
30 صص

«XEMU» يشضرعم تايلاعف روشض◊
Úيركشسعلا «XET MIS»و

ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم ريمدت
عنشصلا ةيديلقت لبانق3و

50 صصسسادرموبو ةفلجلا يف
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زييمتلا نم ةياقولاب صصاÿا نوناقلا عورششم صشقاني
ةحايشسلا عاطقو يعانشصلا راقعلا عقاوو ةيهاركلا باطخو

ةكارششلل ةديدج اقافآا صضرعت اهنأا دكأا
يمجنملا فاششكتشسلا لاجم يف

ربع ةيدلب004 نامرح ةيفلخ ىلع
ةمعدملا ةداملا هذه نم نطولا

ءاردم لك عم قيقحتلل تاوعد
بيلحلل ينطولا ناويدلا

40 صص

مهتلاغششنإا لكب ةماتلا اهتيارد دكؤوتو نيبتتكملا نئمطت نكشسلا ةرازو

راطنق ةبارق زجحو تاردخم رجات11 فيقوت
ةشسبتو ىلفدلا نيعب اشسولهم اشصرق0402و «ةلطز»

ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل نيرخآا84 صضرعت يف ببشست

ناويد ريدم عاديإا
مناغتشسم يلاو رامط ديحولا دبع

تقؤوملا سسبحلا قبشسألا

ةيمومع تاررحم يف ريوزتلاب قلعتت داشسف اياشضق يف هل عامتشسلا دعب

50 صص

ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ،با˘˘˘˘قر˘˘˘˘ع دـم˘˘˘˘ح˘˘˘˘م حر˘˘˘˘شش
نوناق يف ةحرتقملا تÓيدعتلا ،مجانملاو
د˘ق˘ن˘لا قود˘ن˘شص د˘فو˘ل د˘يد˘ج˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا
عو˘ب˘شسألا ة˘يا˘ه˘˘ن ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا لÓ˘˘خ ي˘˘لود˘˘لا
قرطت ثي˘ح ،ةرازو˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ي˘شضا˘م˘لا
ّنأا را˘ب˘ت˘˘عا ىل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ىلإا نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا
اهب لمعلا يراشسلا نوناقلل ةديدجلا صصوشصنلا

يف ةكارششلاو نواعتلل اديدج اقافآا صضرعت
لا˘ج˘م˘لا ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب فا˘˘ششك˘˘ت˘˘شسلا لا˘˘ج˘˘م
ر˘˘ي˘˘غ ىق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ىلإا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب نآلا د˘˘˘˘ح ىلإا ف˘˘˘˘ششك˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
.اهب رخزي يتلا ةريبكلا تايناكمإلا

ةحيرقنششديعشس ءاوللا
تاراــــمإلا ‘

30 صص

اندÓب ةرايزل ةيمشسر ةوعد ىقلت

تادوهجÃ هوني يششونغلا
ينثيو سسنوت معد ‘ رئاز÷ا
نيدلبلا Úب مئاقلا نواعتلا ىلع

يدوي تاقرطلا باهرإا
لÓخ سصاخششأا01 ةايحب

ةريخألا ةعاشس84 ـلا
50 صص

هششيجب بعششلا محÓتو ةوخأÓل ينطولا مويلل ىلوألا ىركذلا نويحي نويرئازجلا
30 صصةديدج رئازجل مهحومطو كارحلا ةلشصاومب مهكشسمت نع ريبعتلل عراوششلا يف نييÓملا

مويلا سسأاÎي نوبت سسيئرلا
ءارزولا سسلÛ اعامتجا

30 صص

«يمافألا»ـل حرششي باقرع
يف ةريخألا تÓيدعتلا

تاقورحملا نوناق

40 صص

40 صص

جارفنإلا وحن «2 لدع» فلم
0202 نم يناثلا يشسادشسلا لÓخ ةديلبلاب نانيعوب يف ةغيشصلا هذه تانكشس ميلشست يف عورششلا^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
قيدشصلاو نطاوŸا قيزر

ه˘˘تا˘˘جر˘˘خو ه˘˘ترازو ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
عنسص يذلا ،قيزر لامك ىبأاي ،ةيناديملا
رييسست مامز هيلوت ذنم دÓبلا يف ثدحلا
موي سشيعي نأا ّلإا ،ةراجتلا ةرازو نوؤوسش
هيلع نا˘ك ا˘م˘ك ط˘ي˘سسب ن˘طاو˘م˘ك ه˘تزا˘جإا
لبق هعطق دعوب ىفو ثيح ،اقباسس لاحلا
هئÓمز دحأا ىلع ،ةيرازولا ةبيقحلا هيلوت
هتئنهتل هتيب يف هرازو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
لÓ˘ب˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،د˘يد˘ج˘لا هدو˘لو˘م˘ب

رسشن يذلا ،ةديلبلا ةعماجب روتكد ،يولع
ى˘ل˘ع ه˘ت˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ل ةرو˘˘سص
مغرلاب» بتكو ،«كوبسسيافلا» يف هتحفسص
ناك ،هلمع تاطوغسضو ليقثلا هلمح نم
دو˘ه˘ع˘لا ل˘جر ه˘تد˘ه˘ع ا˘˘م˘˘ك هد˘˘عو د˘˘ن˘˘ع
ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ند˘˘عو .. ف˘˘قاو˘˘م˘˘لاو دو˘˘˘عو˘˘˘لاو
،بي˘ب˘ح˘لا ي˘ن˘بإا˘ب ي˘ل كرا˘ب˘ي نأا هارزو˘ت˘سسا
هلهأا عم ةفطاخ ةرا˘يز˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘لا ي˘ن˘ئ˘جا˘ف˘ف
.«يلزنمل

«3 رئازجلا» ةعماج يف دارج

زيزعلا دبع ،روسسيفوربلا ،لوألا ريزولا ماق
مولعلا ةيلك رقم ىلإا ةلماجم ةرايزب ،دارج
ـل ةعبا˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ةروسصلا يف رهاظ امك ،«3 رئازجلا ةعماج»
،حابسصم رماع روتكدلا اهرسشن يتلا انتزوحب
ىلع ،ةعماجلا تاذب ةيسسايسسلا مولعلا ذاتسسأا

ناكو ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا هتحفسص
نيذلا ،ةيلكلا ةذتاسسأا عم ءاقل ،لوألا ريزولل
.ةرايزلا هذه اونسسحتسسا

عراششلا ليوهتل ل

ة˘يلو˘ل نا˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تدر
يف ،لفط ةافو تطبر يتلا ءابنألا ىلع ،نارهو
ذيمÓتلل مدقملا حاقل˘لا˘ب ،هر˘م˘ع ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا
ناسسل ىلع تحسضوأاو ،تÓيلت يداو ةيدلبب
ّنأا ،مÓعإلاب فلكملا ،يراخب فسسوي روتكدلا

يتلا «زازكلا»و «ايريتفدلا» دسض حيقلتلا ةيلمع
مه˘ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ ن˘م اًذ˘ي˘م˘ل˘ت57 ت˘سس˘م
ةيأا لجسست مل يفوتملا ذيملتلل مأاوتلا ةقيقسشلا
.ةيبلسس ةيحسص تايعادت

نوبقÎي انجاجح

،ةزوز˘ع ف˘سسو˘ي ع˘م˘ت˘ج˘ي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘˘م
،ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
ديدحتل ،هتئيه تاراطإا عم عوبسسألا اذه رحب
اهسضرعل اديهمت0202 مسسومل جحلا ةفلكت

ىلإاو ،اهيلع ةقداسصملا لجأا نم ةموكحلا ىلع
ظحلا مهفعسسأا نيذلا نونطاوملا سشيعي كلذ
،اريبك «سسنابسسوسس» ،جحلا ةعرق يف اوزافو
نئاكر نم نكر رخآا ةفلكت نوكت نأا نيلمآا
تاونسسلاب ةنراقم ةسضفخنم ةسسمخلا مÓسسإلا
.ةيسضاملا

qarsana@essalamonline.com
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! .. بيل◊ا «ايفام» راثآا ‘
لامك تايسصوتب تلمع

يذلا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
ل˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘˘عد
يندملا عمتجملا تايلاعف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘˘لاو
هتدعاسسم ى˘لإا ،تلا˘ج˘م˘لا
ي˘ف دا˘سسف˘لا ة˘برا˘ح˘˘م ي˘˘ف
ةمظن˘م˘لا تردا˘ب ،ه˘عا˘ط˘ق
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
قÓ˘طإا ى˘لإا كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

يف اهتحفسص ىلع روسشنم
» ه˘ي˘ف ءا˘ج «كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
ةبعسش نم بيرق فظوم دنع ميتنسس نويلم003 اهرعسس زواجتيWMB عون نم ةيران ةجارد
دجو نم» تفاسضأاو ،«ةنبلم بحاسص نم ةيدهك انتايطعم بسسح اهيلع لسصحت معدملا بيلحلا

.«ايفاملا طويخ نم طيخ ةيادب دجيسس ةجاردلا هذه

! .. اهديعاوم مÎ– ل «سسمح»
ولث˘م˘م سسمأا ءا˘ت˘سسإا

ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا ةر˘˘˘سسألا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا
يو˘ه˘ج˘لا ى˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا
ملسسلا عمتجم ةكرحل
هتاي˘لا˘ع˘ف تر˘ج يذ˘لا
سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘˘سصق˘˘˘ب
ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘سش
ر˘خأا˘ت ن˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
طاسشن˘لا اذ˘ه قÓ˘ط˘نا
ن˘م ر˘ث˘كأا˘˘ب ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا
هد˘˘عو˘˘م ن˘˘ع ة˘˘عا˘˘˘سس
نا˘ك ثي˘ح ،ي˘م˘سسر˘˘لا

ـلا ةعاسسلا ىلع اررقم
وه امك احابسص9:03
تاو˘˘˘عد ي˘˘˘ف نود˘˘˘˘م
كلت اهيف امب ،«سسمح»
سسركي لاح عقاو ،00:11 ـلا ىتح قلطنت مل هلاغسشأا نأا ّلإا ،بعاتملا ةنهم باحسصأل ةهجوملا

.نيلوؤوسسملا طسسبأا فرط نم ةريخألا تاونسسلا ةليط نويفاحسصلا اهفلأا ةئيسس تاسسرامم

32 ـلا هدÓيم ديعب لفتحي «يدنرألا»
بز˘˘ح سسمأا ل˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حإا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ىركذلاب ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
كلذو ،هسسيسسأاتل32 ـلا
هر˘ق˘م˘ب ءا˘ق˘˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
نونكع نب يف ينطولا
فرع ثيح ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب

تادا˘˘˘ي˘˘˘ق ل˘˘˘ك رو˘˘˘سضح
اذكو ،ه˘تارا˘طإاو بز˘ح˘لا

ةيلاسضنلا هدعاوق يلثمم
فل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
.نطولا عوبر

03 ـلا هتعمشش ئفطي يروتشسدلا سسلجملا
،يرو˘ت˘سسد˘لا سسل˘ج˘م˘لا مو˘ي˘لا م˘ظ˘ن˘ي

03 ـلا ىركذ˘ل˘ل اد˘ي˘ل˘خ˘ت ا˘ي˘م˘سسر Ó˘ف˘ح
تاو˘عد ه˘ي˘جو˘ت م˘ت ثي˘˘ح ،ه˘˘سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
ناملربلاب باونو ةينطولا تايسصخسشلاو
نو˘كي˘سس يذ˘لا د˘عو˘م˘لا اذ˘ه رو˘˘سضح˘˘ل
ناو˘ن˘ع تح˘ت ة˘ي˘˘لود ةود˘˘ن˘˘ب ا˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م
قوقحلا ةيا˘م˘حو يرو˘ت˘سسد˘لا ءا˘سضق˘لا»
لو˘ح ةر˘يد˘ت˘سسم ةد˘ئا˘مو ،«تا˘˘ير˘˘ح˘˘لاو
زكرملاب ،«ملسسلاو يروتسسدلا ءاسضقلا»
ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع» تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘ل ي˘˘لود˘˘لا

.مويلا نم ةيادب نيموي رادم ىلع «لاحر



سسي˘˘˘˘ئر مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا سسأار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
،ءارزولا سسلجمل ايرود اعامتجا
ةسسارد هلا˘م˘عأا لود˘ج ن˘م˘سضت˘ي
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا سصخ˘˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ءاج امل اقفو قلعتت ،تاعاطقلا
،ةيروهم˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ةياقولاب سصاخ نوناق عورسشمب
ةيهاركلا باطخو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘م
را˘ق˘ع˘لا ع˘قاو ،ا˘م˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سستو ي˘عا˘ن˘˘سصلا
ريوطتو ثعب قا˘فآا ،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
جا˘ت˘˘نإلاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلاو ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا
با˘ب˘سشلا ،ة˘ي˘فار˘غو˘تا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا

ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘كو ،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لاو
ا˘م˘ك ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
اسضيأا ،ءارزولا سسلجم سشقانيسس

ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا لو˘˘ح ا˘˘سضر˘˘ع
.يموكحلا لاسصتلا

watan@essalamonline.com

3 4762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا0202 يرفيف32دحألاثدحلا
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ءارزولا سسلÛ اعامتجا مويلا سسأاÎي نوبت سسيئرلا
ر.نوراه

ريبعتلل عراوسشلا يف نييÓملا
كارحلا ةلسصاومب مهكسسمت نع
ةديدج رئازجل مهحومطو

نويحي نويرئازجلا
مويلل ىلوألا ىركذلا

محÓتو ةوخأÓل ينطولا
هششيجب بعششلا

نييÓم سسمأا لفتحإا
عوبر فلتخم ربع نييرئازجلا
مويلل ىلوألا ىركذلاب ،نطولا
محÓتو ةوخأÓل ينطولا
ـل فداسصملا ،هسشيجب بعسشلا

يذلا ،ةنسس لك نم يرفيف22
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر همسسر
اديلخت نوكيل ،نوبت ديجملا
ذقنأا يذلا يبعسشلا كارحلل
.رايهنلا نم ةلودلا
ةيلو تايدلب فلتخم تمظن
اهتاريظن رارغ ىلع رئازجلا

ةدع ،نطولا تايلو لجب
ةيخيراتو ةيفاقث تاطاسشن
تلافتحلا راطإا يف جردنت
ىلوألا ىركذلاب ةيمسسرلا
محÓتو ةوخأÓل ينطولا مويلل
رودل انيمثت ،هسشيجب بعسشلا
ءاسسرإا يف ،كرابملا كارحلا

يتلا ةديدجلا رئازجلا دعاوق
اهئانبأا نم ادحأا يسصقت ل

ةنامأل نيسصلخملا ةرربلا
اهب سضوهنلا ليبسس يف ءادهسشلا

.تلاجملا عيمج يف
موي ءاسضقناب ،هتاذ قايسسلا يف
ىلع ةلماك ةنسس ترم سسمأا
يبعسشلا كارحلا قÓطنا
ماظنلا رييغتب بلاطملا
عيمج ليحرو يقيلفتوبلا

لك حارسس قÓطإاو ،هزومر
نييسسايسسلاو يأارلا نيجاسسم
لÓخ اولقتعا نيذلا
يف ةيبعسشلا تاريسسملا

،ةيرئازجلا ندملا فلتخم
نع اوفقوتي مل نويرئازجلاف
35 لاوط عراوسشلا يف رهاظتلا

اهتزيم ءاثÓث25و ةعمج
تاقييسضت مغر ةيملسسلا

لخادم قلغو نمألا حلاسصم
نم مهعنمل مهمامأا ةمسصاعلا
،تاريسسملا يف ةكراسشملا

ىلوألا ىركذلا نوكتسسو
،ةيبعسشلا ةسضافتنÓل
22 سسمأا مويل ةفداسصملا

دهعلا ديدجتل ةبسسانم ،يرفيف
قيقحت ةياغل كارحلا عم

،ناسصقن نود بلاطملا عيمج
ليبسس ىلع سسمأا تسصغ هيلعو
عراوسش رسصحلا ل لاثملا
نينطاوملا نييÓمب ةمسصاعلا
تايارلاب اونيزت نيذلا
تاراعسش اوددرو ،ةينطولا

ةلسصاومب مهكسسمت دكؤوت
لك قيقحت ةياغ ىلإا كارحلا

نع اسضيأا نيربعم ،هبلاطم
رئازجلا ءانب يف مهلمأا
اهيلإا حمطي يتلا ةديدجلا
.بعسشلا

ر.نوراه

اندÓب ةرايزل ةيمسسر ةوعد ىقلت

معد ‘ رئاز÷ا تادوهجÃ هوني يششونغلا
نيدلبلا Úب مئاقلا نواعتلا ىلع ينثيو سسنوت

Úيركسسعلا «XET MIS»و «XEMU» يسضرعم تايلاعف روسض◊

تارامإلا ‘ ةحيرقنشش ديعشس ءاوللا

«ريطخلا» ـب هفسصو فطعنمب رمت سسدقلا ةيسضق نإا لاق
«نرقلا ةقفسص» سسوباك سشيعتو

فقومب ديششي رئازجلاب نيطشسلف ريفشس
هبعشش ءازإا تباثلا اندÓب

قح سسيركتو يبعسشلا كار◊ا ىلع ظافحلل عفار
Òبعتلا ةيرحو رهاظتلا ‘ نطاوŸا

ءارجإل ةوعدلا ددجُي ةنيرق نب
قيمعو لماشش ينطو راوح

رسصاعŸا رئاز÷ا خيرات ‘ ةقرافو ةمهم ةظ◊ هÈتعا

«يطارقÁدلا لمعلل ةديدج ميهافم ىطعأا يبعششلا كار◊ا»: يبوهيم

نوبت سسيئرلا اهقلطأا يتلا تاحÓسصإلا راسسمل همعد ددج

«ةهيزن تايلحمو تايعيرششت هنمشضت ىقبت امو ةدع بشساكم ققح كارحلا»: يرقم

تاطحم3 لمسشت ةيبرع ةلوج راطإا يف

رئازجلا يف ادغ رطق ةلود ريمأا

سسي˘ئر ،ي˘سشو˘ن˘غ˘لا د˘سشار هو˘ن
،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا باو˘˘˘ن˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
م˘عد ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا تادو˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب
مئاقلا نواعتلا ىلع ىنثأاو ،هدÓب
زيز˘ع˘ت ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
ةيداسصتقلاو ةيراجتلا تلدابملا

.ةيناملربلا تاقÓعلا ةيوقتو
ي˘˘ف ،ي˘˘سشو˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘˘ه

ةيمسسرلا هتحفسص ىلع هل روسشنم
هلابقتسسا بقعأا ،«كوبسسيافلا» يف
ر˘ي˘ف˘سس ،لÓ˘عا˘ب زوز˘˘ع سسمأا لوأا

سسنو˘˘˘ت نأا ،سسنو˘˘˘ت˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
امهطبرتو دحاو بعسش رئازجلاو
،ةيلزأا ةيوخأاو ةيخيرات تاقÓع
نيدلبلا نيب تاقÓعلا نأا زربأاو
ديحوتل اعفادو ا˘جذو˘م˘ن نو˘كت˘سس
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو ي˘˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لا ّف˘˘سصلا
.ةقطنملا يف رارقتسسلا

سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
ةوعد ه˘ي˘ق˘ل˘ت ،ي˘سسنو˘ت˘لا باو˘ن˘لا

فرط نم رئازجلا ةرايزل ةيمسسر
.انريفسس

ح.ميلسس

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ءاو˘˘˘ل˘˘˘لا سسمأا لا˘˘˘˘ح
سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش
،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا تارا˘˘مإلا˘˘ب
دم˘ح ن˘كر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ةو˘عد˘ب
سسي˘ئر ،ي˘ث˘ي˘مر˘لا ي˘نا˘ث د˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
رو˘˘سضح ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘˘تارا˘˘˘مإلا
ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
(XEMU-0202) ي˘˘سضر˘˘ع˘˘م˘˘ل
اذ˘كو ة˘لو˘هأا˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘م˘ظ˘نأÓ˘˘ل
(0202-XETmis) ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘نأل
ع˘مز˘م˘لا ،بيرد˘ت˘لاو ةا˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلإا مويلا نم ة˘ياد˘ب ا˘م˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت

وبأاب يراجلا يرفيف52 ـلا ةياغ
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا.يبظ
تقلت سسمأا اهل نايب يف ،ينطولا

هذ˘ه نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا»
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا
ةقادسصلاو ةوخألا ر˘سصاوأا ز˘يز˘ع˘ت
ينطو˘لا سشي˘ج˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لاو
ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘لاو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
نم نيفرطلا نكمتسس ،ةيتارامإلا
تاذ ل˘ئا˘˘سسم˘˘لا لو˘˘ح ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ربتع˘يو اذ˘ه.كرتسشملا مام˘ت˘هلا

نم ديحولا «XEMU» سضرعم
ايقيرفإا لامسش ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف ه˘عو˘ن
و˘˘˘˘˘˘هو ، ط˘˘˘˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘˘˘˘سشلاو
ريغ ةيلاتقلا ةمظنأÓل سصسصخم
تارئا˘ط˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘لو˘هأا˘م˘لا
،«كيتوبورلا» ةمظنأاو رايط نودب
MIS» سضر˘ع˘م سصسصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف

XET» بيرد˘ت˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل
.ةاكاحملا ربع ةيعافدلا

ر.نوراه

ر˘ي˘ف˘سسلا ،لو˘ب˘ق˘م ن˘ي˘˘مأا دا˘˘سشأا
فقومب ،رئاز˘ج˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ءازإا تبا˘˘ث˘˘˘لا ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
هزازتعا نع ابرعم ،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،هب هراختفاو يرئازجلا بعسشلاب
.مارتحاو ريدقت ةيحت هل اهجوم

هل ةملك يف ،لوبقم زربأاو اذه
ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن لÓ˘˘خ
ةيسضقلا نأا ،ينطولا ءانبلا ةكرح
هفسصو فطعنمب رمت ةينيطسسلفلا
ا˘سسو˘با˘ك سشي˘ع˘تو ،«ر˘ي˘ط˘خ˘لا» ـب
ي˘ت˘لا ،«نر˘ق˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص» ه˘˘م˘˘سسإا

نيطسسلفل سسيل ةعف˘سص ا˘هر˘ب˘ت˘عا
ةيبرعلا ةمألا لكل امنإاو بسسحو
ة˘ط˘خ ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلاو
ددسصلا اذه يف لاقو ،ةينويهسص
ر˘ي˘ط˘خ ف˘˘ط˘˘ع˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا ن˘˘ح˘˘ن»
ة˘˘مألا فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسي ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘تو
،ة˘ب˘طا˘ق ة˘ي˘بر˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا

ذا˘خ˘تا ة˘مألا هذ˘ه ن˘م بو˘ل˘ط˘مو
،ةحسضاوو ةمراسص ةيعدر فقاوم
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘ف˘كت ل تا˘نا˘ي˘ب˘لا˘ف
.«ينويهسصلا ناودعلا

ح.نيدلا رمق

،ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع دد˘˘ج
،ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر
لماسش ينطو راوح ءارجإل ةوعدلا

تانوكم ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘م˘عو
ع˘فار ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسلا
،يبعسشلا كارحلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ح سسير˘˘˘كتو
.رهاظتلا

تايسسا˘ئر˘ل ح˘سشر˘ت˘م˘لا ح˘سضوأا
سسمأا اهرسشن ةلاسسر يف ،21/21
ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
ىركذلا ةبسسان˘م˘ب «كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
،يبعسشلا كارحلل ىلوألا ةيونسسلا
يذلاو هيلإا وعدي يذلا راوحلا نأا
ةينطولا ةحاسسلا تانوكم لمسشي
ةيبز˘ح˘لاو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلاو ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ةيعماجلا بخن˘لاو ،ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لاو
سسسسؤوي ،اهريغو ةيمÓعإلا اذكو
ةكسسامتم ةيو˘ق ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ه˘ب˘ج˘ل
ةفلتخ˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ل˘˘˘سصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
فيسضي ‐ يبل˘يو ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لاو
كارحلا بلاطم ‐ هتاذ ردسصملا
.ةينطولا تاحÓسصإلا يف

ظافح˘ل˘ل ،ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ا˘عد ا˘م˘ك
ًءد˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ق˘˘ح سسير˘˘˘كت˘˘˘ب
ةداعإاو ريبع˘ت˘لا ة˘ير˘حو ر˘ها˘ظ˘ت˘لا
،ة˘لود˘˘لاو بع˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ىر˘˘ب˘˘كلا ه˘˘فاد˘˘هأا لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سساو
هبراحم يف ةيسساسسألا هدسصاقمو
،يداسصتقلاو يسسا˘ي˘سسلا دا˘سسف˘لا
يسسايسس لوحت قيقحت نع Óسضف
ة˘˘لود˘˘ل سسسسؤو˘˘ي ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘˘يدو
ن˘م˘سضيو ،ة˘ن˘طاو˘م˘لاو نو˘نا˘˘ق˘˘لا
يقرلا يف عيمجلل ةئفاكتم سصرف
م˘ير˘كلا سشي˘ع˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ةيسسايسسلا ةايحلا يف ةكراسشملاو
.ءاسصقإا نودب

ـه.داوج

،ي˘بو˘˘ه˘˘ي˘˘م ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع د˘˘كأا
بز˘ح˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
،يطارقميدلا ين˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا
ى˘ط˘عأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا نأا

ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘˘ج م˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘م
ةظحل هايإا اربتعم ،يطارقميدلا

رئازجلا خيرات يف ةقرافو ةمهم
.رسصاعملا

اهاقلأا ةملك يف ،يبوهيم لاق
32 ـلا ىركذلا ةبسسانمب سسمأا
رئازج˘لا» ،«يد˘نرألا» سسي˘سسأا˘ت˘ل

ل˘سضف˘ب ا˘يرذ˘ج ار˘˘ي˘˘غ˘˘ت تفر˘˘ع
لفتحي يذ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا
كلذو ،لوألا هماعب (سسمأا) مويلا

ةديدج ميهافم هئاطعإا قيرط نع
لÓخ نم يطارقم˘يد˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل
نيتداملا قيبطت أادبمل هسسيركت
اددسشم ،«رو˘ت˘سسد˘لا ن˘م8و7
ع˘م ي˘سشا˘م˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ب بلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تلو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘ظ˘ح˘ل هر˘ب˘ت˘˘عا يذ˘˘لا كار˘˘ح˘˘لا

رئازجلا خيرات يف ةقرافو ةمهم
.رسصاعملا

،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هو˘˘˘˘نو اذ˘˘˘˘ه
ةعيرسسلاو ةيباجيإلا ةق˘فار˘م˘لا˘ب
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل
بلا˘ط˘م˘ل ،ا˘ه˘تدا˘ي˘قو ،ي˘ب˘ع˘سشلا
خانملا نيمأات قيرط نع كارحلا
ءاوسس ه˘فاد˘هأا ل˘ك ق˘ق˘ح˘ي يذ˘لا

،ةيتاسسسسؤوم وأا ةيسسايسس تناك
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
امع فلتخم عسضو يف لوخدلاو
.لبق نم ناك

نيمألا قرطت ،ىرخأا ةهج نم
ىلإا ،«يدنرألا» ـل ةباينلاب ماعلا
تاحيرسصت ،ةديدجلا ةموكحلا

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
يف اهلك بسصت اهنأا دكأاو ،نوبت
ةبولطملا ةقثلا ةداعتسسا ىحنم
يذلا يدرتلا لعفب تزتها يتلا
ذنم ةيسسايسسلا ةا˘ي˘ح˘لا ه˘تد˘ه˘سش
ىلإا جر˘ع ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،تاو˘ن˘سس

يف وه يذلا ديدجلا روتسسدلا
نأا يف لمأان» لاقو ،زاجنلا روط
قفاوتلا اسضيأا روت˘سسد˘لا ق˘ق˘ح˘ي
نأاو نييرئازجلا نيب بولطملا
رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسل ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘كي
.«تاسسسسؤوملا

يلخادلا نأا˘سشلا سصو˘سصخ˘بو
د˘كأا ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ل
ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ،ي˘˘˘بو˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
81 يموي جمربملا يئانثتسسلا

ةكرا˘سشم˘ب مدا˘ق˘لا سسرا˘م91و
،لسضانم0041 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأا
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصر˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘سس
تائي˘ه˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ة˘فا˘سسم˘لا

،باز˘حألا اذ˘كو تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو
«يدنرألا» عسضو مت هنأا ازربم
،ةيقي˘ق˘ح˘لا ة˘كسسلا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا
تاريغتملا عم لعافتلا ةكسس»
فا˘سصنإلا ا˘ه˘˘سسا˘˘سسأا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
«ةرسشابم هعم لعافتلاو بعسشلل
.‐يبوهيم لوقي ‐

ـه.داوج

،ير˘˘ق˘˘م قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘كأا
ّنأا ،ملسسلا عمتجم ةكرح سسيئر
نم ديدعلا ققح يبعسشلا كارحلا
فقو اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف بسسا˘كم˘لا
سسي˘ئر˘ل˘˘ل ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا
،ةقيلفتوب زيزعلا دبع عولخملا

،داسسفلا ةبراحمل لاجملا حتفو
ةماع دنع مي˘ق˘لا م˘ل˘سس ل˘يد˘ع˘تو
نم ىقبت ام نأا ازربم ،بعسشلا

ميظنتب ققحتيسس كارحلا بلاطم
ةيل˘ح˘مو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت تا˘با˘خ˘ت˘نا
.ةفافسشو ةهيزن

هفارسشإا لÓخ ،يرقم حسضوأا
يو˘˘ه˘˘ج ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سسمأا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب «سسم˘˘ح» ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘ل

ةديدج ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب نأا ،ط˘سسو˘لا
ةهيزنو ةرح تاباختنا اهدسسجت
زربتو ةيبعسشلا ةدايسسلا سسركت
يتلا ةيقيقحلا ةيسسايسسلا ىوقلا
امهنيب اميف تافلاحت ىلإا جاتحت
نطاوملا تاعلطتل ةباج˘ت˘سسÓ˘ل
ه˘جاو˘تو ه˘تلا˘غ˘سشنا˘ب ل˘ف˘كت˘تو
ىوتسسم يندتو نكسسلا تامزأا
لكاسشملا نم اهريغو ةسشيعملا
ا˘ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ىلإا راسشأا امدعب اذه ،يرئازجلا
تايناكمإا ىلع رفوتت اندÓب نأا

تا˘با˘خ˘ت˘نا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘هاز˘ن˘لا ن˘م˘˘سضت ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا

تاقاطب دوجول ارظن ةيفافسشلاو

.ةيرتمويب فيرعت
معد ،ثدحتملا دكأا نأا دعبو

راسسم˘ل ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘حÓ˘سصإلا
اعد ،ةيروهمجلا سسيئر اهقلطأا
نم ةمداقلا تاباختنلا ةيامحل
ةرح ةسسفانملا كرتو ريوزت يأا

ادقتنم ،دÓبلا حلاسصمل ةاعارم
م˘عد حر˘ت˘ق˘م ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ةي˘با˘خ˘ت˘نلا تÓ˘م˘ح˘ل˘ل ة˘لود˘لا
اذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل
يزييمتو يروتسسد ريغ ءارجإلا
.نيحسشرتملا نيب

ح.ميلسس

،يناث لآا دمح نب ميمت موقي
،ن˘ي˘ن˘ثإلا ًاد˘غ ،ر˘ط˘ق ة˘لود ر˘ي˘مأا
يف جرد˘ن˘ت ،ا˘ندÓ˘ب ى˘لإا ةرا˘يز˘ب
اسضيأا لمسشت ةيبرع ةلوج راطإا

.سسنوتو ندرألا نم Óًك
ءا˘˘˘ب˘˘˘نألا ة˘˘˘لا˘˘˘كو تح˘˘˘سضوأا

،ر˘ط˘ق ة˘لود ر˘ي˘مأا نأا ،ة˘ير˘ط˘ق˘لا
ةيبرعلا لودلا ةداق عم ثحبيسس
لب˘سس ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا ثÓ˘ث˘لا
ةيوخألا تاقÓعلا زيزعتو معد
،تلاجملا فلتخم يف ةنيتملا
تا˘ه˘جو لدا˘ب˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

،ةيميلقإلا اياسضقلا لوح رظنلا
ةحاسسلا ىلع تادجتسسملا زربأاو
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
.كرتسشملا

د˘ب˘ع سسي˘ئر˘˘لا ن˘˘م ةو˘˘عد˘˘بو
ميمت خيسشلا لحي ،نوبت زيزعلا
لوانتيسس ثيح ،اندÓبب ،دمح نب
يتلا اياسضقلا نم اددع نافرطلا
ي˘˘˘˘فو ،راو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا لود سصخ˘˘˘˘ت
ىلع لمعلاو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ا˘ه˘ت˘مّد˘ق˘م
ةيلودلا يعاسسملا لوح قافتلا

داجيإا نع ةث˘حا˘ب˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو

ي˘˘ف م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا عار˘˘سصل˘˘ل ل˘˘ح˘˘˘لا
تافلم ىلإا ةفاسضإلاب ةقطنملا
.ىر˘خأا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا
موقي ،رطق ةلود ريمأا نأا ركذي
د˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل ه˘˘ل ةرا˘˘يز لوأا˘˘ب
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع با˘خ˘˘ت˘˘نا

ربمسسيد يف ةيروهمجلل اسسيئر
ل˘ك كلذ ي˘ف ه˘ق˘ب˘سسو ،طرا˘ف˘لا

بي˘ط˘لا ي˘كر˘ت˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘م
سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لاو ،نا˘˘˘˘˘˘غودرأا بجر
. ديعسس سسيق يسسنوتلا

ح.ميلسس



ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘˘سضوأا
سسمأا اهل نايب يف ،يرسصان لامك
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘˘ح˘˘ت
ةرازو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا نأا ،ه˘ن˘˘م
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ن˘˘˘كسسلا ر˘˘˘يد˘˘˘مو هر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘˘تو
زر˘بأا ع˘˘م اوروا˘˘ح˘˘ت ،يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا

،3102 لدع ي˘ب˘ت˘ت˘كم ي˘ل˘ث˘م˘م
ني˘ل˘ث˘م˘م˘لا بلا˘ط˘م نأا ح˘سضوأاو
عيرسستو عقاوملا حتف يف تلثمت
لماكلا ددعلا مامأا زاجنإلا ةريتو
لد˘ع ي˘ب˘ت˘ت˘كم ن˘م ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا

د˘كأا قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،3102
ى˘ل˘ع ةرازو˘لا نأا ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
،«م˘ه˘تلا˘غ˘˘سشنا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ت ة˘˘يارد»
م˘ت يذ˘لا عا˘م˘ت˘˘جلا نأا ار˘˘ي˘˘سشم
رئازجلا ةيلو يلاو عم هميظنت
02ـل ق˘فاو˘م˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي
لسصوتلا هيف مت ،0202 يرفيف
ي˘هو ة˘م˘ه˘م د˘ج ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ى˘˘لا
ءارج ةيراقعلا ة˘ي˘عوألا ل˘يو˘ح˘ت

،ةسشهلا تانكسسلا ىلع ءاسضقلا
ةرفوتملا ةيراقعلا بويجلا لكو
عيراسشم ىلا رئازجلا ةيلو يف
هتاذ ردسصملا دكأاو ،لدع ةلاكو
هذ˘˘ه ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا رو˘˘˘فو ه˘˘˘نأا
.عقاوملا حتف متيسس ةيلمعلا

ة˘لا˘كو ر˘يد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةلاكولا ملسسَت درجمب هنأا «لدع»
ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةر˘ي˘تو نإا˘ف ع˘قاو˘م˘لا هر˘يو˘ط˘˘تو
.ةعيرسس دج نوكتسس زاجنإلا

لامك فسشك ،هتاذ قايسسلا يف
ى˘ل˘ع ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘˘لاو ،ر˘˘سصيو˘˘ن
د˘ق˘ف˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرا˘يز سشما˘˘ه
ة˘ن˘يد˘م ى˘˘لإا سسمأا ه˘˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
قÓطنلا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،نا˘ن˘ي˘عو˘ب
يناثلا يسسادسسلا علطم ايجيردت
عيزوت ي˘ف ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م

ةغيسص نم ةينكسس ةدحو0054
يراجلا «2 لدع» راجيإلاب عيبلا
ةنيدملا ىوتسسم ى˘ل˘ع ا˘هزا˘ج˘نا
نأا ىلإا اريسشم ،نانيعوب ةديدجلا

ةدئافل ةسصسصخم ا˘ه˘ن˘م0073
قلغ دعب اذهو ،ةيلولا يبتتكم
.«1لدع» فلم

ثدحلا4 4762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا0202 يرفيف32دحألا
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مهتلاغششنإا لكب ةماتلا اهتيارد دكؤوتو نيبتتكملا نئمطت نكشسلا ةرازو

جارفنإلا وحن «2 لدع» فلم
0202 نم يناثلا يشسادشسلا لÓخ ةديلبلاب نانيعوب يف ةغيشصلا هذه تانكشس ميلشست يف عورششلا

ـه.داوج

تافقو ميظنتب اوماق نيذلا ،«2 لدع» يبتتكم نع نيلثمم ،ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو صسمأا تلبقتشسا
دكؤوت تانامشض مهل تمدقو ،زاجنلا ةريتو عيرشستو عقاوملا حتفب ةبلاطملل اهرقم مامأا ةيرود هبشش ةيجاجتحا

يف ةغيشصلا هذه تانكشس ميلشس يف رشصحلا ل لاثملا ليبشس ىلع عورششلا رارغ ىلع ،فلملا اذه جارفنإا برق
.0202 نم يناثلا يشسادشسلا لÓخ ةديلبلاب نانيعوب

تاسسارد˘لا ة˘ير˘يد˘م تف˘سشك
،سسمأا ،كرامجلل فارسشتسسلاو
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تاردا˘˘سصلا نأا

06 تزوا˘ج˘ت تن˘م˘˘سسلا ةدا˘˘م
9102 ي˘˘˘˘ف رلود نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ترا كلذ˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘سسم
141 نم رثكأا هردق ايئانثتسسا
.8102 ةنسسب ةنراقم ،ةئاملاب

تاردا˘˘˘˘˘˘˘سص تد˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘سشو
تنم˘سسلاو ي˘ئا˘م˘لا تن˘م˘سسلا
ان˘سسح˘ت «ر˘كن˘ل˘كلا» ى˘م˘سسم˘لا

ن˘م تل˘ق˘ت˘نا ثي˘ح˘ب ا˘ظو˘ح˘ل˘˘م
ي˘˘ف رلود نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م52.61
نويلم06.86 ى˘˘˘˘لا8102
ةبسسنب يا ،9102 يف رلود
،ةئملاب141.2 ـب تردق ومن
تا˘ع˘قو˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘ب ةزوا˘˘ج˘˘ت˘˘م
ة˘ياد˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ى˘ع˘سستو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
نم ا˘ه˘تاردا˘سص ع˘فر˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
نويلم005 ى˘˘لا تن˘˘م˘˘˘سسلا
سسمخلا تاونسسلا لÓخ رلود
ةرازو تاعقوت بسسح ةلبقملا
ن˘مو ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
جاتنإا سضئاف غلبي نا لمتحملا
51 ىلإا01 نيب ام تنمسسلا

ع˘فر˘ب ح˘م˘سسي ا˘م ن˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ىلا تنمسسلا تارداسص ةميق
ر˘ي˘سشتو ،رلود نو˘ي˘ل˘˘م005
نأا ىلا0202 ةنسسل تاعقوتلا

ردق˘ت  ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإلا ة˘قا˘ط
ةعزو˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م04.6ب

ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب
ر˘ئاز˘ج˘لا تن˘م˘سسإل ي˘عا˘ن˘سصلا

،نط نوي˘ل˘م02 ـب  «ا˘˘˘كي˘˘˘ج»
م˘ي˘˘سسلو˘˘ه جرا˘˘فل» ع˘˘م˘˘ج˘˘مو
نط نويلم11.1 ـب «رئازجلا

ـب سصاوخلا نيلماعتملا يقابو
تف˘سشكو ،ن˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م9.5
ةسسمخ نا ةيرئازجلا كرامجلا

ل˘ث˘م˘ي ا˘˘م تق˘˘ق˘˘ح تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
تارداسصلا نم ةئملاب47.08
ة˘˘ن˘˘سسلا تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
ر˘˘ملا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةيندعم˘لا ةد˘م˘سسلا تاردا˘سصب
ةيئايمي˘كلا داو˘م˘لاو تو˘يز˘لاو
نم ةمجان˘لا داو˘م˘لاو ة˘ي˘توزآلا
كا˘ي˘نو˘˘ملاو تفز˘˘لا ر˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت
رد˘˘ن˘˘م˘˘˘سشلاو ر˘˘˘كسسلا بسصقو
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘سسلا˘˘˘كلا تا˘˘˘ف˘˘˘سسو˘˘˘فو
تاردا˘سص تغ˘ل˘بو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
ةيئاميكلا وأا ةيندعملا ةدمسسألا
13 ن˘˘م د˘˘يزأا تل˘˘˘كسش ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيلامجإلا ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب
،تاقورحملا جراخ تارداسصلل
ي˘ف رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م108.62
نويلم849.03 لباقم ،9102
ة˘ل˘ج˘˘سسم ،8102 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف رلود
51.15 هردق  سضافخنا كلذب
تاردا˘سص تق˘˘ق˘˘حو ،ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىر˘˘خا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو تو˘˘يز˘˘˘لا
ام تفزلا ريط˘ق˘ت ن˘م ة˘م˘جا˘ن˘لا
رلود نويل˘م205.82 هتمي˘ق
يف ،ةئملاب42.70 سضافخناب

كا˘ي˘نو˘ملا تاردا˘سص نا ن˘˘ي˘˘ح
،رلود نويلم892.85 تغلب
.ةئملاب53  ـب ردق  عجارتب

ز.لامج

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ترذ˘˘˘˘ح
يفظو˘مو ةذ˘تا˘سسألا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ءارو قا˘˘ي˘˘سسنلا ن˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ر˘ب˘˘ع ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا تاو˘˘عد˘˘لا

يعامتجلا ل˘سصاو˘ت˘لا ط˘ئا˘سسو
،ةي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘كر˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل

راطإا يأل دنتسست ل اهنأا ثيح
مارت˘حا نود ،حو˘م˘سسم ي˘نو˘نا˘ق
لومعملا مي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘ل˘ل
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو ا˘˘˘ه˘˘˘ب
سسردت اهنأا ةزربم ،ةيروهمجلا
تلا˘غ˘سشنلا ة˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ةداوه نودب لمعتو ةعوفرملا
ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘م فور˘ظ ن˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
لكل ةباجتسسلاو مهتائف عيمجب
.ةيعرسشلا بلاطملا

نا˘ي˘ب ي˘ف ،ةرازو˘لا تح˘سضوأا
«مÓ˘˘سسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
يذلا تقولا يف هنأا ،هنم ةخسسن
د˘ق˘ع ي˘ف ةرازو˘لا ه˘ي˘ف تعر˘سش
ةفاك عم ةيرودو ةيئانث تاءاقل
امازتلا ،نييعام˘ت˘جلا ءا˘كر˘سشلا
ر˘يزو ه˘˘ع˘˘ط˘˘ق يذ˘˘لا د˘˘عو˘˘لا˘˘ب
عمج يذلا ءاقللا ءانثأا ةيبرتلا
ني˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘مألاو ءا˘سسؤور˘لا˘ب
دمتعملا ةيباقنلا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل
يتأات يتلاو ،ةيبرتلا عاطق يف
ةرازو˘˘˘˘لا سصر˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ةفاك عم ل˘م˘ع˘ل˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘سساو
ل˘كب ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘˘سشلا
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘هاز˘˘نو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سش
عامتسسلا ىل˘ع ي˘ن˘ب˘م ى˘ع˘سسم
ا˘يا˘˘سضق˘˘لاو تلا˘˘غ˘˘سشنلا ى˘˘لإا
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
راوح راطإا يف ،اهلحل كرتسشملا

ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ،لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فو دا˘˘˘˘ج
ظحول ،ةق˘با˘سسلا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
رسشن وح˘ن ا˘ه˘جو˘ت عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف

لسصاوتلا طئاسسو ربع تاوعد
تاكرحب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
عيرسشتلل مارتحا نود ةيجاجتحا

ا˘م˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
،ةيروهمجلا نيناو˘ق˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو
تادو˘ه˘ج˘م˘˘ب ةرازو˘˘لا تهو˘˘نو
،ةيوبرتلا ةعام˘ج˘لا دار˘فأا ة˘فا˘ك
د˘ه˘ج ل˘كب نو˘م˘ها˘˘سسي ن˘˘يذ˘˘لا

فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل ي˘˘نا˘˘ف˘˘˘تو
ي˘خو˘ت ى˘لإا ة˘ي˘عاد ،سسرد˘م˘ت˘˘لا
تاو˘˘عد˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م رذ˘˘˘ح˘˘˘لا
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘˘لا
قايسسنلا مد˘عو تا˘جا˘ج˘ت˘حلا

يأل دنتسست ل اهنأا ثيح ،اهءارو
Ó˘سضف حو˘م˘سسم ي˘نو˘نا˘ق را˘طإا

تاءار˘˘جإلا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘˘ع ن˘˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘˘جاو˘˘˘˘لاو
عيرسشتلا يف اهيلع سصوسصنملا
يف اهيلع سصوسصنملاو ،ماعلا
نأا ةزر˘ب˘م ،ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا

ذيملتلا قحو ذيملتلا ةحلسصم
ايروتسسد ىق˘ب˘ي سسرد˘م˘ت˘لا ي˘ف
رهسسلاو همارتحا عيم˘ج˘لا مز˘ل˘ي

.هقيبطت ىلع
ريزولا حلاسصم تددجو اذه

ءÓيإا ىلع ا˘ه˘سصر˘ح ،طو˘ع˘جاو
نيسسحتل مامتهلاو ةيانعلا لك
مهتائف عيمجب اهيفظوم فورظ
بلا˘ط˘م˘لا ل˘كل ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلاو
˘مار˘ت˘˘حا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
ةاعارم عم ،ةيروهمجلا نيناوق
دÓ˘ب˘لا ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘م ي˘سضت˘ق˘ي يذ˘˘لاو
ثيح ،فوفسصلا سصرو دينجتلا
يأا نم رثكأاو مويلا رئازجلا نأا

عيمج ىلإا ةجاحب ىسضم تقو
.اهئانبأا

ز.لامج

اهءارو قايشسنلا مدع ¤إا تعد

تاوعدلا نم رذ– ةيبÎلا ةرازو
عاطقلا ‘ جاجتحÓل «ةطولغŸا»

نويلم005 لشصت نأا ىلع رلود نويلم06 ـلا تزواجت
ةمداقلا صسمخلا تاونشسلا لÓخ رلود

تنمشسإلا نم رئازجلا تارداشص عافترا
ةئاملاب141 نم ديزأاب

ةكارششلل ةديدج اقافآا صضرعت اهنأا دكأا
يمجنملا فاششكتشسلا لاجم يف

«يمافألا»ـل حرششي باقرع
يف ةريخألا تÓيدعتلا
تاقورحملا نوناق
ريزو ،باقرع دـمحم حرشش
تÓيدعتلا ،مجانملاو ةقاطلا
نوناق يف ةحرتقملا
دفول ديدجلا تاقورحملا

لÓخ يلودلا دقنلا قودنشص
يشضاملا عوبشسألا ةياهن هلابقتشسا

ثيح ،ةرازولا ىوتشسم ىلع
فلملا اذه ىلإا نافرطلا قرطت

صصوشصنلاّ نأا رابتعا ىلع
لمعلا يراشسلا نوناقلل ةديدجلا

نواعتلل اديدج اقافآا صضرعت اهب
فاششكتشسلا لاجم يف ةكارششلاو
يمجنملا لاجملا ىلإا ةفاشضإلاب
ريغ ىقبي يذلا يرئازجلا

رظنلاب نآلا دح ىلإا فششكتشسم
يتلا ةريبكلا تايناكمإلا ىلإا

ةرازولل نايب حشضوأا.اهب رخزي
ريزولا نأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا

صسيمخلا لبقتشسا ،باقرع
،«يمافألا» نم ادفو يشضاملا

ةقطنم مشسق لوؤوشسم هشسأاري
طشسوألا قرششلاو ايقيرفإا لامشش

يهو ،نافود اوشسنارف نوج
ىلع تمجرت يتلا ةبشسانملا

لجأا نم نيفرطلل ةشصرف اهنوك
تايناكمإاو صصرف ىلع فوقولا
،يوقاطلا لاجملا يف نواعتلا

ةبشسانملاب ريزولا صضرعتشسا امك
ريوطت ططخمل ىربكلا رواحملا

يتلا يوقاطلا عاطقلا ةيقرتو
ىلع اددششم ،ةموكحلا هانبتت

ليوحتلا ىلإا هاجتلا ةرورشض
ريوطت ىلع زيكرتلاو يوقاطلا
ةعانشصلا تايناكمإا
اهنا رابتعا ىلع ،ةيواميكورتبلا

،لمعلا بشصانمو ةورثلل ةئششنم
ةددجتملا تاقاطلا ىلع Óشضف
.ةيرششبلا دراوملا نيوكتو
اوشسنارف نوج ّربع ،هتهج نمو
هذه ىلع هاشضر نع نافود
اهلÓخ نم فششتكا يتلا ةلباقملا
يوقاطلا عاطقلا ريوطت قافآا
لاجم يف اميشسل ،يرئازجلا
جماربلل اذيفنت يوقاطلا عونتلا
،هاجتلا اذه يف ةررقملا

ةوطخ ديشسجت ىلع لمعلاو
.يوقاطلا لوحتلا

ز.لامج

ةيروهم÷ا صسيئر اهب دهعت يتلا ةيفافششلا راطإا ‘

›ودلا ميكحتلا نم لدب ةيدولا لول◊او حلشصلا تايلآا ليعفتل وعدي ةيلاŸا ريزو

ةمعدملا ةداملا هذه نطولا ربع ةيدلب004 نامرح ةيفلخ ىلع

بيلحلل ينطولا ناويدلا ءاردم لك عم قيقحتلل تاوعد

ريزو ،ةيوار نامحرلا دبع دكأا
ليعفت ةرورسض ىلع ،سسمأا ةيلاملا
ميكحتلا راطإا يف حلسصلا تايلآا
لا˘ج˘م ي˘ف تا˘عاز˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
ءا˘ط˘عإا ى˘لإا ار˘ي˘سشم را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ة˘يدو˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘يو˘˘لوألا
.ةيفÓخلا اياسضقلا مسسحل

يمÓعإلا مويلل هحاتتفا لÓخو
مي˘كح˘ت˘لا ي˘ف ة˘لود˘لا رود» لو˘ح
،«را˘م˘ث˘ت˘سسلا˘ب سصا˘خ˘لا ي˘لود˘˘لا
مزتعت ةموكحلا نأا ريزولا نلعأا
سصو˘˘سصن˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
تببسست يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘عاز˘˘˘ن بو˘˘˘˘سشن ي˘˘˘˘ف
ايدبم ،يلودلاو يلحملا ىوتسسملا

تاسضوافملا دا˘م˘ت˘عا ى˘لإا ه˘لو˘ي˘م
مامأا تاعازنلا يف سضوخلا مدعو
ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا مد˘˘عو م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ّلإا ةيئانجلا تابوقع˘لاو م˘ير˘ج˘ت˘لا
،ةمظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا تلا˘ح ي˘ف
ة˘يوار را˘سشأا سسا˘سسألا اذ˘ه ى˘ل˘عو
ةينطولا ةربخلا ميعدت ةيمهأا ىلإا
ا˘ه˘ما˘ح˘قإاو نو˘نا˘ق˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
يف اهترزاؤومو ةلودلا ةدعاسسمل
سسي˘˘ئر نأا ح˘˘سضوأاو ،را˘˘طإلا اذ˘˘˘ه
،نوبت ديجملا دب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ىلع لمعلل ةموكحلا ءاسضعأا ثح
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا سسير˘˘كت
ةيمنتلا قيقحتب ةليفكلا ةينوناقلا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا

ح˘م˘سست ة˘نر˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م

عم ةرط˘سسم˘لا فاد˘هألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
اذكو ةلاع˘ف تاءار˘جإا˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت
ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
مويلا اذه دهسش دقو ،يفرعملاو
،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا رو˘سضح ي˘˘مÓ˘˘عإلا

˘ما˘مأا ة˘لود˘لا ح˘لا˘˘سصم ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
م˘هدد˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ءا˘سضق˘˘لا

فلتخم ىلع نيعزوم ماحم001
بارتلا ربع ةيئا˘سضق˘لا سسلا˘ج˘م˘لا
لاق ،لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘فو ،ي˘ن˘طو˘لا

ةادأا ربتعت ةيلاملا ةرازو ّنإا ةيوار
ي˘˘قا˘˘ب˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘م
ثيح ،ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا
ىلع فارسشإلا ةمهم اهل تدنسسا
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
تاي˘قا˘ف˘تلا ة˘ع˘جار˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م˘˘ل» كلذو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا
ىوتسسم ىلع ةلسصاحلا تارييغتلا
ةيميلقإلا ةيداسصت˘قلا تÓ˘ت˘كت˘لا

ليعفتو ع˘سضو بجو˘ت˘سست ي˘ت˘لاو
ةيام˘ح ى˘لإا فد˘ه˘ت ةد˘يد˘ج تا˘ي˘لآا

ةيرئازج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم
حرسص ،قايسسلا اذه يفو ،ةديدجلا

ارود تبعل ةلودلا ّنأا ةيلاملا ريزو
يف رظ˘ن˘لا ةدا˘عإا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ما˘ه
ةر˘طؤو˘ُم˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘سصن˘لا
ةنجلب ىدأا امم يلودلا ميكحتلل
يراجتلا نوناقلل ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
ةثلاث ةنجل ثادحتسسا ىلإا يلودلا
ةنودم ةعجارم ةمهم اهل تلكوأا
ثحبو يلودلا ميكحتلا تايقÓخأا

ةرهاظل ةعجانلا لولحلاو بابسسألا
ميكحت˘لا ي˘ف ي˘ف˘سسع˘ت˘لا ءو˘ج˘ل˘لا
سضع˘˘˘˘ب فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا
ىلع طغسضلل ةادأاك نيرمثتسسملا
رظنلا ةداعإا اذ˘كو ة˘ي˘ما˘ن˘لا لود˘لا
ةلوهجملا ل˘يو˘م˘ت˘لا ردا˘سصم ي˘ف
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب م˘ي˘كح˘˘ت˘˘لا تا˘˘عاز˘˘ن˘˘ل
عباتو ،نييداسصتقلا نيلماع˘ت˘م˘ل˘ل
اهل ناك رئازجلا نأا لوقي ةيوار
ل˘يد˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف لا˘˘ع˘˘ف رود
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةيوسستل يلودلا زكرملا اهدمتعي
(IDRIC) را˘م˘ث˘ت˘سسلا تا˘˘عاز˘˘ن

هذ˘˘ه ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ّنأا ر˘˘ب˘˘ُت˘˘عا ثي˘˘ح
ح˘ن˘سست  ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘لا لود˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘لو˘ق˘ع˘م لا˘جآا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
.ةلوبقم فيلاكتو

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ّنأا ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأاو
ةرور˘سض ى˘لإا ا˘سضيأا تعد ا˘م˘˘لا˘˘ط
˘مد˘خ˘ت ط˘باو˘سضو تاءار˘جإا رار˘قإا
دح ى˘ل˘ع لود˘لاو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ّنأا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘˘م ،ءاو˘˘سس
ة˘يدو˘لا ة˘يو˘سست˘˘لا ا˘˘م˘˘ئاد ذ˘˘ب˘˘ح˘˘ت
يف تمهاسس اهّنأا ثيحب تاعازنلل
ل˘ح˘ل ة˘طا˘سسو˘لا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ءار˘˘ثإا
يلودلا ىوتسسملا ىلع تاعازنلا
.ةروفاغنسس ةيقافتا ةامسسملا

ز.لامج

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تعد
،قيزر لامك ،كلهتسسملا ةيامحل
ل˘ك عا˘سضخإا ى˘لإا ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو
قيقحتلل ينطو˘لا ناو˘يد˘لا ءارد˘م
ةرازو حلاسصم فاسشتكا رثإا ىلع
نم ةيد˘ل˘ب004 نامر˘ح ةرا˘ج˘ت˘لا
،ةمظنملا تلاقو.مّعدملا بيلحلا
ن˘م هراذ˘ت˘عا ر˘يزو˘لا نÓ˘عإا د˘ع˘˘ب
مغر ةينعملا ةيدلب004 ناكسس
قحل يذلا ملظلاب اينعم سسيل هنأا

ف˘سسآا» ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا كل˘˘ت نا˘˘كسسب
كرطاسشن ل نحنف ريزولا ةدايسس
تسسلو !راذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا ي˘˘˘˘ف يأار˘˘˘˘لا

تعدو ،«اذ˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم
ىلع اهل روسشن˘م ي˘ف ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ءارد˘م ل˘ك ى˘ل˘ع» ،كو˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا
اورمي نأا بيلحلل ينطولا ناويدلا
،«ملظلا اذه ر˘ير˘ب˘ت˘ل ‐ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
:نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘قو
هذه نم يتأات مكيواكسش مظعم»

مكنم رذتعأا اذل ةيسسنملا تايدلبلا
اهل لخد ل ةراجتلا ةرازو نأا مغر
ةرم مدقأا نكل فيحلا كلذ يف
ةرازو نأاو ةسصاخ يراذتعا ىرخأا
مل˘ظ˘لا اذ˘ه ف˘سشت˘كت م˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا

ءاسشنإا دعب لإا تايدلبلا هذه ىلع
نأاب مكدهاعأا ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ما˘ظ˘ن
نإا بيرق نع ّلحي فوسس رمألا
.«كلذ انفلك امهم هللا ءاسش

ز.لامج



ةرازو تفسشك ،ىرخأا ةهج نم
اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةخسسن «مÓسسلا» تملسست ،سسمأا

ينطولا سشيجلل زرافم ّنأا ،هنم
عم قيسسنتلا˘ب تف˘قوأا ،ي˘ب˘ع˘سشلا

ن˘˘م ل˘˘كب كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
6 ،سضيبلاو ،ناسسم˘ل˘ت ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا
2.69 تطبسضو تاردخم راجت

،جلاعملا فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
ام˘ي˘ف ،ة˘ي˘حا˘ي˘سس تا˘ب˘كر˘م4و
5 ىرخأا ةكرتسشم زرافم تفقوأا
0402 تزجحو تاردخم راجت
نيع نم ل˘كب ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق
.ةسسبتو ىلفدلا

سشيج˘ل˘ل زرا˘ف˘م تف˘قوأاو اذ˘ه
ن˘م ل˘كب ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
4 ،راردأاو ،را˘˘سشب ،تسسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
ة˘ن˘حا˘˘سش تط˘˘ب˘˘سضو سصا˘˘خ˘˘سشأا

00732 ،دوقولا نم رتل0021و
ه˘جو˘م˘لا ةد˘ئا˘م˘لا تيز ن˘م ر˘ت˘˘ل
41 ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،بير˘ه˘ت˘˘ل˘˘ل
ةقرطم61 ،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘˘م
نع فسشكلل ةزهجأا3 ،طغسض

رسصانع فسشك نيح يف ،نداعملا
ةسشرو نارهوب ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ةدامل يعر˘سشلا ر˘ي˘غ ع˘ي˘ن˘سصت˘ل˘ل
نم نط8.38 اوطبسضو ،غبتلا

.«ةداملا هذه
تط˘˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘فو

ينطولا سشيجلل ةكرتسشم زرافم

قوسس ،ةسسبت نم لكب ،يبعسشلا
تلوا˘ح˘م ،فرا˘˘ط˘˘لاو ،سسار˘˘هأا
،دوقولا نم ارتل11621 بيرهت
ارجاهم52 فيقوت مت نيح يف
تا˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م ا˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ
نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘˘كب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةلقروو

watan@essalamonline.com

5 4762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا0202 يرفيف32دحألاثدحلا

مومشسلا هذه جيورتو عيب يف ةشصتخم ةبشصاعب ةحاطإلا رثإا

ةمشصاعلا يف سضيبأا حÓشس61و اشسولهم اشصرق664 زجح
ةيلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

ةباسصعل دح عسضو نم رئازجلا
تارثؤوملا جيورت يف ةسصتخم
لمح عم تاردخملاو ةي˘ل˘ق˘ع˘لا
ى˘لإا تسضفأا ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا
عم ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم41 في˘قو˘ت

ةلم˘ع˘لا ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح
،جد05405 ـب ردقي ةينطولا

امارغ53 ،اسسولهم اسصرق664
ةدحو67 ،يدنهلا بنقلا نم
،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘˘لا ن˘˘م
فلتخم نم اسضيبأا احÓسس61و
ة˘جارد عا˘جر˘ت˘سسا ع˘م ما˘ج˘حألا
.ةقورسسم ةيران

ىلإا دوعت ةي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
طخلا ربع يفتاه لاسصتا يقلت
بوسشن هدافم8451 رسضخألا
دعبو ءايحألا دحأا طسسو راجسش
نيع ىلإا ةطرسشلا رسصانع لقنت
قلعتي رمألا نأا نيبت ،ناكملا
سصاخسشأا ن˘ي˘ب ف˘ي˘ن˘ع را˘ج˘سشب
نو˘مو˘ق˘ي ا˘ي˘ئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم
او˘ما˘قو تارد˘خ˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب

ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
،ةرجاسشملا ءانثأا ةيران باعلأاو
ة˘طر˘سشلا تاو˘ق ل˘خد˘ت ن˘˘كمو
ن˘ي˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب فا˘˘ق˘˘يإا ن˘˘م
،ءاسضيب ةحلسسأا زجحو ناكملا

م˘ت تا˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت د˘˘ع˘˘بو
مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
فيقوت اسضيأا مت ثيح ،نيرخآلا
سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش
يئاسضق رمأا ىلع ءانب امهيلزنم
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ن˘ع ردا˘سص
عاجرتسسا مت ،ايميلقإا سصتخملا
ل˘ح˘م ة˘قور˘سسم ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
اسصرق023 زجح اذكو ،ثحب
67و ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو
3 فاقيإا اهدعب متيل ،ةيلوحكلا
ج˘˘˘يور˘˘˘˘ت دد˘˘˘˘سصب سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا
مه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض تارد˘خ˘م˘لا

6و تاردخملا نم امارغ72
يلام غلبمو ،ةسسولهم سصارقأا
تادئاع نم جد0053 ـب ردقي
فيقوت مت امك ،تاردخملا عيب

غ˘ل˘ب˘م ه˘تزو˘˘ح˘˘ب ر˘˘خآا سصخ˘˘سش
8و جد0059  ـب ردقم يلام
6و ،يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م مار˘˘غ
،ةيلقعلا تارثؤوملا نم سصارقأا

د˘˘ع˘˘بو ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشو
نذإا ىلع ءانب امهيلزنم سشيتفت
ل˘ي˘كو ن˘ع ردا˘سص سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘˘ب
زجحو طب˘سض م˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

فاقيإا عم ،اسسولهم اسصرق82
601 ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ر˘˘˘خآا سصخ˘˘˘سش
ن˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأاو سصار˘˘قأا
،يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا
ي˘قا˘ب فا˘ق˘˘يإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

لسصيل ،اعابت ةباسصعلا رسصانع
41 ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف م˘˘هدد˘˘ع
.هيف اهبتسشم اسصخسش

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘˘بو
لومعملا ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ـلا سصاخسشألا ميدقت ّمت ، اهب
ليكو مامأا مهيف هبتسشملا41
.ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا

ب.نيرشسن

ةنيدملاب ةفشصرألا دحأا ىوتشسم ىلع عابت تناك

نارهوب ةدشساف ةطلوكوشش ةدحو545 زجح

رايغ عطقو تارايشس3و ةنحاشش عاجرتشساو ةاتف مهشسأار ىلع ةتشسلا اهدارفأا فيقوت

سسادرموبب ةمخفلا تارايشسلا ةقرشسل ةينطو ةكبششب ةحاطإلا

ة˘˘طر˘˘سش ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةعباتلا ةئيبلا ةيامحو نارمعلا
زجح نم نارهول يئلولا نمأÓل
ةيهتنم ةطلوكسش ةدحو545
ىوتسسم ىلع عابت ةيحÓسصلا
.ةنيدملاب ةفسصرألا دحأا

راطإا يف ةيلمعلا هذه تمتو
ة˘ح˘سصو ة˘مÓ˘سس نا˘م˘سض ما˘ه˘م

ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو كل˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
نم كلذو ةيئاذغلا تاممسستلا

ريهطتلا ةيلمع ةلسصاوم لÓخ
ر˘ي˘غ ةرا˘ج˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘لا
هذه طب˘سض م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةطلوكسشلا بل˘ع ن˘م ة˘ي˘م˘كلا
ريغ ةقيرطب عيبلل ةسضورعملا
نأا ف˘سشت˘كي نأا ل˘ب˘ق ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق

ربمسسيد ذنم ةيهتنم اهتيحÓسص
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو ،9102
33 رمعلا نم نيغلابلا اهيعئاب
ر˘ق˘م ى˘لإا لو˘˘حو ،ة˘˘ن˘˘سس63و
سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘˘مألا
تاءارجإلا لامكت˘سسل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

.امهعم
صش.رشصان

ثا˘ح˘بألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ي˘ف واودو˘ب˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م ،سسادر˘مو˘ب
تارايسسلا ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
ق˘ئا˘ثو نود˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘بو ة˘م˘خ˘ف˘˘لا
مهسسأار ىلع دارفأا6 نم نوكتت
.ةاتف

،اهتاذ ةباسصعلا طسشنتو اذه
،سسادرموب تايلو روحم ىلع
،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘˘هدار˘˘فأا ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لاو ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ع˘˘ي˘˘˘بو ة˘˘˘قر˘˘˘سسلا˘˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي
سضبقلا مت ،ةقورسسملا تارايسسلا

،ةميرجلاب سسبلت ةلاح يف مهيلع
يف لمعتسست تادعم زجح عم

ةنحاسش عاجرتسساو ةقرسسلا مئارج
عطقو ،ة˘ي˘حا˘ي˘سس تارا˘ي˘سس3و
مامأا نيفوقوملا ميدقت عم ،رايغ
ةسصتخم˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

قي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ما˘م˘تإا بق˘ع
.مهعم

يوابرع ةÁرك

مومشسلا هذه جيورتل نئابز عم عيب ةقفشص دقع ددشصب مهو نيشسبلتم امهدارفأا فيقوت

فلآا5 زجحو نيتيمارجإا نيتعامج كيكفت
سسارهأا قوشسب سسولهم سصرق

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
،سسارهأا قوسس ةيلو نمأل لخدتلاو
كيكفت نم نيتيعون نيتيلمع يف
نيتمظن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘مار˘جإا ن˘ي˘ت˘عا˘م˘ج
تارثؤوملاب راجتإلا يف نيتسصتخم
حوارتت دارفأا6 نم نانوكتت ةيلقعلا
ةنسس04و82 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا

ةيمك عيب ةقفسص دقع ددسصب اوناك
تزجحو ،تاسسولهملا نم ةربتعم
.سسولهم سصرق فلآا5

دعب تمت ،ةيعونلا ةيلمعلا هذه
IRB ـل ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م دورو
نأا ا˘˘˘˘˘هدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م ،سسار˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘سس
ددسصب نيتيمارجإلا نيت˘عو˘م˘ج˘م˘لا

نم ةريبك ةيمك عيبل ةقفسص دقع
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لا
ىلع ًءانب متيل ،يدودحلا طيرسشلا
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘ل˘˘ل د˘˘سصر˘˘ت˘˘لا كلذ
ءاقلل هيلع قفتملا ناكملا ةمهادمو

ددسصب مهو عيمجلا فيقوت مت نيأا
ع˘ي˘ب˘ل م˘ه˘ن˘ئا˘بز ع˘م ة˘ق˘ف˘سص د˘˘ق˘˘ع
ىوتسسم ىلع مومسسلا هذه جيورتو
سسار˘هأا قو˘سس ة˘ن˘˘يد˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأا د˘˘حأا

يف تارا˘ي˘سس3 كلذب ني˘ل˘غ˘ت˘سسم
ي˘ت˘لاو ،ة˘يودألا ن˘يز˘خ˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىل˘ع ا˘م˘ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت˘ب
لامكتسسابو.ركذلا ةفلاسسلا ةيمكلا

زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج
هبتسشملا قح يف نييئاسضق نيفلم
ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت مر˘ج ن˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
ريغ راجتلاو سضرعو لقنو نيزخت
،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب عور˘سشم˘˘لا

،لقن ةليسسو لامعتسسا˘ب بير˘ه˘ت˘لاو
ةمكحم ةباي˘ن ما˘مأا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘تو
ي˘ف ترد˘سصأا ي˘ت˘لا سسار˘هأا قو˘˘سس
.سسبحلاب عاديإا رمأا مهقح

صش.نيدلا رون

ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف تق˘˘لأا
7 ىلع سضبقلا ،ةنتاب ةيلو نمأاب
ي˘نا˘ث˘˘لا م˘˘هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘سشأا

يف او˘طرو˘ت ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لاو
امك ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت
عيب اوفرت˘حإا ن˘ير˘خآا3 ـب تحا˘˘˘طأا
.ةينوناق ريغ قرطب رومخلا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
حلاسصم˘لا تاذ تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘˘م
تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشألا
ة˘ط˘ح˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ىلع «دو˘قو˘لا ع˘يزو˘ت» تا˘مد˘خ˘لا

ةنيدم يف طيسشمات يح ىوتسسم
تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعب ،ةنتاب
4 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
91 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

مهدحأا ىدل رثع نيأا ،ةنسس03و
عو˘ن ءاود ة˘لو˘سسب˘˘ك525 ى˘ل˘ع
يلام غلبمو «غلم051 نيلباقيرب»
مامتإا دعبو ،جد000701ـب ردقي
نيينعملا هاجتا قيقحتلا تاءارجإا
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت
.ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

رسصانع تفقوأا رخآا بناج نمو
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا

حوارتت سصاخسشأا3 ،ةنتاب2 ةلمح
ةنسس42و81 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا

753 تزجحو ،ايئاسضق نيقوبسسم
ةيلوحكلا تابورسشملا نم  ةدحو
هردق يلام غلبمو ،عاونألا ةفلتخم
.جيورتلا تادئاع نم جد0008

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأاو اذ˘˘ه
سصاخسشأا4 ،ةنتاب ةيلوب ينطولا
،ةنسس53و82 نيب مهرامعأا حوارتت
ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك تز˘˘ج˘˘حو
تاذ ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘˘لا

تردق يبنجألاو يلحملا عنسصلا
دارفأا نكمت ثيح.ةدحو0008ـب
ينطولا كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا
نتم ىلع0556 زجح نم ماطيبب
تناك «موكانوسس» عون نم ةنحاسش
و˘ح˘ن ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق
اه˘ب˘حا˘سص تف˘قوأاو ،يداو˘لا ة˘يلو
نيح يف ،ةنسس53 رمعلا نم غلابلا

لخدتلاو نمألا ةليسصف دارفأا زجح
ةيميلقإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأاو سسوا˘ق˘ن˘ب
3321 ةسسوديحب ينطولا كردلل
عون ةرايسس نتم ىلع ،رمخ ةروراق
ةلواحم دعب كلذو يناسص ناسسين

ىرخأا ةهج نمو.رارفلا اهبحاسص
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘˘فأا  ط˘˘ب˘˘حأا
عيب ةيلمع ،ةناورمب ينطولا كردلل
تا˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصخر نود˘˘˘ب
نم غلبي سصخسش اهب ماق ةيلوحكلا
ةرايسس نتم ىلع ةنسس82 رمعلا
رار˘ف˘لا˘ب ذل يذ˘لا ناور˘ت˘ي˘سس عو˘ن
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ه˘تد˘ها˘˘سشم رو˘˘ف
نع ةيلمعلا ترفسسأا ثيح ،ينطولا

تابورسشملا نم ةدحو821 زجح
ةليسصف دارفأا نكمت امك ،ةيلوحكلا
ريفاسصعلا نويعب لخدتلاو نمألا

ن˘˘م ةرورا˘˘˘ق76 ز˘˘˘ج˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
نتم ىلع ،ةيلوحكلا تابورسشملا
فيقوتو «وتناكيب ايك» عون ةرايسس
.ةنسس92 رمعلا نم غلابلا اهكلام
مت اهب لومعملا تاءارجإلا ءاهتناب
هبتسشملا دسض يئاسضق فلم نيوكت
ل˘˘ق˘˘نو ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
نود˘ب ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

تازوجحملا م˘ي˘ل˘سست ع˘م ،ة˘سصخر
ة˘˘˘لود˘˘˘لا كÓ˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ى˘˘˘˘لإا

.كرامجلا ةيريدم حلاسصمو
أا.يئامهم

ةنيدمب نمألا حلاسصم تنكمت
لاسشفإا نم سسمأا لوأا رجف ةريوبلا

ةمÓع نم ةنحاسش ةقرسس ةلواحم
ليغسشت درجمبو يتلا ،«يادنويه»
دعب ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ر˘ي˘سسلاو ا˘ه˘كر˘ح˘م

«لدع» ي˘ح˘ب ا˘ه˘ف˘قو˘م ن˘م را˘ت˘مأا
ة˘طر˘سشلا تنا˘ك ى˘ت˘˘ح ، ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا
اوكرت نيذلا سصوسصلل داسصرملاب
اوذلو قيرطلا طسسو يف ةنحاسشلا
.ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب

صشواشش رامع

ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘˘سضا˘˘ق سسمأا ر˘˘مأا
ناويد ريدم عاديإاب ،مناغتسسم ةمكحم
ة˘يلو ي˘لاو ،را˘م˘˘ط د˘˘ي˘˘حو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
تقؤوملا سسبحلا ،ق˘ب˘سسألا م˘نا˘غ˘ت˘سسم
داسسف اياسضق يف هل عامتسسلا دعب
تارر˘ح˘م ي˘ف ر˘يوز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت

ر˘يزو ة˘ي˘سضق˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
ا˘ي˘لا˘ح د˘جاو˘ت˘م˘لا ،ق˘˘ب˘˘سسألا ن˘˘كسسلا
˘مار˘بإا م˘ه˘˘ت ن˘˘ع ،سشار˘˘ح˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسب

لوسصأاب ديقتلا نود ةيمومع تاقفسص
.ةرربم ريغ تازايتما حنمو ،اهعيرسشت

ب.دلاخ

ةيلولا ةمشصاعب عاونألا فلتخم نم رمخ ةروراق0008 زجح

ةنتابب تاشسولهملل نيجورم7 فيقوت

مهرمأا فششك دعب رارفلاب اوذل صصوشصللا

ةريوبلا ‘ ةقورشسم ةنحاشش عجÎشسي نمألا

ةيمومع تاررحم يف ريوزتلاب قلعتت داشسف اياشضق يف هل عامتشسلا دعب

تقؤوملا سسبحلا قبشسألا مناغتشسم يلاو رامط ديحولا دبع ناويد ريدم عاديإا

ةشسبتو ىلفدلا نيعب اشسولهم اشصرق0402و «ةلطز» راطنق ةبارق زجحو تاردخم رجات11 فيقوت

سسادرموبو ةفلجلا يف عنشصلا ةيديلقت لبانق3و ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم ريمدت

ط.ةراشص

تايلمع رثإا ،عنشصلا ةيديلقت لبانق3و ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم ،يبعششلا ينطولا صشيجلل زرافم صسمأا لوأا ترمدو تفششك
.صسادرموبو ،ةفلجلا نم لكب ةقرفتم طيششمتو ثحب

نيرخآا84 صضرعت يف ببشست
ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل

يدوي تاقرطلا باهرإا
لÓخ سصاخششأا01 ةايحب
ةريخألا ةعاشس84 ـلا

ثداح يف احيرج21
ةنيطنشسقب يلشسلشست مادطشصا

،مهفتح صصاخششأا01 يقل
حورجب نورخآا84 بيشصأاو
ثاح31 يف ةروطخلا ةتوافتم
ةفلتخم قطانمب تلجشس رورم
ةعاشس84 ـلا لÓخ نطولا نم
ةيريدملا تلجشسو ،ةريخألا
لقثأا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

ةنتاب ةيلو نم لكب ةليشصح
7 ةباشصإاو نيشصخشش ةافوب
مادطشصا رثإا حورجب نيرخآا

ىوتشسم ىلع تارايشس3 نيب
13 مقر ينطولا قيرطلا

،تلوزات ةرئادو ةيدلبب
تدهشش يتلا ةلششنخ ةيلوبو
نيرخآا6 ةباشصإاو نيشصخشش ةافو
،نيلشصفنم نيثداح يف حورجب
قيرطلا ىوتشسم ىلع لوألا
ةيدلبب88 مقر ينطولا
يناثلاو ،ةماحلا ةرئادب ةغيشسنأا

لمحملا ةيدلب ىوتشسم ىلع
 .صشاششر دلوأا ةرئادب
صسمأا بيشصأا ،هتاذ قايشسلا يف
حورجب اشصخشش21 ةنيطنشسقب
3 ـل يلشسلشست مادطشصا ثداح يف
قيرطلا ىوتشسم ىلع تابكرم
راطم لباقم97 مقر ينطولا
      .«فايشضوب دمحم»

ةيامحلا تادحو تلخدتو اذه
جرب نم لكب ةيندملا

،ةليشسملا ،ةليم ،جيريرعوب
ميدقت لجا نم ،فيطشسو
اشصخشش21 ـل ةيلوألا تافاعشسإلا
يداحأا زاغب قانتخاب اوبيشصأا
ةزهجأا نم ثعبنملا نوبركلا
ثيح ،لزانملا لخاد ةئفدتلا

نيعب اياحشضلاب لفكتلا مت
ىلإا اهدعب مهلقنو ناكملا
يقلتل ةيلحملا تايفششتشسملا
جرببو.مزÓلا جÓعلا

غلبت ةأارمإا تيفوت ،جيريرعوب
اقانتخا ةنشس15 رمعلا نم
اهنكشسم لخاد برشستملا زاغلاب
نكشسم002 يحب يلئاعلا

،تورغات نيع ةرئادو ةيدلبب
ةيامحلا رشصانع تماق امك
صسفن لÓخ اشضيأا ةيندملا
لكب قئارح7 ءافطإاب ةرتفلا

يديشس ،لجيج ،ةديلبلا نم
ةلقرو ،صسارهأا قوشس ،صسابعلب
.يزيلإا اذكو

ج.ىرششب
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د˘لا˘نود ي˘كر˘ي˘مألا سسي˘ئر˘لا ة˘ط˘˘خ نإا
ركنتت اهنأل اهتروطخ فسشكتت بمارت
فرتعت لو ةينيطسسلفلا قوقحلا لكل
قفو لماعتتو يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا˘ب
عا˘ق˘يإا ة˘لوا˘ح˘م ى˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق جذو˘˘م˘˘ن
مث اوملسستسسيل نيينيطسسلفلاب ةميزهلا
نيسسانتم لÓتحلا ةسسايسسل اوخسضري
ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي ل بع˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه نا
فرعي ل نيطسسلف بعسش ناو ملسستسسي
يأاب لبقي وأا  مÓسستسسلا وأا  ةميزهلا

ن˘م ى˘ندألا د˘ح˘لا ق˘ق˘˘ح˘˘ت ل ةردا˘˘ب˘˘م
نإاو ،ةلداع˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا

بو˘ل˘سسأاو ا˘ه˘ل˘كسشب نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
سضوافتلل نكت م˘ل ا˘ه˘حر˘طو ا˘ه˘لواد˘ت
قيبطتلاو ذيفنتلل تءاج ةقفسص اهنإاو
نم ةلماك ةيامحبو لÓتحلا فرط نم
م˘سضب ق˘ح˘لا م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو بمار˘˘ت ةرادا
قطانمو سسدقلاو ةينيطسسلفلا راوغألا
هذيفنت ىلع تلمع ام اذهو اروف ىرخأا
لكسشت لÓخ نم لÓتحلا تاطلسس

طئارخ مسسرل ةيليئارسسإا ةيكريمأا ةنجل
. يئاهنلا لكسشلاب مسضلا
ىمسسي ام قيبطت ىلع لمعلا هجوا نا

ةو˘ق˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘سضر˘˘فو نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل ر˘˘كن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو
يلÓتحا عقاو سسركيسس ينيطسسلفلا

ة˘ماود ي˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘ي˘ع˘يو د˘˘يد˘˘ج
لÓ˘ت˘حلا ةز˘ه˘جا ناو م˘ئا˘ق˘لا ف˘ن˘ع˘˘لا

ةيلوؤوسسملا نولمحتي ن˘م ه˘تار˘با˘خ˘مو
اوم˘ح˘قا ي˘ت˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا كل˘ت ءار˘ج
عقاو سضرف نوديري مهف اهيف ةقطنملا
لÓتحلاو ناودعلابو ةحلسسملا ةوقلاب
ل˘ب ا˘مÓ˘سس ع˘ن˘˘سصي ل ر˘˘ملا اذ˘˘ه ناو
ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلا سسر˘˘كيو ءاد˘˘ع˘˘لا د˘˘˘لو˘˘˘ي
ذاختا لÓتحلا عور˘سشف ة˘ير˘سصن˘ع˘لاو
نر˘ق˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘سص ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل تاو˘˘ط˘˘خ
ىلع رسصم هنا ىنعي اهنع نÓعإلاو
تاسسرامملاو باهرلا ةرئاد عيسسوت
ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا د˘سض ة˘ي˘با˘هرلا

ناود˘˘ع˘˘لاو بر˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘سشي اذ˘˘˘هو

تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘لا
ا˘ه˘قÓ˘غإاو ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ةمظنملل ةعبات ةطسشنا يأا هقحÓمو
ةلتحملا سسدقلا يف ةسصاخو ةطلسسلاو
مدقت يتلا تاسسسسؤوملا لك قÓغإاو
امل اقيبطت ةيحسصو ةيعامتجا تامدخ
يف عور˘سشلاو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘م˘سسي
ع˘˘سسو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘˘ج ط˘˘˘ئار˘˘˘خ م˘˘˘سسر
بمارت هحنم ام˘ل ا˘ق˘فو ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا
اد˘ب ل˘سسل˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه ناو لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ىلإا ةيكريمألا ةرافسسلا لقنب هذيفنت
ةمسصاع سسدقلا˘ب فار˘ت˘علاو سسد˘ق˘لا
ل˘ك فا˘ق˘يإاو لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ل ة˘˘يد˘˘بأا
فقو كلذ˘كو اور˘نوأÓ˘ل تاد˘عا˘سسم˘لا
.ةينيطسسلفلا ةموكحلل ليومتلا
ةعينسشلاو ةعسشبلا ةرماؤوملا هذه نا
م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تسسي˘˘ل
وها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ب ا˘ه˘م˘سسر م˘ت ةر˘ماؤو˘مو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع قÓ˘طا ن˘كم˘ي لو ،بمار˘˘تو
ينيطسسلفلا بعسشلا نيب مÓسس ةطخ

حنمت ةق˘ف˘سصلا نإاو ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلاو
ةقفسصلل ىروفلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا لÓ˘ت˘حلا
بعسشل˘ل قو˘ق˘ح يأا ل˘ها˘ج˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
طور˘˘سش ع˘˘سضو˘˘تو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا
تامهافت يأا قيبطت ل˘ب˘ق ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘سسا

رظنلا متي فوسسو عقاولا سضرا ىلع
ينيطسسلفلا بناجلا سصخي امب اقحل
لÓخ كلذل Óهؤوم نوكيلو لمعيل
لوبقلا دعب طورسشبو تاونسس عبرأا

ةيدوهي ةلودك لÓتحلاب فارتعلاو
ريياعملا قفو اديج هكولسس نوكي نأاو
ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلاو ة˘ي˘كير˘ملا

سسد˘˘ق˘˘لا˘˘ب فار˘˘ت˘˘علا بج˘˘ي ا˘˘سضيأاو
بعسشلا نا . لÓتحلا ةلودل ةمسصاع
ةد˘حو˘لا حور˘ب سضا˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

د˘ه˘˘عو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةدارإاو رار˘˘سصإلاو
ه˘ترا˘ب˘عو تا˘˘فر˘˘ع ر˘˘سسا˘˘ي سسي˘˘ئر˘˘لا
نع اهلÓخ نم ربع يتلا ةروهسشملا

يتلا تارماؤوملا لكل انبعسش سضفر
بع˘سشلا ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف نو˘˘لوا˘˘ح˘˘ي

لبق نم هراسصح ءا˘ن˘ثا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
هترابع لاق ثيح لÓتحلا تاطلسس
رسصتنتسس ةدحاو ةطخ ناب ةريهسشلا

ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ة˘˘ط˘˘خ ي˘˘ه
اهسسرامي يتلا ةيهجنعلا كلت ايدحتم
ى˘ل˘ع م˘لا˘ظ˘˘لا ناود˘˘ع˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
نم هعÓقا ةلواحمل نيطسسلف بعسش
ةيمÓسستسسلا لولحلا سضرفو هسضرا

هرار˘˘سصإاو هدو˘˘م˘˘سص ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لاو
ريغتلا عنسص يلع هتردقو هتميزعو
تم˘سصلا ة˘لدا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا كل˘تو لذا˘خ˘˘ت˘˘لاو
بعسش جرخي مويلاو هدوجو فدهتسست
هدجاوت نكاما ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
يفو سسدقلاو ةزغو ةفسضلاو لخادلاب
ىلعأاب ددريو لوقيل تاتسشلا نكاما

ةي˘ف˘سصت˘لا تار˘ماؤو˘م سضفر˘ن تو˘سص
ناو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصل لو ة˘ي˘كير˘˘ملا

اهنكمي لو ةتيم تدلو نرقلا ةقفسص
. ينيطسسلفلا بعسشلا نم لانت نا

ينيطشسلفلا بعششلا ةطخ يه رشصتنتشس ةدحاو ةطخ

يناهب ءافو :ةيمÓعإلا :ملقب

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب

تاونسس ذنم اهنع عمسسن ةينوسساملا
،ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘كر˘ح ا˘ه˘نأا م˘ل˘ع˘نو ،لاو˘˘ط
ن˘يذ˘لا سسا˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘ل˘ق ن˘كلو
يهامو ،ةي˘نو˘سسا˘م˘لا ي˘ها˘م نو˘م˘ل˘ع˘ي
ةينويهسصلاب اهطابترا ىدمو اهفادهأا
ةقفسصب اهتقÓع ةعي˘ب˘طو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ثولاثلا اذه نيب طبارلا وهامو ،نرقلا

يف ىربك تاريغتم نم لسصحي امو
.هلك ملاعلا
تا˘با˘جإا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ةر˘ي˘ث˘ك ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأا

هذ˘˘ه ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت ف˘˘ي˘˘˘ك ،ح˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘تو
.انناطوأا فادهتسسا نم تاكرحلا
ةيملاع ةيرسس ةكرح ي˘ه ة˘ي˘نو˘سسا˘م˘لا

ًار˘˘ظ˘˘نو ،ةأا˘˘سشن˘˘لا سضو˘˘م˘˘غ˘˘ب تفر˘˘ع
يف ةلغو˘م˘لا ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل
ءيسش ىلع قافتا دجوي ل هنإاف ةيرسس
ى˘م˘سست ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه˘ف ،ا˘هرو˘مأا ن˘˘م
،«رار˘حألا ن˘ي˘ئا˘ن˘ب˘˘لا ةو˘˘خا» ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
عم تنمازت ةيزمرلا اهتأاسشن نإا لوقتو
يذ˘لا ،نا˘م˘ي˘ل˘سس ل˘كي˘ه˘ب هو˘˘عد˘˘ت ا˘˘م
.هتذفن ميظع لمع لوأا هربتعت
، ًارخآاو ًلوأا ةيدوهي ةعاسضب يه ... ًاذإا

،اهئاسضعأا ىلع ىتح اهلمع ٌرتتسسمو
نو˘ل˘سصي ن˘يذ˘لا ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا م˘˘ه ن˘˘م لإا

ايلعلا بتارملا ىلإا ةديدعلا براجتلاب
:تاجرد ثÓث ةينوسسامللو ،اهيف
م˘ه˘ب دو˘سصق˘م˘لاو :را˘غ˘سصلا ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
.نيينوسساملا نم نوئدتبملا
اهلاني ل هذهو :ةيكولملا ةينوسساملا
درجتو هنطوو هنيدل ًايلك ركنت نم لإا
ةجردلل حيسشرتلا عقي اهنمو ،ةيدوهيلل
.روفلبو لسشرسشتك نيثÓثلاو ةثلاثلا
ة˘م˘ق ي˘هو :ة˘ي˘˘نو˘˘كلا ة˘˘ي˘˘نو˘˘سسا˘˘م˘˘لا
مهو ،دو˘ه˘ي ا˘هدار˘فأا ل˘كو ،تا˘ق˘ب˘ط˘لا
ءا˘سسؤور˘لاو كو˘ل˘م˘لاو ةر˘˘طا˘˘بألا قو˘˘ف

ءامعز لكو ،مهيف نومكحتي مهنأل
ةينوكلا ةينوسساملا ن˘م ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

ملاعلل نوططخي نيذلا مهو ،لزترهك
.دوهيلا حلاسصل
ة˘˘ي˘˘نو˘˘سسا˘˘م˘˘لا فد˘˘ه نأا ىر˘˘ن ا˘˘ن˘˘˘هو
،ةينوي˘ه˘سصلا ةد˘ي˘لو ي˘هو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
سسسسؤو˘ي د˘يد˘ج ي˘م˘لا˘ع ما˘ظ˘ن ة˘˘ما˘˘قإا
ةيدوه˘ي˘لا ل˘ي˘ئار˘سسا نو˘كت نأا ةر˘كف˘ل
ي˘ف عا˘ط˘م˘لا د˘ي˘سسلا ي˘ه ة˘يدو˘م˘ل˘ت˘لا
.هلك ملاعلا
ماظ˘ن˘ل˘ل م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا سضع˘ب تح˘سضو˘ت
ل ،لود ةدا˘ي˘سس ل ،د˘يد˘ج˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا
،دودح ل ،ةيعمتجم ةدحو ل ،نايدأا

فسصو ةملوعلاف ،ةملوعلا يه هذهو
يف لهذملا مدقتلاك ةددعتم رهاوظل
ةروطخو ،حاتفنلاو لاسصتلا لئاسسو
يمÓعإلا ا˘ه˘عارذ ي˘ف ي˘ه ة˘م˘لو˘ع˘لا
يتلاو ،ةينوسساملا ةرطيسسل عسضاخلا
ةوقلا هذه ريسستف ،ا˘ه˘طو˘ي˘خ˘ب كسسم˘ت
ةو˘ق˘لا ع˘م يزاو˘ت˘لا˘ب ةر˘ط˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
سضر˘ف ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘م˘˘سشا˘˘غ˘˘لا
.نيرخآلا ىلع ةملوعلا

ي˘ه ة˘ي˘مÓ˘عإلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ف˘ي˘˘ظو
تادقتعملاو ميهافملاو ميقلا خيسسرت
اذه نمو ،ينوسساملا كولسسلا طامنأاو
يبرع˘لا ع˘ي˘بر˘لا ةر˘كف تتأا ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا
ةيجراخلا ةريزو نم ا˘ها˘ن˘ع˘م˘سس ي˘ت˘لا
،سسيار ازيلادنوك ةقباسسلا ةيكريملا
يف اهمسسا ديلختل اهنم ةلواحم يف
ة˘ياد˘ب تنا˘كو ،ي˘كر˘ي˘˘ملا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ىمسسملا اهعورسشم ربع نرقلا ةرماؤوم
«د˘يد˘ج˘لا ط˘سسوألا قر˘سشلا عور˘سشم»
.نرقلا ةقفسصل ديهمت وهو
ذ˘ن˘م نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا أاد˘ب
دقف ،مويلا ةديلو تسسيل يهف ،تاونسس
فرعام ربع6002 ماع ًاقباسس تددرت
ترملوأا تايقافتا» وأا ترملوأا سضرعب

د˘ن˘ع تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا اذ˘˘كهو ،«سسا˘˘ب˘˘عو
ي˘كر˘ي˘مأا ي˘عار˘ل جا˘ت˘ح˘ت ا˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت

لف˘ط˘لا ي˘ه ل˘ي˘ئار˘سسإا نأاو ًا˘سصو˘سصخ
.اكريمأل للدملا

،Óً˘˘ي˘˘ل˘˘ق خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ند˘˘˘ع نإاو
فارتعلا بلط ةقيثو ىلإا ديدحتلابو
نويروغ نب اهب مدقت يتلا ،ليئارسسإاب
ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق د˘ن˘˘ع سضي˘˘بألا تي˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نم بلطت تناك اهنأا دجن ،ةيدوهيلا
ليئارسسإا ىمسسي امب فارتعلا اكريمأا
ةلودب فر˘ت˘عا ه˘ن˘كلو ،ة˘يدو˘ه˘ي ة˘لود
.ةيدوهي ةلود نع زواجتو ليئارسسإا
ن˘ي˘بار ق˘ح˘سسا تا˘با˘˘ط˘˘خ نإا˘˘ف ًا˘˘سضيأا

هدجت ولسسوا قافتا ىلع عقو امدنع
ةسصلاخ ةيدوهي ةلود ةماقإا ىلع دكؤوي
كف امدنع نوراسش دهع يفو ،دوهيلل
د˘ير˘ي نا˘ك ًا˘سضيأا ةز˘غ ع˘˘م طا˘˘ب˘˘ترلا
يهو ،ةلودلا ة˘يدو˘ه˘ي ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ربع6002 ماع تددرت يتلا اهسسفن
تايقافتا» وا ترملوأا سضرعب فرعام
.«سسابعو ترملوأا

ءا˘سسؤور ل˘ي˘ئار˘سسإا ه˘ب تب˘لا˘ط ا˘˘م ل˘˘ك
ىلإا نامورت ده˘ع ذ˘ن˘م ًا˘عا˘ب˘ت ا˘كر˘ي˘مأا

هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ددر˘˘تو ،بمار˘˘ت د˘˘ه˘˘ع

،سضيبألا تيبلا ءاسسؤور اهل هقيقحتو
،ةقفسصلا هذهب ليئارسسإل بمارت هققح
ًاعيمج ةنياهسصلا نأاب لوقلا اننكميو
ا˘ه˘ي˘ف اوأارو ة˘ق˘ف˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ق˘˘فاو
م˘˘ل˘˘ح˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ةردا˘˘ن ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
ينوسساملا عم سشاع يذلا ينويهسصلا
.لزتريه ينويهسصلا
يتلا فقاوملاب ءيلم ليئارسسا خيرات
بلطم اهنأاو ،نرقلا ةقفسص ىلع دكؤوت
نويروغ نب ذنم ةيملاعلا ةينويهسصلا

نم دب ل ناك نكلو ،وهاينتن ىتح
ةئيرج ةيكريمأا ةهكنب ةديدج ةكبح
بر˘˘ع˘˘لا كرد˘˘ي ل˘˘ه˘˘ف ،ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘ل
كاحت تارماؤوملا نأا نوين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو
لظلا يفو ،نلعلاو رسسلا يف مهدسض
كراسشي دقو ،نمزلا ميدق ذنم ءافخلاو
نأا نود تارماؤوملا هذه يف انسضعب
ةيملاعلا ةينويهسصلا نأا كلذ ،يردن
ةينوسساملا لغ˘ت˘سستو مد˘خ˘ت˘سست ي˘ت˘لا
ةمدخل دوه˘ج˘لاو ىو˘ق˘لا ل˘ك ر˘خ˘سست
ةلود وهو ،ميدقلا ليسصألا اهعورسشم
اهي˘ف سشي˘ع˘ي ،ة˘سصلا˘خ ة˘ي˘ق˘ن ة˘يدو˘ه˘ي
سشيعلا مهكراسشي لو ،مهدحو دوهيلا
.مهريغ ٌدحأا ةسسدقملا سضرألا يف

ةينويهشصلاب اهتقÓع حشضفتو ةينوشساملا راكوأا محتقت يناهب ءافو

ينيطشسلفلا نأاششلا يف ثحابو بتاك ‐ يديوه يلع : ملقب

رو˘هد˘تو ،ر˘ه˘˘سشأا4 رور˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
نا˘ن˘ب˘ل ي˘ف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإلا عا˘˘سضوألا
ىلع يبلسسلا ريثأاتلا ةريتو عراسستت
ئ˘˘جل ف˘˘لأا052 ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي ا˘˘˘م
تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا ي˘ف م˘ي˘ق˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
:اهزربأا تاعمجتلاو
نم تÓئاعل ةظوحلم لاقتنإا ةكرح
ل˘˘خاد ى˘˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
لزنملا ةر˘جأا ن˘ع ًا˘ث˘ح˘ب تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو ،ل˘˘˘قألا
ماحدزإلا نم مغرلا ىلع فيراسصملا
.تاميخملا يف يناكسسلا
عجارتو ،قÓطلا ةبسسن عافترإا ‐
وأا ةبوطخلا ىلع لابقإلاب ظوحلم
مدع ةجي˘ت˘ن با˘ب˘سشلا د˘ن˘ع جاوز˘لا
.ةبولطملا ةيلاملا غلابملا رفوت
ثا˘ثأا ن˘م ءز˘ج ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع لا˘ب˘˘قإلا ‐
بيتر˘ت ةدا˘عإل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف لز˘ن˘م˘لا
.مادختسسإلا تايولوأا
عيبل ةغاسصلا تÓحم ىلع لابقإلا ‐

.ةنبإلا وأا ةجوزلا يلح
تÓ˘ئا˘ع˘لا فلآل ي˘مو˘ي˘لا ل˘خد˘˘لا ‐
لداعي) نيرلودلا زواجتي ل حبسصأا
فلآا5 يلاوح ءادوسسلا قوسسلا يف
4 رايخلا وليك ن˘م˘ثو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل ةر˘ي˘ل
.(ةريل فلآا
ريغ ةيسسفنلا تلاحلا ةبسسن عافترا ‐
.بائتكإلا اهنمو ةرقتسسملا
ةر˘ج˘ه˘لا ي˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘ب˘˘سسن عا˘˘ف˘˘ترا ‐
.يناسسنإلا ءوجللاو
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ‐
.اهريغو ..ةقرسسلا نم ةيكولسسلا
ةي˘لز˘ن˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ةد˘ح عا˘ف˘ترا ‐
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا دار˘˘فا سضع˘˘ب رار˘˘ط˘˘˘سضاو
لزنملا جراخ تقولا مظعم ةيسضمتل
.كاكتحلاو رتوتلل اعنم
يف بÓطلا ءادأا يف ظوحلم عجارت ‐
ط˘غ˘سضلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘لا˘كو˘˘لا سسراد˘˘م
.يعمتجملاو يلزنملا
باعلألا ىلع لابقإلا ةبسسن عافترا ‐

.راغسصلاو رابكلا دنع ةينورتكلإلا
ي˘طا˘ع˘ت ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كلا لا˘˘ب˘˘قإلا ‐
ءاوسس بابسشلا ىدل اميسس ل ةليكرألا
.يهاقملا وأا ميخملا ةقزأا يف
نم ةيئاذغلا علسسلا راعسسا عافترا ‐
را˘˘سضخو بو˘˘ب˘˘حو نا˘˘ب˘˘لأاو نا˘˘˘ب˘˘˘جأا

فيظنتلا داوم ىلإا ةفاسضإلاب هكاوفو
03 نيب حوارتت بسسن ىلإا ناخدلاو
.%05 نم رثكاو
ةدامو عمسشلا ءارسش ىلع لابقإلا ‐
د˘ن˘ع ةرا˘˘نإÓ˘˘ل ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل زا˘˘كلا
مدع ةجيتن يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
ع˘فد ى˘ل˘ع تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب ةرد˘˘ق
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا تاد˘˘لو˘˘م تا˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘سشإا
.ةيرهسشلا
بÓطلل ديدسشلا جارحإلاب ببسستلا ‐
ةجيتن م˘ه˘ئÓ˘مز ما˘مأا سسراد˘م˘لا ي˘ف
مهئانبأا ءاطعإا نع لهألا سضعب فقوت
.يمويلا فورسصملا
ام ىلإا ةلاطبلا ةبسسن عافترا عم ‐

ي˘ف ي˘ند˘ت ظ˘حÓ˘˘ي %07 ن˘ع د˘يز˘˘ي
ىلع لماعلا لوسصح وأا لامعلا روجأا

5102 يف) يرهسشلا بتارلا نم ءزج
(%65 اورنوألا بسسح تناك
ى˘لإا ل˘سصت˘ل ر˘ق˘ف˘لا ة˘ب˘سسن عا˘ف˘˘ترا ‐
تناك5102 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ) %08 ي˘لاو˘ح
(%56 اورنوألا بسسح
ي˘˘ف «اور˘˘نوألا» ة˘˘لا˘˘كو تد˘˘˘عأا ‐
رلود نويلم7 ةميقب ةطخ نانبل
عيمج˘ل ةد˘حاو ةر˘م˘لو ةد˘عا˘سسم˘ل˘ل
ا˘˘ه˘˘ق˘˘يو˘˘سست ير˘˘ج˘˘ي ن˘˘ي˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا
ل ةظحللا ىتح ،..ةحناملا لودلل
.بواجت
يأا نم Óخ ينانبللا يرازولا نايبلا ‐
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م يأا ءا˘˘ط˘˘عإل ةرا˘˘˘سشإا
نيئجÓل ةي˘عا˘م˘ت˘جإلاو ة˘يدا˘سصت˘قإلا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘فا˘˘سضإا ط˘˘غ˘˘سض اذ˘˘ه ي˘˘فو
.ئجÓلا
رو˘هد˘ت˘˘لاو ة˘˘مزألا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ما˘˘مأا
ل «ًا˘ي˘لا˘ح» ..ر˘م˘ت˘سسم˘لا يدا˘سصت˘قإلا

يف نوينيطسسلفلا نوئ˘جÓ˘لا جا˘ت˘ح˘ي
ع˘سضو˘ل تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘خ˘˘م˘˘لا
ةيومنتلا عيراسشملا ذيفن˘ت˘ل ط˘ط˘خ˘لا
ج˘مار˘˘ب ن˘˘ع «ثيد˘˘ح˘˘لا» لو ،ط˘˘ق˘˘ف
.طقف ليغسشتلاو ةثاغإلا
جاتحي ئراطو لجاع لكسشبو نآلا
وين˘ي˘ط˘سسل˘ف ا˘م˘ي˘سس ل م˘ه˘ن˘م فلآلا
ةيرودلا ةيئاذغلا ةلسسلا ىلإا ايروسس
ىتح ..زبخلا ةطبرو ةيمويلا ةبجولاو
اهابقع دمحت ل جئاتن ىلإا لسصن ل
ة˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ينمألاو يداسصتقإلاو
ة˘جرد˘لا˘ب اور˘نوألا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم هذ˘˘ه
ىلإا اهتطخ ليوحتل ،(ةثاغإلا) ىلوألا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘مو ،ة˘ثا˘غ˘ت˘سسإا ءاد˘ن
ىو˘قو ل˘ئا˘سصف˘لاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
،ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ل ،يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘مو
يريخلا لمعلا يف نول˘ما˘ع˘لا ا˘م˘ي˘سس
.يناسسنإلاو يثاغإلاو

نانبل يف نيينيطشسلفلا نيئجÓلا عاشضوأا ىلع ةينانبللا ةمزألا سساكعنإا ديدج نع
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08
 مداقلا ليربأا علطم ازهاج نوكيشس

 طاوغألا وحن(1) مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا عورششم ميلشست وحن
ةئاملاب ةئام يرئازج رامثتشسا لشضفب

يلحملا جاتنإÓل رانيد رايلم4 ةميقب عورششم
نارهوب ناطرشسلا جÓع ةيودأل

ملك001 ةفاشسم ىلع طبارلا (1) مقر ينطولا قيرطلا عطقم ةنرشصعو عيشسوتو ةيجاودزا عورششم نوكيشس
يلوؤوشسم ىدل ديفتشسا امبشسح ،لبقملا ليربأا رهشش علطم ازهاج طاوغألاو ةيادرغ يتيلول ةيميلقإلا دودحلا

 .ةيلولاب ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم

ةكر˘سشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘سشك
يرمع لÓع «بل تنيروأا»
ن˘˘ع ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
جاتنإÓل ربخم زاجنا عورسشم
جÓ˘˘˘ع ة˘˘˘يودأل ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ت˘سس نو˘سضغ ي˘ف ،نا˘طر˘سسلا
رامثتسسا لسضفب نارهوب رهسشأا

رايلم4 ةميقب %001 يرئازج
.جد
سشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع لاؤو˘˘سس ن˘˘ع ادر
رسشع ةعبارلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا دا˘ق˘ع˘نا
ةلدي˘سصل˘ل ي˘لود˘لا نو˘لا˘سصل˘ل
ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سصلا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
تاذ د˘˘˘˘˘˘˘كأا ،(0202 لا˘ف˘ي˘سس)
اذ˘ه نأا˘سش ن˘م ه˘نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سسي نأا ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةيودأÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
يف ايÓخلل ةماسسلا ةسسينجلا
.نقحلل لباقلاو فاجلا اهلكسش
ةرا˘ب˘ع ن˘ح˘ن» لو˘ق˘ي ح˘سضوأاو
ةربخ انيدلو يلئاع عمجم نع
ة˘عا˘ن˘سص لا˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘سساو
اذ˘كو ة˘ي˘كي˘سسÓ˘˘كلا ة˘˘يودألا
ي˘هو ،نا˘طر˘سسلا جÓ˘ع ة˘يودأا
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سص ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كألا

اذ˘ه نا˘ف ه˘يأار˘بو .«ا˘ه˘ت˘عا˘ن˘سص
نوكيسس يلبقتسسم˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا
قو˘سسلا ن˘يو˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
جÓع ةيودأاب هتمرب يرئازجلا
ةفلك لقأا راعسسأاب» ناطرسسلا
ةي˘ل˘سصألا ة˘يودألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع كلذو
.«ةيلحم
ى˘˘لإا لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ را˘˘˘سشأاو
رب˘خ˘م˘لا ثاد˘ح˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘كما
يف لغسش بسصنم051 ةبارقل
ه˘ع˘ل˘˘ط˘˘تو ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘جآلا
جÓ˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يودأا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ل
ثÓ˘˘ث فر˘˘ظ ي˘˘ف نا˘˘طر˘˘سسلا
.تاونسس
ةسسسسؤوملا هذه ولثمم بسسحو
ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا تآا˘سشن˘م˘لا نا˘ف
نار˘هو˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةماه تايمك جاتنإاب حمسستسس
ةنكمم ة˘ي˘ط˘غ˘ت م˘هأا ن˘م˘سضت»
.«تاجايتحÓل
عاو˘نأا ر˘ث˘كأا نإا˘ف ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ملاعلا ربع اراسشتنا ناطرسسلا

ي˘˘ه ة˘˘ثÓ˘˘ث ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘فو
لا˘جر˘لا ىد˘ل ة˘ئر˘˘لا نا˘˘طر˘˘سس
ءاسسنلا ىد˘ل يد˘ث˘لا نا˘طر˘سسو
دئا˘ع˘لا م˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لا نا˘طر˘سسو
امك .ةئيسسلا ةيئاذغلا تاداعلل
جاتنا نع لوؤوسسملا تاذ نلعأا
نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘˘لا تا˘˘ئ˘˘يز˘˘ج˘˘لا
ن˘م ا˘عو˘ن51 ة˘بار˘ق ج˘لا˘ع˘˘ت
.ناطرسسلا

ن˘˘ح˘˘ن» لو˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا سصل˘˘˘خو
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا بي˘كر˘˘ت دد˘˘سصب
سصسصح˘لا ى˘لوأا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘سسو
ة˘ت˘سس دود˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نلا
.«رهسشأا

يف ينهم رتشسامو..
ئناوملا تنمجانم

يرحبلا تنمجانملاو
مداقلا ربمتبشس يف

يف ينهم رتسسام حتف متيسس
ئ˘˘˘ناو˘˘˘م˘˘˘لا تن˘˘˘˘م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ي˘ف ير˘ح˘ب˘لا تن˘م˘جا˘ن˘م˘لاو
ةبلط ةدئافل مداقلا ربمتبسس
ةعماجب ةيرح˘ب˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا
،فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م نار˘هو˘˘ل

م˘سسق ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ب˘سسح
هذ˘ه˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لا
.ةعماجلا

ر˘ت˘سسا˘م˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘سسو
ة˘˘برا˘˘ق˘˘م» ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
هحسضوأا ا˘م˘ب˘سسح ،«تاءا˘ف˘كلا
ثحاب ذاتسسأا ،نيجعلب نيدموب
ةيرح˘ب˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا م˘سسق ي˘ف
ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجب
«فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م» نار˘هو˘˘ل
˘مو˘ل˘ع˘لا ر˘ب˘خ˘˘م ي˘˘ف و˘˘سضعو
ى˘ل˘ع ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لاو
ةيقا˘ف˘تا د˘يد˘ج˘ت ل˘ف˘ح سشما˘ه
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا تلدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
مسسقلا اذه نيب ةيجوغاديبلاو
ديسصلل يجولونكتلا دهعملاو
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
.نارهول
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘سشأاو
سصبر˘˘ت ن˘˘م د˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس
ثيح» ةسسسسؤوملاب ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي
ة˘ل˘سصلا تاذ تا˘عو˘سضو˘م˘˘لا
ةقلعتملا اياسضقلاب ةرسشابملا
،«تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ب
اذه فيظوت متيسس هنأا افيسضم
.هسصبرت ءوسض ىلع بلاطلا

اذ˘ه ف˘ل˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
هنم ءاهتنلا مت يذلا رتسساملا
رهسشلا9102 ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل مدا˘˘ق˘˘لا
نم ةن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ج˘مار˘ب˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
ةقفارملاو نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ج˘ما˘نر˘ب
ا˘م˘ك ،ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا ع˘م
.هيلإا ريسشأا

ةعماج نيب ةيقافتا عيقوت متو
نارهول ايجولونكتلاو مولعلا

لقنل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ج˘م˘لاو
ةيرحبلا ة˘حÓ˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا
ن˘˘م ا˘˘سصو˘˘سصخ ،نو˘˘كت˘˘م˘˘لا
لقنلل نيتينطولا نيتكرسشلا
نانكو لامسش نانك) يرحبلا

حÓ˘˘˘سصإا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘مو (دا˘˘˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘سشو ن˘˘˘ف˘˘˘سسلا
يكيتسسجوللا

لقنلل ةين˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لاو
لفكتلل نيرفاسسملل يرحبلا
نيذلا نيجرخت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب
يف ةرسشابم م˘ه˘جا˘مدإا م˘ت˘ي˘سس
.ينهملا طسسولا

دهعملا ريدم لاق ،هتهج نم
د˘˘ي˘˘سصل˘˘ل ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
،تايئام˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لا

م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،م˘˘˘سسيو˘˘˘ق يراو˘˘˘ه
يف ةكارسش ة˘ي˘قا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت

م˘˘˘سسق ع˘˘˘˘م5102 ما˘˘˘˘˘˘˘ع
قلع˘ت˘ت ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا
نأاب اركذم ،تاءافكلا لدابتب
ةز˘˘ه˘˘جأا ر˘˘˘فو˘˘˘ي د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘˘˘سشروو ةا˘˘˘˘كا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ل˘ك ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب
بنا˘ج˘لا˘ب سسي˘˘م˘˘خو ءا˘˘ثÓ˘˘ث
ةبلطلا نيوكت˘ل ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
يف .ةيرحب˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا ي˘ف
ةذ˘تا˘سسأل ن˘كم˘ي ،ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا
ديسصلل يجولونكتلا دهعملا
تاي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لا

دعب ام مه˘تا˘سسارد ة˘ل˘سصاو˘م
مولعلا ةع˘ما˘ج ي˘ف جر˘خ˘ت˘لا

دمحم نارهول ايجولونكتلاو
.ردسصملا قفو ،فايسضوب

ط.ةراشس

عور˘سشم˘لا اذ˘ه ق˘ل˘˘طأا د˘˘قو
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘سسإا
رئازجلا نيب طبارلا عيرسسلا
رب˘ع ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
(1) م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا

ططخم˘لا ن˘م˘سض رر˘ق˘م˘لاو
ةيميلقإلا ةئيهتل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ىل˘ع ،2102 ةنسس ع˘ل˘ط˘م
ل˘˘˘حار˘˘˘م ةد˘˘˘˘ع ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
فÓ˘˘غ˘˘لا بسسح ،ع˘˘طا˘˘ق˘˘مو
، ايون˘سس حو˘ن˘م˘م˘لا ي˘لا˘م˘لا

 .عاطقلا ريدم حسضوأا امك
ةدا˘عإا ج˘ما˘˘نر˘˘ب ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي و
رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت
ةكبسش نم «يجيتارتسسإلا»
ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘˘لا
عيسسوتو ةيجاودزاو ميعدت
001 ةفاسسم ىل˘ع ق˘ير˘ط˘لا

طورسش نيسسحت فدهب ،ملك
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لاو رور˘˘˘م˘˘˘لا
سصيلقت˘لا ا˘سضيأاو ة˘ف˘ل˘كت˘لا

نع Óسضف رفسسلا ةدم نم
ةيداسصتقإلا ةطسشنألا ةيقرت
املثم ،ةقطنملاب ةيحايسسلاو
 .راغط يلع حرسش
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘كسشيو
ن˘˘˘˘˘˘م اد˘˘˘˘˘˘حاو ع˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سسلا
تاذ» ةيلكي˘ه˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ايداسصتقا ةفاسضملا ةم˘ي˘ق˘لا

،ةيادرغ ةقطنمل «ايعامتجاو
يف مهاسسي هنأا ىلع Óسضف
،تارامثتسسإلا بذج زيزعت
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘مو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قإلا
نمألا ن˘ي˘سسح˘تو ،بو˘ن˘ج˘لا
ع˘˘فد ءا˘˘˘ط˘˘˘عإاو يرور˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘يد˘م ف˘ي˘سضي ،ة˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
 .ةيمومعلا لاغسشألا

ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘سشتو
بي˘ج˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘يد˘عا˘ق˘لا
نمألاو ة˘ي˘عو˘ن˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل
تاقرطلا نم ةكبسش عطقتو
ن˘طو˘لا لا˘م˘سشل ة˘˘ع˘˘ير˘˘سسلا

ة˘˘ي˘˘جاودزإلا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضفو
تلو˘˘ح˘˘م ة˘˘سسم˘˘خ زا˘˘ج˘˘نإا

ة˘ي˘ن˘ف˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا د˘˘يد˘˘عو
تارا˘˘سشإاو تا˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لاو
ىرج امك ،ةيدومعو ةيقفأا
.هحرسش
اذ˘˘˘ه لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو
ديدع تليزأا دقف عورسشملا
ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا تا˘˘جر˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ءادو˘˘سسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لاو
ثداو˘ح ي˘ف بب˘سست˘ت تنا˘ك
ن˘كم˘ت˘ت˘سس ثي˘ح ، رور˘˘م˘˘لا

اهديوز˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘يادر˘غ
تآا˘˘سشن˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب

ن˘م ة˘ير˘سصع˘لا ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا
قطا˘ن˘م ع˘م ا˘ه˘ط˘بر ز˘يز˘ع˘ت
يف مهاسستو نطولل ىرخأا
،ةجمدنمو ةلماسشلا اهتيمنت

 .عاطقلا ريدم دكأا امك
رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت و
ق˘ير˘ط˘لا ر˘ب˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
ةيادرغ نم (1) مقر ينطولا
رثكأا يف دÓبلا لامسش وحن
ايموي ةبكرم000.51 نم
نم ةئاملاب03 اهنمسض نم
ن˘م د˘يزأاو ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا نزو˘˘لا

وحن ايموي ة˘ب˘كر˘م000.3
اهنم ةئام˘لا˘ب04 بون˘ج˘لا

ق˘فو ،ل˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا نزو˘˘لا ن˘˘م
  .عاطقلا ةيريدم تايئاسصحإا

ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو ي˘˘سصح˘˘˘تو
729 لو˘ط˘ب ة˘كب˘سش ا˘ي˘لا˘˘ح
ةينطولا تاقرطلا نم ملك
تاقر˘ط˘لا ن˘م م˘ل˘ك292و
ن˘م م˘ل˘ك364و ة˘ي˘ئلو˘لا

291و ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا كلا˘˘سسم˘˘لا
ر˘ي˘غ˘لا تا˘قر˘ط˘لا ن˘م م˘˘ل˘˘ك
ن˘م ةد˘˘حو08و ،ة˘ف˘ن˘سصم
ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا
.هتاذ ردسصملا

ج.دمحم

حانج صصيشصخت
لافطألا بتكل صصاخ
كراششت رششن راد33
ةعبارلا ةعبطلا يف

ينطولا نولاشصلل
ةنتابب باتكلل

را˘˘ح˘˘سسأا ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
تايلاعف ،ةنتاب ةنيدم طسسوب
باتكل˘ل ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘سصلا
ىلا دتميو ةعبارلا هتعبط يف
سسرام ر˘ه˘سش ن˘م5ـلا ةيا˘غ
راد33 ن˘م د˘يزأا رو˘سضح˘˘ب
سساروألا ةمسصاع نم  رسشن
بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ن˘مو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
.ينطولا
يتلا ةع˘ب˘ط˘لا ه˘تا˘ه تز˘ي˘م˘ت
ةينطولا ىركذلا عم تنمازت
ربتعم روسضحب ديهسشلا مويل
ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا ر˘˘سشن˘˘لا رود˘˘ل
عونتمو عسساو جمانرب دادعإا

اذ˘˘˘ه  ةا˘˘˘ي˘˘˘ح راد˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
جاردإا يف لثمتي  ،نولاسصلا
ىلإا ةيفاقث ةطسشنأاو تاودن

ءا˘˘بدأل تا˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘كت بنا˘˘˘ج
ةاوهو ن˘ي˘ي˘فا˘ق˘ث ن˘ي˘عد˘ب˘مو
.ةباتكلا

نولاسصلا اذه يف سصسصخ دقو
ل˘ف˘ط˘لا با˘ت˘كل سصا˘خ حا˘ن˘ج
ةيفاقث ةطسشنأا هيف جمرب يذلا

ةجمر˘ب ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘عو˘ن˘ت˘م
ة˘ير˘˘كف تارودو تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم
باتك ءادهإاب اهيف للكت ةيموي
م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م ل˘˘˘˘كل
عيبلاب سصاخ حانج سصيسصخت
نيفلؤوملا نم د˘يد˘ع˘ل ءاد˘هإلا˘ب
هتاه يف اومهاسس نيذلا ددجلا
.ةردابملا

يف نولاسصلا اذه دهسش دقلو
ن˘م ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا لوألا ه˘مو˘ي
م˘˘هذ˘˘خأا ن˘˘يذ˘˘لا راوز˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل لو˘˘سضف˘˘˘لا
تافلؤوملاو بتكلاو نيوا˘ن˘ع˘لا
.ةديدجلا

ينامحد دمحم / نامثع راعرع

ةرغشصم تاشسشسؤوم قلخو ةيلحملا ةيمنتلا ةيقرتل
ةيمنتلاو رامثتشسلا لاجم يف وزو يزيت تايدلب تاجايتحل ةيقاطب عشضو
ة˘ي˘قا˘ط˘ب زا˘ج˘نا ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ي
تايدلب تاجايتحا د˘يد˘ح˘ت˘ل
لاجم يف وزو يزيت ةيلو
،ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا و را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا

ر˘يد˘م˘لا ن˘م م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
،ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ي˘سسيو˘ع ى˘ف˘˘ط˘˘سصم
دوق˘ع ع˘يزو˘ت ل˘ف˘ح سشما˘ه
ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل جا˘˘مدإا
.ليغسشتلا ةزهجأا

ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ح˘م˘سست˘سسو
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ءا˘˘˘سصحإا˘˘˘ب»
ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب ل˘كب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا

ةيمنت˘لاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لا لا˘ج˘م
راطإا يف نيلواقملا هيجوتو
قلخ ىلع ةدعاسسملا ةزهجأا

اق˘ب˘ط ةر˘غ˘سصم تا˘سسسسؤو˘م
اقفو ،«ةيدل˘ب ل˘ك تا˘جا˘ح˘ل
.يسسيوع هدكأا امل
فدهي ءارجإلا اذه نأا لاقو
لا˘ج˘م ي˘ف نزاو˘ت ق˘˘ل˘˘خ˘˘ل»
ةدعاسسمو رامثتسسلا عيونت
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه
ايسساسسأا ار˘سصن˘ع نور˘ب˘ت˘ع˘ي
ةيلح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل

ن˘م م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘˘م قÓ˘˘طإل
سصرف وحن مههيجوت لÓخ

.«تاقفسصلاو لمعلا
نأا لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
يلوت ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ءلؤو˘˘ه˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا»
اودافتسسا نيذلا نيلوا˘ق˘م˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م نآلا د˘ح ى˘˘لإا
فرط نم ةقفارملا تاءارجإا
ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةميقب ةق˘ف˘سص551 اهن˘ي˘ب
راطإا يف جد رايلم51ر8
نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب02 م˘ه˘ح˘ن˘م
.«ةيمومعلا تابلطلا

راطإا يفو ىرخأا ةهج نم
بسصانم قلخ ليهسست ءارجإا
نع يسسيوع نلعأا ،لغسشلا
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م» زا˘˘˘ج˘˘˘نا

عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ي˘˘˘ب «ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘تو
ةلاكولاو ينهملا ن˘يو˘كت˘لا
 ليغسشتلل ةينطولا
«ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب» ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل

ي˘˘ف قو˘˘سسلا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حل
.ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا لاجم
ءلؤو˘˘˘ه دا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
351 عيزوت نم نولواقملا

392 نيب نم ايراجت Óحم
ة˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل سصسصخ Ó˘˘˘ح˘˘˘م
دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو.ارخؤوم

ةيقرتلا ناويد ةريدم تلاق
،يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘لا و
م˘ت˘ي˘سس ه˘نا» ،ةز˘يو لÓ˘كو˘ب
ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘سصح˘لا ع˘يزو˘ت
ة˘سسارد د˘ع˘ب كلذ و ا˘ب˘˘ير˘˘ق
ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م تا˘ف˘ل˘م˘لا
ةب˘سسا˘ن˘م˘ب م˘تو.«ةيلولا
د˘ي˘ه˘سشلا مو˘˘ي˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
دقع753 ي˘لاو˘ح ع˘يزو˘˘ت
نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع جا˘مدإا

ىلع ةدعاسسملا ةزهجأا نم
جمانرب و ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإلا
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا جا˘˘˘˘مدإلا
ىلع نيل˘سصا˘ح˘لا با˘ب˘سشل˘ل
660.5 ن˘ي˘ب ن˘م تادا˘ه˘˘سش
.ةيلولا مهيسصحت نيذلا

ىلع ةيلمعلا ل˘سصاو˘ت˘ت˘سسو
قلعتيو تاونسس ثÓث ىدم
ةبسسنلاب9102 ةنسسب رمألا
ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث او˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل
0202و ر˘ث˘˘كأا وأا تاو˘˘ن˘˘سس
ام اولم˘ع ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
تاونسس8 ى˘˘˘لإا3 ن˘ي˘˘ب
نيذل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب1202و
ثÓث نم لقأا ذنم اوبسصن
.تاونسس

ط.ةراشس
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476209ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا0202 يرفيف32دحألايلحم
:«مÓشسلا»ـل راكوب صسيردإا بتاكلا

«عونلا نود مكلا ميدقتو زئاوجلا ىلع قباشستلا خف يف اوطقشس مويلا بابششلا باتكلا»
لخاد تايرونشسلا نم  عونلا اذه ةدلو

ثودحلا ليلق دعي صصافقلا
ةماحلاب براجتلا ةقيدح
لابششأا3 دÓيمب معدتت صسيردا هنإا ،هرطاخ يف لوجي ام نع ريبعتلل ديحولا هشسفنتم اهربتعيو ةباتكلا قششعي ،ةنشس22 زواجتي ل هرمع

تاناويحلا ةقيدح تحاتأا.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةبعشش صسناشسيل ىلوأا ةنشس يعماج بلاط ةنشس22 تشسارنمت ةيلو نم راكوب
ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘ب ة˘˘ق˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘لا برا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لÓخ ةمسصاعلا رئازجلاب
طرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسلا
،ءا˘سضف˘لا اذ˘ه يد˘سصا˘ق˘ل
ةؤو˘ب˘ل˘لا ةد˘ها˘سشم ة˘سصر˘ف
‘‘دولوم ‘‘ دسسلاو «ازلإا»
مهلابسشأا عم ن˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م
تمعدت ن˘يذ˘لاو ة˘ثÓ˘ث˘لا
لÓخ مهدÓيمب ةقيدحلا
،يسضاملا رب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش
ريدملا نع م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح
.ةقيدحلل ماعلا

م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ح˘˘˘سضوأاو
هل حير˘سصت ي˘ف ة˘ي˘ح˘لو˘ب
تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح نأا
ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘ب ة˘˘ق˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
رخاوأا تدهسش برا˘ج˘ت˘لا
،9102 ةيسضام˘لا ة˘ن˘سسلا

2) ثÓثلا لابسشلا دÓيم
نا املع ،(ركذ1و ىثنا

ن˘˘م  عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ةدلو
ل˘˘˘˘خاد تا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق د˘˘ع˘˘ي سصا˘˘ف˘˘˘قلا
لكسشي ا˘مودو ،ثود˘ح˘لا

اذهل ةبسسنلاب ازيمم اثدح
.تاناويحلا نم فنسصلا

»ب لا˘ب˘سشلا ع˘م˘˘ج م˘˘تو
دعب ،ارخؤوم «بألا دسسألا
ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘جار˘˘˘خا م˘˘˘ت نا
ةؤو˘ب˘ل˘لا ة˘ق˘فر ة˘نا˘سضح˘لا
و˘˘ح˘˘ن ا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘قو ،مألا
‐ رمعلا نم رهسشأا ةثÓثلا
‐‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘˘ي˘˘سضي‐
يرئاز ناكمإاب تاب ثيح
ةدهاسشمب عتمتلا ةقيدحلا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه
ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ك تا˘˘˘يرو˘˘˘ن˘˘˘سسلا
.دارفلا

تر˘˘˘كذ ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ة˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ةلوؤوسسملا ةهزن ناسشوخ
ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ةدا˘ي˘ع˘˘لا ن˘˘ع
ح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘ق˘يد˘ح˘˘ل˘˘ل

لا˘˘ب˘˘سشألا نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص
ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

«زا˘ت˘م˘م» ي˘ح˘سص ع˘˘سضو
˘مو˘˘ق˘˘ت مألا ةؤو˘˘ب˘˘ل˘˘لا نأاو
«يماحلا» اهرود˘ب ا˘ي˘لا˘ح
،ه˘جو ل˘م˘كا ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل
ةؤو˘ب˘ل˘لا تاذ نا ة˘ف˘ي˘سضم
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘ب˘سشلا مُأا ي˘˘ه
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا اد˘˘لو
ا˘˘تا˘˘م د˘˘قو ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مل
بر˘ق˘ت˘لا وا ا˘م˘ه˘عا˘˘سضرا

ي˘ف بب˘سست ا˘م ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م
سسور˘ي˘ف˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا
ريطخلا «سسوري˘فو˘فرا˘ب»
ى˘˘لإا ةدا˘˘ع يدؤو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
6 نود تاناويحلا قوفن
.رهسشأا

نيلبسشلا نإاف ،ري˘كذ˘ت˘ل˘لو
ا˘˘م˘˘ه ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا را˘˘سشم˘˘لا
ا˘سضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘تاذ
لخاد نم ةقرسس ةيلمعل

نا لب˘ق ،ة˘ما˘ح˘لا ة˘ق˘يد˘ح
ن˘ملا ح˘لا˘سصم ن˘كم˘˘ت˘˘ت
ي˘ف ا˘م˘ه˘عا˘جر˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م
.قحل تقو
نأا ة˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تد˘˘كأاو

ن˘يذ˘˘لا دد˘˘ج˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشلا
دوسسلا فنسص نم نودعي
نوعسضخي˘سس ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘ق˘˘ل˘˘ت ع˘˘م ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا
دعب ،ة˘مزÓ˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا
ةثÓث رمعلا نم امهغولب
مل ةؤوبللا نأا ةزربم ،رهسشأا
اذه انمو˘ي ة˘يا˘غ˘ل ح˘م˘سست

،م˘ه˘ن˘م بار˘ت˘قلا˘ب د˘˘حأل
ار˘˘سشؤو˘˘م د˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو
سصو˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا

يذلا رملا ،مهل اهتياعر
ةقيرطب مهومن يف مهاسس
ة˘نرا˘ق˘م كلذ و ة˘م˘ي˘˘ل˘˘سس
راسشملا ىلولا اهتبرجتب
نيمئاقلا نأا تلاقو.اهيلا

او˘نا˘ك ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
دحا نوكي نا يف نولمأاي
ف˘˘˘ن˘˘˘سص ن˘˘˘م را˘˘˘غ˘˘˘سصلا
نو˘كل ءا˘سضي˘ب˘لا دو˘سسلا
ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح ملا ةؤو˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
ف˘ن˘سصلا اذ˘ه تا˘˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘ل
د˘سسأا ةر˘ي˘غ˘سص د˘ع˘ت از˘لإا)
ا˘ه˘لا˘ب˘˘سشا نا لإا ،(سضي˘˘با
بلا تا˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج اوذ˘˘˘˘خا
ا˘م˘ي˘ف ،(ة˘ي˘ق˘ير˘˘فا دو˘˘سسا)
نا يف امئاق لملا ىقبي
كلذ˘ب ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لا نادز˘˘ت
ن˘˘˘م ردا˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
ةؤو˘ب˘ل˘لا تاذ ن˘م دو˘سسلا

.Óبقتسسم
لا˘ب˘سشلا هذ˘ه دÓ˘˘ي˘˘م˘˘بو
فنسصلا اذه دادعت عفترا

ةقيدحلاب تاناويحلا نم
ةفا˘سضإا˘ف ،7 ى˘لا ل˘سصي˘˘ل
يسصحت ،ةلئاعلا هذه ىلا

ن˘ي˘جوز ة˘ما˘ح˘لا ة˘ق˘يد˘ح
ةؤو˘ب˘ل˘لا ا˘م˘ه دو˘سسلا ن˘م
د˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘م ن˘˘˘م) Ó˘˘˘يا˘˘˘˘ك
و (7102 ةنسس ةقيدحلا
فيسضت ،‘‘رازسس‘‘ دسسلا
.ةثدحتملا

،ناسشوخ ةبيبطلا تلاقو
ةيراج ةدع تايقافتا نأا

مادقتسسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإل
قئادح نم ةديدج دوسسا
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ىر˘˘˘خا

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قروو فرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
نا ةزر˘˘˘ب˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘يادر˘˘˘˘غو
ةقيد˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘سست˘˘˘سس
ءار˘ثإل فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحا

اذه نم ةقيدحلا ةريظح
.ي˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘˘سست سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
تعد دد˘˘ج˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘سشلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا

م˘˘لا˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو
ةرا˘يز ى˘لا تا˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا
ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
حارتقا لجا نم كوبسسياف
د˘سسألا را˘˘غ˘˘سصل ءا˘˘م˘˘سسا

يف متي نأا ىلع ،دولوم
ر˘ب˘ع تيو˘سصت˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
رثكأا ىلع ةحفسصلا تاذ
قلطتل ةحرتقملا ءامسسلا

.ةقيدحلا لابسشا ىلع
صس.مدأا

˘مأا ة˘با˘ت˘ك˘لا كترا˘ت˘خا ل˘ه ^
؟اهترتخا تنأا
دجأا يننأل :ةباتكلا ترتخا انأا ‐
ةليسسو اهنألو ،اه˘ي˘ف سسف˘ن˘ت˘م˘لا
 .انراكفأا تاينب لاسصيإل ،ةلاعف
قم˘ع˘لا˘ب كتا˘با˘ت˘ك ز˘ي˘م˘ت˘ت ^
ردا˘˘˘شصم ي˘˘˘ه ا˘˘˘م ،ءا˘˘˘ح˘˘˘˘يإلاو
؟كماهلإا
ي˘˘برا˘˘ج˘˘ت ي˘˘ما˘˘ه˘˘لإا رد˘˘˘سصم‐
برا˘ج˘ت ن˘م ا˘سضيأاو ،ة˘سصا˘خ˘˘لا
ي˘˘نا˘˘غأا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو ،سسا˘˘˘ن˘˘˘لا
يف اهبتكأا تنك يتلا «بارلا»
. قباسسلا

؟كيدل ةباتكلا لثمت اذام ^
ذ˘ف˘ن˘م˘لا يد˘ل ة˘با˘ت˘كلا ل˘ث˘م˘˘ت‐
ربعأا نأا عيطتسسأا يذلا ديحولا
ي˘ف ج˘ل˘ت˘خ˘ي ا˘م ل˘˘ك ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف
عيطتسسأا اسضيأا ةباتكلاب ،يرطاخ
نم عمتجملل لئاسسر لسسرأا نأا
.هحÓسصا نكمي ام حÓسصإا لجأا

ن˘˘م ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ة˘˘كرا˘˘˘ششم كل ^
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا كراد˘˘˘شصإا لÓ˘˘˘خ

اذه نع انثدح «ةلاشسر لوأا»
؟رادشصإلا
لوأا ربتعي «ةلاسسر لوأا» رادسصإا
يذلاو ،يل ةبسسنلاب يبدأا دولوم
ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘سسرأا نأا تلوا˘˘ح
،عمتجملل ةيعوتو لمأا لئاسسر
هنم فدهلا ةلهسسو ةطيسسب ةغلب
ي˘˘ف قر˘˘سشم˘˘لا بنا˘˘ج˘˘˘لا زار˘˘˘بإا

.انتايح
ه˘ت˘لا˘شض صسيردا د˘˘ج˘˘ي ن˘˘يأا ^
هتاذ جلتخي ام نع ريبعتلل
؟ رعششلا مأا درشسلا يف رثكأا
ن˘م˘ف ،در˘سسلا ي˘ف ي˘ت˘لا˘سض د˘جأا

ا˘م˘ع ر˘ب˘عأا نأا ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا ه˘لÓ˘خ
.دويق نود يرطاخ يف جلتخي

ي˘˘˘ف با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي ^

نم مهنم ،مهشصوشصن ةغايشص
ه˘ت˘عا˘ن˘˘ق ي˘˘شضر˘˘ي ا˘˘م بت˘˘ك˘˘ي
ه˘˘شسح ي˘˘˘ّب˘˘˘ل˘˘˘يو ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ط˘ل˘˘خ˘˘لا ي˘˘ها˘˘م ي˘˘عاد˘˘بإلا
؟صسيردإل ةيرحشسلا
ي˘ن˘ي˘تأا˘ت ة˘ير˘ح˘˘سسلا ة˘˘ط˘˘ل˘˘خ˘˘لا
د˘˘ي˘˘عأا م˘˘ث ،ا˘˘ي˘˘ئاو˘˘سشع را˘˘كفألا
ل˘سصت ثي˘ح˘ب ،اد˘ي˘ج ا˘ه˘ب˘ي˘˘تر˘˘ت
جلتخي ام لك نع ةربعم ئراقلل
ه˘ي˘ف ر˘ي˘ث˘ي نأا نود ي˘˘سسف˘˘ن ي˘˘ف
 .اتتسشت

دا˘ق˘ن˘لاو د˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف كيأار ^
؟مويلا

دق˘ن˘لا نا˘ك اذإا ،د˘ق˘ن˘لا ي˘ف ي˘يأار
ن˘˘م ة˘˘سسرد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
،يدنع سضوفرم وهف سسرادملا

اهعبتيسس يتلا ةسسردملا هذه نأل
عيمج ئطخت نأا لواحت دقانلا
نكل ،اهتفاهت تبثتو سسرادملا
دعاو˘ق˘لا م˘ّكح˘ي د˘قا˘ن˘لا نا˘ك اذإا
فر˘سصو و˘ح˘ن ن˘م ة˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

نأل ،دقنلا اذهب Óهأاف بيكرتو
د˘عا˘سسيو يرا˘كفأا بو˘سصي اذ˘ه

.اهلامج ةسسدنه يف
بابششلا باتكلا نأا ىرت لأا ^
خ˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف او˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘شس مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ز˘˘˘ئاو˘˘˘ج˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘˘شست˘˘˘˘لا

ام ،عونلا نود مكلا ميدقتو
صسانجألا لك ىلع ابلشس رثأا
يف ةياورلا ةشصاخ ةيبدألا

؟عادبإلا بايغ
باتكلا نم ديدعلا نأا ىرأا اقح
،تا˘ق˘با˘سسم˘لا خ˘ف ي˘ف او˘ط˘ق˘سس
ا˘سصو˘سصن ج˘ت˘ن˘ت تا˘ق˘با˘سسم˘لاو
ايقيقح ا˘عاد˘بإا ج˘ت˘ن˘ت ا˘م˘م ر˘ث˘كا
ل اذ˘ه ن˘كل ،بل˘ق˘لا ن˘م ا˘ع˘˘با˘˘ن
ةيوق براجت تدجو هنأا يفني
ا˘˘سضيأا برا˘˘ج˘˘تو ،عاد˘˘بإلا ي˘˘ف
 .تاقباسسملا اهتزربأا

؟كتاحومطو كعيراششم ^
نأا يه يتاحو˘م˘طو ي˘ع˘يرا˘سشم
ركفأاو يبدلا لاجملا يف رمتسسأا
د˘˘˘يد˘˘˘ج با˘˘˘ت˘˘˘ك راد˘˘˘سصإا ي˘˘˘˘ف
. Óبقتسسم
ءار˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ^
.ةديرجلاو

مكتدير˘ج ر˘كسشأا ،ةر˘ي˘خأا ة˘م˘ل˘ك
ةتافتللا هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘مر˘ت˘ح˘م˘لا
نم اديزم اهل اينمتم ةزيمتملا
.حاجنلاو قوفتلا

فشسوي نب . رشضخل :هرواح

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
هابششأا ةباقرل لجاعلا لخدتلاب
 نيناوقلا ليعفتو نيدايشصلا

ةورثلا ددهي رئاجلا ديشصلا
ةدكيكشس يف ةيكمشسلا
رطخ ربكأا ر˘ئا˘ج˘لا د˘ي˘شصلا ىح˘شضأا

و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ك˘˘˘م˘˘˘شسلا ةور˘˘˘ث˘˘˘لا دد˘˘˘ه˘˘˘ي
ن˘م د˘يد˘ع˘لا صضار˘˘ق˘˘نا ي˘˘ف بب˘˘شسلا
تمقافت ثيح ،ةيرحبلا كامشسألا

ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘نوآلا ي˘˘˘˘ف
كا˘م˘شسألا د˘ي˘شص ةر˘ها˘ظ ةد˘ك˘ي˘ك˘شس
هابششأا فرط نم جوازتلا مشسوم يف
ىلع ابلشس رثؤوي ام اذهو ،نيدايشصلا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ك˘م˘شسلا ةور˘ث˘˘لا

.اعرشش مرحمو عونمم هنأا امك
ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘ك˘˘شس صضع˘˘ب دا˘˘فأا

كا˘ن˘ه نأا ،«مÓ˘شسلا»ـل تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
ع˘شضو˘ب نو˘مو˘˘ق˘˘ي ن˘˘يدا˘˘ي˘˘شص ها˘˘ب˘˘ششأا
دعب ىلع ةريغشص زرغ تاذ كابشش
ا˘˘م ،ئ˘˘طا˘˘ششلا ن˘˘ع ةدود˘˘ع˘˘م را˘˘ت˘˘˘مأا

قشصتلت ةريغشصلا كامشسألا لعجي
ل˘ب˘ق ا˘ه˘قو˘˘ف˘˘ن ىلإا يدؤو˘˘ي ا˘˘م˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
رغشصل ار˘ظ˘نو ،كا˘ب˘ششلا عا˘جر˘ت˘شسا

ةحلاشص ريغ حبشصت اهنإاف اهمجح
.اهيمر متي كلذل كÓهتشسÓل
ءلؤو˘ه نأا رد˘˘شصم˘˘لا صسف˘˘ن فا˘˘شضأاو
ي˘مر˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يدا˘ي˘˘شصلا ها˘˘ب˘˘ششأا
كلذ ريثأاتب نيهبآا ريغ كامشسألا

ا˘ه˘نأا م˘غر ،ة˘ي˘ك˘م˘شسلا ةور˘ث˘لا ىل˘ع
نو˘˘عار˘˘ي ل م˘˘ه˘˘ف ،م˘˘ه˘˘قزر رد˘˘شصم
اوداطشصي ل نأا بجي يتلا تارتفلا

ر˘˘ي˘˘غ تاودأا نو˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘شسيو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ةورثلل ررشضلا ببشست يتلاو ةميلشس
Óشضف ،ةيرحبلا ةئيبللو ةيكمشسلا

ه˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا ثو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع
ناكشس د˘ششا˘ن˘ي ه˘ي˘ل˘عو .ئ˘طاو˘ششلا˘ب
ر˘ب˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘م ةد˘ك˘ي˘˘ك˘˘شس ة˘˘يلو
ةرازو اهيف امب ةينعملا تاطلشسلا
تاطلشسلا ةئيبلا ،ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘شصلا
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل ،ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لاو يرو˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘˘˘مرا˘˘˘شص ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا

ةرزجملا هتاه نم دحلل ،ةيعدرو
،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا ةور˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘˘حو لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ةرور˘˘˘˘شضو
ةيحلا ة˘ي˘ئا˘م˘لا تاور˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
ل˘˘˘ك˘˘˘ششب كا˘˘˘م˘˘˘شسألاو ما˘˘˘ع ل˘˘˘ك˘˘˘ششب

ة˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘قر ىلإا ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘شضا ،صصا˘˘˘˘˘˘˘خ
ىل˘ع نو˘ل˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘يدا˘˘ي˘˘شصلا
تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘تو ،ل˘˘˘حاو˘˘˘شسلا

ديشص وأا ،ديشص ةشصخر دوجو مدعك
نو˘˘˘ك˘˘˘˘تو ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘شصلا كا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسألا
وأا ،ةفلاخملا بشسح ىلع ةمارغلا

كي˘ها˘ن .ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا رار˘˘ك˘˘ت بشسح
تا˘ع˘ير˘ششت˘لاو ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ن˘˘شس ن˘˘ع

نع نيدايشصلا عدر اهنأاشش نم يتلا
يتلا ةئطاخلا تايكولشسلاب مايقلا

ىلإا ةفاشضإا ،ةيكمشسلا ةورثلا ددهت
ةرور˘˘˘شضب م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ششن
بب˘شست˘ي ل ىت˘ح ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
عاونأا صضارقناو ديدهت يف صضعبلا

.كامشسألا نم ةريثك
ت.ب

 ةقطنملاب ةيفاقثلا ةطششنألا ةيقرتو زاربإل فدهي
راردأاب يركفلاو يفاقثلا عادبإÓل تاوت يدان سسيشسأات

ةنيدمل ةفا˘ق˘ث˘لا راد˘ب ي˘ق˘ت˘لا
ني˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م ة˘ب˘كو˘ك راردأا

ءار˘ع˘سشلاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلاو با˘˘˘ت˘˘˘كلاو
يمÓعإلاو بتاكلا مهمدقتي

يذ˘لا ،ياور˘كب ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع
لو˘ح ا˘با˘ت˘ك ار˘˘خؤو˘˘م رد˘˘سصأا
،ةيروهمجلا طسسو تايموي
ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
سشاقن دعب اورداب نيأا ةيلولا

يفاقث˘لا ل˘ع˘ف˘لا لو˘ح ع˘سساو
ى˘لإا ه˘ت˘ي˘قر˘تو هزار˘بإا ىد˘مو
يفاقث ءاسضف سسيسسأات ةركف
تاوت يدان هيلع قلطأا ديدج
،ير˘كف˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا عاد˘بإÓ˘ل

ةبتاكلل هتسسائر تداع ثيح
،ة˘ب˘يو˘ب ة˘˘سشئا˘˘ع ةر˘˘عا˘˘سشلاو
ةفاقثلا ريدم روسضحب اذهو
نا˘˘سسح يد˘˘ي˘˘حا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل
م˘ه˘˘ل فو˘˘ي˘˘سضلا ن˘˘م ادد˘˘عو
عاطقب ةمئاد هكارسش ةقÓع
اذه فادهأا نيب نمو ،ةفاقثلا
ةبيوب هتسسيئر بسسح يدانلا
لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ه˘˘˘نإا˘˘˘ف
يف ني˘عد˘ب˘م˘لاو ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لا

فو˘فر˘ب هز˘ي˘ه˘ج˘˘تو ى˘˘ه˘˘ق˘˘م
سضراعم ميظ˘ن˘ت ع˘م بت˘كل˘ل

امك ،اهريغو ةيليكسشت ةينف
لابقتسسا ىلع يدانلا رهسسي
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تاراد˘˘˘˘˘سصإلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف با˘˘˘ت˘˘˘كل˘˘˘ل
اهيل˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ع˘ي˘سضاو˘م˘لا

ايعامج اهاو˘ت˘ح˘م ة˘سشقا˘ن˘مو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ديدج˘لا با˘ت˘كلا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘ت˘حا

ة˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘بإلا تازا˘˘˘ج˘˘˘˘نإلاو
فاد˘هأا ن˘ي˘ب ن˘مو ،ةد˘يد˘ج˘˘لا
فو˘سس اذ˘ه د˘يد˘ج˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ايعوب˘سسأا ا˘مو˘ي ا˘سضيأا م˘ظ˘ن˘ي
وأا ي˘فا˘ق˘˘ث عو˘˘ن˘˘ل سصسصخ˘˘ي
سسي˘م˘خ ناو˘ن˘ع تح˘ت  ي˘˘بدأا
،ر˘˘كف˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ ،با˘˘˘ت˘˘˘كلا

سسي˘˘م˘˘خ ،ر˘˘ع˘˘˘سشلا سسي˘˘˘م˘˘˘خ
ع˘م ،ناو˘لألا سسي˘م˘خ ،ر˘تو˘˘لا
يف ير˘ه˘سش ىد˘ت˘ن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
رهسش لك نم   ريخألا تبسسلا
امومع ةفاقثلل لوألا رهسشلا
رهسشلا نونفلل يناثلا رهسشلا
عبارلا رهسشلا خيراتلل ثلاثلا
ى˘ل˘ع اذ˘هو ر˘ه˘سشلا ر˘ع˘˘سشل˘˘ل
جمارب دادعإاو  ،ةنسسلا رادم
فويسض اهيف كراسشي ةيفاقث
ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خ ن˘˘م وأا راردأا ن˘˘˘م
ةعماجلا كارسشإا اسضيأا نكمي

سصسصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بسسح
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
تا˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لاو
تا˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلاو ا˘˘˘ياوز˘˘˘لاو
زار˘بإا ل˘جا ن˘˘م  ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيقرتو بهاو˘م˘لا فا˘سشت˘كاو
،ةيلولاب ي˘فا˘ق˘ث˘لا طا˘سشن˘لا
نيود˘ت ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ل˘م˘ع˘ي
ايعمسس تÓخادملا ليجسستو
ةطسشنألا لك عمجو ايرسصبو
دن˘ع راد˘سصإاو تÓ˘خاد˘م˘لاو
لسصوتن ىت˘ح ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن
ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سشرأا ى˘˘˘˘˘لإا

˘ما˘مأا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألاو
يف ةيفاقثلاو ةينفلا ةرسسألا

،عوبط˘لاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ثح ن˘˘˘يأا
دوهجم لذبب ةيفاقثلا ةرسسألا
ة˘ي˘قر˘تو ط˘ي˘سشن˘ت˘ل ي˘˘فا˘˘سضإا
ةقطنملاب يفاقثلا لعفلا رثا
ى˘ت˘ح ءا˘ي˘سشألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف
هز˘ج˘ن˘ي ا˘م ن˘طاو˘م˘لا قوذ˘ت˘ي
م˘عد˘لا ل˘ك مد˘ق˘ي عا˘˘ط˘˘ق˘˘لاو
ارود يدانلا اذه بعلي ىتح
ه˘فاد˘ها ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
.ةليبنلا

مشساقلب يفيرششوب
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ةكراششم لوح سضومغ
يشسليششت مامأا اكشستروج

ريدملا ،سشتديمح حلاسص نسسح حرسص
،يناملألا خنويم نرياب يدانل يسضايرلا
نوي˘ل ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘لألا ة˘كرا˘سشم نأا˘ب

ةاراب˘م ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت ما˘مأا ا˘كسسترو˘ج
.ةدكؤوم ريغ لازت ل ،لاطبألا يرود
،هقيرف ةارابم نع بيغت اكسستروج ناك
راطإا يف ،نروبرداب مامأا ،ةعمجلا سسمأا
.يرودلاب32 ةلوجلا

نر˘˘يا˘˘ب ي˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي نأا رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
يف ،لبقملا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ،ي˘سسل˘ي˘سشتو
لاطبأا يرود ةلوطب نم61ـلا رود راطإا
.ابوروأا

لا˘ق ،نرو˘بردا˘ب ةارا˘ب˘م ءا˘ه˘ت˘نا بق˘˘عو
اكسستروج طسسولا بعل نع سشتديمح
حبسصيسس ناك اذإا ام رظننسس» :(اماع52)

.«ءاثÓثلا موي لولحب اقئل
نا˘˘ك ،نر˘˘يا˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت بسسح˘˘˘بو
˘ما˘ع˘لا نار˘م˘لا ن˘ع بي˘غ˘˘ت ا˘˘كسسترو˘˘ج
بب˘سسب ي˘سسل˘ي˘سشت ةارا˘ب˘م˘ل اداد˘ع˘˘ت˘˘سسا

.تÓسضعلا يف لكاسشم
ينفلا ريد˘م˘لا ،كي˘ل˘ف يز˘نا˘ه نا˘كمإا˘بو
نيعفادملاب ةناعتسسلا دواعي نأا ،نريابل

نيذللا درافاب نيماينبو غنيتاوب موريج
ببسسب سسمأا يرودلا ةارابم نع ابيغت
.ءارفسصلا تاقاطبلا مكارتل ؛فاقيإلا

لششف ءارو يكلم بلط
نيشصلل ليب ليحر

وسسغنايج بردم ويرلوأا نيمزوك لاق
يف د˘يرد˘م لا˘ير رار˘سصإا نإا ،غ˘ن˘ي˘نو˘سس
،لاقتنا موسسر عفد ىلع ةريخألا ةظحللا
ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف لا˘˘مآا ى˘˘ه˘˘˘نأا
يزليولا حانجلا تامدخ ىلع لوسصحلا

.ليب ثيراغ
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خو
لئلد˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تنا˘ك ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
فوفسص ىلإا ليب لاقتنا برق ىلإا ريسشت

ي˘ف هرو˘ه˘ظ ع˘جار˘ت د˘˘ع˘˘ب و˘˘سسغ˘˘نا˘˘ي˘˘ج
.يكلملا عم ةيسساسسألا ةليكسشتلا
لاير رارسصإا دعب تلسشف ةقفسصلا نكل
ينيسصلا يدانلا عفدي نأا ىلع ديردم
ةيادبلا يف هتقفاوم مغر ،لاقتنا موسسر
.رح لاقتنا ةقفسص يف هليحر ىلع
يف لانويسشان اذ ةفيحسصل ويرلوأا لاقو
م˘سسو˘م˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘سسي ثي˘˘ح ،ي˘˘بد
:زاتمملا ينيسصلا يرودلا يف ديدجلا
.«اكيسشو ناك ةقفسصلا مامتإا»
لامعأا ر˘يد˘م ع˘م يدا˘ن˘لا ق˘ف˘تا» :ع˘با˘تو
يفو .ديردم لاير عم نحن انقفتاو ،ليب
ثدح يذلا ام فرعأا ل ريخألا رهسشلا

سضع˘˘ب د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ر˘˘˘سسخ .كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ريغو ةريبك ةجيتنب ةيدولا تايرابملا
.«هيأار يكلملا

لاير لاق ةيادبلا يف» :ويرلوأا فاسضأاو
انيلع نيعتيسسو ،لحريسس ليب نإا ديردم
عفد مكيلع ل لاق ةأاجف مث هبتار عفد
موسسرلا تناكو» هونو.«لاقتنا موسسر
اذلو ،Óيلق انتينازيم زواجتت بتارلاو
.«ليدب بعل نع انثحب دقف
ع˘قاو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل» :و˘˘يرلوأا فدرأاو
ي˘˘˘ف %09 ة˘ب˘سسن˘ب ة˘ق˘ف˘˘سصلا تم˘˘ت
ريغت يلا˘ت˘لا حا˘ب˘سصلا ي˘فو .ءا˘سسم˘لا

لا˘˘ير بنا˘˘ج ن˘˘م ن˘˘كل ..ءي˘˘سش ل˘˘˘ك
.«انبناج نم سسيلو ديردم
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برد˘˘˘م ،لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ق
نإا ،سسمأا لوأا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
،مازتللاو زيكرتلا ةمق يف هقيرف
ة˘بو˘ق˘ع بب˘سسب ه˘ج˘ه˘ن ر˘ي˘غ˘ي ن˘لو
ةيبوروألا تاقباسسملا نم نامرحلا
.نيمسسوم ةدمل
«افيويلا» يبوروألا داحتلا بقاعو
هميرغتو نيماعل فاق˘يإلا˘ب ي˘ت˘ي˘سس
نويلم24.23» وروأا نو˘ي˘ل˘م03
د˘ع˘ب ي˘سضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا «رلود
بعللا د˘عاو˘ق˘ل قر˘خ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.فيظنلا يلاملا

ةبوقعلا ى˘ل˘ع ،ي˘ت˘ي˘سس ن˘ع˘ط˘ي˘سسو
،ةيسضايرلا ميكحت˘لا ة˘م˘كح˘م ما˘مأا
مÓعإلا لئاسسو عنمي مل اذه نكل
نع ني˘ب˘عل ل˘ي˘حر˘ب ن˘ه˘كت˘لا ن˘م
تق˘ب˘ط اذإا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ةبوقعلا

لبق نييفحسصلل لويدراوج لاقو
يتيسس رتسسيل ىلع اًفيسض لحي نأا
نم اًمامت قثاو» :سسمأا يرودلا يف
،اًريثك اذه اورهظأا .نيبعÓلا مازتلا

.«ةديدع تاونسسلو
ثدحيسس ام فرعي دحأا ل» فاسضأاو
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف اًد˘˘˘بأا كسشأا ل ن˘˘˘كل
لك يفو رهسشأا3 رخآا يف نيبعÓلا

را˘كفأا ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي ل .ةارا˘˘ب˘˘م
يذلا لمعلا ةبوعسص كردأا .سسانلا

ةليط مهدوهجب روخف انأاو هب موقن
.«تاونسسلا هذه
ن˘˘م د˘˘حأا ا˘˘ند˘˘عا˘˘سسي م˘˘ل» ع˘˘˘با˘˘˘تو
ةارابمو ،مويب اموي انلمع .جراخلا
يدانلا مدقت .هتني مل اذهو ،ةارابمب
.«ةجيتنلا رظتننسسو ،نعطب

غنيلÎشس تاحيرشصت
مجاهم غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس م˘ي˘حر ثsد˘ح˘تو
اًف˘سصاو ،د˘يرد˘م لا˘ير ن˘ع ي˘ت˘ي˘سس
يف «عئار» هنأا˘ب ي˘نا˘ب˘سسإلا يدا˘ن˘لا

ل لويدراوغ نكل ،ةيفحسص ةلباقم

نع ثد˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ب˘عل مو˘ل˘ي
.ىرخأا ةيدنأا

نيبعÓل» :ينابسسإلا بردملا لاقو
ن˘ع ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك
.«مهراكفأا

نع مويلا حرسص دق غنيلرتسس ناكو
ي˘ف نآلا ا˘نأا» :ه˘ل˘ي˘حر ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
لا˘ير ن˘كل ،ا˘ًق˘ح د˘ي˘ع˘سسو ،ي˘ت˘ي˘سس
.«عئار ٍدان ديردم
سصي˘م˘ق˘لا ىر˘ت ا˘مد˘ن˘ع» :فا˘˘سضأاو
ام طبسضلاب فرعت تنأاف ،سضيبألا
نكل ،ميظع هنإا ،يدانلا هلثمي يذلا

ع˘م د˘ق˘ع يد˘ل ،ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘˘ف
.«اذه مرتحأا نأا بجيو ،يتيسس
تاعئاسشلا كلت نع عمسسأا» :عباتو
ي˘˘ف بعل ي˘˘ن˘˘كل ،تقو˘˘لا لاو˘˘˘ط
ول ىتح ،كلذب اًدج ديعسسو ،يتيسس
ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كسشب رو˘مألا ر˘˘سست م˘˘ل
ةلئاه ةسصرف نآلا انيدلف ،يرودلا
.«لاطبألا يرود يف
لا˘˘ير نإا لو˘˘قأا تلز ا˘˘م» :د˘˘كأاو
ةعئار ءاوجألا ،عئار ٍدان ديردم
عم ةداعسسلاب رعسشأا ينكل ،كانه
.«يقيرف
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«ويششتلاكلا» يف ايششيرب ىلع زوفلا بقع Óئافتم ءادب
ةنولششرب ءاشصقإا ةيناكمإاب نمؤوي وزوتاغ

يلوبان بردم وزوتاغ ورانيج دكأا
لهأا˘ت˘لا ة˘سصر˘ف كل˘ت˘م˘ي ه˘ق˘ير˘ف نأا
ىلع لا˘ط˘بألا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘ل

ةهجاوم لي˘ب˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب با˘سسح
يئاهنلا نمث باهذ يف نيقيرفلا
.ولواب ناسس بعلمب لبقملا ءاثÓثلا

ىلدأا تاحيرسصت يف وزوتاغ لاقو
«سستروب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘سشل ا˘ه˘ب
يف1‐2 ايسشيرب ىلع زوفلا دعب
،ريب˘ك ق˘ير˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب» :يرود˘لا
نم ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ل ق˘ل˘خ˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي
ءاقل˘ل د˘ع˘ت˘سسن نأا بج˘ي .بعا˘ت˘م˘لا

.«انتارايخ قفو بعلنو اديج
ءا˘سسم ر˘˘سسخ˘˘ي نأا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن دا˘˘كو
هنأا لإا ،ايسشيرب مامأا0‐1 ةعمجلا
كاردإاو ة˘لوا˘ط˘لا بل˘ق ن˘م ن˘كم˘˘ت
وزنرول اهذفن ءازج ةلكرب لداعتلا
يذلا زوفلا فده زارحإا مث ينيسسنإا

.زيور نايباف عيقوت لمح
م˘ل˘سست يذ˘لا ،وزو˘˘تا˘˘غ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو

ولراكل افل˘خ ي˘لو˘با˘ن ة˘ي˘لو˘ئ˘سسم
،يسضاملا ربمسسيد يف يتوليسشنأا
ى˘ظ˘ح˘ي ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا
يف افر˘ت˘ع˘م ،«ءا˘يو˘قأا ن˘ي˘ب˘عل»ـب

سضا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘نا نأا ه˘˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘ق˘˘ث˘˘لاو تا˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
اقلقم ارمأا ناك ىلوألا عيباسسألا
.هل ةبسسنلاب

ودلانور نم ةيشصوتب دتيانوي رتشسششنام تئج :زيدنانرف
و˘˘نور˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘سشك
ط˘˘˘˘سسو بعل ،ز˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ف
فقوم نع ،دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ه˘ن˘طاو˘م˘ب ه˘ع˘˘م˘˘ج
بقع ،سسوتنفوج مجن ،ودلانور
.«دروفارت دلوأا» ىلإا لاقتنلا

تاحيرسصت يف ،زيدنانرف لاقو
يا˘˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘˘سش ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تزر˘˘˘˘بأا
رهظ ونا˘ي˘ت˘سسير˘ك» :«سسترو˘ب˘سس
ىسضمأاو ،رتسسسشنام يف عيمجلل
ه˘تر˘ي˘سسم ن˘م اًر˘ي˘ب˘ك اًءز˘ج ا˘˘ن˘˘ه
نم ري˘ث˘كلا ق˘ق˘حو ،ة˘ي˘فار˘ت˘حلا
.«تاحاجنلا

نا˘˘ك بب˘˘سسلا اذ˘˘ه˘˘˘ل» :فا˘˘˘سضأاو
ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م بع˘لأا نأا ي˘م˘ل˘ح
اًد˘˘ج رور˘˘سسم ا˘˘نأاو ،د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي

ملح لوح˘ت ثي˘ح ،ا˘ن˘ه يدو˘جو˘ل
.«ةقيقح ىلإا ةلوفطلا

بعل يأا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘عأا» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘لإا م˘سضن˘ي
د˘يرأا .ءي˘سش ل˘كب زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ير˘˘ي
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
.«قيرفلا اهيف كراسشي
حو˘˘˘م˘˘˘ط بعل ا˘˘˘˘نأا» :ل˘˘˘˘سصاوو
زوفلا يف بغرأاو ،حاجنلا ديرأاو
.«ةلوطب لك يف ةارابم لكب
ى˘˘˘لإا ثد˘˘˘ح˘˘˘تأا م˘˘˘ل» :ل˘˘˘˘م˘˘˘˘كأاو
،انه ىلإا يئ˘ي˘ج˘م ل˘ب˘ق ود˘لا˘نور
م˘˘سسح بق˘˘ع ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘ن˘˘ن˘˘˘كل
لأاسس سضعبلا نأا فرعأا .ةقفسصلا

ءاوسس ينأاسشب هيأار نع ودلانور
.«سصخسشو بعÓك

ي˘ب دا˘سشأا ه˘نأا م˘ل˘عأا» :ر˘˘م˘˘ت˘˘سساو
تثعب كلذل ،ةديج ةيسصوت مدقو
ىل˘ع هر˘كسشأا ي˘ك ة˘لا˘سسر˘ب ه˘ي˘لإا

.«ةقيقرلا هتاملك
بب˘سسب ط˘غ˘سضل ه˘سضر˘ع˘ت ن˘˘عو
نأا بج˘ي» :لا˘ق ،ة˘ق˘ف˘سصلا ر˘ع˘سس
،ا˘ًم˘ئاد ر˘سضا˘ح ط˘غ˘˘سضلا نو˘˘كي
طغسضلا تحت نوكن نأا انيلعو
سصخسش انأا .موي لك نسسحتن يك
ديرأاو ،هسسفن نم ريثكلا بلطي
روهظ˘لاو د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت ا˘ًم˘ئاد
.«لسضفأا ءادأاب
موسسر نع رظنلا فرسصب» :متأاو
ي˘ف ر˘م˘ت˘سسأا نأا د˘يرأا ،ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا
ا˘˘˘ًب˘˘˘عل نو˘˘˘كأا نأاو ن˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا
.«لسضفأا

 هشسفنب وجني رامين
ةداتعم ةطرو نم

،افليسس اد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ذ˘ق˘نأا
هسسفن ،نامريج ناسس سسيراب مجن
ةرا˘ثإل و˘عد˘ي د˘يد˘ج ف˘˘قو˘˘م ن˘˘م
.اسسنرف يف هلوح لدجلا

ىلع ويدي˘ف ع˘ط˘ق˘م را˘م˘ي˘ن ر˘سشنو
نل˘ع˘ي «مار˘غ˘ت˘سسنإا» ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح
لافنرك روسضح نع بايغلا هلÓخ
.ليزاربلا يف0202
نلعأا ةغلاب ةداعسسب» :رامين لاقو
.«0202 لافنرك نع بيغأاسس يننأا

نو˘كي ن˘ل ةر˘م˘˘لا هذ˘˘ه» :فا˘˘سضأاو
لافنرك ..اًركسش ،لدجلل ةراثإا كانه
.«ديعسس
ي˘˘ف را˘˘م˘˘ي˘˘ن د˘˘جاو˘˘ت نأا ق˘˘˘ب˘˘˘سسو
ليزاربلاب ماق˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ف˘ت˘حلا
هتاناعم ببسسب ،تيقوتلا اذه يف
.ةقباسس تاباسصإا نم
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تم˘˘عزو
ءا˘عدا د˘م˘ع˘ت˘ي را˘م˘˘ي˘˘ن نأا اًر˘˘خؤو˘˘م
ل˘ك هدÓ˘ي˘م د˘عو˘م ي˘ف ة˘با˘˘سصإلا

ميظنت يف ةيرحب عتمتي يك ،ماع
.تلافتحلا
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م˘˘ج˘˘ن ،ي˘˘م˘˘ي˘˘كح فر˘˘سشأا ح˘˘م˘˘لأا
مايأا ل˘ب˘ق ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
عم هرارمتسسا ةيناكمإا ىلإا ،ةليلق
.«رفسصألا قيرفلا»
ي˘˘ف ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا لا˘˘˘قو
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
لك» :ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ل˘ي˘م ي˘ل˘يد»
،ناوج يف ثدحي نأا نكمي ءيسش
اذا˘م ىر˘نو ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن˘˘سس ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل
.«فيسصلا لمحيسس
ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا د˘˘˘يرأا» :فا˘˘˘˘سضأاو
ي˘ف ا˘ن˘هو .رو˘ط˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصحأا ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا
.«ةسصرفلا
ي˘ف ي˘م˘ي˘كح تا˘ح˘ير˘سصت ي˘تأا˘ت
نم هتراعإا ةدم هيف برتقت تقو
بعÓلا ىلع متحتي ذإا ،ءاهتنلا
يلسصألا هقير˘ف˘ل ةدو˘ع˘لا با˘سشلا

.فيسصلا يف ،ديردم لاير
ع˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م sنأا ّلإا
رايخلا وه ،دنومترود ايسسوروب
،يم˘ي˘كح فر˘سشأل ا˘م˘بر بسسنألا
.بابسسأا ةدعل

رمتشسم روطت
،د˘نو˘م˘ترود ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘م

ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ي˘˘كح فر˘˘سشأا م˘˘ه˘˘˘سسأاو
ة˘سصرو˘ب ي˘ف ر˘م˘ت˘˘سسم د˘˘عا˘˘سصت

بعÓ˘لا مد˘ق د˘˘ق˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
نم دحاوك هدامتعا قاروأا باسشلا
م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ملاع يف ةياغلل ر˘ي˘ب˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
.ةريدتسسملا ةرحاسسلا

،ةعيرسس ةريتوب يبرغملا روطتيو
،رفاف نايسسول ةقث نم اًديفتسسُم
د˘˘نو˘˘م˘˘ترود بع˘˘ل ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
لكسشب دمتع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا
،يعامجلا بع˘ل˘لا ى˘ل˘ع ي˘سسا˘سسأا

ىلع طغسضلاو ز˘كار˘م˘لا لدا˘ب˘تو
بسسانتي ام ،هبعل زكارمب مسصخلا

فر˘سشأا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ع˘˘م اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.يميكح
حيتي دنومترود عم ءاقبلا ،ًاسضيأا
مئادلا كاكتحلا ةسصرف يميكحل
جرا˘˘خو ل˘˘خاد ن˘˘م مو˘˘سصخ ع˘˘م
ةربخ بسستكي هلعجي ام ،ايناملأا

ى˘ل˘ع ي˘لا˘ت˘لا˘ب هد˘عا˘سسيو ،ر˘ب˘˘كأا
ع˘˘م ل˘˘سضفأا ل˘˘كسشب ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

اهتايدحتو مدقلا ةرك تابوعسص
.ةرمتسسملا

ةشسرشش ةشسفانم
،لايرل˘ل ي˘م˘ي˘كح ةدو˘ع لا˘ح ي˘ف
ةكد سسيبح هسسفن دجي دق هنإاف
«يكلم˘لا» sنأاو ا˘م˘ي˘سسل ،ءلد˘ب˘لا
يذ˘لا ،لا˘خا˘فرا˘ك ي˘ناد كل˘ت˘˘م˘˘ي
،يميكح زكرم سسفن يف بعلي
نيبعÓلا نسسحأا نم اًدحاو دعيو
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م ي˘ف م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف
.نميألا

اًسضيأا عيطتسسي يميكح نأا مغرو
ّلإا ،رسسيألا ريهظلا زكرمب بعللا
ةنيه نوكت نل هتيمسسر عازتنا نأا
زكرملا اذه دهسشي ثيح ،لايرلاب

ن˘ي˘ب ة˘سسر˘سش ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
دفاولاو ،وليسسرام ةربخلا بحاسص
اًيجيردت أادب يذلا ،يدنيم ديدجلا
يلودلا نم طاسسبلا بحسس يف
.يليزاربلا

Èكأا ةيلام ةميق
م˘ها˘سسي˘سس ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يزو
يف دنومترود عم يميكح ءاقب
54 غلبت) ةيقوسسلا هتميق ةدايز
ح˘ت˘ف˘يو (ا˘ًي˘˘لا˘˘ح وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،Óًبقتسسم ه˘لا˘ق˘ت˘نا ما˘مأا با˘ب˘لا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘˘ف بغر لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ةريبك ةيبوروأا ةيدنأل ،ءاوجألا

مسضل ،اهنئازخ حتف يف ددرتت ل
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا

سسيرا˘بو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
.امهريغو ،نامريج ناسس

ليخوت ةفÓخل ديدج حششرم
ن˘ع ،سسمأا ،ي˘سسنر˘ف ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ليخوت سساموت يناملألا ةفÓخل ديدج حسشرم
ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
.«ءارمألا ةقيدح»
نأا ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تم˘عز نأا ق˘ب˘سسو
سسيراب جئاتنب ةوق˘ب ط˘ب˘تر˘ي ل˘ي˘خو˘ت ر˘ي˘سصم
.ابوروأا لاطبأا يرود يف نامريج ناسس
ينوم˘ي˘سس نإا˘ف ،«بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
ر˘خآا و˘ه ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا و˘˘يزل برد˘˘م ي˘˘غاز˘˘نإا
نيلمتحملا ني˘برد˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘ل ن˘ي˘م˘سضن˘م˘لا
.ليخوت ةفÓخل
ريبك ريدقتب ىظحي يغازنإا نأا ىلإا تراسشأاو
،سسيرابل يسضايرلا ريدملا ودرانويل بناج نم
ويزل ةقفر همدقي يذلا ديجلا لمعلا ببسسب
.مسسوملا اذه يلاطيإلا يرودلا يف
ودرانويل نأا ةيسسنرفلا ةفيحسصلا تحسضوأاو
فسشكلا نود ،مايأا ةعسضب لبق يغازنإاب ىقتلا

.ءاقللا ليسصافت نع
ايسسوروب مامأا رسسخ نامريج ناسس نأا ركذي
يئاهن نمث باهذ يف ،2‐1 ةجيتنب دنومترود
.ابوروأا لاطبأا يرود

 هفقوم ددحي سشتيشسيريب
نÓيم رتنإل ةدوعلا نم

فقوم نع ،يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
بعل ،سشتيسسيريب نافيإا يتاوركلا مجاهملا
يف نÓيم رتنإا ىلإا ةدوعلا نم ،خنويم نرياب
.فيسصلا

مسسوملا (ا˘ًما˘ع13) سشتي˘سسير˘ي˘ب سضو˘خ˘يو
،خنو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘لإا ر˘ت˘نإا ن˘م اًرا˘ع˘م ي˘لا˘ح˘لا

.ءارسشلا ةيقحأاب دنب «يرافابلا» يدانلا كلميو
«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘بو
يف ءاقبلا د˘ير˘ي سشت˘ي˘سسير˘ي˘ب نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإلا
.نرياب ىلإا هتراعإا ءاهتنا دعب ايناملأا

عي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘ب˘م22 سشت˘ي˘سسر˘ي˘ب سضا˘خو
عومجمب ،مسسوملا اذه نآلا ىتح تاقباسسملا

،فادهأا ة˘سسم˘خ ل˘ج˘سس ثي˘ح ،ة˘ق˘ي˘قد0021
.8 عنسصو
تايراب˘م ثÓ˘ث ر˘خآا ن˘ع سشت˘ي˘سسر˘ي˘ب با˘غو
.لحاكلا يف ةباسصإا ببسسب نريابل
ةارابم361 يف يتاوركلا مجاهملا كراسشو
ثيح ،5102 ماع هل همامسضنا ذنم رتنإا عم
.73 عنسصو ،اًفده04 لجسس
ىتح نÓيم رتنإا عم دقعب سشتيسسيريب طبتريو
.2202 فيسص

يدراكيإا نأاششب سسوتنفوج فواخم
ةيلايخ ةقفشصل هجردتشست

ةقفسصب سسوتنفوج موجه ميعدت رمأا لازي ام
لغسشي ،ةلبقملا فيسصلا تلاقتنا يف ةيوق
.«يرينوكنايب» يف نيينفلا لاب
وروام ينيتنجرألاب ايلاطيإا لطب مامتها مغرو
ةطخ نع ،ةعمجلا ،ريراقت تفسشك ،يدراكيإا
زو˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘سسلا ةرادإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو ىر˘˘خأا
.ةيلايخ ةقفسص ىلع سضاسضقنÓل
سسيراب فوفسص يف اًيلاح يدراكيإا بعليو
رتنإا نم ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
،يفيلخلا ةرادإا ةيقحأاب دنب دوجو عم ،نÓيم
نويلم07 ل˘با˘ق˘م بعÓ˘لا د˘ق˘ع ءار˘˘سش ي˘˘ف
.وروأا

لازام نامريج ناسس سسيراب نإاف ،كلذ مغرو
.ءارسشلا دنب ليعفت نع دعبلا لك اًديعب
«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘بو
م˘سض فد˘ه˘ت˘سسي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإلا
،دنومترود مجاهم ،دنلاه غنيلريإا يجيورنلا

.يدراكيإا عم دقاعتلا لسشف لاح
ر˘ب˘ت˘ع˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘˘سشأاو
هتاربخل اًرظن ،هل ةبسسنلاب ةيولوأا يدراكيإا
متت م˘ل و˘ل ن˘كل ،«و˘ي˘سشت˘لا˘كلا» ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا
.يلاتلا هرايخ نوكيسس دنلاه نإاف ،ةقفسصلا

ةمتهملا ةيدنألا نمسض سسوتنفوج ناكو
يف دنومترود ىلإا هلاقتنا لبق دنلاه مسضب

.يسضاملا يفناج

سضفخي دتيانوي Îشسششنام
هنم سصلختلل ابغوب رعشس

اًحتفنم دتيانوي رتسسسشنام تاب
ه˘˘˘ط˘˘˘سسو بعل ع˘˘˘ي˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةرتف يف ،ابغوب لوب ،يسسنرفلا
،ةلبقملا ةي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا

.يزيلجنإا يفحسص ريرقتل اقفو
ىلإا لاق˘ت˘نلا˘ب ا˘ب˘غو˘ب ط˘ب˘تراو
وأا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ،ة˘˘يد˘˘˘نأا د˘˘˘حأا

نا˘˘سس سسيرا˘˘ب وأا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘˘بو.نامريج
نإاف ،ةينا˘ط˘ير˘ب˘لا «ل˘ي˘م ي˘ل˘يد»
«رمحلا ني˘طا˘ي˘سشلا» ي˘لوؤو˘سسم
،ا˘ب˘غو˘ب ها˘ج˘ت م˘هر˘ب˘سص اود˘˘ق˘˘ف
اذه ةليوط تارتفل باغ امدعب
ملو ،ةباسصإلا ببسسب ،مسسوملا
.هنم ةدافتسسلا قيرفلا عطتسسي
06 غلبم نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
اًعن˘ق˘م نو˘كي د˘ق ،وروأا نو˘ي˘ل˘م
ةقفاوملل د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل

ي˘ق˘ب˘ت ع˘م ،بعÓ˘لا ع˘ي˘ب ى˘ل˘˘ع
ةياهن ىل˘ع ط˘ق˘ف د˘حاو م˘سسو˘م
نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘˘سشأاو.هدقع
كلذ مغر يناعي˘سس سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
كلمي ل ثيح ،ة˘ق˘ف˘سصلا د˘ق˘ع˘ل
،ةيلاحلا ةرتفلا يف مزÓلا لاملا

نم هموجن دحأا عيبل جاتحيسسو
ناسسو ديردم لاير ةسسفانم لجأا

.يسسنرفلا يلودلا ىلع نامريج
ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
لوسصح˘لا د˘ير˘ي نا˘ك ،د˘ت˘يا˘نو˘ي

وروي نوي˘ل˘م051 و˘ح˘ن ى˘ل˘ع
،ا˘ب˘جو˘ب ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘م
.يسضاملا فيسصلا

روطتلا ةلشصاوم لوألا هفده نأا دكأا برغملا مجن

ديردم لاير سضفرل يميكح عفدت بابشسأا3

سسيئر ،سسلوأا ليسشيم ناج دقع
ونا˘ي˘ت˘سسير˘ك ن˘ي˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،نو˘ي˘ل
،سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج م˘˘جا˘˘ه˘˘م ود˘˘لا˘˘نور
.ةنولسشرب مجن يسسيم لينويلو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ،سسلوأا لا˘˘˘قو
«تروبسس وتوت» ةفيحسص اهتزربأا
ونا˘ي˘ت˘سسير˘ك نأا ىرأا» :ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
،م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف د˘˘حاو م˘˘قر بعÓ˘˘لا

ل˘ب˘ق ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسيو
.«يسسيم
وه ،اًريثك يسسيم بحأا» :فاسضأاو
ن˘كلو ،نا˘تر˘ها˘ظ و˘نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘كو
ىو˘˘قألا ه˘˘نأل قو˘˘ف˘˘ت˘˘ي ود˘˘لا˘˘نور
ي˘ف كرا˘سشأا م˘ل .ة˘ي˘لا˘ع˘ف ر˘ث˘˘كألاو
اذإا نكلو ،ةريخألا ةيبهذلا ةركلا

م˘ج˘ن تل˘ع˘ج˘ل ،يد˘ي˘ب ر˘˘مألا نا˘˘ك
.«اهيلع لسصحي نم سسوتنفوي
سشتينايب ةئسشنت بناج ىلإا» :عباتو
لوأا نو˘˘كأا نأا كسشو ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘˘ك
هانيأار ثيح ،ونا˘ي˘ت˘سسير˘كل سسي˘ئر
.لاغتربلا يف بابسشلل ةرود لÓخ
ناكو اًماع61 وأا51 هرمع ناك
.«اًيوق
ءار˘˘˘˘˘سش ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘ح» :ل˘˘˘˘˘˘سصاوو
غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘˘سس ن˘˘م و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ام .حجنن مل فسسأÓل نكل ،ةنوبسشل
ةيادب ة˘يؤور˘ل ا˘سضر˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا تلز

تا˘˘˘ياد˘˘˘ب ل˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘˘ئار ة˘˘˘˘سصق
.«ودلانور
لو نونجم ونايتسسيرك» :لمكأاو
ر˘م˘ع ي˘ف ه˘نأل ة˘سشهد˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشأا
لد˘ع˘م ه˘يد˘ل لاز ا˘م ،ا˘ًما˘ع53ـلا
.«قدسصي ل فادهأا ليجسست
سسف˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع يرا˘˘˘˘سس» :فدرأاو
دقل .بولكو لويدراوغ ىوتسسم
يسسليسشت يف اًبعسص اًيدحت هجاو
˘مر˘ت˘حأا .ع˘ئار ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ق ه˘˘ن˘˘كل
يلوبمإا يف ناك ذنم ويسسيروام

.«يلوبان ىلإا باهذلا لبقو
يراسس راسضحإا تلواح» :درطتسساو
،ةرسشابم هعم ثدحتأا مل .نويل ىلإا

نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كو ع˘˘˘م ن˘˘˘˘كلو
يرودب زوفلا هنكم˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
.«لاطبألا

يقرسش نا˘ير ح˘ب˘سصي ا˘م˘بر» :م˘تأاو
لظ اذإاو ،يبابم نم اًينف لسضفأا
،ىر˘خأا تاو˘ن˘سس ةد˘ع˘ل نو˘ي˘˘ل ي˘˘ف
نا˘ي˘ل˘ي˘˘ك ن˘˘م ىو˘˘قأا ح˘˘ب˘˘سصي˘˘سسف
.«لعفلاب

ببشسلا اذهل يشسيم ىلع قوفتي ونايتشسيرك :نويل سسيئر



 اريثك هدعشسأا كاذنآا نيبعÓلا ةباجتشسا نأا دكأا

ةيبلتل نويلم31 نع تيلخت :مورك
 ريرحتلا ةهبج بختنم ءادن

هتداعسس نع ينطولا ريرحتلا ةهبج بعل مورك ميركلا دبع ربع
يف ينطولا بختنملاب قاحتللاو ،ءادنلا ةيبلت ةيفلخ ىلع ةريبكلا
ي˘ف مور˘ك ح˘˘سضوأاو.ةيرسسيوسسلا فينج˘ب كاذ˘نا دد˘ح˘م˘لا د˘عو˘م˘لا
،«زويدار» ةيعمج فرط نم هميركت سشماه ىلع ةيفحسص تاحيرسصت
،ةنسس لك نم يرفيف81ـل قفاوملا ،ديهسشلا مويب لافتحلا ةبسسانمب
سضفري ملو..تقولا كلذ يف ريرحتلا ةهبج بختنم ءادن انيقلت» :Óئاق
يندعسسأا رمألا اذهو فينج ةنيدمب انيقتلا ثيح ،ءادنلا ةيبلت بعل يأا

قاحتلÓل نويلم31 غلبم نع تيلخت دقل» : همÓك متخو.«اريثك
 .«ينطولا ريرحتلا ةهبج بختنمب

ب.م.يرشسيإا

ةشصاخ ةمهمب يلوغيف فّلكي ميريت
 ةششخبرنف مامأا يبرادلا يف

ريبك ةيمهأا ،يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ برد˘م م˘ير˘ي˘ت ح˘تا˘ف ي˘كر˘ت˘لا ي˘لو˘ي
32 ـلا ةلوجلا باسسحل ،يكرتلا ةسشخبرنف قيرف مامأا مويلا ةهجاومل
نايفسس ىلع يكرتلا بردملا لوعيو.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم
يارسس ةطلغ ةدايق لجأا نم ةوقب داع يذلا رسضخلا مجن يلوغيف
ثيح ،ةمدقملا با˘ح˘سصأا ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘لا د˘يد˘سشتو ي˘براد˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل

،سسمأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفسشك
لجأا نم يبرادلا يف اهب مايقلل ةسصاخ حئاسصن حنم بردملا نأا

يكرتلا ينقتلا نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو ،هيدان زوف يف ةمهاسسملا
يتلا لكاسشملا يف رامثتسسلا لجأا نم يلوغيف قلأات ىلع نهاري

 .سسفانملا عافد نم ىرسسيلا ةهجلا اهنم يناعت
ب.م.يرشسيإا

نامشض لجأا نم لتاقنشس»:يدنام
 «لبقملا مشسوملا ةيبوروأا ةكراششم
سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير عا˘فد م˘ج˘ن ،ي˘لود˘لا بعÓ˘لا يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع اد˘˘ب

ءاسسم هقيرف هل سضرعت يذلا بيخملا لداعتلا نم ءاتسسم ،ينابسسلا
52 ـلا ةلوجلا باسسحل (3‐3) اكرويام لاير هفيسض مامأا ،سسمأا لوأا

نم لاتقلا ىلع نومزاع هؤوÓمزو هنأا اددسشم ،ينابسسإلا يرودلا نم
مسسوملا يف ةيراقلا ةسسفانملل ةلهؤوملا زكارملا يف ناكم زجح لجأا
يف ءاقللا ةياهن بقع ،رسضخلل يروحملا عفادملا حسضوأاو.لبقملا
بلق نم انكمت ثيح ،ةياغلل نورثأاتم نحن» :ةيفحسص تاحيرسصت
اننأا مغر ليجسستلا نم نكمت سسفانملا نكل ،سسفانملا ىلع ةلواطلا
بجي ،زوفلا ىلع نيرداق انك» :عباتو ،«ءاقللا تايرجم ىلع انرطيسس
،«بعلملا ةيسضرأا قوف ءيسش لك انميدقت مغر ،راذعألا ىقلن ل نأا

هذهب نيرامÓيف وتينيب بعلم ىلع فادهأا ةثÓث يقلت» :فاسضأاو
،ةيقبتملا تايرابملا ىلع زيكرتلا نآلا انيلعو ،لوقعم ريغ ةقيرطلا
ل ةياهنلا ىتح لتاقنسسو كلذب موقنسس ،ةيبوروألا ةسسفانملا غولبل
 .«رخآا رايخ انمامأا دجوي

ب.م.يرشسيإا
 يدوعشسلا يرودلا نم91 ةلوجلا يف

حنميو يليÓب ىلع قوفتي ةكبد نب
 انيمث ازوف حتفلا هيدان

حتفلا هق˘ير˘ف ق˘با˘سسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘كبد ن˘ب نا˘ي˘ف˘سس دا˘ق
بعلم ىلع يلهألا يدان فيسضتسسملا ىلع ديدج زوف ىلإا يدوعسسلا
يرودلا ن˘م91 ةلوجلا تايرا˘ب˘م را˘طإا ي˘ف ،«ة˘ع˘سشم˘لا ةر˘هو˘ج˘لا»
.رفسصل فده ةجيتنب تهتنا يتلاو ،يدوعسسلا

ةارابملا يف ديحولا فدهلا قباسسلا رئازجلا ةيدولوم مجاهم عقوو
ةي˘سسار˘ب ،لوألا طو˘سشل˘ل ي˘فا˘سضإلا تقو˘لا ن˘م1+54 ةقي˘قد˘لا ي˘ف
ىرخأا ةهج نم ،ميليسسملا يلهألا سسراح كابسش يف اهنكسسا ةمكحم
تاحيرسصت يف يلهألا يدانو يرئازجلا مجنلا يليÓب فسسوي دكأا
نأا ،«يقارلا» اهب ينم يتلا ةراسسخلا بقع مÓعإلا لئاسسول اهب ىلدأا
،سصرفلا نم ديدعلا انعسضأا»: لاقو ةراسسخلا قحتسسي نكي مل هقيرف
 .«بعلملا يف زكرن نأا بجي نيبعÓك نحنو لجسسن مل ظحلا ءوسسلو

ز.صس
 يناثلا فدهلا يف ببشست لتاق اطخل هباكترا دعب

 ةيئانثب زتيم ةراشسخ يف ببشستي اجديكوأا
زتيم يدانو يرئازجلا يلودلا سسراحلا اجديكوا ردنسسكلا بكترأا

يدانب هقيرف تعمج يتلا ةارابملا يف ،فده يف ببسست احداف اطخ
تهتنا يت˘لاو ،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘م62 ةلو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف نو˘ي˘ل
ةلواحم دعب أاطخلا ىتاو.رفسصل نيفده ةجيتنب فيسضلا حلاسصل

لدبلا تقولا يف موجهلا يف هئÓمز ةدعاسسم رسضخلا نيرع سسراح
راوع ماسسح لغتسسيل ةغراف كابسشلا اكرات ،ةفكلا ليدعتل عئاسضلا

يناثلا فدهلا فيسضيو ةفطاخ ةمجه لÓخ نم ةسصرفلا نويل بعل
دمجت اميف ،73 ديسصرب6 زكرملل زفقيو نيمث زوفب دوعيو ،هقيرفل
 .بيترتلا نم51 زكرملا يف82 ةطقنلا يف زتيم ديسصر

ب.م.يرشسيإا

4762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا0202 يرفيف32دحألاةصضايرلا

 ايقيرفإا يف ةركلا نع ةلماشش ةرظن كلمي هنأا دكأا

رهقي ل تاب يشضاملب ةدايقب يرئاز÷ا بختنŸا : وكفاردز
 «ناكلا» ـل لهأاتلاو ةأاجافŸا قلخ لواحنشسو

 طغشضلا ت– بعل يأا عشضي Òبك قيرفل بعللا نأا دكأا

 نÓيŸا سصيمق لمحب هتيقحأا تبثأا رشصان نب :يدراكأا
بختنملا ناديم طسسو رسصان نب ليعامسسإا ،يلوبميإل يسضايرلا ريدملا يدراكأا ورتييب قدغأا

ةليكسشت يف هسسفن سضرف نم ريخألا نكمت امدعب ،حيدملاو ءانثلاب ،نÓيم يدان مجن ،ينطولا
.يلويب ونافيتسس يلاطيإلا بردملا ةبيكرت يف ةيسساسسأا ةعطق تابو «يدرابمللا» يدانلا

سسأاك يف بعل لسضفأا اهجهتنا يتلا ةقيرطلا نع ،يلوبميأا يدانل يسضايرلا ريدملا ثدحتو
وتوت» عقومل تاحيرسصت يف لاقو ،نÓيملا ةليكسشت يف هسسفن سضرفل ،9102 ايقيرفإا ممأا

رسصان نب نكل ،طغسضلا تحت بعل يأا عسضي نÓيمك ريبك قيرفل بعللا» :«بيو وتاكريم
حجن ام وهو ،هدوجو سضرف نم هنكم يذلا رمألا ،هداهتجا لÓخ نم ،رمألا اذه زواجت نم نكمت
كلتمي هنا عيمجلل دكأاو ،رخآل ءاقل نم قلأاتي رسصان نب »:همÓك متخو ،«مسسوملا اذه هقيقحت يف
 .«ريبك قيرف عم قلأاتلا لجأا نم ةمزÓلا تÓهؤوملا

ب.م.يرشسيإا

92 تشسيرب مامأا ةمشساح ةريرمت حنمو افده لجشس

 هيدقتنم ىلع دريو سسين عم قلأاتلا لشصاوي سسانو
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سشتيزوراغو˘ل و˘كفاردز اد˘ب
بخ˘ت˘ن˘م˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

هيبعل ةدايقل ازهاج ،يوبابميز
لÓخ ةد˘ي˘ج ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ي˘ت˘لا ة˘جودز˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي˘˘سس
راطإا يف ايقيرفإا لطب ينطولا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘سصت
احسضوم ،نوريما˘كلا˘ب1202
ةريغسصو ةريبك لك فرعي هنا

 .«ءارحسصلا يبراحم»ـب ةقلعتم
ةرك نع ةلماسش ةرظن كلمأا»

 «ةيرئازجلاو ةيقيرفإلا مدقلا
د˘˘˘˘كأا ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

عÓطا ىلع هّنأا سشتيزوراغول
اميف ةريبكو ةريغسص لك ىلع
يف ،يوبابميز بختنم سصخي
ة˘˘عاذإÓ˘˘˘ل سسمأا ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ةبرجت تسضخ د˘ق˘ل» :ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نآلا انأاو ،نادوسسلا بختنم عم
ةركلا نع ةلماسش ةرظن كلما
ةركلا نعو ،ءارمسسلا ةراقلا يف
:ع˘با˘تو ،«سصخألا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ن˘م تلا˘سصتا تي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ق˘˘ل»
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘فاوو ،يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘˘يز
كل˘م˘ي ا˘ن˘ه بع˘سشلا ..سضر˘˘ع˘˘لا
نو˘فر˘ع˘˘ي م˘˘هو ،ةد˘˘ي˘˘ج ةر˘˘ظ˘˘ن
سسي˘ل بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘كل ،ةر˘˘كلا
ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م سسكع ،يو˘ق˘لا˘˘ب
بختن˘م˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف لا˘ح˘لا
،يبر˘غ˘م˘لا ى˘ت˘ح وأا ير˘ئاز˘ج˘لا
نا˘ب˘سش ن˘ي˘ب˘عل كل˘م˘ن ا˘ن˘˘ن˘˘كل
لكسشب رسضحن نحنو ءايوقأاو

نم ةمدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل د˘ّي˘ج
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘سصت
كلذ˘ك ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
 .«رطق لايدنوم تايرابمل

يوق يرئاز÷ا بختنŸا»
قيقحتل ىعشسنو ةياغلل

 «ةأاجافŸا
ىلع لوألا لجرلا جرعو اذه

بختنمل ةينفلا ةسضراعلا سسأار
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ،يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز
هلابسشأاو هرظتنت يتلا ةبعسصلا

،ايق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ه˘جاو˘م د˘ن˘ع
مدقلا ةرك» :ددسصلا اذهب لاقو
ىلع نحن ،ةقيقد امولع تسسيل
،ايوق ابختنم هجاونسس اننأا ةيارد
ا˘ن˘ن˘كل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م ار˘ي˘ب˘كو
لجا نم انعسسو يف ام لمعنسس
زو˘ف˘لاو ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نأا حي˘ح˘سص ،ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا˘ب

لوألا ل˘ث˘م˘˘م˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م يأا˘ب زو˘ف˘ل˘ل يو˘ق˘لاو
زوفلا وه ليلد ربكأاو ةيقيرفإا
،9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘كب
ر˘ي˘˘ب˘˘كلا ءادألا د˘˘ها˘˘سش ل˘˘كلاو
 .«زرحم ءÓمز همدق يذلا

‘ رشصحنت انتمهم»
نع ةديج ةروشص Ëدقت

 «يوبابÁز ‘ ةركلا
هنأا سشتيزوراغول دكأاو اذه

ةليمج ةروسص م˘يد˘ق˘ت˘ل ى˘ع˘سسي
،ة˘يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘ع
نوكت نل ةمهملا نأاو اميسسل
بختنم ةهجاوم لظ يف ةلهسس
:لاقو ،ةياغلل يوقلا يرئازجلا
ميدقت ي˘ف ر˘سصح˘ن˘ت ا˘ن˘ت˘م˘ه˘م»

ةر˘˘˘كلا ن˘˘˘ع ةّد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ةرو˘˘˘˘سص
ام لمعنسس اذلو ،ة˘يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا
ةيوق ةارابم ميدقتل انعسسو يف

ةركل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ا˘ن˘مار˘ت˘حا م˘غر
ن˘ح˘˘ن» :ع˘˘با˘˘تو ،«ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةبعسص ةعوم˘ج˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘ن
تاءاقللاب زوفلا وه انفده نكل
 .«ناكلا ىلإا لهأاتلاو

بردم يشضاملب»
ةيشصخشش كلÒ..Áبك
رشضÿا نم لعجو ةيوق

 «رهقي ل ابختنم
دا˘˘˘˘سشأا ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘فو

ينطولا بخانلاب سشتيزوراغول
يف نكمت يذلا يسضاملب لامج
رسضخلا عسضو نم ريسصق تقو
،ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا را˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بردم يسضا˘م˘ل˘ب» :در˘ط˘ت˘سساو
،ةيوق ةي˘سصخ˘سش كل˘م˘ي ،ر˘ي˘ب˘ك
جيوتتلل رئازجلا هتدايق ليلدب
 .«9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب

م˘˘˘ج˘˘˘ن سسا˘˘˘نو مدا ق˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ت
هيدان عم ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،سسي˘˘˘ن
تسسيرب يدان اهيف فاسضتسسا

با˘سسح˘ل ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع92
تاسسفانم نم62   ـلا ةلوجلا
ي˘ت˘لاو ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
ي˘با˘ج˘يلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘˘نا
.ةكبسش لك يف نيفدهب

نأا لإا ر˘˘˘ث˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘غرو
ق˘لأا˘ت «ءار˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م»
،ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف تفل ل˘˘كسشب

ن˘يأا ،ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا كرا˘˘سش ثي˘˘ح
يف لوألا فدهلا ىلع مسصب
هريرمت مد˘ق˘ي˘ل32 ةق˘ي˘قد˘لا

يذلا غريبلود هليمزل ةمسساح
ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘˘ه˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس

طوسشلا رمع نم33 ةقيقدلا
ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا ردا˘غ˘˘ي˘˘ل ،لوألا
طو˘˘سشلا ن˘˘م07 ة˘ق˘ي˘قد˘لا
 .يناثلا

تاÒفشصت ت– جرخ
 ناجهتشسلا

ه˘مد˘ق يذ˘لا ءادألا م˘˘غرو
هنا لإا ،قباسسلا يلوبان بعل
تاريفاسص تحت ناديملا رداغ
ل˘م˘ح نأا د˘ع˘ب نا˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا
ر˘ث˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم را˘سصنألا
بب˘˘˘سسب ،ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘˘ل
تاركلا نم ديدعلا هعييسضت
هريرمت ىلع ارداق ناك يتلا
نم رطخلا ةعانسص ىتح وأا

،زوفلل هيدا˘ن ةدا˘ي˘قو ا˘ه˘لÓ˘خ

ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘سض ه˘˘نا لإا
ىلع رارسصإلا ببسسب ةجذاسس
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا م˘˘غر ة˘˘غوار˘˘م˘˘˘لا
رخآا قيرفلا ىطعأا ام ،ريرمتلا
ةارابملا ىلإا ةدوعلل ةسصرفلا

.نيمث لداعت قيقحتو
ل˘˘˘ج˘˘˘سس ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

بعل ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ب سسيرا˘˘˘˘ه
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
هروسضح92 تسسير˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب

ةليط بعل يذلاو ،يسساسسأاك
عم مهاسس امك ،ةارابملا رمع
ةارابملا ىلإا ةدوعلا يف هقيرف
جرا˘˘خ لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
ة˘ط˘ق˘ن˘ب ةدو˘˘ع˘˘لاو د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا
 .لداعتلا

ز.صس

ب.م.يرشسيإا
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باعلألا ةرودل اريشضحت
0202 ويكوطـب ةيبملوألا

بختنملا
يرئازجلا

يف تاجاردلل
7 ةدمل سصبرت
 لوبنطشساب مايأا
يرئازجلا بختنملا لخدي

رهسش نم52ـلا يف تاجاردلل
سصبر˘ت ي˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا ير˘ف˘ي˘˘ف
لو˘ب˘ن˘ط˘سسا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
سسرام2ـلا ةياغ ىلإا ،ةيكرتلا
يف ةكراسشملل ابسسحت مداقلا
ـب ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا با˘˘ع˘˘لألا ةرود

فسشكو.0202 و˘˘ي˘˘كو˘˘ط
نع ةبعل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا
،سصبرت ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا لو˘خد
ةزمح برد˘م˘لا ل˘غ˘ت˘سسا ثي˘ح
ةجردم ةيلود تاسسفانم ميكح
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا ة˘ما˘نزر ي˘˘ف
ةو˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ل ،تا˘جارد˘ل˘ل
مÓسسا ،نيسساي ةزمح نم لكل
نا˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،يرو˘˘سصن˘˘م
،يروسصنم ةزم˘ح ،يرو˘سصن˘م
د˘˘م˘˘ح˘˘مو يد˘˘ي˘˘ع˘˘سس م˘˘˘ي˘˘˘سسن
فر˘˘ع˘˘ي˘˘˘سسو اذ˘˘˘ه ،يد˘˘˘يزو˘˘˘ب
فسسوي يئانثلا بايغ سصبرتلا

،با˘ق˘ع˘ل ن˘يد˘لا ز˘عو ي˘ق˘ي˘˘قر
.امهيدان عم امهطابترل

ب.م.يرشسيإا
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تعر˘˘سش
ةيدجلا رومألا يف ةمسصاعلا

ي˘براد˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةره˘سس تع˘م˘ت˘جا ا˘ه˘نأا ى˘ت˘ح
،مويلا ةركلا ديعتسسو سسمأا

يف اهيبعل عسضو لجأا نم
ح˘˘م˘˘سست ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م فور˘˘˘ظ
نا˘م˘˘سضب ي˘˘ع˘˘ي˘˘بر ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل
امئاد ءاقبلاو ةثÓثلا طاقنلا
با˘ب˘سش د˘ئار˘لا ةدرا˘ط˘م ي˘˘ف
بسسحو اذ˘˘˘˘˘˘ه دادزو˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ب
تز˘ف˘ح د˘ق˘ف تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
تد˘˘كأاو .ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل ةرادإلا

03 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘˘هو نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
لا˘˘ع˘˘˘سش سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘فر
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا نو˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ي
. ريغ ل راسصتنلا

ةيزهاجلا دكؤوي زيغن
ةدوع ىلع نهاريو

نيباشصملا
د˘˘˘كأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ةبيت˘كلا نأا˘ب ز˘ي˘غ˘ن برد˘م˘لا

سصوغلا نود نم ايلآا ةزفحم
نأا ا˘م˘ب ة˘يدا˘م رو˘˘مأا يأا ي˘˘ف
ي˘ف بع˘ل˘ي ه˘ب˘سسح ي˘˘براد˘˘لا
لمعلاو زيكر˘ت˘لا˘ف ،ناد˘ي˘م˘لا
ا˘م و˘ه ناد˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف دا˘˘ج˘˘لا
نوقق˘ح˘ي ه˘لا˘ب˘سشا ل˘ع˘ج˘ي˘سس

هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا را˘˘سصت˘˘نلا
مامأا ربسصلا غرافب ةوانسشلا

رخآلا وه ى˘ع˘سسي˘سس سسفا˘ن˘م
ركذي ،همدخت ةجيتن طبسضل
ةي˘فا˘ع دا˘ع˘ت˘سسا برد˘م˘لا نأا
ةروسص ي˘ف هر˘سصا˘ن˘ع سضع˘ب

يويرف ىتحو يعيبرو وباج
ي˘˘˘هو لا˘˘˘ع˘˘˘سش سسرا˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
كسش نود نم يتلا قاروألا
ةوجر˘م˘لا ة˘فا˘سضإلا مد˘ق˘ت˘سس
. طوطخلا لكل

نم ليدب ل» :دوششح
يبرادلا يف راشصتنلا

«بقللا عارشص يف ءاقبلل
دئاقلا عم ثيدح انل ناك دقو
هئاقفر نأا دكأا ثيح ،دوسشح
يدحتلا عفر ى˘ل˘ع نو˘مزا˘ع
ر˘ب ى˘لإا يدا˘ن˘لا˘˘ب جور˘˘خ˘˘لاو
»:لا˘˘˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘مألا
فورظ يف ريسست انتاريسضحت

ةدا˘ع˘ت˘سسا ع˘م ة˘سصا˘خ ةد˘ي˘˘ج

امومع نيباسصملا ني˘ب˘عÓ˘لا
طاقنلا ل˘ي˘سصح˘ت فد˘ه˘ت˘سسن
سسفانتلا يقبت يتلا ثÓثلا
،ةلوط˘ب˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع د˘يد˘سش
ةر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘نا˘كملا نأا ا˘˘م˘˘ب
انلعجيسس يذ˘لا ر˘مألا ا˘ن˘يد˘ل
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘نو ز˘˘كر˘˘ن
عبتتو ةراطسسو˘سسب ة˘حا˘طإلا

حمسسي اهدعب يباجيإا راوسشم
˘مدا˘ق ي˘ف سضا˘ف˘˘ت˘˘نلا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل
. ديعاوملا

صشامر ماششه

نويلم03 ـب اهيبعل زفحت «كارطانوشس»و يبرادلا ناهر بشسكل نوزهاج «ةوانششلا»

ةمشصاعلا ةيدولوم
«ةراطشسوشس» ةتغابمل نيباشصملا ةدوع ىلع نهاري زيغن

ةيدوعشسلا مامأا ةريششأاتلا بشسك ىلع نورشصيو نيطشسلف اوزواجت رشضخلا
ينطولا بختنملا

فرط نم ققحملا زوفلا دعب
02 ةئفل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ما ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
ءا˘ق˘فر ع˘˘فر ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
،مهتاحومط ف˘ق˘سس فو˘سصو˘ب

بسسك يف عيمجلا لمأاي ثيح
رود˘˘لا ى˘˘لا ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘هر
ةبوعسص نم م˘غر˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
يدوعسس سسفانم ماما ةمهملا
ط˘˘˘غ˘˘˘سض تح˘˘˘ت بع˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
وهو ،لهأاتلا لجا نم هريهامج
برد˘م˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘ملا
نا ى˘ل˘ع د˘˘كؤو˘˘ي ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
لجا ن˘م نو˘كي˘سس سضوا˘ف˘ت˘لا
طوغسضلا لك نا امب ةريسشأاتلا

ة˘سضور˘ف˘م نو˘كت˘˘سس ه˘˘ب˘˘سسح
. سسفانملا ىلع

لهؤويشس Òغ ل زوفلا
رشصم ةقفرب رشضÿا

تا˘با˘سسح ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘بو اذ˘˘ه
نيبلاطم ،ر˘سضخ˘لا˘ف دو˘ع˘سصلا
ام اذا ريغ ل زوفلا ةرورسضب
لبقملا رودلا ىلا لهأاتلا دارأا

نم ةحلم ةبغرلا ناو ةسصاخ
ي˘قورز فاد˘ه˘لا ءا˘ق˘فر فر˘ط
جورخ˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘ما˘ط˘لا

،ةيبرعلا ةسسفانملا يف اركبم
اهب متخ يتلا ةروسصلا نأا ركذي
ماما هئاقل ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

هلوادت ينيطسسلفلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةر˘˘كلا قا˘˘سشع ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ةرو˘سصلا نا ى˘ل˘˘ع او˘˘ع˘˘م˘˘جأاو
ةجيتن يأا ن˘م م˘ها ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
ناو اميسسل ةلباقملا اهيلا تلآا

ينيطسسلفلا بعسشلا هيناعي ام
ىتح تلعج ةرهاق فورظ نم
ل˘ما˘كب ل˘˘ح˘˘ي ل بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

. هرسصانع
فوشصوبل ةلم÷اب حئاشصن

موجنل ثدح ام يدافتل
هوقبشس نيرخآا

تب˘˘لا˘˘ط ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةرور˘˘سض فو˘˘سصو˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا
سضرألا ي˘˘˘ف ل˘˘˘جرلا ع˘˘˘˘سضو
ةد˘ئاز˘لا تا˘فر˘سصت˘لا يدا˘˘ف˘˘تو
،هحلاسص ريغ يف تحسضأا يتلا
ريخألاو لوألا فدهلا نا امب
دو˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
اذه ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ى˘لا لو˘سصو˘ل˘ل
ناك ام ىلا نيللحملا داع دقو
ناك قباسسلا يف نيبعل همدقي
موجن اونوكيل مهحسشري لكلا
فار˘˘ت˘˘حلاو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يبقعلا ةروسص ي˘ف ي˘جرا˘خ˘لا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلاو يرو˘˘˘سصن˘˘˘مو
. ةراهملا باحسصأا

صشامر ماششه

ةمشصاعلا داحتا

ةبر˘سض دا˘ح˘تلا ةر˘سسأا تق˘ل˘ت
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘جو˘˘˘م
،تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا

نم لك سضرعت نأاو اميسسل
اذكو سصو˘ي˘ح˘مو سشو˘ما˘مز
تا˘با˘سصإا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘ب
نم فوختلا ل˘ع˘ج ة˘توا˘ف˘ت˘م
،ءاقللا نع امهبايغ ةيناكمإا
م˘قا˘ط˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ن˘م ن˘مز˘لا عرا˘سسي ي˘ب˘˘ط˘˘لا
ةسصاخ يثÓثلا زيهجت لجأا

ري˘ث˘كلا م˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م ه˘نأاو
ى˘ع˘سست ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ةجيتن لي˘سصح˘ت ى˘لا ةد˘ها˘ج
ءاقبلاب اه˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘با˘ج˘يإا
،ةعيلطلا ةبكوك نمسض امئاد

ادحاو ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ب
. مويدوبلا ىلا لوسصولا وهو
صضبنلا صسجت ةكرششلا

ةرادإلا نÓعإا لبق
ةديدجلا

ل˘سصاو˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
TROPRES«» ةرادإا

عم ةيرسس تاعامتجا طبسض
قيرفلاب ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م˘لا سضع˘ب
ةيلج ةبيكرت نيوكت لجا نم
رب ىلإا قيرفلا ةدايقب حمسست
ا˘ه˘فد˘ه نأاو ة˘˘سصا˘˘خ نا˘˘مألا
نم˘سض يدا˘ن˘لا ع˘سضو ى˘ق˘ب˘ي

ا˘م˘ي˘سسل ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ة˘ب˘كو˘˘ك
ق˘ير˘ف˘لا فد˘ه تدد˘ح ا˘ه˘نأاو

لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
لوسصولا ةيفيك نع ثحبلا
ينعي ام وهو مويدوبلا ىلا

ديدع نأا ركذي ،ةيراق ةبترم
اورسضح نيقباسسلا نيبعÓلا
ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ى˘˘لا

ةكرسشلا اسضر لين لمآا ىلع
ىلع ةياهنلا يف لوسصحلاو
. لمع بسصنم

نحن» :يريزد
زوفلل نوزهاج

 «يبرادلاب
حيرسصت انل ناك ،هتهج نم
د˘كا ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘ل˘˘ل
ةحرفلا لاخدا يف هتبغر هيف

دا˘ح˘تلا را˘سصنا بو˘ل˘˘ق ى˘˘لا
ه˘˘ب˘˘˘سسح ة˘˘˘جر˘˘˘ف˘˘˘لا نا ا˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘˘م˘˘˘سضم نو˘˘˘كت˘˘˘سس
ينقتلا نأا ركذي ،تاجردملا
انلقث لكب يمرلا انيلع»:لاق
يذلا زوفلا ليجسست لجا نم
ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سسي˘˘سس
ةسصاخ ةلوطبلا يف ةهجاولا

ليسصح˘ت ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا ناو
وهو مويدوبلا نمسض ةبترم
ةيراقلا ةكراسشملا ينعي ام
ا˘مو˘م˘ع ل˘ب˘ق˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ل˘كلاو نوز˘ها˘ج نو˘ب˘˘عÓ˘˘لا
دا˘ع˘سسإل يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر رر˘˘ق
.«ةراطسسوسس

صشامر ماششه

يبرادلا يدحت لبق نيباشصملا ةداعتشسل ىعشست «ةراطشسوشس»

ةنيطنسسق ةيدولوم هفيسض ءاسضيبلا نيع داحتا قيرف فيسضتسسي
ليذ ةيدنا نع رثكا داعتبÓل نيحماطلا ةيواسشلل ماه دج ءاقل يف
نوكت طوغسضلا لعج ام وهو ،طوقسسلاب نيددهملا بيترتلا

سضفر ثيح ،ةلباقملا لبقتسست يتلا ةيسضرألا سصوسصخب ةريبك
رقتسسي نأا لبق ةليلم نيع يف اهتجمرب عطاق لكسشب راسصنألا
ةيفيك نع كوملا وبعل ثحبيو اذه هيف لابقتسسلا ىلع قيرفلا
ىلع لمعلا لÓخ نم بيترتلا ةداير عارسص يف امئاد ءاقبلا
 . ةيباجيإا ةجيتن ليجسست

«عمطت ام اهدنع ام كوملاو طاقنلا ءاقبإل نوزهاج» :ليلب
ادهاج لمعيسس هقيرف نأا ،ليلب ءاسضيبلا نيع قيرف دئاق دكأا دقو
تاباسسح نع ايئاهن داعتبلا لجا نم زوفلا ةجيتن نامسض ىلع
اذه يف لاق دقو ءاقبلا نامسض ىقبي فدهلا نأاو ةسصاخ طوقسسلا
لكب ىعسسيسس سسفانم ماما ةمهملا ةبوعسص اديج يعن»:ددسصلا
نوقبطي هيبعل نأاو ةسصاخ ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلا قرطلا

ىلا انعفدي يذلا رمألا ،ةديج ةبيكرت نوكلتميو ةليمج ةرك
سضغب طاقنلا دسصح ىقبت ةيولوألا نأاو ةسصاخ مهألا قيقحت
«. هيف لبقتسسنسس يذلا بعلملا نع رظنلا

«انل رايدلا جراخ زوف لوأا قيقحت فدهتشسن» :يبيرعلب
زوف لوا قيقحت يف ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب برد˘م˘لا ل˘مأا˘ي ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نيع يف بعلتسس ةهجاوملا نأاو ةسصاخ ،رايدلا جراخ هقيرفل
رايدلا جراخ نوكتسس ةهجاوملا نأا ينعي ام وهو ةليلم
ىعسست هتبيتك لعج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘ملا ،ن˘ي˘فر˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
امئاد ءاقبلا يف يدانلا ظوظح يقبت يتلا طاقنلا طبسضل

لمعلاو زيكرتلا انيلع»:لاق دقو ةمدقملا نم ةبرقم ىلع
اهكرتيسس يتلا تاغارفلاو سسفانملا تاوفه لÓغتسسا ىلع
قيرفلل زوف لوا سصانتقا لجا نم ماملا ىلا عافدنلا دنع
.« كلذ لجا نم ةدراو ةيناكملا لك ناو ةسصاخ

صشامر ماششه

مسسق بيترت ةرادسص يف ديرغتلا كيرافوب دادو قيرف لسصاوي
ىلع ةلماك ةيثÓثب رخآا ازوف فاسضأا ثيح ،طسسولا ةهج ةاوهلا

نود نم22 ءاقللا يف هسسفن عسضي هلعج ةليسسملا قافو باسسح
ىلع نودكؤوي ةلجوب نايفسس لابسشا لعج يذلا رملا وهو مازهنا

سضرعت˘لا نود طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘سصحو ق˘لأا˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
ىلع ةرداق ةيرث ةليكسشت كلتمي قيرفلا ناو ةسصاخ ةراسسخلل
عفر ىقبي ايلاح فدهلا ناو اميسسل ةلوطبلا يف اديعب باهذلا
. ةدايرلا نامسض لجا نم نيقحÓملا برقأا نع قرافلا

دوعشصلل نيحششرملا دحأا باشسح ىلع هقيرف زوف نمث ةلجوب
دحا باسسح ىلع ريبكلا هقيرف زوف ةلجوب بردملا نمثو اذه
تمدق ةبيت˘كلا ناو ة˘سصا˘خ ،ة˘ل˘ي˘سسم قا˘فو ة˘ح˘سشر˘م˘لا قر˘ف˘لا

نم يدانلا تبرق ةلماك ةيثÓثب زوفلاب تحمسس ةبيط تايوتسسم
سسأاكلا ةسسفان˘م ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘مأا˘ي يدا˘ن˘لا تل˘ع˘جو دو˘ع˘سصلا
ةهجاوملا ناو ةسصاخ ناهرلا بسسكب اهل حمسسي ديج لكسشب
ةركسسب يف ةركسسب داحتا ماما سسرام31 موي ىرجتسس ةلبقملا
يتلا ةسصرفلا يهو كيرافوب يف ةدوعلا ءاقل سضوخت نا لبق
. اهيف رامثتسسلا يف قيرفلا رييسست ىلع نومئاقلا بغري

صشامر ماششه
ةنيطنشسق ةيدولوم ‐ ءاشضيبلا نيع داحتا

ةنيابتم فادهأاب ريثم يبراد يف «كوملا»و ءاشضيبلا نيع

سسيمخ يدان باسسح ى˘ل˘ع ا˘ب˘ع˘سص ازو˘ف ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح
رثكا برقتلاب ةياهنلا يف دئارلل حمسس ،در نود فده عقاوب ةنسشخلا

فدهلا نامسض ىلع رارسصإلا لازي ل ثيح ،ةعيلطلا ةبكوك نم
ديدع سشيعي لازي ل دئارلا نأا ركذي ،ةيرومأاملا ةبوعسص مغر
ةيحنتب ماق قيرفلا ناو ةسصاخ ةينفلا ىتحو ةيلاملا لكاسشملا
يف قيرفلا داق نيا ةريخألا تاعاسسلا يف يسسيمح نييعتو بردملا
عم دعب هدقاعت خسسفي مل هنا امب تاجردملا نم ةريخألا ةهجاوملا
. ةاوهلا مسسقل ةيقرسشلا ةهجلا نم ةلسشنخ داحتا قيرف

دوعشصلا ةقروب رفظلا ىلع ريبك رارشصإا
دوعسصلا قيقحت يف ةبقلا دئار راسصنأا لمأاي ،هتاذ قايسسلا يف
بردملا عم ةرادإلا هب تماق يذلا يعونلا ميعدتلا عم ةسصاخ
دوعسصلا ه˘ل ق˘ب˘سس ه˘نا ا˘م˘ب اد˘ي˘ج تي˘ب˘لا فر˘ع˘ي يذ˘لاو ي˘سسي˘م˘ح
،تامولعملا بسسحو ثيح ءاعبرألا لما قيرفب يسضاملا مسسوملا
ةبرجت نم كلمي ام لك حنمب راسصنألاو نيلوؤوسسملا دعو ريخألاف
قراف ناو ةسصاخ يناثلا مسسقلا ةريظح ىلا هتداعاو دئارلا ةمدخل
رملا ،طقف نيتطقن ىقبي ةسسداسسلا ةبترملا بحاسص نع طاقنلا
. قمر رخآا ىلإا سسفانتلاب ةبقلل حمسسي نا هنأاسش نم يذلا

صشامر ماششه

ةبقلا دئار
دوعشصلا فده ىلع دكؤوي يشسيمحو اهنزاوت ديعتشست ةبقلا

كيرافوب دادو

ةراشسخ نود نم ءاقل22 ـب ةرادشصلا يف درغت كيرافوب



ةــــنصصرق

ةبيرغ ةقيرطب زرحم ئنهي وينيدنانريف
بعل ،يليزاربلا يلودلا وينيدنانريف انه
زرحم سضاير هلي˘مز ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
92ـلا دÓيم ديع ةبسسانمب رسضخلا مجن
مجن رسشنو ،يرفيف12 فداسص يذلاو
«ر˘ت˘يو˘ت˘لا» ى˘ل˘ع هد˘ير˘غ˘ت «نز˘ي˘ت˘ي˘˘سسلا»
سضاير ديعسس دÓيم ديع »:اهيف بتكو
ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا ل˘ك كل ى˘ن˘م˘تأا....زر˘ح˘˘م
مجن نأا رمألا يف بيرغلاو ،«كتريسسم
راوحل ويديفب هتديرغت قفرأا «يتيسسلا»
يدنيمو قباسسلا رتسسيل مجن نيب عمج
فرع يذلاو ،يتيسسلل يسسنرفلا ريهظلا

د˘ئا˘ق فر˘˘ط ن˘˘م دو˘˘سصق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ أا˘˘ط˘˘خ
وينيدنانريف ليحر هديكأات دعب ،رسضخلا

نأا نيح يف ،يلاحلا مسسوملا ةياهن عم
.رخأا مسسومل هدقع ددج ريخألا

«رايتشسيفلا» فيشض رشصان نب

ىلع افيسض يلاطيلا نÓيم يسس يأا يدان مجن ،بختنملا ناديم طسسو رسصان نب ليعامسسإا لزني
ثدحتلا اهيف متيسس يتلاو ،«رايتسسيفلا» ةسصح يف ،دغلا ةيسشع ةيسسنرفلا «يسس.مأا.رأا» تاونق
،يراقلا جاتلا لينل رسضخلا ةدايق يف مهاسس امدعب ،ايقيرفإا سسأاك يف رسضخلا مجن ةبرجت نع
.يلاطيلا نÓيم هيدان عم هقلأاتو ،ةرودلا يف بعل لسضفأا بقلب جيوتتلا اذكو

ةبوعشصب لهأات فشساخ
ودروب يف

ياد ن˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن بعل فار˘˘ت˘˘حا دا˘˘ك
ل يسسنرفلا ودروب ىلإا لقتنملا فسساخ
نم ةيرادإلا ءاطخألا سضعب ببسسب متي

ل˘خد˘ت˘ل نا˘ك ثي˘ح ،ه˘ق˘ير˘˘ف ةرادإا فر˘˘ط
يف لسضفلا ةداره سسارع ةطبارلا وسضع
ح˘ي˘ح˘سصت دا˘عأا ثي˘ح ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
ةداعإا لبق هقيرف ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو
قيرفل رهسشأا6 ـل هتراعإا رومأا طبسض
ةطبارلا ةقفرب ماتلا قيسسنتلا عم ودروب
.مدقلا ةركل ةيسسنرفلا

 جورخلا نمث عفد
ايقيرفإا لاطبأا دي ىلع

راوفيد توك بردم اراماك ميهاربإا  عفد
ممأا سسأاك نم ءاسصقإلا بقع ايلاغ نمثلا
ينطولا بختنملا دي ىلع9102 ايقيرفإا
ترر˘ق ا˘مد˘ع˘ب بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هراوسشمل دح عسضو ،ةيراوفيإلا ةيداحتلا

يئاهن عبر نم جورخلا ببسسب ةليفلا عم
يف سسمأا هنع تفسشك امبسسح ،ةقباسسملا
.يمسسر نايب

ائيشش رهظي مل فوشصوب
فاششتكلا ريخلبو

02 تحت ينطولا بختنملا وبعل كرتي مل
ةيبرعلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا لÓ˘خ اد˘ي˘ج ا˘عا˘ب˘ط˘نا ة˘ن˘سس
ورتسسيام˘لا نأا ى˘ت˘ح ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘ف ة˘ما˘ق˘م˘لا
ة˘ب˘ي˘ط د˘ج تا˘يو˘ت˘سسم مد˘ق يذ˘لاو فو˘سصو˘˘ب
نع ادج اديعب ىدب ،فيطسس قافو قيرف ةقفرب

لعج ام وهو ناديملا يف Óيقث ناكو هتاءاطع
يذلا ديحولا بعÓلا نأا ركذي ،هدقتني لكلا
عناسص دجن هبعك ولع دكأاو ةرودلا يف زرب
ولع دكأا يذلاو ريخلب دادزولب بابسش باعلأا

ة˘ب˘ي˘ط د˘ج تا˘يو˘ت˘سسم مد˘ق ثي˘ح ه˘تا˘يو˘ت˘سسم
ةطيرسش ريبك لبقتسسمب هل أابنتي لكلا تلعج
فر˘ط ن˘م يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل ة˘سصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
. امود كنارف يسسنرفلا

 ةيافلح
ةبوقعلا «سشوتابجعم»

ةبوقعلا يف نعطلا ةيافلح دهف سسيئرلا لسضف
تابوقع˘لا ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘سسم˘لا
ةثÓث ترقأا يتلاو ،ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا
ىلا لوخدلا اهلÓخ نم عنمي هقح يف رهسشا

ىلإا يدؤوملا قفنلا اذكو سسبÓملا رييغت فرغ
مكحلا ماهتا ةيفلخ ىلع كلذو ناديملا ةيسضرأا
رادأا يذ˘لاو دا˘سسف˘˘لاو ةو˘˘سشر˘˘لا˘˘ب ة˘˘سساو˘˘كو˘˘ب
ادكؤوم ،ةنيطنسسق بابسش مامأا هقيرف ةهجاوم
يف مكحلا ءاطخا ةجيتن ناك هنع ثدحت ام نأاب
.لوألا طوسشلا

qarsana@essalamonline.com
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بورخلا يف لابقتشسلا ديرت «يشس.سسا.يشسلا»
تمدقت يذلا بلطلا دعب
با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سش ةرادإا ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ةطبارلا ىلإا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ر˘ي˘ي˘غ˘ت نأا˘سشب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ن˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا ة˘ه˘˘جو
،بورخلا ى˘لإا يوÓ˘م˘ح
ربخ˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا لواد˘ت
اورسصأا ثيح مهنيب اميف
ة˘ق˘فاو˘م ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
ىلع ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا
يوÓمح نأا امب بلطلا
بع˘ل˘لا بع˘سص ى˘ح˘˘سضأا
رثكأاف رثكأا راسسملا حيحسصتب مهلؤوافت نع رفانسسلا ربعو اذه اريثك تءاسس ةيسضرألا نأا امب هيف
نأا ركذي ،ةارابملا ديسستو بعللا ءانب ىلع اريثك مهدعاسست ينادمح دباع ةيسضرأا نأا امب
. ةرقم مجن مامأا ةلبقملا ةلوجلا نم اءدب هيف لابقتسسلا يف قÓطنلا اونمت نيبعÓلا
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روليد ةيناشسنإا
يدنا اهب ماق ةليمج ةتفل يف
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا رو˘˘ل˘˘˘يد
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط˘ل ه˘تد˘نا˘سسم˘˘ب
يناعي يذلا ،تاونسس9 رمعلا

دده يذلاو مزقتلا سضرم نم
نم اعرذ قاذ نأا دعب راحتنلاب
،هتلاح ببسسب يظفللا سشرحتلا

بت˘ك هد˘ير˘غ˘ت˘ب رو˘ل˘يد ق˘ل˘عو
ن˘كل ه˘ت˘ما˘ق˘ب ر˘ي˘سصق »: ا˘ه˘ي˘ف
يف»: فيسضي˘ل «ه˘حور˘ب ر˘ي˘ب˘ك
اذه ةوقو بحلا دهاسشن ويديفلا
اذ˘ه˘ل ةو˘ق˘لا ى˘ن˘م˘تأا ،ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
.«تاو˘ن˘سس ع˘سست˘لا وذ ي˘ت˘˘ف˘˘لا

انيكسس بلطيو ،ايكاب وهو همآا عم هل ويديف راسشتنا دعب ،اعسساو انماسضت لفطلا ةلاح تدسشو
.هتلاح ببسسب هتسسردم يف ةحراج ظافلأاو ءازهتسسا نم هل سضرعت امل رحتنيل همأا نم
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ةششخبÔف مامأا يبرادلا ‘ ةشصاخ ةمهÃ ›وغيف فّلكي ÒËت^
«لبقŸا مشسوŸا ةيبوروأا ةكراششم نامشض لجأا نم لتاقنشس»:يدنام^

رشصان نب :يدراكأا
لمحب هتيقحأا تبثأا

نÓيŸا سصيمق

ةداعتشسل ىعشست «ةراطشسوشس»
يبرادلا يد– لبق ÚباشصŸا

 كيرافوب دادو ةمشصاعلا ةيدولوم ةمشصاعلا دا–ا
 «ةراطشسوشس» ةتغابمل نيباشصملا ةدوع ىلع نهاري زيغن

بشسكل نوزهاج «ةوانششلا»
«كارطانوشس»و يبرادلا ناهر

نويلم03 ـب اهيبعل زفحت

ةرادشصلا يف درغت كيرافوب
ةراشسخ نود نم ءاقل22 ـب

 طغشضلا تحت بعل يأا عشضي ريبك قيرفل بعللا نأا دكأا
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 ايقيرفإا يف ةركلا نع ةلماشش ةرظن كلمي هنأا دكأا

ةدايقب يرئاز÷ا بختنŸا : وكفاردز
قلخ لواحنشسو رهقي ل تاب يشضاملب

 «ناكلا» ـل لهأاتلاو ةأاجافŸا

ةدايقب يرئاز÷ا بختنŸا :وكفاردز
قلخ لواحنشسو رهقي ل تاب يشضاملب

 «ناكلا» ـل لهأاتلاو ةأاجافŸا


