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خوز عاديإا رمأا دييأات
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دأÒتسسلأ صصيلقتل ةليسسو نسسحأأ نأأ زربأأ
يلÙأ جوتنŸأ ةرأزغ نامسض ‘ نمكت

ةيسسايسسلأ ةايحلأ ةقلخأأو ةيطأرقميدلأ خيسسرت
هتنمسضت ام مهأأ ةيداملأ تأريثأاتلأ داعبإأو

ةمعدملأ دأوملأ راعسسأأ يف عافترأ
أرانيد53و03ـب بيلحلأ ةراكسشو

ةيئارششلا ةردقلا
ريزوو ةددهم نطاوملل

40 صص! ةطرو يف ةراجتلا

ةلأدعلأ كلسسب فظوم هنأاب هاياحسض مهوي ناكايلعلأ ةمكحملأ رأرقل اقيبطت ةديدج ةليكسشتب ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو لأومألأ ديدبت ةيسضق يف عباتي

50صص

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘سسا˘˘ئر ح˘˘لا˘˘سصم تعزو
يو˘˘سضع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لأ عور˘˘˘سشم ةدو˘˘˘سسم
ةيسسايسسلأ بأزحألأ ىلع تاباختنÓل
ة˘سسا˘ئر˘لأ تل˘ه˘مأأو ،صسمأأ ةد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ
اهتاحرتقم ميلسستل مايأأ01 بأزحألأ

لجأأ نم ءأربخلأ ةنجل ىلإأ ةبوتكم
.ةدوسسملأ ءأرثإأ

نمألا طشسبو ةÁر÷ا ةحفاكÃ دوه÷ا فيثكتل ةطرششلا تاوق وعدي يشسينول
30 صصةمأدتسسŸأ ةيمنتلأ ززعيو ةحايسسلأ ةيقرت ‘ مهاسسي مئŸÓأ ينمألأ و÷أ Òفوت نإأ لاق

بازحأÓل مايأا01 ةلهم
عورششم ةدوشسم ءارثإل

تاباختنلا نوناق

رئاز÷ا :Êادمح
جاتنإلا ‘ اشضئاف تققح

«انوروك» ةحئاج ‘

40 صص

30 صص

ةئاملاب03ـب لمعلأ صضورع يف صضافخنأو نيلطاعلأ دأدعأاب ةزفق

ةفشص لحتنم طبشض
ىدل ةيروهمجلا ليكو

ياد نيشسح ةمكحم

معدلأ ميدقتل ةدعتسسم رئأزجلأ نأأ دكأأ
يبطلأ لاجملأ يف ايناتيرومل

فششكي ديزوب نب
حيقلتلا ةرششابم دعوم

«انوروك» دشض
30 صص

50صص

رئازجلا يف صشاعتنلا مÓحأاب فشصعت ةلاطبلا حاير
 يرلاو ةيمومعلا لاغششألاو ءانبلا تاعاطق يف ةحاتم لمعلا صصرف:بوبعج^

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيشسمششلا ةقاطلاب نفد

تاطلشسلا تعشضو ،ة˘ل˘ي˘م˘ج ةردا˘ب˘م ي˘ف
تابكم رامشسلا يداو ةيدلب يف ةيلحملا
وه ءا˘ي˘حأ’ا ن˘م دد˘ع ي˘ف ةد˘يد˘ج تا˘يا˘ف˘ن
ي˘ل˘ع ي˘ح ،ح˘شضاو ر˘م˘ع ي˘ح ي˘ف لا˘˘ح˘˘لا

ثي˘ح ،ر˘مو˘شسن ة˘م˘طا˘ف ’’ ي˘˘ح ،ة˘˘جو˘˘خ
عورششملا وهو ،ةيشسمششلا ةقاطلاب لمعت
لمعت ثيح ،ةمشصاعلا يف هعون نم لوأ’ا
سضرأ’ا تحت اهن˘فد د˘ع˘ب ةد˘ير˘ف ة˘ق˘ير˘ط˘ب
،ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘نأا م˘هأ’او
متي نأا ناكشسلا ىنم˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
ىلع اظافح ةي’ولا ءاجرأا لك يف اهميمعت
قيرطلا ديبعتلو ةهج نم طيحملا ةفاظن

لا˘˘˘خدإاو ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ماد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’
ةئيبلا لاجم يف ةثيدحلا تايجولونكتلا

.ىرخأا ةهج نم
«انوروك» ىدحتي لوشستلا

،رهششأا ةع˘ب˘شس ن˘م ر˘ث˘كأا ماد عا˘ط˘ق˘نا د˘ع˘ب
نهتنهم ةشسرامم ىلإا ت’وشستملا تداع
دعب ةريخأ’ا هذه ةدوع عم ،تاراطقلا لخاد
يتلا انوروك ةحئاج ءارج اهطاششن ديمجت
،ملا˘ع˘لا لود رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘شش
ع˘م ن˘ير˘فا˘شسم˘لا ةا˘نا˘ع˘م كلذ˘ب ر˘م˘ت˘شست˘˘ل
ةمراشصلا تاميلعتلا مغرو ،ت’وشستملا
،تاراطقلا ىلإا دوعشصلا نم ء’ؤوه عنمل
  .يدانت نمل ةايح ’ هنأا ’إا

! ةدراو تلامتحلا لك

ل˘ي˘شصا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘شصم تف˘˘ششك
عيرا˘ششم ق˘ئا˘ثو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ تÓ˘كششم
لاغششأا تهتنا ا˘ه˘ن˘م2 ةرخاف ةي˘ن˘كشس ة˘ي˘قر˘ت
،زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط ي˘ف د˘حاوو ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ا˘هزا˘ج˘˘نا
تاقفاوملاب قلعتت تÓكششم نم اهلك يناعت
ةيقرت عورششم بحاشص يناعي امنيب ،ةيرادإ’ا
ةيكلمب قلع˘ت˘ي ي˘ئا˘شضق لا˘كششإا ن˘م ة˘ي˘ن˘كشس
نأا ينعي ام عورششملا اهقوف زجنأا يتلا سضرأ’ا
نأا مغر ،فيقوتلاب ةددهم ةثÓثلا عيراششملا
Óكشش ةينوناقلا طورششلا يفوتشست عيراششملا
نم اهباحشصأا دافتشسا ةثÓثلا يأا اهلك نأا ’إا

اوريشس رابك ني˘لوؤو˘شسم ع˘م ة˘ق˘با˘شس تا˘قÓ˘ع
ر˘مأ’او ،ة˘ي˘شضا˘م تاو˘ن˘شس ي˘˘ف نار˘˘هو ة˘˘ي’و
يأا ذاختا ةلاح يف تاطلشسلا نأا وه انه دكؤوملا
وأا نيرتششملا فورظ يعارتشس ءارجإا وأا رارق
.ةدراو ت’امتح’ا لك  نأا ’إا نيبتتكملا

«ونيمودلاو لواقملا»

ة˘ي’و˘ب ما˘ع˘لا نأا˘ششلا ر˘ي˘ي˘شست ى˘شضو˘ف تغ˘ل˘˘ب
نأا دح ،تاونشس8 ىلإا7 يلاوح لبق  ،ةيادرغ
3 عم ،ونيمودلا بعلي ناك ةي’ولا نم ’واقم
ة˘ما˘قإ’ا ي˘ف ة˘ي’و˘لا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ناك ةثÓثلا نيلوؤوشسملا نم دحاو ،ةيمشسرلا
رهشسي ناك هنكل ،ةعامج ارشضاح رجفلا يلشصي

ةيمشسرلا ة˘ما˘قإ’ا ي˘ف ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘شس ى˘ت˘ح
لواقملا عم «ونيمودلا» بعلي وهو ،ةي’ولل
ةلكششملا  ،نيمهملا ةلودلا يلوؤوشسم نم2و
.ةيشضقم هتابلط لك تناك  لواقملا نأا يه

qarsana@essalamonline.com
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قيقحتلل «ةريبك صسوؤور» ءاعدتشسا
نع ،ماثللا رداشصم تطامأا
نيقباشس نينثا نيريدم نأا

ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع
داشسف اياشضق يف نيعباتم
تاقفشصب قلعتت ،ةر˘ي˘ط˘خ
بعÓ˘تو ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ع˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘ب
ردا˘˘شصم˘˘لا تاذ ر˘˘ي˘˘ششتو
ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘˘لإا
م˘˘˘ت ،ن˘˘˘ي˘˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تارم ةدع امهؤوا˘عد˘ت˘شسا
نم ددع ةقفر قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘˘لا
دا˘˘˘شسف لو˘˘˘ح ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
.رييشست ءوشسو

.. يرئازج كيلخ
لوادت ،عئار نم رثكأا فقوم يف
ىلع ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا داور
سسابلل ،ويديف عطقم ،كوب سسيفلا
ةلمح يف ،يرئاز˘ج˘لا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

كي˘ل˘خ «ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘ت ة˘˘ع˘˘شساو
تا˘˘ي’و ل˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع «ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج
يديلقتلا سسابللا ءايحإ’ رئازجلا
يذلا ،بيرغتلا ةمواقمو ليشصأ’ا
ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘شست ةر˘ها˘ظ ى˘˘ح˘˘شضأا

ن˘يذ˘لا مو˘ي˘˘لا ا˘˘ن˘˘با˘˘ب˘˘شش لو˘˘ق˘˘ع
لكششب برغلا نودلقي اوحبشصأا

  .يبرغلا سسابللا ريطخ

جاوز ةنشس02 دعب دولوم لوأا
ةليم ةي’و هتدهشش ،حرفم ربخ يف

دولوم لوأاب ناجوز قزر سسمأا لوأا
ربخلا ،جاوزلا نم ةنشس02 دعب امهل
ىلع عشساو قاطن ىلع هلوادت مت اذه
ثيح ،يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
عم ةحرفلا داورلا نم ريثكلا كراشش
ا˘نا˘ك ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ’ ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا
عمجاو ،ملحلا اذه قيقحت نارظتني
ي˘نا˘ه˘ت˘لا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

ىلإا ةميركلا ةل˘ئا˘ع˘ل˘ل تا˘كير˘ب˘ت˘لاو
هلل ءاعدلاب كشسمتلاب حشصنلا بناج
.ىغتبم لك قيقحت لجا نم لجو زع

ةيديك ىواكشش
ةي’و يلاو ىقلت
تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م را˘˘˘˘ششب
ذ˘ن˘˘م ىوا˘˘كششلا
ى˘ل˘ع ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا سسأار
عو˘˘شضو˘˘م ن˘˘كل

تارششع
ي˘ت˘لا ىوا˘˘كششلا

ى˘˘˘˘˘لإا تل˘˘˘˘˘˘شصو
ي˘˘˘˘˘˘لاو ناو˘˘˘˘˘˘يد
’ را˘˘˘ششب ة˘˘˘ي’و
بلاطمب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
وأا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
بلاطم
ل˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
نع ةرابع تناك
ةيد˘ي˘ك ىوا˘كشش
سضع˘˘ب ا˘˘˘هرر˘˘˘ح
،اهريغو بعÓت ت’احو راقع حئاشضف اهنأا لوقي ام يف قيقحتلاب بلاطي اهشضعب ،سصاخششأ’ا
؟يلاولا كرحتيشس لهو ؟ىواكششلا باحشصأا قدشص لهف
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هنيششدت ىدل يشسينوأا حشضوأا
يف تيغات ةرئاد نمأا رقم ايمشسر
نم ريخأ’او يناثلا مويلا راطإا

ى˘لإا ،را˘ششب ة˘ي’و ى˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت ةرور˘˘˘شض
ةميرجلا ةح˘فا˘كم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ميلقإاب رارقتشس’او نمأ’ا طشسبو
ةرئاد نأا راب˘ت˘عا˘ب ،سصا˘شصت˘خ’ا
ا˘ي˘حا˘ي˘شس ا˘ع˘قو˘م د˘ع˘ت تي˘˘غا˘˘ت
ة˘حا˘ي˘شس ’ نأا اد˘كؤو˘م ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب
ريفوت بولطملاف اذل ،نمأا نودب
ةمهاشسملل مئÓملا ينمأ’ا وجلا
ةرئادب ةحايشسلا عاطق ةيقرت يف
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو تي˘˘غا˘˘˘ت
.ةقطنملاب ةمادتشسملا

يف يشسينوأا داششأا ةبشسانملابو
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘˘لا هذ˘˘˘ه با˘˘˘ق˘˘˘عأا
راششب ةي’ول نيموي تقرغتشسا
ءاكرششلا نيب مئاق˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
مهنم اميشس ،ةي’ولا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘مأ’ا
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

كÓ˘˘شسأ’او ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو
ايموي نومهاشسي نيذلاو ىرخأ’ا
ةفاك ةحفاكم يف ناديملا يف
راجت’ا ام˘ي˘شس ،مار˘جإ’ا لا˘كششأا
.تاردخملاب

نمأÓل ماعلا ريدملا فرششأاو
ي˘نا˘ث˘لا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةينادي˘م˘لا ه˘ترا˘يز ن˘م ر˘ي˘خأ’او
م˘شسار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،را˘˘ششب ة˘˘ي’و˘˘ل
ة˘˘ي˘˘طر˘˘شش ق˘˘فار˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ششد˘˘˘ت
،ينهم عباط تاذ ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا رو˘شضح˘ب
تاراطإاو ةيركشسعلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا

ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘جو ة˘˘يز˘˘كر˘˘˘م
ةرئاد نما ر˘ق˘م ا˘ه˘ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
فلتخم ىلع علطا نيأا ،تيغات
اذ˘ه ا˘ه˘يو˘ت˘ح˘ي ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘شسقأ’ا
.ينمأ’ا حرشصلا

نمأÓل ماعلا ريدملا ماق امك
قفرم نيششد˘ت˘ب ا˘شضيأا ي˘ن˘طو˘لا
قحلم ،ةطرششلا لزن ،يعامتجا

يذلاو ،تيغات ةرئاد نمأا رقمب
ينهملا لفكتلا راطإا يف جردني
ةطرششلا يفظومب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘˘شسإا ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لا ،ي˘˘طر˘˘˘ششلا
،دعاقتملا يطر˘ششلاو د˘ها˘ج˘م˘لا
يذلا ،دمحأا يتر˘ي˘قوأا مو˘حر˘م˘لا
،0002 سسرام72 خيراتب يفوت

يلاو ةقفر ،يشسينول ماق ثيح
مشسارم سشماه ىلع ،راششب ةي’و
ةلئاع نم دارفأا ميركتب ،نيششدتلا
ي˘تر˘ي˘قوأا مو˘حر˘م˘لا د˘ها˘ج˘م˘˘لا
نابإا هتاي˘ح˘شضت˘ب ا˘نا˘فر˘ع ،د˘م˘حأا

نطولا ريرحت ليبشس يف هتايح

ي˘ف ه˘ما˘ه˘م ءادأا ي˘ف ه˘ي˘˘نا˘˘ف˘˘تو
.ينطولا نمأ’ا فوفشص

watan@essalamonline.com

ةمأدتسسŸأ ةيمنتلأ ززعيو ةحايسسلأ ةيقرت ‘ مهاسسي مئŸÓأ ينمأ’أ و÷أ Òفوت نإأ لاق

نمألا طشسبو ةÁر÷ا ةحفاكÃ دوه÷ا فيثكتل ةطرششلا تاوق وعدي يشسينول

خ.ةميسسن

ةقلعتملأ دوهجلأ فيثكت ةرورسض ىلإأ ةطرسشلأ تأوق ،ينطولأ نمأÓل ماعلأ ريدملأ يسسينول ةفيلخ اعد
ينمأ’أ وجلأ ريفوت نأأ أدكؤوم ،يحايسسلأ طاسشنلأ ةقفأرم عم ،رأرقتسس’أو نمأ’أ طسسبو ةميرجلأ ةحفاكمب

.ةمأدتسسملأ ةيمنتلأ ززعيو ةحايسسلأ عاطق ةيقرت يف مهاسسي مئÓملأ

قفأرم فلتخمل لثمأ’أ لÓغتسس’أ ةرورسض ىلع حلأأ
يلاعلأ ميلعتلأ تاسسسسؤوم

ثحبلاو نيوكتلا تاجرخم نيمثت :نايز نب
ليغششتلا قوشس تابلطتمل اقفو ةعماجلاب

ريزو نايز يقابلا دبع ددشش
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

تاجرخم نيمث˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع
ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
بيجتشسي امب ةيرئازجلا ةعماجلاب
.ليغششتلا قوشس تابلطتمل

ةملكلا لÓخ ريزولا حشضوأاو
ةرشسأ’ا ءاشضعأا مامأا اهاقلأا يتلا
تارشضاحملا ةعا˘ق˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
د˘يد˘ج˘لا ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ق˘ي˘فر ق˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع مو˘˘حر˘˘م˘˘لا
لمعلا ةرايز راطإا يف يحرارب
ة˘ي’و˘ل ه˘تدا˘ق ي˘ت˘˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
ةب˘لا˘ط˘م ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا˘ب ة˘ل˘ششن˘خ
ةحاتملا تاشصشصختلا ع˘ي˘شسو˘ت˘ب
سضورع حتف لÓخ نم ةبلطلل
تاجا˘ي˘ت˘ح’ بي˘ج˘ت˘شست ن˘يو˘كت
ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا

.لمعلا قوشس تاجايتح’و
ر˘ب˘˘كأا» نأا نا˘˘يز ن˘˘ب فا˘˘شضأاو

عاطق اهع˘فر˘ي ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

نيوكت ةطراخ عشضو يه ايلاح
تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
نمز بشسح ة˘ف˘ي˘كم ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
تاذ نو˘كت ه˘ن˘ه˘˘مو ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا

ح˘˘˘م˘˘˘شست ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘فو ىود˘˘˘˘ج
ل˘غ˘شش بشصا˘ن˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
با˘ع˘ي˘ت˘شسا ى˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق نو˘˘كت
ي˘ج˘ير˘خ ن˘م ة˘ل˘ئا˘˘ه˘˘لا داد˘˘عأ’ا
ريزولا حلأاو .«ايونشس تاعماجلا

دنع اها˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘كلا لÓ˘خ
ة˘يز˘كر˘م ة˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘ل ه˘˘ن˘˘ي˘˘ششد˘˘ت
5 زاجنإ’ سساشسأ’ا رجح هعشضوو
ةعماجب يملعلا ثح˘ب˘ل˘ل ر˘با˘خ˘م
ىلع ةماحلا ةيدلبب رورغل سسابع
ل˘˘ث˘˘مأ’ا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا ةرور˘˘شض
تا˘شسشسؤو˘م ق˘فار˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ا˘˘شصو˘˘شصخو ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
دكأا يت˘لا «ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا

ءاشضفل اهل˘يو˘ح˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع
سسيياقم˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘شسي ن˘م˘قر˘م»
ةيتابتكملا ريياع˘م˘لاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
اه˘ل˘يو˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘شصع˘لا
ي˘م˘ل˘ع˘لا ط˘ي˘ششن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ءا˘˘شضف˘˘ل
ة˘˘ما˘˘قإاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لاو
.ىربكلا تارهاظتلاو تايدتنملا

هتنياعم لÓخ ريزولا ىدشسأاو
د˘ع˘ق˘˘م ف’آا4 زا˘˘ج˘˘نإا ة˘˘ششرو˘˘ل
يعماج˘لا بط˘ق˘لا˘ب ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
قيفر قحلا دبع موحرملا ديدجلا
ةرور˘شضب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ي˘˘حرار˘˘ب
متي ىتح زاجنإ’ا ةريتو عيرشست
ةبلطلا فر˘شصت تح˘ت م˘ه˘ع˘شضو
مقاوطلاو نييعماجلا ةذتاشسأ’او
ىنشستيل ةيجوغاد˘ي˘ب˘لاو ة˘يرادإ’ا
فورظ يف مهتابجاو ميدقت مهل
ةعماجلاب ءاقتر’ا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شست
.لشضفأ’ا وحن ةيرئازجلا

هنيششدت دنع نايز نب فششكو
ف’آا4 ديدجلا يعماجلا بطقلل
نيع قيرطب ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م
نأاب ةي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ءا˘شضي˘ب˘لا
ح˘ت˘ف˘ب تما˘ق ة˘يرازو˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد»
ي˘ف ىر˘ب˘ك روا˘˘ح˘˘مو تا˘˘ششرو
ىلع حاتف˘ن’او ة˘ن˘م˘قر˘لا لا˘ج˘م
لÓ˘خ ن˘م ي˘لود˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
نع ميلعتلا طمن ىلع دامتع’ا
ع˘˘شضو˘˘لا ه˘˘شضر˘˘ف يذ˘˘لاو د˘˘ع˘˘ب
هتفرع يذلا يئانثتشس’ا يحشصلا
«انوروك سسوريف ببشسب دÓبلا

لوأ’» ‐هبشسح‐ سسركيشس يذلاو
دحأاك ينوناق سصن بجومب ةرم
تاراشسملا يف ةيميلعتلا طامنأ’ا
.«بلاطلل ةينيوكتلا

ر.نوراه

ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تعزو
عور˘ششم ةدو˘شسم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاباختنÓل يوشضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا

ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا باز˘˘حأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تل˘˘ه˘˘مأاو ،سسمأا ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
مايأا01 باز˘˘حأ’ا ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘˘لا
ىلإا ةبوتكم اهتاحرتقم ميلشستل
ءار˘ثإا ل˘جأا ن˘م ءار˘ب˘خ˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل
ةدوشسملا تن˘م˘شضتو.ةدوشسملا
بازحأ’ا ىلع اهعيزوت مت يتلا
ىلع افيفط Óيدع˘ت ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ثي˘˘ح ،ة˘˘بر˘˘˘شسم˘˘˘لا ةدو˘˘˘شسم˘˘˘لا
ثل˘˘˘˘ث نو˘˘˘˘كي نأا تطر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ششا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

يبعششلا سسلج˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’
ىوتشسم وذ لقأ’ا ىلع ينطولا

نأا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘˘تو .ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةدوشسم˘لا تد˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يبشسنلا عارتق’ا ماظن تراتخا

نود ةحوت˘ف˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع
عور˘˘˘ششم˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘˘يو .جز˘˘˘˘م
يوشضعلا نوناق˘ل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
لد˘ع˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
خ˘˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘ت ى˘˘˘لإا م˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةاي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأاو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

رح رايتخا نام˘شضو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
،يدا˘م ر˘ي˘ثأا˘ت ل˘ك ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب

ةدو˘شسم ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شضت ا˘˘م بشسح
يتلا ةقيثولا ريششتو .عورششملا
ةفلكملا ةينطولا ةنجللا اهتدعأا
نوناقلا ةعجارم عورششم دادعإاب
ةشسائرب تاباخت˘نÓ˘ل يو˘شضع˘لا
،ىلوأ’ا اهتدام يف ،ةبارعل دمحأا
نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا فاد˘˘˘˘هأا م˘˘˘˘هأا ى˘˘˘˘لإا
ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو يو˘˘شضع˘˘لا
ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ئدا˘ب˘م˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت»
ماظن˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا د˘عاو˘ق˘لاو
ئدا˘ب˘م˘لا د˘ي˘شسج˘ت ،ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
زايحنا مدعو دايحو ةيلÓقتشساب
ر˘ي˘ي˘شست˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ديشسجتو تاباخ˘ت˘ن’ا ة˘ب˘قار˘مو
لوادتلاو ةيطارقميدلا خيشسرتو
ةايح˘لا ة˘ق˘ل˘خأاو ة˘ط˘ل˘شسلا ى˘ل˘ع
ةكرا˘ششم نا˘م˘شضو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
يندملا عمتجملاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ي˘ف ةأار˘م˘لاو با˘ب˘ششلا ا˘م˘ي˘˘شس’
نا˘م˘شضو ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شسلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ريثأات لك نع ديعب رح رايتخا

.«يدام
خ.ةميسسن

ىمسسم Òغ لجأأ ¤إأ ةلولسشم دود◊أ طاقنو ئنأوŸأ

مويلا نم ءادتبا حوتفم بارشضإا ‘ صشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأا

داعبإأو ةيسسايسسلأ ةايحلأ ةقلخأأو ةيطأرقميدلأ خيسسرت
هتنمسضت ام مهأأ ةيداملأ تأريثأاتلأ

ةدوشسم ءارثإل بازحأÓل مايأا01 ةلهم
تاباختنلا نوناق عورششم

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترر˘˘ق
،ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘˘ل
حو˘ت˘ف˘م بار˘˘شضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
اجاجتحا ءاعبرأ’ا مويلا نم ءادتبا

بلا˘ط˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ى˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا

دعب هذاختا مت رارقلا نأا  ةدكؤوم
تاروا˘˘˘ششم˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘شس
يف تأات مل يتلا تاشضوافملاو
ة˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شص
ة˘با˘قر˘لا ناو˘عأ’ ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او
.سشغلا عمقو

ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘كأا
ةخشسن ىلع «مÓشسلا» تلشصحت
تل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت ةرازو˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
دحل هب تماق ام نأاو ،مهبلاطم
ىقرت ’ تاءارجإا درجم وه نآ’ا
بلطم˘ل و˘لو ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت نو˘كت نأا

رمذتو بشضغ سصاشصتم’ ،دحاو
ترر˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ىلإا حوتفم بارشضإا يف لوخدلا

،ةعوفرملا بلاطملا ةيب˘ل˘ت ة˘يا˘غ
لمع˘ي˘شس بار˘شضإ’ا نا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
تايششتفمو ئناو˘م˘لا ل˘شش ى˘ل˘ع
ام ىمشسم ريغ لجا ىلإا دودحلا
داشصتقÓ˘ل ىر˘خأا ة˘بر˘شض ي˘ن˘ع˘ي
ىلإا هيف جاتحي تقو يف ينطولا
.معدلا

ة˘يو˘شضن˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تنا˘˘كو
لامعلل ماعلا داحت’ا ءاول تحت
نأاو ا˘ه˘ل ق˘ب˘شس د˘ق ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةين˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا ع˘م تشضوا˘ف˘ت
ةي˘عا˘م˘ت˘جا بلا˘ط˘م سصو˘شصخ˘ب
اهنأا ريغ ،ةباقرلا ناوعأ’ ةينهمو
‐ةباقنلا نايب بشسح‐  بجتشست مل
ام ةشصاخ ،بلطم يأ’ نآ’ا دحل
ل˘يد˘ع˘ت ،بل˘ط˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘˘ع˘˘ت
سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
ف˘ي˘ظو˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘شسم
موشسرملا ليدعت اذكو ،يمومعلا
نمشضتملا502‐11 يذيفن˘ت˘لا
كÓ˘شسأÓ˘ل ي˘شضيو˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
وأا ةراجتلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘شصا˘خ˘لا

تادا˘˘يز ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م
يأا نود ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
.تاقوعم

تب˘لا˘ط د˘ق ،ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تنا˘˘كو
تاداريإا ن˘م ة˘ب˘شسن سصي˘شصخ˘ت˘ب
ل˘˘ج˘˘شسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
ل˘ما˘ع˘لا م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ةشصاخ اهليشصحت يف يشساشسأ’ا

سسم˘˘ي ’ حر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأاو
ازفاح ربت˘ع˘يو ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب
امك ،لمعلا ةفعاشضمل فظوملل
ة˘˘شصخر ح˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع او˘˘˘ح˘˘˘لأا
افظوم2691 ةيقرتل ةيئانثتشسا
تقاف ا˘ق˘با˘شس ةرازو˘لا م˘ه˘ت˘شصحأا

تلشصوو تاونشس رششعلا مهتربخ
نود ةنشس82 ت’احلا سضعب يف
تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت˘˘ي نأا
لومعملا نيناوقلا سضعب ليدعتب
ةقبطملا ةيراجتلا ةباقرلا يف اهب

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيا˘م˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
يذلاو سشغلا عمقو كلهتشسملا

ليخادملا قودنشص معد هنأاشش نم
حنم ىلع نيرشصم ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا

ةيقر˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لا˘م بشصا˘ن˘م
ىلع اولشصحت نيذلا نيفظوملا
ينهملا مهراشسم لÓخ تاداهشش
ي˘قا˘ب ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
ة˘ه˘ج ن˘م.ىرخأ’ا تاعا˘ط˘ق˘لا
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بر˘غ˘ت˘˘شسا ،ىر˘˘خأا
«ديفوكلا» ةحن˘م ن˘م م˘ه˘ئا˘شصقإا
با˘ب˘شسأ’ ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا

نم مغرلا ى˘ل˘ع اذ˘هو ة˘لو˘ه˘ج˘م
اهولذب يتلا ةريبكلا تادوهجلا

ثي˘ح ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ
يف اودجاوت املاط ’ مهنأا اودكأا
ر˘ج˘ح˘لا تقو ا˘م˘˘ي˘˘شس ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لا ف˘˘قو˘˘ل ي˘˘ح˘˘شصلا

مهشسفنأا ن˘ي˘شضر˘ع˘م ،را˘كت˘ح’او
ى˘˘لإا ء’ؤو˘˘ه را˘˘ششأاو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل

ةلشصحملا غلابملا بشص ةرورشض
فرط نم ةررحملا رشضاحملا نم
با˘شسح˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ناو˘˘عأا
832‐60 نوناقلا قفو سصاخلا
قود˘˘ن˘˘شص ءا˘˘ششنإا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ناك نأا دعب ةيليمكتلا ليخادملا
لظ يف اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسي عا˘ط˘ق˘لا
ةراششإÓل.ةيلاملا ةرازو ليشصحت
نايب بشسح‐ ةباقرلا ناوعأا ناف
ل˘ظ ي˘ف نو˘ششي˘ع˘˘ي ‐ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةبعشص ةينهمو ةيعامتجا عاشضوأا
سشي˘ع˘لا تا˘ي˘شسا˘شسأا با˘ي˘˘غ ي˘˘ف
مهل˘ها˘ك ى˘ح˘شضأا ثي˘ح ،م˘ير˘كلا

يف اميشس ’ تامازتل’اب Óقثم
نور˘ب˘ت˘ع˘يو ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘˘شسلا
نع كلهت˘شسم˘ل˘ل لوأ’ا ي˘ما˘ح˘لا

ع˘نا˘شصم˘لا ل˘ك ة˘ب˘قار˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
ةبقارمو ئناوملاو نيدروتشسملاو
وأا كÓهت˘شسÓ˘ل ةز˘ها˘ج˘لا داو˘م˘لا
لاشسرإا قيرط نع ةيلوأ’ا داوملا

ةبقارمل ةدوجلا رباخ˘م˘ل تا˘ن˘ي˘ع
ه˘˘˘لو˘˘˘شصو ل˘˘˘ب˘˘˘ق جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
كلذ ى˘لإا ف˘شضأا ،كل˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ف˘ث˘كم˘لاو ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ناو˘˘˘عأÓ˘˘˘ل
سصقن نم م˘غر˘لا˘ب م˘ه˘تا˘طا˘ششنو
نولقنتي ثيح ،داتعلاو لئاشسولا

ءادأ’ ة˘شصا˘خ˘لا م˘ه˘لاو˘مأا˘ب ا˘ب˘لا˘غ
.ةيباقرلا مهماهم

 ز.سسواط

ةدعتسسم رئأزجلأ نأأ دكأأ
ايناتيرومل معدلأ ميدقتل

يبطلأ لاجملأ يف

فششكي ديزوب نب
حيقلتلا ةرششابم دعوم
«انوروك» دشض

ديزوب نب نامحرلأ دبع دكأأ
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو
هنأأ ،تايفسشتسسملأ حÓسصإأو
ةيلمع يف عورسشلأ متيسس
-ديفوك سسوريف دسض حيقلتلأ

،يراجلأ يفناج لÓخ91
سسيئر تايسصوتل اقفو
ديجملأ دبع ةيروهمجلأ

انمامأأ لأزي ’» Óئاق ،نوبت
فاسضأأ.«تقولأ نم ديزملأ

ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو
لÓخ تايفسشتسسملأ حÓسصإأو
ةثعبلل سسمأأ هلابقتسسأ
ىلإأ ةدفوملأ ةيبطلأ

تمدق يتلأو ايناتيروم
نيباسصملل ةيبط  تامدخ

يف ةسصاخ ،انوروك سسوريفب
نأأ ،ريدختلأو سشاعنإ’أ لاجم
ةيرئأزجلأ تاطلسسلأ

نم ديزملأ لذبل ةدعتسسم
نوعلأ ميدقتل تأدوهجملأ
لاجملأ يف ايناتيرومل
راظتنأ يف كلذو يحسصلأ

يف نواعت تايقافتأ عيقوت
دلبلأ أذه عم لاجملأ
هحايترأ نع أربعم ،قيقسشلأ
أذه اهلذب يتلأ تأدوهجملل
ةدناسسمل باسشلأ قيرفلأ

،نييناتيروملأ مهئÓمز
يتلأ ةردابملأ نأأ افيسضم
أذه لÓخ رئأزجلأ اهب تماق
زيمت يذلأ يحسصلأ فرظلأ

انوروك سسوريف يسشفتب
نم ابيحرتو اناسسحتسسأ تيقل

ةيناتيروملأ تاطلسسلأ فرط
بسسح ىسضرملأ أذكو
ةثعبلأ ءاسضعأأ تأديكأات
ىلإأ تلقنت يتلأ ةيبطلأ
رهسش ةيأدب عم طسشكأون

قفأر دقو ،يراجلأ يفناج
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو
يف تايفسشتسسملأ حÓسصإأو
ةثعبلأ رهسشلأ أذه نم عبأرلأ
تامدخ تمدق يتلأ ةيبطلأ

تايفسشتسسم ةعبسسب
. ةيناتيروم

ز.سسواط



لÓخ سسمأا بوبعج راششأا
ى˘˘ل˘˘ع عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ة˘˘˘شسل˘˘˘ج
نأا ىلإا ،ةمأ’ا سسلجم ىوتشسم
تز˘˘كر˘˘ت ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا سضور˘˘˘ع
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘شسا˘شسأا

يرلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’او
امك ،تامد˘خ˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلاو
ددع يف عا˘ف˘ترا ل˘ي˘ج˘شست م˘ت
ةيدرفلا ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا تا˘عاز˘ن˘لا

فا˘˘˘شضأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
عا˘ط˘ق ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا
تا˘ب˘ي˘شصن˘ت دد˘ع نأا ،ل˘م˘˘ع˘˘لا

يه تشضفخنا لمعلا يبلاط
ىلإا0202 ي˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘خأ’ا

113.533 لباقم126.032
13 عجارتب يأا ،9102 ةنشس
.ةئاملاب

ةيلمع نأا ،بوبعج فششكو
000.563 تل˘˘م˘˘شش جا˘˘˘مدإ’ا
م˘ه˘جا˘مدإا ارر˘ق˘م نا˘˘ك ا˘˘با˘˘شش
دامت˘عا˘ب تاو˘ن˘شس3 لÓ˘˘˘˘خ
م˘ت˘ي م˘لو ،ة˘ي˘مد˘˘قأ’ا را˘˘ي˘˘ع˘˘م
باشش609.53 ىوشس جامدإا
،0202 ربمشسيد13 ةياغ ىلإا

فيشضي ،ةئاملاب42 ةدايزب يأا
عو˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘شصي˘˘ل ،ر˘˘يزو˘˘˘لا
اهدادعت ردقملا ىلوأ’ا ةعفدلا

نم ةئا˘م˘لا˘ب9و436.941
نيينعمل˘ل ي˘ل˘كلا عو˘م˘ج˘م˘لا
ح˘شضوأاو ،جا˘مدإ’ا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
عجري جامدإ’ا رخأات نأا ،ريزولا
بشصا˘ن˘م˘لا ر˘ير˘ح˘ت مد˘ع ى˘لإا
عبششت ىلإا ةفاشضإ’اب ةرفوتملا

.تارادإ’او تائيهلا سضعب
تايرح˘لا سصو˘شصخ˘ب ا˘مأا

تاباقنلا ددع نإا لاقف ةيباقنلا
ةباقن84 اهنم ةباقن041 غلب

لامعلل29و لم˘ع˘لا با˘برأ’
مت31 ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ءار˘˘جأ’ا
زيزعتلو .0202 يف اهليجشست
رم˘ث˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا راو˘ح˘لا
عور˘ششم˘ب ه˘ح˘لا˘شصم تردا˘˘ب

ل˘يد˘ع˘ت˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت ي˘نو˘˘نا˘˘ق
يباقنلا قحلا ةشسرامم نوناق
ةي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘ير˘ح˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل
ءار˘˘جإا تي˘˘ب˘˘ث˘˘تو ح˘˘ي˘˘شضو˘˘تو
تايلاردفنوكلا ،تا˘ي˘لارد˘ف˘لا

عور˘ف˘لا ن˘ي˘˘ب تا˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’او
،ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لاو
.ريزولا حيشضوت بشسحب

ثدحلا4 9392ددعلأ ^2441  ةيناثلأ ىدامج7ـل قفأوملأ1202 يفناج02ءاعبرألأ

watan@essalamonline.com

ةئاملاب03ـب لمعلأ صضورع يف صضافخنأو نيلطاعلأ دأدعأاب ةزفق

رئازجلا يف صشاعتنلا مÓحأاب فشصعت ةلاطبلا حاير
 يرلاو ةيمومعلا لاغششألاو ءانبلا تاعاطق يف ةحاتم لمعلا صصرف :بوبعج

ز.صسواط

ريغ لكسشب تديأزت ةلاطبلأ تلدعم نإأ ،بوبعج يمسشاهلأ ،يعامتجلأ نامسضلأو ليغسشتلأو لمعلأ ريزو لاق
اسضافخنأ ةلجسسم ،0202 ةنسس فلأأ603 ىلإأ9102 ةنسس فلأأ734 نم صضفخنأ لمعلأ صضورع ددع نأأ افسشاك ،قوبسسم

.ةئاملاب03ـب ردق

 :«فيدورقأ» عمÛ ماعلأ ريدŸأ صسيئرلأ

يئاذغلا نمألا ناهر بشسكل ىعشسن
ريدشصتلا وحن هجوتلاو

صضعب نع ءابرهكلأ عطق ترسشاب ةكرسشلأ
ريتأوفلأ عفد نع نيفلختملأ

اهنئابز قتاع ىلع «زاغلنوشس» نويد رانيد رايلم061

ةيوعوتو ةيهيجوت ةيئاقو تأءأرجإأ ةعوم‹ لمسشي

اشصاخ ايحشص لوكوتورب عشضت «صسكافاشص»
صضراعŸا طاششن ةدوعل اÒشض–

سسي˘ئر˘لا قرز˘ل م˘ي˘هار˘بإا د˘كأا
ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
عمجملا نأا ،ةيئاذغلا تاعانشصلا
ةشصاخ ةيجتارتشسإا ىلع دمتعي
نمأ’ا ناهر بشسك ىلإا فدهت
سصي˘ل˘ق˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
ىلإا هجوتلاو داريتشس’ا ةروتاف
قاو˘˘˘شسأ’ا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لا
ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
.طشسوتملا

عمجمل ماعلا ريدملا فششك
ه˘ل ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف «ف˘˘يدور˘˘قا»
02 ي˘ط˘غ˘ي ع˘م˘ج˘م˘لا نأا ،سسمأا
يف ةينطولا قوشسلا نم ةئاملاب
ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لاو د˘˘ي˘˘م˘˘شسلا جا˘˘˘ت˘˘˘نإا

ةئاملاب08 نأا ادكؤوم ،نئاجعلاو
ىلع زكتري عمجملا طاششن نم
كÓهتشس’ا ةعشساولا داوملا هذه
نمأ’ا ناهر بشسكل ةوطخ يف
ىلع ثدحتملا دكأاو ،يئاذغلا

ينÓقعلا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ةرور˘شض
ةيكرحلا يف ماهشسإ’ا لجا نم
نا˘˘هر بشسكو ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
هذه نأا افيشضم ،يئاذغلا نمأ’ا
عفر اهنأاشش نم ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘شضلا
ىلع زيكرتلا اذكو ،ةيمومعلا
ةنايشصو ليهأات ةداعإاو نيوكتلا

لقأاب ةفقوتملا جاتنإ’ا لئاشسو
دراوملا يف رامثتشس’او ةفلكت
ديششرتو ىلثم ةقيرطب ةيرششبلا
ى˘ل˘ع ة˘ن˘هار˘م˘لاو ،تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا
يعانشصلا لما˘كت˘لاو ة˘ن˘م˘قر˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘كار˘˘˘ششلا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

.تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘تو ة˘شصا˘خ˘لاو
ذ˘ن˘مو ه˘˘نا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘قو

عمج˘م˘لا سسأار ى˘ل˘ع ه˘ب˘ي˘شصن˘ت
،طراف˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش لÓ˘خ
ةيجيتارتشسإا قي˘ب˘ط˘ت ي˘ف عر˘شش
يف ةلثمتملا ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ثعب ةداعإاو تاطاششنلا عيونت
افيشضم ،«ةفقوتم˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
زوحي يعان˘شصلا ع˘م˘ج˘م˘لا» نأا

نم رثكأا جتنت ةنحطم44 ىلع
نم ايونشس راط˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م71
راطنق نويلم41و ديمشسلا ةدام
فلأا007و ة˘ن˘ير˘ف˘لا ةدا˘م ن˘م
ةقاط نأاو ،نئاجعلا نم راطنق
81و71 نيب حوارتت نيزختلا

عمجملا نعو  .راطنق نويلم
ن˘م ةادأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نا قرز˘ل دا˘˘فأا
،ناتمهم هيدلو ،ةلودلا تاودأا
جئاتن قيقحت يف لثمتت ىلوأ’ا
ميظنت يف ةيناثلاو ،ةيداشصتقا
،ر˘خ˘شس ع˘م˘ج˘م˘لا نأاو ،قو˘˘شسلا

سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
،ةيجاتنإ’ا هتاردق لك ،انوروك
نم عيزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ط˘ب˘شضو
ةين˘طو˘لا قو˘شسلا ن˘يو˘م˘ت ل˘جأا
زكارم حتفو ،ةيشساشسأ’ا داوملاب
ةرازو عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘فا˘شضإا
ةيند˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلاو ةرا˘ج˘ت˘لا

ر˘˘ي˘˘خ˘˘شست ع˘˘م ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘˘لاو
قطانم ةيطغتل ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو
اذهو ةلوزعملا قطانملاو لظلا
تاءار˘˘جإ’ا مار˘˘ت˘˘حا را˘˘طإا ي˘˘ف
ةرازو ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا
.تايفششتشسملا

 ز.صسواط

سصار˘خ˘˘لو˘˘ب ر˘˘ها˘˘شش ف˘˘ششك
ةكر˘ششل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
ر˘ي˘تاو˘˘ف نو˘˘يد نأا ،زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
.رانيد رايلم061 تغلب نئابزلا

ي˘˘ف سصار˘˘خ˘˘˘لو˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
نأا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘شص ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
ءابرهكلا عطق ترششاب ةكرششلا

نئابزلاو تاشسشسؤوملا سضعب نع
،ريتاوفلا عفد ن˘ع ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا
نم مهريتاوف عفدل نئابزلا ايعاد
ن˘˘م ة˘˘كر˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘كم˘˘˘ت ل˘˘˘جأا

.ةجمربملا اهعيراششم ةلشصاوم
هح˘لا˘شصم نأا سصار˘خ˘لو˘ب د˘كأاو
نم ةئا˘م˘لا˘ب06 ط˘˘˘بر تم˘˘˘تأا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تار˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
0062 لداعي ام يأا ءابرهكلاب
تحشضوأا ،اهتهج نم.ةرمثتشسم
ةلثمم ي˘قورز ءار˘هز˘لا ة˘م˘طا˘ف
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ب لا˘˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ
نو˘يد نأا˘ب ،ار˘خؤو˘م زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
ةنشسلا ةياه˘ن تغ˘ل˘ب ة˘شسشسؤو˘م˘لا

35 اهنيب نم ،رانيد رايلم061
74و ،سصاو˘خ˘لا ىد˘ل ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
،تارادإ’اب ةشصاخ نويد ةئاملاب
نم لك نع رايتلا عطقب ةدعوتم
4 ن˘م ر˘ث˘كأا ع˘فد ن˘ع ف˘ل˘خ˘ت˘˘ي
. ريتاوف

خ.ةميسسن

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا تد˘˘كأا
سضرا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ا˘ه˘نأا ،«سسكفا˘شص» ر˘يد˘شصت˘˘لاو
ةدو˘ع˘ل ر˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ىلع ة˘يدا˘شصت˘ق’ا تا˘طا˘ششن˘لا

،سضرا˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘شصق ىو˘˘ت˘˘شسم
ا˘ي˘ح˘شص ’و˘كو˘تور˘ب تر˘˘شضح
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘م˘˘ششي ا˘˘شصا˘˘˘خ
ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تاءار˘˘جإا

نم هتا˘عار˘م ي˘غ˘ب˘ن˘ي ة˘ي˘عو˘تو
ا˘ه˘ئا˘كر˘˘ششو ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع فر˘˘ط
ل˘خاد راوز˘˘لاو ن˘˘ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘لاو
ر˘بو˘ن˘شصلا˘ب سضرا˘ع˘م˘لا ر˘˘شصق

ة˘كر˘ششلا تح˘شضوأاو.يرحبلا
«مÓشسلا» تعلطا اهل نايب يف
نأا ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘شسن ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يذ˘لا ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا
هيلع تقفاوو هريشضحتب تماق
ةيملعلا ةنجللاو ةحشصلا ةرازو
ديفوك ءابو ةعبا˘ت˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

عقوملا ىلع هرششن مت دق ،91
نكميو ةكر˘ششل˘ل ي˘نور˘ت˘كل’ا
لبق نيينعملا فرط نم هليمحت
.ةكرششلا طاششن ءدب

 ز.صسواط

رلود نويلم008 فلكي ةيسسمسشلأ ةقاطلل ةطحم زاجنإأ نأأ دكأأ

يثÓثلا اذه ةياهن ةددجتملا تاقاطلا عيزوتو جاتنإل ةشسشسؤوم ءاششنإا وحن :روتيشش

يلÙأ جوتنŸأ ةرأزغ نامسض ‘ نمكت دأÒتسسلأ صصيلقتل ةليسسو نسسحأأ نأأ زربأأ

«انوروك» ةحئاج ‘ جاتنإلا ‘ اشضئاف تققح رئاز÷ا :Êادمح

مويلأ راعسسألأ صضورع ميدقتل يئاهنلأ دعوملأ ددح

حمقلا نم نط فلأا05 ءارششل ةشصقانم حرطي بوبحلا ناويد

روتيشش نيدلا سسمشش نلعأا
يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ر˘˘يزو
ه˘نأا ،ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
يثÓث˘لا ة˘يا˘ه˘ن لÓ˘خ م˘ت˘ي˘شس
ءاششنإا1202 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م لوأ’ا

ع˘˘يزو˘˘تو جا˘˘ت˘˘نإ’ ة˘˘شسشسؤو˘˘م
اريششم ،ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
ةهي˘ب˘شش ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه نأا ى˘لإا
.«زاغلنوشس» ةشسشسؤومب

هلوزن دنع ،روتيشش حشضوأا
بعششلا ةديرج ىدتنمب افيشض
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ششنإا نأا
ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب نو˘˘كي˘˘˘شس
يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا ي˘ترازو

،ةقاطلاو ةددجتملا تاقاطلاو
تاقاط˘لا ة˘شسشسؤو˘م نأا ازر˘ب˘م
اهشسفنب ىلوت˘ت˘شس ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
ى˘ل˘ع تا˘شصقا˘˘ن˘˘م˘˘لا قÓ˘˘طإا

تا˘˘˘˘ي’و ر˘˘˘˘ششع ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ةد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م
ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘˘شضه˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
نيأا ة˘يوار˘ح˘شصلا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
.ةريبك ةيشسمشش ةقاط رفوتت
ةط˘ح˘م زا˘ج˘نإا نأا ى˘لإا تف˘لو
فلكي دق ةيشسمششلا ةقاطلل
نويلم008 هرد˘ق ا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
ن˘م ن˘˘كم˘˘ي˘˘شس ه˘˘ن˘˘كل ر’ود
نويلم002 ةي˘م˘ك دا˘شصت˘قا

زا˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘م بع˘˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘˘م
رئازجلا نأا افيشضم ،يعيبطلا
اذه قيقحت لجأا نم ىعشست
تاكارشش قلخ ىلإا ىغ˘ت˘ب˘م˘لا

ي˘ت˘لا لود˘لا ع˘م ح˘بار‐ح˘˘بار
لاجملا اذه يف ريبك عاب اهل

 .ايناملأاو نيشصلا رارغ ىلع
عارشسإ’ا ىلإا روتيشش اعدو

يو˘قا˘˘ط جذو˘˘م˘˘ن ق˘˘ل˘˘خ ي˘˘ف
ىلإا اعيرشس لاقتن’اب حمشسي
جورخلاو ةددجتملا تاقاطلا

 .تاقورحملا ىلإا ةيعبتلا نم
  يمولد Ëرم

ينادم˘ح د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع دا˘فأا
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
ايجاتنإا اشضئاف تققح رئازجلا نأا

،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شسو ن˘˘˘شسحأا نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م
يف نمكت داريتشس’ا سصيلقتل

جو˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ةراز˘˘˘غ نا˘˘˘م˘˘˘شض
فاشضأاو.يلح˘م˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
ىلإا سسمأا هترايز لÓخ ريزولا

ريغ نم هنأا ،ىلفدلا نيع ةي’و
عم لثملا˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا ق˘ط˘ن˘م˘لا

رمثتشسمو تارايلملا رم˘ث˘ت˘شسم
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،د˘حاو را˘ت˘كه ي˘ف
ةئاملاب04 يبلي رمثتشسم كانه
ةدام يف رئازجلا تاجايتحا نم
ح˘˘˘شضوأاو .ةرذ˘˘˘لاو ا˘˘˘جو˘˘˘شصلا

ن˘˘˘م بل˘˘˘ط ه˘˘˘نأا ي˘˘˘˘ناد˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ةر˘ششا˘ب˘م ع˘فد˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ةيعانشصلا مطامطلا ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل
.ىر˘خأا ح˘ن˘م يأا˘ب ه˘ط˘بر نود˘ب
نع لوأ’ا لوؤوشسملا سضفتناو
د˘˘˘˘شض ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق

يتلا ةيطارقوريبلا تاشسرامملا
ةرادإ’ا ي˘ف ةرذ˘˘ج˘˘ت˘˘م لاز˘˘ت ’
تاءار˘˘جإ’ا م˘˘غر ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

هذه عفرل ةذخ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
ع˘فر نأا ى˘ل˘ع دد˘ششو .دو˘ي˘˘ق˘˘لا
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

ةلودلا يعاشسمو ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
سصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘تو جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ع˘˘˘فر˘˘˘ل
ى˘ق˘ب˘ت نأا بج˘ي ’ تاردا˘˘شصلا
.طقف تاراعشش

ـه.دأوج

ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا دد˘˘˘ح
ن˘˘ح˘˘ششلا ةر˘˘ت˘˘ف بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ن˘ي˘ي˘شسي˘ئر˘لا ن˘يدرو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ح˘م˘ق˘لا ءار˘ششل ه˘ت˘شصقا˘ن˘م
 .يرفيف82 ىلإا42 نم ةرتفلا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘ق˘˘نو
ىرج اذإا هنإاف ،سسمأا نييبوروأا

وأا ةيبونجلا اكيرمأا نم ديروتلا
نوكيشس نحششلا نإاف ،ايلارتشسأا
.يرفيف51و1 نيب ةرتفلا يف
ة˘ي˘م˘ك ة˘شصقا˘˘ن˘˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘تو
نأا ’إا ،ن˘˘˘ط ف˘˘˘لأا05 ةي˘م˘شسا
ةيمك يرتششت ام ةداع رئازجلا
ةيمكلا نم اهتاشصقانم يف ربكأا

بشسح ة˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘شس’ا
دعوم˘لا دد˘حو .ه˘تاذ رد˘شصم˘لا
سضور˘ع م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
نأا بجي اميف ،مويلا راعشسأ’ا
ى˘ت˘ح ة˘يرا˘شس سضور˘ع˘لا ل˘ظ˘ت
 .دغ موي

  يمولد Ëرم

دأوملأ راعسسأأ يف عافترأ
بيلحلأ ةراكسشو ةمعدملأ

أرانيد53و03ـب

ةيئارششلا ةردقلا
ةددهم نطاوملل
ةراجتلا ريزوو
! ةطرو يف
بئانلأ يرب ميكح هجو
ينطولأ يبعسشلأ صسلجملاب

لأؤوسس ،ةنتاب ةيلو نع
ريزو قيزر لامك ىلإأ ايباتك
هلÓخ نم وكسشي ،ةراجتلأ
راعسسأأ يف ريبكلأ عافترلأ
ررسضتو ةيئأذغلأ دأوملأ

 .نينطأوملأ بويج
هلأؤوسس يف يرب لاقو
تررسضت دقل» يباتكلأ

نم نييرئأزجلأ بويج
راعسسأل ريبكلأ عافترلأ
دأوملأ راعسسأأ تدهسشو ،علسسلأ
ريغو ةمعدملأ ةيئأذغلأ
يف أريبك اعافترأ ةمعدملأ
رثأ امم ةريخألأ ةرتفلأ

ةيئأرسشلأ ةردقلأ ىلع
 .ةيرئأزجلأ تÓئاعلل
صضعب راعسسأأ بئانلأ ركذو
يداعلأ ربخلأ اهنم ،علسسلأ
هرعسس عفترأ يذلأ معدملأ

،ريناند01 ىلإأ جد5.7 نم
معدملأ بيلحلأ صسيكو
جد52 نم هرعسس عفترأ يذلأ
راسشأأ امك ،جد53و جد03 ىلإأ
راعسسأأ عافترأ ىلإأ بئانلأ
،نيمعدملأ تيزلأو ركسسلأ

لثم ةفاجلأ بوبحلأ لكو
ءايلوسصفلأ ،صسدعلأ

ةنابلجلأو زرألأ ،صصمحلأو
بئانلأ لأاسسو .اهريغو ..
نع قيزر ريزولأ يرب
مزتعي يتلأ تأءأرجإلأ

نم اهذاختأ ةراجتلأ عاطق
عافترأ ةبراحم لجأ
.راعسسألأ

خ.ةميسسن



ة˘ل˘ي˘ب˘ن ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا تف˘ششك
˘ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ نأا ،ي˘م˘ي˘˘ل˘˘شس
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘شضق سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ءاو˘ل˘لا ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘شس
موي يريدغ ي˘ل˘ع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

.يراجلا يفناج13
ايلعلا ةمكحملا تردشصأاو

ربمشسيد61 مو˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘˘كح
رار˘˘ق˘˘لا سضق˘˘ن˘˘ب ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
˘ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘˘غ ن˘˘ع ردا˘˘شصلا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘شضق سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
يريدغ فلم ةلاحإاب يشضاقلا

امك ،تايانجلا ةمكحم ىلع
يف اي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تشضق
فلملا ةلاحإا˘ب ة˘شسل˘ج˘لا سسف˘ن
ماهت’ا ةفرغ ىلع ديدج نم
ةداعإ’ رئازجلا ءاشضق سسلجمب

هيف رظنلاو ديدج نم هتلودج
رار˘˘ق ه˘˘ب ى˘˘شضق ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘˘فو
.ايلعلا ةمكحملا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ق عدوأاو
ءا˘شضي˘ب˘˘لا راد˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
تايشسائرلل قباشسلا حششرتملا

تقؤوملا سسبحلا يريدغ يلع
نأا دعب9102 ناوج31 موي
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ت ه˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘جو

م˘˘ي˘˘ل˘˘شست ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا˘˘˘ب
ةلود ءÓ˘م˘ع ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م
دا˘شصت˘ق’ا˘˘ب سسم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
تقو يف ةمهاشسملاو ينطولا
فاع˘شضإا عور˘ششم ي˘ف م˘ل˘شسلا
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا حور˘˘لا

عا˘˘˘فد˘˘˘لا˘˘˘ب رار˘˘˘شضإ’ا د˘˘˘شصق
.ينطولا

watan@essalamonline.com
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ايلعلأ ةمكحملأ رأرقل اقيبطت ةديدج ةليكسشتب

يفناج13 موي يريدغ فلم يف رظنت ماهتلا ةفرغ

ط.ةراسس

،يريدغ يلع دعاقتملأ ءأوللأ فلم يف ،يراجلأ يفناج رهسش نم13 موي رئأزجلأ ءاسضق صسلجمب ماهتلأ ةفرغ رظنت
.تايانجلأ ةمكحم ىلع ةلاحإلأ رأرق أرخؤوم صضقن يذلأ ايلعلأ ةمكحملأ رأرقل اقيبطت ةديدج ةليكسشتب

يشضام نيع ةمكحم تشضق
سسيئر ةءاربب ،طاوغأ’ا ةي’وب
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’او طاو˘˘˘غأ’ا
باون ةدعو ةيدلبل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
.يدلبلا سسلجملا تاذب

نأا ،ي˘ئا˘شضق رد˘˘شصم دا˘˘فأاو
تق˘ق˘ح ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا
عم يشضقنملا ربمشسيد رهشش
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
‐م ) طاوغأ’ا ةيدلبل يبعششلا

ه˘ب˘ئا˘˘نو (ب ‐ع) ه˘˘ب˘˘ئا˘˘نو (ب
ةنجل سسيئرو (م ‐ع) يناثلا
(ب‐ح) ةيعا˘م˘ت˘ج’ا نوؤو˘ششلا

(ب ‐م) ريمعتلا ةنجل سسيئرو

ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا اذ˘كو
ة˘ي˘شضق ي˘ف (ر ‐م) ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ي˘ف تا˘ب˘عÓ˘ت˘˘لا˘˘ب» ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
نيديفتشسملل ةيمشس’ا ةمئاقلا

ةحلاشصلا ةيشضرأ’ا عطقلا نم
.«طاوغأ’ا ةيدلبب ءانبلل

نم ،هتاذ ردشصملا بشسحو
نوينعملا دو˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
او˘˘ع˘˘شضخ د˘˘ق او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘˘لا
موي ،تقؤوم يظفحت فيقوتل
ىلإا ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد42
مكح رودشص دع˘ب م˘ه˘ب˘شصا˘ن˘م
اهتهج نم تركذ امك ،ةءاربلا

.طاوغأ’ا ةرئاد حلاشصم
م.ةزمح

˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ت’ا ة˘˘˘فر˘˘˘˘غ تد˘˘˘˘يأا
ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
سسلجمب ةيلاملاو ةيداشصتق’ا
ر˘مأا ،سسمأا ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ءا˘˘شضق
قباشسلا ةمشصاعلا يلاو عاديإا

سسب˘˘ح˘˘لا خوز ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ةمكحم نع رداشصلا تقؤوملا
.ةزابيت

˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ة˘˘فر˘˘˘غ تشضفرو
ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا بل˘˘˘ط
،ه˘عا˘فد ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت
ديدبت ةيشضق يف خوز عباتيو

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ةءا˘˘شسإاو لاو˘˘˘مأ’ا
تاكلتمم لامعتشساو ةفيظولا

ىلإا.يعرشش ري˘غ و˘ح˘ن ى˘ل˘ع
˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ة˘˘فر˘˘˘غ تشضق كلذ
ةيئاشضقلا ةباقرلا عفر سضفرب

فو˘قو˘م˘لا ر˘ي˘غ م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘˘ع
د˘ب˘ع ق˘با˘شسلا ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘˘يزو
ءوشسب عباتملا يقزعوب رداقلا
ي˘ق˘ل˘تو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘شسا

.ةقحتشسم ريغ ايازم
ط.صس

ةمئاق ‘ تابعÓتب قلعتت ةيسضق ‘ أوعبوت
ةيسضرأأ عطق نم نيديفتسسŸأ

هباونو طاوغألا ةيدلب «Òم»ـل ةءاÈلا

ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو لأومألأ ديدبت ةيسضق يف عباتي

تقؤوملا صسبحلا خوز عاديإا رمأا دييأات
هنع جارفإلا صضفرو

ةيميلقإ’ا ةعومجملا تنكمت
ةليل ،سسادرموبب ينطولا كردلل
3 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م ،سسمأا لوأا
.ةاتف مهنيب نم سصاخششأا

تاذ˘˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب بشسحو
ىقلت دقف ،ةي˘ن˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا
تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م دار˘˘˘فأا
كردلل ةيميلقإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ةملا˘كم ،سسادر˘مو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا

مدق ،نطاوم فرط نم ةيفتاه
˘ما˘ي˘ق هدا˘˘ف˘˘م ا˘˘غÓ˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
لاجرو تاي˘ت˘ف بل˘ج˘ب سصخ˘شش
ة˘شسرا˘م˘م˘ل ه˘˘ن˘˘كشس ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا
دار˘فأا را˘ط˘خإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةرا˘˘عد˘˘لا
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا
ثيح ،روفلا ىلع ىشسوم د’وأاب
نم ةنوكتم ةيرود ليكششت مت

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
نيأا ،ناكملا نيع ىلإا لقنتلاو
ن˘م ع˘م˘ج˘ت ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا م˘˘ت
سسفن يف نينطاقلا نينطاوملا
.ةمولعملا ىلع ديكأاتلل ،يحلا

هششيتفتو ناكملا ةمهادم دعبو
مهنيب نم سصاخششأا3 فيقوت مت
رقم ىلإا مه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ةا˘ت˘ف
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

مهميدقتو ،قيقح˘ت˘لا ة˘ل˘شصاو˘م
ةدايق وعدتو اذه .ةلادعلا مامأا
عيمج ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

،سسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م
ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه ن˘ع غ˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.اهتبراحم لجأا نم ةيمارجإ’ا

تن˘كم˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
يدي˘شس ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ةياجب ةي’و نمأ’ ةعباتلا سشيع
ن˘م ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا لÓ˘خ

ريطخ مرجم ىلع سضبقلا ءاقلإا
بجومب ايئاشضق هنع ثوحبم
ةيانج ةيشضق يف سضبقلاب رمأا
ةقرشسلا ،رارششأا ةيعمج نيوكت
،ليللا فورظ رفوت˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا
،ةب˘كر˘م را˘شضح˘ت˘شساو ،دد˘ع˘ت˘لا
دعب تءاج ةي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
ى˘لإا ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م دورو
دجاوتب ديفت ةطرششلا حلاشصم
رمأ’ اقفو ثحب لحم سصخشش
م˘شسق ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب
يد˘ي˘شس ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘حار˘ج˘لا

روشسك ىلإا سضرعت هنوك سشيع
كلذ روف ،هيلجر ىوتشسم ىلع
م˘تو ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا م˘˘ت
نأاب نيبت نيأا ،تايرحتلا ةرششابم
هقيقشش ةيوه لحتنأا دق ينعملا
دقو ،ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب ثو˘كم˘ل˘ل
ن˘م ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت

ةقفر ينعملا فيقوتو طبشض
ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ت˘˘شست يذ˘˘لا ه˘˘ق˘˘فار˘˘م
ةد˘م ءا˘ن˘ثأا ه˘ت˘شسار˘ح˘ب ل˘˘ف˘˘كتو
امهو ىفششت˘شسم˘لا ي˘ف ه˘ثو˘كم
،ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ةردا˘غ˘˘م دد˘˘شصب
دشض نايئازج نافلم زجنأا دقو
ل˘جأ’ لوأ’ا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
،سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘˘ي˘˘شضق
،ري˘غ˘لا ة˘يو˘ه لا˘ح˘ت˘نا ي˘نا˘ث˘لاو
ن˘م نا˘˘ك فر˘˘ظ ي˘˘ف ر˘˘ت˘˘شست˘˘لا
نم رارفلا ىلإا يدؤوي نأا زئاجلا
م˘˘˘تو ،ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق م˘˘˘كح د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ردشص نيأا ،ةشصتخملا ةيئاشضقلا
.عاديإا رمأا امهقح يف

نولسسأرم اهعمج

ايئاسضق بولطم أÒطخ اسصخسش فقوت ةياجبب صشيع يديسس ةطرسش

صسادرموب ‘ ةاتف مهنيب ةراعد ةكبشش كيكفت

ةلماك ةقورسسملأ تاغوسصملأ عجرتسسي نمألأ

ةنتابب ميتنشس نويلم001 ةميقب تارهوجم بهن يف طروت رشصاق فيقوت

نيعيرسس نيبراقو ةيحايسس ةرايسسو نيزنبلأ نم ةيمك زجح

ةيعرششلا ريغ ةرجهلل نيمظنم4 ـب عاقيإلاو اقارح21 فيقوت

هنأاب هاياحسض مهوي ناك
ةلأدعلأ كلسسب فظوم

ةفشص لحتنم طبشض
ىدل ةيروهمجلا ليكو
ياد نيشسح ةمكحم

ةيلو نمأأ حلاسصم تفقوأأ
هيف اهبتسشم اسصخسش ،رئأزجلأ

ةفسص لاحتنأ ةيسضق نع
ىدل ةيروهمجلأ ليكو
.يأد نيسسح ةمكحم

ىلإأ دوعت ةيسضقلأ تايثيح
يقّقحم ىلإأ تلسصو ةمولعم
ثحبلأ ةقرف حلاسصم
اهدافم،IRB يرحتلأو
ليكو ةفسص لاحتنأ
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

صصخسش لبق نم ،يأد نيسسح
ريخألأ أذه ،ةّيوهلأ لوهجم
ىلع انكسسم رجأاتسسي ناك
جرب مودلأ يح ىوتسسم
هنأ هئاعدأ عم ،نافيكلأ

هراهسشإأو ةماه اياسضق جلاعي
تÓسسأرملأ صضعبل
يفظوم ةّيوهو ةيئاسضقلأ
قيبطت ربع ةلأدعلأ
.REBIV

رسصانع تماق كلذ رثإأ ىلع
تايرحتلأ ةرسشابمب ةقرفلأ
صصخسشلأ نع ةينأديملأ
تلّلك يتلأو هوبسشملأ

عامسسل هليوحتو هفيقوتب
رمألاب ينعملأ ،هلأوقأأ

لÓغتسسأو هعامسس لÓخ
فرتعأو ّرقأأ هتاحيرسصتل
ليكو ةفسص لحتني ناك هنأأ
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

صضاقو ةرات يأد نيسسح
ةدع هلاسسرإأ عم ،ىرخأأ ةرات
ةيلخأد ةيئاسضق قئاثو

ءاسسن ىلإأ ،هتجوزب ةسصاخ
مهماهيإأ دسصق هفراعم نم
.ةلأدعلأ كلسسب فظوم هنأاب
عيمج لامكتسسأ دعبو
ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
ميدقت مت ،اهب لومعملأ
ةهجلأ مامأأ امهيف هبتسشملأ
ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ
.ايميلقإأ

م.ةزمح

ةي’وب ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تق˘لأا
غلبي رشصاق ىلع سضبقلا ،ةنتاب
يف هطروتل ،ةنشس61 رمعلا نم
لزنم لخاد نم ة˘قر˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةمي˘ق˘ب تار˘هو˘ج˘م تفد˘ه˘ت˘شسا

.ميتنشس نويلم001
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةد˘ي˘شس ا˘˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت ىو˘˘كشش
ير˘˘شضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘ل
ةقرشسلل اهشضرعتب ديفت ،عباشسلا

قيرط نع اهنكشسم لخاد نم
سضيبأا حÓشس ةطشساوب ديدهتلا
،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب جارو˘˘فأا كرا˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘ب
ل˘عا˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسا

نم تارهوجملا نم ةعومجم
001 ةمي˘ق˘ب ر˘ف˘شصأ’ا ند˘ع˘م˘لا

قيقحت حتفبو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
تايرحتلا فيثكتو ةيشضقلا يف
هفيقوتو لعافلا ةيوه ديدحت مت
تا˘قور˘شسم˘لا ع˘ي˘ب˘ب ا˘˘شسب˘˘ل˘˘ت˘˘م
عم ،تارهوجملا عيب تÓحمب
تا˘˘˘غو˘˘˘شصم˘˘˘لا عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

.ةلماك ةقورشسملا
تف˘قوأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘شس ي˘فو

ن˘م ا˘شصخ˘˘شش ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تاذ
هدقع يف ةيلدعلا قباوشسلا يوذ
ددشصب ناك ،رم˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ج˘يور˘˘ت
سصرق12 زجح مت نيأا ةيلقعلا
،غلم003و051 نيلبا˘ق˘ير˘ي
ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب
تادئاع نم ربتعي جد0027 ـب
. جيورتلا

قبأوسسلأ يوذ نم صصاخسشأأ5 طبسض
تأردخم زجحو ةيلدعلأ
ة˘قر˘ف˘لا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ةيئاشضقلا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
نيتيل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب دا˘ق˘م˘ي˘ت
طاششنل دح عشضو نم نيتيعون
قباوشسلا يوذ نم سصاخششأا5
ن˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ،ة˘ي˘لد˘ع˘لا
ت’و˘˘˘شسب˘˘˘كو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا
.ةيحلا ةريخذلا

اهلÓخ مت ،ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
نم ناغلبي ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت
نيقوبشسم ةنشس74و33 رمعلا
ةبكرم نتم ىلع اناك ايئاشضق
ةنتاب تلوزات قيرط˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘شس
ةيمكل عيب ةقفشص دقع ددشصب
يتلا ت’وشسبكلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ةري˘خذ ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف مد˘خ˘ت˘شست
ز˘ج˘ح م˘ت ن˘˘يأا د˘˘ي˘˘شصلا قدا˘˘ن˘˘ب
ةهو˘م˘م تنا˘ك ةد˘حو00016
ردقي يلامجإا نزوب هايملا ء’دب
.مارغ216و غلك25 ـب

فقوأاف ،ةيناث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا
سصاخششأا3 دارفأ’ا تاذ اهلÓخ
72و02 نيب مهرامعأا حوارتت
اوناك ايئاشضق ني˘قو˘ب˘شسم ة˘ن˘شس
يحب ةيحايشس ةبكرم نتم ىلع
ج˘˘˘يور˘˘˘ت دد˘˘˘شصب ،ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
نم ا˘مار˘غ09 ز˘ج˘˘ح م˘˘ت ن˘˘يأا
سصارقأا7و ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘˘كلا

. ليرتوفير عون ةشسولهم
أأ.يئامهم

نيع˘ب كرد˘لا ح˘لا˘شصم تف˘قوأا
ئطاششل ةمهادم ةيلمع رثإا كرتلا
ةعبرأا ،سسمأا لوأا ةليل ،«كاردم’»
ريغ ةرجهلا تÓحرل ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م
ىلع اوناك اباشش21و ةيعرششلا
ئ˘˘طا˘˘شش ن˘˘م قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ة˘˘ب˘˘هأا

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ع˘م ير˘˘خ˘˘شص
ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘شس ةرا˘˘ي˘˘شسو ن˘˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لا

.نيعيرشس نيبراقو
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘جو

تح˘م˘شس تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘شسا
نيمظن˘م ة˘ع˘برأا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب

ىلإا يفقتو ةعباتم لحم اوناك
ريغ ارجاه˘م21 في˘قو˘ت بنا˘ج
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م نو˘مدا˘˘ق ي˘˘عر˘˘شش
ئ˘طاو˘شش تلو˘ح˘تو .ة˘م˘شصا˘ع˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘شصا˘خ نار˘هو ة˘ي’و
قÓطنا ةط˘ح˘م ى˘لإا ة˘ير˘خ˘شصلا

لحاوشسلا وحن «ةقارحلا» قراوز

رو˘˘˘شصلا م˘˘˘غر ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسإ’ا
سصوشصخب ةلوادتملا ةيواشسأاملا

ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ل ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ثث˘˘ج
ل˘˘حا˘˘شس ي˘˘ف ار˘˘˘خؤو˘˘˘م جاو˘˘˘مأ’ا

.مناغتشسم
ةرجهلا ةرهاظ تفرع ،ريكذتلل

ل˘حا˘شسلا و˘ح˘ن ة˘ي˘عر˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ
عفد ام ،افيخم ايمانت ينابشسإ’ا
فيثكت ىلإا ةلودلا هذه تاطلشسب
ثحا˘ب˘ت˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘شسر تارا˘˘يز
ةيرئازجلا ةموكحلا عم ةيشضقلا
«ةقارحلا» ليحرت ةلاحتشسا مكحب
يششفت ءارج دودحلا قلغ ببشسب
ةفيحشص تلقنو.انوروك سسوريف
ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا «ي˘ت˘ند˘˘نا˘˘ب˘˘يد˘˘ن’ا »
نمأÓل ةلود˘لا بتا˘كل ا˘ح˘ير˘شصت
يشضاملا ربمشسيد نم حتافلا يف
ن˘ف˘شس ثÓ˘ث سصي˘شصخ˘˘ت لو˘˘ح
يعرشش ريغ ارجاهم021 لقنل

لك ةفلكت غ˘ل˘ب˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن
،وروأا فلأا56 يلاوح ةنيفشس
داحت’ا نم ليومت ىلإا ءوجللاب
سسف˘˘˘˘ن ترد˘˘˘˘قو.يبوروأ’ا
ريغ نيرجاهملا ددع ةفيحشصلا
ي˘˘شضارأ’ا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ششلا
يشضاملا ربمفون ةياهن ةينابشسإ’ا
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ف˘لأا53 ي˘لاو˘ح˘ب

وهو ،يرئازج ف’آا01 يلاوح
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م اد˘˘˘ج ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘م م˘˘˘قر
مت نيأا9102 ةنشس تايئاشصحإاب
ريغ رجاهم ف’آا ةثÓث ليجشست
تايطعم يهو ،يرئازج يعرشش
ذخأات ’ اهنأ’ عقاولا نع ةديعب
نيذلا نيرجاهملا رابتع’ا نيعب
ةبا˘قر ن˘م تÓ˘فإ’ا او˘عا˘ط˘ت˘شسا

.ينابشسإ’ا لحاوشسلا سسرح
م.نتاف
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0202 ماعلا لÓخ يرادإلا لاقتعلا دشض ةيدرف تابارشضإا اوشضاخ ًاريشسا32

ةملاشسم نيشسح ناطرشسلاب باشصملا ريشسأÓل يحشصلا عشضولا ةروطخ نم ريذحت

تا˘شسارد˘ل ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف ز˘˘كر˘˘م لا˘˘ق
لاقتع’ا ةشسايشس دعاشصت نا ىرشسأ’ا
لÓتح’ا ناsعماو ةيفشسعتلا يرادإ’ا
قح˘ب د˘يد˘ج˘ت˘لا تارار˘ق راد˘شصإا ي˘ف
تارششعلا عفد نيينيطشسلفلا ىرشسأ’ا

تا˘˘بار˘˘ط˘˘شضا سضو˘˘خ ى˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
فازنتشسا فقول ماعطلا نع ةحوتفم
. نابشضقلا فلخ همهت نود مهرامعأا

ريد˘م ر˘ق˘ششأ’ا سضا˘ير ثحا˘ب˘لا د˘كأاو
او˘˘شضا˘˘خ  ًار˘˘ي˘˘شسا (32) نا ز˘كر˘˘م˘˘لا
تارتفل ماعطلا نع ةيدرف تابارشضإا

مهلاق˘ت˘عا ى˘ل˘ع ًا˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تحوارت0202 ماعلا لÓخ ،يرادإ’ا

4 ى˘لا ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ا˘˘ه˘˘تد˘˘م
رهام» ريشسأ’ا اهلوطأا سضاخ ،روهشش
ل˘شصو يذ˘لاو ن˘ي˘ن˘ج ن˘م «سسر˘˘خأ’ا
. ةيلاتتم ًاموي401  ةدمل هبارشضإا

ةروطخ مغر هنأا ىلا رقششأ’ا راششأاو
ةحشص ى˘ل˘ع ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع بار˘شضإ’ا

نورطشضي مهنأا ’ا ،ىرشسأ’ا ةايحو
يف ًابح سسيل تابارشضإ’ا سضوخ ىلا

ن˘ع ًا˘عا˘فد ا˘م˘نا ةا˘نا˘ع˘م˘لا وأا عو˘ج˘لا
لاقتع’ا ةشسايشسل اشضفر و مهشسفنأا
تار˘با˘خ˘م ا˘ه˘شضر˘ف˘ت يذ˘˘لا يرادإ’ا
فزنتشستو ،هابتشش’ا درجمل لÓتح’ا
فقشس نودو ،ةمهت يأا نود مهرامعأا

فده قيقح˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘شسو و˘ه˘ف ،دد˘ح˘م
رقششأ’ا نيبو .اهتاذ دحب ةياغ سسيلو
ىلا اورطشضا ىرشسأ’ا نم ددع نأا

ن˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا بار˘˘شضإ’ا سضو˘˘خ
لاقتع’ا ىلا مهليوحت دعب ماعطلا
مهتايمو˘كح˘م ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع يرادإ’ا
وهو ،لÓتح’ا نوجشس يف ةيلعفلا
همادختشسا ىلع لÓتح’ا بأاد كولشس
نا ةجحب ىرشسأ’ا دشض تاونشس ذنم
ىلع رطخ لكششي مهحارشس قÓطإا
. تارباخملا ءاعدا بشسح لÓتح’ا

ىر˘شسأ’ا زر˘بأا ن˘ع ر˘ق˘ششأ’ا ف˘˘ششكو
ماعطلا نع تابارشضإا اوشضاخ نيذلا
ى˘˘فو ًا˘˘مو˘˘ي ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لا تزوا˘˘ج˘˘˘ت
فيطللا دبع رهام» ريشسأ’ا مهتمدقم
سضا˘خ ىذ˘لاو ،ًا˘ما˘ع94 «سسر˘˘خأ’ا

ًاموي401 ةدمل ماعطلا نع بارشضا
يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع ًا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
فاطملا ةياهن يف رشصتناو يفشسعتلا

تشسروم يتلا تاطوغشضلا لك مغر
فافتل’ا لÓتح’ا ت’واحمو هقحب

ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح لو˘˘شصوو ،ه˘˘بار˘˘شضا ى˘˘ل˘˘˘ع
ىوشصقلا ةروطخلا دح ىلا ةيحشصلا
ل˘خاد˘لا˘ب نÓ˘با˘˘ك ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ي˘˘ف
دعو دعب هبارشضإا قلع دقو . لتحملا
ةدم ءاه˘ت˘نا نا د˘ع˘ب ه˘حار˘شس قÓ˘طإا˘ب
،روهشش4 ةغلا˘ب˘لا يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘عا
لعفلاب ىرج ام وهو هل ديدجتلا نود
نا دعب سسرخأ’ا ريشسأ’ا ررحت ثيح
اميف . ة˘مار˘كلا ة˘كر˘ع˘م ي˘ف ر˘شصت˘نا

ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع» ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا سضا˘˘˘خ
بارشضإا ،روحاشس تيب نم «تابيعشش
يف هقلعي نا لبق  ًاموي33 رمتشسا
قا˘ف˘تا˘ب ة˘ل˘مر˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم ن˘˘ج˘˘شس
ه˘لا˘ق˘ت˘عا ف˘ق˘شس د˘يد˘ح˘ت˘˘ب ي˘˘شضق˘˘ي
يد˘˘˘ع» ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا سضا˘˘˘˘خو ،يرادإ’ا
م˘ح˘ل تي˘ب ن˘م (ًا˘ما˘ع42) «ةدا˘ح˘شش

ق˘ل˘عو ،ًا˘˘مو˘˘ي (03) ةد˘˘م˘˘ل بار˘˘شضا
فقشس ديدحتب يشضقي قافتاب هبارشضإا
ر˘ي˘شسأ’ا كلذ˘ك و ،يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘˘عا
،(ًاماع04) «تامينغ ميهاربإا يداف»
رمتشسا بارشضإا سضا˘خ ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا ن˘م
هد˘عو˘ب ثكن د˘ع˘˘ب ًا˘˘مو˘˘ي (92) د˘ع˘ب
ق˘ل˘˘عو ،ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا  رار˘˘ق بح˘˘شسو
فقشس ديدحتب يشضقي قافتاب هبارشضإا
ر˘ي˘شسأ’ا ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب .يرادإ’ا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
، (اماع84) «ةرزانج دمحم يماشس»
بارشضإا سضاخ  ،ليلخلا ةنيدم نم
قلعو ، ًاموي32 ةدمل ماعطلا نع
يشضقي قافت’ لشصوتلا دعب هبارشضإا
،يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘عا ف˘ق˘شس د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
نم «نادهو ديحو دمحم «ريشسأ’او
ةدمل بارشضا سضاخ لقتعا ،هللا مار
يقوقحلا طششانلا ريشسأ’او ،ًاموي32
33) ريغزلا دمحم ناطيتشس’ا دشض
اًموي02 ةدمل بارشضا سضاخ (اًماع
ف˘ق˘شس د˘يد˘ح˘ت˘ب ي˘شضق˘ي ٍرار˘ق د˘ع˘˘ب
رار˘˘ق راد˘˘شصإاو ، يرادإ’ا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا

هل ديدج˘ت˘لا مد˘ع˘ب ى˘شضق˘ي ير˘هو˘ج
ليربج» ري˘شسأ’ا ا˘م˘ن˘ي˘ب .ىر˘خأا ةر˘م˘ل
يف ،(ًا˘ما˘ع43)  «يد˘ي˘بز˘لا د˘م˘ح˘م
ربمشسيد يف هبارشضا أادب ،نينج ميخم
رياني يف هفقوأاو ، يشضاملا ماعلا نم
، ًاموي62 دعب ، يراجلا ماعلا لÓخ
ةرم هل ديدجتلا مدعب ىشضقي قافتاب
بارشض’ا رقششأ’ا ربتعاو   .ىرخا

لا˘˘كششأا ن˘˘م ل˘˘كشش ما˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ن˘م أا˘ج˘ل˘ي ي˘ت˘لا ي˘م˘ل˘˘شسلا لا˘˘شضن˘˘لا

مهشضفر نع ريبعتلل ىرشس’ا اهلÓخ
،مهقحب ةيفشسعتلا لÓتح’ا ةشسايشسل
ه˘م˘ه˘˘ت نود م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘يد˘˘ج˘˘تو
هعsرشش قح وهو ،هحوتفم تارتفلو
،يأارلا نع ريبعتل˘ل ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا

مارتحا ةزجاحلا ةلودلا ىلع سضرفو
ل˘ب ه˘ب سسا˘شسم˘لا مد˘˘عو ق˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
˘ما˘م˘ت˘ها˘ب ر˘ظ˘ن˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
ري˘شسأ’ا ا˘ه˘ب يدا˘ن˘ي ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘ل
. اهتيبلت يلع لمعلاو برشضملا

ىر˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ترذ˘˘ح
مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
عشضولا مقا˘ف˘ت ةرو˘ط˘خ ن˘م ،تب˘شسلا
با˘˘˘شصم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
(اماع73) ةملاشسم نيشسح ناطرشسلاب
يف دجاوتملاو ،محل تيب ةنيدم نم
،يليئارشسإ’ا «اكورو˘شس» ى˘ف˘ششت˘شسم
ةيلوؤوشسم لÓتح’ا تاطلشس ةلمحم
ةدمعتم˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘شسا˘ي˘شس
را˘ششت˘شسم˘لا لا˘قو .ا˘ه˘نو˘ج˘˘شس ل˘˘خاد

هبر د˘ب˘ع ن˘شسح ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘مÓ˘عإ’ا
،ةيمشسرلا ةينيطشسلفلا ءابنأ’ا ةلاكول
ذنم لقت˘ع˘م˘لاو ة˘م˘لا˘شسم ر˘ي˘شسأ’ا نإا
ن˘ج˘شسلا˘ب مو˘˘كح˘˘مو ،2002 ما˘ع˘˘لا
ةدع لبق يناعي ناك ،اماع02 ةدمل
،نطبلا يف عاجوأاو م’آا نم رهششأا

،هل ثرتكت مل نوجشسلا ةرادإا نكلو
ءار˘˘جإ’ را˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا يأا ه˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘لو
ىدأا يذلا رمأ’ا ،هل ةيبط تاشصوحف
.اهروهدتو ةيح˘شصلا ه˘ت˘لا˘ح م˘قا˘ف˘ت˘ل

تاد˘ششا˘˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘بو ه˘˘نأا ى˘˘لا را˘˘ششأاو
هلق˘ن م˘ت ،ىر˘شسأ’ا ن˘م تا˘طو˘غ˘شضو
ءار˘˘جإ’ «ا˘˘كورو˘˘شس» ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘ل
وحن لبق نيبتيل ،ةيبطلا تاشصوحفلا
،مدلا ناطرشسب هتباشصإا عيباشسأا ةثÓث
.يواميك جÓع ةشسلج هئاطعا ىرجو
تمدقت ةئيهلا نأا ىلا هبر دبع تفلو
ةنجل» ـل ةينوناقلا اهترئاد ربع بلطب
ةرادإ’ ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا «ر˘˘كب˘˘م˘˘لا جار˘˘فإ’ا
،ه˘ن˘ع جار˘˘فإ’ا ةرور˘˘شضب ،نو˘˘ج˘˘شسلا

،ة˘ي˘ح˘شصلا ه˘ت˘لا˘ح ة˘بو˘ع˘شص ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن
نم هتلئاعل حامشسلا مت هنأا ىلإا اريششم
لÓخ ىفششتشسملا لخاد هترايز لجأا
 .ةلبقملا مايأ’ا

نو˘ج˘شسلا ةرادإاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ّم˘˘حو
ة˘ح˘شص ن˘ع ة˘ل˘ما˘كلا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
4 نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘م˘˘لا˘˘شسم ر˘˘ي˘˘˘شسأ’ا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ او˘˘ق˘˘ترا د˘˘ق ءاد˘˘ه˘˘شش
راتهتشس’او لامهإ’ا ةجيتن ،يشضاملا
تاشسشسؤوملا ابلاطم ،مهق˘ح˘ب ي˘ب˘ط˘لا

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘شسنإ’او ة˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
.ةملاشسم ريشسأ’ا نع جارفإÓل لجاعلا
لخاد ىشضرملا ىرشسأ’ا ددع نأا ركذي
21 م˘ه˘ن˘م ،سضير˘م007 نو˘ج˘شسلا

دقو ،ناطرشسلاب ةباشصم ةيشضرم ةلاح
ةعبرأا يشضا˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ ى˘ق˘ترا
يبطلا لامهإ’ا ةشسايشس ةجيتن ءادهشش
،يثوغربلا نيدلا رون :مهو ،مهقحب
،بيطخلا دووادو ،يلبارغلا يدعشسو
.رعو وبأا لامكو

:نيطسسلف زكرم

ىرشسألا ةيشضق ىلع ماشسقنلا تايعادت ةجلاعم يف لمألاو تاباختنلا
ىر˘˘شسأ’ا ة˘˘فا˘˘ك ا˘˘ن˘˘ع˘˘مو ،ع˘˘با˘˘ت˘˘ن

غلاب مامتهاب ،مهلئاو˘عو ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
ةحلاشصملا فلم يف تاروطتلا ةفاك
رودشصب ةدششب بحرنو ،ةينيطشسلفلا
ءار˘˘جإا نأا˘˘ششب ي˘˘شسا˘˘ئر˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘˘لا
ةريبك ’امآا قلعنو ،ةماعلا تاباختن’ا

ةشصرف لكششت نأا لمأانو ،اهئارجا ىلع
لوادتلاو لومأا˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ثاد˘حإ’
ةداعتشس’ Óًخدمو ،ةطلشسلل يملشسلا
ة˘ح˘ف˘شص ي˘˘طو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘مو ،ه˘لا˘كششأا ل˘كب ما˘˘شسق˘˘ن’ا
،ةي˘ب˘ل˘شسلا هرا˘ثآاو ه˘تا˘ي˘عاد˘تو ه˘با˘ب˘شسأا

ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ح˘لا˘شصم˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
ثادحأا نا .ةينطولا ةكارششلا خيشسرتو
ماع وينوي/ناريزح نم رششع سسماخلا

ى˘ل˘ع ًادا˘ح ًا˘ما˘˘شسق˘˘نا تثد˘˘حأا ،7002
يناعن انلزام ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘حا˘شسلا
،هرارمتشساو هئاقب نمث عفدنو هتايعادت
يناعُت ةينيطشسلفلا ةيشضقلا تلاز امو
.ه˘تا˘ي˘عاد˘تو قز˘م˘ت˘لاو ل˘˘شصف˘˘لا را˘˘ثآا

ىر˘˘شسأ’ا نأا ن˘˘ظ˘˘ي ن˘˘م ئ˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘مو
بكوك يف نوششيعي ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
مهيلإا دتمي مل «ماشسقن’ا» اذه نأاو رخآا
وأا ،يليئارشسإ’ا لÓتح’ا نوجشس لخاد
هتايعادتو ،ةيشساقلاو ةملؤوملا هراثآا نأا
مل ،مه˘ب˘ع˘شش تكه˘نأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
مهاوق كهنُت ملو مهفوفشص ىلإا للشستت
امك وأا ،بÓقن’اـف .مهتدحو قزمتو
م˘شسح˘لاـب ه˘ت˘ي˘م˘شست سضع˘ب˘ل˘ل و˘ل˘˘ح˘˘ي
˘‐ ةر˘ط˘ي˘شسلا ةدا˘ع˘ت˘شسا وأا ير˘كشسع˘˘لا
نم هيل˘ع او˘ق˘ل˘طاو م˘ت˘ئ˘شش ا˘م هو˘م˘شسأا
ًامو˘ي نا˘ك ‐م˘تدرأا ا˘م تا˘ح˘ل˘ط˘شصم˘لا
،ينيطشسلفلا بعششلا خيرات يف ًادوشسأا

رر˘شضلا ا˘ن˘ت˘ي˘شضقو ا˘ن˘ب˘ع˘ششب ق˘˘ح˘˘لأاو
.ر˘ير˘م˘لا ما˘شسق˘ن’ا ثد˘˘حأاو ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

نم ليشصأا ءزجو ءزج مه ىرشسأ’او
يعيبط دادتماو ،ينيطشسلفلا بعششلا
ي˘ن˘طو˘لا ج˘ي˘شسن˘ل˘لو م˘ه˘تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ل
،ينيطشسلفلا يعامتج’او يشسايشسلاو
يذلا ماشسقن’اف اذل ،نورثأاتيو نورثؤوي
ج˘ي˘شسن˘لا ةد˘حو تت˘فو ،ن˘طو˘لا ّقز˘˘م
رادج˘لا ى˘ط˘خ˘تو د˘ت˘ما ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
لخاد ىرشسأ’ا ةدحو سشدخو ةقهاششلا
ةعيبط ىلع ًابلشس سسكعناو ،نوجشسلا
عجارت ىلا ىدأاو ،ةيلخادلا تاقÓعلا

نم فع˘شضأاو ،ة˘ي˘لا˘شضن˘لا م˘ه˘تر˘ي˘شسم
ى˘ل˘ع  ‐كاذ وأا رد˘ق˘لا اذ˘ه˘ب‐م˘ه˘ترد˘˘ق
فقاوملا تت˘ششتو ،نا˘ج˘شسلا ة˘ه˘جاو˘م
تاوط˘خ˘لا ا˘مو ،دو˘ه˘ج˘لا تر˘ث˘ع˘ب˘تو
’إا ة˘ي˘بز˘ح˘لا وأا ة˘يدر˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘شضن˘˘لا
مل اذهل .ريرملا عقاولا اذهل سساكعنا
ةفاك هشضوخي Óًماشش ًابارشضإا ىرن دعن
م˘˘ه˘˘تاءا˘˘م˘˘ت˘˘نا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ىر˘˘شسأ’ا
نم مغرلا ىلع ،ةيركفلاو ةيشسايشسلا
ا˘م جو˘حأا ي˘ه ةر˘˘ي˘˘شسأ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا نأا
دعاشصت لظ يف ةوطخلا هذهل نوكت
لبق نم مهقح˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ةريخأ’ا تاونشسلا يف نوجشسلا ةرادإا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘˘شسبأا ةردا˘˘˘˘˘شصمو
را˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس’او
م˘ه˘عا˘شضوأاو م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
«ا˘نورو˘ك» ن˘مز ي˘ف ى˘ت˘ح ة˘ي˘ح˘شصلا

عافتراو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا را˘ششت˘نا ل˘ظ ي˘فو
فو˘˘ف˘˘شص ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا داد˘˘˘عأا
ةرادإا نأا هيف كشش ’ اممو .ىرشسأ’ا
م˘لو ة˘شصر˘˘ف˘˘لا تشصن˘˘ت˘˘قا نو˘˘ج˘˘شسلا
ا˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ق ن˘˘م تد˘˘ّع˘˘شصف ،ا˘˘ه˘˘تو˘˘ف˘˘ت
ىلع تمدقأاو ةي˘ف˘شسع˘ت˘لا ا˘ه˘تاءار˘جاو
،«ما˘شسق˘ن’ا» يذ˘غ˘ت تاو˘ط˘خ ذا˘˘خ˘˘تا

نيلقت˘ع˘م˘لاو ىر˘شسأ’ا ةو˘ق ف˘ع˘شضتو

مهب تدرفتشساف ،مهماشسقنا نم قمعتو
ًاقفو مهنيب اميف لشصفلا نم تززعو
ةرات يبزحلا ءامتن’او ،ةرات نكشسلل
تاوطخ سسملن وأا ىرن نأا نود ،ىرخأا
اذه ءاهنإ’ ةداج تابلاطم وأا ةيجاجتحا
ماشسقأا ي˘ف سشي˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘لاو ل˘شصف˘لا

نا˘ك ا˘م˘ك ة˘كر˘ت˘ششم فر˘غو ةد˘حو˘˘م
يف ثدحي امو .يشضاملا يف لشصاح
ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث تا˘م˘ها˘ف˘ت ن˘˘م جرا˘˘خ˘˘لا
،ينطولا عامج’ا نع اديعب لÓتح’ا
ه˘ل ًا˘ه˘با˘ششم ًا˘ئ˘ي˘شش ثد˘ح˘ي نأا ن˘كم˘ي
ل˘خاد نو˘ج˘˘شسلا ةرادإا ع˘˘م ًادر˘˘ف˘˘ن˘˘مو
ناو .ملؤوملا انلاح اذ˘ه˘ف ،تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ببشسبف ،نوجشسلا جراخ ى˘لإا ا˘ن˘ل˘ق˘ت˘نا
اندوهج تتششت ،هتايعادتو «ماشسقن’ا»
نوج˘شس ي˘ف ءا˘ن˘بأ’ا ةا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ت م˘لو
دارفأاو تاهمأ’او ءابآ’ا دحوت لÓتح’ا

ناك املثم ،نوجشسلا جراخ مهتÓئاع
˘م’آا د˘ع˘ت م˘لو ا˘م˘˘ك .ًا˘˘ق˘˘با˘˘شس لا˘˘ح˘˘لا
هتاهجوتو مهدوهج دحوت نيررحملا

تاشسشسؤوم كلذك ان˘يأارو .م˘ه˘تا˘ب˘ل˘طو
لئاشسوو تقلغأا دقو ىرشسأ’اب ىنعُت
،ما˘شسق˘ن’ا بب˘شسب تر˘ثأا˘ت د˘قو مÓ˘عا

ديدعلا مامأا تعشضو ةريثك ليقارعو
ءار˘˘˘ج ةد˘˘˘نا˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ششنأ’ا ن˘˘˘˘م
نيررحم ىرشسأاو ،ةيلخادلا تافÓخلا
م˘ه˘لا˘ف˘طأا تو˘قو م˘ه˘ف˘ئا˘˘ظو اود˘˘ق˘˘ف
˘ما˘شسق˘ن’ا بب˘شسب م˘ه˘ب˘تاور ت˘˘ّشس˘˘ُمو
جزو م˘ه˘ي˘ل˘ع ىد˘ت˘عُا ن˘ير˘خآاو ،ًا˘شضيأا
.ةينيطشسلفلا نوجشسلا ي˘ف م˘ه˘شضع˘ب˘ب
انباتني ناك نايحأ’ا نم ديدعلا يفو
د˘ع˘ت م˘ل ىر˘شسأ’ا ة˘˘ي˘˘شضق نأا رو˘˘ع˘˘شش
ًامود تناك ا˘م˘ك ن˘كت م˘لو ،ا˘ن˘ع˘م˘ج˘ت

ةر˘م˘لا ةرو˘شصلا ي˘ه هذ˘ه .ر˘م˘حأا ط˘خ
مداق عم Óيلق نشسحتت نأا لمأان يتلاو

ءارجا دعب ام ًايرذج ريغتت نأاو ،مايأ’ا
جلاعُت نأاو ،ةينيطشسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ىرشسأ’اب ةقÓعلا تاذ تافلملا ةفاك
امب ةر˘ي˘شسأ’ا ة˘كر˘ح˘لاو ن˘يرر˘ح˘م˘لاو
ززعيو اهتبيه ىرشسأ’ا ةيشضقل ديعي
ا˘م˘بو ،د˘ع˘شصلا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘نا˘كم
امبو ،اهتدحو ةريشسأ’ا ةكرحلل نمشضي
،ةاواشسملا نيررحملاو ىرشسأÓل ققحي
قئ’ ىوتشسم مهتÓئاعلو مهل لفكيو
ىرشسأ’ا ةلاشسر نا .ةميركلا ةايحلا نم
تلاز امو تناك ،نيررحملا ىرشسأ’او
ةينطولا ةدحولا» :يه امود ىقبتشسو
ةدحولاو ،ايناث ةينطولا ةدحولاو ،’وأا
اورعششتشسا نم مهو ،«ا˘ث˘لا˘ث ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م ًارار˘م اورذ˘حو ،ًار˘كب˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
˘‐ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا لا˘ت˘ت˘ق’ا تا˘ي˘عاد˘ت
.«ماشسقن’ا» قبشس يذلا ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

عقاولل ةءارق رثكأ’او ةعيلطلا مهنأ’و
اورد˘شصأا ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لاو ر˘˘شضا˘˘ح˘˘لاو
تلكشش يتلا «ينطولا قافولا ةقيثو»

ينيطشسلفلا راوحلل ًايوق ًاشساشسأا ًاقح’
ة˘م˘ه˘م ة˘مد˘ق˘مو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ‐
يه ةريثكو .ةينطولا ةدحولا ةداعتشس’
ةرورشضب اهيف اود˘ششا˘ن ي˘ت˘لا تار˘م˘لا
ةد˘حو˘لا ةدا˘ع˘ت˘شساو ما˘˘شسق˘˘ن’ا ءا˘˘ه˘˘نا
مه ،نيررحملاو ىر˘شسأ’ا˘ف .ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةراجح˘لا ي˘ت˘شضا˘ف˘ت˘ناو ةرو˘ث˘لا دو˘قو
دا˘م˘عو ة˘لود˘لا ةا˘ن˘ب م˘هو ،ى˘شصقأ’او
او˘ن˘فأاو او˘ل˘˘شضا˘˘ن ن˘˘م م˘˘هو ،ن˘˘طو˘˘لا

نم ةليوط تاونشسو مهبابشش تارهز
نطو لجأا نم نابشضقلا فلخ مهرامعأا

’ .دحاو ملعو ،دحاو بعششو ،دحاو
ملع هنع بيغي قزمم نطو لجأا نم
،ةيبزحلا تايارلا ددعت حلاشصل عيمجلا

لتاقتيو ةوخإ’ا هيف مشصاختي بعششو

رودشص دعبو مويلاو .نولتاقملا هيف
،تاباختن’ا ءارجإاب ةيشسائرلا ميشسارملا
يف اهئارجإا نامشض ى˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ن ا˘ن˘نإا˘ف
ةحفشص يطو نطولا تاظفاحم ةفاك
بع˘ششلا ةد˘حو ةدا˘ع˘ت˘˘شساو ما˘˘شسق˘˘ن’ا
ه˘تر˘ي˘شسم مد˘خ˘ي ا˘م˘ب ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
ةريبكلا تايدحتلا لظ يف ةيحافكلا
يف ةينيطشسلفلا ةيشضقلا اههجاوت يتلا
.نهارلا تقولا

نع ثدح˘ت˘ن ن˘ح˘نو ،ما˘ت˘خ˘لا ي˘فو
تاباختن’او ةينيطشسلفلا ةحلاشصملا
ةدحولا ةداعتشسا يف لمأ’او ةماعلا
رشصم رودب ديششن نأاو دب ’ ،ةينطولا

ةمئادلا اهتياعرو ةريبكلا اهدوهجو
‐ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ح˘لا˘شصم˘لا ف˘ل˘م˘ل
ل˘كب د˘ي˘ششنو ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
نم تلذُب يت˘لا ة˘شصل˘خ˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ملاعلا يف ءاقدشصأ’او برعلا ءاقششأ’ا

ةلحرملا هذه ىلا لوشصولا لجأا نم
ءاهناو ةحلاشصملا مامتا قيرط ىلع
،انتدحو يف نمكت انتوقف .ماشسقن’ا

فادهأا قيقحت وحن يشضمن انتدحوبو
ة˘ير˘ح˘لا ي˘ف ة˘عور˘˘ششم˘˘لا ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘شش
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘قاو لÓ˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’او
اهتمشصاعو ةلقتشسملا ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
.فيرششلا سسدقلا

فلؤوملا نع
ررحم ريشسا ،ةناورف رشصانلا دبع*
ىر˘˘˘˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘˘˘˘ششب سصت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘مو
سسل˘ج˘م˘لا و˘˘شضعو ،ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ةدحو سسيئرو ،ينيطشسلفلا ينطولا
ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ف ق˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘لاو تا˘˘شسارد˘˘لا
وشضعو نيررحملاو ىرشسأ’ا نوؤوشش
نوؤو˘شش ةرادإ’ ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
.ةزغ عاطقب ةئيهلا

ةنأورف ينوع رسصانلأ دبع :ملقب
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ةيلولاب عاطقلل ةيكيمانيد ءاطعإل فدهت
  ةفلجلاب يحÓفلا ءاشصحإÓل رئاود ناجل ليكششت وحن
ح˘لا˘شصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ف˘كع˘˘ت
يف ةفلجلا ةي’ول ةيحÓفلا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘˘˘نوآ’ا
نا˘ج˘˘ل ءا˘˘ششنإ’ ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
ذيفنت راطإا يف21ـلا رئاودلا

ءا˘شصحإÓ˘ل ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خ
0202 ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
لوأا ملع ام بشسح ،1202/
.عاطقلا يلوؤوشسم نم سسمأا

ة˘ح˘˘ل˘˘شصم سسي˘˘ئر ح˘˘شضوأاو
تا˘با˘شسح˘لاو تا˘ي˘ئا˘شصحإ’ا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
ن˘يز ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘˘لا
نأا˘ب ،ير˘ي˘خ˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘با˘˘ع˘˘لا
يتأاي رئاودلا ناجل ليكششت»
ةيئ’ولا ةنجللا ليكششت دعب
اهلمع فدهي يذلاو ارخؤوم
ذيفنت ىلإا ،رئاودلا ايÓخ عم
 ةطراخ
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘شصحإÓ˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ط
،0202/1202يحÓفلا
ةرازولا تاهيجوتل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.«ةيشصولا

فدهتشست نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
يت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا
22 وحن ،ناجللا اهب موقتشس
لما˘ك ر˘ب˘ع ةر˘م˘ث˘ت˘شسم ف˘لأا

ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا عو˘˘˘بر
ةقيقد ةفشصب ماقرأ’ا نييحت

ةيجهن˘م ن˘م˘شض ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘مو
ه˘ب ءا˘˘ج ا˘˘م ق˘˘با˘˘ط˘˘ت ل˘˘م˘˘ع
ي˘مار˘لا يرازو˘لا رو˘ششن˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع قÓ˘˘˘طإا ةدا˘˘˘عإ’
ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘شصحإ’ا
ي˘حÓ˘ف˘لا م˘شسو˘م˘˘لا م˘˘شسر˘˘ب
.يراجلا

اقفو ،ةيشصولا ةرازولا ىرتو
،عاطقلل يلحملا لوؤوشسملل

قيقح˘ت نأا» ،يدو˘ج˘ل˘ب ي˘ل˘ع
ى˘لإا ل˘م˘شش ي˘˘ن˘˘طو ءا˘˘شصحإا

تار˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج
دادعت ،ةيحÓ˘ف˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو
ر˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ةور˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘˘يؤور ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م يرور˘˘˘شض
نيشسحتو عاط˘ق˘ل˘ل ة˘ح˘شضاو
ةيئاشصحإ’ا تامولعملا ماظن
ةد˘ع˘ل دو˘ع˘ي يذ˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.«تاونشس
ناهرلا ىقبي ،ركذلاب ريدجو
وه لمعلا اذه حاجنل ريبكلا
 نيلعافلل كرتششملا دهجلا

نوك لظ يف ،ناديملا ىلع
يفارغج قاطن تاذ ةي’ولا

ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
تايدلب˘لا ن˘ي˘ب تا˘فا˘شسم˘لا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘مو
.فارطأ’ا ةيمارتم

م .ق

ةنسس لك جوتنملأ ةرفو نم مغرلاب
 قيوشستلا يف ةيفارتحلا بايغ

 ةليشسملاب نوتيزلا تيز جاتنإا نهري
نوت˘يز˘لا تيز جا˘ت˘نإا فر˘ع˘ي
ةنشس نم اعافترا ةليشسملاب

لÓ˘˘خ غ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘˘ح ىر˘˘˘خأ’
2 يلاحلا يحÓفلا مشسوملا

لقي ’ ام لباقم رتل نويلم
لÓخ رتل نويلم7.1 نع
ريغ ،ريخأ’ا لبق ام مشسوملا
جاتنإ’ا يف روطتلا اذه نأا
ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حا ه˘˘ق˘˘فار˘˘ت م˘˘ل
ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ق˘˘˘يو˘˘˘شست
وأا ي˘ل˘ح˘م˘لا كل˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
هب تدافأا ام بشسح ،يبنجأ’ا

ةيحÓفلا حلاشصملا ة˘ير˘يد˘م
.ةي’ولاب
ةيحÓفلا ح˘لا˘شصم˘لا د˘ي˘ف˘تو
تيز جاتنإا ةرفو نأا ةي’ولاب
ليو˘ح˘ت ةر˘م˘ث و˘ه نو˘ت˘يز˘لا

ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘˘لأا004
11 ىوتشسم ى˘ل˘ع نو˘ت˘يز˘لا

51 ل˘˘˘شصأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘شصع˘˘˘˘م
ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ةر˘˘شصع˘˘م
ط˘˘ق˘˘ف ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
05 ن˘ع ل˘ق˘ي ا˘م ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘ب
يلحملا جاتنإ’ا نم ةئاملاب
رشصع متي اميف نوتيزلا نم
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘ي˘م˘˘كلا

تا˘˘ي’و˘˘ب ع˘˘ق˘˘ت ر˘˘شصا˘˘ع˘˘˘م
رارغ ىلع ةبيرق وأا ةرواجم
ةفاشضإ’اب ،ةديلبلاو ةريوبلا
.وزو يزيت ىلإا

ل˘ج˘شسي يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو
نوتيزلا جاتنإا يف روطت هيف
ترا˘ششأا ،ىر˘خأ’ ة˘ن˘˘شس ن˘˘م
ى˘لإا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ن˘ع ر˘شصا˘ع˘م ثÓ˘ث ف˘قو˘ت
لماوع ةدعل رظنلاب طاششنلا

ةفرع˘م˘لا با˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
اميف نوتيزلا رشصع لاجمب
بايغ ببشسب ىرخأا تفقوت
وأا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘˘لا

.ةيدودرملا سصقن
م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘˘غر اذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ي

يحÓ˘ف˘لا دا˘ششرإ’ا تÓ˘م˘ح
تيز يجتنم ةدئافل ايونشس
يدافت لوح زكترت نوتيزلا
لجشست يتلا ءاطخأ’ا سضعب
ىلع ابلشس رثؤوتو رارمتشساب
ن˘م نو˘ت˘يز˘لا تيز ة˘ي˘˘عو˘˘ن
ينج تقو ةفرعم مدع اهنيب
ر˘شصع˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا نو˘ت˘يز˘لا
نأا كلذ يف طرتششي ذإا ،ةقدب

’و ارشضخأا هنول نوكي ’
.ادوشسأا

ا˘˘˘˘شضيأا يرور˘˘˘˘شضلا ن˘˘˘˘˘مو
نو˘˘ت˘˘يز˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ج بن˘˘˘ج˘˘˘ت
هذه ن’ يشصعلا لامعتشساب
رر˘شضلا ق˘ح˘ل˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ابلشس رثؤوتو نوتيزلا تابحب

بشسح ،تيزلا ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع
يف نيشصتخملا تاحيشضوت
.ناديملا

ح˘˘شصن˘˘ي كلذ بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإاو
نيطششانلا نيحÓفلا بنجتب
،نوتيزلا ةعارز ةبعشش يف
سسا˘˘˘ي˘˘˘كأ’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
تابح فيلغتل ةيكيتشسÓبلا
ىلإا يدؤوي كلذ نأ’ نوتيزلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘بو˘˘˘طر˘˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا
جا˘ت˘ن’ا ن˘ف˘ع˘تو سسا˘˘ي˘˘كأ’ا
تيز ةي˘عو˘ن كلذ˘ب نو˘كت˘ف
.ةئيدر نوتيزلا

ةلشصافلا ةدملا لوط نأا امك
هرشصعو نوتيزلا ينج نيب
ى˘لإا ا˘نا˘˘ي˘˘حأا ل˘˘شصت ي˘˘ت˘˘لاو
27 ن˘˘م ’د˘˘ب ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘شسأا
ى˘شصقأا˘ك ةدد˘ح˘م˘لا ة˘عا˘˘شس
د˘ع˘ب تيز˘لا ر˘شصع˘ل ر˘يد˘ق˘˘ت

ةيعون ىلع ابلشس رثؤوت ،هينج
.تيزلا

م .ق

لظ ةقطنم85 يسصحت ةرئأدلأ

ابيرق ةنتابب ةتوتلا نيعب تاطاششنلا ةقطنم عورششم ديشسجت
ةيعانسص تاطاسشن ةقطنم نم ديفتسستسس ةيرأدإلأ هتعطاقم نأاب نايزم دمحمأأ ،ةنتابب ةتوتلأ نيع ةرئأد صسيئر ،فسشك

.عقأولأ صضرأ ىلع عورسشملأ ديسسجت رظتنيو اهيلع ةقفأوملأ دعب ةيسضرألأ ةئيهت مت ثيح «وأورقلأ» ةقطنمب ابيرق

ارود ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه بع˘ل˘ت˘شس
نم ديدعلا ديشسجت يف اريبك
يتلا ةيرامث˘ت˘شس’ا ع˘يرا˘ششم˘لا
نا˘كشس ى˘ل˘ع ع˘ف˘˘ن˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ت
سصا˘شصت˘ما لÓ˘خ ن˘م ةر˘ئاد˘لا
ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ق˘ل˘خو ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا
قلخ نع Óشضف اهب ةيداشصتقا
ثيح نم نرم يداشصتقا قوشس
د˘شسج˘ت˘شس ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
با˘ب ح˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘قو˘˘ف
نيرمثت˘شسم˘لا ل˘ك ع˘م راو˘ح˘لا
اذهب سضوه˘ن˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
لوؤو˘شسم˘لا بشسحو ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
هذ˘˘ه نإا˘˘ف ةر˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘˘ع لوأ’ا
ة˘يو˘ي˘ح د˘ه˘ششت˘شس ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘عاد ة˘ي˘جا˘ت˘نإاو ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘شسا
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ى˘لإا با˘ب˘ششلا
تيقب يتلا ةردانلا تاطاششنلا

لثم ريبك دئاع اهلو ةلوهجم
رامثت˘شس’او «ز˘عا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت»
ةيبرت اذكو ةراجحلا تحن يف
.تايئاملا

مت هنأا ،ةرئادلا سسيئر فششكو

71 لظ ةق˘ط˘ن˘م85 ءا˘شصحإا
يف5و ةتوتلا نيع ةيدلب يف
ينب ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف81و ةفا˘ع˘م
741 ليجشست مت نيأا ةلاشضف
نبغلا عفرتشس ةيومنت ةيلمع
ة˘˘˘˘ششه˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع

ىعشسي ثيح ،اهب ةمورحملاو
هي˘لو˘ت ذ˘ن˘مو لوؤو˘شسم˘لا تاذ
ة˘لدا˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘مأ’ا ما˘مز
نم اذ˘هو ة˘ي˘كرا˘ششت˘لا ةرادإ’ا

كار˘ششإا أاد˘ب˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ
ةلشص اهل يتلا تارادإ’ا ةفاك

نع Óشضف نطاوملا ةحلشصمب
ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب نزاو˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘شضو
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘فا˘كل بلا˘ط˘˘م˘˘لا
ليمت ’ يكل ةرئادلل ةعباتلا
باشسح ىلع ةيدلب وحن ةفكلا
. ىرخأ’ا تايدلبلا ةيقب

ةيدلب حلاشصم ،سسمأا لوأا تماق
ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘قو˘˘فر˘˘م ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
نم ةيانب ميدهت ىلع ةيمومعلا

ي˘ف ةداد˘ح˘لا ي˘ح˘ب ن˘ي˘˘ق˘˘با˘˘ط
كلذو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘˘عأا
اهبحا˘شص كÓ˘ت˘ما مد˘ع بب˘شسب
قوف اهدييششتو ءانبلا ةشصخرل
تناكو ،ةيدل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت سضرأا
دق ةيدلبلل ةين˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
ي˘ن˘ع˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘يراذ˘˘عإا تل˘˘شسرأا
لطامت هنكل لاغششأ’ا فيقوتب
ىلع رشصأاو نوناقلل لثتمي ملو
رطشضا ام وهو ،اهزاجنإا لامكإا

ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
اذ˘كه ي˘ف نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘شضت˘ق˘ي
رار˘˘ق راد˘˘شصإا ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘يا˘˘شضق
لوأا ةحيبشص هذيف˘ن˘تو مد˘ه˘لا˘ب
.سسمأا
يف ةي’ولا نأا ةراششإ’ا ردجت
يلاولا دهع يفو قباشس تقو
تفرع قوزرم يبرعلا قباشسلا

ى˘ل˘ع ة˘ع˘شساو م˘يد˘ه˘ت ة˘ل˘˘م˘˘ح
دي˘ششم˘لا نار˘م˘ع˘لاو تا˘يا˘ن˘ب˘لا
وأا ةلودلل ةعبات يشضارأا قوف
سصخرل اهباحشصأا كÓتما مدع

ةيدلب سسيئر دكأا ثيح ،ءانبلا
نأا ي˘˘طا˘˘م دو˘˘ع˘˘شسم ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
اقÓطإا ى˘ناو˘ت˘ت ن˘ل ه˘ح˘لا˘شصم
˘مر˘ت˘ح˘ي ’ ن˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا طور˘˘ششو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
.اهيلع سصوشصنملا

Úفظوملل يلك بايغ
 يدلبلأ عرفلاب

 دمحأأ ينبب
دمحأا ينب يدلبلا عرفلا فرعي
ةلاح ل˘ج˘ي˘ج˘ب سسوا˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب
با˘ي˘غ˘لا ءار˘ج ،ةر˘ي˘ب˘ك بي˘شست
ءانثتشساب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل ي˘ل˘كلا
يذ˘لاو ءا˘˘شضمإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ق˘ئا˘ثو˘˘لا جار˘˘خ˘˘ت˘˘شسا سضفر˘˘ي
هتمهم نأا ةجحب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘˘شضمإ’ا
اذه رركت ثيح ،طقفو قئاثولا
عوب˘شسأا ن˘م ر˘ث˘كأا ةد˘م˘ل ر˘مأ’ا

لطع ا˘م و˘هو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
جار˘خ˘ت˘شسا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ىلإا نورطشضي ثيح ،مهقئاثو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

نم ةليوط ريباوطل راظتن’او

نأا مغر ،مهتجاح ءاشضق لجأا
دعب ىلع دجاوتي يدلبلا عرفلا
لك ثدحي ،مهلزنم نم راتمأا

ةيدلبلا سسيئر نيعأا مامأا اذه
يوا˘˘˘˘˘˘كششلا م˘˘˘˘˘˘غرو يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
هنأا ’إا ،نينطاومل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا
دشض يباقع ءارجإا يأا ذختي مل
نوفرشصتي نيذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

سسيلو ة˘شصا˘خ ة˘ي˘كل˘م ه˘نأا˘كو
ةراششإ’ا ردجت ،يمومع قفرم
ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا ي˘ه تشسي˘ل ه˘نأا
اذ˘ه ل˘ث˘م ا˘ه˘ي˘ف ثد˘ح˘ي ي˘ت˘لا
ثداو˘˘ح تق˘˘ب˘˘شس د˘˘ق˘˘ف ر˘˘مأ’ا

ناشضمر رهشش ةلثامم عئاقوو
عرفلا حتف˘ي م˘ل ن˘يأا ي˘شضا˘م˘لا
لخدت نود ،نييلاتتم نيمويل
ىلع نيلوؤو˘شسم˘لا ن˘م ح˘شضاو
د˘ح ع˘شضو˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم
را˘ت˘ه˘ت˘شس’او بي˘شست˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
يو˘˘˘ن˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ىلإا مهلاغششنا لقن نونطاوملا

فقو ام لاح يف ةي’ولا يلاو
ل˘ح دا˘ج˘يإا ن˘ع از˘جا˘ع ر˘ي˘م˘˘لا
. ةلكششملا هذهل

 ميهأرب.ع

 ينامحد دمحم

اهب تماق ةيلمعلأ
 ةيلولأ ةطرسش

ةعشساو ةلمح
تاقرطلا ريهطتل

 ةيمومعلا
صسابعلب يديشسب

ةيلو نمأأ حلاسصم تعرسش
ةلمح يف صسابعلب يديسس
ىلع ءاسضقلل قاطنلأ ةعسسأو

فيسصرلأ لÓغتسسأ ةرهاظ
ريغ ةقيرطب ماعلأ قيرطلأو
لبق نم اسصوسصخ  ةعورسشم
.ةيراجتلأ تÓحملأ باحسصأأ
قيسسنتلاب تمت يتلأ ةيلمعلأ

تفدهتسسأ ،ةيدلبلأ حلاسصم عم
زجأوحلأو تاقوعملأ لك عزن
نم ةفسصرألأ ىلع ةعوسضوملأ

ةدمعألأو لسسÓسسلأ ،صسيراتم
،ةيتنمسسإلأ وأأ ةيديدحلأ
يتلأو اهريغو قيدانسصلأ

نكامألأ كلت زجحل فدهت
لقرعي امم قح هجو نودب

قيرطلأ يلمعتسسم ةكرح
،تابكرم وأأ نيلجأر نم ءأوسس

تأءأرجإلأ ذاختأ عم أذه
هاجت ةيرأدإلأو ةينوناقلأ
ةيلمعلأ تلمسش دقو نيفلاخملأ

طسسو ءايحأأ اهتيأدب يف
نأأ ىلع صسابعلب يديسس ةنيدم
صصاسصتخأ عاطق ةفاك لمسشت
اسصوسصخ ةيلولأ نمأأ
أراسشتنأ فرعت يتلأ تايدلبلأ
تمدقأأ ثيح ،ةرهاظلأ هذهل
أذه يف صسابعلب يديسس ةطرسش
55 عزن ىلع صصوسصخلأ

ايتنمسسإأو ايديدح أزجاح
يح عرأوسش فلتخمب
مت امك ،رداقلأ دبع ريمألأ

23 صسيسسحت راطإلأ صسفن يف
هذه لثم يدافتل أرجات
يف ببسستت يتلأ تاكولسسلأ

يلمعتسسم ةكرح ةلقرع
امك أذه يمومعلأ قيرطلأ

ةطرسشلأ حلاسصم وعدت
ةكراسشملل نينطأوملأ ةفاك
هذه لثم ىلع ءاسضقلأ يف
نم ةيبلسسلأ رهأوظلأ

ةفاقث ينبت لÓخ
لئاسسو ةفاك ربع غيلبتلأ
تحت ةعوسضوملأ لسصأوتلأ

.مهفرسصت
ودبع.صص

 ةيدلبلل عبات يراقع ءاعو قوف تينب
 لجيجب ةدادحلا يحب ةشصخر نودب تديشش ةيانب ميدهت

يتلا ،يشسوشس ةلئاع تدششان
،تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م خو˘كب سشي˘ع˘˘ت
نيع ةي’وب ةينعملا تاطلشسلا
لخد˘ت˘لا ةرور˘شضب ،تن˘ششو˘م˘ت
ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م يرو˘˘ف˘˘لا
دعب ،ةيرزملا اهت˘لا˘ح˘ل ي˘ئا˘ه˘ن

،يعامتجا نكشس نم اهنامرح
ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘فو˘˘˘ت ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ةدافتشسÓل اهيف طورششلا
.قئ’ نكشس
راغ يحب ةلئاعلا هذه سشيعتو
ةي˘ثرا˘ك ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف دورا˘ب˘لا
ذ˘ن˘م اذ˘هو ،م˘يد˘˘ق خو˘˘ك ل˘˘خاد

نوكتت يهو ،نرق فشصن ةبارق
ي˘˘˘˘ف خا ،دار˘˘˘˘فأا ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘م
قاعملا ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ن˘ي˘ت˘شسلا
تا˘ن˘ي˘شسم˘خ˘لا ي˘ف ر˘خآاو ا˘ن˘˘هذ
هلخد ر˘شصح˘ن˘ي ،ا˘ي˘كر˘ح قا˘ع˘م
رانيد ف’آا ة˘ثÓ˘ث ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع
ىتح ه˘ي˘ف˘كت ’ ي˘ت˘لا ير˘ئاز˘ج
ةبر دكؤوت ثيح .هموي توقل
د˘ق˘ت˘˘ف˘˘ي ن˘˘كشسلا نأا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ ط˘˘˘˘˘شسبأ’
ى˘˘ندأ’ ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘يو ،ة˘˘م˘˘˘ير˘˘˘كلا
ادج ميدق نكشس هنوك طورششلا

امك .ءاويإÓل احلاشص دعي ملو

ةدعاشسم يأا قلتت مل اهنأا تدكأا
يعامتج’ا طاششنلا ةيريدم نم
.ةيريخلا تايعمجلا وأا

ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تل˘˘م˘˘حو
نيع ةي’و يلاو˘ل ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
بب˘شست˘م˘لا ا˘ه˘نو˘ك تن˘ششو˘˘م˘˘ت
يتلا ةي˘ع˘شضو˘لا ي˘ف ي˘شسي˘ئر˘لا
دعب اذهو ،ةلئاعلا هذه اهششيعت
ق˘ئ’ ن˘كشس ن˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘مر˘˘ح نأا
طورششلا عيمج نأا نم مغرلاب
لوشصحلا لجأا نم اهيف رفوتت

.قئ’ نكشس ىلع
يبرغم ةردب

خوك لخأد ةيواسسأام افورظ صشيعت
تنششومت نيعب اهناكشسإا يف عارشسإلاب يلاولا دششانت ةلئاع
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فودنتب ةديدج ةيحشص عيراششم قÓطإا
ةد˘ع تا˘ششرو قÓ˘طإا بق˘تر˘ي
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ةد˘˘يد˘˘˘ج ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم
لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
،فودنت ةي’وب ةيراجلا ةنشسلا

ةيقرت يف مهاشست نأا اهنأاشش نم
ةمدقملا ةي˘ح˘شصلاتامدخلا
اذه تدافأا امبشسح ،نطاوملل
.ةي’ولا حلاشصم نينثإ’ا

زاجنإا عيراششمب رمأ’ا قلعتيو
ةقاطب لفط˘لاو مأ’ا ة˘ح˘ل˘شصم
ةيفشصتل ىر˘خأاو ،ار˘ير˘شس06
ـب اهديوزت متيشس يتلا ىلكلا

ىفششتشسمو ،ةيفشصت زاهج42
ةددعتم ةدايعو (اريرشس021)
تآا˘ششن˘م ا˘ه˘ل˘كو ،تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ةمشصاعب زجنتشس يتلا ةيحشص
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا رو˘˘˘ف ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
نلعأا امك ،ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا

ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو كلذ ن˘˘ع
.ةيعاذإا ةشصح

ةئ˘ي˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع تجردأا ا˘م˘ك
يشس» طلتخم˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ي˘ت˘لاو ،فود˘ن˘˘ت˘˘ب «سساو˘˘ح˘˘لا
ر˘ت˘فد ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت د˘˘ي˘˘ق د˘˘جو˘˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع بنا˘ج ى˘˘لإا طور˘˘ششلا
ةيحشص لكايه زيهجتل ىرخأا

ةددعتملا ةداي˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو
يبخ يشساح ةيرقب تامدخلا
ة˘م˘شصا˘ع لا˘م˘شش م˘ل˘ك073)
زا˘˘ه˘˘ج ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قاو ،(ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
نيتيبط نيت˘ن˘حا˘ششو ر˘ي˘نا˘كشس
فا˘شضأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ن˘ي˘ت˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م
. تويحم فشسوي
ىلإا اشضيأا ةي’ولا يلاو راششأاو
فا˘˘ع˘˘شسإا ي˘˘ترا˘˘ي˘˘شس ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا

نيشسحتب حمشسي امب نيتزهجم
وحن يحشصلا ءÓجإ’ا تامدخ
جراخ ةيئافششت˘شسا تا˘شسشسؤو˘م
.ةي’ولا ميلقإا

م.صس

ةنيدملأ طسسوب ةيوسضوف ةقيرطب نوطسشني أوناك
ةديعشسب ةاطغم قوشس ىلإا يوشضوف عئاب001 ليحرت

ة˘ئا˘م ة˘بار˘ق سسمأا لوأا دا˘ف˘ت˘˘شسا
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب نو˘˘ط˘˘ششن˘˘ي ع˘˘˘ئا˘˘˘ب
نم ةديعشس ةن˘يد˘م˘ب ة˘يو˘شضو˘ف
ةاطغم قوشس ىلإا ليحرت ةيلمع
ميظنتل ةيلمع راطإا يف ةديدج
طاقنلا ىلع ءاشضقلاو قوشسلا
دقو.ظحول ام˘ب˘شسح ءادو˘شسلا
ة˘عا˘ب˘لا ء’ؤو˘ه ل˘يو˘ح˘˘ت رر˘˘ق˘˘ت
عيب لاجم يف نوطششني نيذلا
ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘يذ˘˘˘حأ’او سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ةدمل ةن˘يد˘م˘لا ط˘شسو˘ب برد˘لا
قوشس ىلإا تاونشس رششع تقاف
تما˘قو .جر˘ب˘لا ي˘ح˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
ةلازإا ةيلمعب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم
تناك ي˘ت˘لا ت’وا˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةعابلا تاجتنم اهيلع سضرعت
ع˘قو˘م˘لا تاذ ر˘ب˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
داو ةئيه˘ت عور˘ششم˘ل روا˘ج˘م˘لا
.فيركولا

ةديعشس ةرئاد سسيئر حشضوأاو
ة˘حا˘شسم˘لا نأا ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل د˘˘م˘˘حأا
ةيلمعلا هذه يف ةع˘جر˘ت˘شسم˘لا
يف اقح’ ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع ق˘˘˘فار˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

ةيل˘م˘ع ى˘لإا را˘ششأاو.ةيتامدخ
مايأ’ا لÓخ ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس ىر˘خأا
ىلع ءاشضقلل ةمداقلا ةليلقلا

سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ت’وا˘˘˘˘ط
هكاوفلاو رشضخ˘لاو ة˘يذ˘حأ’او
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو ة˘˘˘ف˘˘˘شصرأ’ا
.قوشسلا ميظنت ةداعإا

تاطلشسلا تماق دقف ريكذتللو
ر˘ب˘م˘˘شسيد ر˘˘ه˘˘شش ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ديزأا ليحرت ةيلمعب يشضاملا

او˘نا˘˘ك ار˘˘جا˘˘ت024نم
ل˘كششب م˘ه˘طا˘ششن نو˘شسرا˘م˘˘ي
طشسوب نيرامل يحب يوشضوف
تÓح˘م ى˘لإا ةد˘ي˘ع˘شس ة˘ن˘يد˘م
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج
.ةيرورشضلا طورششلا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج مد˘˘˘˘ه ىر˘˘˘˘ج د˘˘˘˘قو
ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ة˘˘˘حا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شساو
عور˘ششم ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘جر˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
.فيركولا داو ةئيهت

م.ق

     ءأرسضخلأ يدأونلأ ىلع نيفرسشملأ صصخت
نارهوب ةذتاشسألا ةدئافل ةينيوكت تارود
ةي’وب ةئيبلا ةيريدم تدعأا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل ا˘˘ًج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نار˘˘هو
ىلع ن˘ي˘فر˘ششم˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ءار˘˘˘شضخ˘˘˘لا يداو˘˘˘ن˘˘˘لا

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم
،ةثÓثلا ةيميل˘ع˘ت˘لاراوطأÓل

ن˘م سسمأا لوأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
هذ˘ه˘ل لا˘˘شصت’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
نيترود ةماقإا رظتني.ةيريدملا
ر˘يار˘ب˘ف ير˘ه˘شش ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘يو˘كت
62 حلاشصل نيلبقملا سسرامو
ثي˘˘ح ةرود ل˘˘ك ي˘˘ف اذا˘˘ت˘˘˘شسأا
طيششنت ةيفيك يف نونوكتيشس
ى˘˘ل˘˘ع ءار˘˘˘شضخ˘˘˘لا يداو˘˘˘ن˘˘˘لا

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ةير˘يد˘م مز˘ت˘ع˘تو.ةيوبرتلا
اًيدان16 عم لمعت يتلا ،ةئيبلا
ع˘ي˘˘شسو˘˘ت ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ار˘˘شضخأا
يدان001 يلاوح ىلإا اهنواعت
.ىرخأا ةيوبرت ةشسشسؤومو
مت يذلا جمانربلا راطإا يفو
تاي˘ل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف هر˘ي˘ط˘شست
ميلعتلل ةي’ولا ةنجل

ةمادتشسملا ةيم˘ن˘ت˘لاو ي˘ئ˘ي˘ب˘لا
ةئيب˘لا ة˘ير˘يد˘م د˘جاو˘ت˘ت ثي˘ح
ءا˘ششنإا ار˘خؤو˘م رر˘ق˘ت ،و˘شضع˘ك
ي˘˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘˘شضخ تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شسم
يتلا تايوناثلاو تاطشسوتملا
ةحاشسمب ةق˘يد˘ح ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
.عبرم رتم001
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف كر˘˘ت˘˘ششيو
سسر˘غ» ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
تاحاشسملا ميمشصتو راجششأ’ا
قئادحلا وممشصم ،«ءارشضخلا

،ةن˘ت˘شسب˘لا ي˘ف نو˘شصت˘خ˘م˘لاو
م˘ه˘فرا˘˘ع˘˘م ح˘˘م˘˘شست˘˘شس ثي˘˘ح
ءارشضخ تاحاشسم ثادحتشساب
هذه ىوتشسم ىلع ةدوج تاذ
تمت امبشسح ،ةيوبرتلا قفارملا
.هيلإا ةراششإ’ا

سسراد˘م˘لا د˘ي˘ف˘ت˘˘شست˘˘شس ا˘˘م˘˘ك
ن˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
«ريغشصلا ينات˘شسب˘لا» ج˘ما˘نر˘ب
ةيميلعت ةطششنأا نمشضتي يذلا
.تابنلا ملع يف

م.ق

ةريبكلأ تاموقملأ مغر ةريثك تاقوعم مههجأوت

تابوعشصلا ليلذت ىلإا نوعدي ىلفدلا نيعب راقبأا وبرم

فيطسسب ةليمج ةيدلب
يعيبطلا زاغلاب لظ قطانم3 طبر لاغششأا قÓطنا

ةسسراممب ةقلعتملأ تابوعسصلأ ليلذت ةرورسض ىلع ىلفدلأ نيعب بيلحلأ ةبعسش يف نوطسشني راقبأأ وبرم ددسش
ينطولأ داسصتقلأ عفد يف ةكراسشملأ مهتيلو ناكمإاب هنأأ نيدكؤوم ،فلعلأ ءÓغب قلعتي اميف اسصوسصخ مهطاسشن

.بيلحلأ جاتنإأ لاجم يف اهكلمت يتلأ ةريبكلأ تايناكمإÓل أرظن

ةيلحملا ةيعمجلا سسيئر فشسأات
يشسابع ةريكوب ،راقبأ’ا يبرمل
ىتح عيطتشسن ’» Óئاق ،يفخم
لفكتلاو فلعلا فيلاكت ةيطغت
ثيح ،عيطقلل يحشصلا بناجلاب
ىلع نيبرملا نم ريبك ددع ربجأا
يف مهشسفنأا اودجيل مهراقبأا عيب
ةي’ولا نأا ىلإا اريششم ،«ةلاطبلا
ايبرم05 يلاوح ايلاح يشصحت
ع˘شضب ذ˘ن˘م بر˘م021 لبا˘ق˘م
.تاونشس
سضعب نأا نع ثدحتملا فششكو
ةيذغت يف لخدت يتلا تاجتنملا
ةبشسنب اهراعشسأا تعفترا راقبأ’ا

ةزيجو ةرتف لÓخ ةئاملاب051
ذنم بيلحلا رعشس رارقتشسا لباقم
يبرملا نأا ىلإا اريششم ،تاونشس5
21و ةنبلملا نم جد44 ىقلتي
ي˘بر˘˘م م˘˘عد قود˘˘ن˘˘شص ن˘˘م جد
.بيلحلا عمجل راقبأ’ا
ةجرد ىلإا ةبعشص دج ةيعشضولا»
سضعب يف نوأا˘ج˘ل˘ي ن˘ي˘بر˘م˘لا نأا
فلعلا لوقح راجئتشس’ تارملا
رشسحتي ،«مهراقبأا ةيذغت نامشضل
بشستكا يذلا ،يشساب˘ع ةر˘ي˘كو˘ب
لاجم يف ةنشس04 ةبارق ةبرجت
.بيلحلا جاتنإاو راقبأ’ا ةيبرت
يدا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا سصو˘˘شصخ˘˘˘بو
نأا انثدحم ربتعا ،نيبرملا ةدئافل
ى˘ل˘ع ار˘ب˘ح» ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
عاطقلا ي˘لوؤو˘شسم ا˘ي˘عاد ،«قرو
عشضولا اذه ةه˘جاو˘م˘ل ل˘خد˘ت˘ل˘ل
نم رثكأا ىلع هراثآا رهظت يذلا

.ديعشص
ن˘ي˘بر˘م˘لا فÓ˘خ˘ت˘شسا نأا م˘˘غرو
نأا ’إا ،نو˘م˘شضم ر˘ي˘غ ى˘ماد˘ق˘˘لا
ةدارإا دكأا يشسابع ةريكوب ديشسلا
ن˘ع او˘ل˘خ˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا
ةلا˘ح ي˘ف ةدو˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘طا˘ششن
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا فور˘˘ظ ن˘˘شسح˘˘˘ت
.ةبعششلا

ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب ه˘˘نأا ى˘˘لإا تف˘˘لو
نأاشش نم يتلا لغششلا بشصانم

ةيبرت نإاف ،اهقلخ بيلحلا ةبعشش
بشصانم قلخ ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب را˘ق˘بأ’ا
بشصانمو موح˘ل˘لا ع˘ي˘ب˘ك ىر˘خأا
.تاناويحلا دولجب ةقلعتم ىرخأا

ن˘ي˘بر˘م˘لا تقو˘لا تاذ ي˘ف ا˘عدو
م˘ظ˘ن˘م را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
ن˘م ر˘مأ’ا اذ˘ه نأ’ (تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج)
باحشصأا «عامطأا سضحد» هنأاشش
بي˘ل˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘شش ي˘ف ح˘لا˘شصم˘لا

.ءÓخدلاو
ينيركزو˘ب قر˘ط˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ة˘شصا˘خ ةر˘ي˘ظ˘ح بحا˘˘شص ،دار˘˘م
ةفيلخ دلو رئ˘ب˘ب را˘ق˘بأ’ا ة˘ي˘بر˘ت˘ل
ة˘م˘شصا˘ع بو˘˘ن˘˘ج م˘˘ل˘˘ك53)
يتلا لكا˘ششم˘لا سسف˘ن˘ل (ة˘ي’و˘لا
ةر˘ي˘كو˘ب د˘ي˘شسلا ا˘ه˘ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت

ف˘ي˘لا˘كت˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘شسا˘ب˘ع
نم طبحت ،نوبرملا اهعفدي يتلا

اذه فيفختب ابلاطم ،م˘ه˘ت˘م˘يز˘ع
مهتعاطتشساب دعي مل يذلا ءبعلا
.هلمحت
تغلب تامدخلا سضعب راعشسأا»
ثي˘˘ح قا˘˘ط˘˘˘ت ’ تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ةئاملاب0001 ةب˘شسن˘ب تع˘ف˘ترا

ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب نأا˘˘ششلا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
بشسح ،«Ó˘˘˘ث˘˘˘م ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كل˘˘˘˘ل
يبرملا نأا ربتعا يذلا ثدحتملا

لثم يف هرومأا ربدت عيطتشسي ’
رتل عاب نإا»و ىتح طورشش اذكه
.«جد001 ـب بيلحلا

ق˘با˘شسلا لوؤو˘شسم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘بو
ة˘ير˘يد˘م˘ب ءا˘شصحإ’ا ة˘ح˘ل˘شصم˘˘ل
،ىلفدلا نيعل ةيحÓفلا حلاشصملا

جئاتنلا فعشض نإاف ،يدعشس رامع
يف ةي’ولا فرط نم ةققحملا

بي˘ل˘ح˘لا ع˘م˘جو جا˘˘ت˘˘نإا لا˘˘ج˘˘م
يتلا لماوعلا سضعب عم عطاقتي

ح˘م˘شست نأا ن˘˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘˘ل
.لاجملا يف اهتناكم
لÓخ نم هايملا ريفوت لشضفبف
ةزفق ةي’ولا تققح ،دودشسلا ءانب
تاور˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
ىلع كلذو (اطاطبلا اشصوشصخ)

ة˘˘˘فا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا فÓ˘˘˘˘عأ’ا با˘˘˘˘شسح
زوا˘ج˘ت˘ت ’ ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘شسم˘˘لاو
ربع اهل ةشصشصخ˘م˘لا ة˘حا˘شسم˘لا
اقفو ،راتكه005 ةي’ولا ميلقإا
ي˘˘عارز˘˘لا سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل
ةيريدمب ل˘م˘ع يذ˘لا د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
.ةنشس53 ةدم ةيحÓفلا حلاشصملا

ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘شضف˘˘˘يو
‐ ةتباث ةيلام تايناكمإا نوزوحي
وحن هجوتلا ‐ ثدحتملا فيشضي

يطعت يتلا ة˘ل˘ه˘شسلا تا˘عارز˘لا
ةر˘˘ي˘˘˘شصق ةد˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘ث

ر˘م˘حأ’ا خ˘ي˘ط˘ب˘لا وأا ا˘طا˘ط˘ب˘لا˘ك
يف «سضوخلا» كلذب نيب˘ن˘ج˘ت˘م
بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا بي˘ل˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
.«Óيقث» ارامثتشسا

رايتخا» نأا ددشصلا اذه يف لاقو
ارامثتشسا بلطتي بيلحلا ةبعشش
نو˘حÓ˘ف ه˘جو˘ت˘ي اذ˘ه˘لو Ó˘ي˘ق˘˘ث
مهل نمؤوت يتلا نيتاشسبلل ءاينغأا
نع كيهان ي˘ق˘شسلاو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

ةتشس فرظ يف مهلمع رامث ينج
.«طقف رهششأا

قباطتت يتلا رئاظحلا نأا فاشضأاو
ةي˘بر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ع˘م
ىلع دعت بيلحلا جاتنإاو راقبأ’ا
ي˘ف ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ششم ،ع˘˘با˘˘شصأ’ا

مه نوبرملا نوكي نايحأ’ا مظعم
نيعئا˘ب˘لاو ن˘ي˘لو˘ح˘م˘لا م˘ه˘شسف˘ن

.مهجاتنإ’
ءÓغ ببشسب هنأا Óئاق لشسرتشساو
ن˘م دد˘ع د˘جو ،ف˘ل˘ع˘لا را˘˘ع˘˘شسأا
ع˘شضو ما˘مأا م˘ه˘شسف˘نأا ن˘ي˘بر˘˘م˘˘لا

ةرور˘شض ى˘ل˘ع اد˘˘كؤو˘˘م بع˘˘شص
م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شست ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو دا˘˘ج˘˘يإا
.فلعلا نكامأ’ لوشصولاب
رهتششت ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح»
ةب˘تر˘م˘لا ي˘ف ة˘ف˘ن˘شصم ا˘ه˘نو˘كب
جاتنإا لاج˘م ي˘ف ا˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘نا˘ث˘لا
تايناكمإا اهيدل انأا ’إا ،اطاطبلا

جاتنإا نيشسحت اهنأاشش نم ةريبك
نو˘˘كي˘˘شسو «سضي˘˘˘بأ’ا بهذ˘˘˘لا»
ا˘شضو˘ح» ح˘ب˘شصت نأا ا˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
.لاق امك ،«نابلأÓل ايعجرم

يراجلا عوبشسأ’ا لÓخ تقلطنا
لظ قطانم ثÓث طبر لاغششأا
‐ لامشش) ةلي˘م˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت
زا˘غ˘لا ة˘كب˘ششب (ف˘ي˘ط˘شس قر˘˘شش
ا˘ه˘ت˘ي˘م˘ن˘ت فد˘ه˘˘ب ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘˘ششي˘˘ع˘˘م فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘تو
سسمأا لوأا ملع ام بشسح ،اهناكشس
نيبختنم نم
تاذل يدلبلا يبعششلا سسلجملاب
. ةيلحملا ةعامجلا

ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ح˘˘شضوأاو
يبعششلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب ع˘يرا˘ششم˘لا
نأاب سشابه نيمأا ،ةلي˘م˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ن˘م ل˘كب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘˘ع758
«ل˘ح˘كل فا˘ك» ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م
«سشير˘كع»و «ءار˘م˘ح˘لا راد˘لا»و
ةيلمعلا هذه ن˘م˘شض د˘ي˘ف˘ت˘شست˘شس
ا˘هزا˘ج˘نإا لا˘غ˘ششأا تد˘ن˘شسأا ي˘ت˘لا
. ةيمومع ةلواقمل
تÓئاعلا هذ˘ه ط˘بر ح˘م˘شسي˘شسو
تيبثتو قطانملا هذه ةيمنت يف

مهرارقتشسا نامشضو اهب ناكشسلا
لد˘˘ع˘˘م ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ةقاطلا هذهب ةي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
نامشضو ةئاملاب69 نم ديزأا ىلإا
ةدي˘ع˘ب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت
هذ˘˘ه فا˘˘شضتو. ة˘لوز˘ع˘م˘لاو
تايلمعلا ديدعل كلذك ةيلمعلا
ديفتشستشس يتلا ىرخأ’ا ةيومنتلا

ثÓ˘ث˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لظلا قطانم ن˘م˘شض ة˘ف˘ن˘شصم˘لا

ةديدج تاقرط زاجنإا رارغ ىلع
ةحلاشصلا هايملا ةكبشش عيشسوتو
بر˘˘˘قأا» ي˘˘˘˘ف كلذو بر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل
. ثدحتملل ادانتشسا ،«لاجآ’ا

ة˘˘ن˘˘شسلا م˘˘شسر˘˘ب تل˘˘ج˘˘شس ا˘˘م˘˘ك
ةيومنت ة˘ي˘ل˘م˘ع15 ة˘يرا˘ج˘˘لا

لظ ةقطن˘م82 ةدئاف˘ل ةد˘يد˘ج
نطقي فيطشس ةي’و اهيشصحت
ةمشسن0028 برا˘ق˘ي ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
نم ةيد˘ل˘ب51 ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م
يف هب تدافأا امل اقفو ،06 لشصأا

.ةي’ولا حلاشصم قباشس تقو
ةديدجلا عيراششملا هذه جردنتو
ةينطولا ةيجيتارتشس’ا راطإا يف
فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت ى˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا

قطانملا سضع˘ب نا˘كشس ة˘ششي˘ع˘م
ي˘˘ف ت’Ó˘˘ت˘˘خا تفر˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا

نيكمتل لظ ق˘طا˘ن˘م˘ك تف˘ن˘شص
ةلزعلا نم جورخلا نم اهينكاشس
ريفوتو رارق˘ت˘شس’ا ثع˘ب ةدا˘عإاو
سشيعلل ةيشسا˘شسأ’ا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا
تايلمعلا هذه لثمتتو. ميركلا
ريفوت يف سصاخ لكششب ةيومنتلا
طبرلاو برششلل ةحلاشصلا هايملا
ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ي˘˘ت˘˘كب˘˘ششب
كفل تاقرطلا قششو ءابرهكلاو
ةدئافل ع˘يرا˘ششم زا˘ج˘نإاو ة˘لز˘ع˘لا
لكو ةحشصلاو ةيبرتلا يعاطق
ةاي˘ح˘لا˘ب ةر˘ششا˘ب˘م ة˘قÓ˘ع ه˘ل ا˘م
.نينطاوملل ةيمويلا
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اهعون نم ىلوألأ دعت
لÓخ ةيلولاب
ةيراجلأ ةنسسلأ
 حيتافم ميلشست
ايمومع انكشس02
ركشسعمب ايراجيإا

ةيدلبب سسما لوأا تميقأا
ةيلمعركشسعم ةي’وب جربلا
انكشس02 حيتافم ميلشست

نيديفتشسملل ايراجيإا ايمومع
ناويد ىدل ملع امبشسح ،اهنم
يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا
.ةي’ولل
مÓعإ’اب ةفلكملا تحشضوأاو
ةريشسك ،ناويدلا تاذب
ميلشست ةيلمع نأا ،ناهمشسا
ىلوأ’ا دعت يتلا حيتافملا

لÓخ ركشسعم ةي’وب اهنم
02 تلمشش1202 ةنشس
نم ايراجيإا ايمومع انكشسم
دافتشسا انكشسم06 نيب
تاداهشش نم اهباحشصأا
.ةقبشسملا سصيشصختلا

نأا رظتني ،ةيناث ةهج نمو
ةلبقملا مايأ’ا لÓخ متي
سسفن بشسح ،ركشسعم ةي’وب
حيتافم ميلشست ،ةثدحتملا

ايمومع انكشسم071.2
41 ربع ةعزوم ايراجيإا
انكشسم1251 اهنيب ةيدلب
.ةي’ولا ةمشصاعب
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هلاقتنا يف قثاو يلآا
نامريج ناشسل

نع ،يناطيرب يفحشص ريرقت فششك
،يلآا يليد لبقتشسم نأاششب ديدج روطت

لÓخ ،ريبشستوه ماهنتوت طشسو بع’
تناكو ،يراجلا يوتششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ماهنتوت نأا تم˘عز ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت
ليحرب حامشسلل ،ةيدام تابقع عشضي
اًقفوو ،نامريج ناشس سسيراب ىلإا يلآا
نإاف ،ةيناطيربلا «نشص اذ» ةفيحشصل
عشضخيشس ماهنتوت نأا يف قثاو يلآا
ى˘ل˘ع ق˘فاو˘يو ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ل
وتاكريم˘لا لÓ˘خ سسيرا˘ب ى˘لإا ه˘ترا˘عإا
ةرتوتم ةقÓعب يلآا طبتريو ،يوتششلا

بردم ،وينيروم هيزوج يلاغتربلا عم
جرا˘خ بعÓ˘لا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،زر˘˘ي˘˘ب˘˘شسلا

اذه تايرابملاب ة˘كرا˘ششم˘لا تا˘با˘شسح
ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

ناشس بردم ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘شسيروا˘م
ريدملا ودرانو˘ي˘ل ن˘م بل˘ط ،نا˘مر˘ي˘ج
.ءاتششلا اذه يلآا عم دقاعتلا ،يشضايرلا

صسوتنفوي باحشسنا صسيلاوك
ابلأا ىلع عارشصلا نم

نع ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
عم سسوت˘ن˘فو˘ي تا˘شضوا˘ف˘م سسي˘لاو˘ك
نرياب ري˘ه˘ظ ،ا˘ب’أا د˘ي˘فاد يوا˘شسم˘ن˘لا

تناكو ،يلاحلا مشسوملا لÓخ ،خنويم
لاير لشصوت تدكأا ة˘ي˘نا˘ب˘شسإا ر˘يرا˘ق˘ت
نأا˘ششب ا˘˘ب’أا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا د˘˘يرد˘˘م
ةدمل «ويبانرب وغايتناشس» ىلإا لاقتن’ا

ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘˘فوو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م ماو˘˘عأا4
نإاف ،يلاطيإ’ا «وتا˘كر˘ي˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك»
مشضب لعفلاب اًمت˘ه˘م نا˘ك سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
نم اًركبم بحشسنا يفويلا نكل ،اب’أا
نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘ششأاو ،تا˘˘˘˘شضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يف طقف ةدحاو ةوطخب ماق سسوتنفوج
ي˘ن˘ي˘ب˘ب ل˘شصتا ثي˘ح ،تا˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

تابلط ةفرعمل ،اب’أا ليكو ،يفاهاز
بل˘ط ي˘˘فا˘˘هاز نأا ح˘˘شضوأاو ،بعÓ˘˘لا

نويلم21 غل˘ب˘ي ا˘ب’أ’ ا˘ًيو˘ن˘شس ا˘ًب˘تار
د˘˘م˘˘ج˘˘ي ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م ،ورو˘˘˘ي
ن˘م د˘ع˘بأا كر˘ح˘ت˘ي ’و تا˘شضوا˘ف˘م˘˘لا
نأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو ،كلذ
اب’أا قابشس نم هشسفن جرخأا سسوتنفوج
ويششتلاك» لاقو ،نآ’ا نم رهشش لبق
ددهي ’ اب’أا عم دقاعتلا نإا «وتاكريم
لاير يف سسومار ويجريشس لبقتشسم
ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا مد˘˘ع م˘˘غر ،د˘˘يرد˘˘˘م
يف هنأا ىلع ددششو ،نآ’ا ىتح ديدجتلا

،ديردم لاير نع سسومار ليحر ةلاح
ة˘مد˘ق˘م ي˘ف سسي˘ل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نإا˘˘ف
.همشضل قابشسلا

ربكأا نع فششكي هغينيمور
خنويم نرياب عم هبكترا أاطخ

سسيئرلا ،هغينيمور زنياه لراك فششك
نع ،خنوي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
هبشصنم هيلوت ذنم هبكترا أاطخ ربكأا
يدانلا يف هغينيمور لمعو ،يلاحلا
م˘˘ت د˘˘قو ،1991 ما˘ع ذ˘ن˘م يرا˘فا˘ب˘˘لا
نأا لبق ،2002 يف اًيرادإا اًريدم هنييعت
سسي˘˘ئر˘˘لا بشصن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘شصح˘˘˘ي
عم ةلباق˘م لÓ˘خو ،ا˘ًق˘ح’ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ل˘ئ˘ُشس ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا «ZT» ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص
هتريشسم يف أاطخ ربكأا نع هغينيمور
نييعت رار˘ق ى˘لإا را˘ششأا˘ف ،نر˘يا˘ب˘لا ع˘م
قير˘ف˘ل˘ل ا˘ًبرد˘م نا˘م˘شسن˘ي˘ل˘ك ن˘غرو˘ي
ي˘نا˘م˘لأ’ا يدا˘ن˘لا د˘ن˘شسأاو ،يرا˘فا˘˘ب˘˘لا

عم نامشسنيلكل قيرفلا بيردت ةمهم
ه˘ن˘˘كل ،9002‐8002 م˘شسو˘م ة˘˘ياد˘˘ب
،كلذ نعو ،طقف رهششأا01 دعب لحر
نكي مل ،ةياهنلا يف» :هغينيمور لاق
ناك لب ،بشسحف نامشسنيلك نم أاطخ
.«اًشضيأا انبناج نم

 خابدÓغنششنوم
هكاهتنل ابعل دعبتشسي

انوروك دعاوق

خابدÓجنششنوم ايشسوروب دعبتشسا
ل˘˘ير˘˘ب ير˘˘شسيو˘˘شسلا ه˘˘م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
يذلا قيرفلا ةم˘ئا˘ق ن˘م و˘لو˘ب˘م˘يإا
اد˘˘غ ن˘˘م˘˘ير˘˘ب ردر˘˘ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شس
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘شض ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا
كاهتنا ببشسب كلذو ،(اجيلشسدنوب)
ةحفاكم دعاوقل هبناج نم لمتحم
ركذو ،دجتشسملا انوروك سسوريف
رخأاتم تقو يف خا˘بدÓ˘ج˘ن˘ششنو˘م
ءار˘˘جإا˘˘ك هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘˘ت رار˘˘˘ق˘˘˘لا نأا
بعÓ˘ل ن˘كم˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ،يزار˘˘ت˘˘حا
يتأات نأا دعب تابيردتلا ىلإا ةدوعلا

سسوريف سصوحف يف ةيبلشس هتنيع
يدا˘˘ن˘˘لا ف˘˘ششكي م˘˘لو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
،ولوبم˘يإا ه˘ل˘ع˘ف ا˘م ن˘ع ي˘نا˘م˘لأ’ا
تملع ةيناملأ’ا ءابنأ’ا ةلاكو نكل
ي˘ف ه˘تا˘نا˘ي˘ب تذ˘˘خأا ة˘˘طر˘˘ششلا نأا

تهنأا امدعب كلذو نيشسيإا ةنيدم
تاناحلا د˘حأا ي˘ف ا˘عو˘ن˘م˘م Ó˘ف˘ح
هباشسح ربع ولوبميإا دكأاو ،كانه
رو˘˘شصلا لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘˘شصن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تذ˘خأا ة˘طر˘ششلا نأا «مار˘غ˘˘ت˘˘شسنإا»
ر˘مأ’ا نأا ح˘شضوأا ه˘ن˘كل ،ه˘تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب

برقلاب هل قيدشص لزنم يف ثدح
ناططخي ا˘نا˘ك ثي˘ح ،ة˘نا˘ح˘لا ن˘م
ربع ةلشسلا ةرك تايرابم ةدهاششمل
:ولوبميإا لاقو ،نويزفلتلا ةششاشش
اذه ،لفحلا يف ادجاوتم نكأا مل»
باهذلا نأاب فرتعا كلذ عمو ،أاطخ
ا˘كو˘ل˘شس نا˘ك ا˘شضيأا لز˘ن˘م˘˘لا ى˘˘لإا

نأا ي˘ل˘ع بج˘ي ن˘كي م˘˘ل ،ا˘˘ئ˘˘طا˘˘خ
.«كانه دجاوتأا
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ءاقبلل هطرششب اتروبل غلبي يشسيم

،يشسيم لينويل ينيتنجرأ’ا عشضو
عم ءاقبلل اًطر˘شش ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب د˘ئا˘ق
مشسوم˘لا ي˘ف ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا
عم يشسيم دقع يهتنيو ،لبقملا
’و ،لبقملا فيشصلا يف ةنولششرب
نيفرط˘لا ن˘ي˘ب تا˘شضوا˘ف˘م د˘جو˘ت

ا˘ًق˘فوو ،د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا نأا˘˘ششب ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح
،ةينابشسإ’ا «وتيغنريششلا» جمانربل
ناو˘˘خ ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘شسي˘˘م نإا˘˘˘ف

ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘˘ل ح˘˘˘ششر˘˘˘م˘˘˘لا ،ا˘˘˘ترو˘˘˘ب’
اذإا ىقبيشس هنأاب هربخأاو ،ةنولششرب
ةديج تاقفشص4 وأا3 يدانلا مربأا
ط˘ب˘تر˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف
اتروب’ عم ةدي˘ج ة˘قÓ˘ع˘ب ي˘شسي˘م
يدانلل ىلوأ’ا هتشسائر ةرتف ذنم
حر˘˘شص نأا ق˘˘ب˘˘شسو ،ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘˘كلا

عيطتشسي هنأا ةرم نم رثكأا اتروب’
اذإا ،ءاقبلاب ينيتنجرأ’ا مجنلا عانقإا
.ةنولششرب تاباختنا يف حجن

ويششتلاكلاب نÓيم زوف ةيناكمإا دكؤوي صشتيفوميهاربإا
نا˘˘˘˘˘˘ت’ز يد˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘شسلا ق˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
ىلع ،نÓيم مجن ،سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
را˘شصت˘نا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
سسمأا ،يرايلاك ىلع يرينوشسورلا
يرودلا نم81 ةلوجلا يف ،نينثإ’ا
ي˘˘˘˘ف ،ار˘˘˘˘بإا لا˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
يا˘˘كشس» ة˘˘˘كب˘˘˘ششل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
،اًفده تلجشس» :«اي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘شس
نا˘م˘شضل ر˘خآا زر˘حأا نأا sي˘ل˘ع نا˘˘كو
ةاراب˘م تنا˘ك د˘ق˘ل .زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

75 ةدمل نÓيم عم بعلأا مل .ةبعشص
رو˘مأ’ا هذ˘ه ن˘كل ن˘يز˘ح ا˘نأا .ا˘ًمو˘˘ي
در˘ط» :ع˘با˘تو ،«ثد˘ح˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
يددع سصقنب بعللا ؟سسركيميلاشس
نم اًقيرف هجاون اننأ’ ،اًلهشس سسيل
ي˘نز˘ف˘ح˘ي .ه˘ما˘مأا بع˘ل˘˘لا بع˘˘شصلا
ي˘ن˘نود˘ح˘ت˘يو با˘ب˘ششلا نو˘ب˘عÓ˘˘لا
’ ا˘نأا ،ر˘ث˘كأا سضكر˘ي ن˘م ة˘فر˘ع˘م˘˘ل
ع˘ي˘ط˘ت˘شسأا ي˘ن˘نأا ر˘ه˘ظأاو م˘ل˘˘شست˘˘شسأا
مو˘ق˘ن» :ل˘م˘كأاو ،«م˘ه˘ل˘ث˘م سضكر˘لا
ف˘شصن ا˘ن˘ع˘ط˘ق د˘ق˘ل .د˘ي˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
نآ’او ةقباشسملا يف اًبيرقت قيرطلا
نوكيشس .ةبعشصلا تايرابملا تأادب

ة˘ب˘ع˘شص تا˘يرا˘ب˘م ة˘ل˘شسل˘شس ا˘ن˘يد˘˘ل
معد ىلع لشصحنشس اننكل ،ةياغلل
’ .يتيمو سشتيكوزدنام لوشصوب
نم ديزملا لشصيشس ناك اذإا فرعأا
عم دقاعتلا» :درطتشساو ،«تاقفشصلا

ا˘نأا ؟سشت˘ي˘كوزد˘نا˘م د˘يد˘ج م˘جا˘ه˘م
ق˘ير˘ف˘لا ىد˘ل نآ’ا ..كلذ˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس

ادرو ،«ني˘شسفا˘ن˘م˘لا با˘هرإ’ نا˘ن˘ثا
ةيناكمإاب هناميإا لاوح لاؤوشس ىلع
ا˘نأا» :لا˘ق ،يرود˘لا بق˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ديدجتلا» :متأاو ،«نات’ز يف قدشصأا

ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي اذ˘˘ه ؟نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘م
.نÓيم يف ادج ديعشس انأا .ينيدلام
.«اًريثك ينتريغ ةدوعلا هذه

لوبرفيل مجن ةيعشضو نم رذحي رغاراك
لوبرفيل مجن رغاراك يميج هجو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأ’ ار˘يذ˘ح˘ت ق˘با˘شسلا
ققحي م˘لو ،زد˘ير˘لا ي˘ف ن˘يزرا˘ب˘لا
4 ر˘˘خآا ي˘˘ف زو˘˘ف يأا لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
ىلإا ةم˘ق˘لا ن˘م ع˘جار˘تو تا˘يرا˘ب˘م
طغشضلا داز ام˘م ،ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا

ةعومجم ىلع ةشصاخ ،قيرفلا ىلع
حÓ˘شص د˘م˘ح˘م ل˘ج˘شسو ،مو˘ج˘ه˘لا

افده381 ونيمريفو ينام ويداشسو
يزيلجنإ’ا يرودلاب م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف
،مشساوم4 راد˘م ى˘ل˘ع زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا

ىلع لوبرفيل يثÓثلا اذه دعاشسو

03 ي˘˘ف ةر˘˘م لوأ’ بق˘˘ل˘˘لا زار˘˘حإا
ن˘كل ،ي˘شضا˘م˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ا˘˘ما˘˘ع
م˘لو ،ار˘˘خؤو˘˘م ع˘˘جار˘˘ت م˘˘هاو˘˘ت˘˘شسم
3 رخآا يف مهنم بع’ يأا لجشسي
نود لدا˘ع˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ع˘˘م فاد˘˘هأا
نأا مغرو ، دليفنأا يف ردشصتملا

ينامو حÓشص ةدوع عقوتي رغاراك
ه˘نإا˘ف ،ي˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘م˘˘هاو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘لإا
ىلع ونيمريف سصرف يف ككششي
زديرلا دئاق راششأاو ،ديعبلا ىدملا
يف ونيمريف ءادأا نأا ىلإا ،قباشسلا

هعقوم هدقفي د˘ق ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
بردملل ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا يف
ر˘˘غارا˘˘ك لا˘˘قو ،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
’» :سسترو˘˘ب˘˘شس يا˘˘كشس ة˘˘كب˘˘ششل
حÓشصو ينام ةدوع يف قثأا لازأا
بجي نكل ،فادهأ’ا ليجشست ىلإا
ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ع˘˘˘ششأا ي˘˘˘نإا لو˘˘˘قأا نأا
:ع˘با˘تو ،«و˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف سصو˘˘شصخ˘˘ب
نوكي نأا ىلإا جاتحي هنأا دقتعأا»
،«ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ةرو˘˘ط˘˘خ ر˘˘ث˘˘كأا

ونيمري˘ف ءادأا نأا ر˘غارا˘ك د˘ق˘ت˘ع˘يو
.مشسوملا اذه سضفخنا ةماع ةفشصب

      دراو ينابلأا نيرثاك تلاق
ةيعوتلا ةيعمجل ةيذيفنتلا ةشسيئرلا
لوبرفيل ةارابم نإا ناولأ’ا ىمعب
يرودلا˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘م
«تا˘ئ˘م» ي˘ف تب˘ب˘شست يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
نوناع˘ي ن˘ي˘ع˘ج˘ششم ن˘م ىوا˘كششلا

دو˘جو بب˘˘شسب ناو˘˘لأ’ا ى˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘شص
،دتيانوي داتعاو ،نييدانلا يشصيمق
ا˘ًشصي˘م˘ق ه˘شضرأا جرا˘خ يد˘˘تر˘˘ي نأا
هنكل ،دوشسأ’او سضيبأ’ا نينوللاب
˘ما˘مأا ن˘كاد سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ه˘˘لد˘˘ب˘˘ت˘˘شسا

ه˘شصي˘م˘ق ىد˘ترا يذ˘لا لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
تلاقو ،دليفنأا يف يديلقتلا رمحأ’ا
يب سسإا يإا» ةكبششل دراو ينابلأا
.تقو˘˘لا لاو˘˘ط ثد˘˘ح˘˘ي اذ˘˘ه» :«نإا
ةارابم يف ةعقاولا تثدح نأا قبشس
دتيانوي دليفيشش عم نوتبماهثواشس
رتشسششنام عم لوبرفيل يف نآ’او
ةارا˘ب˘م ن˘كل» تع˘با˘تو ،د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
نم ددع ربكأا نع ترفشسأا دحأ’ا
انلبقتشسا .قÓطإ’ا ىلع ىواكششلا
يف حابشصلا لاوط انيشضقو تائملا

تفاشضأاو ،اهلك اهعيمجتل ةلواحم
ي˘هو ،ا˘ًق˘ح ة˘ع˘ئا˘شش ة˘ل˘كششم هذ˘ه»
ددع ببشسب ةريب˘ك ة˘ل˘كششم ل˘ث˘م˘ت
رثؤوت ذإا ،نيرر˘شضت˘م˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا

،اًشصخشش21 لك نيب نم1 ىلع
يرود ةطبار تدهعت ،5102 يفو
يف ذخأ’ا˘ب ة˘ي˘كير˘مأ’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك
سضع˘˘ب ناو˘˘˘لأا ى˘˘˘م˘˘˘ع را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
تا˘يرا˘ب˘م ثب د˘ن˘ع ن˘ي˘ع˘˘ج˘˘ششم˘˘لا
نم ديدعلا تقلت امدعب ةينويزفلت
.ىواكششلا

ر .ق ^
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فيطشس قافول ينفلا مقاطلا ماق
ي˘شسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
فيدرلا بع’ ةيقرتب يكوكلا

ف˘ن˘شص ى˘لا ي˘ناور˘م ف˘شصن˘˘م
بعÓلا فل˘خ˘ي˘ل اذ˘هو ر˘با˘ك’ا
ى˘لا سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘فاو˘˘ع˘˘ل
ة˘يدو˘لو˘م˘لا ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘با˘˘شصإا
بشسحو ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح ر˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا
ناف اهانيقتشسا يتلا تامولعملا
بي˘غ˘ي˘شس لا˘م˘˘ج نا˘˘شضمر ن˘˘با
ام وهو نيلماك نيعوبشسأا ةدمل
ف˘شصن˘˘م بعÓ˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس
ر˘خآ’ا ه˘ل˘ي˘مز سسفا˘ن˘ي ي˘ناور˘م
ام لك حنم لمأا ىلع يناحرف
ةمئاق يف دجاوتلا لجا نم هيدل
ةين˘ع˘م نو˘كت˘شس ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا
.يشس سسا يشسلا ةهجاومب

ةنجل صضبن صسجت ةرأدإلأ
نينئأدلأ صصوسصخب تاعزانملأ
فيطشس قافو ةرادإا نا ركذي
يلوؤوشسمب لاشصتÓل تعراشس

ل˘جا ن˘م تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
سصوشصخب رثكا راشسفتشس’ا
فوختلا ناو اميشس’ نينئادلا

ىلا ةميقلا لوشصو نم ريبك
قيرفلا ناو ةشصاخ رييÓم6

وتاكريم ىلا ةشسام ةجاح يف
بادتنا ىلع هلÓخ نم لمعي
ىلع ةرداقلا رشصانعلا سضعب
باهذلا يف قافولا ةدعاشسم
ةيقيرف’ا ةشسفانملا يف اديعب

ةنوم˘ل˘قو˘ب بعÓ˘لا نا ر˘كذ˘ي
ةمئاق ىلا فاشضيشس رخ’ا وه
مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
حونابو يوارد ىلا ةفاشضإ’اب
.ىرخأا رشصانعو

صشامر ماسشه

باشصملا يفاوعل ةفÓخل يناورم ةيقرت ررقي يكوكلا
فيطسس قافو

زيكر˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘شض ةر˘ق˘م م˘ج˘ن و˘ب˘ع’ كرد˘ي
لÓخ ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع لمعلا لجا نم مزÓلا
ىلع عيمجلا رشصي ثح ةيرشصنلا ىلا عوبشسأ’ا اذه لقنت
ليشصحت ةرورشضب بلاطم قيرفلا نا امب لشضفأ’ا قيقحت
يأا يدافتب ةبلاط˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل نزاو˘ت˘لا د˘ي˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
بعلم ىلا سسما اولقنت راشصنأ’ا نا ركذي ديدج راشسكنا
مهايإا نيبلاطم راشصنأ’ا ى˘ل˘ع ’و˘ط˘م او˘ق˘ف˘شصو ق˘ي˘ل˘ششو˘ب
.جئاتنلا لشضفا قيقحت ةلشصاوم ةرورشضب

مهيلع دامتعلأو نابسشلأ جامدإأ لسصأويسس بردملأ
سضعب جامدا يف سشرطل بردملا عرشش ىرخأا ةهج نم
مهيلع دامتع’ا د˘شصق ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ي˘ف نا˘ب˘ششلا
سشتو˘˘كلا ما˘˘ق نا د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘˘ف
نم تقولا مهيدل نوكيشس وداراب ماما ةشصرفلا مهحنمب
ةناكم ذخاب م˘ه˘ي˘ق˘حا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو م˘ه˘تارد˘ق زار˘با ل˘جا
برد˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي سضا˘ف˘ت˘ن’ا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘شست ة˘ي˘شسا˘شسأا
سشاقوب ةروشص يف ةباشصملا رشصانعلا سضعب ةدوع لجعتشسا

يف امهتامدخ ىلع دامتعÓل ابشسحت يششيروقو يدمحو
.ةمداقلا تاءاقللا

صشامر ماسشه

ظافحلاب نوبلاطم مجنلا وبعل
مهزيكرت ىلع

ةرڤم مجن
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ىلع لمعلا ةينا˘كمإا˘ب ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش قا˘ششع لءا˘ف˘ت˘ي
ةمشصاعلا ىلا مداقلا لقنتلا يف ةيباجيإا ةجيتن قيقحت
ىلع ةرادإ’ا تلمع نا دعب ةشصاخ وداراب يدان ةهجاومل
مهزيفحت يلاتلابو نيب˘عÓ˘ل ن˘ي˘ت˘ير˘ه˘شش ن˘ي˘تر˘جا د˘يد˘شست
ي˘قوزر˘م ءا˘ق˘فر ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م ةرو˘شصلا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘شضوو
رثكا قيرفلا برقت ةيباجيإا ةجيتن نامشض ىلع نولمعي
تاباشسح نع ن’ا نم م˘هد˘ع˘ب˘تو ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘ب˘كو˘ك و˘ح˘ن
يف يداونلا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك برا˘ق˘ت˘لا ناو ا˘م˘ي˘شس’ طو˘ق˘شسلا

.بيترتلا لودج
يبيدأاتلأ صسلجملأ ىلع لاحي فيسض

صصاخ جمانربل عسضخيسسو
سسلجم ىلا فيشض بعÓلا هيجوت تررق ةرادإ’ا نا ركذي
ار˘خؤو˘م ع˘طا˘ق نا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م˘ل كلذو بيدأا˘ت˘لا
اذه ةيلاملا هتاقحتشسمل هيقلت مدع ببشسب قيرفلا تابيردت
دارفنا ىلع سسما هتاريشضحت رششاب دق ينعملا نوكيو
عاجرت˘شسا ل˘جا ن˘م سصا˘خ ي˘ند˘ب ل˘م˘ع˘ل ع˘شضخ˘ي˘شس ثي˘ح
لب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ف˘شصت˘ن˘م ه˘ل حا˘م˘شسلا ل˘ب˘ق ه˘ت˘يز˘ها˘ج
يدجلا ريشضحتلا يف قÓطن’او ةعومجملا عم لوخدلل
.جئاتنلا لشضفا قيقحت ىلع قيرفلا ةدعاشسمل

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

نولئافتم «اداكيشسورلا» راشصنأا
وداراب  مامأا ةجيتن قيقحتب

لك ميدقت ىلع ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا وبع’ دهاعت
ثيح فيطشس قافو ماما ةعمجلا ةهجاوم يف مهيدل ام
رابتع’ا ةداعإا لÓخ نم رفانشسلا داعشسا يف عيمجلا لمأاي
اذه ةيادب عم طاقنلا ديدع عيشض قيرفلاو ’ فيك ةبيتكلل
يذلا رم’ا وهو اهجراخ وا رايدلا لخاد ءاوشس مشسوملا

قافولا ماما عيرشسلا كرادتلا ةرورشض نيبعÓلا ىلع متح
ةيدج لكب لمعلا لشصاوي نيجاطوب بردملا نا ركذي
ءاقبإا لما ىلع ةروشصلا يف ةعومجملا عشضو لجا نم
.ثÓثلا طاقنلا

نيجاطوب مامأأ ةحاتم قأروألأ
ةرأدإلأ ديدج نوبقرتي رفانسسلأو

اريخ نيجاطوب دعاشسملا بردملا رششبتشسا ىرخأا ةهج نم
امك هتامدخ ىلع دامتع’ا ةيناكمإاو عجقل مجاهملا ةدوعب
ثحب لÓخ نم قيرفلا راشسم حيحشصت ىلع لمعيشس هنا

اذكو يحلاشص ةروشص يف رشصانعلا سضعبل ةشصرفلا حنم
نا ركذي ،ةعمجلا ءاقل يف زوفلا ليجشست لما ىلع نارمع
ى˘ل˘ع ي˘ناد˘م˘ح د˘با˘ع بع˘ل˘م ي˘ف سسما تنر˘م˘ت ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا
وط˘ي ءÓ˘مز˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا سضع˘ب بشسك ل˘ما
نم جورخلل رفانشسلا اهرظتني يتلا قافولا ةمقب زوفلاب

.ةجاجزلا قنع
صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش
قافولا مامأا راشصتنلا قيقحتب نودهعتي «ةروشضخلا»

ةمزألا لحب دعيو ءودهلا ىلإا وعدي ىشسيع نب
ةركشسب داحتا سسيئر عراشس
ءاوت˘ح’ ى˘شسي˘ع ن˘ب سسرا˘ف
يدانلا ري˘ها˘م˘ج ع˘م ة˘مزأ’ا

براقي امل مهب عمتجا ثيح
ح˘ي˘شضو˘ت ’وا˘ح˘م ة˘˘عا˘˘شسلا
عيم˘ج˘ل˘ل ة˘يؤور˘لاو ةرو˘شصلا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
اشضيأا دادعتلا سصخت يتلاو
ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا ع˘˘˘جرا ثي˘˘˘ح،
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضر˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لا
ام وهو تاباشصإ’ا لكششمل
دامتع’ا يدانلا ىلع عاشضأا

ي˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ةد˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا

ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا د˘ق˘ت˘فا ثي˘ح
ي˘˘ت˘˘لا ز˘˘˘ئا˘˘˘كر˘˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘ل

ة˘˘فا˘˘˘شضإ’ا مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل تنا˘˘˘ك
.داحتÓل ةوجرملا

نع تايره بايغ دكأات
يراسضخلو ةيدملأ ةمق

دأرفنأ ىلع بردتي
تا˘˘ير˘˘ه بعÓ˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘˘ي

ةر˘م˘ل˘ل ه˘با˘ي˘غ ل˘شصاو˘ت˘ي˘˘شس
كلذو يلوتلا ىل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا
نم دعب هيفاعت مدع ببشسب
اهنم ىكتششا يتلا ةباشصإ’ا

سسما ةح˘ي˘ب˘شص ىر˘جا ثي˘ح
تر˘ه˘ظأا ةد˘يد˘ج تا˘فو˘ششك
ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘حار˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح
بردملا دقتفيشس ي˘لا˘ت˘لا˘بو
سضع˘˘ب˘˘ل و˘˘حو˘˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شس
اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإ’ا ز˘˘ئا˘˘كر˘˘˘لا
عفادملا نا ركذي عوبشسأ’ا
ىلع بردتلل داع يراشضخل
ةريب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب ثي˘ح دار˘ف˘نا
ةهجاوم رخ’ا وه عيشضيشس
ن˘˘شسح ن˘˘م ثي˘˘ح ة˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
د˘لاو˘خ ع˘فاد˘م˘لا نا ظ˘˘ح˘˘لا
.هتبوقع ذفنتشسيشس

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتأ

ةيدولوملا ةتغابم ىلع رشصيو ةيدجلا تاريشضحتلا رششابي صشيعي
رومأ’ا سشيعي بردملا رششاب
هتبيتك ر˘ي˘شضح˘ت ي˘ف ة˘يد˘ج˘لا
رشصي ثيح ،ةيدولوملا دعومل

ر˘ي˘خأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا كراد˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةيدملا يبملوا ماما لجشسملا

ي˘ت˘لا رو˘مأ’ا ن˘ي˘ب ن˘م ل˘ع˘˘لو
سسما ةشصح يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع
يكيتكتلا جهنلل هرييغت دجن

نا اد˘˘ج ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح
حبار دايز عفادملا ىلع دمتعي
ي˘˘ف كا˘˘˘شسم˘˘˘لا بشصن˘˘˘م ي˘˘˘ف
نوكيشس ثيح ناديملا طشسو
را˘هدو دا˘يز ه˘ي˘ل˘ي˘˘مز راو˘˘ج˘˘ب
˘˘ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘هو
سصشصح˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘ير˘˘ج˘˘ت˘˘ب
تا˘˘ب˘˘ثا ل˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
.ةيليوج5 بعلم يف اهتعاجن

أوعجسش راسصنألأ
أومدقو نيبعÓلأ

مهل مهتدناسسم
ىلا اومدق راشصنأ’ا نا ركذي
سسما ةيششعل ةيبيردتلا ةشصحلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘ج˘ششت ل˘جا ن˘˘م
مهنم اكاردإا كلذو مهتدناشسمو
اهنومدقي يت˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح˘شضت˘ب
ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
د˘قو اذ˘ه ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ت’و˘˘ج˘˘لا

را˘شسف˘˘ت˘˘شس’ا را˘˘شصنأ’ا لوا˘˘ح
ةيلاملا ةيع˘شضو˘لا سصو˘شصخ˘ب

ناو ةشصاخ قيرفلا يف ةدئاشسلا
زيفحت ىلا ةجاح يف ةبيتكلا

ىلع لمعلا ةلشصاوم لجا نم
يتلاو ةيباجيإ’ا جئاتنلا قيقحت
ةبكوك يف امئاد قيرفلا عشضت
.ةمدقملا

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج ةيدملأ يبملوأأ
«يرطيتلا» ءانبأا
طاقن ىلع نورشصي

ةركشسب داحتا
ةيدملأ يب˘م˘لوأ ق˘ير˘ف ف˘نا˘ت˘سسأ

أدأد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسأ ه˘˘˘˘˘˘تأر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘˘ت
ةررقملأ ةركسسب داحتأ ةهجأومل
ة˘ي˘سضرأ ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

˘˘˘ما˘˘˘مأ د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سشلأ بع˘˘˘ل˘˘˘م نأد˘˘˘ي˘˘˘˘م
ءا˘ق˘فر دا˘ف˘ت˘سسأ نأأ د˘ع˘˘ب ،صسا˘˘ي˘˘لأ

ن˘ي˘مو˘ي˘˘ل ة˘˘حأر ن˘˘م ه˘˘ل˘˘لأ ف˘˘ل˘˘خ
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ل˘˘ج رو˘˘سضح˘˘ب أذ˘˘هو
ف˘˘ير˘˘سش برد˘˘م˘˘لأ ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت

.راجح
با˘ي˘غ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ تل˘ج˘سس ا˘˘م˘˘ك

ةباسصلأ يعأدب  رسصانعلأ صضعب
ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘مألأ ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يو
يوا˘˘فر˘˘سشو بي˘˘˘ط˘˘˘لأ ،نأدو˘˘˘ع˘˘˘سسم
جÓ˘˘ع ة˘˘سصح˘˘ل أو˘˘ع˘˘˘سضخ ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ

د˘˘˘˘كأو ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ بي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط ع˘˘˘˘˘م
برد˘م˘˘لأ ي˘˘ن˘˘غ˘˘لأد˘˘ب˘˘ع ير˘˘مأو˘˘ع

ةأرا˘˘˘ب˘˘˘˘م طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن نأأ د˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ
ةر˘˘˘ك˘˘˘سسب دا˘˘˘ح˘˘˘تأ ما˘˘˘مأ ه˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
هتدوع دعب يذلأ قيرفلل ةماه
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف Ó˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك دأز˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ممسصم ةليلم نيع نم ةطرافلأ

ه˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ىل˘˘ع
ي˘ف ا˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأ تأرا˘˘سصت˘˘نلأ
.ةريخلأ عبرألأ تلوجلأ
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نيب ةكارشش ةيقافتا عيقوت مت
يوا˘ه˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ةكرششلاو رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل
م˘˘˘ه˘˘˘شسأا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ح˘م˘شست˘شس ي˘ت˘لاو «د˘ي˘م˘˘ع˘˘لا»
سصوشصنلل لاتثم’اب نيفرطلل
زيزعتو ةيرئازجلا ةيعيرششتلا
ة˘ي˘قر˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘م˘˘ه˘˘نوا˘˘ع˘˘ت

ام بشسح «ةيدولوملا» ةمÓع
ةيمشسرلا ةحفشصلا ربع هنلعأا
.يدانلل

سساملأا رشصانلا دبع حرشصو
ةرادإا سسل˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر
ع˘ي˘قو˘ت سشما˘ه ى˘ل˘ع يدا˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا» :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
متيشس ناك مويلا اهانعقو يتلا
يف ىلوأ’ا فرحأ’اب اهعيقوت
نوناقلا موشسرمل اقبط5102
نآ’ا ا˘ن˘ل˘شصو˘ت د˘ق˘لو ،37‐51
ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘˘تا ى˘˘˘˘لإا
ا˘م˘م م˘ه˘شسأا تاذ ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ى˘˘لإا لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’ا˘˘ب ح˘˘م˘˘˘شسي˘˘˘شس
ةيرئازجلا ةيعيرششتلا نيناوقلا

ةيقرت لجا نم اننواعت زيزعتو
هتهج نم ،«ةيدولوملا ةمÓع
سسي˘ئر يدو˘ع˘شسم ي˘كر˘ت لا˘˘ق
يوا˘˘ه˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
هذ˘ه نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل
:ن˘ي˘ق˘شش ن˘م˘شضت˘ت ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘ت’ا
مشس’ا لامعتشس’ يلام قشش»

ىلإا ةفاشضإا ناول’او رشصتخملا
Ó˘ي˘ف ز˘ي˘ه˘ج˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا
(ةمشصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا) ة˘قار˘ششلا
ي˘شضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل
يدانلا اذهب قيلي رقمب يواهلا
بنا˘ج˘لا ا˘مأا» :ع˘با˘تو «ر˘ي˘ب˘كلا
م˘شضب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

يشضايرلا يدانلا نم نيوشضع
ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م ى˘˘˘لإا يوا˘˘˘ه˘˘˘لا
مهشسأا تاذ ةيشضايرلا ةكرششلا

ي˘ت˘لا ما˘شسقأ’ا عا˘جر˘ت˘˘شسا ع˘˘م
ع˘م˘ج˘م˘لا ج˘مد ن˘م˘شض ل˘خد˘˘ت

يدانلاو يلور˘ت˘ب˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
.«يواهلا يشضايرلا

ي˘˘نور˘˘ت˘˘ب را˘˘م˘˘ع ر˘˘ب˘˘عو اذ˘˘ه
نع رئازجلا ةيدولوم ةروطشسأا
هذ˘˘˘ه م˘˘˘ها˘˘˘شست نأا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘ما
عيرشسلا زاجن’ا يف ةيقافت’ا
ةد˘لارز˘˘ب ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل
زكرملا اذه زاجنإا نا افيشضم
ق˘لأا˘تو ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف م˘ها˘شسي˘شس
نييوتشسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘يدو˘لو˘م˘لا
نا اين˘م˘ت˘م يرا˘ق˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
يف ةيلمع ةأاششنملا هذه نوكت

.لاجآ’ا برقأا
ميشسارم نأا ري˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ل˘ف˘ح سشما˘ه ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
فرشش ىلع كارطانوشس هتمظن
تحجن يتلا رئازجلا ةيدولوم
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود غو˘ل˘ب ي˘ف
ةوÓع ايقير˘فأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار˘ل

يناثلا زكرملل اه˘لÓ˘ت˘حا ى˘ل˘ع
ةين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح
ن˘ع ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ى˘لو’ا

يدان ىلوأ’ا ةبترملا بحاشص
.فيطشس قافو

طيمز.ع

939213ددعلأ ^2441  ةيناثلأ ىدامج7ـل قفأوملأ1202 يفناج02ءاعبرألأةصضايرلا
‘‘كأرطانوسس‘‘ هتمظن يذلأ لفحلأ صشماه ىلع

«ديمعلا» ةيشضايرلا ةكرششلاو يواهلا يشضايرلا يدانلا نيب ةكارشش ةيقافتا

رئأزجلأ ةيدولوم

ةطبارلل ةعباتلا طابشضن’ا ةنجل تررق
ةبوقع ط˘ي˘ل˘شست مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
نلوشسرام دشض تÓباقم ثÓثل فاقيإ’ا

بابشش بع’ ينين˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا و˘ب˘كو˘ك
رشسيأ’ا جانجلا حياشس نب اشضرو  دادزولب
عفادم فيركوا دمحمو لئابقلا ةبيبششل

ا˘م˘ب˘شسح ءاد˘ت˘ع’ا بب˘شسب  نا˘شسم˘ل˘ت دادو
.ةطبارلا هتنلعأا

نيبعÓلا تاعزانملا ةنجل تمرغو اذه
فيقوت مت امك ،ميتنشس نييÓم3 غلبمب

دمحم عفادملا :ياد نيشسح رشصن يبع’
فوؤور˘لا د˘ب˘ع ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسوو حا˘˘ت˘˘ف˘˘م

يعافدلا طشسولا عقعق دمحأا اذكو رتيوشش
تÓباق˘م ع˘برأ’ ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأ’
ببشسب ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ف˘قو ع˘م ا˘ه˘ن˘م نا˘ت˘ن˘ثا
عفد ىلإا ةفاشضإ’اب يشضايرلا ريغ كولشسلا

.ميتنشس نييÓم4 ـب ةيلام ةمارغ
طيمز.ع

تابوقعلا نع فششكت طابشضنلا ةنجل

ةينطولا رشصانعلل ةيباجيإا ةكراششم :نامحرلا دبع نب
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يشضاير˘لا م˘شسو˘م˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ي
تا˘˘جارد˘˘لا قا˘˘ب˘˘شسل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ئاو˘˘ه˘˘لا
ةينطو ةشسفانم ميظنتب لبقملا
يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا» را˘˘ع˘˘˘شش ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
ةديدجلا ةنيدم˘لا˘ب «ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
،ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘شس
051 ةكراششم فرعتشس يتلاو
نولثمي ‐ثاناو روكذ ‐ ايشضاير
ه˘تد˘كأا ا˘م بشسح تا˘˘ي’و ةد˘˘ع
.ةيداحت’ا

سسيئر يرابرب نيدلا ريخ لاقو
تاجاردلل ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
مشسوملا سصوشصخب حيرشصت يف
مشسوملا يف قلطننشس» :ديدجلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب د˘يد˘ج˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

ل˘ك ع˘م˘ج˘ت ة˘ي˘ن˘طو ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
ط˘شساوأ’او ر˘˘با˘˘كأ’ا ،تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

يدحتلا‐ راعشش تحت لابششأ’او
22 ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي ‐ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

يديشس ةديدجلا ةنيدملاب يفناج
د˘حاو مو˘ي˘ل مود˘تو ،«ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
00:90 ة˘˘عا˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب

ايشضاير051 ةكراششمب احابشص
ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م
ىلع ةبخنلا ييشضاير روشضحب

نيدلا زعو فشسوي يقيقر رارغ
نو˘جارد˘لا ر˘شضح˘يو ،با˘˘ق˘˘ع˘˘ل
يف ةكراششملل رمتشسم لكششب
اهنم ةلبقملا ةيراقلا تاشسفانملا
رئازجلا ةنيدمل ىربكلا ةزئاجلا
ناو˘ج ع˘بار˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

رمت يتلا رئازجلا ةرود ،1202
نو˘˘كت ثي˘˘ح ل˘˘حار˘˘م ع˘˘˘ب˘˘˘شسب

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا
ارور˘م ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ف ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
،ف˘ل˘ششلا ،ترا˘ي˘ت م˘ث ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب
ةطقنل ’وشصو سسابعلب يديشس
ىلإا ةفاشضإ’اب ،نارهو˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا
ة˘جارد˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةنيدمب ناو˘ج03‐72 ةيلبج˘لا
نم ممأÓل ايقيرفا سسأاك مث ةنتاب
ةخشسنك ربمتب˘شس90 ى˘لا20
سضيب’ا رحبلا باعلأ’ ةيبيرجت
.نارهو ةنيدمب طشسوتملا

ةئيهلا دقعت لشصتم قايشس يفو
اهتيعمج تاجاردلل ةي˘لارد˘ي˘ف˘لا
موي ،0202 ةنشسل ةيداعلا ةماعلا
ةنج˘ل˘لا ر˘ق˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘شسلا
نونكع نبب ةيرئازجلا ةيبملو’ا
ةعاشسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
متيشس يت˘لاو ،ا˘حا˘ب˘شص00:90
طاق˘ن ةد˘ع ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف قر˘ط˘ت˘لا
ريرقت ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لا ا˘ه˘م˘هأا
ة˘يدا˘ع˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع تيو˘شصت˘لاو
،0202 ةن˘شسل ي˘لا˘م˘لاو ي˘بدأ’ا
ةينفلا ةليشصحلا بناج ىلإا
لا˘غ˘ششأا نأا ةرا˘ششإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
نا˘˘ج˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت د˘˘ه˘˘˘ششت˘˘˘شس
،نوعطلا ناجلو ،تاحيششرتلا

ماهملا ميلشستو مÓتشسا اذكو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘ب˘شسح˘˘ت
2 خيراتب ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف
.ةيداحت’ا
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تاجأردلأ قابسسل ديدجلأ يسضايرلأ مسسوملأ قÓطنإأ

ةشسفانم يف نوكراششي ايشضاير051
ةعمجلا موي «يلارديفلا يدحتلا»

ةيلاردفلا ةنجل˘لا ة˘ي˘قر˘ت م˘ت
يت˘لا «تÓ˘ي˘شس كا˘ششن˘ب˘ل»ـل
ة˘ن˘شس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب تشسشسأا˘˘ت
ةي˘ن˘طو ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا4102
،سصا˘شصت˘خ’ا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت

ةيداحت’ا نم ملع ام بشسح
.ةيلاتقلا نونفلل ةيرئازجلا

تب˘˘يز˘˘ع˘˘ت لا˘˘م˘˘ج ح˘˘شضوأاو
يف ةيلاردفلا ةئيهلا سسيئر
جئاتنلل ار˘ظ˘ن»:ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
اهققح يتلا ةفرششملا ةينفلا

تÓيشس كاششنب˘لا و˘ي˘شضا˘ير
يف يلود˘لا د˘ي˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع
حاجنو ةيشضام˘لا تاو˘ن˘شسلا

اذه ةلكيه ي˘ف ا˘ه˘ي˘لوؤو˘شسم
م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو سصا˘˘˘شصت˘˘˘خ’ا

،هيف ني˘طر˘خ˘ن˘م˘لا فو˘ف˘شص
نا يرور˘˘˘˘شضلا ن˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو ة˘ن˘ج˘ل ى˘لا ي˘ق˘تر˘ي
هقلأات لشصاوي ىت˘ح ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت
يقاب ذيفنتو ايلودو اينطو
ىدل طرخن˘تو ،«ه˘ع˘يرا˘ششم
نونفلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ةينطو ةن˘ج˘ل11 ةيلات˘ق˘لا
ةثيدح8 ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
كا˘ششن˘˘ب :ي˘˘هو سسي˘˘شسأا˘˘ت˘˘لا
ود˘˘˘نو˘˘˘ك تي˘˘˘ج ،تÓ˘˘˘ي˘˘˘شس
،وشستيج ياط نوهين ،يلاك
،لماكلا لاتقلاو وكاششتنون

غن’ ناف ،وداوف غنول وايج
ود ،واد و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
وشستيج يكباهلا/يكي˘ن˘ي˘شش
،وادو˘˘˘ف نا˘˘˘˘ف تاو˘˘˘˘ت و˘˘˘˘فو
هذ˘ه نأا تب˘˘يز˘˘ع˘˘ت فا˘˘شضأاو
فارتعاب ىظحت» ة˘شضا˘ير˘لا

ةيبملو’ا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’او
ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘˘شس كا˘˘ششن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ةلوطب91 ،نآ’ا دحل تمظن

ةلود37 ي˘شصح˘تو م˘˘لا˘˘ع
زر˘بأاو ،«ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م
لوؤو˘˘شسم ه˘˘حر˘˘ط لا˘˘غ˘˘˘ششنا
»:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ةرازو در مد˘˘˘˘ع
يذلا انفلم ىلع ةشضايرلاو
ةد˘ع ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘يد˘˘ل ها˘˘ن˘˘عدوا
ة˘يدا˘ح˘تا سسي˘شسأا˘ت˘ل ،ر˘ه˘˘ششا

،«تÓيشس كاششنبلل ةيرئازج
سسي˘˘ئر ىد˘˘بأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
اذهل ةينقتلا ةينطولا ةنجللا
ن˘˘شسح ،ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ىوتشسملل هحايترا ،نافكشس
كاششنبلا ايلاح هؤووبتي يذلا
Óمآا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف تÓ˘ي˘شس
ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ي˘˘ف
لاطبأ’ا نم ديدعلا نيوكتو
.بابششلا

نفلا اذه نأا مولعملا نمو
ة˘˘˘عز˘˘˘ن˘˘˘لا يذ ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ع˘م˘ج˘ي يذ˘لاو ة˘ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا

تا˘شضا˘ير˘لا تا˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ل˘˘ك
ةد˘ي˘ج ة˘ع˘م˘˘شسب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا

عشساو قاطن ىلع سسراميو
داد˘˘˘عإا نأا ذإا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ماع نم دادز˘ي ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا

ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأ’ ر˘˘خآ’
تا˘˘شضا˘˘˘ير سسم˘˘˘خ ن˘˘˘شسحأا
ةلاعفلا سسف˘ن˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا
.ملاعلا يف

طيمز.ع

مدقملأ ىوتسسملأ نم نولئافتم ةسضايرلأ ىلع نومئاقلأ

ةينقت ةينطو ةنجل ىلإا «تÓيشس كاششنبل»ـل ةيلاردفلا ةنجللا ةيقرت ر˘يد˘م نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ل د˘˘كأا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةينطولا رشصانعلا نأا ةحابشسلل ةيرئازجلا

،مومعلا ىلع ةيباجيإا ةكراششم تققح
يلودلا فينج ىقتلمل45ـلا ةعبطلا يف
ريبكلا سضوحلا يف ةحابشسلل ارشسيوشسب
71و51 ني˘ب  ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف تر˘ج ي˘ت˘لا

با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج
يتلوطبو0202‐ويكوطب ةي˘ب˘م˘لوأ’ا
.2202و1202 ملاعلا

ع˘برأا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا تد˘˘شصحو
نيتيزنوربو ة˘ي˘شضف ،ة˘ي˘ب˘هذ تا˘ي˘لاد˘ي˘م
بيشصن نم سسيفنلا ندعملا ناك ثيح
05 قاب˘شسل «أا» ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ح˘ي˘ل˘م لا˘مأا

ةلطبلا ىلع ةقوفتم ةرح ةحابشس ارتم
اكيريدف ةيلاطيإ’ا ةيبملوأ’او ةيملاعلا
نوجرع هللا دبع كتفا امك ،ينيرغيليب
ىلع رتم002 ـلا «أا» يئاهنلا ةيشضف
ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ه˘م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ي˘˘فو ،ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
دبع نب لاق فينج ىقتلم يف ةيرئازجلا
بختنملا رشصانع  ةكراششم» :نامحرلا
مومع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يا تنا˘ك ي˘ن˘طو˘لا

دعب مهتزوحب تناك جئاتن اولجشس ثيح
،برغملاب9102‐ةيق˘ير˘فإ’ا با˘ع˘لأ’ا

هللا باجو نوجرع ناحابشسلا  داع ثيح
:فاشضأاو ،«مهتايوتشسم ىلإا حيلم ىتحو

تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘ع ل˘يو˘ط ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب»
لÓخ نويشضا˘ير˘لا ن˘كم˘ت ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لاو
نم رهششأا5 تماد ةريشصق ريشضحت ةرتف
لوأا ةبشسانمب مه˘تا˘يو˘ت˘شسم ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

و˘هو ،ر˘ي˘ب˘كلا سضو˘ح˘لا ي˘˘ف ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
:ينقتلا عباتو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ي˘با˘ج˘يإا ر˘ششؤو˘م
يشسيئرلا فدهلا غلبن مل اننأا حيحشص»
«ب» ىندأ’ا دحلا نيشسحت يف لثمتملا
دايبملوأ’ا ي˘ف ةد˘يد˘ج د˘عا˘ق˘م ز˘ج˘ح وأا

دحلا لثم ةيوناثلا فادهأ’ا انزرحأا اننكل
ى˘ل˘ع م002و05 ي˘˘˘ف «ب» ى˘˘˘ندأ’ا
ماقرأا5 ميطحتب زيمتو ،نوجرعل رهظلا
دعاقملا ديدع زجحو ىقتلملل ةيشسايق
لازت ’ تÓ˘ي˘هأا˘ت˘لا ةر˘ت˘ف .دا˘ي˘ب˘م˘لوأÓ˘ل

.«نولئافتم نحنو ةليوط
سصوشصخب نامحرلا دبع نب حشضوأاو

ةكراششم مدع دعب ريخأ’ا مويلا تايئاهن
بب˘شسب ه˘ل˘لا با˘جو نو˘جر˘ع ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
»:Ó˘ئا˘ق ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا
ترهظ ةيئاشسملا ةرتفلا ليبق فشسأÓل
«رآا يشس يب» ليلحتب ةشصاخلا جئاتنلا
يلاتلابو هللا باجل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإا

رتم002 قا˘ب˘شسل «أا» ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘ي˘˘شض
هنطاوم نومظنملا عنم امك ةرح ةحابشس
001ـل «أا» يئاهنلا سضوخ نم نوجرع
مغر يزارتحا ءارجإاك رهظلا ىلع رتم
«هجئاتن ةيبلشس توبث
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ى˘حا˘˘ب˘˘شس نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
يف ةكراششم˘لا نو˘ل˘شصاو˘ي˘شس ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عا˘ط˘ت˘قا فد˘ه˘ب ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘˘م˘˘لا
نو˘كت˘شس ثي˘ح دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا تار˘ي˘˘ششأا˘˘ت
‐ةي˘ب˘هذ˘لا ةرود˘لا» ي˘ت˘ط˘ح˘م˘ب ة˘ياد˘ب˘لا

سسرا˘مو ير˘ف˘ي˘ف ير˘ه˘شش ن˘ي˘˘ب «1202
.يلاوتلا ىلع ايليشسرمو سسينب

طيمز.ع

1202 ةحابسسلل يلودلأ فينج ىقتلم

ةنماثلأ ةلوجلأ تايرجم نمسض
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ينطولا بختنم˘لا نو˘كي˘شس
ى˘ل˘ع د˘ي˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ءاقل عم مويلا ةريهظ ،دعوم
يقÓي امدنع ليقثلا رايعلا نم
نم ةيادب ،يشسنرفلا بختنملا
را˘طإا ي˘ف00:51ـلا ة˘عا˘شسلا
ةشسفانم نم يشساشسأ’ا رودلا

اهنشضتحت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك
13ـلاو31ـلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘˘شصم
.يراجلا يفناج

ةدايق˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تروب ن’أا يشسنرفلا بردملا
عم ريبك ءادأا ميدقت ةيمتح مامأا
ةي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘شصت
ةه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب بع˘ل˘لاو
لجأا نم مويلا ةيششع ةررقملا

’املو ةيباج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘شصح
ظوظح عفرل ةارابملاب زوفلا
ديج بيترت يف ةقباشسملا ءاهنإا

.ةيرومأاملا ةبوعشص مغر
«نوبراحملا» نوكيشسو اذه

ة˘ل˘ي˘ط ز˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘˘مأا
نم ةوقب بعللاو ءاقللا راوطأا

ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن د˘˘شصح ل˘˘˘جأا
ديدع اوره˘ظأا م˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘شس’
قÓطنا ذنم ةيباجي’ا رومأ’ا
ةلو˘ج˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
يتلا لوأ’ا رودلا نم ةريخأ’ا
بختنم مامأا ،سسمأا لوأا تبعل
 .لاغتربلا

روطتيسس انؤوأدأأ :صسوكرب
مامأأ أرياغم ءأدأأ مدقنسسو

 اسسنرف
دئاق ،سسوكرب دوعشسم ادب

ديلا ةركل ،ينطولا بختنملا
ىلع هئÓمزو هتردق نم اقثاو
ن˘م ة˘ياد˘ب ل˘شضفأا ءادأا م˘يد˘ق˘˘ت
مامأا مويلا ةبقترملا ةهجاوملا
حشضوأاو ،يشسنرفلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ءا˘ق˘ل ة˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع سسو˘˘كر˘˘ب
نوقثاو نحن» :Óئاق لاغتربلا

روطتي˘شس ا˘نؤوادأاو ا˘ن˘شسف˘نأا ن˘م
نم ةمداقلا ةلحرملا يف رثكأا
ةهجاوم» : عباتو ،«ة˘ق˘با˘شسم˘لا
اننأا ’إا ،ةلهشس نكت مل لاغتربلا
يف اشصوشصخ ،اديج ءادأا انمدق
ميدقتب مكدعنو ،لوأ’ا طوششلا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘م ءادأا
 .«يشسنرفلا بختنملا

بختنملأ ءأدأأ :يدلاخ
يف ديلأ ةركل ينطولأ

ىسسنن نأأ بجي لو روطت
ملاعلأ صسأاكل دئاع هنأأ
 نيترود نع هبايغ دعب

با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ر˘˘˘يزو ع˘˘˘˘فاد

،يدلاخ يلع ديشس ،ةشضايرلاو
ه˘مد˘ق يذ˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ن˘˘ع
،ديلا ةركل ينطولا بختنملا
ةكراششملل رشصم يف دجاوتملا
.1202 ملاعلا سسأاك يف

سشماه ىلع ريزولا حشضوأاو
اهدقع يتلا ،ةيفحشصلا ةودنلا
ةيليوج5 يبملوأ’ا بكرملاب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا دودر˘˘م»:
سسي˘˘لو لو˘˘ب˘˘ق˘˘م د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘˘كل

روطت يف هئادأا نا امك ،ايثراك
و˘˘ه م˘˘هأ’او ر˘˘خآ’ ءا˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘م
،«ي˘شسي˘ئر˘لا رود˘ل˘ل م˘˘ه˘˘ل˘˘هأا˘˘ت
نأا نايشسن بجي ’» :فاشضأاو
ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل د˘ئا˘ع بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
وهو ليوط بياغ دعب ةيلاعلا
 .«انشسوؤور قوف جات

ب.م.يرسسيإأ

 ⁄اعلأ صسأاك نم يسساسسألأ رودلأ راطإأ ‘

 «ةكيدلا» مامأا مويلا ةيوق ةهجاوم ‘ رشضÿا يعابشس

 ةمسصاعلأ دا–أ
نع ثحبت ةرأدإلأ

ÚبعÓب دأدعتلأ ميعدت
Áأ نوكلÿÈة 

باÎقا نع ثيدح
نايزم نمحرلا دبع

¤إا ةدوعلا نم
 «ةراطشسوشس»

ةمشصاعلا داحتا ةرادإا هجتت
ل˘كا˘ششم ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

نمحرلا دبع قبشسأ’ا اهبع’
ي˘جر˘ت˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م نا˘˘يز˘˘م
لجأا نم يشسنوتلا يشضايرلا
وتاكريملا لÓخ هعم دقاعتلا
م˘˘˘عدو ل˘˘˘خاد˘˘˘لا يو˘˘˘ت˘˘˘˘ششلا
نوكلمي نيبعÓب ةل˘ي˘كششت˘لا
نورداقو ة˘بر˘ج˘ت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا

.ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع
ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو

ي˘جر˘˘ت˘˘لا ةرادإا نأا ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت
ي˘ف بعÓ˘لا ح˘ير˘شست ترر˘˘ق

زج˘ح ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق مد˘ع ل˘ظ
ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘نا˘˘˘كم
،يشسنوتلا قيرفلل ةيشساشسأ’ا

يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةرادإا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘م
دقاعتلا يف ركفت ،يمشصاعلا

م˘˘عد ل˘˘جأا ن˘˘م بعÓ˘˘لا ع˘˘˘م
.ةليكششتلا

نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاو
تلخد ةمشصاعلا داحتا ةرادإا
ل˘ي˘كو ع˘م تا˘شضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف
ل˘˘جا ن˘˘˘م بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا
ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا
ى˘لإا نا˘˘يز˘˘م ةدا˘˘عإ’ د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا

 .دوشسأ’او
ب.م.يرسسيإأ

 «غيل ربوسسلأ» نم91ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف00:51ـلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب مويلأ اسسنرف ‐ رئأزجلأ

يف مويلا ايشساشسأا نوكيل حششرم يلوغف
 تروبشس يلزنيد ةهجاوم

يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفشس سصقي
امدنع هيدان عم ةشسفانملل هتدوع طيرشش مويلا يارشس ةطلغ
نم91ـلا ةلوج˘لا را˘طإا ي˘ف ترو˘ب˘شس ي˘لز˘ن˘يد ق˘ير˘ف ي˘قÓ˘ي
ةباشصإ’ا نم «وشسوشس» سصلخت امدعب ،زاتمملا يكرتلا يرودلا
.رهظلا ىوتشسم ىلع ةيشضاملا ةرتفلا يف اهل سضرعت يتلا

ءا˘˘شصحإ’ا ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا «درو˘˘كشسو˘˘ه» ع˘˘قو˘˘˘م بشسحو
ىلع دامتعÓل هجتي مير˘ت ح˘تا˘ف رو˘طار˘ب˘مإ’ا نإا˘ف ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لاو
رئازجلا مجن بايغ نأاو اشصوشصخ مويلا ةهجاوم يف «وشسوشس»
،عجارتت هجئاتن لعجو ةيشضاملا ةرتفلا يف ،هيدان ءادأا ىلع رثأا
بعÓلا ىلع دامتع’ا ررقي يكرتلا بردملا لعج يذلا رمأ’ا
 .مويلا ةهجاوم نم ةيادب

ب.م.يرسسيإأ
نبو5ـلأ زكرملأ يف رسصان نب..ةفاسصولأ يف زرحم

 اسسداسس ينيعبسس

ابعل52 لشضفأا ةمئاق يف نييرئازج6
0202 ةنشسل ايبرع

ابع’52 لشضفأا ةمئاق يف اناكم نييئازج نيبع’6 زجح
سضاير نم لك دجاوت ةمئاقلا تفرعو ،0202 ةنشس يف ايبرع
،يناثلا زكرملا يف يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنام مجن زرحم
يف يلاطيإ’ا نÓيم يدان ناديم طشسو رشصان نب ليعامشسإا
ا˘ي˘شسيرو˘ب يدا˘ن ر˘شسيأا ر˘ي˘ه˘ظ ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس ن˘˘ب5ـلا ز˘كر˘م˘لا

عفادملا ىشسيع يدنام ،سسداشسلا فشصلا يف خابدÓغنششوم
ةمحر نبو01ـلا زكرملا يف سسيتيب لاير يدانل يروحملا

دادغبو31ـلا فشصلا يف يزيلجن’ا ماه تشسيو يدان بع’
.81ـلا زكرملا يف دشسلا مجن حاجنوب

يف ،لوأ’ا زكرملا يف حÓشص دمحم يرشصملا ءاجو اذه
.ابع’21 دجاوتب ةيبرغم ةرطيشس ةمئاقلا تفرع نيح

ب.م.يرشسيإا
 نÓيملا سصيمقب هيف رهظ ديدج يروتشس رششن

نم سصلخت˘ل˘ل ة˘عا˘ق˘لا ل˘خاد برد˘ت˘لا ل˘شصاو˘ي ي˘ح˘لو˘ب˘م
 ةباشصإ’ا

ينطولا بختنملا سسراح يحلوبم باهو سسيار لشصاوي
لخاد دارفنا ىلع لمعلا يدوعشسلا قافت’ا يدان مجن يرئازجلا
سضرعت يتلا ةباشصإ’ا نم سصلختلل ،تÓشضعلا ةيوقت ةعاق
.ةيشضاملا ةرتفلا يف ةبكرلل يبناجلا طابرلا ىوتشسم ىلع

ىلع يروتشس9102 ةنشس رشضخلا عم ايقيرفإا لطب رششنو
ىلع زكري وهو ةعاقلا لخاد اه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ ة˘ي˘م˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص
يف اهنم ىناع يتلا ةباشصإ’ا نم سصلختلل ،يندبلا بناجلا

و˘هو ر˘ه˘ظ ر˘شضخ˘لا ن˘ير˘ع ي˘ما˘ح نأا ل˘ي˘م˘ج˘لاو ى˘شضم تقو
 .ايلاوت ةيناثلا ةرملل نÓيملا سصيمق يدتري

ب.م.يرسسيإأ
 يلنريب ةهجأوم يف ايسساسسأأ لخد

هيلعو زيمم بعل ةمحر نب »:صسيوم
 «ريثكلا ملعت

يلودلا ةمحر نب ديعشس همدق يذلا زيمملا ءادأ’ا مغر
ي˘ف ة˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ما˘ه˘ت˘شسيو حا˘ن˘جو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
«زرماهلا» قوفتب تهتنا يتلاو يلنريب مامأا ةقباشسلا ةهجاوملا
ديفيد بردملا عنقت مل اهنأا حشضاولا نم يتلاو ،فيظن فدهب
ةجاح يف لازي ام «رشضخلا» مجن نأا ىري لازي ام يذلاو سسيوم
.«غيلرميربلا» يف ريثكلا ملعت لجأا نم تقولل

بقع بردملا اهب ىلدأا يتلا ةيفحشصلا تاحيرشصتلا يفو
اباشش لازي ام «ديدجلا زرحم» نأا سسيوم دكأا ،ءاقللا ةياهن
دقتعي ’ دق نايحأ’ا سضعب يف »:Óئاق ريثكلا ملعت هيلع بجيو
كان˘ه »:ع˘با˘تو ،«ةدو˘ج˘لا كل˘ت˘ب بع˘ل˘ي ة˘م˘حر ن˘ب نأا برد˘م˘لا

باشش وه ،يزيلجنإ’ا يرودلا يف اهملعتي نأا هنم ديرأا ريياعم
يدنلتكشس’ا ينقتلا راششأا امك ،«همدقيل ريثكلا همامأا لازي ’و
Óبقتشسم رثكأا روطتلا هيلع بجي قباشسلا دروفتنارب مجن نأا

دعاشسي نأا هيلعو دعتشسم هنأا ينعي انعم هدوجو »:فيشضم
.«ناديملا ةيشضرأا قوف بشسانملا رارقلا ذختي نأا هديرأاو قيرفلا

قحتلإا دق ناك تنششوميت نيع ةنيدم نبا نأا ريكذتلاب ريدجلا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا قÓ˘غ ن˘م تا˘عا˘شس ل˘ب˘ق «قرا˘ط˘م˘لا» فو˘ف˘˘شصب
ةجردلا يرود يف طششانلا دروفتنارب يدان نم امداق يفيشصلا
مشصب ايشساشسأا اهنم عبرا تاءاقل6 يف كراشش ثيح ،ىلو’ا

 . نيتمشساح نيتريرمت ىلع اهلÓخ
طيمز.ع
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 رسضخلأ دئاق عم دودحلأ لك زواجت ينابسسلأ ينقتلأ نأأ أودكأأ

 زرحم ببشسب لويدراوغ ىلع رانلا حتفي يشسنرفلا مÓعإلا

 «رسضÿأ» مجنل لسصأوتŸأ قلأاتلأ لظ ‘

رانلا يشسنرفلا مÓعإ’ا حتف
ينابشس’ا بردملا ىلع اددجم
مهبشسح يذلاو ’ويدراوغ بيب
ءارمحلا طوطخلا لك زواجت
سضاير عم هلماعت ةقيرط يف
ينطولا بختنملا دئاق زرحم
ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن
.يزيلجن’ا

ويدار» ةانق وللحم فششكو
نأا ةيشسنرف˘لا «و˘لرا˘ك ي˘ت˘نو˘م
زرحم سضاير يرئازجلا مجنلا

يتلا قئا˘قد˘لا ة˘ل˘ق ن˘م ءا˘ت˘شسم
عم مشسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف كرا˘شش
بب˘˘شسب ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘˘م
ا˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا
.هعم ينابشس’ا بردملا

ي˘˘˘ف سضا˘˘˘ير كرا˘˘˘ششي م˘˘˘لو
لاتشسير˘ك ما˘مأا ر˘ي˘خأ’ا ءا˘ق˘ل˘لا

،ةكدل˘ل ا˘شسي˘ب˘ح ي˘ق˘بو سس’ا˘ب
ةيعابرب ىهتنا يذلا ءاقللا يف
م˘ل يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ة˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
.بعÓلا همشضهي

نأا ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو
دود˘ح زوا˘ج˘ت «فو˘شسل˘˘ي˘˘ف˘˘لا»
نع هيشضاغتل رظنلاب ةشضايرلا
احشضوم ،نيبعÓلا سضعب ءادأا
ةجاحب9102 ايقيرفإا لطب نأا
ديعتشسي ىتح طقف ةقثلا ىلإا
.رشضخلا عم لعفي املثم هقيرب

ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘لا داز ا˘˘مو
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘شصت

«تروبشس نييب» ـل ’ويداروغ
ه˘نأا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م د˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لاو
جا˘ح˘ت˘يو ر˘ي˘ب˘ك بع’ سضا˘ير
عم ةكراششملل رثكأا قئاقد ىلإا
ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق يدا˘˘ن˘˘لا

 .ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا جراخ
نوكيل هجتي زرحم

ةهجأوم يف مويلأ ايسساسسأأ
 Óيف نوتسسأأ

مجن زر˘ح˘م سضا˘ير ه˘ج˘ت˘ي
ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن
يف ايشساشسأا نوكيل يزيلجن’ا

اهيف لحي يتلا مويلا ةهجاوم
Óيف نوتشسأا قيرف ىلع افيشض
نم81 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف
.زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا

«دروكشسوه» عقوم فششكو
ءا˘˘˘شصحإ’ا ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نوكيشس سضاير نأا طيقنتلاو
ةررقملا ةهجاوملا يف ايشساشسأا
 .Óيف نوتشسأا مامأا

ب.م.يرسسيإأ

سسي˘ئر ن’و˘كي˘ن نارو˘ل ى˘ن˘ثأا
’وطم يشسنرفلا هيليبنوم يدان
رول˘يد يد˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘م˘ج˘ن˘ب
يذلا يرئازجلا بختنملا مجاهم
ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ق˘لا˘ت˘لا ل˘شصاو˘˘ي
ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
ريب˘كلا رود˘لا˘ب ا˘هو˘ن˘م ،«1غيللا»
قيرفلا ةليكششت يف هبعلي يذلا

تاحير˘شصت ي˘فو.مشسوم˘لا اذ˘ه
«تو˘ف ي˘ل˘ي˘ت» ةا˘ن˘ق˘ل ن’و˘˘كي˘˘ن
نأا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا د˘˘˘كأا ة˘˘˘ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيشضرأا ي˘ف ل˘تا˘ق˘ي «برا˘ح˘م˘لا»
ل˘جأا ن˘م ءا˘ق˘ل ل˘ك ي˘ف ناد˘ي˘م˘˘لا

يذلا بعÓلا وه»:Ó˘ئا˘ق ق˘ير˘ف˘لا
ةيشضرأا قوف سصيمقلا امئاد للبي
لجأا نم ءيشش لك مدقيو ناديملا
رو˘ل˘يد نأا ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،«ه˘ق˘ير˘ف
ةشصاخ تازيمم كلمي ابع’ دعي
،يئانثتشسا بع’ رولود »:افيشضم
ي˘˘ف كي˘˘كششت˘˘لا اد˘˘بأا ن˘˘كم˘˘˘ي ’
نأا اري˘ششم ،«ه˘تارد˘قو ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا
يف يقيقح دئاق يرئازجلا مجنلا
وه رولود »:احر˘شصم ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
هئÓمز حن˘م˘ي يذ˘لا و˘هو د˘ئا˘ق˘لا
ميدقت لجأا نم ةبغرلاو ةوقلا كلت
دا˘ع ا˘م˘˘ك ،«ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

نع ثيدحل˘ل يدا˘ن˘ل˘ل لوؤو˘شسم˘لا
قيرفلا نع روليد ليحر ةيناكمإا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا د˘ير˘ي رو˘لود »:Ó˘ئا˘˘ق

،كلذ ديرن نحنو قيرفلا فوفشص
ل˘ي˘حر˘لا ا˘م ا˘˘مو˘˘ي رر˘˘ق اذإا ن˘˘كل
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك ةرا˘˘˘˘شسخ نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘شس
نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو.«هيلوبنومل

9 ىل˘ع ع˘قو ة˘ن˘شس92 بحا˘شص
ةمشساح تاريرمت6 مدقو فادهأا

د˘حأا مد˘ق˘ي ثي˘ح ،م˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
هراو˘ششم ي˘ف ه˘˘م˘˘شساو˘˘م ل˘˘شضفأا
 .يوركلا
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ةــــنصصرق

لهاتشسي
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةرا˘شسخ˘لا م˘غر
«رشضخلا» اهب ينم يتلا
ديلا ةر˘ك لا˘يد˘نو˘م ي˘ف
˘ما˘˘مأا ر˘˘شصم˘˘ب ما˘˘ق˘˘م˘˘لا
ريغ يلاغتربلا بختنملا
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نأا
دو˘˘ع˘˘شسم ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
فارت˘ع’ا لا˘ن سسو˘كر˘ب
،ةهجاوملا يف هقلأات دعب
ل˘جر ةز˘ئا˘ج م˘ل˘شست ن˘يا
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ميظنت ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
ريظن ةيملاعلا ةلوطبلا
.ءاقللا يف هقلأات

صشمكشسيقي ام حيرلا
ق˘ير˘˘ف د˘˘فو ي˘˘ظ˘˘ح
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
نم را˘ح لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب
ريدملا سسيئرلا لبق
كار˘طا˘نو˘شسل ما˘˘ع˘˘لا
رقم˘ب را˘كح ق˘ي˘فو˘ت
ىدبأا ثيح عمجملا
ي˘˘˘ف لوأ’ا ل˘˘˘جر˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘˘شس
ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ةعئارلا ة˘قÓ˘ط˘نإ’او
مر˘ك ثي˘ح ،يدا˘ن˘ل˘ل

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘ج˘˘ششو
نأا ادكؤوم ةلشصاوملا
نو˘˘كت˘˘شس ة˘˘كر˘˘ششلا
.مهبناجب امئاد

ةريبك ةطولخ

ةيدنأا فلم ةيرئازجلا ةيداحت’ا تلاحأا
تاعزانملا ةفرغ ىلع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا

تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ع˘˘˘شضو˘˘˘ب كلذو
سصو˘شصخ˘ب رو˘مأ’ا ط˘ب˘˘شضب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا
ءار˘ج ق˘ير˘ف ل˘ك ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ق˘م˘لا نو˘يد˘لا
ىدل تعدوأا دق تناك يتلا ىواكششلا
فر˘ط ن˘م ءاو˘شس ة˘ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا

لي˘شصح˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘برد˘م وأا ن˘ي˘ب˘ع’
ةطبار رود ىقبيل اهوقلتي مل تاقحتشسم
ة˘ع˘با˘ت˘م نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ار˘شصت˘ق˘م ةاو˘ه˘لا
نأا ركذي طقف يرادإ’ا اهقشش يف ةيلمعلا

دقو ةيقيقح ةمزأا سشيعت ةيدنأ’ا ديدع
. فيدرلا ةليكششتب ةلوطبلا ءدبل رطشضت

هرهظ ريدي «ريملا»
بورخلا ةيعمجل اددجم

ببشس بورخلا ةيعمج قاششع مهفي مل
نع بورخلاب ةيلحملا تاطلشسلا عجارت
ن˘م م˘غر˘لا˘ب م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا م˘عد
يلاو اهب ءاج يتلا ةريثكلا تايشصوتلا
«اكشسي’» ولوؤوشسم قد دقو اذه ةي’ولا
نوعراشسي مهنأاو ةشصاخ رطخلا سسوقان
سضع˘ب ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘جا ن˘م ن˘مز˘˘لا
نأا امب ةمداقلا ةلحرملا رييشستل تاناعإ’ا
ى˘˘لإا ة˘˘شسا˘˘م ة˘˘˘جا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

ةقÓطنا قيقحتل ةي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
.مشسوملا اذه ةلوطب يف قيرفلل ةديج

 بولطم يوانكل
«ةيبابلا» يف

ى˘ل˘ع ة˘˘بو˘˘شسح˘˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا سضع˘˘ب تط˘˘بر
ت’ا˘شصتا با˘قر ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م لوؤو˘˘شسم
لجأا نم يوان˘كل ر˘يذ˘ن برد˘م˘لا ع˘م ة˘ي˘م˘شسر
يدانلا ةليكششت بيردت ىلع فارششإ’اب هعانقإا

برد˘˘˘م˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ة˘˘˘قو˘˘˘ثو˘˘˘م ردا˘˘˘شصم بشسحو
دق ياد ن˘ي˘شسح ر˘شصن ن˘م ار˘خؤو˘م بح˘شسن˘م˘لا

اميف ريكفتلل ةلهم هحنم نيلشصتملا نم بلط
نم ريبكلا هفوخت «يبانعلا» ينقتلا فخي مل
يف اميشس’ «ةيبابلا» يف ةشضماغلا ةيعشضولا

يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ن˘ي˘ب ل˘شصا˘ح˘لا عار˘شصلا ل˘ظ
.ةيراجتلا ةيشضايرلا ةكرششلاو

 نابيزلا ءانبأا
«نينافعز مهار»

داح˘تا ق˘ير˘ف ن˘م نو˘ب˘شضا˘غ˘لا را˘شصنأ’ا بلا˘ط
ةمزÓلا تÓيدعتلا ثادحإا ةرورشضب ةركشسب
نيبعÓلا سضعبل ةشصرفلا حنم لÓخ نم كلذو
جئاتنلا تءاجو يرم فادهلا مهمدقتي نابششلا
حرطتل داحتإ’ا ناب˘شش ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ب˘لا

يعاود لوح نيعباتملا ىدل ت’ؤواشستلا ديدع
مدعو ن˘ي˘ق˘لأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘يد˘ع سشي˘م˘ه˘ت
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا م˘غر نآ’ا ى˘ت˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا
ةشصاخ لوأ’ا قيرفلا اهلجشسي يتلا ةعشضاوتملا

. بيترتلا ةداير نولتحي داحت’ا نابشش نأاو

qarsana@essalamonline.com

9392ددعلأ ^2441  ةيناثلأ ىدامج7ـل قفأوملأ1202 يفناج02ءاعبرألأ

صشولبق ام
وبع’ سضفر ةعقوتم ريغ ةجرخ يف
يدانلا بناجب فوقولا ديردم لاير
ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘مزأ’ا ي˘˘ف ي˘˘كل˘˘م˘˘لا
تا˘ي˘عاد˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ،ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
اًقفوو د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
،ينابشسإ’ا «وتيغ˘نر˘ي˘ششلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل
بتاور سضفخ ىلإا جاتحي لايرلا نإاف
نأا ىلإا راششأاو ،52 ةبشسنب نيبعÓلا
ق˘ير˘ف˘لا د˘˘ئا˘˘ق سسو˘˘مار و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘شس
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘˘ع سضر˘˘ع ي˘˘كل˘˘م˘˘لا
،بتاورلا سضفخ نأاششب ةرادإ’ا حارتقا
فاشضأاو ،رمأ’ا اذه اوشضفر مهنكل
ىلع قفاو يذلا ديحولا نأا جمانربلا

ط˘شسو˘لا بع’ نا˘˘ك ه˘˘ب˘˘تار سضف˘˘خ
.وريميشساك يليزاربلا

15

صشبعلي ام يل وه ريغ
بماششيد ه˘ي˘يد˘يد ل˘شصاو˘ي
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ه˘˘ل˘˘ئا˘˘˘شسر ثع˘˘˘ب ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
نب ميرك هاجت ةيزازفتشس’ا

هرار˘ق˘ب ا˘كشسم˘˘ت˘˘م ة˘˘م˘˘يز
لاير مجاهم ءاعدتشسا مدعب
ى˘˘ل˘˘ع در ثي˘˘ح ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
نيلوم ليششيم تاحيرشصت
داحت’ا ة˘شسا˘ئر˘ل ح˘ششر˘م˘لا
نب نأا دكأا يذلا يشسنرفلا

هتناكمو عئار مجاهم ةميز
فوفشص يف اهيف سشاقن ’
لا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،«ة˘˘˘˘كيد˘˘˘˘لا»
ميرك حماشسي نلو مل هنأا افيشضم ،رثكأا ’ زوربلا لجأا نم ةحاشسلا ةراثإا ديري ريخأ’ا نإا بماششيد
  . هئاذيإا يف ببشست امم ةيرشصنعلاب هتاماهتاو ،هقح يف هلاق امع ةميز نب
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ةÓشصلا تيقاوم

تروبشس يلزنيد ةهجاوم يف مويلا ايشساشسأا نوكيل احششرم يلوغف^
0202 ةنشسل ايبرع ابعل52 لشضفأا ةمئاق يف نييرئازج6^

1202 ةحابسسلل يلودلأ فينج ىقتلم

ةكراششم :نامحرلا دبع نب
ةينطولا رشصانعلل ةيباجيإا
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00:51ـلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب مويلأ اسسنرف ‐ رئأزجلأ

رئأزجلأ ةيدولوم ةمسصاعلأ دا–أ

يشسنرفلا مÓعإلا
رانلا حتفي

لويدراوغ ىلع
زرحم ببشسب

زاتجأ ينابسسإلأ ينقتلأ نأأ أودكأأ
 رسضخلأ دئاق عم دودحلأ لك

 ⁄اعلأ صسأاك نم يسساسسألأ رودلأ راطإأ ‘

«ةكيدلا» مامأا مويلا ةيوق ةهجاوم ‘ رشضÿا يعابشس
اشسنرف مامأا ارياغم ءادأا مدقنشسو روطتيشس انؤوادأا:صسوكرب^

Úترود نع هبايغ دعب ⁄اعلا صسأاكل دئاع هنأا ىشسنن نأا بجي لو روطت ‘ ديلا ةركل ينطولا بختنŸا ءادأا:يدلاخ^

 يدانلل اماع انيمأأ دانزوب Úعت ةرأدإلأ

دبع باÎقا نع ثيدح
ةدوعلا نم نايزم نمحرلا

«ةراطشسوشس» ¤إا

‘‘كأرطانوسس‘‘ هتمظن يذلأ لفحلأ صشماه ىلع

يدانلا نيب ةكارشش ةيقافتا
ةكرششلاو يواهلا يشضايرلا

«ديمعلا» ةيشضايرلا


