
هتقأدسص للغتسسأ يفني فانينوك اسضر
دلوو تاقفسصب رفظلل ةقيلفتوب ديعسسلأ عم
«مولظم انأأ» .. أددرم عومدلأ فرذي سسابع

يفأولأ قح يف أذفان انجسس ةنسس02
يلود رمأأ رأدسصإأو سسابع دلو

ةبيلطل تأونسس8و هيلع سضبقلاب
50صص
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مهتايوتشسم فلتخمب نيلوؤوشسملإ لك رمأإ
بعششلإ ةقث عاجرتشسإ ىلع صصرحلإ ىلإإ

طوطÿإ Ïم ىلع ةلحر Òيشست ىلع اقفتإإ
اندÓب ¤إإ مهتداعإ’ ةيندرأ’إ ةيكلŸإ

إوماقأإ ةأإرمإ03 مهنيب نم اشصخشش07 فيقوت
مخشضلإ يحايشسلإ لكيهلإ إذه ىهلمب ةلفح

قدنف مهأدت ةطرسشلأ
نأرهوب «نوطأريسشلأ»

50 صص

ةهإزنب نماشضتلإ ةرإزو ريشس هنإإ لاق تاكرب ديعشس
ماعلإ لاملإ ديدبت يف ركفي ملو

لبقملإ ربمفون رهشش رخإوأإ تايانجلإ ةمكحم هيف رظنت فلملإ اشسبح تإونشس8 ـب صسابع دلو ردنكشسإ  ىلع مكحلإ
ةمإرغ جد نييÓم8و إذفان

50صص

ثحبلإو ›اعلإ ميلعتلإ ةرإزو تحشضوأإ
بثك نع عبات˘ت ا˘ه˘نأإ ،ة˘ي˘ندرأ’إ ي˘م˘ل˘ع˘لإ

‘ Êدرأ’إ ‘اقثلإ راششتشسŸإ لÓخ نم
عاشضوأإ ،رئإز÷إ ىدل ةيندرأ’إ ةرافشسلإ
‘ Úشسرإد˘˘˘˘˘لإ Úي˘˘˘˘˘ندرأ’إ ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لإ
” ن˘˘˘يذ˘˘˘لإو ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئإز÷إ تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷إ
ثيح ،صسمأإ لوأإ رئإز÷إ ¤إإ مهتداعإإ

‘ Êدرأ’إ ‘ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لإ را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسŸإ نا˘˘˘˘˘ك
راطم ¤إإ م˘ه˘لو˘شصو ة˘ظ◊ م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسإ

.نيدموب يرإوه

سسيئرلأ ةبقأرم ناملربلل قحي ل:لدعلأ ريزو
30 صصةينلإ قدشصب عنتقإ إذإإ ’إإ يشسايشس ىعشسم يأإ يف طرخني نل بعششلإ نأإ دكأإ

ةموكحلأ مزع دكؤوي دأرج
ةبراحم ةلسصأوم يف
نيدسسافلأو داسسفلأ

نايوطي ندرألأو رئأز÷أ
Úيندرألأ ةبلطلأ فلم

30صص

40 صص

«انوروك» ةمزأإ ببشسب ةئاملاب04 ـب اهلامعأإ ماقرأإ عجإرت

ةنيدم بلقب ةمئان ةيلخ كيكفت
قاحتلإلل بابسشلأ دّنجُت تناك ةديلبلأ

اــيروسس يف «سشــعأد» ميظنتب

يلامجإإو ءافشش ةلاح691 ليجشست
97333 ىلإإ لشصي نيفاعتملإ

872و تايفو01
«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإأ

رـــئأزجلأ يـــف
30 صص

حÓشصإإ ةرورشض ىلع ددششي موداقوب
كÎششŸإ يبرعلإ لمعلإ

عفأرت رئأز÷أ
رأو◊أ ةغل بيلغتل

ةقطنŸأ تامزأأ ل◊
30 صص

40 صص

50صص

رـــــسضتحت نــيمأاتلأ تاـــكرسش
اهتأدأريإل لوألأ دروملأ ناك تأرايسسلأ عاطقو سسلفإلل هجتي اهبلغأأ^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.سش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 أرهد تكسس

! .. أرفك قطنف

تاب ىتح «ليبهمت»و نونج .. هتداعك
وعدملا .. «يضسايضسلا جرهملا» ـب بقلي
ـلا بزح ن˘م دور˘ط˘م˘لا ،يد˘ع˘ضس د˘ي˘ع˘ضس

DCR،انيلع لطأا ليوط بايغ دعبو
عمتجملا فارعأا نع ةجراخ تاحيرضصتب
ءاد˘ت˘قإلا ى˘لإا ة˘لود˘لا ا˘ي˘عاد ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اذكو نادوضسلاو ةيدوعضسلاو تارامإلاب
ينبتو نيدتلا رهاظم لك عنمو ،نانبل
يرئازجلا بعضشلا ّنأا ايضسانتم ،ةيناملعلا
ةداملاب ضساضسملا ّلإا ءيضش لك لبقتي دق
ةلودلا نيد» يهو روتضسدلا نم ةيناثلا

.«ملضسإلا وه
ريغسصلأ لطبلأ

61 ـلا يف قهارم اهب ماق ةيلوطب ذاقنإا ةيلمع
توم نم نيلفط ذاقنإا يف حجن ،هرمع نم
ريبكلا داولاب قرغلا ىلع افراضش امدعب ققحم
اناك ةقيمع ةرفح نم امهجرخأا ثيح ،لجيجب
ه˘ي˘ف ى˘لو˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ا˘ه˘ب نا˘ح˘ب˘˘ضسي

لجأا نم ةيندملا ةيامحلاب لاضصتإلا هل قيدضص
«ريغضصلا لطبلا» يظحو اذه ،ةدجنلا بلط
ةيامحلا لبق نم ضصاخ ميركتب بقلي تاب امك
لكو نيلفطلا يلاهأا اذكو ةيلولاب ةيندملا
.ةقطنملا ناكضس

ATGU  تيب
ناكرب ةهوف ىلع

ل ةيلزأا تاعارضص .. ةداعلا هيلع ترج امك
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإلا تيب ،يهتنت
ضضافتنا دعب نايلغلا نم ةلاح ىرخأا ةرم ضشيعي

ميلضس دضض ةينطولا ةنامألا ءاضضعأا نم ددع
مايقلاب هايإا نيمهتم ،ماعلا نيمألا ،ةضشطابعل
رثكأا ،ةيطلضست تاضسراممو ةيقوف تانييعتب
ديجملا دبع هقباضس اهب موقي ناك يتلا كلت نم
ريغت ءيضش ل» مهلاح ناضسلو ،ديعضسلا يديضس
.«جاحلا ىضسوم .. ىضسوم جاحلا ..

؟.. ىتم ىلإأ

لانملا ديعب لاز ل يراضضحلا كولضسلا نأا ودبي
ةعاب نم ديدعلا دمعت دعب ،نطولا اذه يف
يمر ةبانع ةيلوب «يدنهلا» يكوضشلا نيتلا
ة˘ف˘ضصرأاو ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ة˘ه˘كا˘ف˘لا هذ˘ه رو˘ضشق
ءاهتنلا دعب ةرضشابم ةنيدملا طضسو عراوضش
اهنم اوضصلختي نأا ضضوع ،عيبلا ةيلمع نم
تلضس يف اه˘ي˘مر لل˘خ ن˘م ة˘ق˘ئل ة˘ق˘ير˘ط˘ب
هب موقي يذلا كولضسلا ضسفن وهو  ،تلمهملا
ىتم ىلإاف ،ني˘يو˘ضضو˘ف˘لا ة˘عا˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
.ةخضستم انعراوضش ىقبت

qarsana@essalamonline.com
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؟ مداخ رئب «Òم» نيأأ
يح ةيرادإلا ةقحلملا دهضشت
يف مداخ رئب ةيدلبب ةداعضسلا
ضصتخت ي˘ت˘لاو ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
ةيدامرلا ةقاط˘ب˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ب

ى˘˘˘ضضو˘˘˘ف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ءا˘ي˘ت˘ضسا را˘ثأا ا˘م بي˘ضست˘˘لاو
نوضضقي نيذلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا
ةجلاعم راظتنا يف تاعاضس
ريبك نواهت طضسو ،مهتافلم
ة˘˘يرادإلا ح˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لا ن˘˘˘م
تا˘ب لا˘ح ع˘قاو ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نم اعيرضس لخدت يعدتضسي
دح عضضو˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ضسي˘ئر
نمازتت يتلا ىضضوفلا هذهل
ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا  ع˘˘˘˘م
.«انوروك» ءابوب قلعتملا

! .. «يناعي بعسشلأ يلخ»
نوناعي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كضس تقو ي˘ف
فتاهلل ةديج ةيطغت دوجو مدع نم
لو ثد˘ح˘ف تنر˘ت˘نإلا ا˘˘ّمأا لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

رئازج˘لا تلا˘ضصتإا ة˘ضسضسؤو˘م ،جر˘ح
˘مو˘ق˘تو ،بع˘ضشلا ةا˘نا˘ع˘م ل˘ها˘ج˘ت˘˘ت
ـل ةعبا˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا قر˘ف˘لا د˘يوز˘ت˘ب
ىوتضسم ىلع ةلماعلا «كارطانوضس»
تنرت˘نأا˘ب يداو˘لا˘ب «جا˘ع˘ب˘لا» ع˘قو˘م
ل˘˘م˘˘كت نأا نود ،ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع
ةقطنملا يلا˘هأا ط˘بر˘تو ا˘هدو˘ه˘ج˘م
نم رثكأا تحضضأا يتلا ةمدخلا هذهب

.نهارلا تقولا يف ةيرورضض

 «سسأرلأ يف سسافلأ يجي ىتح» .. ةداعلاك
مهنم نييلحملا ةضصاخ انولوؤوضسم هيلع اندوع امك
«ضسارلا يف ضسافلا يجي ىتح» ةيلقع وأا قطنم ..
ريغ˘ضص لا˘ث˘م˘كو ،ةو˘ق˘بو ا˘ه˘ضسف˘ن ضضر˘ف ل˘ضصاو˘ت
يف هتلعف ام ةينا˘فو˘ط˘لا را˘ط˘مألا تل˘ع˘ف ا˘مد˘ع˘بو
،نوبت ضسيئرلا ءادتضسإا دع˘بو ،ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘مو˘ي˘لا
ةمضصاعلاب اهتا˘ف˘ل˘خ˘م لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ر˘ماوأا

ةيدلب ضسيئر دهوضش ،ةررضضتملا تايلولا يقاببو
ةيقنتو في˘ظ˘ن˘ت˘ب مو˘ق˘ي و˘هو ،ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا˘ب مو˘هر˘ب
يدؤوت دق ةبقترم راطمأل ابضسحت هضسفنب تاعولابلا
نكل ،كرحتو «فاخ» ينعملا  تاناضضيفلا ىلإا
عوقو دن˘عو ،م˘ه˘تا˘ب˘ضس نو˘ل˘ضصاو˘ي را˘ي˘مألا ة˘ي˘ق˘ب
.ةيهاولا راذعألا فلتخمب نوججحتي ةثراكلا

! ..ديري بعسشلأ
تط˘˘ب˘˘ضض ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ل˘كضشبو ة˘مو˘كح˘لا
ا˘م ل˘ك ي˘ل˘ك ه˘˘ب˘˘ضش
ر˘˘تا˘˘فد˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘ضصا˘خ˘لا طور˘˘ضشلا
تارايضسلا داريتضسإا˘ب
راظتنإا يف ةديدجلا
ز˘ي˘ح رار˘ق˘˘لا لو˘˘خد
ّنأا ود˘ب˘ي .. ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
اومئضس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ه˘˘ي˘˘˘ل و را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نإلا
عم قيضسنتلاب اوقلطأا
تا˘ح˘ف˘˘ضصلا ضضع˘˘ب

ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
وهو ،ةلمعتضسملا تارايضسلا داريتضسإا لاجم حتفب ةبلاطملل ةضضيرع ،يعامتجإلا لضصاوتلا
عضضت نأا لبق اعضساو لدج راثأاو رهضشأا ذنم ثدحلا عنضص امدعب ددجت يذلا بلطملا
.ةيبوروألا لودلا «ةدرخ» ءارضش مدع ررقتو رمألل ادح ةموكحلا
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تلخادم بقع ،دارج لاق
،ينطولا يبعضشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
تاعومج˘م˘لا ءا˘ضسؤور ا˘ه˘مد˘ق
روضضحب ضسلجملاب ةيناملربلا

،ن˘ي˘ن˘ضش نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس ،ه˘˘ضسي˘˘ئر
لدعلا ريزو ،يتامغز مضساقلب

،راوزأا ةمضسبو ،ماتخألا ظفاح
ناملربلا عم تاقلعلا ةريزو
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘˘ي» ،راوزأا ة˘˘˘م˘˘˘ضسب
ا˘ي˘مو˘ي ة˘مو˘˘كح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
.. نيدضسافلاو داضسفلا ةبراحم
لك ىلع مهتبراحم ةلضصاوم
.«بجاو تايوتضسملا

مامأا ،لوألا ريزولا زربأا امك
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا نوؤو˘˘ضشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
تا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘يرادإلاو
،ينطولا يبعضشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
ة˘ف˘ضصبو ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا
ة˘ق˘ث عا˘˘جر˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
يف لمعنضس» فدرأاو ،بعضشلا
ريهطت ىلع ايوضس لبقتضسملا
فدرأاو ،«يرئازجلا عمت˘ج˘م˘لا
ةفيظنلاو ةهيزن˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غألا»

تب˘ل˘غ˘ت ي˘ت˘لا ي˘ه ةر˘ها˘ط˘لاو
.«ةدضسافلا ةيلقألا ىلع

،دارج زيزعلا دبع ركذو اذه
فقو ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشلا نأا˘ب
دضض9102 يرفي˘ف22 ي˘ف
،«ملظلا»و «دبتضسملا» ماظنلا

ةيضساضسألا ةزيكرلا نأاب ادكؤوم
كرتضشملا مضساق˘لاو ةد˘عا˘ق˘لاو
لوأا ةقي˘ثو و˘ه ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب
ةقيثو˘لا ي˘ه» لا˘قو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن

اعيمج انعمجت يتلا ةيعجرملا
ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا تا˘ه˘جو˘ت˘لا م˘غر
.«رخآل نيح نم ةفلتخملا

،دارج ّدكأا ،ىرخأا ةهج نم
ل˘˘˘كضشي˘˘˘ضس رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسد˘˘˘˘لا ّنأا
ة˘ي˘˘عو˘˘نو ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘قل˘˘ط˘˘نا
ن˘م ة˘ضصا˘خ با˘ب˘ضشلا ن˘˘كم˘˘ت
ل˘ك را˘ب˘ت˘˘علا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خألا
رئازج» ءانبل ةلوذبملا دوهجلا

تاظحلملا اربت˘ع˘م ،«ةد˘يد˘ج

ضسلجم˘لا باو˘ن ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا
ىد˘˘ل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ضشلا

ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘ضشم ة˘˘ضشقا˘˘ن˘˘م
ثي˘ح ن˘م «ة˘م˘ي˘ق» رو˘ت˘ضسد˘لا
ذخؤوتضسو نومضضملاو لكضشلا
فر˘ط ن˘م را˘ب˘˘ت˘˘علا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ىلإا اريضشم ،ةضصتخملا ةنجللا
ىلإا جاتحت طاقنلا ضضعب نأا
.حيضضوت

بعششلإ ةقث عاجرتشسإ ىلع صصرحلإ ىلإإ مهتايوتشسم فلتخمب نيلوؤوشسملإ لك رمأإ

نيدسسافلأو داسسفلأ ةبراحم ةلسصأوم يف ةموكحلأ مزع دكؤوي دأرج
«ةديدجلأ رئأزجلأ» ءانبل ةيعون ةقلطنأ لكسشيسس ديدجلأ روتسسدلأ ^

ـه.دإوج

،تايوتشسملإ لك ىلع نيدشسافلإو داشسفلإ ةبراحم ةلشصإوم يف ةموكحلإ ةدإرإإ ،دإرج زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزولإ ّدكأإ
.«ةديدجلإ رئإزجلإ» ءانبل ةيعون ةقÓطنإ لكششيشس ديدجلإ روتشسدلإ ّنأإ إزربم

طرخني نل بعششلإ نأإ دكأإ
إذإإ ’إإ يشسايشس ىعشسم يأإ يف
ةينلإ قدشصب عنتقإ

:لدعلأ ريزو
ناملربلل قحي ل»
«سسيئرلأ ةبقأرم
ريزو ،يتامغز مشساقلب دكأإ
نأإ ،ماتخأ’إ ظفاح لدعلإ
ةبقإرم هل قحي ’ ناملربلإ
،ةيروهمجلإ صسيئر لامعأإ

كانه نأإ ىلإإ إريششم
ريخأ’اب ةقيشصل تايحÓشص
هريغ دحأإ عيطتشسي ’

نأإ ىلإإ إريششم ،اهيف لخدتلإ
عبتي ’ ،ةيروهمجلإ صسيئر
وهو ،ةيذيفنتلإ ةطلشسلإ
هل فرتعملإ ديحولإ

ةداعإاب هل لوخملإو ايروتشسد
رإرق ىوتحم يف رظنلإ

يف إزربم ،يئاهن يئاشضق
ناملربلل قحي هنأإ لباقملإ

.ةموكحلإ لمع ةبقإرم
لاق ،ىرخأإ ةهج نم
لÓخ هل ةملك يف ،يتامغز
لتكلإ ءاشسؤور تÓخإدم
ةنجل مامأإ ةيناملربلإ
صسلجملاب تايرحلإو نوناقلإ
مل نإإ» ،ينطولإ يبعششلإ
دشسافلإ لاملإ لغوت براحن
صصلخن نل ةشسايشسلإ يف
ول ةرهاظلإ هذه نم دÓبلإ
يف روتشسد نشسحأاب انيتأإ
نأإ ىلإإ إريششم ،«ملاعلإ
يأإ يف طرخني نل بعششلإ

عنتقإ إذإإ ’إإ يشسايشس ىعشسم
يف فدرأإو ،ةينلإ قدشصب

تايلآ’إ مهأإ نم» ددشصلإ إذه
لشصف وه ىغتبملإ إذه غولبل
ةبراحمو ةشسايشسلإ نع لاملإ
يف لغوتملإ دشسافلإ لاملإ
.«ةشسايشسلإ

ح.نيدلإ رمق

كÎششŸإ يبرعلإ لمعلإ حÓشصإإ ةرورشض ىلع ددششي موداقوب

رأو◊أ ةغل بيلغت لجأأ نم عفأرت رئأز÷أ
ةقطنŸأ تامزأأ ل◊

ايشصخشش بزحلل ماعلإ Úمأ’إ ةيلمعلإ ىلع فرششي

ةلم◊ ةينطو ةيريدم بسصني «يدنرألأ»
روتسسدلأ ىلع ءاتفتسسلأ

:«مÓشسلإ» ـل قورحملإ دعشس دمحم ،رئإزجلاب ةيبيللإ ةرافشسلل صضوفملإ ريزولإ

«ايبيل رأرقتسسأ رئأزجلأ ةحلسصم نم»

97333 ىلإإ لشصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافشش ةلاح691 ليجشست
رئأزجلأ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإأ872و تايفو01

،قورحملا دعضس دمحم دكأا
ضضو˘ف˘م˘لا ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
هنأا ،رئازجلاب ةيبيللا ةرافضسلل
ررقتضسا رئازجلا ةحلضصم نم
ي˘˘عا˘˘ضسم ن˘˘م˘˘˘ثو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل
يف اندلب يف ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لا

ف˘ل˘م˘لا تاد˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ح
لخد˘ت˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا
 .يبنجألا

،قورحملا دعضس دمحم ايح
ه˘˘˘˘˘ب ضصخ ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘˘ف
يذلا ريبكلا رودلا ،«ملضسلا»
ةمزألا لح يف رئازجلا هبعلت
،نيلرب قافتل اق˘فو ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
عامطألا مامأا قيرطلا عطقل
نم رئازجلا نأا دكأاو ،ةيبرغلا

يف ،ايبيل رارقتضسا اهتحلضصم
هد˘ه˘ضشت ا˘م ى˘لإا ،ه˘ن˘م ةرا˘˘ضشإا
ن˘م ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ام ةجيتن اهرادج يف عدضصت
ىلإا ،لحاضسلا لود يف ثدحي

لا˘˘˘م˘˘˘عألا را˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘نا بنا˘˘˘˘ج
هد˘˘˘ه˘˘˘ضشت ا˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإلا
ىضضوف نم ايبيل ضصوضصخلاب

ل˘˘˘ماو˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘هو ،ة˘˘˘مرا˘˘˘ع
نأا اهنأاضش نم يتلا ةريطخلا
 .دلبلا رارقتضساو نمأا ددهت

يبيللا ريزولا فاضضأاو اذه
ةيب˘ي˘ل˘لا ةرا˘ف˘ضسل˘ل ضضو˘ف˘م˘لا
لذبت ،ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

داجيإل اهدهج ىراضصق ايلاح
فقوو ،ةيبيللا ةمزألل جرخم
جر˘عو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا مد˘لا ف˘˘يز˘˘ن

ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘قل˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ضشلا ط˘˘˘بر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ار˘كذ˘م ،ي˘ب˘ي˘ل˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا
بنا˘ج ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل فو˘˘قو˘˘ب
ا˘ه˘ت˘موا˘ق˘˘م لل˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.يضسنرفلا للتحلل

ا˘ندل˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ةيوضست لجأا نم ،ًةدهاج لمعت
لل˘خ ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا عاز˘˘ن˘˘لا
،نييبيللا ءاقرفلا  نيب راوحلا

ة˘مزألا نأا˘ب اد˘ي˘˘ج ا˘˘ه˘˘كاردإل
ًارضشابم ًاديدهت لثمت ةيبيللا

اه˘ن˘مأاو ر˘ئاز˘ج˘لا دود˘ح ى˘ل˘ع
ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘ضس ل ،ي˘مو˘˘ق˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع با˘˘˘˘هرإلا را˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘نإا
يلودلاو يميلقإلا ىوتضسملا
عيم˘ج˘ل ًا˘ضسجا˘ه ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا
 .مويلا ملاعلا لود

رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا ةرا˘˘˘˘˘ضشإل˘˘˘˘˘ل
لكضشي ،اي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ى˘ضضو˘ف˘لا
نمأا ىلع طقف ضسيل اديدهت
ةقطنملا ىلع ام˘ناو ر˘ئاز˘ج˘لا

با˘˘ب˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي د˘˘˘قو ،ل˘˘˘كك
ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘حل
يذلا رمألا يبرغلا يركضسعلا
موقت ثيح ،رئازجلا هضضفرت
ةيعقاوو ة˘ي˘ل˘عا˘ف ر˘ث˘كأا رود˘ب

،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف لا˘ت˘ت˘قلا ف˘˘قو˘˘ل
وحن ةي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طألا ع˘فدو
ثيح ،ةلودلا تاضسضسؤوم ءانب
ةدع تنضضتحا نأاو اهل قبضس
تا˘ي˘ضصخ˘ضشل راو˘˘ح تلو˘˘ج
ممألا ةياعرب ةيبي˘ل ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضس
 .ةدحتملا

،موداقوب يربضص نأا ركذي
دكأا ،ةيجراخلا نوؤوضشلا ريزو
ي˘ن˘مألا ع˘ضضو˘لا ة˘ضشا˘ضشه نأا
لودو ل˘حا˘ضسلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ما˘ن˘تو راو˘ج˘لا
ةميرجلا تاعامجو ةيباهرلا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضضر˘˘˘ف˘˘˘ي
ةهجاومل دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘ضضم
يأانلاو تايد˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ضسمي ديدهت يأا نع دلبلاب
،ايلعلا اهحلاضصمو اهرارقتضسا

نيلعافلا نم ديدعلا مدق امك
ةبراقم نييلودلاو نييميلقإلا

اهت˘مد˘ق ي˘ت˘لا كل˘ت˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م
ن˘م تد˘كأا ي˘ت˘لاو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نييبيللا نأا ىلع امئاد اهللخ
دا˘ج˘يا ى˘ل˘ع نوردا˘ق م˘هد˘حو
هنأاضش نم ةمزألل يضسايضس لح
قيرط نع ملضسلا ءاضسرإا ةداعإا
ةيعر˘ضشلا ةدا˘ع˘ت˘ضساو راو˘ح˘لا
 .ةيروتضسدلا

ح.ايليماك

ـلا لل˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘ضس
01 ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘عا˘˘˘ضس42
ةديدج ةباضصإا872و ،تايفو
691 ءاضصحإا عم ،«انوروك» ـب

فضشك امل اقفو ،ءافضش ةلاح
لا˘م˘ج رو˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ي˘م˘˘ضسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،رارو˘˘ف

يضشفت ةعباتمو دضصر ةنجلل
.ءابولا

،هتاذ ردضصملا فضشك امك
نيباضصملل لامجإلا ددعلا نأا
غ˘ل˘ب ا˘ندل˘ب ي˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘˘ب

ةلجضسملا ماقرألا ءوضض ىلع
،ةريخألا ةعاضس42 ـلا للخ

لضصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح61274
،1851 ىلإا تايفولا يلامجإا
دد˘ع˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا

97333.
ـه.دإوج

ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا بز˘˘˘ح ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
نع ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ةينطولا ة˘ير˘يد˘م˘لا بي˘ضصن˘ت
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘˘ت˘˘ضسلا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ل
،رو˘ت˘ضسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘ضشم
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ضشي˘˘ضس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ماعلا نيمألا ،ينوتيز بيطلا
مويلا نم ةيادب «يدنرألا» ـل

بزح˘لا ر˘ق˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ي˘˘لا˘˘عأا ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘ب˘˘˘ب
.ةمضصاعلا

ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يز د˘˘˘˘˘كأا
نأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘ضس تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘ضصت
وعدتضس ةيضسايضسلا هتليكضشت
يأا ى˘ل˘ع م˘ع˘ن˘ب تيو˘˘ضصت˘˘ل˘˘ل
ير˘˘ئاز˘˘ج رو˘˘ت˘˘ضسد ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو

تاموق˘م˘ب ضسم˘ت ل ي˘ق˘فاو˘ت
ضسيئر ركذ نيح يف ،بعضشلا
ـل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘كلا
بزحلا باون نأاب ،«يدنرأل»
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ع˘˘ن˘˘ب نو˘˘تو˘˘ضصي˘˘ضس
م˘ه˘ن˘م ل˘ي˘ه˘˘ضست عور˘˘ضشم˘˘لا
ة˘مد˘خو ة˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
يذلا ،يضساي˘ضسلا عور˘ضشم˘ل˘ل

اذه.نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ه˘ب ءا˘˘ج
عور˘ضشم مو˘ي˘لا ضضر˘ع˘ي˘˘ضسو
باون ىلع ،روتضسدلا ليدعت
،ينطولا يب˘ع˘ضشلا ضسل˘ج˘م˘لا

ه˘ي˘ل˘ع تيو˘˘ضصت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ضسل˘ج˘م ى˘ل˘ع ه˘ت˘لا˘حإا ل˘ي˘ب˘ق
.ةلبقملا مايألا يف ةمألا

ـه.دإوج

ريزو ،موداقوب يربضص ددج
ف˘قاو˘م ،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ضشلا
نم دد˘ع ءازإا ة˘ت˘با˘ث˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ةرورضض ىلع ةينبملا اياضضقلا
ف˘ن˘ع˘لا ذ˘ب˘نو راو˘ح˘لا بي˘ل˘غ˘ت
يتلا تامزألا لحل نماضضتلاو
ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ف˘ضصع˘ت

اددضشم ،ايروضسو ايبيلب ةضصاخ
لمع˘لا حل˘ضصإا ةرور˘ضض ى˘ل˘ع
.كرتضشملا يبرعلا

هل هتملك يف ،موداقوب دكأا
451 ةرود˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ضشأا لل˘˘˘خ
ىلع ةيبرعلا ةعماجلا ضسلجمل
ي˘˘ت˘˘لا ،يرازو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم˘˘˘لا
نع» ايضضار˘ت˘فا ضسمأا تق˘ل˘ط˘نا
،يكلاملا ضضاير ةضسائرب «دعب
،ينيطضسلف˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ءارزو ة˘˘كرا˘˘ضشمو
رمت يتلا عاضضولا ّنأا ،برعلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لاو
نما˘ضضت˘لا ن˘م اد˘يز˘م بل˘ط˘ت˘ت
نمألا دوعي ىتح اهنادلب نيب
ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘بر˘˘˘ل رار˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسلاو
.اهبوعضشلو

نوؤو˘ضشلا ر˘˘يزو جر˘˘عو اذ˘˘ه
ة˘ي˘ضضق˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
نماضضت ددجو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا

طور˘ضشمل˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘عدو
يف ينيطضسلفلا بعضشلا قحل
ةينطولا هقوقح ةفاك ةداعتضسا
ة˘ل˘با˘ق˘لا ر˘˘ي˘˘غو ،ة˘˘عور˘˘ضشم˘˘لا
ةماقإا اهضسأار ىلعو ،فرضصتلل
دودح ىل˘ع ة˘ّل˘ق˘ت˘ضسم˘لا ه˘ت˘لود
ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ضصا˘˘عو ،7691
تارار˘˘ق˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ،ف˘˘ير˘˘˘ضشلا
تارارقلاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ضشلا
،ملضسلا تاي˘ع˘جر˘مو ة˘ي˘م˘مألا
رظنلابو ،توريب ةمق اهيف امب
يتلا ة˘ب˘ي˘ضصع˘لا فور˘ظ˘لا ى˘لإا
،ةينيطضسلفلا ةيضضقلا اهب رمت

ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لا ضسي˘˘ئر ثح
نيطضسلف يف ةوخإلا ةيرئازجلا

مهتيب بيترت ىلع لمعلا ىلع
را˘ضسم ي˘ف مد˘ق˘ت˘لاو ي˘ل˘خاد˘˘لا
ح˘˘ب˘˘ضصأا يذ˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لا

تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ةرور˘˘˘ضض
ةمألا ةحلضصم عضضوو ،ىضضم
قوف ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘ي˘ضضق˘لاو
.رابتعا لك

دد˘˘ضش ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ةيمهأا ى˘ل˘ع ،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘ضص
ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا حل˘˘˘ضصا
ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ضسل˘˘˘ل كر˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا
،ةيلودلاو ةيميلقإلا تايدحتلل
ةمق نوكت نأا يف هلمأا ايدبم
«ةقراف ةطحم» ةلبقملا رئازجلا
امك حلضصإلا اذه راضسم يف
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تنا˘˘ك
˘˘مز˘˘عو ة˘˘ب˘˘˘غر د˘˘˘كأاو ،5002
ةمقلا ةفاضضتضسا ىلع رئازجلا
ةضصرف برقأا يف13 ـلا ةيبرعلا

تابيترت نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ن˘كم˘م
،ةدم ذنم تقلطنا دق اهناضضتحا

ا˘م˘˘ك‐ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو ا˘˘م و˘˘هو
ةعماجلل ماعلا نيمألا ‐حضضوأا
هترايز ىدل ايضصخضش ةيبرعلا
،يضضاملا يرفيف رهضش رئازجلا

«انوروك» ءابو راضشتنا نأا ريغ
،اهدعوم يف اهداقعنا نود لاح
يف ةرمتضسم رئازجلا نأا ازربم
ةما˘ع˘لا ة˘نا˘مألا ع˘م ل˘ضصاو˘ت˘لا
لوح ،ةيبرع˘لا لود˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل
رفوت نيح ىلإا عوضضوملا اذه
ةيرورضضلا ةيحضصلا طورضشلا

هذه دقعل ديدج دعوم ديدحتو
.رئازجلاب ةمقلا

ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘مو˘˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
نأاب هثيدح يف ربتعا ةيرئازجلا

يبرع˘لا ل˘م˘ع˘لا حل˘ضصإا ف˘ل˘م
م˘˘هأا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي كر˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا
اعيمج ق˘ف˘ت˘ن ي˘ت˘لا تا˘ضشرو˘لا

،ا˘ه˘ت˘يو˘لوأاو ا˘ه˘ترور˘ضض ى˘ل˘ع
مويلا هضسفن ضضرفي فلم وهو
،ى˘˘˘ضضم تقو يأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ةيوضضعلا ةقلعلا ىلإا رظنلاب
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا رود ن˘˘ي˘˘ب
بي˘لا˘ضسأاو ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه حل˘ضصإاو
ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ي ا˘م˘ب ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست
ةيميلقإلا تايدحتلل ةباجتضسلا

تقو˘لا نا˘ح» لا˘قو ،ة˘ي˘لود˘لاو
يتلا ةيمهألا فلملا اذه ءليإل
تادوهجملا ةمجرتب ،ق˘ح˘ت˘ضسي
ةليط نأاضشلا اذه يف تلذب يتلا
تارارق ىلإا ةقباضسلا تاونضسلا

اهرود ةعماجلل ديعت ةضسوملم
ةمألا بوعضش لك نم رظتنملا
ةعماجو عمجت ةعماج ديرن ..
ةعما˘جو ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘م مر˘ت˘ح˘ُت
.«ةجاحلا دنع اهيلع ئكتن

ـه.دإوج



تايعاد˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب
انوروك ضسوريف نم ةفلخملا

،ةيدا˘ضصت˘قلا ة˘ط˘ضشنألا ى˘ل˘ع
عجارتو يندت بابضسأا مهأا نإاف
اهليخادمو تاني˘مأا˘ت˘لا طا˘ضشن
ى˘لإا ،لوألا ما˘ق˘م˘˘لا˘˘ب ،ع˘˘جر˘˘ت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘جار˘˘˘ت
با˘ي˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،تارا˘˘ي˘˘ضسلا

ءار˘˘ضشو ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ح
ببضسب ،ةلمعتضسملا تارايضسلا

ةد˘يد˘ج تارا˘ي˘ضس دو˘جو مد˘ع
ةدروتضسملا كلت ءاوضس ،لضصأا
فقوت رثإا ،ايلحم ةبكرملا وأا
بي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ع˘˘نا˘˘ضصم طا˘˘˘ضشن
ربكأا ربتعي ام وهو ،ةينطولا

ةضصحلا ىل˘ع زو˘ح˘ي لو˘خد˘م
ةققحملا تاداريإلا نم ربكألا
،نيمأاتلا تاكرضشل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

ن˘ي˘مأا˘ت ه˘نو˘ك را˘ب˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو ،يرا˘˘ب˘˘جإا
ة˘يدودر˘م ّنإا˘ف ،تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا
رئازجلا يف نيمأاتلا تاكرضش

نيمأاتلا قوضس نأا ذإا ،ةفيعضض
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘ب˘˘م
ىلع نيمأاتلا لع˘ج˘ت ،دو˘ق˘ع˘لا
امنيب ،اهتمدقم يف تارايضسلا
امك ىرخألا تانيمأاتلا ىقبت
نيمأاتل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب نأا˘ضشلا و˘ه
تلما˘ع˘م˘لا وأا را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع
هب لومعم وه امك ،ةيراجتلا
،م˘لا˘ع˘لا ناد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف

ه˘ه˘جاو˘ت يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ر˘˘مألا
ى˘ل˘ع و˘ه ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تا˘كر˘˘ضش
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ ،ضضور˘ق˘˘لا
رداضصم تحضضوأاو ،بابضشلل
قرط ّنأا ،نيمأاتلا تاكرضش نم
هذ˘˘˘˘ه ضضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لآاو
ريغ ةلضصحملا ريغ تاداريإلا

ةموظنملا ىلإا رظن˘لا˘ب ي˘فا˘ك
يف ،اهضساضسأا ىلع لما˘ع˘ت˘م˘لا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ف˘˘ع˘˘ضض ل˘˘ظ
تا˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

اميضسل ،اهريغو ضصاخضشألاو
ىلع لما˘ع˘ت˘م˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ّنأاو
ةينطولا قوضسلا يف اهضساضسأا

ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ّلإا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا و˘˘ه
نم دبل ناك اميف ،ةرورضضلا

ةيمنت نيمأاتلا تاكرضش ىلع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘عدو˘˘˘م˘˘˘لا لاو˘˘˘مألا

قوضسلاو ةضصرو˘ب˘لا ىو˘ت˘ضسم
،ىرخألا عيراضشم˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا

ديدعلا يف اهب لومعم وه امك
نم لدب ،ملاعلا ربع لودلا نم
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘˘ب ءا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كلا

.اهتاباضسح
ّنأا ،ردا˘˘ضصم˘˘لا تح˘˘˘ضضوأاو

قو˘ضسلا ي˘ف ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ةنراقملاب ف˘ي˘ع˘ضض ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا تار˘ي˘ع˘˘ضست˘˘لا ع˘˘م
وه امك ،ملاعلا نادلب فلتخمب
يتلا ابوروأل ةبضسنلاب نأاضشلا
ي˘بوروألا ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ت
ةيولوأا˘ك ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ي˘ف ر˘كف˘ي
اذه ىلعو ،اهمجح ىلإا رظنلاب
يف ريكفتلا نم دبل ،ضساضسألا

رظنلا ةداعإاو ةعجارم ةرورضض
،ينطو˘لا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا قو˘ضس ي˘ف

للخ ن˘م ه˘تا˘كر˘ضش م˘ي˘ظ˘ن˘تو
ي˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ضسي˘˘ضسأا˘˘ت
،ةيدضضاعت وأا قودنضص لكضش
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘فا˘˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘˘ضضت
.ةنيعم طورضش نم تاكرضشلا
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اندÓب ¤إإ مهتداعإ’ ةيندرأ’إ

Úيندرألأ ةبلطلأ فلم نايوطي ندرألأو رئأز÷أ

مهلوانتم يف تناك ةلئشسأ’إّ نأإ ىلع إوعمجأإ

حاجنلاب ريبك لؤوافت طسسو ةنسسح ةيميظنت فورظ يف تاناحتملأ نوهني «مايبلأ» وحسشرتم
فلأا007 برا˘ق˘ي ا˘˘م م˘˘تأا

تا˘نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا ،ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م
،طضسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘ضش
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسارد˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ضسل˘˘˘˘˘ل
ل˘ما˘ك ر˘ب˘˘ع9102/0202
ترج يتلا ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا

نيدكؤوم ،ما˘يأا3 راد˘م ى˘ل˘ع
ةيميظنت فورظ يف تمت اهنأا

نيينعملا لؤوافت طضسو ةنضسح
نأا اود˘كأا ا˘مد˘ع˘ب ،حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.مهلوانتم يف تناك ةلئضسألا

مويلا يف نوحضشرتم عمجأا
،ناحتملا نم ريخألاو ثلاثلا
مهنأا ىلع ،«ملضسلا» مهتقتلإا
فورظ يف ناحتملا اوزاتجا

لك ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ا˘ه˘ي˘ف م˘ت ،ة˘ن˘ضسح
ليهضستل ةيميظنتلا لئاضسولا
ةبضسنلاب ءاوضس ناحتملا ءارجا
،ن˘ير˘طؤو˘م˘لا وا ح˘ضشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإا
ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘˘ضصلا
،ناحتملا مايأا ةليط ةمارضصب
يتلا ةلئضسألا ةعيبط كلذكو
ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف تنا˘ك
ن˘˘ع جر˘˘خ˘˘ت م˘˘لو ط˘˘ي˘˘ضسب˘˘لا
ةضصا˘خ ضسورد˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
تد˘˘˘˘˘كأاو ،لوألا ل˘˘˘˘˘ضصف˘˘˘˘˘لا
اهنأا (ةنضس51) ةورم ةذيملتلا

ةعاقب اهقاحتلا ىدل ةلئافتم
ن˘ب ر˘م˘ع ة˘يو˘نا˘ث˘ب نا˘ح˘ت˘ملا

،ىطضسولا رئازجلاب با˘ط˘خ˘لا
فوا˘خ˘م˘لا ل˘ك نأا ة˘ح˘ضضو˘˘م
لوألا مويلا يف اهتباتنا يتلا
ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ت د˘ع˘˘ب ،تدد˘˘ب˘˘ت
ة˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘ضسألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘˘ضشب ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
،ة˘ي˘بدألاو ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

نم ،ةلهضس» ةلئضسأا اهتربتعاو
ةئف نم ةجيدخ تزربأا اهبناج
ناحتمل رارحألا نيحضشرتملا
،طضسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘ضش
دـمحم ةيوناث ىوتضسم ىلع
ةيدمـحملاب يدومعلا نيملا
دعب ،ةريبك ةقثب رعضشت اهنأا
ن˘م ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ا˘˘ه˘˘غو˘˘ل˘˘ب
ةلحرم ا˘هزوا˘ج˘تو نا˘ح˘ت˘ملا
ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘م نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ةدكؤوم ،حاجنب ةيحابضصلا
انوروك ضسوريف نم فوخلا

يه اهعوضضخ دعب ،امامت لاز
ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كضشب ا˘˘ه˘˘˘ئل˘˘˘مزو
يحضصلا لوكوتربلل رمتضسمو
ل˘خاد ة˘م˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو
ريفوتب ءاوضس ناحتملا زكارم
في˘ظ˘ن˘ت وأا م˘ق˘ع˘م˘لا ل˘ئا˘ضسلا
م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت وأا تا˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا
د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘ضضب
.يدضسجلا

تد˘كأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘فو

ةيبرتلا ةريد˘م ،د˘يا˘ق ا˘ي˘نو˘ضص
ي˘˘˘˘˘ف ،بر˘˘˘˘˘غ ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
اهب تلدأا ةيفحضص تاحيرضصت
ةداهضش ناحتما ةرود نأا ،ضسمأا
مضسوملل طضسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
(0202‐9102) ي˘˘˘˘ضسارد˘˘˘˘لا
،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف تم˘˘˘˘ت
يتلا ةرودلا هذه نأا ةحضضوم
يف يئانثتضسا فرظ يف ترج
،91˘‐د˘ي˘˘فو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ
ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م بيرد˘˘ت ة˘˘با˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
نور˘˘طؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘ف بضست˘˘˘كا
لثم عم لماعتلا يف ةبرجت
فورظ يف تانا˘ح˘ت˘ملا هذ˘ه
كلذ ضسكع˘˘ن˘˘ي˘˘ضسو ،ة˘˘ضصا˘˘خ
لل˘خ م˘ه˘ئادأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘ج˘˘يإا
ةدا˘˘ه˘˘ضش نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت
.لبقملا دحألا ايرولاكابلا

هذ˘˘ه˘˘ل مد˘˘˘ق˘˘˘ت ،ةرا˘˘˘ضشإل˘˘˘ل
966 ن˘م د˘يزأا تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا
ىوتضسملا ىلع حضشرتم فلأا
دد˘˘˘˘ع غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘بو ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
هذهب نيينعملا ني˘ح˘ضشر˘ت˘م˘لا
ةبضسنلاب ،ة˘يرا˘ي˘ت˘خلا ةرود˘لا
973.966 ن˘ي˘ضسرد˘م˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
6552 ىلع نيعزوم حضشرتم
مهيلع فرضشي ءارجإلل زكرم
.رطؤوم009.361

ز.لامج

م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو تح˘˘ضضوأا
ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
بثك نع عباتت اهنأا ،ةيندرألا

يفاقثلا راضشتضسملا للخ نم
ةيندرألا ةرافضسلا يف يندرألا
ةبلطلا عاضضوأا ،رئازجلا ىدل
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ضسراد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ندرألا
نيذلاو ،ةيرئازجلا تاع˘ما˘ج˘لا
لوأا رئاز˘ج˘لا ى˘لإا م˘ه˘تدا˘عإا م˘ت
را˘ضشت˘ضسم˘لا نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ضسمأا
ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ندرألا ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
مهلوضصو ةظح˘ل م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا
.نيدموب يراوه راطم ىلإا

،ة˘ي˘ندرألا ةرازو˘˘لا تفا˘˘ضضأا
دوهجلا نأاب ،ضسمأا اهل نايب يف
ىلإا تدأا ةيندرألا ةيضسامولبدلا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا ع˘˘˘م قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلا
ةلحر رييضست ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيكلملا طوطخ˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ةدا˘عإل ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ندرألا
ن˘˘م ة˘˘ب˘˘لا˘˘طو ًا˘˘ب˘˘لا˘˘ط (851)
نيضسرادلا ن˘ي˘ي˘ندرألا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف

راطإا يف مهتضسارد لامكتضسل
يحضصلا رجحلا دعاوق مارتحا
ةرازو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

هنلعإا مت ام وهو ،ةيرئازجلا
دكأا امك ،مهرفضس لبق ةبلطلل
ى˘ل˘ع ه˘نأا˘˘ب نأا رد˘˘ضصم˘˘لا تاذ
تايلاكضشإلا ضضعب نم مغرلا
لو˘ضصو د˘ن˘ع تر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا
نإاف ،رئازجلا راطم ىلإا ةبلطلا

ن˘ي˘ي˘ندرألا ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تا˘ط˘ل˘ضسلا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ىلع مهعيزوت مت دق ةيرئازجلا
ة˘ب˘تر˘مو ةد˘ي˘ج ر˘ج˘ح ن˘˘كا˘˘مأا

ة˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م ي˘˘عار˘˘تو
ظفا˘ح˘تو ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘مل˘ضسلاو
.مهنم لك ةيضصوضصخ ىلع

ع˘ي˘م˘ج ،ندرألا تن˘م˘ث ا˘م˘˘ك
،رئازجلا اهب موقت يتلا دوهجلا

ا˘ه˘لل˘˘خ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
نيي˘ندرألا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةد˘عا˘ضسم˘ل
ةظفاحملاو ،اهيدل ني˘م˘ي˘ق˘م˘لا

تباهأا امك ،مهت˘ح˘ل˘ضصم ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ي˘ندرألا ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ضسراد˘˘˘لا
تاءارجإلاب مازتللا ةرورضضب
كانه تاطلضسلا اهب موقت يتلا

ضسكعو ا˘˘ه˘˘ع˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
ندرألا ن˘˘ع ة˘˘فر˘˘ضشم ةرو˘˘˘ضص
.ليضصألا هبعضشو بيبحلا

ك.اشضر

ع˘˘ي˘˘فر د˘˘فو ضسمأا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت
،ةقاطلا ةرازو نم ىوتضسملا
ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا بر˘˘ضست نا˘˘كم ى˘˘لإا
، طرافلا ضسيمخلا عقو يذلا

لقنلا بو˘ب˘نأا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
1KOفدهب كلذو ،يداولاب
ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لا
فرط نم ةذختملا تاءارجإلا

تا˘ط˘ل˘ضسلاو ،«كار˘طا˘˘نو˘˘ضس»
رار˘˘ضضأا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا د˘˘˘ضصق
بوبنأا ىلع لجضسملا ثداحلا
لتيإا يداوب1KO طفنلا لقن
طبارلا رو˘ي˘ط˘لا مأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
يضساح) ءارمحلا ضضوح نيب
.«ةدكيكضسو (دوعضسم

ع.لÓب

رحبلإ Èع صصاخششأ’إ لقن ‘ اندÓب تإردق زيزعت اهنأاشش نم

زيح نيرفاسسŸأ لقنل ةديدج ةنيفسس لوخد
ابيرق ةمدÿأ

توÒب أافرم راجفنإ راثآإ نم Êاعت لإزت ’ نانبل نإإ لاق

دأرج ةموكح دسشاني رئأز÷اب نانبل Òفسس
هدلبل تأدعاسسŸأ نم ديزم Ëدقت

«كإرطانوشس» فرط نم ةذختملإ تإءإرجإ’إ ذيفنت ىدم ىلع فقو

لاغسشأأ ةدوج نياعي ةقاطلأ ةرأزو نم دفو
يدأولأ يف يطفنلأ برسستلأ ناكمب ةنايسصلأ

ةيرئازجلا ةكرضشلا تنلعأا
لو˘خد ن˘ع ،ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل
ي˘جا˘ب» ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘ضسلا

،ابيرق ةمدخلا زيح «3 راتخم
تارد˘ق ز˘يز˘ع˘ت ه˘نأا˘ضش ن˘م ا˘م
نير˘فا˘ضسم˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف ا˘ندل˘ب

ا˘ي˘ضشا˘م˘ت كلذو ،ر˘ح˘ب˘لا ر˘ب˘˘ع
ضسي˘˘˘˘ئر تا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تو
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ريوطت ةرورضضب ةلئاقلا ،نوبت
.يرئازجلا يرحبلا لوطضسألا

ةيرئازجلا ةيفضسلا نأا ركذي
د˘ي˘˘ق ي˘˘ه «3 را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب»
ن˘˘مو ،ن˘˘ي˘˘ضصلا ي˘˘ف ءا˘˘ضشنإلا
رخاوأا اهميلضست متي نأا ررقملا

ة˘ن˘ضس ة˘˘ياد˘˘ب وأا ة˘˘ن˘˘ضسلا هذ˘˘ه
1202.

ع.Ëرك

ريفضسلا ،ن˘ضسح د˘م˘ح˘م ا˘عد
رئازجلا ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘ب˘˘ع˘˘ضشو ة˘˘˘مو˘˘˘كح
هد˘ل˘ب˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘ضسم تاد˘عا˘ضسم
راثآا نم هتاناعم لضصاوتت يذلا
.رهضش لبق توريب أافرم راجفنا

،ينانب˘ل˘لا ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لا لا˘ق
اه˘ط˘ضشن ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ةود˘ن لل˘خ
ه˘جو˘تأا» ،ةرا˘ف˘ضسلا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ضسمأا
ةيمضسرلا تاهجلل ضصاخ ءادنب
تا˘˘كر˘˘ضشلاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأاو
لا˘˘˘جرو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حألا لل˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘ل˘˘ل ،لا˘˘˘م˘˘˘عألا

تار˘ب˘خ˘لا لل˘خ ن˘م ،را˘م˘˘عإلا
ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلاو ة˘ع˘˘ضساو˘˘لا
ةقاطلا تلاجم يف اهيلع رفوتت
.«ةيوينبلا لكايهلاو جاجزلاو

،ن˘ضسح د˘˘م˘˘ح˘˘م دا˘˘ضشأاو اذ˘˘ه
اذه عوقو درجمب اندلب ةردابمب
م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ،م˘˘ي˘˘لألا ثدا˘˘ح˘˘لا

نانبل˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘ضسم تاد˘عا˘ضسم
ةلومحب تارئاط5 يف تلثمت
ةيذغا ىلع يوتحت نط002
ةفاضضإا ةينلديضصو ةيبط داومو
نط فلآا7 ـب ةلمحم ةرخاب ىلإا

.ءانبلا داوم نم
ع.Ëرك

براقي ام ةكراششم
عاطقلإ نم حششرتم0001

فيظوتل ةينطو ةقباسسم
تاسسسسؤومل ءأردم
ينهملأ نيوكتلأ
ةقباشسملإ صسمأإ تقلطنإ
ءإردم فيظوتل ةينطولإ

رييشست ىلع نوفرششي
،ينهملإ نيوكتلإ تاشسشسؤوم
0001 براقي ام ةكراششمب
عاطقلإ يبشستنم نم حششرتم
.نيريشسمو ةذتاشسإ مهنيب نم
لك ريفوت متو إذه

ةيرششبلإو ةيداملإ تايناكمإ’إ
يتلإ ةقباشسملإ هذه حاجنإ’

ةريزو ،ةحيرف نب تفرششأإ
،نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ

ترشضح ثيح ،اهقÓطنإ ىلع
ةشصاخلإ ةفرظأ’إ حتف ةيلمع
ينطولإ دهعملاب ةلئشسأ’اب
مداخ رئبب ينهملإ نيوكتلل

هنأإ تدكأإو ،ةمشصاعلإ يف
إريدم68 نييعت متيشس

ةينيوكت تاشسشسؤومل إديدج
يف نيحجانلإ نيب نم
لوخدلإ لÓخ ةقباشسملإ
،ةيراجلإ ةنشسلل ينيوكتلإ

تاحيرشصت يف تلاقو
صشماه ىلع اهب تلدأإ ةيفحشص
يف نوحجانلإ» ةبشسانملإ هذه
مهل  جمرب ةقباشسملإ هذه
دهاعملاب ةينيوكت ةرود
عاطقلل ةعباتلإ ةشصشصختملإ
لبق رهششإ6 قوفت ةرتفل
مهبشصانم يف مهنييعت
.«ةديدجلإ

ىلوأ’إ ةلوؤوشسملإ تزربأإ امك
اهحلاشصم نأإ ،عاطقلإ نع

يف ةقباشسملإ ةيلآإ تدمتعإ
عاطقلإ يف نيلوؤوشسملإ نييعت
ةيفافششلإ زيزعت صضرغب
صصرفلإ ؤوفاكت خيشسرتو
يلوتب تإءافكلل حامشسلإو
نيوكتلإ يف ايلعلإ بشصانملإ
ةمإرشصلإ دامتعإ عم ،ينهملإ

ةإواشسملإ أإدبم صسيركتو
ةشسايشس عم ايششامت كلذو
.ةديدجلإ رئإزجلإ

ع.ميرك



نم ل˘ك ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ع˘با˘ت˘ي
فا˘ن˘ي˘نو˘ك ،ا˘ضضر فا˘ن˘ي˘˘نو˘˘ك
،رداقلا دبع فانينوك ،قراط
رضضحت مل يتلا ،رون فانينوك
،رود˘ق ر˘ها˘˘ط ن˘˘ب ،ة˘˘ضسل˘˘ج˘˘لا

يوار˘˘ق˘˘م ،نا˘˘˘ضسح ضشو˘˘˘م˘˘˘ح
ا˘يأا ،م˘ي˘˘كح ي˘˘للد ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ضسح
ةيل˘حا˘كم ،ى˘ف˘ط˘ضصم ي˘ضسا˘ق
يا˘ن˘ب ،كي˘ل˘م ف˘ل˘˘خ˘˘ي ،لدا˘˘ع
دبع حارقو جاحلا كاكل ىليل
.زيزعلا

ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ق˘˘لا تعر˘˘ضش ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘˘ف را˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
،فا˘ن˘ي˘نو˘ك ا˘ضضر باو˘ج˘ت˘ضسا

تاقف˘ضصلاو ع˘يرا˘ضشم˘لا لو˘ح
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘مر˘˘˘بأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.فانينوك ةلئاعل يداضصتقإلا

ءا˘ن˘˘ثأاو ،فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك ا˘˘ضضر
ه˘لل˘غ˘ت˘ضسإا ى˘ف˘ن ه˘باو˘ج˘ت˘˘ضسإا

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضسلا ع˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘قاد˘˘˘˘ضص
راضشتضسمو قيقضش ،ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
زيزعلا دبع ،قباضسلا ضسيئرلا
ىل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

ر˘˘ف˘˘ظ ه˘˘نأا د˘˘كأاو ،تا˘˘ق˘˘ف˘˘ضص

اهيلع فرضشي يتلا عيراضشملاب
ةلئاعلل يداضصتقإلا ع˘م˘ج˘م˘لا

.تاضصقانملا قيرط نع
ةيضضق ،ضسمأا تحتتفإا امك

ة˘˘˘˘مألا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م يو˘˘˘˘˘ضضع
ضسابع د˘لو لا˘م˘ج ن˘ي˘ق˘با˘ضسلا

ن˘˘يذ˘˘لا ،تا˘˘كر˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘ضسلاو
لاومأا ديدبت˘ب م˘ه˘ت˘ب نا˘ع˘با˘ت˘ي

تا˘ق˘ف˘ضص مار˘بإاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
،هب لومعملا عيرضشتلل ةفلاخم

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لل˘غ˘ت˘ضسا ةءا˘˘ضسإاو
،ةي˘مو˘م˘ع تارر˘ح˘م ر˘يوز˘تو
ه˘ضسف˘ن ن˘ع ع˘فاد ضسا˘ب˘ع د˘˘لو
ريكذتلاب  يضضاقلا ةلئضسأا مامأا
ن˘م بضصا˘ن˘م ةد˘ع د˘ل˘ق˘˘ت ه˘˘نا

ريضس0102 ى˘˘˘لا3002
وهو لاقو ،ةردا042 اهللخ
.. مولظم انأا» عومدلا فرذي
رد˘ه˘ن ي˘نو˘ل˘خ نو˘ب˘غ˘م ي˘نار
نم ىتح دفتضسأا مل رمعم ينار

ة˘˘ما˘˘قإا ي˘˘ف ن˘˘كضسأا .. ن˘˘˘كضس
هللاو حاترم يريمضض ،ةضصاخ
 .«قحلا ذخأاي

،تاكرب د˘ي˘ع˘ضس ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،ق˘˘ب˘˘ضسألا ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لا ر˘˘˘يزو
لاق ،اهتاذ ةيضضقلا يف عباتملا

،ي˘ضضا˘ق˘لا ة˘ل˘ئ˘˘ضسأا ى˘˘ل˘˘ع ادر
ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لا ةرازو تر˘˘ي˘˘˘ضس»
لاومأا ديدبتب ركفأا مل ..ةهازنب
.«حاترم يريمضضو ةلودلا

watan@essalamonline.com

5 9382ددعلإ ^2441 مرحم22ـل قفإوملإ0202 ربمتبشس01صسيمخلإثدحلا

ماعلإ لاملإ ديدبت يف ركفي ملو ةهإزنب نماشضتلإ ةرإزو ريشس هنإإ لاق تاكرب ديعشس

رفظلل ةقيلفتوب ديعسسلأ عم هتقأدسص للغتسسأ يفني فانينوك اسضر
«مولظم انأأ» .. أددرم عومدلأ فرذي سسابع دلوو تاقفسصب

ب.نيرشسن

لإومأ’إ صضييبت اهزربأإ ةليقث مهتب نيعباتملإ فانينوك ةوخإ’إ فلم ،دمحمأإ يديشس ةمكحم صسمأإ تحتف
تإرإدإ’إ نم لوشصحلإ فدهب صضرتفملإو يلعفلإ مهذوفن لÓغتشسإ ىلع نييمومعلإ نيفظوملإ صضيرحتو

.يشسايشس بزحل يفخلإ ليومتلإ إذكو ،ةقحتشسم ريغ ايإزم ىلع ةيمومعلإ تاطلشسلإو

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت
ةاتف فيقوت نم ،ةليم ةيدلبب
اماع33 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ت
تاغوضصم ةقر˘ضسب ة˘ضسب˘ل˘ت˘م
.يتارهوجم لحم نم ةيبهذ

تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا بضسح˘˘˘بو
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا

تقرضس ة˘ي˘لا˘ي˘ت˘حا ة˘ق˘ير˘ط˘بو
لحم بحاضص نم ايبهذ ادقع
نأا ر˘ي˘غ ،تار˘هو˘ج˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل
داجنتضسلا ىلإا عراضس ريخألا
ن˘يذ˘لا ة˘طر˘˘ضشلا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘ب
تلوحو لحملا مامأا اهوفقوأا
تمدق نيأا قيق˘ح˘ت˘ل˘ل ر˘ق˘م˘ل˘ل
ىلع روثعلا متو ةفيزم ةيوه
ن˘م ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا لل˘خ د˘ق˘ع˘˘لا
عطق ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا تا˘ي˘طر˘ضش
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ىر˘خأا ة˘ي˘ب˘˘هذ
.يرئازج رانيد00704 هردق

ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
IRB ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةطرضشلل ةيئلولا ةحلضصملاب
ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضضق˘˘˘لا
3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،فرا˘˘˘ط˘˘˘لا
ايئاضضق نيقوبضسم ضصاخضشأا

تاردخم ةع˘ط˘ق53 ز˘ج˘حو
غلبم اذ˘كو ج˘يور˘ت˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م
عي˘ب تاد˘ئا˘ع ن˘م د˘ع˘ي ي˘لا˘م
ءافيتضسا دعبو ،مومضسلا هذه
،ةينوناق˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج
،مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا د˘ضض ز˘ج˘نأا

ة˘ي˘ضضق ن˘ع ي˘˘ئا˘˘ضضق ف˘˘ل˘˘م
ضضر˘غ˘ل تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح
مامأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق ،ع˘ي˘ب˘لا
ةضصتخملا ةيئاضضقلا تاهجلا
نيأا ،فرا˘ط˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

.عاديإا رمأا مهقح يف ردضص
ج.دباع / يوافرح ةميشسن

ىلع قيقحتلا يضضاق رمأا
ضسن˘˘ت ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم
ةيدلب ضسيئر عضضوب ،فلضشلاب
ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضشلا
ي˘ف ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
ريغ ءانب ةضصخر حنم ةيضضق
دحأل ءانبلا ضسيياقمل ةقباطم
كضشو ى˘ل˘ع نا˘ك ن˘ي˘˘قر˘˘م˘˘لا
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘ضشأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘نإلا

ن˘ب ي˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘كضس عور˘˘ضشم
تاقيقحت˘لا ّنأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘نو˘ضس
نم لك تلمضش ةيضضقلا يف
ديفتضسملا يراق˘ع˘لا ي˘قر˘م˘لا

بناج ىلإا ءانبلا ةضصخر نم
ة˘ح˘ل˘ضصم˘ل ق˘با˘ضسلا ضسي˘ئر˘لا
تاذ˘˘ب ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا
.ةيلحملا ةعامجلا

ضسمتلا ،ىرخأا ةيضضق يفو
ىدل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ل˘ث˘م˘م
،ةليضسم˘لا˘ب ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
ذفانلا ضسبحلا ةبوقع طيلضست
ةيلا˘م ة˘مار˘غو تاو˘ن˘ضس01

ميتن˘ضس نو˘ي˘ل˘م001 ا˘˘هرد˘˘ق
يد˘ي˘ضس ة˘يد˘ل˘˘ب ضسي˘˘ئر د˘˘ضض
هتعبا˘ت˘م د˘ع˘ب ي˘لا˘ح˘لا ر˘ما˘ع
ر˘ي˘غ ة˘يز˘م ي˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
نييلم01 اهردق ةقحتضسم
ني˘نو˘م˘م˘لا د˘حأا ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘ضس
في˘ظ˘ن˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م˘ب
قئاثو ىلع ر˘ي˘ضشأا˘ت˘لا ل˘با˘ق˘م
ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ضصح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يرادإا

موقي˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
ىو˘كضش م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا

كرد˘لا ة˘قر˘ف ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع
ايميلقا ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا

يذ˘˘لاو زاز˘˘ت˘˘˘بلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
لوؤوضسملا لبق نم هل ضضرعت
ةطخ عضضو مت نيأا ،يدلبلا

ةباين عم قيضسنت˘لا˘ب ة˘م˘كح˘م
فيقوتو ةدا˘ع˘ضسو˘ب ة˘م˘كح˘م
ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا
ي˘ق˘ل˘ت˘ب ا˘ضسب˘ل˘˘ت˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

.ىوضشر
ع.دلاخ

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ضسمأا ترد˘˘˘ضصأا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘ضس
تاونضس8 ـب امكح ،ةمضصاعلا

ءا˘ه˘ب ق˘ح ي˘ف اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ضسب˘˘ح
بئا˘˘ن˘˘˘لا،ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط ن˘˘˘يد˘˘˘لا
ةهب˘ج بز˘ح ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
هميرغت عم ،ينطولا ريرحتلا

ةنضس02و ،جد ن˘ي˘˘يل˘˘م8
يفاولا قح يف اذفان انجضس
دلو لامج لجن ،ضسابع دلو
قبضسألا ماعلا نيمألا ،ضسابع
رمأا رادضصإا عم ،«نلفألا» ـل
مهت˘ب ،ه˘ي˘ل˘ع ضضب˘ق˘لا˘ب ي˘لود
ا˘ه˘م˘هأا ،دا˘ضسف˘لا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
فرضصلاو عير˘ضشت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م
لاو˘˘مألا ضسوؤور ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف
لوضصحلاو ،جراخلا ىلإاو نم
.ةقحتضسم ريغ ايازم ىلع

تاذ تم˘˘˘˘˘˘˘˘كح ا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ك

ا˘ضسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘ضسب ،ة˘م˘كح˘م˘لا
يدل˘˘˘˘خ ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ن
002 ـب هميرغت عم ،قانضشوب
م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ضسف˘˘ن ن˘˘ع ،جد ف˘˘لأا
ن˘ع ل˘ضضف ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘ضسلا
تمت اميف ،ذوف˘ن˘لا لل˘غ˘ت˘ضسا
لك نم ،يضشبح دمحم ةئربت
.هيلإا ةبوضسنملا مهتلا

،ةماعلا ةباينلا تناكو اذه
ةمكاحملا للخ تضسمتلا دق
اضسبح تاو˘ن˘ضس01 ـب ا˘˘م˘˘˘كح
،ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف اذ˘˘˘فا˘˘˘ن
،ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘لو رد˘˘˘˘ن˘˘˘˘كضساو
ىلع ةبوقع ىضصقأا ديدضشتو
تضسمتلإا امك ،يفاولا هقيقضش
تاونضس3 ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘˘لا

قانضشوب قح يف اذفان اضسبح
.يضشبح دمحمو

ط.ةراشص

اشسبح تإونشس8 ـب صسابع دلو ردنكشسإ  ىلع مكحلإ
ةمإرغ جد نييÓم8و إذفان

سسابع دلو يفأولأ قح يف أذفان انجسس ةنسس02
ةبيلطل تأونسس8و هيلع سضبقلاب يلود رمأأ رأدسصإأو

زجحو ايئاشضق نيقوبشسم صصاخششأإ3 ـب ةحاطإ’إ
فراطلاب تإردخم ةعطق53

ةيبهذ تاغوسصم ةقرسس ةمهتب ةاتف فيقوت
ةليمب تأرهوجم لحم نم

رماع يديشس ريمل إذفان اشسبح تإونشس01 صسامتلإ
ةوششر يقلت ةمهتب ةليشسملاب

ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت فلسشلأ ةيدلب سسيئر عسضو

لبقملإ ربمفون رهشش رخإوأإ تايانجلإ ةمكحم هيف رظنت فلملإ

ايروسس يف «سشعأد» ميظنتب قاحتلإلل بابسشلأ دّنجُت تناك ةديلبلأ ةنيدم بلقب ةمئان ةيلخ كيكفت

ةردان روذب اهعيبب «كوبشسيافلإ» ىلع ةيمهو تإراهششإإ قيرط نع اهاياحشض تمهوأإ
ليمجتلإ دإوم ةعانشص يف لمعتشست

ركسسعمب تنرتنإلأ ربع لايتحلأو بسصنلأ يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةعومجم كيكفت

مهنيب نم اشصخشش07 فيقوت
ىهلمب ةلفح إوماقأإ ةأإرمإ03
مخشضلإ يحايشسلإ لكيهلإ إذه

قدنف مهأدت ةطرسشلأ
نأرهوب «نوطأريسشلأ»
نمأإ حلاشصم صسمأإ لوأإ ةليل تقلأإ
07 نم رثكأإ ىلع صضبقلإ ،نإرهو
إوناك ،ةأإرمإ03 مهنيب نم اشصخشش
قدنف ىهلم يف ةلفح نوميقي
.«نوطإريششلإ»

ىلإإ ،دوعت ةيلمعلإ هذه تايثيح
نمأ’إ حلاشصم ىلإإ تامولعم دورو

قدنفلإ ىهلم فانئتشسإ لوح
افÓخ ،هطاششنل ركذلإ فلاشسلإ
ءابو نم ةيئاقولإ تإءإرجإÓل
تمهإد هيلعو ،«انوروك»
ناكو ،Óيل قدنفلإ ،ةطرششلإ
تإريماكب نيزهجم نإوعأ’إ
إوموقيل ،عئاقولإ ليجشستل
،هيف إوناك نم عيمج فيقوتب
،ةطرششلإ رقم ىلإإ إوديتقإو
مهميدقت مت ،مهعامشس دعبو
يذلإ ،ةيروهمجلإ ليكو مامأإ
رمأإو ،اعيمج مهحإرشس قلطأإ

رجحلإ ةفلاخم تإءإرجإإ ذاختاب
راظتنإ يف ،مهدشض يحشصلإ
قدنفلإ يريشسمب صصاخلإ رإرقلإ
.يليللإ لفحلإ هيف ميقأإ يذلإ

حلاشصملإ صسفن تناكو إذه
صسمأإ ةليل تفقوأإ دق ةينمأ’إ
مهنيب نم اشصخشش02 لوأ’إ
يح يف ةقشش يف ،ماحمو ناتأإرمإ
نم نإريجلإ ىكتششإ ،يرقملإ

ىلإإ نوفوقوملإ ديتقإو ،مهبخشص
ميظنت صساشسأإ ىلع ةطرششلإ رقم

مت نأإ دعب ،يلثم فافز لفح
مهنم روكذلإ نم ددع طبشض
،ةيوشسن صسإرعأإ ةشسبلأإ نودتري
موي ءاشضقلإ مامأإ مهميدقت دعبو
راطإإ يف مهتمكاحم ررقت صسمأإ
.يروفلإ لوثملإ تإءإرجإإ

ب.دلاخ

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةمئان ةي˘ل˘خ ف˘ل˘م ي˘ف ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ي˘˘با˘˘هرإلا «ضشعاد» م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
اوناك ضصاخ˘ضشأا5 نم ة˘نو˘كت˘م
،ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م با˘ب˘ضش نود˘ن˘˘ج˘˘ي
ةمظن˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لإلا˘ب م˘ه˘ما˘ه˘يإاو
متي كا˘ن˘ه ن˘مو ا˘يرو˘ضسب ة˘ثا˘غإلا

نم مهديرجت دعب روهضشل مهزجح
مهفتاوهو ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا م˘ه˘ق˘ئا˘ثو
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ن˘˘كا˘˘ضسم˘˘ب ة˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
مهدينجت متي امثير نيعو˘ط˘ت˘م˘لا
.نيلتاقملا فوفضص يف

رار˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م بضسحو
81 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب تل˘˘ضصو ،ة˘˘لا˘˘˘حإلا
ةريطخ تامولعم8102 ربوتكأا
،ةديلبلاب باهرإلا ةحفاكم ةقرفل
مهيف هبتضشملا دحأا دجاوت اهدافم
ةب˘غر ه˘ل ة˘يدا˘ه˘ج را˘كفأا ل˘م˘ح˘ي
ضصاخضشألا د˘ي˘ن˘ج˘تو قا˘ح˘ت˘لإلا˘ب
داهجلا قطانمب ةيباهرإا ةعامجل
عمج دعبو ،ايروضس ةلودب لاتقلاو
هبتضشملا ىلع تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ر˘ب˘كأا
بر˘غ˘م˘لا˘ب جوز˘ت ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘ي˘ف
اهيف تاو˘ن˘ضس5 ةدم˘ل ر˘ق˘ت˘ضساو
نيحل ةرحلا ةرا˘ج˘ت˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ي

ةنضس نطولا ضضرأا ىلإا ةدوعلا ررق
مهتملا ىلع فرعت كانهو ،8102
هي˘ل˘ع حر˘ت˘قا يذ˘لا (ع.ضس) را˘ف˘لا
ةثا˘غإلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ى˘لإا ما˘م˘ضضنلا
لا˘˘ف˘˘طألا ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘ل ا˘˘يرو˘˘˘ضسب
دعبو ،لاومألاو ةيئاذغلا ةنوؤوملاب
ريخألا اذه هجوت ةركفلاب هعانقإا
كانه هلوضصو درجملو ايكرت ىلإا

ىلإا هذخأا هراظتناب ضصخضش دجو
نيعوطتملا عمجت نكاضسم ىدحإا

ةماقإلا ىلإا هلوضصو درجمب نكلو
ه˘ق˘ئا˘ثو ع˘ي˘م˘ج ن˘م هد˘ير˘ج˘ت م˘˘ت
ةدمل لاقنلا ه˘ف˘تا˘هو ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا
تامولعم تلضصو نأا ىلإا نيرهضش
ةيكرت ةينمأا ةمهادم دوجو نع
ةدوعلاو رارفلا نم نكمت اهنيح
هتا˘ح˘ير˘ضصت بضسح ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
يفو ،هتفقوأا يتلا نمألا حلاضصمل
مهتملا نأا دكأا هتاحيرضصت رضضحم
ضصاخضشأا ةدع دينجتب ماق رافلا
ايكرت ىلإا اورفاضس نيذلا نيرخآا

او˘ق˘ح˘˘ت˘˘لإاو ضسنو˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ن˘ي˘ل˘تا˘ق˘م˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت فو˘˘ف˘˘ضصب
مت تايرحت˘ل˘ل اداد˘ت˘مإاو ،ا˘يرو˘ضسب
اوناك نيرخآا ضصاخضشأا3 فيقوت

م˘ه˘ت˘م˘لا ضسف˘ن ع˘م لا˘ضصتإا ى˘ل˘˘ع
ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘˘ضص يذ˘˘لا را˘˘ف˘˘لا
ناك يذلاو ضضبقلاب ةيلود رماوأا
م˘ه˘تد˘˘عا˘˘ضسم˘˘ل اد˘˘ها˘˘ج ى˘˘ع˘˘ضسي
كانه لاتقلل ايروضس ىلإا بورهلل
ةريخذلاو حلضسلا مهل ريفوت عم
ةيداهج راكفأا ضسرغ نع كيهان
عامتضسلا قيرط نع ةيضضيرحتو
عيذت تناك يتلا «نايبلا» ةعاذإل
امك ،ة˘ي˘ضضير˘ح˘ت ة˘ي˘لا˘ت˘ق ضسورد
لاو˘مألا ع˘م˘ج˘ب نو˘مو˘ق˘ي او˘نا˘˘ك
اهلاضشفإا مت ةيلمعلا نأا لإا ،رفضسلل
ي˘ت˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل م˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘تو
ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘ضش ر˘خاوأا د˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ضس
يف طارخنإلا ةيانج نع لبقملا

ي˘ف ط˘ضشن˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج
ةلود ىلإا رفضسلا ةيانجو ،جراخلا
لا˘ع˘˘فأا با˘˘كترإا ضضر˘˘غ˘˘ب ىر˘˘خأا
بيردتلا وأا اهل دادعإلا وأا ةيباهرإا

مادختضسا ةيانجو ،اهباكترإا ىلع
لا˘ضصتإلاو مل˘عإلا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
ة˘عا˘م˘ج˘ل ضصا˘خ˘ضشألا د˘ي˘ن˘ج˘˘ت˘˘ل
.ةيباهرإا

داعشس.ق

ر˘˘˘ضصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع ضسمأا لوأا تككف
IRB ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ة˘قر˘ف ر˘ضصا˘ن˘ع ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيتامولعملا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ةطرضشلل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا˘ب
،ركضسعم ةيلو نمأاب ةيئاضضقلا

يف ةضصتخم ةيمارجإا ةعومجم
رب˘ع لا˘ي˘ت˘حلاو بضصن˘لا م˘ئار˘ج

نيتيعر مضضت ،تينرتنإلا ةكبضش
.رارف ةلاح يف نادجوي نيتيبنجأا

ةطر˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع ف˘قوأا د˘قو
فرط نم ىوكضش مه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب

امه˘ضضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘ضض
نم ن˘ير˘ضصن˘ع ،بضصن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ةيضسنج نم ةيمارجإلا ةعومجملا

ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘˘حو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج

2 وحنب ردق ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
اغلبمو ،جد فلأا054و نويلم
رد˘ق ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘˘م
ىلإا ةفاضضإا ،وروأا فلآا4 يلاوحب

اهب نامهوي اناك روذبلا نم ةيمك
يف لمعتضست اهنأا ىلع اياحضضلا
.ليمجتلا داوم ريضضحت

خ.رشصان
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وه ،«ةغمدألا ةرجه» وأا «لوقعلا ةرجه» نإا
ءا˘م˘ل˘ع˘لا ةر˘ج˘ه ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ح˘ل˘ط˘˘ضصم
ملعلا عورف فلتخم يف نيضصضصختملاو
بتاورل ابلط رخآا ىلإا دلب نم ةفرعملا و
وأا ة˘ي˘ضشي˘ع˘م لاو˘حأل ا˘ضسا˘م˘ت˘˘لا وأا ى˘˘ل˘˘عأا
ةر˘ج˘ه نو˘كت ا˘م ةدا˘عو ،ل˘ضضفأا ة˘˘ير˘˘كف
نادلبلا ىلإا ةيما˘ن˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ن˘م لو˘ق˘ع˘لا
رثكأا ةيبرعلا ةقطنملا دعت امك ،ةمدقتملا
اهتاءافكو اهءاملع رطضضي يتلا قطانملا
ءابطألاو نيضسدنهملا نم مهو ةرجهلا ىلإا

ر˘ب˘كأا نأا ثي˘ح ،ءا˘ضضف˘لاو ةرذ˘لا ءا˘م˘ل˘˘عو
نم ملاعلا يف ةغمدألل نيرجاهم ةبضسن
نم جذومن اذهو ،ةيبرعلا ةقطنملا ناكضس
ه˘˘نإا ،ةردا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘˘ه
روتكدلا روضسيفوربلا
يف يلودلا يرئازجلا ثحابلا تباث راون
و .ةداملا مولع ةضسدنهو ءايزيفلا لاجم
ة˘ل˘ج˘ضسم ة˘مل˘ع ،تبا˘ث راو˘˘ن رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ةريخألا دوقعلا ربع طبترا مضساو ةضسيفن
ةقاطلا ريوطت تايدحتو ءايزيفلا مولعب
جيرخ تباث روتكدلا ..ملاعلا يف ةيضسمضشلا
ى˘ل˘ع ل˘ضصا˘حو ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةيضسنرفلا ياضسروأا ةعماج نم ريتضسجام
ر˘ضشن» لو˘ح ة˘ضصضصخ˘ت˘م ة˘˘حور˘˘طأا ن˘˘ع
و نو˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘كلا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسكأا لوأا بئاو˘˘˘˘˘ضش
يقنلا لكينلا دي˘ضسكأا ي˘ف مو˘ي˘ضسي˘ن˘غ˘م˘لا
متأا8891 ةنضس يف و ،«موركلاب طضشنملا
ضسيردتلل داعو ةعماجلا ضسفنب هاروتكدلا

بضصنم دلقت ثيح ،رئازجلا يف ةدامعلا و
ة˘ع˘ما˘ج˘ب تاو˘ن˘˘ضسل ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ع
لود ىلإا رئازجلا اهدعب رداغ مث ،ةنيطنضسق
نر˘ق˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘ضست ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ج˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
يف ةيما˘ضس بضصا˘ن˘م د˘ل˘ق˘ت˘ي˘ل ،ي˘ضضا˘م˘لا

ىلا كانه ةيلودلا و ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
..اذه ضسانلا اموي
هذه تاودن ةريخلا ةدملا يف ينتفقوتضسا
تا˘ح˘ف˘ضص ر˘ب˘ع ةز˘ي˘م˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضشلا
و هلقعةحا˘جرو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا
،هتذتاضسأاو هتبلط عم هعضضاوتو هتطاضسب
ثح˘ب˘لا نوؤو˘ضشب ه˘ما˘م˘ت˘˘هل ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا ر˘يو˘ط˘تو ي˘م˘ل˘ع˘لا

..امومع ءاملعلا و ملعلا مومهب همامتهاو
ن˘م ه˘ط˘لا˘خ ن˘م ى˘ل˘ع بي˘˘غ˘˘ي ل ا˘˘م˘˘كو
امأا .. ،ةبلطلا نم هيلا عمضس وا ةذتاضسلا

نكمي لف ةينطولا هتوخنو همازتلا نع
د˘حأا ر˘ي˘ب˘ع˘ت ى˘ل˘ع ،ه˘ي˘ل˘ع د˘ياز˘ي نأا د˘˘حأل
ن˘م ر˘ث˘كأل ل˘غ˘ت˘ضشي ه˘نا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘˘ئل˘˘مز
.نطولا جراخ نيدقع
اذ˘˘ه بت˘˘ك ، تبا˘˘ث راو˘˘ن رو˘˘ضسي˘˘فور˘˘ب˘˘˘لا
هذه ،اهب رم ةريرم براجت نع عوبضسلا
:لاقف ،اهترارم مغر ةقيضشلا ةضصقلا

لورتبلا ةعماجب لمعأا2102 ةنضس  تنك
لخد ذإا ،ةيدوعضسلاب نارهظلا يف نداعملاو
يف هيلع تفرعت يبرع ثحاب اموي يبتكم
ذاتضسلا اذه يلع ضضرعو ،تارمتؤوملا دحأا
هب لمعي يذلا دهعملاب قاحتللا لضضافلا
ةقاطلا لاجم يف ثحب جمانرب ريوطتل
» لاقف ،راون روتكدلا فدرأا مث ،ةيضسمضشلا
ةرداغم بعضصلا نم هنأل ، «ليلق تددرت
براقي ام هيف تثكم يذلا يلمع ناكم
اربتخم هيف تروطو نمزلا نم نيدقعلا
هيف تينب»و ، ةرجح ةرجح ـ ةنبل ةنبل

نأا تررق اهدعب ..«نمثب ردقت ل تاقلع
ملو «هتيادب يف ناك» دهعمب اريخأا قحتلا
هيف تدجو ينكل ، هدعاوق دعب عضضوت
نم اوتأا ،نيزيمتم امجعو ابرع نيثحاب»

..ةفورع˘م ة˘قو˘مر˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع تار˘ب˘ت˘خ˘م
.«لمع ةطخو ثحب جمانرب هل انعضضو
ريوطت ىلع ةيلحم ةردق ءانب انفده ناك
ضسمخ للخ ةمهم تايجولونكت ةثلث
ايلخلا ايجولونكت :يهو طقف تاونضس
ايجولونكتو ،ةيضسمضشلا ةقاط˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل
ةيئابرهكلا ةقاطلا ن˘يز˘خ˘ت˘ل تا˘يرا˘ط˘ب˘لا

.هايملا ةيلحت ايجولونكتو
انك»: هتداه˘ضش ي˘ف تبا˘ث رو˘ت˘كد˘لا لو˘ق˘ي
دهاعم ن˘ضسحأا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأا كرد˘ن
ةدع انرزو .. ايجولونكتلا لقنل ثحبلا

انروطو نا˘با˘ي˘لاو ا˘بوروأا ي˘ف تار˘ب˘ت˘خ˘م
تلاجملا يف اهنضسحأا عم نواعت جمارب
نم ديزملا باطقتضسا متو ..انمهت يتلا
ره˘ضش ل˘ك ي˘ف ة˘ثل˘ث لد˘ع˘م˘ب ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا
ثلث دع˘ب ا˘ث˘حا˘ب051 اندد˘ع برا˘ق˘ي˘ل
تاربتخملا زيه˘ج˘تو ءا˘ن˘ب م˘تو...تاو˘ن˘ضس
ةز˘ه˘جلا ن˘م ادو˘جو˘م نا˘˘ك ا˘˘م ن˘˘ضسحأا˘˘ب
نويلم001  نع اهتميق  ديزت دق ةيملعلا
جئاتن تأادبو ..لمعلا يف انعرضشو .رلود
نم ..دمحلا هللو  نايعلل رهظت انعرز
تلجملا نضسحأا يف ةيملع تاروضشنم
يضسايق مقر قيقحت ىلإا ةيملاعلا ةيملعلا
نم ةعنضصملا ةيضسمضشلا ايلخلا دودرمل
ايلخ عينضصتو ،يرولبلا هبضش نوكليضسلا
يف02 براقي دودرمب تياكضسفوريبلا
.ةئملا

رارمتضسا عقوتن نأا ةجاذضسلا نم ناك امبر
ضضرأا ىلع ةد˘ير˘ف˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه  ل˘ث˘م
داز {دلبلا مضسا ركذي نأا نود } ةيبرع
ة˘يا˘عر تح˘تو ،ا˘ه˘م˘ج˘ح ن˘ع ا˘ه˘حو˘م˘˘ط
ي˘ف ار˘ضصح˘ن˘م ا˘ه˘م˘ه ح˘ب˘˘ضصأا ة˘˘ضسضسؤو˘˘م
ةيملعإلا ةروضصلا نيضسحت نع ثحبلا

.؟..لبقتضسملا ءانب لدب ةينآلا
ةدعاولا تازاجنلا هذه ةضصق يهتنت و
تتأا ةجف تافرضصتبو ءاجرع تاضسايضسب

ل˘م˘كأا ثي˘˘ح ،ضسبا˘˘ي˘˘لاو ر˘˘ضضخألا ى˘˘ل˘˘ع
هلوقب ارضسحت˘م ه˘تدا˘ه˘ضش تبا˘ث رو˘ت˘كد˘لا
ل˘جر˘ب ي˘توأا7102 ة˘ن˘ضس ة˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف»
مت» ،«لمعلا نع لطاع» ،«ةركن يبوروأا»
لمعلا نم  طقف  نيماع  دعب هدقع ءاهنإا
يف انرظن «..«ةيبرع ةعماج يف يرادإلا
ا˘ئ˘ي˘ضش د˘˘ج˘˘ن م˘˘ل˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ه˘˘تر˘˘ي˘˘ضس
«؟؟..جهنمملا مدهلا ةيلمع تأادبو...ركذي
لوح ةيثحبلا جماربلا مهأا فاقيا مت دق و
ايلخلاو تايراطبلا ايجو˘لو˘ن˘كت ر˘يو˘ط˘ت
ده˘ع˘م˘لا نأا ا˘ع˘ير˘ضس ا˘ن˘كردأا ...ة˘ي˘ضسم˘ضشلا
ةمه˘م˘ب او˘تأا ة˘قز˘تر˘م ة˘ضضب˘ق ي˘ف ط˘ق˘ضس
ضضع˘ب لا˘ق˘ت˘ضسا ..ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ل ر˘ي˘˘مد˘˘ت˘˘لا
متو مهنم يقب نم نضسحأا ضشمهو نيثحابلا
ةيتاذلا مهريضس هبضشت نم ةيقرت وأا فيظوت
.!«اهغارف يف ديدجلا ريدملا ةريضس
ينءاج ...اولاقتضسا نيذلا لئاولا عم تنك
نأا كل قحي ل «يل لاقو نينطاوملا دحا
تلقف .«ةدودعم ةرادلا هذه مايأاف ليقتضست
نطو مده فيقوت نكمي ل ،ارذع ..هل
.!.نولفاغ هلهأاو
دعب ةلماك ةنضس مدهلا ةيلمع ترمتضسا

اذه ينغلبو .ةضسضسؤوملا هذه نم يليحر
اوقب نمم اثحاب02 نم ديزأا نأا عوبضسألا
ةيادب ةيضشع ةأاجف لمعلا نم مهحيرضست مت
.!يضساردلا ماعلا
نم اوتأا مهنم نانثا .نويرئازج مهضضعب
03 نم ديزأا هل اكيرمأا نم رخآاو ايناملا
نيثحابلا رثكأا نم يناثلاو عارتخا ةءارب
.!دهعملا يف اًجاتنإا

يقب نميف دجأا دكأا ملف ةمئاقلا يف ترظن
كلذبو  .املعو ةءافك مهنم نضسحأا وه نم
قبي نل :نيقيلاب كضشلا مدهلا ةرادإا تعطق
ءانبلا يف ركفي نم دوءوملا دهعملا يف
.. !.

،لودلاو لايجألل ةمهملا هتداهضش متخ و
اموق ىرت نأا نزحم» :ةدوهعملا همكحب
.«مهتويب مدهي نم نورجأاتضسي
ويرانيضس و لعف ةنزحم ةضصق .. هافضسأا اي
دح ىلعو ،رضصاعملا انملاع يف رركتم
دأاول ةيجهنم هذه » نيقلعملا دحأا ريبعت

ةيبرغلا مهتنميه نامضضل يبرع حاجن لك
ملؤوي ام نكل ،انتاورث نم مهقازرتضسا و
هدومع ا˘م˘نإا ،ضسأا˘ف˘لا ضسي˘ل ر˘ث˘كأا ةر˘ج˘ضشلا
ةذ˘تا˘ضسلا د˘حأا ق˘ل˘ع و «.ه˘ن˘م عو˘ن˘ضصم˘لا
ضسفن يف زخم ءيضشو لعف نزحم »:هلوقب
تاودأا اوحبضصأا برعلا نأا ودبي ....تقولا
ل يتلا ةرماؤوملا ةيرظن قيبطتل برغلل
مهل موقت نأا ني˘م˘ل˘ضسم˘لاو بر˘ع˘ل˘ل د˘ير˘ت
د˘ير˘ي بر˘غ˘لا »: ر˘خآا ق˘˘ل˘˘ع و «...ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ةملضسملاو ةيبر˘ع˘لا تاءا˘ف˘كلا لل˘غ˘ت˘ضسا

مهتاردق ريوطت نكل مهحلاضصمل ةمدخ
ل ا˘م اذ˘ه بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘لا
عم ئطاوتم˘لا نأا ة˘ل˘كضشم˘لاو ...ه˘نود˘ير˘ي
... ةغللاو ةديقعلا يف انناوخإا مه برغلا
نم بلقلا يمديو نزحم رمأل هنإا لعف
.«..ةرضسحلا ةدضش
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ي˘˘ف ناولا تاو˘˘˘ف م˘˘˘غرو
و لحلا لهأا ىلع  ،ةيومنتلا انعيراضشم
نأا ،انلود يف ةطلضسلا مره ىلعأا يف دقعلا
ةدفاولا بئاضصملا هذه تليول اونطفتي
وهو قحلا لوقي هللاو ،ناوألا تاوف لبق
.ليبضسلا يدهي
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يملسسإأ يرسضاح ثرإأو خيرات ىسصقألأ دجسسملأ

نو˘كرد˘ي لو خ˘يرا˘ت˘لا نو˘ل˘ه˘ج˘ي م˘˘ه˘˘نأل
كرابملا ىضصقلا دجضسملا عقاوو ةقيقحلا

ثرإلاو خماضشلا يملضسلا حرضصلا اذه
ءاحنإاب ن˘ي˘م˘ل˘ضسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ىد˘ل ي˘ن˘يد˘لا
ةنيدم ة˘نا˘كم نو˘ل˘ه˘ج˘ي م˘ه˘نألو ،م˘لا˘ع˘لا
م˘ه˘نألو ،ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ضسد˘ق˘لا
ع˘ئا˘قو˘لا هذ˘ه ر˘ي˘غ˘ت ى˘لا ط˘ق˘ف نو˘˘ع˘˘ضسي
م˘ه˘ت˘ضسا˘ي˘ضس نو˘ضسرا˘˘م˘˘يو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ىلع ديو˘ه˘ت˘لا ع˘قاو ضضر˘فو ة˘ي˘لل˘ت˘حلا
ةضسدق˘م˘لا ن˘كا˘مألاو ى˘ضصقلا د˘ج˘ضسم˘لا
معد للخ نم نوقلطنيو ،هب ةطيحملا
كلت تراثا ثيح قلطم لكضشب للتحلا
ضسي˘˘ئر˘˘لا را˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ل تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت˘˘˘لا
ةيقحأا لوح ،ري˘ن˘ضشو˘ك د˘يرا˘ج ي˘كير˘ملا
ر˘ي˘غ˘ل ى˘ضصقلا د˘ج˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف ةل˘˘ضصلا
نيب ايناكمو اينامز هميضسقتو نيملضسملا
ناج˘ه˘ت˘ضسلاو ط˘خ˘ضسلا تا˘نا˘يد˘لا عا˘ب˘تا

تاحيرضصتلا هذه لثم نل بارغتضسلاو
ركنتتو ةيهاركلا ززعتو ةيرضصنعلا معدت

نوك بوعضشلا ني˘ب ة˘ي˘ن˘يد˘لا م˘ي˘ق˘لا ل˘كل
نود مهدحو نيملضسملل ىضصقلا دجضسملا

هذه ريغت وا طيرفتلا نكمي لو ،مهريغ
عيمجلا ىدل ةفورعملا ةين˘يد˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لا

تارا˘˘يز يأا نإاو ،لا˘˘ي˘˘جلا ا˘˘ه˘˘ثراو˘˘ت˘˘˘تو
ن˘م نو˘كت نا بج˘ي ى˘ضصقلا د˘ج˘ضسم˘ل˘ل
نمو ةي˘عر˘ضشلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا تا˘باو˘ب˘لا

ى˘ل˘ع ة˘˘يا˘˘ضصو˘˘لا بحا˘˘ضص ندرألا لل˘˘خ
ضسد˘ق˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘مل˘˘ضسإلا تا˘˘ضسد˘˘ق˘˘م˘˘لا
. فيرضشلا
لباق ريغ كرابملا ىضصقألا دجضسملا نإا
قح وهو يناكملا وأا ي˘نا˘مز˘لا م˘ي˘ضسق˘ت˘ل˘ل
ل ءزج وهو ،مهدحو نيملضسملل ضسدقم
خيرات نم هيدل امل مهتديقع نم أازجتي
نايدلا لك اهتدكا ةينيد ةناكمو يملضسا
وا ميضسقت˘ل˘ل ع˘ضضخ˘ي ل و˘ه˘ف ،ة˘يوا˘م˘ضسلا
ديكأاتلا نم دب لو ،ةراجتلا وا ةمواضسملا
دجضسملا ةرايز نا ىلع تاقولا لك يف
ةينيطضسل˘ف˘لا ي˘ضضارألا ةرا˘يزو ى˘ضصقلا

للت˘حلا تح˘ت نا˘حزر˘ي ا˘م˘هو كرا˘ب˘م˘لا
نوكت ناو دب ل يليئارضسإلا يركضسعلا
فاقولا ةرازو ع˘م ر˘ضشا˘ب˘م˘لا ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب
نيطضسلف ةلودل ةعباتلا ةينيدلا نوؤوضشلاو
ةيعامج وأا ةيدرف ةرايز يأا ولخ  طرتضشي
بضصي ءارجإا يأا نم اهضسدقو نيطضسلفل
نيملضسملا تاقلع عيبطت ةحلضصم يف
ديوه˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا لل˘ت˘حلا ع˘م
ي˘ضضارلا ل˘ت˘ح˘يو ى˘˘ضصقلا د˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا
. ةينيطضسلفلا
يركضسعلا مكحلا تاطلضس تاضسرامم نإا
قيبطتب موقتو ايموي دعاضصتت يليئارضسلا
ى˘ل˘ع ءل˘ي˘ت˘ضسل˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت تاءار˘˘جإا
ةرو˘˘ضصب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ضسل˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ضضارألا
،ةثيبخ اياونو عامطأا نع ربعت ةيزازفتضسا

ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع ى˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘تو
ىلع تاءادتعلاب موقت ثيح ةينيطضسلفلا
هضضرأاو هتاضسدقمو ينيطضسلفلا بعضشلا

يف مهديرضشتو نينطاوملا لزانم مده نم

ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ي˘ضضارألا ر˘ئا˘ضسو ضسد˘ق˘لا
ةدايزو ناطيتضسلا عيضسوت ةضسايضس حلاضصل
قا˘ط˘ن ع˘ي˘ضسو˘تو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘˘ضسم˘˘لا داد˘˘عأا
. ةينيطضسلفلا يضضارألا يف تانطوتضسملا
ا˘ضضيا لل˘ت˘حلا تا˘ضسرا˘م˘˘م ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘ت

ي˘ف ي˘م˘ي˘هار˘بلا د˘ج˘ضسم˘لا فاد˘ه˘ت˘˘ضسل
لل˘ت˘حلا تل˘م˘ح ل˘ضصاو˘ت˘تو ل˘ي˘ل˘خ˘لا
ةدارا ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لاو ة˘ي˘ف˘ضسع˘ت˘لا
نكاملا ةيضسد˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا
ة˘ضسا˘ي˘ضس ضسرا˘م˘ت ثي˘ح ه˘يد˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
معدب تماقو ةينيدلا رعاضشملل زازفتضسلا
ىلع مهءادتعاو نيفرطتملا نينطوتضسملا
ملعأا عفرو ،يميهاربإلا دجضسملا حطضس
تارا˘ب˘ع ل˘م˘ح˘ت تا˘ت˘فلو ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإا
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،هراو˘ضسأا ى˘ل˘ع ة˘يزاز˘ف˘˘ت˘˘ضسا
ي˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإلا د˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا نا˘˘ب م˘˘ه˘˘كاردا
ن˘ي˘م˘ل˘ضسم˘لا ةل˘ضصب ضصا˘˘خو ،ي˘˘مل˘˘ضسإا

تارضشع محتقا امك ،مهدحو مهتادابعو
ىضصقألا دجضسملا تاحاب ني˘ن˘طو˘ت˘ضسم˘لا

اومظنو  ةبراغملا باب ةهج نم ،كرابملا
نع تاحورضش اوقلتو ،هتاحاب يف تلوج
تدترا ماحتقلا للخو موعزملا لكيهلا

لجأل بلط ةعامج ىمضست امم ةفرطتم
ي˘ف تلو˘ج˘تو ،لل˘ت˘حلا م˘ل˘ع ل˘كي˘˘ه˘˘لا
تارا˘ب˘ع ددر˘˘ت ي˘˘هو ،ى˘˘ضصقألا تا˘˘حا˘˘ب
بعضشل كلم ىضصقألا نأا معزتو لكيهلا
.مهريبعت دح ىلع ،ليئارضسإا
ةيرضصنعلاو ةيجمهلا تاضسرامملا كلت نإا

يهف ،اهيلع توكضسلا وا رمت نا نكمي ل
تاضسرامم نم˘ضض ي˘تأا˘ت ي˘لولا ة˘جرد˘لا˘ب
ر˘يوز˘تو ة˘قر˘ضسلو ة˘يد˘يو˘ه˘ت˘لا لل˘˘ت˘˘حلا
فدهتضستو ،يملضسإلاو ي˘بر˘ع˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
ليلخلاو ضسدقلل ديوهتلا عقاو قلخ ىلا

معدب ،ةلتحملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ي˘ضضارألاو
يتلاو ةيكيرملا ةرادلا لبق نم لماك
يف نيملضسملاو برعلا ر˘عا˘ضشم ل˘ها˘ج˘ت˘ت

ةضسرامم نع ربعتو ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نا ع˘ي˘م˘ج
. بوعضشلا نيب ةيهاركلا رضشنتو ةيرضصنعلا
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ةيلودلأ ةيعرسشلل ةيوق ةبرسض وفوسسوكو ايبرسص نلعإأ

و˘فو˘ضسو˘كو ا˘ي˘بر˘ضص ي˘ت˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج نل˘˘عإا ل˘˘كضشي
ةريطخ ةوطخ ،ضسدقلا يف امهيترافضس حاتتفا امهمزع
ةدبرعو ةيلودلا ةيعرضشلاو نوناقلل حضضاو روهدتو
بمارت ضسيئرلا رضصي ثيح ةموهفم ريغ ةيكيرما

موقت هترادا تحبضصا لب للتحلا نايك معد ىلع
ةوطخ يهو للتحلا ن˘ع ة˘با˘ي˘ن ة˘لوا˘ق˘م˘لا لا˘م˘عإا˘ب
دوهجلا لكل ةهجوم ةبرضضو ةريبك يناعم لمحت
اهنأل ةغلاب ةروطخ لكضشتو ملضسلل ةيعادلا ةيلودلا
ةنيدمل مئاقلا ينوناقلاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ع˘ضضو˘لا˘ب ضسم˘ت
بناجلا ةيداحأا تارار˘ق˘لا هذ˘ه نإا .ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا
ةيعرضشلا تارارقو يلودلا نونا˘ق˘ل˘ل ا˘كا˘ه˘ت˘نا ل˘ث˘م˘ت
ضسدق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا ع˘ضضو˘لا نأا˘ضشب ة˘ي˘لود˘لا
874 مقر يلودلا نمألا ضسلجم رارق اهنمو ةلتحملا
ةيليئارضسإلا ةموكحلا رارق ضضفر نأاضشب0891 ماعل

ةيضسامولبد تاثعب ةماقإا رظحو ضسدقلا ةنيدم مضض
ماعل4332 مقر يلودلا نمألا ضسلجم رارقو ،اهب
يأا˘ب ن˘˘مألا ضسل˘˘ج˘˘م فار˘˘ت˘˘عا مد˘˘ع نأا˘˘ضشب6102

ير˘كضسع˘لا لل˘ت˘حلا ة˘مو˘كح ا˘ه˘ير˘ج˘ت تار˘ي˘ي˘غ˘ت
تارارق نع لضضف ،ضسدقلا ةنيدم ىلع يليئارضسلا
اهنمو ةلضصلا تاذ ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا
دكأا يذلا ،7102 ربمضسيد12 خيراتب رداضصلا رارقلا
عباط رييغت ىلإا فدهت تاءارجإا وأا تارارق يأا نأا

ةيفارغوميدلا اهتبيكرت وأا ةل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
بجومب ةلطابو ةيغل ربتعتو ينوناق رثأا يأا اهل ضسيل
نم ائيضش ريغت نل ةوطخلا هذهو . يلودلا نوناقلا
ضسدقلا ةنيدم˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا
ةيأاب مايقلا زوجي لو للتحلا تحت ةعقاو اهرابتعاب
نم دب لو ،مئاقلا عضضولا رييغت اهنأاضش نم لامعأا
نا˘م˘لر˘بو ة˘مو˘كح يد˘ل ل˘جا˘ع˘لا ي˘لود˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا

هذه ةعجارم لجا نم وفوضسوكو ايبرضص يتيروهمج
ةحيرضص ةفلاخم لثمت ثيح اهنع لودعلاو تارارقلا
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م نأا˘ضشب ي˘لود˘لا عا˘م˘جإل˘ل
،يملضسإلاو يبرعلا نيملاعلاب امهتاقلعب رضضتضسو
داعتبلاب ملاعلا لود لبق نم فقوم ذاختا ةرورضضو

اهل نوكت˘ضس ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ذا˘خ˘تا ن˘ع
جيجأاتو ملضسلا ةيلمع لبقتضسم ىلع ةيبلضس تاريثأات
لودلا عيمج مازتلا ةرورضضو ةقطنملا يف عارضصلا
للتحلاب فرتعت تاونق حتف مدعو يلودلا نوناقلاب
امل يلود˘لا عا˘م˘جلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ضسد˘ق˘لا˘ب ة˘ضصا˘خو
ىد˘ل ة˘ضصا˘خ ة˘نا˘كم ن˘م ضسد˘ق˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م ه˘˘ل˘˘كضشت
.ملاعلا ءاحنا عيمج يف نييحضسملاو نيملضسملا
ىلع لماضشلا اهناودع يف رمتضست للتحلا تاطلضس
عيجضشت لظ يف ديوهتلا ةضسايضس ضسرامتو ضسدقلا

ناودعلا رمتضسي ثيح يلود تمضصو يكيرما معدو
ميضسقتلا تلواحمو كرابملا ىضصقألا دجضسملا ىلع
ة˘ضسر˘ط˘غو لل˘ت˘حلا ةو˘ق˘ب ع˘˘قاو˘˘لا ر˘˘مألا ضضر˘˘فو
يبرعلا ىوتضسملا ىلع ديكأاتلا نم دب لو ،نيلتحملا

ةيلودلا ةيعرضشلا تارارقب  لماضشلا مازتللا ةرورضض
ةيضضقلا لح يف2002 ماعل ةيبرعلا ملضسلا ةردابمو
. ةينيطضسلفلا
لب˘ق ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ تاو˘ط˘خ ذا˘خ˘تاو ضسد˘ق˘لا م˘ضض نإا

ةنيدملا ديوهت لجا نم يليئارضسإلا للتحلا ةموكح
لوبقم ريغ رمأا دعي اهيلع لماضشلا ناودعلا رارمتضساو
لولح يا نإاو ةدحتملا ممألاو يلودلا عمتجملا نم
قلطنتو نوكت نا بجي ةينيطضسلفلا ةيضضقلل ةمئاق
ةينيطضسلف ةلود ضسيضسأات ىلع لمعلا للخ نم اضساضسأا

،7691 ما˘ع دود˘ح ى˘ل˘ع ةدا˘˘ي˘˘ضس تاذو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم
ةيلودلا ةيعرضشلا تارارقل اقفو اهتمضصاع ضسدقلاو
م˘عدو لل˘ت˘حل˘ل ي˘كير˘مألا زا˘ي˘ح˘نلا ق˘فو ضسي˘لو
كل˘ت ناو ،ة˘يد˘يو˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘ضسلا ه˘˘ع˘˘يرا˘˘ضشم
وفوضسوكو ايبرضص نم لك اهب تماق يتلا تاوطخلا
اكاهتنا دعي ضسدقلا ةنيدم ىلإا اهتارافضس لاقتنا ناضشب
يتلا لودلا هذه ىلع بجيو ،ةيلودلا نيناوقلل ارفاضس
مازتللا ىعارت نا تاوطخلا هذه ةضسراممب ركفت
ةيلودلا ةيعرضشلا مرتحتو ةدحتملا ممألا تارارقب
ةنيدمب مئاقلا عضضولاو ةينوناقلاو ةيخيراتلا ةناكملاو
تاوطخ يأا نع داعتبلا ةرورضضو ةلتحملا ضسدقلا

.يليئارضسإلا يبرعلا عارضصلا زيزعت اهنأاضش نم

ةينيطشسلفلإ حابشصلإ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلإ مÓعإ’إ ريفشس ‐ ةودقلإ يرشس : ملقب
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 قيرطلإ ديبعتب نوبلاطي ةيبرغلإ ةيزاجلإ ةتششم ونطاق
 عراسشلأ ىلإأ يقأوبلأ مأأ ناكسس جرخت ةيعامتجأ لكاسشم

مأا ةيلو صسمأا لوأا تدهسش
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ج ،ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ب˘ب˘سس نا˘ك تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا
ع˘سضو˘لا رو˘هد˘ت ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
نينطاوملا ءلؤوهل يسشيعملا
او˘ع˘م˘ج˘تو او˘ه˘م˘ج˘ت ن˘يذ˘˘لا
نور˘خاو ة˘يلو˘لا ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا
ريبعتلل رخآا ابولسسأا اوذختا

نم مهءايتسساو مهتمقن نع
يذ˘˘˘لا يرز˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘˘لا
ق˘ل˘˘غ لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘نو˘˘سشع˘˘ي
ة˘كر˘˘ح ه˘˘جو ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ثدح ام رارغ ىلع ،رورملا
˘ما˘ق ن˘يا ن˘ي˘لزو˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
قلغ˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه نا˘كسس
يف01 مقر ينطولا قيرطلا
˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا هر˘˘˘ط˘˘˘سش
يف نوركف ن˘ي˘عو ي˘قاو˘ب˘لا

نيبلاطم ،رورملا ةكرح هجو
ةر˘ط˘ق ر˘ي˘فو˘ت˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
مهتايفنح روزت مل يتلا ءاملا

ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
،ىرخأا لكاسشمو تلاغسشنا
2 لدع وبتتكم عمجت اميف
ة˘ير˘ق نا˘كسسو ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب
مامأا ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب ي˘سشر˘ف˘لا

ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ناو˘˘يد ر˘˘ق˘˘م
ةيئلولا تاطلسسلا نيبلاطم
ة˘يو˘سست ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا˘˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلا ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم
د˘سشا˘ن ذإا ،ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي
حيتافم ميلسست لدع وبتتكم
تاونسس ةدع دعب مهتناكسس
دجنتسسا ام˘ك ،را˘ظ˘ت˘نلا ن˘م
يبعسشلا يسشرف يح ناكسس
ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه نوؤو˘˘˘˘˘˘سش

ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘سشت˘˘˘نل
كنسضلا ةسشيعملاو ةيرزملا
تانكسس يف اهنوسشعي يتلا

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘م˘˘يد˘˘قو ة˘˘سشه
ىلع ايفير ان˘كسس م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب
ي˘˘˘ف˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كسش
ا˘˘هر˘˘ق˘˘ت ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسو
نو˘نا˘ق˘لا بسسح تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘م˘˘ك

ديدسشلا مهب˘سضغو م˘ه˘ت˘م˘ق˘ن
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ها˘ج˘تا
نوؤوسش رييسست ىلع ةمئاقلا
بب˘سسب ة˘ل˘ي˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد
لكاسشملا لح يف ا˘ه˘ل˘طا˘م˘ت
ة˘ير˘ق نا˘كسس ي˘نا˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
نيع ةنيدم بو˘ن˘ج ة˘ع˘قاو˘لا

وحنب اهنع ةديعب˘لاو ة˘ل˘ي˘ل˘م
.ملك5
ي˘نا˘ع˘˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘˘يزا˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ت˘˘˘سشم نا˘˘˘كسس
ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا
مأا ةيلو يف ةيزاجلا ةيدلبب
ل˘كا˘سشم ةد˘ع ن˘م ،ي˘قاو˘ب˘لا
مهتاي˘ح ى˘ل˘ع ا˘ي˘ب˘ل˘سس تر˘ثأا
ى˘˘كت˘˘سشا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا
ةيفيرلا ةقطنملا هذه ونطاق
قرطلاو كلاسسملا ءارتها نم
رق˘م ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا
م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘ل˘يو˘ط ة˘فا˘سسم نو˘ع˘طا˘˘ق˘˘ي
لوسصولل مادقألا ىلع ايسشم
لئاسسو مادعنا لظ يف هيلإا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا د˘˘ج˘˘ي ذإا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
تاسسسسؤوملاب نيسسردم˘ت˘م˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘م˘ب ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا

قاح˘ت˘لÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘سص
بب˘سسب ،ة˘سسارد˘لا د˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ب

لقنلا تÓفاح قاحتلا مدع
ببسسب ةتسشملا˘ب ي˘سسرد˘م˘لا
ىلإا يدؤوملا قيرطلا ءارتها
اذ˘˘ه ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو ة˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
بلا˘˘˘ط يرز˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
ة˘˘يزا˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ت˘˘˘سشم نا˘˘˘كسس
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ى˘ل˘عو ة˘يلو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

ريدم ة˘يلو˘لا ي˘لاو م˘ه˘سسأار
اذ˘كو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘˘لا

صصيسصخ˘ت˘ب تا˘با˘غ˘لا ر˘يد˘م
ديبعت لجأا نم يلام فÓغ
ةتسشملا نيب طبارلا قيرطلا

ىن˘سست˘ي ى˘ت˘ح ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘مو
لقنتلا تابكرملاو ناكسسلل
يف ةتسشملا ىلإاو نم ريسسو
.فورظلا نسسحأاو لسضفأا

ع.رامع

 ةنيدملاب ريبك دوكرو ةراجتلإ داشسك يف تببشست
لاغسشأأ ةدم لوط نوكتسشي لجيجب ريهاطلأ ناكسس

 هايملأ ةكبسشو تاقرطلأو ةفسصرألأ ديبعت
ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كسس ي˘˘˘كت˘˘˘سشي
ة˘يلو ن˘م قر˘سش ر˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا

ةيثراكلا ةلاحلا نم ،لجيج
تا˘˘قر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئر˘˘ت˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو
ةر˘˘ت˘˘ف لو˘˘˘طو ة˘˘˘ف˘˘˘سصرألاو
تاكبسشب ءايحألا طبر ةداعإا
تاعولابو يحسصلا فرسصلا
،نيماعلا تقاف ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا

رابغلل ريبكلا راسشتنا طسسو
ن˘ي˘ط˘لاو ا˘ف˘˘ي˘˘سص ة˘˘بر˘˘تألاو
راثأا ام وهو ،ءاتسش لاحوألاو
ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسإلا ن˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ح
ةسصاخو كلانه ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
دوكرلا اه˘با˘سصأاو م˘ه˘ترا˘ج˘ت

ن˘يذ˘لا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ة˘˘ل˘˘ق ءار˘˘ج
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘سصق نو˘سضفر˘˘ي
تا˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ةءادر بب˘˘˘˘سسب
ن˘˘˘˘كر ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأا با˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غو
ر˘˘ط˘˘سضي ثي˘˘ح ،تارا˘˘ي˘˘سسلا
طسسو يف ريسسل˘ل ن˘طاو˘م˘لا
يف ةسصاخ ة˘بر˘تألاو ر˘ف˘ح˘لا

م˘˘˘غرو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘سسو

ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىوا˘˘˘كسشلا
صسي˘˘ئر ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا

عار˘سسإلا ةرور˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م
تاقرطلاو ءايحألا ةيئهت يف
ي˘˘ف ن˘˘كل ،تقو عر˘˘سسأا ي˘˘ف
ر˘˘كذ˘˘ي د˘˘يد˘˘ج ل ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا

ةر˘ي˘تو˘˘ب ر˘˘ي˘˘سست لا˘˘غ˘˘سشألاو
،انايحأا ةمدعنمو ادج ةئيطب

ريهاطلا ةيدلب تلوحت ثيح
يلإا نيتريخألا نيتنسسلا يف
يتلا يهو بارخلاب هبسشي ام
بط˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ب تنا˘˘˘˘ك
هد˘˘˘سصق˘˘˘ي ما˘˘˘ه يدا˘˘˘سصت˘˘˘قإا
تايدل˘ب ل˘ك ن˘م ة˘ل˘جاو˘ج˘لا
لاؤو˘سسلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘يلو˘˘لا

صضفنيسس ىتم ىلإا احورطم
تاقرطو ةفسصرأا نع رابغلا
نأا صضع˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

نم اعرد نينطاوملا اوقاسض
رر˘˘كت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ها˘˘˘سشم˘˘˘لا
.موي لك مهمامأا

ميهإرب.ع

1202 ةيملاعلإ تاعماجلل «زمياتلإ» فينشصت بشسح

 ايلود1001و اينطو ةثلاثلأ ةبترملأ يف بلحد دعسس1 ةديلبلأ ةعماج
يلاعلإ ميلعتلل زميات ةعماج تافينشصت يف اهل ةكراششم لوأإ لÓخ نم ةديلبلاب1 بلحد دعشس ةعماج تلشصحت

.ايلود1001 ةفرششملإ ةبترملإو ينطولإ ىوتشسملإ ىلع ،ةثلاثلإ ةبترملإ ىلع1202 ةيملاعلإ

ىلع مÓعإلاب فلكملا بسسحو
نمحرلا دبع ،ةعماجلا ىوتسسم
ةعماج تافي˘ن˘سصت نأا ،ة˘ج˘ل˘ثو˘ب
ةيملاعلا يلاعلا ميلع˘ت˘ل˘ل ز˘م˘يا˘ت
0051 نم رثكأا تلمسش1202
،ةقطنمو ةلود39 يف ةعماج
تافينسصتلا ربكأا اه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م
ىتح اًعونت اهرثكأاو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
رداسصلا لودجلا دنتسسيو ،نآلا
31 ىلإا يراجلا ربمتبسس2 يف
ةيانعب اهترياعم تمت ءادأا رسشؤوم
ي˘˘ف ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا ءادأا صسي˘˘˘ق˘˘˘ت

،صسيردتلا يهو تلاجم ةسسمخ
ثاحبأاب تاداهسشتسسلا ،ثحبلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘كم˘˘لا ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘˘ج˘˘حو ي˘˘لود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
 .لخدلا

نم رثكأا ماعلا اذه بيترت ءاجو
رثكأا ربع صسابتقا نويلم08
يثحب روسشنم نويلم31 نم
ناي˘ب˘ت˘سسا ى˘ل˘ع اًدودر ل˘م˘سشو
ى˘ل˘˘ع ثحا˘˘ب00022 ن˘˘˘˘˘م
تاذ فاسضأاو ،ملاعلا ىوتسسم
يرودلا لودجلا نأا ثدحتملا

بÓطلا ةقثب ماعلا اذه يظح

تا˘مو˘كح˘لاو ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو
عي˘م˘ج ي˘ف ة˘عا˘ن˘سصلا ءار˘ب˘خو
ةرظن رفوي يذلا ،ملاعلا ءاحنأا
ىو˘ق˘˘لا نزاو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قا˘˘ث
يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘م˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م ي˘م˘لا˘ع˘˘لا

ة˘سسم˘خ ي˘˘ف ءادألا تار˘˘سشؤو˘˘م
ة˘ب˘سسن˘ب صسيرد˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م

،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م 03٪
ةئملا يف03 ـب ثحبلا اهيلت
ثا˘ح˘بأا˘ب تادا˘˘ه˘˘سشت˘˘سسلا م˘˘ث
ةيثحبلا ةسسّسسؤوملا وأا ةعماجلا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘كم˘˘لا ا˘˘مأا ٪03 ـ˘˘˘ب
م˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘لود˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ّم˘˘˘ث ٪5.7 ة˘ب˘سسن˘ب ا˘ه˘با˘سست˘حا

؛٪5.2 ـب ل˘˘˘خد˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح

يف ةديلبلا ةعماج ةكراسشمبو
قيق˘ح˘ت ن˘م تن˘كم˘ت ز˘م˘يا˘ت˘لا
تاذ بسسح ع˘˘˘˘˘˘ئار زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نإا
ةريخألا اهتعبط يف ثدحتملا
ربمتبسس20 ي˘˘˘˘ف ةردا˘˘˘˘سصلا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘ت˘˘حإا يرا˘˘ج˘˘لا
ينطولا ىوتسسملا ىلع ةثلاثلا

.ايلود1001 ةبترملاو

داعشس.ق

عاطقنإ ةيفلخ ىلع
رهششأإ3 ةدمل ءاملإ

ةدكيكسسل يزكرملأ ديربلأ لامع
ةيجاجتحأ ةفقوب نوددهي
يزكرملا دير˘ب˘لا لا˘م˘ع دد˘ه

نسشب ،ةدكيكسس ةنيدم طسسوب
ةيفلخ ىلع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
دعي يذلا ىنبملاب ءاملا عاطقنا

ط˘سسو ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأا ن˘˘م
تزواجت ةدمل اذهو ةدكيكسس
اوركنتسسا ثيح ،رهسشا ةثÓثلا
ل˘˘ح˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ها˘˘ج˘˘˘ت
ةيرسشبلا نأاو ا˘م˘ي˘سس ل˘كسشم˘لا
رفوت بجوتسست ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ر˘م˘ت
.فيظنتلل ةيويحلا ةداملا هذه
ريدم˘لا د˘كأا عو˘سضو˘م˘لا ن˘عو
بيرغ قيدسصلا ديربلل يئلولا
اذ˘ه ن˘م نو˘نا˘ع˘ي Ó˘ع˘˘ف م˘˘ه˘˘نأا
يلاو ةلسسارم مت دقو لكسشملا
ر˘˘˘يد˘˘˘مو ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
عسضولا نأا لإا ،هايملل ةيرئازجلا
ةهج نم .هيلع وه ام ىلع يقب
لوؤو˘سسم˘لا تاذ ف˘سشك ىر˘˘خأا
ي˘˘لاو˘˘ح فر˘˘سص م˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘نا

تاناز˘خ˘لا ع˘سضو˘ل نو˘ي˘ل˘م08
نأا لإا اهب ةسصاخلا ةكبسشلاو
افيسضم امئاق لازي ل لكسشملا
لامع نم ٪09 نع وبري ام نأا
نأا فورعملاو ءاسسن نه عاطقلا

ءاملل ابلط رثكألا يه ةئفلا هذه
،ةسصاخلا ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا بب˘سسب
عم ة˘ي˘قا˘ف˘تا مار˘بإا ن˘ع كي˘ها˘ن
يتلا ةفاظنلا تاسسسسؤوم ىدحا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ف˘˘كع˘˘ت
اهل ىنسستي نل يتلاو فيظنتلا
رسصنعلا اذه مادعنا يف كلذ
ى˘ق˘ب˘ي نأا ر˘خآلا و˘ه ،يو˘ي˘ح˘لا

يزكرملا ديربلا مجحب اقفرم
ةرار˘ح˘لا ل˘سصف ي˘˘ف ءا˘˘م نود
ءاد لا˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو
 .انوروك

يكيرت.صص

رهششأإ80 بتإور عفد رخأات ةجيتن
سسابعلب يديسسب لمعلأ نع بأرسضإلاب نوددهي «ةرهظلأ» ةسسسسؤومب لماع007

ةماعلإ ةرانإ’إ صصقن مهتاناعم مقافت يف دإز ام
ةيرسضحلأ ةئيهتلاب نوبلاطي ةليسسملأ يف فايسضوب دمحمب ةينأرغعزلأ يح ناكسس

ةيوهجلا ةسسسسؤوملا لامع ،عفر
«ةره˘ظ˘لا » ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘ل˘ل
ىوكسش ةلاسسر ،صسابعلب يديسسب
ةيروهمجلا صسيئر ىلإا ةهجوم
ل˘جا ن˘م ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م هود˘˘سشا˘˘ن
ةيسصولا ةيريدملا مازلإل كرحتلا
ة˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سشلا م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘تاور بسصب
،رهسشأا80نم رث˘كأل ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

عيمج اوقرط مهنأاب اودكأا ثيح
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سست د˘˘˘˘˘˘سصق باو˘˘˘˘˘˘بألا

نود نكل ة˘ق˘لا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
هتاذ تقولا يف نيددهم ،ىودج
لمعلا نع حوتفم بارسضإا نسشب
ىلع عسضولا رارمتسسا ةلاح يف
غلابلا لامعلا حرسص .هيلع وه ام
م˘ه˘نأا˘ب ل˘ما˘ع007 م˘˘هدد˘˘˘ع
دج ةيداسصتقا ا˘فور˘ظ نو˘سشي˘ع˘ي

نم مهنكمت نود تلاح ةبعسص
ذنم مهتÓئاع تاق˘ف˘ن˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ةيرهسشلا مهب˘تاور د˘يد˘سست ر˘خأا˘ت
ر˘˘خأا ل˘˘خد دو˘˘جو با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف
يذلا رمألا ،مهرسسأا توق نمسضي
ىلع لا˘م˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘جا
ع˘ي˘ب ل˘جا ن˘˘م صضرألا صشار˘˘ت˘˘فا

ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ع˘˘ل˘˘سسلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

م˘ه˘لا˘ف˘طأا عو˘ج د˘سس لو˘سصح˘˘لا
نمسض لامعلا د˘ق˘ت˘ناو ،را˘غ˘سصلا

اهدمتعت يتلا لها˘ج˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط
ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةرادإا

ذنم اهيلإا ةعو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
نع جارفإلا ،اهمدقتت يتلا رهسشأا
نع كي˘ها˘ن ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا م˘هرو˘جأا
ثيح ،مهل˘م˘ع فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت
ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘˘غ˘˘ب ةرادإلا او˘˘م˘˘ه˘˘تا
كير˘˘سشلا ع˘˘م راو˘˘ح˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق
رييغت بقع امي˘سس ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
صضفر يذ˘˘لا يرادإلا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
تاذ ي˘˘فو، م˘˘ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يباقنلا عرفلا صسيئر لاق قايسسلا
يناعي ام ناب «ةرهظلا» ةسسسسؤومل
صشي˘م˘ه˘تو ءا˘سصقإا ن˘م لا˘م˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا دو˘ع˘ي م˘ه˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘خاد
مهلاط يذلا م˘ل˘ظ˘لاو «ةر˘ق˘ح˘لا»
ريسست ىلع نيبقاعتملا لبق نم
اوطعي مل نيذلا «ةرهظلا» ةرادإا
مهلكاسشملو لام˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘م˘هأا ة˘يأا
ة˘ي˘مار˘لا تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا
فور˘ظ ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘سسا˘˘سسأا

ينهملا مهئادأا نم عفرلل مهلمع
د˘ي˘م˘ج˘˘ت د˘˘ح ى˘˘لإا تل˘˘سصو ل˘˘ب

ه˘ي˘جو بب˘سس يأا نود م˘ه˘˘ب˘˘تاور
نأاب يعامتجلا كيرسشلا فاسضأاو
نيزجاع اوحبسصأا مو˘ي˘لا لا˘م˘ع˘لا

مهرسسأا تاجايتحاب ل˘ف˘كت˘لا ن˘ع
بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘˘مألا ،ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
نم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ل˘خد˘ت
ةقلاعلا مهتيعسضو ةيوسست لجا

يتلا ةدوعلا لامعلا دعبتسسي ملو
بار˘˘سضإلا بو˘˘ل˘˘سسأا ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت
ل˘ح˘ك ل˘م˘ع˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘سشف د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
لجا نم ةرادإلا عم مهيعاسسم
رو˘جألا ة˘ل˘كسشم˘ل ل˘ح دا˘ج˘˘يإا
فلخ˘ت د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ةر˘خأا˘ت˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘هدو˘˘˘عو ن˘˘˘ع ةرادإلا

بسص نأا˘سشب م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م
لامعلا تاباسسح يف نيرهسش
،ةدم ذنم ةرخأاتملا بتاورلا نم
لاسصتلا انلوا˘ح ا˘ن˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘يد˘م˘ب
«ةرهظلا» ةيف˘ير˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘ل˘ل
اذه نع راسسفتسسلا لجا نم
ىلع هدر مدع ببسسب لكسشملا
.ةيفتاهلا انتلاسصتا

ودبع.صص

يف ةينارفعزلا يح ناكسس ،ددج
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘˘م
ريع˘سشلا يداو م˘سسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا
ة˘بار˘ق ي˘سصح˘ي يذ˘لاو ،ا˘ق˘˘با˘˘سس
ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘م˘˘سسن0003
ةيومنتلا ل˘كا˘سشم˘لاو صصئا˘ق˘ن˘لا
˘ما˘مأا ا˘ع˘ي˘ن˘م اد˘سس تف˘قو ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘˘ح
ن˘ع كي˘ها˘ن ر˘ط˘م˘م˘˘لا ل˘˘سصف˘˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا تاءا˘˘˘سضف ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘نا

.ة˘يرور˘سضلا ة˘يرادإلا ق˘فار˘م˘لاو
يحلاب نينطا˘ق˘لا نا˘كسسلا ىد˘بأا

م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت ا˘˘ف˘˘ل˘˘سس رو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
نم نيدقعلا ةبارقل م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سساو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘˘ي˘˘غ ءار˘˘ج ن˘˘مز˘˘لا
نم اهريغو ةرانإلاو ةيرسضحلا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘يرور˘˘˘سض
م˘ه˘تا˘جر˘خ لو˘˘ح ا˘˘م ،عراو˘˘سشلا

ةمقن ىلإا ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘تو
يف داز امو ،ةئيهتلا بايغ ةجيتن
ةرا˘نإلا صصق˘ن ةا˘نا˘ع˘م˘لا م˘˘قا˘˘ف˘˘ت
ل˘ك ى˘ل˘ع ر˘ثا ا˘م و˘هو ،ة˘ما˘˘ع˘˘لا
م˘هرا˘م˘عأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب نا˘˘كسسلا

،نسسلا رابك ةسصاخ مهتايوتسسمو

جورخلا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع
ن˘م ن˘ير˘خأا˘ت˘م ةدو˘ع˘˘لاو ار˘˘كا˘˘ب
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘لا˘غ˘سشأا
نكامأاب قاحللا لجا نم ،يحلا
وأا ةÓ˘سصلا ة˘يدأا˘ت˘ل وأا ل˘م˘ع˘˘لا

لقن˘ك ة˘ل˘جا˘ع ىر˘خأا تا˘مد˘خ
تا˘ح˘سصم˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ها˘˘سضر˘˘م
صضع˘˘ب قر˘˘ط˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘كت مد˘ع ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘˘لا

لبق نم ةنيدملا زاغ عورسشم
.ةينعملا ةسسسسؤوملا

ع .دلاخ
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 دحلا ةينثب مكاحلا يحب ةديدج تانكسس ىلإا اهليحرتب بلاطت ةلئاع02 نم رثكأا

تليسسمسسيت يف ماسسب دلوأاب ءايحألأ تاقرطو لزانم طسسوتت ةيئابرهك ةدمعأأ
ةي’ولا ةمسصاع قرسش مك51 ماسسب د’وأا ةيدلبب ةماعنوب دمحم يحو نكسس402 يح ناكسس نم تارسشعلا قلطأا

هايإا نيبلاطم ةي’ولا يلاو اهسسأار ىلعو ةيئ’ولا تاطلسسلا هاجتا ةثاغتسساو داجنتسسا ةخرسص ،تليسسمسسيت
يقيقحلا ديدهتلا لظ يف ةميخو اهبقاوع نوكت دق ةثراك ناكسسلا بينجت لجأا نم يروفلا كرحتلا ةرورسضب

ارطخ كلذب ةلكسشم تاقرطلاو تانكسسلا طسسوتت يتلا ةيئابرهكلا ةدمعأ’ا لÓخ نم مهب سصبرتي لازي ’ يذلا
.ةيئابرهكلا لباوكلا مهلزانم قوف رمت يتلاو ءايحأ’ا هذهب نطقت يتلا تÓئاعلا ىلع اريبك

،«مل˘˘ضسلا»ـل ردا˘˘ضصم تدا˘˘فأا
كرحت مل ةيضصولا تاهجلا نأا
ةدمعألا هذه رييغت يف انكاضس
تاءاد˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تل˘˘ضصو ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘˘ضص
ةايح ل هنأا ريغ نيلوؤوضسملا
ةرايز يفو اذه .يدانت نمل
ءا˘ي˘حألا هذ˘ه ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
يضشيعملا عقاولاب ان˘مد˘ط˘ضصا
ءلؤوه هدباكي يذلا بعضصلا
يذلا يقيقحلا رطخلا لظ يف
ةيئابرهكلا ةدمعألا تحبضصأا
ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ه˘˘˘ل˘˘˘كضشت
اضصوضصخ تاقرطلاو لزانملا
ة˘ير˘ط˘م˘لا تا˘ط˘قا˘ضست˘˘لا ي˘˘ف
امم ةيوقلا حا˘ير˘لاو ةر˘يز˘غ˘لا
ءا˘ي˘حألا هذ˘ه نا˘كضس ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي

ةيئابرهكلا قعاوضصلل ةضضرع
لباوكلا دحأا عطقت ةلاح يف
حا˘ير˘˘لا ءار˘˘ج ا˘˘ه˘˘طو˘˘ق˘˘ضس وأا
ا˘م اذإا ا˘˘ضصو˘˘ضصخ ،ةد˘˘يد˘˘ضشلا

تاو˘ن˘ضسلا لل˘خ ه˘نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع
ليجضست مت ةطراف˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ةدمعألا دحأا طوقضسل ثداح
داك ةيفيرلا قطانملا ىدحإاب
مامأا ةيقيقح ةثراك ثدحي نأا

نييلحملا نيلوؤوضسملا تمضص
نم انكاضس اوكرحي مل نيذلا
ةد˘م˘عألا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ل˘˘جأا
ةقطنملا بينجتو ةيئابرهكلا

ةرابعلا هلمحت ام لكب ةثراك
تقولا يف تللدو ناعم نم
ه˘ي˘ف لءا˘˘ضست˘˘ي لاز˘˘ي ل يذ˘˘لا
بب˘˘ضسلا ن˘˘ع نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ءارو نم˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

هذه ناكم رييغت ةداعإا مدع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ةد˘˘م˘˘عألا
ايقيقح ارطخ لكضشت تحبضصأا

.ءايحألا هذه ينطاق ىلع
ام تبلاط ،رياغم قايضس يفو
يحب نطقت ةلئاع02 براقي
د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘كا˘ح˘لا
تا˘ط˘ل˘˘ضسلا تل˘˘ي˘˘ضسم˘˘ضسي˘˘ت˘˘ب

عار˘ضسإلا ةرور˘ضضب ة˘ي˘ئلو˘˘لا
ي˘ت˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
يذلاو يحلا اذه اهب تدعو
ى˘ل˘ع ه˘م˘ظ˘˘ع˘˘م ي˘˘ف يو˘˘ح˘˘ي
نم رثكأا يف ةضشه تانكضس
ةملع ءلؤوه مضسر نيأا ،ةرم
ها˘ج˘˘تا ة˘˘ضضما˘˘غ ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ضسا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘مر˘˘ح
لظ يف ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كضسلا
يناعي يتلا ةريبكلا ضصئاقنلا

رو˘هد˘ت˘ك ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ضسكع ةف˘ضصرألاو تا˘قر˘ط˘لا
يتلا ةرواجملا ءايحألا يقاب
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ضضح˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ىوا˘˘˘كضشلا

بتا˘كم ى˘لإا ا˘هاد˘ضص تل˘ضصو
اذه .نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا

ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘˘ه نا˘˘˘كضس بضسحو
ءا˘ي˘حأا مد˘قأا ن˘م د˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو
اعقاو نوضشيعي م˘ه˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا
مادعنا لظ يف ارم ايعامتجا
نيأا يحضصلا فرضصلا تاونق
ىلع يحلا اذه ناكضس دمتعي
ل˘كضشي ا˘م و˘هو ر˘ي˘ما˘˘ط˘˘م˘˘لا

اذه ىلع ايحضصو ايئيب ارطخ

رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ي˘˘ح˘˘لا
ي˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘˘ط˘˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ماد˘˘ع˘˘ناو
اضسجاه لكضشت تحبضصأا يتلا

تقولا يف نا˘كضسل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
نم ناكضسلا هيف يناعي يذلا

ة˘˘ح˘˘لا˘˘ضصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘كضشم
اذه يلاهأا دمتعي نيأا ،برضشلل
ج˘˘يرا˘˘ه˘˘ضصلا ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘لا
،مهلهاك تلقثأا يتلا ةلقنتملا

ن˘م ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
نو˘حر˘ط˘ي ي˘ح˘لا اذ˘ه نا˘˘كضس
˘ما˘ه˘ف˘ت˘ضسا ة˘مل˘ع ن˘م ر˘ث˘˘كأا

نم يحلا بارعإا لحم لوح
مغرلاب ةيلحملا ةيمنتلا عقاو
نع دعبي ل يحلا اذه نأا نم
ضضع˘ب ىو˘ضس ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ونطاوم بلا˘ط ا˘م˘ك ،را˘ت˘مألا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘لا
نم يحلا ةيامحب ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
حبضصأا يذلا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘ط˘خ˘لا
ةتافتلا راظتنا يف مهب قدحي

تا˘ط˘ل˘ضسلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ج
تد˘˘عو ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
ق˘˘˘با˘˘˘ضس تقو ي˘˘˘ف نا˘˘˘˘كضسلا
ل˘كا˘ضشم˘ب ل˘ف˘كت˘لا ةرور˘ضضب
برقأا ي˘ف ا˘ه˘ل˘حو ي˘ح˘لا اذ˘ه

ليحرت للخ نم نكمم تقو
تا˘˘˘ن˘˘˘كضس ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘˘ق
ام اذإا ةضصاخ ةقئل ةيعامتجا

ضضعب لي˘حر˘ت م˘ت ه˘نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع
ى˘˘لإا ي˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق
يف ةديدج ةيعامتجا تانكضس
ىرخأا تلئاع لازت ل نيح
.ليحرتلا يف اهقح رظتنت

«دمحمأا نارم˘ع«د˘ها˘ج˘م˘لا مِر˘ُح
ةقاطب نم ةديلبلا ةيلوب نطاقلا
يرادإا أا˘ط˘خ بب˘ضسب ،د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

دحأا نيبو هنيب ءامضسألا هباضشتو
يف هقح همرح يذلا نيدهاجملا
ه˘تا˘ه ل˘ك ة˘ل˘ي˘ط ة˘ح˘ن˘م˘˘لا ذ˘˘خأا
 .للقتضسإلا دعب نم تاونضسلا
وذ دمحمأا يمع عومد تضضاف
ى˘كبو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘م ة˘ن˘˘ضس18
،هقو˘ق˘ح ن˘م ه˘نا˘مر˘ح˘ل ة˘قر˘ح˘ب

يذلا دهاج˘م˘لا ا˘ن˘ل يور˘ي ثي˘ح
هقاحتلإا هتبثت ةداهضش ىلع زوحي
ينطولا ريرحتلا ضشيج فوفضصب
ل˘جأل ل˘ضضا˘ن ه˘نأا8591 ة˘ن˘ضس
ي˘حاو˘ضضب ر˘ئاز˘ج˘لا لل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسإا

ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يلو
نارمع هدلاو نأا امك ،للقتضسإلا

ناد˘ي˘م ي˘ف ط˘ق˘ضس ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع
لإا8591 ةنضس اديهضش فرضشلا
ىلع هلوضصح يف هنم ايعضسو هنأا

مل ةقاطبلاو نيدها˘ج˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م
بب˘ضسب ا˘ه˘م˘ي˘ل˘ضست ن˘م ن˘كم˘ت˘ي
ةيلوب نطقي رخآا ضصخضش دوجو
مضسإلا ضسفن لمحي ىلفدلا نيع
ىلع لضصحت ريخألا اذه ،بقللاو
ةيوضست متو نيد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م
ةدع قر˘ط و˘ه ا˘م˘ي˘ف ه˘ت˘ي˘ع˘ضضو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ضسارو باو˘˘˘بأا
مهضسأار ىلع ةلوؤوضسملا تاهجلا

رمألا حيضضوتل نيدهاجملا ريزو
ةيمضسرلا قئاثولا عيمجب اقوفرم
؛ةجيتن ة˘يأا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل
يتلا ةبع˘ضصلا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا ما˘مأاو
ةقفر نارمع دهاجم˘لا ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي

9 نم ةنوكتملا ةريبكلا هتلئاع
ربع ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘يزو د˘ضشا˘ن˘ي

ه˘˘فا˘˘ضصنإا˘˘ب «مل˘˘˘ضسلا» ةد˘˘˘ير˘˘˘ج
،ه˘ت˘ي˘ع˘ضضو ة˘يو˘ضست˘ل ل˘خد˘ت˘لاو
دكأا نيدهاجملا ريزو نأاو ةضصاخ
رظنلا ةداعإا ةرورضض ىلع ارخؤوم
دي˘ه˘ضشلاو د˘ها˘ج˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف
تابلطت˘م ع˘م ى˘ضشا˘م˘ت˘ي ى˘ت˘ح
لمع˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ا˘هد˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘˘يرو˘˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع هز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘تو
بناجلا˘ب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ي ن˘ي˘ي˘ضسا˘ضسأا
يوذو نيدهاجملل يعا˘م˘ت˘جإلا
تارا˘˘طإا ا˘˘عد ن˘˘يأا ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا
تايلولا ىوتضسم ىلع ةرازولا
ةفعا˘ضضم تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب ى˘لإا
للخ نم ةئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
مهتلاغ˘ضشنإا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘ي˘ه˘ضست
ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
تا˘ف˘ل˘م ل˘ك ة˘يو˘ضست ةرور˘ضضو
يلحملا ىوتضسملا ى˘ل˘ع ح˘ن˘م˘لا
دامتعإابو نيناوقلل اقفوو ةعاجنب
.ةثيدحلا تايجولونكتلا

داعسس.ق

«ةنيمضس» ةقطنم ناكضس يناعي
ةلمج نم ةياجب ةنيدمب ةعقاولا

ة˘˘ل˘˘ضصلا تاذ ضصئا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م
هذه نأا مغرو ،ةيلحملا ةيمنتلاب
ةيلولا رقم نع دعبت ل ةقطنملا
اهنأا لإا ،فضصنو رتموليك ىوضس
هب ىلدأا ام بضسح ةضشمهم تيقب
ددضصلا اذه يفو ،ناكضسلا ضضعب
«ةنيمضس» ةيعمج لثمم فضشكي

طيحت ةديدع ضصئاقن دوجو نع
يتلا بابضسألا ىدحإا يهو مهب
نأا اد˘كؤو˘م ،م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي تضصغ˘نأا
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا

ملع ىلع ةياجب ةيدلب ىوتضسم
مه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا هذ˘ه˘ب
ةجلاعم يف عارضسإلاب اهنوبلاطي
قلعتيو ،ةحور˘ط˘م˘لا ل˘كا˘ضشم˘لا
ءليتضسا ،ةفاظ˘ن˘لا ضصق˘ن˘ب ر˘مألا
ةري˘ظ˘ح ى˘ل˘ع ءا˘بر˘غ ضصا˘خ˘ضشأا
ةروا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضسلا
ليل˘خ ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ل˘ل

نم قيرطلا ديبعت مامتإا ،نارمع

ةقطنم ةياغ ىلإا رثوكلا دجضسم
ةضسردملا نأا ىلإا راضشأا امك ،ةجف
يناعت يحلاب ةديحولا ةيئادتبلا

دد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘ضض
اذيملت05 ىدعتي يذلا ذيملتلا
امم ،دحاولا يوبرتلا جوفلا يف
عور˘ضشم ل˘ي˘ج˘˘ضست ي˘˘عد˘˘ت˘˘ضسي

ةيئاد˘ت˘با ة˘ضسرد˘م ءا˘ن˘ب˘ل د˘يد˘ج
ن˘مو ا˘ه˘ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث
رارمتضساب هيناعت يذلا طغضضلا

،ة˘ي˘ضسارد˘لا ة˘ن˘ضسلا راد˘م ى˘ل˘ع
ز˘كر˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ةرور˘˘ضض اذ˘˘كو
راب˘كل ح˘م˘ضسي يراو˘ج يد˘ير˘ب
لد˘ب م˘ه˘˘لاو˘˘مأا بح˘˘ضسب ن˘˘ضسلا
ءانبو ةنيدملا طضسو ىلإا لقنتلا

ةيدلبلل ةعبات ة˘يراو˘ج ة˘ق˘ح˘ل˘م
بضسحو ،( ةيندملا ةلاحلا عرف)
بلا˘ط˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘ف نا˘˘كضسلا
م˘ه˘ما˘م˘ت˘ها تا˘˘يو˘˘لوأا ل˘˘كضشت
نيضسحت  اهللخ نم نوفدهيو
 .يضشيعملا مهراطإا

ت . Ëرك

ةايحلا تايرورسض نم ريثكلل رقتفت مهتقطنم
ةنتاب يف رامع دلوأاب تاكبسشلاب اهطبر رظتنت تلئاعلأ تأرسشع

يسشيعملا مهراطإا نيسسحت فدهب
 ةيومنت عيراسشمب نوبلاطي ةياجبب ةنيمسس يح ناكسس

يعما˘ج˘لا لو˘خد˘لا لو˘ل˘ح ع˘م
لكو ةذتاضسألاو ةبلطلا ةدوعو
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ةر˘˘ضسألا
،ةريوبلاب جاحلوأا دنحم يلكأا
ةتضس نم رثكأا ماد فقوت دعب
ءا˘˘بو را˘˘ضشت˘˘نا بب˘˘ضسب ر˘˘ه˘˘ضشأا

يذ˘لاو ،(91) ديفو˘ك ا˘نورو˘ك
طور˘ضش عا˘ب˘˘تا ماز˘˘ت˘˘لا ضضر˘˘ف
ل˘ئا˘ضسو˘لا ل˘كب ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا
ىد˘ل ةر˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ربع ةيئانثتضسلا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا
ءاد˘˘˘˘ترا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
يدضسجلا دعابتلاو تامامكلا
رجحلا مارت˘حا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب
اهدعبو ةليوط ةرتفل يلزنملا

ديفوك رطخل يلزانتلا دعلا أادب
لو˘كو˘تر˘ب˘˘لا ح˘˘ب˘˘ضصي˘˘ل ،(91)
لك دنع دعاضسلا وه يحضصلا

ريضس ىلإا ةدوعلا بلطتت ةلحرم
امك ةيعيبطلا ةايحللو لمعلا
يتلا ةريوبلا ةعماج يف لاحلا
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م عر˘˘˘˘ضش
ضسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ك بي˘تر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةيرادإلاو ةيميظ˘ن˘ت˘لا رو˘ملا

نييعماجلا ةبلطلا لابقتضسل
ع˘˘˘م فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘ضسحأا ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جلا مار˘ت˘˘حا

.دجتضسملا انوروك ءابو نم
يميمح سشاسشه

0202/1202 لبقملا يعماجلا لوخدلل اريسضحت
ةريوبلاب ةيعماجلأ ةرسسألأ قفأرت ةمراسص ةيحسص تلوكوتورب

ةتضشمب ةنطاقلا تلئاعلا رظتنت
يف رامع دلوأا ةيدلبب يناميلضس
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت ،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو
،مهنع نب˘غ˘لا ع˘فر˘ل ة˘لوؤو˘ضسم˘لا

يف يضشيعملا مهراطإا نيضسحتو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ي˘˘فو ،ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘يرور˘˘˘ضض
ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ت˘كب˘ضش ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
 .يعيبطلا زاغلاو
نع ،مهثيدح يف اوربع ناكضسلا
ن˘˘م م˘˘هر˘˘مذ˘˘تو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا
ىوا˘كضشلا م˘˘غر ا˘˘ه˘˘نو˘˘ضشي˘˘ع˘˘ي
ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘ل˘ل ارار˘م ة˘ه˘جو˘م˘لا
تؤو˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا لإا ،ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
نم مهفوخت لظ يفو ،اهرامثب
،هيلع يه ام ىلع عاضضوألا ءاقب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا اود˘˘ضشا˘˘ن

مهتاناعم ءاهنإاو ،لجاعلا لخدت
ط˘˘بر˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
،ءا˘بر˘ه˘كلاو زا˘غ˘˘لا ي˘˘ت˘˘كب˘˘ضشب
بايغ عم مهتاناعمل دح عضضول
ىكتضشا امك .نيت˘قا˘ط˘لا ن˘ي˘تا˘ه
ءار˘˘˘ت˘˘˘ها ن˘˘˘م ا˘˘˘˘ضضيأا نا˘˘˘˘كضسلا
نودج˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،تا˘قر˘ط˘لا

مهتلقن˘ت ي˘ف ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘ضص
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو.ةيمويلا
ينطاوم نم تارضشعلا ثدحت
بايغ نع ةفاعم ةيدلب يتاضشم
ةلزعلا اذكو ةيومنتلا عيراضشملا
م˘ه˘ي˘تا˘ضشم ى˘ل˘ع ة˘ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

ةر˘ي˘خألا ه˘˘تا˘˘ه ناو ا˘˘ضصو˘˘ضصخ
ي˘ف ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘ع˘جار˘˘ت د˘˘ه˘˘ضشت
.ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘˘لا˘˘ج˘˘م
ةرورضضب او˘ب˘لا˘ط نو˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
نيضسح˘تو م˘ه˘عا˘ضضوأا ن˘ي˘ضسح˘ت

جمارب ضصيضصخت˘ب ،م˘ه˘ت˘ضشي˘ع˘م
ة˘مور˘ح˘م˘لا ي˘تا˘ضشم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ن˘ت
ى˘لا اورا˘ضشأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب

قطانملا نمضض اهجاردإا ةرورضض
،ةيحلفلا ءابرهكلا ةدي˘ف˘ت˘ضسم˘لا
دامتعلا ىلإا ا˘ه˘با˘ي˘غ ىدأا ي˘ت˘لا
توزاملا ةدام ىلع يلك لكضشب
تدد˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ا˘يدا˘م ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا
ةيحلف رابآا زاجنا نيب بلاطملا
يف لجضسم˘لا ز˘ج˘ع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ر˘ي˘فو˘ت اذ˘كو ها˘ي˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا

ضضعب بناج ىلإا ،لقنلا لئاضسو
ىو˘ت˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يرور˘˘ضضلا

اه˘نأا˘ضش ن˘م ي˘ت˘لاو ،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
رار˘ق˘ت˘ضسلا ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘˘ضسم
وحن حوزنلا تلاح نم دحلاو
.ةرواجملا تايدلبلا

م.ءامسسأا

ز.دمحأا

ناسسملت ةيلو ›أو
ةحفاكم زكرم روزي

نأوتسشب ناطرسسلأ
يراجلا عوبضسألا رحب ماق
يلاو يرومرم نمومأا

ةرايزب ناضسملت ةيلو
زكرم ىلإا هتداق ةيناديم
نئاكلا ناطرضسلا ةحفاكم
روضضحب ،ناوتضش ةيدلبب
ناكضسلاو ةحضصلا ريدم
تازيهجتلا ريدمو
تاطلضسلاو ةيمومعلا
قفارم دقفت ثيح ،ةيلحملا

ةيحضصلا ةضسضسؤوملا هذه
هل تناك امك ،ةيمومعلا
ىلإا عامتضسلل ةضصرفلا

ريدم همدق لاح ضضرع
لوح ةيمومعلا تازيهجتلا
ىلع ةينقتلا لاغضشألا مدقت
،ةحنجألا ضضعب ىوتضسم
لوؤوضسملا عمتضسا اهدعب
ىلإا ةيلولا نع لوألا
اهحرط يتلا تلاغضشنإلا
دجاوتملا يبطلا كلضسلا
ضصخي اميف ةضسضسؤوملا هذهب
ةضصاخلا تازيهجتلا
نأاضشلا اذه يف ،زكرملاب
نع ناضسملت يلاو دكأا
ةقفارمل لماكلا دادعتضسإلا

لجأا نم مقطألا هذه
.يضضرملاب نضسحألا لفكتلا
قفرملا اذه نإاف ةراضشإلل
ةاناعم نم ففخ يحضصلا

نيذلا ناطرضسلا ىضضرم
لقنتلا ةقضشم نوناعي اوناك
ءارجإل نارهو ةيلو ىلإا
للخ تاضصوحفلا
 .ةطرافلا تاونضسلا

سشاتيلتوب ع

هقوقح حنمو هفاسصنإ’ لخدتلا نيدهاجملا ريزو بلاط
«دمحمأأ نأرمع«دهاجملأ ُمِرحُي ءامسسألأ هباسشت

ةديلبلاب نيدهاجملأ ةحنم يف هقوقح نم
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دتيانوي Îسسسشنام
عيقوت ىلع لسصحي

ديردم وكيتلتأ ةرهوج
«ليام يل˘ياد˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ترا˘ضشأا
رتضسضشنام يدان نأا ىلإا ةيناطيربلا
ىلع لوضصح˘لا ي˘ف ح˘ج˘ن د˘ت˘يا˘نو˘ي

ديردم وكيتلتا يدان بعل تامدخ
يذلا » وكانراغ وردناخيلا باضشلا
ق˘با˘ضسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا م˘ج˘˘ن ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ودلا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘ضسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

يذلا وكانراغ ناكو ،«ىلعألا هلاثم
لضضف دق ًاماع61 رمعلا نم غلبي
بعلل دروفارت دلولا ىلإا لاقتنلا

لاقتنلا نع ًاضضوع د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا ع˘م
وا ينابضسلا ديردم لاير يدان ىلإا
.يناملألا دنومترود ايضسوروب
ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا تف˘˘˘ضصو تقو ي˘˘˘ف
د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘قو˘ي˘ضس يذ˘لا بعل˘لا
هنأاب دتيانويلا عم تاونضس ضسمخل

يدا˘ن ي˘ف با˘ب˘ضشلا ق˘ير˘˘ف ةر˘˘هو˘˘ج
.ديردم وكيتلتا

تاثداحمل ططخي بولك
مودلانيف عم ةمسساح

ن˘غرو˘ي ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م مز˘ت˘ع˘ي
بعل عم تاثداحم ءارجإا ،بولك
يف ،مودلانيف ينيج ،طضسولا طخ
.يدانلا عم هلبقتضسم نأاضش
يلودلا يدنلوهلا نا مولعملا نمو
،ةنولضشر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ط˘ب˘تر˘م
دلانور هنطاو˘م ةدا˘ي˘ق تح˘ت بع˘ل˘ل

ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا ه˘˘˘برد˘˘˘م ،نا˘˘˘مو˘˘˘ك
.ينطولا بختنملا

نيلجرلا نأاب ةيفاحضص ريراقت ديفتو
ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا نأا˘ضشب نا˘ضشقا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
اذإا ام كلذ دعب ددحتيضسو ،بيرقلا

بعلل ضضرع لبقيضس لوبرفيل ناك
هدقع نم ريخألا ماعلا لخد يذلا

ءا˘ق˘ل˘لا ىر˘ج˘ي˘˘ضسو .«زد˘˘ير˘˘لا» ع˘˘م
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعل˘لا دو˘ع˘ي ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
دعب دوول˘ي˘م ى˘لإا ا˘ًما˘ع92 رمع˘لا
.ادنلوه عم يلودلا بجاولا

ميظع يدان لسساكوين :سسيول
ن˘˘ع ضسيو˘˘ل لا˘˘م˘˘ج بعل˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
يدا˘ن ى˘لإا ما˘˘م˘˘ضضنلا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ضس
.دتيانوي لضساكوين
ةقفضص متأا دق «ضسيابغاملا» ناكو
ماع22 رمعلا نم غلابلا عفادملا

فو˘ف˘ضص ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لاو
.يتيضس ضشتيورون
عم هتلباقم ىلوا يف ضسيول لاقو
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘لا ةا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا
عقوتم ريغ رمألا ناك»:يزيلكنلا
نم اًئيضش ناك هنكل ، ءيضشلا ضضعب
ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘تأا تن˘ك ي˘ن˘نأا ح˘˘ضضاو˘˘لا

اًداج اًمامتها كانه نأا تعمضس امدنع
ا˘ن˘ه يدو˘جو˘ل د˘ي˘˘ع˘˘ضس ا˘˘نأا كلذ˘˘ل ،
.«نآلا

لضساكوين» :لئاق هح˘ير˘ضصت ع˘با˘تو
انأاو خيراتلا اذه لثم هل ميظع يدان
نأا دوأا ة˘˘ضصر˘˘ف تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘ل˘˘عأا
.«يدي اتلكب اهمنتغأا

نليم دعاسسي دق نويل
اتيكاب نم سصلختلأ ىلع

وليد يريروك» ةفيحضص تفضشك
نويل يدان نأا ةيلاطيلا «تروبضس
ىلع لوضصحلاب م˘ت˘ه˘م ي˘ضسنر˘ف˘لا

نل˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘ن بعل تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
اتيكاب ضساكول يليزاربلا يلودلاو
.ةلبقملا ةرتفلا للخ
يدا˘ن˘لا نأا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تع˘˘با˘˘تو
غلبم عفدي نأا دعتضسم يضسنرفلا

لوضصحلا لباقم وروأا نويلم32
ق˘با˘ضسلا بعل˘لا تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
تل˘˘م˘˘كأاو .و˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘مل˘˘ف يدا˘˘ن˘˘˘ل
ىلإا ىعضسي نل˘ي˘م نأا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا
عفد يذ˘لا بعل˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا

وروأا نويلم83 غلبم همضض لباقم
وتاكريملا يف وغنيملف يدان نم
.9102 ماعل يوتضشلا

طبتر˘ي ا˘ت˘ي˘كا˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
.3202 ماع ىّتح نليم عم دقعب

نليم عم عيقوتلل دعتسسي ›انوت

ا˘يد˘ي˘م» ترو˘ب˘˘ضس ة˘˘كب˘˘ضش تدا˘˘فأا
،ا˘˘ي˘˘ضشير˘˘ب يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘˘ن نأا «تي˘˘˘ضس
˘مو˘ي ل˘ضصي˘ضس ،ي˘لا˘˘نو˘˘ت ورد˘˘نا˘˘ضس
لجأا نم ،ونليم ةنيدم ىلإا ءاعبرألا
عم ةي˘ب˘ط˘لا تا˘ضصو˘ح˘ف˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ،ور˘ي˘نو˘ضسور˘˘لا
ةكبضشلا تراضشأاو .يمضسر لكضشب
اماع02ـلا بحاضص يلانوت نأا ىلإا
ةراعإلا ماظنب نليم ىلإا مضضنيضس
ةفاضضإلاب وروأا نويلم01 لباقم
ة˘ي˘ق˘حأا˘ك وروأا نو˘ي˘ل˘˘م51 ى˘˘˘˘لإا
وروأا نو˘ي˘ل˘˘م01 ع˘˘˘˘م ،ءار˘˘˘˘ضشلا

ايضشيرب لضصحي نأا ىلع ،زفاوحك
ي˘ف ه˘ع˘ي˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م %01 ى˘ل˘˘ع
نأا نل˘ي˘م عا˘ط˘ت˘ضساو .ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا
عار˘ضصلا ي˘ف ر˘ت˘نلا ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘˘ي

.ةيلاطيلا ةبهوملا مضض ىلع
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سسوتنفوج ـل ايلاثم نوكيسس ولريب :يسسور يد

يد يل˘ي˘ي˘ناد ،ا˘مور بعل يد˘ب˘ي
ولريب ا˘يرد˘نأا نأا˘ب ه˘ت˘ق˘ث ،ي˘ضسور
ع˘˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘˘م ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ضس
.ضسوتنفوج
قيرفل ابردم ولر˘ي˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘تو
ر˘˘ه˘˘ضشلا «زو˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا ةد˘˘˘ي˘˘˘ضسلا»
ةربخ يأا نود نم وهو ،يضضاملا
ي˘ف ىو˘ت˘ضسم يأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘ضس
.ةديدجلا هتفيظو لاجم
وتاكريم وتوتـل يضسور يد لاقو
ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ و˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘ب نا˘˘˘ك» : «بيو
ط˘غ˘ضضل ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘ضسو بعل˘˘ك
هتفيظو يف حاجنلا لجأا نم ريبك
اذإا ي˘فو˘ي˘لا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،«ى˘˘لوألا

ع˘ت˘م˘ت˘ي ضصخ˘ضش ن˘ع ثح˘ب˘ي نا˘ك
هتلاضض دجو دقف ،ةيوق ةيضصخضشب
تيأار د˘ق˘ل» :ع˘با˘˘تو ،و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
لعف مهنم عقوتأا نكأا مل نيبردم
ج˘ئا˘ت˘ن او˘ق˘ق˘ح م˘ه˘ن˘كل ،ءي˘ضش يأا

ي˘غاز˘نإا ي˘نو˘م˘ي˘ضس ل˘ث˘م ،ة˘˘ع˘˘ئار
.«وزوتاغ ونيرو

ر .ق ^

ي˘ف ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘˘ف˘˘ضص
هزواجت نع ودلانور ونايتضسيرك
بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ي˘لود فد˘ه001ـل
ضسي˘˘ل ه˘˘˘نا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ضشم ،هدل˘˘˘ب
˘˘ما˘˘قرألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب ا˘˘ضسوو˘˘ه˘˘˘م
ةق˘ير˘ط˘ب ي˘تأا˘ت ا˘ه˘نأل ة˘ي˘ضسا˘ي˘ق˘لا

.ةيعيبط
نيفده ليجضست يف حجن ودلانور
بختنم تعمج يتلا ةارابملا يف

نمضض ديوضسلا بختنم مامأا هدلب
ع˘˘فر˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘بوروألا م˘˘مألا يرود
،101 ى˘لإا فاد˘هألا ن˘م هد˘˘ي˘˘ضصر
ي˘كل فاد˘هأا8 د˘ع˘ب ى˘˘ل˘˘ع و˘˘هو
لزتعملا يناريإلا مجاهملاب قحلي

ي˘˘ف ه˘˘يد˘˘˘ل يذ˘˘˘لاو ي˘˘˘ئاد ي˘˘˘ل˘˘˘ع
.901 هلجضس
بقع هيف لاق نودلل ثيدح يفو
بلغتلا نم تنكمت دقل» :ةارابملا

فده001 غلابلا زاجنإلا اذه ىلع

ر˘ي˘ضسأا ،ل˘ي˘ج˘ضست˘لا ع˘با˘تأا˘˘ضس نآلاو
ا˘ضسوو˘ه˘م تضسل ،ةو˘ط˘خ˘ب ةو˘ط˘˘خ
ةيضسايقلا ماقرألا نأا دقتعأا يننأل
.«ةيعيبط ةقيرطب يتأات
:فا˘˘˘˘ضضأا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ن˘˘˘˘عو
،كلذ ملعي هدحو هللا ،لبقتضسملا»
ءلؤو˘ه ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘ضس ا˘˘نأا
عتمتضسأا ا˘نأاو ،با˘ب˘ضشلا ن˘ي˘ب˘عل˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ار˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
.«يعامجلاو يدرفلا نيديعضصلا

ةيسسايقلأ ماقرألأ قيقحتب سسووهم ريغ ودلانور

ا˘˘˘ي˘˘˘ك ،نا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو ل˘˘˘ي˘˘˘كو ف˘˘˘ضشك
ءار˘˘غإا م˘˘ت ه˘˘نأا ن˘˘ع ،نا˘˘ي˘˘˘ضشبارو˘˘˘ج
لانضسرأا لبق نم يليزاربلا بعللا
مغرلا ىلع ،يضسليضشت نع ليحرلل
م˘ضسو˘م˘لا ا˘ها˘ضضق ةد˘ي˘ج ةر˘ت˘˘ف ن˘˘م
.درابمل كنارف قيرف عم يضضاملا

نم غلابلا بعللا لضضف ،كلذ عمو

ى˘لإا ل˘ي˘˘حر˘˘لا ا˘˘ًما˘˘ع23 ر˘م˘˘ع˘˘لا
ثلث ةدمل دقع نمضض «زرناغلا»
لكيام ةدايق تحت بعليل تاونضس
.اتيترأا

نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م» :ل˘ي˘˘كو˘˘لا لا˘˘قو
ثلث ةدمل اًدقع ديري ناك نايليو
عورضشم نكل ،زولبلا عم تاونضس

.«ًلهذم ناك اتيترأا
لكيا˘م ه˘بذ˘ج د˘ق˘ل» :ل˘ئا˘ق ع˘با˘تو
ةقيرطلا˘ب ،ود˘يإا ،ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو
،مدقلا ةرك اهب بعلي نأا ديري يتلا

اهب رمتضسي نأا ديري يتلا ةقيرطلاو
ه˘ق˘ق˘ح˘ي نأا د˘ير˘ي يذ˘لا حا˘ج˘ن˘˘لاو
.«لانضسرأل

يسسليسشت ةرداغمل لانسسرأأ عورسشمب نايليو عنقأ اتيترأأ :ايك

ربع ينابضسلا ايضسنلاف يدان نلعأا
هبعل ل˘ي˘حر ن˘ع ي˘م˘ضسر˘لا ع˘قو˘م
ينيضشتي˘ب و˘كضسي˘ضشنار˘ف ي˘لا˘ط˘يلا
.اتنلاتأا يدان فوفضص ىلإا

نأا ى˘لإا ي˘نا˘ب˘˘ضسلا يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘ضشأاو
ىلإا مضضني˘ضس ا˘ما˘ع72ـلا بحا˘ضص
ةراعإلا ليبضس ىلع اتنلاتأا فوفضص
طور˘ضش ق˘˘فو ءار˘˘ضشلا ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأا ع˘˘م
.لبقملا فيضصلا للخ ةنيعم

،ينيضشتيب عم اتنلاتأا دقاعت يتأايو
ىلإا ييناتضساك يثوميت ليحر دعب
لضشف ىلإا ةفاضضإلاب ،يتيضس رتضسيل
عم دقاعتلل امور عم تاضضوافملا
كير يد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لا بعل˘˘˘˘˘˘لا

.برودضسراك
هفوفضص زيزعت ىلإا اتنلاتأا ىعضسيو
ةقباضسم ىلإا ةيناثلا ةرملل هلهأات دعب
.ابوروأا لاطبأا يرود

اتنلاتأأ ىلإأ ينيسشتيب ليحر نلعي ايسسنلاف

بعل ،ز˘˘˘نو˘˘˘ت˘˘˘ضس نو˘˘˘ج يو˘˘˘ن˘˘˘˘ي
ةرداغم مد˘ع ،ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م
م˘˘˘غر ،ف˘˘˘ي˘˘˘ضصلا اذ˘˘˘˘ه يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
قرف نم ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ضضور˘ع˘لا
،زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘كنإلا يرود˘˘لا

لوألا رايخلا دعي مل هنا مغرو
بي˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كضشت ي˘˘˘ف

بوغرم ريغ هنا امك .لويدراوغ
يف يلودلا ىوتضسملا ىلع هيف
.يلاحلا تقولا

اذ» ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ضص ترا˘˘˘˘˘˘ضشأاو
ز˘˘نو˘˘ت˘˘ضس نأا ى˘˘لإا «فار˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ت
ٍدا˘ن ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ة˘ضصر˘˘ف ضضفر
ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسا د˘˘˘ير˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأاو ،ر˘˘˘˘خآا

بي˘˘ب ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
هعم دقاع˘ت˘ل˘ل ع˘فد˘ن˘ي لو˘يدراو˘غ
.قباضسلا يف
ناثان عم دقاعت يتيضسلا نأا ركذي
اًعفادم ديريو ثومنروب نم يكآا
يلابيلوك وديلاك نوكي دق رخآا

.يلوبان نم

لويدرأوغ مامأأ هسسفن تابثإل يتيسس رتسسسشنام يف ءاقبلأ ديري زنوتسس

يضسنرفلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بعل ثد˘ح˘ت
يتلا ةارابملا نع اغنيفاماك ودراودإا
ىلع2 ‐4 ةجيتنب هبختنم اهب زاف
تاضسفانم نمضض اي˘تاور˘ك بخ˘ت˘ن˘م
بعلم ىلع ةيبوروألا ممألا يرود

اًبنج تبعل ام اًبلاغ» :لاقو اضسنرف
ينم اًنضس ربكأا نيبعل عم بنج ىلإا

اًرد˘ق تب˘ضست˘كا ي˘ن˘نأا ي˘ن˘ع˘˘ي اذ˘˘هو
يف بع˘ل˘ل ي˘ف ج˘ضضن˘لا ن˘م ا˘ًن˘ي˘ع˘م
يب بيحرتلا مت دقل .ةريبك تايرابم

رو˘مألا ترا˘ضسو ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ي˘˘ف
م˘˘ت˘˘ي نأا دوأا .ا˘˘ًق˘˘ح مار˘˘ي ا˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بجي نكلو ىرخأا ةرم يئاعدتضسا
يف ديجلا ءادألا ميدقت ىلع زكرأا نأا
.«نير يدان

بختنملل ىرخأأ ةرم يئاعدتسسأ متي نأأ دوأأ :اغنيفاماك
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ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ضسلجم ءاضضعأا ،فيطضس
ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ضس قا˘˘˘˘فو ةرادإا

ضسي˘ئر˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
ضسي˘˘˘˘ئر اذ˘˘˘˘كو بار˘˘˘˘˘عا
ضشلغز يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا

ة˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م لوا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘قو
مه امو ق˘ير˘ف˘لا ل˘كا˘ضشم
رمألا و˘هو ،ه˘ي˘لا ة˘جا˘ح˘ب
ى˘˘ع˘˘ضسي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا

د˘˘يد˘˘ع ط˘˘ب˘˘ضضل اد˘˘ها˘˘ج
م˘˘ها˘˘يإا اد˘˘عاو طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
رثكا راضسم˘لا ح˘ي˘ح˘ضصت˘ب
م˘˘˘عد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
مدا˘ق˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
نأاو ا˘م˘ي˘ضسل ر˘يوا˘ضشم˘لا
،نور˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي را˘˘˘ضصنألا
ثيدح نا ر˘كذ˘ي د˘يد˘ج˘لا
ى˘لا قر˘˘ط˘˘ت ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘عد ثح˘˘˘˘˘ب
و˘هو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘كر˘ضشب
دكؤوي هلعج يذلا رمألا

.كلذ قيقحتل هيعضس ىلع

يفني يكوكلإ
 رشصيو ةديإزملإ
يوإرق ءاقبإإ ىلع

 ةنوملقوبو
ح˘ضضوأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف
يكوكلا يضسنوتلا بردملا

مت يتلا ميقلا لك نا ىلع

عقاو˘م ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
ةطول˘غ˘م ى˘ق˘ب˘ت ف˘ي˘ط˘ضسب
ريضسملا مقاطلل امارتحا هنأاو
رر˘ق˘ي˘ضس ه˘ت˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘ل اذ˘˘كو
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو تم˘˘ضصلا

ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هرو˘ما ط˘ب˘ضض
ضشتوكلا نا ركذي ،طقفو

ه˘˘˘˘ث˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘ضضوأا
ةرورضض ىلع نيلوؤوضسملل
بعل ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘قا
اذ˘˘˘كو يوار˘˘˘ق ط˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘لا
ءاقبلاب ةنوملقوب م˘جا˘ه˘م˘لا
ةضصاخ يدانلا فوفضص يف
ةضسام ةجاح يف قيرفلا ناو
.امهتامدخ ىلا

صشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش
ةيأدب يف ركفي ينأرمع

بكرملاب ريسضحتلأ
يولمح بعلمل يذاحملأ

برد˘م˘لإ د˘ق˘ع˘ي نإ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لإ ن˘˘م
عم اعامتجإ ،ينإرمع رداقلإ دبع

جوجم نيد˘لإ ر˘شصن ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ
ةقلعتملإ تايث˘ي˘ح˘لإ ل˘ك ة˘شسإرد˘ل
ةشصا˘خ˘لإ تإر˘ي˘شضح˘ت˘لإ ةر˘ششا˘ب˘م˘ب
ن˘˘م ثي˘˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
قيرفلإ قلطني نإ إدج حششرملإ

نإو ة˘شصا˘خ ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس02 مو˘˘˘˘˘ي
قÓطنإ خيرات تددح ةيداحت’إ
ربمفون02 مو˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ

لك ثحابتيشس صشتوكلاف يلاتلابو
ةقÓطن’إ ثيح ةريغشصو ةريبك
طب˘شضلا˘بو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب نو˘ك˘ت˘شس
دجإو˘ت˘م˘لإ د˘يد˘ج˘لإ بكر˘م˘لإ ي˘ف

يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘ششلإ بكر˘˘م ف˘˘ل˘˘خ
،«صسبإر˘ك˘لإ» بع˘ل˘م ة˘ي˘شضرأإ إذ˘˘كو
ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست˘˘˘˘شس ةرإدإ’إ نأإ ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي

ل˘˘جإ ن˘˘م د˘˘ح’إ مو˘˘ي ا˘˘هرو˘˘˘شضح
ر˘ث˘˘كإ ثيد˘˘ح˘˘لإو ي˘˘لإو˘˘لإ ةا˘˘قÓ˘˘م

بكر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ إذ˘˘˘˘˘˘ه ءإر˘˘˘˘˘˘˘ك لو˘˘˘˘˘˘˘ح
.يشس صسإ يشسلإ حلاشصل هلÓغتشسإو

ةريح يف دجإوتي
يروحملإ بعÓلإ صصوشصخب
بردملإ لإزي ’ ،هتإذ قايشسلإ يف
ةر˘ي˘ح ي˘ف ي˘نإر˘م˘ع ردا˘ق˘لإ د˘ب˘ع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق صصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب هر˘˘˘˘مإ ن˘˘˘˘˘م
دجي مل ثيح ،يروحملإ عفإدملإ
زيمتلإ هناكمإاب يذلإ دعب بعÓلإ

ام وهو ةوجرملإ ةفاشضإ’إ حنمو
عفإدملإ عم دقاعتلل هرطشضي دق
ىت˘ح وإ ةر˘ق˘م م˘˘ج˘˘ن ن˘˘م ي˘˘جإرد
إذ˘ه ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ن˘م كا˘ك˘˘حو˘˘ب
ةريخأ’إ تايطع˘م˘لإ ر˘خآإ ر˘ي˘ششتو
دد˘ع˘ت˘˘م˘˘لإ م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لإ لو˘˘خد ىلإ
ةركف˘م ي˘ف مر˘كإ نا˘مد بشصا˘ن˘م˘لإ
نإو ة˘شصا˘خ ي˘نا˘شسم˘ل˘ت˘لإ ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لإ
يف افي˘ف˘ط ا˘شصق˘ن د˘ه˘ششي ق˘ير˘ف˘لإ

.حانجلإ مجاهملإ بشصنم
صشامر ماششه

 «نابيزلأ ءانبأأ» نأولأأ لمح نم برتقي حلاسص نب

ةركشسب داحتإ
ةمداقلإ تاعاشسلإ يف عيقوتلإ نع ثيدح

 ةيمومعلأ ةكرسشلأ سصخي اميف ةدعاسسملاب دعيو ةرأدإلأ نئمطي يلأولأ

فيطشس قافو
قافولإ يف ءاقبلل هجتي يكوكلإ

 ةيوسش نب عم اهدقاعت ميسسرت نم برتقت «ةنوب» ةرأدإأ

دقعلإ خشسفل رهشش ةرجأإ طرتششي ةرإرغوب

طغسضلأ ةلسصأوم ىلع نومزاع راسصنألأو هلاح ىلع «ماسصل» تيب

ةليلم نيع ةيعمج

يدانلإ قلأات يف نولمأاي راشصنأ’إ

 ةوقب عورسشلأ ىلع رسصيو تأريسضحتلأ جمانرب طبسضي سسيئرلأ

لÓج د’وأإ بابشش

قاحتلا تنانجات عافد ةرادإا تنلعأا
دبع يرح˘ب ل˘ج˘ي˘ج با˘ب˘ضش ع˘فاد˘م
تا˘عا˘ضسلا ه˘ع˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘ح˘˘لا
ةثلثل دتم˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ة˘ي˘ضضا˘م˘لا

اضضيأا لضصوتو اذه ةلماك مضساوم
قافتا ىلإا ضشي˘عر˘ق ر˘ها˘ط ضسي˘ئر˘لا
دا˘ح˘˘تا يدا˘˘ن ضسرا˘˘ح ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ثي˘ح ضشب˘غ˘ل ل˘ي˘عا˘م˘ضسإا طاو˘˘غألا
ر˘ق˘م ي˘ف هد˘جاو˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا ل˘˘ج˘˘ضس
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا

نو˘˘ضضغ ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج ر˘˘˘خآا ضسرا˘˘˘ح
تم˘ضضو اذ˘ه ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘عا˘˘ضسلا
عا˘فد بل˘ق تا˘˘مد˘˘خ ا˘˘ضضيأا ةرادإلا
ةرواضسلا ةب˘ي˘ب˘ضشو ي˘ضشمر˘لا دا˘ح˘تا
.كرابم فيضسوب

تاعاشسلإ لÓخ رظتنم يوإز
ةبيتكلإ طبشض ةلشصإومل ةمداقلإ
ميرك بردملا لجضسيضس ،هتهج نم
تنان˘جا˘ت ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق هد˘جاو˘ت يواز
ر˘˘˘خآا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ةرادإلا تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا

تل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘نلا
ميلضست كلذ نم رثكألاو ةيفيضصلا
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
تامول˘ع˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل
با˘ب˘ضشلا ةرازو ة˘ب˘غر ن˘ع ة˘يو˘ق˘لا

ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فر ة˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
عوبضسألا يف ةيضضايرلا تآاضشنملا
طبضض ىلع لمعيضس امك ،يراجلا
ضسيئرلا عم ةيئاهن ةفضصب ةمئاقلا
.ضشيعرق رهاطلا

صشامر ماششه

ةضصاخ ةيوضش نب بردملا عم اهدقاعت ميضسرت نم ةبانع داحتا ةرادإا تبرتقا
لمعلا ةقيرط ىلا هيف تقرطت يذلاو ،هعم هتدقع يذلا عامتجلا دعب
ةبضسنب نوكي قافتلا لعج ام وهو اهيلع لمعلا بجاولا رومألا نم ريثكلاو
ام وهو ضسما ةبانع ةنيدم يف يقب ينعملا نا ركذي ،عيقوتلا لجا نم ةريبك
ضسما تمت دق عيقوتلا ةيلمع نوكتو داحتلل ةينفلا ةضضراعلا ةدايقل هبرقي
نأا ركذلاب ريدجلا ،ريدقت ىضصقا ىلع ةمداقلا تاعاضسلا يف ىرجتضس وا
.ةلضصاوملا هضضفر ببضسب ةضساوم ءاقبإا نع  تعجارت ةرادإلا

 نيبعÓلإ فلمب لفكتيشس رإدوب
بضسحو ثيح داجلا هلمع رادوب يدهم قيرفلا ريجانم رضشاب ،ىرخأا ةهج نم
نامضض ثحب لجا نم يدانلل ريضسملا مقاطلا عم عمتجا دقف تامولعملا
نم ،يدانلا ىلا اهمامضضنا ميضسرت يف ةرادإلا بغرت يتلا تاقفضصلا ضضعب

ضصوضصخب ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا ي˘ب˘عل ع˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا ضضوا˘ف˘ت˘ي˘ضس ه˘ت˘ه˘ج
لوكوتوربلا عيقوت ثحب اذكو اه˘ب نو˘ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
ىدل عضضول ةيرئازجلا ةيداحتلا هب بلاطت يذلاو «انوروك»ـب ضصاخلا
.مدقلا ةركل يلودلا داحتلا

صشامر ماششه

ىلع ةليلم نيع ةيعمج تيب لازي ل
لح ىلا عيمجلا لضصي مل ثيح هلاح
ةضصاخ ،يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘ضسم ي˘ضضر˘ي
ةز˘ف˘ق ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا نأاو
نضسح رييضست لجا نم ةريبك ةيلام
ةرادإلا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،مدا˘˘˘ق و˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ل
اهنا امب ةطرو يف اهضسفن تعضضو
مهلكاضشم ةيوضستب نيبعللا تدعو
ةمداقلا ما˘يأا01 ـلا للخ ة˘ي˘لا˘م˘لا

حوارت رومألاو يهتنت داكت ةدملاو
ديضص نب ضسيئرلاف يلاتلابو اهناكم
ناد˘ج˘ي د˘ق ي˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘بو
ري˘ي˘ضست ن˘م ن˘ي˘ب˘ح˘ضسن˘م ا˘م˘ه˘ضسف˘ن
.لبقملا عوبضسألا ةيادب لبق يدانلا

باحشسن’إ ررقي ةرإرغوب
 دقعلإ خشسفل رهشش ةرجأإ طرتششيو
بردم˘لا عرا˘ضس ،ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘ف
ىلع ديكأاتلا ىلا ةرارغوب نيمايل

لباقم طقفو رهضش هتميق امل هتجاح
ي˘هو ،ي˘ضضار˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘ضسف
هعامضس دع˘ب تءا˘ج ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا

˘مد˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر˘˘ب
هلعج ام وهو ه˘تا˘مد˘خ˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
ىلع دكؤويو يدانلا باوبأا قرطي
رثكأل يدانلل هتدايق دعب هترداغم
ف˘ل˘خ ثي˘˘ح ،ر˘˘ه˘˘ضشا ة˘˘ثل˘˘ث ن˘˘م
تيا نيدلا زع قباضسلا بردملا

ة˘ح˘ير˘م ة˘˘ب˘˘تر˘˘م ق˘˘ق˘˘حو يدو˘˘ج
ين˘ث˘ي ل˘كلا تل˘ع˘ج يدا˘ن˘ل˘ل اد˘ج
.ةبيتكلا ىلع

صشامر ماششه

 ةبوقعلأ مغر هتامأدقتسسأ طبسض لسصأوي سشيعرق

تنانجات عافد
وتاكريملإ تاشسمل رخآإ عشضول صسيئرلإو يوإز نيب بقترم عامتجإ

يتلا تاضضوافملا ريضست
دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي
ضسيئرلا ةدا˘ي˘ق˘ب ،ةر˘كضسب
ع˘˘م ى˘˘ضسي˘˘ع ن˘˘ب ضسرا˘˘ف
داح˘تل ر˘ضسيألا ع˘فاد˘م˘لا
نب رداقلا دبع ةيواضشلا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ،ح˘˘˘لا˘˘˘ضص
عا˘ن˘ت˘قا د˘ع˘ب ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
مدقملا ضضرعلاب بعللا
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م ه˘˘˘ل
ي˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘ضس بعل˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ضسلا
ل˘ضصو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ضضرأا ى˘لإا ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا
دو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘ح قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تا
ر˘ضشا˘ب˘ت م˘ل و اذ˘ه د˘ق˘ع˘لا
نآلا د˘ح˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

عم تاضضوافملا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ديد˘ج˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر
ن˘ي˘م˘˘ضسو˘˘م˘˘ل م˘˘هدو˘˘ق˘˘ع
نأا ة˘˘ضصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ي˘˘فا˘˘˘ضضإا
ةياهن يف م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا

 .مهدوقع
نورظتني نوبعÓلإ

عم مهقافتإ ديدج
لبق صسيئرلإ

ديدجتلإ
ا˘نردا˘ضصم ترا˘ضشأاو اذ˘ه
او˘ضضفر ن˘ي˘ب˘عل˘˘لا نأا˘˘ب
ءا˘˘فو ل˘˘ب˘˘ق د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘˘هدو˘˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘ب ةرادإلا
ة˘˘يو˘˘ضست˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘تا

ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘ضسم
ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا˘˘ب

ي˘˘ف م˘˘هءا˘˘ق˘˘ب او˘˘˘ط˘˘˘برو
مهلاومأا ملتضساب قيرفلا

ةقفاوملا م˘ه˘ح˘ن˘م م˘غرو
مهنأا لإا ءاقبلاب ةيئدبملا

لظ يف ةرداغملاب اودده
ةرادإلا ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘˘˘ع
ضضورعلا ةرـثكل رظنلاب
ةدع نم مه˘ت˘ل˘ضصو ي˘ت˘لا
ةطبارلا يف طضشنت قرف
ام وهو ىلوألا ةفرتحملا

دضشانت يدانلا ةرادإا لعج
يف ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

نا˘˘م˘˘ضضل ا˘˘ه˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘ضسم
ن˘م ة˘ي˘فا˘كلا ة˘˘لو˘˘ي˘˘ضسلا
ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
عا˘˘˘ن˘˘˘قإاو رار˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسلا
 .ديدجتلاب زئاكرلا

صشامر ماششه

دلوأا بابضش ةرادإا تماق
ج˘ما˘نر˘ب ط˘ب˘ضضب ،لل˘˘ج
ا˘ب˘ضسح˘ت تار˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا
ديدجلا يوركلا مضسوملل
د˘˘˘˘˘˘˘حأا بضسح تد˘˘˘˘˘˘˘كأاو
ةدو˘ع˘لا نأا ا˘ه˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
نوكتضس تابيردتلا ىلإا
رهضشلا نم نيرضشعلا يف
لك طبضض دعب يراجلا
اذه ةمزل˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

ضصبرت ءارجإا ررقت دقو
ه˘˘تد˘˘م لوأا ير˘˘ي˘˘ضضح˘˘˘ت
دلوأا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب عو˘˘ب˘˘ضسأا

دحأل لقن˘ت˘لا ل˘ب˘ق لل˘ج
ءارجإل ةيل˘حا˘ضسلا ند˘م˘لا
ثي˘˘˘˘˘˘ح ،نا˘˘˘˘˘˘ث ضصبر˘˘˘˘˘˘˘ت
بنا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ضصضصخ˘˘˘ي˘˘˘ضس
رخا ضصبرت هيليو يندبلا

ددحي مل مايأا ةرضشع هتدم
ضصضصخ˘˘˘ي˘˘˘˘ضس ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘كم
ةضسفانملا لبق ام ةلحرمل
تاءاقللا ضضعب ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ت
ددحتضس قرف مامأا ةيدولا

ق˘حل تقو ي˘ف ا˘ه˘ت˘يو˘ه
ةليكضشتلا ملاعم ديدحتل
.ةيضساضسألا

نولمأاي «دوركلإ»
راشسملإ حيحشصت يف

 رإوششم لشضفإ قيقحتو
رار˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ج د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
دعومب ضصاخلا ذ˘خ˘ت˘م˘لا
ةر˘˘˘ضشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘مو قل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا
ةيم˘ضسر˘لا تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل
لو˘خد˘لاو تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا

ةضسفانملا ءاوجأا يف ةوقب
ة˘بو˘ع˘ضص ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ـل ةبرجت لوأا يف ناهرلا
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ضض » دور˘˘˘˘˘˘كلا »
ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘ضشم ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ي˘˘ف تنود يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

نم ةعوم˘ج˘م ا˘ه˘تر˘كف˘م
لاضصتلا طبرل نيبعللا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا م˘˘˘ه˘˘˘ب
ميعدت ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا
ةفا˘ضضإلا ح˘ن˘مو ق˘ير˘ف˘لا
د˘˘˘ي˘˘˘ضسج˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘˘مزل˘˘˘˘لا
عور˘˘˘ضشم˘˘˘˘لاو فاد˘˘˘˘هألا
بغر˘˘ي يذ˘˘لا حو˘˘م˘˘ط˘˘لا
هيلع لمعلا يف عيمجلا

.مضسوملا اذه
صشامر ماششه

ةبانع داحتإ
نيبعÓلإ فلمب لفكتي رإدوب
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ةركل يرئازجلا داحتإلا در
ىلع ةوق˘ب ،«فا˘ف˘لا» مد˘ق˘لا
هل تهجو يتلا تاداقتنلا

لل˘˘م ف˘˘ير˘˘ضش فر˘˘ط ن˘˘م
،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ضسي˘˘ئر
لمع ينع˘م˘لا نا ا˘ح˘ضضو˘م
ءاضضعأا ةعمضس هيوضشت ىلع
ابلاطم ،يلارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا

ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ن˘م
تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
.تازواجتلا

ربع ا˘نا˘ي˘ب «فا˘ف˘لا» ر˘ضشنو
:لا˘ق ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
ل˘خد˘˘ت ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت فا˘˘ف˘˘لا»
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا

هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م فا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يإل
تاحيرضصتلاو تافرضصتلا
ضسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يتلا يهو لئابقلا ةبيبضش
لد˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘ث˘˘ت
ةرك ةرضسأا لخاد ماضسقنلاو
:عباتو ،«ةير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا
ي˘˘لارد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا»
د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا مر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي

ل˘˘ك ع˘˘م تا˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘˘لاو
اهنيب ز˘ي˘ي˘م˘ت نود ة˘يد˘نألا

ي˘˘ف لوألا ل˘˘جر˘˘لا ن˘˘كلو
اذ˘ه مر˘ت˘ح˘ي م˘ل ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ضشلا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا م˘˘˘غر ،ر˘˘˘مألا
ةيدنألا نم هريغك ىظحي
ن˘˘م م˘˘عد˘˘لاو مار˘˘ت˘˘حإلا˘˘˘ب

.«فافلا فرط
ضسف˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘˘ضضأاو
بتكملا ركنتضسا» :نايبلا

كولضسلا ةدضشب ،يلارديفلا
ة˘ي˘ظ˘˘ف˘˘ل˘˘لا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لاو
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ضسي˘ئر˘ل
توفي مل يذلا فوقوملا
ةعمضس هيوضشتل ةضصرف يأا
لك يف نعطلاو هئاضضعأا
ى˘ت˘حو مد˘ق˘لا ةر˘ك نا˘ج˘˘ل
متخو ،«ةماعلا تاطلضسلا
هد˘˘حو˘˘ل رر˘˘ق ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك»:
ًلهاجتم تابيردتلا ةيادب

ةيرئازجلا ةلودلا تارارق
ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تدد˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ربمتبضس03 ىلإا يحضصلا

ر˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘˘˘˘م ،0202
تابيرد˘ت˘لاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
تآا˘ضشن˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ بب˘˘ضسب
ضسرا˘م ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا

فر˘˘˘ضصت اذ˘˘˘˘هو0202
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م يزاز˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
.«ريضسملا

جاحلب اشضر

يإد نيشسح رشصن
عقوي نيدولوب

يف ايمسسر
امداق «ةيرسصنلأ»
ةداعسسوب لمأأ نم

نيدو˘لو˘ب مل˘ضسإا م˘ضضنا
ر˘ضصن ق˘ير˘ف˘ل  ا˘ي˘م˘˘ضسر
ن˘م ا˘مدا˘ق ،ياد ن˘ي˘ضسح
د˘˘ع˘˘ب ةدا˘˘ع˘˘ضسو˘˘˘ب ل˘˘˘مأا
عم نيمضسوم˘ل ه˘ع˘ي˘قو˘ت
ا˘˘م بضسح «ة˘˘حل˘˘م˘˘˘لا»
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا تر˘˘˘ضشن
ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف ط˘ضشا˘˘ن˘˘لا
ةركل ىلوألا ةفرتحملا
.مدقلا

ق˘ير˘˘ف ةرادإا ل˘˘ضصاو˘˘تو
معد ياد نيضسح رضصن
دد˘ج ن˘ي˘ب˘عل˘ب ق˘ير˘ف˘لا

ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ا˘˘˘ب˘˘˘ضسح˘˘˘ت ي˘˘˘ضسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ا˘م ،د˘يد˘ج˘لا م˘ضسو˘م˘˘ل˘˘ل

ج˘ير˘خ˘ل ه˘ج˘ت˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘˘ج
،دادزولب بابضش ةضسردم
م˘عد˘˘ل ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘تو
ابضسحت يما˘مألا ط˘خ˘لا
.مداقلا مضسوملل

نأا ىلإا ،ةراضشإلا ردجت
ن˘م ياد ن˘˘ي˘˘ضسح ر˘˘ضصن
اطاضشن ةيدنألا رثكأا نيب
تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘˘ضس ي˘˘ف
نم ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا

ه˘فو˘ف˘ضص م˘ي˘عد˘ت لل˘خ
ةمداق ةباضش ءامضسأا ةدعب
˘ما˘ضسقألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م
ةر˘˘ب˘˘خ كل˘˘م˘˘˘ت ىر˘˘˘خأاو
تن˘ي˘ع ي˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ا˘برد˘م يوا˘˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘ن
دحاو م˘ضسو˘م˘ل ق˘ير˘ف˘ل˘ل
.ديدجتلل لباق

طيمز.ع

ىلإا يمتنملا لجيج ةبيبضش قيرف لخد
ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ةاو˘˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘ضسق˘˘لا
نم ةوقب ،يفيضصلا وتاكريملا ةيقرضشلا
م˘ضسو˘˘م˘˘لا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘ضس يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا
نم يدانلا هيف ىناع يذلا يضضقنملا

ىندأا وأا نيضسوق باق ناكو رومأا ةدع
تاطبارلا نيب ام مضسقلل طوقضسلا نم
ة˘ح˘ئا˘ج بضسب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق
ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضصلا تف˘˘˘ضشكو .«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ىلع لجيج ةبيبضش قير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘ضسر˘لا

دقاعت يعا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
قلعتيو ةديدج ءامضسأا7 عم يدانلا
عفادملا لطيب زيزع نم لكب ،رمألا
فوضس داو نماضضتل قباضسلا يروحملا
طضسو˘ت˘م ضشو˘م˘ي˘ك نورا˘ه ،ق˘با˘ضسلا

قرا˘ط ،د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘ضش لل˘ه ناد˘ي˘م
ةيدولوم قيرف ىمرم ضسراح ضشادعب
حودر˘ق ر˘ضسا˘ي ،ق˘با˘ضسلا ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق
ىضسوم جليف يح قباضسلا مجاهملا

ناديم طضسوتم حليحل ىضسيع ،مجاهم
طا˘مر˘ضش رد˘ن˘كضسا ،ة˘يوا˘˘ضشلا دا˘˘ح˘˘تإا

فوضس داو ن˘ما˘ضضت ناد˘ي˘م ط˘ضسو˘ت˘م
.نميأا ريهظ رازوب دمحم ،اقباضس

 طوطغ مجاهملإ
 ةرمنلإ عم ايمشسر ددجي

يدانلا ةرادإا نم ايعضسو ،رخآا بناج نم

يت˘لا ز˘ئا˘كر˘لا ضضع˘ب ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
،يضضاملا مضسوملا يف ريثكلا تمدق
لوأا ة˘ي˘ضشع طو˘ط˘غ م˘جا˘ه˘م˘˘لا ع˘˘قو
ه˘ع˘م˘ج˘ي يذ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ضسمأا
،ضضيبألاو رضضخألا نينوللا باحضصأاب
قيرفلا عم رخأا موضسمل هؤواقب دكؤويل

نأا رظتنملا نمو اذه ،ريدقت لقأا ىلع
معدل ،ةمداقلا ةليلقلا تاعاضسلا دهضشت
ىلع نيردا˘ق ،دد˘ج ن˘ي˘ب˘عل˘ب يدا˘ن˘لا
ىلوألا راودألا بعلل ةفاضضإلا ميدقت
 .بيترتلا ليذ يف دجاوتلا يدافتو

ةشصمقأإ عيبل رجتم حتف وحن
نيبعÓلإ

لجيج ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ةرادإا ه˘ج˘ت˘ت
عضسوأا نم فارتحلا ملاع لوخدل
،ا˘ي˘لا˘م يدا˘ن˘لا ةد˘عا˘ضسمو ه˘˘باو˘˘بأا

ةيمضسرلا ة˘ح˘ف˘ضصلا تف˘ضشك ثي˘ح
ر˘ج˘ت˘م ح˘ت˘ف دد˘ضصب ا˘ه˘نأا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
لجا نم لجيج ةنيدم يف يدانلل
ة˘ح˘ضشوألاو يدا˘ن˘لا ة˘ضصم˘قأا ع˘ي˘˘ب
ةدعا˘ضسم ن˘م را˘ضصنأل˘ل ة˘ضصا˘خ˘لا
دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع21 م˘˘˘˘قر بعل˘˘˘˘لا
يذلا رمألا ةحضشوألاو ةضصمقألا
ن˘م يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ي
 .ةيلاملا ةيحانلا

ب.م.يرشسيإإ

 ةوقب وتاكريملأ لخدت «ةرمنلأ»
  ةدحأو ةعفد نيبعل7 تامدخ نمسضتو

لجيج ةبيبشش
دحإو مشسومل يدانلإ عم ددج طوطغ

هحيرسست قأروأأ بلج راظتنأ يف قفتي ينأرطم

دإدزولب بابشش
«ةبيقعلإ» معدل ةلشصإوتم مإدقتشس’إ ةيلمع

حششرتلاب هل حمشسي ’ نوناقلإ

دئأرلأ ةسسائر يف هتبغر يفني رأزن

ةبقلإ دئإر

بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م د˘˘يا˘˘ف لل˘˘ب رذ˘˘ح
تايعادت نم ،ةلضسلا ةركل يرئازجلا
تار˘ي˘ضضح˘ت ي˘ف ل˘ج˘ضسم˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ضسا˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
ةلوطب˘لا ى˘لا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘ضصت˘ل˘ل
ةياه˘ن ةرر˘ق˘م˘لا1202 ة˘ي˘ق˘ير˘فلا
يف  بردملا دكأاو .لبقملا ربمفون

عو˘˘˘ضضو˘˘˘م ضصو˘˘˘ضصخ˘˘˘ب ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘˘ح
اضصبرت انجمرب »: لئاق تاريضضحتلا
61 ى˘˘لا7 ن˘م ة˘ياد˘ب ما˘˘يا ةر˘˘ضشع˘˘ل
زيكرتلا لجأا نم ،ةمضصاعلاب ربمتبضس
فقوت دعب ي˘ند˘ب˘لا ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ضسرا˘م ذ˘ن˘م برد˘ت˘لا ن˘ع ن˘ي˘ب˘عل˘لا
ا˘ن˘ع˘ضضخأا د˘ق˘ل»: ع˘با˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،«طرا˘˘ف˘˘لا
نع فضشكلل  مدلا رابتخل نيبعللا

را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو91 د˘ي˘˘فو˘˘ك
ة˘ي˘ناد˘يو˘ضسلا ز˘كر˘م ى˘لإا ا˘ن˘ئا˘عد˘ت˘ضسا

،«‐رآا ي˘˘ضس ي˘˘ب‐ را˘˘ب˘˘ت˘˘خا زا˘˘ي˘˘ت˘˘جل
هذ˘ه˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ف˘˘ضسأا˘˘تو
رئازجلا يضسفانم نأاو اميضس ةيعضضولا
ايريجينو ادناورو يلام مهو ،نيلبقملا

،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لا اودا˘˘ع

يف ار˘ي˘ب˘ك ار˘خأا˘ت ا˘ن˘ل˘ج˘ضس» :ا˘ف˘ي˘ضضم
ةرود˘˘لا نا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا
،ربمفون ةياهن نوكت ىلولا ةيليهأاتلا

خيرات ىلع ةيراقلا ةئيهلا تقبأا ثيح
،«ربمفون92 ىلا72 نم ةضسفانملا
اد˘˘ج يرور˘˘ضضلا ن˘˘م ه˘˘˘نا»:فدر˘˘˘ي˘˘˘ل
ي˘ف عور˘ضشل˘ل ن˘ي˘ب˘عل˘لا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘ضسا
.تقو برقا يف تاريضضحتلا

ةÒششأات عإزتنإ لجأإ نم نك‡
«ةيراقلإ تايئاهنلإ ¤إإ لهأاتلإ
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ضسيئر ناكو
هلما نع ربع دق يفيرعوب حبار ،ةلضسلا
ةيوفضصتلا ةضسفانملا ليجأات متي نأا يف
ةليوط ةدمل تاريضضحتلا فقوت ببضسب
.انوروك ةحئاج ببضسب
ضضو˘خ˘ي ل˘هأا˘ت˘لا لا˘ح ي˘ف ه˘نأا م˘ل˘ع˘ل˘˘ل
ي˘ف ىر˘خا ة˘يو˘ف˘ضصت ةرود «ر˘ضضخ˘لا»
ةررقملا تايئاهنلا لبق1202 يرفيف
5 ىلا توأا42 نم ةيدناورلا يلاغيكب
.ةلبقملا ةنضسلا نم ربمتبضس

طيمز.ع

 ريشضحتلإ يف ريخأاتلإ نم رذح
ةيقيرفإ’إ ةلوطبلل ةلهؤوملإ تايفشصتلل

ةلسسلأ ةركل ينطولأ بختنملأ بردم دياف
تأريسضحتلأ فانئتسسأ يف عأرسسإلل وعدي
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ر˘ي˘بوز ي˘نار˘ط˘م د˘جاو˘ت˘˘ي
ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف م˘˘جا˘˘ه˘˘م
بابضش رادار ىلع ،نارهو
م˘عد˘ل ي˘عا˘˘ضسلا دادزو˘˘ل˘˘ب
نيرداق ني˘ب˘عل˘ب ق˘ير˘ف˘لا

،ة˘فا˘ضضإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
نو˘ل˘ب˘ق˘م م˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘˘ضسل
يرود يف ةكراضشملا ىلع
مضسوملا يف ايقيرفإا لاطبأا
.ديدجلا

ا˘نردا˘ضصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو

تيب نم ةبيرقلا ةضصاخلا
دق يدانلا ةرادإا نأا دادزولب
لك لع بعللا عم تقفتا
ىو˘˘ضس ق˘˘ب˘˘ي م˘˘لو ،ءي˘˘˘ضش
يذلا دقعلا ىلع عيقوتلا
نينوللا باحضصأاب هعمجي
.ضضيبألاو رمحألا

ي˘نار˘ط˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو اذ˘˘ه
ةن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ح˘ير˘ضست
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘عزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تل˘ل

ىوكضشب مدقت ثيح ،مدقلا
ى˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا د˘˘ضض
ىلع هلوضصح مدع ةيفلخ
.ةيلاملا هتاقحتضسم
نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو
دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضش ةرادإا
ى˘ل˘ع بعل˘لا ع˘م تق˘ف˘˘تا
نأا ىلع تاونضس3 عيقوت
ي˘ف د˘ق˘ع˘لا م˘ي˘˘ضسر˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاضسلا

ب.م.يرشسيإإ

ل˘˘جر راز˘˘ن د˘˘ير˘˘ف ى˘˘ف˘˘ن
ق˘ير˘ف ضسي˘ئرو لا˘م˘˘عألا
ملكلا لك ،ةنتاب بابضش
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ق يذ˘˘لا
يف هتبغر نع ةيضضاملا

ةبقلا دئار قيرف ةضسائر
ق˘ي˘فر نا˘ب˘ع˘ضش ـل ا˘ف˘˘ل˘˘خ
دعب ليحرلل هجتي يذلا
.ةيبملوألا هتدهع ةياهن
ا˘نردا˘ضصم ن˘م ا˘ن˘م˘˘ل˘˘عو
رازن نم ةبيرقلا ةضصاخلا
هيبرق˘م˘ل د˘كأا ر˘ي˘خألا نأا
ةضسائر يف ركفي ل هنا
كانه نأاو اميضسل ،ةبقلا

تقولا يف لمعي ضسيئر
يدا˘ن˘لا م˘عد˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
،ديدجلا مضسوملل ابضسحت
ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ضسا˘˘ئر نأا م˘˘غر
دعي ةب˘ق˘لا د˘ئار˘ك ق˘ير˘ع
يأل ةبضسن˘لا˘ب اد˘ي˘ج ار˘مأا
.ضصخضش

ه˘تاذ رد˘ضصم˘˘لا فا˘˘ضضأاو
ح˘˘م˘˘ضسي ل نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا نأا
هنأا امب ح˘ضشر˘ت˘لا˘ب راز˘ن˘ل
ي˘˘˘˘˘˘˘ف او˘˘˘˘˘˘˘ضضع ضسي˘˘˘˘˘˘˘ل

ام اذهو ةماعلا ةيعمجلا
اضساضسأا ر˘كي˘ف ل ه˘ل˘ع˘ج˘ي
.ةبقلا ةئاضسر يف

ب.م.يرشسيإإ

938213ددعلإ ^2441 مرحم22ـل قفإوملإ0202 ربمتبشس01صسيمخلإةصضايرلا
لئابقلإ ةبيبشش

ةيشضق يف لخدتلاب تاطلشسلإ بلاطت «فافلإ»

 هيلع دريو للم كولسس ركنتسسي يذيفنتلأ بتكملأ

محرتو ىركذ
نيعبرأإ تّرم دق نوكت ،0202 ربمتبشس01 خيراتب
هل روفغملإ يلاغلإ دجلإو بأ’إ ليحر ىلع اموي
موي يفوت يذلإ ،«يرحب دّمحم» ىلاعت هللإ نذإاب
هأÓمي ’ ًابيهرً اغإرف هءإرو اكرات0202 توأإ10
.هردقو هللإ ءاشضقب ناميإ’إ ىوشس
» را˘ّب˘لإ ه˘ن˘بإ بل˘ط˘ي ة˘م˘ي˘لأ’إ ىر˘كذ˘لإ هذ˘˘ه˘˘بو
نيع يف يرحب ةلئاع دإرفأإ ةفاكو  «قيفوت
هلاشصخ يف ديقفلإ فرع نم ّ لك نم ،لجحلإ
،ةرفغملإو ةم˘حر˘لا˘ب ه˘ل إو˘عد˘ي نأإ ةد˘ي˘م˘ح˘لإ

ل˘ع˘ج˘ي نأإ ىلا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘شس ه˘ل˘˘لإ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘جإر
عم هرششحيو ،ةّنجلإ صضاير نم ةشضور هربق
هتمحرب هنكشسي نأإو ،نيحلاّشصلإو نيقيّدشصلإ
.ميعنلإ ةنج ةعشسإولإ

  . نوعجإر هيلإإ انإإو هلل انإإ
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘ج˘ت˘ي
بختنم لابقت˘ضسل ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ةلو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف يو˘با˘ب˘م˘يز
ممأا ضسأاك تايفضصت نم3ـلا
،نوري˘ما˘كلا˘ب ،2202 اي˘ق˘ير˘فإا
.يبملوألا ةيليوج5 بعلمب

نأا ،ةيملعإا ريراقت تفضشك
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ةارابم ضضوخ اوررق يرئازجلا

ةيليوج5 بعلمب يو˘با˘ب˘م˘يز
بع˘ل˘˘م ن˘˘م لد˘˘ب ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا

يذ˘˘لا ر˘˘˘كا˘˘˘ضشت ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘ضصم
ةبضسنلاب ،ةئيهت ةداعإل عضضخي
ظ˘˘ف˘˘˘ح فر˘˘˘غو بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
،ر˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م.ضسبلملا
يف ةيليو˘ج5 بعلم د˘جاو˘ت˘ي

هنأاو اميضسل ةياغلل ةديج لاح
ايرود ةنايضصو ةنياعمل عضضخي
تاقاقحت˘ضسل˘ل از˘ها˘ج نو˘كي˘ل

هتاذ ردضصملا فاضضأاو .ةمداقلا
يف ةررقملا باهذلا ةارابم نأا
21ـلا ي˘ف بع˘ل˘ت˘˘ضس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةارابملا ي˘هو مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
اهبعليضس يتلا ىلوألا ةيمضسرلا

ليوط فقوت دعب ،نوبراحملا
يتلا «ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘ضسب
.لكك ملاعلا تحاتجا

نود ءا˘ق˘ل˘لا بع˘ل˘ي˘˘ضسو اذ˘˘ه
ل˘ظ ي˘ف رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا رو˘˘ضضح

ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا
راضشتنا ءارج ،رئازج˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت
يف هيلع ةرطيضسلا مغر ءابولا
ددع عجارت عم ةيضضاملا مايألا
.رخآل موي نم نيباضصملا

ب.م.يرشسيإإ

صسين ءاقل ‘ هتكراششم
دإرو هييلبنوم مامأإ

سصلختي لاطع
دوعيو ةباسصإلأ نم

ةسسفانŸأ ¤إأ
يلودلا لاطع فضسوي داع

ضسين يدان بعلو يرئازجلا
قيرف ةليكضشت ىلإا  ،يضسنرفلا

ة˘با˘ضصإلا ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت بق˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ةرتف للخ ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘ضسم
م˘˘ضسو˘˘م˘˘ل˘˘ل تار˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘˘لا
.ديدجلا

ةيفحضص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ضشكو
ينطولا بختن˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ظ نا
ى˘لا ةدو˘ع˘ل˘ل از˘ها˘˘ج ح˘˘ب˘˘ضصأا
دكأا امدعب ،ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ءاو˘جأا
مع قيرفلل يبطلا مقاطلا هل
را˘توأا دا˘ه˘جإلا ن˘م ه˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت
للخ اهب بيضصأا يتلا ةبكرلا
ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا ضصضصح˘لا ىد˘حا
قل˘ط˘نا ن˘م تا˘عا˘˘ضس ل˘˘ب˘˘ق
ع˘ي˘ضضي˘ل ،د˘يد˘ج˘لا م˘ضسو˘˘م˘˘لا
ةارابملا يف ةكراضشملا كلذب
.ةيحاتتفإلا

،رد˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘˘لا تاذ بضسحو
نأا اد˘ج ن˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نإا˘˘ف
وداراب ةضسردم جيرخ كراضشي
يتلا ةلبقملا هقيرف ةجرخ يف
لبقملا تبضسلا موي نوكتضس
هقير˘ف ة˘ق˘فر ه˘جاو˘ي˘ضس ثي˘ح
را˘طا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ي˘˘ب˘˘نو˘˘م يدا˘˘ن
.1 غيللا نم ةثلاثلا ةلوجلا

ف˘˘ضسو˘˘ي نإا˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘ضشإل˘˘˘ل
ع˘م ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب لا˘˘ط˘˘ع
ضضا˘خ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يتلا ةيدولا تايرابملا عيمج
لل˘خ ضسي˘ن يدا˘˘ن ا˘˘ه˘˘ضضا˘˘خ
،يراجلا مضسوم˘ل˘ل هر˘ي˘ضضح˘ت
دق ءارحضصلا براحم ناكو
هيفاعتو ،ةيزهاج نع فضشك
ةريطخ˘لا ة˘با˘ضصإلا ن˘م ما˘ت˘لا
ربمضسيد يف اهل ضضرعت يتلا

9102.
جاحلب اشضر

«فاكلإ»و «افيفلإ»  تإدعاشسم نم «فافلإ» ةدافتشسإ دعب

تاطبأرلأ عيمج ىلع ةيلاŸأ تأدعاسسŸأ عزوي يرئأز÷أ دا–لأ

رطق مو‚ يرود تاشسفانم نمشض

بقللأ لماح ىلع Úمث راسصتنأ قيقحتل ةركولأ دوقي وطي نب

وروأإ نويلم5.9ـب تردق ةقفشص يف

يلاطيإلأ ويزل يف تأونسس5 عقوي سسراف

ةيليوج5 بعلمب يوبابميز ةهجأومل نوهجتي ايقيرفإأ لاطبأأ
قباشسلإ رئإزجلإ ةيدولوم بعÓل نإرخآإ نامشسوم2202 ايقيرفإإ ممأإ صسأاك تايفشصت نم3ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف

يدوعشسلإ يرودلإ يف

حتفلأ عم هدقع ددجي ةكبد نب
حتفلا يدان عم هدقع ،يرئازجلا فرتحملا ةكبد نب نايفضس ددج

.قيرفلا فوفضص يف هحايترا بقع ،2202 فيضص ةياغ ىلإا يدوعضسلا
قباضسلا رئازجلا ةيدولوم بعل نأا ،ةيدوعضس ةيفحضص ريراقت تفضشك
نضسح» نم لك روضضحب ،نيرخآا يمضسومل حتفلا يدان عم هدقع ددم
.بعللا ليكو «يمايلا حلاضص»و ،ةرادإلا ضسلجم يف وضضع «رباج
دعأا» :ديدجلا هدقع ىلع عيقوتلا ميضسارم بقع ةكبد نب نايفضس لاقو
فادهألا قيقحتو يدانلا ةمدخل يدهج ىراضصق لذبب قيرفلا ريهامج
هحايترا دعب ةضصاخ  ،حتفلا عم هرارمتضساب هتداعضس نع اربعم ،«ةوجرملا
نم هاقلتي يذلا نواعتو ةباذجلاب اهفضصو يتلا ةئيبلا طضسو ريبكلا

بحاضص دقع ديدمت نإاف ،ردضصملا تاذ بضسحو.قيرفلا ءاضضعأا عيمج
ذنم اهمدق يتلا ةريبكلا تايوتضسملا ىلع هاضضر بقع ءاج ،اماع82ـلا
.يدانلل ينفلا رارقتضسلا ىلع ظافحلل ةرادإلا يعضسو ،قيرفلاب هقاحتلا

جاحلب اشضر
زيدنن نإديملإ طشسو ىلع لوشصحلل

يرايلاك عمةيلدابت ةقفسص يف سسانو سضرعي يلوبان
يلودلا بعللا ضسانو مدأا نم ،ضصلختلا ىلع يلوبان يدان رضصي

جراخ دجاوتي ايقيرفإا لطب نأا امب ،يلاحلا وتاكريملا للخ ،يرئازجلا
.ورانيج وزوتاغ بردملا ططخ

لاخدإا ررق «يبون يترابلا» نأا ةيلاطيا ةيملعإا ريراقت تفضشكو
مجنلا حنم للخ نم يرايلاك يدان عم ةيلدابت ةقفضص يف ضسانو
زيدنن ىلع يلقضصلا يدانلا نم لوضصحلاو دعاضصلا يرئازجلا يلودلا

قبضسو.نلأا يليزاربلا ليحر ةفلخل ينايوغورألا ناديملا طضسو
ابلاطم يرايلاك ىلع قباضسلا ودروب بعل ضضرع نأا ،يلوبان يدانل
ةميقلا ربتعاو «يلقضصلا» يدانلا هضضفر يذلا رمألا ،وروأا نويلم51ـب

.يلاطيإلا يرودلا يف هضسفن تبثي مل بعلل ةريبك
ب.م.يرشسيإإ

هب ظافتحÓل هجتي40 كلاشش

بلاط نب تأردقب بجعم رنغاف
ناديم طضسوتم ،يرئازجلا يلودلا بعللا بلاط نب ليبن نكمت

امدعب هيدان تابيردت يف راظنألا فطخ نم يناملألا40 كلاضش يدان
.يزيلجنإلا لضساكوين يدان يف اهضضق يتلا ةراعإلا ةرتف نم داع
تاردقلاب بجعم رنغاف بردملا نأا ،ةيناملأا ةيملعإا ريراقت تفضشكو
ماهنتوت يدان ناديم ط˘ضسو ،ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘نا˘كمإلاو
لاقو ،ةزيمم ةينفو ةيندب ةلاح يف دجاوتي ريخألا ناو اميضسل ،قباضسلا
نب ناك ناو ىتح» :«ديليب» ةديرج اهب ضصخ تاحيرضصت يف بردملا

يفو.«ديج لمعب موقي هنأا لإا ،طقف نيعوبضسأا ذنم انعم بردتي بلاط
40 كلاضش نإاف تابيردتلا يف ديج ىوتضسم ميدقت بلاط نب لضصاو لاح
.قباضسلا رضضخلا ناديم طضسو ـب ظافتحلل هجتي

ب.م.يرشسيإإ
جيلخلإ نم ايمشسر اشضرع صضفر

سضرف ىلع رسصيو يدحتلأ عفري زوبدوب
نايتإأ تناسس يف هسسفن

هقيرف عم مضسوملا اذه هراوضشم ةلضصاوم ،زوبدوب ضضاير لضضف
.ةيجيلخلا تايرودلا يف ةديدج ةرماغم ءدب ىلع يضسنرفلا نايتإا تناضس
يف ينطولا بختنملا حانج نأا ،ةيضسنرف ةيفحضص ريراقت تفضشكو
يف هتبغر نع بر˘عأا يذ˘لا ل˘ي˘يو˘ب دو˘ل˘ك برد˘م˘لا عا˘ن˘قإل ة˘لوا˘ح˘م
هترماغم ةلضصاوم لجأا نم ،ةيضضاملا عيباضسألا يف هتامدخ نع يلختلا

مجن نإاف ردضصملا تاذ بضسحو.مضسوملا اذه يضسنرفلا قيرفلا عم
ريخألا نكل ،يرطق يدان عم ةيمضسر تاضضوافم يف لخد دق رضضخلا

ىلع ةيبوروألا تايرودلا يف ءاقبلا لضضفيو ءاوجألا رييغت ضضفر
نايتإا تناضس عم دقعب اطبترم لازي ل زوبدوب نأا ،ةراضشإللو.ةيجيلخلا

ضصلختلا لييوب دولك ىلع بعضصلا نم نوكيضسو ،2202 فيضص ىتح
مجنيضس هدرط يف فضسعتلا ةلاح يفف ،هعم طضسو لح داجيإا نود هنم
.يدانلل ةريبك رئاضسخ كلذ ىلع

جاحلب اشضر
«رشضخلإ» مجن فطخل ىعشسي يرطقلإ يرودلإ لطب

يرمعلب ةاجن قوط يرطقلأ ليحدلأ
يدوعسسلأ بابسشلأ ميحج نم

قباضسلا بعللاو يرئازجلا يلودلا عفادملا يرمعلب لامج لخد
يرودلا لطب ليحدلا يدان تامامتها نمضض ،يدوعضسلا بابضشلا قيرفل
.ةيلاحلا ةيفيضصلا تلاقتنلا ةرتف للخ همضض ديري يذلا يرطقلا

تدبأا ليحدلا ةرادإا نأا ،ةيدوعضس ةيملعإا ريراقت هتفضشك ام بضسحو
فطخل ىعضسي يذلا«رضضخلا» عافد ةرخضص عم دقاعتلا يف اهتبغر
قيرفلا ةرادإا ديرتو ،يدوعضسلا يدانلا عم هدقع خضسف دعب بعللا
ايئانث لكضشيضس يذلاو عافدلا طخ زيزعتو اهفوفضص معد يرطقلا

.ةقفضصلا مامتإا ةلاح يف يبرغملا يلودلا ةيطع نب يدهم  عم  ايلاثم
براحم» نامرحل يدوعضسلا بابضشلا يدان ىعضسي ،رخآا بناج نم

عم هدقع خضسف دعب يدوعضسلا يرودلا يف اددجم بعللا نم«ءارحضصلا
بعللاو ةرادإلا نيب ةرركتملا ةيلاملا لكاضشملا ةيفلخ ىلع قيرفلا

.يرطقلا يدانلا حلاضص يف نوكت دق يتلاو
طيمز.ع

sport@essalamonline.com

يلارديفلا بت˘كم˘لا ن˘ل˘عأا
ن˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تل˘˘ل
نم ةحونمملا تاناعإلا عيزوت

ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا فر˘˘ط
ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلاو مد˘˘ق˘˘لا
لك ىلع اه˘م˘ي˘ضسق˘تو ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل
˘ما˘ضسقألا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘˘يد˘˘نألا

ةمزألا فيفختل لخدت يتلاو
ا˘ه˘ت˘ب˘ب˘ضس ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘ضصت˘˘قلا

ركذو.«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج
هرضشن يذلا نايبلا يف «فافلا»
ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
غلبم نم ة˘يدا˘ح˘تإلا ةدا˘ف˘ت˘ضسا

دا˘˘ح˘˘تإلا ن˘˘م رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
غلبم نمو ،مدقلا ةركل يلودلا
رلود ف˘˘لأا003 رد˘ق˘ي ر˘˘خآا

ةيداحتإلا فرط نم ةحونمم

تما˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا
ضصاخ لودج رضشنب  ةيداحتلا
م˘ي˘ضسق˘ت ل˘ي˘˘ضصا˘˘ف˘˘ت ح˘˘ضضو˘˘ي
يف ةيدنألا ىلع تادعاضسملا

حنم ثي˘ح ،راو˘طألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ميتن˘ضس نو˘ي˘ل˘م003 غ˘ل˘ب˘˘م
نمضض طضشني اقيرف نيرضشعل
6 عومجمب ةفرتحملا ةلوطبلا

ةلوطبلا يف امأا ،ميتنضس رييلم
غلبم ميضسقت مت ةاوه ةينطولا

63 ىلع مي˘ت˘ن˘ضس را˘ي˘ل˘م9.3
نويلم011 ة˘ضصح˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
تدافتضساو ،يدان لكل ميتنضس
نم تاطبارلا نيب ام ةلوطب
تلضصحتو ميتنضس نويلم006
ن˘م ة˘يو˘ه˘˘ج تا˘˘ط˘˘بار ع˘˘ضست
ا˘ه˘ن˘˘م ل˘˘كل نو˘˘ي˘˘ل˘˘م004

،ميتنضس رايل˘م6.3 عومجم˘ب
ةحنم عيزوت ريخألا يف متيل
ة˘˘ط˘˘بار ل˘˘كل نو˘˘ي˘˘ل˘˘م05
ةطبار84 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘˘كم˘˘˘لا

عو˘˘م˘˘ج˘˘م نو˘˘كي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘˘ئلو
65.61 ة˘مد˘ق˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإلا

ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا  .م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ضس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
دق تناك «فافلا» نأا ريكذتلاب
ةمدقملا ةدعاضسملا نأا تراضشأا

تلوح دق ،«فاكلا» فرط نم
ةد˘عا˘ضسم ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘يد˘نألا ى˘لإا
ىلع اهليوحت متيضس «افيفلا»
ي˘ف لوألا ط˘ضسق˘لا ن˘ي˘˘ط˘˘ضسق
يناثلا طضسقلاو ةلبقملا مايألا
ماعلا نم لبقملا ربمضسيد يف
.يراجلا

طيمز.ع

و˘˘ط˘˘ي ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘ج˘˘˘ن
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا
،هقيرف ةدايق يف ةركولا يدان
يدان بقللا لماح ىلع زوفلل
تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض ،ل˘ي˘حد˘˘لا
يرود ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ر˘˘ط˘˘ق مو˘˘ج˘˘ن
.رفضص لباقم فده ةجيتنب

ق˘ب˘ضسألا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نا˘˘كو
بحا˘˘ضص ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘ضس قا˘˘˘فو˘˘˘ل
،ةلباقملا يف ديحولا فدهلا
يعافدلا أاطخلا لغتضسا امدعب

لوأا يف ليحدلا فوفضص يف
ر˘ثإا ى˘ل˘ع ه˘ل تح˘ي˘تأا ة˘ضصر˘ف
د˘˘حأا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ هر˘˘ير˘˘م˘˘˘ت
وطي نب اهملتضسا ،نيعفادملا
نأا ل˘ب˘ق عا˘فد˘لا˘ب بعل˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘خورا˘˘˘˘ضص ةر˘˘˘˘ك دد˘˘˘˘ضسي
ضسراحلا كابضش يف اهنكضسا

ةقيقدلا ي˘ف ر˘كب و˘بأا ة˘ف˘ي˘ل˘خ
ةنيمث طاقن ثلث ايدهم11
دم˘ج˘ت ا˘م˘ي˘ف  ةر˘كو˘لا يدا˘ن˘ل
.طاقن3 دنع ليحدلا ديضصر

ق˘با˘ضسلا فاد˘ه˘لا ل˘ضصاو˘˘يو

م˘يد˘ق˘ت يدو˘ع˘˘ضسلا با˘˘ب˘˘ضشل˘˘ل
ثي˘˘ح  ،ة˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا ضضور˘˘˘ع˘˘˘لا
قيرفل ةبراضضلا ةوقلا ىحضضأا
فوفضصب هقاحتلا ذنم ةركولا
م˘ضسو˘˘م˘˘لا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ةضسفانملا يهنا ثيح ،طرافلا
فو˘˘ف˘˘ضص ي˘˘ف فاد˘˘ه ل˘˘˘ضضفأا
ي˘ف ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لاو ه˘˘يدا˘˘ن
ةيرطقلا ةلوطبلا يفاده ةمئاق
عم ةكارضشلاب افده11 ديضصرب
بعل ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘ضس ه˘ن˘طاو˘م
.ةفارغلا

طيمز.ع

ريه˘ظ˘لا د˘م˘ح˘م ضسرا˘ف ع˘قو
ويزل يدان عم ادقع ،رضسيألا
يدان نم امداق تاونضس5 ةدمل
ةيناث˘لا ة˘جرد˘ل˘ل لزا˘ن˘لا لا˘ب˘ضس
.ةيلاطيإلا

ة˘ي˘مل˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘ضشكو
9102 ايقيرفإا لطب نأا ،ةيلاطيا

ل˘ح ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ،ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘ضص
زا˘˘˘ت˘˘˘جا ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا
ل˘ب˘ق ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ضصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا

هطبري يذلا دقعلا ىلع عيقوتلا
.ةمضصاعلا روضسنب

نأا ،ه˘تاذ رد˘˘ضصم˘˘لا فا˘˘ضضأاو
ويزل ىلإا ضسراف لاقتنا ةقفضص
،وروأا نو˘ي˘ل˘م5.9ـب ترد˘˘˘ق
لا˘ب˘ضس يدا˘ن ل˘ضصح˘ي˘ضس ثي˘˘ح
ة˘م˘ي˘ق وروأا نو˘ي˘ل˘˘م8 ى˘ل˘˘ع
5.1 ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ة˘ق˘ف˘˘ضصلا

ريدجلا.تاريغتم وروأا نويلم
احضشرم ناك ضسراف نأا ،ركذلاب
يدان˘ب قا˘ح˘ت˘لل˘ل ةدا˘ع˘لا قو˘ف

ي˘ضضا˘م˘لا ف˘ي˘ضصلا ي˘ف ر˘ت˘نألا
ىلع ةيوق ةباضصإل هضضرعت لبق
ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘˘ضسم
نأا لبق ،ةليوط ةرتفل بعلملا
مضسح ىرخأا ةرم رتنألا لواحي
لوخد ىلإا ةفاضضإلا˘ب ة˘ق˘ف˘ضصلا

ان˘ي˘ت˘نرو˘ي˘فو و˘ن˘يرو˘ت ن˘م ل˘ك
ر˘ي˘ه˘ظ ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا قا˘˘ب˘˘ضس
عرضسأا ناك ويزل نكل رضضخلا
.تاضضوافملا يف

ب.م.يرشسيإإ



ةــــنصصرق

رواسسيم ـب حيطي ريوزتلأ
ناك يتلا ةحيضضفلا دعب
رواضسيم ىضسو˘م ا˘ه˘ل˘ط˘ب
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا ضسي˘˘˘˘˘ئر
لا˘˘˘م˘˘˘كل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىواكضشلا دعب ،ماضسجألا
ءا˘ضسؤور ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
دضض نويضضايرو يداونلا

ح˘لا˘˘ضصم˘˘ل ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه
ةرازو ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ت ،ن˘˘˘˘مألا
ة˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا
دعب هبضصنم نم هتيحنتل

ا˘˘يا˘˘ضضق ي˘˘ف ه˘˘عو˘˘ل˘˘ضض
تافلملا ريوزت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ىل˘ع لو˘ضصح˘لا ضضر˘غ˘ب
ءابرغ ضصاخضشأل ةريضشأات
.ةيداحتلا جراخ نم

 راسصنألأ روسضحب يبوروألأ ربوسسلأ سسأاك
خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ضصح
ينابضسإلا ةيليبضشإاو ،يناملألا

لكل ةركذت فلآا ةثلث ىلع
ربوضسلا ضسأاك ةارابمل امهنم
امهنيب عمجت يتلا يبوروألا
42 مو˘˘˘˘˘ي تضسبادو˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف
ام بضسحب ،يراجلا ربمتبضس
ةركل يبوروألا داحتلا هركذ
.ضسمأا لوأا (ا˘˘ف˘˘يو˘˘˘ي) مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ةارا˘ب˘˘م لوأا هذ˘˘ه نو˘˘كت˘˘ضسو
رو˘˘˘ضضح˘˘˘ب ما˘˘˘ق˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق
ضسرا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةبرجت ةباثمب يهو ،يضضاملا

ى˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإل
رار˘م˘ت˘ضسا ط˘˘ضسو بعل˘˘م˘˘لا
.«انوروك» ةحئاج ةمزأا

 راكنتسسأو بسضغ

نم اه˘با˘ح˘ضسنا ،ة˘يوا˘ضشلا دا˘ح˘تا ةرادإا تن˘ل˘عأا
ضشيمهتلا هتربتعا ام˘ل ار˘ظ˘ن ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ي˘ضست
ةرادإا تنلعأا دقو اذه ،يدانلا هل ضضرعتي يذلا
ن˘م ي˘م˘ضسر˘لا ا˘ه˘با˘ح˘ضسنا نا˘ي˘ب ي˘ف دا˘ح˘تإلا
ةينوناقلا تاءارجإلا ةرضشابم عم يدانلا رييضست
ريضسملا بتكملا عامتجا دعب كلذ ميضسرتل
يبدألاو يلاملا نيريرقتلا ضسرد يذلا قيرفلل
هيلع ةقداضصملل ةماعلا ةيعمجلل هميدقت لبق
نأاب نايبلا فاضضأاو يراجلا عوبضسألا ةياهن

ام اوكردي نأا قيرفلا يبحمو راضصنألا ىلع
ةلوطب يف لبقتضسملا ةبوعضصو يدانلا هيناعي
.لبقملا مضسوملا

 ةركفملأ يف نيحرسسملأ سضعب

قيرف اهضشيعي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا ل˘كا˘ضشم˘لا
،ةيلام ةلويضس دوجو مدعو ةركضسب داحتا
ةلحرمللو قيرفلل نضسح رييضستب حمضست
ةعجارم يف ايدج ركفت اهلعج ةلبقملا
ضضعبلا ىدبأا نأا دعب نيحرضسملا ةمئاق
م˘ت ي˘ت˘لا ءا˘م˘ضسألا ضضع˘ب ن˘م ه˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
اهتمدقم يفو اهتا˘مد˘خ ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘ضسلا
يرماع ضسراحلاو ريغضص حلضص يئانثلا

ا˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م لازل يذ˘˘لا نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
مضسحت نأا رظتنملا نمو اذه ،رخأا مضسومل
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كضشب ر˘مألا ي˘ف ةرادإلا
.يراجلا عوبضسألا

 ثيرتلأ لسضف

جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘˘ضضف
نوكي يذلا ماهلا عامتجلا راظتنا ،دانزوب
ي˘لوؤو˘ضسم ن˘ي˘ب ضسما ة˘ي˘ضشع هد˘ق˘ع م˘˘ت د˘˘ق
لك ريضشت ثيح ةيئلولا تاطلضسلاو قيرفلا
ضضفر ي˘ن˘ع˘م˘لا نو˘˘ك ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةلويضسلا ريفوت ة˘يا˘غ ى˘لا ل˘م˘ع˘لا ةر˘ضشا˘ب˘م
تاقحتضسم ديدضستب هل حمضست يتلا ةيلاملا
مه نم بلجب لفكتلا اذكو لوأا نيبعللا
،ةهجاولا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘ضضو ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
هنا امب هضسفن نع ثحبي يلهألا نأاو ةضصاخ
.«فاكلا» ضسأاكب ينعم نوكي دق

 ةنتاب «سسايجيد»
ةروسصلأ يف

ةيريد˘م ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘ضش ةرادإا تحر˘ت˘قا
ربمتبضس02 خ˘يرا˘ت ة˘ضضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ضشلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ل اد˘عو˘م ،يرا˘ج˘لا
لوضصحلاو ةقفاوملا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ثي˘ح ة˘يدا˘ع˘لا

عم انمازت اهتماقإل ةينوناقلا ةضصخرلا ىلع
رداضصم داجيإل هي˘عا˘ضسم ة˘ن˘ي˘غز ة˘ل˘ضصاو˘م
ةيلحملا تاطلضسلا ىلع طغضضلاو ليومت
تاناهرلا ةم˘ي˘ق ل˘ظ ي˘ف با˘كلا ةد˘عا˘ضسم˘ل
ة˘يؤور ي˘ف را˘˘ضصنألا ة˘˘ب˘˘غرو ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةريظح ةيدنا نمضض لبقملا مضسوملا مهيدان
.لوألا مضسقلا

qarsana@essalamonline.com
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 فده001
ة˘لو˘ج˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م را˘طا ي˘˘ف
تا˘عو˘م˘ج˘م رود ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
لل˘˘˘خو ،ا˘˘˘˘بوروأا م˘˘˘˘مأا يرود
ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ي˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
هريظنو يلاغ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ونايتضسيرك نكم˘ت ،يد˘يو˘ضسلا

م˘قر م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ود˘˘لا˘˘نور
ه˘ل˘ي˘ج˘ضست د˘ع˘ب ر˘˘خآا ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ق
،بخت˘ن˘م˘لا ع˘م ،001 هفد˘ه˘ل
لوألا طو˘ضشلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
ف˘˘˘ت˘˘˘كي م˘˘˘لو ،تا˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب
افده فاضضأا لب ،اذهب نودلا
كا˘ب˘ضش ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع ا˘˘ي˘˘نا˘˘ث
لضصيل يد˘يو˘ضسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.101 هفده ىلا

15

 تأرييغت5 ىلع ءاقبإلأ وحن
نم ديدعلا تبلاط ،ديدج ربخ يف
دا˘ح˘تلا ن˘م ة˘ي˘بوروألا ة˘يد˘نألا
قر˘ف˘ل˘ل مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا
ءلدب ةضسمخ مادختضسا ةلضصاومب
لل˘˘خ ةد˘˘حاو˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود تا˘يرا˘ب˘˘م
اذ˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘˘˘˘˘لاو
تاريغتلا ددع عفر متيل ،مضسوملا

ةيامحل ةضسمخل ءلدب ةثلث نم
لودجلا ماحدزا ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ب˘عل˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا

ى˘ل˘ع «ا˘ف˘يو˘ي» ق˘فاوو ا˘˘نورو˘˘ك
لل˘˘خ ة˘˘ضسم˘˘خ˘˘لا تل˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ة˘يد˘نألا تا˘ضسفا˘ن˘م لا˘˘م˘˘كت˘˘ضسا
.طرافلا مضسوملا
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ةلسصلأ تيقأوم

بـــلاط نب تأردـــقب بــــجعم Ôغاف ^
نايتإأ تناسس ‘ هسسفن سضرف ىلع رسصيو يدحتلأ عفري زوبدوب ^

عقوي سسراف
يف تأونسس5

يلاطيإلأ ويزل

ةلهؤوŸا تايفسصتلل Òسضحتلا ‘ Òخأاتلا نم رذح
ةيقيرفإ’ا ةلوطبلل

ةلسسلأ ةركل ينطولأ بختنŸأ بردم دياف
تأÒسضحتلأ فانئتسسأ ‘ عأرسسإلل وعدي

«فاكلا»و «افيفلا»  تادعاسسم نم «فافلا» ةدافتسسا دعب

يرئأز÷أ دا–لأ
ةيلاŸأ تأدعاسسŸأ عزوي

تاطبأرلأ عيمج ىلع

وروأا نويلم5.9ـب تردق ةقفسص يف
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2202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت نم3ـلا ةلوجلا راطإا يف

ةيليوج5 بعلمب يوبابميز ةهجأومل نوهجتي ايقيرفإأ لاطبأأ

«انوروك» ببسسب روهم÷أ روسضح نود بعلي ءاقللأ

ةركسسب دا–ا

ةمداقلا تاعاسسلا ‘ عيقوتلا نع ثيدح

لمح نم بÎقي حلاسص نب
«نابيزلأ ءانبأأ» نأولأأ


