˘سسو
ينفلا ريج˘م˘لا لو˘يدراو˘ج بي˘ب
ن˘ه˘كت˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م˘˘ل
رسصأاو ،يناسس ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘سشب

ىلع طقف اًيلاح زكري هنأا ىلع
يلودلا يناملألا بعÓلا ةدوع
.ةلماكلا ةيندبلا ةقايللا ىلإا

،نرياب مامتها نع لئسس امدنعو
لاؤو˘˘سس ه˘˘˘نإا :لو˘˘˘يدراو˘˘˘ج لا˘˘˘ق
تسسل ،يدانلاو هئÓكوو يوريل
ه˘نأا و˘ه نآلا م˘ه˘م˘لا ،ا˘ًطر˘خ˘ن˘˘م
.اًديج ىفاعتي
ا˘م فر˘ع˘ي ،كلذ د˘ع˘˘ب :فا˘˘سضأاو
يقابلاو هيف ركفن امو هب نمؤون

ن˘م ضسي˘لو ،يدا˘ن˘ل˘لو ه˘ل دو˘ع˘ي
نأا د˘˘ير˘˘ي ي˘˘نا˘˘سس نأا جر˘˘ح˘˘م˘˘لا
هتيؤور عيطتسسأا ل يننأل رداغي

ه˘˘˘نإا ،بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،اًد˘ي˘ج ه˘فر˘عأا ،ف˘ي˘ط˘ل ضصخ˘سش
ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لا ضصخ˘˘˘سشلا تن˘˘˘كو
ىلإا ءيجملا هنم بلطو يدانلا

ه˘˘تر˘˘سسأا در˘˘ف ل˘˘كل ن˘˘كل ،ا˘˘ن˘˘ه
.همÓحأاو هتابغرو
م˘سساو˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ي˘˘نا˘˘سس ى˘˘سضق
،يتيسس رتسسسشنام يف فسصنو
ر˘ث˘كألا ر˘ي˘خلا ه˘م˘سسو˘م نا˘كو
دعب نآلا ىتح باجعإÓل ةراثإا
74 ي˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه61 ل˘˘ج˘˘˘سس نأا

ىلع قيرف˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل ةارا˘ب˘م
.باقلأا ةثÓث قيقحت

سسؤمار نم هملعت ءيشش مهأاو ..يشسيم فاقيإا ةقيرط فششكي ناراف

يفناج يف خنؤيم نرياب تاباشسحل اًددجم دؤعي يناشس



 هنم شصلختلل ىعسست40 كلاسش ةرادإا

سسÓب لاتشسيرك نيب يؤق عارشص
 بلاط نب ىلع نؤترفيإاو

يزيلجنلا يرودلل ةدوعلل ةتباث ىطخب بلاط نب ليبن هجتي
عيب ىلع هيدان رارسصإا لظ يف ،يراجلا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ
يف بغري يرئازجلا بعÓلا نوكو ،ةهج نم هنم ضصلختلاو هدقع
.ىرخأا ةهج نم يوركلا هراوسشم ثعب يف ةوق

بلاط نب ليبن نأا ،ةيزيلجنإاو ةيناملأا ةيفحسص ريراقت تفسشك
عيقوتلا لجا نم عوبسسألا اذه رظتنم يناملألا40 كلاسش بعل
ريخألا ناولأا لمحيسس ثيح ،يزيلجنلا ضسلاب لاتسسيرك يدان يف
.ةراعإلا ليبسس ىلع

يف لمألا ،يزيلجنإلا نوترفيإا يدان دقفي مل ،رخآا بناج نم
بعل نأا «زيفوتلا» ولوؤوسسم ىري ثيح ،بلاط نب عم دقاعتلا
ميعدت لجأا نم مهل رايخ ريخ قباسسلا يزيلجنلا ماهنتوت يدان
برد˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي يذ˘لا يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو
بلاط نب ةيعسضو لÓغتسسل ىعسسي يتوليسشنأا ولراك يلاطيإلا
.هعم دقاعتلل ةبعسصلا

جرا˘خ تا˘ب ،با˘سشلا بعÓ˘لا بلا˘ط ن˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
ضضرعت يتلا ةريطخلا ةباسصإلا دعب ،40 كلاسش بردم تاططخم
مامأا هلعجي ام ،ىرخأا ةهج نم لكاسشملا هلاعتفاو ةهج نم اهل

باوبأا قرطل بعلل رب˘كأا ة˘حا˘سسم ن˘ع ثح˘ب˘لاو ل˘ي˘حر˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح
.اددجم ينطولا بختنملا

ب.نمؤوملا دبع
 برقألا هلعجت رسضخلا مجن ماقرأا

لمحل اتاماشس عم يؤق عارشص يف يناميلشس
 Óيف نؤتشسأا ناؤلأا

يدان مجنو ينطولا بختنملا مجاهم يناميلسس مÓسسإا لخد
ينازنتلا بعÓلا اتاماسس عم يوق عارسص يف يسسنرفلا وكانوم
.يراجلا يوتسشلا وتاكريملا يف Óيف نوتسسأا يدان ىلإا لاقتنÓل
ةيمامألا ةرطاقلا ميعدت ديرت ،ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
يدان˘لا ةد˘عا˘سسمو ة˘فا˘سضإلا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق ،فاد˘ه م˘جا˘ه˘م˘ب
يناميلسس يئانثلا ع˘سضت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ ن˘م بور˘ه˘ل˘ل
ةليلقلا تاعاسسلا يف ادحاو راتخت نأا ىلع اهتركفم يف اتاماسسو
.ةمداقلا

نم اتاماسس ىلع مدقتي» ميلسس ربوسس نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
وكانوم يدان عم مسسوملا اذه اهققح يتلا ةزيمملا ماقرألا لÓخ
يتيسس رتسسيل يدان نم امداق ةراعإلا ليبسس ىلع هل بعلي يذلا
.يزيلجنلا

لÓغتسسل ءاوسضألا يرود ىلإا دئاعلا Óيف نوتسسأا ىعسسيو اذه
يدان عم ينطولا بختنملا مجن اهسشيعي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا
وتريبور ديدجلا برد˘م˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م ن˘م ه˘جور˘خ د˘ع˘ب ةرا˘مإلا

.ةيلاحلا ةيوتسشلا قوسسلا لÓخ يناميلسس عم دقاعتلل ،ونيروم
ب.م.يرسسيإا

 يتيسسلا ناك ام رسضخلا مجن هب موقي ام نأا دكأا

بعÓلا»ـب زرحم فشصي يزيلجنلا مÓعإلا
 «مشصخلا قطانم لخاد ىشضؤفلا عنشصي يذلا
حانجلا يرئازجلا يلودلا مجنلا زرحم ضضاير همدقي ام رمي مل

ةلوطبلا يف هيدان عم يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام يدانل رئاطلا
«ءارحسصلا يبراحم» دئاق لسصاوي ثيح ،ماركلا رورم ةيزيلجنلا

ة˘ل˘ج˘م ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا هذ˘ه رود˘لا ءا˘جو .حيد˘م˘لاو ءا˘ن˘ث˘لا د˘سصح
ءادألا ن˘ع ه˘ي˘ف تثد˘ح˘ت لو˘ط˘م ار˘ير˘ق˘ت تد˘عأا ي˘ت˘لاو ،«4.4.2»
يف بعل لسضفأاو قباسسلا يتيسس رتسسيل مجن همدقي يذلا يقارلا
لعج ام ةيلاحلا ةرتفلا يف ،6102 مسسوم يزيلجنلا يرودلا
.حيحسصلا راسسملل هلÓخ نم دوعيو ةديج جئاتن دسصحي هيدان

هل ءادأا لسضفأا ميدقت نم نكمت زرحم نأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
لبق فيسصلا يزيلجنلا يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م
قرافلا عنسصي تاب رفاهول ةسسردم جيرخ نأا اريسشم ،يسضاملا
اهكلتمي يتلا ةراهملاو تاينفلا لسضفب تايلمعلا ةقطنم لخاد
ام اذهو موسصخلا عافد يف ىسضوفلا ةعانسص ىلع ارداق تابو
.يتيسسلا ضصقني ناك

ةبهومو ءاكذ كلمي زرحم نأا ارتلجنا يف داقنلا عمجاو اذه
.ةارابملا نم ةظحل يأا يف نيزاوملا بلق ىلع ارداق هلعجت ةزيمم

ب.نمؤوملا دبع

يقÓيو ؤغنؤكلا زواجتي رشضÿا يعابشس
مؤيلا برغŸا

بختنملا ىلع زوفلا نم ديلا ةركل ينطولا بختنملا نكمت
نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف52 لباقم13 ةجيتنب يلوغنوكلا

لابسشا رطيسسو ،ضسنوت اهتيلاعف يرجت يتلا ايقيرفإا ممأا ضسأاك
اوققحيل ةياهنلل ةيادبلا نم ةارابملا ءاوجا ىلع تروب نلأا
عم دعوم ىلع رسضخلا دادعت نوكي نأا ىلع ايلاوت يناثلا زوفلا

.ةعومجملا ةرادسص مسسحل برغملا مامأا مويلا ةيوق ةارابم
ةزئاجب دوعسسم ضسوكرب جيوتت وغنوكلا ةارابم تفرعو اذه

.ءاقللا لجر
ب.م.يرسسيإا
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 ةلتحملا نويعلا يف «فاكلا» ةيلافتحاو ةعاقلا لخاد «ناكلا» ةقباسسم ةعطاقم تررق

 ةيرئاز÷ا ةيشسامؤلبدلا ئدابÃ اهمازتلا سسركت «فافلا»

 «ياد غنيسسكوبلا» ببسسب Èكألا ررسضتŸا ةيزيل‚لا ةلوطبلا

Òغ «ناكلا» ءارجإا دعؤم Òيغت رارق :سسنؤي نÁأا
ةقرافألاو برعلا ÚبعÓلا بلقل ةبرشض ؤهو سسوردم

7.8ـب ءاقللا لجر بقل لانو تاديدسست7ـل ىدسصت
هنأا اددجم دكؤؤي يحلؤبم

 ةيدؤعشسلا يف دحاو مقرلا
ضسراحلا يحلوبم باهو ضسيار لسصاو

قا˘ف˘تلا يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
م˘غر ح˘يد˘م˘لاو ءا˘ن˘ث˘˘لا د˘˘سصح يدو˘˘ع˘˘سسلا
ضسأاك يئاهن عبر رودلا نم هيدان ءاسصقإا

ةراسسخلا دعب ،ني˘ف˘ير˘سشلا ن˘ي˘مر˘ح˘لا مدا˘خ
ءاقللا يف دحاول نيفدهب لÓهلا يدان مامأا
.يسضاملا ضسيمخلا ةرهسس بعل يذلا

بختنملا عم ايقيرفإا لطب يحلوبم مدقو
دسص نم نكمتو ،ةياغلل ايوق ءادأا ينطولا

،لÓهلا قيرف اهب ماق يتلا تامجهلا ديدع
ي˘ف د˘حاو م˘قر˘لا ه˘˘نأا ىر˘˘خأا ةر˘˘م تب˘˘ث˘˘ي˘˘ل
يتلا ةراسسخلا نع رظنلا ضضغب ةيدوعسسلا
.هقيرف اهل ضضرعت

نييدوعسسلا نيللح˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م قد˘غأاو
ءادألا دعب ،ءانثلاب يحلوبم داقنلا ىتحو
لÓ˘ه˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘مد˘ق يذ˘لا ي˘قار˘لا
نأا داقنلاو نوللحملا عمجأا ثيح ،يدوعسسلا
قحتسسي ينطولا بختنملا يف يناثلا دئاقلا
دئاق يحلوب˘م ن˘كم˘تو.ءاقل˘لا ل˘جر بق˘ل
تاديدسست7 دسص نم يدوعسسلا قافتلا

ىلع لسصح˘ي˘ل ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح فاد˘هأا4 اه˘ن˘م
لجر بقل˘ب جو˘ت˘يو01 ن˘م7.8 طيقن˘ت
ضسأاك نم ءاسصقإلاو ةراسسخلا مغر ةارابملا
ف˘˘خ˘˘ي م˘˘ل ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م.ةيدوعسسلا
يدا˘ن˘ل ي˘نا˘مور˘لا برد˘م˘˘لا و˘˘كسسي˘˘سشو˘˘ل
ريبكلا ءادألاب هبا˘ج˘عإا ،يدو˘ع˘سسلا لÓ˘ه˘لا
˘ما˘مأا ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو ضسيار ه˘مد˘ق يذ˘لا
ةزاتمملا تÓخدتلا لول هنا احسضوم ،هيدان
ةجيتنلا تناكل رسضخلا مجن اهب ماق يتلا
.ةارابملا اهيلع تهتنا يتلا1‐2 نم ربكأا

ب.م.يرسسيإا

م˘ج˘ن ضسنو˘ي ن˘م˘يأا ه˘˘جو
ير˘سصم˘لا كلا˘˘مز˘˘لا يدا˘˘ن
ـل ةعذل تاداقتنا قباسسلا
ةر˘كل ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب «فا˘˘˘كلا مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ىلع ،دمحا دمحأا يسشاغلملا

ءاسضعألا ةقدا˘سصم ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ممأا ضسأاك دعوم رييغت ىلع
اهتجمربو1202 ايق˘ير˘فإا
ا˘مد˘ع˘ب ءا˘ت˘سشلا ل˘سصف ي˘˘ف
ل˘سصف ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘م تنا˘˘ك
نأا ضسنوي حسضوأاو.فيسصلا
ريغ «ناكلا» دعوم رييغت
ةبرسض نوكيسسو ،ضسوردم
برعلا ،نيير˘سصم˘ل˘ل ة˘يو˘ق
ةديرغت يف لاقو ،ةقرافألاو
ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
رارق» :«رتيوت» يعامتجلا
ة˘ما˘قإا˘ب ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا

ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا م˘˘مألا
بل˘˘ق˘˘ل ة˘˘بر˘˘سض ،ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج
ن˘ي˘ير˘سصم˘لا ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

رار˘ق ،ة˘قرا˘فألاو بر˘˘ع˘˘لاو
 .«؟؟ نايلمو ضسوردم ريغ
دقتني يزيلجنلا مÓعإلا

 «ناكلا» دعوم رييغت
مÓعإلا مدسص ،هبناج نم

دعوم ريي˘غ˘ت˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘˘ك ة˘˘ما˘˘قإا

اهن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا1202
يفناج9ـلا نم نوريماكلا
،يرفيف6ـلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا

«روريم» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تلا˘قو
ة˘˘يد˘˘نألا نأا ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
نيبعل كلمت يتلا ةريبكلا
ضسأاك لÓخ يناعتسس ةقرافأا
نادقف بب˘سسب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا

رار˘غ ى˘ل˘ع مو˘ج˘ن˘لا بل˘غأا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ،زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘˘ير
،ي˘˘نا˘˘م و˘˘˘يدا˘˘˘سس ،حÓ˘˘˘سص
،ءا˘˘م˘˘سسألا ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو
يرود˘˘˘لا نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ
ضسفن يف دهسشي يزيلجنلا
يف اري˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘سض ةر˘ت˘ف˘لا

حسضوأاو.تايرابملا لودج
ة˘يد˘نألا نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ
ضضفر˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘بوروألا
رهسش ي˘ف «نا˘كلا» ة˘ج˘مر˘ب

لعج ا˘م ير˘ف˘ي˘فو ي˘ف˘نا˘ج
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ةج˘مر˘ب نورر˘ق˘ي ة˘يور˘كلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘خ˘سسن˘˘لا
رهسش يف رسصم اهتنسضتحا

.ناوج
ب.م.يرسسيإا
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ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا رر˘˘ق
نيدلا ريخ ةدايقب ،مدقلا ةركل
ئدا˘˘˘ب˘˘˘م ضسير˘˘˘˘كت ي˘˘˘˘سشطز
نم ،ةيرئازجلا ةيسسا˘مو˘ل˘بد˘لا

داحتلا لافتحا ةعطاقم لÓخ
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
36ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب «فا˘˘˘كلا»
اهنسضتحت يتلاو اه˘سسي˘سسأا˘ت˘ل
.ةلتحملا نويعلا ةنيدم

ناي˘ب ي˘ف «فا˘ف˘لا» تدد˘نو
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘سشن
را˘ي˘ت˘خا˘ب ،ضسمأا ي˘نور˘ت˘كلإلا
ضسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب «فا˘˘˘كلا»
ةنيدمل دمحا دمحأا يسشاغلملا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا نو˘ي˘ع˘˘لا
ىركذلا ةبسسانمب اهتلا˘ف˘ت˘حا
دا˘ح˘تإلا ضسي˘سسأا˘˘ت˘˘ل36ـلا
انمازت ،مدقلا ةركل يقيرفإلا

بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘سضت˘˘˘حا ع˘˘˘˘م
لخاد ايقيرفإا ضسأاك تايلاعف
.تاعاقلا

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ي˘˘ف ة˘˘يور˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘عأا
دا˘˘ح˘˘تلا تل˘˘سسار ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ديدنتلل ،مدقلا ةركل يقيرفإلا
ة˘سسفا˘ن˘م بر˘غ˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب

ل˘˘خاد ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ،0202 تا˘˘عا˘˘ق˘˘لا
 .ةلتحملا نويعلا

نم رذ– يسشطز ةئيه
لخاد تاماسسقنا ثودح

 «فاكلا»
دا˘˘˘ح˘˘˘تلا رذ˘˘˘حو اذ˘˘˘˘ه

،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ثود˘˘˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘˘˘م «فا˘˘˘˘˘˘˘كلا»
داحتلا تيب لخاد تاماسسقنا
ىلع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا

ىلع ةريخألا ةقفاو˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ
لخاد ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ضسأا˘ك م˘ي˘ظ˘ن˘ت
نو˘ي˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘˘عا˘˘ق˘˘لا
ه˘سضفر˘ت ا˘م اذ˘هو ة˘ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م «فا˘˘˘ف˘˘˘لا»
ةسضفارلا اهميق ىلع ظفاحت
عيمجب ةيرامعتسسلا رهاظملل
.ملاعلا ءاحنأا

ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا تد˘˘˘˘˘˘كأاو
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘سضفر
ةبسسانمب ةلبقملا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حلا
داحتإلا ءاسشنإل36ـلا ىركذلا
 .مدقلا ةركل يقيرفإلا

عمتجي ›ارديفلا بتكŸا
 ءاعبرألاو ءاثÓثلا يموي
بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا ع˘م˘ت˘ج˘˘ي

دا˘ح˘تإÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ي˘˘مو˘˘ي ،«فا˘˘ف˘˘لا»
د˘يد˘ع ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ،ءا˘ع˘برألاو
مدقلا ةرك ضصخت يتلا طاقنلا
ريراقت رارغ ىلع ،ةيرئازجلا

،ةينطولا تاطبار˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.«فافلا» ناجلو

نايب يف «فافلا» تفسشكو
اهع˘قو˘م ى˘ل˘ع ،ضسمأا ه˘تر˘سشن
بتكملا ءاسضعأا نأا يمسسرلا
رحب نوعمتجيسس ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
لوألا نيترم ،مداقلا عوبسسألا
رقم˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي نو˘كي˘سس

ى˘ل˘ع ،م˘ي˘هار˘بإا ي˘لاد ى˘˘ن˘˘ب˘˘م
،لاوز00:21ـلا ة˘˘عا˘˘˘سسلا

يناثلا عامتجلا دقعي نأا ىلع
ءاعبرألا يأا يلاوملا مويلا يف
00:01ـلا ةعاسسلا نم ةيادب
يد˘ي˘سسب ي˘ن˘ق˘ت˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءا˘˘˘˘سضعأا نا˘˘˘˘˘كو.ىسسوم
اودقع دق يلاردفلا بتكملا
˘مو˘ي ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
اورر˘قو ي˘سضا˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا
قر˘ف ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘˘لا
كلمت ل يتلا ةاوهلا مسسقلا

عم دقاعتلا ةسصرف ،ةزاجإا03
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ىلإا ،ةنسس32 نم لقأا يلاحلا
 .يراجلا مسسوملا ةياهن

 ةنؤلششرب ‘ Úتشس هبردÃ قاحتلÓل حششرم يدنام
ضسيتيب لاير يدان بعلو يرئازجلا يروحملا بعÓلا يدنام ىسسيع دجاوتي

يدان ىلإا نيتيسس يكيك قباسسلا مهبردمب نوقحتلي دق نيبعل5 زربأا ةمئاق نمسض
نيحسشرم5 زربأا نيب نم يدنام نأا ،ضسمأا «لايدنوم زنوأا» عقوم فسشكو.ةنولسشرب
روحم يف يناعي يدانلا ناو اميسسل ،ةمداقلا ةرتفلا يف «انارغولبلا» ضصيمق لمحل
قلغ ىلع لمعي دق ةنولسشرب يدانل ديدجلا ينابسسلا بردملا لعجي ام عافدلا
.يلاحلا وتاكريملا لÓخ لاجآلا برقأا يف ،ةقفسصلا

ةركفم يف ضسيتب لاير مجن يدنام دجاوت نع ةيسضاملا ةرتفلا يف مÓكلا رثكو
عجارت لظ يف ايثراك ءادأا مدقي تاب يذلا عافدلا روحم معد لجا نم ،ةنولسشرب
 .يتيتموأاو هيكيب ىوتسسم

 ب.م.يرسسيإا
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ةمسصاعلا داحتا قيرف لجسس
با˘سسح ى˘ل˘ع م˘ه˘م د˘ج ازو˘ف
يف هعسضو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
يقيرف فلخ ةثلاث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ة˘يدو˘لو˘مو دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش
ا˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
رخأاتملا ءاق˘ل˘لا ه˘ن˘ع ر˘ف˘سسي˘سس
يف فلسشلا ةيعمج مامأا رخآلا

د˘قو اذ˘ه ر˘ي˘خألا اذ˘ه بع˘ل˘˘م
لÓ˘ب برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا فر˘˘ع
نو˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي ف˘˘ي˘˘˘ك ير˘˘˘يزد
م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ را˘˘˘سصت˘˘˘نلا
مجاهملا ةطقل يف اورمثتسسا

ىلع لسصحت يذلاو يجرع
اهذيفنت يف حجن ءازج ةلكر
نأا ر˘كذ˘ي ضصو˘ي˘ح˘م فاد˘ه˘لا

ةفرعم رظتنت لازت ل ةبيتكلا
ىدل ةيدولوم˘لا ءا˘ق˘ل ر˘ي˘سصم
. افيفلا

قرؤوت يورقلب ةيضضق
دا–لا راضصنأا

داحتا راسصنا ىدبأا مهتهج نم
ن˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا
دعب ةسصاخ يدانلا اهب ريسسي
بعÓلا ع˘م ع˘سضو˘لا را˘ج˘ف˘نا

هنا دكا يذلاو يورقلب ماسشه
امك قح هجو يأا نود نم درط
ةرور˘سضب ه˘ب˘لا˘ط ي˘سشي˘˘بد نا
ه˘تر˘جأا ن˘م ف˘سصن˘لا ضصا˘ق˘˘نا
يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا

ن˘م ه˘تردا˘غ˘م د˘˘كاو ه˘˘سضفر
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط بب˘˘˘سسب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةناهإا اهربتعا يتلاو ةلماعملا
عيمجلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
لوؤويسس يتلا ةجيتنلا رظتني
هدقع رظتنملا عامتجلا اهيلا
لوؤو˘سسم˘لا فر˘ط ن˘م مو˘˘ي˘˘لا

. لوغ قراط
يأا قلتن ⁄ » : نوبعÓلا

رظتننو تاقحتضسم
«اعيمج اهتيوضست

داحتلا رسصانع تعمجأاو اذه
تاحيرسصتلا ءارج اهقلق ىلع
كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ن˘م ةر˘ثا˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ت ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب

ءاقفر دكا ثيح مهتاقحتسسم
مل نيبعÓك مهنا ىلع حاتفم
8 ذنم مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم او˘ق˘ل˘ت˘ي
ا˘م ل˘ك نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ر˘ه˘˘سشا
ع˘قاو˘م تا˘ح˘ف˘سص ي˘ف لا˘ق˘˘ي
ل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه ة˘ح˘سصلا ن˘˘م ه˘˘ل ضسا˘˘سسأا

ي˘فÓ˘لا ن˘م˘يا ي˘ب˘ي˘ل˘لا د˘˘كاو
يف اقÓطا ركفي مل هنا ىلع
هقل˘ع˘ت ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ل˘ي˘حر˘لا
ةبغر انمثم يدانلا ريهامجب
ى˘ل˘ع بع˘ل˘لا ي˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ضسفن يف اين˘م˘ت˘مو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
عا˘سضوألا ح˘ي˘˘ح˘˘سصت تقو˘˘لا
. اعيرسس

سشامر ماضشه

لاحرلا ةركسسب داحتا ةليكسشت تدسش
لجا نم ةيسسنوتلا ةبيقروب مامح وحن

ة˘ل˘حر˘م˘ل ير˘ي˘سضح˘ت ضصبر˘ت ضضو˘˘خ
ىلع اموي31 ـل موديسس ثيح ةدوعلا
ع˘سضو˘˘م ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ل˘˘ما
ريخألاو لوألا فدهلا نا امب ةيزهاجلا
يثÓثلا نا ركذي ءاقبلا نامسض ىقبي

اوجمدنا ينامثعو يسسيسسو طوبعج
م˘˘ه˘˘سسح اود˘˘كاو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
مهقتاع ىل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا˘ب

نو˘لو˘ع˘ي نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ةرطاقلا ةدايقل مهتاناكما ىلع اريثك
. ةيماملا

سسمأا لقنت دق نوكي يوانكل
سسنوت ¤إا ةبيتكلا ةقفرب

ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نو˘˘كي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةليكسشتلا ة˘ق˘فر˘ب ل˘ق˘ن˘ت د˘ق يوا˘ن˘كل

ةرورسضب هتبلاط ةرادإلا ناو ةسصاخ
اهدعب هجوتلاو ةبانع ةنيدمب ءاقتللا

لجا نم ةبيقروب مامح ىلا ةرسشابم
ةسصاخ ةيداع ةفسصب هماهم ةرسشابم
يف هترداغم تسضفر دق تناك اهناو
يف ضشتوكلا ددرتو اذه قباسس تقو
ةدو˘ع˘لا ضصو˘سصخ˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا
طوغسضلا ضضعب ىقلت هنوكل ارظن
ضضفر˘ت ي˘ت˘لا دا˘ح˘تلا ر˘ي˘ها˘م˘˘ج ن˘˘م
لاوط ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘كر˘ت م˘كح˘ب ه˘تدو˘ع
. ةريخألا ةرتفلا

سشامر ماضشه

ضسلجم ضسي˘ئر˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف
ة˘يدو˘لو˘م˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ةرادإلا
ضساملا رسصانلا دبع ةمسصاعلا
ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ه˘˘فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا د˘˘كأا

ءاسضقلاو ةيدولوملا ةيعسضو
يذلا تافÓخلا لكسشم ىلع
تي˘ب ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ئاد دو˘˘سسي نا˘˘ك
مئادلا هي˘ع˘سس اد˘كؤو˘م ق˘ير˘ف˘لا
ريبكلا تلاقإلا مجح رسسكل
ةكرسش يف هتسسرامم مت يذلا
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق د˘˘قو يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ىلإا يمودق ربتعا » : ددسصلا
ي˘˘ف م˘˘هألا˘˘˘ب ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا

لكب يمرأاسس ثيح يتريسسم
ل˘كا˘سشم˘لا زوا˘ج˘˘ت˘˘ل ي˘˘ل˘˘ق˘˘ث
هنأا دقتعأا تيبلا يف ةلسصاحلا

قÓطنلا لجأا نم تقولا ناح
ديج عورسشم يف ةيدولوملاب
. يدانلا قوقح ظفحي

ةقيرطب يدانلا ةلكيه»
ىوقأا انلعجيضس ةفرتحم

«ياب ياب لايضسوضسلاو
ةرادإلا ضسلجم ضسيئر لسصاو
ةيسضق ىلإا قرطت ثيح هثيدح
لك عسضو ةرورسضو ةلكيهلا

ل˘جأا ن˘م ه˘ما˘ه˘˘م ي˘˘ف فر˘˘ط
لخادتلاو تافÓتخلا يدافت
» : لاق ثيح تايحÓسصلا يف
ةجاح يف ةيدولوملا نأاب دقتعا
فدا˘ه ي˘با˘ج˘يإا عور˘سشم ى˘˘لإا
يدانلا ةلكيه ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘سس
لك لعجت ةفرتح˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
لمحت عم هتاذب مئاق فظوم
نود نمو تايلوؤوسسملا لماك

دقتعا تايحÓسصلل لخادت يأا
ةدئافلاب دوعيسس رمألا اذه نأا

يف هيلع لمعأاسس ثيح انيلع
طبسضأاسسو ةمداقلا تاعاسسلا

يزاو˘ي˘ل فر˘˘ت˘˘ح˘˘م عور˘˘سشم
ىلإا همدقأاسسو يدانلا ةيبعسش
.«ماعلا ريدملا ضسيئرلا

ريدملا سسيئرلا ةقث»
ىعضسأاو ريبك فيلكت ماعلا

«مهألا قيقحتل
ىلع ينثي ضساملا حارو اذه
فرط نم هل تحنم يتلا ةقثلا
ادكؤوم ماعلا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا
ه˘ل ح˘م˘سسي˘سس ف˘ي˘ل˘كت ا˘ه˘نأا˘˘ب
نم كلت˘م˘ي ا˘م ل˘كب ي˘مر˘لا˘ب
دقو عاسضوألا حيحسصت لجأا
نأا دقتعا » : نأاسشلا اذه يف لاق
ع˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘ع˘˘سضو
ةريبكلا ةقثلا دكؤوي ضساسسحلا
ماعلا ضسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ع˘سضي ي˘ت˘لا

كسش نود ن˘م ي˘تا˘مد˘˘خ ي˘˘ف
اذ˘ه ف˘ير˘سشت ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘سس
يف يتربخ لعجاو فيلكتلا

ر˘ي˘ب˘كلا يدا˘ن˘لا اذ˘˘ه ح˘˘لا˘˘سص
ر˘˘˘ي˘˘˘سسأاو ق˘˘˘فوأا نأا ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا
ا˘ه˘ت˘نا˘كم ى˘لإا ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا˘˘ب
.«ةيلسصألا

ئفاطملا لجر ينزاخم»
بردمو ةبعضصلا تامهملاو

ىلوتيضس ريبك يبنجأا
«ةيدولوملا بيردت

ضصاخلا ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘عو
ىلإا قرطت د˘ق˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا˘ب
ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ي˘كح˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘لا

لجرب هفسصو يذلاو ينزاخم
هجاتحا املك يذ˘لا ئ˘فا˘ط˘م˘لا
وه باجتسساو هيلإا أاجل يدانلا
نأا ين˘ع˘م˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ءاد˘ن˘ل˘ل
ايبنجأا نوكيسس مداقلا بردملا

ةيرئازجلا ةركلا تيب فرعيو

ام » : لاق دقو ديج لكسشب
ي˘نزا˘خ˘م برد˘م˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي
يدحت لجر وهف ليمج ءيسش
مئادلا هفوقو ىلع هييحأا انأاو
لجر ةباثمب وهف قيرفلا عم
هجاتحا املك يذ˘لا ئ˘فا˘ط˘م˘لا
ءادنلا ةيبلتب ماقو لإا يدانلا
نو˘كي˘سسف برد˘م˘لا ن˘˘ع ا˘˘مأا
ا˘يا˘ب˘خ اد˘ي˘ج فر˘ع˘يو ا˘ي˘ب˘ن˘جأا
نيعيسس ثيح ةيرئازجلا ةركلا

.«ةمداقلا مايأا01 ـلا لÓخ
ماع ريدم بضصنم انيغلأا»

«يكيضسÓك ميظنتب لمعنضسو
ضسيئر قرطت هثيدح ماتخ يف
ة˘ي˘سضق ى˘لإا ةرادإلا ضسل˘˘ج˘˘م
ه˘نأا د˘كأا ثي˘ح ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

ل˘كا˘سشم˘˘لا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو
اذ˘ه ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا
هؤواغ˘لإا رر˘ق˘ت د˘ق˘ف بسصن˘م˘لا
قفو لمعلا متيسس ثيح ايئاهن
ثي˘ح ي˘كي˘سسÓ˘كلا ما˘ظ˘ن˘لا
لكاسشملا نأا دقتعا » : لاق
يف اذكو ارخؤوم تثدح يتلا
ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘سسلا
اذ˘˘ه ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘˘بلا رر˘˘˘ق˘˘˘ن
ر˘ث˘كأا ما˘م˘ت˘هلاو بسصن˘˘م˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت˘ب ح˘م˘سست بسصا˘ن˘˘م˘˘ب
ى˘ت˘ح وأا ة˘˘يرادإلا ة˘˘فا˘˘سضإلا
انلعجتسس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ل˘˘˘كسشب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا مد˘˘˘خ˘˘˘ن
.«يباجيإا

ضسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ي˘˘˘فو
نييعت ررق هنأا ةرادإلا ضسلجم
ق˘سسن˘م بسصن˘م ي˘ف ز˘يز˘˘ع˘˘ل

اط˘ي˘سسو نو˘كي˘سس ثي˘ح ،ما˘ع
.ةرادإلاو نيبعÓلا نيب

سشامر ماضشه

 ةبيقرؤب مامح ؤحن لاحرلا نودششي «نابيزلا ءانبأا»

«ةمداقلا مايألا يف اريبك ايبنجأا ابردم نيعنشس..يفده ةمقلا ىلع ديمعلا عشضو» :سساملأا

رئازجلا ةيدؤلؤم
ماعلا ريدملا بضصنم يغلت ةرادإلاو اقضسنم يزيزعل

فلششلاب ةحاطإلا ىلع رارشصإاو مؤيدؤبلا يف داحتلا
ةمضصاعلا دا–ا

نمسض ةبترم ىلع ةراطسسوسس ماما هسسفانت عارسص لئابقلا ةبيبسش قيرف رسسخ
ةلكر نم فدهب ةيسساقلا ةراسسخلا دعب كلذو باهذلا ةلحرم ةياهن لبق مويدوبلا

يلوؤوسسمو يبعل فرط نم ةمراع تاجاجتحا ةلباقملا ةياهن تفرعو اذه ءازج
ديدع رسسك هناو ةسصاخ مهبسسح ةليحلاب ءاقللا ريسس يذلا مكحلا ىلع يرانكلا
دعب يبرغلبل ءازج ةلكرو حاتفمل ءارمح ةقاطب حنم نع ىسضاغتو تامجهلا

ميكحتلا ةنجل نوبلاطي مهلعج يذلا رملا يواريخ عفادملا فرط نم هتلقرع
. ريربيا مكحلا قح يف تابوقع ضضرف ةرورسضب
ةوارمحلا مامأا زوفلا ىلع رضصتو سشما اهتاريضضحت ترضشاب ةليكضشتلا
نع ثحبلا ةلسصاوم ةرورسضب بلاطم يرانكلا قيرف نوكيسس هتاذ قايسسلا يف
عم دعوم ىلع نوكيسس ثيح ةثلاثلا ةبترملا ضصوسصخب ةمسصاعلا داحتا ةسسفانم
قيرفلا لعج ام وهو روهمج نود نم ةهجاوم يف نينثلا موي ةوارمحلا لابقتسسا
دح عسضوب تبلاط فارطألا ضضعب نا ركذي ضسما تاريسضحتلا يف ةرسشابم لخدي
لو ةلوطبلا يف ل ارخؤوم همدخت مل جئاتنلا ناو ةسصاخ دوليف ترابيه بردملل
.قاجنسس رسصان تحرتقا اهنا امك ةيقيرفلا ةسسفانملا يف

ءاطخأا ةبقارمب بلاطيو نيبعÓلا ىلع ينثي فورعك
«يرانكلا» دضض ماكحلا

تدأا هرسصانع ناب ادكؤوم ةبيتكلا دودرم ىلع فورعك ضشتوكلا ىنثا دقو
˘ما˘كح˘لا ة˘ب˘قار˘م تقو˘لا ضسف˘ن ي˘ف ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا لاو˘ط ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ا˘˘م
تفدهتسسا اهنوك ىلا رظنلاب اهنوبكتري يتلا ءاطخألا ىلع مهتبسساحمو
ءازج ةلكر نم مرحي قيرفلا وه اه «ماسصل» ءاقل دعبف ارخؤوم يرانكلا
نايسسن ةرورسض ىلع ديكأاتلا ينعملا لسضف دقو اذه عيمجلا اهعبات ةيعرسش
يفيدهتلاو يموجهلا طاسشنلا ةداعتسسا ىلع لمعلاو ةريخألا تارثعتلا

ةيدولوم اهسسأار ىلع يتلاو تاءاقللا مداق يف زوفلا فادهتسسا يلاتلابو
. مويدوبلا ىلا هبسسح مهديعتسس يتلاو نارهو
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لئابقلا ةبيبضش
ريربا ىلع ةريبك تاجاجتحاو هناهر رشسخي «يرانكلا»

تر˘م˘ق ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش سصبر˘ت ر˘ق˘م ىلا ا˘مود كنار˘ف ي˘ضسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ح د˘˘ق نو˘˘ك˘˘ي
ةبيتكلل حمضست يتلا ةمزÓلا تاريضضحتلا طبضض يف يدجلا عورضشلا لجا نم اذهو ةيضسنوتلا

يضسنرفلا ينقتلا ني˘ب ط˘خ˘لا لو˘ط ىل˘عو ا˘ي˘با˘ج˘يإا نا˘ك ل˘ضصاو˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي م˘ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت˘ب
بردملا عم دقاعتلا ىلع ينقتلا رضصاو اذه سصبرتلا يف رودي ام لوح يتخب ةقفرب سشورمعو
. ةحاحوب يلاحلا بردملا عم دقعلا خضسف راظتنا يف يدانلا سسارحل امعاد نوكيل سشاميكيد

ةدحاو نامضضل ىعضسي ينقتلاو دادزولب قيعي تايدولا لكضشم
نيب هجمانرب مضسقي قيرفلا لعجي يدو دعوم دعب قيرفلا ةرادإا دجت مل هتاذ قايضسلا يف
نوؤوضشب مئاقلل ريبكلا يعضسلا نم مغر˘لا˘ب ل˘ضشف˘لا˘ب تلوا˘ح˘م˘لا تءا˘ب ثي˘ح ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
نيبردملا هئاقدضصأا سضعب عم لضصاوتلا ثحب ىلا امود كنارف بردملا ىعضسيو اذه قيرفلا
اذه لÓخ اديج ةدافتضسلا نم رارج ءاقفرل حامضسلا دضصق ةيضسنرفلا ةلوطبلا يف نيلماعلا
. ةدوعلا ةلحرم يف مهألا قيقحت لجا نم هيلع لوعي عيمجلا ناو اميضسل سصبرتلا

سشامر ماضشه

دادزولب بابضش
سصبÎلا حا‚إا ىلع رارشصإاو ينفلا مقاطلا معدي سشاميكيد..سسنؤتب لح امود

هيف ثحبي يدو ءاقل يف يضسقافضصلا يدانلا هفيضضتضسم ينيطنضسقلا يضضايرلا يدانلا هجاوي
وداراب ةعقومل ةزهاج ةبيتكلا لعجت يتلا تامزيناكيملا سضعب نع ميرك ةذوخ بردملا

زجنملا لمعلا عم رثكا بواجتلا ىلع نوبعÓلا رضصيو اذه لبقملا سسيمخلا ىرجتضس يتلاو
ىلا نوب˘عÓ˘لا ا˘ه˘ع˘جرا ة˘با˘ضشلا لÓ˘ه ما˘ما ىلوألا ة˘يدو˘لا ةرا˘ضسخ نا ر˘كذ˘ي تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف
ةيقيقح ةضصرف نوكيضس يضسقافضصلا ءاقل نا نيدكؤوم هل اوعضضخ يذلا ليقثلا يندبلا لمعلا

. قباضسلا يف اهيف اوعقو يتلا ءاطخألا حيحضصت لجا نم

ودارابب قحلي دق يحلاضصو دوعي دادح ،جمدني يرمعلا
يئانثلا ةداعتضسا دضصق ينفلا مقاطلا ةيعمب لمعلا يبطلا مقاطلا لضصاوي ىرخأا ةهج نم

دجاوتلاو ةبا˘ضصإلا ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘ضسي يذ˘لاو يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا و˘ج ىلا ي˘ح˘لا˘ضصو داد˘ح
يف دجاوتيو جمدنا يرمعلا نا ركذي لبقملا عوبضسألا ةياهن ةرظتنملا وداراب ةمق يف يلاتلاب

روتكدلا يندبلا رضضحملا جمانرب قفو فيطضس يف بردتي ناك هناو اميضسل ةديج ةيزهاج
يف اديج ابواجت ىدبا يبيللا يئانثلا نا ركذي هعم لضصاوتلا مئاد ناك هنا امب نويرق دلاخ

يندبلا بناجلل ام اعون دقتفي يئانثلا نا دكؤوي مقاطلا لعج اديج اعابطنا امدق ثيح لمعلا
. تقولا رورم عم لضضفأا نانوكيضسو ةريخألا ةنوآلا يف امهفقوت مكحب
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نضسحلا ءÓبلا ىلبأا يبيللا يئانثلا
سسقافشص مامأا يقيقح رابتخا يف «يشس.سسا.يشسلا»

بناؤجلا ديدع نشسحت نورظتني رفانشسلاو

ةدوعلا يف نزاوتلا ةداعتضسا ىلع رضصي ةركضسب داحتل ينفلا مقاطلا
ةرقم مجن

نيمجاهملا سضعب ديدج رظتني قيرفلاو ةرڤم يف ايمشسر عجقلو بياع
اذكو ةرواضسلا ةبيبضش عفادم بياع فرضشا نم لك تامدخل ةرقم مجن قيرف نامضض دعب

ثيح يوتضشلا وتاكريملا ءاهنا نم قيرفلا برتقي يرضصملا ناوضسا يدان نم عجقل ماضشه
ةرو˘ضص ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا سضع˘ب ع˘م ةدا˘ج تا˘ضضوا˘ف˘م ي˘ف ر˘ضصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
لÓ˘ه˘لا ن˘م تاد˘يو˘ع˘لو˘بو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش ن˘م غ˘لا˘بو ةر˘ك˘ضسب دا˘ح˘تا ن˘م ة˘يد˘عا˘˘ضسم
ةداعإا لجا نم طوطخلا لك ميعدت يف ايدج تركف ةرادإلا ناو ةضصاخ ينادوضسلا
. ةدوعلا ةلحرم يف يدانلل رابتعلا

ةمزÓلا تادادعتضسلا قيق– لضصاوي نيرم جاح
تباوث ةداعت˘ضسا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ن˘ير˘م جا˘ح ي˘نار˘هو˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ضصاو˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘ف
يتلا ءاطخألا حيح˘ضصت ل˘جا ن˘م يد˘ج ل˘ك˘ضشب ل˘م˘ع˘ت ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا ناو ة˘ضصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا

سشتوكلا ىلع ةقلعم لاملا لك نا ركذي باهذلا ةلحرم ةليط قباضسلا يف اهيف اوعقو
حيرضست يدافت ةرورضضب سشتوكلا بلاط دقو اذه ةعومجملل رابتعلا ةداعإا لجا نم
ددع ثيح نم قيرفلا عم بعÓلا جئاتن نأاب ادكؤوم ةيدولوملا ىلا يجارد عفادملا
. هئاقب ةيمهأا دكؤوي تاكراضشملا

سشامر ماضشه
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+̆˘˘å˘˘دH˘˘ا ا&F˘˘ا دI˘˘ه MÄÑ˘˘k˘˘§̆˘فد
2202 ملاå˘لا ض6&ا˘ò+ ج˘Mو˘k˘k˘لا
D˘لا لا0̆ ي˘k˘ا&J˘ل ل˘õ˘و˘مI˘دM̆لا،
KE˘لا H˘§˘°̆ض6د -̆k˘وMلا جq~ر(ا
+òا ض6&ا(DرMï©د°> ا I~K9 هلÑ©íا

<˘˘˘õ˘˘ى E˘˘°˘˘ةا «F˘˘°˘˘لا +˘˘õ˘˘ض6و»
جMوkkلا فد§MÄÑk هI&ا ة©IÄÑرíلا
+òلا ض6&اåملا Egن&ا ل MÉÑtك
KMïرلا فد§لا ن&ا لو)©ÄÑي Jو
ي˘D اد˘©i +˘å̆ا˘J}˘لاK ل˘J̆&ا˘˘k˘˘لا

HوIدMلا EÜر.

ةيليؤج5 بعلمل دؤعي ديمعلا
M˘˘˘˘k̆˘˘˘q˘˘˘˘ه D̆˘˘˘رM˘˘˘˘ق
H˘دو˘لوM̆لا ة˘q˘~ر˘(ا
ى˘˘˘˘ل)ا ةدو˘˘˘˘õ˘˘˘˘˘å̆˘˘˘˘˘ل
يgم˘لK&لا بFر˘م˘لا

Ht9و+ دمÑ©5» فا
ةMا§I دå+ ،«ة©Mõو/
ةc©§- ةدا>ا لا7Ñè&ا
،ناد˘©˘م˘لا ة˘˘©˘˘9Ñر&ا

KFÅÑ˘˘˘˘ض6ا˘˘˘م˘˘˘ل&ا ف
<g8ا°لا دÑر ر)©Äض
H˘˘˘˘˘˘q˘˘˘˘˘õÄةراد)لا ض
ةراد)لا نا د˘Mد˘q˘˘لا
-˘˘˘ï̆˘˘دHت +˘˘˘Ü˘˘˘õب

بõ̆˘˘˘å˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةراد)ل
K6Ñ˘˘kÄÑ̆˘k̆˘í˘©̆د H̆ن
ةر7Ñ̆اH̆ğ بõ˘å˘˘م˘˘لا
+åةدا>ا د Dktه.

  «اهارف» يرمعلا

ي˘õ̆> د˘©˘6Ñ د˘(ا˘ï˘لا ب>œ˘لا ق˘k˘t˘لا ار˘©˘˘1&ا
ي9ÑاMرلا يدا°لا ةÅÑò©õ- فوÇÑí+ يرمåلا
ءار/ل ضIÄو- يD ةد/اوkملا ي°©ïÄÑ°Üلا
ه˘(ا̆§˘Iا بÄÑ˘g+ كلK3 ير˘˘©˘˘tÉÑ˘˘- ضÇ+ر˘˘-
ي˘˘D د˘˘/او˘˘k˘˘م˘˘لا ر˘˘ÄÑ˘˘íلا 5او˘˘/ ة˘˘©˘˘ïÉÑ˘˘ل
هåõ/ اH وKJ ه©õ> لtÇÑ- ث©0 ة©ï°ÇÑõلا
Mk°ïل <õا°/ ىv لاÄÑو- ىلا ة>رIÄض Hن
ث©0 ه(5Hœ عH داد>لا يKé DرÅÑلا ل/ا
د©/ لÅÑò+ نMر©1&لا ن©Hو©لا يi Dرد-
KاF˘˘6ا دÑ˘˘k˘˘å˘˘لا ه˘˘-اداد˘˘q˘دM˘لا ةH˘ي}˘لا ر
M7رÑtل هõkد/او +ÇÑةد©/ ةرو -tÄÑgل اïةم
Iدارا+ يداK.

 عفادي ناقزرم
يلريمز دلو نع

ي˘لKد˘لا ب>œ˘لا نا˘˘5Eر˘˘H نا˘˘7Ñ˘˘å˘˘g ع˘˘Dاد
قMرíل دMد˘q˘لا ي˘9Ñا˘Mر˘لا ر˘Mد˘م˘لا ق˘+اÄÑ̆لا
IÇÑ0 رÄÑ©ةو1)لا ن> ،ياد ن K5 دلH©يلر
H9وÑtا Dي -ÇÑرMt8 تاÑtí©ر ن&ا ة)©Äض
ل/ا نH ةMرõ°ÇÑل كõمM اH لF †دE قMرíلا

K9Ñå§ا <õملا ىÄÑلا راÇÑt©ن&ا ل)ا ،ح Hن
م˘ل ى˘HÉÑ تKE ي˘D يدا˘˘°˘˘لا ي˘˘D او˘˘õ˘˘م˘˘>
MïوHاو +åمõ§م Fام M°gèي.

  ةبؤقعلا قحتشسي

<˘˘g˘ر H˘t˘ğلا وò˘لا ةر˘q˘~ر˘(اM˘ة =ÉÑ̆g˘§˘م H˘ن
-ÇÑا ب>ل فر-tلا داå8اÑةم Híkاv +åنا د
Eد+ †اJÄا+ م/ا§ملا ضIوv Dل يïÜة +å©ن> ةد
ا§+ لومåملا 1œóلا ن>K ة©9ÑاMرلا Kvرلا
D̆˘ي F̆˘لا ةر˘˘ï̆د† J˘{ا KE˘ار دv لاò˘ر˘©˘ث H̆°˘§˘م
MÜبلا +ÉÑرKةر Dا ض9رEÇÑى <ïة+و <õ©ه
Hارلا فر: ن+Ü8ا1 ة©°:ولا ةÑة Kلا ناÇÑةرو
F˘اIت K9اÑ˘t̆ة K/˘õ̆©˘ة D̆§̆6 لÑ̆kïارلا †و+Üة
+˘í˘لا ض9ر˘å˘ï˘8ا˘1 ة̆+وÑ˘ة KاĬ§9ا اÑÜتر Dي
نH وMد©íلا لام6Ñkåا ىلا تارملا نH دMدåلا
م˘Jر1̆ا ل˘å˘ل ن˘©œ<˘ğ˘لا ضåÉ˘+ ةE˘ğا˘H˘˘å ل˘̆/ا
.ي°Hè دارH ق+اÄÑلا يلKدلا

رمثتشست «كابلا»
بناجألا يف

M˘ï˘k̆رi D˘رM̆ق Ĭدارا˘+ يداK H˘لا ن˘k˘وE˘©̆ع H̆ع
HوJgة Hا نK=°ا نلا» ادKF©õو» K3كل +åنا د
-kgåن> ه Eرi Dلا ي%KIمل ث©0 ةر©1&لا ة Måد
M˘íÇÑ˘ل I˘ةرد˘©0̆ يدا H˘9 نÑ˘8 نا˘مÑ˘íïة J{ا
ة˘م̆©˘E ن&ا˘ÅÑ+ ي˘˘م˘˘6Ñر óا˘í̆˘˘-ا Lو˘6Ñ̆ ر˘˘©˘1̆&لا
91 رمåلا نMgõê H ب>œلا نا رM{F لMوktلا
6Ñ°ة K1اk©ر H°{ ا&Mا† Eõ©õة F0&اÄÑب>ل ن Dي
ةå+اHk لHt ناF هIا ام9102F ة°ÄÑل اد°=Kا

Hةد> ن Dرó لåل <õ6&ار ىÑ§ا Fل H5 نMروMخ
.ي+رèملا يKاg©ÉÑلا دادولا ا}KF يرMÄÑوÄÑلا

qarsana@essalamonline.com
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سسأاكلا جراخ قافؤلا فيدر
D˘˘ي H˘˘í˘˘ة&ا˘˘/ا H̆˘دKM˘˘ة
ف˘˘Mدر ق˘˘Mر˘D̆ ي˘˘EÇÑا

KD̆˘اó 6Ñ˘˘Ü̆˘©̆˘ا فH˘ا†˘
H̆دو˘لوM˘لا ة˘å˘õ̆ة˘م Dي
H̆˘˘õ˘˘˘åب J̆˘˘{ر˘˘©˘˘1&لا ا
ح©/رkلا تFœر عEاو+
J̆˘˘˘˘{ا Kم˘˘˘˘ل M̆˘˘˘tÄÑ˘˘˘˘ن
فر˘kÇÑ̆˘˘˘لا iرد˘˘˘م˘˘˘لا

ح˘˘̆°˘˘˘H ه˘˘ĬاK ة˘˘˘8Ñا˘˘˘1
نH ة8Ñرíلا ن©©tõملا
تا˘م˘˘J̆˘q ح˘˘F˘˘g ل˘˘/ا

ا©HوJ̆q وD˘õ̆رد ءا˘D̆ïر
ىõ̆˘> د˘مk̆˘>ا هĬا ا˘˘م˘̆+
ي}لا رHلا ة0اkملا ض8رíلا د©qÄÑ- يD يلاد KرMÄÑkاملا ءاDïر حMíõ ملK ا}J د0اK ة+ر0 ض6&ار
/åملا لïا+õة -tkòرل مFœلا تq~ءا Kلاkتدا> ي Dا§°لا يMلا ىلا ةgة©+ا.
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ةلشصاؤتم ةرجهلا
M˘˘˘k˘˘˘q˘˘˘ه <˘˘˘g˘˘˘رو˘˘°˘˘لا د
+˘õ˘t˘6وÑ©ب>ل ن DرMق
ر©˘õÄÑ˘ل ض6ا˘õ˘å˘g˘+ دا˘t˘-ا

<˘˘˘õ˘˘˘1 ى˘˘˘Ü˘˘˘د˘˘> ىM˘˘د
ن©˘Mر˘(ا~˘q˘لا ن˘©˘œ<˘g˘لا
فارk˘0لا اKرر˘E ن˘M}˘لا
D˘˘˘و˘˘˘- يIÄض، KFÅÑ˘˘íت
-ïرMا ر(<œH©و- ةIÄÑ©ة
ة˘˘˘لو˘˘˘g˘˘˘Ü˘˘˘لا فاد˘˘˘J ن&ا
ي˘D ل˘˘ï˘˘°˘˘- ،ة˘˘©˘˘لا˘˘t˘˘لا
ة˘˘ï˘˘õ˘˘©˘˘õ˘˘˘لا تا˘˘˘>ا˘˘˘ÄÑلا
،ضIÄو˘- ى˘ل)ا ة˘©9Ñ̆ا˘م˘˘لا

H˘˘˘6ا ل˘˘˘/&ا نÑ˘˘˘kò˘˘لا˘˘م
عH̆ د˘Eا˘˘k˘˘å˘˘لا تاءار˘˘/)ا
DرMا+» قi 6ÑوMïة».



S
P
O
R
T

رسصعلا

06:21

رهظـلارجفلا

12:5715:36

برغŸا

17:56

ءاسشعلا

19:24

ةÓشصلا تيقاؤم

ةيدؤعشسلا ‘ دحاو مقرلا هنأا ادد‹ دكؤؤي ي◊ؤبم^
بلاط نب ىلع نؤترفيإاو سسÓب لاتشسيرك Úب يؤق عارشص^

«فاكلا» لخاد تاماشسقنا ثودح نم رذ– يششطز ةئيه^
ءاعبرألاو ءاثÓثلا يمؤي عمتجي ›ارديفلا بتكŸا^

Òيغت رارق :سسنؤي نÁأا
Òغ «ناكلا» ءارجإا دعؤم
بلقل ةبرشض ؤهو سسوردم
ةقرافألاو برعلا ÚبعÓلا

 ةنيطنسسق بابسش رئاز÷ا ةيدولوم لئابقلا ةبيبسش

ةركسسب دا–ا

هناهر رشسخي «يرانكلا»
ريربا ىلع ةÒبك تاجاجتحاو

 ةمسصاعلا دا–ا

دادزولب بابسش

 ةرقم م‚

قيرفلاو ةرقم ‘ ايمشسر عجقلو بياع
ÚمجاهŸا سضعب ديدج رظتني

رارشصإاو مؤيدؤبلا ‘ دا–لا
فلششلاب ةحاطإلا ىلع

 ماعلا ريدŸا بسصنم يغلت ةرادإ’او اقسسنم يزيزعل

‘ده ةمقلا ىلع ديمعلا عشضو» :سساŸأا
«ةمداقلا مايألا ‘ اÒبك ايبنجأا ابردم Úعنشس

سشاميكيد..سسنؤتب لح امود
رارشصإاو ينفلا مقاطلا معدي

سصبÎلا حا‚إا ىلع
 ةدوعلا ‘ نزاوتلا ةداعتسسا ىلع رسصي ينفلا مقاطلا

نودششي «نابيزلا ءانبأا»
ةبيقرؤب مامح ؤحن لاحرلا

 نسس◊ا ءÓبلا ىلبأا يبيللا يئانثلا

رابتخا ‘ «يشس.سسا.يشسلا»
رفانشسلاو سسقافشص مامأا يقيقح

بناؤ÷ا ديدع نشس– نورظتني

Èكأ’ا ررسضتŸا ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
 «ياد غنيسسكوبلا» ببسسب

3462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج32ـل قفاوملا0202 يفناج81تبسسلا

 ةلتحملا نويعلا يف «فاكلا» ةيلافتحاو ةعاقلا لخاد «ناكلا» ةقباسسم ةعطاقم تررق

ةيرئاز÷ا ةيشسامؤلبدلا ئدابÃ اهمازتلا سسركت «فافلا»


