
يتيديلقت نيتلبنق ريمدت
ةـــيدملاب عـــنسصلا

 عــــيمج قـــــلغ
ةـمسصاعلا لخادـم
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ةليط ايموي نيتعاسس رادقمب
يراجلا عوبسسأ’ا

فلتخم قيرط نع اهليوحت مت
ةيسسامولبيدلا تايلثمملا

ةيكÓهتسس’ا داوملا صضعب يف راعسسأ’ا عافترا
ةيذحأ’او ةسسبلأ’او ةيعانسصلاو

رئازجلا يف مخسضتلا ةبسسن ةئاملاب1.2
يسضاملا ناوج ةياهن يونسس سساسسأا ىلع

40 صص

راطنق ةبارق زجحو تاردخم راجت7 ـب ةحاطإ’ا
ةدكيكسسو ناسسملتب جلاعم فيك

ريغ نينطاوملا ةدئافل ةلقنتم ةيرطيب قرف
حباذملل هجوتلا ىلع نيرداقلا

صصخر نولمحي يذلا صصاخسشأ’ا ينثتسسي رارقلا
ةيئانثتسسا لقنت

30 صص

ثحبلاو يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا
د˘يد˘م˘ت تا˘ب˘ل˘ط ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع ،ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
نيوكتلا جمارب راطإا يف نيحونمملا

ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘˘تو ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا تا˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م ق˘ير˘ط ن˘ع اذ˘كو ،جرا˘خ˘لا˘ب
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.نيينعملل اهغيلبتل ةيلسصأ’ا

ةسساردلا فقوت مغر ثلاثلا لسصفلا تاقحتسسم عفد ىلع ءايلوألا تمغرأا ةسصاخ سسرادم عم قيقحتلا
30 صصةيجوغاديب ريغو ةيفسسعت ةيراجت ةسسرامم رمأ’ا اتربتعا ةراجتلاو ةيبرتلا اترازو

لمعلا تاعاسس ديدمت
ربع ديربلا زكارم يف

ينطولا بارتلا

نع فسشكت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةدئافل حنملا ديدمت تابلط جئاتن

جراخلاب ةبلطلاو ةذتاسسألا

40صص

40 صص

يمدختسسمو Úفظوملل «انوروك» ةحنم فرسص
ةــيلبق ةـــــباقر نود يـــمومعلا عاـــطقلا

نيدجاوتŸا لكو سضيبألا سشيجلل ةيولوألا^
ءابولا اذه ةهجاوŸ ¤وألا فوفسصلا ‘

›اŸا بقارŸا ةÒسشأات نود اهعفدل رسضخأ’ا ءوسضلا تطعأا ةيلاŸا ةرازو

سسأار نييÓم5
ةزهاج ةيسشاملا نم

ىحسضألا ديعلايرطيب

يلامجإاو ءافسش ةلاح593 ليجسست
88081 ىلإا لسصي نيفاعتملا

ةباسصإا395و تايفو9
«انوروك» ـب ةديدج

رئازجلا يف
30 صص

لوأ’ا يسسادسسلا باسستح’ تعد
02 نم9 لاقتنا لدعمب

ةطبارلا تاحرتقم هذه
نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا

يعماجلا مسسوملا ذاقنإل
40 صص

30صص

40صص



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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
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
! .. اهلاح ىلع نامقل راد

يلحملا عراششلا طخشس تراثأا دهاششم يف
ةعششأا تحت لافطأا ،نطولا عوبر لج ربع
ءام و˘لد ءارو نو˘ث˘ه˘ل˘ي ة˘قرا˘ح˘لا سسم˘ششلا
زع يف ،تاجاحلا سضعبو سشطعلا دشسل
سشطعلا «انوروك» ةمزأا زع يفو فيشصلا
تايدلبلا نم ديدعلا يف نينطاوم رشصاحي
بجاو نكل ،اهلك اهركذ انعشسي ل اهترثكل

قطانم نمشض ةجردم اهنأا زربن نأا انيلع
لفكتلا˘ب ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ر˘مأا ي˘ت˘لا ل˘ظ˘لا
ريزولاو سسيئرلا رماوأا ،اهناكشسب لماششلا
،رهششأا ذنم تهجو ددشصلا اذه يف لوألا
ءيشش ل اهلاح ىلع نامقل راد مويلا ىلإا
.نوناعي لظلا قطانم ناكشسو ريغت

هب ابحرم افيسض ديعسسلا ناك امدنع

،5102 ماع ىلإا دوعت ةشصقلا هذه عئاقو
ن˘م نار˘هو ة˘يلو و˘لوؤو˘شسم م˘ل˘ع ا˘مد˘ن˘˘ع
،ةقيلفتوب ديعشسلا نأاب ادج ةشصاخ رداشصم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ق˘ي˘ق˘ششو را˘˘ششت˘˘شسم
يف ةيلولا ةمشصاع ىلإا لشصو ،قباشسلا

،ةرخاف تارا˘ي˘شس3 ا˘ه˘ن˘ي˘ح م˘شض بكو˘˘م
ةيلولا يلاو ،نÓعز ينغلا دبع رفنتشسا

ةماقإا ناكم نع ثحبلل هشسيشساوج ،اهنيح
لواحي وهو Óماك اموي ىشضقو ،ديعشسلا
نارهو يف ةقيلفتوب براقأا عم لشصاوتلا
مودق ببشس نع ثحبلل ،ةرتفلا كلت يف
برغ˘لا ة˘م˘شصا˘ع ى˘لإا «ر˘ي˘ب˘كلا» ف˘ي˘شضلا
هابتنا تراثأا يلاولا ثحب ةيلمع ،يرئازجلا
ا˘ب˘شضغ بشضغ يذ˘لا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘˘شس
ادد˘ه˘م نار˘هو ي˘˘لاو˘˘ب  ل˘˘شصتاو ،اد˘˘يد˘˘شش
،هنع ثحبلل  ةدوعلا ةبغم نم هايإا ادعوتمو
.طقف ةحارتشسÓل ءاج هنأا ادكؤوم

نويراحتنإا
 رئازجلا نوددهي

ةماقإا دÓبلا يف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘ن˘م م˘غر
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت بتا˘˘كم ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب تر˘˘˘مأاو سسار˘˘˘عألا

راطإا يف تايدلبلاب جاوزلا دوقع جارختشساو
ي˘ششف˘ت ن˘م د˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا تاءار˘˘جإلا
«نييراحتنإا» عنمي مل كلذ نأا ّلإا ،«انوروك»
جر˘ه ،نا˘ت˘خ˘لا تÓ˘ف˘حو سسار˘عألا ة˘ما˘قإا ن˘م
،تارايشس بكاوم ،«ةطيزو ةشصيه»و ،جرمو
ةاعارم نود كاكتحاو سصقرو ءانغو رهمجت

تابا˘شصإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو ،ة˘يا˘قو˘لا طور˘شش ى˘ندأل
لاحلا ةعيب˘ط˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا ط˘شسو تار˘ششع˘لا˘ب
.ىرخألا تاباشصإلا تائم اهنع مجنيشس

! .. بلعثلاو ريملا

قباشسلا ةرونب ةيدلب ريم فراعم سضعب لوقي
يخيراتلا رشصقلا يف ميقملا ،ةيادرغ ةيلو يف
مونلا نأا ،ةيلحملا ةعامجلا تاذب «نجزآا تآا»
ه˘ي˘ن˘ي˘ع سضم˘غأا نإاو ،ي˘ن˘ع˘م˘لا نو˘˘ف˘˘ج قرا˘˘ف
ةيدلبلا عولشض ببشسب ،سسيباوك ىلع وحشصي
ريثم ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرا˘نإا عور˘ششم ي˘ف هد˘ه˘ع ي˘ف
ريبك قباشس لوؤوشسم نبإا هيلع لشصح لدجلل

ةلاد˘ع˘ل˘ل بو˘ل˘ط˘م سصخ˘شش ن˘م ل˘خد˘ت˘ب ،اد˘ج
،«بلعثلا» ىعدي  لايتحلاو بشصنلا ةمهتب
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م ه˘ت˘ي˘ششا˘حو ق˘با˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘م˘˘لا
فلم يف ن˘ي˘ع˘لا˘شضلا ن˘ي˘ق˘با˘شسلاو ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا
نوماني ةريبك بعر ةلاح نوششيعي ،اذه داشسفلا

.«مداق لجنملا» ةرابع عقو ىلع نوظقيتشسيو

qarsana@essalamonline.com
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؟.. محفلا ايفام فقوي نم
ةلي˘ط ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ج ا˘م˘ك
ـب فرعي ام ،ةيشضاملا تاونشسلا
اهطاششن فثكت «مح˘ف˘لا ا˘ي˘فا˘م»
،كرابملا ىح˘شضألا د˘ي˘ع ل˘ي˘ب˘ق
.. «نيمرجم» دينجت متي ثيح
ي˘م˘يد˘ع»و «ن˘ي˘مر˘˘ج˘˘م» م˘˘ع˘˘ن
،تقو˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف «ر˘˘ي˘˘م˘˘شضلا
نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا مار˘˘شضإا˘˘ب نو˘˘مد˘˘ق˘˘˘ي
،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘با˘˘غ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا د˘ع˘ب او˘مو˘ق˘ي˘ل
يأا اهتاف˘ل˘خ˘م ع˘م˘ج˘ب ا˘ه˘ئا˘ف˘طإا
دنع هتدوج دادزت يذلا محفلا
نأا ىلع ،مايأل بارتلا يف هكرت
لÓخ ةعفتر˘م نا˘م˘ثأا˘ب هو˘ع˘ي˘ب˘ي
ا˘ه˘ي˘ف دادز˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
.ةداملا هذه ىلع بلطلا

 براحم ةحارتسسا
م˘ج˘ح سسكع˘ت ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع
اهدبكتي يتلا ةاناعملا
ربع سضي˘بألا سشي˘ج˘لا

نطولا عوبر فلتخم
سسور˘شضلا ه˘بر˘ح ي˘˘ف

،«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك» د˘˘˘˘˘شض
ةرو˘شصلا ي˘ف ر˘ها˘ظ˘لا
يف بيبطل انيديأا نيب
˘‐د˘ي˘فو˘ك» ة˘ح˘˘ل˘˘شصم
ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘˘ب «91
ةبجو لوانت˘ي ف˘ل˘ششلا
سضرألا ىل˘ع ءا˘ششع˘لا
لاقي ام لقأا موي دعب

ريطخو قاشش هنأا هنع
نأا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هجو يف ناك ينعملا

كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘˘ه
ه˘ل˘لا نا˘ك .. ةر˘ششا˘˘ب˘˘م
.مهنوع يف

! .. ةلود ءاكذ
نع مني هعون نم ديرف يكذ لح
،اه˘شسف˘ن ي˘ف ا˘ه˘ت˘ق˘ثو ة˘لود ةو˘ق
نع ناتشسكبزوأا ةموكح تنلعأا

يف حايشسلا بذجل ةئيرج ةطخ
ثي˘˘˘ح ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ة˘˘˘مزأا ز˘˘˘˘ع
ل˘˘˘˘˘˘كل رلود فلآا3 ع˘فد˘ت˘شس
ءابولاب هت˘با˘شصإا لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ن˘م
،اهيشضارأا ى˘ل˘ع م˘هد˘جاو˘ت ءا˘ن˘ثأا

تاءار˘˘جإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث˘˘˘ل كلذو
،ارخؤوم تشضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘مÓ˘شسلا

ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ذ˘ّف˘ن˘ت ي˘ت˘لاو
.ةيفارخ ةمارشصبو دÓبلا

! .. ءاردملا لك لو ريدم
،ةيمومع ةكرشش ماع ريدم ةجوز تيفوت
،مايأل هبشصن˘م ن˘ع ي˘ن˘ع˘م˘لا با˘غ ه˘ي˘ل˘عو
ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف دا˘˘ع يذ˘˘لا لوألا مو˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘فو
تاديشسو تايتف رو˘ه˘ظ˘ب أا˘جا˘ف˘ت ،ه˘ب˘شصن˘م
يف تاف˘ظو˘م ل˘شصألا ي˘ف ن˘ه تا˘جر˘ب˘ت˘م
ريدملل نه˘ن˘تا˘ف˘م را˘ه˘ظإا ن˘لوا˘ح ة˘كر˘ششلا
سسولجلا ملحب رفظلاو هئاوغإل نهنم ايعشس
غارف سضيوعتل يبهذلا سصفقلا يف هعم
عيمجلا أاجاف ريدملا نكل ،ةافوتملا هتجوز
«راودلا» نم ةديشس نم ةأاجف جوزت امدنع
تايتف˘لا لا˘مأا ا˘ب˘ي˘خ˘م ،ه˘شسأار ط˘ق˘شسم ن˘م
.تاعامطلا تاقلطملاو
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ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تقر˘˘بأا
ةير˘يد˘م˘لا اذ˘كو ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘ل˘ل
ءا˘ن˘مأا ،ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
،نييلاملا نيبقارملاو نئازخلا
12 ـلا يف ةخرؤو˘م ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

مقر لمحت يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
اه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ت ،5283
«91 ‐د˘ي˘فو˘ك» ةوÓ˘ع ع˘فد˘˘ب
هذهب ةينعملا تائ˘ف˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةلوادم طارتششا نود ةحنملا
˘ماز˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب وأا سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششؤو˘˘م
متي نأا ىلع ،يلاملا بقارملا
نيديف˘ت˘شسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق د˘يد˘ح˘ت
امدنع رييغت يأا ثادحإا نود
 .ةقفنلا ةيوشست متت

سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
ه˘ت˘شضر˘ف يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا
مازتللا راطإا يف ةيئانثتشسلا
معدب ةموكحلا هتمدق يذلا
ىلع رهشسلاو سضيبألا سشيجلا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
يبطلا كل˘شسلا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل

ةدنجملا كÓ˘شسألا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
،ةي˘ح˘شصلا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
ة˘ل˘م˘ج ن˘م˘شض جرد˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
تاءار˘˘˘˘جإلاو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘باد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
دارفألا سسمت يتلا ةيميعدتلا

يف نيدجاوتملا ني˘ف˘ظو˘م˘لاو
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ى˘لوألا فو˘ف˘شصلا

ءاج امل اقفو ،«انوروك» ءابو
ي˘ت˘لا ،ا˘ه˘تاذ ة˘ل˘شسار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
تائفلا نم ديدعلا نأا تزربأا

ةحنم˘لا هذ˘ه ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شست˘شس
اهماهم ءادأاب اهمازتلل رظنلاب
ي˘ح˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
كÓشسألا رارغ ىلع بعشصلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف˘ظو˘مو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
  .ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا

ةرازو ة˘جر˘خ تءا˘˘جو اذ˘˘ه
ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ،هذ˘ه ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ةحنملا هذه لوح تÓشسارم
،تارادإلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م

ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف ر˘شسف˘ت˘شست
ةيئانث˘ت˘شسلا ة˘ح˘ن˘م˘لا فر˘شص
«91˘‐ د˘ي˘فو˘ك» ـب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘جاردإاو
تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.ةيحشصلا

›اŸا بقارŸا ةÒسشأات نود اهعفدل رسضخأ’ا ءوسضلا تطعأا ةيلاŸا ةرازو

عاطقلا يمدختسسمو Úفظوملل «انوروك» ةحنم فرسص
ةيلبق ةباقر نود يمومعلا

ح.نيدلا رمق

ةيحسصلا ةمزأ’ا هذه ‘ نيدنÛا يمومعلا عاطقلا يمدختسسمو Úفظوملل «انوروك» ةحنم عفدب ،ةيلاŸا ةرازو تسصخر
.اهيلع Òسشأاتلل ›اŸا بقارŸا ةقفاوŸ عوجرلا نود يأا ةيلبق ةباقر نود ،⁄اعلا لود لج رارغ ىلع دÓبلا اهب ر“ يتلا

ءافسش ةلاح593 ليجسست
لسصي نيفاعتملا يلامجإاو
88081 ىلإا

395و تايفو9
ـب ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انوروك»
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
،تايفو9 ةريخأ’ا ةعاسس
ـب ةديدج ةباسصإا395و
593 ءاسصحإا عم ،«انوروك»

فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح
لامج روتكدلا صسمأا هنع
يمسسرلا قطانلا ،راروف
يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل
.ءابولا

نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك
نيباسصملل لامجإ’ا ددعلا

غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
ةلجسسملا ماقرأ’ا ءوسض ىلع
ةعاسس42 ـلا لÓخ

،ةلاح75372 ،ةريخأ’ا
تايفولا يلامجإا لسصو اميف
زفق لباقملا يف ،5511 ىلإا
نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا
.88081 ىلإا

ـه.داوج
صصاخسشأ’ا ينثتسسي رارقلا
لقنت صصخر نولمحي يذلا
ةيئانثتسسا

لخادم عيمج قلغ
ةمسصاعلا
عيمج قلغ صسمأا ءاسسم مت
،ةمسصاعلا رئازجلا لخادم
تاءارجإ’ا قيبطت راطإا يف
عنمو ةحفاكمب ةسصاخلا
،«انوروك» صسوريف راسشتنا

ةيمسسرلا ةحفسصلا يف ءاجو
عقومل «كوبسسيافلا» ىلع
ةدايقل ةعباتلا «يقيرط»
اذه نأا ،ينطولا كردلا
صصاخسشأ’ا ينثتسسي رارقلا
لقنت صصخر نولمحي يذلا
.ةيئانثتسسا

ح.نيدلا رمق

ىلع ةيع˘م˘ج5362 دا˘م˘ت˘عا م˘˘ت
رهشش فرظ يف ينطولا ىوتشسملا
نم ديزأا نيب نم ةريخألا ةرتفلا يف
تعدوأا سسيشسأات بلط فلم0004
را˘طإا ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
يف ةدمتعملا ةديدج˘لا تÓ˘ي˘ه˘شست˘لا
روط اف˘ل˘م6731 ىقب˘يو ،لا˘ج˘م˘لا
143 فلم سضفر مت اميف ،ةشساردلا

،اهباحشصأل سضفرلا غيلبت مت ةيعمج
سسيئرل ةديدج˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا نأا ازر˘ب˘م
ةينبم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

.يندملا عمتجملا كارششإا ىلع
،نا˘˘˘شضمر˘˘˘ب ه˘˘˘يز˘˘˘ن ر˘˘˘˘ّكذو اذ˘˘˘˘ه

،ةيروهمجلا سسيئر ىدل راششتشسملا
ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب فلكملا
تاحيرشصت يف ،جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يرواششت ءاقل لÓخ اهب ىلدأا ةيفحشص
ةكرحلا نع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب سسمأا ه˘ع˘م˘ج
دمحم» تايقافتلا زكرمب ةيوعمجلا
سصيلقت رارقب ،نارهو يف «دمحأا نب
دامتعا تاب˘ل˘ط تا˘ف˘ل˘م ة˘شسارد ةد˘م
هتذختا يذلا مايأا01 ىلإا تايعمجلا

ناو˘ج ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘˘ه˘˘شستو طرا˘˘ف˘˘لا
اقئاع لكششت تناك يتلا تاءارجإلا
.تايعمجلا دامتعا مامأا قباشسلا يف

ةبراقملا نأا ،ثدحتملا زربأا امك
ةينبم ،ةيروهمجلا سسي˘ئر˘ل ةد˘يد˘ج˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ةرا˘˘ششت˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
نوكيشس دا˘م˘ت˘علا نأا ا˘م˘بو» دد˘شصلا

يأار نإا˘ف ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
،«امهم نوكيشس ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

اهشسفن يه ةلودلا فادهأا» فاشضأاو

كلذ˘لو ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا فاد˘˘هأا
عيمج ن˘ي˘ب ل˘ما˘كت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت بجو
لوؤوشسملا فدرأاو ،«ةلعافلا فارطألا
دادعإا يف نمكي ةلودلا رود» ،هتاذ
تا˘حر˘ت˘ق˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ق˘ير˘ط ة˘قرو
اهحرطت يتلا را˘كفألاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

عم اهميظنت بقترملا تاءاقللا لÓخ
يتلاو يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ىلع ريخألا يف اه˘ج˘ئا˘ت˘ن سضر˘ع˘ت˘شس
زر˘بأاو اذ˘ه ،«ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةدارإلا ر˘˘فو˘˘ت ،سسي˘˘ئر˘˘لا را˘˘˘ششت˘˘˘شسم
يندملا عمتجملا ميظنت˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ةمدخ ه˘ما˘ه˘مو ه˘ئادأا ل˘ي˘ع˘ف˘تو ر˘ث˘كأا
،ةلودلل ةماعلا تاشسايشسللو عمتجملل
˘مÓ˘ك كا˘ن˘ه نو˘كي ل ى˘ت˘˘ح» لا˘˘قو
هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف عر˘شش د˘ق˘ف ،ط˘ق˘ف
يناديم˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا˘ب ا˘ي˘ناد˘ي˘م ةدارإلا

ع˘شضو˘ب ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا تا˘ماز˘ت˘˘لل
ح˘˘˘لا˘˘˘شصل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شست تاءار˘˘˘جإا
نأاب ،ناشضمرب هيزن ركذو ،«تايعمجلا

رود ن˘˘م˘˘ث ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ةمزألا لÓخ ةشصاخ يندملا عمتجملا
ملاعلاو دÓبلا اهب رمت يتلا ةيئابولا
ثي˘ح» نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،هر˘شسأا˘˘ب
تايلاعف نم اهءانبأا رئازجلا تدجو
ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

يف ةلودلل نيدعاشسمو نينماشضتمو
اهل نوكيشس امك ..تانوعملا ليشصوت
لفكتلا جمانربل ةبشسنلاب ريبك رود
نم ةلودلا رظتنت ثيح ،لظلا قطانمب
ربع يباجيإلا دجاوتلا تايلاعفلا هذه
.«نطولا بارت لماك

ـه.داوج

ينطولا ىوتسسملا ىلع ةيعمج0062 نم رثكأا دامتعا نع نلعأا

سسيئرلل ةديدجلا ةبراقملا» :ناسضمرب هيزن
«يندملا عمتجملا كارسشإا ىلع ةينبم نوبت

ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تددشش
ى˘ل˘ع ،تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا ةرور˘شض
ةيلم˘ع˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ل˘شسل˘شسلا لÓ˘خ
يف ،ىحشضألا ديع ةبشسانمب رحنلا

ىلإا ةيعاد ،91‐ديفوك ةحئاج لظ
يدافتل ةمزÓلا تاطايتحلاب ديقتلا

سسيكلا سضرم ىودع راششتنا رطخ
.يئاملا

ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تب˘لا˘طو
ريبادتلا ةاعارمب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ،سسمأا
ةحئاج قايشس يف ةيفاشضإلا ةيئاقولا

ةلماكلا ةلشسلشسلا ربع91‐ديفوك
عيبلا ناكم نم اءدب ،رحنلا ةيلمعل
ديقتلاو ،ةي˘ح˘شضت˘لا مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا
نم دحلا رارغ ىلع ريبادتلا سضعبب
ي˘˘ف يرور˘˘شضلا ر˘˘ي˘˘غ كا˘˘كت˘˘حلا
˘مار˘ت˘˘حا ،ح˘˘بذ˘˘لاو ءار˘˘ششلا ن˘˘كا˘˘مأا
عانقلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا

لبق امهريهطت وأا نيديلا لشسغو
ة˘ي˘ح˘شضألا ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت يأا د˘˘ع˘˘بو
خ˘˘˘ف˘˘˘ن بن˘˘˘ج˘˘˘ت ،(فز˘˘˘ن ‐ سسم˘˘˘˘ل)
لÓخ م˘ف˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ح˘شضألا

ريبادت˘لا هذ˘ه ن˘مو .ح˘بذ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
عيبلا نكامأا ميقعتو فيظنت اشضيأا

تاودألا كلذ˘˘˘˘˘˘˘كو ح˘˘˘˘˘˘˘˘بذ˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
ليفاج ءام لامعتشساب ةمدختشسملا

نم ةعرج)1/01 ىلإا ففخم21
تاعرج90 لباقم21 ليفاج ءام
تايافنلا لك عمج عم ،(ءاملا نم
سصلختلاو ءاملل ةمواقم سسايكأا يف
تعد ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا تاذ˘˘بو.«اهنم
نيذلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ةرازو˘لا
مارتحا ىلإا ةيحشضتلا رئاعشش نودؤوي
يأا يدافت دشصق تاطايتحلا سضعب

نمو ،يئاملا سسيكلا ىودعل رطخ
سصحفل تابيترتلا ةفاك ذخأا اهنيب
فرط ن˘م ا˘ه˘ح˘بذ د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘شضألا
مدع ةلاح يفو ،يرطيبلا بيبطلا

ن˘م سصح˘ف˘لا ءار˘جإا ن˘م ن˘كم˘˘ت˘˘لا
بجي» ،ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا فر˘ط
د˘ب˘كلا) ة˘ي˘ح˘شضألا ءا˘شضعأا سصح˘ف
ةيانعب ىرخألا ءاششحألاو (نيتئرلاو
تÓشصيوحلا وأا سسايكألا نع اثحب
وأا يلغ يغبني امك .«(يئام سسيك)

لمحت يتلا ةيحشضألا ءاشضعأا قرح
ةيحشضألا ءاشضعأا نفد ،ةيئام اشسايكأا
05) اقيمع ةيئام اشسايكأا لمحت يتلا
بÓكلا ع˘ي˘ط˘ت˘شست ل ثي˘ح˘ب (م˘شس
نم سصلختلا مدع ،اهلاششتنا ةلاشضلا
نع ةهوبششملا ءاششحألاو ءاشضعألا

ءاطعإا مدع ،ةئيبلا يف اهيمر قيرط
ة˘هو˘ب˘˘ششم˘˘لا ءا˘˘ششحألاو ءا˘˘شضعألا
بل˘ك وأا م˘كب˘ل˘ك ءاو˘شس) بÓ˘˘كل˘˘ل
ةر˘ي˘خألا هذ˘ه م˘شسج نأل (نار˘ي˘˘ج˘˘لا
مدعو تاي˘ل˘ي˘ف˘ط˘ل˘ل ا˘ناز˘خ ل˘كششي
ةهوبششملا ةيحشضألا ءاشضعأا يمر
اهلكأات دقف ) ةيلزنملا تايافنلا عم
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو ،(ة˘˘˘لا˘˘˘شضلا بÓ˘˘˘كلا
نمف ،فورخلا دلج نم سصلختلا
هيمر ‐نايبلا فيشضي‐ نشسحتشسملا
عم ،كلذل ةشصشصخملا نكامألا يف
ة˘ما˘ع˘لا د˘عاو˘ق˘لا ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
لكألا لبق يديألا لشسغو ،ةفاظنلل
نإاف ،ةراششإÓل.بÓكلا سسمل دعبو
تارو˘˘كم˘˘لا وأا ،ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا سسي˘˘كلا
يليفط سضرم وه ،ةيئاملا ةيكوششلا

قيرط ن˘ع عÓ˘ت˘بلا ه˘ب˘ب˘شسي د˘ع˘م
ي˘ت˘لا تا˘كو˘ششم˘لا سضي˘ب˘ل أا˘ط˘خ˘لا
دعي يذلا بلكلا مشسج يف أاششنت
ناديدلل داتعملا يئاهنلا فيشضملا
نع ىودع˘لا ثد˘ح˘تو ة˘ي˘ط˘ير˘ششلا

بلكلاب رششابملا كاكتحلا قيرط
لوانت نع مج˘ن˘ت ا˘ه˘نو˘ك ن˘م ر˘ث˘كأا
اذه تÓ˘شضف˘ب ثو˘ل˘ت˘م˘لا ما˘ع˘ط˘لا
 .«ريخألا

خ.ةميسسن

رحنلا ةيلمعل ةلماكلا ةلسسلسسلا لÓخ ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا ¤إا مهتعد

جسضنلا»ـب ÚنطاوŸا بلاطت ةحسصلا ةرازو
ىحسضألا ديع مايأا ‘ «ةيلوؤوسسŸاو

سسو˘قا˘ن نو˘ي˘ن˘مأا ءار˘ب˘˘خ قد
يأا تاعبت نم نيرذحم ،رطخلا
ايبيل يف يبنجأا يركشسع لخدت

ةقطنمو اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘شش ى˘ل˘ع
لوحتت نأا دعب ،اهتمرب لحاشسلا
ةلاكولاب برح ةحاشس ىلا ايبيل
.ىمظعلا ىوقلا نيب

ر˘ي˘ب˘خ˘لا ،باز˘ي˘م د˘م˘حأا د˘كأا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ن˘˘˘مألا

نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
ةيبنجألا ةيركشسعلا تÓخدتلا
لب نامألا رب ىلإا ايبيل دوقت نل
ريجفت وحن ةوطخ لوأا نوكتشس
راحتنا ةباثمبو اهتمرب ةقطنملا

ىلإا ةدوعلا ىلإا ايعاد ،يقيقح
ةئدهت˘ل ،راو˘ح˘لاو ل˘ق˘ع˘لا ة˘غ˘ل
ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا لد˘˘ب عا˘˘شضوألا

لود ع˘فد˘ي˘شس ة˘حو˘ت˘ف˘م بر˘˘ح
هنأا فاشضأاو ،ايلاغ اهنمث راوجلا

ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تاد˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
ريخألا يركشسع˘لا د˘ي˘ع˘شصت˘لاو
نم ديزم˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ل˘م˘ح˘ت˘ت ن˘ل
سضع˘ب ح˘ي˘ل˘شست˘ب «ةر˘˘كشسع˘˘لا»
جذومن مامأا اننإا» لاقو ،لئابقلا

ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءاو˘شس يدا˘ع ر˘˘ي˘˘غ

ي˘فر˘˘ط ن˘˘ي˘˘ب عار˘˘شصلا م˘˘ج˘˘ح
ثيح نم وأا ،ايبيل يف عازنلا

مادقتشسا دعب تايششيليملا ددع
را˘ششت˘نا ثي˘ح ن˘م وأا ة˘قز˘˘تر˘˘م
ثي˘˘ح ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح وأا ،حÓ˘˘˘شسلا
د˘جاو˘ت ع˘م ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ع˘˘قاو˘˘لا

ى˘ع˘˘شست ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج
.«ىشضوفلا يف رمثتشستل

ي˘بر˘ع˘لا ه˘ي˘لإا بهذ ا˘م و˘˘هو
ثيح ،ينمألا ريبخلا ،فيرششلا
جرا˘˘˘خ حÓ˘˘˘شس يأا نأا ح˘˘˘˘شضوأا

ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘قر
ايبيل ىلع سسيل ارطخ لكششي
نمب ايبيل ناريج ىلع لب طقف
حيلشست نأا رثكألاو رشصم مهيف

ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ثلا˘˘ث فر˘˘ط
قمعيشس ةمراع ىشضوف سشيعت
،ا˘˘هر˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘يو ة˘˘˘مزألا

ةيوشستلا سصرف هعم لءاشضتتو
ىلإا ،ثدحتملا هبنو ،ةيشسايشسلا

ة˘ير˘كشسع˘لا تÓ˘خد˘ت˘لا ر˘ط˘خ
لئابقلا سضعبب جزلاو ةيبنجألا
،حيلشستلا عقنتشسم يف ةي˘ب˘ي˘ل˘لا

نل لئابقلا حيلشست نأا ىلإا اتفل
سضعب دقتعت امك Óح نوكي

رايهنا وحن دوقيشس لب فارطألا
نم ارذح˘م ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘لود˘لا
ى˘ل˘ع ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘˘ه تا˘˘ع˘˘ب˘˘ت
اهنيح حبشصتشس يتلا ،ةقطنملا

ةيبا˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ع˘تر˘م
.اهتاءامتنا فلتخمب

ريبخلا ،ةناج نب رمع نب امأا
راششأا دقف ،ةينمألا اياشضقلا يف
مكحتلا بعشصي لئابقلا نأا ىلإا
بايغ يف اهحيلشست دعب اهيف
برحب ددهي ام ،يشسايشس ريطأات
لئا˘ب˘ق˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘ل˘هأا
يبيللا عمتجملا ىلع يشضقتشس
جرا˘˘خ ى˘˘˘لا ة˘˘˘مزألا رد˘˘˘شصتو
يغبني هنا ىلع اددششم ،دودحلا

ةءارق ني˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘قر˘ف˘لا ى˘ل˘ع
.ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘شصق˘˘تو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا

د˘ل˘ب د˘جو˘ي ل ه˘˘نأا در˘˘ط˘˘ت˘˘شساو
ناكو لإا ةي˘ب˘ن˘جأا ىو˘ق ه˘ت˘ل˘خد
قارعلا يف انلو رامدلا هريشصم
Óئاق ،سسوردلا ر˘ب˘كا ا˘يرو˘شسو
قدا˘˘ن˘˘ب˘˘لا تو˘˘شص تا˘˘كشسإا نإا

وه راوحلا ةلواط ىلا ةدوعلاو
رايهنا يدافتل ديحولا ليبشسلا
.ايبيل

خ.ةيمسسن

ةرازو ن˘˘˘م ل˘˘˘ك تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
ةرازوو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
عم اكرتششم اقيقحت ةراجتلا

تم˘˘˘غرأا ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ سسراد˘˘˘˘م
تاقحتشسم عفد ىلع ءايلوألا
ف˘قو˘ت م˘غر ثلا˘ث˘لا ل˘شصف˘لا

اهيقلت بقع كلذو ،ةشساردلا
،ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘خألا ن˘˘˘م ىوا˘˘˘كشش
نايب يف ناترازولا تربتعاو
ةيراجت ةشسرامم رمألا امهل
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ»و «ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شسع˘˘˘˘˘ت»
اتررق ه˘ي˘ل˘عو ،«ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب

ةكرتششم قيقحت ناجل ءاششنإا
ي˘˘˘ششت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘ت
طورشش ةبقار˘م˘ل ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا

سسراد˘م˘لا طا˘ششن ة˘شسرا˘˘م˘˘م
.ةشصاخلا

ـه.داوج

:نوعمجيو رطÿا صسوقان نوقدي نوينمأا ءاÈخ

ليبسسلا وه راو◊ا ةلواط ¤إا ةدوعلاو قدانبلا توسص تاكسسإا»
«ايبيل رايهنا يدافتل ديحولا

ةيجوغاديب ريغو ةيفسسعت ةيراجت ةسسرامم رمأ’ا اتربتعا ةراجتلاو ةيبرتلا اترازو

تاقحتسسم عفد ىلع ءايلوألا تمغرأا ةسصاخ سسرادم عم قيقحتلا
ةسساردلا فقوت مغر ثلاثلا لسصفلا



،سسمأا ةطبارلل نايب حشضوأاو
نأا ،«مÓ˘شسلا» ه˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طا
حرتقملا يح˘شصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو فرط نم
ي˘ف د˘ي˘ج ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ن˘كم˘م ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘نا لإا ،ه˘˘ل˘˘كشش
ع˘قاو˘لا سضرا ى˘ل˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا
يبÓ˘ط˘لا ع˘قاو˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ىل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘عو سشا˘ع˘م˘لا

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ماق يت˘لا يأار˘لا تا˘عÓ˘ط˘ت˘شسا
ينطولا يذيفنتلا بتكملا اهب
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل
ه˘تاو˘˘ن˘˘ق ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ربكأا تشسم يتلاو ،ةيمÓعإلا
لÓ˘خ ن˘مو ة˘ي˘بÓ˘ط ة˘ح˘ير˘˘شش
بتا˘˘كم˘˘لا ع˘˘˘م تاروا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
نم ان˘ت˘ل˘شصو ي˘ت˘لا ة˘ل˘شصف˘م˘لا
تروحمت ،ةيلا˘شضن˘لا د˘عاو˘ق˘لا

ذا˘ق˘نإل ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خ لو˘˘ح
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ا˘ن˘شسم˘˘ت˘˘لا ن˘˘يأا ،9102/0202
ربع انمامأا عوشضوم وه ام لك

نأا امك ،ينطولا رطقلا لماك
ةدوعلا نوشضفري ةبلطلا مظعم
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
دد˘˘ع ى˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘مو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
دجتشسملا سسوريفلاب تاباشصإلا

دعب اموي عافترا يف انوروك
نأا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘˘ششأاو ،مو˘˘˘ي
سضفر ا˘شضيأا تل˘ج˘شس ة˘ط˘بار˘لا

ةنشسلا ةر˘كف˘ل ة˘ب˘ل˘ط˘لا عو˘م˘ج
ا˘ن˘ع˘فد يذ˘لا ر˘˘مألا ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا
ىلع ةاقلملا ةيلوؤوشسملا مكحب

نم ةعومجم عفرن نأا ،انقتاع
اهنأاشش نم تاحرتقملاو لولحلا
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإا

بلاطلا ةمÓشس ىلع ظافحلاو
تددششو ،ةعما˘ج˘لا رار˘ق˘ت˘شساو
با˘˘شست˘˘˘حا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
لاقتنا لدعمب لوألا يشسادشسلا

م˘˘ل ن˘˘م لو˘˘خدو02 ن˘˘˘م9
تاناحت˘ملا ظ˘ح˘لا م˘ه˘ف˘لا˘ح˘ي
سسيرد˘˘ت ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘كارد˘˘ت˘˘شسلا

سسيياقم يف ةبل˘ط˘لا نا˘ح˘ت˘ماو

ة˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ي˘˘˘شساد˘˘˘شسلا
ةبشسنلاب اذه ،ةلبقملا ةيعماجلا
ةيناثلاو ىلوألا ة˘ن˘شسلا ة˘ب˘ل˘ط˘ل
ى˘˘˘لولا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلاو سسنا˘˘˘شسي˘˘˘ل
ة˘ن˘شسلا ة˘ب˘ل˘ط ةدو˘عو ،ر˘ت˘شسا˘م
ةدمل ةشساردلل سسناشسيل ةثلاثلا

ج˘ما˘نر˘ب ع˘م سسيرد˘ت مو˘ي51
يف مهناحتماو فثكم ام اعون
ل˘ي˘شصح˘ت˘ل ثلا˘ث˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا
كلذ دعب باهذلا عم مهتداهشش
تا˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘ل ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
.ةيكاردتشسلا

هذ˘˘ه نأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تزر˘˘˘بأاو
ذاقنإا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
ظافحلاو ،يع˘ما˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا

هتمÓشسو بلاطلا ةحشص ىلع
ةددجم ،ءيشش مهأا ربتعت يتلا

ةشساردلا ةدوعل عطاقلا اهشضفر
يذلا نهارلا عشضولا لظ يف
ي˘ف ار˘م˘ت˘˘شسم اد˘˘ياز˘˘ت د˘˘ه˘˘ششي
.انوروك سسوريفب تاباشصإلا

ثدحلا4 3082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ5ـل قفاوملا0202 ةيليوج72نينثإ’ا
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02 نم9 لاقتنا لدعمب لوأ’ا يسسادسسلا باسستح’ تعد

يعماجلا مسسوملا ذاقنإل نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةطبارلا تاحرتقم هذه

ز.لامج

،لبقملا مسسوملاو يراجلا يعماجلا مسسوملا ذاقنإ’ اهتاحرتقم نع ،نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةطبارلا تفسشك
،ةيكاردتسس’ا تاناحتم’ا ظحلا مهفلاحي مل نم لوخدو02 نم9 لاقتنا لدعمب لوأ’ا يسسادسسلا باسستحا اهزربأا

ىلوأ’ا ةنسسلا ةبلطل ةبسسنلاب اذه ،ةلبقملا ةيعماجلا ةنسسلا يناثلا يسسادسسلا صسيياقم يف ةبلطلا صسيردت عم
.رتسسام ىلوأ’ا ةنسسلاو صسناسسيل ةيناثلاو

فلتخم قيرط نع اهليوحت مت
ةيسسامولبيدلا تايلثمملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو
جئاتن نع فسشكت

حنملا ديدمت تابلط
ةذتاسسألا ةدئافل
جراخلاب ةبلطلاو

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا
جئاتن نع ،يملعلا ثحبلاو

ةدئافل حنملا ديدمت تابلط
نيحونمملا ةبلطلاو ةذتاسسأ’ا

نيوكتلا جمارب راطإا يف
نع اهليوحت متو ،جراخلاب

تايلثمملا فلتخم قيرط
اذكو ،جراخلاب ةيسسامولبدلا

ميلعتلا تاسسسسؤوم قيرط نع
ةيلسصأ’ا يملعلا ثحبلاو يلاعلا
.نيينعملل اهغيلبتل
اهل نايب يف ةرازولا تحسضوأا
ةخسسن «مÓسسلا» زوحت ،صسمأا

يملعلا مييقتلا جئاتن نأا ،هنم
تابلطلا نم ىلوأ’ا ةعفدلل
ةبلطلاو ةذتاسسأ’ا صصوسصخب
ةيسسارد حنم نم نيديفتسسملا

جمانربلا راطإا يف جراخلاب
ةعفد يئانثتسس’ا ينطولا

اوعدوأا نيذلا ،0202‐9102
صضرغب حنملا ديدمت تابلط

نم ةعئاسضلا ةرتفلا صضيوعت
رجحلا ةرتف لÓخ ةحنملا
ءابو نع ةجتانلا يحسصلا

،ملاعلا لود فلتخمب انوروك
قيرط نع اهليوحت مت دق
ةيسسامولبدلا تايلثمملا فلتخم
قيرط نع اذكو ،جراخلاب
يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤوم
ةيلسصأ’ا يملعلا ثحبلاو
.نيينعملل اهغيلبتل
اميف هنأا ،ةرازولا تراسشأاو
يتلا تابلطلا يقاب صصخي
اهنإاف ،ةرخأاتم ةرازولل تدرو
ناجل فرط نم ةسساردلا ديق
متيسسو نييملعلا ءاربخلا
برقأا يف جئاتنلاب مهغÓبإا
نايرسس نأا ةريسشم ،لاجآ’ا

ءادتبا نوكيسس ديدمتلا ةيلمع
.0202 ربمتبسس رهسش نم

ع.لÓب

حباذملل هجوتلا ىلع نيرداقلا ريغ نينطاوملا ةدئافل ةلقنتم ةيرطيب قرف

ىحسضألا ديعل ايرطيب ةزهاج ةيسشاملا نم سسأار نييÓم5

ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
ليجشست ن˘ع ،تا˘ي˘ئا˘شصحإÓ˘ل
را˘ع˘شسأا ي˘ف ف˘ي˘ف˘ط عا˘˘ف˘˘ترا
ر˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘˘لا
غو˘ل˘ب ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ،ي˘شضا˘م˘لا

يف يونشسلا مخشضتلا لدعم
ةياهن ،ةئام˘لا˘ب1.2 رئاز˘ج˘لا
.ناوج رهشش

لÓخ نم ناويدلا حشضوأاو
رو˘˘ط˘˘ت نأا ،سسمأا ،ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا را˘˘˘ع˘˘˘شسألا
ناوج ىلإا ةيونشسلا ةريتولاب
طشسوت˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي0202
يذ˘لا م˘˘خ˘˘شضت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ن˘˘شسلا
21 سسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع بشست˘˘ح˘˘ي
ةيليوج رهشش نم يأا ،ارهشش
0202 ناو˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا9102
نم ةدتمملا ةرت˘ف˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ناو˘ج ى˘˘لإا8102 ةي˘ل˘يو˘ج
ر˘ي˘غ˘ت˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،9102
د˘˘ن˘˘ع را˘˘ع˘˘شسأÓ˘˘ل ير˘˘ه˘˘˘ششلا
ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا
ر˘ه˘شش ر˘ع˘شس ر˘˘ششؤو˘˘م رو˘˘ط˘˘ت

رششؤومب ةنراقم0202 ناوج
دهشش ،مر˘شصن˘م˘لا يا˘م ر˘ه˘شش
،ةئاملاب2,0 ةبشسنب ا˘عا˘ف˘ترا

يرهششلا ريغتلا سصوشصخبو

نا˘ف تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ئ˘˘ف بشسح
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘˘شسأا
2.0 ةب˘شسن˘ب ا˘ع˘جار˘ت تل˘ج˘شس
داوملا تفرع نيح يف ةئاملا
ا˘ع˘جار˘ت ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
اريششم ،ةئام˘لا˘ب5.0 ةب˘شسن˘ب
داو˘م˘ل˘ل ع˘جار˘ت˘لا اذ˘ه نأا ى˘لا
ع˘جار ة˘جزا˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ع˘جار˘ت ى˘لا ي˘شسا˘شسأا ل˘˘كششب
‐) ةجزا˘ط˘لا ر˘شضخ˘لا را˘ع˘شسا

كام˘شسلاو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب4.11
نم ،(ةئام˘لا˘ب2‐) ةجزا˘ط˘لا

داو˘˘˘م را˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسا نأاو ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
تل˘ج˘شس ىر˘خأا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسا
يام ره˘ششب ة˘نرا˘ق˘م ا˘عا˘ف˘ترا
ل ،ىرخأا ةهج نم يشضاملا
2.8+) جا˘جد˘لا مو˘ح˘ل ا˘م˘ي˘شس
7.6+) سضي˘˘ب˘˘لاو (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ةجزاطلا هكاو˘ف˘لاو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اطاطب˘لاو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب40.3)
تفرع امك ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.9+)
ا˘عا˘ف˘ترا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا داو˘م˘˘لا
اما ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب2.0 برا˘˘ق˘˘ي
تف˘ترا˘ف ،ة˘ع˘ن˘شصم˘لا ع˘ل˘شسلا
يف ةئاملاب6.0 ـب اهراعشسا

تامدخلا راعشسا تفرع نيح
تاعومجم بشسحبو ،ادوكر

تفرع دقف تامدخلاو علشسلا
ةشسبلألا» تاعومج˘م را˘ع˘شسأا

6.0 ـب ا˘عا˘˘ف˘˘ترا «ة˘˘يذ˘˘حألاو
ـب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘تو ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اعافترا «تلاشصتلاو لقنلا»
تفرع نيح يف ةئاملاب1 ـب
تا˘مد˘˘خ˘˘لاو ع˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب
.ايبشسن اروطت

لÓ˘˘خ ه˘˘نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا دا˘˘˘فأاو
،0202 ـل لوألا ي˘˘˘شساد˘˘˘شسلا
را˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘شسألا تد˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘شش
ـب ا˘عا˘ف˘˘ترا ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا

نم مغرلا ىلع ،ةئاملاب52.2
داو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا سضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا
ةئاملاب51.0 ـب ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

يلاوحب ع˘جار˘ت ن˘ع م˘جا˘ن˘لاو
داوملا راعشسأل ة˘ئا˘م˘لا˘ب7.0
رشسفيو ،ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

لÓخ لجشسملا عافترلا اذه
ة˘˘ن˘˘˘شسل˘˘˘ل لوألا ي˘˘˘شساد˘˘˘شسلا
64.0 ـب عا˘ف˘ترا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةيكÓهتشسلا داوملل ة˘ئا˘م˘لا˘ب
5 + براقي امبو ةيعانشصلا
+و ةعنشصملا علشسلل ةئاملاب
.تامدخلل35.2

ع.لÓب

،«كارطانوشس» عمجم نلعأا
ة˘ن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن م˘ل˘ت˘شسي˘شس ه˘نأا
ةيرحب تار˘طا˘ق3 ةيرا˘ج˘لا

ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ع˘ن˘شصلا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
يف حشضوأاو ،ةيراجلا ةنشسلا
تارطاقلا نأا ،سسمأا هل نايب

ة˘كر˘ششلا فر˘ط ن˘م تع˘ن˘˘شص

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا
،«وبريب بيروكيإا» ةيشسنرفلا
ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا عر˘˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘شصل
ةرادإا يف سصتخملا يلورتبلا

تا˘˘ط˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شساو
ىلإا اريششم ،ةيرحبلا ةيطفنلا
ىلوألا ربتعت ةيلمعلا هذه نأا

ثيح رئازجلا يف اهعون نم
ةدعاق ءاشسرإاب حمشست فوشس

،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘˘شص
ةميق قلخو فيظوتلا عيجششت
.ينطولا داشصتقÓل ةفاشضم

ز.لامج

ةيذحأ’او ةسسبلأ’او ةيعانسصلاو ةيكÓهتسس’ا داوملا صضعب يف راعسسأ’ا عافترا

يسضاملا ناوج ةياهن يونسس سساسسأا ىلع رئازجلا يف مخسضتلا ةبسسن ةئاملاب1.2

«وبريب بيروكيإا» ةيسسنرفلا ةيرئازجلا ةكرتسشملا ةكرسشلا اهتجتنأا

0202 ةياهن عنسصلا ةيلحم ةيرحب تارطاق3 ملتسستسس «كارطانوسس»

 ةقلاعلا مهبلاطم ةيوسست هتدسشان

نوبت سسيئرلا ثيغتسست نيدقاعتŸا ةذتاسسأÓل ةينطولا ةيقيسسنتلا

يراجلا عوبسسأ’ا ةليط ايموي نيتعاسس رادقمب
ربع ديربلا زكارم يف لمعلا تاعاسس ديدمت

ينطولا بارتلا

ةينطولا ةيقيشسنت˘لا تر˘كن˘ت˘شسا
تاحيرشصت نيدقاعتملا ةذتاشسأÓل
ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ،طو˘ع˘جاو دـم˘ح˘م
ف˘ي˘ظو˘ت سصو˘شصخ˘ب ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اهنأا ةدكؤوم ،نيدقاعتملا ةذتاشسألا
،ن˘ي˘عألا ي˘ف دا˘مر˘˘لا رذ ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
رظنلاب ةيروهمجلا سسيئر تبلاطو
مهتيشضق˘ب ل˘ف˘كت˘لاو م˘ه˘ف˘ل˘م ي˘ف
.ةقلاعلا

ة˘ي˘ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘شضوأاو
،نيدعاقتم˘لا ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هنأا ،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تملشست
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب»
ةيبرتلا ةرازول ةريخألا تارارقلاو
لا تشسي˘ل ا˘هار˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةراثاو نيعلا يف رابغ رذ ةباثمب
،اهنم ةدئاف ل ناجنف يف ةعبوز
دهششت يتلا داو˘م˘لا نا م˘ل˘ع˘ن ا˘ن˘ل˘ك
مت د˘ق ا˘ه˘ل˘ك ا˘هر˘ي˘طأا˘ت ي˘ف از˘ج˘ع
اهنم ةيقبلا اما ،اهطايتحا دافنتشسا
يفاك ا˘ي˘ل˘ع˘لا سسراد˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘ف
نم فيظوتلا ناو اهب روغششلا دشسل
ىلع نوكي ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
ة˘ل˘يآلا بتر˘لاو ة˘يد˘عا˘˘ق˘˘لا بتر˘˘لا
ة˘غوار˘م ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘˘م ،لاوز˘˘ل˘˘ل
نم عبرا وا ثÓث اهنم ديفتشسي
سسكع˘ب م˘ئاو˘ق˘لا هذ˘ه يرد˘˘شصت˘˘م
وهف ،نيدقاعتملا ةذتاشسأÓل ءوجللا

م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘م˘ت˘ح ةرور˘شض
ة˘يو˘شست بجو˘ت˘شسي اذ˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

مهقوقح يف مهفاشصنإاو مهتيعشضو
نود ح˘˘˘جا˘˘˘ن م˘˘˘شسو˘˘˘م نا˘˘˘م˘˘˘˘شضل

ةيقيشسنتلا تعد لباقملاب ،«ليقارع
نيدقاع˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

،نوبت ديجملا دبع ،نيفلختشسملاو

لجاعلا لخدتلا ،ةيروهمجلا سسيئر
ة˘شسارد ةدا˘عإاو ف˘ل˘م˘لا اذ˘˘ه ل˘˘حو
هتذتاشسا ةاناعم تلاط دقف هتايطعم
ة˘ي˘لا˘˘شضن˘˘لا م˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم لو˘˘ط˘˘ب
لك ناك يتلا مهقوقحب ةبلاطملل
وه اهمامأا فقي يذلا رادجلا ةرم
هنا سضورفملا نم يذلا ،نوناقلا

افاشصنا ةيرششبلا هيلا مكحتتل دجو
ل˘شضف˘لا˘ب فار˘ت˘علاو قو˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل
مويلا نوناقلا دجن اننا لا ،ءازجلاو
ةئفلا هذهل ربتعم ريغ املاظ ادحاج
ح˘ئار˘شش ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب نود د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تفشصنا يت˘لا ىر˘خألا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

اهجامدا بوجوو اهقحب فرتعاو
ءانثتشسلا يتأاي˘ل ،ه˘عا˘ط˘ق ي˘ف ل˘ك
تدد˘˘نو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف
تارار˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا
عاطقلا مدخت ل يتلا ةيئاوششعلا
دق ةيشسايشس لمحت ىقبت لب ،اتاتب
هذ˘ه ي˘ف ر˘مو ن˘مز˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘˘تا
نوكت نا بجوت يتلا ةموظنملا
اذهب سضوهنلل ةزي˘كر˘لاو ةد˘عا˘ق˘لا
.رييغتلا ةحفشص حتفو نطولا

ا˘هءاد˘ن ة˘ي˘ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا تدد˘˘جو
يف لشصفلل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل
يف انجا˘مدإا˘ب ا˘ن˘فا˘شصناو ا˘ن˘ت˘ي˘شضق
وا طرشش نود ةراق لمع بشصانم
ةو˘ق˘ب سضفر˘ت ا˘ه˘˘نأا ةزر˘˘ب˘˘م ،د˘˘ي˘˘ق
هذه˘ل ة˘ششه˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شس
يف ةرازولا ا˘ه˘تد˘كا ي˘ت˘لاو ة˘ئ˘ف˘لا
ن˘م ة˘يا˘˘غ˘˘لا نا ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ح˘˘ير˘˘شصت
وه نيدقاعتملا ةذتاشسألا فيظوت
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا رو˘˘غ˘˘˘ششلا د˘˘˘شسل
.عاطقلا

ز.لامج

د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
تيقاوم ديدمت نع ،ةيكلشسÓلاو
ةيديربلا بتاكملا لك ربع لمعلا
عوبشسألا لÓخ ا˘ي˘مو˘ي ن˘ي˘ت˘عا˘شسب
ي˘ف ةرازو˘لا تح˘˘شضوأا.يراجلا

ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل رو˘˘ششن˘˘م

ةرتف نأا ،«كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا
ةيليوج32 ي˘ف تأاد˘ب د˘يد˘م˘˘ت˘˘لا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا د˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘شسو يرا˘˘ج˘˘لا
03 ـل فداشصملا لبقملا سسيمخلا

ةبشسانمب كلذو ،رهششلا سسفن نم
.ىحشضألا ديع

ك.اسضر

بئان ،نامحد نب زوريف تدكأا
يف ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ر˘يد˘م
نم ديزأا ةبقارم ،ةحÓفلا ةرازو
ة˘ي˘ششا˘م˘لا ن˘م سسأار ن˘ي˘يÓ˘م5
ايحشص ىحشضألا ديعل تشصشصخ
قرف دينجت نع ةفششاك ،ايرطيبو
نينطاوملا ةدئافل ةلقنتم ةيرطيب

ه˘جو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
.حباذملل

يحاشضألا نأا ،زوريف تحشضوأا
اهتعباتم تّمت عيبلل ةشضورعملا
ةيرطيبلا حلاشصملا نأاو ،ايرطيب
يحا˘شضألا قا˘فرإا ى˘ل˘ع تر˘ه˘شس
ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششب
اهلوشصو ىدل ةباقرل اهعوشضخو
ةريششم ،اهل ددحملا ناكملا ىلإا
تلدأا ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
ة˘˘يلو ل˘˘ك نأا ى˘˘˘لإا ،سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
عيب طاق˘ن سص˘ّشصخ˘ُت˘شس ة˘يد˘ل˘بو
ةيئابولا ةيعشضولل اقفو ةّشصخرم
نأا ةثدحتملا تاذ تدكأاو ،اهل

تدنج ةيرطيب˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ل˘ك
تا˘˘˘نا˘˘˘كمإلا ل˘˘˘ك تر˘˘˘ّخ˘˘˘˘شسو
ريبادتلا عيمج تذختاو ةمزÓلا
ة˘ح˘˘شصلا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
،نينطاوملا ةح˘شصو ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا

ة˘حÓ˘ف˘˘لا ةرازو تع˘˘شضو ا˘˘م˘˘ك

ةقفارملا لجأا نم ةيحشص ريبادت
نينطاومل˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘طأا˘ت˘لاو
،كرابملا ىحشضألا ديع ةبشسانمب
نم رثكأا دينجت مت هنأاب ةحشضوم
نيعاطق˘لا ن˘م ير˘ط˘ي˘ب0002
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لاو سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘˘ششإلاو
ى˘ل˘ع ة˘˘شص˘˘ّخر˘˘م˘˘لا ي˘˘حا˘˘شضألا
نع Óشضف ،ين˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

نا˘˘م˘˘شض ع˘˘م ح˘˘بذ˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه
.ديعلا مايأا لÓخ ةموادملا

ر˘˘˘يد˘˘˘م بئا˘˘˘ن تد˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةرازو يف ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
نو˘كت˘شس ح˘باذ˘م˘لا نأا ،ة˘حÓ˘ف˘˘لا

حبذ لجأا نم نينطاوملل ةحوتفم
،ةيحشص فور˘ظ ي˘ف م˘ه˘ي˘حا˘شضأا

بتاكمل ةبشسنلاب رمألا كلذكو
،تايدلبلا ىوتشسم ىلع ةفاظنلا

ةيرطيب قرف ليكششت ىلإا ةريششم
ةرد˘ق مد˘ع لا˘ح ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م
،حباذملا ىلإا هجوتلا نينطاوملا

ة˘ير˘ط˘ي˘ب ة˘ق˘˘فار˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م
نامشضل نيلاوملاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

تايلمع نع Óشضف ،يحشص ديع
.ةيعوتلاو سسيشسحتلا

ز.لامج



تف˘ششك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘شست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘شسن «مÓ˘˘˘شسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
،فرا˘ط˘لا˘ب دود˘ح˘˘لا سسار˘˘حو
تارد˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘جا˘˘˘ت او˘˘˘ف˘˘˘˘قوأا
اشصرق08541 ه˘˘تزو˘˘ح˘˘˘ب
16 زجح م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ا˘شسو˘ل˘ه˘م
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
فقوأا امك ،ناشسملتب جلاعملا

قي˘شسن˘ت˘لا˘ب ل˘حاو˘شسلا سسار˘ح
6 ينطولا كردلا رشصانع عم
03 اوزجحو تاردخم راجت

ةداملا سسف˘ن ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك
.ةدكيكشسب

سشيجلل زرافم تفقوأاو اذه
نم ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
،راتخم يجاب جربو تشسارنمت

تز˘˘ج˘˘حو ا˘˘شصخ˘˘˘شش82
ةي˘عا˘بر ة˘ب˘كر˘مو ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘شش
دوقولا نم رتل0064و عفدلا
تادلوم5 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

ىر˘خأا سضار˘غأاو ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شست
نع عورششملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
سسارح طبحأا نيح يف ،بهذلا
ةر˘ج˘ه تلوا˘ح˘م ل˘˘حاو˘˘شسلا

اشصخشش52 ــل ةيعرشش ريغ

براو˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘˘ك
ن˘م ل˘كب ع˘ن˘شصلا ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
.مناغتشسمو نارهو

watan@essalamonline.com

5 3082ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ5ـل قفأوملأ0202 ةيليوج72نينثإلأثدحلا

ةدكيكسسو ناسسملتب جلاعم فيك راطنق ةبأرق زجحو تأردخم راجت7 ـب ةحاطإلأ

ةيدملاب عنسصلا يتيديلقت نيتلبنق ريمدت

ط.ةراسص

ثحب ةيلمع رثإأ عنسصلأ يتيديلقت نيتلبنق ،يبعسشلأ ينطولأ ضشيجلل ةزرفم ضسمأأ لوأأ ترمدو تفسشك
.ةيدملأ ةيلو يف ةوأرغم ةيدلبب ةلÓسشلأ ةباغب طيسشمتو

ةباقر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تر˘ف˘شسأا
يتلا سشغلا عمقو ةيداشصتقلا
ةطلت˘خ˘م˘لا قر˘ف˘لا ا˘ه˘ب تما˘ق
ةراج˘ت˘لا ةرازو ح˘لا˘شصم ن˘ي˘ب
زجح نع ،تاعا˘ط˘ق˘لا ي˘قا˘بو
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘ن˘ط38.261
لوألا يشسادشسلا لÓخ علشسلا
هذ˘˘˘˘˘ه تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘شسو ،0202ـل
ـب رد˘ق ا˘عا˘ف˘ترا ،تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

سسفنب ةنراقم ،ةئاملاب03.86
.يشضاملا ماعلا نم ةرتفلا

علشسلا هذه ةميق غلبتو اذه
نويلم45.293 ةزوجح˘م˘لا
نويلم22.402 ل˘با˘ق˘˘م ،جد
ي˘شساد˘˘شسلا ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘شس جد
ةدا˘˘يز˘˘ب يأا ،9102 ـ˘˘˘˘ل لوألا
،ةئاملاب12.29 ا˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘شسن

ةرازو ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شصح بشسح
نأا تف˘˘ششك ي˘˘ت˘˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘با˘قر˘ل˘ل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا قر˘ف˘˘لا
،سشغ˘لا ع˘˘م˘˘قو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ تما˘ق
ةياه˘ن ى˘لإا ي˘ف˘نا˘ج ة˘ياد˘ب ن˘م
833.81ـب ،نييشضا˘م˘لا ناو˘ج
ه˘ت˘ب˘شسن عا˘ف˘ترا˘ب يأا ،Ó˘خد˘˘ت
سسفنب ةنراقم ةئاملاب77.51

ذيفنت مت نيأا9102 نم ةرتفلا
رثإا ىلع متو ،Óخدت048.51
056.2 ةنياعم تÓخدتلا هذه
ةئاملاب52.13 ةدايزب ةفلاخم
ـل لوألا ي˘شساد˘شسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
910.2 ليجشست مت نيأا9102
283.2 ريرحت اهعبت ،ةفلاخم
31.64 اهردق ةدايزب ارشضحم
ةرتفلا سسفنب ةنراق˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
قرفلا تنياع امك ،9102 نم
ةيراجت تÓماعم ةطل˘ت˘خ˘م˘لا
ي˘ف ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت نود˘˘ب
ماعلل ى˘لوألا ة˘ت˘شسلا ر˘ه˘ششألا
74.221.5 ة˘م˘ي˘ق˘ب ،يرا˘ج˘لا

ة˘˘˘˘نرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ،جد نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
،جد نو˘ي˘ل˘˘م29.506.51ـب
ا˘شضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
.ةئاملاب81.76ـب

قر˘˘˘ف˘˘˘لا تحر˘˘˘ت˘˘˘قا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
تاي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ع˘ب˘ت ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
اقلغ ،اهب تماق يتلا ةباقرلا
عافتراب Ó˘ح˘م622ـل ا˘˘يرادإا
ةنراقم ةئاملاب52.89 هتبشسن
.9102ـل لوألا يشسادشسلاب

ب.نيرسسن

ةات˘ف ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع ،سسمأا ر˘ث˘ع
اهلزنم ءانف لخاد لبحب ةقلعم
سسي˘م˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ،ي˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا
مقر ينطولا روحملا ةاذاحمب
قلعتيو ،فلششلا ةيلو يف91
نم غلبت ةيوناث ةبلاطب رمألا
اهتثج لقن مت ،ةنشس02 رمعلا

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا فر˘˘ط ن˘˘م
ةددعتملا ةدايعلا ىلإا ،ةيندملا
،زكر˘م ة˘يا˘غزو˘ب˘ل تا˘مد˘خ˘لا
ح˘ير˘ششت˘لا تاءار˘جإا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘˘ل
.ةينوناقلا

ه˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘˘˘م بشسحو
نإا˘˘˘˘ف ،«مÓ˘˘˘˘شسلا»ـل ردا˘˘˘˘˘شصم
تقد ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
عافترا لظ يف رطخلا سسوقان
طشسو راحتنلا ةرهاظ يمانت
اذهو ،فلششلا ةيلوب بابششلا
تلاح عبشسـل اهليجشست دعب
ةيطششلا تايدلب نم لك يف
ة˘ششا˘كع يد˘ي˘شسو ة˘جو˘بز˘لاو
ةرتف لÓخ فششلاو ةياغزوبو
هتشضرف يذلا يحشصلا رجحلا

.انوروك ةحئاج
كردلا حلاشصم ،اهتهج نم

ةيدلب ميلقإل ةعباتلا ينطولا
اقمعم اقيقحت تحتف ةياغزوب

تل˘ع˘ج ي˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘شسألا ي˘˘ف
دح عشضو ىلع مدقت ةيحشضلا
.ةقيرطلا هذهب اهتايحل

تما˘˘ق ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
دا˘م˘خإا˘ب سسمأا ة˘˘يلو˘˘لا تاذ˘˘ل

نكشسم لخاد اعلدنإا نيقيرح
ة˘˘يا˘˘غزو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ز˘˘˘ها˘˘˘ج
يششاو˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل ل˘ب˘ط˘شسإاو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘˘يا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘ق˘˘ب˘˘ب
.ةحبشصلا

،«مÓشسلا»ـل رداشصم قفوو
م˘ت يذ˘لا لوألا ق˘ير˘ح˘˘لا نإا˘˘ف
دق ة˘يا˘غزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب هدا˘م˘خإا
فرغ30 قارت˘حإا ن˘ع ر˘ف˘شسأا

اميف ،ثاثأا نم اهيف امب ةزهاج
ةرواجملا نكا˘شسم˘لا ذا˘ق˘نإا م˘ت
ا˘˘مأا ،قار˘˘˘ت˘˘˘حلا ر˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘م
ل˘˘خاد بششن يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘˘لا
ةيدلبب ةديايعلا ةعقبب لبطشسإا
ي˘ف بب˘˘شست د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ح˘˘ب˘˘شصلا
لبطشسإÓل يلك هبشش قارتحا
01و نبت ةمزح003 هيف امب

.تينرت حئافشص
وأوزع ىيحي

ةيروهمجلا ليكو سسمأا عدوأا
5 ،ةد˘كي˘˘كشس ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ق˘باو˘شسلا يوذ ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا
،تقؤوملا سسبحلا نهر ،ةيلدعلا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘˘شضق ي˘˘ف او˘˘طرو˘˘ت
سضرغل رارششأا ةيعمج نيوكتب
ة˘˘قر˘˘˘شسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل داد˘˘˘عإلا
ءا˘ي˘ششأا ءا˘ف˘˘خإاو ،ة˘˘فو˘˘شصو˘˘م˘˘لا

ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘ت.ةقورشسم
ة˘ي˘ط˘ب˘˘شضلا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا بق˘˘ع

ةقرشس لوح يواكشش ةيئاشضقلا
يرا˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
هيلعو ،ةبكرم لخاد نم ةقرشسو
نمأÓل ةطرششلا ر˘شصا˘ن˘ع ر˘ششا˘ب
تايرحت11ـلا ير˘˘˘شضح˘˘˘˘لا

في˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘شسأا ،ة˘ع˘شساو
ءزج عاجرتشساو مهيف هبتششملا

ى˘لإا ة˘فا˘شضإا تا˘قور˘شسم˘لا ن˘˘م
.ءاشضيب ةحلشسأا زجح

ضش.مركأأ

جد نويلم45.293 اهتميق تغلب

لÓخ علسسلا نم انط261 نم ديزأا زجح
0202 نم لوألا يسسادسسلا

تقؤوŸأ ضسب◊أ ةيلدعلأ قبأوسسلأ يوذ اهدأرفأأ عأديإأ

ةدكيكسسب ةيمارجإا ةكبسش كيكفت

ةحبسصلأ ةيدلبب يسشأوŸأ ةيبÎل لبطسسإأو زهاج نكسسم قأÎحأ

اهلزنم ءانف لخاد ةقونسشم ةاتف ىلع روثعلا
فلسشلا ‘ سسيمحب يلئاعلا

مهقحب ةيئأزج تافلم رير– دعب ةسصتıأ ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ أومدق

ةنتابب ةيلقعلا تارثؤوŸاو رومÿا يجورم فيقوت

رئب لخأد حÓف ةافو
يف ةفيلخ يسساح ةيدلبب
يدأولأ

دي ىلع ينيعبرأا لتقم
ةيرقب هقيدسص
سسادرموب يف نراموعأا
ضسمأأ لوأأ ءاسسم ضضرعت
نم تانيعبرألأ يف نطأوم

يف ،نراموعأأ ةيرقب ،هرمع
ةيلوب رماعلأ ةبعسش ةيدلب
ةنعط ىلإأ ضسأدرموب
فرط نم ضضيبألأ حÓسسلاب

كلذو ،Óيتق هتدرأأ هقيدسص
نيب داح فÓخ بقع

لأزي لو أذه ،نيفرطلأ
ىلإأ رأرف ةلاح يف يناجلأ

.رطسسألأ هذه ةباتك ةياغ
ضسمأأ يقل ىرخأأ ةهج نم
ةنسس72 رمعلأ نم غلبي حÓف

ءانثأأ رئب لخأد هفتح
ديدج رئب رفحب همايق
قرسش ةفيلخ يسساح ةيدلبب

،يدأولأ ةيلولأ ةمسصاع
تأدأدعتسسلأ عم انمأزت
ثيح ،ديدج يحÓف مسسومل
لخأد ةيبلق ةتكسسل ضضرعت
نم اهنأأ حجريو رئبلأ
.هلخأد طغسضلأ

حلاسصم تلخدت اهتهج نم
ةدحول ةيندملأ ةيامحلأ

تلواح يتلأو ةفيلخ يسساح
ةيلوألأ تافاعسسإلأ ميدقت
لبق نم هجأرخإأ مت نإأ دعب
ظفل هنأأ ريغ ،هل نيقفأرملأ
متيل ،ةريخألأ هسسافنأأ

ظفح ةحلسصم ىلإأ هليوحت
رسصانع تماق امك.ثثجلأ
حتفب ينطولأ كردلأ

ةفرعمل قمعم قيقحت
ثداحلأ ليسصافتو بابسسأأ
.تيمملأ

ح.ةريسصن / رومع مسساقلب

،ةملاقب حنجلا ةمكحم تنادأا
(م.ب) ق˘با˘شسلا ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م
ةكرشش بحاشص (ك.م) لومملاو
تازيهجت˘لاو داو˘م˘ل˘ل دار˘بو˘شس
اشسبح تاو˘ن˘شس4 ـب ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
قح يف اذفان انجشس ماعو ،اذفان
ة˘ي˘م˘هار˘با ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم ر˘˘يد˘˘م
ة˘م˘لا˘ق˘ب فو˘ق˘ششو˘ب˘ب دو˘ع˘شسم
را˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
.مهنيب اميف ميتنشس

،«مÓشسلا»ـل رداشصم بشسحو
) ىفششتشسملا ريدم قباشس نإاف

م˘˘ه˘˘ت ةد˘˘ع˘˘ب ع˘˘˘بو˘˘˘ت ( غ ع. ك
ماربا ةحنج رارغ ىلع ةريطخ
˘˘ما˘˘كحأل ة˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م دو˘˘˘ق˘˘˘ع
سضرغب ةيميظنتلاو ةيعيرششتلا
ةررب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ءا˘ط˘عا
ريغ لÓغتشساو ديدبتو ،ريغلل
لاو˘مأاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل ي˘عر˘˘شش
لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإاو ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
ةداهشش ريرحت ةحنجو ،ةفيظولا
ة˘ح˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘غ ع˘ئا˘قو تب˘ث˘˘ت
ريدم ةعباتم تمت اميف ،ايدام
ة˘ح˘ن˘ج˘ب لو˘م˘˘م˘˘لاو ة˘˘ح˘˘شصلا
ريثأاتو ة˘ط˘ل˘شس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا
لجأا نم ةيرادإلا ةئيهلا ناوعأا
داو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ي˘ف ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا

،ل˘يو˘م˘ت˘لاو م˘ي˘ل˘˘شست˘˘لا لا˘˘جآاو

تب˘ث˘ت ةدا˘ه˘شش ر˘ير˘ح˘ت ة˘ح˘ن˘˘ج
ا˘يدا˘م ة˘ح˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘غ ع˘˘ئا˘˘قو
ةئربت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شساو
لئاشسولاو ةيلاملا ةريدم ةحاشس
داتعلا ةنايشص ةريدمو (ف.ب)
( ف . ع) ةقفارملا داتعو يبطلا

ن˘ه˘ل ة˘بو˘شسن˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا ن˘م
ةءا˘شسا ة˘ح˘ن˘ج˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
لامهلاو ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا
عاي˘شض ى˘لا يدؤو˘م˘لا ح˘شضاو˘لا
تحت تعشضو ةيمومع لاوما
.نهتفيظو ىشضتقمب نهيديأا

تا˘˘ير˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ًءا˘˘˘ن˘˘˘بو
ر˘˘يد˘˘˘م نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
هق˘ح ي˘ف تت˘ب˘ثا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ةد˘ع˘ب ما˘ق ه˘نأا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هميخشضت رارغ ىلع تازواجت
ءان˘ت˘قا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘ل˘ل
هماربإا اذكو تازيهجتلا سضعب
ىد˘˘حا ع˘˘م دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل
سصخي اميف ،نيمأاتلا تاكرشش
اذكو ةشسشسؤو˘م˘لا دا˘ت˘ع ن˘ي˘مأا˘ت
تا˘ف˘ي˘كم˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف
بنا˘ج ى˘لإا زا˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘لا
ر˘ي˘غ ي˘ب˘ط˘لا دا˘ت˘ع˘ل˘ل ه˘م˘ل˘شست
سصقانو تافشصاومل˘ل ق˘با˘ط˘م
˘ما˘ق ه˘نا لإا كلذ˘ب ه˘م˘ل˘ع م˘غر
ىلإا مÓتشسلا ةداه˘شش م˘ي˘ل˘شست˘ب

سضور˘ف˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا درو˘م˘لا
ةقباطم نم ققحتلا دعب ملشست
زيح هعشضوو هبيكر˘تو دا˘ت˘ع˘لا
ةنجللا كلذ دعب موقتل ةمدخلا
ةدا˘ه˘شش م˘ي˘ل˘شست˘ب ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا
لإا ،لومملل تقؤوملا مÓتشسلا
هذ˘˘ه ل˘˘˘كب ما˘˘˘ق ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا نأا
نم مغر˘لا˘ب هد˘حو˘ل تاءار˘جإلا

.كلذ˘ب ة˘ف˘ل˘كم ة˘ن˘˘ج˘˘ل دو˘˘جو
ه˘˘نإا˘˘ف درو˘˘م˘˘لا سصو˘˘شصخ˘˘˘بو
نأا اد˘ي˘ج ه˘م˘ل˘ع ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
رتفدل ةقباطم ريغ تازيهجتلا
ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا˘ب ه˘م˘ل˘عو طور˘˘ششلا

اهمي˘ل˘شست˘ب ما˘ق ه˘نأا لإا ،ة˘ل˘ما˘ك
مÓت˘شسلا ر˘شضح˘م˘ل ه˘م˘ل˘شستو
ع˘˘فر ه˘˘˘شضفر ع˘˘˘م ،تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
سصخي ام يف ةشصتخملا ةنجللا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م مد˘˘ع
سضع˘ب˘لا سصق˘ن اذ˘كو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ةماعلا ةباينلا تبلاط دقو ،اهنم
ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘شسل˘˘ج لÓ˘˘˘خ
ط˘ي˘ل˘شست ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘˘شسلا

اذفان انجشس تاونشس01 ةبوقع
مهل اباقع ،نيمهت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل

.هوفرتقا ام ىلع
م .دمحم

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تف˘˘˘˘قوأا
ن˘م ة˘ي˘نا˘م˘˘ث ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
،تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘جور˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘ششم˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت.تاردخملاو
نمIRB ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
نم ناغلبي نيشصخشش فيقوت
ةنشس25و12 ر˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

نامو˘ق˘ي ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘ي˘قو˘ب˘شسم
،ةيلوحكلا تابورششم˘لا ع˘ي˘ب˘ب
ءايحأا دحأاب نكشسم نيلغتشسم

088 تزجح امك ،ةنتاب ةنيدم
عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو
تقلأا اهت˘ه˘ج ن˘مو.ماجحألاو
ري˘غ را˘ج˘تلا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب عور˘˘˘ششم˘˘˘لا

ةدع يف ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ة˘قر˘ف˘ت˘م ة˘ي˘طر˘شش تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
سصاخششأا6 ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا
14و22 نيب مهرامعأا حوارتت
يحب ايئاشضق نيقوبشسم ةنشس
5121 زجح مت ثيح ،ةديششك
فلتخم ن˘م ا˘شسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق

ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كو عاو˘˘˘˘˘˘نألا
ـب ردقت ةيلوحكلا تابورششملا

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو362
ن˘ي˘حÓ˘شس ،ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا
نم نيفيشس نع ةرابع نيشضيبأا
نم مار˘غ5و ريبكلا م˘ج˘ح˘لا
نوفوقوملا .جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا
ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م ر˘ير˘ح˘ت د˘ع˘ب
.مهقحب

أأ.يئامهم

ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو ةيمومع لأومأأ ديدبت مهت امهل تهجو

ةحسصلا ريدم قح يف اذفان انجسس ماعو تاونسس4 نيب ام ماكحأا
ةملاقب فوقسشوب ىفسشتسسم ريدمو قباسسلا
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نونعملا لاشسمآا ول‐ناج باتك لغششني
ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب «ة˘˘˘˘قِرا˘˘˘˘˘فألا مÓ˘˘˘˘˘شسإا»ـب
تلوقملا ةعجارمبو ،يجولو˘بور˘ث˘نألا
بر˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘˘نألا
ءار˘ح˘شصلا ءارو ا˘م لود ي˘فو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يبرغ˘ث˘حا˘ب˘ل ف˘لؤو˘م و˘هو .ة˘ي˘مÓ˘شسإلا

ةيارد ىلعو ،ةقطنملا يف سصّشصختم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘شضوأا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع
هتميق باتكلا بشستكي .ةيعامتجلاو
ة˘يد˘ق˘ن˘˘لا ه˘˘ت˘˘برا˘˘ق˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
دعب امو ةيرامعتشسلا ايجولوبورثنأÓل
ثحبم يف ،ةقطنملا يف ةيرامعتشسلا
ةينمألا تاّمهملا يف سسمغنا املاطل
ةرتفلا ةلي˘ط ة˘ي˘تار˘با˘خ˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لاو
.ةيرامعتشسلا
ماشسقأا ةثÓث ىلإا هباتك فّلؤوملا عuزوي
نهار لوانت ديهمت نع Óشضف ،ةشسيئر
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا تلو˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ى˘لإا قّر˘ط˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لوا˘˘ح ة˘˘م˘˘تا˘˘خو
.ةراقلا برغ بوعشش عاشضوأا لبقتشسم
ءوشضلا ثحابلا طّلشسي لوألا مشسقلا يف
ينيدلا ثارتلاب لاغششنلا يعاود ىلع
تا˘شسارد˘لا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘˘غ لود˘˘ل
يفوشصلا مÓشسإلا ىقلَي ثيح .ةيبرغلا
ام وأا ،رشصاعملا خيراتلا يف يقيرفإلا
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ثا˘ح˘بألا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ق˘َل˘˘ط˘˘ُي
،«دوشسألا مÓ˘شسإلا» ي˘م˘ي˘م˘ع˘ت ل˘كششب
ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا طا˘˘شسوألا ي˘˘ف ا˘˘ًب˘˘ي˘˘حر˘˘ت
عيوطتلل Óباق امÓشسإا هفشصوب ،ةيبرغلا

نم وهف .ةيبر˘غ˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا دار˘م ق˘فو
رشصعلا‘/‘جيآا وينلا‘) تادقتعم فنشص
نهارلا يف ةجsورملاو ةجئارلا ،(‘ديدجلا
ليوحتل ٍعاشسم نمشض كلذو .رشصاعملا
ةيفَحْتَم ةفاقث ىلإا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
عيبلل ّمَث نمو ،سضرعلل ةلباق ةيراجت
ةور˘˘ث ع˘˘م را˘˘˘ج و˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ءار˘˘˘ششلاو
راثآلاو وت˘كب˘مو˘ت ي˘ف تا˘طو˘ط˘خ˘م˘لا
ةوافحلا كلت يتأات.ةقطن˘م˘ل˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا
مÓشسإلا نم فيوختو ريفنت لباقم يف
،ى˘˘ّم˘˘شس˘˘ُي ا˘˘م˘˘ك «ي˘˘ط˘˘˘شسوأا قر˘˘˘ششلا»
ة˘يدا˘ه˘ج ة˘ح˘شسم˘ب ا˘˘بو˘˘ششم ه˘˘ف˘˘شصو˘˘ب
دو˘جو ثحا˘ب˘لا ظ˘حÓ˘ي ذإا .ة˘ي˘˘لا˘˘شضنو
ةيشسنرف تاهجوت نم ةداج تلواحم
نع ءارحشصلا بونج يمِلشسم داعبإل
ةلواحمو ،ةيبرعلا ةيبراغملا مهتنشضاح
ي˘ف برا˘شضلا ل˘شصاو˘ت˘لا ق˘ير˘ط ع˘ط˘ق
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب كلذو ،خ˘يرا˘ت˘لا ق˘˘م˘˘ع
ة˘ي˘ج˘نز˘لا» ة˘يو˘ه˘لا ه˘ب˘ْشش˘ُي ا˘م قÓ˘ت˘خا
ةيقيرفإلا» ةيوهلا لباقم يف «ةيلشصألا
.«ةيمÓشسإلا
يف «دوشسألا مÓشسإلا» سضَرعُي ام ةداعف
مÓشسإلا»و «يبراغملا مÓشسإلا» لباقم
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘شسإلا»و «ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شسوأا قر˘˘˘˘˘ششلا
عاز˘ت˘نل ة˘لوا˘ح˘م ي˘هو ،«ي˘ج˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا
ه˘˘ت˘˘ن˘˘شضا˘˘ح ن˘˘م ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلا مÓ˘˘شسإلا
هباششتلا لاشسمآا ثحابلا زِربُي .ةيعيبطلا
ةيجولوبورثنألا ةشسرد˘م˘لا لا˘ع˘فأا ن˘ي˘ب
ةيجولوبورثنألا ةشسردملاو ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ءاوشس ،رودلا اذه ِبعل يف ةيزيلجنإلا
وأا ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسلا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا نا˘˘˘˘بإا

تايئانثلا كلتّنأا بتاكلا اًحّشضوم.اقحل
ىغطت يتلا ،ة˘ل˘ّل˘شضم˘لا تا˘ع˘ير˘ف˘ت˘لاو
ةءار˘ق ي˘ف ي˘بر˘غ˘لا رو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لود ي˘˘ف مÓ˘˘شسإلا

تاعامجلاو قرطلا يف عونتلا تشسمط
ة˘يد˘م˘حألاو ة˘ي˘نا˘ج˘ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يردا˘˘ق˘˘لا)
اهترشصحو (...ةيودهملاو ةيشسونشسلاو
ّنأا امك .ةق˘َل˘غ˘م ة˘يو˘نا˘م تا˘ي˘ئا˘ن˘ث ي˘ف
ام ابلاغ ثحابلا قفِو ةيبرغلا ةبراقملا
يفوشصلا رودلا نم ،رّقحت وأا ،ىشضاغتت
،يبرغلا رِمعتشسملا ةمواقم يف ليلجلا

ةيوهلل خشسملا مامأا اعينم اّدشس هفوقوو
ايق˘ير˘فإا ءا˘شضف فر˘ع د˘ق˘ف .ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

ته˘با˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘فو˘˘شصلاو
ام كلذ .ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شسلا تا˘ط˘ّط˘خ˘م˘لا
وز˘غ˘لا را˘˘ثآا ع˘˘م ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘ظ˘˘حÓ˘˘ي
ىر˘ج ثي˘ح،ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
ةمِواقملا ةيداهجلا تاكرحلا ثاثتجا
تاكرح ع˘م نأا˘ششلا ا˘م˘ك،را˘م˘ع˘ت˘شسÓ˘ل

ديعشس نب رمع جاحلاو يدوف نب نامثع
ارو˘˘˘ط.يرو˘˘˘ت يرو˘˘˘ما˘˘˘شسو ي˘˘˘طو˘˘˘ف
اهلادبتشساو ةمئاقلا كلامم˘لا كي˘كف˘ت˘ب
مكحتلاب ةرا˘تو ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شسا تارادإا˘ب
ةيركفلا اهبخ˘ن ن˘ي˘جد˘ت˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف
يف نأاششلا امك ،اه˘تا˘يا˘غ˘ل ا˘ه˘ع˘يو˘ط˘تو
.لاغنيشسلاو ايريجين لامشش
تاءاشضف˘لا ّنأا لا˘شسمآا زر˘ب˘ُي ل˘ث˘م˘لا˘بو
ًةشضرع تناك ةيمÓشسإلا ريغ ةينيدلا
ديدعلا يف اشضيأا يرامعتشسلا عمقلل
ة˘كر˘ح تي˘شص عاذ د˘ق˘ف .ناد˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
نيشسرادلا طاشسوأا ي˘ف ة˘ي˘لا˘شضنة˘ي˘ن˘يد
ن˘م ا˘vظ˘ح تلا˘نو ن˘ي˘ي˘جو˘لو˘˘بور˘˘ث˘˘نألا
ةشسينك ةلاح يهو ،ثحبلاو مامتهلا
ةكرحب رمألا قّلعتي .وغنابميك نوميشس
با˘شش د˘ي ى˘ل˘ع تشس˘ّشسأا˘ت ة˘ي˘نا˘ح˘ي˘شسم
لÓتحا ناّبإا) نّيدت˘م ّي˘ن˘طو ي˘لو˘غ˘ن˘ك
مويلا ىّمشسُت يتلا ،و˘غ˘نو˘كلا ا˘كي˘ج˘ل˘ب
عشساتلا نرقلا رخاوأا يف كلذو ،رييازلا

ط˘شسو ي˘ف و˘غ˘نا˘ب˘م˘ي˘ك ى˘ّبر˘ت .(ر˘˘ششع
ن˘ير˘ّششب˘م˘لا م˘ي˘لا˘ع˘ت˘ب ر˘ّثأا˘ت˘˘م ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ةينيد ةيؤور بحاشص ناكو،نيينادمعملا
ةيّلحمو ةيحيشسم رشصانع نيب عمجت
ةردقلا ل˘ث˘ِم ،ي˘ق˘ير˘فإا ع˘با˘ط˘ب ة˘بو˘ششم
سص˘ّل˘خ˘م˘لا˘ب˘نا˘م˘يإلاو ءا˘ف˘˘ششإلا ى˘˘ل˘˘ع
نم ايقيرفإا ررحتب ةن˘مؤو˘مو ،ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ه˘˘ُتو˘˘عد تذ˘˘خ˘˘ّتا .سضي˘˘بألا يزا˘˘˘غ˘˘˘لا
ا˘شضها˘ن˘م ا˘ي˘لا˘شضن ا˘˘ع˘˘با˘˘ط ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ّم˘˘ت كلذ˘˘لو ،را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

،مادعإلاب ٌمكح هيلع ردشصو وغنابميك
نجشس ىلإا اهنيح اكيجلب كلم هلّوح
ة˘ن˘شس ،و˘غ˘نا˘ب˘م˘ي˘˘ك ل˘˘ي˘˘حر˘˘بو .د˘˘sبؤو˘˘م
عجارتت مل ،لاقتعلا دْيق وهو،1591
اهلاشضن يفارارشصإا تدادزا لب ةكرحلا
،ةينطولا اه˘فاد˘هأا˘ب ا˘ث˘ّب˘ششتو˘ي˘شسا˘ي˘شسلا

نÓعإاب0691 ةنشس رشصنلاقّقحت ىتح
ّم˘َث ن˘مو ،و˘غ˘˘نو˘˘كلا ة˘˘لود لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

اينيداهّجوت ةيغناب˘م˘ي˘كلا رار˘قإا ل˘شصح
ّدُع دهعلا كلذ ذنمو ،ةلودلا يف ايمشسر
.اّينطو اميعزو اينيد اشصuلخم وغنابميك
،مو˘م˘ع˘لا ه˘جو ى˘ل˘عو،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ي˘˘ف˘˘ف

ةغايشص تداعأا ةيلهأا تاكرح ترهظ
كا˘˘كت˘˘حلا نا˘˘ّبإا ،ي˘˘˘ن˘˘˘يّد˘˘˘لا ثار˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘كي˘˘˘لو˘˘˘ثا˘˘˘كلا ر˘˘˘ِم˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،ءاو˘شس د˘ح ى˘˘ل˘˘ع،ي˘˘ت˘˘نا˘˘ت˘˘شستور˘˘ب˘˘لاو
ةيشصÓخ ىؤور قفو هرشصانع تفّيكو
بوعششلينيّدلا لايخملاب اًقاشصتلا رثكأا
.ةراقلا

نم يناثلا مشسقلا يفثحابلا هدشصري ام
لايخم˘لا ي˘ف ا˘عار˘شص ة˘م˘ث ّنأا،با˘ت˘كلا
،يقيرفإلا لا˘ي˘خ˘م˘لا لو˘حو ي˘ق˘ير˘فإلا
ءارو ا˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ه˘˘ثاد˘˘حأا ير˘˘ج˘˘ت
ى˘ع˘شسي ي˘بر˘غ ه˘ّجو˘ت ن˘ي˘ب ،ءار˘ح˘شصلا

ىلع ةقطنم˘لا ءا˘شضف ر˘كت˘ح˘ي˘ل اد˘ها˘ج
ليوأات ىوتشسم ىلعو يلمع ىوتشسم
؛ه˘تارا˘شسم ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ّم˘˘َث ن˘˘مو ،هزو˘˘مر
ريغو رشصانعلا عّونتم ،ٍديدج ٍهّجوتو
عباط ه˘ي˘ل˘ع ى˘ف˘ظ˘ُي ا˘نا˘ي˘حأا ،ق˘شسا˘ن˘ت˘م
ة˘ي˘با˘هو˘لا˘ب تع˘ن˘ُي ىر˘خأاو ،فر˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ِةعباتملا ُة˘ّل˘ق تل˘ع˘ج د˘قو .سس˘ّي˘شست˘لاو
ةرئادلا جراخ نم ةقطنملا يف ِثحبلاو
َةروشصلا،اديدح˘ت ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا
دحاو فرط نم يتأات َةجsورملاو َةجئارلا

نيماشضمب ةنوحششم ةءارق نع رّبعتو
.ةحشضاو ةيشسايشس
دÓب يف اقباشس ىرج هشسفن بعÓتلا
لÓخ ن˘م ،ٍتوا˘ف˘ت˘ب ر˘ي˘ب˘كلا بر˘غ˘م˘لا
ري˘ه˘ظ˘لا» ق˘ل˘خ˘ل ي˘شسنر˘ف˘لا ى˘ع˘شسم˘لا

.«يبرعلا رشصنعلا» لباقم يف «يربربلا
ح˘˘مÓ˘˘م لّوألا ى˘˘ل˘˘ع تي˘˘ِف˘˘ْشضُأا ثي˘˘ح
يناثلا ىلعو حاتفنلاو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

يف ي˘هو .ط˘ّل˘شست˘لاو دّد˘ششت˘لا ح˘مÓ˘م
يت˘لا ا˘ه˘تاذ ة˘شسا˘ي˘شسلا ة˘ط˘خ˘لا ع˘قاو˘لا
تل˘ق˘ُن م˘ث ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘شس تع˘ب˘˘ّتُا
ةراجلا امأا .لاغني˘شسلا ى˘لإا ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا نا˘˘بإا تد˘˘ه˘˘شش د˘˘ق˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘˘م
،اب يطابماه ودامأا زوربة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شسلا

خيششلا اهشسّأارتي ةقيرط راشصنأا نم ناك
خ˘˘ي˘˘ششلا» ـب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ،ه˘˘ل˘˘لا ها˘˘م˘˘˘ح
ى˘لإا ه˘ي˘ف˘نو ه˘لا˘ق˘ت˘˘عا ّم˘˘َت ،«ه˘˘ل˘˘لا˘˘ما˘˘ه
ةرادإلا ع˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو.ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
تا˘كر˘ح˘لا ع˘م˘ق ي˘ف ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
لبِق نم لوبقم ىشسمأا،تاي˘ن˘ي˘شسم˘خ˘لا
يف يّفوت نأا ىلإا ،ةيشسنرفلا ةطلشسلا
.اشسنرف يف تاينيعشستلا
ةيجيتارت˘شسا ى˘ل˘ع لا˘غ˘ت˘ششلا أاد˘ب د˘ق˘ل
ة˘ي˘ل˘َب˘َق˘لا تا˘نّو˘كم˘لا ن˘ي˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لا

نم نيوهتلا رْبع ةيقيرفإلا ةيرئاششعلاو
نم ريقحتلاو،ا˘vي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نأا مÓ˘شسإلا
يف ةيبرعلا ةغللا نمو يبرعلا فرحلا
ة˘شسرد˘م ع˘م كلذو.ة˘˘قرا˘˘فألا طا˘˘شسوأا
يتلا ،لويرغ لا˘شسر˘م˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نألا

ادنشسوامعد مÓشسإلا يف تأار ام ابلاغ
ي˘˘ف دو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو دو˘˘˘كر˘˘˘لا عا˘˘˘شضوأل
تاريربتبةلّلعتم ،ةيق˘ير˘فإلا تا˘فا˘ق˘ث˘لا
ةبلط نيب لكاوتلايّششفت لثم ةيحطشس
ىلع نوششيعي نيذلا ،ةينآارقلا سسرادملا
،ا˘هرّو˘شصت بشسح˘ب˘ّشسكت˘˘لاوة˘˘قد˘˘شصلا

ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘جألا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا نودو
طاششنلل هليطعت قمعو يرامعتشسلا
اذ˘ه ةر˘ي˘تو تدادزا د˘قو.ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
سسفان˘م˘ك هرو˘ه˘ظ˘ب مÓ˘شسإÓ˘لدا˘ق˘ت˘نلا
تاكرحلا عراقي ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘يد
.ةلuوغتملا ةيريششبتلا

ايقيرفإا برغ يف ةيبرعلا ُةغّللا تناك
ة˘غ˘ل تنا˘ك نأا د˘ع˘ب ،زر˘بألا َة˘ّي˘˘ح˘˘شضلا
ُرامعتشسلا لّوح دقف .ةفاقثلاو ةفرعملا
يف،ماع هجوب يبرعلا َفرحلاو َةيبرعلا
ةغل ىلإا ،ءارحشصلا ءارو ام نادلب تاغل
ى˘قtر˘لاو م˘شسÓ˘ط˘لاو م˘ئا˘م˘ت˘لا ة˘با˘ت˘كل
ة˘غ˘ل˘لا تتا˘ب ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو .ذ˘˘يوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
،دو˘م˘ج˘لاو ف˘ّل˘خ˘ت˘لا ناو˘ن˘عة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
يف ،اهمّلعت ىلع سصرحي نم ىرَدزُي
نم يلعُأا يتلا ةيبوروألا تاغللا لباقم
ّنإا˘ف،ّق˘ح˘ل˘ل ا˘قا˘ق˘حإاو .ا˘ه˘م˘uل˘ع˘ت˘م نأا˘شش
و˘ل‐نا˘جا˘هرا˘ثآا د˘شصر ي˘ت˘لا ة˘م˘ج˘ه˘˘لا
،ةّحشصلا ن˘م بنا˘ج ا˘ه˘ي˘ف نا˘ك،لا˘شسمآا
ةيقيرفإلا نادلبلا يف ينيدلا ميلعتلاف
ى˘لإا˘يّدر˘ت،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شسلا ةر˘ت˘ف˘˘لا نا˘˘ّبإا

ى˘ندأا ى˘˘لإا ر˘˘ق˘˘ت˘˘فاو ،ع˘˘جا˘˘ف ىو˘˘ت˘˘شسم
هّولخ نع كيهان ،ةيجوغاديبلا ريياعملا

لباقم يف ،ةّيفرع˘م˘لا ن˘ي˘ما˘شضم˘لا ن˘م
همuدقت ،رّوطتمو سسفانم ّيبرغ ميلعت
لكششب ةيبرغلا ةيريششبتلا تايلاشسرإلا

.ٍرغُم
ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا راوأا داد˘˘ت˘˘ششا ّل˘˘ظ ي˘˘ف
ة˘فا˘ق˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل تشضّر˘˘ع˘˘ت

،ايق˘ير˘فإا بر˘غ ناد˘ل˘ب ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘شسإلا
كاج يناط˘ير˘ب˘لا ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نألاَزر˘ب

ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لا (5102‐9191) يدو˘˘˘غ
عنمي هنوك،ءاوعشش ةلمح مÓشسإلا ىلع
ةشساردلا ِروحمتل يدقنلا ركفلا روطت
.هريدقت قفو سسّدقم باتك لوح هيف
ةيقيرفإلا طاشسوألا يف فّلختلا اًرّشسفم
امع ايشضاغ˘ت˘مو،ر˘ي˘غ ل ي˘ن˘يد ل˘ما˘ع˘ب
يوينب ريمدت نم رمعتشسملا دي هتفرتقا
ثحابلا.ةيقيرفإلا تاعمتجملا ج˘ي˘شسن˘ل
جرو˘ج ي˘شسنر˘ف˘˘لا ي˘˘جو˘˘لو˘˘بور˘˘ث˘˘نألا
يف بهذملا اذه بهذ هشسفن هيدنلاب
رّوطتلل ةلقرع رشصنع مÓشسإلا رابتعا
لÓخ ،هتعباتم د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘شس ،ي˘ق˘ير˘فإلا
نر˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شسم˘˘خ˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
وبي˘ل ي˘ف ي˘نآار˘ق˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا،ي˘شضا˘م˘لا
لوادياحم هيدنلاب ناك ام .لاغنيشسلاب
ريمدتلاب فارتعلا ىلع ؤورجيِل اهيزن
ةرتفلا نابإا يقيرفإلا ناشسنإÓل لئاهلا
نييلاغنيشسلا ربتعا ثيح ،ةيرامعتشسلا

ي˘هو ،مÓ˘شسإÓ˘ل م˘ه˘ئاد˘˘ت˘˘ها ا˘˘يا˘˘ح˘˘شض
تتاب ةشضرغم ةي˘جو˘لو˘يد˘يإا تا˘حور˘ط
نيثحابلا طا˘شسوأا ي˘ف ةرو˘ج˘ه˘م مو˘ي˘لا
،ن˘ي˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نألاو ن˘ي˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
ٌلعف وه يعمتجملا سضوهنلا رابتعاب
وهو ،ةيلشصألا ةينبلا لخاد نم ٌقثبنم
لاي˘خ˘م˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ى˘لإا ٌد˘ن˘ت˘شسم ي˘عو
.بوعششلا ىدل ةقيمعلا
َءوشضلا لاشسمآا ول‐ناج ثحابلا طّلشسي

لو˘˘˘ير˘˘˘غ لا˘˘˘شسر˘˘˘م ة˘˘˘شسرد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءاردزا اهزيمي ي˘ت˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نألا
لغ˘شش د˘ق˘ف .ف˘ح˘ج˘م ل˘كششب مÓ˘شسإلا

َبشصنم (6591 ةنشس ىفوتملا) لويرغ
.ةيرامعتشسلا تاطلشسلايد˘ل را˘ششت˘شسم
نوغودلا عمتجم كيكفت ةّمهم ىّلوت
ن˘م ،ي˘مÓ˘شسإا ٍسسف˘ن ّيأا ن˘م ه˘ت˘ي˘ق˘ن˘تو
لثم مهلزعو نيّمهم ةداق داعبإا لÓخ
لواحو .يناجيتلا هديفحو رمع جاحلا
ي˘ن˘يد سسف˘ن ّل˘ك سسم˘ط ه˘ت˘ّم˘˘ه˘˘م ي˘˘ف
ى˘لو˘ت يذ˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو
ةيجولوبورثنألا ةثحابلات˘نا˘ك.ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ثحبلاةعومجم نمشض نلرتيد نامرج
ىد˘حإاو ،لو˘ير˘غ لا˘شسر˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
تيّفوت ةيشسنرف يهو ،هعم تانواعتملا
اهنأا لاشسمآا ول‐ناج يوري .9991ةنشس
˘˘˘مÓ˘˘˘شسإلا نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م نّو˘˘˘ه˘˘˘ت تنا˘˘˘ك
لّو˘شست˘لا ر˘هاو˘ظ ر˘ب˘ت˘ع˘تو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

ىلع ،يلاملا عمت˘ج˘م˘لا ي˘ف رو˘ج˘ف˘لاو
ّمت دقو .مÓشسإلا ببشسب ،لاثملا ليبشس
نم ا˘ه˘ج˘يور˘تو تاءا˘عدلا هذ˘ه ي˘ّن˘ب˘ت
ن˘يد˘لا ءا˘م˘ل˘ع ّد˘شض ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا ل˘˘ب˘˘ِق
هّنأا لاشسمآا يوري .ةقطنملا يف هتاعدو
نم ،يلاملا ثارتلا نع مليف جارخإا ءانثأا
،ةشسردملا هذهل ني˘ع˘با˘ت˘لا سضع˘ب ل˘ب˘ِق
ّم˘ت ،نلر˘ت˘يد نا˘˘مر˘˘ج ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تفر˘˘ششأا
اياوزلاو دجاشسملا دهاششم ةفاك بييغت

.ملاعملا هذهب ّجعت ةقطنملا ّنأا عم اًدمع
باتكلا نم ريخألاو˘ث˘لا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ي˘ف
ن˘ع لا˘شسمآا ثّد˘ح˘ت˘ي ،ه˘شضر˘ع˘˘ن يذ˘˘لا
ة˘قÓ˘ع ة˘بَرا˘ق˘م ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت ةر˘˘ظ˘˘ن
تلواح ،ةقطنملاب ةيخيراتلا مÓشسإلا

تا˘ف˘لؤو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةطيشسولا ةرتفلاب ةلغششنملا ةيشسنرفلا
سسم˘ط ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘غ ي˘ف مÓ˘˘شسإÓ˘˘ل
يشسايشسلا ميظنتلاو ،يراشضحلا رودلا
امك .يمÓشسإلا ريثأاتلا لعفب ئششانلا
ءا˘˘م˘˘شسأا ن˘˘م ًة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس لا˘˘شسمآا درو˘˘˘ي
ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘شصلاو ة˘لا˘ّحر˘لاو ن˘ي˘شسراد˘˘لا

ةبقحلا ءانثأا نيلماعلا نييفارغونثإلاو
ة˘شسرا˘م˘م˘ب م˘ه˘ت˘ع˘ن˘ي ،ة˘يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
ىوتشسم ىلع «يرا˘م˘ع˘ت˘شسلا به˘ن˘لا»
برغ لوح ًةفرعم ءلؤوه غاشص .يفرعم
يف فيظوتلا اهنم سضرغلا ناك،ايقيرفإا
كلت تدمت˘عا د˘قو .ي˘شسا˘ي˘شسلا نأا˘ششلا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا نأا˘ششب ةرsو˘ح˘˘م˘˘لا فرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
نع ةيبرغم ةيبرع تامجرت سساشسألاب
دبعل «نادوشسلا خيرات» لثم،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
يف سشاّتفلا خيرات«و،يدعشسلا نامحرلا
رباكأاو سشويج˘لا را˘ب˘خأاو كو˘ل˘م˘لا ر˘كذ
،ي˘ت˘كب˘ن˘ت˘لا تع˘ك دو˘م˘ح˘م˘ل «سسا˘˘ّن˘˘لا

.را˘ت˘خ˘م˘لا ن˘بل «نا˘ي˘شسن˘˘لا ةر˘˘كذ˘˘ت»و
ةثÓثلا لامعألا هذه لقن ّنأا عقاولاو
ىلع امشساح اّدرلّثم دق ةيشسنرفلا ىلإا
ذنم تلّكششت يتلا ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ىوا˘عد˘لا

ّنأا ،«خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ل˘ق˘ع˘لا» ي˘ف ل˘غ˘ي˘ه
نودب بوعشش يه ةيقيرفإلا بوعششلا

.ةلود نودبو ،خيرات نودبو ،ةباتك
سضعب لاشسمآا دروي مشسِقلا اذه نمشض
عباطلا عزن يف ةرشصاعملا تلواحملا
ةيمÓشسإلا فراعملا نع يرامعتشسلا
جاردإا د˘ي˘ع˘ي ا˘م˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا بر˘˘غ ي˘˘ف
نمشض ةقطنملل يراشضح˘لا نوز˘خ˘م˘لا

لوا˘˘˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ف .بحرأا لا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م
ر˘م˘ع نا˘م˘شصع ذا˘ت˘شسألا،ي˘لا˘غ˘ن˘˘ي˘˘شسلا

نم يقيرفإلا لقعلا ةغايشص ةداعإا،نيك
هباتك يف اميشس ،ةيبرغلا ريياعملا جراخ
تاغللاب ن˘ي˘ق˘طا˘ن˘لا ر˘ي˘غ نو˘ف˘ق˘ث˘م˘لا»
اديعتشسم ،3002 روششنملا «ةيبوروألا

اونّود نيذلا ةقرا˘فألا با˘ّت˘كلا ل˘م˘ج˘م
ّطخلا اودمتعا وأا ،ةيبر˘ع˘لا˘ب م˘ه˘لا˘م˘عأا
نيودتل ةيقيرفإلا تاغللا ربع يبرعلا
قمع نامشصع َزربأا .ةيّل˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ملاعلاو ايقيرفإا برغ مÓشسإا نيب ةلشصلا
ي˘مر˘ت ة˘م˘يد˘ق ة˘قÓ˘ع ي˘هو ،ي˘بر˘ع˘˘لا
رششا˘ع˘لا نر˘ق˘لا ع˘ل˘ط˘م ى˘لإا ا˘هروذ˘ج˘ب
.يدÓيملا

نع باتكلا ةمتاخ يف لاشسمآا لفغي ل
يرئازجلاو يبر˘غ˘م˘لا لا˘غ˘ت˘ششلا زار˘بإا

لود عم يميلعتلا نواعتلا معد ىلع
لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب ءاو˘شس ،ي˘ق˘ير˘فإلا راو˘ج˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘عد˘˘˘ب وأا ،بÓ˘˘˘ط˘˘˘لا
دقعو،تاناجرهملا ةماقإاو ،ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةشضقانم ةيؤور قلخ دشصقب ،تايقتلملا
يفو .ةقطن˘م˘لا هّو˘ششي يذ˘لا فّر˘ط˘ت˘ل˘ل
بهذي ةقطنملا لبقت˘شسم˘ل ه˘فار˘ششت˘شسا
˘˘˘مÓ˘˘˘شسإلا ّنأا ى˘˘˘لإا لا˘˘˘شسمآا ثحا˘˘˘ب˘˘˘˘لا
اّمهم ارود بعل دق يفوشصلا يقيرفإلا
مويلا وهو ،رامعتشسلا نم ررحتلا يف
ن˘م رر˘ح˘ت˘لا ي˘ف Ó˘ثا˘م˘م ارود بع˘˘ل˘˘ي
ل˘ق˘ث م˘غر ،ة˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا تا˘˘فار˘˘ح˘˘نلا
قÓتخا نم يرجي ام لظ يف ةّمهملا
اهادحإا ،يقيرفإلا مÓ˘شسإلا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
ه˘ل ة˘ئوا˘ن˘م ىر˘خأاو بر˘غ˘ل˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م
.ةذوبنمو
˘˘مÓ˘˘˘شسإا» لا˘˘˘شسمآا و˘˘˘ل‐نا˘˘˘ج ف˘˘˘لؤو˘˘˘م
نم و˘ه «ي˘فو˘شصلا را˘ي˘خ˘لا ..ة˘قرا˘فألا
ديعت يتلا ،ةّمهملا ةيملعلا تافلؤوملا
ةيبرغلا ةيجولوبورثنألا لامعألا ةءارق
ءا˘˘شضف˘˘لا ي˘˘ف تفلو ق˘˘˘ي˘˘˘قد ل˘˘˘كششب
فاشضني ٌنيشصر ٌلمع وهو ،يقيرفإلا
ر˘كف˘ل˘ل ةدا˘ج˘لا لا˘م˘عألا ة˘ل˘شسل˘شس ى˘لإا
.يبرغلا
وه لاشسمآا ول‐ناج :فuلؤوملا نع ةذبن
تاشساردلا ة˘شسرد˘م ي˘ف ثا˘ح˘بأا ر˘يد˘م
وهو .اشسنرفب ةيعامتجلا مولعلل ايلعلا

تا˘˘شسارد˘˘˘لا ر˘˘˘تا˘˘˘فد» ة˘˘˘يرود ر˘˘˘يد˘˘˘م
لامعألا نم ديدعلا ردشصأا .«ةيقيرفإلا
:ا˘ه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘غ˘ل ى˘لإا تم˘˘ِجر˘˘ُت
«ايقير˘فإا ي˘ف ة˘يو˘ه˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نأا»
«ر˘˘شصا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا ن˘˘˘ف˘˘˘لا»و
.«برغلا نع لاشصفنلا»و
را˘ي˘خ˘لا ..ة˘قِرا˘فألا مÓ˘شسإا :با˘˘ت˘˘كلا ‐
.يفوشصلا
.لاشسمآا ول‐ناج :فيلأات ‐
(ونÓيم) يميتليم تاروششنم :رششانلا ‐
.‘ةيلاطيإلا ةغللاب‘
.0202 :رششنلا ةنشس ‐
.سص741:تاحفشصلا ددع‐

تاكاهتنلا نم خيرات .. دوسسألا مÓسسإلاو ةيسسنرفلا ايجولوبورثنألا
ايلاطيإا ‐ امور ةعماجب ذاتسسأا ‐ ةيانع نيدلا زع : ملقب
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ةطرسشلا بقارم ةبتر ىلإا ةي’ولا نمأا صسيئر ةيقرت
 رباقملا ةرايز عنم ررقي ترايت يلاو

ترايتب ىحسضألا ديع يموي لÓخ
ة˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘لاو سسمأا رر˘˘˘˘ق
رباقملا ةرايز عنم ،ترايت

ىحشضألا ديع يموي لÓخ
ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك كرا˘ب˘˘م˘˘لا
سسوريف راششتنا نم دحلل

يذلا91 ديفو˘ك ا˘نورو˘ك
ةرتف˘لا ي˘ف ارا˘ششت˘نا فر˘ع
رار˘ق˘˘لا بشسحو .ةر˘˘ي˘˘خألا
«مÓ˘˘˘شسلا» تق˘˘˘ل˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ةرايز عنم نإاف هنم ةخشسن
03 ن˘م د˘˘ت˘˘م˘˘ت ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

،توأا1 ةياغ ىلإا ةيليوج
ع˘ي˘م˘˘ج ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘مأا د˘˘قو
رهشسلاب ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

اظافح رارقلا قيبطت ىلع
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ى˘ل˘ع
نأا نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا رذ˘حو
سضرع˘ي˘شس نو˘نا˘ق˘ل˘ل قر˘خ
ةشصاخ تابوقع˘ل ه˘ب˘حا˘شص
يف تفرع ترايت ةيلوو
يف اعافترا ةريخلا مايألا

سسوريفب ة˘با˘شصلا تلا˘ح
«91 د˘˘ي˘˘فو˘˘˘ك» ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
دد˘ع ذا˘خ˘تا مد˘ع ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

ىندأل نينطاوملا نم ريبك
ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘شش
تÓ˘م˘ح م˘غر سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
تدهوشش ثيح ،سسيشسحتلا

د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نينطاوملل اريبك اظاظتكا
ةيرهششلا مهتابترم بحشسل
يزكرملا ديربلا ءانثتشساب

و˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
اوماقو يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ريفوتو ريباوطلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
.نيدعاقتملل يشسارك
ارخؤوم مت ،رخآا قايشس يفو
ة˘يلو ن˘مأا سسي˘ئر ة˘ي˘قر˘˘ت
ةطرششلل لوا ديمع ترايت

ة˘ب˘˘تر ى˘˘لا وداد˘˘ح م˘˘ير˘˘ك
ةبشسان˘م˘ب ،ة˘طر˘شش بقار˘م
سسيشسأاتل85 ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا
ام˘ك . ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘طر˘ششلا
نم ايطر˘شش581 دافت˘شسا
م˘ي˘قأا ل˘ف˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ثي˘ح ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب
ن˘˘يد˘˘ي˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت تم˘˘ت
ديمع ةب˘تر ى˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
7 ة˘ي˘قر˘ت تم˘ت ا˘˘م˘˘ك ،لوأا

˘مزÓ˘م ة˘ب˘تر ن˘م طا˘ب˘˘شض
ظ˘فا˘˘ح˘˘م ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا لوأا
نيششتفم5و ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘شش
ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر
نيششتفم5و لوا مزÓ˘˘˘˘م
يشسيئر سشتف˘م ة˘ب˘تر ى˘لا

ة˘˘ب˘˘تر ن˘˘م ن˘˘ير˘˘˘خآا7و
ة˘˘˘ب˘˘˘تر ى˘˘˘لإا لوأا ظ˘˘˘فا˘˘˘ح
ةطرشش ظفاح62و سشتفم
لوا ظ˘˘˘فا˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘تر ى˘˘˘لا

نو˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر ن˘˘˘م331و
ظ˘فا˘ح ة˘ب˘تر ى˘لا ة˘طر˘˘شش
ىنثا هتملك يفو .ةطرشش
ترا˘ي˘ت ة˘يلو ن˘مأا سسي˘ئر
ا˘ي˘عاد ة˘طر˘ششلا رود ى˘ل˘ع
ديزم˘لا لذ˘ب ى˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا

نطولل ة˘مد˘خ د˘ه˘ج˘لا ن˘م
.نطاوملاو

ج. كلام

ديوزتلا ةمدخ ةيعون نيسسحت فدهب
اهتيرارمتسسا نامسضو ةيئابرهكلا ةقاطلاب

ةيادرغب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةيريدم
0202 فيسصب اًسصاخ اططخم عسضت

ع˘يزو˘ت ة˘ير˘يد˘˘م تع˘˘شضو
ةيادرغب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

ف˘ي˘شصب ا˘ًشصا˘خ ا˘ط˘ط˘خ˘˘م
ن˘ي˘˘شسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،0202
د˘يوز˘ت˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
،ا˘ه˘ت˘يرار˘م˘ت˘شسا نا˘˘م˘˘شضو
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م فد˘˘ه˘˘˘ب كلذو
ميعد˘ت˘ل ة˘ي˘ماّر˘لا دو˘ه˘ج˘لا

ةقاطلاب ةيطغ˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘تو
ة˘يلو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

341 ن˘˘م د˘˘يزأل ة˘˘يادر˘˘˘غ
ن˘ي˘نو˘م˘˘ُم ،نو˘˘بز023
قوفي ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘كب˘ششب

ددعو مل˘ك3126 اهلو˘ط
8423 نع ديزي تلوحم
ةفاشضإلاب يئابرهك لوحم
داد˘˘˘مإا ط˘˘˘خ86 ى˘˘˘˘˘˘لإا

ةي˘لا˘م˘جإا ةرد˘ق˘ب .ي˘شسي˘ئر
طلوف اغيم023 ـب رّدقت
ن˘يو˘م˘˘ت ن˘˘م˘˘شضت ر˘˘ي˘˘ب˘˘مأا

ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب مو˘˘م˘˘ُع
ة˘˘كب˘˘ششلا˘˘ب ة˘˘لو˘˘شصو˘˘م˘˘لا
،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةعينملا يتيدلب ءان˘ث˘ت˘شسا˘ب
ل نات˘ّل˘لا ةرا˘ق˘لا ي˘شسا˘حو
ة˘˘كب˘˘˘ششلا˘˘˘ب نا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘ت
نم نانّومت ثيح ةينطولا

06 ةردق وذ جاتنإا زكرم
جمانربلا زكتري .طاو اقيم
سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلا
ىلع0202 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصب
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي لوألا ،ن˘˘ي˘˘م˘˘شسق

عيزوتلا تاكبشش م˘ي˘عد˘ت˘ب
اهن˘م ،م˘ل˘ك45,971 :ـ˘˘˘ب
تاكبشش نم ملك60,97
و ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لا

تاكبشش نم ملك84,001
ر˘˘تو˘˘ت˘˘˘لا تاذ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا
 .سضفخنملا
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
زا˘ج˘نإا ن˘م˘شضت˘ي ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا

لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ُم (05) ن˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘خ
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عّزو˘˘ُم ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
ثيح ،ةيادرغ ةيلو تايدلب
لّوحم74 زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ّم˘˘˘˘˘ت

زّيح اهلك تعشضو يئابرهك
ةبشسن لعج˘ي ا˘ّم˘م ،ة˘مد˘خ˘لا
 .%49 غلبت جمانربلا ذيفنت
نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ششإلا رُد˘˘ج˘˘تو
دوشصرملا يلام˘لا فÓ˘غ˘لا
رّدقي جمانربلا اذه ذيفنتل
 .ميتنشس رايلم28 :ـب
زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘˘يز
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تلو˘ح˘˘م˘˘لا

عيزوتلا تاكبشش فلتخمو
طخ زاجنا جمانربلا مشضي
32 لوطب دادمإÓل يشسيئر
ر˘تو˘ت˘لا ة˘كب˘˘شش ن˘˘م م˘˘ل˘˘ك
ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب ط˘شسو˘ت˘م˘لا
،ميتنشس رايلم1,6 ـب رّدقي
ةيعون نيشسحت هنأاشش نم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
،بشسبشس تايدلبل ةنومُملا
.ةروشصنملا

م .ق

 عيراسشملا يف مهقح لجأا نم مهيلإا تافتل’ا ةيسصولا تاطلسسلا نودسشاني اهناكسس

ةيمومعلا قفارملا بايغو ةيمنتلا سصقنو سشيمهتلا حبسش
لجيج يف دمحأا ينب ةيرق ددهي ثولاث

قفارملا بايغو ةيلحملا ةيمنتلا فعسض نم لجيجب صسواق ةيدلبل ةعباتلا دمحأا ينب ةقطنم ناكسس يكتسشي
ةقطنم ربكأا ربتعتو ةمسسن فلأا51 يلاوح يحلا اذه ةفاثك غلبت ثيح ،ميركلا صشيعلا تايرورسضو ،ةيمومعلا

لك ةديعبو ةسشمهم ةقطنم ىقبت اهنأا ’إا اذه لك مغرو ،ةيدلبلا ةمسصاع دعب صسواق ةيدلبل ةعبات ناكسسلاب ةلهآا
لظ ةقطنم اهلعج ام ءادوسسلا ةيرسشعلا ةليط تÓيولا تناع ةقطنم اهنأا ةسصاخ ،اهناكسس لامآاو تاعلطت نع دعبلا

.لجيج ةي’ولا ةمسصاعب اهطبرت يتلا ةثÓثلا اهذفانم مغر ،صشيعلا تايرورسض بلغأ’ رقتفت

عسسي ’ يديرب زكرم
ةيناكسسلا ةفاثكلل

دقتفيو ةريبكلا
يلآ’ا فارسصلل

د˘˘م˘˘حأا ي˘˘ن˘˘ب نا˘˘كشس بلا˘˘ط˘˘ي
يديرب زكرم ريفوت ةرورشضب

ة˘فا˘ث˘كلا ع˘شسي ق˘˘ئلو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘كشسلا
ريفوت ةرورشض ىلإا ةفاشضإلاب

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شضق˘˘ي ي˘˘لآا فار˘˘˘شص
ةشصاخ ،ةرم˘ت˘شسم˘لا ر˘ي˘باو˘ط˘لا
ر˘˘˘˘جأا ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ما˘˘˘˘يأا ي˘˘˘˘ف
نورطشضي ثيح نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

اجراخ راظ˘ت˘نÓ˘ل ن˘شسلا را˘ب˘ك
قيشض ببشسب ةليوط تاعاشسل
ة˘ل˘كششم ل˘ح اد˘كو ،ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘ششلا
لطعتو زكرملا اذه نع عطقنت
.نينطاوملا حلاشصم
دقتفت تامدخلا ةددعتم ةدايع
لو تلاجعت˘شسلا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت
ةمزÓلا ةيحشصلا
د˘م˘حأا ي˘ن˘˘ب نا˘˘كشس ي˘˘كت˘˘ششي
ةيحشصلا تامدخلا نم اشضيأا
ةدايعلا ىوتشسم ىلع ةمدقملا
بب˘شسب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

تلاجعتشسإÓل ةحلشصم بايغ
تلا˘˘ح˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ناكشسلا رطشضي ثيح ،ةئراطلا
ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘يلو˘لا ة˘م˘˘شصا˘˘ع
لمعت ل ةدايعلا نأا ىلإا اشضيأا
اهباوبأا ق˘ل˘غ˘تو ماود˘لا ما˘ظ˘ن˘ب
اهمجح رغشص نع كيهان ،Óيل
تلوا˘ح˘م م˘˘غر ا˘˘ه˘˘ئار˘˘ت˘˘هإاو
فرط نم ةرمتشسم˘لا م˘ي˘مر˘ت˘لا
ا˘ه˘نأا لإا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

ءانب يف ايلعف ريكفتلا بجو
تا˘ف˘شصاو˘م˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ةدا˘˘ي˘˘ع
ةيناكشسلا ةفاثكلا عم ىششامتت
.ةقطنملا ناكشس تابلطتمو

قفارملل يلك بايغ
بعÓملاو ةيهيفرتلا

قطانملاو ةيراوجلا
ءارسضخلا

نم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘شش ي˘نا˘ع˘ي
،ل˘تا˘ق ي˘مو˘ي غار˘˘فو ن˘˘ي˘˘تور
ةيهيفرت قفارم بايغ ببشسب
مغرف ،مهي˘ه˘ل˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م
بابشش رادل ةقط˘ن˘م˘لا كÓ˘ت˘مإا

ي˘ف با˘˘ب˘˘ششلا رود ر˘˘ب˘˘كأا ن˘˘م
لإا ةحاشسملا ثيح نم ةيلولا
تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ت ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ا˘ه˘ن˘م ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
نم اهنا˘ي˘ن˘ب ءار˘ت˘هإا ى˘لإا ا˘شضيأا
با˘ي˘غ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ل˘˘خاد˘˘لا
ةشسراممل ةيراوج˘لا بعÓ˘م˘لا
با˘˘ب˘˘ششلا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ةر˘˘كلا

هذ˘˘ه ي˘˘ف ةر˘˘كلا˘˘ب سسوو˘˘˘ه˘˘˘م
سسفنتملا ربت˘ع˘ت ذإا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

بعلملا د˘جو˘ي ثي˘ح ،د˘ي˘حو˘لا
ةيثراك ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف ي˘بار˘ت˘لا
ح˘˘ت˘˘ف مد˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
» د˘ي˘حو˘لا يراو˘ج˘لا بع˘ل˘م˘لا

لا˘˘م˘˘ت˘˘˘كإا م˘˘˘غر » و˘˘˘كي˘˘˘تا˘˘˘م
ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششألا
ةيرقلا كÓتمإا مغرو ،نيرهشش
لإا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يرا˘ق˘ع تاءا˘عو˘˘ل
تاءا˘شضف ى˘لإا د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا

ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘م˘شش م˘ل˘˘ت ءار˘˘شضخ
.سسفنلا نع حورتو

ريفوت ةرورسضب بلاطم
ةقطنملاب ةيوناث

بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘هأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
اهنم ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لاو
ا˘هدا˘ق˘ت˘فإا ي˘ه ة˘ير˘ق˘لا نا˘˘كشس
نولوازي نيأا ةيوناث ىلإا مويلا
نورطشضي ذإا ،ةشساردلا مهءانبأا
،سسواق ةيدلب ىلإا لقنتلا ىلإا
لجأا نم لجيج ةيلو ىلإا وأا
نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘شسارد˘˘˘لا
ةرورشضب ةيشصو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
نأل ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب
ةقطنملاب ةديحولا ةطشسوتملا

لو اهرخآا نع ةظتكم تراشص
ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا ي˘فو˘ت˘˘شست
ن˘م ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ءانب اهنمو ،ةثÓثلا تايئادتبإلا
طرت˘ششي نو˘نا˘ق˘لا نأل ة˘يو˘نا˘ث

دوجول نيتطشسوتم لقألا ىلع
رمألا وهو ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘يو˘نا˘ث
هب نوبلاطي يذلا لجعتشسملا
اوقاشض مهنأل ،ذيمÓتلا ءايلوأا
ىلع مهئا˘ن˘بأا ل˘ق˘ن˘ت ن˘م ا˘عرد
يفو ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو ىو˘ت˘شسم
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك
داقتفإا ببشسب كلذو ،ةشساردلا

.ةيوناثل مهتقطنم
تاقرطلا ءارتهإا

ةفسصرأ’او
ةرركتملا تاعاطقنإ’او

تسصغن يئابرهكلا رايتلل
نينطاوملا ةايح

ينب ةفشصرأاو تاقرط دجوت
ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف د˘˘م˘˘حأا

سضعب يف ةشصا˘خ ة˘ئر˘ت˘ه˘مو
قيرطلاف ،ةيرقلا نم ءايحألا
ةيرقلا لخدم دنع يشسيئرلا
م˘غر ءادو˘شس ة˘ط˘ق˘˘ن ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ل˘كل ةرر˘كت˘م˘˘لا يوا˘˘كششلا
ةبقاعتملا ةيبعششلا سسلاجملا
ىلع تيقب نامقل راد نأا لإا

ر˘˘ف˘˘ح مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘ح
نا˘˘كم ل˘˘ك ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ششت˘˘˘ن˘˘˘م
فر˘شصلا ها˘ي˘˘م˘˘ل تا˘˘بر˘˘شستو
داد˘شسنإاو ا˘ف˘ي˘˘شص ،ي˘˘ح˘˘شصلا
فيرشصت تاعو˘لا˘بو تاو˘ن˘ق
ن˘ع كي˘ها˘ن ،ءا˘˘ت˘˘شش ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘نإلا
ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا را˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ل
وأا ا˘ف˘ي˘شص  ءاو˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
حلا˘شصم ل˘ط˘ع˘ي ا˘م˘م ،ءا˘ت˘شش
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ نا˘˘˘كشسلا

.مهنم
لاكسشأا لك راسشتنا

ببسسب ةميرجلا
 نمأ’ا بايغ

ةيشسيئرلا بلاطملا نيب نم
نا˘كشس ا˘ه˘ب بلا˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ريفوت ةرورشض وه ةقطنملا

بير˘ق˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘مأا ز˘˘كر˘˘م
را˘˘ششت˘˘نلا بب˘˘شسب ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
ةميرجلا عاونأا لكل ريبكلا
تدهشش ثيح ،ةقطنملا يف
ديزأا ليجشست ةقطنملا ءايحأا

ة˘˘قر˘˘شس تلا˘˘ح51 ن˘˘˘˘˘˘م
يدعتلاو ةيراجتلا تÓحملل

ي˘ف لزا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م و˘هو ،اد˘ج ر˘ي˘˘شصق فر˘˘ظ
كلانه ناكشسلا ةايح سصغن
،نمأÓلا ةماود يف مهلخدأاو
ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘شسب

ةعباتلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘مألا
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأا
.سسواق ةيدلبب ينطولا

..ةهيرك حئاور
صضارمأاو تارسشح

مدرلا زكرم نم ةثعبنم
تايافنلل ينقتلا

د˘م˘حأا ي˘ن˘˘ب نا˘˘كشس سشي˘˘ع˘˘ي
،في˘شصلا ل˘شصف ي˘ف ة˘شصا˘خ
بب˘شسب ا˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ج
ح˘ئاور˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘ششت˘˘نإلا
ةماشسلا تارششحلاو ةهيركلا

تايافنلل ينقتلا زكرملا نم
لخدم يلاعأا يف دجوي يذلا
نود˘ششا˘ن˘ي ثي˘ح ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةيريدمو ةيدلب˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ل˘˘كو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
لح داجيإا لجأا نم ةيشصولا
ناكم رييغتو ةلكششملا هذهل
نع ديعب ناكم ىلإا زكرملا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كشسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأاو م˘˘ه˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل
ح˘˘ئاور˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘˘عو
تار˘˘˘˘ششح˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ير˘˘˘˘كلا
عيمجو ،كلانه نم ةثعبنملا
.كلذ نع ةمجانلا سضارمألا
ة˘ير˘ق ي˘ف اذ˘˘ه ل˘˘ك ثد˘˘ح˘˘ي

سسي˘ف˘ن˘لاو ي˘لا˘غ˘لا˘ب تح˘شض
ةبعشصلا لحارملا عيمج يف
ءدب رئازجلا اهب ترم يتلا
نيأا ،ةديجملا ريرحتلا ةروثب
نم لفاوق دمحأا ينب تمدق
امك ، ءادهششلاو نيدهاجملا

رمج نينشسو تÓيولا تناع
˘مد˘لا تاو˘ن˘شس ي˘ف ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
تد˘˘˘˘شصت ن˘˘˘˘˘يأا با˘˘˘˘˘هرإلاو
ةوق لكب م˘ششا˘غ˘لا با˘هرإÓ˘ل
ة˘خ˘˘ما˘˘شش ةد˘˘ما˘˘شص تي˘˘ق˘˘بو
امأا ،يروثلا اهخيرات خومشش
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘˘ل ناوآلا نآا
اهئاطعإل لجأا نم نييلحملا
.قحتشست يذلا هجولا

ميهارب.ع :جاتربور



mahali@essalamonline.com

308209ددعلا ^1441ةجحلا يذ5ـل قفاوملا0202ةيليوج72نينثإ’ايلحم
ةيرئازجلا ةطرسشلا صسيسسأاتل85 ـلا ىركذلا راطإا يف

مناغتسسمب ةطرسشلل كلسس يفظوم ميركتو ةيقرت
ىركذلاب لافتحإلا راطإا يف
ةطرششلا سسي˘شسأا˘ت˘ل85 ـ˘˘˘لا
22 ـل فداشصم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تحتو ،ةنشس لك نم ةيليوج
سسي˘ئر ـل ر˘ششا˘ب˘م˘لا فار˘ششإلا
ةيلو نمأا مظن ،ةيلولا نمأا

عوبشسألا اذه ةياهن مناغتشسم
ةبشسانملا˘ب ة˘يز˘مر ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا
،ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘شضح
مهمدقتي ةيندملاو ةيركشسعلا

مت ةيلاف˘ت˘حإلا ،ة˘يلو˘لا ي˘لاو
نم افظوم91 ديلقت اهلÓخ
م˘ه˘ب˘تر ح˘لا˘شصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
اهيلع اولشصحت يتلا ةديدجلا

621 نيب نم ةيقرتلا لÓخ
وفظوم اهيلع لشصحت ةيقرت
ديمع ةبتر نم ةيلولا نمأا
.ة˘طر˘شش ظ˘فا˘ح ى˘لا ة˘طر˘˘شش
اهميظ˘ن˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شص تاءار˘˘˘˘جإا ق˘˘˘˘فو
ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف تمر˘ت˘حا ة˘مرا˘شص
،ةمزÓلا ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

سضعب م˘ير˘كت ا˘ه˘لÓ˘خ ىر˘ج
ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصخألاو ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا
ني˘شضر˘م˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘لا
ةمدقملا تادوهج˘م˘لا ر˘ي˘ظ˘ن
ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ي˘˘ف م˘˘ه˘˘فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
.انوروك ةجئاج ةبراحم

نيدلارون.ب

نافرع ةفقو فقت سسابعلب يديسس ةطرسش
«91 ديفوك» سسوريفل ةهباجملا ةيبطلا مقطأÓل
يد˘˘˘ي˘˘˘شس ة˘˘˘طر˘˘˘شش تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ميشسارم سشماه ىلع سسابعلب
85 ىر˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا
،ةيرئازجلا ةطرششلا سسيشسأاتل
مقطأÓل نافرعو ريدقت ةرايز
جÓع ىلع ةرها˘شسلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
سسوريفب نيباشصملا ىشضرملا

دفو لق˘ن˘ت ثي˘ح91 ديفو˘ك
ناو˘عأاو ءا˘ب˘تر ،تارا˘˘طإا ن˘˘م
ءاهتنلا دعب ةرششابم ةطرششلا

يذلا ةطرششلا ديع لفح نم
ةنرامعلا امنيشس ةعاقب  ميقأا
ةيئافششتشسإلا ةشسشسؤوملا ىلإا
ينامحد» ديهششلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
فو˘قو˘لا م˘ت ن˘يأا ،«نا˘م˘ي˘˘ل˘˘شس
ءاقلإا عم مهع˘ي˘ج˘ششتو م˘ه˘ع˘م
اهلÓخ نم قرطتلا مت ةملك
يتلا ةريبكلا تادوهجملا ىلإا
اراهن Óيل مهفرط نم لدبت

ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘لا حاورأا ذا˘˘˘ق˘˘˘˘نإل
فور˘˘ظ˘˘لا م˘˘غر م˘˘ه˘˘جÓ˘˘˘عو
زيمت يتلا ةرا˘ح˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا

نم مغرلابو ثيح ،ةرتفلا هذه
نأا لإا لافتحلا  اذه ةيزمر
مشساقت نأا تبأا ةطرششلا تاوق
سضيبألا سشيجلا عم اهتحرف

ىد˘˘م ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ل اور˘˘ب˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل
يونعملا مهم˘عدو م˘ه˘نا˘ن˘ت˘ما
م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا د˘˘˘شصق
مقطألا .ايون˘ع˘م م˘هز˘ي˘ف˘ح˘تو
نع اوربع اهتهج نم ةيبطلا
هذ˘ه˘ل م˘ه˘ت˘حر˘فو م˘ه˘تدا˘ع˘˘شس
اديعشس اديع نينمتم ةردابملا
ة˘˘طر˘˘ششلا دار˘˘˘فأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل
نأا نوك مهلاف˘ت˘حا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
ي˘˘ف تث˘˘ع˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘ل˘شصاو˘م˘ل ل˘مألا م˘ه˘شسو˘ف˘˘ن
هذه ءاوتحا ةياغ ىلإا يدحتلا
ءا˘شضق˘لاو ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزألا

ىلإا ةراششإلا ردجت ،ءابولا ىلع
ىركذلاب لافتحلا ميشسارم نأا
ة˘طر˘ششلا سسي˘شسأا˘˘ت˘˘ل85ـلا
ىل˘ع بتر˘لا د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب تز˘ي˘م˘ت
نم ةديفتشسملا ةطرششلا تاوق
ميركت عم ةبشسانملا˘ب ة˘ي˘قر˘ت˘لا
ن˘˘ير˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا دار˘˘˘فأا
ميظنت ن˘ع كي˘ها˘ن ،م˘ير˘كت˘لا˘ب
م˘هأا زر˘ب˘ت رو˘شصلا˘ب سضرا˘ع˘˘م
تاو˘˘ق˘˘ل ة˘˘ل˘˘كو˘˘م˘˘لا ما˘˘ه˘˘م˘˘لا
ن˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘طر˘ششلا
.هتاكلتمم ةمÓشسو نطاوملا

ودبع.صص

 يندملا عمتجملاو ةيندملا ةيامحلاو كردلاو نمأ’ا ةكراسشمب
ةيسسيسسحت ةلمح مظني فراطلاب راجتلا داحتا

نينطاوملاو راجتلا ةدئافل انوروك دسض ةيوعوتو
ة˘يلو˘ل را˘ج˘˘ت˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ردا˘˘ب
ة˘ل˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ،فرا˘˘ط˘˘لا
ءابو دشض ةيوعوتو ةيشسيشسحت

لك يف دجتشسملا91 ديفوك
ن˘ي˘ع ،ة˘نو˘ت˘يز˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
ةد˘ئا˘ف˘ل ،را˘ج˘˘حو˘˘بو ة˘˘مر˘˘كلا
ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تكرا˘˘˘شش
ةفاششكلا ،يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا ،ة˘ي˘مÓ˘˘شسإلا

دا˘˘ششرإاو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
.ةيندملا ةيامحلاو ،كلهتشسملا
تÓ˘ح˘م˘لا تل˘م˘شش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
،ة˘قÓ˘ح˘لا تا˘عا˘ق ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
،اهريغو معا˘ط˘م˘لا ،ي˘ها˘ق˘م˘لا

ةعومجم ميد˘ق˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘تو
تادا˘ششرإلاو ح˘˘ئا˘˘شصن˘˘لا ن˘˘م
قلعتت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل
انوروك سسوريف نم ةياقولاب
ىد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لاو
ةذختملا ريبادتلل مهت˘با˘ج˘ت˘شسا

نم دحلل ةيحشصلا طورششلاو
بناج ىلا ءابولا اذه راششتنا
ددع ى˘ل˘ع تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت

.نينطاوملاو ةعابلا نم
سسيئر دكأا ،قايشسلا تاذ يفو
دا˘˘ح˘˘تل ي˘˘ئلو˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا
ىلع «سصفحوب لامك» راجتلا

را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘شض
طور˘˘ششل˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
يف ةلثمتملا ةيئاقولا ريبادتلاو
˘ماز˘ت˘للاو تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘˘ترا
ةياقولل يعامت˘جإلا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب
،لتاق˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م
لك روزتشس ةلفاقلا نأا ادكؤوم
ن˘˘ي˘˘مألا ا˘˘مأا .ة˘˘يلو˘˘لا ر˘˘˘ئاود
ةيميداكأا˘ب با˘ب˘ششل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
دبع يموت يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نينطاوملا اعد دقف ،طشسابلا
ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شساو لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
جور˘خ˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ا˘م˘ك ،ىو˘شصق˘˘لا ةرور˘˘شضل˘˘ل
ةل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع ه˘شصر˘ح د˘كأا

ةشسبلألاو تامام˘كلا ة˘طا˘ي˘خ
ةشصشصخملا ةيقاولا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
.ةيبطلا مقطأÓل

صسراف وب

ةلوهجم ىقبت بابسسأ’ رهسشأا ذنم هقلغ مت

فلسشلا يف سسراف دلوأاب يدلبلا حبذملا حتفب تاطلسسلا نوبلاطي نورازجلا
يف ،فلسشلا ةي’وب صسراف د’وأ’ ةيدلبلا تاطلسسلا كرحت ةرورسضب نوبلاطي نيرازجلا نم تارسشعلا لازي ’

يتلا تاحيرسصتلا قفو نآ’ا ىلإا ةلوهجم ىقبت بابسسأ’ رهسشأا ذنم هقلغ مت يذلا يدلبلا حبذملا حتف ةداعإا هاجتإا
.ةريخأ’ا تاعاسسلا لÓخ مÓسسلا ةديرج اهتدسصر

سسرا˘ف دلوأا وراز˘ج ثد˘˘ح˘˘ت
نع اهل ةرواجملا قطانملاو
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘بو˘ع˘˘شصلا
ا˘م˘ل˘ك ا˘ه˘نود˘ج˘ي او˘˘ح˘˘ب˘˘شصأا

تامدخ ىلإا ةجاح يف اوناك
دعبل كلذو يد˘ل˘ب˘لا ح˘بذ˘م˘لا
د˘جاو˘ت˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا ح˘بذ˘م˘˘لا
د˘حأل ع˘با˘ت˘لاو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
مأا ةيدلب يحاوشضب سصاوخلا
رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع عورد˘˘˘˘لا
اذه ثدحي ،40 مقر ينطولا
ءلؤو˘ه بر˘˘غ˘˘ت˘˘شسإا تقو ي˘˘ف
تا˘ط˘ل˘شسلا ماد˘قإا ن˘يراز˘ج˘لا
حباذملا قلغ ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةر˘ب˘ت˘ع˘م ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م نا˘˘م˘˘شض
لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘فو تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
تادايز سضرفي سصاخ حبذمل

نودج˘ي ن˘يذ˘لا ه˘ن˘ئا˘بز ى˘ل˘ع

عفر ىلع نوربجم مهشسفنأا
مامأا ءارم˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا ر˘ع˘شس
ربع امك اذه ،نيكلهتشسملا
«مÓشسلا»ـل نيرازجلا سضعب

م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسإا ق˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع
يذلا تمشصلا نم مهطخشسو
م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح ه˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت لاز˘˘˘ت ل
لا˘ي˘ح ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ىلع ة˘عور˘ششم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
تÓ˘شسار˘م˘لا ل˘ك ن˘م م˘غر˘لا
ةرتفلا لÓخ اهيلإا ةعوفرملا
.ةريخألا

ع.ىيحي

ةرايز مظنت ةطرسشلا
يبطلا مقاطلا ةدئافل

 ىفسشتسسمب يرادإلاو
تليسسمسسيت يف ةماعنوب جرب
ةماعنو˘ب جر˘ب ةر˘ئاد ن˘مأا م˘ظ˘ن
ةرا˘يز تل˘ي˘شسم˘شسي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
يبطلا مقاطلا ةدئافل ةيناديم
ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب يرادإلاو
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةماعنوب رداق˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘ه˘ششلا

يلثمم نم لك ةكراششمب اذهو
ةينمألاو ة˘ي˘ند˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ةيواز خيششو ةيروثلا ةرشسألاو
لابقتشسا مت دقو اذه .رانيدوب
يمدخ˘ت˘شسم فر˘ط ن˘م د˘فو˘لا
ةيزكرملا ةحاشسلاب ىفششتشسملا
،ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيناديملا ةرايزلا هذه فدهتو
رشصانع فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
حلاشصم ةدناشسم ىلإا ةطرششلا
نم ىفششتشسملا لامعل نمألا

ي˘˘ف ءا˘˘ب˘˘طأاو ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘˘م
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘شض م˘˘˘ه˘˘˘بر˘˘˘ح
دح˘لاو د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
ن˘ي˘ب ىود˘ع˘لا را˘ششت˘˘نا ن˘˘م
ة˘˘ح˘˘شصلا لا˘˘˘م˘˘˘ع طا˘˘˘شسوأا

ءاوشس دح ىلع نينطاوملاو
دوه˘ج˘لا ف˘ثا˘كت ةرور˘شضو
اذه ىلع ءاشضقلا ليبشس يف
جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

اذه قهزأا امدعب نيرشصتنم
حاورألا نم ديدعلا سسوريفلا
نينطاوملا فوفشص يف ءاوشس
سشي˘˘˘ج˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف وأا
ر˘ي˘خألا ي˘ف د˘كؤو˘˘ي˘˘ل سضي˘˘بألا

ةماعنوب جرب ةرئاد نمأا سسيئر
عم نمألا لاجر فوقو ىلع
هجو يف ةحشصلا يمدختشسم
تاذ يف ايعاد ،سسوريفلا اذه
تÓ˘م˘ح م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘لإا تقو˘˘لا
اذه نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت
راششتنا ن˘م د˘ح˘لاو سسور˘ي˘ف˘لا
.نينطاوملا نيب ىودعلا

ز.دمحأا

ةعمجلاو ىحسضأ’ا ديع يتÓسص ةيدأاتل
ةياجبب دجاسسملا حتفل تاطلسسلا نودسشاني نوّلسصملا

ة˘يلو˘ب نو˘ّل˘شصم˘˘لا د˘˘ششا˘˘ن˘˘ي
ح˘ت˘ف˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ديع يتÓشص ةيدأاتل دجاشسملا
ةعمجلاو كراب˘م˘لا ى˘ح˘شضألا
ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل كلذو ة˘مدا˘ق˘لا
كرابت هيلإا ءاعدلا عفرو هللا

ءÓ˘ب˘لا ع˘فر د˘شصق  ى˘لا˘˘ع˘˘تو
دهعتيو ،عيمجلا نع ءابولاو
طورششب ديق˘ت˘لا˘ب نو˘ّل˘شصم˘لا
ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ة˘ح˘شصلا
تح˘ت ة˘لود˘لا ا˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
نوؤو˘˘˘˘˘˘˘ششلا ةرازو فار˘˘˘˘˘˘˘˘ششإا
نأا ءلؤو˘ه د˘ق˘ت˘ع˘يو ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا
رداق ءابولا اذه لشسرأا يذلا

ّل˘ج ءا˘شش ى˘ت˘م ه˘ت˘لازإا ى˘˘ل˘˘ع
ةحئاجلا هذه تناك ناو ،Óعو
باذ˘ع ا˘هر˘ها˘ظ ي˘ف ل˘م˘˘ح˘˘ت
ّزع هدحو ،ةمحر اهنطاب يفف
،رومألا نم ايافخلا ملعي لجو
نإا˘ف ةا˘فو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م ا˘˘مأا
ل يت˘لا ة˘خ˘شسار˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ةايحلا نأا وه ءيشش اهبوششي
لكو ،هدحو هللا ديب توملاو
ءاج اذإاف ،توملا ةقئاذ سسفن
ةعاشس نور˘خأا˘ت˘شسي ل م˘ه˘ل˘جأا

تا˘يآا كل˘ت ،نو˘مد˘ق˘ت˘˘شسي لو
رششبلا رومأا رييشست نأا حشضوت

يلعلا قلاخلا سصاشصتخا نم
رذ˘˘ح˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو .ر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا

نا˘مزÓ˘ت˘م نار˘مأا ة˘ط˘ي˘ح˘لاو
م˘ل˘شسم˘لا ى˘ل˘ع نا˘ب˘˘جو˘˘ت˘˘شسي
نأل ،ناكمإلا ردق امهب لمعلا
.ه˘ق˘ل˘خ ي˘ف ه˘ل˘لا ة˘م˘كح كلذ
ةداعإا يف ر˘ظ˘ن˘لا نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
يعدتشسي رمأا هللا تويب حتف
رافغت˘شسلا˘ف ،هد˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا

عرشضتلاو ةعا˘م˘ج˘لا ةÓ˘شصو
رومألا نم Óعو ّلج هللا ىلإا
 .هبرب دبعلا ةلشص زّزعت يتلا

نمأا لجر921 ةيقرت
لافتح’ا ةبسسانمب

ديعل85 ىركذلاب
 ةطرسشلا

ىركذلاب لافتحلا ةبشسانمب
ةطرششلا سسيشسأا˘ت˘ل85 ـ˘˘لا
22ـل فداشصم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ك ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
ةيلو نمأا حلاشصم ترطشس
هذهب ايلافتحإا اجمانرب ةياجب
نيز˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

مÓعألاب تارقم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
مت امك ،ةي˘ن˘طو˘لا تا˘يار˘لاو
ل˘ف˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب

رقم ىوتشسم ىلع يميركت
ريغ داو ماظنلا ظفح ةدحو
فر˘˘˘شش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
بترلا دي˘ل˘ق˘تو ن˘ير˘شضا˘ح˘لا
تايقرت ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘ل˘ل
رد˘ق˘م˘˘لاو ى˘˘ل˘˘عأا بتر ى˘˘لإا

اهنم ةيقرت921 ـب مهددع
ى˘لإا ة˘طر˘شش د˘ي˘م˘ع ة˘ي˘˘قر˘˘ت
،ةطر˘ششل˘ل لوأا د˘ي˘م˘ع ة˘ب˘تر
ةطرشش ظفا˘ح˘م40 ةي˘قر˘ت
،ة˘طر˘شش د˘ي˘م˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا

ةطرششلل لوأا مزÓم ةيقرتو
،ةطر˘شش ظ˘فا˘ح˘م ة˘ب˘تر ى˘لإا

سشتفم40 ة˘ي˘قر˘ت م˘ت ا˘م˘˘ك
ةبتر ىلإا ةطرششلل يشسيئر
يقابو ،ةطرششلل لوأا مزÓم
ةبتر نم ةعزو˘م تا˘ي˘قر˘ت˘لا

ىلإا ةطرششلل يشسيئر سشتفم
م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘طر˘˘شش ظ˘˘˘فا˘˘˘ح
يبشستنم ميركت ةبشسا˘ن˘م˘لا˘ب
ىلع نيلاحملا ينطولا نمألا
ميركت ىلإا ةفاشضإلاب ،دعاقتلا
نمأل عبا˘ت˘لا ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

ر˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو
ةياقولل ةلوذبملا تادوهجملا

 .انوروك سسوريف راششتنإا نم
ت . Ëرك

يوارهزلا ىفسشتسسمل نيعبات نيسضرممو ءابطأا ميركت ىلإا ةفاسضإا
ةليسسملاب ةطرسشلا كلسس يف يمدختسسم نم621 ةيقرت

ة˘˘يلو ن˘˘مأا  ح˘˘لا˘˘شصم ،تما˘˘ق
ءا˘˘ي˘˘حإا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
نوشسمخ˘لاو ة˘ن˘ما˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘طر˘ششلا سسي˘شسأا˘ت˘ل
،ةبشسانملا هذهب طاششن ميظنتب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا رو˘˘شضح˘˘˘ب كلذو
ةيندملاو ةيركشسعلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيمÓعإلا ةرشسألا اذكو ةيلولل
بترلا ديلقت هلÓخ مت ةيلحملا

دار˘˘فأل تادا˘˘ه˘˘ششلا م˘˘ي˘˘ل˘˘شستو
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا
مهبتر فÓت˘خا ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘ت˘لا

يد˘عا˘ق˘ت˘˘م م˘˘ير˘˘كت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
،قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا يوذو ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا

فلتخمب نيجوتملا نييشضايرلا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،تا˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا
ن˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘مو ءا˘˘ب˘˘طأا م˘˘ير˘˘كت
يوارهزلا ىفششتشسم˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت
يبطلا مقاطلا اذكو ةليشسملاب
حلاشصمل عباتلا يبطلا هبششلاو
ريظن ة˘يلو˘لا ن˘مأا˘ب ة˘ح˘شصلا

ي˘˘ف ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘هدو˘˘ه˘˘˘ج
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل يد˘شصت˘لا

نأا ةراششإلا ردجت ،91 ديفوك
ةليشسملا ةيلو نمأا حلاشصم
نم ةبشسانملا هذهب تدافتشسإا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘قر˘˘ت621
30 ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م بتر˘˘˘لا

ةبتر ى˘لإا ة˘طر˘شش ي˘ظ˘فا˘ح˘م
نيمزÓم60 ،ةطرشش ديمع
ة˘ب˘تر ى˘˘لإا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل ل˘˘ئاوأا

ي˘ششت˘ف˘م ،ة˘طر˘شش ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
سشتفم ةبتر ىلإا (20) ةطرشش
ظافح50 ،ةطرششلل يشسيئر
ة˘ب˘تر ى˘˘لإا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل ل˘˘ئاوأا

ظفاح12 ة˘طر˘˘شش سشت˘˘ف˘˘م
لوأا ظفاح ةبتر ىلإا ةطرشش
غلابلاو ةيق˘ب˘لا ا˘مأا، ة˘طر˘ششل˘ل

ة˘طر˘شش نو˘˘ع98 م˘˘هدد˘˘ع
ة˘ب˘تر ى˘لإا م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت تم˘˘ت˘˘ف
.ةطرشش ظفاح

ع. دلاخ
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2202 ىتح همجنل ددجي اكيسسيوه
ا˘ث˘يد˘ح د˘عا˘شصلا ا˘كشسيو˘˘ه يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ةركل ينا˘ب˘شسإلا ى˘لوألا ة˘جرد˘لا يرود˘ل
هفاده دقع ديدمت ،تبشسلا مويلا ،مدقلا
،دحاو مشسومل يكازاكوأا يجنيشش ينابايلا

ىلإا اماع43ـلا بحاشص يكازاكوأا مشضناو
‐9102 م˘شسو˘م ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ي˘˘ف ا˘˘كشسيو˘˘ه
ببشسب اجلام عم هدقع خشسف دعب ،0202
اه˘ن˘م ى˘نا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا
رتشسيل بعل لجشسو ،ينابشسإلا يدانلا
لÓخ افده21 ،قباشسلا يزيلجنإلا يتيشس
ةجردلا يرود يف اكشسيوهل ةارابم63
ا˘كشسيو˘ه سصن˘ت˘قاو ،ي˘نا˘ب˘شسإلا ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ىلوألا ةجردلا يرودل دوعشصلا ةقاطب
هزوف دعب ،يشضاملا عوبشسلا ينابشسإلا

ن˘م˘شض ،(0‐3) اي˘شسنا˘مو˘ن ه˘ف˘ي˘شض ى˘ل˘ع
نم (ةريخألا لبق)14 ةلحرملا تاشسفانم
اكشسيوه مشسحو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود
ي˘ف هزو˘ف˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود بق˘ل
غنيتروبشس بعلم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا ة˘لو˘ج˘لا

.در نود فدهب نوخيخ
هقيرط يف سسيتيب لاير عفادم

ةنوبسشل غنيتروبسسل لاقتنÓل
لاير عفادم ،لاشضف ريهز يبرغملا برتقا
قيرف˘ل لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م ،ي˘نا˘ب˘شسإلا سسي˘ت˘ي˘ب
نويلم7.2 لباقم ،ة˘نو˘ب˘ششل غ˘ن˘ترو˘ب˘شس
ر˘يد˘م˘لا ،ا˘نا˘ي˘ف و˘غو˘ه نأا˘ب ا˘م˘ل˘˘ع ،ورو˘˘ي
ايلاح دجاوتي ،يلاغتربلا قيرفلل يشضايرلا
هّجوتي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششإا ي˘ف
يهتني يذلاو ،اماع03ـلا بحاشص لاشضف
ىلإا ،1202 ناوج يف ،سسيتيب عم هدقع
سصحفلا ءارجإل ،لبقملا عوبشسألا ةنوبششل
4 ةدمل غنتروبشس عم دقع عيقوتو ،يبطلا

يبرغملا عفادم˘لا م˘شضناو،ة˘مدا˘ق م˘شساو˘م
امداق ،7102 ماع فيشص يف سسيتيب لايرل
يف هعم كراششو ،سسيفلأا وفيتروبيد نم
5 ليجشست يف حجنو ،ةيمشسر ةارابم26
001 ن˘م ر˘ث˘كأا لا˘˘شضف سضا˘˘خو ،فاد˘˘هأا

،«اغي˘ل˘لا» ي˘نا˘ب˘شسإلا يرود˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘م
سسيتيب لاير نم لك عم هتكراششم لÓخ
ي˘ف كرا˘شش ا˘م˘ك ،ي˘ت˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘لو سسي˘˘فلأاو
مشسوم ةدمل »آا يريشس» يلاطيإلا يرودلا

عم هتكراششم ىلإا ةفاشضإا ،امراب قيرف عم
.ءاقل41 يف يبرغملا بختنملا

ططخم دسسفي وتروب
لايرلا مجن فطخل اكيفنب
تاططخم ،يلاغتربلا وتروب يدان برشض
تامدخ ىلع لوشصحلل ،اكيفنب هميرغ
تددرتو،ينابشسإلا ديردم لاير يدان مجن
نع ،ةيشضاملا ةليلقلا عيباشسألا لÓخ ءابنأا

سسيماخ عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ا˘كي˘ف˘ن˘ب ة˘ب˘غر
،ديردم لا˘ير با˘ع˘لأا ع˘نا˘شص ،ز˘ي˘غ˘يردور
مجنلا هيف بعل يذلا يدانلا ،وتروب نكل
كلذ ىفن ،تاونشس3 ةدمل يبمولوكلا
ع˘قو˘م بشسح˘بو ،«ر˘ت˘يو˘ت» ر˘ب˘ع ةرو˘شصب
ىلع هنإاف ،ينابشسإلا «لارتنيشس اشسنيفيد»
ذنم وتروب نع سسيماخ ليحر نم مغرلا
ىلإا هنمو ،وكانوم ىلإا هلاقتناو ،تاونشس
يكلملل ةدوعلا مث ،نرياب ىلإا مث ،لايرلا

هربتعي يلاغتربلا قيرفلا نأا ىلإا ،ديدج نم
هباشسح ربع و˘ترو˘ب ر˘ششنو ،يدا˘ن˘ل˘ل اً̆ثار˘ت
يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع يمشسرلا
ع˘م سسي˘ما˘خ˘ل ة˘ث˘يد˘ح ةرو˘شص ،«ر˘ت˘يو˘ت»
ق˘ير˘ف˘لا سصي˘م˘ق يد˘تر˘ي و˘هو ،ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأا
سسيما˘خ» :ا˘ه˘ي˘ل˘ع بت˘ُكو ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

بع˘لو ،«ا˘ن˘م د˘حاو ا˘ًم˘ئاد ،ز˘ي˘غ˘˘يردور
نم تاونشس3 ةدمل وتروب يف ،سسيماخ
مهأا دحأا ناكو ،3102 ىتح0102 ماع
ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ق˘ير˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن
ثيح ،وروأا نويلم07 لباقم وكانوم
ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف اًد˘˘حاو ا˘˘ًم˘˘شسو˘˘˘م ى˘˘˘شضمأا
لايرلا ررق اهدعبو ،يشسنرفلا يرودلا

بقع ،وروأا نويلم08 لباقم همشض
،ليزاربلا لايدنوم يف هقلأات

308211ددعلا ^1441ةجحلا يذ5ـل قفاوملا0202ةيليوج72نينثإلاةصضايرلا
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سسيئر ،ويموتراب ايرام بيشسوج قلع
رودت ي˘ت˘لا ءا˘ب˘نألا ى˘ل˘ع ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب

يدان˘ل˘ل ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لو˘ح
راوح يف ،ويموتراب لاقو ،ينولاتكلا
ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص ع˘˘˘م هار˘˘˘جأا
لازت ل له» :ةينابشسإلا «وفيتروبيد
نحن نآلا ؟را˘م˘ي˘ن م˘شض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
نوبعÓلا تأاي مل اذإاو ،تارارقلا ذختن
،ةيلداب˘ت تا˘ق˘ف˘شص لÓ˘خ ن˘م دد˘ج˘لا
،«مودقلا مهيلع بعشصلا نم نوكيشس
عم ةنولششرب ثدحت له» :فاشضأاو
دقل ،معن ؟زينيترام وراتول نأاششب رتنإا
لك فاقيإا مت نكل ،رتنإا عم انثدحت
ل˘ه» :ع˘˘با˘˘تو ،«نآلا تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

ةيولوأا لثمت لازت ل وراتول ةقفشص
ةلوطب ىلع اًلوأا زكرنشس ؟ةنولششربل
ن˘˘ح˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
:لشصاوو ،«اهفانئتشسا ىلع نولبقم
يف بابششلا نم ديدعلا مشضنيشس له»
لعفلاب انيدل ..معن ؟لبقملا مشسوملا

نأا ثي˘˘ح ،دد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘شس
نم ةلشسلشسب يفناج يف ماق ةنولششرب
يرديب لثم ،لب˘ق˘ت˘شسم˘ل˘ل تا˘نا˘هر˘لا
،قد˘شصت ل ة˘ب˘هو˘م˘ب ع˘ت˘م˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

،ا˘ًفور˘ع˘م ن˘كي م˘ل يذ˘لا وا˘كن˘ير˘˘تو

لشضفأا نمشض وهو هعم اندقاعت نكل
كا˘ن˘ه» :م˘تأاو ،«ا˘بوروأا ي˘ف با˘ب˘˘ششلا
ميلاريمو ز˘يد˘نا˘نر˘ف سسو˘ي˘تا˘م ا˘ًشضيأا
و˘خوارأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،سشت˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب
.«يتاف وشسنأاو غيوب يكيرو

ءاضضيب ةقاطب هحنم لÓخ نم

لايرلا يف ءاقبلل ناديز يرغي زيزيب

رامين مسضل اديحو ارايخ كلمي ويموتراب

نأا يزيلجنإا يفحشص ريرقت فششك
لودلل اينابشسإا فيشضتشس ارتلجنإا
ءاقبلا اهاياعر ىلع سضرفت يتلا
،اًموي41 هتدم يحشص رجح يف
ي˘˘˘˘˘شضارألا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘خد لا˘˘˘˘˘˘ح
ةف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ةموكحلا نإاف ،ةيناطيربلا «نشص»
نم اًرابتعا نلع˘ت˘شس ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

يتلا لودل˘ل ا˘ه˘ت˘م˘ئا˘ق ،د˘حألا ٍد˘غ
كلذو ،يحشصلا رجحلل عشضختشس

سسوريف تلاح يف ةدايزلا ببشسب
يقلي نأا عقوتملا نمو ،انوروك
ه˘لÓ˘ظ˘ب ،ي˘مو˘كح˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ةارا˘ب˘م ى˘ل˘˘ع
اه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا ،د˘يرد˘م لا˘يرو
توأا7 موي داحتلا بعلم ىلع
ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ي˘ن˘ع˘ي˘شسو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
ىلع يحشصلا لزعلا قيبطت رارق
،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا دو˘˘فو˘˘لا

ةيناكمإا يف رظنلا ةداعإا ةرورشض
د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘قإا

ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسششنا˘˘˘˘مو
ناكم رييغ˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
ه˘نأا فور˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا
نوكتشس ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م اًءد˘ب

،ة˘˘نو˘˘ب˘˘ششل ي˘˘ف قر˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ي˘˘˘قا˘˘˘ب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘شست˘˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ه˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.ةيلاغتربلا ةمشصاعلاب

يموكح رارقب ددهم ديردم لايرل يتيسس رتسسسشنام ةفاسضتسسا

،نغ˘ي˘ت˘شش ر˘ي˘ت ه˘يرد˘نأا ي˘نا˘م˘لألا تا˘ب
ديدجت باتعأا ىلع ،ةنولششرب سسراح
اًقفوو ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ع˘م هد˘ق˘ع
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
نم نغيتشش دقع ديدجت نإاف ،ةينابشسإلا
رودلا ببشسب ؛اًيلاح ةنولششرب تايولوأا
يناملألا سسراحلا هبعلي يذلا ريبكلا

ديدجتلا نأا ىلإا تراششأاو ،اشصرابلا عم
كلذ نوكي امبرو ،اًبيرق هنÓعإا متيشس
تحشضوأاو ،ديدجلا مشسوملا علطم عم
يدانلا لوبق ةبوعشص مهفت نغيتشش نأا

سضا˘ف˘خ˘نا بب˘شسب ؛ة˘يدا˘م˘لا ه˘تا˘ب˘ل˘ط˘ل
،انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘مزأا بق˘ع ل˘خد˘لا

يف ركف ةنولششرب نإا ،ةفيحشصلا تلاقو
ل˘شصح˘ي نأا˘ب ،ن˘غ˘ي˘ت˘شش ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي ل˘˘ح
يذلا بتارلا ىلع يناملألا سسراحلا
ثيحب ،يدعاشصت لكششب نكل هديري
يف ،ةريثك لاومأا عفد يدانلا ىدافتي

نأا تركذو ،انوروك ةمزأاب رثأاتلا لظ
ف˘قو˘م بقار˘ت لاز˘ت ل ة˘˘يد˘˘نأا كا˘˘ن˘˘ه
،ةنولششرب عم د˘يد˘ج˘ت˘لا ن˘م ن˘غ˘ي˘ت˘شش
.نامريج ناشس سسيرابو يشسليششت يهو

ديدجتلل ةنولسشرب حارتقإاب لبقي نغيتسش

سسيئر ،زيريب ون˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ى˘ع˘شسي
نيز بردملا ءاقبإل ،ديردم لاير
،قيرف˘لا سسأار ى˘ل˘ع ناد˘يز ن˘يد˘لا
ناديز ناكو ،لبقملا مشسوملا يف
،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لو˘ح لد˘ج˘لا را˘ثأا د˘ق
ي˘ف د˘ي˘ع˘شس ه˘نأا˘˘ب حر˘˘شص ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
فر˘ع˘ي ل ه˘ن˘كل ،ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا
،هبشصنم يف رم˘ت˘شسي˘شس ى˘ت˘م ى˘لإا

«ترو˘ب˘شس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو
ناديز حنم زيريب نإاف ،ةينولاتكلا
نوؤوشش ىلع ةطلشسلا نم ريثكلا
ي˘˘˘ف ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسي ي˘˘˘كل ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
تفا˘شضأاو ،و˘ي˘با˘نر˘ب و˘˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘شس
،ةو˘ق˘لا ن˘م د˘يز˘م˘ب» :ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ة˘ن˘شس نو˘كت˘شسو ،ناد˘يز ى˘ق˘ب˘ي˘شس
سسوريف ببشسب عيمجل˘ل ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا

يدا˘ن˘لا مر˘ب˘ُي ن˘ل ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك
بلجي˘شس ط˘ق˘ف ،ةر˘ي˘ب˘ك تاد˘قا˘ع˘ت

،«نزاو˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل
د˘˘˘ير˘˘˘ي ل ناد˘˘˘˘يز نأا تح˘˘˘˘شضوأاو
مشضل ىعشسي امنيب ،ليب وأا سسيماخ
وششتان يفكي ل ثيح ،نميأا ريهظ
ديعي امبرو ،لاخافراك سضيوعتل

ي˘ف بغر˘˘ي ل ا˘˘م˘˘ك ،لوزو˘˘يردوأا
م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م وأا ط˘˘˘شسو ط˘˘˘˘خ بعل
بردملا نأا ىلإا تراششأاو ،حيرشص
Óيدب اغني˘فا˘ما˘ك د˘ير˘ي ي˘شسنر˘ف˘لا

،زايد ميهاربإا بحيو ،وريميشساكل
لشضفي امك ،اًراعم لحريشس هنكل
ى˘ل˘ع سشت˘ي˘فو˘ي ه˘م˘جا˘ه˘˘م ناد˘˘يز
،هعيب مت˘ي˘شس يذ˘لا ،زا˘يد و˘نا˘يرا˘م

سضور˘˘ع دو˘˘جو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘˘ب
سسا˘كو˘ل ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
،و˘˘˘كشسيإا ،و˘˘˘ششتا˘˘˘ن ،ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘كشسا˘˘˘˘ف
.«تروبشس» بشسحب ،وليشسرام

ر .ق ^

حنمي يبابم
 «يج.سسا.يبلا»

اديدج Óمأا

نع يشسنرف يفحشص ريرقت فششك
نا˘ي˘ل˘ي˘كل ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا با˘ي˘غ˘لا ةد˘˘م
،نامريج ناشس سسيراب مجن ،يبابم
سسأاك يئاهن يف ةيوقلا هتباشصإا دعب
ردشصأاو ،نايتيإا تناشس مامأا اشسنرف
،اًيمشسر اًنايب نامريج ناشس سسيراب
يناعي يبابم نأا ىلإا هلÓخ نم راششأا

عم ،نميألا لحاكلا يف ءاوتلا نم
،يجراخلا بناج˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك حر˘ج
هتباشصإل ديدج مييقتل عشضخيشسو
ةفيحشص بشسحبو ،ةعاشس27 لÓخ
يبابم نإاف ،ةيشسنرفلا «نايزيراب ول»
حوارتت ةدمل بعÓملا نع بيغيشس
دكأات دعب ،اًموي51 ىلإا01 نيب ام
نميألا لحاكلا يف ءاوتلاب هتباشصإا

طا˘˘بر˘˘لا ن˘˘م ي˘˘˘ما˘˘˘مألا ءز˘˘˘ج˘˘˘لاو
نأا ةفيحشصلا تحشضوأاو ،يجراخلا

وه ا˘م˘م ةرو˘ط˘خ ل˘قأا ءاو˘ت˘للا اذ˘ه
هتيزهاج ةيناكمإا ينعي امم ،عقوتم
يرود يئاهن عبر يف اتنلاتأا ءاقلل
ةفيحشصلا تراششأاو ،ابوروأا لاطبأا
ىتح دكؤوم ءيشش دوجو مدع ىلإا
نايليك ةيؤور ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ن˘كل ،نآلا

لاطبأا يرود يئاهن عبر يف يبابم
توأا21 موي اتنلاتأا دشض ابوروأا
.ةمئاق ةنوبششل يف لبقملا
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لوح لسصفي سشتيفوميهاربإا

ةمسساح ةلاسسرب هلبقتسسم
نا˘˘˘˘˘˘˘تلز يد˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘شسلا ح˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لأا
نأاششب ،نÓيم مجاهم ،سشتيفوميهاربإا

م˘شسو˘م˘لا ي˘˘ف يور˘˘كلا ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
83 بحاشص د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع
نأاششب ،دعب نافرطلا قفتي ملو ،يلاحلا
بتكو ،لبقملا مشسوملا ىتح ديدمتلا
عقومب هباشسح رب˘ع ،سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
ل انأا» :«رتيوت» يعامتجلا لشصاوتلا
مجنلا داعأاو ،«ءامحإلا ةلحرم يف لازأا
ميدق يزيفحت ويديف رششن يديوشسلا

نأاب هادحتي نم ىلع درلل ،هب سصاخ
،ته˘ت˘نا د˘ق بعÓ˘م˘لا ي˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم
ل هنأا ىلإا اًحيملت ناتلز ةديرغت دعتو
ة˘يا˘ه˘ن˘ب مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك لاز˘˘ت˘˘عا يو˘˘ن˘˘ي
تمعز نأا قبشس امك ،يلاحلا مشسوملا
.ةيفحشصلا ريراقتلا سضعب

قيرط سضرتعي نرياب
دتيانوي رتسسسشنام
وسشناسس ليدب مسضل

ن˘ع ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
نع يلختلا نم ،خينويم نرياب فقوم
ىد˘˘بأاو ،ف˘˘ي˘˘شصلا اذ˘˘ه ه˘˘مو˘˘ج˘˘ن د˘˘حأا

همامتها ،يزيلجنإلا دتيانوي رتشسششنام
يل˘شسغ˘ن˘ي˘ك ي˘شسنر˘ف˘لا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب

ةشصاخ ،خينوي˘م نر˘يا˘ب حا˘ن˘ج ،نا˘مو˘ك
يدانلا ىلإا ،يناشس يوريل لاقتنا دعب
ياكشس» ةكبشش بشسحبو ،«يرافابلا»
ر˘ت˘شسششنا˘م نإا˘ف ،«ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ترو˘˘ب˘˘شس
عم تاثداحم لعف˘لا˘ب ىر˘جأا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي

ىلإا لاقتنلاب هعانقإا لجأا نم ،ناموك
،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه درو˘˘فار˘˘ت د˘˘لوأا بع˘˘ل˘˘م
بعÓلا نأا ،دتيانوي رتشسششنام ربتعيو
لششف لاح ،ليدبلا رايخلا وه يشسنرفلا
،وششناشس نوداغ يزيلجنإلا عم دقاعتلا
تدا˘فأاو ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب م˘ج˘ن
مامتها مغر هنأا˘ب ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا ة˘كب˘ششلا

نأا لإا ،ناموك مشضب دتيانوي رتشسششنام
،فيشصلا اذه هعيب يف ركفي ل نرياب

يناملألا قيرفلا نأا ىلإا تراششأا امك
نأا مغرو ،اًقلطُم هليحرب حمشسي نل

يوريل مشضب اًديعشس نكي مل ناموك
م˘شض نأا ىر˘ي نا˘ك نر˘يا˘ب لإا ،ي˘˘نا˘˘شس
ةشصر˘ف ،ي˘نا˘شس م˘ج˘ح˘ب اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًم˘ج˘ن
دو˘جو ي˘ف حا˘ن˘ج˘لا ز˘كر˘م م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
.يربانغو ناموك يئانثلا

رتسسسشنام ددهي رتسسيل
اًنويلم07 ةراسسخب دتيانوي
ةراشسخب اًددهم دتيانوي رتشسششنام تاب
بقع ،ين˘ي˘لر˘ت˘شسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م07
،دحألا اًدغ ،يتيشس رتشسيل عم هتارابم
ر˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
«نشص اذ» ةفيحشصل اًقفوو ،غيلريميربلا
رشسخيشس دتيانوي ناملا نإاف ،ةيناطيربلا

ىلإا لهأاتي مل اذإا ،ينيلرتشسإا نويلم07
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
،دتيانوي رت˘شسششنا˘م ل˘ت˘ح˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
جاتحيو ،ةطقن36 ديشصرب غيلريميربلا
بعلم يف لقألا ىلع لداعتلا ةطقن
يرود ىلإا لهأاتلا نامشضل «رواب غنيك»
نأا ىلإا ةف˘ي˘ح˘شصلا ترا˘ششأاو ،لا˘ط˘بألا

ديزت لاطبألا يرود ىلإا لهأاتلا ةأافاكم
يبوروألا يرود˘لا ي˘ف ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ن˘ع
،ينيلرتشسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م05 و˘ح˘ن˘ب
رشسخيشس دتيانوي ناملا نأا تحشضوأاو
دقع نم ينيلرتشسإا نويلم02 اًشضيأا

م˘ل اذإا ،سسبÓ˘م˘لا ة˘كر˘شش ع˘م ه˘ت˘˘يا˘˘عر
،ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا قيرفلا لهأاتي
.اًنويلم07 رئاشسخلا يلامجإا لعجي ام

نأا مزتعأا ل » :بولك
«لوبرفيل عم يدقع لمكأا

،بول˘ك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لألا ل˘شصاو
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
هدقع لمكتشسي نل هنأا ىلع ديكأاتلا
ي˘˘فو ،زد˘˘˘ير˘˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
لاق ،ياكشس ة˘ط˘ح˘م˘ل تا˘ح˘ير˘شصت

لوبرفيل عم دقعب طبترم» بولك
نم ديكأا˘ت˘لا˘بو ،تاو˘ن˘شس4 ةد˘م˘ل
لمكأا نأا مزتعأا ل ،يلاحلا روظنملا

نا˘كو ،«ل˘قألا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ق˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
ل هنأاب لبق نم حرشص دق بولك
،لوبرفيل عم هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت يو˘ن˘ي
لو˘˘حو ،4202 ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘˘لا
،هدÓب بختنم ةدايق هيلوت ةيناكمإا

نأا بج˘˘ي نا˘˘ك نإا يردأا ل» ق˘˘˘ل˘˘˘ع
لود˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا اذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘˘ي
يف عشضأا مل انأا» عباتو ،«لامعألا

ا˘ًل˘ط˘˘ب ح˘˘ب˘˘شصأا نأا ط˘˘ق ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسح
يأا وأا سسأاكلا وأا يناملألا يرودلل
ثدحي مل اذه نأا امك ،رخآا ءيشش
يف كانهو ،لاوحألا نم ريثك يف
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا فلآا جرا˘˘خ˘˘لا
هتايح نعو ،«رثكأا اذه نم اونكمت
قلع ،بردمك لمعلا هلازتعا دعب
كيد˘ل نو˘كت نأا ي˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م»
فقت لأاو ،ةايح˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ةر˘ظ˘ن

ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ي˘ب˘نا˘ج˘لا ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع
عم لداجتت ،رطملا تحت ،عوبشسألا

،«قر˘ف ع˘م وأا ن˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م
ار˘خؤو˘م حر˘شص د˘ق بو˘ل˘ك نا˘˘كو
:ه˘˘نأا˘˘ب «رأا.و˘˘ي˘˘ل˘˘بد.سسأا» ة˘˘˘عاذإل
ايناملأا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع مزا˘ع»
ى˘ل˘عو ،يراو˘ششم ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب
.«زنيام يف ادج حجرألا

ديدجلا مشسوملا يف قلأأتلل يكيجلبلا مجنلا حششر

«درازاه ىلع ةليقث لايرلا ةيلوؤوسسم» :وليباك

ريهامج نودب هبعل ىلع يرودلا ءاغلإا لسضفي اينولوب بردم

ينفلا ريدملا ،يتنوك وينوطنأا ىفن
ي˘ت˘لا تا˘ع˘ئا˘˘ششلا ،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإل
ةروطشسأا ،ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل تط˘بر
ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا˘˘˘ب ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘˘ب
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،«يروز˘تار˘ي˘ن˘˘لا»
سضعب تنا˘كو ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا
ءارشش نيب ام تطبر دق فحشصلا

،«ثوغربلا» دلاو ،يشسيم يخروخ
ديدجت مد˘عو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ا˘ًلز˘ن˘م
ىتح ةنولششرب عم هدقعل بعÓلا
«يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا» نأا ًة˘˘م˘˘عاز ،نآلا
،لوألا انارغول˘ب˘لا م˘ج˘ن فد˘ه˘ت˘شسي
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك و˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ط˘˘˘نأا لا˘˘˘قو
يا˘˘كشس» ة˘˘كب˘˘ششل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
تا˘ع˘ئا˘شش» :«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ترو˘˘ب˘˘شس
ة˘ف˘يز˘م ر˘ت˘نإا ى˘لإا ي˘شسي˘م لا˘ق˘˘ت˘˘نا
را˘ب˘خألا هذ˘ه او˘قد˘شصت ل ،ا˘˘ًما˘˘م˘˘ت
ن˘˘ل ي˘˘شسي˘˘م» :دد˘˘ششو ،«ة˘˘˘بذا˘˘˘كلا

ي˘ف ى˘˘ت˘˘ح لو ر˘˘ت˘˘نإا ى˘˘لإا م˘˘شضن˘˘ي
نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘ت ،«لا˘ي˘˘خ˘˘لا

ةنولششرب عم دقعب طبترم يشسيم
ملو ،لبقملا مشسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح
ة˘ي˘˘م˘˘شسر ةو˘˘ط˘˘خ يأا ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي
.نآلا ىتح هدقع ديدجتل

مدع لشضفي هنإا اينولوب بردم سشتيفولياهيم اشسينيشس لاق
يلاطيإلا ىلوألا ةجردلا يرود نم لبقملا مشسوملا ةماقإا
،ريهامج نودب تايرابملا نم ديزملا تميقأا ول مدقلا ةركل
ىلع هبشصنم يف رمتشسا يذلا ،سشتيفولياهيم ىكتششاو
مدقلا ةرك» نم ،مدلا يف ناطرشس نم هجÓع نم مغرلا
،تابيردتلا نم أاوشسأا تناك تايرابملا نإا لاقو «ةرتافلا

ةرك بعل نكل زفاحلاب قلعتي ل رمألا» نييفحشصلا غلبأاو
ةرتفل ريهامج نودب بعللا .ملؤوم ريهامج نودب مدقلا

ةديحولا ةليشسولا تناك اهنأا ملعأا» :دازو ،«قهرم ةليوط
يف بعÓملا حتف ىنمتأا نكل يلاحلا مشسوملا لامكإل
يف بعللا مد˘ع ن˘ي˘ب را˘ي˘ت˘خلا ي˘ل˘ع نا˘ك و˘ل .ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
مدع لشضفأا انأاف ،ريهامج نودب بعللا وأا لبقملا مشسوملا
ببشسب بعÓملا لوخد نم ريهامجلا تعنُمو ،«بعللا
ريزو اروفادابشس وزنششنيف نكل انوروك سسوريف يششفت
نكل ربمتبشس يف دوعت امبر ريهامجلا نأا دكأا ةشضايرلا
لا˘قو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي كلذ
فيشضتشسيو21 زكرملا هقيرف لتحي يذلا سشتيفولياهيم
ةرك تشسيل هذه مدقلا ةرك» دحألا ادغ رثعتملا يششتيل
اهنإا .ادج راح سسقط يف مايأا ةثÓث لك بعلن» عباتو ،«مدق
هذه .ينري˘ث˘ت لو ةر˘تا˘ف مد˘ق ةر˘ك ا˘ه˘نإا .ة˘هو˘ششم ة˘لو˘ط˘ب
ملؤوم لكششلا اذهب بعللا .تابيردتلا نم أاوشسأا تايرابملا

.«كلذ دقتعي نم طقف انأا سسيلو

 رتنإÓل يسسيم مامسضنا برق رابخأا بذكي يتنوك

قبشسألا بردملا ،وليباك ويباف لاق
درازا˘ه ن˘يد˘يإا نإا ،د˘يرد˘م لا˘˘ير˘˘ل

لو˘شصو˘لا ل˘جأا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ى˘نا˘˘ع
ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ع˘قو˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘ل
ىلإا هلاقتنا بق˘ع ه˘ن˘م ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق ،د˘˘يرد˘˘˘م
،يشضاملا ماعلا لÓخ يزيلجنإلا

قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا درازا˘˘˘ه م˘˘˘شضناو
5 ةدمل دقع ىلع ءانب ،ينابشسإلا
ردق يشسايق غ˘ل˘ب˘م ل˘با˘ق˘م ،ماو˘عأا
ل˘ب˘ق ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م001 و˘ح˘ن˘ب
بعل داقو ،0202‐9102 مشسوم
قباشسلا هق˘ير˘ف ،ا˘كي˘ج˘ل˘ب بخ˘ت˘ن˘م
غيلريميربلا بقلب زوفلل يشسليششت
قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘ششف ه˘ن˘كل ،ن˘ي˘تر˘م
دعب ،ديردم يف ةلثامم تازاجنإا
بب˘˘شسب ه˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘شسم تر˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ت نأا
اهببشسب تشصلقت يتلا تاباشصإلا

يف طقف ةارابم12 ىلإا هتكراششم
مشسوملا لÓخ تاشسفانملا عيمج
ي˘˘ف و˘˘ل˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ك لا˘˘˘قو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
«ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل تا˘ح˘ير˘˘شصت
بعÓلا سسفن نكي مل» :ةينابشسإلا
سضرعتو يشسليششت يف ناك يذلا

جمدني مل ..ةليوط ةدمل تاباشصإل
فا˘شضأاو ،«ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإا ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘م˘˘ت

تن˘ك ا˘م˘ئاد» :ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا برد˘˘م˘˘لا
ةيلوؤوشسم نكل اريبك ابعل هربتعأا
رثعتو ةليقث ديردم لاير يف بعللا

اذه ءبعلا اذه ةأاطو تحت درازاه
لشضفأا نوكيشس ديكأا˘ت˘لا˘ب .م˘شسو˘م˘لا
عجارت عمو ،«ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف
˘مد˘ق ،درازا˘ه ة˘كرا˘˘ششمو ىو˘˘ت˘˘شسم

ةميز نب ميرك مرشضخملا يشسنرفلا
12 ازرحم لاير عم اريبك امشسوم
ىلإا قيرفلا دوقيل ،يرودلا يف افده
زز˘ع˘ي˘ل ،43 ةر˘م˘ل˘ل ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘لا د˘˘شصح
ددع يف يشسايقلا هم˘قر ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا

لا˘ق ا˘م˘يز˘ن˘ب ن˘عو ,ج˘يو˘ت˘ت˘لا تار˘م
بيرد˘ت ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘شس يذ˘˘لا ،و˘˘ل˘˘ي˘˘با˘˘ك

حبشصأا دقل» اشضيأا ارت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م
ةيشساشسألا د˘يرد˘م لا˘ير ز˘ئا˘كر د˘حأا

ةديعب تناك يتلا ةيلوؤوشسملا ىلوتو
بناج ىلإا بع˘ل˘ي نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ه˘ن˘ع
ميرك» متخو ,«ودلانور ونايتشسيرك
دقو فيدهتلا يف ةيرطف ةبهوم هيدل
.«ايلعف كلذ تبثأا



52و02 نيب ام بلطي يصسلدنألا يدانلا
لوبرفيل نم وروأا نويلم51 سضفري سسيتيب

 يدنام نع يلختلل
51ـلا فقشس لشصو لوبريفل يدان نم اشضرع ينابشسلا سسيتيب يدان سضفر

يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىشسيع نع يلختلا لجا نم وروأا نويلم
يدان نأا ةينابشسا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو.يشسلدنألا يدانلل يروحملا عفادملا
نأا لإا ،يدنام عم دقاعتلا لجا نم سسيتيب لاير يدانل لوألا سضرعلا مدق لوبرفيل
حوارتت ايقيرفإا لطب ةميق نأا احشضوم ،مدقملا سضرعلا سضفر يشسلدنألا يدانلا

يشسلدنألا يدانلا نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو.وروأا نويلم52ـلاو02ـلا نيب ام
عم دقاعتلل يعاشسلا لوبرفيل اهمدق يتلا نم رثكأا ةميق ليشصحت نم قثاو
نينوللا باحشصأا ةبيكرت يف ةيشساشسأا ةزيكر ربتعي ريخألا ناو اشصوشصخ ،يدنام
دقاعتلل ةمدقملا ةميقلا نوعفري ارتلجنا لاطبأا لعجي دق ام ،سضيبألاو رشضخألا

 .يرئازجلا يروحملا عفادملا عم
ب.م.يرصسيإا

 رصضخلا عم ةزيمم ةنصس مدق

 ايقيرفإا يف اريثأات رثكألا تايسصخسشلا ةمئاق يف يسضاملب
تايشصخششلا ةمئاق يف اناكم يرئازجلا ينطولا بخانلا يشضاملب لامج زجح

تقو يف ينطولا بختنملا عم همدق ام ةيفلخ ىلع ،ايقيرفا ةراق يف اريثأات رثكألا
.ريشصق

ةراقلا» يف اريثأات رثكألا تايشصخششلا ةمئاق نع «كيرفا نوج» ةلجم تفششكو
ةراقلا»و ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بردم لشضفأا ينطولا بخانلا ءاج ثيح ،«ءارمشسلا
ةمئاق يف29ـلا زكرملا يف ملاعلا يف بردم لشضفأا4و9102 ةنشس «ءارمشسلا
 .ةزرابلا تايشصخششلا

ب.م.يرصسيإا
 عقاولا رمأÓل تملصستصسا

 هيلع ءاقبإلا ررقتو يلوغيف عيب نع عجارتت يارسس ةطلغ ةرادإا
راشس اربخ يارشس ةطلغ مجنو يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ي˘ق˘ل˘ت

يلختلاو هيلع ءاقبلا ةرادإلا رارق دعب ،يكرتلا يدانلا عم ةلبقتشسم سصوشصخب
يت رأا يت» ةيكرتلا ةانقلا تفششك ام بشسحو.مشسوملا ةياهن هعيب ةركف نع
،مشسوملا ةياهن هعيب رارق نع اوعجارت «موب ميشسلا» يدان ىريشسم نأا «تروبشس
عيب تررق اميف «واكلاف» يبمولوكلا مجنلاو «وشسوشس»ـب ظافتحلا اوررقو
نم ديدعلا يف دكأا ةنشس03 بحاشص نأا مولعملا نمو.يبرغملا يلودلا «ةدنهلب»
مجن طبتريو اذه ،يكرتلا قيرفلا عم هترماغم ةلشصاوم يف هتبغر تابشسانملا
سضورع دوجو مغر ،2202 ناوج ىتح يارشس ةطلغ عم دقعب قباشسلا ايشسنلاف
 .نايرطقلا ةفارغلاو ليحدلا اهزربأا ةيرطق يداون نم ةديدع

طيمز.ع
 يرئازجلا يلودلا ةيعصضو نم فوختم40 كلاصش

 بلاط نب دقع ءارسش نع ثدحتي مل لسساكوين
ل˘شسا˘كو˘ي˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ة˘ي˘ع˘شضو ترا˘ثأا

مهنيب طبري لازي ل يذلا يناملألا هكلاشش يدان يلوؤوشسم ىدل قلقلا يزيلجنإلا
يناملألا هكلاشش يدان ةرادإا فواخم نع ةيناملأا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو دقعلا

يف مهددرت لشساكوين  ولوؤوشسم حشضوأا امدعب بلاط نب ليبن اهبعل ةيعشضو نم
سضورعلا ببشسب ،ةرا˘عإلا ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كششب ر˘ي˘خألا د˘ق˘ع ءار˘شش
ىقبيو.ريبكلا يرهششلا هبتار ىلإا ةفاشضإلاب مشسوملا اذه اهنابأا يتلا ةطشسوتملا

جيرخ بلاط نب دقعل لشساكوين ءارشش يف نولمأاي يكلملا قرزألا يدان وريشسم
،يرادإلاو ينفلا نيمقاطلا فرط نم هب بوغرم ريغ تاب امدعب ماهنتوت ةشسردم
.1202 ةياغ ىلإا دتمي دقعب يدانلاب طبتري يراشسيلا نأا ملعلا عم

جاحلب اصضر
 ايميلقإا قلأاتلل ةيلاثم ةصصرف مامأا ةرقوب لابصشأا

سسأاكلا يف ايمسسر كراسشي يلحملا بختنملا
 تابختنملل ةيبرعلا

يف ةكراششملا عم دعوم ىلع ةرقوب ديجم ةدايقب يلحملا بختنملا نوكيشس
ربمشسيدو ربمفون يرهشش نيب ام رطق اهنتشضحت يتلا تابختنملل ةيبرعلا سسأاكلا

نأا ،يمشسرلا عقوملا ىلع هرششن نايب يف سسمأا يرئازجلا داحتلا فششكو.1202
مدقلا ةركل يلودلا دا˘ح˘تلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘م˘شسر ةو˘عد ى˘ل˘ع تل˘شصح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
ةجمرب نأا لإا ،تابختنملل ةيبرعلا سسأاكلا نم ىلوألا ةعبطلا يف ةكراششملل
 .يلحملا بختنملا كارششإا ررقت «فافلا» لعج «افيفلا» خيراوت جراخ ةقباشسملا

ب.م.يرصسيإا
 يلوبان عم ةيلدابت ةقفصص يف

 يسسنرفلا ليل ىلإا لاقتنÓل حسشرم سسانو
يدانلا نيب تاشضوافملا نمشض سسانوأا مدأا مشسا جاردإا يلوبان ةرادإا تداعأا

روكيف لاقتنا ةقفشص مامتإا لجأا نم كلذو ،يشسنرفلا ليل هريظنو يلاطيإلا
نأا ةيلاطيإلا «تروبشس وليد يريروك» ةفيحشص تركذ ام قفوو.نهميشسوأا

ليل فوفشصل يلودلا ليوحتب يشضقي احارتقا اومدق «يبونيترابلا» ىريشسم
ودبي يشسنرفلا سسرفلا فقوم نأا ودبي نكل ،يريجينلا مهمجن رعشس سضفخ لباقم
ىلع لوشصحلاب اثبششتم Óيشصفتو ةلمج يلاطيإلا حرتقملا سضفري ثيح احشضاو
 .قيرفلا مجن نع يلختلل يشسايق رعشس

طيمز.ع
 فنألا مامح ىلع ايدو ققحملا زوفلا يف اومهاصس

 يجرتلا عم نوقلأاتي ثيغ نبو نايزمو ةحاسس نب
ةحاشس نب لÓبو ثيغ نب فوؤور ،نايزم نامحرلا دبع يرئازجلا يثÓثلا تبثأا

فرششملا روهظلا بقع ةشسفانملا فانئتشسل مهتيزهاج يشسنوتلا يجرتلا وبعل
يثÓثلا قلأاتو.فنألا مامح يدانب مهقيرف تعمج يتلا ةيدولا ةارابملا يف
هريظن ىلع يجرتلا يدان هققح يذلا ريبكلا زوفلا يف اوكراششو اريثك يرئازجلا

ةريرمتل هميدقتب لوألا فدهلا يف ثيغ نب كراشش امدعب ،1 ـ4ـب فنألا مامح
،فادهألا ناجرهم حتف اهلÓخ نم مجاهملا نكمت ةعباشسلا ةقيقدلا يف ةمشساح
ةرملا هذه تناك ىرخأا ةمشساح ةريرمت مدق يناثلا طوششلا يف ةحاشس نب لوخدبو
 .فده ىلإا اهليوحت يف ىناوتي مل يذلا نايزم هنطاوم ىلإا

3082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ5ـل قفاوملا0202 ةيليوج72نينثإلاةصضايرلا

                                      ةليحتصسم ةيلاحلا ةرتفلا يف ةصسفانملا ىلإا ةدوعلا نأا دكأا
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ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب ر˘˘شضخ˘˘˘ل ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
نع ينطولا بختنملا ةروطشسأا
يأارلا لغششت يتلا اياشضقلا مهأا
تقو˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ةلوطبلا فقوت لظ يف نهارلا

ي˘ئا˘ه˘ن ف˘قو˘م د˘يد˘˘ح˘˘ت مد˘˘عو
ى˘˘˘˘لإا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ب
وأا مشسوملا ءاغلإا وأا تايرابملا

،ةلوطبلا ردشصتم ج˘يو˘ت˘ت ى˘ت˘ح
ةيرئازجلا ةروطشسألا قرطت امك
ةر˘ي˘ث˘م˘لا ا˘يا˘شضق˘لا د˘˘يد˘˘ع ى˘˘لإا

 .راوحلا اذه يف ةقيششلاو
يلاحلا مصسوملا فاقيإا»

 «لحلا وه
فا˘ق˘يإا نأا ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب د˘˘كأا

ارايخ نوكيشس يلاحلا مشسوملا
لو˘ل˘ح ن˘ع ثح˘ب˘لا ع˘م ا˘ي˘لا˘ث˘˘م
يتلا ءاوشس فارطألا لك يشضرت
ي˘ت˘لا وأا بق˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ت
ح˘شضوأاو ،ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع عرا˘شصت
ع˘قو˘م ع˘م هراو˘ح ي˘ف ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب
ن˘م»:Ó˘ئا˘ق «د˘يد˘ج˘لا ي˘بر˘ع˘˘لا»
˘مار˘ت˘حلا اذ˘ه ىر˘˘ن نأا د˘˘ي˘˘ج˘˘لا
هرن مل اذهو ،ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

يتلاو ىربكلا لودلا يف ىتح
بب˘شسب ةر˘ي˘ب˘ك ل˘كا˘ششم سشي˘ع˘ت
اذ˘ه ل˘ك م˘غرو ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا
تا˘شسفا˘ن˘م˘لا ةدو˘˘ع˘˘ب تح˘˘م˘˘شس
نأا عقوتأا ل يننكل ،ةيشضايرلا
رمأا هنأل رئازجلا يف اذه ثدحي

ل انأاف ييأار بشسحو ،ادج بعشص
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م ةد˘˘ئا˘˘ف يأا ىرأا
روشضحب حامشسلا نود ةلوطبلا
يرظن ة˘ه˘جو ن˘مو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ءا˘غ˘لإا ى˘لإا ه˘ج˘ت˘ن ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا
طبشض ةداعإا نيح ىلإا يرودلا
 .«رومألا سضعب

يبعل قلأاتب ديعصس انأا»
يف ينطولا بختنملا
 «ةيبوروألا تايرودلا

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ىد˘˘بأاو
هتداعشس تانينامثلا يف ينطولا

مهقرف عم رشضخلا يبعل قلأاتل
ىلع ،ةيبوروألا تايرودلا يف
ن˘ب ي˘ت˘ي˘شسلا ع˘م زر˘˘ح˘˘م رار˘˘غ
انأا »:حرشصو ،نÓيم عم رشصان
سضاير هققح˘ي ا˘م˘ب اد˘ج د˘ي˘ع˘شس
ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإاو زر˘ح˘˘م
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
ة˘يد˘نألا زر˘بأا ع˘م ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لا
رئازجلا نولثمي مه˘نإا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ا˘نو˘فر˘شش د˘ق˘ل ،ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت ن˘˘شسحأا

سسأاكب مهجيوتتب اندÓب اوفرششو
اذهو نطولا جراخ نم ايقيرفإا
تناك دقل ،لهشسلا رمألاب سسيل
ةدع يف مهشضعب ءاقل ةشصرف يل
مهترايز يف ددرتأا ل انأاو تارم
بعلي امدنع امئاد مهتدناشسمو
 .«ينطولا بختنملا

ةربخلا هيدل يصضاملب»
فيك فرعيو ةيفاكلا

دصصحل رصضخلا دوقي
يف ةديج جئاتن

 «2202 رطق لايدنوم
بحا˘˘˘˘˘شص دا˘˘˘˘˘ششأاو اذ˘˘˘˘˘ه

همدقي امب ةيرحشسلا تاريرمتلا
يشضاملب لامج ينطولا بخانلا

ريخألا نأا احشضوم رشضخلا عم
ام ليلدب ،حئاشصنلا قحتشسي ل
سسأار ىلع لوألا هماع يف همدق
يشضاملب » :درطتشساو ،رشضخلا
كلت ةرادإل ةيفاكلا ةربخلا هيدل
فر˘ع˘ي و˘هو ،حا˘ج˘ن˘ب ة˘ل˘حر˘م˘˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ر˘شضخ˘لا دو˘ق˘ي ف˘ي˘ك
م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ي˘ف ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘˘ن
يتلا هلمع ةقيرط نأل ،2202
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف اهب حجن
ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
جرا˘˘˘˘خو ل˘˘˘˘خاد طا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شضنلا
ق˘ف˘ت˘ن يذ˘لا ءي˘ششلاو ،ناد˘ي˘م˘لا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا نأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هنم تدرأا اذإا يبرعلا بعÓلاو
سضرفب كيلعف ةيباجيإلا جئاتنلا
:م˘˘ت˘˘خو ،«ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع طا˘˘˘ب˘˘˘شضنلا
ميلعتب ابلاطم سسي˘ل ي˘شضا˘م˘ل˘ب»
،مدقلا ةرك تايدجبأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ي˘ه ة˘مرا˘شصلا ه˘ت˘ي˘ل˘ق˘ع ن˘˘كلو
ىنمتأا انأاو حاجنلاب تللك يتلا
تابشسانملا يف قيفوتلا لك هل
 .«ةمداقلا

نم لصضفأا زرحم»
 «اينقتو اينف حÓصص

ةرك لوأا بحاشص حشضوأاو
نيب قرفلا نع ة˘ي˘ق˘ير˘فا ة˘ي˘ب˘هذ
ةشسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف حÓ˘شصو زر˘ح˘م
نابعÓلا اه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا

«لاقو ايبرع لشضفأا وه نم لوح
زرحمل ةلماكلا ةمÓعلا يطعأا

يذ˘لا حا˘ج˘ن˘ل˘ل ار˘˘ظ˘˘ن حÓ˘˘شصو
يزيلج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ها˘ق˘ق˘ح
نم ثدحت˘ن و˘ل ن˘كل ،زا˘ت˘م˘م˘لا
اقوفت دجنشسف ةيدر˘ف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ينطولا بختنملا مجنلل اريبك
نود ،ينقتلاو ينفلا بناجلا نم

يف˘يد˘ه˘ت˘لا سسح˘لا ن˘ع ة˘ل˘ف˘غ˘لا
ةفاشضإلاب حÓشص هب زيمتي يذلا
عتمتي يذلا يندبلا بناجلا ىلإا
دهاششملا نأا ملعن امك نكل ،هب
عنشصي يذلا بعÓل امود ليمي
بشسحو ،بعلملا لخاد ةجرفلا

لعج يذلا وه رمألا اذهف ييأار
ىلع يشسيم نولشضفي نيعباتملا

 .«ودلانور
كرت فافلا ىلع»

رايتخا ةيرح
يجودزم نيبعÓلا

بخانلل ةيصسنجلا
 «ينطولا

لوح لاؤوشس ىلع هدر يفو
بل˘˘ط ،ة˘˘ي˘˘شسن˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘جودز˘˘˘م
ركشسع˘م ي˘لا˘غ يدا˘ن ةرو˘ط˘شسأا
را˘ي˘ت˘خلا ة˘ير˘ح كر˘˘ت ،ق˘˘با˘˘شسلا
،مهيلع طغشضلا مدعو نيبعÓل
اذ˘˘ه˘˘ب تثد˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ل» :لا˘˘˘قو
ل˘ي˘ب˘ن ة˘ي˘شضق ي˘ف سصو˘˘شصخ˘˘لا
ةرور˘شضب رر˘كأاو دو˘عأاو ر˘ي˘˘ق˘˘ف
ةيرح مامأا نيبعÓلا ءلؤوه كرت
لك ىلع˘ف م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم را˘ي˘ت˘خا

هراو˘˘˘˘˘˘ششم را˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خا بعل
يذلا يناثلا ءيششلاو ،يفارتحلا
مدقلا ةرك يلوؤوشسم ىلع هانمتأا
ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب ءا˘ق˘ب˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ليثمتل نيبعÓلا رايتخا ةيشضق
هذه كرتو ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يذ˘لا و˘ه˘ف برد˘م˘ل˘ل ة˘م˘ه˘˘م˘˘لا
ي˘˘ه ن˘˘مو سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘ي
،ةوعدلا قحتشست يتلا ءامشسألا

ناولأا ة˘ي˘شضق ي˘ه ة˘ي˘شضق˘لا نأل
.«لاومأا تشسيلو ةينطو

ري˘ب˘كلا راو˘ششم˘لا م˘غرو اذ˘ه
ي˘مو˘ل˘ب ر˘شضخ˘ل ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا
،بعÓك ةيرئاز˘ج˘لا ةرو˘ط˘شسألا

يتلا فاكلا ةدا˘ه˘ششل ه˘كÓ˘ت˘ماو
لاجم ي˘ف لو˘خد˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘شست
ل˘شضف ر˘ي˘˘خألا نأا لإا بيرد˘˘ت˘˘لا
امدعب ملا˘ع˘لا اذ˘ه ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا
مدقلا ةرك يف ةيولوألا تحبشصأا

بع˘˘˘ل˘˘˘لا سسي˘˘˘لو لاو˘˘˘مألا ي˘˘˘ه
 .هبشسحب

د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةارابم سضوخل يتيشس رتشسششنام
ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث˘لا رود˘لا با˘يإا
لاير دشض ابوروأا لاطبأا يرود
ي˘ت˘لاو ،هد˘عاو˘ق جرا˘خ د˘˘يرد˘˘م
لد˘ب لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘شس
ةموكحلا رار˘ق بب˘شسب ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
.ةيناطيربلا

ردا˘شصم تف˘˘ششك ا˘˘م بشسحو
ةموكحلا نأا ةيناب˘شسإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
عشضو ةيمازلإا تررق ةيناطيربلا

يف ارتلجنإا ىلإا نيمداقلا عيمج
،نيعوبشسأا ةدمل يحشصلا رجحلا

ءاقفر مدخي نل يذلا رارقلا اذه
ن˘˘يذ˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
بع˘ل˘ل ن˘ير˘ط˘شضم نو˘نو˘˘كي˘˘شس
لايرلا مامأا ةبقترملا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ي˘بوروألا دا˘ح˘تإلا م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب
بعلب «نزتيشسلا» يدانل حرتقمل
ند˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأا ي˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا
سشيراميغ وأا وتروب ةيلاغتربلا

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خأا يذ˘˘˘˘˘لاو
بعل دوي ناك يذلا «يتيشسلا»

. «داحتإلا» هبعلم ىلع ءاقللا
داحتلا نأا ىلإا ةراششإلا ردجت

ام ءارجإا ررق دق ناك يبوروألا
يرود تا˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
ةرود لكشش ىلع ابوروأا لاطبأا

اهعيمج بعلتشس يتلاو ةرغشصم
رود˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ف
فشصن˘لا كلذ˘كو ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر˘لا
نوكيشس يذلاو ،يئاهنلاو يئاهن
يزو˘˘˘ج»و «رو˘˘˘ن˘˘˘˘لا» بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
.اهل احرشسم «يدلافلأا
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فانئتشسا دعب تاءاقللا ةبوعشص نع يرطقلا دشسلا فادهو يرئازجلا يلودلا حاجنوب دادغب ثدحت

يتلا تاحيرشصتلا يفو.انوروك سسوريف يششفت ءارج ةليوطلا فقوتلا ةرتف دعب رطق موجن يرود تاشسفانم
رثأا يرودلا فقوت »:لاق ثيح ةلوطبلا تاشسفانم ةدوع ةبشسانمب يقيرفلا يدانلل قباشسلا مجنلا اهب يلدأا

»:عباتيل ،«بعلملا يف بيردتلا نع اريثك فلتخي لزنملا يف بيردتلا نأل ،نيبعÓلا دودرم ىلع اريثك
ققحملا زوفلا سصوشصخب فيشضيو ،«ائيششف ائيشش اناوتشسم ةداعتشسا ىلع ينفلا مقاطلاو بردملا عم لمعنشس
نشسحو ورديبو انأا مهنم ةباشصإا نم نومداق نيبعÓلا بلغأا نأل ةبوعشصب ءاج روخلا مامأا زوفلا »:Óئاق
مولعملاو.«لشضفأا مداقلاو انروهمج لجأا نم اناوتشسم ةمقل ايجيردت دوعنشس »: ريخلا يف متخيل ،«سسوديهلا
،رهششأا لبق اهب ماق يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا دعب امامت يفاعت نأا دعب نيدايملل داع دق ناك نارهو ةنيدم نبإا نأا

 .يلاحلا مشسوملل ةلوطبلا تايرابم نم ىقبت اميف ةيوق ةدوع ليجشست ىلع لوعي يذلاو
طيمز.ع

جاحلب اصضر

sport@essalamonline.com

رسضخلا ةدايق ةقيرط فرعيو ةربخلا كلمي يسضاملب : يمولب
2202 رطق لايدنوم يف قلأاتلل

 ةيناطيربلا ةموكحلا تارارق ببصسب

 لاغتربلا يف ديردم لاير ةهجاومل «يتيسسلا» هقفر هجوتي زرحم
يملاعلا شسرعلل لهأات امدعب

 رئازجلا باصسح ىلع

يرسصملا بختنملا موجن
مهل مكحلا ةدعاسسم نوفني

0991 لايدنوم تايفسصت يف
ر˘شصم بخ˘ت˘ن˘م مو˘ج˘ن ى˘˘ف˘˘ن

هلاق ام لك تاينينامثلا تاونشسل
يذ˘لاو ،ر˘ف˘ع˘ج قورا˘ف ير˘شصم˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ما˘كح˘لا ةد˘عا˘شسم د˘˘كأا
ملاعلا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت ي˘ف هدÓ˘ب
ةنعارفلا اهيف لهأات يتلاو ،0991
حشضوأاو.رشضخ˘لا با˘شسح ى˘ل˘ع
بختنملا دئاق ديمحلا دبع لامج
:Ó˘ئا˘ق تقو˘لا كلذ ي˘ف ير˘شصم˘لا
يف دجاو˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘شسا09 ل˘ي˘ج»
تاحيرشصت مهفأا ملو ..لايدنوملا
ليلقتلا لواحي اذاملو رفعج قوراف
ماششه لاق نيح يف ،اندوهجم نم
..ما˘˘كح ع˘˘م سسل˘˘ج˘˘ن م˘˘ل» : ن˘˘˘كي
ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘عو ا˘˘ن˘˘˘ل تنا˘˘˘ك ءا˘˘˘ط˘˘˘خألا

قرشست رفعج قوراف تاحيرشصتو
.«هشسفن ةعجارم هيل˘عو ا˘ندو˘ه˘ج˘م
سسأاك نم تيشصقأا رئازجلا نأا ركذي
با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع0991 م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ير˘شصم˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم ر˘ي˘ب˘ك زا˘ي˘ح˘نا د˘ع˘ب ،ق˘ح˘ل˘م˘لا
 .ةهجاوملا اورادأا نيذلا ماكحلا

ب.م.يرصسيإا
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ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
هنا لا جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ق˘ير˘ف
سضع˘˘ب ع˘˘شضو˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘شسي
ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
بشسحو ثي˘˘˘˘ح يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تقفتا ةرادلاف اهانيقتشسا
عفادم عم ةيمشسر ةفشصب
داد˘ح ةد˘كي˘كشس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
باع˘لا ع˘نا˘شص اذ˘كو ذا˘ع˘م
ةنيرغ نب فلششلا ةيعمج
عيقوتلل ةدهاج ىعشست امك
م˘جا˘˘ه˘˘م دو˘˘ع˘˘شسم˘˘ل˘˘ب ع˘˘م
ي˘˘هو ةروا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘شش
ا˘هدو˘ق˘˘ع ع˘˘قو˘˘ت˘˘شس قاروأا

ةشصاخ ديعلا دعب ةرششابم
ع˘˘˘شضو يدا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب ناو
كلذ سصو˘شصخ˘ب ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ةماعلا ةيعمجلا دقع دعب
.ةيؤورلا حاشضتاو

ىلع رسصي يدامح نب
ةباسش ةفيلوت طبسض

لبقملا مسسوملل
سسي˘ئر˘لا ل˘شصاو˘ي˘شسو اذ˘ه
ةقفرب ل˘م˘ع˘لا يدا˘م˘ح ن˘ب
نم يريزد لÓب بردملا

ةديج ةفي˘لو˘ت ط˘ب˘شض ل˘جا
لبقملا م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت

ءا˘ن˘ب د˘˘ير˘˘ي ه˘˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
نو˘˘كت ة˘˘با˘˘شش ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كششت
نم ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ةردا˘ق
ى˘˘لوألا راودألا بع˘˘ل ل˘˘˘جا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع نا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي

ي˘ف ر˘ي˘شست تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘شسلا
ن˘˘م ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘تو
ةمئاقلا لخد˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ىر˘˘˘˘خأا ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسأا
دعب ةرششابم اهعم سضوافتلا
د˘يد˘ح˘ت ع˘م ة˘شصا˘خ د˘ي˘ع˘˘لا
.مشسوملا اذه ةشسفانم ةياهن
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ةيعمج عفادمب اهتلاشصتا ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةرادإا تدواع
ةيناكمإا نم فوختت ةرادلاف رداشصملا بشسحو ثيح مورك نارهو
نم برتقي يذلاو داد˘ح ذا˘ع˘م ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ع˘فاد˘م عا˘ن˘قا مد˘ع
ىلع هيبرقمل دكا يدامح نب ناو ةشصاخ جربلا يلها عم عيقوتلا

بردملا لعج يذلا رملا وهو ديعلا دعب هعيقوتو هتقفشص نامشض
روحمل همشض لجا نم ةنشس12 ـلا بحاشص عم لشصاوتي ينارمع
.لبقملا مشسوملا ةروشضخلا

قيرفلا ةلواط ىلع بيدو ابوروأا لسضفي يناتيروملا
يناتيروملا بعÓلا نم ةبرقملا رداشصملا سضعب تراششأا هتاذ قايشسلا يف
دكؤوي هلعج يذلا رمألا وهو ابوروأا يف ةبرجت سضوخ يف هتبغر نع
قيقحت يف لششف ناو كانه نوكتشس ةيولوألا نا ىلع ةروشضخلا يلوؤوشسمل
ةيبرغملا سضورعلا سضعب اذكو يشس سسا يشسلا رايخ ىلا دوعيشس هفده
لجا نم ةيلودلا تاراط˘م˘لا ح˘ت˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي ة˘ير˘شصم˘لاو
ينعملا مامشضنا ةشصرف نا ينعي ام وهو كانه ةيدنألا دحأاب قاحتللا
تاقفشص نع ثحبي ينارمع لعجيشس يذلا رملا ائيششف ائيشش ىششÓتت
ىلع هنا انرداشصم تراششا يذلاو بيذ ةليلم نيع بعل اهزربا لعل ىرخأا

.قيرفلا ةلواط
صشامر ماسشه

عم تاسضوافŸا مدقت دعب
يرئازج وكنرفلا بعÓلا

بÎقت «ةراطسسوسس»
عفادم ةبوط مسض نم
يكيجلبلا جورب بولك

ريدملا ىيحي رتنع نأا ودبي
ةمشصاعلا داح˘تإل ي˘شضا˘ير˘لا
بشسانملا ع˘فاد˘م˘لا د˘جو د˘ق
لكششم ءاهنإا عيطتشسي يذلا

هنم يناعي يذلا عافدلا طخ
اذ˘˘ه ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا
.مشسوملا

ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘شصم بشسح˘˘بو
«ةراط˘شسو˘شس» ر˘ي˘جا˘ن˘م نإا˘ف
ةمدقتم ل˘حار˘م ى˘لإا ل˘شصو
دمحأا يرئاز˘جو˘كنار˘ف˘لا ع˘م
«جورب بولك» عفادم ةبوط
دئاقلا لواحيو ،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
يرئازجلا بختنملل قباشسلا
لو˘شصألا وذ بعÓ˘لا عا˘ن˘˘قإا
ةبرج˘ت سضو˘خ˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اذه ير˘ئاز˘ج˘لا يرود˘لا ي˘ف
ع˘ط˘ت˘شسي م˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خلا
يدا˘ن˘لا ي˘˘ف ه˘˘شسف˘˘ن سضر˘˘ف
رتنع ناكو اذه ،يكيجلبلا
را˘˘شصنأا د˘˘عو د˘˘ق ى˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي
ةيعون تامادقتشسإاب داحتإلا

بعلي يوق ق˘ير˘ف ن˘يو˘كتو
مشسوملا تاهبجلا لك ىلع
.لبقملا
بعل ةبوط نأا ركذلاب ريدجلا

ل˘كشش ى˘ل˘ع م˘شسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
«اراتشس يوريب» يدانل ةراعإا
دوع˘ي˘شس يذ˘لاو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
يكيجلبلا ةق˘ير˘ف فو˘ف˘شصل
.يلاحلا مشسوملا ةياهن عم
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لاطبألا ةطبار يف ةكراسشملا ىلع نوسصرحي قافولا ولوؤوسسم

فيطسس قافو
ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب ءاوجأ’ا رييغت يف نوركفي زئاكرلا

ديعلا دعب عيقوتلل جÈلاب نابقترم ةنيرغ نبو دادح

جربلا يلهأا
باسش قيرف نيوكت ديري يدامح نب

ءاملا يف طقسست دق دادح ةقفسصو موركب اهمامتها ددجت ةرادإلا

ةنيطنسسق بابسش
«يسس.صسأا.يسسلا» ناولأا لمحل حرسشم بيذ

ع˘م ةر˘كشسب دا˘ح˘تا و˘ب˘عل ا˘هار˘جا ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘ث˘كلا تلا˘شصتلا د˘ع˘˘ب
مهشضفرو ةيلاملا مهتاقحتشسم سصوشصخب نابيزلا ءارشضخ يلوؤوشسم
ديكأاتلا ىلا طوبعج ءاقفر عراشس تلاشصتلا نم مكلا كلذ ىلع درلا

ديكأات لجا نم رهششلا ةياهن ةياغ ىلا ةشصرف ةرادإلا حنم ةرورشض ىلع
لاط يتلا مهقوقح دادرتشسا لجا نم تاعزانملا ةنجل ىلا ةهجولا
ىلحا ءاشضق ةشصرف اهشسفن ىلع عيشضت ةبيتكلا تلعج يتلاو اهراظتنا

.مهتÓئاع ةقفرب ديع
لمعلا ÚلوؤوسسŸا ىلعو ةبعسص ةيعسضو صشيعن» : ةيفاعوب

«لاكسشإ’ا لح ىلع
دجاوت دكأا  يذلاو ةيفاعوب مششاه بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه
سشيعن ينقد˘شص» :در˘ط˘ت˘شساو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘شص ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ريفوت ىلع لمعلا ىوشس نيلوؤوشسملا ىلع امو ادج ةبعشص ةيعشضو
لكششلاب ىحشضألا ديع ءاشضق ةمهم ليهشست لجا نم ةدحاو ةرجأا ولو
لامكإا ةلاح˘ت˘شسل ة˘لا˘ح˘م ل ف˘قو˘ت˘ت˘شس ة˘شسفا˘ن˘م˘لا نا د˘ق˘ت˘عا مزÓ˘لا
رظنلا ىوشس يدانلا رييشست ىلع نيمئاقلا ىلع ام يلاتلابو مشسوملا
.«يناعن انناو ةشصاخ انتيعشضو نيشسحت ىلع لمعلاو انيلإا
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اديور ‐برغ‐ ةاوهلا ةلوطب يف طششانلا ةمركلا داحتإا يدان برتقي
ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا دوعشصلاب قوبشسم ريغ زاجنإا قيقحت نم
يتلا ةيباتكلا ةراششتشسلا تءاج لاح يف كلذو ،هخيرات يف ةرم لوأل
مشسوملل ةيوركلا تاشسفان˘م˘لا ر˘ي˘شصم ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل «فا˘ف˘لا» ا˘ه˘تر˘قأا
.ينارهولا يدانلا حلاشص يف يلاحلا

عامتجا نارهو ةيلول ةع˘با˘ت˘لا ة˘مر˘كلا ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا بقر˘ت˘يو
ةيشضق يف لشصفيشس يذلا ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلارديفلا بتكملا

دوعشص قيقحت يف لمأاي يذلاو ،عوبشسألا اذه همدع نم يدانلا دوعشص
«ةوامركلا» لتحيو ،ةاوهلا ةلوطبل هدوعشص نم نيمشسوم دعب هل ديدج
ةبيب˘شش ةراد˘شصلا بحا˘شص ف˘ل˘خ ة˘ط˘ق˘ن04 ديشصرب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
ءارجإاك يشضاملا سسرام رهشش ةيوركلا ةشسفانملا فقو لبق تنششومت
ةريشسم نوعباتملا فشصوو ،انوروك ةحئاج يششفت ببشسب يزارتحا
زكرملا دشصح عاطتشسا يذلاو مشسوملا ةأاجافمب ةمركلا داحتإا يدان
مهرطشضا ام ميمرتلا ةداعإا دهششي يذلا بعلملل هراقتفا مغر يناثلا

ىلع ارارشصإا مهداز يذ˘لاو د˘عاو˘ق˘لا جرا˘خ م˘ه˘ي˘شسفا˘ن˘م ة˘فا˘شضت˘شسل
.ةيباجيإا جئاتن قيقحت

يف قيرفلل ةيوقلا ةدوعلا نأا يدانلا سسيئر زارارك يفاولا دكأا امك
نأا ريغ دوعشصلا يف مهظوظح نم تداز ةلوطبلا نم ةيناثلا ةلحرملا
يدانلا سسيئر ددشش امك ،قيرفلا تاباشسح تطلخأا ةيحشصلا ةمزألا

»:Óئاق قيرفلا بردم ياششارك ةزعوب هبعل يذلا ريبكلا رودلا ىلع
مهتدوع رشسفي ام وهو نيب˘عÓ˘ل ة˘ي˘جو˘لو˘كي˘شسب˘لا ة˘ب˘ثو˘لا ي˘ف م˘ها˘شس
.«ةشسفانملا نم يناثلا رطششلا يف ةيوقلا
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 «نابيزلا» ةرادإا نولهمي طوبعج ءاقفر
مهتاقحتسسم نأاسشب رهسشلا ةياهن ىلإا

ةركسسب داحتا

دادزولب بابسش

ةياغلل ةبعسص ةيعسضو يف ىسسيع نب

sport@essalamonline.com

قا˘˘فو و˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم لاز˘˘˘ي ل
ى˘ل˘ع نو˘شصر˘ح˘ي ف˘ي˘ط˘شس
يلاحلا بيترتلا لودج ءاقبإا

ةيدنألا ديدحتل هلÓغتشساو
ةشسفانملا يف نوكتشس يتلا
افارطا ناو ةشصاخ ةيراقلا

د˘˘ير˘˘ت ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
لمعلا دشصق رملا لÓغتشسا

ةيناثلا ةبترملا اهحنم ىلع
ةطبار ةشسفانم سصخت يتلا
سصرحو اذه ايقيرفا لاطبا

ز˘ع ةرادإلا سسل˘ج˘م سسي˘˘ئر
ةرورشض ىلع بارعا نيدلا

يأا نود نم ةريششأاتلا حنم

ناو ة˘˘شصا˘˘خ تا˘˘ي˘˘شسا˘˘˘شسح
نا ىأار هبشسح هلك ملاعلا
ة˘ب˘تر˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي قا˘˘فو˘˘لا
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا
.ةرخأاتملا تايرابملا لامكا

نورداغيسس زئاكرلا
ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب
قاششع ربع هتاذ قايشسلا يف
م˘ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ز˘ئا˘كر˘لا كر˘ت ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘لا
قافولا جراخ وحن نوريشسي

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ناو ة˘˘شصا˘˘خ
ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘˘ت بار˘˘˘عأا

سضع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘شضلا
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ة˘نرا˘ق˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك م˘˘هرو˘˘جأا
نا ينعي ام وهو مهئÓمزب
ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘˘غ ةرادإلا

يوارد ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا نا˘˘م˘˘شض
ىتحو يناحرفو يناوشضرو
نيب˘عÓ˘لا نا ر˘كذ˘ي يوار˘ق
ةلمجلاب اشضورع نوكلتمي

ةمشصاعلا قرف نم ةشصاخ
ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس ةرو˘˘شص ي˘˘˘ف
با˘˘ب˘˘˘ششو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لاو
.دادزولب

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
مسسوملا ةياهن عم ةيعامج ةرجه وحن

ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ر˘˘ب˘˘ع
امم قيمعلا هئايتشسا نع ةليلم
ناو ةشصا˘خ ه˘ق˘ير˘ف˘ل ثد˘ح˘ي
ه˘ب تف˘شصع ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا

رمألا ازوزهم قيرف تلعجو
بيذ ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا
مشسوملا ليحرلا يف نوركفي
م˘ه˘ل˘ج ناو ة˘شصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

تاعزانملا ةنجل باوبأا قرط
جارفنا يف ينقتلا لمأايو اذه
رر˘ق˘ت اذا ا˘م ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘مزألا
عيمجلا نوكل مشسوملا ءاهنا
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م نو˘˘كي˘˘شس

تار˘ي˘شضح˘ت˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
.لبقملا مشسوملل ابشسحت

اوقلت «ماسص’» وبع’
ةلمجلاب ت’اسصتا
يعامج ليحر وحنو

ى˘ق˘˘ل˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
د˘يد˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا و˘˘ب˘˘عل
مهلعج˘ت ي˘ت˘لا تلا˘شصتلا
ي˘˘ت˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا نورا˘˘ت˘˘خ˘˘˘ي
نوناقلا نا امب اهل نوبعلي
مدع ةجيت˘ن م˘ه˘ح˘لا˘شص ي˘ف
ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘كل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت

بشسحو ة˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘شش رو˘˘˘˘جأا
ةدراو˘˘˘لا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ق˘ل˘˘ت بي˘˘ط˘˘لا بعÓ˘˘لا˘˘ف
قافو يلوؤوشسم نم لاشصتا
يشسلا نم بيطلاو فيطشس
ي˘ف ةرا˘ط˘شسو˘شسو ي˘˘شس سسا

يجاح سسراحلا برتقي نيح
دحا عم هدقاعت ميشسرت نم
اهلك يهو ةيمشصاعلا قرفلا

˘˘ملآا ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت˘˘شس فور˘˘ظ
قيرفلا ناو ةشصاخ براقعلا

.ةيعامج ةرجهب ددهم
صشامر ماسشه

ي˘˘˘طو˘˘˘شش ناو˘˘˘˘شضر ع˘˘˘˘قو
،يرئازجلا يلودلا بعÓلا
داحتل يروحم˘لا ع˘فاد˘م˘لا
91 نم لقأا ةئف يف سسابعلب
با˘ب˘˘شش ع˘˘م اد˘˘ق˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘شس
.تاونشس4 دتمي دادزولب

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘ششكو
با˘ب˘شش ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘˘شسر˘˘لا
ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
نأا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
باششلا يروحملا ع˘فاد˘م˘لا

امدعب ،سسمأا ةحيبشص عقو

لك ىلع قيرفلا عم قفتا
يدانلا ةرادإا لشصاوتل ءيشش
بابشش نيبعÓب قيرفلا معد
يدانلا لب˘ق˘ت˘شسم او˘نو˘كي˘ل
.بيرقلا لبقتشسملا يف

ب.م.يرسسيإا

قيرفلا لاح نم قيمعلا هئايتسسا نع ربعي ةرارغوب

سسابعلب داحتا نم امداق تاونسس4 «ةبيقعلا» يف عقوي يطوسش

ةيبرغلا ةعومجملا ةاوه يناثلا مسسقلا ةفاسصو يف دجاوتي
يخيرات دوعسص قيقحت نم برتقي ةمركلا داحتإا



ةــــنصصرق

ةدوعلا نع ثحبي
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
بي˘˘خ˘˘م˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
زو˘˘˘بدو˘˘˘˘ب سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ل
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ه˘ق˘ير˘˘ف ع˘˘م ق˘˘با˘˘شسلا
ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ت˘˘˘يإا تنا˘˘˘شس
سسأاكلا يئاهن ةهجاوم
سسيرابب هتعم˘ج ي˘ت˘لا
يت˘لاو نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس
ر˘ي˘خألا زو˘ف˘ب ته˘ت˘˘نا
ثعب .در نود فدهب
ءار˘˘ح˘˘شصلا برا˘˘ح˘˘˘م
ديري هنأا ينطولا بخانلا ىلإا ةرششابم ةلاشسر «روبشس نيب» ةانقل هتاحيرشصت يف ءاقللا ةياهن بقع
.«ينطولا بختنملا ىلإا ةدوعلا عئارلا نم نوكيشس» اهيف لاقو رشضخلا تيب ىلإا ةدوعلا

هدعوب يفي يدلاخ
ديشس دكأا راشس ربخ يف
ر˘˘˘يزو يد˘˘˘لا˘˘˘خ ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا

يبم˘لوألا ل˘ط˘ب˘لا ةدو˘ع
سضرأل يفولخم قيفوت
تا˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف ن˘˘طو˘˘لا
ثيح ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
هباشسح ىلع ريزولا رششن
ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
ةرو˘˘˘شص «كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ف»
اقفرم يرئازجلا لط˘ب˘ل˘ل
هلل دمحلا»: ةلمجب اهايإا
قيفوت يبم˘لوألا ا˘ن˘ل˘ط˘ب
ةدوع هل ىنمتن .هللا ءاشش نإا ةمداقلا تاعاشسلا يف رئازجلا ىلإا ةدوعلا قيرط يف يفولخم
نييشضايرلا ةيقب ءÓجإلةلشصاوتم ةلودلا دوهج .هيوذو هلهأا نيب نطولا سضرأا ىلإاةنوميم
عم هفوقو اذه هفقو˘م˘ب اد˘كؤو˘م ،«ه˘ل˘لا لو˘ح˘ب م˘لا˘ع˘لا ن˘م ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
.بيشصعلا فرظلا اذه يف نييرئازجلا نييشضايرلا

 دقعلا ةدم
رتوتلا يف ببسس

ع˘م ى˘لوألا تا˘شضوا˘ف˘م˘˘لا ل˘˘ششف د˘˘ع˘˘ب
عرا˘شس ي˘حÓ˘ف ف˘شسو˘ي با˘˘ششلا بعÓ˘˘لا

نيلوؤوشسملا ةبلا˘ط˘م ى˘لإا قا˘فو˘لا قا˘ششع
يدانلا عم هعيقوتل لح داجيإا ةرورشضب

ةطششانلا ةباششلا بهاوملا دحأا هنأا اميشسل
يعدتشساو فيدرلاو طشساوألا فنشص يف
ينطولا بختنملا تاشصبرتل تارم ةدع
ام وهو باشش يلود بعل ةفشص لمحيو
يذلا رمألا ريبك جرح يف ةرادإلا عشضو
اذه ةياهن ةيناث ةشسلج ةجمرب ررقت هلعج
ةرور˘˘شضب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا ل˘˘جا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘˘شسألا
. تاونشس5 ـل عيقوتلا

مكيديأا ىلع اورمسش..ديسص نب

ةجرخلل ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘شصنأا أا˘جا˘ف˘ت
ديشص نب يواهلا يدانلا سسيئر اهب ماق يتلا

سسيئر عم هعارشص نع ثدحتي حار يذلاو
دحاولا فرحلاب دكأا ثيح ينارمعلا ةكرششلا
نيبعÓلا تاقحتشسم ديدشست ديري نم نإا
هيدعاشس ىلع «ريمششتلا » ىوشس هيلع امف
ةيلا˘م ة˘لو˘ي˘شس نا˘م˘شض ل˘جا ن˘م كر˘ح˘ت˘لاو
دكؤوي ام وهو مهتاقحتشسم ديدشستب حمشست
نمل ةناعإلا حنم نع اقÓطإا عجارتي نل هنا
ديدشستل قباشسلا يف لاملا هوحنمو هوشضرقا
.نيبعÓلا روجأا

يدامح نب تيب ةقرسس

ى˘لإا يدا˘م˘ح ن˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا سسي˘ئر سضر˘ع˘˘ت
هئايتشسا نع ربعي هلعج ام يهو هلزنم ةقرشس
نوموقي نمألا لاجر لعج يذلا رمآلا قيمعلا
نيقراشسلا ىلع سضبقلا مت ثيح مزÓلا مهرودب
ريخألا لعج يذلا رمألا ةلادعلل امههيجوت و
راشصنأا ددن دقو اذه تاقورشسملا مهأا ديعتشسي
سضعبلا اهنششي يتلا تاكرحتلاب جربلا يلهأا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘ب˘˘شسح يذ˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت
ةريتو قلخ لÓخ نم يدانلا ةهجاو حيحشصت
.لبقملا مشسوملل ابشسحت ةيباجيإا

لمحتب مهوبلاط»
«..ةيلوؤوسسملا

ةركشسب داحتا راشصنأا اهعنشص ةريبك تاكرحت
ةشصاخ قيرفلا اهششيعي يتلا ةيعشضولا ةجيتن
عوبشسأا ةلهم مهحنمو نيبعÓلا تاديدهت عم
ةرورشض ىلإا اوعد ثيح ىرخأا ةوطخ ذاختا لبق
رشضخألا نينوللا قاششع ناوتي ملو اذه كرحتلا

ىشسيع نب سسراف سسيئرلا ةبلاطم يف دوشسألاو
لولحلا داجيإا يف عارشسإلاب يرادإلا همقاطو
ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘ل˘ل ة˘ع˘جا˘ن˘لا

ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف عور˘ششلاو
.مهتاحومطل اقيقحت

qarsana@essalamonline.com

3082ددعلا ^1441ةجحلا يذ5ـل قفاوملا0202ةيليوج72نينثإ’ا

ةيسضاق ةبرسض عرسسأا
يناوث7 نو˘˘˘شضغ ي˘˘˘ف
ادارتشسا اشسينيشس تنكمت
نم ةيكيرمألا ةمكÓملا
ادناريم اهتنطاوم طاقشسإا
يذ˘لا لاز˘ن˘لا ي˘ف ز˘ن˘˘كدأا

ي˘ف سسمأا لوأا ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج
امدعب ،اينروفيلاك ةيلو
تامكل ةدع اهل تهجو
اهتشسفانم تلعج ةيلاتتم
يأا نود ا˘˘شضرأا ط˘˘ق˘˘˘شست
اذهبو ،درلل اهنم ةلواحم
د˘˘˘˘ق ادار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا نو˘˘˘˘˘كت

ة˘˘بر˘˘شض عر˘˘شسأا تق˘˘ق˘˘˘ح
خ˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ق
.ةيئاشسنلا ةمكÓملا

15

سساملأا يف ةقثلا ديدجت «كارطانوسس»
يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ي˘˘ف
ر˘يد˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ع˘˘˘م كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘شس
ةرادإا سسلجم ءاشضعأا
ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
ة˘فا˘شضإلا˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةنجل ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل
يذ˘˘˘˘˘لاو ،را˘˘˘˘˘˘شصنألا
ةعومجم هنع ق˘ث˘ب˘نإا

اهزربأا تارارقلا نم
ةق˘ث˘لا د˘يد˘ج˘ت تنا˘ك
نع لوألا لوؤوشسملا نمث امك ،سساملأا رشصانلا دبع فارششإا تحت يدانلل ةيلاحلا ةرادإلا يف
رذحيل نيوكت زكرم ءانبل ةدلارز ةنيدمب سضرأا ةعطق ىلع قيرفلا لوشصح ةينطولا ةكرششلا

.ةيلاع روجأاب نيبعÓل عيقوتلاب ةقباشسلا ةيلاملا ءاطخألا راركت نم ةرادإلا ريخألا يف راكح
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ايقيرفإا يف اريثأات رثكألا تايسصخسشلا ةمئاق يف يسضاملب ^
هيلع ءاقبإلا ررقتو يلوغيف عيب نع عجارتت يارسس ةطلغ ةرادإا ^

سضفري سسيتيب
وروأا نويلم51

لوبرفيل نم
يدنام نع يلختلل

 مصسوŸا ةياهن عم ةيعامج ةرجه وحن

هئايتسسا نع Èعي ةرارغوب
قيرفلا لاح نم قيمعلا

 باصش قيرف نيوكت ديري يدامح نب

نابقترم ةنيرغ نبو دادح
ديعلا دعب عيقوتلل جÈلاب

52و02 نيب ام بلطي يصسلدنألا يدانلا

3082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ5ـل قفاوملا0202 ةيليوج72نينثإلا

                                      ةليحتصسم ةيلاحلا ةرتفلا يف ةصسفانملا ىلإا ةدوعلا نأا دكأا

ةربخلا كلمي يسضاملب:يـمولب
رسضخلا ةدايق ةقيرط فرعيو

2202 رطق لايدنوم يف قلأاتلل
«ةيبوروألا تايرودلا يف ينطولا بختنملا يبعل قلأاتب ديعسس انأا»^

«اينقتو اينف حÓسص نم لسضفأا زرحم»^
ةيسسنجلا يجودزم نيبعÓلا رايتخا ةيرح كرت فافلا ىلع»^

 «ينطولا بخانلل

 ةنيطنصسق بابصش ةليلم Úع ةيعمج جÈلا يلهأا

 «يصس.شسأا.يصسلا» ناولأا لم◊ حرصشم بيذ

موركب اهمامتها ددŒ ةرادإلا
ءاŸا ‘ طقسست دق دادح ةقفسصو


