
يفحسصلإ ةيسضق ءاجرإإ
يسسنوتو رودوب

لبقŸإ عوبسسألإ ¤إإ

ريرحت يف حجني كردلإ
نيترسصاق نيتاتف
50صصةبانعب نيتفطتخم
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بابصشلأ عيراصشم ةقفأرم نأأ دكأأ
ةموكحلأ لمع تايولوأأ نم

ريناكصسلأ ةزهجأأ ريفوتب دعو
تايفصشتصسملأ يف

عم ةيروهمجلأ دجاصسم عيمج ربع
ةجاحلأ تعد ىتم اهرأركت ةيناكمإأ

نوميقي نويرئإزجلإ
إذه ءاقسستسسلإ ةÓسص

40 صصثيغلل ابلط تبسسلإ

نيعوبصسأأ نم رثكأأ تمأد عبتتو دصصرت ةيلمع دعبدعب نع ةمكاÙأ ةليصسو رفوت مدع ببصسب ايجولويجلأ ةيلك رأوجب ةفرغ لخأد امهزاجتحأ مت
ةيمأرجإأ ةباصصع لبق نم

50صص

ر˘يزو د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع د˘˘كأأ
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإأو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلأو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلأ
تاحاق˘ل˘لأ ل˘ك نأأ صسمأأ ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ

صسوريفل ةروحتملأ ت’Óصسلأ براحت
،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘ب ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لأ ع˘˘˘صضو˘˘˘لأ نأأ ىلإأ أر˘˘˘ي˘˘˘صشم
˘ما˘ي˘ق˘لا˘ب ح˘م˘صسي ا˘م ر˘ق˘ت˘˘صسم ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ايجيردت انوروك دصض حيقلتلأ ةيلمعب
.ةنصسلأ ةليطو

ةديدجلإ رئإزجلإ ءانبل وعديو «ةداسضملإ ةروثلإ» تلواحم نم رذحي نوبت
30 صصةطقن53 يف ةنهأرلأ ةيلودلأو ةينطولأ اياصضقلأ فلتخم ىلإأ قرطت

تاحاقللإ لك :ديزوب نب
ةروحتملإ ةلÓسسلإ براحت

«انوروك» شسوريفل

رييسستلإ ةمظنأل ل :دإرج
جذامنلإو ةدسسافلإ

ةميدقلإ ةيداسصتقلإ

30 صص

40 صص

ةرصشابŸأ تأرامثتصسÓل يصسورلأ قودنصصلأو ةين’ديصصلأ تاعانصصلأ ةرأزو Úب ةفثكم ت’اصصتأ

تإرايسسو تإردخم طبسض
ةماقإإ لخإد فتإوهو

ةمسصاعلاب ةرخاف

Òيغتلأ ‘ ةيقيقح ةين هيدل نأأ تعمجأأ

تامظنمو ةيسسايسس بإزحأإ
ءاقل ىوحفل اهحايترإ يدبت
ةفاحسصلإ يلث‡ عم شسيئرلإ

30 صص

 هجاتنإإ ايجولونكت ‘ اهمك– لسضفب ةعبرألإ هلحإرم لك ‘ حاقللإ جاتنإإ اهناكمإاب رئإز÷إ:ششإولع^

50صص

ةÒخألإ هتاسسŸ ‘ رئإز÷اب «كينتوبسس» حاقل جاتنإإ

40 صص



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 نيسشاسشغلإ تإراكتبإ رخآإ

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف سشغ˘˘لا نا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘˘ب
دعبو ،لاقنلا فتاهلا لامعتسساب ةيوبرتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘سسار˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سشت
ةلواحم يف ،ةيمسسرلا اهيف امب تاناحتم’ا
زكار˘م ه˘تد˘ه˘سش يذ˘لا سشغ˘ل˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل
مل ،ةيسضام˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا
،«ةمامكلا» ’إا ىرخأا ةليسسو ذيملتلا دجي

ربع ةيعامتج’ا عقاوملا داور لوادت ثيح
ة˘ما˘م˘˘كل ةرو˘˘سص ،ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصن˘˘م
ناك دقو ،داوملا دحأ’ سسورد ىلع يوتحت
نيب حوارت لسصاوتلا عقاوم داور لعافت
ه˘نو˘ف˘سصي ا˘˘م دا˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ةرا˘˘ت ة˘˘ير˘˘خ˘˘سسلا
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا تلآا يذ˘˘لا ع˘˘سضو˘˘˘لا»ـب
م˘هد˘حأا ق˘ل˘عو ،ىر˘خأا ةرا˘˘ت «ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
انوروك ىتح هللا ناحبسس» :لوقلاب ًارخاسس
  .«نينحتمملل دئاوف اهيف
ءافطإلإ لاجرل ةيحت فلأإ

ةنيدم ناكسس ماق ،ةليمج ةيناسسنإا ةتفل يف
ةيامحلا ناوعأ’ سصاخ ميركتب ةداعسسوب
لسصتا ثيح ،يملاعلا مهموي يف ةيندملا
،قيرح نع غلبيل حلاسصملا هذه مقرب مهدحا
اودجو ةيا˘م˘ح˘لا لا˘جر لو˘سصو د˘ع˘ب ن˘كل

يف مهميركتل مهنور˘ظ˘ت˘ن˘ي ار˘ي˘ف˘غ ا˘ع˘م˘ج
باجعإا تيقل ةتافتل’ا ،ي˘م˘لا˘ع˘لا م˘ه˘مو˘ي
تمت اهنأاو ة˘سصا˘خ ار˘ي˘ث˘ك ح˘لا˘سصم˘لا هذ˘ه
ملو ،فولأاملا نع ةجراخ ةسصاخ ةقيرطب
ه˘ي˘جو˘ت ىو˘سس نو˘مر˘كم˘لا ناو˘عأ’ا د˘ج˘˘ي
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نا˘˘كسس ل˘˘كل ل˘˘يز˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘كسشلا
  .ء’ؤوهل ةيحت فلأاف ،ةليسصأ’ا ةداعسسوب

«ةيروتسسدلإ ريغ ىوقلإ»

،ةيادرغ ةي’و تايدلب ىدحإا يف دجن ايمسسر
˘ما˘ع بتا˘كو يد˘ل˘ب ي˘ب˘ع˘˘سش سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
ةعومجم دجوت سسيلاوكلا يف نكل ،باونو
ريبك فظوم مهنيب نم سصاخسشأ’ا نم ةرثؤوم
ىتح ،ذفنتو لب ررقت يتلا يه ،دعاقتم قباسس
اهت’وادمو ةمهملا ةيدلبلا تارارق سضعب نأا
دايقنا ببسسب ،ةيدلبلا جراخ نم اهؤوÓمإا مت
ارود تبعل ةعوم˘ج˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا

ةيدلبلا تاباختن’ا لبق ىتح ةيدلبلا يف اريبك
هيلع لاغسشنا هيدل سصخسش يأا ىنعمب ،ةريخأ’ا
يف بقلت تتاب يتلا ،ةعامجلا هذه دسصقي نأا
.«ةيروتسسدلا ريغ ىوقلا» ـب ةيدلبلا

 عرابلإ لاتحملإ

نم دد˘ع˘ل ة˘ي˘ف˘قو كÓ˘مأاو سضارأا لا˘ت˘ح˘م عا˘ب
يتلا لاومأ’ا ةميق تغلبو ،راردأا يف اياحسضلا
لعج ام اذهو ،ميتنسس رايلم11 اهيلع ىلوتسسا

يذ˘لا لا˘ت˘ح˘م˘لا اذ˘ه ق˘حÓ˘ت ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
عقاومب هتفرعمو ريوزتلا يف هتعارب لغتسسا
قطانم ةدع يف ةلودلل ةكولمملا يسضارأ’ا
هاياحسضل مدقيل ،تسسارنمتو راردأا ةي’و يف
تتبثأا ةلقرو ن˘م ق˘ثو˘م م˘سسا˘ب ة˘ي˘كل˘م دو˘ق˘ع
ريسشتو ،هل دوجو ’ يمهو مسسا هنأاب تايرحتلا

ىوا˘كسش ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ة˘بر˘ق˘˘م ردا˘˘سصم
هتماقإا ناكم ريغ لاتحملا نأا ىلإا اياحسضلا

لسصح نأا دعب4102 توأا رهسش ذنم ىفتخاو
ةيلامجإ’ا اهت˘م˘ي˘ق قو˘ف˘ت ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ى˘ل˘ع
.ميتنسس رايلم002.11

qarsana@essalamonline.com
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ايملاع لوألإ يرئإزجلإ نوتيزلإ تيز
نو˘ت˘يز˘لا تيز عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
هتدوج تبثي نأا يرئازجلا

،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تيز دو˘جأا˘˘ك
ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا كت˘˘فا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةقباسسم يف ايملاع ىلوأ’ا
نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا تيز˘˘˘ل» ي˘˘˘بد
063 نمسض نم «زاتمملا

جتنملا نأا املع ،اكراسشم
ةفلجلاب ةراسسو نيع نم
نيزئافلا ةقفر نكمتيسسو
ق˘˘يو˘˘˘سست ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’ا

تاكبسش ىلع مه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
.ايم˘لا˘ع ةر˘خا˘ف تÓ˘ح˘مو
د˘م˘ح˘م و˘عد˘م˘لاو ز˘ئا˘ف˘˘لا

يلحملا جوتنملا» افيسضم ،«ةيملاعلا لودلا ردسصتي كدلب ىرت نأا اقح فرسشم رمأا» لاق دمحم
.«ىرخأا تاحاجن قيقحتل هتلقرع مدعو همعد بجي كلذل دÓبلا جراخ هترادج تبثي امئاد

«ةناجسس ىلإإ مألإ لوحتت امدنع»
Óيل خارسصلا مايأ’ا هذه ةيرئازجلا تويبلا ةزيم
تلوح يتلا تاناحتم’ا ةرتف ببسسلاو ،اراهن
،عيفرلا زارطلا نم «تاناجسس» ىلإا تاهمأ’ا
ةباقرلا نددسشو تيبلا يف نهءانبأا نسسبح امدعب
،ظفحلاو ةعجارملا ىلع مهتدعاسسم لجأا نم
،ني˘سصت˘خ˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘هد˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ير˘ط˘لا

نإاو ىتحف ،سسيياقملا لكب ةثراك اهنأا نيدكؤوم
سسملن اننأا ’إا ،تاهمأ’ا ىدل ةنسسح ةينلا تناك
لمحتي‐ ء’ؤوه فيسضي‐ تازواجتلا هذه ،«نيقلتلا ةيجوغاديبو يسسفنلا ريسضحتلاب امات Óهج
اراجت اوحبسصأاف ةيداملا بناوجلا وحن مهنم ريثكلا قاسسنا نيذلا نوملعملا اهنم ربكأ’ا رطسشلا

تلاز ’ يتلا ةلسشافلا ةيوبرتلا ةموظنملا يه ربكأ’ا مهتملاو ماسسقأ’ا لخاد مهتابجاو اولمهأاو
.عيرذلا اهلسشف نم مغرلاب اهدمتعت ةيبرتلا ةرازو يف ةلثمم ةلودلا

هللإ باتكل ةءاسسإلإ
بسضغ ،ه˘ل˘لا با˘ت˘كل ةءا˘سسإ’ا ترا˘˘ثأا
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘سصن˘م ر˘ب˘ع ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
نيب ةبعلل لوح˘ت ا˘مد˘ع˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
تاونقلا دحأا ىلع جمانرب ةمدقم يدي
م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا ف˘ح˘سصم ،ة˘سصا˘˘خ˘˘لا
جمانربلا ةمد˘ق˘م ه˘ع˘م تل˘ما˘ع˘ت يذ˘لا

مامأا لوحت ،سسوماق وأا ةلجم هنأاكو
رسشابم˘لا ى˘ل˘ع ن˘يد˘ها˘سشم˘لا ن˘ي˘يÓ˘م
تارهط˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بر˘ج˘ت ة˘ل˘ي˘سسو˘ل
وه رمأ’ا يف بيرغلا ،فيظنتلا داومو
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘˘يرد˘˘˘م تح˘˘˘م˘˘˘سس ف˘˘˘ي˘˘˘ك
 .ليبقلا اذه نم جمانرب ثبب ةجمربلاو

تيزلإ
«ومغÓسش»ـب

يف و جد046 ىلإا جد045 نم
و˘˘˘ه ،جد007 ىر˘خا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
تيز هيلا لسصو يذلا رعسسلا
ترسشتنا هيلعو ،ايلاح «ويليا»
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
هذه ةعطاق˘م˘ل ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
هوكر˘تا» را˘ع˘سش تح˘ت ،ةدا˘م˘لا
نأا يرور˘˘˘˘˘˘سضلا ن˘˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘ل
ءاج دقو «جد007 ب هيرتسشن
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ع˘˘˘سس عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
رهسش بارتقا عم ةيكÓهتسس’ا

نطاوملا لظيو ،كرابملا ناسضمر
يف ،داسصت˘ق’ا تا˘ي˘بو˘ل ة˘ي˘ح˘سض
نيدسسفملا عÓتقا متي نأا راظتنا

كلذ˘ب د˘عو˘ت ا˘م˘ك ،روذ˘ج˘˘لا ن˘˘م
    .ةيروهمجلا سسيئر
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watan@essalamonline.com

ع˘م ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ت لا˘˘ق
ءاسسم ةينطولا ةفاحسصلا يلثمم
ه˘ن˘˘كم˘˘ي د˘˘حأا ’ ه˘˘نإا ،سسمأا لوأا

ىلع اّددسشم ،رييغتلا رايت فقو
تارييغ˘ت˘لا تر˘سشا˘ب ة˘لود˘لا نأا
بع˘˘˘سشلا ا˘˘˘ه˘˘˘ب بلا˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا
سصاخسشأا يقب اميف ،يرئازجلا

ةميدق تاي˘ن˘هذ˘ب نورو˘سصح˘م
ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو
امك ،اوريغتي نأا مه نوسضفري
ىلإا هباطخ يف سسيئرلا هجوت
نو˘لوا˘ح˘ي ن˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا

سسو˘˘˘ف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف سسأا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا عرز
،نو˘ل˘كسشي م˘هو ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لواحت ةي˘ل˘قأا ،هر˘ي˘ب˘ع˘ت بسسح˘ب
ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘يأار سضر˘˘ف
قاوبأا نع ةرابع مهو ،ةتماسصلا
جرا˘خ˘لا ي˘ف فار˘طأا ا˘ه˘خ˘ف˘˘ن˘˘ت

دد˘˘سشو ،ة˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م سضار˘˘˘غأ’
ةبراحم ةرورسض ىلع سسيئرلا
عم ةلسصلا عطقو دسسافلا لاملا

بناج ىلإا يسضاملا تاسسرامم
جات˘نإ’او را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ع˘ي˘ج˘سشت
سضوهنلل ةوط˘خ ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا
ر˘˘ي˘˘غ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا˘˘ب
ءارجإا رخآا قايسس يف دعبتسسم
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

،مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
سسف˘ن ي˘ف ا˘ه˘ئار˘جإا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘˘م
ةقبطلل «عورسشم بلطم» مويلا
تا˘عا˘سشإ’ا ن˘عو ،ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
،هسصخسش تلاط يتلا ةسضرغملا
تاعاسشإا ةيروهمجلا سسيئر دنف

كل˘ت ة˘سصا˘خ ه˘˘سصخ˘˘سش تلا˘˘ط
ة˘ي˘ح˘سصلا ه˘ت˘لا˘ح˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

‐دكأا امك‐ اهردسصم ناك يتلاو
ةراج ةلود نم ةينورتكلا عقاوم
،ةيبوروأا نادلب نم ثبت رئازجلل
،هبلاطمو يبعسشلا كارحلا نعو
نأا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر لا˘˘ق

يبعسشلا كارحلا بلاطم بلغأا
ن˘عو ،ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘˘ت م˘˘ت ل˘˘ي˘˘سصأ’ا
لاق يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

سشيجلا نأاب ،ةيروهمجلا سسيئر
ة˘ي˘فار˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م ة˘˘جرد» غ˘˘ل˘˘ب
نع امامت اديعب هتلعج ةينهملاو
طبسضنم سشيج وهو ،«ةسسايسسلا

سسي˘ئر تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ق˘˘ب˘˘ط˘˘يو
سشي˘ج˘لا» Ó˘ئا˘ق ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
دنسس ىوقأا وه يبعسشلا ينطولا
يماحو ىمحلا يماح وهو ،يل
ه’و˘لو ،دود˘˘ح˘˘لاو رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
قارتخا نم نويباهرإ’ا نكمتل
.ةيبعسشلا تاريسسملا

يف تشسيل رئأزجلأ
عيطتشست نكل ةحوبحب

اهتامأزتلاب ءافيإلأ
ة˘لأا˘سسم سصو˘سصخ˘˘بو

سضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لاو را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
سسيئر دكأا ينطولا داسصتق’اب
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةيمومعلا لاومأ’ا ريذبت فقو
ع˘ي˘ج˘سشتو قا˘ف˘˘نإ’ا د˘˘ي˘˘سشر˘˘تو
نأا احسضوم ،رامثتسس’او جاتنإ’ا

ةيلام ةحوبحب يف تسسيل دÓبلا
ءا˘ف˘ي’ا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست ا˘˘ه˘˘ن˘˘كلو
ل˘سضف˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘˘ب
كلت اميسس’ اهتاقفن يف مكحتلا
Ó˘ئا˘ق .دار˘ي˘ت˘سس’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ن˘م ا˘ن˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص»
ىلا رايلم24 هنم يقب فرسصلا

انسضفخ اننكل ر’ود رايلم34
ل˘ي˘خاد˘م ا˘ن˘ق˘ق˘حو دار˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
مغر ر’ود رايلم42 ـب ةيطفن
دكأا ،ىرخأا ةهج نم .«ةحئاجلا
عي˘ج˘سشت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع سسي˘ئر˘لا
ةر˘م ،اد˘ي˘سشم ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا
ةحÓفلا عاطق هققح امب ،ىرخأا

،انوروك ةحئاج تايعادت مغر
لوأ’» :قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
ة˘حÓ˘ف˘لا ل˘ي˘خاد˘م تقا˘˘ف ةر˘˘م
غ˘ل˘ب ثي˘ح ،ط˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م
م˘لو ر’ود را˘˘ي˘˘م52 اهجا˘ت˘نا
.» هكاوف ’و رسضخ ’ دروتسسن
سسي˘˘ئر د˘˘كأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ىلإا اهتاوق لسسرت نل رئازجلا نأا
ةد˘ع˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأاو ل˘حا˘سسلا

ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘سش ءا˘˘ن˘˘بأا لا˘˘سسرإ’
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ح˘سضت˘ل˘ل جرا˘˘خ˘˘لا

ةيسضقب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ر˘ي˘غ˘لا
نأاب نوبت دكأا ،ةيبرغلا ءارحسصلا
ةيسضق ىلع ىلختت ’ رئازجلا
نأا دكأا امك ،ةيبرغلا ءارحسصلا
عم ةبيط تاقÓع ميقت رئازجلا
ةد˘˘ق˘˘ع ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف
كانه نأا ريغ ،قباسسلا رمعتسسملا
ىلإا ىعسست اسسنرف لخاد تايبول
.تاقÓعلا هذه سضيوقت

ةطقن53 يف ةنهأرلأ ةيلودلأو ةينطولأ اياشضقلأ فلتخم ىلإأ قرطت

ةديدجلإ رئإزجلإ ءانبل وعديو «ةداسضملإ ةروثلإ» تلواحم نم رذحي نوبت

ز.سسواط

ةيداشصتقلأو ةيشسايشسلأ اياشضقلأ نم ريثكلأ ىلع فورحلأ ىلع طاقنلأ ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر عشضو
تلواحم نم رذحو ،ةديدجلأ رئأزجلأ ءانبل تأرييغتلأ ةبكأوم لجأأ نم تاينهذلأ رييغت ىلإأ اعد ثيح ،ةنهأرلأ

.«ةداشضملأ ةروثلأ» لÓخ نم دوششنملأ رييغتلأ ةلقرع فأرطألأ سضعب

Òيغتلأ ‘ ةيقيقح ةين هيدل نأأ تعمجأأ

اهحايترإ يدبت تامظنمو ةيسسايسس بإزحأإ
ةفاحسصلإ يلث‡ عم شسيئرلإ ءاقل ىوحفل
م˘ه˘حا˘ي˘ترا نو˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ىد˘˘بأا

سسيئر اهيلإا قرطت يتلا تافلملل
يرودلا ءاقللا لÓخ ،ةيروهمجلا
ةينطولا ةفاحسصلا عم هعمج يذلا

تنمسضت يتلاو ،لوأ’ا سسمأا ءاسسم
ىلإا داجلا رييغتلا راسسم ةلسصاوم
رامثتسس’ا فلم ىلع ديكأاتلا بناج
ةي˘ع˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ي˘ل˘خاد˘لا
 .جراخلل

مزتلم سسيئرلأ :ينيوغ
ىلع ليقأرعلأ عفرب
 يلخأدلأ رامثتشسلأ
سسيئر ينيوغ يلÓيف لجسس

لÓ˘خ ،ي˘ن˘طو˘لا حÓ˘سصإ’ا ة˘كر˘ح
ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ،«مÓ˘˘سسلا»ـل ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
يتلا طاقنلا مهأا لوح تاظحÓملا
دبع ةيروهمجلا سسيئر اهيلإا قرطت
ريخأ’ا هئاقل لÓخ ،نوبت ديجملا

راطإا يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ع˘م
اهمهأا ،ةمظتنملا ة˘يرود˘لا ه˘تاءا˘ق˘ل
يتلاو ةيسسايسسلا تاحÓسصإ’ا فلم
نو˘نا˘ق ى˘لإا رو˘ت˘سسد˘˘لا ن˘˘م تأاد˘˘ب
ريسضحتلا نآ’او تاباختن’ا ليدعت
ةيعيرسشتلا تاباختن’ا ىلإا باهذلل
نو˘كت نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نا˘ب
 .ايباجيا رمأ’ا اذه اربتعم ،ةيئ’ولا

ف˘ل˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘يو˘˘غ را˘˘سشأاو
سصر˘˘ح د˘˘كأا ثي˘˘ح ،يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا
عا˘ط˘ق˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ى˘ل˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا
لئادبلا مهأا دحأا هرابتعاب ،ةحÓفلا
،زاغلاو طفنلا ليخادم نع ةيوقلا
فلم ىلع ليقارعلا عفر بناج ىلا
 .رامثتسس’ا

حÓسص’ا ةكرح سسيئر بحرو
سسي˘ئر تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيلاملا ةلا˘ح˘لا لو˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
اهنأاب اهيف لاق يتلاو ،دÓبلل ةماعلا
نسسحتلل ةلباق اهنأاو ةقلقم تسسيل
نم داريتسس’ا ةروتاف سصيلقت دعب
 .جراخلا

سسي˘ئر˘˘لا سصر˘˘ح ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ثعب ىلا ةوقب هجوتلل هدادعتسساو
ةد˘يد˘ج ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘ط˘خ قÓ˘طاو
ىلجت دقو ،ةفرعملا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
رامث˘ت˘سسÓ˘ل سصر˘ف ح˘ن˘م ي˘ف كلذ
 .يلخادلا

ف˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
سسيئرلا نأا ينيوغ دكأا ،يعامتج’ا
ةقبط ءافعا عوسضوم ىلا قرطت

ني˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
00003 نع م˘هرو˘جأا ل˘ق˘ت ن˘يذ˘لا
بئارسضلا نم يرئازج رانيد فلأا
رجأÓل ىندأ’ا دحلا عفر بناج ىلا
 . جد00002 ىلا يدعاقلا

يشضملل ةين كانه :سشوخب
عقوم ىلإأ رئأزجلاب امدق

 يلود يجيتأرتشسأ
دحأا ،حتاف سشوخب ،هتهج نم

مهأا ىلا راسشأا ،ةروثلا لابسشأا ءاسضعأا
سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ي˘˘˘لا قر˘˘˘ط˘˘˘ت رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
يرودلا هئاقل لÓ˘خ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ةينطولا ةفا˘ح˘سصلا ع˘م م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ي˘˘ف ‐ه˘˘ب˘˘سسح‐ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو
ثي˘ح ،ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
امهم ه˘نأا ا˘ه˘نأا˘سشب سسي˘ئر˘لا ح˘سضوأا

ةعطاقملاو اهيف ةكراسشملا تناك
ريثأات كانه نوكي نل هناف ،ةريبك
ه˘نأ’ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ي˘ه «سشو˘خ˘ب» بسسح˘بو
ع˘ي˘م˘ج بسسحو رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا بسسح
ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا  ر˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘سسد˘˘˘لا
دكأاو .مويلا ةياغ ىلا لÓقتسس’ا
ة˘˘ي˘˘ن ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘ئر˘˘لا نأا سشو˘˘خ˘˘˘ب
يسضملاو رييغتلل ةيقيقح ةيسسايسس
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘مد˘˘˘ق
˘ما˘ظ˘ن˘لا ي˘ف ي˘لود ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘سسا

لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ليوحت ىلا ةفاسض’اب ،اهتاسسسسؤوم
ى˘لا عرا˘سشلا ن˘˘م كار˘˘ح˘˘لا را˘˘سسم
 .تاسسسسؤوملا لخاد

،ةرو˘ث˘لا لا˘˘ب˘˘سشا د˘˘حأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
لÓ˘خ سسي˘ئر˘لا ة˘لا˘سسر نو˘˘م˘˘سضم
ةبسسنلاب اعجسشم ،ةفاحسصلاب هئاقل

،ةيسسايسسلا ةقبطلا نم ةئف ربكأ’
ةيروهمجلا سسيئر اهفسصو يتلاو
يلاوح لكسشتو ةتماسصلا ةقبطلاب
،يرئازجلا بعسشلا نم ةئاملاب57
غرافب رظتنت ةقبطلا هذه نأا افيسضم
يو˘˘˘سضع˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘سصلا
ن˘م ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ي ا˘مو تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ليلذتب قلعت اميف ةسصاخ ،طورسش
لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘يراد’ا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا ل˘يو˘م˘تو تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
،نيينطولاو رارحأ’ا نيح˘سشر˘ت˘م˘ل˘ل
’و ريقف رحلا ينطولا نأاو اميسس
سضعب داسسف ةهجاومل ’اومأا كلمي
سسفانت نأا عيطتسست يتلا تاهجلا
ل˘غ˘ت˘˘سستو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘لاو˘˘مأا˘˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
،غار˘ف˘لا أÓ˘م˘ل ى˘لوأ’ا «ا˘ه˘ع˘قاو˘ق»
 .هريبعت دح ىلع
ليجعتلأ يرورشضلأ نم :نأدلأ

يباختنلأ راشسملأ قÓطإاب
تأراشسم ىلع قيرطلأ عطقل

 ىرخأأ
سسي˘ئر بئا˘ن ناد˘لا د˘˘م˘˘حأا ا˘˘مأا

نأا دكأا دقف ،ينطولا ءانبلا ةكرح
تايعيرسشتلا ميظنت حاجن ةيناكمإا

نوكي امدنع ة˘م˘ئا˘ق تا˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو
ةرادإ’او تاناكمإÓل ريخسست كانه
ايعاد ،تاباختن’اب ةيعاولاو ةداجلا

قÓ˘طإا˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ى˘˘لإا ةرور˘˘سض
لا˘م˘كت˘سس’ ي˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا را˘˘سسم˘˘لا
قيرطلا عطقو يروتسسدلا راسسملا

سضرف ديرت ىرخأا تاراسسم ىلع
 .يرئازجلا بعسشلا ىلع اهسسفن

تاباختنلأ ميظنت :يرامعلأ
نأأ هنأاشش نم دحأو موي يف

 ةكراششملأ ةبشسن عفري
د˘م˘ح˘م ر˘ب˘ت˘عا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ي˘ف مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا يرا˘م˘ع˘لا
دعب هنأا ،ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا رود˘˘˘سص
يبعسشلا سسلجملا ل˘ح ن˘م˘سضت˘م˘لا
رود˘سص ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

نوناق نمسضتي رخآا يسسائر موسسرم
ةئيهلا ءاعدتسسا هدعبو تاباختن’ا
مدق سسي˘ئر˘لا نأا فا˘سضأاو ،ة˘ب˘خا˘ن˘لا

ءارجإا سصوسصخب ةديدج تايطعم
نم يهو دحاو موي يف تاباختنا

نحن» لاقو ،ةيسصخسشلا هتايحÓسص
متي مل نكلو فاك تقولا نأا ىرن
نأا ا˘ح˘سضو˘˘م ،ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف م˘˘سسح˘˘لا
يتلا اهدحو ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسم˘˘˘لا رد˘˘˘ق˘˘˘ت
ةنكمملاو ةرفوتملا ةيتسسي˘جو˘ل˘لاو
بنا˘ج˘لا ن˘م م˘هداد˘ع˘ت˘سسا ا˘˘يد˘˘ب˘˘م
ميظنت نإا يرامع لاقو .يسسايسسلا
رارق وه دحاو موي يف تاباختن’ا
تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت فاد˘˘هأا ه˘˘ل
رمأ’ا اذ˘ه نأا اد˘ق˘ت˘ع˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ح˘ي˘ت˘يو ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘ب˘˘سسن ع˘˘فر˘˘ي
دكؤويو ةبختنملا سسلاجملا ديدجت

ةيروهمجلا سسيئر تادهعت قدسص
ع˘ن˘سصيو ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ه˘مز˘˘عو
يف ةيسسايسس ةيو˘ي˘حو ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
تاراطإ’او تاءافكلا زربيو دلبلا

 .ديدجلا ليجلا نم
يمولد Ëرم

ةمداقلأ تاقاقحتشسلأ ‘ ةكراششŸاب ةيشسايشسلأ ةاي◊أ رامغ سضوخ ¤إأ بابششلأ اعد

يقيقح عÓقإإ لجأإ نم ÚنطإوŸإ لكاسشŸ ءاغسصإلإ ةرورسض ىلع ددسشي دوجلب
ر˘يزو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘˘ك دد˘˘سش

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لاو
را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘˘سض
ع˘˘˘م بر˘˘˘ق ن˘˘˘˘عو يروا˘˘˘˘سشت
ى˘لإا ءا˘غ˘سصإ’او ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
عÓ˘قإا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ت’ا˘غ˘˘سشنا

م˘˘لا˘˘ع˘˘م سسر˘˘كي ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
لاق .ةيكراسشتلا ةيطارق˘م˘يد˘لا
سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسمأا دو˘˘ج˘˘ل˘˘˘ب
ح˘لا˘سص ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ل ه˘ترا˘˘يز

برق نع لمعلا نأا ،ةديدجلا
ملاعم سسركيسس نينطاوملا عم
يتلاو ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘م» ن˘˘م د˘˘ع˘˘ت
ى˘لإا با˘ب˘سشلا ا˘ي˘عاد ةد˘يد˘ج˘لا

ةيسسايسسلا ةايحلا رامغ سضوخ
يسسايسسلا لا˘ج˘م˘لا ط˘ي˘سشن˘تو
تاقاقحتسس’ا يف ةكراسشملاب
سسفن ءاطعإا لجأا نم ةمداقلا

ةمدخو ةلودلا ليث˘م˘ت˘ل د˘يد˘ج
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

˘مو˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
.ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هذ˘˘ه نا˘˘كسس ن˘˘م˘˘ث م˘˘هرود˘˘˘ب
سسيئر رارق ةيدودحلا ةقطنملا
ةيقرتب يسضاق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةلماك ةي’و ىلإا حلاسص نيع
ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسا تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سصلا
تارورسضل ةيبلتو مهتاعلطتل
قطانملاو بونجلا يف ةيمنتلا
.ةيدودحلا

ز.سسواط
كأر◊أ بلاطÃ كشسمتلأ ىلع رأرشصإأ

مهفقإوم نع Òبعتلل ةمسصاعلاب ةديدج ةÒسسم ‘ ةبلطلإ
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط سسمأا حا˘˘ب˘˘سص م˘˘ّظ˘˘˘ن

ةر˘ي˘سسم نو˘ن˘طاو˘مو نو˘ي˘ع˘ما˘ج
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ل˘˘سس
،بلاطمو تاراعسش اهيف اوعفر
ثع˘ب ةدا˘عإا ء’ؤو˘˘ه لوا˘˘ح ثي˘˘ح
دعب ،ءاثÓث موي لك مهتاريسسم
أاد˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،كار˘˘˘ح˘˘˘˘لا دّد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ةحاسس يف عمجتلاب نورهاظتملا
ةرسشاعلا ةعاسسلا يلاوح ءادهسشلا

نوكراسشم˘لا ر˘ط˘سضاو.احابسص

كلاسسم ذاختا ىلإا ةريسسملا يف
زواجتل ةبسصقلا عراوسشب ةيعرف
اونكمت ثيح ،ةي˘ن˘مأ’ا ز˘جاو˘ح˘لا
ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا ن˘˘م كلذ د˘˘ع˘˘˘ب
موقت نأا لبق ،ةمسصاعلا طسسو
قيرفتب بغسشلا ةحفاكم تاوق
ة˘عا˘سسلا ي˘لاو˘ح ي˘ف ةر˘ي˘˘سسم˘˘لا
مامأا نم ’اوز فسصنلاو ةدحاولا
ع˘˘˘فرو .يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ةفلتخم تاراعسش نورها˘ظ˘ت˘م˘لا

«ة˘˘ي˘˘ند˘˘م ة˘˘لود» رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،«ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ةر˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج»و
كار˘˘ح˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م ن˘˘˘يدد˘˘˘ج˘˘˘م
جر˘˘˘خ ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل.يبعسشلا

يسضاملا ءاثÓثلا ةبلطلا تارسشع
ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘م˘ل˘˘سس ةر˘˘ي˘˘سسم ي˘˘ف
تا˘ي’و˘لا سضع˘بو ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب
ةيناثلا ىركذلا ةبسسانمب ،ىرخأ’ا
.رياربف22 كارحل

خ.ةميشسن

عيراششم ةقفأرم نأأ دكأأ
لمع تايولوأأ نم بابششلأ
ةموكحلأ

رييسستلإ ةمظنأل ل :دإرج
جذامنلإو ةدسسافلإ
ةميدقلإ ةيداسصتقلإ

دبع لوألأ ريزولأ اعد
ىلإأ سسمأأ ،دأرج زيزعلأ
عم ةيقيقح ةعيطق ثأدحإأ
ميدقلأ يداشصتقلأ جذومنلأ
ىلإأ ىقري دعي مل هنوكل
ىلع أدّدششم ،بابششلأ تاعلطت

طمن رييغت ةلواحم ةرورشض
هانثرو يذلأ دشسافلأ رييشستلأ

يشسايشسلأ قشسنلأ نم
مأد يذلأ دشسافلأ يداشصتقلأو
.دÓبلأ داشصتقأ لطعو نينشس

ىدل ،لوألأ ريزولأ لاق
لوأأ نيششدت ىلع هفأرششإأ

يف ةئششانلأ تاشسشسؤوملل عرشسم
«روتنوف ايريجلأأ«رئأزجلأ

«كراب ايند» ةريظحب
راكتبلأ معد نأأ ،ةمشصاعلاب
لكششي ةركتبملأ تاكرششلأو
سسيئر تايولوأأ نم ةيولوأأ
جذومن ثعبل ةيروهمجلأ
ىلع زكتري ديدج يداشصتقأ
ةديدجلأ ايجولونكتلأ

نأأ أدكؤوم ،ةفرعملأ داشصتقأو
ةيراكتبلأ عيراششملأ ةقفأرم
لمع تايولوأأ نم دعت بابششلل
ةنشسلأ لÓخ ةموكحلأ
تاشسشسؤوملأ معد نأأو ةيراجلأ
زئاكر نم دعي ةئششانلأ
.ديدجلأ يداشصتقلأ جذومنلأ

سسيئر حاحلإاب ركذو
نم رثكأأ يفو ةيروهمجلأ

ريفوت ةرورشض ىلع ةبشسانم
لئاشسولأو طورششلأ لك
مايقلأ نم اهنيكمتل ةمزÓلأ

راشسم يف Óماك اهرودب
.دوششنملأ يداشصتقلأ عيونتلأ

ز.سسواط



ةرا˘˘يز لÓ˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لا ا˘˘عد
ى˘˘لإا سسمأا ه˘˘تدا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م
ةي’وب يعماجلا ىفسشتسسملا
ةدعاسسمل نينطاوملا ،ةديلبلا
ريزولا هونو ،ةيحسصلا مقطأ’ا
ىلع ءاسضقلا نسسحأ’ا نم هنأا
،تاحاقللا لوسصو لبق ءابولا

˘˘ماز˘˘ت˘˘˘ل’ا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
،مئاد لكسشب ةمامكلا ءادتراب
ح˘ب˘˘سصي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘نأا ازر˘˘ب˘˘م
هيلع وه امك امرتحم عسضولا
لك حتف متيسس دجاسسملا يف
سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأا ،ءي˘˘˘سش
سسوريفل ةروحت˘م˘لا ة˘لÓ˘سسلا

تاحاقللا لك نأا دكأا انوروك
ةروحتملا ت’Óسسلا براحت
تايلا˘ع˘ف˘ب ن˘كلو سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
.ةفلتخم

لا˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
عاط˘ق ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا
لمعتسس ةرازولا ّنأا ،ةحسصلا

ريناكسسلا ةزهجأا ريفوت ىلع
ّنأا افرتعم ،تايفسشتسسملا يف
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف سصق˘˘˘˘ن كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’او تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
ريزولا حسضوأاو .نييئاسصخأ’ا
0002 ةبارق ليجسست مت هنأا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘سسن بي˘˘ب˘˘ط
ءاسسن بيب˘ط009و سصاخ˘لا
ّنأا افيسضم ،ماعلا عاطقلا يف
سسيل ر˘ي˘نا˘كسسلا ةز˘ه˘جأا بل˘ج
،ةرازو˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص ار˘˘مأا

ءابطأ’ا يف اسصقن كانه امنإاو
.ةعسشأ’ا يف نيسصتخملا

،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘مو
ةرازوب نيوكتلا ريدم فسشك
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا
ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ةرازو˘لا مز˘ع ن˘ع ،ي˘˘نار˘˘م˘˘ع

بسصنم ف’آا01 ثادحتسسا
،نييب˘ط˘لا ه˘ب˘سشل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
قلعتت ةقباسسملا نأا  احسضوم
نيدعاسسملل تاسصسصخت3ـب
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

.تاي’ولا فلتخم
نأا ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘سضوأاو

ا˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
سصخ˘ت ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘˘ظو˘˘لا

،يوناث ةثلاثلا ةنسسلا ىوتسسم
دعاسسم تائفب رمأ’ا قلعتيو
يف دعاسسم نوعو ،ماع يبط

دعاسسم نوعو نانسسأ’ا ةحارج
.ةلوفطلا ةياعر يف

ثدحلا4 0792ددعلا ^2441 بجر91ـل قفاوملا1202 ضسرام30ءاعبرأ’ا

watan@essalamonline.com

تايفصشتصسملا يف ريناكصسلا ةزهجأا ريفوتب دعو

«انوروك» شسوريفل ةروحتملإ ةلÓسسلإ براحت تاحاقللإ لك :ديزوب نب

خ.ةميصسن

براحت تاحاقللا لك نأا ضسمأا ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ديزوب نب نامحرلا ربع دكأا
ام رقتصسم رئازجلا يف يئابولا عصضولا نأا ىلإا اريصشم ،ةفلتخم تايلاعفب نكلو ،انوروك ضسوريفل ةروحتملا ت’Óصسلا

.ةنصسلا ةليطو ايجيردت انوروك دصض حيقلتلا ةيلمعب مايقلاب حمصسي

ةين’ديصصلا تاعانصصلا ةرازو Úب ةفثكم ت’اصصتا
ةرصشابŸا تارامثتصسÓل يصسورلا قودنصصلاو

ةÒخألإ هتاسسŸ ‘ رئإز÷اب «كينتوبسس» حاقل جاتنإإ

نطولا ضضرأاب مهتاصسصسؤوم ءاصشنإاو مهعيراصشم قيقحتل

ةديد÷إ تÓيهسستلإو تإرإرقلإ نم ةمزح
جراÿاب ةيلا÷إ دإرفأإ ةدئافل

ريدم سشاو˘ل˘ع ر˘ي˘سشب ف˘سشك
تا˘عا˘ن˘سصلا ةرازو˘ب ط˘˘ب˘˘سضلا
عيراسشم كانه نأا ،ةين’ديسصلا
ةيودأا جاتنإ’ ابيرق رونلا ىرتسس
سصيلقت لجأا نم ،ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسا

،جراخلا نم داريتسس’ا ةيلمع
تاعانسصلا ةرازو نأا فاسضأاو
ع˘˘سضو دد˘˘سصب ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا
كيرسشلا عم ةريخأ’ا تاسسمللا
حا˘˘˘ق˘˘˘ل جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ ،ي˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لا
سسوريفل داسضملا «كينتوبسس»
. انوروك

ي˘˘˘˘ف سسمأا سشاو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘كأا
ةرازو نأا ،ي˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
تماق ةين’ديسصلا تاعانسصلا
،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘كب
جاتنإا ةي˘ل˘م˘ع لو˘خد ل˘ي˘ه˘سست˘ل
،ذيفنتلا زيح «كنيتوبسس» حاقل
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت كلذو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ءارزو˘لا سسل˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘سسر˘˘ك
.ريخأ’ا

ط˘˘ب˘˘˘سضلا ر˘˘˘يد˘˘˘م فا˘˘˘سضأاو
تا˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو˘˘˘˘˘˘˘ب
ي˘ف ةرازو˘لا نأا ،ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا
يسسورلا قودنسصلا عم لاسصتا
،ةر˘سشا˘ب˘م˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ديسسجتل ايسسور لثمم هرابتعاب
مهنأا ىلإا اتف’ ،عورسشملا اذه
ةريخأ’ا تاسسمللا عسضو ددسصب
ة˘ل˘˘حر˘˘م  عور˘˘سشم˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل
ة˘ع˘با˘ت ةد˘حو˘ب ا˘ب˘ير˘ق جا˘˘ت˘˘نإ’ا
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب لاد˘˘˘ي˘˘˘سص ة˘˘˘كر˘˘˘˘سشل

.ةنيطنسسق
ح˘˘سضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

اهنا˘كمإا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا سشاو˘ل˘ع
هلحارم ل˘ك ي˘ف حا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘نإا
يف اهمكح˘ت ل˘سضف˘ب ،ة˘ع˘برأ’ا
تاحا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘نإا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
اذ˘ه ي˘ف ة˘ق˘با˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘خو
اهكÓ˘ت˘ما بنا˘ج ى˘لإا ،لا˘ج˘م˘لا
ةيرسشبلا تارب˘خ˘لاو ر˘با˘خ˘م˘ل˘ل
دو˘جو ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘مزÓ˘˘لا

هاجت’ا اذه يف ىرخأا عيراسشم
.ينيسصلا كيرسشلا عم

ة˘˘كر˘˘سش نأا سشاو˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأاو
يف جاتنإ’ا ىلوتتسس ،لاديسص
نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘˘لا
ةيلمعلا يف سصاوخلا طرخني

ةرازولا فده نأا افيسضم ،اقح’
ريدسصتلا وه ،ةيلمعلا هذه نم
د˘ع˘ب ا˘ق˘ح’ ةروا˘ج˘م˘لا لود˘ل˘ل
.ةينطولا قوسسلا تايجاح ةيبلت

ر˘يد˘م دا˘فأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
تا˘عا˘ن˘سصلا ةرازو˘ب ط˘˘ب˘˘سضلا
ة˘نود˘م˘لا نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا
0063 مسضت ةيودأÓل ةينطولا
عنسصم  ءاود0022 اهنم ءاود
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا فا˘سضأاو ،ا˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ةميق تاذ ةيودأا جاتنإ’ ططخت
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘كت ة˘˘˘فا˘˘˘سضم
ىلع ،ةظهاب ’اومأا ةيمومعلا

سضارمأاو يركسسلا ةيودأا رارغ
سصيلقت دسصق ناطرسسلاو مدلا
.داريتسس’ا ةروتاف

 يمولد ميرم

ةرازو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةر˘غ˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
تارارقلا نم ةلمج نع سسمأا

دار˘فأا ةد˘ئا˘ف˘ل تÓ˘ي˘ه˘سست˘˘لاو
نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا
قيقحت ىلع مهعيجسشت لجأا

ءا˘˘˘˘˘سشنإاو م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم
سضرأاب ةرغسصملا مهتاسسسسؤوم
.نطولا

،ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةرازو˘لا ترر˘ق
تاءار˘جإ’ا ل˘ي˘˘ه˘˘سست فد˘˘ه˘˘ب
يف كلذ˘ل ة˘ق˘فار˘م˘لا ة˘يرادإ’ا
معدل ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘لا را˘طإا

ةسصاخ ،ةيت’واق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘˘ف
ع˘ن˘م تاءار˘˘جإاو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةيلاجلا بابسش ءافعإا ،رفسسلا
ءا˘سشنإا ي˘ف بغار˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ةر˘غ˘سصم ة˘سسسسؤو˘م
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا
لقنتلا طرسش نم ةيت’واقملا

˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘طو˘˘˘لا سضرأ’
ةي˘لوأ’ا ة˘يرادإ’ا تاءار˘جإ’ا˘ب
ةسسسسؤو˘م˘لا ءا˘سشنإا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا
ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ت’ا˘˘كو˘˘لا
نع يناث فرط ليكوت نكمي

ن˘ع ةردا˘˘سص ة˘˘لا˘˘كو ق˘˘ير˘˘ط
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا ز˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘˘لاو
ةخسسنب ة˘بو˘ح˘سصم جرا˘خ˘لا˘ب
ةيراسس ةيلسصنقلا ةقاطبلا نم
زاوج نم ةخسسنو ةيحÓسصلا
يرا˘˘سس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ف˘˘˘سسلا
.(لكوملا) ينعملل ةيحÓسصلا

نأا ى˘˘لإا ةرازو˘˘لا ترا˘˘سشأاو

ا˘ح˘لا˘سص ى˘ق˘ب˘˘ي ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه
فلملا نيوكت ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘ي˘ط
طور˘˘˘˘˘سشلا ءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو
فرط نم اهيلع سصوسصنملا
عيمج ءافيتسسا دنعو ،ةلاكولا
فلملا لا˘م˘كت˘سساو طور˘سشلا
ةسسسسؤوم˘لا ءا˘سشنإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ينعملا ةجمرب متي ،ةرغسصملا
مامأا ة˘سسل˘ج رو˘سضح˘ل ر˘مأ’ا˘ب
ليومتو دامتعاو ءاقتنا ةنجل
ةسصاخلا رامثتسس’ا عيراسشم
هعورسشم ةسساردل ،ة˘لا˘كو˘لا˘ب
.هدامتعاو

ةرد˘˘ق˘˘م مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو
مامأا روسضحلا رمأ’اب ينعملا
دكؤوي اريربت هميدقتو ةنجللا
ربع ةسسل˘ج˘لا د˘ق˘ع م˘ت˘ي ،كلذ
نيب يئرملا رسضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ي˘ن˘ع˘م˘لاو ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ءا˘˘سضعأا
دا˘م˘ت˘عا ة˘لا˘˘ح ي˘˘فو ،ر˘˘مأ’ا˘˘ب
،ةنجللا فرط نم عورسشملا
ينعم˘لا/د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘ي
ي˘ف ن˘˘طو˘˘لا سضرأا˘˘ب ر˘˘مأ’ا˘˘ب
ةنجللا هل اهددحت يتلا لاجآ’ا

تاءارجإ’ا ةر˘سشا˘ب˘م ل˘جأا ن˘م
.عورسشملا ذيفنتل ةيلمعلا

ةرود˘˘˘لا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا
تايلآاب ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

،ةرغ˘سصم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ق˘ل˘خ
د˘حأا ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا د˘ع˘ي ي˘ت˘˘لاو
م˘ت˘ي ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا تاو˘ط˘خ˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةرود˘˘ب ا˘˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست تا˘ي˘˘لآا˘˘ب
ة˘قدا˘سصم˘لا د˘ع˘ب ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا

.عورسشملا ىلع
ـه.داوج

:رصصان Òبÿا ،ةيطارقوÒبلا ليقارعلا ىلع ءاصضقلا يصضتقي ةينطولا تاجتنملل جيوÎلا نإا لاق

ىوتسسم ىلع ةيداسصتقلإ نوؤوسشلاب Úفلكملل ةكبسش ءاسشنإإ
حيحسصلإ هاŒلإ ‘ ةوطخ تإرافسسلإ

ةعبارلا ةيŸاعلا ةيداصصتق’ا ةروثلا عم فيكتلاو تاعاطقلا لك كارصشإاب

يوقاطلإ اهنمأإ نامسضل ةلماسش ةيجيتإÎسسإإ عسضوب ةبلاطم رئإز÷إ

‐ يداسصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ن˘م˘ث
يذلا ءارجإ’ا ‐ر˘سصا˘ن نا˘م˘ي˘ل˘سس
ءاسشنإاب ةيجراخلا ةرازو هب تماق
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت ة˘كب˘˘سش
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘˘ب
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لاو تارا˘˘˘ف˘˘˘سسلا
ادكؤوم ،جراخلا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ها˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ي˘˘˘ف ةو˘˘˘ط˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
.حيحسصلا

ىلع يداسصتق’ا ريبخلا لاق
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
نإا ،«كوب˘سسيا˘ف˘لا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نيفلكملل ةيلعافت ةكبسش ءاسشنإا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘˘ب
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لاو تارا˘˘˘ف˘˘˘سسلا
املاط ’ جراخلا يف ةيرئازجلا

نيعباتملا ىدل احلم ابلطم ناك

،دÓبلا ي˘ف يدا˘سصت˘ق’ا نأا˘سشل˘ل
ادان˘ت˘سسا‐ ء’ؤو˘ه مو˘ق˘ي˘سس ثي˘ح
˘‐ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ل
راطإا يف م˘هدو˘ه˘ج ة˘ف˘عا˘سضم˘ب
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘جودز˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م
يف ةينطولا تاجتنملل جيورتلا
بذ˘ج ًا˘سضيأاو ،دا˘م˘˘ت˘˘ع’ا د˘˘ل˘˘ب
نمو ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
دادعإاب ء’ؤوه موقي نأا رظتنملا
يف مهدوهج لوح ةيرود ريراقت
ج˘يور˘ت˘لا نأا ر˘ي˘غ ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
‐بسسح ،ةين˘طو˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
تاءار˘˘جإا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي ‐ر˘˘سصا˘˘ن
عز˘ن ا˘ه˘م˘هأا ة˘˘ب˘˘حا˘˘سصم ىر˘˘خأا
˘ما˘مأا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ز˘جاو˘ح˘لا
ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘˘لا ،ن˘˘يرّد˘˘سصم˘˘لا
ل˘ح ،ل˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت ل˘˘ّم˘˘ح˘˘ت
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘ئا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم
ل˘سصح˘˘ت˘˘ي ’ ثي˘˘ح ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا

%05 ىلع ىوسس اهنم رّدسصملا
نم اهريغو هتارداسص ةميق نم
بذجل ةبسسنلاب امأا ،تاءارجإ’ا
‐فيسضي ي˘ب˘ن˘جأ’ا ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
يعدتسسي ر˘مأ’ا˘ف ،‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةفور˘ع˘م ىر˘خأا تاءار˘جإا ًا˘سضيأا
تاءارجإ’ا ىلع ءاسضقلا اهمهأا
رار˘ق˘ت˘˘سساو ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ىلإا ةفاسضإا ةمظنأ’او نيناوقلا
رانيد˘لا فر˘سص ر˘ع˘سس رار˘ق˘ت˘سسا

حابرأ’ا مجح ىلع رثؤوي ’ ىتح
عافترا ىلعو ةهج نم ةلّوحملا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا
.ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا

ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا نأا‐ر˘˘سصا˘˘ن د˘˘كأاو
’و لما˘كت˘م ٌل˘ك ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
.ةيئزجلا لولحلا لبقت

ز.ضسواط

نايز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع دد˘سش
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع سسمأا ،ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ع˘˘سضو
يوقاطلا نمأ’ا نامسضل ةلماسش
ةيوقلا تاناكمإ’ا ىلع دنتسست
.ةددجتملاو

ةبسسا˘ن˘م˘ب ،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأاو
لوح سضيبأ’ا باتكلا» سضرع
لوح ةيجيتارتسسا ةيؤور ريوطت
نأا ،نييوقاطلا نمأ’او لاقتن’ا
89 د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا «ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م ا˘ه˘تاد˘ئا˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

يتلاو تاقور˘ح˘م˘لا تاردا˘سص

نم ةئام˘لا˘ب99 نا˘م˘سض م˘ت˘˘ي
زاغلا نم يئابر˘ه˘كلا ا˘ه˘جا˘ت˘نإا
عسضو اهيلع يغبني ،يعيبطلا
نامسضل ةلما˘سش ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
ىلع دن˘ت˘سست يو˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘ن˘مأا
،ةددجتملاو ةيوقلا تاناكمإ’ا

ةروثلا عم فيكتلا ةرورسض عم
ةعبارلا ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
جذومنلا اهددح يتلا ةديدجلا
لمسشي يذ˘لا دا˘ع˘بأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا
ءاسسرإا ،نوبركلا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا
.«ة˘˘يز˘˘كر˘˘مÓ˘˘لاو ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘˘لا

،ةيجيتارتسس’ا هذه دي˘سسج˘ت˘لو
ءار˘˘˘˘جا» ر˘˘˘˘˘مأ’ا بل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي

يف ةقيمع ةيلكيه تاحÓسصإا
ةيؤور ىلع ءانب ت’اجملا لك
ةقاطلا جا˘ت˘نإا جذو˘م˘ن˘ل ةد˘يد˘ج
امك ،«اهمادختسساو رئازجلا يف
نأا˘˘ب ار˘˘كذ˘˘م ،ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأا
وحن Óبقت˘سسم ه˘ج˘ت˘ي» م˘لا˘ع˘لا
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ د˘˘يد˘˘ج جذو˘˘م˘˘ن
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا يدؤو˘ي˘سس ة˘قا˘ط˘˘لا

ةدا˘˘عإا ى˘˘لإاو ىو˘˘ق˘˘لا ناز˘˘˘ي˘˘˘م
ل˘خاد ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو لود˘˘˘لا
.«يميلقإ’ا

ـه.داوج

تهجو رايلم008 عومجم نم
ةغيصصلا هذهل

شضورق نم ةئاملاب05
ددسست مل جاسسنوأإ

ريدم يلادوب ناصسح لاق
ةلويصسلاو ةيمومعلا كونبلا
ضضورقلا ةميق نإا ،ةيلاملا
تاصسصسؤوم ىدل اهعفد رخأاتملا
،ةئاملا يف05 تغلب «جاصسنوأا»
ديدصست متي مل هّنأا قلطنم نم
نم رانيد رايلم004 ىوصس
هذهل تهجو رايلم008 عومجم
.ةغيصصلا

حيرصصت يف يلادوب حصضاوو
ةميق نأا ،ضسمأا يفحصص

0202 ةنصسل ةيكنبلا ضضورقلا
،رانيد رايلم ف’أا01 تغلب
رانيد رايلم008 اهنم تحنُم
تاصسصسؤومل ةصصاخ ضضورقك
ةميق نأا ىلإا اريصشم ،«جاصسنوأا»
ةصصاخلا ةرثعتملا ضضورقلا

رايلم فلأا تغلب0202 ةنصسب
فصشك  ،ىرخأا ةهج نم .رانيد
نصسحت دوجو نع ثدحتملا

ةيكنبلا ةلويصسلا يف
ةياهن رايلم026 ىلإا اهعافتراب
اعجارت تفرع امدعب ،0202
نعو .انوروك ةحئاج ببصسب
دافأا ةيمÓصسإ’ا ضضورقلا

ةنصس ةياهن لبق هنأا يلادوب
003 كانه نوكتصس1202
ةفريصصلاب لمعت ةيكنب ةلاكو
.ةيمÓصسإ’ا

خ.ةميصسن
دجاصسم عيمج ربع

ةيناكمإا عم ةيروهمجلا
ةجاحلا تعد ىتم اهراركت

نوميقي نويرئإزجلإ
إذه ءاقسستسسلإ ةÓسص
ثيغلل ابلط تبسسلإ

ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو تعد
ةماقإا ىلإا ةمئأ’ا فاقوأ’او
عيمج ربع ءاقصستصس’ا ةÓصص
تبصسلا ،ةيروهمجلا دجاصسم
ضسمأا هب دافأا ام بصسح ،لبقملا

.ةرازولل نايب
ةÓصص نأا نايبلا حصضوأاو
تبصسلا ماقتصس ءاقصستصس’ا
طوقصس رخأاتل ارظن ،لبقملا
عيمج ربع كلذو ،راطمأ’ا

نم ءادتبا ةيروهمجلا دجاصسم
(00:01) ةرصشاعلا ةعاصسلا

اهراركت ةيناكمإا عم ،احابصص
.كلذل ةجاحلا تعد ىتم

ـه.داوج
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د˘ي˘ع˘سس ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا مد˘˘ق˘˘ت
ةباين مامأا سسمأا لوأا ،رودوب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

رمأ’ا غارفإ’ ،نسسوÓف نارهو
ن˘م هد˘سض ردا˘سصلا سضب˘ق˘لا˘˘ب

ىد˘˘ل ما˘˘ه˘˘ت’ا ة˘˘فر˘˘غ فر˘˘˘ط
ذ˘ن˘م ،نار˘هو ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م
ىلإا هلقن مت ثيح ،ةنسسلا ةبارق
لثم˘ي نأا ى˘ل˘ع نار˘هو ن˘ج˘سس
ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن ع˘˘˘م
ن˘˘هر ر˘˘خآ’ا و˘˘ه دو˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
،سسمأا راهن ،تقؤوملا سسبحلا
ةسسلج˘لا ل˘ي˘جأا˘ت رر˘ق˘ت ه˘نأا ’إا
مدع ببسسب مداقلا ءاثÓثلا ىلإا
نع ةمكاحم˘لا ة˘ل˘ي˘سسو ر˘فو˘ت
.دعب

ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه نأا مو˘ل˘ع˘˘مو
،9102 ربوتكأا4 موي تزرب

سضبق˘لا ة˘طر˘سشلا تق˘لأا ن˘ي˘ح
ى˘ل˘ع ،رودو˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
،كارح˘لا ي˘ف ه˘طا˘سشن ة˘ي˘ف˘ل˘خ
˘مد˘ق˘ت ي˘لاو˘م˘لا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘فو
ل˘ي˘ل˘لا ي˘ف ا˘ي˘ئا˘سضق قو˘ب˘سسم
دسضو هدسض ىوكسشب مدقتو
امهمهتي ي˘سسنو˘ت ن˘يد˘لا رو˘ن
تل˘˘ي˘˘حأا ن˘˘ي˘˘˘حو .هزاز˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ب

ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
قيقحتلا يسضاق رمأا يئاسضقلا
تفنأاتسسا مث .امهنع جارفإ’اب
ردسصي˘ل ،رار˘ق˘لا اذ˘ه ة˘با˘ي˘ن˘لا
ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ع˘˘سضو˘˘ب ا˘˘هر˘˘مأا
ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت ي˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘ت
عاد˘يإا˘ب رار˘ق ع˘م ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
سسب˘ح˘لا ن˘هر رودو˘ب د˘ي˘ع˘˘سس
هل تهجو يذلا وهو .تقؤوملا

فاعسضإا اهنم ىرخأا مهت اهلبق
.اهر˘ي˘غو سشي˘ج˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م
ةمكاحملل ة˘ي˘سضق˘لا تل˘ي˘حأاو
بب˘سسب تار˘م ع˘ب˘سس ل˘جأا˘ت˘ت˘ل

،رودو˘ب د˘ي˘ع˘سس رو˘سضح مد˘ع
تق˘˘˘˘˘˘لأا كلذ م˘˘˘˘˘˘سضخ ي˘˘˘˘˘˘فو
رو˘ن ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ة˘طر˘˘سشلا
ربم˘ت˘ب˘سس ي˘ف ي˘سسنو˘ت ن˘يد˘لا

مهتب سسبحلا عدوأاو ،0202

ربم˘فو˘ن ة˘سسل˘ج ي˘فو .ة˘ل˘ي˘ق˘ث
تر˘ظ˘ن ،ي˘سضا˘م˘˘لا0202
ةيسضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا
ردسصو ،نيمهتملا بايغ يف
ةدمل ام˘ه˘سسب˘ح˘ب ي˘با˘غ م˘كح
.ةنسس

دعب نع ةمكاÙأ ةليصسو رفوت مدع ببصسب

لبقŸإ عوبسسألإ ¤إإ يسسنوتو رودوب يفحسصلإ ةيسضق ءاجرإإ

ط.ةراصس

رودوب ديعصس يفحصصلأ اهب مدقت يتلأ ةصضراعملأ يف رظنلأ صسمأأ حابصص ،نأرهوب نصسوÓف حنجلأ ةمكحم تأاجرأأ
يف أذفان اصسبح ماعب ،0202 ربمفون42 يف ،امهدصض رداصصلأ مكحلأ يف يصسنوت نيدلأ رون داصسفلأ نع غلبملأو

.يراجلأ صسرام9 ءاثÓثلأ موي ةصسلج ىلإأ ،هزأزتبأ ’واح امهنأأ ىعدأ صصخصش امهدصض اهعفر يتلأ ىوعدلأ

راقنŸأ يحب اهنكصسم لخأد ةحوبذم تدجو

راسشبب ةافوتم ةأإرمإ ةثج ىلع روثعلإ
ةأارما ةثج ىلع سسمأا ،روثعلا مت

ة˘ي’و˘ب ا˘ه˘ن˘كسسم ل˘خاد ة˘ي˘فو˘ت˘م
ح˘لا˘سصم˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحو.راسشب
تل˘خد˘ت د˘ق˘ف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
حلاسصملا تاذل ةيسسيئرلا ةدحولا

52و احابسص ةعبارلا ةعاسسلا ىلع
رمعلا نم غلبت ةأارما لقنل ،ةقيقد
لخاد ةحوبذم تدجو ،ةنسس84
مت ثيح ،راقنملا يحب اهنكسسم
يبارت ىفسشتسسم ىلإا ةثجلا لقن
.ةعمجوب

يف لمعتصست تأدعم زجح
ةيعأرزلأ ليصصاحملأ يقصس

يديصسب ةثولملأ هايملاب
صسابعلب

كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا تنكمت
ةي’و جر˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘جو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ةيلمع فيقوت نم ،سسابعلب يديسس
هايملاب ةيعارزلا ليسصاحملا يقسس
.ةثولملا

،ينطو˘لا كرد˘ل˘ل نا˘ي˘ب بسسحو
نم ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تن˘كم˘ت د˘ق˘ف
ةيلمع يف ةلمعتسسم تادعم زجح
.يقسسلا

ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘تو
سضع˘ب ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
ةثولم هايم لÓغت˘سسا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
دقو .ةيعارزلا مهليسصاحم يقسسل
متيل ةمكحم ةينمأا ةطخ عسضو مت

ةثولملا هايملا خسض كرحم زجح
بيبانأاب لوسصوم ةركم يداو نم
ة˘عورز˘م ة˘ي˘حÓ˘ف سضرأا ي˘˘ق˘˘سسل
كÓهتسسÓل هجوملا حمقلا ةدامب
01 ـب ا˘ه˘ت˘حا˘سسم رد˘ق˘ت ير˘سشب˘˘لا

تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا م˘تو ،تارا˘ت˘كه
.نيفلاخملا دسض ةمزÓلا ةينوناقلا

جيورتل نيتباصصعب ةحاطإ’أ
فلصشلأ يف تأردخملأ

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةحلسصملابIRB ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لاو
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا
نيتقرفتم نيتي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ف˘ل˘سشلا

.سصاخسشأا7 فيقوت نم
،ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأ’ نا˘˘ي˘˘ب بسسحو

ن˘˘م˘˘سض ،نو˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ط˘˘سشن˘˘˘ي
نا˘مو˘ق˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘مار˘جإا ن˘ي˘ت˘˘كب˘˘سش
ي˘ف تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘˘بو ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب
تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلا طا˘˘سسوأا
ةي˘سضق˘لا لÓ˘خ ن˘م م˘تو ،ة˘ي’و˘لا
سصاخسشأا5 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ى˘˘˘لوأ’ا
،ةنسس04و52 نيب ام مهرامعأا
تاردخملا جيورتو عيبب نوموقي

ةيطسشلا ةيدلب ءايحأا ىوتسسم ىلع
.اهيحاوسضو

’Ó˘غ˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا تءا˘˘جو
ديفت ةقرفلا ىلإا تدرو تامولعمل
˘مو˘ق˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘˘كب˘˘سش دو˘˘جو˘˘ب
،ةيدلبلا تاذب تاردخملا جيورتب
تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘˘بو
ةيلمعلا تللك ،ةينمأ’او ةينوناقلا
د˘حأا˘ب م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘˘ب
ل˘˘كأ’ا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ةزوحب طبسضو .ةيطسشلاب فيفخلا
تاردخملا نم ةيمك ،نيفوقوملا
فيكلا ن˘م ا˘مار˘غ058 ـب رد˘ق˘˘ت
ز˘ج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

نم لمعتسست تناك ةلاقن فتاوه
هذ˘ه ع˘ي˘ب˘˘ل ة˘˘كب˘˘سشلا دار˘˘فأا ل˘˘ب˘˘ق
يئازج فلم زاجنإا متيل ،مومسسلا
ةيسضق نع ،مهيف هبتسشملا قح يف
تاردخملاب يعرسشلا ريغ راجت’ا
.ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا يف
ترفسسأا دقف ،ةيناثلا ةيسضقلا امأا

نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت نع
ناموقي ،ة˘ن˘سس43و03 رم˘ع˘لا
طاسسوأا ي˘ف تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
ةنيدم عراوسشو ءايحأا ربع بابسشلا
.فلسشلا

’Ó˘غ˘ت˘سسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘تو

دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
تاردخملا عيبب ناموقي نيسصخسش
دعبو ،فلسشلاب ةفر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةفاك ذاخ˘تاو تا˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت تاءار˘جإ’ا
،ةفرسشلا ةقطنم ءايحأا دحأاب امهيف
162 ،نيفوقوملا ةزوحب طبسضو
ع˘م ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ا˘مار˘˘غ
يف لمعتسست تناك ةلاقن فتاوه
يف يئازج فلم زجنيل ،مهت’اسصتا

ةيسضق لوح ،امهيف هبتسشملا قح
يعرسشلا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’او ةزا˘ي˘ح˘لا
ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
فلملا مامتإا دعبو .ةمظنم ةيمارجإا
امهيف هبتسشملا قح يف يئازجلا
ة˘م˘كح˘م ما˘مأا ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب Ó˘˘ي˘˘حأا
.نايبلا فيسضي ،فلسشلا

نم ةيمك عجرتصسي نمأ’أ
يف قورصسملأ رفصصأ’أ ندعملأ

صضيبلاب يصسايق فرظ
ح˘لا˘سصم ار˘˘خؤو˘˘م تع˘˘جر˘˘ت˘˘سسا

ةي’و نمأاب لوأ’ا يرسضحلا نمأ’ا
رفسصأ’ا ندعملا نم ةيمك سضيبلا
يف نكسسم لخاد نم قورسسملا

.يسسايق فرظ
تقلت دقف ،تامو˘ل˘ع˘م˘لا ق˘فوو

لب˘ق ن˘م ىو˘كسش ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
سضر˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت ن˘كسسم بحا˘˘سص
ح˘ت˘ف م˘ت ثي˘ح ،ة˘قر˘سسل˘˘ل ه˘˘لز˘˘ن˘˘م
.مÓعتسس’ا بناج ليعفتو قيقحت

تامولع˘م ة˘ح˘ل˘سصم˘لا تق˘ل˘تو
نينطاوم˘لا د˘حأا ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘كؤو˘م
ةعبرأ’ا نيطروت˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت م˘تو
92 نيب مهرامعأا حوارتت) نيذلا

رقم ىلع مهليوحتو (ةنسس43و
قيسسنتلاب ،لوأ’ا يرسضحلا نمأ’ا

نكسسم سشيتفت مت نيأا ةباينلا عم
روثعلا م˘تو ي˘سسي˘ئر˘لا طرو˘ت˘م˘لا

يف ةلثمت˘م˘لا تا˘قور˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
ندعملا نم يلحلا نم ةعومجم
04 يلاوح ةيلاملا اهتميق رفسصأ’ا

.ميتنسس نويلم
ةميدق ةيانبب قيرح بوصشن

ةياجب ةي’و يف
ةيندملا ةيام˘ح˘لا ناو˘عأا ن˘كم˘ت

ىلع ةرطيسسلا نم ،سسمأا ،ةياجبل
ى˘لإا دو˘ع˘ي ن˘كسسم˘ب بسشن ق˘ير˘ح
نايب بسسحو .ةيرامعتسس’ا ةبقحلا
ريغ لزنملا نإاف ،ةيندملا ةيامحلل
ي˘كرا˘ب˘م عرا˘سشب ع˘ق˘˘ي نو˘˘كسسم
.ةياجب ةنيدمب ةلوم يحب

زجحو صصاخصشأأ4 فيقوت
نأرهوب رمخ ةروراق0203
ة˘قر˘ف˘لا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت

يسساحب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
ةيمك زجح نم ،نارهو يف فينوب
تا˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
.ةيلوحكلا

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
ةدحو0203 ةبارق زجح مت دقف
ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا بنا˘ج ى˘لإا ر˘م˘˘خ
فو˘ي˘سس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ةرو˘ظ˘ح˘˘م
’Óغتسسا ةيلمعلا تمتو .رجانخو
سصخسش مايقب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
دسصق ةيلوحك تابورسشم نيزختب
.اهجيورتو اهعيب

د˘ع˘بو ه˘نأا ،رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ءافيتسسا
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م نذإا ذ˘خأا˘ب
ة˘م˘هاد˘م م˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘˘م˘˘لا
،حلاسصملا تاذ تنكمتو .ناكملا

طبسضو سصاخسشأا4 فيقوت نم
تاذ ةفرغب ةأابخم رمخلا تاروراق
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ير˘˘سس ل˘˘خد˘˘م
.ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا

نولصسأرم :اهعمج

نيعوبصسأأ نم رثكأأ تمأد عبتتو دصصرت ةيلمع دعب

ةماقإإ لخإد فتإوهو تإرايسسو تإردخم طبسض
ةمسصاعلاب ةرخاف

ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةعامجب ةحاطإ’ا نم ،رئازجلا
فر˘ت˘ح˘ت ةر˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
،عيزوتلا ،نيزختلا ،داريتسس’ا
يعرسشلا ريغ راجت’او لقنلا
بنقلا عون ن˘م تارد˘خ˘م˘لا˘ب
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا نو˘˘م˘˘م˘˘لا
رمأا لحم ناك يذلا مومسسلا
،هكير˘سشو ي˘لود˘لا سضب˘ق˘لا˘ب
نم غلك02و راطنق زجح عم
.تاردخملا

ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأاو
رحدل ارارمت˘سسا ه˘نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
قيي˘سضت˘لاو ة˘م˘ير˘ج˘لا را˘كوأا

ريغ راج˘ت’ا تا˘طا˘سشن ى˘ل˘ع
،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةعباتلا،IRB ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملل
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
د˘˘ح ع˘˘سضو ن˘˘˘م ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج طا˘˘سشن˘˘ل
يف ةسصتخم ةريطخ ةمظنم
،عيزوتلا ،نيزختلا ،داريتسس’ا
يعرسشلا ريغ راجت’او لقنلا
بنقلا عون ن˘م تارد˘خ˘م˘لا˘ب

ددسصب تنا˘ك ثي˘ح ،يد˘ن˘ه˘لا
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ع˘˘يزو˘˘ت
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
اذ˘كو ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.يرئازجلا طسسولا تاي’و
نأا حلاسصملا تاذ تفاسضأاو

ىلع حاجنلاب تللك ةيلمعلا
ثح˘بو ير˘ح˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا

ىلإا ىدأا سضيف˘ت˘سسم ي˘ناد˘ي˘م
ة˘مو˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

يسسيئر نومم دجاوت اهدافم
لا˘˘سصتا ي˘˘ف تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘نورا˘ب˘لا د˘حأا ع˘م ر˘سشا˘ب˘˘م
و˘˘هو ،راو˘˘ج˘˘لا لود ىد˘˘حإا˘˘ب
نم ةريبك ةنحسش يقلت ددسصب
ليو˘م˘ت سضر˘غ˘ب تارد˘خ˘م˘لا
˘˘مو˘˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه˘˘ب ه˘˘ئا˘˘كر˘˘˘سش
طسسولا تاي’وو ،ةمسصاعلاب
ةيلمع رثإا ىل˘عو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
نم رثكأا تماد عبتتو دسصرت
’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘˘سساو ن˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا
ةرخسسملا ةينقتلا تاناكمإÓل
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ىلإا تسضفأا ،ينطولا نمأÓل
ذختت ةيمارجإ’ا ةعامجلا نأا
ة˘ي˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ما˘˘ق’ا ىد˘˘حإا
ع˘˘سضخ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘خا˘˘˘ف˘˘˘لا

نم ةسصاخ ةينيمأات تاءارجإ’
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘تو ه˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘جأا
تراسشأاو .يمارجإ’ا مهطاسشن
تح˘˘ت ه˘˘نأا ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو فار˘سشإا
فيقوت مت ايميلقإا سصتخملا
كل˘ت˘˘ب ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا نو˘˘م˘˘م˘˘لا
رمأا لحم ناك يذلاو مومسسلا
ىلإا ةفاسضإا ،يلودلا سضبقلاب
،يمارجإ’ا لمعلا يف هكيرسش
نيأا ،سشيتفتلاب نذإا ذيفنت متيل
نم غلك02و راطنق زجح مت
بن˘ق˘لا عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘لا
هردق يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،يد˘ن˘ه˘لا

ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘˘ل˘˘م472
ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع
01 ،مومسسلا كلتب يعرسشلا

4 ىلإا ةفاسضإا ،ةلاقن فتاوه
تنا˘˘˘ك ةر˘˘˘خا˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
نيومت ةيلمع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست
زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘ل ،مو˘˘م˘˘سسلا كل˘˘ت
م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت ،ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م
لي˘كو ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا
.ةيسضقلا يف رظنلل

ر.رجاه
حلصسŸأ Òغ رهمجتلأ ىلع صضيرحتلأ ةمهتب عبوٌت

ةريوبلاب ششامسس ىيحي طسشانلل ةءإÈلإ
ةر˘يو˘ب˘لا ة˘م˘كح˘م تق˘ط˘ن

ي˘ف ط˘سشا˘ن˘˘لا ةءار˘˘ب˘˘ب ،سسمأا
ى˘ي˘ح˘˘ي ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا
ءاج مكحلاب قطنلا ،سسامسش
م˘ه˘ت˘م˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘ع˘˘ب

61 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه˘لو
تناكو.مرسصنم˘لا ير˘ف˘ي˘ف
تسسمتلا دق ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

ةتسس ةمكاحملا ةسسلج لÓخ
رانيد فلأا05و اسسبح رهسشأا

طسشانلا مهتاو.ةيلام ةمارغ
ةيدلبب نطاقلا سسامسش ىيحي
سضيرحتلا ةمهتب رسصقلا لهأا

.حلسسملا ريغ رهمجتلا ىلع
م.ةزمح

ةفرغ لخأد امهزاجتحأ مت
نم ايجولويجلأ ةيلك رأوجب
ةيمأرجإأ ةباصصع لبق

ريرحت يف حجني كردلإ
نيترسصاق نيتاتف
ةبانعب نيتفطتخم
كردلأ ةقرف تحجن
رامع يديصسب ينطولأ
ةعومجملل ةعباتلأ
،ةبانع ةي’ول ةيميلقإ’أ

نيتاتف ريرحت يف
مت (ةنصس61و51) نيترصصاق
ةفرغ لخأد امهزاجتحأ

نم ايجولويجلأ ةيلك رأوجب
ةيمأرجإأ ةعومجم لبق
صصاخصشأأ5 نم نوكتت
ةبانع ةنيدم نم نوردحني
32 نيب مهرامعأأ حوأرتت
.ةنصس86و

ريرحت ةيلمع تءاج
حلاصصم يقلت دعب نيتاتفلأ
ةبانعب ينطولأ كردلأ
مقرلأ ىلع ةيفتاه ةملاكمل
اهدافم5501 رصضخأ’أ

لخأد نيترصصاق دوجو
رأوجب ماكحإاب ةقلغم ةفرغ
ةعماجب ايجولويبلأ ةيلك
ىلع ترصشاب ،راتخم يجاب
كردلأ حلاصصم اهرثإأ

اهتاقيقحتو اهتايرحت
ثيح ،ةمولعملأ نم دكأاتلل
ةينمأ’أ ةئيهلأ تأذ تنكمت
ةمكحم ةطخل اهعصضو دعب
ناكم ىلإأ لوصصولأ نم
نيتاتفلأ ريرحتو زاجتح’أ

يف نيفطاخلأ فيقوتو
مامأأ مهميدقتو زيجو تقو
ةمكحمب ةيلدعلأ تاطلصسلأ
.ايميلقإأ ةصصتخملأ راجحلأ

م.نتاف
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د˘ب˘ع ف˘سسو˘ي تاد˘ع˘سس د˘م˘حأا د˘˘لو
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف لو˘˘سسر˘˘لا
/طا˘ب˘سش ن˘م ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو ثلا˘˘ث˘˘لا
ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل ،3591 ما˘˘˘ع ر˘˘˘˘يار˘˘˘˘ب˘˘˘˘ف
ةيرق ىلإا اهلوسصأا دوعت ةينيطسسلف
ةلمرلا ءاسضق ةرجهملا فيرط ريد
نيدلو هلو جوزتم وهو ،ةلتحملا

ةيسساسسأ’ا ةلحرملا سسرد .نيتنبو
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ير˘˘ع˘˘مأ’ا ة˘˘سسرد˘˘م ي˘˘ف
،ةديدجلا ةريبلا ةسسردمو اورنوأÓل
ةيمسشاهلا ة˘سسرد˘م ي˘ف ة˘يو˘نا˘ث˘لاو
اه˘ن˘م ل˘سصحو ،ةر˘ي˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف
عرف˘لا ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا ى˘ل˘ع
يف مولبدلا ةجرد ىهنأاو ،يملعلا
راد د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
ماع هللا مار ةنيدم يف نيملعملا

ىد˘حإا ي˘ف ا˘ًسسuرد˘˘م ل˘˘م˘˘ع .5791
راد يف مث ،احيرأا ةنيدم سسرادم
ة˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ما˘˘ت˘˘يأ’ا
طرخنا .9891 ماع ىتح سسدقلا
ذنم ينطو˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف تاد˘ع˘سس
لمعلا يف طسشنو ،ركبملا هبابسش
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ي˘بÓ˘ط˘˘لا

قحتلاو ،ةيعماجلا ه˘ت˘سسارد ءا˘ن˘ثأاو
نيطسسلف ريرحتل ةيبعسشلا ةهبجلاب

ملسسلا يف يقتري ذخأاو ،9691 ماع
بختنا ثي˘ح ،ا˘ه˘ل˘خاد ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ماع ةيزكرملا اهتنجل يف اًوسضع
ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لو ،1891
،3991 ما˘ع ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘ه˘ب˘ت˘كمو

ةيبرغلا ةفسضلا يف اهعرف سسsأارتو
اهتنجلل هباختنا ديعأاو ،4991 ماع
ماع يسسايسسلا بتكملاو ةيزكرملا

اًماع اًنيمأا ةهبجلا هتراتخاو ،0002
اهنيمأ’ لÓتح’ا لاي˘ت˘غا د˘ع˘ب ا˘ه˘ل
˘ما˘ع ى˘ف˘ط˘سصم ي˘˘ل˘˘ع و˘˘بأا ما˘˘ع˘˘لا

سسل˘ج˘م˘لا ة˘يو˘سضع˘ب زا˘فو ،1002
وبأا ديهسشلا ةمئاق نع يعيرسشتلا

يف ةهبجلل ةعباتلا ىفطسصم يلع

،6002 ماع ةيعيرسشتلا تاباختن’ا
ة˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا زو˘˘˘˘مر ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ُيو
اوسضاخ نيذلا ةريسسأ’ا ةينيطسسلفلا
ةرادإا ةهجاوم يف ةيلاسضن براجت
اهتمدقم يفو ،نوجسسلا ةحلسصم
او˘ن˘vكم˘تو ،ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع بار˘سضإ’ا

نم تف˘ف˘خ تازا˘ج˘نإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م
تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘مو ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا ةأا˘˘˘˘طو
تاد˘˘ع˘˘سس ن˘˘مؤو˘˘˘ي .ن˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘سسلا

،نيطسسلف ريرحتل اًليبسس ةمواقملاب
ة˘فا˘ك ن˘م ل˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘يو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا تا˘˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل’ا

ةيقافتا اهتسضرف يتلا ةيداسصتق’او
ةلودب فارتع’ا اًسصوسصخ ،ولسسوأا
،اهعم ينمأ’ا قيسسنتلاو لÓتح’ا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةد˘حو˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘يو
ةداج سسسسأا ىلع ماسسقن’ا ءاهنإاو
ينطو جمانرب˘ل د˘ه˘م˘ت ،ة˘لوؤو˘سسمو

ت’واحم ةمواقم ىلع رداق دحوم
بتك .ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصت

ت’ا˘ق˘م˘لاو تا˘سسارد˘لا ن˘˘م اًدد˘˘ع
تÓ˘ج˘م ي˘ف ا˘هر˘سشنو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

با˘ت˘ك ه˘ل رد˘سص ا˘˘م˘˘ك ،ف˘˘ح˘˘سصو
ى˘˘نا˘˘˘ع .(7102) د˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ىد˘˘˘سص
؛ةيلاسضنلا هتريسسم لÓخ تادعسس
ر˘˘ف˘˘سسلا ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ه˘˘مر˘˘˘ح ذإا

،نيطسسلف جراخ ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت لا˘م˘كإ’
sمث ،9691 ماع ةرم لوأا هلقتعاو عسست تغلب ىتح هت’اقتعا تلاوت
رسشع عبارلا يف اهرخآا ناك ،تارم
نيح ،6002 ماع سسرام/راذآا نم
ةيلمع يف احيرأا نجسس نم هفطتخا

ه˘ي˘ل˘ع م˘كحو ،ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ير˘˘كسسع
تسسرام امك ،اًماع نيثÓث نجسسلاب
نو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سصم ةرادإا
لزعلا تاسسايسس هقحب ةينويهسصلا
ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘هإ’او يدار˘˘˘ف˘˘˘ن’ا

ى˘سضمأاو ،ةرا˘يز˘لا ن˘م نا˘مر˘˘ح˘˘لاو
نوجسس ي˘ف ا˘ًما˘ع ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘بار˘ق
ةز˘ه˘˘جأ’ا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘عاو ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
تارم ثÓث ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ةباقر تحت احيرأا نجسس يف اهرخآا
2002 ما˘ع ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو ة˘ي˘كير˘مأا
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا لا˘ي˘ت˘غا د˘ي˘ع˘˘ب
يفيئز باعبحر ينويهسصلا ريزولل

هاخأا لÓتح’ا لاتغاو ،1002 ماع
،2002 ما˘˘˘ع تاد˘˘˘ع˘˘˘سس د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
 .3002 ماع هتجوز لقتعاو

ةينيطصسلفلأ ةبخنلأ ةعوصسوم

ةيسساق فورظب طإورخ رمع ريسسألإ لزع ىلع ماع

ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تلا˘˘˘˘ق
ن˘˘ج˘˘سس ةرادإا نأا ،ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘سصاو˘ت ،ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا نورا˘˘سشه
طاورخ يمهف رمع ريسسأ’ا لزع
،ليلخلا ةظفا˘ح˘م ن˘م (ا˘ما˘ع94)
ةبعسصو ةيسساق ةيلاقتعا عاسضوأاب

،ةئيهلا تحسضوأاو .ةئيسس ةلماعمو
ذنم هلزع مت دق طاورخ ريسسأ’ا نأا
ن˘˘م مر˘˘˘حو ،0202 سسرا˘˘˘˘˘م /راذآا

،يفتاهلا لاسصت’او لهأ’ا تارايز
’و ،نيماحملا تارايز نم ريثكو
«ةروفلا» ىلإا جورخلاب هل حمسسي

ىلإا ةفاسضإ’اب ،ًايموي ةدحاو ةعاسس
تنيبو .هل ةمدقملا ماعطلا ءوسس
طاور˘خ ر˘ي˘سسأ’ا نأا ى˘لإا ،ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

لÓتح’ا تارباخم نم رارقب لزع
،«نومير» لقتعم لخاد ماع لبق
لقتعم لزع ىلإا هلقن مت مث نمو

ن˘يزا˘نز ى˘لإا ا˘هد˘ع˘بو ،«عو˘ب˘˘ل˘˘ج»
ى˘لإا م˘ث ن˘مو ،«ة˘ل˘مر˘لا ‐نو˘˘لا˘˘يأا»
رد˘سص ا˘هد˘ع˘بو ،«ود˘ج˘م» ن˘يزا˘نز
ر˘م˘ت˘سسا ثي˘ح ،ه˘لز˘ع ءا˘ه˘نإا˘ب رار˘ق
لقن كلذ دعب ،رهسشأا ةينامث هلزع
ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ب ىر˘˘سسأ’ا ما˘˘سسقأا ى˘˘لإا

ـب اهدعب لÓتح’ا دواعيل ،«ةطسش»
لخاد ىرخأا ةرم هلزع ايموي02
ردج˘ت.«نورا˘سشه» ن˘ج˘سس ن˘يزا˘نز
طاور˘خ ر˘ي˘˘سسأ’ا نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا

موكحمو ،2002 ماع ذنم لقتعم
.تارم عبرأا دبؤوملا نجسسلاب

ينيطصسلفلأ ريصس’أ يدان

(مÓحألإ ايبوتوي يف رانمو ةماسسأإ)
 (ميغلإ دلب نم ناقسشاع) : «رقسشألإ ةماسسأإ» ريسسألإ ةلاسسر ىلع إدر

.. رقسشأ’ا ةماسسأا لطبلا يزيزع
ر˘ئاز ا˘ي سضي˘˘بأ’ا ق˘˘ف˘˘سشلا حا˘˘ب˘˘سص
يف قلطلا ر˘ج˘ف˘لا حا˘ب˘سص ، ر˘ج˘ف˘لا

ُم˘لا˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘يأا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا ة˘˘ع˘˘مو˘˘سص
اينيرفوزيسشو ةلز˘ع˘لا˘ب ر˘سصا˘ح˘م˘لا
د˘ع˘ب ا˘م َكا˘ّسس˘ُن ُم˘ِسس˘َت ي˘ت˘لا ل˘˘ظ˘˘لا
... ةثادحلا

، مÓحأ’ا نم ى˘ه˘ت˘سش˘ُم˘لا حا˘ب˘سص
ةبئاث˘ت˘م˘لا تا˘سشار˘ف˘لا ة˘باو˘ب ى˘ل˘ع
لمخي نيح ى˘ن˘ح˘ن˘ُم˘لا سسو˘ق قو˘ف
طسشنيو ، غامدلل يئابرهكلا ءادأ’ا
ي˘˘سسي˘˘طا˘˘ن˘˘غ˘˘مور˘˘ه˘˘كلا ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا
عراسستلا لدعم زفحي امب ، سساعنلل
ي˘عاد˘ت˘لا ر˘ثأا ءا˘ف˘ت˘ق’ ّيِر˘َج˘ْح˘َم˘لا
هفدري ،ىؤورلا ملاع يف يروسصلا
يبسصعلا زاهجلا تاجو˘م˘ب ؤو˘طا˘ب˘ت
ةظقيلا توكلم نم ريسسأ’ا قرسسي،
عا˘˘˘ت˘˘˘مإ’ا راد ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ب ج˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،

! مÓحأ’ا ةيروهمج : ةسسناؤوملاو
... ةماسسأا يزيزع
ققحتي نأا ملقلا نبا ىلع َبِتُك دقل
يه ، ةيزاجم كلاسسم ربع ايدوجو
ىلإا اهب لسصي يتلا ةديحولا قرطلا

هيف ودغ˘ت، دو˘سشن˘مو دو˘ق˘ف˘م ع˘قاو
˘مأ’ا و ، زا˘ج˘م˘لا ةد˘ي˘سس ة˘ل˘ي˘خ˘م˘˘لا
نإا˘ف ، ة˘مر˘ح˘ُم˘لا مÓ˘حأÓ˘ل ءارذ˘ع˘لا

اذهل دعب خسضرت مل نابسضقلا تناك

، رو˘ح˘سسم˘لا ي˘فو˘سصلا ق˘ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لا
’ قاتعن’ا نأا املاط ، امهم سسيلف
ءارع ى˘لإا ’و ة˘ح˘ن˘جأا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي
ة˘ظ˘ح˘ل كلا˘ن˘˘ه ا˘˘م ل˘˘ك .......بحر
’ ةاكسشم تحت ، ةسصاخ ةيناسسنإا
يرسس رجفل ‐ ةيبرغ ’و ةيقرسش
ةبوسصنملا ، نينحلا ةينآا نم لاثني

د˘˘ه˘˘سشم ي˘˘ف مÓ˘˘حأ’ا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘˘ك
نم ة’دم ةلبُقك لطت يتلا ةفرسشلا
سسي˘ل ! خذا˘ب ي˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م سصي˘˘سصأا
ىر˘˘ي نأا ا˘˘ناو˘˘˘سس د˘˘˘حأا رود˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
ل˘ب˘ق˘ت ’ مÓ˘˘حأ’ا نأ’و ،ا˘˘ن˘˘مÓ˘˘حأا
سسيلف ،ديحو مئان ىلع ’إا ةمسسقلا

ناسصخسش ىري نأا نذإا يعيبطلا نم
نأ’ ، ةظحللا سسفن يف ملحلا سسفن
ئر˘ما ل˘كلو ، ه˘ما˘ن˘م ئر˘˘ما ل˘˘كل
يتلا ، ةي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كو˘ي˘ب˘لا ه˘ت˘حور˘طأا
وأا ةءوبنك همÓحأا يف هل ىءارتت
م˘˘ع˘˘ن . ل˘˘َح وأا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت وأا ةر˘˘˘كف
ةيجاتنتسسا لولح اسضيأا يه مÓحأ’ا

سضيو˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو ، ة˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ’
نأ’ ، ر˘ير˘م˘لا ع˘قاو˘لا ن˘ع ل˘م˘˘جأ’ا
ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘حا˘˘سسم م˘˘ل˘˘ح˘˘لا

عقاولا بعو˘ت˘سسي ’ د˘ق تار˘ما˘غ˘م
ا˘ه˘تا˘ما˘ق˘م وأا ة˘ي˘ن˘مز˘لا ا˘ه˘تا˘فا˘سسم
، ران˘م˘لا ع˘م ! ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ا˘ه˘قا˘فآاو
يلعافتلاو يدادتم’ا زيحلا عسستي

ناقسشاع هكرا˘سشت˘ي يذ˘لا ، م˘ل˘ح˘ل˘ل
ىؤورلا حبسصتل ، ةدحاو ةداسسو يف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘سسق˘˘˘لا ل˘˘˘سصا˘˘˘ح ي˘˘˘ه
:  نيتسضامغإا

! مانملا ةبيبح و بيبحلا مانم
 ... قسشاعلا اهيأا اي
م˘ل˘ح˘ل ر˘كب˘لا ل˘ق˘ح˘لا ي˘ه كرا˘˘ن˘˘م
ةلامثب هراهسصنا سسرامي ، رمتخم
’ ، ف˘ي˘ط و ف˘ي˘ط ن˘ي˘ب ما˘ح˘ت˘˘ل’ا
ملح يف امهاري نمل ىوسس ناءارتي
تار˘ي˘ما˘كلا نأا لا˘ق ن˘مو ، ة˘ظ˘˘ق˘˘ي
مÓحأÓل اروسص طقتلت نأا اهعسسوب
ي˘ئر˘م’ را˘˘ي˘˘ت ، را˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط ؟
ةسسدع قرتخت ، ةيعاعسشإا بئاسصعل
» ة˘م˘ل˘ظ˘م˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا وأا ةر˘˘م˘˘ُق˘˘لا
’ ةيرسصبلا ةلآ’ا نأ’ ، » اريماكلا
ي˘˘ف˘˘كي ي˘˘كاردإا سسح˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت

قوف رطملا سسوق طاسسبنا لازتخ’
.. يرئبلا ءاملا جاجز
ايلاتسسيرك رانملا فيط ودغي مك
! رجفلا رئاز اي كمÓحأا يف
 ؟ مÓحأ’ا قارتخا ىلع ؤورجي نم
ا˘ه˘تارد˘قو م˘لا˘ع˘لا تار˘ي˘˘ما˘˘ك ل˘˘ك
نأا ع˘ي˘ط˘ت˘سست ن˘ل ة˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
لكسشتل ةدحاو ةروسص ولو طقتلت

ببسصتت يتلا يرولبلا فيطلا ةرك
؟؟؟؟؟ حورلا نرف نم

... رجفلا رئاز اي هللا
سضبق˘لا نا˘ج˘سسلا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ف˘ي˘ك
كمه ام يذلا تنأاو ؟ بحلا ىلع
لطعتت مل مأا تاريماكلا ْتلطعت ول
ةلباق ريغ قسشعلا سسافنأا تمادام ،
يعا˘م˘ت˘ج’ا ر˘ج˘ح˘لا وأا ف˘ي˘ل˘غ˘ت˘ل˘ل
، ةيلبقلا تاهوباتلا هسضرفت يذلا
سسار˘ح وأا ، ءا˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا فار˘˘عأ’ا وأا
تاملظلل نأا لاق نم و ، تاملظلا
كيتأاي نأا ةبارغ’ ! حاسص اي بلق
’و ، ناذئتسسا ’و دعوم Óب بحلا
ن˘ئا˘ك بح˘لا˘ف ، ةرا˘يز˘لا˘ب ح˘ير˘سصت
سسرام˘ي نأا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ، يرو˘ط˘سسأا
لماكب ، يفخت˘لاو ءا˘ب˘ت˘خ’ا نو˘ن˘ف
دود˘˘ح˘˘لا ي˘˘غ˘˘ل˘˘ي يذ˘˘˘لا هرو˘˘˘سضح
نابسضقلا زواجتي و دويقلا رسسكيو
ميغلا دÓب يف . ناجسسلا غواري و ،
ءامسس قوف ة˘ح˘با˘سسلا ا˘ي˘بو˘تو˘ي˘لا ‐
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأ’ا د˘عا˘˘سصت˘˘ي ، ءا˘˘م˘˘سسلا

مÓحأ’اب ةريثولا دئا˘سسو˘لا ي˘حا˘ن˘ج
لكأات يذلا ةنجلا زبخك ، ةجزاطلا

رو˘ي˘ط و ، دو˘ل˘خ˘لا ر˘ي˘فا˘سصع ه˘ن˘م
قفدتت ةسسدقم راهنأا  .... ةيدبأ’ا

راطمأاو ، ذيذللا رجفلا تابرع نم
ة˘ير˘ح˘ب حا˘ير˘ك ، ة˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لا بح˘˘لا
ميغلا تاءÓمو ، مونلا ريرح بطرت
نيب ل˘ق˘ن˘ت˘ت ي˘ت˘لا هذ˘ه را˘ن˘م ة˘يأا ..

، حا˘ف˘ت˘لا ةر˘يز˘جو ة˘ه˘لآ’ا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ىلإا ’وسصو ، تايروحلا ةريحبو
رانم ةيأا ؟؟؟؟ لاتسسيركلا ايبوتوي
ةمداق ، رجفلا رئاز روزت يتلا هذه
، مÓ˘˘˘حأ’ا لا˘˘˘م˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘سصقأا ن˘˘˘˘م
بهذلا راقع و ، ةايحلا ريسسكإاك
ن˘م ر˘ي˘سسأ’ا ف˘ط˘خ˘˘ت ، سسد˘˘ق˘˘م˘˘لا

تا˘باو˘ب ر˘ب˘ع ةر˘فا˘˘سسم ، ه˘˘ت˘˘ناز˘˘نز
كلم اهقسشاع ديب كسسمتل ، ميحجلا
ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ب˘خ˘لا ة˘ير˘ح˘سسلا م˘تاو˘خ˘لا
ة˘نز˘خو ، م˘ئاد˘لا با˘ب˘سشلا عو˘˘ب˘˘ن˘˘ي
و سسو˘ب˘ي ن˘ي˘˘ب ة˘˘يدرو˘˘لا سسم˘˘سشلا

؟ ةيدبأ’ا كلامم
.. رجفلا رئاز اي
، سصيخرلا يداملا ملاعلا اذه يف
تÓ˘م˘ع˘لا و ، لاو˘مأ’ا نو˘لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ي
دحأا نم ’و ، مئانغلاو حلاسصملاو
نيق˘سشا˘ع ىو˘سس ، مÓ˘حأ’ا لدا˘ب˘ت˘ي
، ءاحيإ’اب نÓعافتي ، ميغلا دلب نم
ناجمدني و ، ني˘ن˘ح˘لا˘ب نا˘ي˘ق˘ت˘ل˘ي و
ءاملا رجحب نارهسصني و ، فويطلاب
ءاوسضنإ’اب ءامتن’ا بذعأا ام هللا ..
، ي˘ها˘˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب َهُو˘˘م˘˘ت˘˘لا قرأا ا˘˘مو ،

! ءاوتح’اب يلجتلاو
1202‐2‐12 ندنل
ن˘م ة˘عو˘ط˘ق˘م هذ˘ه » ة˘ظ˘˘حÓ˘˘م ‐
«عبطلا ديق ةياور
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تأراتكه01 ـب اهتحاصسم تردق

شسابعلب يديسسب ةرذقلإ هايŸاب حمقلإ يقسس ةيلمع طابحإإ
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
ةهبجوب ةيدلبب ينطولا كردلل
ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا جر˘ب˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
فيقوت نم ،سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب

ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا ي˘ق˘سس ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
زجحو ةثولملا هايملاب ةيعارزلا

ةيلمع يف ةلمعتسسم تادعم
.يقسسلا
ى˘لإا ة˘ي˘˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت
ةقرفلا دارفأ’ ةدراو تامولعم
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
مايق اهداف˘م جر˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘جو˘ب˘ب
لÓغ˘ت˘سسا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا سضع˘ب
مهليسصاحم يقسسل ةثولم هايم
عسضو مت اهرثإا ىلع ةيعارزلا

زجح متيل ،ةمكحم ةينمأا ةطخ
نم ةثولملا هايملا خسض كرحم
بيبانأاب لوسصوم ةركم يداو
ةعورزم ةيحÓف سضرأا يقسسل
ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘ب
رد˘ق˘ت ير˘سشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘˘ل
مت نيأا ،راتكه01 ـب اهتحاسسم
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا
ركذي ،نيفلاخملا دسض ةمزÓلا

ةدمتعملا تارمثتسسملا ددع نأا
ا˘م و˘˘هو ،845 غلبي ة˘ي’و˘لا˘ب
لاجملا يف ةماه ةي’و اهلعجي
م˘˘هأا ن˘˘م ل˘˘ع˘˘لو ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
روهظ ىلإا تدأا يتلا بابسسأ’ا
يد˘ي˘سس ي˘ف سضار˘مأ’ا سضع˘˘ب
داو˘سسلا دا˘م˘ت˘عا و˘ه سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
ةيبرت ىلع اهناكسس نم مظعأ’ا
ي˘˘˘ه را˘˘˘ق˘˘˘بأ’او ي˘˘˘سشاو˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘سضارأ’ا ي˘ق˘سسلا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ها˘ي˘م˘لا ة˘ط˘سساو˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يف هنع تفسشك ام وهو ةرذقلا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تار˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
كردلل ةيميل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ديدعلا تطبسض نيأا ،ينطولا

هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيحانلاب ة˘سصا˘خ ى˘ل˘ع رو˘مأ’ا
يديسسو فزيفسس يف ةيقرسشلا
11 نم رثكأا زجح دعب ميهاربإا

يف لمع˘ت˘سسي دا˘ت˘عو ا˘كر˘ح˘م
ةرذقلا هايملاب يسضارأ’ا يقسس
ي˘ف ا˘بو˘ل˘ط˘م رذ˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘ي˘˘ل
هيف رسشتنت يذلا رحلا لسصف
.بيهر لكسشب سضارمأ’ا هذه

ودبع.صص

ةينهملأ مهفورظ نيصسحتب نوبلاطي
نوجتحي جيريرعوب جرب ةيدلب لامع

جر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ع م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
كلذو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ما˘˘مأا
فورظ ن˘ي˘سسح˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بلا˘˘ط.مهلمع
،ةفاظنلا لامع مهو نوجتحملا
،نوينهملا لامع˘لاو نو˘ق˘ئا˘سسلا
ريفوتو لمعلا فورظ نيسسحتب
مهنيكمتل ة˘سصا˘خ˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا

سضرعتلا نود مهلمع ءادأا نم
ريفوتب اوبلاط نيأا تاباسصإÓل
،ةيقاولا ةسسبلأ’او لمعلا سسابل
تاذو˘˘˘خ ،تازا˘˘˘ف˘˘˘ق ،ت’د˘˘˘˘ب
نيسسحتب اوبلاط امك ،ةيذحأاو
ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘هرو˘˘˘جأا
م˘ه˘نأا م˘غر ،اد˘ج ة˘ي˘ند˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
بعتمو قاسش لم˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي

فيظنتل اراهنو Óيل نولمعيو
ن˘ي˘سضر˘ع˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘˘سش
ذنم ةسصاخ ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘سسف˘نأا
اودجو نيأا انوروك ءابو راسشتنا
ىلوأ’ا فوفسصلا يف مهسسفنأا
’إا ريطخلا ءابولا اذه ةهباجمل
مل مهتا˘ح˘ير˘سصت بسسحو م˘ه˘نأا
رطخلا ةحنم ىل˘ع او˘ل˘سصح˘ت˘ي
يتلاو91 دي˘فو˘كب ة˘سصا˘خ˘لا
نم ،ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘قأا

نوجتحملا بلاط ىرخأا ةهج
،يباقنلا عرفلا ليكسشت ةداعإاب
عر˘ف˘لا نو˘كي نأا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘نو˘كت˘˘م
ىلع رسصتقي ’و ةيدلبلا لامع
. طقف ةرادإ’ا

فيرصش نب قوراف

 Òتأوفلأ عفد نم نئابزلأ Úكمتل ةديدج تأءأرجإأ
ميتنسس رايلم271 غلبت جيريرعوب جربب زاغلنوسس نويد
زاغلانوسس ن˘ئا˘بز نو˘يد تغ˘ل˘ب
رايلم271 جيرير˘عو˘ب جر˘ب˘ب
ميتنسس رايلم421 اهنم ميتنسس
02 و ،نييداعلا نئابزلا نويد
تارادإ’ا نويد مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م
ميتنسس رايلم92و ،تايدلبلاو
،يدا˘سصت˘ق’ا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نو˘˘يد
ىلإا نويدلا مكارت ببسس دوعيو
فز˘ع ن˘يأا ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
م˘ه˘نو˘يد د˘يد˘سست ن˘ع ن˘ئا˘بز˘لا
نع زجعلا اهنم ،بابسسأا ةدعل
زا˘غ˘لا˘نو˘سس ة˘كر˘سش ،د˘يد˘سست˘لا

ىلإا تأاجل ليسصحتلا فدهبو
ن˘ئا˘بز˘لا ح˘لا˘سصل د˘يد˘ج ءار˘جإا
مهريتاوف ديدسست نع نيزجاعلا

طيسسقتلاب عفدلا ةيناكمإا وهو
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإ’ ا˘˘ق˘˘فو
ة˘˘يو˘˘سست ن˘˘م او˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
مكارتل دح عسضوو مهتيعسضو
ةبكاو˘م˘ب تما˘ق ا˘م˘ك ،نو˘يد˘لا
فدهب ةثيدحلا تايجولونكتلل
ن˘ي˘ب لا˘ع˘ف ل˘سصاو˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
كلذ و ،ا˘ه˘ن˘ئا˘بزو ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةديدج تا˘مد˘خ ةد˘ع قÓ˘طإا˘ب
ن˘م ر˘ث˘كأا بر˘ق˘ت˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
هتاعلطتل بيجتسستو نطاوملا

يمارلا ططخملا نمسض كلذو
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘نر˘˘˘˘سصع ى˘˘˘˘˘لإا
، نئابزلل ةمدق˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘مد˘خ قÓ˘طإا بنا˘ج ى˘لإا اذ˘ه
دادعلا رسشؤومل يتاذلا دسصرلا
ع˘فر ي˘˘ف ءا˘˘ط˘˘خأ’ا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ر˘˘ث˘˘˘كأ’و داد˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘مد˘خ ع˘م ،ة˘حارو ة˘ي˘˘قاد˘˘سصم
لئاسسرلا لÓ˘خ ن˘م «ي˘ن˘م˘ل˘عأا»
˘مÓ˘عإا˘ب ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘سصن˘لا
،ريتاوفلا ديدسست لاجآا˘ب ن˘ئا˘بز˘لا

ن˘يو˘م˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
عو˘قو ت’ا˘حو ،ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
ز˘˘˘كر˘˘˘م ع˘˘˘سضو و با˘˘˘ط˘˘˘˘عأ’ا
عوسضوملا3033 لا˘˘˘˘سصت’ا

غÓبإÓل ينطولا ىوتسسملا ىلع
يف بذبذتلا ،زاغلا تابرسست نع
ةيئابره˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

ن˘˘ع مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ،ة˘˘يزا˘˘غ˘˘˘لاو
سصخت ةمولعم يأا وأا ةروتافلا
ة˘فا˘سضإا ة˘مد˘ق˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ينورتكل’ا عفدلا ةمدخ  ىلإا

ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع د˘ع˘ب ن˘ع ع˘˘فد˘˘لاو
ة˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ط˘سساو˘˘ب تنر˘˘ت˘˘ن’ا
.«بيسس» ةيكنبلا
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ةلوجب ،لجيج ةي’ول يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ ةعانصصلأو ةحايصسلأ ريدم صشابعكوب ريبزلأ صسمأأ ءاصسم ماق
ةيروصصنملأ ةمايز ةيدلبب نييحايصسلأ نيرمثتصسملأ صضعبب ىقتلأ نيأأ ةي’ولل ةيبرغلأ ةهجلاب عاطقلل ةيدقفت

تÓيهصستلأ ةفاك ميدقتب مهدعو امك ،مهعيراصشم ثعب ةداعإأ لجأأ نم ةفلتخملأ مهت’اغصشنأ مهأأ ىلع فقوو
.عيراصشملأ هذه لامكتصسأ ليهصستو زاجنإ’ ةيرأدإ’أ

سسيئر ةقفر ريدملا فرسشأا امك
ىلع ةيريدملاب ةحايسسلا ةحلسصم
لخدم في˘ظ˘ن˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا
ةما˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘م˘حأ’ا ئ˘طا˘سشلا

سسي˘˘ئرو ةر˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘˘فر
ىلإا ةرايزب اهدعب موقيل ،ةيدلبلا
عبنمل طبسضلا˘بو ى˘م˘ل˘سس ة˘يد˘ل˘ب
ةيدلبب ارورم ،رحاسسلا يكاسشملا
ى˘لإا ’و˘سصو ن˘قار˘ياو ة˘˘ن˘˘سسكا˘˘ت
سضعب ةنيا˘ع˘م˘ب ما˘ق ثي˘ح ة˘ما˘يز
ن˘م ل˘كب ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ع˘يرا˘سشم˘˘لا
ةناوعلاو ةيروسصنم ةمايز يتيدلب

قدنفو نيمسسايلا ةماقإا رارغ ىلع
،ةيروسصنم ةما˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘بو˘سش
Óيف41 زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا عور˘˘˘˘سشمو
متتخاو ةناوعلا ةيدلبب راديسسوكل
راد ةرايزب ةيناديملا هترايز ريدملا
ةيديلقتلا ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا
نأا ىلع ةعيرسشلا ةقطنم يلاعأاب
ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م تا˘˘جر˘˘خ ه˘˘ل نو˘˘˘كت
لك نيمثتل ةيق˘ب˘ت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل
ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تاور˘ث˘لا

ن˘سسح˘ت˘سسإا د˘˘قو ،ا˘˘ه˘˘ط˘˘ي˘˘سشن˘˘تو
ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

، م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنإا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
نأاب لاق ديدجلا ريدملا نأاو ةسصاخ
ل˘ك لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ’ ة˘حو˘ت˘ف˘م ه˘باو˘بأا
ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لاو ت’ا˘˘غ˘˘سشنإ’ا
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ء’ؤو˘ه سضر˘ت˘˘ع˘˘ت
عاطقلا ريوطت مامأا اقئاع فقتو
. لجيج ةي’وب يحايسسلا

ةينيوكتلأ ةرود
ةفرغ يلصسأرم ةدئافل

 يرحبلأ ديصصلأ
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ءارجأ’ا ريغ لامع˘ل˘ل تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
كار˘˘ت˘˘سش’ا˘˘ب ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو
ةرود تايئام˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لا
دي˘سصلا عا˘ط˘ق ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘كت
ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت د˘˘سصق كلذو
تا˘ي˘لآ’او تا˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘˘ت˘˘لا تاءادأ’او ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
عاطق يبسستنمل ةلاكولا اهرفوت
مهسسي نأا هنأاسش نم يذلاو ديسصلا
ل˘م˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ي˘˘ف
اهرقأا يتلا تايلآ’ا قفو ،هفورظو
102\31 يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘˘م˘˘لا
3102 يا˘˘˘م12 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

ةئفب لف˘كت˘لا ا˘سسا˘سسأا ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
نتم ىلع نيرح˘ب˘م˘لا ن˘ي˘حÓ˘م˘لا
يراجت˘لا د˘ي˘سصلا ر˘خاو˘بو ن˘ف˘سس
اهماهسسإا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةسصحلاب
فور˘ظو ط˘ي˘ح˘م ن˘ي˘سسح˘˘ت ي˘˘ف
اسضيأا روسشنملا يوحيو ،مهلمع
يتلا ةئف˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م دو˘ن˘ب ةد˘ع
ةرو˘سص ي˘ف زا˘ي˘ت˘م’ا ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘سشي
يأا تاءاد’ا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
ن˘ف˘سسلا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ير˘ح˘ب˘˘م˘˘لا

،م˘ه˘طا˘سشن˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ر˘خاو˘ب˘˘لاو
يتلا ةسصحلاب نيروجأاملا كيهان
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تا˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا ع˘˘ق˘˘˘ت
ع˘˘فدو عا˘˘ط˘˘ت˘˘ق’او ح˘˘ير˘˘سصت˘˘˘لا
نامسضلاب ةسصاخ˘لا تا˘كار˘ت˘سش’ا
قتاع ىلع عقت يتلا يعامتج’ا

عيرسشتلل اقب˘ط ة˘ن˘ي˘ف˘سسلا ز˘ه˘ج˘م
عاديإا ةرتف ددحي امك ،هب لومعملا
روجأÓل ة˘يو˘ن˘سسلا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا

تا˘كار˘ت˘سش’ا د˘يد˘سستو ءار˘جأ’او
نيرحبملا ن˘ي˘حÓ˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

مو˘ق˘ي ن˘يأا ،ة˘ن˘ي˘ف˘سسلا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
اذه ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م˘ب قود˘ن˘سصلا
ءاعو روسشنملا ددحيو ىعسسملا

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تا˘˘كار˘˘ت˘˘سش’ا بسسنو
ة˘لود˘ج ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ة˘˘ئ˘˘ف ل˘˘كل
تا˘ب˘ل˘ط عاد˘يا م˘˘ت˘˘يو ،م˘˘ه˘˘نو˘˘يد
عقوم ر˘ب˘ع با˘سست˘ن’او م˘ي˘قر˘ت˘لا
ي˘ف تنر˘ت˘ن’ا ى˘ل˘˘ع قود˘˘ن˘˘سصلا
وأا د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ءا˘˘سضف
ح˘لا˘سصم وأا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘سشلا
هيلع ريسشأاتلا ة˘ي˘نا˘كمإاو ة˘لا˘كو˘لا
كا˘˘ب˘˘سشلا وأا ز˘˘˘كر˘˘˘م بر˘˘˘قا ي˘˘˘ف
حيرسصتلا لاجأا ةاعارم عم لقنتملا
نوبسستنملا ديف˘ت˘سسيو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

يعام˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلا تاءادا ن˘م
طور˘سشل ء’ؤو˘ه ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ق˘˘˘فو تاءاد’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح’ا
دتمت يتلاو هب لومعملا عيرسشتلا
ةداملا ريبادت قفو فقوتلا لاح يف
خرؤوملا3811 نوناقلا نم65
قلعتملا3891 ةيليوج20 يف
قحيو ،ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا˘ب
ن˘ي˘حÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
رخاوبو نفسس نتم ىلع نيرحبملا
ن˘يرو˘جأا˘م˘لا يرا˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا
عي˘م˘ج ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ة˘سصح˘لا˘ب
،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تاءادا
،ةموم’ا لطع ،ةيسضرملا لطعلا
ةينهملا سضارم’او ةافولا ،زجعلا

ةيلئاعلا حنملاو لمعلا ثداوحو
ينطولا قودنسصلا اهعفدي يتلا
لامعلل ةيعا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
مارتحا عم ةلودلا باسسحل ءارجأ’ا
ةلمح دجوت امك ،ةيقحأ’ا طورسش
اسضيأا ةقفارم ةي˘مÓ˘عإاو ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ئ˘ناو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ايارملاو تامدخلا مهأاب فيرعتلل
.ةلاكولا اهمدقت يتلا

 ذيمÓتلأ Ëركت
 يفظومو لامع ءانبأأ

نج نج ءانيم
نج نج ءانيمب ،سسمأا ءاسسم مت
ذيملت002 ميركت لجيج ةي’وب
لا˘م˘ع ءا˘ن˘˘بأا ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
يف نيحجانلا ءان˘ي˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘مو
،يئادتبإا ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا

راطإا يف كلذو ،يوناث ،طسسوتم
ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ماعلا داحت’ا سسيسسأاتل ةجودزملا

ميمأات ىركذو نييرئازجلا لامعلل
فارسشإا تحت اذهو ،تاقورحملا
اذكو ءانيملل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ةينطولا ةيلاردف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
تاراطإ’ا لكو ئ˘ناو˘م˘لا لا˘م˘ع˘ل
ءا˘سضعأاو ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘˘سسم˘˘لا
ءاسضعأا اسضيأاو يباقنلا سسلجملا
.ةكراسشملا ةنجل
يلئاع وج يف لافتح’ا ىرج دقو
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا د˘ع˘سسأا ،ز˘ي˘م˘مو ج˘ي˘ه˘ب
اسضيأا مهل تناك امك نيمركملا

ىلع فرعتلل ءانيملا لخاد ةلوج
مهئابآا لمع ناكمو يرحبلا داتعلا
روسص طاقتل’ ةسصرفلا تناك نيأا

.لافطأ’ا ةركاذ يف ىقبت ةيعامج
ا˘ياد˘ه˘ب م˘ه˘م˘ير˘كت م˘˘ت د˘˘قو اد˘˘ه
لدب ىلع مهزيفحتل ةيلام غلابمو
مهراوسشم يف حاجنلا نم ديزملا
ىق’ يذلا كولسسلا اذه ،يسساردلا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘حر˘˘فو ا˘˘نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسإا
ـب مهددع ردق نيذلاو نيمركملا

.ذيملت002
مدلاب عربتلل ىربك ةلمح

ىيحي نب قيدصصلأ دمحم ةعماجب
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تم˘˘ظ˘˘ن
يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘سشب ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’ا
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و قر˘سش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘لا˘˘ب
دم˘ح˘م ة˘ع˘ما˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو
،ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلا

تايعم˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘كرا˘سشمو
،يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لا
ةيلحملا ةفاحسصلاو لجيج ةعاذإا
ىربك ةلمح ،ةيئرملاو ةبوتكملا
ةعماج ىوتسسم ىلع مدلاب عربتلل

تسسو˘سسا˘ت ا˘ه˘ي˘ب˘ط˘˘ق˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ةلمحلا هذه تق’ ثيح ،لجيجو
’ا˘˘ب˘˘قإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م ن˘ير˘ي˘ب˘ك ارو˘سضحو
ل˘كو ةذ˘تا˘سسأ’او ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو
لجأا نم ةيعماجلا ةرسسأ’ا فايطأا
م˘ت ثي˘ح ،عر˘ب˘ت˘لاو ة˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
وهبلا ىوتسسم ىلع ميخ بسصن
تفرع نيأا ،نيبطقلل يجوغاديبلا

ي˘ف ا˘ع˘سساو ا˘جاور ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘˘ه
ةيبÓطلا تاميظن˘ت˘لاو طا˘سسوأ’ا

،هب مايقلا مت يذلا سسيسسحتلا ءارج
نيموي ىلع ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘ح
بطق لكل موي سصسصخ نييلاتتم
مت ةيلمعلا ةياهن يفو اذه ،يعماج
نم مدلا نم سسيك951 ءاسصحإا

،ةدوجوملا ةيومدلا رمزلا فلتخم
، ةربتعمو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘ي˘سصح ي˘هو
˘مد˘لا كن˘ب ةر˘يد˘م تر˘˘ب˘˘ع ثي˘˘ح
يرو˘ت˘ن˘م ر˘˘ي˘˘سشب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

اهنانتمإا ن˘ع ةدا˘ع˘جو˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب
حاجنإا يف مهاسس نم لكل ريبكلا

م˘ها˘سست˘سس ي˘ت˘لاو ،ة˘ل˘م˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ط˘غ˘سضلا كف ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كسشب
ةسصاخ مدلا كنب ىلع سضورفملا
،ةردانلا ةيومدلا رمزلا سضعب يف
بلط لحم تناك ام اريثك يتلاو
ل˘كسشت ا˘ه˘ترد˘نو ى˘سضر˘م˘لا ن˘م
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح را˘˘ط˘˘خأا
.ىسضرملا
ةحلصصÃ نوبلاطي ناكصسلأ

ةنصسكاتب ديلوتلل
ة˘ن˘سسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس بلا˘˘ط˘˘ي

تاطلسسلا ،لج˘ي˘ج ة˘ي’و بو˘ن˘ج
وأا ةدايع ريفوت ةرورسض ةيسصولا

ءا˘˘˘سسن˘˘˘لا سضار˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو د˘ي˘لو˘ت˘˘لاو
ةيئافسشتسسإ’ا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
وهو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ل˘كو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا نا˘˘كسس بل˘˘ط˘˘م
ن˘يأا ،ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘˘لا ي˘˘تا˘˘سشم˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه و˘ن˘طا˘˘ق ر˘˘ط˘˘سضي
ى˘ف˘سشت˘سسم ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ديزت ةفاسسم ىلع ةي’ولا ةمسصاع
ةثداح دعب ةسصاخو ،ملك03 نع
˘مأا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ت ةأار˘˘ما
اهءاج نأا دعب مايأا لبق نيثÓثلا
نم اهلهأا نكمتي ملو سضاخملا
د˘ي˘لو˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
نب قيدسصلا دم˘ح˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
اهلقن مت ثيح ،لجيج ةيدلبب يحي
دقتفت يتلاو ةنسسكات ةدايع ىلإا
ةرورسضلل ارظنو ،ةحلسصملا هذهل
نم كلانه اهديلوت مت دقف ةحلملا
ن˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ل˘˘ب˘˘ق
نأا ،ظحلا نسسح نمو ،نيبوانملا
نودبو حاجن˘لا˘ب تل˘ل˘ك ة˘م˘ه˘م˘لا

ى˘ل˘ع ’ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص تا˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
ه˘ي˘ل˘عو ،ه˘مأا ى˘ل˘ع ’و ع˘ي˘سضر˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م نا˘كسسلا بلا˘ط˘ي
ي˘لاو ا˘ه˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
لجأا نم ايسصخسش لخدتلا ةي’ولا
ىتح كلذو ةحلسصملا هذه حتف
هذ˘ه ل˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا م˘˘ت˘˘ي
ل˘ك ي˘ف رر˘كت˘ت ي˘ت˘لا ثداو˘ح˘لا

ةيلبج ةقطنملا نأاو ةسصاخ ،ةرم
اهيلإا قرطلاو ةديعب يتاسشم اهبو
ل˘ق˘ن˘˘ت ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ةر˘˘عو
ةسصاخ ام اعون ابعسص نينطاوملا

ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سسإ’ا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا نأاو
˘ما˘ع ق˘فر˘م˘ك ة˘ل˘هؤو˘م ة˘ن˘سسكا˘ت˘ب

نم ةحلسصملا هذه لثم لابقتسسإ’
ةيداملا تايناكمإ’او داتعلا ثيح
.ناكسسلا بسسح

ميهأرب.ع

 رمحأ’أ ئطاصشلأ فيظنت ةلمح ىلع فرصشي ةي’ولاب ةحايصسلأ ريدم

 لجيجب ةيحايسسلإ عيراسشملإ لقرعت لكاسشم
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هيفرتلأو ةيحصصلأ ةياعرلأو ىوأاملأ ريفوت اهصسأأر ىلع

لجأا نم لسضانت «ءافو» ةيعمج
ةسشهلا تائفلاب لفكتلا

ايرزم ايصشيعم اعقأو نوصشيعي

ششيمهتلا نوناعي ةياجبب ةطول ةقطنم ناكسس
بابصسأأ ىندأأ بايغ ببصسب ايرزم ايصشيعم اعقأو ،ةياجبب نينث’أ قوصس ةيدلبل ةعباتلأ ةطول ةقطنم ىرق ناكصس صشيعي

يتلأ ةيومنتلأ عيراصشملأ بايغو تاقرطلأ ةكبصش مأدعنأ ،برصشلل ةحلاصصلأ هايم لكصشم اهنمو مهتمأرك ظفحت يتلأ ةايحلأ
هذه ةنكاصس ةايح ةوفصص ركعت يتلأو ةيلأوتملأ صصئاقنلأ هذه مامأأو ،مهب ةطيحملأ ةلزعلأ نم جورخلاب مهتقطنم نكمت
يتلأ ةعجان لولح داجيإأ ىلع لمعلأو مهتاناعم ىلإأ تافتل’اب ةيلحملأ تاطلصسلأ نوبلاطي ناكصسلأ يلثمم نإاف ،ةقطنملأ

 .ةميركلأ ةيصشيعملأ فورظلأ ريفوتب مهل حمصست

نا˘كسس بحر ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘طار˘خ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع تيا
هنم تداف˘ت˘سسا يذ˘لا زا˘ج˘نإ’ا˘ب
،بابسشلا ةئفل هجوملاو مهتيرق
عورسشم مÓ˘ت˘سسا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘يو
د˘يد˘˘ج˘˘لا يراو˘˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

087 ةلودلا ةنيزخ فلك يذلاو
ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘˘م
هذه بابسش نكميسس يسضايرلا
مهطاسشن ةسسرا˘م˘م˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تار˘˘ت˘˘ف ءا˘˘سضقو ،ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
م˘ه˘تا˘قا˘ط ر˘ي˘ج˘ف˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘غار˘˘ف
ل˘سضف˘ب ة˘ي˘ند˘ب˘لاو ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ث˘˘˘مأ’ا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
بلطتت يتلا ةيسضايرلا ةأاسشنملا

ن˘م ا˘ه˘ت˘يا˘˘م˘˘ح ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
كور˘˘ب˘˘˘م ،دا˘˘˘سسف˘˘˘لاو فÓ˘˘˘ت’ا
 .ةيرقلا هذه بابسشل

قوصس ةيدلب ناكصس
نوبلاطي نينث’أ

ىفصشتصسملأ حتفب
قو˘سس ة˘يد˘ل˘˘ب نا˘˘كسس د˘˘سشا˘˘ن˘˘ي
تاطلسسلا ةياجب ةي’وب نينث’ا
،ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ىفسشتسسملا حتف يف عارسسإÓل
ة˘˘قا˘˘ط غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يذلاو ،ار˘ير˘سس06 هباعي˘ت˘سسا
1102 ةنسس هزاجنإا يف عرسش
لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا ه˘˘˘ب ته˘˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘˘قو
،لÓ˘غ˘ت˘سسÓ˘ل از˘ها˘ج ى˘ح˘سضأاو
اقلغم ي˘ق˘ب ن˘ي˘ح˘لا كلذ ذ˘ن˘مو
،اذه انموي ىلإا لغتسسم ريغو
ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
لق˘ن˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ى˘سضر˘م˘لا
تايفسشتسسم يف جÓعلا يقلتل
اميسس’و ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘م˘سصا˘ع˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف
عفد يذلا رمأ’ا وهو ،ةي’ولا
مسضل نييلحم˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا˘ب

نا˘كسسلا تو˘سص ى˘لإا م˘ه˘تو˘سص
ىلإا بلطملا اذه لاسصيإا فدهب
،عوسضوملاب ةينعم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

قوسس ةن˘كا˘سس ن˘ي˘كم˘ت ة˘ي˘غ˘بو
تامدخلا نم ةدافتسس’ا نينث’ا
نم برقلاب ةيجÓعلاو ةيبطلا

فور˘ظ ي˘فو م˘˘ها˘˘ن˘˘كسس ر˘˘ق˘˘م
م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو ع˘˘˘م م˘˘˘ئÓ˘˘˘ت˘˘˘ت
.ةيعامتج’ا

ةانق راصسم رييغت
دعب زاغلل ةيصسيئر

يرثأأ عقوم فاصشتكأ
ن˘م «مÓ˘سسلا» ة˘ي˘مو˘˘ي تم˘˘ل˘˘ع
ةي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ
را˘سسم ر˘ي˘ي˘غ˘ت ّم˘ت ه˘نأا ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ةنيدملا زا˘غ ل˘ق˘ن ةا˘ن˘ق د˘يد˘م˘ت
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا
،سشكي˘ل˘م ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب يذ˘˘غ˘˘ي
يرثأ’ا عقو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل كلذو
ىوتسسم ىلع هفاسشتكا ّمت يذلا

ةيدلبل ةع˘با˘ت˘لا ن˘غ’أا ة˘ق˘ط˘ن˘م
عبرتيو ،ةياج˘ب ة˘ي’و تلا˘مزا˘ت
ى˘ل˘ع ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا اذ˘˘ه
دقو ،راتكه50 ـب ردقت ةحاسسم
تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا ن˘م˘سض هدر˘ج ّم˘˘ت

ةي’ولا رارقل اقيبطت ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا352 م˘˘˘˘˘˘˘قر
ريدم بسسحو ،03/10/9102
بيقنتلا تايل˘م˘ع نإا˘ف ة˘فا˘ق˘ث˘لا

اهيف عور˘سشلا م˘ت˘ي˘سس ح˘سسم˘لاو
ةعبا˘ت ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل  ل˘ب˘ق ن˘م
،يرثأ’ا ثحبلل ينطولا دهعملل
ىلع روثعلا مت دقف ةراسشإÓلو
رفحلا تايلمع ءانثأا عقوملا اذه
ة˘˘كر˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةطلتخملا ةينيسصلا ةيرئازجلا

ةفاقثلا عاطق ولوؤوسسم ماق دقو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘م د˘˘فو ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
رو˘سضح˘بو ا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘بور˘˘ث˘˘نأ’ا

ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ن˘غ’أا ة˘ير˘˘ق سسي˘˘ئر
نيع يف روثعلا ّمت دقو عقوملا
فزخلا نم تانيع ىلع ناكملا
راثأاو ةميدق ناردجو ،يديلقتلا

زربت خيراتلا قمع يف ةبراسض
ديعبلا نمزلا يف طاسشن دوجو
اذه مسضخ يفو ،ةقطنملا هذهب
دباعم دمحا د لقنت فاسشتك’ا

ناكملا ني˘ع ى˘لا ة˘يا˘ج˘ب ي˘لاو
تلامزات تايدلب يسسيئر ةيعمب
بو˘˘ح˘˘سصم سشكي˘˘ل˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘بو
ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب
ايلا˘ح ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لا ة˘كر˘سشلاو
ىلإا زاغلا تاونق ديدمت لامعأاب
.اقباسس ةجمربملا قطانملا

91 ديفوك دصض حيقلتلأ
يلع يديصسب لصصأوتم

رحبلأ
مظتنمو مظنم لكسشب لسصاوتت

91 ديفوك دسض حيقلتلا ةيلمع
ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘سصلا ز˘كر˘م ي˘˘ف
رح˘ب˘لا ي˘ل˘ع يد˘ي˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
تل˘م˘سش د˘قو ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
لامع حيق˘ل˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
،ىلوأ’ا ةجردلاب ةحسصلا عاطق
ةيمسسرلا تايئاسصحإ’ا بسسحو
هذه نم نيديفتسسملا ددع نإاف
ةعاسسلا دح ىلإا غلب دق ةيلمعلا
،سصخسش003 ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأا

دق ةياجب ةي’و نإاف ةراسشإÓلو
حا˘ق˘ل ن˘م ا˘ه˘ت˘سصح تم˘˘ل˘˘ت˘˘سسا

ـب ردقي ام يسسورلا كينتوبسس
تاذ بسسحو ،ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ج087
ةيناثلا ةل˘حر˘م˘لا نإا˘ف رد˘سصم˘لا

ل˘˘م˘˘سشي˘˘˘سس ح˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
56 اوزواجت نيذلا سصاخسشأ’ا
يف مهب لاسصت’ا متيسسو ةنسس
 .ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا

فرتحي ايئاصضق قوبصسم
ةياجبب لزانملأ ةقرصس

ةطرسشلا ةقرف رسصانع تنكمت
ي˘سشي˘ت ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
لÓخ ةياجب ةي’و نمأ’ ةعباتلا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن
ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ا˘ي˘ئا˘سضق قو˘ب˘سسم
ن˘م غ˘لا˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ي˘˘ف طرو˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘سس04رمعلا
ةنيدم˘ب ن˘كسسم ة˘قر˘سس ة˘ي˘سضق
تءاج ةيلمعلا ليسصافت ،يسشيت
ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘˘ب
د˘حأا ن˘م ة˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘ل
رسضخأ’ا مقرلا ىلع نينطاوملا
عوقو اهدا˘ف˘م ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ئ˘˘˘طا˘˘˘˘سشلا عرا˘˘˘˘سشب را˘˘˘˘ج˘˘˘˘سش
ل˘ق˘ن˘ت م˘ت كلذ رو˘˘ف ،ي˘˘سشي˘˘ت˘˘ب
ن˘ي˘ع ى˘˘لإا ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم
ةعومجم ةنياعم مت نيأا ناكملا

فاقيإا نم اونكمت بابسشلا نم
ىلإا للسست يذلا سصاخسشأ’ا دحأا
،ة˘قر˘سسلا د˘سصق تا˘ما˘قإ’ا د˘˘حأا

يذلاو ريخأ’ا اذه فيقوت دعبو
تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ئار تنا˘˘˘ك
طبسض هنم ثعب˘ن˘ت ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
ةيرهظ ة˘ب˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب
يغارب كفمو نيزافق اهلخادب
يف مهلمعتسسي ،ديدح ةعطاقو
قيقحتلا دعب ،ةيمارجإ’ا هلامعأا

ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ع˘˘م
لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘سس فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت د˘˘˘قو ،ةر˘˘˘غا˘˘˘سشلا
لحم ةقسشلا لخاد ىلإا جولولا
لماع ل˘غ˘ت˘سسا ا˘مد˘ع˘ب ة˘قر˘سسلا
را˘ت˘سسلا بير˘خ˘ت˘ب ما˘قو ل˘ي˘ل˘˘لا
ة˘˘فر˘˘غ˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
،يسضرأ’ا قباطلا˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا

هل ةماقإ’ا سسراح نطفت دعبو

سضع˘˘ب˘˘ب د˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘˘سساو يذ˘˘˘لاو
دعسص هب كاسسمإÓل نينطاوملا
ذ’و ن˘˘كسسم˘˘˘لا ح˘˘˘ط˘˘˘سس ى˘˘˘لإا
نم اونكمت م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ رار˘ف˘لا˘ب
ماق هيف هبتسشملا ،هب كاسسمإ’ا
ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘م ة˘˘قر˘˘سسب
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘˘سسو جد00024
.بهذلا

مظنت ةيندملأ ةيامحلأو
ةحوتفم ابأوبأأ

ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تمظن
مويلا ةبسسا˘ن˘م˘ب ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
اباوبأا ،ةيندملا ةيامحلل يملاعلا

ةعزوملا اهتارقم يف ةحوتفم
ة˘ي’و م˘ي˘˘ل˘˘قإا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
نيرامت ءارجإا بناج ىلإا ،ةياجب
ىوتسسم ىلع ةيبيرجت ةيقيبطت
لوأا ةحاسسو ةي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا
˘‐ نود˘˘ي˘˘ق سسÓ˘˘ب ‐ ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
ا˘ه˘ع˘م ل˘عا˘ف˘ت د˘قو ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ل
ناكملا ني˘ع ي˘ف نود˘جاو˘ت˘م˘لا

،نييلوسضفلاو ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
هذه لثمل مهناسسحتسسا اودبأاو
راطإا يف لخدت يتلا تاردابملا
سسيسسحتلاو يعولا ةفاقث رسشن
ةيئاقولا عيسضاو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
سصخت يتلا ةيندبلا ةمÓسسلاو
ا˘م˘˘ك ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تار˘ب˘خ˘˘لا ادد˘˘ج˘˘م او˘˘ف˘˘سشت˘˘كا

اهب زيمتي يتلا ةيلاعلا تاينفلاو
بسسحو ،ةيندملا ةيامحلا ناوعأا
ةيريدم نإاف «يفوسص» بيقنلا
امود رهسست ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

يئاقولا يعولا ةفاقث رسشن ىلع
تا˘˘ي˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘سسو سسو˘˘˘ف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
راط˘خأ’ا يدا˘ف˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
راطخأاو ،قئارحلا نع ةمجانلا
اهريغو ريسسلا ثداوحو ،زاغلا

مهتايح سضرعت يتلا رومأ’ا نم
اهسسأار ىلع سضارمأ’او ،رطخلل

نم بولطملاو ،انوروك ةحئاج
تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
ةمÓسسلا نمسضت يتلا ةيئاقولا
.ناسسنإÓل ةيدسسجلاو ةيحسصلا

تميملقت ميرك

mahali@essalamonline.com

د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس سساو˘˘˘ح لا˘˘˘ق
«ءا˘فو» ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر
سصا˘خ˘سشأ’ا ةد˘عا˘سسم˘ل
ر˘ي˘فو˘ت نإا ،ن˘ي˘˘ن˘˘سسم˘˘لا
سصا˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل ىوأا˘˘م˘˘لا
ن˘م د˘ع˘˘ي ىوأا˘˘م نود˘˘ب
ر˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو بع˘˘˘˘˘˘˘˘سصأا
لفكتت يتلا عيراسشملا
هبلطتت امل ةيعمجلا اهب
افيسضم ،دهجو لام نم
ى˘ع˘˘سست ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج نأا
ي˘ب˘ط م˘قا˘˘ط ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسي
ة˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا
.ةسشمهملا

نأا ثدحتملا تاذ دكأاو
تناك يتلا ءافو ةيعمج
ةرازو ءاسشنإا يف اببسس
ى˘˘˘ع˘˘˘سست ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل
مسسرت يتلا تاطاسشنلا
هو˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘سسب˘˘لا
امك ةمورحملا تائفلا
ةطسساو نوكتل ىعسست
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سسح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
تارادإ’او نيجاتحملاو
.ةيمومعلا
د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس سساو˘˘˘ح د˘˘˘كأا
نأا ،«مÓ˘سسلا» ةد˘ير˘ج˘˘ل

ي˘ف ط˘سشن˘ت ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ة˘ئ˘ف ع˘م ن˘ما˘سضت را˘طإا

نود˘ب ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت ذإا ىوأا˘˘م
لÓخ نم مه˘ب ل˘ف˘كت˘لا
م˘ه˘يوأا˘ت تو˘ي˘ب ر˘ي˘فو˘˘ت
تايعمج عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب

ى˘ع˘سست ىر˘خأا ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ
م˘˘˘سسر˘˘˘ل ىر˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘ه
هو˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘سسب˘˘لا
.نيمورحملا

ة˘ي˘ع˘م˘˘ج سسي˘˘ئر د˘˘كأاو
ةريخأ’ا هذه نأا ءافولا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن تأاد˘˘˘ب
تناك اهنإا لاقو ،0891
نع ةراب˘ع ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف
ى˘ع˘سس ه˘مأا ن˘م ة˘ي˘سصو
سضرا ىلع اهدي˘سسج˘ت˘ل
ـب تأاد˘ب ةر˘كف ،ع˘قاو˘لا

هب تعربت انكسسم81
تا˘ئ˘˘ف˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ه˘˘مأا
تاقرطلا يف ةدرسشتملا

ررق اهدعب ،عراوسشلاو
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج سسي˘˘سسأا˘˘ت و˘˘ه
نوناق راطإا يف «ءافو»
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘سسأا˘˘ت
6891 ةن˘سسل ة˘ير˘ي˘خ˘لا

،ف˘ل˘م˘لا ا˘نز˘ه˘ج» ثي˘ح
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصح˘˘˘˘تو
ل˘˘ئاوأا ي˘˘ف دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
سسفن نم ربمسسيد رهسش
انعرسش اهدعبو ،ةنسسلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
.ةمسصاعلا ىوتسسم
تا˘˘طا˘˘سشن ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘مو
يدا˘ن ءا˘سشنإا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ىعسست يذلا ني˘ن˘سسم˘لا

رسسكلا ىلإا هلÓخ نم
ىلع ءاسضقلاو نيتورلا

ةلزعلاو غارفلا سسجاه
ءا˘˘˘˘سشنإا˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن ذإا»
ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص تا˘˘˘سشرو
ةربخلا يوذل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
ة˘ن˘ي˘ع˘˘م ت’ا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف

او˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
يف ةمهاسسملا يلاتلابو
سسجا˘ه ى˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشتو ة˘˘لا˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
م˘ه˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘تو با˘˘ب˘˘سشلا
تا˘عا˘ن˘˘سصلاو فر˘˘ح˘˘لا
لوؤوت ’ ىتح ةيديلقتلا
رارغ ىلع ،لاوزلا ىلإا

ةنسس27 يود˘ب ي˘م˘˘ع
يذ˘˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘˘فأ’ا د˘˘˘˘˘˘حا
نم ةناعإا ىلع لسصحت

ءا˘فو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج فر˘˘ط
يف لوسستي ناك امدعب
ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ف ،عراو˘˘˘سشلا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ياو˘˘˘ه
ىلع اهدسسجيل بنارأ’ا
ليغ˘سشتو ع˘قاو˘لا سضرا
با˘ب˘سشلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
.ةلاطبلا

ةغلابلا سسواطلا يتلاخ
ةنسس86 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ىد˘حإا ن˘م د˘ع˘ت كلذ˘˘ك
مهتدعاسس نيذلا كئلوأا
سسيسسأات ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةر˘˘˘غ˘˘˘سصم ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م
ل˘˘ت˘˘ف» ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘˘م
’’يسسكسسكلا

ىلع ةيئاذغلا نئاجعلاو
«ة˘˘خو˘˘سشخ˘˘سشلا» رار˘˘غ
«ةديرتلا»و
،«سسكوكربلا»و
ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘لا ل˘˘سضف˘˘بو
تلسصحت يتلا ة˘يدا˘م˘لا

«ا˘ه˘ت˘سسسسؤو˘م» ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه تما˘˘˘˘ق
نم ةعو˘م˘ج˘م لا˘سسرإا˘ب
ءادأا ى˘لإا ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
. ةرمعلاو جحلا ةسضيرف
ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘˘ل˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةيهيفرت تامدخ «ءافو»
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘˘سسو
اهتمظن يتلا تارايزلا
،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا
،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ،ةدا˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ب
جربو فيطسس ،ةركسسب
7102 ةنسس جيريرعوب
اسصخسش89 لقن مت ذإا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف
تماد ،اهعون نم ةديرف
.اموي32
نا ديعسسلا سساوح دكأاو
ى˘لا ى˘ع˘سست ه˘ت˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ى˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
سسر˘غو ن˘ي˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةمسسبلا مسسرو ةحرفلا

ع˘فرو م˘ه˘هو˘جو ى˘˘ل˘˘ع
تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘ع ن˘ب˘˘غ˘˘لا
فدهت امك ،ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
لسصاوتلا ني˘سسح˘ت ى˘لإا
دحلل بابسشلا نيب اميف
ةيعامتج’ا تافآ’ا نم
يف ةسضه˘ن˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو
يعسست امك .ان˘ع˘م˘ت˘ج˘م
ىلإا Óبقتسسم ةيعمجلا
يبط م˘قا˘ط سصي˘سصخ˘ت
نين˘سسم˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘ل
اودافتي ىتح مهسصحفل
سضار˘مأ’ا ي˘ف عو˘قو˘˘لا
يركسسلا ءادك ةنمزملا

.مدلا طغسضو
نأرمعوأأ رجاه
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ةديدجلا رئازجلا ةهبج
ةيهافر – ةيلاعف – ةدارإا

ةهبجلل يئانثتصسلا رمتؤوملا نع ةرداصصلا تارارقلا
ينطولا سسلجملا ةرودو

م1202 يرفيف60 يف رئازجلا
ةيلاتلا تارارقلا ىلإا ةديدجلا رئازجلا ةهبجل  يئانثتصسلا رمتؤوملا ىصضفأا

.يبدألاو يلاملا نوناقلا ىلع ةقداصصملا –
.يلخادلا ماظنلاو يصساصسألا نوناقلا تÓيدعت ىلع ةقداصصملا –
.ةهبجلل اصسيئر «مÓصسلا دبع نب دمحأا» ديصسلا باختنا –
.ينطولا سسلجملا ءاصضعأا باختنا –
ةرود يف ينطولا بتكملا ءاصضعأاو ،ينطولا سسلجملا بتكم ءاصضعأا باختنا –
.مويلا سسفن يف ةدقعنملا ينطولا سسلجملا

:مهو ةهبجلا نم نيقباصسلا ينطولا بتكملا ءاصضعأا لصصف ةحئل –
– دعيوصس حلاصص – سسوكرف دمحم – ةليقع سشورق – موحل ةرهز – يكلام دمحأا –
 كلاملا دبع يويقب – ةفلخ نب نيدموب – يراقز يتبصس – يدامح ةديبوز

................:ةصسصسؤوملا ةيمصست
ةيئاذغلا داوملاب نيومتلل10/1202 مقر ايند تاردق طارتصشا عم حوتفم ينطو سضورع بلط نÓعإا

«يلام سضرع»

تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو

ةياجب ةيلو
ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
سشيع يديصسل ةيئافصشتصسإلا ةيمومعلا ةصسصسؤوŸا



ددحي ونيتيكوب
يبابم هجاتحي ام

ودلانورو يسسيم ةفÓخل
،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘صسيروا˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’أ ىر˘˘ي
ه˘˘ب˘˘˘ع’ نأأ ،نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘صس صسيرا˘˘˘ب برد˘˘˘م
،ملاعلأ يف لصضفأ’أ حبصصي دق يبابم نايليك
ا˘ه˘تزر˘بأأ تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،و˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب لا˘˘قو
عيطتصسي له» :ةيناطيربلأ «روريم» ةفيحصص
ه˘˘يد˘˘ل ؟ود˘˘لا˘˘نورو ي˘˘صسي˘˘م ة˘˘˘فÓ˘˘˘خ ي˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م
،«تقولأ ىوصس طق˘ف ه˘صصق˘ن˘ي ’ .تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’أ

دقتعأأ.ةيلمعلأ عيرصست ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي ’» :فا˘صضأأو
نكل ،ملاعلأ يف لصضفأ’أ نيب نم لعفلاب هنأأ
هتيصصخصش زربي ىتح اًتقو رمأ’أ قرغتصسيصس
يذ˘لأ ر˘يد˘ق˘ت˘لأ ىل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ،ر˘ب˘كأأ ل˘ك˘˘صشب
ةيناكمإأ» :عباتو ،«هيلع لصصحيصسو هقحتصسي

نا˘˘صس ما˘˘مأأ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع
نإأ .مدقلأ ةرك يف نكمم ءيصش لك ؟نامريج

،ثدحت نأأ نكمي قدصصت ’ يتلأ ءايصشأ’أ رثكأأ
نا˘صس نا˘كو ،«ة˘ي˘ب˘ل˘صس وأأ ة˘ي˘با˘ج˘يإأ تنا˘˘ك ءأو˘˘صس

1‐4 ةجيتنب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ىل˘ع قو˘ف˘ت نا˘مر˘ي˘ج
،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘˘ف
ثدحي نأأ نكمي نايحأ’أ صضعب يف» :متتخأو
ةيباجيإاب ركفن اننكل ،هليخت عيطتصسن ’ ام
،ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ صسف˘˘ن˘˘ب ةأرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘صسنو
ةرم زوفلأ ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ ا˘ًم˘ئأد د˘ق˘ت˘ع˘نو
.«لهأاتلأ مصسحل ىرخأأ

 :يتوليسشنأإ
عبرملاب مسسوملإ ءاهنإإ»
«نوترفيإإ ملح يبهذلإ

نو˘˘تر˘˘ف˘˘˘يإأ برد˘˘˘م ي˘˘˘تو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صشنأأ و˘˘˘لرا˘˘˘ك لا˘˘˘ق
زا˘ت˘م˘م˘لأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ يرود˘لأ ي˘ف صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ي˘ف ي˘لا˘ح˘لأ م˘صسو˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ه˘˘نإأ نإأ مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل
.يدانلل ملح ةباثمب يبهذلأ عبرملأ

34 ديصصرب عباصسلأ زكرملأ نوترفيإأ لتحيو
نع نيت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ،ةأرا˘ب˘م52 ن˘م ة˘ط˘ق˘˘ن
يذ˘˘لأو ع˘˘بأر˘˘˘لأ ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ بحا˘˘˘صص ما˘˘˘ه تصسو

ىلع0 ‐1 هزوف دعب ،ةيفاصضإأ ةأرابم صضاخ
.نينثإ’أ صسمأأ لوأأ نوتبماهثواصس هفيصض
نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأأ صشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب تصسو ىل˘˘ع ر˘˘صصت˘˘نأ أذإأو
د˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ بحا˘˘˘صص

ز˘كر˘م˘لأ ىلإأ نو˘تر˘˘ف˘˘يإأ مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘صس صسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ع˘˘˘بأر˘˘˘لأ

،هصسفن مويلأ نم قح’ تقو يف يصسليصشتو
فد˘ه دا˘ق نأأ د˘ع˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’أ برد˘˘م˘˘لأ لا˘˘قو
لوأ’أ هرا˘صصت˘ن’ نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإأ نو˘˘صسي˘˘لرا˘˘صشت˘˘ير

يف دو˘جو˘لأ» ر˘ب˘م˘صسيد91 ذ˘ن˘م ه˘ب˘ع˘ل˘م ىل˘˘ع
م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لأ ع˘˘˘بر˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

انعصسو يف ام لك لذب انيلع» فاصضأأو،«ملح
كانه ،كانه نوكن ىتح صسيمخلأ ةأرابم يف
م˘ه˘ي ’ .كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ
،يبهذلأ عبر˘م˘لأ ي˘ف ه˘ي˘صضق˘ن˘صس يذ˘لأ تقو˘لأ

نوكت نأأ روعصش وه ام ةفرعم طقف انيلع لب
كا˘ن˘ه نو˘ك˘ت˘˘صس» ع˘˘با˘˘تو«،«ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
نأأ انيلعو مصسوملأ ةياهن ىتح ةريبك ةكرعم
أذ˘ه ل˘جأأ ن˘م لا˘ت˘ق˘لأ ىل˘ع ا˘ن˘˘ترد˘˘ق˘˘ب د˘˘ع˘˘صسن
وهو ،ان˘فد˘ه ن˘م ر˘ي˘غ˘ي ’ أذ˘ه ن˘ك˘ل .ز˘كر˘م˘لأ
.«لبقملأ مصسوملأ ابوروأأ يف بعللأ

ببسسي ششتيفوميهإربإإ
لبق نÓيم يف لإزلز

دتيانوي رتسسسشنام ةهجإوم

ة˘با˘صصإ’أ نأأ ي˘لا˘ط˘يإأ ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘صشك
نا˘ت’ز يد˘يو˘صسلأ م˘ج˘ن˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
نع هدعبتصس ،نÓيم مجاهم صشتيفوميهأربإأ

.يرينوصسورلل ةيمهأ’أ ىهتنم يف تايرابم4
د˘ع˘ب  ا˘مور ما˘مأأ ه˘ق˘ير˘ف ة˘ه˘جأو˘م أر˘بإأ ردا˘غو
،ر˘˘صسيأ’أ ل˘˘حا˘˘ك˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘با˘˘˘صصإÓ˘˘˘ل ه˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘ت
م˘ت˘ي˘صس ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف» ع˘˘قو˘˘م بصسح˘˘بو
،مايأأ01 دعب صشتيفوميهأربإأ ةباصصإأ مييقت
جمانرب هعبتيصس ،ا˘ًن˘ئ˘م˘ط˘م صصح˘ف˘لأ نا˘ك أذإأو
،يفاعتلأ تقو ديدحت متيصسو ،ليهأات ةداعإأ

نÓيم تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع أر˘بإأ بي˘غ˘ي˘صس ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو
،ي˘لو˘با˘نو ا˘نور˘ي˘ف صسÓ˘ي˘هو يز˘ي˘ن˘˘يدوأأ د˘˘صض
ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م د˘˘˘صض با˘˘˘هذ˘˘˘لأ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م كلذ˘˘˘˘كو
.يبوروأ’أ يرودلأ يف دتيانوي
:أربإأ اهنع بيغيصس يتلأ تايرابملأ خيرأوت مكيلإأو
يزينيدوأأ دصض نÓيم ‐ صسرام3
نÓيم دصض انوريف صسÓيه ‐ صسرام7
نÓيم دصض دتيانوي رتصسصشنام ‐ صسرام11
يلوبان دصض نÓيم ‐ صسرام41

لاقتعإ» :اتروبل
«مداسص أابن ويموتراب

اقباسس ةنولسشرب يدان سسيئر قّلع
ناوج ،ةسسائرلل يلاحلا حسشرملاو
سسي˘ئر˘لا لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع ،ا˘˘ترو˘˘ب’
ايرا˘م بي˘سسو˘ج ،يدا˘ن˘ل˘ل ق˘با˘سسلا
ة˘طر˘سش ل˘ب˘˘ِق ن˘˘م ،و˘˘ي˘˘مو˘˘تورا˘˘ب

ةفورعملا ةيسضقلا ببسسب اينولاتك
.«تيج اسسراب»ـب ايمÓعإا

تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘ترو˘˘ب’ لا˘˘قو
يتلا ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا ا˘ه˘نإا» :ة˘ي˘عاذإا
انيلع ’وأا ،ربخلا اذه اهيف عمسسأا
سسيل ربخلا .ةءاربلا ةنيرق سضارتفا

ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ل˘˘كل ارا˘˘سس وأا اد˘˘ي˘˘ج
ناك سصخسشلا اذه نأ’ ،اسصرابلل
مغر» :فاسضأاو ،«ةنولسشربل اسسيئر
’إا ،يدانلل ةديج نكت مل هترادإا نأا
ا˘سسي˘ئر نا˘ك ه˘نأا ي˘ف˘ن˘ي ’ اذ˘˘ه نأا
ربخلا اذهو ،ا˘م ا˘مو˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
.سصخسش يأ’ اراسس وأا اديج سسيل
، «ديكأاتلاب مداسص ربخ هنأا ةقيقحلا

ويديف يف ةقح’ تاحيرسصت يفو
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا ه˘˘˘تر˘˘˘سشن
ح˘˘سضوأا ،ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل ه˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘˘ب
يتلا ثادحأ’ا ءازإا» هنأا يماحملا

بتاكم سشيتفت نم مويلا تعقو
سسيئرلا لا˘ق˘ت˘عا كلذ˘كو ،يدا˘ن˘لا
ن˘ير˘يد˘م˘لاو ا˘˘سسرا˘˘ب˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
ىلع ديكأات˘لا د˘ير˘ن ،ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ةيئاسضقلا لامعأÓل انمارتحا لماك
ى˘سصقأا ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘˘ي˘˘طر˘˘سشلاو
سضار˘˘ت˘˘ف’ مار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ن˘˘˘م رد˘˘˘ق
هذه عوقول ةدسشب فسسأان .ةءاربلا
ةروسصب اريثك رسضت يتلا ثادحأ’ا

.«انيدان ةعمسسو
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ملاعلأ يف يوق’أ امهربتعإأ

«لسضفألإ امه لوبرفيلو نرياب» :لويدرإوغ

ر˘يد˘م˘˘لا ، ’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب د˘˘كأا
نرياب نأايتيسس رتسسسشنامل ينفلا

ملاعلا يف قيرف لسضفأا وه خنويم
خ˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ق˘˘ق˘˘حو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا
م˘قر˘لا كلذ˘ب ’دا˘˘ع˘˘م ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يذلا ،ةنولسشر˘ب م˘سسا˘ب ل˘ج˘سسم˘لا

تحت ينو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ه˘ق˘ق˘ح
.اماع21 لبق ’ويدراوغ ةدايق
رمتؤوملا لÓخ ’ويدراوغ لئُسسو
˘ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م˘ل ي˘ف˘ح˘سصلا

،ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘˘ف˘˘لوو
يتيسس رتسسسشنام ناك اذإا ام لوح
،ايلاح ابوروأا يف قيرف لسضفأا وه
ابوروأا ي˘ف ق˘ير˘ف ل˘سضفأا» :لا˘ق˘ف
،خنو˘ي˘م نر˘يا˘ب و˘ه ،م˘لا˘ع˘لا ي˘فو
لسضفأ’ا هنإا ،ءيسش لكب زاف هنأ’
ي˘˘ف» :فا˘˘˘سضأاو،«د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت ل˘˘˘كب
لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘ه ل˘سضفأ’ا ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا

اذإا ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا لا˘ط˘بأا م˘ه˘˘نأ’
كيلع ،بقللاب زوفلا ديرت تنك
،«كلذ قيقحتل ةيدج لكب لمعلا

رهسش يف لطب كانه سسيل» :متخو
لمعلا ة˘ل˘سصاو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع ، سسرا˘م

،ج˘يو˘ت˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م د˘ي˘ج ل˘˘كسشب
،يسضاملا راكنإا اننكمي ’ نكل

ةيئانثتسسا ةريخأ’ا رهسشأ’ا تناك
.«جئاتنلا ثيح نم

ةميزهلأ نم يكلملأ ذقنأأ يذلأ فدهلأ ليجصستب لفتحأ

«ديردم لاير عم يتيوئم يف ىسسألاب ترعسش» :شسويسسينيف
سسو˘ي˘˘سسي˘˘ن˘˘ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا بر˘˘عأا

نع ،ديرد˘م لا˘ير م˘جا˘ه˘م ،رو˘ي˘نو˘ج
عم001 مقر ةارابملا بعلب هرخف
اهب لفتحا ةبسسانم يهو ،«يغنريملا»
يكلملا بنج ا˘م˘م ،فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ب
يفو.داديسسوسس لاير مامأا ةميزهلا
لا˘˘ق ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
اذهب ةارابم001 بعل» :سسويسسينيف
سصاخ موي هنإا ،يل فرسش سصيمقلا

عم تثد˘ح˘ت د˘ق˘ل ،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب اد˘ج
ىلإا لوسصولا ادج ريثملا نمو يتلئاع

يد وير نم يئيجم دعب مقرلا اذه
اذ˘ه˘ل ءي˘سش ل˘ك م˘يد˘ق˘˘تو ،ور˘˘ي˘˘نا˘˘ج
ىدبأاو ،«اريثك هبحأا يذلا سصيمقلا
ءا˘ه˘ت˘نا ى˘ل˘ع ه˘ف˘سسأا د˘عاو˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا
لا˘˘ير ما˘˘مأا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا نأا د˘كأا ه˘ن˘˘كل ،داد˘˘ي˘˘سسو˘˘سس
ىتح يرودلا بقل لجأا نم لتاقيسس
سضعب دقعم رمأ’ا» :ع˘با˘تو ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا
Óك بع˘ل ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ا˘ن˘نأ’ ءي˘سشلا
نحن ..ةياغلل ديج لكسشب نيطوسشلا
زوفلا قيقح˘ت مد˘ع˘ل ى˘سسأ’ا˘ب ر˘ع˘سشن

ىلإا لوسصولا فدهب هل انططخ يذلا
تاراسصتنا سسمخ˘ب ي˘بر˘يد˘لا ةارا˘ب˘م
ىلع رارمتسس’ا انيلع نكل ،ةيلاتتم
اذه يف تازاجنإا قيقحتل راسسملا اذه
امئاد يطعنسس» :فاسضأاو ،«مسسوملا

يذلا سصيمقلا اذه لجأا نم ءيسش لك
لسصاونسس .اريثك هبحنو هنع عفادن
داسشأاو ،«ةريخأ’ا ةظحللا ىتح لاتقلا
داديسسوسس لاير ىوتسسمب يليزاربلا

ع˘سضي ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لا ،تا˘بو˘ع˘سصلاو
.ديردم لاير اهيف

ر .ق ^

ق˘ير˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ف˘ي˘سضت˘سسي ا˘مد˘ن˘˘ع
رودلا بايإا يف ءاعبرأ’ا ادغ ةيليبسشإا
اينابسسإا كلم سسأاك ةلوطبل يئاهنلا لبق
وه اسصرابلا فده نوكيسس ،مدقلا ةركل
ة˘ل˘سصاو˘م لÓ˘خ ن˘م ه˘م˘˘سسو˘˘م ذا˘˘ق˘˘نإا

.سسأاكلا ةقباسسم يف هتريسسم
ةيليبسشإا ةبقع زايتجاب ةنولسشرب ملحيو
نوكيل سسأاكلل ةيئاهنلا ةارابملا غولبو
نم قيرفلا مسسومل ذاقنإ’ا ةباثمب اذه
ي˘ن˘ف˘لا هر˘يد˘م˘ل ا˘يو˘ق ا˘م˘عدو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
كلت˘م˘يو ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا
ةهجاوملا هذه يف ةيلسضفأ’ا ةيليبسشإا
نكلو ،اباهذ  /2 هبعلم ىلع زاف امدعب

لكسشب ةهجاوملا هذهل دعتسسا ةنولسشرب
يف ةيليبسشإا ىلع زوفلا لÓخ نم عئار
يسضاملا تبسسلا موي0 /2 هراد رقع
دراريج لا˘قو ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ي˘ف
يف انحجن اذإا» :ةنولسشرب عفادم هيكيب
ريغتيسس ، ءاعبرأ’ا موي رومأ’ا رييغت
يف اهت˘قو نو˘كن˘سس ..ا˘ما˘م˘ت م˘سسو˘م˘لا
ةمئاق انتسصرف لظتسسو ،سسأاكلا يئاهن
يقتليو ،«بقل˘لا ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف
عم يئاهنلا يف ةهجاوملا هذه نم زئافلا
عبرملا يف ىرخأ’ا ةهجاوملا نم زئافلا
يتناف˘ي˘ل ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ب˘هذ˘لا

دغ دعب نايقتلي ثيح وابليب كيتلتأاو

1 /1 ’داعت امهنأاب املع ابايإا سسيمخلا
ةميزه مغرو ،اباهذ وابليب بعلم ىلع
ةنولسشر˘ب ما˘مأا ه˘تارا˘ب˘م ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا
ى˘ظ˘ح˘ي ه˘ن˘كل ،ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘ق يرود˘˘لا˘˘ب
ببسسب سسأاكلا ةهجاوم يف ةيلسضفأ’اب
دا˘ت˘سسا˘ب ه˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘هذ هزو˘˘ف
،نيعوبسسأا لب˘ق «ناو˘خ˘ث˘ي˘ب ز˘ي˘سشنا˘سس»
ريبك زوف قيقحتل ةنولسشرب جاتحيو
نكلو ،اباهذ هتميزه سضيوعت لجأا نم
اذه قيقحت ىلع هتردقب قثي قيرفلا
يرودلا يف ةيليبسشإا مامأا مدق امدعب
ي˘˘ف ه˘˘˘سضور˘˘˘ع ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو
.يلاحلا مسسوملا

همسسوم ذاقنإل ةيليبسشإإ مامأإ إداتنوميرلإ نع ثحبي ةنولسشرب

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ،و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا د˘˘كأا
ةردقب نمؤوي لازي ’ هنأا ،سسوتنفوجل
يرود بق˘ل˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف
هرخأات مغر ،يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا
.ردسصتملا نÓيم رتنإا نع طاقن01ـب
خسسن9 رخآاب زئافلا ،سسوتنفوج لداعتو
انوري˘ف ع˘م1‐1 ،يلا˘ط˘يإ’ا يرود˘ل˘ل
رتنإا ءارو اثلاث ىقبيل ،يسضاملا تبسسلا

لازي ’ و˘لر˘ي˘ب ن˘كل ،نÓ˘ي˘م ه˘م˘ير˘غو
هسسفانمب قاحلل هق˘ير˘ف سصر˘ف˘ب ن˘مؤو˘ي
لاقو ، هنم رثكأا ةارابم بعل يذلا رتنإا
مل انفده» :يفحسص رمتؤوم يف ولريب
نآ’ا ةرادسصلا نع اريثك دعتبن .ريغتي
:فاسضأاو ،«سسمأا نÓيمو رتنإا زوف دعب
زوفلا بجيو انفاد˘هأا ر˘ي˘غ˘ن م˘ل ا˘ن˘ن˘كل»
لغسشن ’» :دازو ،«ىرخأ’ا ولت ةارابمب
انع رخأاتت وأا انقبسست يتلا قرفلاب انلاب

،انسسفنأا ىلع طقف زكرن .بيترتلا يف
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه لاز˘˘ت ’» :ع˘˘با˘˘تو
تقو دجوي املاطو ،ةيقبتملا تايرابملا
،«انسصرف نم ةدافتسس’ا لواحنسس انناف
نأا دعب انوريف يف سسوتنفوج لداعتو
ي˘ف ة˘ع˘بار˘لا ةر˘م˘ل˘ل ه˘مد˘ق˘ت ي˘ف طر˘ف

:ولري˘ب ق˘ل˘عو  ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه يرود˘لا
4 يف ان˘مد˘ق˘ت ي˘ف ا˘ن˘طر˘ف ا˘ن˘نأا م˘ل˘ع˘ن»
لك يف ةفلتخم فورظ يف تايرابم
انامرم ينم ةريخأ’ا ةارابملا يف .ةرم
لكسشي نكي مل انوريف نأا مغر فدهب

ينملؤوي ام اذهو يقيرف ىلع ةروطخ
ءاطخأ’ا ليلحتب انمق» :فدرأاو ،«رثكأا

ولريب بلاطو ،«اهبنجت ىلع لمعنسسو
يذلا ايسستيبسس مامأا اعيرسس درلاب هيبع’
نم هدوعسص ذنم ةبيط اسضورع مدقي
ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا

نوكتسس» :متخو ،51 زكرملا لتحيو
نأا بجي اننأ’ انل ةمهمو ةبعسص ةارابم
انوريف ي˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن ةرا˘سسخ سضو˘ع˘ن
نأا بجي .بقللا ىلع لاتقلا ةلسصاومو
ىلوأ’ا ةقيقدلا ذنم ةعرسسو ةوقب بعلن

.«ايوق اسسفانم هجاونسس اننأ’

«ينملؤوي ام إذهو ..ويسشتلاكلإ فطخ ىلع انتردقب انمؤوم تلز ام» :ولريب

.ايليسسرامو امور اهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراسس مسسا طبتراو
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فيطسس قافو بردم لسضف
عامتج’ا يكوكلا يسسنوتلا
اذهو سسما ةحيبسص هرسصانعب
ةرورسض ىلع لمعلا لجا نم
ةيقير˘فإ’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا نا˘ي˘سسن
ةلوطبلا ءاقلب رثكأا مامته’او
اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ع˘م˘ج˘ي˘سس يذ˘لاو
ماما يوار˘ق ءا˘ق˘فر عو˘ب˘سسأ’ا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ير˘كسسب˘لا دا˘ح˘ت’ا
ن˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘ي
برقت ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
بقللاب جيو˘ت˘ت˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
رثكا قرافلا عفرتو يوتسشلا

و˘هو ن˘ي˘ق˘حÓ˘م˘لا بر˘قا ن˘ع
نيبعÓلا لعج يذلا فقوملا
امدق يسضملا ىلع نودكؤوي
ىلع زوفلا قيقحت لجا نم
.رايدلا جراخ يلاوتلا

حيرت نيباصصملأ ةدوع
يصسنوتلأ ينقتلأ

قا˘˘فو ةرادإا تما˘˘ق د˘˘قو اذ˘˘ه
رار˘˘ق م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
بو˘ن˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا
يف سستاريب ودن’روأا يقيرفإا
اهلوسصح دعب اذهو اناغ ةلود

تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةهجاو˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ة˘ي˘نا˘غ˘لا

رهسش نم رسشاعلا موي تمسسر
ل˘م˘ع˘ت˘سسو يرا˘˘ج˘˘لا سسرا˘˘م
ةيرفسسلا طبسض ىلع ةرادإ’ا

ثيح نيمداقلا نيمويلا لÓخ
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘لا ف˘ل˘˘كت˘˘سس

نويلم006 هتميق ام يلاوح
˘ما˘˘مأا نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
عاجرتسسا لجا نم بسسانملا
نم لك ةروسص يف نيباسصملا

ي˘سشكا˘كب اذ˘˘كو ط˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج
تارا˘ي˘خ ة˘فا˘سضإا ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو

قيقحتب قافولل حمسست ىرخأا
رود ي˘˘˘ف لوأ’ا را˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن’ا
لمعي˘سس ا˘م˘ك تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ريسضحت ىلع اهتقو سشتوكلا
ايدافت ديج لكسشب ةعومجملا
هباسشم ويرانيسس يف عوقولل
. دادزولب بابسشل ثدح امل

صشامر ماصشه

ةيدجلإ ةلسصإومب بلاطو هرسصانعب عمتجإ يكوكلإ

فيطصس قافو
اناغب صستأريب ودن’روأأ ايمصسر لبقتصسيصس «يفياطصسلأ رصسنلأ»

تناك تابيردتلل اهتعطاقم نأا ىلع جربلا يلهأا رسصانع تعمجأا
مهنأ’ لاومأ’ا لجا نم سسيلو ةرادإ’ا يلوؤوسسمو لاجرلا بايغ ببسسب
ىلع مهدوقي نم بايغ طغسض تحت تاءاقللا نوبعلي اوحبسصأا

دقو اذه ةيرادإ’ا هوجولا نم ريثكلا مسضت يتلا ىرخأ’ا قرفلا سسكع
ةيلحملا تاطلسسلا فرط نم ةلجعتسسم لولحب نوبعÓلا بلاط
تقولا سسفن يف نيدكؤوم ةهجاولا ىلإا قيرفلا ةدوعب حمسست يتلاو
ناو ةسصاخ لسضفأÓل علطتلاو جئاتنلا نيسسحت نع داجلا مهثحب
ةدراو ىقبت سضيو˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإاو Ó˘يو˘ط لاز’ ة˘لو˘ط˘ب˘لا راو˘سشم
. ةيوق ةدوع نامسض لجا نم ديلا يف ديلا عسضوو دوهجلا رفاظتب

ةبصسانم لئأدب داجيإ’ يلأولاب عمتجتصس راصصنأ’أ نم ةعومجم
ةياغ ىلإا ةعطا˘ق˘م˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع جر˘ب˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت تر˘سصأا د˘قو
ةفقو فقت ةرادإا ىلع قيرفلا لوسصحب ةيمسسر لولح ىلإا لوسصولا

مهراقتفا ناو ةسصاخ ةوقب دوعي يلهأ’ا لعجتسس نيبعÓلا عم ةريبك
اذكو طغسضلا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت يرادإ’ا بنا˘ج˘لا ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف ر˘سصا˘ن˘ع˘ل
نأا ركذي حور نود نم يلهأ’ا تلعج تقولا سسفن يف عيجسشتلا
عسضو ةرورسضب كلذك مه اوبلاطو نيبعÓلا فقوم اومهفت راسصنأ’ا
ةيبلت راظتنا يف ةيلاملا ىتحو ةيرادإ’ا ةيحانلا نم قيرفلا مدخت ةرادإا
ديدج راسسم ىلإا عڤعڤ ءاقفر ةدايق ىلع لمعلاو ديدج نم بلاطملا
ةردقلا ناو ةسصاخ قيرفلل لسضفأ’ا نومدقيو نوسضفتني مهلعجي

. اريثك فلتخت ’ قرفلا تايوتسسم نأا امب ةدوجوم ةدوعلا ىلع
صشامر ماصشه

ةلاقتسس’ا ىلإا رظنلاب ةبعسص ةيعسضو ةليلم نيع ةيعمج قيرف سشيعي
يتلاو نيريخأ’ا نيمويلا يف ريسسملا مقاطلا اهب مدقت يتلا ةيعامجلا

لخدا ام وهو تابيردتلا ةعطاقم مهرودب نوررقي نيبعÓلا تلعج
دقو يلاملا معدلا بايغ لظ يف ةسصاخ ةيقيقح ةمزأا يف ةيعمجلا

ةرادإ’ا نيب اريبك اخرسش ناسسملت ماما قيرفلل ةريخ’ا ةميزهلا تفلخ
ىلإا رظنلاب ةميزهلا يف ككسشي حار ديسص نب ناو اميسس’ نيبعÓلاو
رسصا دقو اذه فوسصوب سسراحلا ءاقفر فرط نم مدقملا دودرملا
يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل تابيردتلا نع بايغلا ىلع نوبعÓلا

مهتهج نم طئاحلا سضرع عوبسس’ا ةياهن دعوم كلذب نيبراسض
د˘ير˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا فار˘ط’ا سضع˘ب مد˘ق˘ت «ما˘سص’» را˘سصنا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
.قيرفلا ةدايق يلوتو مهسضيوعت لجا نم ةيلاحلا ةرادإ’ا باحسسنا

ليحرلأ ةركف نع عجأرتلل ةرأدإ’أ وعدت ءÓقعلأ نم ةنجل
نم ةنجل تعد «ماسص’» تيب يف ثدحي امو رزجلاو دملا مامأاو
رثكأا ريكفتلاو ةلاقتسس’ا نع عجارتلا ةرورسضل قيرفلا ةرادإا ءÓقعلا
اهولذب يتلا ةرابجلا تادوهجملا دعب ةسصاخ يدانلا لبقتسسم يف

ةدوعلاب ةيعمجلا ةسسردمل تحمسس يتلاو ةريخأ’ا تاونسسلا ةليط
ةيلحملا تاطلسسلا كرادت يف راسصنأ’ا لمأايو اذه رابكلا ةعراقمل
ةمزÓلا لولحلا داجيإا ةلواحمو يسضاملا عوبسسأ’ا لسصاحلا فقوملل
ناو اميسس’ ةحيحسصلا ةكسسلا ىلا ةدوعلاب قيرفلل حمسست يتلا
موقت ام ىلع ينثي لكلا تلعج مسسوملا اذه ةققحملا ةبيطلا جئاتنلا
لجا نم ىحسض لكلا نا ثيح تقولا سسفن يف نيبعÓلاو ةراد’ا هب
.ةعيلطلا ةبكوك نمسض مويلا هيلع وه ام ىلع قيرفلا عسضو

صشامر ماصشه

جربلأ يلهأأ

ةليلم نيع ةيعمج

12
نويدلا ديدسست ةرورسضب ابلاطم ةدكيكسس ةبيبسش قيرف نوكيسس
ةدافتسس’ا لجا نم كلذو تاعزانملا ةنجل ىوتسسم ىلع ةقلاعلا

لاح يف يوتسشلا وتاكريملاب ةسصاخلا تازاجإ’ا ىلع لوسصحلاو
يتلا رسصانعلا سضعب بادتنا ىلع لمعلا يدانلا ولوؤوسسم بغر
قيرفلا ناو ةسصاخ ةوجرملا ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع ةردقلا اهيف نوري
ءاقبلا نامسض نأا امب قرافلا نوعنسصي نم ىلإا ةسسام ةجاح يف
ةفرتحملا ىلوأ’ا ةطبارلا ةيدنأا عيمج نيب اديدسش اسسفانت دهسشيسس
بايغ لظ يف ريبك قزأام مامأا ةيلاحلا ةرادإ’ا عسضيسس ام وهو
دامتعÓل رسضي دق يلعوب بردملاف يلاتلابو ةيلاملا ةلويسسلا

.فيدرلا رسصانع سضعب ىلع
قيرفلأ ذاقنإأو ررحتلاب مهبلاطو نيبعÓلأ أوعجصش راصصنأ’أ
لجأا نم55 توأا02 بعلم ىلإا راسصنأ’ا نم ةعومجم تلقنت دقو
دق ناك يذلا يلعوب داؤوف بردملا بلط ةيبلتو نيبعÓلا عيجسشت

ةبيتكلل مزÓلا معدلا ميدقت ىلع لمعلا ةرورسض ريهامجلا نم بلط
ديعسسوب ءاقفر نم راسصنأ’ا بلط دقو اذه ةسضافتن’ا قيقحت لجأا نم
ةيزهاجلا يف دجاوتلل عوبسسأ’ا اذه لÓخ رثكأا داهتج’او لمعلا
ءانبا ناو ةسصاخ عوبسسأ’ا اذه ةياهن ةوارمحلا ةمقل ابسسحت ىلثملا

رر˘ح˘ت˘ب ح˘م˘سسي يذ˘لا را˘سصت˘ن’ا نا˘م˘سضل نو˘ح˘م˘ط˘˘ي ادا˘˘كي˘˘سسور
بيترتلا طسسو ةيدنا نمسض امود ءاقبلا يلاتلابو رثكا ةعومجملا
نيذلا نوبعÓلا هب بجعا يذلا رم’ا وهو طوقسسلا حبسش نع اديعب
. ثÓثلا طاقنلا قيقحت لجا نم دنجتلا ىلع اوعمجا

صشامر ماصشه

يسضايرلا يدانلل ينفلا مقاطلا لسصاوي
ن˘ي˘سسح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
رييسست ليهسست لجا نم ةيندبلا بناوجلا
اديج كردي هناو ةسصاخ ةمداقلا تاءاقللا

تاراسصتن’ا قيقحت يف كلذ ةيمهأا ىدم
د˘يد˘ع سشتو˘كلا ح˘ت˘ف د˘قو اذ˘ه ق˘ير˘ف˘ل˘ل
قلعت ا˘م نا˘ك ا˘ه˘سسا˘سسأا ل˘ع˘ل تا˘سشرو˘لا
يف لمأا˘ي ثي˘ح ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا˘ب
ىتح ديج لكسشب اه˘ط˘ب˘سضو ا˘ه˘ن˘ي˘سسح˘ت
مهتاءاطع ةمق يف نارقما ءاقفر لعجي
لوأ’ا فد˘ه˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا

عفرو فادهأ’ا لي˘ج˘سست ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’او
.قيرفلا طاقن ددع

ةصصح نم ديفتصست «ةروصضخلأ»
كلاملأ دبع نبب صسيمخلأ

يف ةرادإ’ا تقفو نا دعبو هتهج نم
د˘ب˘ع ن˘˘ب بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
عم دعوم ىلع قيرفلا نوكيسس كلاملا
اذ˘˘ه ةد˘˘حاو ة˘˘سصح ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
وطي ءاقفر لسصاويسس ثيح سسيمخلا
اسضيأا ادغ سسباركل بعلم يف بردتلا

رومأ’ا يف سشتوكلا عرسشي نا ىلع

يتلا ةيرسصنلا ةمق˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘يد˘ج˘لا
ريثكلا نيسسحت يدمح سشتوكلا لمأاي
داد˘ع˘ت˘سس’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل بناو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م

ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لاو مزÓ˘˘لا
. لماك دازلاب رفظي ةياهنلا

صشامر ماصشه

ةر˘كسسب دا˘ح˘ت’ ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ج˘˘سس
ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا بكر˘˘م˘˘ب هد˘˘جاو˘˘ت
اذهو ريسسملا ينفلا مقاطلاب عامتج’ا
يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا نع ثيدحلل
تل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لاو نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘با دو˘˘سست
نو˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لاو سشتو˘˘˘كلا
ناو ةسصاخ نيلماك نيمويل تابيردتلا
نا ا˘م˘ب ا˘ه˘ل˘ح بع˘سصيو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘مز’ا

اذه ةريبك ميقب نونيدي يراسضخل ءاقفر
ىلا لوسصولا ىلع عيمجلا لمع دقو
ىلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةدو˘ع˘ب ح˘م˘سست لو˘ل˘ح
ناو ة˘سصا˘خ يدا˘ع ل˘كسشب تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا
هجاويسس مهم دج ءاقل ىلع لبقم داحت’ا

نا امبو فيطسس قافو دئارلا هلÓخ نم
ةبترم نولت˘ح˘ي يو˘ل˘ع سسرا˘ح˘لا ءا˘ق˘فر
بلاط ىسسيع نب سسيئرلاف ةحيرم ريغ
ثح˘ب ع˘م ةدو˘ع˘لا ةرور˘˘سضب هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ليسصحت˘ب ح˘م˘سست ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا لو˘ل˘ح
نوقلتي نيبعÓلا لعج˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘لو˘ي˘سس
.قيرفلا هاجت اهب نونيدي يتلا مهنويد

 فصسأاتي يراصضخل
فورحلأ ىلع طاقنلأ عصضيو

يراسضخل لدا˘ع ع˘فاد˘م˘لا ف˘سسأا˘تو اذ˘ه
قيرفلا اهسشيع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع
ن˘يد˘ي ه˘نأا˘ب د˘كأاو ه˘سسف˘ن ى˘لإا دا˘ع ثي˘ح

41 ـلا دود˘ح˘ل تل˘سصو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ي˘˘ق˘˘ب
ةحنم ’و ةرجأا ’ هيقلت نود نم ارهسش
يتلا ةيعسضولا ةبوعسص دكؤوي ام وهو
’ ة˘ي˘سضق˘لا ناو ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا دو˘سست
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج سصخ˘˘ت ل˘˘ب ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل ه˘˘سصخ˘˘ت
سسوقا˘ن قد˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا نأا ا˘م˘ب ر˘ط˘خ˘˘لا
يف لامو لاجر ةمزأا تحسضأا داحت’ا
لمعت نأا ةياهنلا يف اينمتم تقولا سسفن
لا˘جرو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو ةرادإ’ا
يتلا ةمزأ’ا ةرفسش كف لجا نم لامعأ’ا
. يسضاملا مسسوملا ذنم قيرفلا مزÓت

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش

«ةيرسصنلإ» ةمقل هتبيتك زيهجت لسصإوي يدمح

ةركصسب داحتأ

قيرفلإ ةيعسضو ةسسإردل يلإولإ عم شسمأإ إوعمتجإ نوريسسملإو ينفلإ مقاطلإ

لولحلإ نورظتنيو عيمجلل مهتلاسسر إوهجو نوبعÓلإ

ةيلاجعتسسإ لولحب نوبلاطي راسصنألإو ةدقعم «ماسصل» ةيعسضو

ةدكيكصس ةبيبصش
«ةوإرم◊إ» مامأإ مهتاف ام كرإدتب نوبلاطم» داكيسسورلإ» ءانبأإ
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«رصضخلأ» مجاهمب ةرطاخملأ صضفري ينفلأ مقاطلأ

مين يبرإد يف نوكتسس روليد ةدوع

يرفيف رهصش زئاجب زوفلل حصشرم رصضخلأ مجن
ءاقبإلاب بلاطت يتيسسلإ ريهامج

ةليكسشتلإ يف ايسساسسأإ زرحم ىلع
ر˘ت˘سسسشنا˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج تب˘لا˘˘ط
ءا˘ق˘بإا˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير
ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ار˘ظ˘ن ،ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
همدق يذلا ر˘ي˘ب˘كلا دودر˘م˘ل˘ل
.ةريخأ’ا ت’وجلا يف
قرزأ’ا قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشع دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو
سضا˘ير ىو˘ت˘سسم˘ب يوا˘م˘سسلا

ةريخأ’ا تايرابملا يف زرحم
بي˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا او˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طو
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب ’و˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘˘ج˘˘ن ة˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
هماحقإا ة˘ل˘سصاو˘مو ،ي˘ن˘طو˘لا
.ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف
رخآا يف زرحم سضاير نكمتو
ع˘˘م ه˘˘˘ل تا˘˘˘كرا˘˘˘سشم ثÓ˘˘˘ث
فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ي˘ت˘ي˘سسلا

رظنلا سضغب ،نيفده ةعانسصو
ل˘ك ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ءادأ’ا ن˘˘ع
ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ا˘م و˘˘هو ةارا˘˘ب˘˘م
.يتيسس رتسسسشنام راسصنأا
ةفسسلف نأا سضعبلا ىري اميف
ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو ،’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ
د˘سصح ي˘˘ف تأاد˘˘ب ةرواد˘˘م˘˘لا
اهلÓخ نم حنمي وهو ،اهرامث

ل˘ع˘ج˘يو ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
.ةيسساوسس عيمجلا

لط˘ب ح˘سشر ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا
ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سشلا بع’ ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ل
باسسحلا رسشن ثيح ،قيرفلا
عقوم ىلع يتيسسلل يمسسرلا
«رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا

زوفلل حسشرملا يثÓثلا روسص
ي˘˘ف بع’ ل˘˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب
مهو ،ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سشل ق˘ير˘ف˘لا

،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
.وغيردورو ،افليسس ودرانريب
3 » :ةرابعب ةروسصلا قفرأاو
بع’ ةزئاجب زوفلل نيحسشرم
،ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ن˘ع دا˘˘ح˘˘ت’ا
نم زوفيسس طقف دحاو نكل

.مكتيوسصت لÓخ
يتلا ةريبكلا ةداسشإÓل ارظنو
نم ءارحسصلا براحم اهيقل

،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سس نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘سشع
ر˘ب˘كأ’ا ح˘سشر˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘سسف
متي ه˘نأ’ ،ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ن˘ل
تيو˘˘˘سصت بسسح ا˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘م
.راسصنأ’ا

جاحلب اصضر

يدانل يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا دد˘ح
يدنا ةدوع دعوم هييلبنوم
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا رو˘˘ل˘˘يد
41 مو˘˘ي ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا

هجاوي نيح يراجلا سسرام
مي˘ن كي˘ب˘م˘لوا يدا˘ن ه˘ق˘ير˘ف
نم92 ة˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘˘ل
.يسسنرفلا يرودلا

ةي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
يرئازجلا مجنلا نأا ،ةيسسنرف
دو˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس رو˘˘˘˘لود يد˘˘˘˘نأا
مين ةهجاوم دنع ن˘يدا˘ي˘م˘ل˘ل
،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف
،يبطلا مقاطلا لسضف امدعب
ة˘فزا˘ج˘˘م˘˘لا مد˘˘ع ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
هحنمو ،ءارحسصلا براحمب
ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘فا˘˘˘كلا تقو˘˘˘لا
.ةسسفانملا ىلإا ةوقب ةدوعلا

يف رسضخ˘لا م˘جا˘ه˘م ط˘ق˘سسو
لÓ˘خ ادد˘ج˘˘م ة˘˘با˘˘سصإ’ا خ˘˘ف
كيبملوا يدانو هقيرف ةارابم
نم52 ةلوجلا باسسحل نويل
ةريخأ’ا هذه ببسستتل ،1 غيللا
نع ةنسس03 بحاسص داعبإا يف
.عيباسسأا3 نم رثكأ’ نيدايملا

جاحلب اصضر
تاجأردلأ ةصضاير

رصصمب ةررقملأ1202 ةيقيرفإ’أ ةلوطبلأ
  يرئإزجلإ ينطولإ بختنملإ ةمئاق ددحي ينفلإ مقاطلإ
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا دد˘˘ح
تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ق˘با˘˘سست˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ةلوطبلا يف رئازجلا نولثميسس
دسض قابسسل1202‐ ةيقيرفإ’ا
يذ˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا بسسح ة˘˘عا˘˘˘سسلا
6 ىلا2 نم رسصم هنسضحتسس
نم ملع امبسسح يراجلا سسرام
.ةيلاردفلا ةئيهلا

د˘ن˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا را˘˘ت˘˘خاو
حÓ˘˘سص : ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ط˘˘˘سساوأ’ا
،ّسسينر˘ب ناور˘م ي˘كر˘سش ن˘يد˘لا

ميركلا دب˘عو يرو˘سصن˘م د˘لا˘خ
دقف رباك’ا ىدل امنيب ،سسوكرف
ف˘سسو˘ي  ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘˘خ’ا ع˘˘قو
ميسسن باقعل نيدلا زع يقيقر
يرو˘سصن˘م ةز˘م˘حو يد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
يليوح نير˘سسن ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
يدر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف زوز˘˘ع ةر˘˘ه˘˘˘سشو
رسصانع ةعبر’ا ىلا ةفاسضإ’ابو

با˘سشلا كرا˘سشي ،ط˘سساو’ا ن˘˘م
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ي˘سسب˘ع˘ل˘ب مر˘˘كا
.يدرف ‐ ةعاسسلا دسض ةيقيرف’ا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘˘كت˘˘يو
ةعبر’ا ىلا ةفاسضإ’اب ‐ رباكأÓل
،نيسساي ةزمح نم ‐ نيروكذملا
ن˘ي˘ما د˘م˘ح˘م ،ير˘ي˘ه˘سس بو˘˘يا
،وياغ نب فوؤورلا دبع ،يراهن
زابمسشت يفطل ،يوÓبسش ةماسسا

ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘يو ،لÓ˘˘˘سش ن˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘يو
قرفلا بسسح ةعاسسلا دسض قابسس
ىلع ةيقيرف’ا ةلوطبلاب يدرفو
ىلا11 نم ةرتفلا يف رامسضملا

لÓخو.رسصمب اسضيا سسرام41
ترج يت˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا

0202 ةعبط ءاغلا دعب9102
يتلاو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘سسب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘ت˘˘كإا
.ةيناثلا ةبترملاب

طيمز.ع

ةينطولأ ةيداحت’أ
عيمجلل ةصضايرلل

باسصم يداهلإ
ديحولإ حسشرتملإ
ىلع هسسفن ةفÓخل

ةيداحتلإ شسأإر
ةينطولإ

با˘سصم يدا˘ه˘لا نو˘كي˘˘سس
هتدهع ةيه˘ت˘ن˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل
،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل
ةفÓخل ديحولا ح˘سشر˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘ب˘م˘لوا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘ل ه˘˘سسف˘˘ن

ىدل ملع ام بسسح ةديدج
.ةيلاردفلا ةئيهلا

د˘˘ق˘˘ع˘˘ت نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ةيباختن’ا ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ى˘ل˘ع مدا˘ق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘ي
ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ة˘عا˘˘سسلا
˘مو˘ل˘ع˘ل ي˘لا˘ع˘لا د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
دبع» ةسضايرلا ةيجولونكتو
ناينب˘لا ن˘ي˘ع˘ب «ل˘سضا˘ف ه˘ل˘لا
.ةمسصاعلاب
ح˘سشر˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘بو
بسصن˘م˘ل با˘سصم يدا˘ه˘لا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تق˘˘ل˘˘ت ،سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
تافلم كلذك تاحيسشرتلا
ةيوسضعل نيحسشرتم ةعبسس
ل˘ب˘ق ي˘لارد˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
.ةينوناقلا لاجآ’ا ءاسضقنا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا نا˘˘كو
عامجإ’اب اوقداسص دق ةماعلا
مرسصنملا يرف˘ي˘ف91 مو˘˘ي
نيتليسصحلا ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ة˘ن˘˘سسل ة˘˘ي˘˘بدأ’او ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب ،0202
ةيبم˘لو’ا ةد˘ه˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘سصح
.ةقباسسلا

طيمز.ع

  مويلأ ةليلم نيعو جربلأ اتحنم نوملصستيصس نوبعÓلأ

   ةيئلولإ تاطلسسلإ نم تانامسض ىقلتت «دإدولإ» ةرإدإإ
بعل ناسسملت دادو ةرادإا ديرت
يف ةيلاملا تازي˘ف˘ح˘ت˘لا ة˘قرو
ه˘ي˘جو˘ت فد˘˘ه˘˘ب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
ةكسسلا يف ءاقبلا وحن قيرفلا
ةر˘˘ت˘˘ف لو˘˘طأ’ ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

د˘ع˘ب سصو˘سصخ˘لا˘بو ،ة˘ن˘كم˘م
ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘يزو˘ف ل˘ي˘˘ج˘˘سست
ايونعم ازفاح نوكيسس يذلاو
ةلسصاوم لجأا ن˘م ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل

.ةيباجي’ا جئاتنلا دسصح
ةياغ ةارابم «نينايزلا» رظتنتو
لبقملا ةع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا ي˘ف
امدنع يفطل دي˘ق˘ع˘لا بع˘ل˘م˘ب
ةرقم مجن  ح˘ير˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
ن˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

ن˘ير˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلإا لوزنلا يداف˘ت˘ل ن˘ي˘عا˘سسلا
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘سسق˘˘˘لا
نور˘ي˘سسم˘لا ع˘م˘ت˘˘جا قا˘˘ي˘˘سسلا

سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘ب سسمأا لوأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشع
فد˘˘ه˘˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا

ةرو˘˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سضو
ةيداملا ةيعسضو˘لا سصو˘سصخ˘ب
اهيف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا
معدلا ميدقت لمأا ىلع قيرفلا
ةرادإ’ا ىقلتتل يفاكلا يلاملا

فلخ تاطلسسلا فوقوب ادوعو
رداسصم تدكأاو اذه ،«دادولا»
يلاو يومرم نأا ىلإا ةعلطم
بلا˘˘˘ط د˘˘˘ق نا˘˘˘ك نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘˘ت

يف لاملا لاجرو نيرمثتسسملا
تاناعإا ميدقت لجأا نم ،ةي’ولا

،لاجآ’ا برقأا يف دادولل ةيلام
حاجنلا ىلع هتدعاسسم دسصق
.رثكأا قلأاتلا يف
ن˘˘م ه˘˘نأا ةرا˘˘سشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ةرادإ’ا مو˘˘ق˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ن˘يزو˘ف˘لا ي˘ت˘ح˘ن˘م ة˘˘يو˘˘سست˘˘ب
ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ّج˘˘سسم˘˘لا
با˘سسح ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةيعم˘جو جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا با˘ب˘سش
ةياهن بقع ايلاوت ةليلم نيع
ةجمّربملا ةيب˘يرد˘ت˘لا ة˘سصح˘لا
.ءاعبرأ’ا مويلا

طيمز.ع

ناصسملت دأدو

«يدانلإ فإدهأإ قيق– ىلع لمعأاسسو دا–Óل مامسضنلاب ديعسس» :يجيعن
ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا تما˘˘ق
ي˘ج˘ي˘ع˘ن ءا˘ير˘كز م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب

فوفسص يف ديدجلا اهبع’
يدا˘˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘˘سشنو ،يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
هتحفسص ربع «ةرا˘ط˘سسو˘سس»
«كوبسسيافلا» ىلع ةيمسسرلا
مدق˘ت˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل و˘يد˘ي˘ف
يدامح رمع بعلمب ديدجلا
.نيغولوبب
ع˘قو˘م˘ل˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ج˘˘ي˘˘ع˘˘ن د˘˘كأا «كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف»
قيرفلل مام˘سضن’ا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
ر˘كسشأا »:Ó˘ئا˘˘ق ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
يف اهتقث ىلع داحت’ا ةرادإا
لك ميدقت لواحأاسس ،يسصخسش
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م لÓ˘خ يد˘ل ا˘م
»:ع˘با˘تو .«يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا

ة˘˘ق˘˘فر فاّد˘˘ه ل˘˘˘سضفأا تن˘˘˘ك

اهدعب ،اقبا˘سس ودارا˘ب ي˘ق˘ير˘ف
اهنكل ةيفارتحا ةبرجت تسضخ
قيرف نكل ،حاجنلاب للكت مل
يل حمسسي˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا
ى˘˘˘˘لإا ادد˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ج˘˘ير˘˘˘خ فدرأاو ،«ياو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ح˘ي˘ح˘سص »:ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا

مل ينأ’ ةبعسص ةرتفب تررم
عفر تدرأا ،ةرتف ذنم بعلأا

يذ˘لا دا˘ح˘ت’ا ع˘م يد˘ح˘˘ت˘˘لا
نأا يند˘ير˘ت هر˘ي˘ها˘م˘ج تنا˘ك
ا˘ّم˘ل ى˘ت˘ح ،م˘ه˘ق˘ير˘ف˘ل م˘سضنا

،ودارا˘˘˘ب ي˘˘˘ف ا˘˘˘ب˘˘˘ع’ تن˘˘˘ك
ا˘ن˘ه ا˘نأا م˘˘ه˘˘ل لو˘˘قأا مو˘˘ي˘˘لاو
ي˘˘ع˘˘سسو˘˘˘ب ا˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘عأا˘˘˘سسو
.«يدانلا فادهأا قيقحتل
بحاسص نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

ل˘ق˘˘ت˘˘نأا د˘˘ق نا˘˘ك ة˘˘ن˘˘سس62
ي˘ق˘ير˘ف’ا يدا˘ن˘لا فو˘˘ف˘˘سصل
و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘ل
نم ا˘مدا˘ق طرا˘ف˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
خسسف هنأا ريغ ،وداراب كيتلتا

فرط ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘ق˘ع
ة˘˘يو˘˘سست مد˘˘ع بب˘˘سسب د˘˘حاو
عقويو ،ةينونا˘ق˘لا ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
داحتا يف ةراعإا لكسش ىلع
ة˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
. يلاحلا مسسوملا

طيمز.ع

تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تن˘˘ل˘˘عأا
ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ع ى˘˘˘˘لوأ’ا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نم51 ةلو˘ج˘لا تا˘ير˘ج˘م˘ب
ثيح ،لوأ’ا فرتحملا ةلوطب

طسسو تايره دمحم تبقاع
ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ناد˘ي˘م
،تا˘يرا˘ب˘˘م ع˘˘برأا فا˘˘ق˘˘يإ’ا˘˘ب
بقع ،ذيفنتلا فقو عم ةدحاو
ببسسب مكحلا لبق نم هدرط
هاجتا ي˘سضا˘ير ر˘ي˘غ كو˘ل˘سس»
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف «ي˘م˘سسر
رايدلا لخاد هقيرف اهيف مزهنا
تب˘سسلا نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت دادو ما˘˘مأا
هب تدافأا ا˘م˘ب˘سسح ،ي˘سضا˘م˘لا

ةفرتحملا مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘ط˘بار
بعÓ˘لا ى˘ل˘ع تط˘ل˘سس ا˘˘م˘˘ك
ةميقب ةي˘لا˘م ة˘مار˘غ ،تا˘ير˘ه
.رانيد04 .000
طابسضن’ا ةنجل تبقاع امك
د˘عا˘˘سسم سشور˘˘م˘˘ع ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م برد˘˘م
ةد˘˘حاو ةارا˘˘ب˘˘˘م فا˘˘˘ق˘˘˘يإ’ا˘˘˘ب
بع˘ل˘م˘لا لو˘خد ن˘م ع˘ن˘م˘˘لاو
سسبÓ˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ة˘˘فر˘˘غو
00003 عفد ىلإا ةفاسضإ’اب

ةنجل تطلسسو ،ةيلام ةمارغك

ة˘ط˘بار˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘سضن’ا
لÓخ ةفر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
فاق˘يإ’ا ة˘بو˘ق˘ع ،ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا
ةمارغ عفدو ةد˘حاو ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل
دسض ،رانيد00003ـب ةيلام
د˘ئا˘ق دو˘سشح نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
دورط˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
يف تاقاط˘ب˘لا م˘كار˘ت بب˘سسب
مامأا هقيرف هرسسخ يذلا ءاقللا

سسف˘نو ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
ق˘ح ي˘ف ترد˘سص ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نب ،مهو نيرخآا نيبع’ ةثÓث

ةيدو˘لو˘م بع’ لÓ˘م را˘م˘ع
يرا˘˘˘سضخ˘˘˘ل لدا˘˘˘ع ،نار˘˘˘˘هو
دمحاو ،ةركسسب داحتا بع’
بب˘سسب ن˘يدور˘˘ط˘˘م˘˘لا مور˘˘ك
..ءارفسصلا تاقاطبلا مكارت
رسصن ةيدنأا ىلع تسضرفو

رئازجلا داحتاو ياد نيسسح
000 ةم˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
˘˘مد˘˘ع د˘˘ع˘˘ب را˘˘ن˘˘يد002
لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا
دا˘˘˘ح˘˘˘تا د˘˘˘سضو ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
00005 ةمار˘غ سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ل˘˘ي˘˘غ˘˘˘سشت مد˘˘˘ع»ـل را˘˘˘ن˘˘˘يد
«ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ة˘˘سشا˘˘˘سشلا
.بعلملل

طيمز.ع

تابوقعلإ نع فسشكت طابسضنلإ ةن÷

ايمصسر ديدجلأ هبع’ مدقي رئأزجلأ داحتأ
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يلودلا يدنام ىسسيع هجتي
عم هدقع ديدجت ىلإا يرئازجلا
ع˘ل˘ط˘م سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ه˘ق˘ير˘˘ف
ةلسصاومل ،لبقملا ليرفأا رهسش
ىرخأا مسساومل هعم راوسشملا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘سشك
،رسضخلا عفادم نأاب ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسا

هتقفاوم حنم ،يدنام ىسسيع
ن˘م سسي˘ت˘ي˘ب ةرادإ’ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
يهت˘ن˘م˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا
و˘˘هو ،مدا˘˘ق˘˘لا ناو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ديد˘ج˘لا هد˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘قو˘ي˘سس
.لبقملا ليرفأا علطم

،هتاذ ردسصملا فاسضأا امك
ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا د˘˘حا ح˘˘ير˘˘سصت
هيف د˘كأا ي˘سسلد˘نأ’ا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
لا˘ير ي˘ف د˘ي˘ع˘سس يد˘نا˘م نأا˘˘ب
يف اقÓطإا ركفي ’و سسيتيب
.هترداغم

،رسضخلا بع’ نإاف ةراسشإÓل
عيمج قباسس تقو يف سضفر
تمدق يتلا ديدجتلا سضورع
ىلع قفاو ريخأ’ا يف هنكل ،هل

يتلا ةينابسسإ’ا ةرادإ’ا سضرع
.هعنقت فيك تفرع

د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت م˘ت لا˘ح ي˘فو

نو˘كت ،سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب ع˘˘م يد˘˘نا˘˘م
لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ن مÓ˘˘˘˘حأا
وهف ،ترخ˘ب˘ت د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
دقع ءاهتنا اريثك رظتنا يذلا

هقيرف ع˘م ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م
لÓغتسس’ ،لبقملا ناوج يف
،اناجم هعم دقاعتلاو ةسصرفلا

ةيدج ةوطخ يأاب موقي نأا نود
ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م بعÓ˘لا ها˘˘ج˘˘تا
ي˘ف ،ة˘م˘ه˘م ة˘ق˘˘ف˘˘سص ر˘˘سسخ˘˘ي
ن˘م ه˘ي˘ف ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا تقو˘لا
ط˘خ˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘مزأا
تا˘با˘سصإ’ا بب˘سسب ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا
.هيعفادم قحÓت يتلا ةديدعلا

جاحلب اصضر

مداقلإ ليرفأإ علطم شسيتيب عم هدقع ديدجتل هجتي يدنام

با˘˘˘˘هو سسيار بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي
ن˘˘ير˘˘ع سسرا˘˘ح ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م
قا˘˘ف˘˘ت’ا يدا˘˘نو بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسلا
بايغ لو˘ط د˘ع˘ب ،ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب
.مرسصنملا يفناج رهسش اهل

لئاسسو تفسشك ام بسسحبو
سسرا˘˘ح نأا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘سس مÓ˘˘˘عإا
ق˘˘ب˘˘سسأ’ا ا˘˘ي˘˘فو˘˘سص ا˘˘كسسي˘˘سس
ه˘يدا˘ن ع˘م رو˘ه˘ظ˘ل˘ل دو˘ع˘˘ي˘˘سس
د˘˘˘غ مو˘˘˘ي ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ،قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت’ا
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
يدو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
تاذ تفا˘سضأاو ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل

ظوظ˘ح دو˘جو ن˘ع ردا˘سصم˘لا
نم «سسيارلا» ،ةدهاسشمل ةريبك
«يتإ’ا» ةهجاوم لÓخ ةيادبلا
عيمجلا بقتريو ،رسصنلا مامأا
مرسضخملا سسراحلا فان˘ئ˘ت˘سسا
ةسصاخ ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ي˘ف ا˘ب˘ي˘˘هر ا˘˘غار˘˘ف كر˘˘ت ه˘˘نأاو
.هقيرف

بخانلأ حيÎصس هتدوع
رخآأ لبق ينطولأ

«رصضÿأ»ـل Úتهجأوم
نو˘كت˘سس ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

ر˘ب˘خ ل˘م˘جأا ي˘ح˘لو˘˘ب˘˘م ةدو˘˘ع
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل

ع˘˘م ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب
سصبر˘˘˘˘ت خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت بار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا
سسرا˘م «ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م»
نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ذإا ،يرا˘˘ج˘˘لا
«رسضخلا» نيرع سسراح نوكي

ني˘مدا˘ق˘لا ن˘يد˘عو˘م˘ل˘ل از˘ها˘ج
ر˘خآا ي˘ف «ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا»ـل

سسأاك تايف˘سصت ن˘م ن˘ي˘ت˘لو˘ج
ي˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا
ا˘مد˘˘ن˘˘ع ،2202 نور˘ي˘˘ما˘˘كلا
ةلوجلا يف ايبماز ىلإا لقنتي
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
ةيماتخلا ةلوجلا يف اناوسستوب
.تايفسصتلا نم

طيمز.ع

لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي بر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي
سسين مجنو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
نيدايملل ةدوعلا نم يسسنرفلا
هيفاعت دعب ،ةمداقلا مايأ’ا يف
ىلع بردت ثيح ةباسصإ’ا نم
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘سضن’ا ل˘˘˘ب˘˘˘ق دار˘˘˘˘ف˘˘˘˘نا
تابيردتلا سضوخو ةعومجملل
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘فو.ةيعامجلا
سسي˘ن برد˘˘م ا˘˘ي˘˘سسروأا نا˘˘يردأا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةود˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

كيتلتأا جيرخ ةدوع سصوسصخب
دعب تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ودراب
ءارج ةيحسصلا هتيعسضو نسسحت
اهنم يناعي ناك يتلا ةباسصإ’ا
ةدو˘ع˘ل ة˘سصر˘ف كا˘ن˘˘ه» :Ó˘˘ئا˘˘ق
،دادعت˘لا ى˘لإا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب
نكمي هنإاف «ولي˘ناد» ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
لا˘˘ط˘˘ع ،غر˘˘ب˘˘ي˘˘لود ن˘˘م ل˘˘كل
ع˘˘م جا˘˘˘مد˘˘˘ن’ا ا˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘تو˘˘˘لو
د˘ق˘ل» :ا˘ف˘ي˘سضم ،«ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا

ى˘ت˘ح برد˘ت˘لا ي˘ف اور˘˘م˘˘ت˘˘سسا
او˘م˘ن˘ت˘˘غاو عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
نم او˘ن˘سسح˘ت˘ي ى˘ت˘ح ة˘سصر˘ف˘لا
مولعملا نمو.«ةيندبلا ةيحانلا
نوقÓيسس «براحملا» ءاقفر نأا
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض م˘ي˘ن ق˘˘ير˘˘ف
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م82 ة˘لو˘ج˘˘لا
ةرر˘ق˘م˘لاو ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘˘لا

.ءاعبرأ’ا مويلا ةيسشع
طيمز.ع

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا مو˘˘˘ي˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ي
نم ةيادب مدقلا ةركل يرئازجلا
هرقمب احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا
ى˘ل˘ع Ó˘ف˘ح  م˘ي˘هار˘˘بإا ي˘˘لاد˘˘ب
نم ن˘ي˘ي˘لود˘لا ما˘كح˘لا فر˘سش
،ةيلودلا م˘ه˘ترا˘سش م˘ل˘سست ل˘جأا

روسضح ةبسسا˘ن˘م˘لا د˘ه˘سشت˘سسو
سسي˘ئر ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
دمحم ـل ةفاسضإ’اب ةيداحت’ا

ميكحتلا ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ي˘تو˘غ
ةئيهلاب نييذيفنتلا نيريدملاو
ةع˘با˘ت˘لا تارا˘طإ’ا ن˘م ادد˘عو
.يميكحتلا كلسسلل

22 ملسستي نأا رظتنملا نمو
ثÓث مهنيب نم ايلود امكح
لÓخ مويلا مهتاراسش تاديسس
ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ح
81 ىلإا ةفاسضإ’ابو ،ةيرئازجلا

(9) و ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر (9) ا˘م˘كح
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘عا˘˘سسم
تارا˘˘سشلا م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
˘مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘كح˘˘ل
ةرك يف نيم˘كحو ة˘ي˘ئ˘طا˘سشلا
.ةعاقلا لخاد مدقلا

تايلاعف نأا ركذلاب ريدجلا

اددع روسضح فرعتسس لفحلا
رارغ ى˘ل˘ع تا˘ي˘سصخ˘سشلا ن˘م
،ةحلسصم سسيئر ديعلب ريهاط
ف˘ل˘كم˘لا ى˘سسي˘ع ن˘ب ن˘ي˘م˘لو
ىفطسصم ي˘جار˘ف ،ن˘يو˘كت˘لا˘ب
يداهلا ريرسس ،ةجيلسس ىلومو
ى˘ل˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا لوؤو˘˘سسم
نامحرلا دبع جانسسوب ،مييقتلل
ى˘ل˘ع نا˘نو˘كم ة˘ير˘ق ر˘ي˘م˘سسو
ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘كلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
م˘˘ير˘˘ك ي˘˘قزر ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف’ا

.نييندبلا نيرسضحملا لوؤوسسم
طيمز.ع

«رصضÿأ» صصبرت لبق يصضاملب حرفتصس هتدوع

   رسصنلإ ةهجإوم نم ةيإدب رظتنم ي◊وبم

مات لكصشب ةباصصإ’أ نم ىفاعت نأأ دعب

ايسسروأإ حيريو ةيعام÷إ تابيردتلل مسضني لاطع

تايصصخصشلأ نم ديدعلأ دجأوت دهصشيصس لفحلأ

«فافلإ» رقمب مويلإ ةيلودلإ مهتإراسش نوملسستي امكح22

ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ
ةيكيناكيملأ تاصضايرلل

يلإر ميظنت وحن
‐ ايريجلأإ» دإر
علطم «شسيإر وكيإإ
لبقملإ ربوتكأإ
ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ مزتعت
ميظنت ةيكيناكيملأ تاصضايرلل
ربكأأ» دحأ’ ىلوأ’أ ةعبطلأ
لÓخ «ةيوأرحصصلأ تايلأرلأ
نواعتلاب ،لبقملأ ربوتكأأ رهصش
ايقيرفأ» يصسنرفلأ كيرصشلأ عم
هدكأأ امبصسح ،«صسيأر وكيإأ

ريدملأ نيدلأ قاجنصس ديرف
.ينطولأ  ينفلأ

يف ينفلأ لوؤوصسملأ حصضوأأو
هذه صصوصصخب هتاحيرصصت
تاصضوافملأ» : Óئاق ةيلاعفلأ

نيب ةمدقتم ةلحرم يف
ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ
ةيكيناكيملأ تاصضايرلل
ايقيرفأ» يصسنرفلأ كيرصشلأو
ربكأأ دحأأ ميظنتل «صسيأر وكيإأ
رهصش ةيوأرحصصلأ تايلأرلأ
ةيمصست تحت ،1202 ربوتكأأ
فاصضأأو ،«صسيأر وكيإأ ‐ ايريجلأأ
يلأر ميظنت» نأأ نيدلأ قاجنصس
يويح يرئأزج قيرف نيب «دأر
ةيكيناكيملأ تاصضايرلأ قصشعي
هصسأأر ىلع يصسنرف كيرصشو

تانامصض يه ،رصسيلصش يول نوج
ةعبطلأ حاجنإ’ ةيفأرتحأ
.هنم ىلوأ’أ

ماقي نأأ ررقملأ نم ناكو أذه
«صسيأر وكيإأ ‐ ايريجلأأ» يلأر
فورظلأ نأأ ’إأ ،يصضاملأ ماعلأ
ءابوب ةطبترملأ ةيحصصلأ

نود تلاح انوروك صسوريف
،ينفلأ ريدملأ بصسح ،كلذ
فرعت نأأ يف لمأاي يذلأ
يف اجأرفنأ ةيحصصلأ ةيعصضولأ
جراخ ةصصاخ» ةلبقملأ رهصشأ’أ
لامكتصسأ متي ىتح ،نطولأ
.«هيف انأأدب يذلأ جمانربلأ

هنأأ لوؤوصسملأ صسفن ركذو
ةلبقملأ ةلحرملأ لÓخو
ايقيرفأ» يلوؤوصسم لبقتصسنصس
حتف ةداعإأ دنع ،«صسيأر وكيإأ
ىلع قافتÓل ،يوجلأ لاجملأ

ةيفحصص ةودن دقعل خيرات
ليصصافتلأ لك ءاطعإأو
أذه صصوصصخب تاحيصضوتلأو
.عوصضوملأ

طيمز.ع

  ملاعلأ يف نيفأدهلأ لصضفأأ ةمئاق نمصضرخبتت رصضخلأ عافد ةرخصص مصض يف لوبرفيل مÓحأأ

يسسيمو يكسسفودنافيل ىلع قوفتي حاجنوب
دسسلا مجنو ينطولا بختنملا مجاهم حاجنوب دادغب عاطتسسا

ةيدنأ’ا فلتخم يف ةركلا موجن نم ديدعلا ىلع قوفتلا يرطقلا
يفناج نم حتافلا نيب نيفادهلا ةمئاق ىلع عبرت ثيح ،ةيبوروأ’ا

.يراجلا سسرام نم لوأ’ا ةياغ ىلإاو
مدقلا ةرك تاءاسصحإاو خيراتلل يلودلا داحت’ا عقوم رسشنو

نيب ،ابع’43 تمسض يتلاو ملاعلا يف نيفادهلا لسضفأا ةمئاق
سسرام1 ةياغ ىلإا1202 يفناج نم حتافلا نيب ةدتمملا ةرتفلا
اعوبتم افده51 ديسصرب ةرادسصلا يف «حافسسلا» ءاجو ،يراجلا
ةنولسشرب يدان مجنو ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م˘ب
يلاغتر˘ب˘لا ا˘مأا ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘كل ا˘فد˘ه41 د˘ي˘سصر˘ب ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل

اميف ،فادهأا01 ديسصرب71 فسصلا لتحاف ودلانور ونايتسسيرك
ةليسصحب ةعسساتلا ةبترملاب يبابم نايلك يسسنرفلا يلودلا دجاوت
خيراتلل يلودلا داحت’ا عقوم نأا ريكذتلاب ريدجلا.فادهأا9
فلتخم يف فادهأ’ا عيمج باسستحاب ماق مدقلا ةرك تاءاسصحإاو
نيفادهلا لسضفأا ةمئاق يف ةيلودلاو ةيلحملا ةيوركلا تاسسفانملا
.ملاعلا يف

طيمز.ع
«فاكلأ» صسأاكل تاعومجملأ رود نم يلوأ’أ ةلوجلأ يف

نوتوكو «يرانكلإ» ءاقل يف ةيبيل ةرفاسص
ينوريماكلإ روبسس

يبيللا مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’اب ميكحتلا ةنجل تنيع
قيرفو لئابقلا ةبيبسش ةارابم ةرادإ’ ايسسيئر امكح ميهاربإا زتعم
1 بعلمب مداقلا ءاعبرأ’ا موي ةررقملا ،ينوريماكلا روبسس نوتوك
.وزو يزيتب ربمفون

لئابقلا ةبيبسش يدانل ةيمسسرلا ةحفسصلا يف ءاج ام بسسحو
ميهاربإا زتعم نإاف «كوبسسياف»  يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع
،لماك يدجمو ىسسيع نب ةي˘ط˘ع ه˘ي˘ن˘طاو˘م˘ب ا˘قو˘فر˘م نو˘كي˘سس
نم تاعومجملا رود نم لوأ’ا ةلوجلا نمسض ءاقللا اذه لخديو
.ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا سسأاك ةسسفانم

رودل لهأاتلا ةقاطب كتفا دق ناك «يرانكلا» نأا مولعملا نمو
يلاملا بعلملا ىلع زوفلا دعب «فاكلا» سسأاك نم تاعومجملا
باهذلا ةارابم يف ةراسسخلا دعب ،رفسصل فدهب بايإ’ا ةارابم يف
.فدهل نيفده ةجيتنب يلامب

طيمز.ع
يراقوز بعلم ةيصضرأأ اهفرعت يتلأ ةئيهتلأ لاغصشأأ ببصسب

«ديبإرلإ» ءاقل بعلم ريغت ةطبإرلإ
فلسشلإ ىلإإ «ةركملإ»و

يمسسرلا اهعقوم ربع مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا تفسشك
سسابعلب داحتا دسض نازيلغ عيرسس ةهجاوم ءارجإا ناكم رييغت نع
ةيادب مداقلا ةعمجلا يراقوز رهاطلا بعلمب ةررقم تناك يتلاو
دمحم بعلم ىلع اي˘م˘سسر ما˘ق˘ت˘سس ي˘ت˘لاو ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م
.فلسشلا ةي’وب قارزموب

بعلم ىلإا ةارابملا لقن يتأاي ةطبارلا نايب فسشك ام بسسحبو
،يراقوز ناديم ةيسضرأا اهفرعت يتلا ةئيهتلا لاغسشأا ببسسب رخآا

ربجأا ام ،«ديبارلا» يدانب ةسصاخلا ةمداقلا تاهجاوملل ابسسحت اذه
ثيح ءاقللا ءارجإا ناكم رييغت ىلع «ينازليغلا» يدانلا ةرادإا
.فلسشلا ةي’ول ءاقللا لقن ةطبارلا تررق

نم رسشع سسداسسلا عوبسسأ’ا نمسض لخدي ءاقللا اذه نأا ريكذتلل
ناديم ةيسضرأا ىلع هؤوارجإا متيسس ةيلحملا ةلوطبلا تاسسفانم
.اقبسسم ددحملا خيراتلا سسفن يف فلسشلا ةي’وب قارزموب دمحم

طيمز.ع
54:02 ىلع اتنÓتأ ـ ينوتورك

شسانو ةناكم ددهي ديدجلإ بردملإ
يف ،ديدجلا هبردم ىلع يرئازجلا يلودلا سسانو مدآا فرعت

،يمسسوك يسسريسس بردملا ،ريخأ’ا ةرادإا تنيع امدعب ،ينوتورك
اذه دعبو.ابورتسس ينافويج افلخ ،ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع
بختنملل رئاطلا حانجلا قاسشع ىسشخي ينوتورك ةرادإا نم رارقلا
لكسشب كراسشي ناك هنأاو ةسصاخ ،ريخأ’ا اذه ةناكم ىلع ينطولا

نودب قيرفلا مجن ناك ثيح ،قباسسلا بردملا دهع يف مظتنم
.يسضاملا يوتسشلا وتاكريملا يف هلوسصو ذنم عزانم

ارظن ،قباسسلا ينفلا ريدملا رييغتب ينوتورك ولوؤوسسم ماقو
لتحيل ،مسسوملا ةيادب ذنم قيرفلا اهدسصح يتلا ةيثراكلا جئاتنلل
طوقسسلاب اددهم حبسصيو ،»أا يريسسلا» يف ريخأ’ا زكرملا كلذب
ةريظح ىلإا دوعسصلا نم دحاو مسسوم دعب يناثلا مسسقلا ىلإا
ةهجاوم عم دعوم ىلع مويلا ةرهسس سسانو مدا نوكيسسو.رابكلا
.يلاطيإ’ا يرودلا نم52 ةلوجلا باسسحل اتنÓتأا يدانو ،هقيرف

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

«فافلإ» ةيفإرتحإ
ة˘يدا˘ح˘ت’ا لاز˘ت ا˘م

مدقلا ةركل ةيرئازجلا
يف عوقولا  لسصاوت
نأا د˘ع˘˘ب تا˘˘ط˘˘ق˘˘سسلا
حلطسصم تمدخ˘ت˘سسا
«ةيسسنجلا ي˘جودز˘م»
بختنملا يبع’ ىلع
ني˘ط˘سشا˘ن˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘بوروأا ي˘˘ف
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘جو˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘ثأا
ى˘˘ل˘˘ع تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م
تربعو ،يعا˘م˘ت˘ج’ا
يذلا «فافلا» نايب يف دراولا فسصولا اذهل اهداقتنا نع «كوبسسيافلا» ىلع تاقيلعتلا نم ديدعلا
رئازجلا لخاد نيطسشانلا مهئارظنو نيبرتغملا نييرئازجلا نيبعÓلا نيب ازييمت سضعبلا هربتعا

.يسشطز نمز يف فافلا اهيف سشيعت يتلا ةيفارتحاÓلا ىدم نيبي يذلاو

ومحري يبر
ربوتويلا ةافو بقع
«يركف نانسش نب»
وينيركفب بق˘ل˘م˘لا
˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘˘ن م˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت
ينطولا بخت˘ن˘ُم˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يذلا د˘ي˘ق˘ف˘لا حور
يف ةدماه ةثج دجو
ةيرخسصلا ةقطنملا
ي˘˘فا˘˘˘ك ئ˘˘˘طا˘˘˘سشل
،نار˘˘˘هو˘˘˘˘ب ورو˘˘˘˘م
ر˘سضخ˘لا ي˘سسا˘م˘˘خ
،ينيعبسس نب يمار
ةروسص رسشنل اوعراسس ،ينادوسس يبرعلا لÓه اذكو لاطع فسسوي ،يلÓملا ديرف ،يليÓب فسسوي
ةروسص رسضخلا رسصانع قفرأاو ،«مارغتسسنأا» يف ةيسصخسشلا مهتاباسسح «يروتسس» ىلع موحرملا
.«ةنجلا لهأا نم هلعجا مهللا ،نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا»:ةرابعب موحرملا

نماسضتت يركإوسس
دياق ةلئاع عم

لطبلا اهل سضرعت ي˘ن˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘م˘ير˘ج بق˘ع
دياق غنيسسكوب كيكلا يف دعاسصلا يرئازجلا
ةبتاك يركاوسس ةميلسس تددن ،اسسنرفب نميأا
تر˘سشنو ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ير˘˘كاو˘˘سس
سسف˘ن˘لا ا˘ه˘ت˘يأا ا˘ي »: ه˘ي˘ف ءا˘˘ج «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
ة˘˘ي˘˘سضار كبر ى˘˘لإا ي˘˘ع˘˘جرا ة˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

هردقو هللا ءاسضقب  ةنمؤوم بولقب...ةيسضرم
لطبلا يرئاز˘ج˘لا با˘سشلا لا˘ي˘ت˘غا أا˘ب˘ن تي˘ق˘ل˘ت
سصا˘سصت˘خا ة˘ن˘سس51 ن˘م˘يأا د˘˘يا˘˘ق ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

ة˘يرا˘ن تا˘ق˘ل˘ط˘ب  غ˘ن˘ي˘سسكو˘ب غ˘ي˘كلا ة˘سضا˘˘ير
بج˘سشاو دد˘نأا با˘سصم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو  ...ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب
يمارجإ’ا لع˘ف˘لا اذ˘ه ةد˘سشب ن˘يدأاو ر˘كن˘ت˘سساو
هيدلاول يزاعتلا قدسصأاب مدقتأا امك عينسشلا
هللا مظع ةيسضايرلا ةرسسأ’ا لكلو نيميركلا
.«مكءازعو انءازع نسسحأاو مكرجأاو انرجأا

... بإرسضإÓل ةدوعلإ

يسضاملا عوبسسأ’ا يف لاحلا هيلع ناك املثم
ي˘ف لو˘خد˘لا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو و˘ب˘ع’ رر˘˘ق ن˘˘يأا
رمأ’ا سسفن اوررك ىلع نولمعي مه اه بارسضإا

ولوؤوسسم لسشف نأا دعب كلذو سسمأا ةحيبسص
ها˘ج˘تا م˘هدو˘عوو م˘هرو˘مأا ر˘بد˘ت ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لا
اودعو دق ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا نا˘ك ثي˘ح ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

حتافلا يف نويدلا نم ءزج ديدسستب مهرسصانع
ةلويسسلا ربدت يف مهقافخإا نكلو سسرام نم
هرادإ’ا نأا نوربتعي يوارق ءاقفر لعج ةيلاملا
ةيوسست نود نم جئاتنلا ىلع لوسصحلا ديرت
.ةقلاعلا نويدلا

qarsana@essalamonline.com
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ةرإدإلإ ىلع نوبسضاغ «ةيبابلإ» راسصنأإ
ة˘يدو˘لو˘م را˘سصنأا ى˘ق˘ت˘لا
ريسسملا مقاطلا˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا
م˘˘هو˘˘ب˘˘لا˘˘طو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘سضب

ناو ةسصاخ يدانلا ةمدخ
تلعج ةريخأ’ا تارثعتلا
ة˘˘˘مزأا سشي˘˘˘ع˘˘˘ي يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ل˘م˘ع ل˘ع˘لو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
رييغت ىلع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ة˘ع˘˘فد ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘لد ’إا ةد˘˘˘حاو
يوانكل بردملا عم تدقاعت ةرادإ’ا نأا هركذ ريدج رييسستلا ةقيرط يف دئاسسلا «لوكيربلا»
ةيبابلل ةمدخ هميدقتل ريثكلا هنم رظتني ثيح ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هماهم رسشاب يذلاو
لوأا قيقحت ىلع لمعلاو مهتايلوؤوسسم لمحت ةرورسضب نيبعÓلا راسصنأ’ا بلاط دقو اذه
.بورخلا ةيعمج قيرف هجاوي نيح ةعمجلا اذه نم ةيادب راسصتنا

15

جربلإ يف بولطم يدامح نب
جرب˘لا ي˘ل˘هأا را˘سصنأا دد˘ج
ةداعإاب قبا˘سسلا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
يدامح نب سسينأا سسيئرلا

هنأاب هنوري مهنوكل اذهو
ةداعإا ىلع رداقلا لجرلا
جر˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأا دا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مأا
ناو ا˘م˘ي˘سس’ ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ىلإا ةجاح ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

م˘ه˘ف˘ل˘˘خ نو˘˘ف˘˘ق˘˘ي لا˘˘جر
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘نو˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘سشيو
تارا˘˘سصت˘˘ن’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نوبعÓلا هب بلاط املثم
لجأا نم ةيئ’ولا تاطلسسلا عم اعامتجا راسصنأ’ا نم ةعومجم دقعي نأا رظتنملا نمو اذه
رثكأا قيرفلاب رسضتسس تابيردتلل نيبعÓلا ةعطاقم لسصاوت ناو اميسس يلهأ’ا ةيعسضو ثحابت
.ةيدنأ’ا عيمج نيب اريثك تدتسشا ةسسفانملا نأا امب ءاقبلا نامسض يف هظوظح نهري هلعجتو

ميمسصت نسسحأإ

ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأا قÓ˘ط˘نا ن˘م ما˘ع ل˘ي˘˘ب˘˘ق
دعتسست2202 نارهو طسسوتملا سضيبأ’ا
ميمسصتلا نع نÓعإÓل ةيميظنتلا ةنجللا
ميمسصت ةيلمع ترمو ةيلاد˘ي˘م˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
تناك ثيح ،لحار˘م ةد˘ع ر˘ب˘ع ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا
ةقباسسم تم˘ظ˘ن د˘ق ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
نينطاو˘م˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تح˘ت˘ف
لÓخ نم ةيلاديملا ميمسصت يف ةكراسشملل
7 نم ةنجللا ليميإا ربع مهتاعادبإا لاسسرإا
رثكأا ليجسست متو ،طرافلا يرفيف12 ىلإا

لسضفأا ةنجللا ترسشن ،كراسشم002 نم
«كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع تازا˘˘ج˘˘نإا01
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ت˘˘ل «مار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسنإ’ا»و
5 د˘ن˘ع قا˘ب˘سسلا ر˘سصح˘نا ن˘يأا ،تيو˘سصت˘لا

زئافلا نع نÓعإ’ا راظتنا يف ،تايلاديم
.عقوتم وه امبسسح ةلبقملا تاعاسسلا يف

يدمح قرؤوي دإدح بايغ

طسسولا بع’ بايغ ةيمسسر ةفسصبو دكأات
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع داد˘ح داؤو˘˘ف
ةلماك عيبا˘سسأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

نم ه˘تا˘نا˘ع˘م ل˘سصاو˘ت ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب كلذو
ابلاطم هلعجيسس ام وهو ةبكرلا يف ءاوتلا
بايغ نوكي نلو اذه ةحارلا ىلإا نوكرلاب
ةدوبدب هليمزل دتميسس لب هدحول ىنعملا
ي˘ف قز˘م˘ت ن˘م ر˘˘خآ’ا و˘˘ه ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ذ˘خ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا ة˘˘ل˘˘سضع˘˘لا
لولحلا داجيإاب بلاطم بردملا لعجيسس
بردتو داع سشودح بعÓلاف هركذ ريدج
ـلا ةمئاق يف نوكي نأا ىلع هئÓمز ةقفر
.ياد نيسسح رسصن ةلباقمب ةينعملا81
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ةÓسصلإ تيقإوم

يسسيمو يكسسفودنافيل ىلع قوفتي حا‚وب  ̂ 
  رسصنلإ ةهجإوم نم ةيإدب رظتنم ي◊وبم  ̂ 

ودن’روأأ ايمصسر لبقتصسيصس «يفياطصسلأ رصسنلأ»
اناغب صستأÒب

هرسصانعب عمتجإ يكوكلإ
ةيد÷إ ةلسصإوÃ بلاطو
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رخبتت رصضخلأ عافد ةرخصص مصض يف لوبرفيل مÓحأأ

ناصسملت دأدوفيطصس قافو ةنيطنصسق بابصش

›إر ميظنت وحن
‐ ايÒ÷أإ» دإر

علطم «شسيإر وكيإإ
لبقŸإ ربوتكأإ

تاصضايرلل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ
ةيكيناكيŸأ

شسيتيب عم هدقع ديدجتل هجتي يدنام
مداـــقلإ لــيرفأإ عـــلطم

 مويلأ ةليلم Úعو جÈلأ اتحنم نوملصستيصس نوبعÓلأ

تانامسض ىقلتت «دإدولإ» ةرإدإإ
ةيئلولإ تاطلسسلإ نم

هتبيتك زيهŒ لسصإوي يدمح
«ةيرسصنلإ» ةمقل


