
40 صص

ةيشسنرفلا ةيو÷ا تمهتإا
اهطاششن فادهتشساب

رامعو ليلخ بيكضش افلم ةلاحإا
ايلعلا ةمكحملا ىلع لوغ

50 صص
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هنأاشش نم تاباختن’ا نوناق ليدعت نإا لاق
ةلودلا يف نطاوملا ةقث عجرتشسي نأا

رتفد نع ةموكحلا جارفإا راظتنا يف
ديدجلا طورششلا

ةئيه ةناهإا .. تارابخم طباشضل ليجشست ثب مهت هل تهجو
صصاخششأÓل ةشصاخلا ةايحلاب صساشسملاو ةيماظن

يضضاق مامأا ينامحر سسينأا
سسيار دارم رئب ةمكحمب قيقحتلا

50 صص

عاطقلا ءانبأا نيب ةقرفلا ةراثإاب «ATGU» اومهتاو يشضيوعتلا ماظنلاو يشساشسأ’ا نوناقلا ليدعتب اوبلاط

«2كارطانوشس» يتيشضق يف ةمهت41 امهقحÓت
يلاوتلا ىلع رايشسلا قيرطلاو

صضعب ىلع عÓطÓل عافدلا ةئيه نم بلطب
ةيشضقلا فلمب ةقلعتملا قئاثولا يرئازج باضش لتقم

دي ىلع اضسنرفب ايليضسرم يف
ةباضصع دارفأا

دمحم ومح يديموكلا نانفلا خأا نباب قلعتي رمأ’ا

50 صص

،رئاز÷اب تارايشسلل «ايك» عنشصم نلعأا
ديزأا ماد فقوت دعب ،طاششنلا فانئتشسا

ةموك◊ا جارفإا دعب كلذو ،نيرهشش نم
يتلا،«DKC»و «DKS» رايغ عطق نع
،ئ˘˘ناوŸا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع تنا˘˘˘ك
،ة˘ي˘ل˘خاد ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ‘ ،ة˘˘كر˘˘ششلا تلا˘˘قو
نووعدم مهنأا ،اهلام˘ع ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘تر˘ششن
نم اءدب مهلمع بشصانÃ قاحتل’ا ¤إا

.طرافلا ءاثÓثلا موي

دقاعتت «يÒ÷آا ريإا»
ددج Úفيضضم عم
ÚبرضضŸا سضيوعتل

30 صص

لوحو يرئازج لماع009 درط ىلع رشصأا
3002 ذنم جراخلا وحن ةبعشصلا ةلمعلا

ماعلا ريدملا درط
«وديروأا» ةكرضشل

ينغلا دبع ةمكاحم ليجأات
هئانبأاو لماه

لبقملا سسرام11 ىلإا
50 صص

«ةضضيرم رئازجلا يف ةيحضصلا ةموظنملا» .. دحاو توضصب ناملربلا باون
30 صصايلعلا باشضهلاو بونجلا يف ةيحشصلا ةيطغتلا جمارب ريوطت ةرورشض ىلع اوددشش

ةجاح يف رئازجلا» : باقعل
يقفاوت روتضسد ىلإا

«بعضشلا تاعلطتل بيجتضسي

30 صص

فنأاتضسي «ايك» عنضصم
3 بيكرتب ةطاضشن

تارايضسلا نم «تÓيدوم»

40 صص

40 صص

نوــــجرخيو نوضضفتني ةمئألا
ةــمضصاعلاب ةدضشاح ةريضسم يف



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةمضصاعلا رايمأا

رهÛا ت–

،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘لاو ،ة˘فر˘سش ف˘˘سسو˘˘ي ّثح
ةئيهتلا ةيلمع يف عارسسإ’ا ىلع رايمأ’ا

،تازيهجتلا لماكب اهلامكإا ىلع سصرحلاو
،سسراد˘م˘لا ،قر˘ط˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع ةرا˘˘نإا ن˘˘م
،يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لاو ءار˘سضخ˘لا تا˘حا˘سسم˘لا

سسمأا هتداق دقفتو لمع ةرايز لÓخ دكأاو
نع مهبقاريسس هنأا ،ةيد˘م˘ح˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا

ارذح˘ُم ،ةو˘ط˘خ˘ب ةو˘ط˘خ م˘ه˘ق˘فار˘يو بث˘ك
نم ةئيدرلا ةيعو˘ن˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ن˘م م˘ها˘يإا
.زاجنإ’ا يف علسسلا

قنخي لماهلا
رورŸا ةكرح

ةدد˘سشم˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’ا تب˘˘ب˘˘سست
ة˘م˘سصا˘ع˘لا عراو˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م تسسم ي˘ت˘لا
دبع رسضحأا يذلا بكوملا رورم نامسضل
نمأÓل قبسسأ’ا ماعلا ريدملا ،لماه يناغلا
يف ،دمحمأا يديسس ةمكحم ىلإا ،ينطولا
ح˘لا˘سصم ل˘ي˘ط˘ع˘تو رور˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ل˘˘سش
عقاوم رب˘ع او˘سضف˘ت˘نا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ماحدز’ا روسص رسشنب يعامتج’ا لسصاوتلا
.مهرسصاح يذلا يرورملا

! .. رظن ةهجو

ة˘كر˘ح سسي˘ئر ،ير˘˘ق˘˘م قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع حر˘˘ط
ةثداحلا لوح ت’ؤواسستلا نم ديدعلا ،«سسمح»
تاسصنم ربع نييرئازجلا ةظيفح تراثأا يتلا
فوقو يف ةلثمتم˘لاو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

،ةيبم˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ،فار˘ي˘ب ى˘ف˘ط˘سصم
تايلاعف لÓخ ينو˘ي˘ه˘سصلا لÓ˘ت˘ح’ا د˘ي˘سشن˘ل
لءاسستو ،سسيراب يف ودوجلل ةيلودلا ةرودلا
ل˘ه» ،«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘ف ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف
له ؟ةيسصخسش ةطقسس يه له ؟كربفم ويديفلا

اقمع لثمي له ؟ةديدجلا رئازجلا ىلع رمآات وه
ىلع ةباجإ’ا اكرات ،«؟ةديدجلا رئازجلا يف ايفخ
ةيسضقلا نم ةديدجلا رئازجلا فقومل هتلئسسأا

.Óبقتسسم

نوبت سسيئرلا

،نيملسسملا ءاملع˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا مر˘ك
ماسسوب ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
ر˘ثإا م˘كح˘لا ةد˘سس ي˘لو˘ت ي˘ف ه˘حا˘˘ج˘˘ن˘˘ل فر˘˘سش
هنع ةباين هملتسسا ،ةريخأ’ا21/21 تايسسائر
فلكملا بدتنم˘لا ر˘يزو˘لا ،ى˘ف˘ط˘ي˘سصم ر˘ي˘سشب
ى˘ل˘ع كلذو ،فار˘˘سشت˘˘سسإ’او تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا˘˘ب
ىلع ةزابيت ةعماجب سسمأا لوأا هفارسشإا سشماه
ةفريسصلا» لوح يلود ىق˘ت˘ل˘م لا˘غ˘سشأا حا˘ت˘ت˘فا
.«ةيمÓسسإ’ا

qarsana@essalamonline.com
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يطفنلا رف◊ا ديمع هنإا .. معن
ريزو ،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م دا˘سشأا

،ي˘م˘ي˘هار˘ب د˘م˘ح˘م˘ب ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
يف يرئازجلا ديمعلاو ريبخلا

كلذو ،يط˘ف˘ن˘لا ر˘ف˘ح˘لا لا˘ج˘م
،ةرازولا رقم˘ب ه˘ب ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ
يذلا ينهملا هراسسمب داسشأا نيأا

«ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا» ـب ه˘˘˘ف˘˘˘سصو
ةنيمثلا هتمهاسسمبو ،«يرثلا»و
،رئازجلاب يطفنلا عاطقلا يف
ديفتسسي نأا يف هلمأا نع ابرعم
ه˘تر˘ب˘خ ن˘م ي˘لا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ’ ة˘ل˘يو˘ط˘لا
ميمأات رارق دعب لÓقتسس’ا لÓخ رفحلا طاسشن ةعباتم نامسض نم ،يميهارب نكمتو اذه ،رفحلا
نّوك يذلا لورتبلل يرئازجلا دهعملا ءاسشنإا يف لسضفلا هل ناكو ،1791 ةنسس تاقورحملا
.ةيلاع دج ليهأات تايوتسسمب يطفنلا رفحلا نهم يف نييرئازجلا بابسشلا نم تائملا

! .. بازحألا تابضس

تابسس يف تلخد ىرخأاو ،قيمع مون يف ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةيسسايسسلا تÓيكسشتلا لج تطغ
فلتخم ىلع ةينطولا ةحاسسلا اهفرعت يتلا ةيكرحلا مغر كلذو ،Óيوط نوكيسس هنأا ودبي
يسسايسسلا لعفلا ةعانسص نع اهبايغ ةداعلا هيلع ترج امك بازحأ’ا هذه لسصاوتل ،ةدعسصأ’ا

.طقف لعفلا درب ءافتك’او

›اولا لجأا نم يكبي لواقم
نم ةريخأ’ا ة’ولا كلسس ةكرح ولخت مل

ةيقرسش ةي’و نم لواقم دهوسش دقف ،فئارطلا
ةيريتسسه ةقيرطب عومدلا فرذي وهو ةيلخاد
راثأا ام هتمهم ةيهتنملا يلاولا هقيدسص ىلع
ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بار˘˘غ˘˘ت˘˘سساو ة˘˘سشهد
ل˘ط˘ب بب˘سسلا فر˘ع اذإا ن˘كل .. ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا
نيب ةقÓعلا ليسصافت تفسشك دقف .. بجعلا
تاقفسص7 حنم ريخأ’ا نأا ،يلاولاو لواقملا
تناك اهلك هقيدسص ا˘هر˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل
هحنم كسشو ىلع ناكو ةنسسلا هذه ةحبرم
عازن لحم سضرأا ةعطق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تÓ˘ي˘ه˘سست

.اهيلع ءÓيتسس’ا انبحاسص لواحي ناك

! .. ŸÒاو بلعثلا
ةرو˘˘ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر ح˘˘˘ن˘˘˘م

ةرا˘نإا زا˘˘ج˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ،ق˘˘با˘˘سسلا
ةلواقمل ،ةياغلل ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع
ذ˘فا˘ن لوؤو˘سسم ن˘با ا˘هر˘˘يد˘˘ي نا˘˘ك
،داسسف ةيسضق يف ايلاح نوجسسم
سصخسش ةطاسسوب تحنم ةقفسصلا
بقل لمحي ةلادعلل بولطم رخآا
ر˘مأا ف˘سشك ا˘مد˘ع˘بو ،«بل˘˘ع˘˘ث˘˘لا»
نأا نم افئاخ ناك هنأا لاق ريملا
اميف ،ىذأا لوؤوسسملا نبآا هب قحلي
يف عم˘ط˘ي نا˘ك ه˘نأا هو˘بر˘ق˘م د˘كأا
.ديدج بسصنم ىلإا ةيقرت



ة˘فر˘غ˘لا سسي˘˘ئر دد˘˘سشو اذ˘˘ه
هل ةملك يف ،ناملربلل ىلفسسلا
ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘˘ب مو˘˘˘ي لÓ˘˘˘خ سسمأا
يف رئازجلا ة˘سسا˘ي˘سس» ناو˘ن˘ع˘ب
ةئسشانلا تاسسوريفلل يدسصتلا
،«ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ..
،فسسوي دوغيز ىنبم هنسضتحإا

جماربلا ريو˘ط˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
يف ةيحسصلا ةيطغتلاب ةسصاخلا
،ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘سضه˘لاو بو˘ن˘ج˘˘لا

يف ةيئابولا ةب˘قار˘مـلا ز˘يز˘ع˘تو
.ةيدودحلا تاي’ولا

،نينسش ناميلسس زربأا امدعبو
ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘˘لا ّنأا
ةدعسصأ’ا عيمج ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت سضر˘˘˘ف˘˘˘ت
ىلإا راسشأا ،نطاوملل يعامتج’ا
ءار˘ثإا ي˘ف م˘ها˘سس نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا نأا
معد لÓخ نم ،ةحسصلا نوناق
عم ةحسصلل ةيمومعلا ةمدخلا
تارد˘˘ق˘˘ل ل˘˘سضفأا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا
ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا
سصو˘˘سصن˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
ديسسج˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ربع ةي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا ج˘مار˘ب
ي˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا هرود ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘˘م
.ايروتسسد لوفكملا

سسيئر داسشأا ،هتاذ قايسسلا يف
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا
ةريبكلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تاءا˘ف˘كلا˘ب
ةحسصلا عاطق اهب رخزي يتلا
ل˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف

نأا ى˘لإا را˘سشأاو ،تا˘سصسصخ˘ت˘لا
اهفرط نم ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘لا Ó˘˘ع˘˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سست
.عيجسشتلاو

ى˘˘لإا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا سصل˘˘خو
،ةيروهمجلا سسيئر رارق نيمثت

سصا˘خ˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘عر˘لا ءÓ˘˘جإا˘˘ب
نم ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لاو ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لاو
يتلا ةي˘ن˘ي˘سصلا نا˘هوو ة˘ن˘يد˘م
.«انوروك» سسوريف اهب ىسشفت

لجسس ءاسشنإا ىلإا ةوعدلا
ضضارمألاب ضصاخ ينطو

ةدجتسسملاو ةئسشانلا
ة˘ح˘سصلا ة˘ن˘ج˘˘ل تعدو اذ˘˘ه

ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لاو ل˘م˘ع˘لاو
،ينطولا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب

لجسس ءاسشنإا ى˘لإا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
سصاخ ءاربخلل يعجرم ينطو
ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع تدد˘سشو ،ةد˘ج˘ت˘سسم˘˘لاو
ةيحسصلا حئاوللا ذيفنت ةرورسض
اهيل˘ع تقدا˘سص ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا
مييقتلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘ل ر˘˘كب˘˘م˘˘لا
قي˘سسن˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘لود˘لا
تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
رار˘ق˘˘لا ق˘˘فو كلذو ة˘˘يرازو˘˘لا
ينطو زكرم ءاسشنإا˘ب ي˘سضا˘ق˘لا
ي˘ح˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ي
تاذ ةيحسصلا ت’اج˘ع˘ت˘سسÓ˘ل
ه˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ي˘˘لود˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا

ةن˘ج˘ل˘لا تث˘ح ا˘م˘ك ،هر˘ي˘ي˘سستو
ةداعإا ةرورسض ىلع ةبسسانملاب

ىلع م˘كح˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ط˘ب˘سض
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ز˘كار˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

ءا˘سشنإا ع˘م ن˘طو˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘˘لا
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو ز˘˘˘كر˘˘˘م
،ةيدعملا سضار˘مأ’ا ة˘ح˘فا˘كمو
ةيعجرم ربا˘خ˘م ة˘كب˘سش ق˘ل˘خو
اذكو ،ينطولا ىوتسسملا ىلع
ىوتسسم ىلع ر˘با˘خ˘م ة˘ير˘يد˘م
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ةرازو
.تايفسشتسسملا حÓسصإاو

watan@essalamonline.com
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ايلعلا باسضهلاو بونجلا يف ةيحسصلا ةيطغتلا جمارب ريوطت ةرورسض ىلع اوددسش

«ةضضيرم رئازجلا يف ةيحضصلا ةموظنملا» .. دحاو توضصب ناملربلا باون

ح.نيدلا رمق

ىلع ،ةموكحلا لمع ططخم ةسشقانم لÓخ باونلا عامجإا ،ينطولا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر ،نينسش ناميلسس ّدكأا
.«تايلولا بلغأا يف للخلا نطاوم اوددعو ،ةسضيرم اندÓب يف ةيحسصلا ةموظنملا نأا

ةرودلا يف رسضاح «انيسسلا»
ةيناملربلا ةيعمجلل41 ـلا
طسسوتملا ضضيبألا رحبلل

يف كراضشي ناملربلا
ةيعمجلل ةيوتضشلا ةرودلا
نمألا ةمظنمل ةيناملربلا
ابوروأا يف
يبعسشلا ضسلجملا كراسشي
نم لكب Óثمم ،ينطولا
،فيسسوب ليوط نيبئانلا

لاغسشأا يف ،دمحم فونسشو
ةيعمجلل ةيوتسشلا ةرودلا
نمألا ةمظنمل ةيناملربلا

ادغو مويلا ،ابوروأا يف نواعتلاو
.اسسمنلاب
ىلفسسلا ةفرغلا تحسضوأا
ضسمأا اهل نايب يف ،ناملربلل
،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
ةرودلا هذه لامعأا لودج نأا

تاعامتجا لوح روحمتي
لوانتي امك ،ةمئادلا ةنجللا

قوقحو ةيطارقميدلا رواحم
ةيناسسنإلا لئاسسملاو ناسسنإلا

مولعلاو ،ةيداسصتقلا اياسضقلاو
.ةئيبلاو ايجولونكتلاو
يناملرب دفو كراسشي هتهج نم

لكب Óثمم ،ةمألا ضسلجم نع
،ءايركز دمحم تاروتانيسسلا نم

دمحم ،راتخم ديجملا دبع
يف ،ليزغ رهاطلا ،ةسشطق
ةيعمجلل41 ـلا ةرودلا تايلاعف
ضضيبألا رحبلل ةيناملربلا
ادغو مويلا ،طسسوتملا

ثيح ،انيثأا ةينانويلا ةمسصاعلاب
هذه يف نوكراسشملا ضشقانيسس
نايب يف ءاج امل اقفو - ةرودلا
«مÓسسلا» تملسست «انيسسلا» ـل
ةعونتم عيسضاوم - هنم ةخسسن
كلذو ،طسسوتملا ةقطنم مهت
ناجللا تاعامتجا راطإا يف
رارغ ىلع ،ةيعمجلل ةمئادلا
يف ينمألاو يسسايسسلا روطتلا

لامسشو طسسوألا قرسشلا ةقطنم
ةيداسصتقلا تلدابتلاو ايقيرفإا

نواعتلا اذكو ،ةيراجتلاو
يعامتجلاو ينمألاو يسسايسسلا

باهرإلا ةهجاومو ،يئيبلاو
ةفاسضإلاب ،ةيخانملا تاريغتلاو
ةيعمجلا تاطاسشن ىلإا
ماعلل طسسوتملل ةيناملربلا

0202.
ـه.داوج

عجرتسسي نأا هنأاسش نم تاباختنلا نوناق ليدعت نإا لاق
ةلودلا يف نطاوملا ةقث

روتضسد ىلإا ةجاح يف رئازجلا» : باقعل
«بعضشلا تاعلطتل بيجتضسي يقفاوت

ةلمعلا لوحو يرئازج لماع009 درط ىلع رسصأا
3002 ذنم جراخلا وحن ةبعسصلا

«وديروأا» ةكرضشل ماعلا ريدملا درط

يأارلا ءانجسسو Úيسسايسسلا ءانجسسلا عيمج نع يروفلا جارفإلاب تبلاط

لاضضنلا ةلضصاوÃ ةكضسمتم يطارقÁدلا ليدبلا ىوق

،با˘ق˘ع˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘سضوأا
ةسسائر ىدل ةمهمب فلكملا
يف رئازج˘لا نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ي˘ق˘فاو˘ت رو˘ت˘سسد ى˘لإا ة˘جا˘˘ح
،بعسشلا تاعلطتل بيجتسسي
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا زز˘˘ع˘˘ي
مكحلا رطاخم دÓبلا بنجيو
ققحيو ،دادب˘ت˘سس’او يدر˘ف˘لا
ن˘ي˘ب ةاوا˘سسم˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
زز˘˘˘ع˘˘˘˘يو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
سسر˘˘كيو ة˘˘ي˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا
ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلا

.اهنوسصيو
لÓ˘˘خ ،با˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل ح˘˘˘سضوأا

ةيملع ةودن لاغسشأا يف هلخدت
يد˘سصا˘ق» ة˘ع˘ما˘ج˘ب تم˘˘ظ˘˘ن
لو˘˘ح ة˘˘ل˘˘قرو ي˘˘ف ،«حا˘˘بر˘˘م
يرو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا»
حÓ˘˘˘˘سصإ’ا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسمو
هنأا ،«رئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘سسا˘ي˘سسلا
ليد˘ع˘ت د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م م˘ت˘ي˘سس
نو˘نا˘ق ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ةقثلا ةداعإا هنمو تاباختن’ا
ةيلآ’او ةيطارقميدلا ةيلمعلل
عاجرتسسا يلاتلابو ،ةيباختن’ا
نأا ازر˘ب˘م ،ة˘لود˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا
يذ˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا نو˘˘نا˘˘ق
حمسسيسس ،ليدعتلل عسضخيسس
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘˘لا˘˘˘ب
تابلط˘ت˘م ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
.يقيقحلا يبعسشلا

ةمهمب ف˘ل˘كم˘لا ر˘كذ ا˘م˘ك
ّنأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ي˘ف
يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا ءار˘˘جإا
ه˘ب مز˘ت˘لا ا˘م ع˘˘م ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ي
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

تايسسائرل ةيباختن’ا ه˘ت˘ل˘م˘ح
نم ،يسضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد21
كلذ نأا˘˘˘ب هد˘˘˘ي˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
،تا˘يو˘لوأ’ا ن˘م˘سض نو˘كي˘سس
ام وهو» ددسصلا اذه يف لاقو
بي˘سصن˘ت ي˘ف ا˘ق˘ح’ د˘˘سسج˘˘ت
نيسصتخملاو ءار˘ب˘خ˘لا ة˘ن˘ج˘ل
يتلا راكفأ’ا ةغايسصب ةفلكم
سسي˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سضت
.«ةيروهمجلا

را˘˘سشأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةنجللا هذه نأا ىلإا ،ثدحتملا
تسضرع ،ةبارعل اهسسأاري يتلا

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خ
ةدو˘˘سسم˘˘ل ى˘˘لوأ’ا ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لا
تم˘تو ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
اقح’ متي نأا ىلع اهتسشقانم
ا˘ه˘˘لو˘˘ح سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت
يف نيلعافلا فلتخم لمسشيل
بازحأا نم ةي˘ن˘طو˘لا ة˘حا˘سسلا
تايعمجو ةدمتعم ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو تا˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘نو
يف امب ،ةينطو تايسصخسشو
تادا˘ح˘˘ت’او ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا كلذ
.ةيبÓطلا تامظنملاو

لا˘غ˘سشأا لÓ˘خ تمد˘قو اذ˘ه
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا
تÓ˘˘˘خاد˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ع ةود˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا

ر˘ي˘غ˘سصلا د˘م˘ح˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم
نوناقلا ربخم ريدم ،يوادعسس
،را˘سشب ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘كأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ددسصب رئازجلا نأا سصوسصخلا
يذلا ديدج دهع ىلإا لوخدلا
ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ن˘˘ب˘˘ي نأا ي˘˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي
ىظحت ةيروتسسد تاسسسسؤوم
سسلاجمو ةلماكلا ةي˘عر˘سشلا˘ب
.ةيقيقح ةبختنم

ةودنلا هذه نأا ركذلاب ريدج
قوقحلا ةيلك اهب ترداب يتلا

قيسسنتلاب ،ةيسسايسسلا مولعلاو
ت’وحتلا ةيلاكسشإا ربخم عم
يف ةيعامت˘ج’او ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ةعماجل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا
نم˘سضت˘ت ،«حا˘بر˘م يد˘سصا˘ق»
لوح ةيسسيئر رواحم6 ءارثإا
بع˘˘˘˘˘˘˘سشلا ةدارإا سسير˘˘˘˘˘˘˘˘كت»
ةيفاف˘سش» ،«نو˘نا˘ق˘لا ةدا˘ي˘سسو
لوادتلاو تاباخت˘ن’ا ة˘هاز˘نو
ة˘يا˘˘م˘˘ح» ،«ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
،«تايرحلاو قوقحلا طبسضو
نزاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا»
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،«تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘ل
،«ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت»
ة˘ق˘ل˘خأاو دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم»و
.«ةماعلا ةايحلا

ح.نيدلا رمق

مÓعإا ل˘ئا˘سسو سسمأا تل˘قا˘ن˘ت
،زر˘كي˘ب ي’و˘كي˘ن در˘˘ط ر˘˘ب˘˘خ
فتاهلا لماعتمل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
هتبغر ببسسب «وديروأا» لاقنلا
نأا مغر لماع009 درط يف
عجارت نم يناعت ’ ةسسسسؤوملا
.اهطاسشن

ةيمÓعإا ريراقت تطبر امك
ة˘لواد˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ةد˘ع
،ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع
ةكرسشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ي˘حر˘ت
لبق نم هئاعدتسساب ،«وديروأا»
قيقحت راطإا يف نمأ’ا حلاسصم
ةلمع˘لا ل˘يو˘ح˘ت لو˘ح حو˘ت˘ف˘م
ن˘ع جرا˘خ˘لا و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا

ة˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘كر˘˘سشلا ق˘˘ير˘˘ط
سسيئرلاب عفد ام وهو ،3002

فيسضت ‐ رمأا رادسصإا ىلإا ،نوبت
ي˘˘سضق˘˘ي ‐ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ي’وكينل يروف˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘لا˘ب
سسمأا لاوز رداغ يذلا ،زركيب
.نطولا سضرأا

دق ديدجلا ماعلا ريدملا ناكو
،يرئازج لماع009 ماهم ىهنأا

عسضو ةجحب ،0003 نيب نم
ةهجاوم˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جا ط˘ط˘خ˘م
لماعتملل ةيلا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
بسضغ را˘˘ثأا ا˘˘م˘˘م ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
عم نولغتسشي نيذلا نيفظوملا
مهعفدو3002 ذنم لماعتملا
ةرازو ى˘لإا ىوا˘كسش ع˘˘فر ى˘˘لإا
ةلقتسسم ةباقن ليكسشتو ،لمعلا

.ةلودلا لخدتب تبلاط
ـه.داوج

ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ق تد˘˘˘˘˘كأا
ا˘˘ه˘˘كسسم˘˘ت ،ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا
ني˘ح ى˘لإا لا˘سضن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
،بع˘˘سشلا ةدا˘˘ي˘˘˘سس ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا

نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘لود سسي˘˘˘سسأا˘˘˘تو
ةدد˘˘ج˘˘م ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لاو
نع يروفلا جارفإ’اب اهتبلاطم
نيي˘سسا˘ي˘سسلا ءا˘ن˘ج˘سسلا ع˘ي˘م˘ج
.يأارلا ءانجسسو

لتكتلا اذهل نايب يف ءاجو
ىركذلا ةبسسا˘ن˘م˘ب ،ي˘سسا˘ي˘سسلا
كار˘˘˘ح˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ ى˘˘˘لوأ’ا
ىلع «مÓسسلا» زوحت ،يبعسشلا
نع ماع رورم دعب» ،هنم ةخسسن
بعسشل˘ل ة˘يرو˘ث˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا
ل˘˘ي˘˘حر ل˘˘جأا ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سسرتفملاو طل˘سست˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

ه˘تدا˘ي˘سس ةدا˘ع˘ت˘˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘مو
سسيسسأاتل بعسشلا ميمسصت ىقبي
ةيطار˘ق˘م˘يد˘لاو نو˘نا˘ق˘لا ة˘لود
ع˘م˘ق˘˘لا نإا» فا˘˘سضأاو ،«ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ندم˘ل˘ل ي˘سسي˘لو˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لاو
لÓغتسساو ةمسصا˘ع˘لا ا˘م˘ي˘سس’

ة˘˘نادإ’او ن˘˘ج˘˘سسلاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘لا
تاسسايسسو يأارلل نيي˘ف˘سسع˘ت˘لا
ةطلسسل اعفن د˘ج˘ت م˘ل ة˘قر˘ف˘ت˘لا

ةيلخادلا ةهب˘ج˘لا ي˘ف ة˘لوز˘ع˘م
،«ى˘˘سضم تقو يأا ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

د˘ق˘˘ل» ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ع˘˘با˘˘تو
يتلا ةيب˘ع˘سشلا ةرو˘ث˘لا تح˘ج˘ن
ليحر لجأا نم لاسضنلا تدحو
نيدعوم˘لا لا˘سشفإا ي˘ف ما˘ظ˘ن˘لا
ةيليوجو ليرفأ’ ني˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ءاسصقإا يف تحجن امك ،9102
9102 ر˘ب˘م˘سسيد21 عار˘ت˘˘قا
ةيب˘ل˘غأا فر˘ط ن˘م سضو˘فر˘م˘لا
مدع ىقب˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
.«ةلماك ماظنلا ةيعرسش

ل˘يد˘ب˘لا ىو˘ق تدد˘˘جو اذ˘˘ه
ا˘ه˘ت˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ،ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ن˘ع يرو˘ف˘لا جار˘فإ’ا˘ب
ءانجسسو نييسسايسسلا ءا˘ن˘ج˘سسلا
ماتلا رابتع’ا ةداعإا عم ،يأارلا
ع˘˘فر˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،م˘˘˘ه˘˘˘ل
ما˘مأا تا˘ب˘ق˘ع˘ل˘ل  طور˘سشمÓ˘لا

. تايرحلاو قوقحلا ةسسرامم

لك ،هتاذ ردسصملا اعد امك
برا˘ق˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ىو˘ق˘لا
قيقحت عيرسستل لمعلاو ةيؤورلا
ةروثلل ةيطارقميد˘لا بلا˘ط˘م˘لا
امامت سضراعتت يتلا ةيبعسشلا

تدكأاو ،يلاحلا ماظنلا ءاقب عم
اهنأا ،يطارقميدلا ليدبلا ىوق
يف تارواسشملا ءدب ىلإا ىعسست
ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘سسوأا
تا˘ي˘سصخ˘سشلاو تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا
ر˘مأ’ا ة˘سسا˘ي˘˘سس سضفر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
فر˘ط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ع˘قاو˘لا
.ةطلسسلا

ديكأاتلا ىلإا ،نايبلا سصلخو
ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ق نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نأاب ةعانق ىلع ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ةديحولا ةليسسولا وه دومسصلا

ةداعإا ططخم لاسشفإا لجأا نم
ءا˘سسرإاو ما˘ظ˘ن˘˘لا سسف˘˘ن جا˘˘ت˘˘نإا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسسسأا
يرئازجلا بعسشلا نكمت يتلا

ل˘كسشل ر˘˘ح˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’ا ن˘˘م
.هتاسسسسؤوم ةعيبطو

ـه.داوج

لوألا ريزولل ةرسشابŸا ةطلسسلا ت– نوكي

ةحايضسلل ينطولا سسلÛا لعفت ةموك◊ا
ريزو ،يرومرم نسسح نلعأا

ةيديلقتلا ةعا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا
ليعف˘ت ن˘ع ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو
،ةحا˘ي˘سسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا
ه˘˘˘˘ب بلا˘˘˘˘ط ا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط يذ˘˘˘˘لا
نولعافلا ءاكرسشلاو نولماعتملا

يف ،ريزولا حسضوأا.عاطقلا يف
ةيمسسرلا هتحفسص ىلع روسشنم
هذه ليعفت نأا ،«كوبسسيفلا» يف
،تا˘عا˘ط˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا

ايلعلا ةطلسسلا تحت اهعسضوو
ربتعي ،لوأ’ا ريزولل ةرسشابملاو

ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ةرا˘سشإا ه˘تاذ د˘˘ح ي˘˘ف
ةيحايسس ةعانسصب عÓقإÓل ةيوق
ةعدبمو ةجتنم ةيسسفانت ةينطو
لغسش بسصانملو ةورثلل ةقÓخ
.ةمئاد

ـه.داوج



مه˘ت˘ف˘قو لÓ˘خ ة˘م˘ئأ’ا بلا˘ط
ليدعتو ةعجار˘م˘ب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
˘ما˘ظ˘ن˘لاو ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
،م˘˘ه˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
،تاوÓعلا ،حنملا ىلإا ةفاسضإ’اب
رو˘˘جأ’ا ،ن˘˘˘كسسلا ،تادا˘˘˘ه˘˘˘سشلا

،ة˘ما˘مإ’ا˘ب ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضقو
ةي˘ن˘يد˘لا كÓ˘سسأ’او تاد˘سشر˘م˘لا
لÓخ ةمئأ’ا برعأاو ،ةكرتسشملا

ن˘ع ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘قو
نم هل نوسضرعتي امل مهئايتسسا
،اهجراخو دجاسسلا يف تاءادتعا

،ةموسضهم مهقوقح نأا نيدكؤوم
م˘ه˘ت˘ف˘˘قو لÓ˘˘خ ة˘˘م˘˘ئأ’ا ع˘˘فرو
تاراعسشلا نم ةلمج ةيجاجتح’ا

’» ي˘ف ا˘ه˘م˘هأا سصخ˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
زو˘˘مر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تاءاد˘˘˘ت˘˘˘عÓ˘˘˘ل
عاطق يف داسسفلل ’» ،«ةينيدلا
اي» ،«فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا

لداع نوك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر

ا˘ن˘قو˘ق˘ح» ،«لد˘ه˘ب˘ت˘م هار ما˘مإ’ا
،«ة˘مو˘˘ل˘˘ظ ةرازوو ة˘˘مو˘˘سضه˘˘م
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئأ’ا ه˘˘˘جو˘˘˘ت
،تاي’ولا فلتخم نم نومداقلاو
ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو و˘ح˘ن
ىلع ايسشم يعامتج’ا نامسضلاو
م˘˘ه˘˘تارا˘˘ع˘˘سش ن˘˘يددر˘˘م ماد˘˘˘قأ’ا

يتلا ةرقحلاو سشيمهتلل ةسضفارلا
،تاو˘ن˘سسلا هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط م˘ه˘ت˘لا˘ط
اهل نايب يف ةيقيسسنتلا تهجوو
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘لإا ةو˘عد
لوأ’ا ريزولاو ،نوبت ديجملا دبع
ة˘˘˘مأ’ا سسل˘˘˘ج˘˘˘م باو˘˘˘˘ن اذ˘˘˘˘كو
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘˘لاو

لمحتل ةيمسسرلا تاهجلا لكو
لكب لفكتلا لجأا نم ةيلوؤوسسملا

ةهج نمو ،ةعورسشملا مهبلاطم
ل˘كب ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تدد˘ن ىر˘˘خأا
تا˘˘فر˘˘سصت˘˘لاو تا˘˘سسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةيزكرملا لبق نم «ةلوؤوسسمÓلا»
لامعلل ماعلا دا˘ح˘تإÓ˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
اهبسسح ىعسست يتلا نييرئازجلا

.عاطقلا ءانبأا نيب ةقرفلا ةراثإ’
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا تل˘˘م˘˘حو

ةرازو ،يمي˘ج˘ح لو˘ل˘ج ا˘ه˘سسأار˘ي
فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا

˘مد˘عو ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
كيرسشلا عم يبا˘ج˘يإ’ا ل˘ما˘ع˘ت˘لا
سشيمهتلا ةلواحمو ،يعامتج’ا

يف ةرادإ’ا لÓغتسساو ءاسصقإ’او
ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘˘لا
ةيدجلا مدعو لوفكملا يباقنلا
ا˘مو بلا˘ط˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ف
عاطقلا يفظومو ةمئأ’ا هيناعي
.سشيمهتو لكاسشم نم
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عاطقلا ءانبأا نيب ةقرفلا ةراثإاب «ATGU» اومهتاو يشضيوعتلا ماظنلاو يشساشسأ’ا نوناقلا ليدعتب اوبلاط

ةمضصاعلاب ةدضشاح ةريضسم يف نوجرخيو نوضضفتني ةمئألا

ز.لامج

مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا يفظومو ةمئÓل ةينطولا ةيقيشسنتلا ءاول تحت نووشضنملا ةمئأ’ا سسمأا مظن
بلاط ،ةمشصاعلا عراوشش فلتخم تباج ةدششاح ةيملشس ةريشسم ىلإا تلوحت ام ناعرشس ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإ’ا رقم

.عاطقلا ءانبأا نيب ةقرفلا ةراثإاب «ATGU» اومهتاو ،سصاخلا يشضيوعتلا ماظنلاو ،يشساشسأ’ا نوناقلا ليدعتب اهيف نوكراششملا

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك د˘˘˘كأا
˘ما˘ت˘لا هداد˘ع˘˘ت˘˘سسا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘ب˘ع˘سشل م˘عد˘لا ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘˘ل
يعسس ادكؤوم ،يسشاوملا يبرم
جوتنم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ه˘ح˘لا˘سصم
ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةرد˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
.نيكلهتسسملل ةيئارسشلا

ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا
تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
راطإا يفو هنأا ،«مÓسسلا» هيلع
تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ة˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سس
يتلا ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لاو
تا˘ئ˘ف˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘م ا˘˘هد˘˘ق˘˘ع˘˘ت
ةينع˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا بع˘سشلاو
رهسشل يريسضحتلا جمانربلاب
ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،م˘ظ˘ع˘م˘لا نا˘سضمر
ة˘˘عا˘˘سس ي˘˘ف ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك
سسمأا لوأا ءاسسم نم ةرخأاتم
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،ةرازو˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
يبر˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
لوح ءا˘ق˘ل˘لا رادو ،ي˘سشاو˘م˘لا
ة˘ب˘ع˘سشب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا طا˘ق˘ن˘˘لا
عمتسسا ثيح يسشاوملا ةيبرت
يلثمم ت’اغسشنا ىلإا ريزولا
ىلإا قر˘ط˘ت˘لا م˘تو ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
اهنم ينا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
،ر˘يزو˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ،نو˘بر˘م˘˘لا
هح˘لا˘سصم˘ل ما˘ت˘لا داد˘ع˘ت˘سس’ا

ة˘ب˘ع˘سشل م˘عد˘لا ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘˘ل
نأا ا˘بر˘ع˘م ي˘سشاو˘م˘˘لا ي˘˘بر˘˘م
وهو ةرازولل يسسيئرلا فدهلا

نم ينطولا جوتن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
ظافحلا اذكو ءارمحلا موحللا

ة˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سشلا ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘ه˘سش لÓ˘خ ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل
ر˘فا˘سضت لÓ˘˘خ ن˘˘م نا˘˘سضمر
رعسس ىلإا لوسصو˘ل˘ل دو˘ه˘ج˘لا

ى˘ل˘ع ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ل لو˘˘ق˘˘ع˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا قو˘˘سسلا ىو˘˘ت˘˘سسم
.ةرتفلا هذه لÓخ

ةينوÎكلإا ةباوب ثادحتشسا
ةعانشصلاو ةراجتلا ةفرغل

نيردشصŸا ةدئافل
ن˘ع ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ن˘ل˘˘عأا

ةينورت˘كلا ة˘باو˘ب ثاد˘ح˘ت˘سسا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘ل˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
ةدئا˘ف˘ل ة˘عا˘ن˘سصلاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
،ردسصم004 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا

ةنياعم ةرايز لÓخ فسشكو
ةيرئازجلا ةفرغلل سسمأا هتداق
هذه نأا ،ةراج˘ت˘لاو ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
،ةديدجلا ةينورتكلإ’ا ةباوبلا
يف ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت˘سس
.ريدقت ىسصقأاك رهسش نوسضغ

ز.لامج

Úكلهتشسملل ةيئارششلا ةردقلا ةيامح ىلع هشصرح دكأا
ناشضمر رهشش لÓخ

معدل نودعتضسم» : ةراجتلا ريزو
«يضشاوŸا يبرم

،نار˘ي˘ط˘لا و˘ف˘ي˘سضم ل˘سصاو
موي˘ل˘ل ل˘م˘ع˘لا ن˘ع م˘ه˘بار˘سضإا
نيلاسش ،يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا
تاراطم بلغأا تÓحر كلذب
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةرادإا˘ب ع˘فد ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو
ة˘يو˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش
رار˘ق ذا˘خ˘تا ى˘لإا ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دد˘ج ن˘ي˘ف˘ي˘سضم ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا
.نيبرسضملا سضيوعتل

ه˘ن˘سش يذ˘˘لا بار˘˘سضإ’ا ىدأا
نينثإ’ا ذنم ناريطلا وفيسضم
نم ديدعلا ءاغلإا ىلإا طرافلا
تعفر ثيح ،ةيوجلا تÓحرلا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘يرا˘ي˘ط˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن
قيبطت مدع ا˘ه˘م˘هأا بلا˘ط˘م˘لا
ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تإ’ا

فورظ بناج ىلإا ةلجسسملاو
مارتحا مدع ،ةفسسؤوملا لمعلا

ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘لا ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا فور˘˘ظ
،ن˘ي˘ف˘ي˘˘سضم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا

دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘سسلا ةرادإ’او
تفسصو نأاو قبسسو ،ةيرسشبلا
اهل نايب يف ةيرئازجلا ةيوجلا

يف ةيمسسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع
ر˘ي˘غ˘ب ة˘كر˘ح˘لا كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا
نود اهميظنت ببسسب ةيعرسشلا
.قبسسم راعسشإا

ن˘˘ي˘˘مأا ف˘˘سشك ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا ،ي˘˘سسلد˘˘نأا
ةيوجلا طوطخلا ةكرسش مسساب
ةيلخ ليكسشت نع ،ةيرئازجلا
تÓحرلا جماربب لفكتلل ةمزأا
يفي˘سضم بار˘سضإا لو˘خد د˘ع˘ب
حسضوأاو ،ثلاثلا هموي ناريطلا
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
تأا˘ج˘ل ة˘كر˘سشلا نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب
ة˘كر˘سش ن˘م ن˘ي˘تر˘ئا˘˘ط ءار˘˘كل

عم دقاعتلاو ناريطلل يليسساط
اولمكأا ناريطلا يف نيفيسضم
نيوكت ز˘كار˘م ي˘ف م˘ه˘ن˘يو˘كت
فر˘ط ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م
نامسض انعطتسسا ثيح ةلودلا

ج˘مار˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب06
لوؤوسسملا تاذ ددنو ،تÓحرلا
ريغب هفسصو يذلا بارسضإ’اب
ه˘ب تأا˘جا˘ف˘ت يذ˘لاو ي˘عر˘سشلا
هنأا يسسلدنأا فاسضأاو ،ةكرسشلا

ة˘لاد˘ع˘لا م˘˘كح رود˘˘سص بق˘˘ع
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘سضا˘˘˘ق˘˘˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق بار˘˘سضإ’ا
م˘ل Ó˘ما˘ع28 ـل ي˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
املع ،مهلمع عقاومب اوقحتلي
يف ناريطلا يفيسضم ددع نأا
نيعزوم0011 غلبي ةكرسشلا

،ةيناث ةهج نم ،ةرئاط65 ىلع
ةطخ نع ثدحتملا تاذ نلعأا
ة˘يو˘ج˘˘لا لو˘˘ط˘˘سسأا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل
ىلع ةرئا˘ط92 ـب ةير˘ئاز˘ج˘لا
.تاعفد

نيمأا فسشك رخآا قايسس يفو
مسساب يمسسرلا قطانلا يسسلدنأا
ة˘يو˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش
ةكرسش مازتعا نع ،ةيرئازجلا
ةيسسنرف˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
حرطب ةيرئازجلا قوسسلا لوخد
احسضوم ،ةريبك رامثتسسا ةطخ
طوط˘خ˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسا ة˘ط˘خ نأا
مزتعت يتلا ةيسسنرفلا ةيوجلا
قو˘˘سسلا ى˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ب لو˘˘˘خد˘˘˘لا
ةلحر71  نمسضت يرئازجلا
،اسسنرفو رئازجلا نيب ايعوبسسأا

افادهتسسا ّدعي كلذ نأا اربتعم
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طا˘˘سشن˘˘ل ار˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م
.ةيرئازجلا

ز.لامج

اهطاششن فادهتشساب ةيشسنرفلا ةيو÷ا تمهتإا

ددج Úفيضضم عم دقاعتت «يÒ÷آا ريإا»
ÚبرضضŸا سضيوعتل

لغشش بشصانÃ اوبلاط

هاروتكدلا تاداهضش ولماح
نوجتحي ÒتضسيجاŸاو
ةينطولا ةيقيشسنتلا تعد

ةداهشش ةبلطو يلما◊
،ÒتشسجاŸاو هاروتكدلا
¤إا اهئاول ت– نيوشضنŸا
تافقو ‘ ةوقبو ةكراششŸا
مامأا مويلا ةررقم ةيجاجتحا

تاعماج لك ةشسائر رقم
.نطولا

نايب ‘ ،ةيقيشسنتلا تددششو
ءادن لكشش ‘ ءاج سسمأا اهل
تاداهشش يلماحو ةبلطل هجوم
ىلع ،ÒتشسيجاŸاو هاروتكدلا

ميلعتلا ةرازو ةباجتشسا ةرورشض
بلاطŸ يملعلا ثحبلاو ›اعلا

‘ ةلثمتŸا ةئفلا هذه
.لمع بشصانم ىلع مهلوشصح

ك.اشضر
يروفلا فكلا ةرورشضب تبلاط
ةيباقنلا تاير◊اب سساشسŸا نع

ركنتضست «تضسابانك»
ةذتاضسأا ةريضسم عمق
يئادتبلا ميلعتلا
ينطولا سسلÛا ركنتشسا
سسيردتلا يمدختشسŸ لقتشسŸا
راوطأ’ا يثÓث عاطقلل
ةشسرا‡ ،سسمأا ،ةيبÎلل
فنعلاو قييشضتلاو لاقتع’ا

يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاشسأا دشض
لÓخ ÚفظوŸاو لامعلاو

رهاظتلا ق◊ مهتشسرا‡
مهتفقو لÓخ ،يملشسلا
اهومظن يتلا ةيجاجتح’ا

.ةمشصاعلاب
نايب ‘ «تشسابانكلا» تددجو
ىلع «مÓشسلا» زو– سسمأا اهل
تاطلشسلا اهتبلاطم ،هنم ةخشسن
فكلا ةرورشضب ةيمومعلا
تاير◊اب سساشسŸا نع يروفلا
ةيامحو Úمأات عم ةيباقنلا

عيمج تعد امك ،اهقوقح
دنجتلا ¤إا لامعلاو ةذتاشسأ’ا

سضرف لجا نم فشصلا سصرو
تاير◊ا ةلودو نوناقلا ةدايشس
.ةيعام÷او ةيدرفلا

ع.لÓب

ةيشصولا ةرازولا فرط نم ةجهتنملا «ة’ابمÓلا ةشسايشس» ـب هوفشصو امب اديدنت

يراجلا يرفيف62 ـلا يف عراضشلا ىلإا نوجرخي رباخملا وفظوم

ديدجلا طورششلا رتفد نع ةموكحلا جارفإا راظتنا يف

تارايضسلا نم «تÓيدوم»3 بيكرتب ةطاضشن فنأاتضسي «ايك» عنضصم

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ترر˘˘ق
ةيوسضنملا ،رباخملا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘˘تإ’ا ءاو˘˘ل تح˘˘ت
،ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
عم ،ينطو بارسضإا يف لوخدلا
موي ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ـل فداسصملا لب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا

ميعدتل ،يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف62
اذهو ،ينطولا سسلجملا فقوم
ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةرازولا فرط ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصو˘˘˘لا
.ةعوفرملا بلاطملل

يف ،اهتاذ ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘سضوأا
«مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل نايب

ار˘ظ˘ن ه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع
ةيرز˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا عا˘سضوأÓ˘ل
رباخملا وفظوم اهسشيعي يتلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
مهت’اغسشن’ ةرازولا لهاجتو
ة˘سسارد˘ل ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تع˘˘م˘˘ت˘˘جا
اه˘ن˘مو ةر˘ي˘خأ’ا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا
ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ةرود˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب
دكأا يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل

كÓسسأ’ا فاسصنإا ةرورسض ىلع

ت’Ó˘˘ت˘˘خا ن˘˘م ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا سصا˘˘خ˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا

لماعتت يتلا بيهرلا تمسصلاو
،ف˘ل˘م˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘م ةرازو˘˘لا ه˘˘ب
م˘˘ه˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘كسسم˘˘˘ت˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ةدد˘˘سشم ،ة˘˘عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

˘ما˘كحأا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘سض
‐80 مقر يذيفن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا

م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘˘ع˘˘م˘˘لا513
042‐21 يذيفنتلا موسسرملاب
رباخملا يفظوم فنسصي يذلا

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا كÓ˘˘سسأ’ا ن˘˘˘م˘˘˘سض
عم ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
نم رباخملا يف˘ظو˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا
662‐41 يسسا˘ئر˘لا مو˘سسر˘م˘لا
ةدا˘˘عإا اذ˘˘كو ،ءا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا نود
ر˘ب˘خ˘م˘لا˘ب ق˘ح˘ل˘م˘لا ف˘ي˘ن˘سصت
.ربخملل يسسيئرلا قحلملاو

لا˘˘˘ج˘˘˘م ح˘˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘لإا تعدو
ينه˘م˘لا را˘سسم˘لا ي˘ف ة˘ي˘قر˘ت˘لا

30‐60 ر˘مأ’ا ما˘كحأا˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع
،سشتفم يربخم نوكم يربخم
موسسرملا نيي˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع
قح ءاطعإاو403‐70 يسسائرلا
ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا

ديفت˘سسي ي˘ت˘لا تا˘سضيو˘ع˘ت˘لاو
ةسصاخلا كÓ˘سسأ’ا ي˘قا˘ب ا˘ه˘ن˘م
ةحن˘م ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
ةحنملا ،قيثوتلا ةحنم ،ليهأاتلا
نيسسحت ةحن˘م ،ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
،ةئاملاب04ـب يو˘بر˘˘ت˘˘لا ءادأ’ا

8002 ذنم يعجر رثأاب كلذو
˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا رود˘˘سص خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
يذلا513‐80 يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا
ر˘با˘خ˘م˘لا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ف˘˘ن˘˘سصي

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا كÓ˘˘سسأ’ا ن˘˘˘م˘˘˘سض
. ةينطولا ةيبرتلا عاطقل

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترر˘˘قو
سسلجملا فقوم زيزعتو ميعدت
ةفقو ىلإا يعد يذلا ينطولا
يرفيف62 مو˘ي ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا

ةيبرتلا ةرازو رقم مامأا0202
عا˘م˘سسإا ل˘جأا ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب

ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ث˘م˘تو ا˘ه˘تو˘˘سص
يبسستنم ةيعاد ،ليثمت نسسحأا

لجر ةفقو فوقولل كلسسلا اذه
ن˘مو ةرازو˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ل د˘حاو
ة˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘˘ئارو
طبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا
.رباخملا وفظوم اهيف

ز.لامج

تارايسسلل «ايك» عنسصم نلعأا
دعب ،طاسشنلا فانئتسسا ،رئازجلاب
،ن˘ير˘ه˘سش ن˘م د˘˘يزأا ماد ف˘˘قو˘˘ت
نع ةموكحلا جارفإا دعب كلذو
،«DKC»و «DKS» رايغ عطق
ىوتسسم ىلع ةقلاع تناك يتلا
ي˘ف ،ة˘كر˘سشلا تلا˘˘قو.ئناوملا
ةدئافل اهترسشن ،ةيل˘خاد ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ى˘لإا نوو˘عد˘م م˘ه˘˘نأا ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع
اءدب مهلمع بسصانمب قاحتل’ا

بسسحو ،طرافلا ءاثÓثلا موي نم
اهنإا˘ف ،ة˘كر˘سشلا ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
جذامن ة˘ثÓ˘ث بي˘كر˘ت˘ب مو˘ق˘ت˘سس
لبق نم ابلط رثكأ’ا اهنوك ،طقف
نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،نئابزلا
،«0052 اك»و «وير» ،«وتناكيب»
،رئازجلا «ايك» عنسصم قوسسيو

حوارتي رعسسب «وتناكيب» ةرايسسل
ميتنسس نو˘ي˘ل˘م931 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م
عفتري ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م502و
تاراوسسسسكأا تداز املك رعسسلا
.كرحملا ةوق اذكو ،اهب ةيهافرلا
راعسسأاب «وير» ةرايسس عيبت امنيب
نويلم981 ن˘ي˘˘ب ا˘˘م حوار˘˘ت˘˘ت
امأا .ميتنسس نويلم402و ميتنسس
،«0052 اك» ةيع˘ف˘ن˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا
762ر˘ع˘سسب بل˘ط˘ل˘˘ل ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت˘˘ف
ةبسسنلابو ،غراف لكيهب نويلم
عفتري ةيواحب زه˘ج˘م˘لا زار˘ط˘ل˘ل
نمسضيسسو ،نوي˘ل˘م803 ى˘˘لإا

سضعب ،بيكرتلا ىلإا «ايك» ةدوع
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘سسل˘˘ل سشا˘˘ع˘˘ت˘˘ن’ا
دهسشت اهنأاو ا˘م˘ي˘سس ،تارا˘ي˘سسل˘ل
امم ،رهسشأا ذنم ايخيرات ادوكر

ي˘˘لا˘˘ي˘˘خ عا˘˘ف˘˘˘ترا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست
.ةلمعتسسملا تاراي˘سسلا را˘ع˘سسأ’
ددسصب اهنأا ةموكحلا تنلعأا دقو
سصاخ ديدج طورسش رتفد دادعإا
تارا˘˘ي˘˘سسلا بي˘˘كر˘˘ت عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب
ازهاج نوكي نأا ىلع ،رئازجلاب
ةرازو تعدو ،رهسشأا ةثÓث دعب
ى˘لإا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

وأا ديدجلا طورسشلا رتفد ةقباطم
ةريسشم ،قوسسلا نم باحسسن’ا
ا˘طور˘سش ن˘م˘˘سضت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا ى˘˘لإا

تازايتم’ا مجح سصلقيو ةديدج
ا˘ه˘ب ة˘لود˘لا قد˘غ˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لا

اهتدبك اهنوك ،نيلماعتملا ىلع
.ةحداف رئاسسخ

ع.لÓب



تاذ ىدل ماعلا بئانلا حسضوأا
تعلطإا سسمأا هل نايب يف ،ةمكحملا

را˘طإا ي˘فو ه˘˘نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
مÓتسسا مت ،داسسفلا اياسضق ةجلاعم
مدعب نيرمأا ام˘ه˘ي˘ف رد˘سص ن˘ي˘ف˘ل˘م
ن˘˘˘م ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا سصا˘˘˘سصت˘˘˘خ’ا

ح˘لا˘سصل ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م
دو˘جو بب˘سسب ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
زا˘ي˘ت˘ما˘˘ب نو˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي سصا˘˘خ˘˘سشأا
ىلع امه˘ت˘لا˘حإا تم˘تو ،ي˘سضا˘ق˘ت˘لا
تهجو نأا دعب ققحملا راسشتسسملا
اريسشم ،مهتلا نم ديدعلا نيينعملل
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ى˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا نأا ى˘˘لإا
اهيف مهتملا ،«كارطانوسس» ةكرسشب
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ بي˘˘˘كسش
ه˘ع˘م ن˘مو ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
لوب˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘م˘ه˘ت م˘ه˘با˘كتر’
ايازم رسشابم ريغو رسشابم لكسشب

نم ريغلل اهحنمو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ
ح˘ن˘مو ،ه˘ب˘جاو ن˘م ل˘م˘ع ءادأا ل˘جأا
ريغ تازايتما ريغلل ةيدمع ةفسصب
تايقافتاو دوقع ماربإا دنع ةرربم

ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م ق˘˘حÓ˘˘مو تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصو
ةيميظنتلاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ما˘كحأÓ˘ل
ة˘ي˘فا˘ف˘سشو ةاوا˘سسم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
بي˘كسشل ته˘جو ا˘م˘ك ،تاءار˘˘جإ’ا

‐ هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ ليلخ
ةفسصب ريغللو هسسفنل سضبق ةمهت
يوا˘سشر ةر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غو ةر˘سشا˘ب˘˘م
ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ا˘ياز˘مو ع˘˘فا˘˘ن˘˘مو
لÓغتسسا ةءاسسإاو ،ريغ˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘مو

ءادأا لجأا نم ةيدمع ةفسصب ةفيظولا
ةفيظولا ةسسرامم راطإا يف لمع
ريغ عفانم ىلع لوسصحلا سضرغب
ةفاسضإا ،ريغلل اه˘ح˘ن˘مو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
ةينوناق ريغ ةروسصب دئاوف ذخأا ىلإا
نم ةرسشابم ريغو ةرسشابم ةفسصب
ت’واقملاو تاسصقانملاو دوقعلا
يتلا ةسسسسؤوملا فرط نم ةمربملا

سضييبتو ،اهيلع فرسشمو ريدم وه

ة˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو لاو˘˘مأ’ا
راطإا يف داسسفلا مئارج نع ةجتانلا

دودحلا ربع ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
تاكلتمملا ليوحت اذكو ،ةينطولا

تاد˘ئا˘ع˘لا ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا لاو˘مأ’او
اهردسصم هيومت سضرغب ةيمارجإ’ا

ةزايحو باسستكاو عورسشملا ريغ
ن˘ع ة˘ج˘تا˘˘ن لاو˘˘مأاو تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م
ة˘ي˘سضق˘لا ا˘مأا.ةي˘مار˘جإا تاد˘ئا˘ع
رايسسلا قيرطلاب قل˘ع˘ت˘ت˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
امل اقفو اهيف مهتملاو ،برغ‐قرسش
،لوغ رامع ،هتاذ نايبلا يف درو
،قبسسأ’ا ةيمومعلا لاغسشأ’ا ريزو
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ن˘ع ف˘سشكي ن˘م ل˘كو
حنمب قلعتت م˘ه˘ت ةد˘ع م˘ه˘با˘كتر’
ةفلاخم ريغلل ةرربم ريغ تازايتما
،ةيميظنتلاو ةيع˘ير˘سشت˘لا ما˘كحأÓ˘ل
تا˘ق˘ف˘سصلا لا˘ج˘م ي˘ف ةو˘˘سشر˘˘لاو
د˘يد˘ب˘تو سسÓ˘ت˘خإاو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

لاو˘˘مأاو تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘ل يد˘˘˘م˘˘˘ع
،ذو˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
.حلاسصملا سضراعتو

watan@essalamonline.com
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ميتنضس نويلم003و رايلم نم ديزأاب اهتميق تردق

ةنتابب سشوضشغملا نوتيزلا تيز رتل فلأا22 نم ديزأا زجح

مضسقلأ ةأافدم نم نوبركلأ ديضسكأأ يداحأأ زاغل برضست ببضسب

ةبانع تايئادتبإا دحأاب ءامغإÓل اذيملت11 سضرعت

ينطولا كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
،ةقرفتم تايلمع يف ةنتاب ةي’وب
نم رتل00022 نم ديزأا زجح نم
ع˘˘م ،سشو˘˘سشغ˘˘م˘˘لا نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا تيز
5 ذي˘ف˘ن˘ت م˘ت.سصاخسشأا4 في˘قو˘ت

حلاسصم لبق نم ة˘ي˘عو˘ن تا˘ي˘ل˘م˘ع
،نو˘ي˘ع˘˘لا سسأار˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا تيز ةدا˘˘م تفد˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسا
بئارم سشيتفت مت نيأا ،سشوسشغملا
م˘هد˘سض تع˘فرو م˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

يراجت طاسشن ةسسرامم تافلاخم
ل˘ج˘سسلا ي˘ف ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘لا نود را˘˘ق
مÓعإا ةيمازلإا مارتحا مدع ،يراجتلا
مدع ،مسسولا ثيح نم كلهتسسملا
ةفاظنلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘ماز˘لإا مار˘ت˘حا

سشغلاو ديلقتلاو ريوزتلا ،ةيحسصلا
عاد˘خو ،جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ف
قير˘ط ن˘ع عاد˘خ˘لاو ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ةيلمعلا.جوتنملا بيكرت يف سشغلا

ربمسسيد رهسش يف اهقÓطنا ذنمو
فÓتإاو زجح نع ترفسسأا ،يسضاملا

نوتيزلا تيز ةدام نم ارتل03022
ة˘ق˘با˘ط˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غو ة˘˘سشو˘˘سشغ˘˘م˘˘لا
اهردق ةي˘لا˘م˘جإا ة˘م˘ي˘ق˘ب ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
م˘ت ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م183.1
نوتيزلا تيزلا نع تانيع لاسسرإا
ةيريدمل يوهجلا ربخملل زوجحملا
ليلاحتلا ءارجإ’ في˘ط˘سسب ةرا˘ج˘ت˘لا
قباطم ريغو سشوسشغم هنأا نيبت نيأا
كÓهتسسÓل حلاسص ريغو ريياعملل

ىرخأا داوم عم طولخم هنوك Óسصأا
نم رتل0014 زجح مت امك.ةرسضم
ة˘˘سشو˘˘سشغ˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ةدا˘˘˘م˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
ريرقت بسسح ري˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘مو
نأا ’إا ،فيطسسب يو˘ه˘ج˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا

ل˘ج˘سسلا ى˘ل˘ع زو˘ح˘˘ي ’ ا˘˘ه˘˘كلا˘˘م
اذه ةسسراممل رربم يأا وأا يراجتلا
ةراجتلا ةيريدم تررق نيأا ،طاسشنلا
ةعلسسلا هذه ل˘يو˘ح˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل
ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘عو.ةماعلا ةعفنم˘ل˘ل
يئاسضق فلم نيوكت مت ،هركذ قبسس

تيز ةدام فÓتإا عم ،نيينعملا دسض
ـب ةرد˘ق˘م˘لا ة˘سشو˘سشغ˘م˘لا نو˘ت˘يز˘لا

 .ارتل03022
أأ.يئامهم

ةيموكحلأ تاضسضسؤوملأ فلتخمل ةيمضسر تأررحم خضسنتضسي

ترايتب ةيدهم يف «ازيفلا«بلط تافلم روزي سصخضشب ةحاطإلا
نمأا˘ب ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ةحاطإ’ا نم ،ترايتب ةيدهم ةرئاد
،ةنسس54 رمعلا نم غلبي سصخسشب

ةيمسسر تاررحم ريوزتب موقي ناك
ةيموكحلا تاسسسسؤوملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘بو

بل˘ط تا˘ف˘ل˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ليكو نم نذإا بجومبو.«ازيفلا»
،ةيدهم ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
يذلا ،ينعملا نكسسم سشيتفت مت

اهنم تا˘ف˘ل˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ر˘ث˘ع
ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا بل˘ط˘ب ة˘سصا˘خ تا˘ف˘ل˘م

’و اذه.ريوزتلاب ةسصاخ ةزهجأاو
ينعملا عم Óسصاوتم قيقحتلا لازي
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف
.هتيسضق يف رظنلل ةيروهمجلا

ب.دامع

ويزرأاب قبأوط3 وذ نكضسم مهتلي قيرح

نارهو يف كرتلا نيعب سسودرفلا ئطاضشب ةأارما ةثج لاضشتنا

دمحم ومح يديموكلأ نانفلأ خأأ نباب قلعتي رمأ’أ

ةباضصع دارفأا دي ىلع اضسنرفب ايليضسرم يف يرئازج باضش لتقم

رسصانع سسمأا لوأا ءاسسم لسشتنإا
ةيندملا ةيامحل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا
ةأارما ةثج ،نارهو يف كرتلا نيعل
نيب ة˘ق˘لا˘ع تنا˘ك ة˘ن˘سس05 غل˘ب˘ت
سسودر˘˘ف˘˘لا ئ˘˘طا˘˘˘سشب رو˘˘˘خ˘˘˘سصلا
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت (جÓ˘˘ب يدارا˘˘ب)
ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم
امك.ةيدلبلا تاذب «يمات ربجم»

ةيندملا ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت
با˘ك» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘˘ف
سسفن يف و˘يزرأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «نو˘برا˘ك
لخاد بسش قيرح لجأا نم ،ةي’ولا

قباوط3 ن˘˘م نو˘˘كت˘˘˘ي ن˘˘˘كسسم
ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا تم˘ت يذ˘لاو
ىلإا هراسشتنا عنم عم ،زيجو فرظ
م˘تو ،ةروا˘ج˘م˘لا ن˘كا˘سسم˘لا ة˘ي˘˘ق˘˘ب

ةيحسض ذاقنإا ةي˘ل˘م˘ع˘لا سسف˘ن لÓ˘خ
83 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم
يف قيسض نم يناعت تناك ةنسس
،ناخدلل اهقاسشنتسسا ةجيتن سسفنتلا

ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا اهل تمدق ثيح
ى˘˘˘لإا تلو˘˘˘حو نا˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
.ويزرأاب نقحملا ىفسشتسسم

ب.دلاخ

اذيملت11 سسمأا ةحيبسص سضرعت
دبع زونيع» ةيئادتبإا يف نوسسردي
،ةبانع ةيدلبب ةسشرفلا يداوب «زيزعلا
برسست بب˘سسب نا˘ي˘ث˘غ˘لاو ءا˘م˘غإÓ˘ل

ن˘م نو˘بر˘كلا د˘ي˘سسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ل
لبق نم مهلقن مت ثيح ،مسسقلا ةأافدم
ى˘لإا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
بط يف سصسصختملا ىفسشتسسملا

،جÓعلا يقلتل «زاريتناسس» لافطأ’ا
يقلت دعب اعيمج مهتلاح ترقتسسإا
.ةمزÓلا تافاعسسإ’ا

ب.Ëرك

ردحني يرئاز˘ج بر˘ت˘غ˘م ي˘ق˘ل
رمعلا نم غلبي نارهو ةي’و نم
هسضرعت دعب هعرسصم ،ةنسس54

ةباسصع دارفأا فرط نم تانعطل
قلعت˘يو ،ا˘سسنر˘ف˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘سسر˘م ي˘ف
ن˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ر˘˘˘مأ’ا

نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا خأا ن˘˘با˘˘ب تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
.دمحم ومح يديموكلا

ب.دلاخ

صضعب ىلع عÓطÓل عافدلأ ةئيه نم بلطب
ةيضضقلأ فلمب ةقلعتملأ قئاثولأ

هئانبأاو لماه ينغلا دبع ةمكاحم ليجأات
لبقملا سسرام11 ىلإا

يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م سسمأا تل˘˘جأا
دبع ةمكاحم ،ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا
قبسسأ’ا ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا
نيعباتملا هئانبأاو ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ءار˘˘ث˘˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا ا˘˘يا˘˘سضق ةد˘˘ع ي˘˘ف
،لاو˘˘˘مأ’ا سضي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ت ،سشحا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

11 ـلا خيرات ىلإا ،ذوفنلا لÓغتسساو
نم بل˘ط˘ب كلذو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘م
ىلع عÓطÓل نيمهتملا عافد ةئيه
فل˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا سضع˘ب
.ةيسضقلا

ة˘سسل˘ج˘لا سسف˘ن ي˘ف رر˘ق˘تو اذ˘˘ه
مسض ،ةماعلا ةبا˘ي˘ن˘لا ن˘م سسا˘م˘ت˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ل˘ما˘ه˘لا ة˘ي˘˘سضق
،دمحمأا يدي˘سس ة˘م˘كح˘م ىو˘ت˘سسم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كل˘˘تو
اهيف عباتي يّتلاو ،ايلعلا ةمكحملا

نيلوؤوسسملاو ءارزولا سضعب ةقفر
اقفو نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ق˘با˘سسلا
زا˘ي˘ت˘م’ا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإÓ˘˘ل

.يئاسضقلا
نو˘كل ن˘ي˘ف˘ل˘˘م˘˘لا م˘˘سض رر˘˘ق˘˘تو

يه تاماهت’او ةينعملا فارطأ’ا
سضيي˘ب˘ت˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ا˘ه˘سسف˘ن
لÓغتسساو ،سشحافلا ءارثلا ،لاومأ’ا
ق˘ئا˘ثو ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لاو ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا
،راقعلا بهنو ةينوناق ريغ قرطب
دجاوتي نيذلا نيلوؤوسسملا نيب نمو
ةمكح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ف˘ل˘م
،سسمأا مهؤواعدتسسا مت نيذلاو ايلعلا
كلاملا دبع ،قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا
ريزو ،نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ،لÓ˘سس
،ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ي˘˘لاو ،يÓ˘˘غ ى˘˘سسو˘˘˘مو
هعافد ةئيه تبلاط يذلا ،قباسسلا
ةيحسصلا هتلاحل ارظن هنع جارفإ’ا

سضفرلاب لبوق يذلا بلطلا وهو
.ةسسلجلا ةسسيئر فرط نم

ط.ةراضص

˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ت’ا ة˘˘˘فر˘˘˘غ سسمأا تل˘˘˘جأا
يف رظنلا ،رئازجلا ءاسضق سسلجمب
نهر دوجوملا ،يريدغ يلع فلم
ربمتبسس رهسش ذنم ،تقؤوملا سسبحلا
يرفيف62 مو˘ي ى˘˘لإا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
،ير˘يد˘غ ع˘˘با˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه.يراجلا
ةكراسشملاب قلعتت ىلوأ’ا نيتمهتب
تادنتسسمو ،تامولعم ميلسست يف

سسمت اهئÓمع وأا ةيبنجأا لود ىلإا
عا˘فد˘لا˘بو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قإ’ا˘˘ب
سساسسملاب ةسصاخ ةيناثلاو ،ينطولا
دسصق سشيج˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا حور˘لا˘ب
بقاعملا لعفلا وهو ،هب رارسضإ’ا

نو˘نا˘ق ن˘˘م57 ةدا˘م˘لا˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.تابوقعلا

ر.رجاه

،مد˘˘ق˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘˘م سسمأا ل˘˘˘ث˘˘˘م
ريدملا ،(ينامحر سسينأا) وعدملا
يسضاق مامأا ،راهنلا عمجمل ماعلا
دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

هعا˘م˘سسل ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ،سسيار
ته˘جو ةد˘يد˘ج م˘ه˘ت سصو˘سصخ˘˘ب
،ةيماظن ةئيه ةناهإاب قلعتت هيلإا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا
سصاخ ليجسست ثبو ،سصاخسشأÓل
مهت بناج ىلإا ،تارباخم طباسضب

.داسسفلاب قلعتت ىرخأا
عو˘ب˘سسأ’ا ر˘˘مأا د˘˘ق نا˘˘كو اذ˘˘ه

تاذب قيقحتلا يسضاق ،يسضاملا
،ينامحر سسينأا عاديإاب ةمكحملا
،ةعيلقلا نجسسب تقؤوملا سسبحلا
لوسصحلا مهت هل تهجو امدعب

،ةرر˘ب˘م ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع
ةيلام ةدسصرأا لÓغتسساو نيوكتو
.جراخلاب

ب.نيرضسن

64) ةأارماو لجر ناسصخسش يقل
بيسصأاو ،امهفتح (ةنسس37و ةنسس
ة˘توا˘ف˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب نور˘˘خآا31
ع˘قو رور˘م ثدا˘ح ر˘ثا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
قيرطلا روحم ىوتسسم ىلع سسمأا
طبارلا هئزج يف68 مقر ينطولا
يسساحو رجحوب مامح يتيدلب نيب
يف لثمت ،تنسشوميت ن˘ي˘ع˘ب ة˘ل˘غ˘لا
ةبكرمب ةيحاي˘سس ةرا˘ي˘سس ماد˘ط˘سصا
،زانيو ةبي˘ب˘ل تل˘ق˘ن˘تو اذ˘ه.ةيعفن
نا˘كم ى˘لإا ،تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ي˘لاو

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا اذ˘˘كو ،ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا
˘ما˘م˘ح˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘لا˘ح ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ،ر˘˘ج˘˘حو˘˘ب
نم.مهيلع نانئمط’او نيباسصملا

كرد˘لا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
اقيقحت ايميلقإا ةسصتخملا ينطولا
ثدا˘ح˘لا اذ˘ه تا˘سسبÓ˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل
ة˘م˘ئا˘ق ى˘˘لإا فا˘˘سضي يذ˘˘لا م˘˘ي˘˘لأ’ا

يتلا ةيرورملا رزاجملا نم ةليوط
.دÓبلا قرط فلتخم اهتفرع

ب.نيرضسن

ى˘˘ل˘˘ع سسمأا حا˘˘ب˘˘˘سص تل˘˘˘ج˘˘˘سس
ةي’وب ةقي˘قد33و8 ـلا ة˘عا˘˘سسلا

اهتدسش تغلب ةيسضرأا ةزه ،لجيج
،رت˘سشير م˘ل˘سس ى˘ل˘ع تا˘جرد6.3
نايب يف ءاج امل اقفو اهزكرم ددح

كل˘ف˘لا م˘ل˘ع ي˘ف ثح˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل
،ءايزيفويجلاو ةي˘كل˘ف˘لا ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو
‐لامسش تارتمولي˘ك6 دع˘ب ى˘ل˘ع
.ةناوعلا قرسش

ب.نيدلأ رون

صسمت ةيبنجأأ لود ىلإأ تامولعم ميلضست مهت هجأوي
صشيجلل ةيونعملأ حورلاب صساضسملأو ينطولأ عافدلاب

رظنلا لجؤوي رئازجلا ءاضضق سسلجم
يراجلا يرفيف62 ىلإا يريدغ فلم يف

ةناهإأ .. تأرابخم طباضضل ليجضست ثب مهت هل تهجو
صصاخضشأÓل ةضصاخلأ ةايحلاب صساضسملأو ةيماظن ةئيه

قيقحتلا يضضاق مامأا ينامحر سسينأا
سسيار دارم رئب ةمكحمب

مأدطضصأ يف نيرخآأ31 ةباضصإأو نيضصخضش كÓه
تنضشوميت نيعب نيتبكرم

انتاقرطب ديدج ةيرورم ةرزجم

ةيدام وأأ ةيرضشب رئاضسخ ةيأأ فلخت مل
لجيجب6.3 ةدضشب ةيضضرأا ةزه

يلأوتلأ ىلع رايضسلأ قيرطلأو «2كأرطانوضس» يتيضضق يف ةمهت41 امهقحÓت

ايلعلا ةمكحملا ىلع لوغ رامعو ليلخ بيكضش افلم ةلاحإا

ر.رجاه

ىلع ،قبضسأ’أ ةيمومعلأ لاغضشأ’أ ريزو ،لوغ رامعو ،قبضسأ’أ مجانملأو ةقاطلأ ريزو ،ليلخ بيكضش نم لك افلم ليحأأ
.يلأوتلأ ىلع ،رايضسلأ قيرطلأو ،«2كأرطانوضس» داضسف يتيضضق ةجلاعم راطإأ يف ،ايلعلأ ةمكحملأ ىدل ققحملأ راضشتضسملأ

ةدام نم انط85 نم رثكأأ طبضض
نأرهوب ةأابعملأ ريغ «ةمضشلأ»

رمخ ةروراق0301 زجح
ةفلجلا يف نيريبلا ةيدلبب

ةطرضشلأ ةقرف رضصانع تزجح
يف نيريبلأ ةرئأد نمأاب ةيئاضضقلأ

نم ةدحو0301 ،ةفلجلأ ةي’و
ةيلمع يف ،ةيلوحكلأ تابورضشملأ

ةدكؤوم تامولعمل ًأدانتضسأ تمت
اهدافم ،ةقرفلأ تأذ اهيلع تلضصحت
هنكضسمل صصاخضشأ’أ دحأأ لÓغتضسأ
دعبو ،ةضصخر نود رومخلأ عيبل
يف قيقحتلأ تأءأرجإأ ءافيتضسأ
مامأأ هيف هبتضشملأ مدق ،ةيضضقلأ

نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
بجومبو ،ىرخأأ ةهج نم.ةراضسو
رضصانع فقوأأ ،صشيتفتلاب رمأأ
ةعومجملل ينطولأ كردلأ
أوزجحو اضصخضش ،نأرهول ةيميلقإ’أ

عقأولأ هعدوتضسم ىوتضسم ىلع
لكضشب أايهم ناك ةيناضسلأ ةيدلبب
غبت عنضصل تاضشرو لكضش ىلع يرضس
،لقن ةبرع ،تانحاضش3 ،«ةمضشلأ»
ةدام نم أراطنق61 ىلإأ ةفاضضإأ
ةبلع5432و ،ةأابعملأ ريغ «ةمضشلأ»
ةعانضصب صصاخ داتع أذكو ،فيلغت
تضضفأأو ،ةداملأ هذه ةئبعتو
رخآأ عدوتضسم فضشك ىلإأ تايرحتلأ

ةيدلبب عقي مهتملأ صسفنل كلم
انط251 ىلع هيف رثع ،ةمركلأ

7و انط85و ،«ةمضشلأ» نم غلك02و
ريغ «ةمضشلأ» نم غلك02و ريطانق
ةبلع0591 نع Óضضف ،ةأابعملأ
صصاخ داتع ىلإأ ةفاضضإأ ،ةئبعتلل
.ةداملأ هذه ةئبعتو ةعانضصب
ينطولأ كردلأ رضصانع فقوأأ امك
46 غلبي اضصخضش ،ةي’ولأ صسفنب
نئاكلأ هعدوتضسمب أوزجح ،ةنضس
يف ايرضس أايهملأو ،ةيناضسلأ ةقطنمب
،غبتلأ ةدام ةعانضصل ةضشرو لكضش
040.684 ىلع يوتحت ةبلع8012
«ةمضشلأ» ىلع يوتحي أدلقم اضسيك
ىلإأ ةفاضضإأ ،ةفلتخم تامÓع لمحي

هذه ةئبعتو ةعانضصب صصاخ داتع
،ةنيطنضسق ةنيدمبو.ةداملأ

ةعومجملأ رضصانع نكمت
نم ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ

قيرطلأ ىوتضسم ىلع فيقوت
ديدحتلابو برغ-قرضش رايضسلأ

نم غلبي اضصخضش ةرامضس نيع ةيدلبب
يف ةبأزعب نطقي ةنضس34 رمعلأ
051 هتبكرمب لقي ناك ،ةدكيكضس

نم اضسيك05211و رئاجضس ةبلع
وأأ يراجت لجضس نود «ةمضشلأ»
فقوأأ ،رخآأ قايضس يفو.ةروتاف
ةيميلقإ’أ ةعومجملأ رضصانع

،ىلفدلأ نيعل ينطولأ كردلل
مائولأ يح يلاعأاب ةيرود لÓخ

غلبي اضصخضش ،ةنايلم صسيمخ ةيدلب
023 هتزوحب ةنضس73 رمعلأ نم
ـب ردقي يلام غلبمو ،اضسولهم اضصرق
هذه عيب ليخأدم نم جد052.17
.مومضسلأ

غ.نميأأ / قأرز دامع / صش.رثوك
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ةيكريمأ’ا ةطخلاب ىمسسي ام نا
ىر˘ب˘ك ةر˘ماؤو˘م ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا˘ب ي˘هو
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘سشلا ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف ة˘ت˘با˘ث˘لا ه˘قو˘ق˘حو
نم رثكأا ىلع اهلمجم يف توتحا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ما˘˘كحأ’ قر˘˘˘خ003
تا˘˘قور˘˘خ˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
تا˘قور˘خ˘لا ن˘ع اد˘ع ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ةزغ عاطقو ةدايسسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

داسصتق’او ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لاو
«ق˘˘ئا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘قرو» تقر˘˘˘ط˘˘˘تو
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘ع ةردا˘˘سصلا
تا˘قور˘خ˘لا كل˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نإاف سسدقلا ةيسضق لوح ةسصاخو
عيمج تفلاخ ةي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘ط˘خ˘لا
ةيعمجلاو نمأ’ا سسلجم تارارق
يتلاو ةدحتملا ممأÓل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ًارارق02 لداعي ام اهلمجم يف
ًاءزج ى˘ل˘ع02 ةط˘خ˘لا تو˘ت˘حاو
06 و˘˘ح˘˘ن ع˘˘ير˘˘سشت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لوا˘˘ح
ًا˘ق˘فو ة˘ي˘لود ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
’ يتلاو ةدحتملا ممأ’ا تارارقل
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسب فر˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت

. سسدقلا ىلع يليئارسس’ا
طسشنلا يني˘ط˘سسل˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘لا نا

يف م˘ها˘سس ج˘ه˘ن˘م˘م˘لاو ع˘ير˘سسلاو
ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘سصلا تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت ءاو˘˘˘ت˘˘˘حا
يلودلا ديعسصلا ىلع ةهوبسشملا

يبرعلا فقوملا يلع اهتايعادتو
ماما فوقولل ةيبرعلا لودلا عفدو
يفو اه˘سضفر ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
اسضيا عانقلا فسشك هسسفن تقولا

لود˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ع
اهنواعت تدبا يت˘لاو ة˘لذا˘خ˘ت˘م˘لا

قوقحلا باسسح ىلع لÓتح’ا عم
.  ينيطسسلفلا بعسشلل ةيخيراتلا
نا˘ك ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا نا

يلع امسساحو ا˘ح˘ير˘سصو ا˘ح˘سضاو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ةد˘˘ع˘˘سص’ا ة˘˘فا˘˘ك
ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص ةهجاومب

ر˘ير˘˘م˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نا ن˘˘كم˘˘ي ’ ثي˘˘ح
قوقح نم سصقتنت يتلا ةقفسصلا
يف مهسست راكفا قيوسستو انبعسش
ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا سضر’ا ة˘˘قر˘˘سس
دوم˘ح˘م سسي˘ئر˘لا ف˘قاو˘م تنا˘كو
ن˘ع ةر˘˘ب˘˘ع˘˘مو ة˘˘ح˘˘سضاو سسا˘˘ب˘˘ع

بع˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت
ن˘كا˘ما ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تايدح˘ت˘لا ل˘ك ته˘جاوو هد˘جاو˘ت
بع˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تسضر˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةلداعلا ه˘ت˘ي˘سضقو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

اذ˘˘˘هو ي˘˘˘لود˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘˘لا نأاو
ينيطسسلفلا بعسشلا عم نماسضتلا

ردسصتتل نيطسسلف ةناكم ةداعإاو
ريثأات هل نوكيسس يلودلا لمعلا
قلعتي امب يميلقا فقوم ءانب يف
فقومب جورخ˘ل˘ل نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصب

ةهجاوم هاجت دحوم يلود يبرع
ةقفسص اهتسضرف يت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع بمار˘ت ةر˘˘ماؤو˘˘مو
ة˘ل˘˘با˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
.  فرسصتلل
ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا نا

ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لاو
تناك يندر’ا فقوملا اهردسصت
قلعتي امب ةمسساحو ةيدج فقاوم
عافدلاو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا˘ب

خ˘يرا˘ت˘لا بت˘كي˘سسو سسد˘ق˘˘لا ن˘˘ع
ف˘قاو˘م˘لا كل˘ت رو˘ن ن˘م فور˘ح˘ب

هللا دبع كلملا ةلÓج اهادبا يتلا
سسد˘ق˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ها˘˘ج˘˘ت ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

تا˘˘˘سسد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لاو
قلعتي امب ةيحسسملاو ةيمÓسس’ا
دتمت يتلا ةيندر’ا اياسصولا يف
ا˘ه˘ثراو˘ت˘ي˘ل ل˘ي˘ج ي˘لا ل˘˘ي˘˘ج ن˘˘م
قوقحلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو لا˘ي˘ج’ا
ةيامح يف ليسص’ا قحلاو ةتباثلا
ل˘م˘ع˘لاو ا˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لاو سسد˘ق˘لا

لما˘سشو لدا˘ع مÓ˘سس ة˘ما˘قا ى˘ل˘ع
رابتع’ا نيعب ذخأاي ةقطنملا يف
بع˘سشل˘ل ة˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
نإاو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
يتلاو ةنلعملا ةيبر˘ع˘لا ف˘قاو˘م˘لا

تنا˘ك تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘˘ع تجر˘˘خ
ينيطسسلفلا دهجلل ةديفمو ةمهم
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص طا˘ق˘سسإ’ ي˘مار˘لا

اهيلع ءانبلا متي نا بجي يتلاو
دو˘ه˘ج˘لا ة˘ل˘سصاو˘مو ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘تو
ةلماسش ةيبرع ةيجتارتسسا عسضول
ةرورسضو نرقلا ةقفسص ةهجاومل

هدوقت مÓسسلل يلود رمتؤوم دقع
ىر˘خا لودو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا

ةيعرسشلاو نوناقلا ة˘ي˘سضرا ى˘ل˘ع
ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح Ó˘يد˘ب نو˘كي˘ل ة˘ي˘لود˘˘لا

ةيداحأا ةيكريمأ’ا ططخلل اداجو
نرقلا ة˘ق˘ف˘سص عور˘سشمو بنا˘ج˘لا
. ةلسشافلا
ة˘ي˘بر˘˘ع ة˘˘ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘سسا ع˘˘سضو نا
لبق نم اهيلع عي˘قو˘ت˘لاو ة˘ل˘ما˘سش
ةو˘ط˘خ ل˘كسشت ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا

يبرعلا فقو˘م˘لا تي˘ب˘ث˘ت˘ل ة˘م˘ه˘م
ةيامح لفكت هددحم طاقن عسضوو
ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
تايولوا ددحتو ةتباثلا ةيخيراتلا
عورسشم يأا هاجت يبرعلا فقوملا
ا˘ه˘تد˘عا˘ق نو˘كت تبا˘ث˘لا مÓ˘سسل˘ل
ةقيثولاو ةيبرعلا مÓسسلا ةردابم
يبرعلا عا˘م˘جإ’ا˘ب ترد˘سص ي˘ت˘لا

ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا ءارزو عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘ع
فقوملا ريوطتب حمسستو برعلا
دي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ل˘ما˘سشلا ي˘بر˘ع˘لا
ل˘فا˘ح˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ي˘˘لود˘˘لا
ل˘فا˘ح˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ي˘لود ف˘قو˘˘م د˘˘سشح˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

. نرقلا ةقفسصل سضفار

نرقلا ةقفضص ةهجاومل ةلماضش ةيبرع ةيجيتارتضسا
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بتاكلا ةفرع˘م ي˘ند˘سشت ا˘م ار˘ي˘ث˘ك
ًا˘˘قو˘˘سسم ي˘˘سسف˘˘˘ن د˘˘˘جأا ،ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا
ةعباتمو هبتك ةءارقب ،هيلإا فرعتلل
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا هرا˘˘˘ب˘˘˘خأا
م˘˘˘سسا˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘˘سسأ’ا ،سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا

،ر˘ي˘سسأا بتا˘ك لوأا نا˘ك ي˘ج˘قد˘ن˘˘خ
تفّر˘ع˘ت نا˘ب˘سضق˘لا ف˘˘ل˘˘خ سضبر˘˘ي

دقف ،فسسوي هيخأا قيرط نع هيلع
ةبتكملا ىلع ددرتأا ام اريثك تنك
ّدجتسسي ام ىلع لوسصحلل ةيبعسشلا

،اننيب ةقÓع تدطوتف ،بتكلا نم
ام يننأا ’إا ،كلذ دعب ترتف نإاو
مسساب ري˘سسأ’ا م˘لا˘ع˘ب ا˘فو˘غ˘سش تلز
سسوقط» :هيناويد تأارقف يجقدنخ
ةديسصق سسا˘ف˘نأا»و ،«ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا
لوأ’ا ناويدلا نع تبتكو ،«ةيليل
هنيح يف ترسشن ،ةيل˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘لا˘ق˘م
ناويدلا امأا ،فحسصلا نم ريثك يف
،هنع ةباتكلل ع˘ج˘سشتأا م˘ل˘ف ي˘نا˘ث˘لا

ىوتسسم لقأا هتدجو يننأ’ ،امبر
مسسابل تأارق مث .ةينفلا ةيحانلا نم
ةر˘ي˘سس ‐ة˘يا˘ف˘˘كلا كسسم» ه˘˘ت˘˘ياور
تعجسشتو ،«ةرح˘لا لÓ˘ظ˘لا ةد˘ي˘سس
،نيلاقم اهنع تب˘ت˘كو ،ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ل
امأا ،اعسساو اراسشتنا امهدحأا رسشتنا
يف ’إا ر˘سشن˘ي م˘ل˘ف ي˘نا˘ث˘لا لا˘ق˘م˘لا

در˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ح˘˘˘مÓ˘˘˘م» ي˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘ك
،«ةياورلا ي˘ف تاءار˘ق ‐ر˘سصا˘ع˘م˘لا

تدقع يتلا ةودنلا يف ُتكراسشو
نم رثكأا لبق ةيدلبلا ةبتكم يف
جاحلا ،هدلاو روسضحب ماوعأا ةثÓث

هتياور تأارق مث .هللا همحر ،حلاسص
ا˘ه˘ن˘ع تب˘ت˘كو «ة˘لز˘˘ع˘˘لا سسجر˘˘ن»
ثÓث ذ˘ن˘م تع˘ل˘طاو ،’ا˘ق˘م ا˘سضيأا
مسسابل ةياور ةدوسسم ىلع تاونسس
،«يمأا اهنأاك» ناونعب اهرسشن رخأات

ةيبرع رسشن راد نأا ًارخؤوم تملع
تلسصح اري˘خأاو ،ا˘هر˘سشن˘ل د˘ع˘ت˘سست

،«نيدلا ردب فوسسخ» هتياور ىلع
بتك ام لك تأارق دق نوكأا كلذبو
فوسسخ» ،ةريخأ’ا هتياور ادع مسساب
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو .«ن˘˘˘يد˘˘˘لا رد˘˘˘ب
يعادبإ’ا مسساب ملاع نم بارتق’ا
ي˘بدأ’ا م˘سسا˘ب م˘لا˘ع نأا ي˘ل ن˘ي˘ب˘ت˘ي

ام ة˘ير˘ق˘ب˘ع˘لا ن˘م ه˘ي˘فو ،ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘م˘سصب اذ ا˘ب˘تا˘ك نو˘كي˘˘ل ه˘˘ل˘˘هؤو˘˘ي

بدأ’ا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
لكسشب ىرسسأ’ا بدأاو ينيطسسلفلا

.سصاخ
فرعتلل ةليم˘ج˘لا فد˘سصلا ا˘ندو˘ق˘ت
وهو يدابع ن˘سسح ي˘ما˘ح˘م˘لا ى˘لإا

،اعي˘م˘ج ىر˘سسأ’ا با˘ّت˘كلا ق˘يد˘سص
م˘ت˘ه˘يو ،م˘هروز˘يو م˘ه˘ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ي
امب مهدوزيو مهنع بتكيو مهنأاسشل
ل˘سصو˘ي˘ف ،بت˘˘ك ن˘˘م ه˘˘نو˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ي
،سسدقملا ةفاقثلا طابرب ،نيملاعلا

ن˘˘ي˘˘بو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل لوأا نو˘˘˘كيو
ة˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘سسح ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأ’ا
نسسح ذا˘ت˘سسأ’ا كرا˘سشي .ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
ىرسسأ’ا باتكلا بدأا لوح ةودنب
يف ميقأا يذلا باتكلا سضرعم يف
،ي˘سضا˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف سسل˘˘با˘˘ن
ريسسأ’ا بتاكلا ثيدحلاب سصخيو
.يجقدنخ مسساب
ع˘م ة˘ل˘ي˘م˘˘ج˘˘لا فد˘˘سصلا ى˘˘لاو˘˘ت˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘تأا˘˘ف ن˘˘سسح ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا
،سشينح وبأا ليمك ريسسأ’ا بتاكلا
،«ما˘˘ير˘˘م /م˘˘ير˘˘م» ه˘˘ت˘˘ياور أار˘˘قأا˘˘ف
د˘قو ،ت’ا˘ق˘م ع˘برأا ا˘ه˘ن˘ع بت˘كأاو
هتافلؤوم لك لامك هوخأا يل رفو
ميقأا ا˘مد˘ن˘عو ،كلذ˘ك ة˘عو˘ب˘ط˘م˘لا

ىلوتو يم˘لا˘ع˘لا ر˘ع˘سشلا نا˘جر˘ه˘م
دئار بتا˘كلا ي˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ا˘ن˘ق˘يد˘سص
ةظفاحم يف هل قيسسنتلا يراوحلا
ةكراسشم ىلع اّرسصم تنك ،سسلبان
ةديسصقب سشينح وبأا ليمك ريسسأ’ا
نمو .لامك هوخأا هنع ةباين اهاقلأا

ن˘سسح ي˘ما˘ح˘م˘لا ق˘يد˘سصلا لÓ˘˘خ
ءاقدسصأا ليمكو انأا حبسصن يدابع
ل˘˘خاد ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ي˘˘˘ب ل˘˘˘سصت˘˘˘ي
،يرود لكسشبو ايعوبسسأا ،لقتعملا

ةرم ولو هد˘عو˘م ن˘ع ع˘ط˘ق˘ن˘ي م˘لو
،نآ’ا ىتحو لاسصتا لوأا ذنم ةدحاو
هبتكي ام لوح اننيب ثيدحلا رودي
،بتك نم هؤورقي امو ،ت’اقم نم
باتك ىلع هفرعأا نأا ينم بلطيو
ا˘ب˘ت˘ك م˘ه˘ل أار˘ق د˘ق نا˘ك تا˘ب˘تا˘كو
م˘ه˘ن˘ع ع˘م˘سس وأا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لا ل˘˘خاد

ماقرأاب هدوزأاف ،مهيلإا فرعتلا بحأاو
لسصاوت دقل لعفلابو ،م˘ه˘تا˘نو˘ف˘ل˘ت
جراخ با˘ت˘كلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘م
نم ةّوك هل حتفن انك اننأاك .نجسسلا
قثوي امدنع يردن ’ نحنو لمأا

.لقتعملا جراخ ءابدأ’اب هتÓسص
ناك يذلا ثلاثلا ريسسأ’ا بتاكلا
رماسس وه ،ام ة˘قÓ˘ع ه˘ن˘ي˘بو ي˘ن˘ي˘ب
بتا˘˘كلا اذ˘˘ه ة˘˘سصقو ،مور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
فرعتأا ذإا ،امامت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘سسأ’ا

رسشنلل قابط راد لÓخ نم هيلع
ي˘ن˘˘م بل˘˘ط ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لاو
بتكأا نأا يوارسسع قراط بتاكلا

،«ا˘م˘ل˘ح سسي˘ل» ر˘ما˘˘سس ة˘˘ياور ن˘˘ع
نكت مل ،رادلا تارادسصإا نم يهو
ي˘ه˘ت˘سشي ا˘م رد˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
هلعج ام ،يوارسسع قراط بتاكلا
،ا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ار˘ي˘˘سسف˘˘ت ر˘˘مأ’ا ر˘˘سسف˘˘ي
رماسس ريسسأ’ا دسض بتكأا يننأاكو
راد يه يتلا رسشنلا راد دسض وأا
ىنعملا نم ىنعمب ينسصخت رسشن

ذإا ،يوارسسع قراط .أا يأار ىلع
.«ءاثرلا هبسشي ام» ناويد يل ترسشن

ينم هف˘قو˘م قرا˘ط ذا˘ت˘سسأÓ˘ل نا˘ك
نكلو ،رمأ’ا ىهتناو ،ةباتكلا نمو
،دحلا اذه د˘ن˘ع د˘ه˘سشم˘لا ه˘ت˘ن˘ي م˘ل
ا˘ن˘ق˘يد˘سص ن˘م تر˘سسف˘ت˘سسا ا˘˘م˘˘نإاو
رظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘ع ن˘سسح ي˘ما˘ح˘م˘لا
نع هتبت˘ك ا˘م˘ي˘ف مور˘ح˘م˘لا ر˘ما˘سس
ر˘˘مأ’ا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م تم˘˘تو ،ه˘˘ت˘˘ياور
قيدسصلا ينعلطي مل نإاو ،امهنيب

يننأا ’إا ليسصافتلا لك ىلع نسسح
ابسضاغ نكي مل رماسس نأا تمهف
ةقيرطلاب هنع يت˘با˘ت˘ك ن˘مو ي˘ن˘م
.اهيف تبتك يتلا
نسسح ذاتسسأ’ا تارايز ينتدافأا دقل
ينلسصويف ،اريثك باتكلا ىرسسأÓل
ثدحتيف ،رباج مثيه بتاكلا ىلإا

أارقي ناك هنأا ينربخيو ،ايفتاه يعم
لاز ام هنأاو ،سسدقلا ةديرج يف يل
فرعتلل هعفد ام بتكأا امب ابجعم
،اريثك مثيه لاسصتاب تدعسس .ّيلع
ن˘˘ْسس˘˘ُح ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘سسح .أا تر˘˘كسشو
ديدج بتاكل ينلسصوأا نأاب هعينسص

نأا مثيه يندعي .ىرسسأ’ا انباّتك نم
ه˘تا˘ف˘˘لؤو˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ن˘˘ل˘˘سصت
ةدودعم مايأا ’إا يه امو ،ةسسمخلا

:ي˘˘هو بت˘˘ك ة˘˘سسم˘˘خ ي˘˘ن˘˘ل˘˘˘سصتو
سسر˘ع˘لا» ة˘ي˘سصسصق˘لا ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م
«ةد˘ي˘ه˘سشلا» ها˘˘ت˘˘ياورو ،«سضي˘˘بأ’ا

ها˘˘˘˘ناو˘˘˘˘يدو ،«2751 ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسأ’ا»و
«بح˘˘لاو بر˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف تار˘˘˘فز»
.يناثلاو لوأ’ا هيئزجب
ةسصاخو ،ىرسسأ’ا ء’ؤوه لكسش دقل
تاذ ةلا˘ح ،م˘ث˘ي˘هو ل˘ي˘م˘كو م˘سسا˘ب

بدأ’ا ي˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘˘˘سصخ
يف مهسسارغنا ودبي ذإا ،ينيطسسلفلا

،اد˘ج ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كسشب ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ّم˘˘ه
لعفب ناج˘سسلا نو˘موا˘ق˘ي م˘ه˘نأا˘كو
ير˘يز˘غ م˘هد˘˘ج˘˘ت اذ˘˘لو ،ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
ّرسصي يذلا ليمك ةسصاخو ،جاتنإ’ا

لاغ˘ت˘سش’او ا˘ي˘مو˘ي ة˘با˘ت˘كلا ى˘ل˘ع
،ا˘ي˘مو˘ي ي˘ئاور˘لا ه˘عور˘سشم ى˘˘ل˘˘ع
نجسسلا ى˘ط˘خ˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ر˘سصيو
.ةسصرفلا هل تحنسس املك هراوسسأاو
با˘ت˘كلا ىر˘˘سسأ’ا ء’ؤو˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ك
اد˘يد˘ج او˘مد˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع نوّر˘˘سصي
نوسصرحيو ،بدأا نم نوبتكي اميف
اوئكتي مل˘ف ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةدو˘ج˘لا ى˘ل˘ع
او˘سضو˘ع˘ي˘ل ىر˘سسأا م˘ه˘نو˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
م˘هد˘ج˘ت ل˘ب ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

با˘ت˘كلا ه˘ي˘ف ع˘ق˘ي ا˘م ن˘ي˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘م
ةر˘سشا˘ب˘م ن˘م ةدا˘ع نو˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا

’ مهنإا .ةيسضقلا توسص عافتراو
ليبسس يف تاي˘لا˘م˘ج˘لا˘ب نو˘ح˘سضي
د˘ق˘ف ؛عو˘سضو˘م˘لا ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا

خانم نع ايلك دعتبي امسساب تدجو
يذ˘لا ل˘ي˘م˘ك كلذ˘كو ،لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا

يدقنلاو ي˘سسا˘ي˘سسلا لا˘ق˘م˘لا بت˘ك
وحن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ع˘سشلا ةد˘ي˘سصق˘لاو
.ةفسسلفلا ىحنم
عوسضوم نأا ودبيف رماسسو مثيه امأا
،امهتاباتك نم ازيح ذخأاي نجسسلا

نيوانع نم ودبي امك ،اريبك ازيحو
،رماسس ةياورو ةسسمخلا مثيه بتك
نع ربعي مثيه نأا نم مغرلا ىلع
بتكلا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
ة˘ياور˘لا ن˘ف ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

بيلاسسأا ملعت يف بغريو ،اهدقنو
ن˘ع لأا˘˘سسيو .ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘ياور˘˘لا

عم هل اهري˘فو˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
.تارايزلا ديعاوم يف هيوذ
ن˘ع ه˘ت˘ب˘ت˘ك ا˘م ل˘ك كلذ ن˘˘كي م˘˘ل
تببحأا يننكلو ،ىرسسأ’ا باتكلا
ء’ؤو˘ه˘ب ي˘ت˘قÓ˘ع ن˘ع ثد˘˘ح˘˘تأا نأا
تأاسشن مهب يتقÓع نأ’ ؛ةعبرأ’ا

تأار˘قو ،تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ل˘˘خاد م˘˘هو
مثيه اد˘ع ،م˘ه˘ن˘ع تب˘ت˘كو م˘ه˘ب˘ت˘ك
نينث’ا موي هبتك ينتلسصو يذلا
م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ف كلذ˘˘˘˘˘˘ل ،(0202‐2‐71)
،ءا˘قد˘˘سصأا با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ا˘قاذ˘م م˘ه˘ع˘م ي˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع بسست˘˘كت

ارختفمو ازتع˘م ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ،ا˘سصا˘خ
ا˘ي˘نا˘ثو ،’وأا ن˘ي˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ب

˘ما˘˘كحأÓ˘˘ل نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي ىر˘˘سسأا˘˘ك
باتكك ا˘ث˘لا˘ثو ،ةد˘بؤو˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا
امغر ةباتكلا لعف ىلع نورسصي

 .فورظلا ةوسسق نع
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ثو ’وأا بي˘˘تر˘˘ت نود ا˘˘م˘˘برو
م˘ه˘ت˘ع˘ن˘سص با˘ت˘˘ك م˘˘ه˘˘ف ،ا˘˘ث˘˘لا˘˘ثو
اهل ةسصاخ ةلاح او˘نا˘كف ،ة˘بر˘ج˘ت˘لا

د˘ه˘سشم˘لا ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘لا ا˘˘هرو˘˘سضح
ىلع بجيو ،ينيطسسلفلا يفاقثلا
م˘ه˘م˘ير˘كت ي˘م˘سسر˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

مهبدأاب فيرع˘ت˘لاو م˘ه˘ب ما˘م˘ت˘ه’او
ايوبرتو ايمÓعإا عسساو قاطن ىلع
يعمتجم ىوتسسم ىلعو ،ايفاقثو
ةماقإاو تار˘م˘تؤو˘مو تاود˘ن د˘ق˘ع˘ب
مهلعجو ،مهب فيرعتلل تاناجرهم
قناعت˘ل ن˘ج˘سسلا ة˘م˘ت˘ع نو˘ط˘خ˘ت˘ي

ولو ،ة˘ير˘ح˘لا تاءا˘سضف م˘ه˘تا˘م˘ل˘ك
سسسسؤوي يذلا يزاجم˘لا ى˘ن˘ع˘م˘لا˘ب
،لعفلاب اهققح˘تو ة˘ير˘ح˘لا دو˘جو˘ل
لك ةمهم اهنإا .طقف ةوقلاب سسيلو
ة˘ي˘بز˘ح˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلاو
ةرازو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا رو˘ح˘م˘ت˘ت˘ل˘˘ف
تايدتنملاو باتكلا داحتاو ةفاقثلا

ةممسصم نوكتل ،ةيفاقثلا زكارملاو
ء’ؤو˘ه بت˘˘ك ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةءا˘˘سضإÓ˘˘ل
نمسض ،كسش Óب مهريغو ،ةعبرأ’ا

.ةسسوردمو ةحسضاو لمع ةطخ

ةباتكلا ةبرجت لمأات يف

باّتكلا نم ىرضسألا يئاقدضصأا نع ءيضش

07



يلحم 2762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج62ـل قفاوملا0202 يرفيف02سسيمخلا

mahali@essalamonline.com

08
ةي’ولاب ةصضايرلاو بابصشلا ريدم ليحرب بلاطم

لخدتلا يلاولاو ةضضايرلا ريزو دضشانت تايعمج
راردأاب ةيضضايرلاو ةيبابضشلا عيراضشملا ميلضستل

رياربف ةرود لوخدل ابصسحت
ديزأا سصضصخت تليضسمضسيتب نيوكتلا ةيريدم

 ديدج يجوغاديب بضصنم032.3 نم

راردأا يلاوو يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلاو بابصشلا ريزو تاراطإاو يواهلا بابصشلاو تايعمجلا نم ديدعلا تدصشان
سضرع يف احصضاو تاب يذلا يبلصسلا رييصستلا نم عاطقلا ريهطتل لخدتلا ةرورصضب ،يبرعلا لولهب ديدجلا

.طقف ةهجاولا عيراصشم

نيوكتلا ة˘ير˘يد˘م تسصسصخ
ةي’ول نيينه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
يجوغاديب بسصن˘م032.3
ةرود لوخدل ا˘ب˘سسح˘ت د˘يد˘ج
ريدم هب دافأا امبسسح ،رياربف
د˘˘لا˘˘خ ح˘˘˘سضوأاو.عاطقلا
ريفوت مت دق هنأاب يبورخلب
ن˘˘˘م˘˘˘سض بسصن˘˘˘˘م529
نع559و يماقإ’ا نيوكتلا

بسصنم05و نيهمتلا قيرط
قيرط نع نيوكتلا راطإا يف
بسصنم031و ر˘با˘˘ع˘˘م˘˘لا

و ةيئاسسملا سسوردلل هجوم
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف بسصن˘˘˘˘م58
.تايقافت’ا نمسض نيوكتلا

013 ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت رر˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةأار˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل بسصن˘˘˘م
035و تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘˘لا

نم˘سض ي˘جو˘غاد˘ي˘ب بسصن˘م
يلوأ’ا يل˘ي˘هأا˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لا
بسصنم02 ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ةدا˘˘عإا تا˘˘سسسسؤو˘˘م ء’ز˘˘˘ن˘˘˘ل
بسصنم522و ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

.يفيرلا طسسولاب سصاخ
نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا سسف˘ن زر˘بأاو
لبقم˘لا ي˘ن˘يو˘كت˘لا لو˘خد˘لا
ة˘˘˘ت˘˘˘سس ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشي˘˘˘˘سس
قلع˘ت˘ت ةد˘يد˘ج تا˘سصسصخ˘ت

ممسصم»و «لويخلا ةيبرت»ب
بي˘˘˘كر˘˘˘ت»و «ن˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘سسب˘˘˘˘لا

«يسضايرلا بسشعلا ةنايسصو
«يمجنملا نمأ’او ةياقولا»و
لÓ˘غ˘ت˘سسا تا˘ي˘لآا ق˘˘ئا˘˘سس»و
ل˘˘ي˘˘سصف˘˘ت˘˘لا»و «م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
هذ˘ه ح˘ت˘ف م˘˘تو.«يعانسصلا
لم˘ع ن˘م˘سض تا˘سصسصخ˘ت˘لا
ةكارسشلل يئ’و˘لا سسل˘ج˘م˘لا

ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م م˘˘˘˘سضي يذ˘˘˘˘لا
دد˘˘ح يذ˘˘لاو تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ل˘غ˘سشلا قو˘سس تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءانبلا رارغ ىلع ةيكيمانيد
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’او
تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لاو
ة˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

.ةحايسسلاو ةقاطلاو
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ج˘˘مر˘˘˘بو
ةبسسانمب نيينهملا ميلعتلاو
˘˘مار˘˘بإا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا

عم تايقافت’ا نم عومجم
ى˘ل˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
با˘˘ب˘˘سشلاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا رار˘˘غ
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلاو ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لاو
.مجانملاو ةعانسصلاو
ل˘ب˘ق˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘تو
ذنم عاطقلا ةيريدم تعرسش
يسضاملا ريا˘ن˘ي ر˘ه˘سش ة˘ياد˘ب
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
ل˘م˘سشي ف˘ث˘كم ي˘سسي˘سسح˘˘ت

ةيمÓعإا لفاوق تاءاقل دقع
ة˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م باو˘˘˘˘˘˘بأاو
ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سشلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ميدق˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
زار˘˘˘˘˘بإ’ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاذإا سصسصح
.ةي’ولاب عاطقلا تادجتسسم
ة˘˘ي’و ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
زكارم01 ىلع تليسسمسسيت
نيهمتلاو ينهملا نيو˘كت˘ل˘ل
،سصسصختم ي˘ن˘طو د˘ه˘ع˘مو
هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست ثي˘˘˘˘˘ح
يلاوح ’ام˘جإا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

نوعزوت˘ي سصبر˘ت˘م ف’آا6
.ةينهم ةبعسش02ربع

ك.لامك

يراجلا رهصشلا نم لوأ’ا عوبصسأ’ا ذنم اهيف عرُصش
 ةفضصرألا ريرحتل ةلمح

ةفلجلاب ةيزاوملا ةراجتلا نم
ح˘لا˘سصم ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه ن˘˘سشت
ةيلحملا تاعامجلاو نمأ’ا
ة˘ل˘م˘ح ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘سساو
ريرحتو ةيوسضوفلا ةراجتلا
ري˘غ ة˘عا˘ب˘لا ن˘م ة˘ف˘سصرأ’ا
نم ملع امبسسح ،نييعرسشلا

.ةي’ولا حلاسصم
ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه تسسمو
عو˘ب˘سسأ’ا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف عر˘سش
يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘˘م لوأ’ا
د˘˘يد˘˘ع،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
رارغ ىلع ءادوسسلا طاقنلا

ثيح ةفلجلا ةنيدم طسسو
ت’واطلا تارسشع ةلازإا مت
ة˘˘ف˘˘سصرأا ي˘˘ف ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشتو عراو˘˘سشلا

 .ةراملا ىلع
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل سسي˘˘˘˘˘ئر بسسحو
ةيدلبب ري˘م˘ع˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
نإاف،دمحم ودج نب ،ةفلجلا

هن˘م˘ث يذ˘لا ‐‐ د˘ه˘ج˘لا اذ˘ه
ةريب˘ك ة˘جرد˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ىلإا نكم ‐‐ هب مايقلا ءانثأا

ة˘˘لازإا ن˘˘م» مو˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ت’وا˘˘˘ط ن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا
قوسسلاب يعرسشلا ريغ عيبلا
ىر˘خأا عراو˘سش و ةا˘ط˘غ˘م˘لا

طا˘سشن˘لا ا˘ه˘ب ر˘سشت˘ن˘م نا˘˘ك
.«يزاوملا يراجتلا

،ةلم˘ح˘لا هذ˘ه ر˘سصت˘ق˘ت م˘لو
ةلازإاو عدرلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
هلت˘ح˘ي ا˘م اذ˘كو،ت’وا˘ط˘لا
˘ما˘مأا تÓ˘ح˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

كلذ ىدعت ثيح مهتاهجاو
ىر˘˘خأا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ط˘˘سسب ى˘˘˘لإا

راجت˘لا سسي˘سسح˘ت˘ل ة˘يزاو˘م
يف ةديدع لبسسب نييمسسرلا

ا˘ه˘م˘هأا،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م بناو˘˘ج
بي˘تر˘تو ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘˘ن
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ه’او تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سس داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
مهراذعأا نع Ó˘سضف،ف˘ل˘ت˘لا
ن˘˘˘ع ةر˘˘˘سشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصب
سضع˘ب˘لا ع˘سسو˘ت ة˘ي˘˘لا˘˘كسشإا
م˘ه˘تÓ˘ح˘˘م تا˘˘ه˘˘جاو ما˘˘مأا
نم ةراملا مرحي امم راتمأاب

ي˘˘˘ف ي˘˘˘عر˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
.فيسصرلا

عراوسش فل˘ت˘خ˘م˘ب،ظ˘حو˘لو
تا˘يد˘ل˘بو ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نا˘˘˘م˘˘˘سض،ىر˘˘˘خأا
،ة˘˘ل˘˘جار تا˘˘يرود˘˘ل ن˘˘˘مأ’ا

ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘ل ة˘˘ب˘˘كار ىر˘˘خأاو
د˘ح ع˘سضو د˘سصق˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يتلا،ةيو˘سضو˘ف˘لا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
يراسضح ريغ اهجو تمسسر
عراو˘˘سش ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ر˘˘ب˘˘˘ع
.ندملا ءايحأاو

ج.دم�

ق˘م˘ع ن˘ع بي˘غ˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
يتلا رو˘سصق˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘سصا˘خو ا˘ه˘با˘ب˘سش ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
قفارم بايغ ن˘م ة˘لو˘ف˘ط˘لا
ةطسشنأ’ا ةسسراممل هيوتحت
يهف تدجو نإاو ةيسضايرلا

لب اهروهدت ءارج حلسصت ’
بابسشلا ة˘ير˘يد˘م تح˘ب˘سصأا

ن˘يأا ’إا م˘ت˘ه˘˘ت ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘ي˘عأا ي˘مر˘ت
Óثمف ،اهنع اسضرلا فدهب
ةسضايرلاو بابسشلا عاطقف
جراخ ةيئانلا نيملط ةيدلبب
دهسشت امك ،ةيطغتلا لاجم
˘مÓ˘ت˘سسا ي˘ف ا˘حدا˘ف ار˘˘خأا˘˘ت
ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا بكر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ريمقز˘نا ة˘يد˘ل˘ب˘ب يراو˘ج˘لا
يذ˘˘لا ة˘˘ت˘˘ن˘˘ك ة˘˘يواز ةر˘˘ئاد
ه˘˘ل سسا˘˘سسأ’ا ر˘˘ج˘˘ح ع˘˘سضو
ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘˘يزو
ي˘˘م˘˘ه˘˘ت د˘˘م˘˘ح˘˘م ق˘˘با˘˘˘سسلا

يف  عيراسشملا نم اهريغو
اذه لك قطا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج د˘˘˘لو هر˘˘˘ي˘˘˘غو
ءوسس نع ةجتا˘ن ل˘كا˘سشم˘لا
ريد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘ي˘سست˘لا
يذ˘لا ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لا

كلمي’ نيسصتخملا بسسح
رثأا ام ،رييسستلا ىف ةبرجت
ر˘خأا˘ت ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ر˘ث˘كأ’ ع˘يرا˘سشم˘لا مÓ˘ت˘سسا

يف هلوخدو تاونسس5 نم
ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ع˘م تا˘عار˘سص
د˘˘ن˘˘ع لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ها˘˘م ل˘˘ث˘˘م
فسصنلا ح˘ب˘سسم˘لا عور˘سشم
،ليغونوف ةيدلبب يبملو’ا

با˘ب˘سش ا˘سضيأا د˘سشا˘ن˘ي ا˘م˘ك
ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب تور˘˘˘قوا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
لاغسشأ’ا يهتنملا حبسسملا

ةسضرع وهو تاونسس3 ذنم
ةفئاسص لك يف متي  فلتلل

ح˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسم م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل بل˘˘˘˘˘˘ج
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ب
ح˘˘˘ب˘˘˘سسم˘˘˘لاو ة˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سسل˘˘˘ل
يه بابسسأ’ قلغم يلسصأ’ا
ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ىر˘˘خأ’ا
قر˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘سضيأا ي˘˘˘كت˘˘˘˘سشت
ةيسضرأا ءوسس نم ةيسضايرلا
طسسوب ر˘ير˘ب˘ف81 بع˘ل˘م˘لا

تحبسصأا يتلا راردأا ةنيدم
ةحسص ىلع رثؤوتو قيلت ’
اهداقت˘نا م˘ت ن˘يأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

سسأا˘˘˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ل لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ
نيب61 رودلا ةيروهمجلا
ةيعمجو راردأا بابسش قيرف
سضعب دكؤوتو ،ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
عيراسشم كانه نأا رداسصملا
اهب تلج˘سس ن˘كل تم˘ل˘ت˘سسا

مدع ءارج سشغلا يف بويع
نيسسدنهم بايغو ةعباتملا

ن˘م ءا˘ن˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو
ناو ر˘˘ه˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

،بتاكم˘لا ي˘ف م˘ه˘ف اود˘جو
ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘ب˘˘سصأا ا˘˘م˘˘ك
ةنايسصو ميمرت ةداعإاب موقت
ي˘ن˘ع˘م˘ب ةد˘يد˘˘ج ع˘˘يرا˘˘سشم

ىر˘خأاو ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م
ةدعل ريبك ر˘خأا˘ت˘ب ة˘نو˘هر˘م
.نيسصتخملا بسسح بابسسأا

نأا را˘˘ب˘˘خأا لواد˘˘˘ت˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق

01 نم رثكأا اهيلع تفرسص
يف سشغ اهب لجسس رييÓم
اهبلج متي مل ىرخأاو داتعلا

˘مد˘عو نو˘م˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
يف طورسشلا رتافد مارتحا
ةينابسش ةسسسسؤوم نم رثكأا
ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت م˘ت ة˘ي˘سضا˘˘ير وأا

تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ة˘˘سصا˘˘˘خ
9102 ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘لإا7002
تاسسسسؤوملا لج فرعت امك
اروهدت ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘سصا˘خ
ىلع رثؤو˘ي ح˘ب˘سصأا ا˘ح˘سضاو
ةسسرا˘م˘م ي˘ف ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
بسسا˘ن˘م ل˘كسشب ة˘سضا˘ير˘˘لا

ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا با˘˘˘ي˘˘˘غ ءار˘˘˘ج
،ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘˘لاو
03 بهذ˘ت ن˘يأا ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م
ميمر˘ت˘لا ة˘ب˘سسن ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف
قودنسصلا اهسصسصخي يتلا
تارداب˘م ة˘ي˘قر˘ت˘ل ي˘ئ’و˘لا
د˘˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا

ممرت ةنسس لك تاسسسسؤوم
معدب نيلواقملا سسفن نمو
بابسشلا ر˘يد˘م ن˘م ر˘سشا˘ب˘م
د˘˘˘ق˘˘˘ف يذ˘˘˘لا ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ريبك عاطق رييسست ةلسصوب
با˘˘ب˘˘سشلا عا˘˘ط˘˘ق م˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب
تجور ارخؤومو ،ةسضايرلاو
عا˘ط˘˘ق˘˘لا نأا˘˘ب را˘˘ب˘˘خأا ةد˘˘ع
ذن˘م ا˘ق˘ي˘م˘ع ادا˘سسف سشي˘ع˘ي
نيأا مويلا ىلإا تلخ تاونسس
داسسف فلم ةلادعلا تجلاع
تنادأاو يسضايرلا بكرملاب
بلطم راسص امم افظوم51
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
بابسشو يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘سضب تارا˘˘˘طإاو
فرسص ىدم لوح تاقيقحت
اهتسصسصخ ي˘ت˘لا ر˘ي˘يÓ˘م˘لا
عاطقلاب سضوه˘ن˘ل˘ل ة˘لود˘لا
سسكع لو˘ق˘ي ع˘قاو˘˘لا ن˘˘كل
ةرو˘هد˘ت˘م تا˘سسسسؤو˘م كلذ
ريدملاو ةع˘با˘ت˘م˘لا با˘ي˘غو
لا˘˘˘ج˘˘˘م جرا˘˘˘خ ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘م˘لا و˘هو ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ه˘سشي˘ع˘ي ا˘م ي˘ف ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
دد˘ع ءارآا بسسح˘ب عا˘ط˘˘ق˘˘لا

يلوؤوسسمو تايعم˘ج˘لا ن˘م
يريسسمو ةيسضايرلا ةيدنأ’ا
،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

با˘ب˘سشلا ةرازو ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م
راردا ي˘˘لاوو ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ر˘يد˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘ب
ةءافك هل ديدج ريدم بلجو
عاطقلا تاعلطتو بسسانتي
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإ’او
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘˘سشلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
تارد˘˘قو تا˘˘ب˘˘غر كل˘˘م˘˘˘ت
لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاد˘˘˘˘˘بإا
،اهب طسشنت يتلا تايعمجلا
اهمعد ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘ف
ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘مو
يف ةيت˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا

ةيراوج ةطسشنأا بايغ لظ
سسرامي نأا لقعي لهف ايموي
ي˘˘˘ف ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأا
ح˘ل˘سصت’ ة˘ي˘ل˘مر تاءا˘سصف
ةريغسص بعÓم بايغ ءارج
ةبسشوسشعم وكيتام عون نم
ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م نو˘˘˘كت
دوجو نع كيها˘ن ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
ا˘ه˘ب د˘جو˘ي’ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب22
اه˘ل˘ك ة˘ب˘سشو˘سشع˘م بعÓ˘م
ةلوطبلا اهيف مظن˘ت ة˘ي˘ل˘مر
سسيلأا ،مدقلا ةركل ةيئ’ولا

يتلا لظلا قطانم يه هذه
سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ل˘˘˘˘كت
بسسح˘˘بو   ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ةيروهمجلا سسيئر ا˘ه˘ق˘ل˘طأا

ثح يتلا نوبت ديجملا دبع
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ةرور˘˘سضب ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
يلحملا ر˘ي˘ي˘سست˘لا بي˘لا˘سسأا

ة˘ق˘با˘سسلا رو˘مأ’ا ق˘ي˘ل˘ط˘تو
ا˘ي˘ب˘ل˘سس ا˘˘ثرا تد˘˘لو ي˘˘ت˘˘لا

فلتخم ىلع سسكعنا اريبك
نم د˘ب’ ا˘ن˘ه˘ف تا˘عا˘ط˘ق˘لا
بسسا˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثاد˘˘˘حإا
بابسشلا عاطقلا نم لعجي
ءاو˘ت˘ح’ ة˘ق˘ل˘ح ة˘سضا˘ير˘لاو
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب با˘ب˘سشل˘ل يد˘ج
ا˘˘م و˘˘˘هو جر˘˘˘عأا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست
ا˘ي˘ناد˘ي˘م عا˘ط˘ق˘˘لا هد˘˘ه˘˘سشي
روسصقلا فلتخم يف راردأاب
بلاطملا يقبتو قطانملاو

سسفن ءاطعإا نيح ىلإا ةمئاق
ةي’و˘لا با˘ب˘سش ما˘مأا د˘يد˘ج
ةد˘ع م˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ن˘م سصئا˘ق˘ن لو˘ح ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأا
ءارزولا يلإا ناملربلا باون
 .عاطقلا ىلع نيبقاعتملا

مصساقلب يفيرصشوب

ةيصضاملا ةنصسلا ةياهن ذنم
عيراضشملا يلماحل فلم001 مÓتضسا

سسابعلب يديضسب ةئضشانلا تاضسضسؤوملاو
ةينطولا ةلاكولا عرف لبقتسسا
ايجولونكتلاو رئاظحلا ةيقرتل
سسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سسل ا˘هر˘يو˘ط˘تو
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م
عيراسشملا يلماحل فلم001
امبسسح ،ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةر˘يد˘م˘لا ىد˘ل م˘ل˘ع
تحسضوأاو.عر˘˘ف˘˘لا تاذ˘˘ل
ة˘لا˘كو˘لا نأا ق˘طا˘ن˘˘ق ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ل˘˘كل ءاد˘˘ن تق˘˘ل˘˘طأا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
مامسضنÓل نيب˘غار˘لا ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
كلذو سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس عر˘ف˘ل

ع˘قاو˘م ل˘كو تنر˘˘ت˘˘نإ’ا ر˘˘ب˘˘ع
ل˘ي˘ج˘˘سست ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘سصت’ا

ةرفوملا ةسصنملاب مه˘ع˘يرا˘سشم
ددع غ˘ل˘ب ثي˘ح سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل
001 ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

تاذ تف˘˘˘˘˘˘سشكو.عورسشم
ة˘سسارد˘لا د˘ع˘ب ه˘نأا ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
،ةلبقتسسملا تاف˘ل˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا
زوحت عيراسشملا هذه نأا نيبت

ةحومطو يلاع ىوتسسم ىلع
لاج˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ثي˘ح ة˘فدا˘هو
دع˘ي ا˘م ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا ءا˘كذ˘لا

اذ˘ه رو˘ط˘ت˘ل ا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ار˘˘سشؤو˘˘م
.بر˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ناد˘ي˘˘م˘˘لا

سضرع متيسس هنأا ىلا تراسشأاو
اهيلماح فرط نم عيراسشملا هذه
ةنج˘ل˘لا ما˘مأا ر˘يار˘ب˘ف72 مو˘˘˘ي
يتلا عيراسشملا رايتخاب ةفلكملا
نم ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو ا˘ه˘م˘عد م˘ت˘ي˘سس

نأا ى˘لإا ة˘ت˘ف’ ،ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا فر˘˘ط
طورسش ىلع ز˘كتر˘ت˘سس ة˘ن˘ج˘ل˘لا
قلعتت ثيح عيراسشملا رايتخا يف
لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب طور˘˘˘˘˘سشلا هذ˘˘˘˘˘ه
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘˘كت
 .راكتب’او ةنمقرلاو لاسصت’او

سس.مدأا
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ةيويحلا ةقاطلا هذهب دوزتلا تامدخ نيصسحتو معدل هجوم

سسادرموبب ايمومع ايئابرهك لوحم831 زاجنإا لاغضشأا قÓطنا
ةيوقاطلا ةيلاعفلا» زايتما ةبعصش اهنم

«ةيعانصصلا ةيلآ’او
ةرود يف ةديدج تاضصضصخت ةثÓث حتف

نارهوب ةينيوكتلا رياربف ةقاطلا هذهب دوزتلا تامدخ نيصسحتو معدل هجوم ايمومع ايئابرهك ’وحم831 زاجنإا لاغصشأا سسادرموبب تقلطنا
تاسصسصخت ةثÓث جاردإا مت.ةي’ولل زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةصسصسؤومل يلحملا ريدملا نم ديفتصسأا امبصسح ،ةي’ولا نم ةيدلب51 ربع ةيويحلا

نار˘هو˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘يو˘˘كت
يتلا ةديدجلا ةرودلا لÓخ
رياربف32 ي˘ف ح˘ت˘ت˘ف˘ت˘˘سس
زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سش ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةيلآ’او ةيوقاطلا ةيلاعفلا»
ملع ا˘م˘ب˘سسح ،«ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا و ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
اذه حتف مت دقو.نيينهملا
لجأا نم ديدجلا سصسصختلا
يف نيماسس نيينقت نيوكت
ةيلآ’او ةيوقاطلا ةيلا˘ع˘ف˘لا
نيوكتلا دهعمب ةيعانسصلا
سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
(نار˘هو بر˘غ) ا˘˘ي˘˘نا˘˘سسلا˘˘ب
رداقلا دبع هركذ امل اقفو
.سشوكبلب
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا هذ˘ه د˘˘ع˘˘تو
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع
هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف أا˘˘سشن˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
دهعملا ناك نأا دعب ةبعسشلا
نيوكتلا ي˘ف سصسصخ˘ت˘م˘لا
نم لوأا ةبيورلا˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةرت˘ف ذ˘ن˘م ة˘بر˘ج˘ت˘لا سضا˘خ
ثÓث ىلإا عسسوت˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘ق
نارهو اهلوأا ىرخأا تاي’و
امك .ردسصملا تاذ فيسضي
لو˘˘خد˘˘لا اذ˘˘˘ه فر˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس
‐سشوكبلب فيسضي ‐ديدجلا
نيتديد˘ج ن˘ي˘ت˘ب˘ع˘سش جاردإا
ة˘ي˘ع˘سش ا˘م˘ه’وأا ن˘ي˘ت˘ير˘˘خأا

ةيب˘ط˘لا تاد˘ع˘م˘لا ة˘نا˘ي˘سص
ةرادإاو ة˘نا˘ي˘سص ا˘م˘ه˘ي˘نا˘˘ثو

ةيتامولعملا تا˘كب˘سش ن˘مأا
د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.يرمحلاب
تاسصسصخ˘ت˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
311 لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ةد˘يد˘ج˘لا
ن˘م ةدو˘جو˘م˘لا ا˘˘سصسصخ˘˘ت
ز˘كار˘م و د˘ها˘ع˘م ي˘ف ل˘ب˘ق
ةي’و˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

تمت هنأا ملعلا عم نارهو
رياربف ةرود لÓخ ةجمرب

.اسصسصخت05 يلاوح
ن˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘فو˘˘يو
نارهوب نيينهملا ميلعتلاو
071.6 رياربف ةرود لÓخ
ةعزوم ايجوغاد˘ي˘ب اد˘ع˘ق˘م
طا˘˘م˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ـب يماقإ’ا ا˘ه˘ن˘م ن˘يو˘كت˘لا

يليهأاتلاو اد˘ع˘ق˘م013.1
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو (020.2)
يقابلاو (بسصن˘م032.2)
نع نيوكتلا ىلع ةعزوم
طسسولا يف نيوكتلاو دعب
عا˘ط˘ق˘لا م˘سضيو.يفيرلا

ةيمومع ةسسسسؤوم82 ايلاح
ينهملا ميلعتلل دهعم اهنم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو د˘˘ها˘˘ع˘˘م5و
ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م
ازكرم02و ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا

101 ىلإا ةفاسضإا نيتقحلمو
،ةدمت˘ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘سسسسؤو˘م
.هيلإا ةراسشإ’ا تمت امبسسح

ط.ةراصس

ديهصشلل ينطولا مويلل ةدلخملا ىركذلا ةبصسانمب
ةيفاقث ةيقافتا عقوت ةنتاب ةيدلب

ةرواجم تايدلب01 عم
يف ةن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘ب تر˘ط˘سس
ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘˘حإا را˘˘˘˘طإا
ينطو˘لا مو˘ي˘ل˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘لا
اعسساو اجما˘نر˘ب د˘ي˘ه˘سشل˘ل
ة˘ل˘فا˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت
ديد˘ع˘لا بو˘ج˘ت ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
،ةنتاب ةي’ولا تايدلب نم
ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق» ناو˘˘ن˘˘ع تل˘˘م˘˘˘ح
اذ˘˘˘هو ،«ل˘˘˘مأ’او ءا˘˘˘فو˘˘˘لا

رار˘بأ’ا ا˘ن˘ئاد˘˘ه˘˘سشل اءا˘˘فو
.لبقتسسملا ليجل لمأ’او
ردا˘˘سصم ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘˘سساو
ة˘يد˘ل˘ب ل˘خاد ن˘م ة˘م˘ي˘ل˘˘ع
ةرهاظتلا جمانرب نأا ،ةنتاب
ةن˘سسلا ه˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ن˘م ا˘عو˘ن˘ت˘مو ا˘˘ير˘˘ث نا˘˘ك
ةيعمج02 ةكراسشم لÓخ
ةيعمج رارغ ىلع ةيفاقث
عم ةن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘ب ءا˘قد˘سصأا
ةئيبلل ةيرئازجلا ةمظنملا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ن˘طاو˘م˘لاو
نيث˘حا˘ب ةر˘تا˘كدو ةذ˘تا˘سسأا
ى˘لإا خ˘يرا˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
نيأا ةيروثلا ةرسسأ’ا بناج
ىلع ةلفاقلا هتاه موقتسس
اهنم  تا˘يد˘ل˘ب01  ةرا˘˘˘يز
نو˘˘ي˘˘ع تلوزا˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ةرمسشلاو داقميت ريفاسصعل
،رذ˘ع˘م˘لاو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘لو˘˘بو
ءا˘˘˘˘سسرإا ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م كلذو
ه˘تا˘ه ن˘ي˘ب ي˘فا˘ق˘ث لدا˘˘ب˘˘ت
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةرو˘ث˘لا زو˘مر ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب
ل˘كل ة˘ير˘ث’ا م˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةمسصاع نأاو ةسصاخ ةيدلب
نا˘˘˘كم ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘˘ب سسارو’ا
ة˘˘سصا˘˘سصر لوأا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
.ريرحتلا ةروثل

ةيدلبلا تاذ ،تجمرب امك
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه لÓ˘˘˘خ
ت’و˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب ءا˘˘˘˘سضمإا
تايدلبلا نيب يفاقث لدابت
عم ةرايزلا يف ةجمربملا

ي˘ف نو˘ت˘يز ةر˘ج˘سش سسر˘غ
تقو˘˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘ك
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ه˘˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
م˘لا˘ع˘م˘لا ن˘˘ع تا˘˘حور˘˘سش
لكل ةيخ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ير˘ثأ’ا
.ةيدلب
ى˘لإا ةرا˘يز˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘باور˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سسرإا
ةيدلبب ةيفاقثلا تايعمجلا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ع˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب
يتلا تايدلبلل تايعمجلا
بنا˘˘ج ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز م˘˘ت
تا˘ي˘ح˘سضت˘لا˘ب ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا
رارب’ا انئادهسشل ماسسجلا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا سصÓ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
ى˘لا م˘ها˘ط˘خ˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘ق’او
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج
ل˘كل ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورو˘م˘لا

.ةقطنم
 /نامثع راعرع
ينامحد دمحم

بق˘ع ر˘م˘عأا ر˘ب˘ج˘˘م ح˘˘سضوأا و
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ع˘سسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
يذ˘˘لا ي˘˘ئ’و˘˘لا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا

عقاو ةسساردو سضرعل سصسصخ
قا˘˘˘فآاو عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
 نيسسحتو رامثتسس’ا

ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ةيلامجإ’ا ة˘ف˘ل˘كلا نأا ،ة˘ي’و˘لا
ت’وحملا هذه زاجنإا ةيلمعل
. جد نيرايلملا زواجتت
ت’و˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘سش ن˘˘مو
‐ردسصملا دكؤوي ‐ ةيئابرهكلا
نم «اريثك عفرلاو نيسسحتلا»
ةمد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ىو˘ت˘سسم
يدا˘ف˘ت»و ة˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ئا˘بز˘˘ل
ءابرهكلل رركتملا «عا˘ط˘ق˘ن’ا

فاي˘ط˘سص’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘سصا˘خ
بلطلا ا˘ه˘ي˘ف ف˘عا˘سضت˘ي ي˘ت˘لا

ة˘قا˘ط˘لا هذ˘ه كÓ˘ه˘ت˘سسا ى˘ل˘˘ع
.ةيويحلا

ة˘سسسسؤو˘م ر˘يد˘م م˘يد˘ق˘ت ىد˘لو
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
هذه سصخي سضرعل ،سسادرموبل
،ةي’ولا يلوؤوسسمل عيراسشملا
021 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م نأا˘˘ب دا˘˘فأا

ت’وحملا لمجم نم لوحم
د˘ي˘ق ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ي˘˘ه ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
يف ابيرق عرسشي اميف ،زاجنإ’ا
د˘ع˘ب ت’و˘ح˘م˘لا ي˘قا˘ب زا˘ج˘نإا

ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘فر
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب كلذ نود لو˘˘ح˘˘ت
را˘ق˘ع˘لا ر˘فو˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم
.نيطوتلل بسسانملا

عاطقلا لوؤو˘سسم د˘كأا ا˘مد˘ع˘بو

ج˘˘مر˘˘ب˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ةيراجلا ةنسسلا لÓخ اهزاجنإا

،اهتياهن لبق اهمÓتسسإا متيسسو
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق نأا˘˘˘ب ر˘˘˘كذ
كلذ˘ك د˘ي˘ف˘ت˘سسي ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ن˘م ،ة˘ن˘سسلا هذ˘ه سسف˘ن م˘سسر˘˘ب
يف لثمتت ىرخأا ةماه عيراسشم
ءابرهكلا لقنل طخ99 زاجنإا
ةفاسضإا ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ةيلمع006 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا ى˘˘˘لإا
يف عاط˘ق˘لا سسم˘ت˘سس ة˘يو˘م˘ن˘ت
ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلا ت’ا˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘سش
.ةنرسصعلاو ريوطتلاو
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف م˘ت ه˘نأا ى˘لإا را˘˘سشي
9102و3102 نيب ام ةدتمملا
 زيح عسضوو زاجنإا

تايدل˘ب ل˘ك ر˘ب˘ع لÓ˘غ˘ت˘سس’ا
ايمومع از˘كر˘م675 ة˘ي’و˘لا
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘تو ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘ل
طوطخ ن˘م م˘ل˘ك356 وح˘نو
ر˘˘˘تو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاذ ءا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا
ةفاسضإا طسسوتملاو سضفخنملا
ةلقنتم زكارم ةثÓث زاجنإا ىلإا
د˘ي˘لو˘ت˘˘ل ىر˘˘خأاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل
.ءابرهكلا

ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘˘ه تسشا˘˘˘م˘˘˘تو
ن˘˘م˘˘سض ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
كÓهتسسا ةيمك عم،ةزكر˘م˘م˘لا
رب˘ع تع˘ف˘ترا ي˘ت˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا
ةريخأ’ا تاونسسلا يف ةي’ولا
ةئاملاب03 نع تداز ةبسسنب

0021 ىلإا رتاواغيج009 نم
ءاهز لثمي ام ايلاح رتاواغيج
ل˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع نو˘˘بز000.072
.ةي’ولا

ط.ةراصس

يتلا تاجاجتح’ا دعب
يهيوبلا ةيدلب اهتدهصش
دهعتي ناضسملت يلاو
قيقحت ةنجل دافيإاب

ةيمنتلا ثعبو
ةقطنملاب

،ناسسملت ةي’و يلاو نم رمأاب
يلثمم نم ددع مسضي دفو لقنت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
يلÓيج يديسس ةرئادب يهيوبلا

رقم ىلإا ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ
يلاو مهلبق˘ت˘سسا ثي˘ح ة˘ي’و˘لا

يرو˘˘مر˘˘م نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و
بسسح د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ،ن˘˘˘˘مو˘˘˘˘مأا
دافيإاب نيلثمملا دحأا تاحيرسصت
نأاو ة˘سصا˘خ ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نا˘˘˘˘كسسل لوأ’ا بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ليحرب ةبلاطملا ناك ةقطنملا
دهعت ا˘م˘ك ،يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا
ة˘ي’و˘لا ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ثع˘˘ب˘˘ب
نم ةمدقملا دوعولا.ةيدودحلا
نيجتحملا تلعج يلاولا لبق
عم جاجتحإ’ا ناكم نوحرابي

قلغ دعب ةيدلبلل طاسشنلا ةدوع
نيلماك نيعوبسسأا ةليط اهرقم
ناكسس نم ددع برعأا دقو اذه
ةجمرب يف م˘ه˘ل˘مأا ن˘ع ة˘ه˘ج˘لا

ا˘م˘ي˘˘سس’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘نإا ع˘˘يرا˘˘سشم
،لمعلل سصرف قلخب ق˘ل˘ع˘ت˘يا˘م
اذ˘˘كو ن˘˘كسسلا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘فو
ةيدلب ىرق نم دد˘ع˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
مهلمأا نم دازام لعلو يهيوبلا
سسيئر˘ل ر˘ي˘خأ’ا با˘ط˘خ˘لا كلذ
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

عامت˘جإ’ا ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ
ىدسسأا ثيح ،ةيروهمجلا ة’وب
ىلع لمعلل ة’ول˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘˘طإ’ا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ىواسستي رئاز˘ج ي˘ف ة˘ن˘كا˘سسل˘ل
ناك ام سسكع نينطاوملا هيف
يتلا ةباسصعلا عم تاونسس لبق
 .اداسسف سضرأ’ا يف تثاع

سشاتيلتو. ع

ايموي ةروراق فلأا51 جاتنإا متي
ةنتابب ناتوبلا زاغ ريفوتل امكحم اجمانرب عضضت لاطفن ةضسضسؤوم

زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م تر˘˘˘ط˘˘˘سس
ع˘م ة˘ن˘تا˘ب ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘˘ب˘˘لاو
اج˘ما˘نر˘ب ءا˘ت˘سشلا ل˘سصف لو˘خد
ناتوبلا زاغ ةدام ريفوتل امكحم
اذهو ،ةي’ولا بارت ةفاك ربع
ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا بل˘ط˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن

ر˘سشاد˘م˘لاو ىر˘ق˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ
زاغلا ةمعن نم دفتسست مل يتلا
.يعيبطلا

،ةميلع رداسصم ىلإا ،ادانتسساو
ةردق نإاف ةسسسسؤوملا تاذ نم
د˘سسل ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا جا˘ت˘˘نإ’ا
فلأا51 ـلا تغ˘˘˘ل˘˘˘ب بل˘˘˘ط˘˘˘لا
يتلا ةردقلا يهو ايموي ةروراق
ا˘ه˘نأا ن˘ي˘لو˘ئ˘سسم˘˘لا تاذ ا˘˘هار˘˘ي

تا˘ي˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
يف ،ةداملا ه˘تا˘ه ن˘م ن˘طاو˘م˘لا
هتاه هيف ترهسس يذلا تقولا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ةدا˘م˘لا ه˘تا˘˘ه لو˘˘سصو نا˘˘م˘˘سض
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا طا˘˘ق˘˘˘ن ى˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي˘م˘˘كلا˘˘بو
تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا ر˘˘ب˘˘ع،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
.ةداملا هتاه لقنل ةسصسصخملا

ءا˘ت˘سش ل˘سصف ل˘˘ك لو˘˘خد ع˘˘مو
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا د˘˘˘سصقو
لاطفن ةسسسسؤوم لمعت ةيجاتنإ’ا

ةديدج لغسش بسصانم حتف ىلع
عم ةيفاكلا ةلماعلا ديلا ريفوتل
42 ىلإا لم˘ع˘لا تار˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت

ةي’و رابتعا˘بو .ة˘ل˘ما˘ك ة˘عا˘سس
ة˘ي˘بر˘˘ت ي˘˘ف ةرو˘˘ه˘˘سشم ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
جما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ف˘ل˘خ ،ن˘جاود˘لا
حامسسلاب لاطفن هتعسضو يذلا
نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تاروا˘ق ر˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ةيسساسسأا ةدام هنأ’ ،مئاد لكسشب
.حبذلل ةهجوملا نجاودلا ومنل
نأا ريخأ’ا يف ركذلاب ريدجلاو
عتمتت ةنتاب˘ب لا˘ط˘ف˘ن ة˘سسسسؤو˘م
0002 ىلا لسصت نيزخت ةعسسب

لداعي ام يأا ،ناتيبلا نم نط
مايأا01 ةدمل ةداملا هتاه ريفوت

عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
.تاقرطلا

نامثع راعرع

«ةيناطرصسلا يايÓخ يف ةيناميإا ايابخ» ناونعب اباتك تفلأا سضرملاب اهتباصصإا مغر
ناطرضسلل يملاعلا مويلا يف «ةريهز ناهدوب» ةبلاطلا مركت1 ةنتاب ةعماج

ةيلك عوبسسأ’ا اذه رحب ،تمظن
Óفح1 ة˘ن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘˘ب بادآ’ا
يملاعلا مويلا ةبسسانمب ايميركت
ةبلاطلا مير˘كت د˘سصق ،نا˘طر˘سسل˘ل
اذهب ة˘با˘سصم˘لا «ةر˘ي˘هز نا˘هدو˘ب»
اباتك تفلأا يتلاو ريطخلا سضرملا
يايÓخ يف ةيناميإا ايابخ» ناونعب
طيلسستل ءاج يذلاو ،» ةيناطرسسلا
ة˘سضير˘م˘لا ة˘بر˘ج˘ت ى˘ل˘ع ءو˘سضلا
ىسضرملا سسوفن يف لم’ا عرزل
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘ل ا˘ع˘ي˘ج˘˘سشت اذ˘˘كو
روسضح لÓخو.فيلأاتلاو ةباتكلا

نيسسح» ا˘ن˘ل د˘كأا ،م˘ير˘كت˘لا ل˘ف˘ح
ةينطولا ةي˘ل˘خ˘لا سسي˘ئر «سسا˘سسع
ينفلا عادبإ’او ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل
بهاو˘˘˘م˘˘˘لا يوذو ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘ل
نم فد˘ه˘لا نأا ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

يناث ’ دحاو وه ميركتلا اذه ءارو
تاقا˘ط˘لا ه˘تا˘ه ز˘ي˘ف˘ح˘ت و˘ه ه˘ن˘م
ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ف˘خ˘لا بهاو˘˘م˘˘لاو
ه˘تا˘ه ه˘ت˘˘سضر˘˘ف يذ˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نم اهسضرم زواج˘ت ي˘ف ة˘ب˘لا˘ط˘لا

ةباتكلا يف اهتبهوم زاربإا لÓخ
ىفسشتسسم˘لا ي˘ف با˘ت˘ك ف˘ي˘لأا˘تو

اهتعراسص يتلا م’آ’ا نع يكحي
لوحو اهب تججأا يتلا عومدلاو
وهو ،ةينابر ة˘ح˘ن˘م ى˘لا ة˘ن˘ح˘م˘لا
ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘لا ءي˘˘سشلا
تاقاطلا هتاه لثم ىلإا ةتافتلÓل
ةود˘ق ا˘هرا˘ب˘ت˘عاو ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
ةفلؤوملا اه˘ت˘ه˘ج ن˘م. ه˘ب ىذ˘ت˘ح˘ي
سضرملا نأا تربتعا يتلا «ةريهز»
زار˘بإا ما˘مأا فو˘قو˘ل˘ل از˘جا˘ح سسي˘ل
كرحم وه امنإا تاقاطلاو بهاوملا

.هزواجتو سضرملا يدحتل عفادو
Êامحد دم� /نامثع راعرع
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..دليفنأا يف وكيتلتأاب اًبحرم :بولك
 دعب هتنت مل رومألا

ينفلا ريدملا ،بولك نغروي يناملأ’ا دكأا
مل رومأ’ا نأا ،يزيلجنإ’ا لوبرفيل قيرفل
وكيتلتأا نم ةميزهلا بقع كلذو ،دعب هتنت
باهذ يف ،در نود ديحو فدهب ديردم
لاطبأا يرود ةلوطب رمع نم61ـلا رود
دعب تاحيرسصت يف بولك لاقو.ابوروأا
نكي مل :‘‘تروبسس يت يب‘‘ ربع ةارابملا
نكلو ثدحي نأا بجي ام طبسضلاب رمأ’ا

ي˘ت˘لا ة˘كر˘ع˘م˘لا تنا˘ك د˘˘ق˘˘ل ،كلذ ثد˘˘ح
ينكل اهانعقوت يت˘لا ءاو˘جأ’او ا˘ها˘ن˘ع˘قو˘ت
ةجيتنلا ،ةارابملا نم ةريثك ءازجأا تببحأا

.انبعلم يف ةدوعلاو ،باهذلا يف طقف0\1
ام ام لكب مسصخلا عفاد دقل‘‘ :فاسضأاو
’ ءازجلا ةقطنم يف مهعافد ناك ،كلمي
لثم قيرف عم0‐1 رسسخت امدنع ،قدسصُي
،طقف جئاتنلا نم عونلا اذه ديري يذلا اذه
.مهل ةبسسنلاب ةديج0‐0 ةجيتنلا نوكتسس
ويداسس ناك‘‘ :ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘لا ل˘م˘كأاو
،رمأ’ا اذه اًحسضاو ناك ،اًفدهتسسم ينام
ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح ن˘م د˘كأا˘ت˘لا اودارأا

نكلو ،طقف باهذلا ةارابم اهنإا ،ءارفسص
اذه يف مكحك اًقح اًيوق نوكت نأا كيلع
قئا˘قد˘لا ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب‘‘ :ر˘م˘ت˘سساو.وجلا
مهيبع’ نم ةثÓث طقسس ىلوأ’ا نيثÓثلا

دحأا ’ ،اذامل فرعأا ’ انأاو سضرأ’ا ىلع
،لوأ’ا طوسشلا يف0‐1 ،ريخب انأا ،همولن
مدختسسنسسو ةحار˘ت˘سسا ةر˘ت˘ف لو˘طأا ا˘ن˘يد˘ل
مل رومأ’اف ،دليفنأا يف مكب اًبحرم ،كلذ
ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح ن˘عو.دعب هت˘ن˘ت

دكأاتم انأا ،اًدج اًريثك كلذ ناك‘‘ :ءارفسص
مازتلا ىلع دعاسسي ’ اذه ،رمأ’ا اذه نم
ةباسصإا لوحو.نوئطخي رسشبلا لك ،ءودهلا

،ةبكرلا راتوأا ا˘ه˘نإا‘‘ :نو˘سسرد˘ن˘ه نادرو˘ج
ادكأاتم تسسل  ،طايتحا درجم نوكت نأا لمآا

.‘‘ىرنسس نكلو ،ةئاملا يف001
تياوثيارب ليكو ..برتقت ئراوطلا ةقفضص

 ةنولضشرب تآاضشنم لخاد دجاوتي
لامعأا ليكو نأا ةيفحسص ريراقت تدكأا
تياوثيارب نترا˘م ي˘كرا˘م˘ند˘لا بعÓ˘لا

يف دجاوتي ينابسسإ’ا سسيناغيل مجاهم
عسضول ةنولسشربل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
لاقتنا ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا تا˘سسم˘ل˘لا

بايغ˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل و˘ن بما˘كل˘ل ه˘ل˘كو˘م
اًقفوو.ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع˘ل ل˘يو˘ط˘لا
‘‘ترو˘ب˘سس‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ن˘˘ترا˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا
،تاعاسس ةلأاسسم ةنولسشرب عم تياوثيارب
ي˘ل˘ع ه˘لا˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو ل˘˘سصو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةنيد˘م˘لا ى˘لإا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ءا˘سسم نو˘سسرود
عم عامتجÓل رب˘ما˘غ ناو˘ج ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ةلثمتملا ةنولسشرب يف ةيسضايرلا ةرادإ’ا
لاد˘ي˘بأا كيرإا ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘تر˘˘كسسلا ي˘˘ف
فد˘˘ه˘˘ب ،سسي˘˘نÓ˘˘ب نو˘˘˘مار د˘˘˘عا˘˘˘سسمو
تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًمد˘˘˘ق ي˘˘˘سضم˘˘˘لا

.سسيناغيل مجاهم عيقوت نع نÓعإ’او
لعفلا سسيناغيل قيرف ،ةنولسشرب غلبأا دقو
تياوثيارب يكرامندلا بعÓلاب همامتهاب
81 لباقم هدقع رسسكب دنب هيدل يذلا

بع˘˘سصلا ن˘˘م ود˘˘ب˘˘يو ،ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
اذ˘ه سضف˘خ˘ل سسي˘نا˘غ˘ي˘ل ع˘م سضوا˘ف˘˘ت˘˘لا
مجاهملا تامدخل مهتجاح ببسسب غلبملا
فسسوي ليحر دعب ة˘سصا˘خ ،ي˘كرا˘م˘ند˘لا
وتاكريملا يف ةي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ى˘لإا ير˘ي˘سصن˘لا
نويلم02 ل˘با˘ق˘م ي˘سضا˘م˘لا يو˘ت˘سشلا
نأا ن˘˘كم˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،ورو˘˘˘ي
مجاهم نود مسسوملا سسيناغيل لمكتسسي
،كلذ نو˘سضغ ي˘˘ف.عيفرلا زار˘ط˘لا ن˘م
يكيك هبردم ةبغرب ةنولسشرب يدان مزتلا
ددعتم مجاهم ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘سس
يف عمتجي طرسش وهو ،تامادختسس’ا
زيغيردور ل˘ي˘خ˘نأا ن˘م ر˘ث˘كأا تياو˘ث˘يار˘ب
غارف ءلمل رخآ’ا حسشرملا يفاتيخ مجاهم
.باسصملا يليبميد نامثع
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غني˘لر˘يإا با˘سشلا ي˘ج˘يور˘ن˘لا نود
ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م د˘˘˘ن’ا˘˘˘˘ه
ةيسسايق ماقرأا يناملأ’ا دنومترود
كابسش يف ه˘ي˘فد˘ه د˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
. يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب
ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه د˘˘˘ن’ا˘˘˘ه ل˘˘˘ج˘˘˘سس د˘˘˘قو
زوفلا لÓخ دنومترود ايسسوروبل

ةجيتنب نامريج ناسس سسيراب ىلع
رسشع ةتسسلا رود باهذ يف1‐2
.ابوروأا لاطبأا يرودب
‘‘ا˘˘كاو˘˘كسس‘‘ ة˘˘كب˘˘سش تف˘˘˘سشكو
ي˘ف ه˘ي˘فد˘ه˘ب نأا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
ل˘˘سصو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘˘ب
يف اًفده11 ىلإا دن’اه غنيلريإا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ع˘˘˘ب˘˘˘سس
ا˘ي˘سسورو˘ب ح˘لا˘سصل تا˘ق˘با˘سسم˘˘لا
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ،د˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
ا˘ي˘نا˘م˘لأا سسأا˘كو ا˘غ˘ي˘ل˘˘سسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا

م˘˘˘ل ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرودو
ق˘ير˘ف ع˘م ر˘خآا بع’ يأا ه˘ق˘ق˘ح˘ي
.3691 ماع ذنم يناملأا
‘‘اتبوأا‘‘ ةكب˘سش تح˘سضوأا ا˘م˘ن˘ي˘ب
غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ل˘ج˘سس  ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل
يرود ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا01 د˘ن’ا˘˘ه
تايرابم عبسس يف ابوروأا لاطبأا
يف رخآا بع’ يأا نم عرسسأا ،طقف
ع˘برأا قرا˘ف˘ب ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
.تايرابم
نأا ى˘˘لإا ‘‘ا˘˘ت˘˘بوأا‘‘ ترا˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك

با˘سش بع’ لوأا ح˘ب˘˘سصأا د˘˘ن’ا˘˘ه
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود خ˘يرا˘ت ي˘˘ف
يرود ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا01 ل˘ج˘˘سسي
.ةلوطبلا سسفن يف لاطبأ’ا

رغسصأا ةمئاقل دن’اه مسضنا امك
01 او˘ل˘ج˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
،ابوروأا لاطبأا يرود يف فادهأا

ي˘ف كلذ ي˘ج˘يور˘ن˘لا ل˘ع˘˘ف ثي˘˘ح

امنيب ،ره˘سشأا6و اًما˘ع91 رم˘ع
م˘جا˘ه˘م ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘˘ي˘˘ك ل˘˘سصو
ددعلا اذهل نامريج ناسس سسيراب
اًماع81 ر˘م˘ع ي˘ف فاد˘هأ’ا ن˘˘م
زكرم˘لا ي˘ف ي˘تأا˘يو ،اًر˘ه˘سش11و
لاير مجاهم ةميز نب ميرك ثلاثلا

01و اًما˘ع02 ر˘م˘ع ي˘ف د˘يرد˘م
.رهسشأا

يفاده ةرادسصل دن’اه ىقترا امك
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود
تر˘˘˘˘˘˘بور ع˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘ًيوا˘˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘م
نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م ي˘كسسفود˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
،فادهأا01 بع’ لكلو ،خينويم
عم فادهأا8 دن’اه لجسس ثيح
يواسسمن˘لا غرو˘بز˘لا˘سس لو˘ب د˘ير
.دنومترود ايسسوروب عم نافدهو
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 يليبميد ةفÓخل ةنولضشربل همامضضنا رثعت ببضس فضشكي يترام
يدان مجاهم يترام رغور فرتعا
يوقلا ةنولسشرب مامتهاب ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل
ئرا˘ط ل˘يد˘ب˘ك ه˘ع˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نامثع ليوط˘لا با˘ي˘غ˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
.يليبميد
ي˘˘ف ي˘˘ترا˘˘م ر˘˘˘غور ع˘˘˘سضو م˘˘˘تو
راد˘˘م ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
موجهل لمتحم زيزعتك ةنولسشرب
نامثع بايغ د˘كأا˘ت د˘ع˘ب ا˘سصرا˘ب˘لا
ةتسس ةدمل بعÓملا نع يليبميد
.ةباسصإ’ا ببسسب رهسشأا

يتلا هتاحيرسصت يف يترام لاقو
‘‘ترو˘ب˘سس‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
˘مو˘ي ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف‘‘ :ة˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘كلا
لاسصتا تيقلت ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا

نأا ينر˘ب˘خأاو ،ي˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ن˘م
.‘‘هعم عيقوتلاب متهم ةنولسشرب
ىقتلا هنأا ينربخأا دقل‘‘ :فاسضأاو
سسي˘˘˘ئر ن’ا˘˘˘تا˘˘˘ك و˘˘˘كيو˘˘˘ك ع˘˘˘˘م
لسصوتلا مت˘ي م˘ل ن˘كلو ،ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل
د˘ير˘ي ’ ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل نأ’ قا˘ف˘تا ى˘˘لإا
.‘‘يعيب
ل˘ك ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا فر˘سصب‘‘ :ع˘با˘˘تو
نأا حو˘˘˘سضو˘˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘عأا تن˘˘˘ك ،كلذ
ي˘ف ن˘كل ،ي˘ب ا˘ًم˘ت˘ه˘م ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
عوسضوملا ةسشقانم متت مل ،ةياهنلا

ا˘نأا ،ا˘ًم˘ئاد تل˘ق ا˘م˘كو ،ىر˘خأا ةر˘˘م
لثم قيرف مامتهاو ،انه اًدج حاترم
،ةياغلل ل˘ي˘م˘ج ر˘مأا ي˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

ام ىلع ريسست رومأ’ا نأا يل رهظيو
ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘سس ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘عأا ’ ،مار˘˘ي
.‘‘انه اًدج ديعسس ينكل ،عوسضوملا

لجسس يذلا يترام رغور كرديو
مسسوملا اذه نآ’ا ىتح فادهأا01
هرور˘سس ي˘عاود ن˘م ه˘نأا ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا˘˘ب
متتخا ثيح ،ه˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ما˘م˘ت˘ها
’ هنإا لوقي يذلا بعÓلا‘‘ :هلوقب

لب˘ق ن˘م ه˘ئا˘عد˘ت˘سسا م˘ت˘ي نأا بح˘ي
لسضفأا دحأا هنإا ،بذكي ةنولسشرب
متي نأا ديجلا نم ،ملاعلا يف قرفلا
قيرف كب متهي نأا وأا كب لاسصت’ا

ي˘ف ن˘كل ،لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ،ه˘ل˘˘ث˘˘م
عم يزيكرت ل˘ما˘ك ع˘سضأا ة˘يا˘ه˘ن˘لا
طرسشو ا˘ن˘ه د˘ق˘ع يد˘ل ،ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل
.‘‘همارتحا بجي

 دنومترود دضض بايإلا ةارابم يف نيبعل دقفي سسيراب
نامريج نا˘سس سسيرا˘ب يدا˘ن ى˘ق˘ل˘ت
ةعجوم ةجودزم ةبرسض يسسنرفلا
ايسسوروب مامأا طوقسسلا ةليل يف
1‐2 ةجيتنب ينا˘م˘لأ’ا د˘نو˘م˘ترود
كراب انوديإا لانغيسس بعلم ىلع
يرودب رسشع ةتسسلا رود باهذ يف
.ابوروأا لاطبأا

،‘‘لوبتوف سسنارف‘‘ ةلجمل اًقفوو
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ر˘˘سسخ˘˘ي˘˘سس
يف هموج˘ن م˘هأا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا دو˘ه˘ج

ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب د˘˘سض با˘˘يإ’ا ةارا˘˘ب˘˘م
هيينوم سسا˘مو˘ت ا˘م˘هو د˘نو˘م˘ترود
فا˘ق˘يإ’ا بب˘سسب ي˘تار˘ي˘ف و˘كرا˘مو
.ءارفسصلا تاقاطبلا مكارتل
ى˘ل˘ع ه˘ي˘ي˘نو˘˘م سسا˘˘مو˘˘ت ل˘˘سصحو
ا˘ي˘سسورو˘ب د˘سض ءار˘˘ف˘˘سص ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
دعب78 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف د˘نو˘م˘ترود
،انيير ينافويج ىلع أاطخ هباكترا

زوه’ ويثام مكحلا ددرتي مل ثيح
يف ءارفسصلا ةقا˘ط˘ب˘لا را˘ه˘سشإا ي˘ف

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘هو ،ه˘˘˘ه˘˘˘جو
بايإ’ا ةارابم بعل نم همرحتسس
يد كراب بعلم يف سسرام11 موي
.سسنارب
لسصح ،طقف ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘ب ا˘هد˘ع˘بو
ءارفسص ةقاطب ىلع يتاريف وكرام
يف هلو˘خد د˘ع˘ب98 ةقي˘قد˘لا ي˘ف
هبايغ دكأاتيل ،ءاقللا مكح عم سشاقن
د˘˘˘سض با˘˘˘يإ’ا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘ع ا˘˘˘˘ًسضيأا
.دنومترود ايسسوروب

عامتجا ةقيقح فضشك
ويموترابل ديدج

 رامين نأاضشب يفيلÿاو

نأا ةينابسسإا ةيفاحسص ريراقت تعدا
تاسشقان˘م تر˘جأا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرادإا

نا˘سس سسيرا˘ب ي˘ف ا˘ه˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ع˘˘م
ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب نا˘مر˘ي˘ج
ة˘ط˘˘بار عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ د˘˘يرد˘˘م
ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأ’ا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا
دقاعتلا نأاسشب اًددجم تاسضوافملا

اد روينو˘ج را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘م
ودنوم) ةفيح˘سص ر˘ي˘سش˘ُتو.افليسس
نأا ى˘لإا كلذ م˘˘غر (و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
سسيئر ،ويموترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج
كلام ،يفيلخلا رسصانو ،اسصرابلا
ا˘ًقÓ˘طإا ا˘ثد˘ح˘ت˘ي م˘ل ،ي˘ج سسإا ي˘˘ب

ة˘يد˘نأ’ا ة˘˘ط˘˘بار عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ
سصخ˘ي ءي˘سش يأا ن˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف.وا˘سسي˘ل˘ي˘سسلا م˘ج˘˘ن
نأا ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تحسضوأا
لوح تروحمت عامتج’ا تايلاعف
سسأاك ىلع انوروك سسوريف ريثأات
1202 ي˘˘˘ف ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
نم ي˘ت˘لاو ،ق˘ير˘ف42 ةكرا˘سشم˘ب
ردجتو.نيسصلا يف اهتماقإا ررقُملا
ةداعإا لواح ةنولسشرب نأا ىلإا ةراسشإ’ا
هنكل ،يسضاملا ف˘ي˘سصلا ي˘ف را˘م˘ي˘ن
سسيراب عم قافت’ لسصوتلا يف لسشف
تا˘سضوا˘ف˘˘م د˘˘ع˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
.فسصنو نيرهسش ترمتسسا
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لانسسرأا عفادم زيول ديفيد سضفر
ن˘˘˘م ة˘˘˘جو˘˘˘م ي˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن’ا
يانوأا عم ةلدابتملا تاحيرسصتلا
مازتلا ريخأ’ا دقتنا نأا دعب يرميإا
اهتزربأا تاحيرسصت يف ،قيرفلا

‘‘ل˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘يد‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سص
.ةيناطيربلا
ربم˘فو˘ن ي˘ف ل˘ي˘قأا يذ˘لا ،ير˘م˘يإا
،مسسوملا اذه هل ةئيسس ةيادب دعب
نيبعÓلا سضعب نأا ارخؤوم ىعدا
بلطو ديج فقوم مهيدل نكي مل
.نودري اوناك امم رثكأا
ى˘ل˘ع در˘ي ’أا را˘ت˘خا ز˘˘يو˘˘ل ن˘˘كل
نأا د˘ق˘ت˘عأا‘‘ :ا˘ًل˘ئا˘ق ،تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
سصخ˘سش ،م˘ي˘ظ˘˘ع برد˘˘م يا˘˘نوأا

لكسشب لمعت مل رومأ’ا ،ميظع
نمو جئاتنلا ةسصاخو ،ةياغلل ديج
سضعب داجيإا لواحت نأا يعيبطلا
.‘‘هتيؤورب تاباجإ’ا

،دحأا ىلع مكحأا ’ انأا‘‘ :فاسضأاو
باجعإ’ا نم ريثكلا ّيدل لازي ’
ن˘م ا˘ًي˘كذ سسي˘ل ه˘نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأاو ه˘˘ب
.‘‘ام اًئيسش لوقأا نأا يرظن ةهجو
اًعئار ناك هنأا دقتعأا‘‘ :لسصاو مث
مدقلا ةرك ،عئار بردم ،اًميظعو
نكت مل اذإا ،جئاتنلا ىلإا جاتحت
عيمجلا لواحيسسف ،ةمداق جئاتنلا

هيدل سصخسش لكو ببسسلا ةفرعم
هت˘يؤور ه˘يد˘ل نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،ه˘ت˘يؤور
ة˘ق˘ير˘ط˘ب كلذ ل˘ب˘ق˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو
.‘‘ةعسضاوتمو ةفيطل
يف ةيجاز˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا تن˘سسح˘تو
دعب تارامإ’ا بعلم ءاحنأا عيمج
0‐4 د˘حأ’ا زو˘˘فو ير˘˘م˘˘يإا در˘˘ط
جرخو ،دتيانوي ل˘سسا˘كو˘ي˘ن ى˘ل˘ع
ى˘لإا قرا˘ف˘لا ق˘ي˘ي˘سضت˘ل لا˘ن˘˘سسرأا
‐سسماخلا زكرملا نم طاقن تسس
يفكي امب اًديج نوكي دق ام وهو
يرود ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل
يذلا رظح˘لا د˘ع˘ب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لا ه˘˘سضر˘˘˘ف
.يتيسس رتسسسشنام
ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خ ا˘˘مأا
لي˘كي˘م ق˘ير˘ف ل˘مأا˘ي˘ف ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
يف ةوجفلا هذه دسس يف اتيترأا
نوتيار˘ب لا˘ث˘مأا د˘سض تا˘يرا˘ب˘م˘لا

.دتيانوي ماه تسسوو
ر˘سسخ˘ن‘‘ :د˘يد˘ج ن˘م ز˘يو˘ل لا˘قو
اذل قرفلا نم عونلا اذه عم طاقن

رمأ’ا ،مسس’اب مكحلا اننكمي ’
لك هب موقن ام مهفل انل كورتم
.نيسسحتلا ةلسصاومو موي
م˘سسا ي˘ف ر˘كف˘ن ’‘‘ :ع˘با˘ت ا˘م˘ي˘˘ف
زوفلا لواحن نأا انيلع ،مسصخلا
نوكن نأا ةلواح˘مو تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب
كل˘˘م˘˘ن ا˘˘ن˘˘لز ا˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’ كا˘˘˘ن˘˘˘ه
.‘‘تاناكمإ’ا

زوفلل ةسسام ةجاح كانه تناكو
يذلا ،لانسسرأ’ لسسا˘كو˘ي˘ن ى˘ل˘ع
ينف˘لا هر˘يد˘م فار˘سشإا تح˘ت ل˘ظ
ناك يذلا ،اتيترأا ليكيم ،ديدجلا
ىلإا تانيسسحتلا ليوحتل حفاكي
.طاقن
ه˘لÓ˘ت˘حا ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،نآ’ا
لود˘ج ي˘ف ةر˘سشا˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
لمأ’ا نوديؤو˘م˘لا دد˘ج ،بي˘تر˘ت˘لا
ةيبوروأ’ا مدقلا ةرك نيمأات يف
زيول ىرخأا ةرم نكلو ،ىرخأا ةرم
نأا دقتعأا‘‘ :اًيعدم ،رذحب رسشبي
،انلعف املثم ءيسش ليغسشت ةداعإا

برد˘م ع˘م ،ةد˘يد˘ج ة˘ف˘سسل˘ف ع˘˘م

كيلع ،فلتخم ماظن عم ، ديدج
.ةوطخب ةوطخ ركفت نأا

و˘˘ه ءي˘˘سش لوأا نا˘˘ك‘‘ :فا˘˘˘سضأاو
،ق˘ير˘ف˘لا ة˘يو˘ه ءا˘سشنإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
لاجم يف ،قرط ةدعب نيسسحتلاو
يف انتقيرط ،انتايكولسس ،بيردتلا
ة˘يؤور ي˘ف ا˘ن˘ت˘ق˘˘ير˘˘ط ،بيرد˘˘ت˘˘لا
.انتيلقعو ءايسشأ’ا
أادبن ةياهنلا يف مث‘‘ :عبات امنيب
جئاتنلا سضعب ىلع لوسصحلا يف
،بيترتلا يف ريكفتلا يف أادبنو
لازن ’ اننأا يف ريكفتلا يف أادبنو
ىتح لواحن مث ،ةيناكمإ’ا انيدل
اندهج ىراسصق لذبن نأا ةياهنلا
.مسسوملا اذه يف
ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا‘‘ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
،زوفن مل امدنع لسضفأا تايرابم
ديعسس انأاو ،قيرفلاب ديعسس يننكل
امل لسضفأا لكسشب انمهف ةيفيكب
،عوبسسأا ل˘ك ا˘ن˘م ل˘ي˘كي˘م هد˘ير˘ي
.‘‘دحاو قيرفك روطتن نحن

ببضس فضشكي ينويميضس
 لوبرفيل ىلع راضصتنلا

ريدملا ينويميسس وغييد ينيتنجرأ’ا ثدحت
لÓخ ينابسسإ’ا ديردم وكيتلتأا يدانل ينفلا

لوبرفيل ىلع زوف˘لا بق˘ع ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م
ةتسسلا رود باهذ يف فيظن فدهب يزيلجنإ’ا

.ابوروأا لاطبأا يرودب رسشع
اهتلقن يتلا هتاحيرسصت يف ينويميسس لاقو
ةارابملا تناك‘‘ :ةينابسسإ’ا ‘‘اكرام‘‘ ةفيحسص
عم ،ةياغلل يوق سسفانم دسض اهانعقوت يتلا

دقتعاو ،ةريبك ةيدسسج ةوقب نوعتمتي نيبع’
ةيادبلا ي˘ف اًد˘ج د˘ي˘ج ل˘كسشب ا˘ن˘ب˘ج˘ت˘سسا ا˘ن˘نأا

انيلع ناك يتلا ةاراب˘م˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘ل م˘ث ا˘ن˘ل˘ج˘سسو
تامجهلا ي˘ف تارا˘ي˘خ ا˘ن˘يد˘ل نا˘كو ،ا˘ه˘ب˘ع˘ل
.‘‘ىرخآا فادهأا ليجسستل ةدترملا

:ينويميسس لاق ،ديردم وكيتلتأا عافد نعو
كراسشي مل ول ،اًعئار اًيعامج اًلمع ناك دقل‘‘
ناك امل ،يعا˘فد˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
تناك دقل ،موي˘لا ه˘ب ما˘ق ا˘م˘ب مو˘ق˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘لا

ةبعسص ةارابم تناكو ،عيمجلل ةديج ةمهم
.‘‘ريبك سسفانم دسض اًدج
نوبعلي مهنإا‘‘ :ينويميسس لاق ،لوبرفيل نعو
،ةريبك ةيندب ةوق مهيدلو ،ةياغلل ديج لكسشب
ةليللا تسسيل اهنإا ،ةركلاب ةعرسسب نوجرخيو
ٍلايل كانه نكل ،سسأاكلاب زفن مل اننأ’ لسضفأ’ا

انه ىلإا ىتأا ملاعلا يف قيرف لسضفأا ،ىسسنت ’
.‘‘ىرخأا ةوطخ تقبت نكل ،هانمزهو
اذ˘ه˘ب ةارا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا ا˘نأاد˘ب د˘ق˘˘ل‘‘ :ع˘˘با˘˘تو
انلوخد ةظحل انريهامج نم ميظعلا لابقتسس’ا
،اًعئار لابقتسس’ا ناك ،بعلملا ةيسضرأا ىلإا
يف ا˘ه˘ت˘ي˘سضق ي˘ت˘لا ي˘نا˘م˘ث˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف
.‘‘لابقتسس’ا اذه لثم ِرأا مل يدانلا

ةارا˘ب˘م ي˘ف د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا تارا˘ي˘خ ن˘˘عو
ينويميسس متتخا ،دليفنأا بعلم ىلع بايإ’ا
ىلع نوداتعم مهنأ’ ،عسضاوتب بعلنسس‘‘ :اًلئاق
.‘‘مهبعلم يف ةعئار تايرابم بعل

ويموتراب ..عامتجلا ىهتنا
 ةنولضشرب يف ةنتفلا دمخُي

بيسسوج نأا ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ةنتفلا دمخأا ةنولسشرب سسيئر ويموتراب ايرام
يتلا ةمزأ’ا دعب ،ون بماكلا ناردج لخاد
ةكرسشلا لوح ةريخآ’ا تاعاسسلا يف تلعتسشا
هتروسص نيسسحتو هتيامح˘ل ا˘هر˘جأا˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

هيوسشتو يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع
ي˘˘ف زو˘˘مر˘˘لاو تا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘كلا سضع˘˘˘ب ةرو˘˘˘سص
.اسصرابلا

‘‘ترو˘ب˘سس‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘˘فوو
ءاثÓثلا ءاسسم ويموتراب عمتجا ،ةينولاتاكلا
يف ةيسضايرلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةدا˘ق˘ب

ةيبيردتلا ةسصح˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ر˘ب˘ما˘غ ناو˘ج
قيرفلا سسبÓم ةفرغ يف ءودهلا رسشن فدهب
.ءيسش لك مهل حسضوأاو ،ينولاتاكلا

رظتنا ويموتراب نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
سسما ءاسسم ةيبيردتلا ةسسلجلا ةياهن ىتح
لينويل ،قيرفلل ةعبرأ’ا ةداقلا عم ثدحتلل
دراريجو سست˘ي˘كسسو˘ب و˘ي˘جر˘ي˘سسو ي˘سسي˘م
ثدحت مث نمو ،وتربور يجريسسو هيكيب
يكيك بردملاب عمتجاو ،نيبعÓلا ةيقبل
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م ل˘˘كسشب ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
زو˘مر ه˘يو˘سشت ة˘˘مزآا لو˘˘ح تا˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت
فسصن يلاوحل عامتج’ا رمتسساو ،يدانلا
.ةعاسس
يدانلا نأا ةنولسشرب يبعÓل ويموتراب دكأاو
سضعب نم هرسشن مت امب اًيئاهن ةقÓع هل سسيل
وأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ءي˘˘سس˘˘ُت رو˘˘مأا لو˘˘ح ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا

ررق يدانلا نأاب مهربخأاو ،نيرخأا سصاخسشأ’
‘‘زرسشنيف3يآا‘‘ ة˘كر˘سش ع˘م د˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘سسف
.ةئيسسملا ةعقاولا هذه يف ةطروتملا

لبق ةياغلل مسساح تقو يف عامتج’ا اذه ءاجو
1 موي ديردم لاير دسض وكيسسÓكلا ةارابم
ويبانرب وغايتناسس بعلم ىلع لبقملا سسرام
يف يلوبان ةهجاوم لبق كلذكو ،اغيللا يف
.لبقملا عوبسسأ’اب لاطبأ’ا يرود

..ةينابضسإا ريراقت
هقيرط يف سسومار

 ليحرلل

ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا ،اد˘˘˘˘نإا ودراودإا را˘˘˘˘˘صشأا
ىلإا ،ينابصسإ’ا وتيغنيريصشتلا جمانرب
لا˘˘ير ع˘˘فاد˘˘م سسو˘˘مار و˘˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘ي˘˘˘صس نأا

فيصصلا ي˘ف ل˘حر˘ي نأا ن˘ك˘م˘ي د˘يرد˘م
عم قافت’ دعب هلصصوت مدعل لبقملا
.دقعلا ديدجت نأاصشب يدانلا ةرادإا

عم ًاماع33ـلا بحاصص دقاعت يهتنيو
بغر˘يو ،1202 فيصص يف ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا

هتدم ديدج دقع ىلع لوصصحلا يف
لا˘˘ير ةرادإا نأا ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘ك˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘صس
ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب ءا˘فو˘˘لا ل˘˘صضف˘˘ُت ’ د˘˘يرد˘˘م
.نصسلا لماعل اًرظن
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف اد˘نإا ح˘صضوأا ن˘ي˘ح ي˘ف
(تروبصس01و˘˘˘ل) ع˘˘˘قو˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
مدقُي نأا عقوتملا نم ناك’’ :يصسنرفلا

ةدمل سسومار ىلإا اًدقع ديردم لاير
م˘ه˘ن˘ك˘ل ،د˘يد˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
ةنصس ةدمل اًصضرع اومدق اذإا ،اوعجارت
.’’رداغيصس سسومار نإاف ةدحاو
هنأا ةرادإ’ا يف سضعبلا دقتعي’’ :ىهنأاو

ءانثتصسا سسومار لعجل ببصس دجوي ’
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف)
.’’(دقعلا
03 بع˘ل سسو˘مار نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا

قÓطنا ذ˘ن˘م د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م ةارا˘ب˘م
تا˘ق˘با˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج با˘صسح˘ل م˘صسو˘م˘˘لا

.فادهأا7 مهلÓخ لجصسو

 ’’ميظع بردم يرميإا يانوأا نأا دقتعأا’’ :زيول ديفيد

دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب م˘ج˘ن ح˘م˘لأا
يبرغملا ،ديردم لاير نم راعُملا
لسضف˘ُي ه˘نأا ى˘لإا ،ي˘م˘ي˘كح فر˘سشأا
اًرظن ينام˘لأ’ا يدا˘ن˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا

بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘سصر˘˘ف ه˘˘ل ر˘˘فو˘˘˘ي ه˘˘˘نأ’
ي˘ف هد˘ج˘ي ’ ا˘م و˘˘هو ،ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
.(ويبانريب وغايتناسس)
عم يسسلطأ’ا دسسأا ةراعإا يهتنتو
،لبقم˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘ف د˘نو˘م˘ترود
هرار˘ق ذ˘خ˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو
ي˘ف ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘˘سشب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.فيسصلا

ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف لا˘˘قو
ة˘ه˘جاو˘م بق˘˘ع (سسآا) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
يرود ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘˘ب
ءاه˘ت˘نا ة˘لأا˘سسم ن˘ع ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
هلوقي ام اذه‘‘ :وينوي يف هتراعإا
،هيلع تعّقو يذلا دقعلاو سسانلا
ي˘ف ءي˘سش ل˘ك ثد˘ح˘ي نأا ن˘كم˘˘ي
هلمح˘ي ا˘م ىر˘ن˘سس ا˘ن˘ن˘كل ،و˘ي˘نو˘ي
.‘‘فيسصلا
ديرأا يننأا يسسأار يف‘‘ :حسضوأا مث
ي˘ف رار˘م˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘يرأاو بع˘˘لأا نأا
يننوحنمي ايناملأا يف انه ،ومنلا
.‘‘ةسصرفلا

ةيلامتحا لوح لئُسس امنيح باجأاو
لايرل هتدوع لاح اًليدب نوكي نأا

كلذ ىر˘˘˘ن نأا بج˘˘˘˘ي‘‘ :د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م
.‘‘اًسضيأا
نع ثيدحلل فرسشأا قرطت امنيب
يذلا ،دن’اه غن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا
سسإا يب ىلع زوفلل دنومترود داق
دقل‘‘ :ةيئانث هليجسستب (1‐2) يج
رمتسسي نأا لمأا˘نو اًر˘ي˘ث˘ك ا˘ند˘عا˘سس
لازي ’ هنإا ،اًيكذ ناك دقل ،اذكه

.‘‘بعلي نأا بجي هنأا فرعيو اًباسش
دقل‘‘ :ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ع ا˘ًسضيأا ثد˘ح˘تو
دقو ديج لكسشب ةارابملل انّيدعتسسا
ليجسست اني˘ق˘ح˘ت˘سسا د˘ق˘ل ،ا˘ن˘ح˘ج˘ن
ن˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ،ثلا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
’ رو˘مأ’ا ن˘كل ،فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
.‘‘ةحوتفم تلاز
كراسش يميكح نأا ركذلاب ريدجلا
سسيراب مامأا ةارابملا يف اًيسساسسأا

.دن’اهل لوأ’ا فدهلا عنسصو

 دنومترود عم ءاقبلا يف هتبغر ىلإا حملُي يميكح



 سسرام سصبرت لبق ينطولا بخانلا حيرت هتدوع

ةباضصإلا نم سصلخت ينيعبضس نب
 مياهنفوه ةهجاومل زهاجو

ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ ينيعبسس نب يمار سصلخت
ىناع يتلا ةباسصإ’ا نم خابدÓغسشنوم ايسسيروب يدان بع’و
نع دعتبي هلعج ام لحاكلا ىوتسسم ىلع ىسضم تقو يف اهنم
.نيرهسشل رسضخأ’ا ليطتسسملا

تاب ينيعبسس نب نأا ،سسمأا ،ةيناملأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
،مداقلا تبسسلا ءاقل نم ةيادب ،ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلل ازهاج
ةلوجلا راطإا يف مياهنفوه فيسضلا خابدÓغ هيف يقÓي يذلا
.يناملأ’ا يرودلا نم32ـلا

ذنم هقيرف نع باغ ايقيرفإا لطب نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ةباسصإ’ا حب˘سش ن˘م سصل˘خ˘ت ه˘نا ’إا ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد12ـلا
يف ةكراسشملل ةدوعلل زهاج هلعجي ام اهل سضرعت يتلا ةيلسضعلا
ديب نوكيسس ريخأ’او لوأ’ا رارقلا نأا ’إا ،ةمداقلا تاقاقحتسس’ا
.بردملا

ةدايقب ينطولا بختنملل ينفلا مقاطلا راظنأا نوكتسسو اذه
ىلإا ،9102 ةنسس ،ايقيرفإا يف بردم نسسحأا يسضاملب لامج
يف ،وداراب ةيميداكأا جيرخ ةيزهاج ةعباتمل ةيناملأ’ا ةلوطبلا
ىلع نانئمط’ا لجأا نم ،مداقلا تبسسلا اهبعليسس يتلا ةارابملا

بختنم ما˘مأا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ع ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق ه˘ت˘يز˘ها˘ج
 .نوريماكلاب1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت يف يوبابميز

سسوتنفوج ةهجاوم يف ةسسفانملا طيرسش سصقل هجتي سسراف
بختنملا رسسيأا ريه˘ظ سسرا˘ف د˘م˘ح˘م ه˘ج˘ت˘ي مدا˘ق˘لا تب˘سسلا
بعÓملا عم دهعلا ديدجتل يلاطيإ’ا لابسس يدان مجنو ينطولا
فيسضتسسي يذلا يلاطي’ا يرودلا نم ةمداقلا ةلوجلا نم ةيادب
يف سسوتنفوج يدان ليقثلا فيسضلا «ويسشتلاكلا» ليذتم هيف
.»أا ايريسسلا» نم52ـلا ةلوجلا راطإا

ويجاب يد برد˘م˘لا نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ام ،ءاقللا بعلتسس يتلا ةليكسشتلا ىلع تارييغت ءارجإ’ ىعسسي
ةرتفل باغ امدعب ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا يف سسراف ظوظح عفري

رهسش ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةيحارج ةيلمع هئارجإا بقع ةليوط
يف قباسسلا انوريف سسÓيه بع’ كراسشي ملو.يسضاملا توأا
عبات ثيح ةباسصإ’ا نم هئافسش مغر ،ةلوطبلا نم نيتهجاوم رخآا
تلعج هيدان جئاتن عجارت نأا ’إا ،ء’دبلا ةكد نم نيتهجاوملا
لÓخ نم ،ةلوطبلا يف ةقÓطن’ا قيقحت ىلع لمعي بردملا
.سسرافب داجنتسس’ا

ب.م.يرصسيإا
 ايصسأا لاطبأا يرود نم ةيناثلا ةلوجلا

نيتمضساح نيتريرمت حنمي حاجنوب
 يناريإلا ناهابضسب حيطيو

دسسلا بع’ ،يرئازجلا بختنملا مجاهم جاجنوب دادغب مسصب
كابسش كد نيح ،يرطقلا دسسلا هيدان عم ريبك زوف ىلع يرطقلا
ةهجاوملا يف ةلماك ةيثÓثب يناريإ’ا ناهفسصأا ناهابسس قيرف
رود نم ةيناثلا ةلوجلا نمسض لخدتو ،ةحودلا يف تبعل يتلا

يذلا رسضخلا مجاهم.ايسسأا لاطبأا يرود ةسسفانم تاعومجم
وأا ،فادهأا ىلإا سصرفلا ةمجرت عطتسسي مل يذلاو ،ايسساسسأا كراسش
اتمجرت نيتمسساح نيتريرمت مدق هنا ’إا ،كابسشلا ىلإا لوسصولا
يف يناثلاو فيفع مركأا هعقو15 ةقيقدلا يف نيفده ىلإا
بعÓلا سسفن فيسضي˘ل ،سسود˘ي˘ه˘لا ن˘ي˘سسح مد˘ق˘ب27 ةقيقد˘لا
ةعبارلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا د˘سسلا رد˘سصت˘ي˘ل ،87 ي˘ف ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘˘لا

 .يدوعسسلا رسصنلا عم ةفسصانم
ز.سس

            تابيردتلا ىلإا داعو ةباصصإ’ا نم امامت يفصش نأا دعب

 يلوبان يف هناكم عاجرتضسا فدهتضسي ملوغ
ي˘لو˘با˘ن بع’ ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م’و˘˘غ يزو˘˘ف فد˘˘ه˘˘ي

مغر ،يلوبان هيدان يف ةيسساسسأ’ا هتناكم عاجرتسس’ ،يلاطيإ’ا
ةدوعلا لجا نم حفاكي هنا ’إا بسصانملا ىلع ةديدسشلا ةسسفانملا
.تقو برقا يف ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىلإا

نأا ،ةيلاط˘ي’ا «تو˘ب˘سس و˘ل˘يد ير˘يرو˘ك» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو
يف هتلسصو يتلا تاحرتقملا لك سضفر رسضخلل رئاطلا ريهظلا
ناك هنا مغر ،يسضاملا يفناج رهسش ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف
نم ،نيمهم نيسضرع كلمي ناك نأا دعب ءاوجأ’ا رييغت عيطتسسي
نأا ’إا ،يسسنرفلا ايليسسرام كيبملواو يزيلجن’ا لسساكوين يدان

رسضخلا مجن ديريو.مامتها يأا مهرعي مل نايتإا تناسس جيرخ
،ايلاطيا بونج يدان ةليكسشت عم قلأاتلاو ةهجاولا ىلإا ةدوعلا
ةديدع روهسشل هقحÓت تناك يتلا ةباسصإ’ا نم امامت هيفاعت دعب
برا˘ح˘م ى˘ع˘سسي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع ه˘˘تد˘˘ع˘˘بأاو
لامج ةبيتك ىلإا ةدوعلا لجا نم هاوتسسم عاجرتسس’ ءارحسصلا
بختنملل ةمداقلا تاقا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لاو ي˘سضا˘م˘ل˘ب
 .ديعاوملا مداق يف ينطولا

ز.سس
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 ةينطولا تاكرصشلا معد ىلع لوصصحلاب اوبلاط

 ةلوطبلا ةعطاقÃ نوددهي Êاثلاو لوألا مضسقلا ةيدنأا ءاضسؤور

 مداقلا وتاكريملا يف رثكأا عافترÓل ةحصشرم ةيقوصسلا هتميق

 ةمحر نب حيرضستل وروأا نويلم03 طرتضشي دروفتنيرب

 تاعومجملا رود نمصض نارهط لÓقتصسا ىلع هيدان زوف يف مهاصس

 يراجلا مضسوملا ةياهن بقلب يلهألا ريهامج دعأا :يليÓب
نيمثلا زوفلا قيقحت دعب ،يلهأ’ا يدان يعجسشمل هدعوب يرئازجلا يلودلا يليÓب فسسوي ىفو

ايسسأا لاطبأا يرودل تاعومجملا رود نم ةيناثلا ةلوجلا تايرابم نمسض نارهط لÓقتسسا مامأا
تاحيرسصتب يجرتلا مجن ىلدأاو.طاقن عبرأاب ىلوأ’ا ةعومجملا ةرادسص ىلإا يقارلا يقتريل
مقاطلاو ءÓمزلا ركسشنو ،نارهط لÓقتسسا مامأا زوفلا ىلع هلل دمحلا»:لاقو ةارابملا سصوسصخب
روهمجلا ركسشاو بجاولاب تمقو يئÓمز دعاسسأا نأا ينم ابولطم ناك»:فيسضيل ،«يبطلاو ينفلا
بردملا مÓك دعب ةسصاخ ةيلوؤوسسملا ردق ىلع اوناك نوبعÓلا »: لوقلاب فدرأاو ،«اندناسس يذلا

نأا ديرن نحن»: Óئاق هثيدح متخيل ،«ديعاوملا مداق يف مهدعسسنسس هللا ءاسش نإا ،ريمأ’او سسيئرلاو
يف كراسش دق رسضخلا مجن نأا ريكذتلل.«مسسوملا اذه لقأ’ا ىلع ابقل هيدهن نأاو روهمجلا حرفن
،لوبقم ىوتسسم مدق نيأا ةارابملا نم يناثلا طوسشلا نم45 ةقيقدلا يف لخدو ،ليدبك ةارابملا

نيعوبسسأا لبق اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا نم هيفاعت دعب ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىلإا داع هناو ةسصاخ
.يدوعسسلا يرودلا تايرابم نمسض يف

ز.سس

 يدوعضسلا يرودلا ‘ ةركلل اكاكتفإا ÚبعÓلا Ìكأا تارهات
نيعفادملا ةمئاق ،يدوعسسلا اهبأا بع’ يرئازجلا يلودلا عفادملا تارهات يدهم ردسصت

.يلاحلا يوركلا مسسوملا نم ةلوج81 رورم دعب ةركلل اكاكتفإا رثكأ’ا
هيلي ،لوأ’ا زكرملا ىلع لسصحيل ،%5.27 ةبسسن ىلع قباسسلا يسسنرفلا سسن’ بع’ لسصحو

 .%3.86 ةبسسنب ثلاثلا زكرملا يف يسسور روغيإا يليزاربلاو ،%1.96 ةبسسنب يدوعسسلا بعÓلا
ب.م.يرصسيإا
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قر˘ف ور˘ي˘سسمو ءا˘سسؤور دد˘ه
ةعطاقمب يناثلاو لوأ’ا مسسقلا
ةلوطب˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا
˘˘مد˘˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

تا˘˘كر˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘سصح
املثم ،مهمعد لجا نم ةينطو
ة˘يدو˘لو˘م ن˘م ل˘ك ع˘˘م ثد˘˘ح
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
داحتا ار˘ي˘خأاو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
.ةمسصاعلا

مسسق˘لا ة˘يد˘نأا ءا˘سسؤور د˘ق˘عو
اعا˘م˘ت˘جا ،سسمأا ي˘نا˘ث˘لاو لوأ’ا

با˘ي˘غ ن˘ع ثيد˘ح˘لا ل˘جا ن˘˘م
ةيدنأ’ا بلغأا لعج ام ،معدلا
ادع ام ةيدام تامزأا نم يناعت
م˘عد ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصا˘ح˘لا قر˘˘ف˘˘لا
91 عقوو.ةينطولا تاكرسشلا

لوأ’ا م˘سسق˘لا ن˘ي˘ب ا˘˘م ا˘˘سسي˘˘ئر
لجا نم ةسضيرع ىلع يناثلاو
لوسصحلاب تاطلسسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م

تاكرسش لبق نم معدلا ىلع
ةيلاملا تامزأ’ا يدافتل ةينطو
ريغو نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لا

يداونلا ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
تاكرسشلا حنم مت لباقملا يف
.قرفلا سضعبل

يزيلجن’ا دروفتنيرب يدان ةرادإا تطرتسشا
حيرسست لباقم وروأا نويلم03 ىلع لوسصحلا
يف يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعسس
.مداقلا يفيسصلا وتاكريملا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا ن˘ي˘ب ن˘م ة˘م˘حر ن˘˘ب د˘˘ع˘˘ي
ل˘ظ ي˘ف «غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لا
ةرادإا لعج ام ،همدقي يذلا ديجلا ىوتسسملا
رئاطلا حانجلا حيرسستل غل˘ب˘م˘لا ع˘فر˘ت «ز˘ي˘ب˘لا»
لوبتوف» ع˘قو˘م ف˘سشكو.ينطولا بختنمل˘ل
يذلا دروفتنيرب يريسسُم نأاب ،يناطيربلا «غيل
يرودلل دوعسصلا ةقاطب ىلع ةوقب عراسصي
ةلوهسسب يلختلا نوسضفري زاتمملا يزيلجن’ا

،ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف مهمجاهم نع
عم ريبك مسسوم ىلع مسصبي هنأاو اسصوسصخ
6 اهنم مسسوملا اذه فادهأا9 نود ثيح هيدان
 .ةديدجلا ةنسسلا ةيادب ذنم فادهأا

لاح يف هب ظافتح’ا يونت ةرادإ’ا
 دوعصصلا قيقحت

ظافتح’ا يف هتبغر يدانلا فخي ملو اذه
نم يدانلا نكمت لاح يف ،ةمحر نب ديعسسب
يرود˘ل˘ل م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
رد˘سصم˘لا تاذ بسسح ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘ن’ا

55ـب4ـلا زكرملا لتحي قيرفلا ناو اميسس’
8و في˘سصو˘لا ن˘ع طا˘ق˘ن4 دعب ى˘ل˘ع ة˘ط˘ق˘ن
سشتيومورب تسساو قيرف ردسصتملا نع طاقن
ي˘ف ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن ظو˘ظ˘ح ع˘فر˘ي ا˘م ،نو˘ي˘ب˘لأا
 .مسسوملا ةياهن ءاوسضأ’ا يرودل دوعسصلا

لصساكوينو Óيف نوتصسأاو ماهنتوت
 هنوبقاري

لك لبق نم ةبقارم لحم ةمحر نب دجاوتي
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ن˘˘م
ىلع رسصي يذلا وينيروم هيزوج يلاغتربلا
هتاردق نم ةدا˘ف˘ت˘سس’او بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
،ةهجاولا ىلإا ةدوعلل «زريبسسلا» ةدايقل ةريبكلا

ناذللا لسساكوينو Óيف نوتسسأا دجاوتيسس امك
بخ˘ت˘ن˘م˘لا بع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف نا˘˘ب˘˘غر˘˘ي
 .ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف ينطولا

يليÓب عم يوق عارصص يف دجاوتي
 يوبابميز مامأا ايصساصسأا نوكيل هجتيو

عارسص يف ةمحر نب دجاوتي ،رخآا قايسس يف
يليÓب فسسوي بختنملا يف هليمز عم ،يوق
بختنملل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف ناكم ىلع
يوبابم˘يز بخ˘ت˘ن˘م ه˘جاو˘ت˘سس ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا

مهسسأا تعفتراو ،مداقلا سسرام رهسش يف نيترم
ايقيرفإا لاطبأا عم ايسساسسأا ةكراسشملل ةمحر نب
ايقيرفإا سسأاك مدق يذلا يليÓب ناكم ذخأاو
يف هاوتسسم عجارت نأا ’إا ىوتسسملا يف9102
ببسسب ،يدوعسسلا يدانلا عم ةريخأ’ا ةرتفلا
سضرف ىلع هتردق مدعو ةهج نم ةباسصإ’ا
«ديدجلا زرحم» لعجي ىرخأا ةهج نم هسسفن
نم ىرسسيلا ةهجلا ىلع ةكراسشملل برقأ’ا

.«نيبراحملا» موجه
ب.م.يرصسيإا

ب.م.يرصسيإا
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قوف در ايقيرفإا لطب
Èكأا هنأا تبثاو ناديŸا

 «لاول» نم

عم رضصان نب قلأات
جرحي نÓيم

 نويل سسيئر سسلوأا
نب ليعامسسا نم درلا ءاج

ينطولا بختنملا مجن رسصان
ايوق ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م يدا˘نو
سس’وأا لاسشيم نوج ىلع ادج
ي˘سسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن سسي˘ئر
لسضفأا عم دقاعتلا سضفر يذلا

ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف بع’
مجن رسصان نب ناكو.9102
لحم قبا˘سسلا ي˘لو˘ب˘م˘يإا يدا˘ن
ةدايقب ،نويل ةرادإا نم ةعباتم
وينينو˘ج ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ا˘سضفر ناذ˘ل˘لا ،و˘ي˘ن˘ي˘ف˘ل˘ي˘˘سسو
سضبا˘ن˘لا بل˘ق˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا
امب˘سسح ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.«لايدنوم زنوأا» ةلجم تركذ

نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
نب همدقي يذلا زيمملا ءادأ’ا
ذنم نÓي˘م˘لا يدا˘ن ع˘م ر˘سصا˘ن
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘فو م˘سسو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ل˘ع˘ج سصا˘خ ل˘كسشب ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ةيعسضو يف «لاول» يلوؤوسسم
اوسضفر امدعب ،ةيا˘غ˘ل˘ل ة˘جر˘ح
با˘سشلا بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا
نيب نم تاب يذلاو دعاسصلا
يف طسسولا طخ يبع’ مهأا
يفو ةسصاخ يلاطيإ’ا يرودلا
لكسشب ىربكلا5ـلا تايرودلا

و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز ا˘مو ،ما˘˘ع
نويل كيب˘م˘لوأا ةرادإا ل˘ي˘سضف˘ت
وغايت يليزار˘ب˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

،رسضخلا مج˘ن ى˘ل˘ع سسيد˘ن˘ي˘م
نكمتي مل ناديملا طسسو نكل
عم ملقأاتلاو هسسفن سضرف نم
رسصان نب نأا نيح يف قيرفلا
ط˘سسو ط˘˘خ «و˘˘ما˘˘ن˘˘يد» تا˘˘ب
عقوتي عيمجلاو نÓيملا ناديم
ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا ه˘تارد˘ق ر˘ي˘ج˘ف˘˘ت
،ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو.Óبقتسسم
ةرادإا «لايدنوم زنوأا» تدقتنا
ي˘˘ف تطر˘˘ف ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب نو˘˘˘ي˘˘˘ل
تقو يف ،رسصان نب ةرهوجلا

هعم دقاعتلا ىلع ةرداق تناك
يذ˘لا ن˘م ل˘قأا يدا˘م ل˘با˘ق˘م˘ب
.سسيدنيم عم دقاعتلل هتمدق

ب.م.يرصسيإا
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يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت تدا˘˘˘ع
وج ىلإا ينيطنسسقلا يسضايرلا
ىلع مزع اه˘ل˘كو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةققحملا تاراسسكن’ا زواجت
ةوارمحلاو فيطسس يءاقل يف

نم اولم رفانسسلا نأاو اميسس’
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نور˘˘˘سصيو تاز˘˘˘ه˘˘˘˘لا
نأاو ةسصاخ عيرسسلا سضيوعتلا
ىلإا ةسسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ل˘جا ن˘م راو˘سشم˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘م
ةلهؤوملا ةثلاثلا ةبترملا قيقحت
دقو اذ˘ه ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ةرورسض ىلع نوبعÓلا عمجا
ةدو˘ع˘لاو عا˘سضوأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت
اذه جربلا نم ةيباجيإا ةجيتنب
. تبسسلا

سضعب يرجي ةذوخ
ةيرورصضلا تاÒيغتلا

طاقنلا بصسكل
رظتنملا نم هتاذ قايسسلا يف
سضعب ىلع بردملا دمتعي نأا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا قاروأ’ا
يف قراوفلا قيقحت اهناكمإاب
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو طا˘ق˘ن˘˘لا

بلقك نارقمأا نم لك كارسشإا
ة˘عا˘ن˘سص ي˘˘ف و˘˘ط˘˘يو مو˘˘ج˘˘ه
رسصانعلا نأاو اميسس’  بعللا
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘سش ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ا˘ه˘قاروأا ح˘ن˘م˘ت م˘ل ةوار˘م˘ح˘˘لا
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا د˘˘˘ي˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘كسشب
ايدج ركفي سشتوكلا لعجيسس
اهباسصن ىلإا رومأ’ا ةداعإا يف

نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب ناوأ’ا تاو˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق
بع˘ل ي˘ف ة˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا
فد˘˘ه ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا
. رفانسسلا

سشامر ماصشه

جÈلا طاقن ىلع هنيعو ةهجاولا ¤إا دوعي «يضس.سسا.يضسلا»

ةنيطنضسق بابضش
يبرادلا يف يصساصسأا ناكم زجحل ناهجتي وطيو نارقمأا

ةيلاملا ةقرولا بعلت روب راضسو يبرادلا يدحتل ةزهاج «ةراطضسوضس»
ةمصصاعلا داحتا

دا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تا ةرادإا ر˘˘˘˘˘˘سصت
ري˘فو˘ت ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ةيباج˘يإ’ا فور˘ظ˘لا ل˘ك
لا˘ب˘سشأ’ ح˘˘م˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
د˘جاو˘ت˘لا˘ب لÓ˘ب ير˘˘يزد
ثي˘˘˘ح ة˘˘˘مرو˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
دعبف رداسصملا بسسحو
ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا ح˘˘ن˘˘م
ناف «روب راسس» ةكرسشل
ح˘˘ل˘˘˘ت فار˘˘˘طأ’ا سضع˘˘˘ب

تايو˘ن˘ع˘م ن˘ح˘سش ى˘ل˘ع
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
د˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
كلذو نو˘˘˘يد˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
لك مدقت ةبيتكلا لعجل
ةهجاوملا ي˘ف ا˘ه˘يد˘ل ا˘م

ىلع بعللا نأاو ةسصاخ
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ر˘˘تو˘˘لا اذ˘˘˘ه
قيقحتل حمطت ةب˘ي˘ت˘كلا
فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ب د˘يز˘م˘˘لا
ة˘˘˘قرو بع˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
. مويدوبلا

نع ثحبي يريزد
نيزهاجلا

ةحاطإÓل
ةيدولوملاب

ثح˘ب˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا

ةز˘ها˘ج˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ن˘ع
ةيدولوم قيرفب ةحاطإÓل
نأاو ة˘سصا˘خ ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا

نوبقرتي قير˘ف˘لا را˘سصنأا
ر˘ب˘سصلا غرا˘ف˘ب د˘يد˘ج˘˘لا
ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي م˘ه˘نأا ا˘م˘˘ب
ا˘م سضيو˘ع˘تو ه˘ب زو˘ف˘لا
باهذلا ءاق˘ل ي˘ف م˘ه˘تا˘ف
ريبك بقرتلا نأاو ةسصاخ
لجا نم تبسسلا دعومل
برقت ةج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت
˘مو˘يدو˘ب˘لا ن˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

راسسم حيحسصتب حمسستو
ن’ ح˘˘ما˘˘ط˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
يف ا˘ب˘ع˘سص ا˘م˘قر نو˘كي
ع˘ي˘ي˘سضت د˘ع˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
سسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلاو سسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلا
. ةيقيرفإ’ا
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فيطصس قافو

د˘عو˘م˘لا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو قا˘سشع ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
غرافب ةرقم مجن مامأا تبسسلا اذه ديدجلا
كا˘ب˘سش كد ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘سصلا
نأاو ةسصاخ Óماك دازلا قيقحتو موسصخلا
ةيدجلاب لم˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا
ةبكوك نمسض يدانلا عسضت يتلا ةمزÓلا
بعل وهو حسضاو فدهلا نأا امب ةعيلطلا

ي˘كو˘كلا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو مو˘يدو˘ب˘لا ة˘قرو
ةرورسضب مهب˘لا˘ط˘يو هر˘سصا˘ن˘ع˘ب ع˘م˘ت˘ج˘ي
قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو دو˘ه˘ج˘لا ر˘فا˘ظ˘ت
.ةيرورسضلا بسساكملا

نيباصصملاو نيبقاعملا ةدوع
ةطرو يف يكوكلا عصضت

هرمأا نم ةريح يف بردملا لازي ’و اذه
ةل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف كر˘سشي ن˘م سصو˘سصخ˘ب
تايطعملا لك نأاو ةسصاخ ةيسساسسأ’ا
ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘جاو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ه˘ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف
ىقبت رومأ’ا زربا لعلو ةمروفلا يف

تابوعسص لكسشتسس يتلاو يوارق ةدوع
يف ءاقل مدق يوارد نوكل هل ةبسسنلاب
ل˘˘سصح˘˘تو جر˘˘ب˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ةل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف بع’ ن˘سسحأا بق˘ل ى˘ل˘ع

سشتو˘كلا ل˘ع˘ج˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ةياغ ىلإا هييسساسسأا نÓعإا يف ثيرتي
. ةلباقملا موي
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مويدوبلا يف مهظوظح ءاقبإل ةرڤم طاقن ىلع نورضصيو ةيلوؤوضسملاب نوعاو قافولا وبعل

بابسشلا راسسم حيحسصت يف امود كنارف بردملا عرسش
ىعسسي بردملا وه اه تاداقتن’ا ديدعل هيقلت دعبو ثيح
ىقبي فدهلا نأا ام˘ب يدا˘ن˘لا تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م سضع˘ب ط˘ب˘سضل
ةركسسب يف ثÓث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا
رسصأا ينقتلا نأا ركذي بيترتلا ةدايرب رثكأا بورهلا دسصق
يف ءاسصقإ’ا دع˘ب ي˘سضا˘ير˘لا رأا˘ث˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
راركت يدافتل ءودهلاو زيكرتلا ةرورسضب ابلاطم سسأاكلا
. ةيسضاملا ءاطخأ’ا

روÙا ‘ هفلخي دق يتيزو دادك ىلع Òبك بصضغ
تابوقعلا ىسصقأا سضرف دادزولب بابسش ةرادإا تررقو اذه
لعلو ناديملا يف طابسضن’اب مزتلت ’ يتلا رسصانعلا ىلع
ةلاح ىلع ليلد ةريخأ’ا ت’وجلا يف تابايغ نم ثدح ام
نيبلاط˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘ع’ ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا بي˘سست˘لا
لعل ةيناج˘م˘لا تاراذ˘نإ’ا يدا˘ف˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ل˘ق˘ع˘ت˘لا˘ب
نع بيغيسس يذلاو دادك بعÓلا اهسشياع يتلا كلت اهزربأا

ءاقل مكح تارارق ىلع جاجتح’ا ببسسب تبسسلا ةهجاوم
ام يلاخ بايغ ببسسب ةطرو يف بردملا نأا ركذي ةيرسصنلا
ىلإا روحملا يف يتيز تامدخ ىلع دامتعÓل هرطسضيسس
. ةوخلوب بناج

سشامر ماصشه

مه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت ةرور˘سضب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ر˘ي˘ها˘م˘ج تب˘لا˘ط
لجا نم يسس سسا يسسلا مامأا زوفلا قيقحت ىلع لمعلاو
مازهن’ا ناو ةسصاخ قيرفلا اهيف لخد يتلا ةمزأ’ا زواجت
يف يدج ل˘كسشب ر˘ثا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا كل˘ت˘ب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ما˘مأا

يعامجلا لمعلا نيسسحت ةرورسضب ةبلاطملا يدانلا رسصانع
غلبيسس سسفانتلا نأاو ةسصاخ ديعاوملا مداق زواجتل يدرفلاو
تاءاقلف يلاتلابو هفادهأا قيقحت ىلع لمعيسس لكلاو هدسشأا
. اهب زوفلا بجو رفسصأ’ا دارجلا بسسح رادلا

قيرفلا ةحلصصم يف نيباصصملا ةداعتصسا
ةهجاوملا يف بئاغلا يثÓثلا ةداعإا ررق بردملا نأا ركذي
ن˘م ل˘ك كلذ˘ب د˘سصق˘نو ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
يعيبسس ىتحو نميأا ريهظك لاتغو موجهلا يف يراموغلا
اهنا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لا تارا˘ي˘خ˘لا ي˘هو رو˘ح˘م˘لا ي˘ف سشو˘م˘ح وأا

نأا ركذي ،ثÓثلا طاق˘ن˘لا نا˘م˘سضل يدا˘ن˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م
ىلع ةرداقلا ةليكسشتلا طبسضو ةنازرلاب بلاطم بردملا
ةدوعلل هلقث لكب يمريسس سسفانم مامأا تايطعملا بلق
ح˘ن˘م ر˘ف˘سصأ’ا دار˘ج˘لا ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
ةفاسضإ’ا حنم ىلع رداقلاو Óسسيا يبنجأÓل رثكأا ةسصرفلا
. طسسولا طخ يف

سشامر ماصشه

دادزولب بابصش
«نابيزلا ءانبأا» نم رأاثلا ىلع رضصي امود

ثÓثلا طاقنلا ديريو

مايأ’ا هذه ةيهاز ةيعسضو ةمسصاعلا ةيدولوم قيرف سشيعي
ان˘كم ن˘يزو˘ف يدا˘ن˘لا ق˘ق˘ح ن˘يأا حور˘لا ةدو˘ع د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
اذه ةراطسسوسس يدحت لبق تاذلا عاجرتسسا نم ةعومجملا
اديدج ازوف ةوانسشلا ءادهإا يف عيمجلا بغري نيا تبسسلا
يف بغرت ةيدولوملا نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ة˘فا˘سصو˘لا ن˘م م˘ه˘بر˘ق˘ي
ةط˘ح˘م ر˘خآا ى˘لإا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘قرو بع˘لو با˘ب˘سشلا ةدرا˘ط˘م
ةسصاخ هيبع’ نحسشي فيك فرع زيغن بردملا نأاو ةسصاخ
. هب زوفلل يريهامج بلطم ىقبي ةراطسسوسس يدحت نأاو

ىلع زيغن ةÁزع نم ديزت حورلاو ةقثلا ةدوع
يبرادلا بصسك

قيقحت ةرورسض ىلع ةيدولوملا رسصانع تعمجأا اهتهج نم
ابسسحت ةهجاولا يف مهعسضيسس مهبسسح يذلاو راسصتن’ا
قمر رخآا ىلإا ةلوطبلا بعل وهو ريهامجلا ىغتبم قيقحتل
ارخؤوم ةليكسشتلا هفرعت يذلا جهوتلا ةلاح نأاو اميسس’ هنم
ةلسصاوم لجا نم نيمزÓلا زيكرتلاو ةقثلا عاجرتسساب حمسس
سضعب ةداعتسسا ىلع يبطلا مقاطلا رسصيو اذه يدحتلا عفر
. يويرفو يعيبرو وباج ةروسص يف ةباسصملا رسصانعلا

سشامر ماصشه

رئازجلا ةيدولوم
يبرادلا ناهر بضسك ىلع رضصي ديمعلا

نوزهاج نوبعÓلاو

جربلا يلهأا

ءاقبإا لجأا نم طغضضي رفضصألا دار÷ا
«يضس.سسا. يضسلا» مامأا ثÓثلا طاقنلا

ياد نيصسح رصصن

نامعدي نامتوبو اياي
«ةركملا» ءاقل يف ةليكضشتلا

نيصسح رصصن قير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘صصح˘ت
يدو˘ج تيآا ن˘يد˘لا ز˘ع برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب ياد

ثي˘ح ،ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ،م˘عد˘لا ىل˘ع
،اياي يزوف نم لك ةدوع ةليكصشتلا فرعتصس
ة˘ي˘صضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘با˘صصإا ن˘م ىنا˘ع يذ˘˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘˘لا ن˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘مر˘˘˘ح
نيدلا نيز نامتوب ىلإا ةفاصضإ’اب تاءاقللا
با˘ب˘صش ما˘مأا ي˘براد˘لا ي˘ف ار˘˘صضا˘˘ح نا˘˘ك يذ˘˘لا

افوخ هب جزلا سضفر بردملا نأا ’إا دادزولب
يف ةباصصإ’ا نم ىفاعت هنا امب هتمÓصس ىلع

ح˘ن˘م˘ت˘صسو اذ˘ه ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘˘صسلا
قيرفلل ةبصسنلاب ةيفاصضإا ةوق يئانثلا ةدوع

ق˘ير˘ف ما˘مأا يو˘ق بع˘صص ءا˘ق˘˘ل ىل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
راطإا يف مدا˘ق˘لا تب˘صسلا مو˘ي سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا
،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م لوأ’ا م˘˘صسق˘˘لا ن˘˘م91ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا

زو˘ف˘لا ن˘ع يدو˘ج تيآا لا˘˘ب˘˘صشأا ثح˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح
.رطخلا قطانم نم بورهلاو

ب.م.يرصسيإا



ةــــنصصرق

ةيدولوملا طروي ينوزاك
برد˘م˘لا ل˘سضف ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك
ةرادإا ط˘يرو˘ت ي˘نوزا˘ك ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

كلذو ديدج نم ةمسصاعلا ةيدولوم
ةرور˘˘˘سضب ةرادإ’ا بلا˘˘˘ط نأا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
نع ثيدحلا لبق هتاقحتسسم ةيوسست
لعج يذلا رمأ’ا وهو دقعلا خسسف
اميسس’ اهرمأا نم ةريح يف ةرادإ’ا

برد˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ى˘ل˘ع ر˘سصت ا˘ه˘نأاو
ةداي˘ق هرود˘ق˘م˘ب نو˘كي ى˘ت˘ح ز˘ي˘غ˘ن
˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ةرادإ’ا نإاف هركذ ريدج «ةراطسسوسس»
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ع˘˘˘م سسمأا تل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت
ةيئانثتسسا ةزاجإا هحنم دسصق ةطبارلا

ةيوسست لجأا نم مهل تقولا كرت عم
.ينوزاك ةلكسشم

رضصان نب سصيمقب يرئازج
يرئازج رسصانم عنسص
بعÓ˘˘˘م˘˘˘ب ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
،ايلاطياب «وريسس ناسس»
تط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب

تار˘ي˘ما˘كلا تا˘سسد˘ع
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرو˘˘˘سص
لمحي وهو يرئازجلا
بع’ ل˘سضفأا سصي˘م˘ق
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف
سصا˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘لا ،9102
يبراحم»ـب
د˘كؤو˘ي ا˘م ،«ءار˘ح˘سصلا
ا˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ل˘ع˘ت
لانسسرأا بع’ ه˘مد˘ق˘ي
ه˘˘يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ي˘ف نÓ˘˘ي˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.يراجلا مسسوملا

لوعم نيرم جاح
فيطضس ىلع

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ق˘م م˘ج˘ن برد˘م با˘عأا
ةيموجهلا ةأارج˘لا با˘ي˘غو ز˘ي˘كر˘ت˘لا سصق˘ن
يف ةسسكنلا هذه عسضو ةرورسض ىلإا ايعاد

ة˘ي˘ق˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو نا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا ي˘˘ط
فيط˘سس ءا˘ق˘ل ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو تا˘ه˘جاو˘م˘لا
سشتوكلا رسصأا ثيح تبسسلا ةيسشع رظتنملا

لمعلاو ءا˘ط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ىمرملا مامأا زيكرتلاو سسفنلا طبسض ىلع
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘ي˘سصح˘ت ل˘جا ن˘˘م
رابكلا ةريظح نمسض ءاقبلا نامسضب قيرفلل

.هدسشأا غلب سسفانتلا نأاو اميسس’

مهفي مل..يدوج تيأا
ةبوقعلا ببضس

ةبوقعلا ببسس يدوج تيأا نيدلا زع مهفي مل
ةنجل لبق نم ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ق˘لا
بقوع امدعب ،ةطبارلل ةعباتلا طابسضن’ا
نييÓم01ـب هميرغتو نيتذفان نيتارابمب
ةر˘ك ن˘با ا˘نأا »: يدو˘ج تيأا لا˘قو ،م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
ىلع ة˘ن˘سس52 ة˘ل˘ي˘ط ل˘سصحأا م˘لو مد˘ق˘˘لا
يتلاو ةبوقعلا ببسس مهفأا مل ءارمح ةقاطب

.«ةارابم موي يف تءاج

«يضس.سسا.يضسلا» ةليكضشت
ةلئاعل ءازعلا مدقت

هتيب يف رضصانملا

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةليكسشت تلسضف
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا
ميدقت لجأا ن˘م كلذو ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ناكرب ةزم˘ح ر˘سصا˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ءاز˘ع˘لا بجاو
متو سسما لوا ةحيبسص ةينملا هتفاو يذلاو
ةبيتكلا تفسسأات دقو نوركف نيع ةربقمب هنفد
دعب ةسصاخ قيرفلا ا˘ه˘ي˘لإا لآا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل
رذتعا ثيح ةيروهمجلا سسأاك لين ملح عييسضت
را˘سصنأÓ˘لو د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ةدا˘ي˘ع ن˘ب ءا˘ق˘فر
رسصانع تعد امك د˘ي˘ق˘ف˘لا تي˘ب˘ب ن˘ير˘سضا˘ح˘لا
.ةرفغملاو ةمحرلاب هل قيرفلا
نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا

ةقرطملا نيب زاكعوب
نادنضسلاو

قيرفل يسسنوتلا بردملا زاكعوب زعم دجاوتي
ةياغلل ةجرح ةيعسضو يف جيريرعوب جرب يلهأا

ذنم اهدسصح يتلا ةيبلسسلا جئاتنلا ةيفلخ ىلع
مل يذلا رمأ’ا ،يدانلل ةينفلا ةسضراعلا هيلوت
يذلا ةرادإ’ا سسلجم سسيئر يدامح نب هتوفي
ام ،جئاتنلا نيسسحتب هبلاطو بردملا عم عمتجا
جئاتنلا نيسسحت ةقرط˘م ن˘ي˘ب برد˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي
.ةلاقإ’ا نادنسسو

qarsana@essalamonline.com
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ةيلاغ اهوضصلخ
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘فد
بارسضإ’ا نمث نارهو
نوبعÓلا هب ماق يذلا
ةيسضاملا ديعاوملا يف
يف لهأاتلا اذكو ،ايلاغ
ى˘ل˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك
دا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘تا با˘˘˘˘˘˘˘˘سسح
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا
ةرا˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘ل اودا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نا
،سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت

ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف
يف ،ةفيظ˘ن ة˘ي˘سساد˘سسب
نم91ـلا ةلوجلا راطإا
.فرتحم يناثلا مسسقلا
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«ةيبابلا» طروي موهلد
سسمأا ةحيبسص لجسسي مل
» ةرادإا ل˘ث˘م˘م وأا ي˘ما˘ح˘م
ةعفارملا لجأا نم » ةيبابلا

اهعفر يتلا ىوكسشلا لوح
دار˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘˘ه˘˘˘لد
نود ةيسضايرلا ة˘م˘كح˘م˘لا
يتلا بابسسأ’ا ةرادإ’ا ركذ
دعوملا نع بيغت اهتلعج
تارملا سسكع ىلع كلذو
نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
دعسس لامج ماعلا بتاكلا

هرو˘˘سضح ل˘˘ج˘˘˘سسي لÓ˘˘˘ه
رايلم قوفي يسضيوعت غلبمب موهلد فيطسس قافول قباسسلا بعÓلا بلاطيو ةرمتسسم ةروسصب
.نييلاتتم نيمسسومل ةلماك ةقلاعلا هتاقحتسسم ىلع هلوسصح مدع ببسسب نويلم002و
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ةÓضصلا تيقاوم

نويل سسيئر سسلوأا جرحي نÓيم عم رضصان نب قلأات^
يراجلا مضسوملا ةياهن بقلب يلهألا ريهامج دعأا :يليÓب^

سصلخت ينيعبضس نب
زهاجو ةباضصإلا نم

Ÿاهنفوه ةهجاوË

نامعدي نا“وبو اياي
«ةركŸا» ءاقل ‘ ةليكضشتلا

 دادزولب بابصش ةنيطنصسق بابصش ياد Úصسح رصصن
 يبرادلا ‘ يصساصسأا ناكم زج◊ ناهجتي وطيو نارقمأا

دوعي «يضس.سسا.يضسلا»
هنيعو ةهجاولا ¤إا

 جÈلا طاقن ىلع

ءانبأا» نم رأاثلا ىلع رضصي امود
ثÓثلا طاقنلا ديريو «نابيزلا

 سسرام سصبرت لبق ينطولا بخانلا حيرت هتدوع
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 ةينطولا تاكرصشلا معد ىلع لوصصحلاب اوبلاط

ةلوطبلا ةعطاقÃ نوددهي Êاثلاو لوألا مضسقلا ةيدنأا ءاضسؤور


