
قيرح ىلع ةرطيسسلإ
يسساحب زاغلل خسضلإ ةطحم
«رئاسسخ ةيأإ» نود لمرلإ

انجسس تإوــنسس7 سساــمتلإ
سشيطإرخ أابخ برتغم دسض

50صصةرايسس ةــــلجع لــــخإد
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ةليوط اهرهوج ‘ ةيلمعلأ نأأ ¤إأ راسشأأ
ةرباثŸأو Èسصلأ بلطتتو ةبعسصو ةدقعمو

ةيداعلأ ةرودلأ عامتجأ يف هتكراسشم لÓخ
برعلأ ةحسصلأ ءأرزو صسلجمل55

APL يبتتكم نم ةيلام تاقيبسست ل
عيبلأ دوقع مأربإأ لبق نييراقعلأ نيقرملل

ةبردملأ «كأرطانوسس» تأدحول مكحملأو عيرسسلأ لخدتلأ لسضفب

هزاجنإإ مت ام ةنايسصل إذكو ةيتحتلإ ىنبلإ زاجنإل ةمزÓلإ تإرامثتسسلإو ليومتلإ دسشح :يرسصان لامك

001 اهردق ةذفان ةيلام ةمأرغ عيقوت صسامتلأ
مهتملأ قح يف رانيد فلأأ

ةينوناق ريغ ةقيرطب رئأزجلأ ىلإأ اهلاخدإأ فدهب

50صص

ة˘ح̆سصلأ ر˘يزو د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع د˘˘كأأ
ن˘˘ما˘̆سضت ،تا˘˘ي˘˘ف˘̆سشت˘˘̆سسم˘˘˘لأ حÓ˘˘̆سصإأو نا˘˘˘ك˘˘̆سسلأو
بعسشلأ ءانبأأ عم ،ابعسشو ةموكح لماكلأ رئأزجلأ
تاجايتحلأ ريفوت ىلع لمع˘لأو ي˘ن˘ي˘ط̆سسل˘ف˘لأ
ينيطسسل˘ف˘لأ ي˘ح̆سصلأ عا˘ط˘ق˘لأ م˘عد˘ب ة˘ي˘ح̆سصلأ

امعد مدقتسس رئأزجلأ ّنأأ افسشاك ،لجاع لكسشب
.ةقيقسشلأ نيطسسلفل ايدام

«ناكرألإ ةلمتكم برح ةÁرج Úطسسلف ‘ ىرجي ام»
30 صص:دكؤويو ،ةيسضقلأ نأاسشب رئأز÷أ هانبتت يذلأ دحوŸأ فقوŸأ زÈي ةمألأ صسل‹

رئإزجلإ :ديزوب نب
ايدام امعد مدقتسس
ةقيقسشلإ نيطسسلفل

ةينكسسلإ عيراسشملإ هذه
اــهعيزوت عـــــمزـــــملإ
 لــــخإدلإ رــــــــهسشلإ

قافتإ ذيفنت :موداقوب
›ام ‘ ة◊اسصŸإو ملسسلإ
ليجعتلإ نم إديزم جاتحي

30صص

30صص

عيرلأ داسصتقأ كيكفتل اماه أروحمو ةيقيرفإلأ قأوسسألأ جولول عورسشم زربأأ ربتعي

ةروث» دعب تÒغت نآلأ رومألأ نأأ تدكأأ
:عمŒ ةيسسايسسلأ بأزحألأ ،«ةماسستبلأ

ةلبقŸإ تايعيرسشتلإ
تاسسسسؤوم ءانبل ةوطخ

ةيبعسش ةيعرسش اهل
30صص

50صص

عـــلتبي ءإرــحسصلل رـــباعلإ قـــــيرطلإ
طفنلإ «رسصع» يهنيل رانيد رايلم003

40صص

طيطختلإو رييسستلل دهعمب راطإإ
ةـــلاسسر ببسسب ةـــلإدعلإ ماــمأإ

ةـــــيلاملإ رــيزو ىــلإإ اـههجو

40صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةعونمم ةحابسسلإ

ببشسب ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ةرتفلا لÓخ قرغ ثداوح ةدع ليجشست
عنم ،ةدكيكشس ةي’و يلاو ررق ،ةريخأ’ا
ةفشصب ئطاوششلا ىوتشسم ىلع ةحابشسلا

يمشسرلا حاتتف’ا نيح ىلإا كلذو ،ةتقؤوم
اقفوو ،1202 ةنشسل فايطشص’ا مشسومل
«ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصل˘˘˘ل
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ئ˘طاو˘ششلا نإا˘ف ،«كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا
ةميطف فاك ئطاشش نم لك يه رارقلاب
 .يشسرملا ةيدلب ئطاوشش ،زوزع نب ةيدلب

«1202 دعر»

نيرمتلا لÓخ ينطو˘لا صشي˘ج˘لا مد˘خ˘ت˘شسا
ةموظنم ،«1202 دعر» ،ريخأ’ا يكيتكتلا
«1صسإا‐ريشستناب» ة˘ي˘ع˘فد˘م˘لاو خ˘يراو˘شصلا

تابابد˘ل˘ل ةدا˘شضم˘لا خ˘يراو˘شصلا ة˘م˘ظ˘نأاو
.ةيرئازجلا «مإا هيإا‐تينروك»
ىلإا ،ةيشسورلا كينتوبشس ةلاكو تراششأاو
ةيركشسع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ةروا˘ن˘م˘لا
،ينطولا يبعششلا ينطولا صشيجلل ةيناثلا
ماظن تابيردتلا يف كراشش دقو ،نارهوب
عا˘˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘م˘˘˘لاو خ˘˘˘يراو˘˘˘شصلا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘نأاو «1صسإا‐ريشستناب«يوجلا
عفدلا ةيتاذ تابابدلل ةداشضملا خيراوشصلا
ل˘كي˘ه ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا «مإا ه˘يإا‐تي˘نرو˘ك»
‐يك يب يف ةيشسورلا ةعردملا ةبكرملا

.عنشصلا ةيشسور «مإا‐رغيت»631332

سسأإر ىلع يرئإزج
ةيدنك ةعماج

اديمع ،يبابد دارم يرئازجلا ثحابلا نييعت مت
بوشساحلا مولعو ةشسدنهلل يدوك انيج ةيلكل
.ادنك ي˘ف لا˘ير˘ت˘نو˘م˘ب ا˘يدرو˘كنو˘ك ة˘ع˘ما˘ج˘ب
ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ار˘خؤو˘˘م ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأاو
نم اًرابتعا هماهم ملشستيشس يبابد نأا ،يمشسرلا

صسمخ ةدمل هتدهع مودتشسو ،لبقملا ناوج1
ديمعلا بشصنم ل˘غ˘ششي نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب .تاو˘ن˘شس
.0202 يام ذنم تقؤوملا

ةيبعسش رثكألإ

ةيعيرششتلا تاباختن’ا يحششرتم دحأا لوقي
ي˘ت˘لا صسا˘ن˘ل˘لو ه˘ي˘بر˘ق˘م˘ل نار˘هو ة˘ي’و ن˘م
يف زوفلاب نيقي ىلع هنإا ،هرابخأا علطتشست
صسل˘ج˘م˘لا ي˘˘ف هد˘˘ع˘˘ق˘˘م نأاو ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
يعدي حششرملا ،زوجحم ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
ي˘ح˘ششر˘ت˘م ل˘ك ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘شش ر˘˘ث˘˘كأ’ا ه˘˘نأا
اذه دمتشسي نيأا نمف ،ةمداقلا تايعيرششتلا
هنكمي Óع˘ف ل˘هو ة˘ق˘ث˘لا هذ˘ه ل˘ك ح˘ششر˘م˘لا
قلعتي رمأ’ا نأا مأا ؟ناملربلا ىلإا لوشصولا
.؟ققحتت ’ دق مÓحأاب

qarsana@essalamonline.com
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بولطم لدعلإ ريزو
ةي˘بر˘غ ة˘ي’و جا˘ت˘ح˘ت
ىوا˘˘˘˘˘كششل ا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ط
نيل˘ما˘ع˘ت˘مو ن˘ي˘ف˘ظو˘م
ريزو مودق ،نييداشصتقا
يتامغز مشساقلب لدعلا
ةن˘ج˘ل ه˘ع˘مو ا˘ي˘شصخ˘شش
صضع˘ب بشسح ،ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
مجح ببشسب نيطششانلا
اهتفرع يتلا تازواجتلا
ام تاونشس يف ةي’ولا
يتلاو ،9102 ماع لبق
نأا˘ششب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ر˘خأا˘˘ت
بب˘شسب ا˘م˘˘بر ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
نع ىواكششلا ثدحتتو ،ىرخأا بابشسأ’ امبر وأا يئاشضقلا زاهجلا رارقتشسا مدعو ةاشضقلا بقاعت

.قباشسلا يف ةبوهنملا ةيراقعلا بويجلاو راقعلاب اشساشسأا ةقلعتملا تازواجتلا مجح

دئإوف موق دنع موق بئاسصم
«وراغ˘ي˘فو˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذ
نأا ،ا˘ه˘ل ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا

ر˘˘ي˘˘˘غ ما˘˘˘ف˘˘˘شسكوأا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
تاحاقل˘لا نإا تلا˘ق ة˘ي˘مو˘كح˘لا

91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘شض
ىل˘ع صصا˘خ˘ششأا9ـل تح˘م˘˘شس
او˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شصي نأا˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘قأ’ا

م˘˘ه˘˘تور˘˘ث نإاو ،تار˘˘يدرا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
رقفأا حيقلتب حمشستشس ةيمكارتلا
ةيمكارتلا ةورثلا ردقتو .نادلبلا
نيروكذملا9ـلا تاريدرايلملل
.ر’ود رايلم3.91 ـب

بوعرملإ «ريملإ»
قباشس ةيدلب صسيئر رطشضا
ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ىد˘˘حإا ي˘˘ف
هتيب ن˘م رار˘ف˘ل˘ل ،طاو˘غأ’ا

ةأا˘˘˘˘طو تح˘˘˘˘ت ما˘˘˘˘يأا ةد˘˘˘˘˘ع
يبر˘م ة˘ب˘لا˘ط˘مو د˘يد˘ه˘ت˘لا

˘مو˘ح˘˘لو ي˘˘ششاو˘˘م درو˘˘مو
اذ˘ه د˘قا˘ع˘ت ثي˘ح ،ه˘لاو˘مأا˘ب
ديروتل ةيدل˘ب˘لا ع˘م ر˘ي˘خأ’ا

’ يششاوملا نم صسأار001
،تب˘˘هذ ن˘˘يأا د˘˘˘حأا فر˘˘˘ع˘˘˘ي
ةطرو يف صشي˘ع˘ي «ر˘ي˘م˘لا»
.تاونشس ذنم ةيقيقح

«اتاب اعنم عنمي»
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘˘˘م
ي˘ف ن˘˘كم˘˘م˘˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘ظ
ري˘جأا˘ت ي˘لا˘ح˘لا
ل˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘شش وأا
نكشسلا
يعامتج’ا
ن˘م يرا˘ج˘˘يإ’ا
صصخ˘ششلا ل˘ب˘ق
ديفتشسملا ر˘ي˘غ
د˘˘˘˘قو ،ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةرازو تق˘˘ل˘˘غأا
نكشسلا

نارمعلاو
ل˘كششب با˘˘ب˘˘لا
يأا مامأا يعطق
ةيقرتلا تايريدم تحشضوأاو ،اهنم نيديفتشسملا لبق نم «لايشسوشسلا» تانكشس ريجأاتل ةيناكمإا

«اتاب اعنم عنمي» هنا لوقلاب يراجيإا يعامتجا نكشس ريجأات ةينوناق  مدع يراقعلا رييشستلاو
.يراجيإ’ا يمومعلا نكشسلا ءارك
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watan@essalamonline.com

ةملك ي˘ف مودا˘قو˘ب ح˘شضوأا
عام˘ت˘جÓ˘ل ه˘شسؤور˘ت لÓ˘خ ه˘ل
م˘˘ل˘˘شسلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘ل يرازو˘˘˘لا

يذ˘˘˘لا ،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا ن˘˘˘مأ’او
تارو˘˘ط˘˘˘ت ثح˘˘˘ب˘˘˘ل صصشصخ
،يلام ةيروهمج يف عشضولا
ر˘˘ه˘˘ششلا اذ˘˘˘ه لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نأا
قا˘ف˘ت’ ة˘شسدا˘شسلا ىر˘كذ˘لا˘˘ب
،يلام يف ةحلاشصملاو ملشسلا
،رئازجلا راشسم ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا
مييقتل ةددجتم ةشصرف لكششي
يف نآ’ا ىتح زرحملا مدقتلا

ةددعتملا تايدحتلا ة˘ج˘لا˘ع˘م
درطتشساو .دÓبلا هجاوت يتلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا» Ó˘˘ئا˘˘ق مودا˘˘قو˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لاو م˘˘ل˘˘شسلا
ي˘ه ي˘لا˘م ي˘ف ا˘ع˘م ا˘ه˘م˘عد˘ن

نو˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
حمطن امنيب ،نييلاملا حلاشصل

ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج
عرشسأا يف ةيباجيإاو ةشسوملم

عشضن نأا انيلع ،نكمم تقو
ةيلمعلا هذه نأا انرابتعا يف
ةدقعمو ةليو˘ط ا˘هر˘هو˘ج ي˘ف
ر˘ب˘شصلا بل˘ط˘ت˘˘تو ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصو
.«ةرباثملاو

عيمج ى˘ن˘ثأا ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘بو
دو˘ه˘ج ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘ف˘˘شصب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘طا˘شسو˘ل˘ل ةد˘˘ئار˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ة˘˘شسي˘˘ئرو
نيد˘ي˘ششم ،قا˘ف˘ت’ا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
ل˘م˘ح˘ل ة˘ي˘مار˘لا ا˘ه˘تاردا˘ب˘م˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘طأ’ا
ءا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘لا

يف ةنمشضت˘م˘لا م˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب
يف ةعقوملا قيرطلا ةطراخ
˘ما˘ع˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد ر˘˘ه˘˘شش
.مرشصنملا

ةرباثŸأو Èسصلأ بلطتتو ةبعسصو ةدقعمو ةليوط اهرهوج ‘ ةيلمعلأ نأأ ¤إأ راسشأأ

ليجعتلإ نم إديزم جاتحي ›ام ‘ ة◊اسصŸإو ملسسلإ قافتإ ذيفنت :موداقوب

ر.نوراه

نع قثبنملأ ،يلام يف ةحلاسصملأو ملسسلأ قافتأ ذيفنت نإأ ،ةيجراخلأ نوؤوسشلأ ريزو موداقوب يربسص لاق
.ليجعتلأ نم ديزم ىلإأ جاتحي ،أرخؤوم ايفاسضإأ امخز بسستكأ يذلأ ،رئأزجلأ راسسم

عامتجأ يف هتكراسشم لÓخ
سسلجمل55 ةيداعلأ ةرودلأ

برعلأ ةحسصلأ ءأرزو

رئإزجلإ :ديزوب نب
ايدام امعد مدقتسس
ةقيقسشلإ نيطسسلفل
نب نامحرلأ دبع دكأأ
ةحسصلأ ريزو ديزوب
حÓسصإأو ناكسسلأو
نماسضت ،تايفسشتسسملأ
ةموكح لماكلأ رئأزجلأ

بعسشلأ ءانبأأ عم ،ابعسشو
ىلع لمعلأو ينيطسسلفلأ

تاجايتحلأ ريفوت
عاطقلأ معدب ةيحسصلأ
لكسشب ينيطسسلفلأ يحسصلأ

رئأزجلأ ّنأأ افسشاك ،لجاع
ايدام امعد مدقتسس
.ةقيقسشلأ نيطسسلفل
ربع ،ديزوب نب زربأأو
،يئرملأ رسضاحتلأ ةينقت
ةيداعلأ ةرودلأ عامتجأ يف
ةحسصلأ ءأرزو سسلجمل55
ةيروهمجلأ ةسسائرب ،برعلأ
ددع ةسشقانمل ،ةيسسنوتلأ

اهردسصتت ،اياسضقلأ نم
اهتسضرف يتلأ ءابعألأ

ىلع انوروك ةحئاج
ةيبرعلأ ةحسصلأ ةموظنملأ

يناسسنإلأ معدلأ ميدقتو
نيينيطسسلفلل يحسصلأو

يذلأ ريخألأ نأودعلأ ءأرج
لÓتحلأ تأوق هتنسش
يسضأرألأ ىلع يليئأرسسإلأ
،ةلتحملأ ةينيطسسلفلأ

،لماكلأ رئأزجلأ نماسضت
ءانبأأ عم ،ابعسشو ةموكح

لمعلأو ينيطسسلفلأ بعسشلأ
تاجايتحلأ ريفوت ىلع

عاطقلأ معدب ةيحسصلأ
لكسشب ينيطسسلفلأ يحسصلأ

ّنأأ حّرسص امك ،لجاع
ايدام امعد مدقتسس رئأزجلأ
.ةقيقسشلأ نيطسسلفل

ط.ةراسس

:دكؤويو ،ةيسضقلأ نأاسشب رئأز÷أ هانبتت يذلأ دحوŸأ فقوŸأ زÈي ةمألأ سسل‹

«ناكرألإ ةلمتكم برح ةÁرج Úطسسلف ‘ ىرجي ام»
ا˘˘م نأا ة˘˘مأ’ا صسل˘˘ج˘˘˘م د˘˘˘كأا

ةلتحملا نيط˘شسل˘ف ي˘ف ير˘ج˘ي
،ناكرأ’ا ةلمتكم برح ةميرج
ةعباتم يأ’ عشضخت ’ اهنأا ريغ
بب˘شسب ة˘ه˘جاو˘م وأا با˘˘ق˘˘ع وأا
،ة˘ي˘قاد˘شصم˘لا ناز˘ي˘˘م لÓ˘˘ت˘˘خا
ة˘ع˘جار˘م ةرور˘شض ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد
،تاشسايشسلاو فقاوملل ةلماشش
يعاشسملل ةدا˘ج م˘ي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عإاو
،طغشضلا تايلآاو تافلا˘ح˘ت˘لاو
ةيشسامولبدلا تايلآا لÓغتشساو
ةمكحو ل˘قأا ة˘ي˘نا˘نأا˘ب ة˘حا˘ت˘م˘لا
ةيشضق رابتعا لÓخ نم ،ربكأا
’ ةينطو ةح˘ل˘شصم ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
نوكت ،تاباشسح يأ’ عشضخت

تاطاششن يف رارمتشساب ةرشضاح
ةيناملربلا تائيهلاو تايعمجلا
ّثح امك ،ةيلود˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا

تا˘فÓ˘خ˘لا ن˘ع ع˘فر˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
ىلإاو ،ةقلاعلا ةددعتملاو ةينيبلا

،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ف˘˘شصلا ةد˘˘حو
عم رئازجلا ةبرجت ىلإا اريششم

ةديجملا اهترو˘ثو را˘م˘ع˘ت˘شس’ا
فشصلا ةدحوب ترشصتنا يتلا

.تايحشضتلاو
لÓ˘خ ،ة˘مأ’ا صسل˘˘ج˘˘م دد˘˘ج

تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘ششم
ةنجلل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ،ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف نوؤو˘˘شش

ءاشضعأ’ا لودلا صسلاجم داحت’
،يمÓشسإ’ا نواعتلا ةمظنم يف
ةيناريإ’ا ةمشصاعلا اه˘ت˘ن˘شضت˘حا

تباثلا رئازجلا فقوم ،نارهط
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘ت خ˘˘˘شسار˘˘˘لاو
فقوملا نأا ثيح ،ةينيطشسلفلا
رئازج˘لا ها˘ن˘ب˘ت˘ت يذ˘لا د˘حو˘م˘لا
،ةموكحو ًاناملربو ًابعششو ةلود
تحت ريغتي ’ مئاد ماجشسنا يف
ناود˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ،فر˘˘˘ظ يأا

ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تاءاد˘ت˘ع’او
د˘شض ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
لتحملا ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

.تاشسدقملا دشضو
ة˘˘مأ’ا صسل˘˘ج˘˘م زر˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

هانبتت يذ˘لا د˘حو˘م˘لا ف˘قو˘م˘لا
ًاناملربو ًابع˘ششو ة˘لود ر˘ئاز˘ج˘لا

’ مئاد ماجشسنا يف ،ةموكحو
انيد˘م ،فر˘ظ يأا تح˘ت ر˘ي˘غ˘ت˘ي
ي˘ت˘لا تاءاد˘˘ت˘˘ع’او ناود˘˘ع˘˘لا
يليئارشسإ’ا لÓتح’ا اهب موقي

ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ششلا د˘˘شض
،تا˘شسد˘ق˘م˘لا د˘شضو ل˘ت˘ح˘م˘˘لا

ةيعر˘ششل˘ل خرا˘شصلا ه˘كا˘ه˘ت˘ناو
ة˘ي˘شضق˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘˘لود˘˘لا
ل˘كو ة˘لدا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
يه ملاعلا يف رامعتشسا ةيشضق
صسا˘˘ي˘˘ق˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ناز˘˘ي˘˘م˘˘˘لا

يف يلودلا عمتجملا ةيقادشصم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ح˘ن ل˘ي˘ب˘ن˘لا ه˘ي˘ع˘شس
ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا فاد˘˘هأا

نمأ’ا زيزعتو مÓشسلا ديشسجتو
ةوقو ةلادعلاو ةيعرششلا معدو
با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘كمو نو˘نا˘˘ق˘˘لا

.اهعاونأا لكب ةميرجلاو
خ.ةميسسن

نيينعملأ تافلم لابقتسسأ يف عرسشت تاباختنÓل ةلقتسسملأ ةطلسسلل ةيئلولأ تايبودنملأ

بابسشلإ نيحسشرتملل ةيباختنلإ ةلمحلإ ليومتل ةعاسس84
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘مأا

ة’و ،ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ةدعاشسملا حنمب ةيروه˘م˘ج˘لا
رارحأ’ا نيحششرتملل ةررقملا
نم ةعا˘شس84 نو˘شضغ ي˘˘ف
،ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م مÓ˘ت˘شسا

ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘ب تدا˘فأا ا˘م˘ب˘˘شسح
.ة’ولل ةهجوم

مقر ةميلعتلا صصن بشسحو
فر˘ط ن˘م ة˘ع˘قو˘م˘لا2605
02 موي ةخرؤوم ماعلا نيمأ’ا

حنم نيعتي هنإاف ،1202 يام
03 ـب ةردقم ةيلام ةدعاشسم
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
مئاوقلا نمشض ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا
ةنشس04 نم لقأ’ا ةلقتشسملا
نم ةعا˘شس84 نو˘شضغ ي˘˘ف
لثمتتو.تا˘ف˘ل˘م˘لا ي˘ق˘ل˘ت
ىلع اهعاديإا بجاولا تافلملا

ةيئ’ولا تايبودنملا ىوتشسم
ةلقتشسملا ةينطو˘لا ة˘ط˘ل˘شسل˘ل
بل˘˘ط ي˘˘ف ،تا˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
نم ررحم يئ’و˘لا ق˘شسن˘م˘ل˘ل

ةخشسن ،يلاملا نيمأ’ا فرط
ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم
با˘شسح˘لا م˘قرو ،ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
صصا˘خ˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا
.ةيباختن’ا ةلمحلاب

ىلإا فلملا اذه ملشسي امك
يذلا ةي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ر˘يد˘م
تادعاشسملا حنم هيلع نيعتي
ةعاشس84 فرظ يف ةيلاملا

.نيينعملا تافلم ه˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘م
تا˘ي˘بود˘ن˘˘م˘˘لا تعر˘˘شش د˘˘قو
ةين˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
يف تاباخ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
نيينع˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
م˘ه˘تÓ˘م˘ح˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا م˘˘عد˘˘ب

حتف نأا دعب كلذو ،ةيباختن’ا
م˘ئاو˘ق˘ل˘ل ي˘لا˘م˘لا لوؤو˘شسم˘˘لا
ةيكنب تابا˘شسح˘ل ح˘ششر˘ت˘م˘لا
تابه˘لاو تا˘عر˘ب˘ت˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل
ةلمح˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.ةيباختن’ا

تطعأا ،قايشسلا تاذ يفو
كونبل˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
عيرشستو ليهشستل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ي˘كن˘ب با˘شسح ح˘ت˘ف ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصل
اقفو ةيعيرششتلا تاباخ˘ت˘نÓ˘ل

12‐10 م˘˘قر ر˘˘مأ’ا ما˘˘˘كحأ’
1202 يام01 يف خرؤوملا
قلعت˘م˘لا يو˘شضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
.يباختن’ا ماظنلاب

ـه.دأوج

سسنوتو اينابسسإأ ،ايكرت ،اسسنرف ىلإأو نم ةيعوبسسأأ تÓحر6

حتفلإ ليسصافت فسشكت ىلوألإ ةرإزولإ
ةيوجلإ دودحلل يئزجلإ

ةروث» دعب تÒغت نآلأ رومألأ نأأ تدكأأ
:عمŒ ةيسسايسسلأ بأزحألأ ،«ةماسستبلأ

تاسسسسؤوم ءانبل ةوطخ ةلبقŸإ تايعيرسشتلإ
ةيبعسش ةيعرسش اهل

ةيوجلا طوطخ˘لا م˘ظ˘ن˘ت˘شس
لوأا ن˘م ءاد˘ت˘با ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيعوبشسأا تÓحر تشس ،ناوج
،ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ،ا˘˘شسنر˘˘ف ى˘˘لإاو ن˘˘م
رارقلا بقع،صسنوتو ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا
ي˘ئز˘ج˘لا ح˘ت˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
.ةيوجلا دودحلل

ريزولا حلاشصمل نايب دافأاو
ثÓث نامشض متيشس هنأا ،لوأ’ا

ىلإاو نم ة˘ي˘عو˘ب˘شسأا تÓ˘حر
ة˘˘كر˘˘شش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
،ةيرئازجلا ةيوجلا طو˘ط˘خ˘لا
ى˘لاو ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘حر لد˘ع˘˘م˘˘ب
ى˘˘لاو ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘حرو صسيرا˘˘˘ب
ىلاو نم ةلحر اذكو ايليشسرم
،(لوبن˘ط˘شسا) ا˘ي˘كر˘ت ن˘م ل˘ك
صسنوتو (ةنو˘ل˘ششر˘ب) ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا
بشسح ،(ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا صسنو˘˘ت)
ةلحر˘م ي˘ف صصخر˘يو .نا˘ي˘ب˘لا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تارا˘˘ط˘˘م˘˘ل ،ى˘˘لوأا
ةنيطنشسقو نارهوو ةمشصاعلا

نيرفاشسملا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب ط˘ق˘ف
نيرداغم˘لا وأا لو˘شصو˘لا د˘ن˘ع
متو .ةددحملا تاهجولا وحن
نم صسمأا ،تارارقلا هذه ذاختا
زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا لبق
ع˘م تاروا˘ششم˘لا بق˘ع ،دار˘ج
روطت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا

ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
اذ˘هو ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلاو
صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.نايبلا بشسح ،نوبت

طور˘˘شش صصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘شسمـلا بو˘˘˘˘˘˘كر
،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ه˘جو˘˘ت˘˘مـلا
ر˘˘فا˘˘شسمـلا نو˘˘كي نأا بج˘˘˘ي»
رابتخ’ ةيبلشس ةجيتنل Óماح
RCP-TRىلإا هخيرات دوعي

خيرات لبق ةعاشس63 نم لقأا
.نايبلا بشسح ،«رفشسلا

خ.ةميسسن

ةيشسايشس بازحأا ولثمم عمجأا
ةلبق˘م˘لا تا˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا نأا ،صسمأا
ةدارإ’ا ل˘ث˘م˘ي ا˘نا˘م˘لر˘ب زر˘ف˘ت˘˘شس
ءانبل روشصتلا مجرتيو ةيبعششلا
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ىلعأا اهت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘نا˘م˘شضلا
صسفانتلا ءاوجأاو دÓبلا يف ةطلشس
ع˘ب˘ط˘ي يذ˘˘لا را˘˘كفأ’ا عار˘˘شصو
ى˘لوأا ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘˘لا
.اهمايأا

قازر˘لا د˘ب˘ع لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تو˘˘شص بز˘˘ح ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م م˘˘˘ششاو
ةيشسايشسلا تايطعملا نإا ،بعششلا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
نو˘˘نا˘˘˘ق رود˘˘˘شصو رو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
يشسايشسلا راشسملاو تابا˘خ˘ت˘ن’ا
مكح ماظن لاوز دعب قلطنا يذلا
تعفد ،ةديدج رئازج مايقو دشساف
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ى˘˘لإا بز˘˘ح˘˘لا
لظ يف ةلب˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا
تانامشضلاو ةيشسا˘ي˘شسلا ة˘ب˘غر˘لا
يت˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا  ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا

تاشسشسؤوم ءان˘ب˘ل ءاو˘جأ’ا تأا˘ّي˘ه
نطاوملا هشسمل ام وهو ةيقيقح
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘˘م
بابششلا ةئف كارششإاو ةفشصانملاو
هنأا افيشضم ،ةيشسايشسلا ةايحلا يف
ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ما˘˘يأا د˘˘ع˘˘ب
عار˘˘شص ظ˘˘حÓ˘˘ن ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
يراو˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو را˘˘˘كفأ’ا

دششحل ةيشسيشسحتلا تÓ˘م˘ح˘لاو
تاو˘شصأا ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا
توشص بزح نأا ادكؤوم ،نيبخانلا
ازيممو ايرث اجمانرب مدق بعششلا

ر˘شصن˘ع˘لا ى˘ل˘ع ن˘هار˘ي ا˘ئ˘ير˘˘جو
يف د˘ي˘شسج˘ت˘ل˘ل ل˘با˘قو ير˘ششب˘لا
ةي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘حا˘ن˘م ى˘ت˘شش
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلاو
.نينطاوملل

بزح لثمم بيرع نيمأا امأا
ه˘بز˘ح نإا لا˘ق يذ˘لا د˘يد˘ج ل˘ي˘ج
ةيباختن’ا تاقاقح˘ت˘شس’ا ع˘طا˘ق
ف˘˘˘شصو˘˘˘ي نا˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسلا
ماظنلل يلا˘كيدار˘لا صضرا˘ع˘م˘لا˘ب
نآ’ا رو˘˘مأ’ا نأا ىر˘˘ي ،ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
«ةماشستب’ا ةرو˘ث» د˘ع˘ب تر˘ي˘غ˘ت
كار˘ح˘لا بلا˘ط˘˘م ة˘˘م˘˘جر˘˘ت م˘˘تو

،ةيشساي˘شس تا˘ي˘لآا ر˘ب˘ع ي˘ب˘ع˘ششلا
ه˘بز˘ح بلا˘˘ط˘˘م نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ءار˘˘جإاو رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
ايلاح دشسجتت ةيناملرب تاباختنا

يف طارخن’ا يعيبطلا نم ناكو
نأا افيشضم ،ةيشسا˘ي˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ءار˘˘˘جإ’ ة˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ةدارإ’ا
ةدارإ’ا صسكع˘˘˘ت تا˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
مره ىلعأا ىدل ةرفوتم ةيبعششلا
ع˘˘˘˘شضو م˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسل˘˘˘˘˘ل
هجوتلا ةمجرتل تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م˘لا
يذلا ‐بيرع لوقي ‐ يبعششلا
ملقأاتلا ىلإا ةيشسايشسلا ةقبطلا اعد
ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ع˘قاو ع˘م
،يلابلا باط˘خ˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’او
تا˘ي˘ع˘ير˘˘ششت˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ىلع صضقت مل نإاو ىتح ةلبقملا

يهف نييرئازجلا لكاششم عيمج
اهل تاشسشسؤوم ءانب وحن ةوطخ
خباشش تاحرف امأا .ةيبعشش ةيعرشش
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
يدنرأ’ا نإا لا˘ق˘ف ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
د˘ه˘ششم˘لا ر˘ي˘غ˘ت ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت
نأا افيشضم رئازجلا يف يشسايشسلا
يدنرأ’ا مد˘خ ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا
هررحو بازحأ’ا ةيقب نم رثكأا

ة˘ف˘شص ه˘ن˘ع عز˘نو ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘م
صسداشسلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا نأاو ة’او˘م˘لا

ةدعاقلاو نيلشضانملا ةدارإا صسرك
قباشسلا يف ثدحي ناك ام صسكع
نم ناك اديدج اماع انيمأا زرفأاو
ةدا˘ي˘ق˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘ششأا
حت˘ف بز˘ح˘لا نإا لا˘قو ،ة˘ق˘با˘شسلا
مدقو يرئازجلا عمتجملل هباوبأا

ةلبقملا تايعيرششتلل ني˘ح˘ششر˘م
بابششلا مهيف امب هيلإا نومتني ’
ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لاو
يدنرأ’ا نأا ادكؤوم ،تايوتشسملا
يذ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ع˘˘م ى˘˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ي
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر ه˘˘شسر˘˘كي
ى˘˘لوأ’ا ه˘˘ت˘˘ن˘˘ب˘˘ل تنا˘˘ك يذ˘˘˘لاو
نو˘˘نا˘˘قو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
لاجملا حشسف يذلا تاباختن’ا
ةفشصانملا أادبم صسركو بابششلل
.ةأارملاو لجرلا نيب

م.دنه
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نيقرمللAPL يبتتكم نم ةيلام تاقيبضست ل
عيبلإ دوقع مإربإإ لبق نييراقعلإ

اهعيزوت عمزملإ ةينكسسلإ عيراسشملإ هذه
 لخإدلإ رهسشلإ

لظلإ قطانمو ءإرحضصلاب ةضصاخ

نم عون يأإ عم حماسستلإ مدعب بلاطم
ةيرئإز÷إ ةأإرŸإ فدهتسسي ىذألإ

ن˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلا ةرازو تطا˘˘˘˘˘˘˘˘مأا
نع ماثللا ،ةنيدملاو نارمعلاو
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘˘لا صضع˘˘ب
ي˘ف وأا ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘شس
ع˘مز˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ند˘˘م˘˘لا
ي˘شساد˘˘شسلا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه˘˘ل يرا˘˘ج˘˘لا
رهشش عم ةنمازتملاو نيبتتكملا

عشضو نع تفششك امك ،ناوج
ميعدت اهنأاشش نم قيرط ةطراخ
ةد˘يد˘ج˘لا ند˘م˘لا˘ب را˘م˘ث˘ت˘شس’ا
،نا˘ن˘يو˘ب ،ه˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس)
.(دوعشسم يشساحو لوزغوب

قرا˘˘˘˘ط د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م بشسحو
ر˘يزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب
،ةن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ت
«05+05» ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا

يرا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘كشسم
نيع ةي’و ناينب نيع ةيدلبب
ةرازولا تفششك ثيح ،ىلفدلا
ةديج ةريتوب ريشست لاغششأ’ا نأا

عورششملا م˘ي˘ل˘شست˘ب ح˘م˘شسي ا˘م
.ةددحملا لاجآ’ا يف

م˘ي˘ل˘شست˘ل ةرازو˘لا ر˘˘شضح˘˘تو
ع˘ي˘˘ب ن˘˘كشس011 عور˘˘˘˘˘ششم
،راردأا ة˘ي’و˘ب لد˘ع را˘ج˘يإ’ا˘˘ب

عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن د˘ق˘ع˘نا ثي˘˘ح
هر˘˘شضح ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ن˘˘م تارا˘˘طإا

اذ˘˘كو يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لاو
ةشسدن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
راردأا ةي’ول ءانبلاو ةيرامعملا
ت’وا˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
عور˘ششم˘لا زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ىدم ىلع فوقولا دشصق اذهو
اذ˘كو زا˘ج˘نإ’ا لا˘˘غ˘˘ششأا مد˘˘ق˘˘ت
ميلشست ةي˘غ˘ب دو˘ه˘ج˘لا ق˘ي˘شسن˘ت
.ةددحملا لاجآ’ا يف عورششملا

اذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘تو ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
لشصاوتت ةياشصولا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ةيشسيئرلا ةانقلاب طبرلا لاغششأا
ها˘ي˘˘م˘˘لاو ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصل˘˘ل
ع˘قو˘م˘˘ب بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا

عيبلا ةغيشصب انكشسم053.1
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب «لد˘˘ع» را˘˘ج˘˘˘يإ’ا˘˘˘ب
فارششإا تحت اذهو ليعامشساوب

ةشسدن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘ي’و˘ل ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
.ةزابيت

تد˘شسأا ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
صضع˘˘ب˘˘ب ن˘˘كشسلا تا˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
يشضق˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،تا˘ي’و˘لا
نم نييراقعلا ني˘قر˘م˘لا ع˘ن˘م˘ب
تاقيب˘شست يأا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘م
لبق معدملا يوقرتلا نكشسلا
هتهج نمو ،عيبلا دوقع ماربإا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘شصلا دد˘˘˘شش
لوؤو˘شسم˘لا ه˘نأا ى˘ل˘ع ن˘˘كشسل˘˘ل

ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘لا ل˘يو˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع
ةبقارمب ةيلمع قفو ن˘ي˘قر˘م˘ل˘ل
اذ˘˘هو لا˘˘غ˘˘ششأ’ا مد˘˘ق˘˘ت ىد˘˘˘م
.بتتكملا قحل انامشض

،تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تدا˘˘˘فأاو
نييراقعلا نيقرمل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
يف نيلجشسم˘لاو ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
ن˘ي˘قر˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا لود˘˘ج˘˘لا
ةينكشسلا جماربلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
مدع ،رحلا يوقرتلا ةغيشص يف
باتتكا وأا قيبشست يأا مÓتشسا

لا˘شصت’ا وأا تاد˘ن˘˘شس لو˘˘ب˘˘قو
يف قيقحتلا لبق نيب˘ت˘ت˘كم˘لا˘ب
نكشسلل ةينطولا ةيقاطبلا راطإا

ةدا˘ف˘ت˘˘شس’ا تارر˘˘ق˘˘م داد˘˘عإاو
ىل˘ع ع˘ي˘ب˘لا دو˘ق˘ع مار˘بإا اذ˘كو
خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق وأا م˘˘ي˘˘ما˘˘شصت˘˘˘لا
تد˘عو˘تو .ن˘يد˘لا قا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسا

ن˘ي˘قر˘م˘لا ن˘كشسلا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
ى˘لإا صضر˘ع˘ت˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
اهيلع صصوشصنم˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ة˘لا˘ح ي˘˘ف17 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةيلام تاقيبشست ىلع مهلوشصح
ى˘˘ت˘˘ح وأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘م
تءا˘˘˘˘˘جو .م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘˘شصت’ا
ن˘كشسلا تا˘ير˘يد˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
مايق د˘كؤو˘ت ر˘يرا˘ق˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
بل˘ط˘ب ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لا ن˘ي˘قر˘˘م˘˘لا
نم نيديفتشسملا نم تاقيبشست
˘مار˘بإا ل˘ب˘ق م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘˘لا

.عيبلا دوقع
ـه.دإوج

نيمأ’ا ،تاديمح دمحم اعد
ةلقتشسملا ةينطولا ةباقنلل ماعلا

،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’
د˘˘˘يد˘˘˘˘ششت ى˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا
ءاد˘ت˘عا يأا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘شسي
ةيامحل نيناوقلا ديدششتب ابلاطم
ل˘خاد ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘˘لاو ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا
ه˘˘جرا˘˘خو ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا مر˘˘ح˘˘لا

ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
.ةيوارحشصلاو

ف˘˘˘شصو دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ي˘ف ي˘م˘هار˘ب ن˘شسح ي˘ما˘ح˘م˘لا
ريزولا رار˘ق ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
ىلع تابوقعلا ديدششتب لوأ’ا
ةيرئازجلا ةأارملا ىلع نيدتعملا
زيز˘ع˘ت˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،«بئا˘شصلا» ـب
اهفييكتو ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘نا˘شسر˘ت˘لا

ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م
.عمتجملاب

د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا نا˘˘˘كو
حماشستلا مدع ،دكأا دارج زيزعلا

فدهتشسي ىذأ’ا نم عون يأا عم
،ا˘ه˘فر˘شش وأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘˘م˘˘لا

ن˘˘ع تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف ار˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘م
ةيمارجإ’ا لاعفأ’ا» لايح هبشضغ
صضعب يف ةأارملا دشض ةلوزعملا
لوأ’ا ريزولا بتكو.«قطانملا

لشصاوتلا عقومب هتحفشص ىلع
Ó˘ئا˘ق كو˘ب˘شسي˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةدهاجملا يه ةيرئازجلا ةأارملا»
ةنانفلاو ةيشساي˘شسلاو ة˘ي˘بر˘م˘لاو
ةجوزلاو مأ’ا ي˘ه ،ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لاو
،ة˘˘ق˘˘ي˘˘فر˘˘لاو تن˘˘ب˘˘˘لاو تخأ’او
ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘عو˘لا ي˘ف ةر˘شضا˘ح
،«ا˘ه˘ت˘˘شساد˘˘ق ل˘˘كب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لايح هبشضغ ةبشسانملاب Óجشسم
ةلوزع˘م˘لا ة˘ي˘مار˘جإ’ا لا˘ع˘فأ’ا»

،قطانملا صضعب يف ةأارملا دشض
ةلاشصأ’ ةلشصب تمت ’ يتلاو
.«يرئازجلا عمتجملا ميقو

خ.ةميضسن

ام يأإ رانيد رايلم003 هردق ايلام افÓغ تضصضصخ رئإزجلإ نأإ ضسمأإ ،لقنلإو ةيمومعلإ لاغضشألإ ريزو يرضصان لامك دكأإ
.هزاجنإ ةيإدب ذنم كلذو ءإرحضصلل رباعلإ قيرطلإ عورضشمل ةلودلإ ةنزإوم نم يكيرمأإ رلود رايلم6.2 لداعي

يف ير˘شصا˘ن لا˘م˘ك ح˘شضوأا
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك
رباعلا قيرطلل لاشصت’ا ةنجل
نادلب˘لا ءارزو ع˘م ءار˘ح˘شصل˘ل
ليومت تاشسشسؤومو ءاشضعأ’ا
رشضاحتلا ةي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘لود
ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصح نأا ،د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع
لامكت˘شسا ا˘هز˘ي˘م تازا˘ج˘ن’ا
رو˘ح˘م˘ل˘ل ل˘ما˘كلا ع˘ط˘˘ق˘˘م˘˘لا
ر˘با˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
صسو˘غ’‐ر˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘شصل˘ل

يفو .ملك0042 ةفاشسم ىلع
نأا ر˘يزو˘لا ر˘كذ ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه
اذهل ةيرا˘ق˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا
ةفشص هحنم ىلإا تدأا روحملا

بون˘ج/لا˘م˘شش ع˘ير˘شس ق˘ير˘ط
ةيرئازج˘لا دود˘ح˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا

زاجنإا يف قÓطن’ا مت ثيح
تافشصاوملا هذهب هنم عطقم
مت م˘ل˘ك058 ة˘فا˘شسم ى˘ل˘˘ع
اهنم مل˘ك705 نم ءا˘ه˘ت˘ن’ا

ملك17 زا˘˘ج˘˘˘نإا ير˘˘˘ج˘˘˘يو
ةفاشسم ىلع عطقمل ةشساردو
،كلذ ىلع ةوÓع .ملك062
ة˘حا˘تإ’و ه˘نأا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأا
ى˘˘لإا ر˘˘ششا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘شصو˘˘˘لا
يف رئازجلل ةيشسيئرلا ئناوملا
ط˘شسو˘ت˘م˘لا صضي˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ايقيرفإا نيب ةراجتلا زيزعتلو
رششاب˘م˘لا ط˘بر˘لا م˘ت ،ا˘بوروأاو
ءار˘ح˘شصل˘ل ر˘با˘ع˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
يذلا ذفنملا عيرشسلا قيرطلاب
(لجيج) نج نج ءانيم طبري
برغ‐قرشش رايشسلا قيرطلاب

يذلا ملك011 ةفاشسم ىلع
راششأا امك ،ايلاح هزاجنإا يرجي
ءانيم زاجنإا ةجمرب ىلإا اشضيأا
ةزابيت يف لاششرششب طشسولا
ذف˘ن˘م كلذ˘ك ل˘كششي˘شس يذ˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ن˘ي˘ب ن˘ح˘ششو رو˘ب˘ع

.ابوروأاو
دد˘˘شش ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو

د˘ششح ة˘ي˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا
تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘شس’او ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
ةيتحتلا ىنبلا زاجنإ’ ةمزÓلا

نم هزاجنإا مت ام ةنايشصل اذكو
.ءارحشصلل رباعلا قيرطلا اذه

لا˘شصت’ا ة˘ن˘ج˘ل نأا ،ر˘˘كذ˘˘ي
ءار˘ح˘شصل˘ل ر˘با˘ع˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
يلامو صسنوتو رئازجلا مشضت
متو .داششتو ايريجينو رجينلاو
ثادحتشسا ةمشصاعلا رئازجلاب
رمم ةرادإا نع ةلوؤوشسم ةئيه
ءار˘ح˘شصل˘ل ر˘با˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ةرود˘لا عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ كلذو
قيرطلل لاشصت’ا ةن˘ج˘ل˘ل17
تدقعنا يتلا ءارحشصلل رباعلا
ناد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ءارزو رو˘˘˘شضح˘˘˘˘ب
ليومت تاشسشسؤومو ءاشضعأ’ا
ىلع ةقداشصملا تمتو .ةيلود
ىلع ةئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه ءا˘ششنإا رار˘ق
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
لك هب مدقت حارتقاب ةيرئازجلا

لا˘شصت’ا ة˘ن˘ج˘ل ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م
اذكو ءارحشصلل رباعلا قيرطلل

ةيلام˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا  تارازو
ةيمومعلا لاغششأ’او ةراجتلاو
اذه ري˘ي˘شست ل˘جأا ن˘م ل˘ق˘ن˘لاو
ل˘ما˘ع د˘ع˘ي يذ˘لا عور˘˘ششم˘˘لا
اذكو رامثتشس’او ةراجتلا ومن
.يقيرفإ’ا جامدن’او طبارتلا

لامك دكأا ،قايشسلا اذه يفو
يذ˘لا ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ق˘˘يزر
ر˘˘˘˘يزو بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا كرا˘˘˘˘˘شش
،لقنلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا

هذ˘˘ه ي˘˘ف ،ير˘˘˘شصا˘˘˘ن لا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب تر˘ج ي˘ت˘˘لا ةرود˘˘لا
نأا ،دعب نع يئرملا رشضاحتلا
ءار˘ح˘شصل˘ل ر˘با˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
يتلا عيراششملا زربأا نم ربتعي
جولولل دÓب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘هار˘ت
امك ،ةيقيرفإ’ا قو˘شسل˘ل ةو˘ق˘ب
ق˘ير˘ط˘˘لا اذ˘˘ه نأا ق˘˘يزر زر˘˘بأا
ا˘ي˘شسي˘˘ئر ارو˘˘ح˘˘م ل˘˘كششي˘˘شس
جرا˘˘خ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘˘ط˘˘ششنأ’او تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ايقيرفإا لامشش نيب ةيداشصتق’ا

ي˘ف م˘ها˘شست˘شس ثي˘ح ا˘ه˘بر˘غو
ل˘ق˘ن˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت  صصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
نادلبلا نيب ةراجت˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘تو

ديزملا باطقتشساو ةيقيرفإ’ا
.ةيبنجأ’ا تارامثتشس’ا نم

خ.ةميضسن

عيرلإ داضصتقإ كيكفتل اماه إروحمو ةيقيرفإلإ قإوضسألإ جولول عورضشم زربأإ ربتعي

طفنلإ «رسصع» يهنيل رانيد رايلم003 علتبي ءإرحسصلل رباعلإ قيرطلإ
هزاجنإإ مت ام ةنايسصل إذكو ةيتحتلإ ىنبلإ زاجنإل ةمزÓلإ تإرامثتسسلإو ليومتلإ دسشح :يرسصان لامك

ةيجاجتحإ ةكرحل باهذلإ عم
اقحل اهناكمو اهخيرات ددحي

ةيبرتلإ ودعاسسم
ةعطاقم نوررقي
ةينهملإ تاناحتملإ

ةينطولإ ةباقنلإ تررق
نيفرضشملإو نيدعاضسملل
،«ويضسنضسألإ» نييوبرتلإ

ةينهملإ تاناحتملإ ةعطاقم
01 يف ةررقملإو ،ةلبقملإ

باهذلإ عم ،لبقملإ ةيليوج
ددحي ةيجاجتحإ ةكرحل
،اقحل اهناكمو اهخيرات
ةقيرطو بولضسأاب ديدنتلل

مدع إذكو ،ةقباضسملإ ضضرع
بلاطمل ةرإزولإ ةباجتضسإ

.كلضسلإ لامع
اهل نايب يف ةباقنلإ تعجرأإو
ىلع «مÓضسلإ» تعلطإ ضسمأإ
ةلق ىلإإ ةعطاقملإ ،هنم ةخضسن
ىلإإ ةيقرتلل ةيلاملإ بضصانملإ
ام وهو ،ىلعألإ بترلإ
نيدعاضسملل إزإزفتضسإ هتربتعإ

،نييوبرتلإ نيفرضشملإو
نم ةيقرتلاب ناحتملإ قلعتيو
ةيبرتلل يضسيئر دعاضسم ةبتر
نمو ةيبرتلإ فرضشم ةبتر ىلإإ

ةبتر ىلإإ ةيبرتلإ فرضشم ةبتر
انلعم ،ةيبرتلل يضسيئر فرضشم
ةفقوب معدتضس ةعطاقملإ نأإ
اهناكم دّدحيضس ةيجاجتحإ

.بضسانملإ تقولإ يف اهخيراتو
تإرإرق نأإ ةباقنلإ تركذو
ىندألإ دحلإ بلت مل ةرإزولإ

يف ةينهملإ قوقحلإ نم
،ىلعألإ بتّرلإ ىلإإ ةيقرتلإ

ديهز ددع جإردإاب كلذو
بضصانملإ نم إّدج ليلقو
نضسحأإ يفو لّثمت ل ةيلاملإ
3 هرإدقم ام تإرـيدقتلإ

مهل قحي نيذلإ نم ةئاملاب
.ىلعألإ بترلإ ىلإإ ةيقرتلإ

ضضعب حنم متي مل هنأإ امك
رإرغ ىلع بضصانم يأإ تايلولإ

قوضسو طإوغألإ ،فودنت
ريضشي كلذ نأإ ةدكؤوم ،ضسإرهأإ
لمع يف حضضإو ريضصقت ىلإإ
ريضستل ةيونضسلإ تاططخملإ
اهزجنت يتلإ ةيرضشبلإ درإوملإ

.ةيبرتلإ تايريدم
خ.ةميضسن

يو÷إ لاÛإ حتف ةداعإل ابضس– يحضصلإ لوكوتوÈلإ طبضض ” هنإإ لاق

ةيعام÷إ ةعانŸإ قيقحتل حيقلتلإ ةÒتو عفر ىلع ددسشي يوايهم
وشضع يوايهم صضاير ددشش

دشصرب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا
ىلع ،انوروك صسوريف ةعباتمو
ةر˘˘ي˘˘تو ن˘˘م ع˘˘فر˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض
ةعانملا ىلإا لوشصولل حيقلتلا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع نوكيشس تاحاقللا عيزوت
ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’ا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا صسا˘˘˘˘شسأا
.اررشضت

ح˘ير˘شصت ي˘ف يوا˘ي˘ه˘م دا˘فأا
ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا نأا ،صسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘شص
ي˘ت˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
ةعمجلا موي رئازجلا اهتملتشسا
نم د˘يزأا˘ب ةرد˘ق˘م˘لاو طرا˘ف˘لا

ة˘ع˘فد˘لاو ة˘عر˘˘ج ف˘˘لأا057
فلأا005 ـب ةردقم˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا

صسمأا اهتملت˘شسا ي˘ت˘لاو ة˘عر˘ج
ةر˘ي˘تو ن˘م ع˘فر˘لا˘ب ح˘م˘شست˘˘شس
لوشصو را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
.«ةمداقلا مايأ’ا ىرخأا تانحشش

بلا˘˘ط ،را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا ن˘م يوا˘ي˘ه˘م
حيقلتلا ةلمح ى˘ل˘ع ة˘فر˘ششم˘لا

،ةيلمعلا هذه ةريتو نم عفرلا
يتلا تاحاقللا رفوت عم ةشصاخ
بشسح ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
يتلاو اررشضت رثكأ’ا تاي’ولا
عامت˘ج’ا لÓ˘خ ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘ت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا صسمأا ه˘˘تد˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا
ةرازو˘ب ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
ر˘يزو فار˘ششإا تح˘˘ت ة˘˘ح˘˘شصلا
حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا
نامحرلا دبع ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
.ديزوب نب

وشضع د˘ششا˘ن ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
دشصرب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا

ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
مهشسفنأا ليجشستب ني˘ن˘طاو˘م˘لا
راششتنا نم دحلل حاقللا يقلتل
حاقل» نأا احشضوم ،صسوريفلا
ا˘جاور ي˘ق˘لV» كين˘تو˘ب˘شس
ة˘نرا˘ق˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك
كلذ نكل ،ىرخأ’ا تاحاقللاب

ريغ تاحاقللا هذه نأا ينعي ’
نأا يوا˘ي˘˘ه˘˘م زر˘˘بأاو«.ةلاعف
اريثك لوعت ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

م˘ت˘ي˘˘شس يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم ةيادب رئاز˘ج˘لا˘ب ه˘ع˘ي˘ن˘شصت
ةهباجمل مداقلا ربمتبشس رهشش
نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
ر˘ي˘شست ة˘ي˘ئا˘بو˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةمهاشسم لشضفب ةديج ةريتوب
ح˘م˘شس ا˘م و˘هو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيئابولا ةلاح˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا˘ب
را˘ششت˘نا م˘˘غر  ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘شساو
ي˘فو ،ةرو˘ح˘ت˘م˘˘لا ت’Ó˘˘شسلا
مت هنأا يوايهم فششك ريخأ’ا

يحشصلا لوكوتور˘ب˘لا ط˘ب˘شض
ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا م˘ت˘ي˘شس يذ˘˘لا

ن˘ير˘فا˘شسم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا لÓ˘خ
لخادلا ناوج حتافلا نم ةيادب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ترر˘˘ق نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
لاجملا حتف ةدا˘عإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
’ هنأا هنع لاق يذلاو يوجلا
تÓ˘كو˘تور˘ب˘لا ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘˘ي
.ةقباشسلا

ر.نوراه



5 9203ددعلا ^2441 لاوشش31ـل قفاوملا1202 يام52ءاثÓثلاثدحلا

watan@essalamonline.com

001 اهردق ةذفان ةيلام ةمارغ عيقوت شسامتلا
مهتملا قح يف رانيد فلأا

ةلإدعلإ مامأإ طيطختلإو رييسستلل دهعمب راطإإ
ةيلاملإ ريزو ىلإإ اههجو ةلاسسر ببسسب

ةينوناق ريغ ةقيرطب رئازجلا ىلإا اهلاخدإا فدهب

أابخ برتغم دسض انجسس تإونسس7 سسامتلإ
ةرايسس ةلجع لخإد سشيطإرخ

رادلاب حنجلا ةمكحم تجلاع
،ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ءا˘شضي˘ب˘لا
ى˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شضق صسمأا
اههجو ةلشسارم بقع ةروطخلا
ىلإا لاح˘لا ة˘ي˘شضق ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘لا

.ةيلاملا ريزو
ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘م بشسح

مهتملا نإاف ،ةرفوتملا تايطعملا
لوأ’ا لوؤو˘شسم˘ل˘ل ة˘لا˘شسر ه˘˘جو
ل˘ئا˘شسم ة˘يو˘شست˘ل عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع
يلاعلا ده˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي
تقلعت ،طيط˘خ˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘شست˘ل˘ل
ىلع ةشسشسوجلاو ةنايخلا رومأاب
فرط نم دلبلا داشصتقاو رارشسأا
ةلاشسرلا ،ةيشسنرفلا تار˘با˘خ˘م˘لا

ى˘ل˘ع تا˘ه˘جو ا˘فار˘˘طأا تكر˘˘ح
نم هتنمشضت امل ىوتشسم ىلعأا

دهعملا اهدهششي ةريطخ عئاقو
مهتملا لوازي نيأا ،هركذ فلاشسلا
رر˘ق ه˘ي˘ل˘عو ،ه˘ما˘ه˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
دعب ،لمعلا نع هفيقوت دهعملا

ع˘فرو ع˘ئا˘قو˘لا د˘˘يد˘˘ع ه˘˘ف˘˘ششك
ةباين مامأا هدشض ةيئاشضق ىوعد
لجأ’ ،ءاشضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘م˘كح˘م
.فذقلا ةمهتب ايئاشضق هتعباتم
نأا ردا˘˘شصم˘˘لا صسف˘˘ن ف˘˘ي˘˘شضتو
ةبوشسنملا ةمهتلا هجاو مهتملا
،عئاقو نم هتنمشضت ام لكب هيلإا

اهب ىلوأ’ا ةلهولا ذنم افرتعم
نأا ادكؤوم ،ةمكحملا ةئيه مامأا
د˘ع˘ب ءا˘ج ،ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ل˘ع˘ف˘˘لا
ةينوناقلا قر˘ط˘لا ل˘ك ذا˘ف˘ن˘ت˘شسا
،ده˘ع˘م˘لا˘ب ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ل
ريزو ىلإا ةلاشسر ريرحتب موقيل
،ههيبنت صضرغب ايشصخشش ةيلاملا

هدهشش امل هئا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م
ةفرششم ريغ ثادحأا نم دهعملا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو .ه˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘ل
ة˘عا˘ق˘ب تر˘ج ي˘ت˘لا ة˘ششقا˘ن˘م˘˘لا
ه˘جو˘ت م˘ه˘ت˘م˘لا نأا ،تا˘شسل˘˘ج˘˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘لا˘˘شسر˘˘ب
ر˘يزو ى˘لإا اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي˘˘شصو˘˘لا
نع هغيلبتل ،اي˘شصخ˘شش ة˘ي˘لا˘م˘لا
ل˘ب ،ا˘ه˘ل ج˘عز˘نا ع˘ئا˘قو ثاد˘˘حأا
يف اذهو ،نطولل ةنايخ اهربتعا
بشسح ‐ ايلع رماوأا هيقلت باقعأا
ريدم نم ‐ مهتملا تاحيرشصت
هتفشصب ماعلا ني˘مأ’او د˘ه˘ع˘م˘لا
ن˘يو˘كت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششم ذا˘˘ت˘˘شسأا

.جرد˘ت˘لا د˘ع˘ب ا˘م ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
،كل˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تن˘˘م˘˘شضتو
ف˘ي˘ششرأ’ا ل˘ك فذ˘ح˘ب ه˘ما˘˘ي˘˘ق
ةرا˘يز˘ب ة˘ل˘شص تاذ تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لاو
بر˘˘ح˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘م ن˘˘م و˘˘شضع
بشسح ،ةيشسنر˘ف˘لا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
،‐ا˘مود م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
راز اذ˘ه ي˘ب˘ن˘جأ’ا نأا را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب
لب ،هيف لا˘جو لا˘شصو د˘ه˘ع˘م˘لا

نيفظوملا نيو˘كت˘ب ى˘ت˘ح ما˘قو
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م ة˘˘شصخر نود˘˘ب
،صشيتفتلا ن˘م ا˘فو˘خو ة˘ي˘شصو˘لا
نيمأ’او د˘ه˘ع˘م˘لا ر˘يد˘م رد˘شصأا
تا˘ف˘ل˘م˘لا فذ˘ح˘ب ا˘شضيأا ما˘˘ع˘˘لا
دنف هتهج نم .اهركذ فلاشسلا

ام ،يندملا فرطلا عافد ىفنو
،ريزولا ةلاشسر يف مهتملا هدرشس
د˘ق د˘ه˘ع˘م˘˘لا نأا˘˘ب كلذ Ó˘˘ل˘˘ع˘˘م
اقفو يشسنرفلا وشضعلا لبقتشسا

نيب رئازجلا اهتمربأا تايقافت’
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
نأا ايفان ،ةيلاملا ةرازو حلاشصمو
رارشسأا برشس دق دهعملا نوكي
ةيشسنرف˘لا تار˘با˘خ˘م˘ل˘ل ة˘لود˘لا

اشسمتلم ،مهتملا تاءاعدا بشسح
ع˘م ي˘ند˘م فر˘ط˘˘ك ه˘˘شسي˘˘شسأا˘˘ت
صضيوعتك يزمر رانيد صسامتلا

.ةقحÓلا رارشضأ’اب اربج
نأا ،مهتملا عافد دكأا هتهج نم

فذقلا ةعقاو بكتري مل هلكوم
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شضت ا˘˘م˘˘ك
هلكوم نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ريزولل هتلاشسر يف هدرشس ام لك
،اهيلع رابغ ’ ةحيحشص عئاقو
ايرادإا بقوع هلكوم نأا افيشضم
ام ببشسب لمع˘لا ن˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت˘ب

ةدافإا اشسمتلم ،عئاقو نم هفششك
ن˘م ة˘ما˘ت˘لا ةءار˘ب˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل˘˘كو˘˘م
،هيلإا ةبوشسنملا ةم˘ه˘ت˘لا ط˘باور
ة˘مار˘غ ط˘ي˘ل˘شست ا˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو
.ذافنلا ةفوقوم

تاي˘ط˘ع˘م ن˘م درو ا˘م ما˘مأاو
عيقوت ةيروهمجلا ليكو صسمتلا

001 اهردق ةذفان ةيلام ةمارغ
ي˘ف ،م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف جد ف˘˘لأا

ق˘ط˘ن˘لا ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا رر˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح
.اقح’ مكحلاب

ط.ةراشس

˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا بئا˘˘˘ن˘˘˘لا صسم˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيئادتب’ا تايانجلا ةم˘كح˘م˘ب
ةبوقع عيقوت ،ءاشضيبلا رادلاب
ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس تاو˘ن˘شس7
با˘˘شش د˘˘شض ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘˘غ
ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ب بر˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘م
ةيانجب ايليشسرم˘ب ا˘ي˘كي˘نا˘كي˘م
،ةرو˘ظ˘ح˘م ة˘عا˘شضب دار˘ي˘ت˘˘شسا

ةيفلخ ىلع مهتملا ةعباتم متو
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘ب˘˘شض
˘ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م صشي˘طار˘˘خ˘˘لا
ةراي˘شسب ةد˘ج˘ن˘لا ة˘ل˘ج˘ع ل˘خاد
نم مهتملا اهبلج امدعب مهتملا
ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘خدإا ’وا˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
.رئازجلل

دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا تا˘شسبÓ˘˘م

دودحلا ةطرشش تفششتكا نيحل
كرامجلا ناوعأا عم قيشسنتلابو
رئازجلا ءا˘ن˘ي˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
نم ةرايشسل قيقد صشيتفت لÓخ
،ميقرتلا ةيشسنرف وغنوك عون

صشيطارخلا نم ةربتعم ةيمك
تناكو .غلك05 ـب اهنزو ردقي
˘ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م صشي˘طار˘˘خ˘˘لا
مت هيلعو ،ةدجنلا ةلجع لخاد
رمأ’ا قلعتيو ،اهبحاشص ليوحت
بر˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج با˘˘˘ششب
،ا˘ي˘كي˘نا˘كي˘م ل˘م˘ع˘ي ا˘شسنر˘ف˘˘ب
نم ةرخاب نتم ىلع مدق يذلا

ءا˘ن˘ي˘م ى˘لإا ا˘ي˘ل˘ي˘شسر˘م ءا˘ن˘˘ي˘˘م
ينمأ’ا قيقحتلا ىلع ،رئازجلا

.يئاشضقلا قيقحتلا ىلع هنمو
ب.ناÁا

ةعباتلا5RG زاغلل خشضلا ةطحم ىوتشسم ىلع شسمأا لوأا بششن يذلا قيرحلا نأا ،كارطانوشس ةكرشش تدافأا
ةيأا ليجشست نود هيلع ةرطيشسلا متو لÓغتشس’ا ةيرارمتشسا ىلع ريثأات هل نكي مل لمرلا يشساح ةقطنمل

.ةيدام وأا ةيرششب رئاشسخ

هنا ،ة˘كر˘ششل˘ل نا˘ي˘ب ح˘شضوأا
ر˘ي˘غ تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ششن ر˘˘ثإا»
ق˘ير˘ح ثود˘ح لو˘˘ح ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ةطحم ىوتشسم ىلع ةأاششنمب
ةعباتلا5RG زا˘غ˘ل˘ل خ˘شضلا
ملعت ،لمرلا يشساح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
ق˘ير˘ح˘لا اذ˘ه نأا كار˘طا˘˘نو˘˘شس
1202 يا˘˘م32 مو˘˘˘˘ي بششن

د04واشس31 ة˘˘عا˘˘شسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلاح يف ةأاششنم ىوتشسم ىلع
يف هيلع ةرطيشسلا متو ةنايشص
ل˘شضف˘ب ة˘عا˘شس ف˘شصن فر˘˘ظ
م˘كح˘م˘لاو ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘˘ت˘˘لا
ةبردملا كارطانوشس تادحول

.«ت’احلا هذه لثم ىلع
ي˘ف ه˘نأا ة˘كر˘ششلا تفا˘شضأاو

ليعفت مت ،ت’احلا هذه لثم»
نيب كرتششملا ئراوطلا ماظن

ةشصت˘خ˘م˘لا تاد˘حو˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘شسل
.«ةيندملا

ط.ةراشس

ةبردملا «كارطانوشس» تادحول مكحملاو عيرشسلا لخدتلا لشضفب

«رئاسسخ ةيأإ» نود لمرلإ يسساحب زاغلل خسضلإ ةطحم قيرح ىلع ةرطيسسلإ

ةي’وب تلجشس ةليشصح لقثأا
ةبانع

تاقرطلإ باهرإإ
ىلتق7 دسصحي
احيرج362و
ةعاسس42 يف
ةيامحلا حلاشصم تفششك

512 ليجشست نع ،ةيندملا
ثداوح ةدع لجأا نم Óخدت
،تاي’ولا فلتخم ربع رورملا

7 تفلخ ،ةعاشس42 لÓخ
ربتعتو ،احيرج362و ىلتق
ىلع تلجشس ةليشصح لقثأا

ةافوب ةبانع ةي’و ىوتشسم
نيرخآا4 ةباشصإاو نيشصخشش
فارحنا رثا ىلع حورجب
ىوتشسم ىلع ةيحايشس ةرايشس

ةرئادو ةيدلب يديارشس قيرط
ةيريدملا نايب دافأاو.ةبانع

هنأا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
تلجشس ،ةعاشس42 لÓخ
ةيندملا ةيامحلا تادحو
قطانم ةدع يف Óخدت5903
ىلع اذهو نطولا نم ةفلتخم
ةثاـغتشس’ا تاملاكم يقلت رثإا

هذه نينطاوملا فرط نم
فلتخم تلمشش تÓخدتلا

ةـيامحلا ةطششنأا ت’اجم
ةقلعتملا ءاوشس ةيندملا

ثداوحلا رورملا ثداوحب
يحشصلا ءÓجإ’ا ةيلزنملا
ةزهجأ’او قئارحلا دامخإا
تايلمع اذكو ةينمأ’ا
اميف ريهطتلاو شسيشسحتلا

ديفوك انوروك شسوريفب قلعتي
ةيامحلا تادحو تماقو.91
تاطاششنلا شصخي اميف
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا

لماك ربع ،انوروك شسوريف
ةيلمع54 ـب ينطولا بارتلا

ةي’و41 ربع ةيشسيشسحت
مهثحت نينطاوملا ةدئافل
مارتحا ةرورشضب مهركذتو
اذكو يحشصلا رجحلا دعاوق
،يعامتج’ا دعابتلا

24 ـب مايقلا ىلإا ةفاشضإ’اب
،ةي’و21 ربع ميقعت ةيلمع
ةيمومع لكايهو تآاششنم تشسم
ةينكشسلا تاعمجملا ةشصاخو
شصيشصخت مت نيأا ،عراوششلاو
نوع812 نيتيلمعلا نيتاهل

فلتخمب ةيندم ةيامح
12و فاعشسإا ةرايشس64 ،بترلا
.ءافطإا ةنحاشش

م.نتاف

ةنتابب جلاعملا فيكلا نم غلك51 زجح

فيطسس يف ناتاتف مهنيب ءايحألإ تاباسصع نم اسصخسش61 فيقوت
ينطو˘لا كرد˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

ةعاشس84 لÓ˘˘خ ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسب
صصاخششأا7 فيقوت نم ةيشضاملا

رمعلا نم نغلبت نيتاتف مهنيب نم
زجح ةفا˘شضإ’ا˘ب ة˘ن˘شس12و02
ي˘ح˘ب كلذو ءا˘شضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘˘شسأ’ا

.تانرأا نيع ةيدلبب نكشسم0051
يحب صصاخششأا9 فيقوت مت اميف
را˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘تو داد˘˘كل فو˘˘شش
ةنشس02/53 نيب ام نيفوقوملا

لك نم ءاشضيب ةحلشسأا زجح عم
مامأا ء’ؤوه لك ميدقت متو ماجحأ’ا

م˘ه˘ع˘شضوو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو
هذه نأا ركذي ،يطايتح’ا صسبحلا
فوخلاو رعذلا تقلخ تاباشصعلا
يف ببشست امك نينطاوملا ىدل

يفو .مهتاكلتم˘م˘ل ة˘يدا˘م ر˘ئا˘شسخ
ة˘قر˘ف دار˘فأا ن˘˘كم˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس
،ةنتاب ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا

تاردخم راجت ةعبرأا فيقوت نم
ف˘ي˘كلا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك51 ز˘˘ج˘˘حو
.جلاعملا

ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ناغلبي نيشصخششل ةقرفلا رشصانع
امهدحأا ةنشس53و03 رمعلا نم
ىلع ةي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘شسلا يوذ ن˘م
امهتزوحبو ةيحايشس ةبكرم نتم
نزوب تاردخملا نم نيتحيفشص
يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف˘بو ،ا˘مار˘غ081
امهيكيرششل لشصوتلا مت ةيشضقلا
ةنشس04و23 رمعلا نم نيغلابلا

رادشصتشسابو اي˘ئا˘شضق ن˘ي˘قو˘ب˘شسم
روثعلا مت امهينكشسم صشيتفتب نذإا
028و غلك41 ىلع امهدحأا ىدل

ةيمكب جلاعملا فيكلا نم امارغ
ـب اهنزو ردقي ةزوجحم ةيلامجإا

ةفا˘ك لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘ب . غ˘ل˘ك51
،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
تافلم ةيئاشضقلا ةيطبشضلا تدعأا

،ةعبرأ’ا نيطروتملا دشض ةيئازج
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘˘ق
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا

قايشسن’ا نم ريذحتلا
ةينورتكلإا عقاوم ءارو

تارشضحتشسمو ةيودأا عيبت
ةديعشسب ردشصملا ةلوهجم

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم تم˘ظ˘˘ن

لوح ةيشسي˘شسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ،ةد˘ي˘ع˘شس
ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ر˘طا˘خ˘˘م
عقاوملا ربع ةين’ديشصلا ةيودأ’اب
ةلمحلا هذه ي˘تأا˘تو .ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ةمظنملا ةينطولا ةلمحلا راطإا يف
نمأÓل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
امل كلذو ،لاجملا اذه يف ينطولا
ةروطخ نم ةرهاظلا هذه هيشستكت

ة˘˘شصا˘˘خ نا˘˘شسنإ’ا ة˘˘ح˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع
أا˘˘ششن˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘يودأ’ا

.ردشصملاو
قايشسن’ا نم ةديعشس نمأا رذحو

صضعبب ةللظملا تانÓعإ’ا ءارو
موقت يتلاو ةينورتكلإ’ا عقاوملا
تار˘شضح˘ت˘شسم˘لاو ة˘يودأ’ا ع˘ي˘ب˘˘ب
ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ي˘ب˘ششع˘لاو ة˘ي˘ح˘˘شصلا
بل˘˘غا نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأاو .رد˘˘شصم˘˘لا
تاذ نو˘كت د˘ق تار˘شضح˘ت˘شسم˘˘لا

ة˘فر˘ع˘م مد˘ع˘ل ،ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب ةرو˘˘ط˘˘خ
،ةين’ديشصلا داوملا نم اهاوتحم
ديكأات لئاشسو بايغ ىلإا ةفاشضإ’اب
.رشضحتشسملل ةي˘ل˘عا˘ف˘لاو ةدو˘ج˘لا

هذ˘ه ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘شسن نأا ا˘˘م˘˘ك
وأا ة˘ششو˘ششغ˘م تار˘شضح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ىدؤوي دقو ةلاعفلا داوملا نم ةيلاخ
ت’احلا م˘قا˘ف˘ت ى˘لإا ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘شسا
.ةيشضرملا

ةد˘ي˘ع˘شس ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تعدو
ةطي˘ح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا

ردا˘˘شصم˘˘˘لا ير˘˘˘ح˘˘˘تو رذ˘˘˘ح˘˘˘لاو
ة˘يودأ’ا ءا˘ن˘ت˘قا لÓ˘خ ة˘قو˘ثو˘م˘˘لا
مهتحشص ىلع اظاف˘ح ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

.مهنمأاو
ةعامج ىلع شضبقلا ءاقلإا

تاردخملا جورت رارششأا
ةياجبب

لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
IRBةيئ’ولا ةحلشصملل ةعباتلا
ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
ن˘م ،عو˘ب˘شسأ’ا اذ˘ه لÓ˘خ ة˘يا˘ج˘ب
م˘ه˘ن˘م صصا˘خ˘˘ششأا3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
نو˘فر˘ت˘ح˘ي ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘ي˘قو˘˘ب˘˘شسم
ةياجب ةنيدمب تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت
نيب مهرامعأا حوارتت ،اهيحاوشضو
ةدمعأا30 زجح عم ،ةنشس13و12
فيكلا نم رئا˘ج˘شسلا ة˘ب˘ل˘ع ل˘خاد
ةرجاتملا تادئاع نم يلام غلبمو

ةحلشسأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا تارد˘خ˘م˘لا˘ب
ة˘ل˘˘ي˘˘شسم زا˘˘غ ةرورا˘˘قو ءا˘˘شضي˘˘ب
بشصن رثإا تءاج ةيلمعلا ،عومدلل
ةنيدملا عراوشش دحأاب ةبقارم ةطقن
ليللا نم ةرخأاتملا تاعاشسلا يف
اهنتم ىلع ةيحايشس ةبكرم فاقيإاو
دعبو ،مهيف هبتششم صصاخششأا30
صسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ه˘˘عا˘˘شضخإا
نم نينيكشس طبشض مت يدشسجلا
رخآاو (lenipo 21) ريبكلا مجحلا

ن˘˘م صصار˘˘قأا (xoniw) عو˘˘ن ن˘˘م
نم يلام غل˘ب˘م ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود
ةفاشضإ’اب ،تاردخملا عيب تادئاع
تاردخم˘لا ع˘ط˘ق˘ل ةادأا ز˘ج˘ح ى˘لإا
،ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘لا را˘˘ثأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ةر˘˘˘ف˘˘˘شش
صشي˘ت˘ف˘ت نذإا ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘بو
و˘هو ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

ةيمك زج˘ح م˘ت ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘شسم
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘هو تا˘شسو˘ل˘ه˘˘م˘˘لا
وزيا عون نم نيتيجاجز نيتروراق
ليتكاجر’ عون نم ةيناثلا ،لويرب
طيرشش تاردخملا نم ن˘ي˘ت˘ع˘ط˘ق
ة˘فا˘ف˘شش ة˘طر˘ششأاو مو˘ي˘ن˘م˘لأا قرو
تاردخ˘م˘لا ع˘ي˘ط˘ق˘ت را˘ثآا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
راثآا اهيلع ةيطئاح ةحول ،صصقم
ةياه˘ن د˘ع˘ب .تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘ط˘ق˘ت
دشض يئازج فلم زج˘نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةزايح ةيشضق لجأ’ مهيف هبتششملا
،(ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
عيبلل اهشضرع (ةيلقعلا تارثؤوملا)
ءارششلا ،ة˘عور˘ششم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
في˘ك) تارد˘خ˘م˘ل˘ل ع˘ي˘ب˘لا د˘شصق
ةعورششم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب (ج˘لا˘ع˘م
(جلاعم فيك) تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح
ي˘شصخ˘ششلا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا د˘˘شصق
ءارششلا ،ة˘عور˘ششم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ،ع˘ي˘ب˘لا ةدا˘عإا د˘شصق
ةين’ديشص داوم ةزايح ،ةعورششم
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘شضر˘˘ع
نم ةحلشسأا لمحو ةزايح ،ةعرششم
رر˘˘ب˘˘م نود صسدا˘˘˘شسلا ف˘˘˘ن˘˘˘شصلا
تماق هي˘ل˘عو .دو˘ع˘لا ع˘م ي˘عر˘شش
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم
يتلا ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا
لوثملا ءارجإا ىلع فلملا تلاحأا
نينثا دشض ردشص ثيح ،يروفلا

.عاديإا رمأا مهنم
نولشسارم :اهعمج
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سشاقنلإ كعك

تانّوكمل 
:ةنيجعلا

ةريبك ةقعلم3 – ةدبز ةليك1 – معان ركشس ةليك1/2 – ةنيرف تÓيك4
ةششر – Óينف ةريغشص ةقعلم1 – بيلح ناجنف1 – رهزلا ءام ةليك1 –  تيز
حلم
:وششحلا

– رهزلا ءام ةريبك ةقعلم2 – تيز ةريبك ةقعلم2 – سسرغلا وا رمت غ002
ةفرق ةريغشص ةقعلم1/2
:نيزتلا
معان ركشس

: ريشضحتلا ةقيرط
و هيحرن مث د01 ةدم روفي سساكشسك يف هعشضن مث رمتلا يل مظعلا عزنن
نكمي،مهيطغنو سشوبرح لكششن رهزلا ءامو ةفرقلا و تيزلا هل فيشضن
ركشسلاو حلملا فيشضن مث ةلبرغم ةنيرفلا عشضن ءانإا يف .سسرغلا لامعتشسإا

مث نجعلا نود اديج تانوكملا طلخن تيزلا عم ةدرابلا ةباذم ةدبزلا مث
اهكرتن ة˘ير˘ط ة˘ن˘ي˘ج˘ع ىل˘ع ل˘شصح˘ت˘ن ىت˘ح بي˘ل˘ح˘لا و ر˘هز˘لا ءا˘م˘ب ل˘ل˘ب˘ن
.اهيطغن مث مجحلا ةطشسوتم تايرك لكششن مث ةعاشس عبر حاترت
ىتح فلنو سسرغلا وا رمتلا سشوبرح اهقوف عشضن و لÓحب ةيركلا طشسبن
اهعشضنو ةقلحلا سشقنن مث ةقلح لكششن و سسناجتم سشوبرح ىلع لشصحتن
071 ةجردب نرفلا اهلخدن .ةعاشس حاترت اهكرتنو اهيطغنو ةينيشص يف

ركشسلاب سشاقنلا كعك نيزن .د5 ىلع’ا نم اهللعششن لفشسأا نم رامحت ىتح
.رمتلا نم دوروب نيزنو معان

تانّوكملا
:ةنيجعلا

2 – حلم ةششر – سضيب1-ةنيرف تÓيك4
ءام+ءام – نمشس ةليك1 – معان ركشس ك م
ةنيجعلا عمجل رهزلا

:وششحلا 2
رو˘ششق – م˘عا˘ن ي˘حر˘م وا˘كوا˘ك تÓ˘ي˘˘ك3
نمشس ك م3 – معان ركشس ك م3 – نوميل

ءا˘م – ر˘م˘لا زو˘ل˘˘لا و و˘˘ل˘˘ح˘˘لا زو˘˘ل˘˘لا ر˘˘ط˘˘ع
ءا˘م يا˘شش سسأا˘ك:ة˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا _3 – ر˘˘˘هز˘˘˘لا
سضيبا يئادغ نولم – معان ركشس – رهزلا

تيز ك م3 –
تاوطخلا
ةششر+ معان ركشس+ةنيرفلا ءانإا يف عشضن

بئادلا نمشسلا فيشضن اديج طلخن حلم
ءا˘م و ءا˘م˘لا˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ن و ل˘˘ك˘˘لا سسشسب˘˘ن و
ة˘ن˘ي˘ج˘ع ىل˘ع لو˘شصح˘ت˘˘ن ىت˘˘ح ر˘˘هز˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج ط˘ل˘خ˘ب و˘ششح˘لا ر˘شضح˘˘ن.ة˘˘ير˘˘ط
.رهزلا ءامب واكواكلا عمج و تانوكملا
و قارو˘لا˘ب ا˘ه˘حر˘شسن و تا˘ير˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك˘˘ششن
ىل˘˘ع ىه˘˘ط˘˘ي .ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك˘˘ششن و و˘˘ششح˘˘لا ع˘˘شضن
ةيلطلا .د01 ةدمل د081 ةرارح ةجرد
ركشسلا فيشضن و رهزلا ءام ءانإا يف عشضن
ة˘ق˘ع˘ل˘م˘ب ط˘ل˘خ˘ن و ج˘يرد˘ت˘لا˘˘ب م˘˘عا˘˘ن˘˘لا

ةليقت ةيلط ىلع لشصحتن ىتح بششخ
و تيزلا و نولملا فيشضن و ءيششلا سضعب
ا˘ه˘ن˘˘يز˘˘ن و سشيار˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘ط˘˘ن كلذ د˘˘ع˘˘ب

.رفوتملا بشسح

06
:جاتحن تايركلا ةوششحل

نوجعملاب وششحملا زهاجلا نيلداملا نم ةبلع
يلطلا ةط’وكوشش ةبلع
ريغشض مجح كرتلا ةولح ةبلع

:جاتحن ’وكوششلا ةوششحل
يحرمو يلڤم واكواك غ052
ايفوت ةبلع

:’وكوششلا نم ايلعلا ةهجلا ةوششحل
يلطلا ةط’وكوشش ةريغشص ةبلع

:جاتحن ’وكوششلا سسوؤوكل
واكيجيف اداد تلمعتشسا ءاشضيب ’وكشش غ004
:نييزتلل
يبهذ قرو
قدنب
:جاتحن يلباشصلا فاوحل
وكوك داون ك م4
يلوج’ نم ةيمك
تاوطخلا
ىلع لشصحتن ايفوتلاب عمجنو نيلداملا يحرن

ةريغشص تاريوك لكششنو اديج اهملن .ةنيجع
اهيششحن ةيرك لك .ابيرقت بنعلا ةبح مجحب
’وكوششلا بوذن دعب نم .يلطلا ةط’وكوششب
م˘هد˘ب˘ج˘ن تا˘ير˘ك˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف سسط˘˘غ˘˘نو ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا

زو˘ج م˘ه˘قو˘ف سشر˘نو .نو˘ل˘يا˘ن قو˘˘ف م˘˘ه˘˘ط˘˘ح˘˘نو
’وكوششلا ةدعاقلا زهجن .فجشس نأا لبق دنهلا
’وكوششلا اوبوذن جلثلا تايرك اهقوف عشضن يتلا

مهعشضن ةرم لك نيترم حيلم لوملا ويشسنابنو
اولشصحتنو مهويلوميدنا .دواعنو ةجÓثلا يف

م˘˘ه˘˘با˘˘ق˘˘ن  .سسوؤو˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘شش ىل˘˘˘ع ةد˘˘˘عا˘˘˘ق  ىل˘˘˘ع
يللا ةنيجعب .ةي˘ل˘ف˘شسلا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ششح˘نو
.ايفوتلاب موملمو يحرمو يل�م واكواكلا يه
رمعن.ةلياه مهت˘ن˘ب .كر˘ت˘لا ةو˘ل˘ح ن˘م ة˘ب˘ل˘عو
سشرشسكتتام يتح طغشضنام نودب لماك غارفلا
ي˘ف ط˘ح˘نو ’و˘˘كو˘˘ششلا بل˘˘ق˘˘ن دو˘˘ع˘˘ن.’و˘˘كو˘˘ششلا
ليلقلا يلطلا ةط’وكوشش قوفلا نم يللا غارفلا

طح˘نو وا˘كوا˘ك˘لا عا˘ت ةو˘ششح˘لا ن˘م يو˘ششو ط˘ق˘ف
.ءاشضيبلا ةيركلا

يف مهشسطغنو يلباشصلا فاوح نهدن يلوجÓب
عات ةريغشص ةيمك يلباشصلا قوف طحنا دنهلا زوج

ءاشضيبلا ’وكوششلا عات ةدعاقلا طحنو ’وكوششلا
قد˘ن˘ب˘لا˘ب قو˘ف ن˘م ن˘يز˘ت .ة˘ير˘ك˘لا ا˘ه˘˘قو˘˘ف ي˘˘ل˘˘لا

.يبهذلا قرولاو

تانّوكملإ ةعئإرلإ جلثلإ تايرك
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ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 نيققحملا نيظفاحملا بتكم- نشسح اباب ةيدلب- ةيراردلا ةيرادإ’ا ةرئادلا- رئازجلا ةي’و

.1202/م م م/11 مقرلا
 نÓعإا

زوللا يحب نينطاقلا ناكشسلا ةفاك رئازجلا ةي’و نشسح اباب ةيدلبل يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر /ديشسلا ملعي
.نشسح اباب ةيدلب
 ةمئÓملا مدع وأا ةمئÓملا قيقحتب سصاخ لجشس حتف مت دق هنأا
«odommocni - odmmoc etêuqnE« تابورششملا عيب طاششن ةلوازم يف لثمتملاو مظنم طاششن ءاششنإ’ زاوجلل
ةيانب نم زوللا يحب نئاكلاوTNARUATSER * * معطم – معاطملل ةدودحملا ةشصخرلا * ثلاثلا فنشصلا نم
 نيدلا رشصن موغيلشش / ديشسلا ةدئافل نشسح باب ةيدلب  يشضرأ’ا  قباطلا36 مقرF فرحلا لمحت ةيدرف
ميدقتل «نيققحملا نيظفاحملا بتكم » ةيدلبلا ىلإا مدقتي نأا طاششنلا اذه ءاششنإا ىلع سضارتعا هل نم لك ىلعف
ادع ام ةينطو ةيموي ةديرج يف نÓعإ’ا رششن خيرات نم اءادتبا كلذو اموي51 زواجتت ’ ةدم يف هشضارتعا

.ةينيدلاو ةينطولا دايعأ’او تبشسلاو ةعمجلا يموي
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نابشسحلاب نكت مل تاباشسح ..سسدقلا فيشس

..«عاقنلا شضرأا»

ديوهتلاو ءÓخإلاب ددهملا حارج خيششلا نم يبرغلا رطششلا ىلع فرعت

ىلع كراعملا ءدبل لوأ’ا مويلا ذنم
يف كّكششن مل ةينيطشسلفلا يشضارأ’ا
بع˘ششلا ه˘ق˘ّق˘ح˘ي˘شس يذ˘لا را˘شصت˘˘ن’ا
دوماعلا باب تاكاهتناف ،ينيطشسلفلا

صسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف حاّر˘˘ج خ˘˘ي˘˘˘ششلا ي˘˘˘حو
،ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ته˘˘بو˘˘ج ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

تارو˘˘˘ط˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘˘ششو ،تشض˘˘˘˘ِفُرو
’و˘˘˘˘شصو ،ثاد˘˘˘˘حأÓ˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘عرا˘˘˘˘شستو
.ةزغ عاطق ىل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ة˘كر˘ع˘م˘ل˘ل
اهرود ذخأات˘ل ة˘موا˘ق˘م˘لا تل˘خد ا˘ن˘هو
يد˘شصت˘لا˘ب ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لاو ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘˘ل صضفر˘˘لاو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لاو
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صضفرو ،ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
هشضرفي نأا ديري يذلا يفارغوميدلا
ة˘˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘ع˘˘˘لا صضفرو ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا

،حارج خيششلا يح ءÓخإاو ديوهتلاو
ةنا˘ب˘ج˘لا تا˘شسا˘ي˘شسلا صضفر كلذ˘كو
د˘˘شض لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ا˘˘ه˘˘شسرا˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا
؛ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘شصم˘˘لا
ةيوقلا ةمشساحلا ةطقنلا هذه تناكف
لÓ˘ت˘ح’ا تع˘جوأا ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ف˘˘لا

ن˘كم˘ي ف˘˘ي˘˘ك ،م˘˘لأ’ا د˘˘ششأا ه˘˘ت˘˘م˘˘لآاو
ةدجاوتملا ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل

صضرفت نأا ةزغ عاطق يشضارأا ىلع
ام اهشضفر نلعتو اهتوطشسو اهتملك
ن˘كم˘ي ف˘ي˘ك ؟صسد˘ق˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي
ن˘ي˘ح˘ل˘شسم ن˘ي˘ل˘تا˘ق˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
معزي امك‐ ةيثبع خيراوشص نوكلتمي

نÓ˘˘عإاو ّد˘˘˘شصلاو در˘˘˘لا ‐لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
؟ىشصقأ’ا نع عافدلا

ا˘م ل˘م˘ج˘م نأا لÓ˘ت˘˘ح’ا ن˘˘ظ ا˘˘م˘˘بر
عافدلا وه ةمواقملا هلعفت نأا نكمي

ئ˘جو˘ف مو˘ي˘لا ه˘ّن˘كل ،ط˘ق˘ف ةز˘غ ن˘ع
،ةلزلزم ةبعرم ةيوق ةفينع ةمواقمب
اًرار˘م ا˘ه˘نأا˘ششب تا˘با˘شسح˘لا د˘ي˘ع˘ي˘˘شس
نم اًموي11 دعبو ،مويلا .اًراركتو
فق˘ي ،ةز˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ج˘م˘ه˘لا بر˘ح˘لا
نم كلمي ’ ،ارشساخ ابئاخ لÓتح’ا
ةيربربلا تايلمعلا فقو رارق ’إا هرمأا
فقي ،ةزغ دشض اهأادب يتلا ةٍيجمهلا
صسورد˘لا ي˘شصح˘يو د˘ع˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ةشسئابلا هبرح نم ةدافتشسملا ربعلاو
اهفادهأا نم ققحي مل يتلا ،ةرشساخلا
صسمطو لتقلاو ريمدتلا ىوشس اًئيشش
اذه لهو ؛مÓعإÓل لاتقو ةيناشسنإ’ا
هر˘ب˘ت˘ع˘ي ع˘ب˘ط˘لا˘ب ؟ازا˘ج˘˘نإا هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو كلذو اًزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا

،ي˘ششحو˘لا ه˘˘خ˘˘يرا˘˘تو ه˘˘تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’
مامأا اًرئاح لÓ˘ت˘ح’ا ا˘شضيأا ف˘ق˘ي˘شسو
اهاندهشش يتلا ينيطشسلفلا مدلا ةدحو
،84 ي˘شضارأاو ةّز˘غو ة˘ف˘شضلا ءا˘˘ن˘˘بأ’
صضفتنت اهلمكأاب ني˘ط˘شسل˘ف ا˘ند˘ه˘ششف
؛ديدج ربشش اهنم َبلشسُي نأا صضفرت
ةدا˘عإا جا˘ت˘ح˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘ح’ا مو˘˘ي˘˘لا نذإا

هتاعانقو هميهافمو هتاباشسح طبشض
.لبق نم اهعشضو يتلا هتاروشصتو

لÓ˘ت˘ح’ا د˘ه˘شش ا˘م˘ك ا˘ًشضيأا ا˘ند˘ه˘˘شش
رو˘ط˘تو ة˘موا˘ق˘م˘لا ءادأا ي˘ف رو˘ط˘ت˘لا
اهخيراوشصو اهباطخ ةوقو اهتحلشسأا
امك ،ةلتحملا يشضارأ’ا تطغ يتلا

ديهششلا بئاتك مشساب قطانلا فشصو
نأا˘ب ةد˘ي˘ب˘ع و˘بأا ما˘شسق˘˘لا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع
يشضارأ’ا لوطت ةمواقملا خيراوشص
نومار˘ل ’ا˘م˘شش ا˘ف˘ي˘ح ن˘م ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

ةيشسفنلا بر˘ح˘لا ن˘ع Ó˘شضف ،ا˘بو˘ن˘ج
ماعلا دئاقلا اهنشش يتلا ةيكذلا ةيوقلا

رظح فاقيإا هنÓعإاب فيشضلا دمحم
،نيتعاشس ةدمل بيبأا لت يف لوجتلا

ىدمب هبعششو لÓتح’ا عنتقا انهو
نأا امك ،اهتوق ىدمو ةمواقملا ةنميه
عقاوم اهفشصق قيرط نع ةمواقملا

صشي˘ج˘ل ة˘م˘ه˘م د˘˘عاو˘˘قو ة˘˘ير˘˘كشسع
هتروشص تلز˘لزو ه˘ت˘ع˘جوأا لÓ˘ت˘ح’ا

لوقع ي˘ف ه˘م˘شسا ةو˘ط˘شس تط˘ق˘شسأاو
.اشضيأا نحن انلوقعو هبعشش
نم ةريخأ’ا تا˘عا˘شسل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘ّمأا
ن˘م و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن بر˘ه د˘ق˘ف ،ة˘كر˘ع˘م˘لا
كلذ˘ب Óً˘ج˘شسم ى˘ف˘ت˘˘خاو ،رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا

رخآ’ا فرطلا ىلعو .ءاركنلا هتميزه
ةبشضتق˘م ة˘م˘ل˘كب ةد˘ي˘ب˘ع و˘بأا ر˘ه˘ظ˘ي
ة˘يز˘ها˘˘ج ن˘˘ل˘˘ع˘˘يو د˘˘ّعو˘˘ت˘˘يو دّد˘˘ه˘˘ي
لاح يف درلل اهدادعتشساو ةمواقملا
.تاقامح باكترا ىلع لÓتح’ا مدقأا

اًدّمعتم اًقلأاتم ناك ةديبع وبأا روهظ

خيشسرتل ةمواقملا نم ةّيكذ ةكرحب
لوقع يف اهل ةّوقلاو لشصفلا ةملك
اًعرذ او˘قا˘شض ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا
م˘ه˘تا˘ي˘ح ف˘قو˘تو م˘ه˘ن˘˘مأا ة˘˘عز˘˘عز˘˘ب
ةمواقملا نأا عيمجلا مهفيل ،ةّيمويلا
.نونظي امم ىوقأا

هنأا ىلإا ةراششإ’ا نم دب ’ اشضيأا انهو
نم رانلا قÓطإا فقوتي ىلوأ’ا ةرملل

،كلذ هنÓعإ’ اقفو لÓتح’ا بناج
ده˘ششن ة˘ي˘شضا˘م˘لا تار˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘نأ’
هذهو ،كلذ نلعي يرشصملا طيشسولا
ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ه˘˘˘لا ت’’د ىد˘˘˘˘حإا ا˘˘˘˘شضيأا
حرجلا مغرف ،اّينيطشسلف امأا .ةيودملا

لخد امدنعف ،عجولاو لتقلاو رامدلاو
جرخ ذيفنتلا زيح رانلا قÓطإا فقو
،م˘هر˘شصن نو˘ن˘ل˘ع˘ي نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا

د˘˘ه˘˘ششم ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ل˘˘ه˘˘م ن˘˘ير˘˘ّب˘˘˘كم
نيطشسلف هدهششت مل ميظع يروطشسأا

لئاشصفلا مÓعأا هب تعفتراو ،لبق نم
ةليل يف مهنأاك ،اهعيمج ةينيطشسلفلا
،هللا مار نم ماّشسقلا نوييحي ديعلا
صسلبانو ليلخلا يف تايارلا نولمحي
ني˘ن˘ل˘ع˘م ،ةز˘غو ه˘ل˘لا مارو صسد˘ق˘لاو
مهراشصتناو مهزعو مهرشصنو مهرخف
نيذلا ’إا مه امف ،انتيشضقو مهتيشضقل
صضرأ’ا كل˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘لا م˘˘ه˘˘˘شصت˘˘˘خا
رشصن هللا ىلع اقح ناكو ،ةرهاطلا
.نينمؤوملا

هذه تفلملا نأا رّكذتن اشضيأا انوعدو
،ةلود اوداني مل نيينيطشسلفلا نأا ةّرملا

اوؤودب دقل ،ةثاغتشسا ءادن اوعفري ملو
اوعباتو مهشسفنأا نم ىشصقأ’ا ةيبلت
ائينهف ،مهلو انل اورشصتناو اولمكأاو
مهفلخ نم ناك نمو مهعم ناك نمل
نا˘ك ن˘˘مو ،م˘˘ه˘˘ل و˘˘عد˘˘ي نا˘˘ك ن˘˘مو
ةرذ هبلق يف لمحي ناك نمو مهديؤوي

د˘نا˘شسو م˘ه˘شسأا ن˘مو ،ى˘شصقأÓ˘˘ل ّبح
مواقو لاقو رشصنو رشصانو دعاشسو
راعلاو .لذاختلا صضفرو ،دّيأاو فقوو
م˘ل˘شست˘شساو ى˘ّل˘خ˘ت ن˘م˘ل را˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك
انل دب ’ انهو .ّودع عم عّبطو مزهناو
نآ’ا زتها يذلا عيبطتلا ىلإا ريششن نأا
ىودج امف ،اvششه حبشصأاو لوقعلا يف
ي˘ف ا˘ه˘ل تشسي˘ل لود ع˘م ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
نا˘˘ك اذإا ل˘˘م˘˘ج ’و ة˘˘قا˘˘ن ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
مل Óًشصأا نيينعملا ةيشضقلا باحشصأا
.؟عيبطتلا اولبقي
يف اننأا انخيرات يف بتكنشس اريخأا

،ة˘ب˘كن˘˘لا ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف ،1202 و˘يا˘˘م
ةيخيراتلا نيط˘شسل˘ف ة˘ب˘كن تب˘ل˘ق˘نا
حرطيشس يذلا ،لÓتحÓل ةبكن ىلإا

دعب ماهفتشس’ا تامÓع نم تائم
ارئا˘ح ا˘ه˘ما˘مأا ف˘ق˘يو ،بر˘ح˘لا هذ˘ه
لّو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ما˘˘˘مأا ا˘˘˘˘ًموز˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
ةهجاو˘م˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ف˘ط˘ع˘ن˘م˘لاو
.قحلا باحشصأا نيبو هنيب

خي˘ششلا ي˘ح ى˘لإا لو˘شصو˘لا در˘ج˘م˘ب
ءاد˘ترا ى˘لإا ر˘˘ئاز˘˘لا ر˘˘ط˘˘شضي حار˘˘ج
نم هشسف˘ن ة˘يا˘م˘ح˘ل صسي˘ل ة˘ما˘م˘كلا
ولو بنجتيل امنإاو ،انوروك صسوريف
يحلا يف ةهير˘كلا ة˘ح˘ئار˘لا ا˘ي˘ئز˘ج
هبشش ةرو˘شصب ه˘قار˘غإا ن˘م ة˘ج˘تا˘ن˘لا
.ةمداعلا هايملاب ةيموي
’ يناوشسكلا ةرشسأا لزنم ةحاشس يف
تلاز ام ذإا ،لشضفأا دهششملا ودبي
لبا˘ن˘ق˘لا ا˘يا˘ق˘ب كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ر˘ششت˘ن˘ت
ي˘طا˘ط˘م˘لا صصا˘شصر˘لاو ة˘ي˘تو˘˘شصلا
وح˘ن˘ب ةر˘شسأ’ا ه˘ب تفد˘ه˘ُت˘شسا يذ˘لا

تاو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تغا˘˘ب˘˘مو ر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
.لزنملا لباقم تناك يتلا ةشصاخلا
عم يناوشسكلا دمحم بأ’ا صسلجي
نيب بلقي ةحاشسلا يف يحلا لاجر
يتلا ةيتوشصلا ةلب˘ن˘ق˘لا ا˘يا˘ق˘ب ه˘يد˘ي
ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت تي˘˘˘ق˘˘˘لأا
،ه˘مد˘ق ي˘ف ي˘طا˘ط˘م˘لا صصا˘شصر˘لا˘ب
مث ،تادجتشسملا رخآا مهعم لوادتيو
،مهي˘ل˘ع ن˘ئ˘م˘ط˘ي˘ل ه˘ئا˘ن˘بأا˘ب ل˘شصت˘ي
ي˘ت˘لا ى˘ن˘ج ةد˘ي˘حو˘لا ه˘ت˘ن˘با ى˘ل˘عو
دعب ىفششتشسملا نم اهلوشصو رظتنا
ةشصاشصر ببشسب ،جÓعلا نم نيموي
ةرقفلا يف رشسك ىلإا تدأا ةيطاطم
.يرقفلا دومعلا نم21ـلا

ءط˘ب˘ب ي˘ششم˘ت ي˘ت˘لا ى˘ن˘ج تل˘شصو
ةيدترم اهلزن˘م تل˘خدو ،ة˘بو˘ع˘شصو
نو˘ت˘يز˘لا بششخ ن˘˘م ع˘˘ن˘˘ُشص اد˘˘ق˘˘ع
،ةبعششتم اهروذج ةرجشش هنم تّلدت
توشصب تثدحت اهشسول˘ج در˘ج˘م˘بو
تناك» ةلئاق اهعم ثدح اّمع تفاخ
ةعا˘شس ةد˘م ة˘ل˘ع˘ت˘ششم تا˘ه˘جاو˘م˘لا
تظح’و ،تأاده مث يحلا يف ابيرقت
˘ما˘مأا ة˘طر˘ششلا ن˘م ر˘شصا˘ن˘ع دو˘˘جو
جرخو ةرظن يقلأ’ تجرخف لزنملا

..هقيدشصو يدلاوو يقيقشش يفلخ
انم بلطو ف˘ن˘ع˘ب ي˘طر˘ششلا خر˘شص

ارو˘ف ا˘نرد˘ت˘˘شسا˘˘ف ،لز˘˘ن˘˘م˘˘لا لو˘˘خد
ل˘ع˘فأا م˘ل ي˘ن˘نأ’ ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘˘م تن˘˘كو
ق˘˘ل˘˘طأاو ي˘˘ب رد˘˘غ ه˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘شش
طاطملاب ةفلغم ةيندعم ةشصاشصر
.«ةبيرق ةفاشسم نم يرهظ ىلع

ثبششتو تابث
يطرشش عراشسف اشضرأا ىنج تطقشس
ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘شصا˘˘˘شصر قÓ˘˘˘طإا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘خآا
˘مد˘ق ا˘˘م˘˘هاد˘˘حإا تبا˘˘شصأا ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘خأا

فقوتي ملو ،اهقوف طقشسف اهدلاو
ى˘لإا ة˘طر˘ششلا تأا˘ج˘ل ل˘ب مو˘ج˘˘ه˘˘لا
ل˘با˘ن˘ق˘لا˘ب لز˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘شس قار˘˘غإا
.نيتباشصإا دوجو مغر ةيتوشصلا
ى˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘لاوو ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج تل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
جÓعلا ايق˘ل˘ت كا˘ن˘هو ،ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا

دومعلا يف رشسكب ىنج تشصخُششو
رد˘شصلا ي˘ف صضو˘شضر˘بو ،ير˘ق˘ف˘˘لا
د˘ع˘ب ا˘شضرأا ا˘ه˘طو˘ق˘شس ن˘م ة˘م˘˘جا˘˘ن
.ةباشصإ’ا

ةظحل هب ترعشش يذلا ملأ’ا نعو
ملأ’ا قمع فشصو» تلاق ةباشصإ’ا
جنششت ..ادج بعشص هب ترعشش يذلا
ة˘ي˘شسا˘ق ة˘شصا˘˘شصر ،ي˘˘م˘˘شسج ل˘˘كب
نم ةلاح تششع ..اهعقوتأا مل ةرداغو
دوعأاشسو ىفاعتأاشس يننكل ةمدشصلا
ددهملا يلزنمب اثبششت رثكأاو ىوقأا
.«ءÓخإ’اب
ىلإا تمشسقنا اهتايح نأاب ىنج مزجت
،ا˘هد˘ع˘بو ة˘با˘شصإ’ا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘˘م˘˘شسق
ا˘ه˘ئاد˘ترا بب˘شس نأا˘ب ا˘شضيأا مز˘ج˘˘تو
مويلا كلذ يف ةينيطشسلفلا ةيفوكلا
اوؤوجلف ةيليئارشسإ’ا ةطرششلا جعزأا
يب هولع˘ف ا˘م» ،ا˘ه˘ن˘م ما˘ق˘ت˘ن’ا ى˘لإا

ليحرلا ىلإا ينعفدي نل يترشسأابو
كلذ˘˘ك ،ي˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع ا˘˘˘عو˘˘˘ط
انأاو ..يرشسق˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘لا صضفرأا˘شس
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘يد˘˘ترأا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ج˘˘ششلا˘˘ك
اذه يف يروذجب ةكشسمتم يردشص

ذن˘مو ،ي˘ت˘يو˘ه˘بو ي˘شضرأا˘بو ي˘ح˘لا
ءادف يتباشصإا نإا لوقأا لوأ’ا مويلا

.«حارج خيششلا يحلو ةزغ لهأ’
61ـلا تاذ ةاتفلا هذه ةوق انترهبأا

ق˘م˘ع ن˘ع ا˘ه˘ث˘يد˘˘ح لÓ˘˘خ ا˘˘ع˘˘ي˘˘بر
ةر˘ب˘ن ن˘كت م˘لو ،ي˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘كشسم˘˘ت
،ةوق لقأا يناوشسكلا دمحم اهدلاو
هدلاو نإا لوقلا˘ب ه˘ث˘يد˘ح ف˘نأا˘ت˘شساو
بجومب1591 ما˘ع ي˘ح˘˘لا ن˘˘كشس
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ع˘˘م تارا˘˘ج˘˘يإا دو˘˘ق˘˘˘ع
ن˘ير˘جأا˘ت˘شسم او˘تا˘ب ى˘ت˘ح ة˘˘ي˘˘ندرأ’ا

ر˘ط˘ششلا لÓ˘˘ت˘˘حا ع˘˘مو.نييمحم
7691 ما˘ع صسد˘ق˘˘لا ن˘˘م ي˘˘قر˘˘ششلا

كÓ˘مأ’ا صسرا˘ح» ةر˘ئاد م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط
عفد رارمتشساب ةيليئارشسإ’ا «ةماعلا
نونوكيشس مهنأا وأا اهل تاراجيإ’ا

امو ،لزانملا نع ليحرتلل ةشضرع
ىتح تاراجيإ’ا هذه نوعفدي اولاز
.اذه انموي
ةيناط˘ي˘ت˘شس’ا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تط˘ششن
نأا ءاعّداب ناكشسلا ليحرت ةلواحم
لبق ةقطنملا نونطقي اوناك دوهيلا

نيترشسأا ةوقلاب تلجأاو ،8491 ماع
ي˘ح ن˘م ي˘بر˘غ˘لا م˘˘شسق˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لشصأا نم نآ’ا ىتح حارج خيششلا

وحن ةحاشسم ىلع صشيعت ةرشسأا04
.(رتم فلأا منودلا) تامنود01
يذ˘لا ءÓ˘˘خإ’ا ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘ع Ó˘˘شضفو
مهنإاف يحلا ناكشس ةيقب لزانم ددهي
ع’دنا ذنم ةبيشصع امايأا نوششيعي
وحن لبق حارج خيششلا يف ثادحأ’ا
.رهشش
تاءاد˘˘ت˘˘عا ن˘˘م ء’ؤو˘˘ه م˘˘ل˘˘˘شسي ’و
لو˘ق˘يو ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
قÓ˘˘طإا او˘˘ق˘˘ثو م˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ناو˘˘˘شسكلا
رؤوبلا نونطقي نيذلا نينطوتشسملا
ىلع يحلا صصاشصرلل ةيناطيتشس’ا
مهعمجتو ،ارار˘م ن˘ي˘ن˘مآ’ا نا˘كشسلا

ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ل˘˘ك تار˘˘ششع˘˘لا˘˘ب
.مهيلع تاءادتعا

رعششأا ،ءانبأ’ا نم5 يدل» فيشضيو
..ةعاشسلا رادم ىلع مهيلع فوخلاب
انلم˘ع ن˘كا˘مأا ى˘لإا بهذ˘ن د˘ع˘ن م˘ل˘ف
ا˘ن˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا ى˘˘ششخ˘˘نو
انلزانم ةرداغم نم افوخ ،ةيشساشسأ’ا

نو˘فر˘ط˘ت˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘غا˘˘ب˘˘ي ’ ى˘˘ت˘˘ح
ىلع مادقإ’اب وأا قرحلاو ماحتق’اب

لفطلا دهششم داعيو ،انلافطأا فطخ
.«اددجم ريشضخ وبأا دمحم

تاباجإا Óب ةلئشسأا
تن ةريزجلل هثيدح بأ’ا اذه متخو
ايموي ههجاوي ام ىشسقأا نإا هلوقب
ريشصم نع ةرركتملا هلافطأا ةلئشسأا

هيف نوقبيشس اوناك اذإا امو ،مهلزنم
يف مهلبقتشسم نأا ملعي وهو ،’ مأا
يف ايموي هتماتق دادزتو ،متاق يحلا

ي˘قر˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ل˘˘ظ
.هناكشس قحب ةشسرامملا

ي˘ف صصشصخ˘ت˘م˘لا ثحا˘ب˘لا لو˘˘ق˘˘يو
نبل بشص دمحأا ناطيتشس’ا نوؤوشش
خيششلا يح نم يبرغلا مشسقلا» نإا

امامت ناطيتشس’ا رطخ يناعي حارج
ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو ،ي˘˘قر˘˘ششلا ا˘˘م˘˘˘ك
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ا˘˘ف˘˘حز ه˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ششب
عيراششم9ـب ه˘˘˘ل ا˘˘˘فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شساو
.«ةيناطيتشسا

ءا˘ن˘ب ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م˘˘شضت˘˘تو
ةيدوهي صسنكو ةيناطيتشسا تادحو
ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ة˘˘ما˘˘ع نا˘˘ب˘˘مو
نإاف نبل نبشصل اقفوو ،ةيليئارشسإ’ا
ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ك حار˘˘˘ج خ˘˘˘ي˘˘˘ششلا
عقت يتلا ،ةميدقلا ةدلبلاب ةطيحملا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا عا˘م˘طأ’ا قا˘ط˘˘ن ي˘˘ف
نا˘˘˘˘كشسلا در˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘لا

ر˘ب˘كأا ةزا˘ي˘ح˘ل ا˘ير˘شسق م˘هر˘ي˘ج˘ه˘تو
ةرطيشسلا نامشضل ،ةيفارغج ةحاشسم

«صسدقملا صضوحلا» ىعدي ام ىلع
.ةميدقلا ةدلبلاب طيحي يذلا

‐تن ةريزجلل هثيدح يف‐ فيشضيو
نم يبرغلا رطششلا ناكشس ةاناعم نأا
ن˘˘ي˘˘ح ،7691 ما˘˘˘ع تأاد˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘لا

ا˘ه˘ن˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لا ي˘نا˘ب˘˘م˘˘لا تع˘˘شضو
صسراح» ةياشصو تحت كانه ناكشسلا
يف ،«يل˘ي˘ئار˘شسإ’ا ة˘ما˘ع˘لا كÓ˘مأ’ا

د˘ح˘لا ي˘ف ع˘ق˘˘ي يذ˘˘لا م˘˘شسق˘˘لا اذ˘˘ه
ىلع حارج خيششلا يح نم ىشصقأ’ا

دودح ن˘ي˘ب ل˘شصا˘ف˘لا صسا˘م˘ت˘لا ط˘خ
.7691و8491 يماع
رطششلا اذه ىلع ليئارشسإا قلطتو
«نوراه مأا ةينابك» مشسا يحلا نم
صضرأا»ـب ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف فر˘ع˘ي ه˘ن˘كل
ىلإا اهت˘ي˘كل˘م دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا «عا˘ق˘ن˘لا
ني˘ت˘ل˘لا (و˘ع˘م)و (يزا˘ج˘ح) ي˘تر˘شسأا

مكاحملا يف Ó˘يو˘ط ا˘عاز˘ن ا˘ت˘شضا˘خ
تا˘ب˘ثإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا

.صضرأ’ا هذهل امهتيكلم
نبل نبشص ثحابلا لوقي كلذ نعو
تبثت يتلا ةلدأ’ا نم ريثك كانه»
يعّدتو صضرأÓل ني˘تر˘شسأ’ا ة˘ي˘كل˘م
لبق اهنوكلمي دوهيلا نأا ليئارشسإا

اًر˘˘˘˘شسأا نأا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘لاو ،8491 ما˘˘˘˘ع
يحلا يف لزانم ترجأاتشسا ةيدوهي
يف راجيإ’ا نوعفدي اوناكو ،اميدق
اذهو ،صسدقلاب ةي˘عر˘ششلا م˘كا˘ح˘م˘لا

لكب تبرشض ليئارشسإا نكل تبثم
تع˘˘شضوو ،ط˘˘ئا˘˘ح˘˘˘لا صضر˘˘˘ع كلذ
ءÓخإ’ا رطخ تحت ناكشسلا عيمج
.«نينطوتشسملا ةحلشصمل
ت’واحملا ىلإا نبل نبشص ريششيو
ليجشستلا) «بيو˘ط˘ت»ـل ةر˘م˘ت˘شسم˘لا
،دوهيلا مشساب يشضارأ’ا (وباطلا يف
تلجشسو اهنم ءزجل ايلعف مت ام وهو
كلذ داز˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإا ءا˘˘م˘˘شسأا˘˘ب
.اديقعت ةيشضقلا

حاطبلا ةيواعم ليبشسلشس : ملقب

 يدنجلا ليشسأا  : ملقب
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 نيتي’ولاب ةيباجيا شسردلاو داشصحلا ةلمح
بوبحلإ نم رظتنم راطنق201 نم ديزأإ

ترڤتو ةلڤروب
ليشصاح˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘شصت تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘كب
ن˘م ارا˘ط˘˘ن˘˘ق069.201
يف بوبحلا عاونأا فلتخم
دا˘˘شصح˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ما˘˘˘ت˘˘˘خ
يحÓفلا مشسوملل صسردلاو
يتلا1202 /0202
ة˘ل˘قرو ي˘ت˘ي’و˘ب تق˘ل˘˘ط˘˘نا

تا˘ع˘˘قو˘˘ت بشسح ،تر˘˘ق˘˘تو
.ةيحÓفلا حلاشصملا

ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا
امهب طششني يتلا نيتي’ولا

ة˘عارز ي˘ف ار˘م˘ث˘ت˘شسم77
ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م بو˘˘ب˘˘ح˘˘˘لا

حمقلا نم اراطنق044.36
اراطنق082.62و بلشصلا

046.11و نيللا حمقلا نم
ى˘لإا ر˘ي˘ع˘ششلا ن˘م ارا˘ط˘˘ن˘˘ق
نم راط˘ن˘ق006.1 بنا˘˘ج
ن˘˘م عو˘˘ن) لا˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيذغتل ةن˘ي˘ج˘ه˘لا بو˘ب˘ح˘لا
م˘˘ت˘˘ي ز˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘لاو ما˘˘˘ن˘˘˘غأ’ا

ةر˘˘˘˘˘˘˘˘م لوأ’ ه˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘عارز
.(ةقطنملاب
م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ترد˘˘˘˘قو
ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لا
487.2 ب بوبحلا ةعارزل
070.1 ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م ارا˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه
جا˘ت˘˘نإ’ تشصشصخ ارا˘˘ت˘˘كه
اراتكه417.1و روذ˘˘ب˘˘لا

ةهجو˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا جا˘ت˘نإ’
.كÓهتشسإÓل
ة˘˘شسو˘˘ق˘˘نأا ةر˘˘ئاد ل˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘تو
ةراد˘˘شصلا ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘ي’و˘˘˘ب

ةحاشسملا م˘ج˘ح صصو˘شصخ˘ب
تشصشصخ يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا

بوبحلا ةعارزل ةنشسلا هذه
اراتكه020.1 ع˘˘˘قاو˘˘˘˘ب
ي˘شسا˘ح ر˘ئاود˘˘ب ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م
(اراتكه099) دو˘˘˘ع˘˘˘شسم
115) د˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘خ يد˘˘˘ي˘˘˘شسو
951) ة˘˘˘ل˘˘˘قروو (ارا˘˘˘ت˘˘˘كه
زوا˘ج˘ت˘ت م˘ل ا˘م˘ي˘ف (ارا˘ت˘كه
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لا
جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ ة˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةريجحلاو ترقتب بوبحلا

.تاراتكه401
بلشصلا ح˘م˘ق˘لا ذو˘ح˘ت˘شسيو
ع˘قاو˘ب ة˘حا˘شسم ر˘ب˘كأا ى˘ل˘ع
ح˘م˘ق˘لاو ارا˘ت˘كه685.1
،(اراتكه756) ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا

(اراتكه614) ر˘ي˘ع˘˘ششلاو
،(اراتكه58) لا˘طر˘خ˘˘لاو
م˘ج˘ح د˘ع˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
تشصشصخ ي˘ت˘لا ة˘حا˘˘شسم˘˘لا
04 لا˘كي˘ت˘˘ير˘˘ت˘˘لا ة˘˘عارز˘˘ل
.هحرشش ىرج املثم اراتكه
دا˘شصح˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح نأا ر˘˘كذ˘˘ي
د˘˘ق تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا صسرد˘˘لاو
ا˘ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘ششإا تط˘˘عأا
ةلقروب ةيئ’ولا تاطلشسلا

ط˘ي˘ح˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
«ة˘˘يار˘˘شضخ˘˘لا» ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ترخشس دق ةشسوقنأا ةرئادب
05و دا˘˘شصح ة˘˘˘لآا02 ا˘ه˘ل
ليشصاح˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ن˘حا˘شش
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب تارار˘ج01و
.ةطغاشض ةلآا51 ىلإا

م .ق

يداولا
 اسسنرف وحن «خيطبلإ» نم انط42 ريدسصت
6,32 نم ديزأا ريدشصت مت
«خيط˘ب˘لا» عاو˘نأا ن˘م ا˘ن˘ط
و˘˘ح˘˘ن يداو˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘˘م
ة˘ي’و ءا˘ن˘ي˘م ر˘ب˘ع ا˘شسنر˘ف
هب دافأا امبشسح ،ةدكيكشس
.ةحÓفلا ةفرغ ولوؤوشسم
نم ةيمكلا هذه نحشش متو
ةيطشسوتملا» ةكرشش ةدحو
اهرقم عقي يتلا «ديربتلل
ملك7) يوافيرطلا ةيدلبب
ارب (ةي’ولا ةمشصاع قرشش
ءا˘ن˘ي˘م و˘ح˘ن ة˘يوا˘˘ح ر˘˘ب˘˘ع
ا˘˘م˘˘ك ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس ة˘˘˘ي’و
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘شضوأا
.روششاع دمحأا ةفرغلل
ريد˘شصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘تأا˘تو
جمانربلا ديشسجت راطإا يف
ةئيه˘لا تاذ ن˘م ر˘ط˘شسم˘لا
نيلماعتملا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب
ىلإا يمارلا ني˘يدا˘شصت˘ق’ا
ر˘يد˘شصت ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت
حتفل ةيعارزلا تاجوتنملا
ة˘˘ي˘˘˘لود ةد˘˘˘يد˘˘˘ج قاو˘˘˘شسأا
يلحملا يعارزلا جوتنملل
نأا ه˘˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م ا˘˘˘م و˘˘˘هو
ع˘يو˘ن˘تو م˘عد ي˘ف م˘ها˘شسي
دا˘˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘˘ق’ا ردا˘˘˘˘˘˘˘شصم
حرشش ا˘م بشسح ،ي˘ن˘طو˘لا

.روششاع
،ريدشصتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘تأا˘تو
ةفرغل ماعلا نيمأ’ا لوقي
،يداو˘لا ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘˘لا
ح˘لا˘شصم ي˘˘عا˘˘شسم د˘˘ع˘˘ب»
عا˘ن˘˘قإ’ ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ
ن˘ي˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

مهتاجوتنم هيجوت ةيمهأاب
قاو˘شسأ’ا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا
تاو˘ن˘ق ح˘ت˘فو ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م لا˘˘˘شصتا
ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.«(ردشصملا) يداشصتق’ا

ن˘ح˘شش ا˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأا م˘˘ت˘˘يو
عاونأا نم انط52 يلاوح
راطإا يف كلذو «خيطبلا»
جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه˘ل ج˘يور˘˘ت˘˘لا
لمششت نأا ة˘ي˘غ˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا
ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىرخأا لود نم نييداشصتقا

،ةيبروأاو ةيبرعو ةيبراغم
.لوؤوشسملا تاذ فيشضي
تاءارجإ’ا ريشس نامشضلو
ر˘يد˘شصت˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
يلحملا يعارزلا جوتنملا

ةيملاعل تافشصاوملا قفو
،ةيعونلاو مجحلا ثيح نم
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘شست م˘˘˘˘˘ت
نم ةيرششب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
نم ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا

قر˘˘ف ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسا لÓ˘˘˘خ
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق ل˘م˘˘ع
ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
ةراششإ’ا رد˘ج˘ت.يبنجأ’ا
هذه راطإا يف مت هنأا ىلإا
ريدشصت ةيراجتلا ةيلمعلا
خي˘ط˘ب˘لا ن˘م عاو˘نأا ة˘ثÓ˘ث
خ˘ي˘ط˘ب˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
(نط2,91) ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حأ’ا

(نط4,2) ر˘˘˘ف˘˘˘˘شصأ’او
.(نط20) مامششلاو

ب .شس

ةيلمعلا ريبادتلا نم ةلمج ذاختا نع راردأاب ىفطشصم نارمز نب ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا ششتفملا نلعأا
ددحملا اهدعوم يف ةيمشسرلا ةينطولا تاناحتم’ا ءارجإاو يلاحلا يشساردلا مشسوملا مامتإا نامشضل ةنئمطملاو

.ةيدودحلا راتخم يجاب جرب ةي’وب

لÓ˘˘خ ه˘˘تاذ لوؤو˘˘شسم˘˘لا د˘˘كأا
رقمب اهطششن ة˘ي˘ف˘ح˘شص ةود˘ن
ةرازو نماشضت» راردأا ةي’و
اه˘فو˘قوو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تاملعملا بناج ىلإا لماكلا
كلذ˘˘ل ن˘˘شضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘تاو˘˘ل˘˘˘لا
نابج˘لاو ي˘ج˘م˘ه˘لا ءاد˘ت˘ع’ا

.«عينششلاو
˘ما˘ع˘لا صشت˘ف˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
نع ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل
ةرازو˘لا را˘كن˘ت˘شساو بج˘˘شش»
كلذ˘˘ل ةو˘˘ق ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘شصو˘˘˘لا
يذ˘˘˘لا ع˘˘˘˘ششب˘˘˘˘لا ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا
ن˘يدؤو˘ي تا˘م˘ل˘ع˘م فد˘ه˘ت˘˘شسا

يف ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا فر˘ششلا ة˘ن˘ه˘م
يف تايحشضم لايجأ’ا ةيبرت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘لا˘شسر ءادأا ل˘ي˘ب˘شس
.«ةفيرششلا

نايبلا صصن يف اشضيأا برعأاو
ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو ما˘˘˘مأا هÓ˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
ةرشسأ’ا ةاشساوم» نع مÓعإ’ا
باشصأا امل ةي’ولاب ةيوبرتلا
.«تايلشضفلا تاملعملا

هدوجو نأا نارمز نب حشضوأاو
ح˘ت˘ف ن˘م ن˘كم˘ي˘شس ة˘ي’و˘لا˘ب

تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘م دا˘˘˘ج راو˘˘˘ح
راج وه ام رارغ ىلع ةيلحملا
ع˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
نو˘نا˘ق˘لا ءار˘ثإاو ة˘شسارد لو˘ح
.يشساشسأ’ا

راطإا يف لمعلا اذه جردنيو
صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت»
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
لك عم ءانب راوح حتف نأاششب
امك ،«نييعامتج’ا ءاكرششلا
،لوؤو˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘شضأا

نأا تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘ي˘شصو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ل˘˘ك»
ةيغاشص اناذآا نوكتشس ةي’ولاب
ةيعوشضوملا بلا˘ط˘م˘لا ل˘كل
اهجئاتنب غيلبتلا م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا
راو˘ح˘لا اذ˘ه لا˘م˘كت˘شسا رو˘˘ف
.«تارواششملاو
تائيهلا نأا نارمز نب راششأاو
نأا˘ب ن˘ي˘ق˘ي ى˘ل˘ع» ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع ةيلوؤوشسم لكب لمعتشس
وج يف ةيشساردلا ةنشسلا مامتإا

لا˘م˘كت˘شس’ ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا ن˘م
ةيلشصفلا تاناحتم’ا مي˘ظ˘ن˘ت
ة˘ي˘شسرد˘م˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’او
يف حاجنب اهئارجإاو ةينطولا

تحت ةنئمطم ةئداه فورظ
.«ةيلاع ةينمأا ةيامح
رار˘ق˘ب ه˘تاذ لوؤو˘شسم˘لا ر˘كذو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
عيشضاوم نيماشضمب قلعتملا
ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا

نم نوكتشس يتلاو ةينطولا
ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا صسورد˘لا ن˘˘ي˘˘ب
م˘شسو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
.يشساردلا

ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ل˘ث˘م˘م ن˘م˘ثو
نم ةلوذبملا دوهجلا ةينطولا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘˘ط
ةيوبر˘ت˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا حا˘ج˘نإ’
ة˘شسرد˘م˘ل˘ل ة˘مد˘خ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

نأا نود اهتيمهأاو اهتايولوأاو
ةذ˘تا˘شسأ’ا ة˘ي˘˘ع˘˘شضو ى˘˘شسن˘˘ت
رو˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘ل˘˘كششي ن˘˘يذ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا
.ةيوبرتلا

تم˘ظ˘ن ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو
ع˘م˘جو ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘با˘ق˘˘ن˘˘لا

ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘شسأ’ا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘غ
ةفقو عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘شسمو
مامأا دحأ’ا مو˘ي˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي’و˘لا ر˘˘ق˘˘م
ع˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘شضت
،ءادتع’ا اياحشض تام˘ل˘ع˘م˘لا

عشضو» ىلإا ةبشسانملاب نيعاد
ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسأ’ا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل د˘˘˘ح
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شس’ا˘˘ب
.«ةيعامتج’او ةينهملا

ة˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
اجمانرب ارخؤوم تليشسمشسيتل
لوح ايشسيشسح˘ت ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ى˘ل˘ع ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا

،ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘با˘˘غ ىو˘˘ت˘˘شسم
.ةئيهلا تاذ هب تدافأا امبشسح
دمحم ةئيب˘لا ر˘يد˘م ح˘شضوأاو
موي صشماه ىلع  فشسوي نب
ةريظحلاب مظت˘نا ي˘شسي˘شسح˘ت
ةينث ةيدلب˘ب زرأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يملاعلا مويلا ةبشسانمب دحلا
اذه نأاب يجولوي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘ل˘ل
عم نواعتلاب دعملا جمانربلا
ةئيبلا رادو ةريظحلا تاذ راد
د˘˘يد˘˘˘عو تل˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘شسي˘˘˘ت˘˘˘ل
تاذ تايعم˘جو تا˘ير˘يد˘م˘لا

ة˘ما˘قإا ل˘م˘ششي ي˘ئ˘ي˘˘ب ع˘˘با˘˘ط
فيرعتلل ةيشسيشسحت ةطششنأا
يجولويب˘لا عو˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب
ثي˘ح ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘ب
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ت فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شست
ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نيوكتلا زكار˘م ي˘شصبر˘ت˘مو
.ةعماجلا ةبلطو ينهملا

ريغ جمانرب˘لا ن˘م˘شضت˘ي ا˘م˘ك
د˘ي˘˘شسج˘˘ت ا˘˘ي˘˘ن˘˘مز دد˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيجوغاديب ةي˘م˘ل˘ع ع˘يرا˘ششم
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا كار˘˘˘˘˘ششإا˘˘˘˘˘ب
ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لاو ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘بو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

ءوشضلا طل˘شست ن˘ي˘شصت˘خ˘مو
تا˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لا عاو˘˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
.ةي’ولا تاباغب
˘ما˘يأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب تج˘˘مر˘˘بو
ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ي˘شسارد
ع˘ي˘شضاو˘م˘لا د˘يد˘ع لوا˘ن˘ت˘ت˘شس
يتباغب يجولويبلا عونتلا اهنم
ن˘ي˘ع»و د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث˘˘ب «زرأ’ا»
قطانملا خانمو دياقوبب «رتنع
طشسولا ىلع هريثأا˘تو ة˘ي˘با˘غ˘لا
ن˘ع Ó˘شضف ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘ئ˘ي˘ب˘لا
ةددهملا ةيناو˘ي˘ح˘لا فا˘ن˘شصأ’ا
تاباغب صشيعت يتلا صضارقن’اب
.لوؤوشسملا تاذ قفو ،ةقطنملا
موي˘لا اذ˘ه ن˘م˘شضت ةرا˘ششإÓ˘ل
ن˘م م˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م فر˘˘˘ط
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘˘ب
راد رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘كر˘˘˘ششلا
زرأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘لا
ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘مو د˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ث˘˘ل

نيوكتلا ة˘ير˘يد˘مو تا˘با˘غ˘لا
ميدقت ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
تارا˘طإا فر˘ط ن˘م ة˘ل˘خاد˘˘م
لو˘˘ح ةر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘لا تاذ راد
يذ˘لا ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا
«داد˘˘م˘˘لا» ة˘˘با˘˘غ ه˘˘ب ر˘˘˘خز˘˘˘ت
ةي˘عو˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ي˘شسج˘تو
ءا˘˘شضف˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
.باذجلا يعيبطلا

ةرهاظتلا هذه لÓخ مت امك
تفر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا

دهعملاب ني˘شصبر˘ت˘م رو˘شضح
ي˘ف صصشصخ˘ت˘م˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نيدلا جات» ينهملا نيوكتلا

«با˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘˘˘ح
صضرعم ميظنت تليشسمشسيتل

ةيفرحلا تاجو˘ت˘ن˘م˘لا لو˘ح
ا˘ه˘ن˘م ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘يد˘˘شصلا
ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا تاودأ’ا
˘مود˘لاو ءا˘ف˘ل˘ح˘لا ي˘تدا˘˘م˘˘ب
ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ششخ˘˘لا ي˘˘ناوأ’او
ةيملع ةرايز م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘ج
ع˘قاو˘م˘لا ى˘لإا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب
اهب رخز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

.دحلا ةينثب زرأ’ا ةريظح
م .ق

م .ق

راتخم يجاب جربب تاملعملا ىلع ءادتع’ا ثداح

رإردأاب تاناحتملإ ءإرجإإو ةسسإردلإ لامكتسسل ةيلمع ريبإدت

تليشسمشسيت
 يجولويبلإ عونتلإ لوح يسسيسسحت جمانرب قÓطإإ

ةرغشصم تاشسشسؤوم ةدئافل
لا‹ ‘ نيوكت

تاقاطلإ تلامعتسسإ
ةماعنلاب ةددجتŸإ

ةي’ول ةئيبلا راد مظنت
ةينيوكت ةرود نم اءدب ةماعنلا

ةددجتملا تاقاطلا يف
ةمادتشسملا ةيمنتلاو ةفيظنلاو
ةرغشصم تاشسشسؤوم ةدئافل
،ةيلحم ةينابشش ت’واقمو

.ةئيهلا هذه ىدل ملع امبشسح
كراششي يذلا ءاقللا اذه حيتيو
نيشسدنهمو تاراطإا اشضيأا هيف
تايريدمو تاعاطقل نيعبات
دراوملاو ةحÓفلاو ةئيبلاك
نييداشصتقا نيلماعتمو ةيئاملا

فيرعتلا شصاوخو نييمومع
لاجم يف ةقبطملا مظنلاب
ةفيظنلاو ةددجتملا تاقاطلا

ءانبلا تازاجنإاب ةقلعتملاو
دراوملاو ةيمومعلا لاغششأ’او
مرتحت يتلاو اهريغو ةيئاملا
قرطلا اذكو ةيئيبلا ةمظنأ’ا
تايافن ةجلاعمل ةيرشصعلا

امك ،ةيجاتنإ’ا ةطششنأ’ا شضعب
راد رييشستب ةفلكملا تحشضوأا
.نايفح موثلك ،ةئيبلا

ةرودلا هذه لثمتو
اهرطؤوي يتلا ةينيوكتلا

ينطولا دهعملا نم نوشصتخم
ءاشضف ةيئيبلا تانيوكتلل
نيب ءارآ’ا لدابتو ششاقنلل
ةفلتخم رواحم لوح نيكراششملا

تاكولشسلا خيشسرت اهنم
عم لماعتلا يف ةيباجيإ’ا
ةشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع ةقاطلا
جذامن شضرعو ةيجاتنإ’ا
تاكرششو نييداشصتقا نيلماعتمل

كلت رارغ ىلع ةيرئازج
كارطانوشس يعمجمل ةعباتلا

عاطق يف ىرخأاو زاغلنوشسو
يف مهاشست يتلاو ت’اشصت’ا

ةلشص تاذ ةينهم تاطاششن ريفوت
امك ،ةددجتملا تاقاطلا لاجمب
ةراششإ’ا ردجتو.ردشصملا فاشضأا
هذه ششماه ىلع يرجي هنأا
شضرع نيموي مودت يتلا ةرودلا

ةقاطلا عاونأ’ تاقشصلم
راثآ’ا اذكو ةددجتملا
ةيباجيإ’ا ةيئيبلاو ةيداشصتق’ا

تايوطم عيزوت عم اهت’امعتشس’
.ةقاطلا داشصتقا لوح

م .ق
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ةيومنتلا عيراششملا شصقنو ةئيهتلا مادعنا نوكتششي
 ناكسس بلطم هايملإو ةئيهتلإ

ةنتابب سسيلوف نيع يح
صسيلوف نيع يح ناكشس ددج

ىلع ةعقاولا ةتوتلا نيع ةيدلبب
،ةنتاب ةي’و بونج مك53 دعب

صصئاقنلا نم ةلمج نع مهثيدح
ىلع يبلشس لكششب ترثأا يتلا
ةيعشضو يدرت ببشسب ،مهتايموي
صصقنلاو ةئيهتلا مادعناو يحلا
.برششلا هايمب دوزتلا يف حدافلا
،مه˘شضع˘ب ثيد˘ح ي˘فو نا˘كشسلا

د˘يد˘ششلا م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع اور˘ب˘ع
ىل˘ع ة˘يرز˘م˘لا عا˘شضوأ’ا لا˘ي˘ح
ةرثك ىلإا رظنلاب ،مهيح ىوتشسم
م˘ه˘نأا ى˘ل˘ع اود˘كأاو .صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ن˘م ل˘جا˘ع ل˘خد˘ت ي˘ف نو˘ل˘مأا˘˘ي
ل˘ي˘ج˘شست˘ل ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شس
تاط˘ط˘خ˘م را˘طإا ي˘ف ع˘يرا˘ششم
نم فيفختلل ،ةيلحملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

نيشسحتو ةيمويلا مهتاناعم ةدح
.ةماعلا ةايحلا راطإا

نوناعي مهنأاب ،نوكتششملا دافأاو
هايم˘ب دوز˘ت˘لا ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا ن˘م
نم فعاشض يذلا رمأ’ا ،برششلا

نم دازو ،نولوقي امك ،مهتاناعم
عافترا لباقم ،ةيمويلا مهبعاتم
ثيح .يمويلا كÓهتشس’ا لدعم
نم تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘ششع ي˘نا˘ع˘ت
م˘غر ،بور˘ششلا ءا˘م˘لا ي˘ف ة˘مزأا
يهو ةدا˘م˘ل˘ل ةد˘يد˘ششلا ة˘جا˘ح˘لا

ىلع دامتعÓل مهتعفد ةلكششم
ا˘م˘ب دوز˘ت˘ل˘ل ،ج˘يرا˘ه˘شصلا ها˘ي˘˘م

ةاناعم يف تببشستو ه˘نو˘جا˘ت˘ح˘ي
.مهل ةيقيقح
،ة˘حور˘ط˘م˘لا ةرد˘ن˘لا هذ˘ه ما˘مأاو
وحن لق˘ن˘ت˘ل˘ل م˘ه˘شضع˘ب ر˘ط˘شضا
لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ةروا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’ا

نم تايمكب دوزتلل م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ن˘يد˘ششا˘ن˘م ،ءا˘م˘لا
،ةمزأ’ا لحو ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ءا˘ق˘ب ن˘ير˘˘كن˘˘ت˘˘شسم
لظ يف ،ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘شصلا

نع ثحبلا يف ةيمويلا مهتاناعم
ةدا˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘فا˘كلا تا˘ي˘م˘˘كلا
فلتخمب اه˘ن˘ي˘مأا˘تو ة˘يرور˘شضلا
ة˘لا˘ح ي˘ف ل˘ئا˘˘شسو˘˘لاو قر˘˘ط˘˘لا

نا˘˘كشسلا .ج˘˘يرا˘˘ه˘˘شصلا با˘˘ي˘˘غ
مهرمذت نع اوربع نوررشضتملا

ىلع قفارملا طشسبأا بايغ نم
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘فو ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
تلآا يتلا ةروهدتملا ةيعشضولا
بايغ نع Óشضف ،تاقرطلا اهيلإا
د˘يد˘ع ن˘ع ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا
راثأا ام نأا ىلع اودكأاو .عراوششلا
˘ما˘م˘ت˘˘ه’ا مد˘˘ع و˘˘ه ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق
حلاشصملا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب
تار˘˘ششع م˘˘غر ،ة˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘ب او˘مد˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىوا˘˘كششلا

ف˘ق˘شس نأا˘ب ن˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ارار˘˘م
امل يئاهن لح داجيإا وه مهبلاطم
.هنوناعي

 م.ءامشسأا

   ينطولا يملعلا عوبشسأ’ا لÓخ
زئإوج ةدع دسص– ناسسملت ةعماج

ركب وبأا» ة˘ع˘ما˘ج تل˘شصح˘ت
ةدع ىلع ناشسملتل «دياقلب

عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا لÓ˘˘˘خ ز˘˘˘ئاو˘˘˘ج
مظتنا يذلا ينطولا يملعلا

،ةمشصاعلا رئازجلا˘ب ار˘خؤو˘م
هذ˘˘ه ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘شسح
.يلاعلا ميلعتلل ةشسشسؤوملا

˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا ر˘˘كذو
ةعماج نا مياشص نب راونلوب
تكراشش «ديا˘ق˘ل˘ب ر˘كب و˘بأا»
91و61 نيب ام ةرتفلا يف
هذ˘˘ه ي˘˘ف يرا˘˘˘ج˘˘˘لا و˘˘˘يا˘˘˘م
ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو فرط
ة˘ي˘ل˘كب ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
1 ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب بط˘لا
ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا» را˘˘ع˘˘˘شش تح˘˘˘ت
لشصحت ثيح » اهتاقيبطتو
بلاط˘لا ز˘كر˘م حا˘ن˘ج ا˘ه˘ي˘ف
ف˘ل˘كم˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تاذ˘˘ل
ي˘ل˘ما˘ح ة˘ب˘ل˘ط˘لا ة˘ق˘فار˘˘م˘˘ب
د˘ي˘شسج˘ت ى˘ل˘ع ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
قاور نشسحأا ىلع مهراكفأا

.صضرع
مورك بلاطلا لشصحت امك
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘˘ع
ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
نشسحأا ةقباشسم يف ة˘ي˘نا˘ث˘لا

بناج ىلإا يراكتبا عورششم
ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا

ةقباشسم نم˘شض ة˘شسما˘خ˘لاو
«ةيناث081 يف يتحورطأا»
ة˘ب˘ل˘ط ا˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘شش ي˘˘ت˘˘لا
صضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ب هارو˘ت˘كد˘لا

تا˘˘˘حور˘˘˘طأا ن˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘جو˘˘˘˘م
م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا هارو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا

تاذ بشسح ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘م
.ردشصملا

ميركت ،ىرخأا ةهج نم متو

ىفطشصم ةنوم نب ذاتشسأ’ا
ةيلك نم ءايزيفلا يف ثحاب
نا˘شسم˘ل˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘ب مو˘ل˘ع˘لا
ينطولا قاقحتشس’ا ماشسوب
نم نيثحابلا نم ددع ةقفر
هذه نمشض نطولا تاعماج
ا˘˘˘نا˘˘˘فر˘˘˘ع تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ه˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب
صسفن قفو ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا
.ردشصملا

نأا ى˘لا م˘˘يا˘˘شص ن˘˘ب را˘˘ششأاو
ذنم لمعت ناشسم˘ل˘ت ة˘ع˘ما˘ج
ىلع نيتيشضام˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘شسلا
بلا˘˘ط˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت
ةظحل نم ةبلطلا ةقفارمو
ى˘لإا عور˘˘ششم ةر˘˘كف دو˘˘جو
عم نواعتلاب اهديشسجت ةياغ
،ليغششت˘لا ةز˘ه˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ر˘ي˘ط˘شست م˘ت ه˘˘نا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م
ى˘˘لا د˘˘ت˘˘م˘˘ت ل˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘خ
ىلع دمت˘ع˘ت4202 ة˘يا˘غ
يهو ةيشساشسأا زئاكر ثÓث
ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لاو ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا

ة˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘طا˘ششن زار˘باو
.ايلود
ةع˘ما˘ج ا˘ي˘لا˘ح ى˘ع˘شست ا˘م˘ك
ليومت نامشض ىلإا ناشسملت
ة˘˘يرا˘˘كت˘˘˘ب’ا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ىدل نيتبدتنملا نيترازولا
ن˘ي˘ت˘ف˘ل˘كم˘لا لوأ’ا ر˘يزو˘لا
ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب
ة˘ئ˘˘ششا˘˘ن˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
ةر˘ي˘غ˘˘شصلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
فد˘ه˘ب ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ةز˘ه˘˘جأاو
ة˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
.لغششلا ملاعو ةعماجلا

م .ق

فلتخم نم ةينكشس ةدحو000.7 ةبارق زاجنإا لاغششأا ثعب ةديلبلا ةي’وب ةيراجلا ةنشسلا ةياهن لبق متيشس
.ةي’ولا حلاشصمهب تدافأا امبشسح ،غيشصلا

ددع نأا ردشصملا تاذ حشضوأا
بقترملا ةي˘ن˘كشسلا تاد˘حو˘لا
لÓ˘خ ا˘هزا˘ج˘نإا لا˘غ˘ششأا ثع˘˘ب
247.6ـب ردقي ةيراجلا ةنشسلا

نم ا˘ه˘ن˘م ة˘ب˘شسن ر˘ب˘كأا ،ةد˘حو
«لدع» راجيإ’اب عيبلا ةغيشص
ةغيشص اهيلت ،ةدحو005.3 ـب
ه˘ت˘غ˘ي˘شصب م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا
.ةدحو083.2 ـب ةديدجلا

لاغششأا قÓطإا ةجمرب مت امك
ةغيشص نم ةدحو001 زاجنإا
بناج ى˘لإا م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا
زاج˘نإ’ ة˘نا˘عإا267 ع˘يزو˘˘ت
تاذل ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘كشس
ع˘قو˘ت ى˘لإا ا˘˘ت˘˘ف’ ،رد˘˘شصم˘˘لا
هذه نم ةدحو283مÓتشسا
.ةيراجلا ةنشسلا لÓخ ةغيشصلا

تاذ تددج ،ددشصلا اذه يفو
مÓت˘شسا˘ب د˘ي˘كأا˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

نم ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو745.02
ةنشس لÓ˘خ غ˘ي˘شصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ب˘شسن تغ˘ل˘ب نأا د˘ع˘˘ب ،1202
لحارم اهزاج˘نإا لا˘غ˘ششأا مد˘ق˘ت

نأا ىلإا ةر˘ي˘ششم ،ة˘مد˘ق˘ت˘م د˘ج
هذ˘˘ه ن˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأ’ا ة˘˘˘شصح˘˘˘لا
عيب˘لا ة˘غ˘ي˘شص ن˘م تا˘ن˘كشسلا
يرا˘˘ج˘˘لا  لد˘˘ع» را˘˘ج˘˘يإ’ا˘˘˘ب
نم لك ىوتشسم ىلع اهزاجنإا
نا˘ن˘يو˘ب ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘كشسلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لاو
حا˘ت˘ف˘م ي˘لا˘عأا˘ب فا˘شصف˘شصلا

ي˘˘لا˘˘عأا˘˘ب نا˘˘حر˘˘شس يد˘˘ي˘˘شسو
.(قرشش) نانيوب

117.01ـب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص ن˘˘م ةد˘˘˘حو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م را˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا˘˘˘ب
ةدحو161.2 ل˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم
نا˘ن˘يو˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘˘ب
ينكشسلا بط˘ق˘لا˘ب008.4و
نا˘˘حر˘˘شس يد˘˘ي˘˘شس د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةدحو057.3 ىلإا ةفاشضإ’اب
بطقلاب اهزاجنإا يرجي ىرخأا
.فاشصفشصلا ينكشسلا

ح˘لا˘شصم˘لا تاذ ع˘قو˘ت˘ت ا˘˘م˘˘ك
ن˘م ةد˘˘حو321.7 مÓ˘ت˘˘شسا

يراجي’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘شص
يعامتج’ا ةغيشص نم844و
نم ةد˘حو003و يمهاشست˘لا

م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص
ة˘ع˘قاو˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘غ˘ي˘شصب

(بر˘˘˘غ) ر˘˘˘ج داو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ب
يوقرتلا ةغيشص نم823.1و
.يمومعلا
تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
تاطط˘خ˘م˘لا ن˘م˘شض ة˘ي’و˘لا
ة˘ي˘فا˘شضإ’ا اذ˘كو ة˘ي˘شسا˘م˘خ˘لا

ن˘م ةد˘حو755.311 ن˘˘م
،ةين˘كشسلا طا˘م˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘م ا˘ه˘ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأ’ا ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا

«لدع» راجيإ’اب عيبلا ةغيشص
ةدحو717.75ـب ةرد˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘كشس ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت
،ةدحو002.92ـب يرا˘ج˘ي’ا
ةي˘ف˘ير˘لا تا˘نا˘عإ’ا ج˘مار˘ب م˘ث
ةناعإا058.01 يف ةلثمتملاو
ىر˘˘˘خأا غ˘˘˘ي˘˘˘شص بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا

(4891) يمومعلا يوقرتلاك

ي˘م˘˘ها˘˘شست˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
يو˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لاو (837.7)
.(128.3) معدملا

ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
ينكشس جمانرب نم تنششومت
ةدحو006.1 و˘ح˘ن˘ب رد˘ق˘˘ي
،غيشصلا فلتخم نم ةينكشس
ن˘˘م˘˘شض ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا ج˘˘مر˘˘ب˘˘˘م
يراجلايشسامخلا ططخملا
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح ،(4202/0202)
عاطقل يئ’ولا ريدملا هركذ
.ةدابع يلع ،نكشسلا

ن˘˘كشسلا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص ل˘˘˘كششتو
نم رفوأ’ا ة˘شصح˘لا ي˘ف˘ير˘لا
ينكشسلا جما˘نر˘ب˘لا ي˘لا˘م˘جإا
صصي˘شصخ˘ت م˘ت ذا رو˘كذ˘م˘˘لا

ة˘شصا˘خ ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإا009
ىلع ةعزوم ،يفيرلا ءانبلاب
82ـلا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةشصح ىلإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘ي’و˘ل˘ل
طمنب ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو003
يرا˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

تاذ ن˘˘م˘˘˘شض ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا
ام قفو ،يشسامخلا جمانربلا
.لوؤوشسملا هحشضوأا

ةشصحب ةي’ولا تمعدت امك
يوقرتلا نكشسلا نم ةديدج
003 و˘ح˘ن˘ب رد˘ق˘ت م˘˘عد˘˘م˘˘لا
نكشسم002 ا˘ه˘ن˘م ،ن˘˘كشس
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل تشصشصخ
ةدحو001و تن˘˘ششو˘˘م˘˘˘ت
عزو˘ت˘ت ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘كشس
لÓغأا يتيدلب نيب ة˘ف˘شصا˘ن˘م
ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح ،ل˘˘ح˘˘ي˘˘˘كلا د’وأاو
.ةدابع هفاشضأا
قودنشصلا جمانرب قايشس يف
تامدخلا ة˘لدا˘ع˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا
،(صسو˘ب˘˘نا˘˘فأا) ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و تدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
ةينكشس ةشصح نم تنششومت
بقترملا نم ،ةدحو001 نم

،ةي’ولا ةمشصاعب ا˘هد˘ي˘شسج˘ت
.ثدحتملا فيشضي
ح˘لا˘شصم˘لا ته˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ءاقتنا ةي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا
هذ˘ه عو˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ل
ن˘م ،ة˘ي˘ن˘كشسلا ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ا˘ب˘ير˘ق قÓ˘ط˘ن’ا بق˘تر˘م˘لا
تا˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘˘ف
رايت˘خا اذ˘كو ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

ام قفو ،زا˘ج˘نإ’ا ت’وا˘ق˘م
تاقفشصلا نونا˘ق ه˘ي˘شضت˘ق˘ي
را˘ششأا ا˘م˘ب˘شسح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
عورششلا نأا ادكؤوم ،نكشسلل
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نا ي˘˘ف
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘شس ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا

.ةيراجلا ةنشسلا نوشضغ
م .ق

ب .شس

ةيراجلا ةنشسلا ةياهن لبق

ةديلبلاب ةينكسس ةدحو0007 لاغسشأإ ثعب وحن

تنششومت نيع
يسسامخلإ جمانربلإ راطإإ يف ةينكسس ةدحو0061 عيزوت

ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘خد˘ت
صسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘ل
نم تاباغلا حلاشصم ةقفر
ع˘لد˘نا ق˘ير˘˘ح دا˘˘م˘˘خإا ل˘˘جأا

زيرحوب ةباغ ىوتشسم ىلع
بونج  ةرينت ةيدلب ميلقإاب
،صسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي’و
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تر˘˘خ˘˘شس ثي˘˘ح
80 لخدت˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

فلتخ˘م˘ب ءا˘ف˘طإا تا˘ن˘حا˘شش
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘ششو ه˘˘˘عاو˘˘˘نأا
انوع03و داتعلاو ناوعأ’ا
م˘˘ت ذإا ،بتر˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ب
عنمو قيرح˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
ة˘˘عر˘˘شس ل˘˘شضف˘˘ب هرا˘˘ششت˘˘نا
،ناوعأ’ا ةيفارتحاو لخدتلا

د˘ق ق˘ير˘ح˘لا اذ˘ه نا˘ك د˘˘قو
ة˘˘كر˘˘˘ح ل˘˘˘شش ي˘˘˘ف بب˘˘˘شست

با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ىد˘˘˘ل رور˘˘˘م˘˘˘لا
اورطشضا نيذلا تا˘ب˘كر˘م˘لا
يديشس وحن ةهجولا رييغتل

ورواز˘˘مو بو˘˘ي ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘ع
تا˘يد˘ل˘ب˘˘لاو غÓ˘˘ت جو˘˘لو˘˘ل
ى˘˘˘ت˘˘˘ح وأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةمشصا˘ع و˘ح˘ن ن˘ي˘ه˘ج˘ت˘م˘لا
  .ةي’ولا

ودبع.شص

شسابعلب يديشس
«زيرحوب» ةباغ ىلع يتأاي لوهم  قيرح

تاءادن مغر
  ةرركتملا ناكشسلا

رطخ عئاسضبلإ لقن راطق
ةعمجلإ ةيرق ىلع
 لجيجب يبيبح ينب

ونطاومو ناكشس يكتششي
يبيبح ينب ةعمجلا ةيدلب
،لجيج ةي’و قرشش ةعقاولا

مهتايحب قدحملا رطخلا نم
راطق ببشسب ،مهد’وأابو
ةاذاحمب رمي يذلا عئاشضبلا

مات بايغ يف ،ةيدلبلا لخدم
رورملا تاراششإ’
،ةيئوشضلا تاراششإ’او
قرتفم دنع هنأاو ةشصاخ
ةعبرأ’ا تاذ قرطلا
ماحدز’ا رثكي نيأا تاهاجتا

دنع يرورملا قانتخ’او
لكششي امو لخدملا اذه
نأاو ةشصاخ رطخ نم كلذ
مويلا يف نيترم رمي راطقلا

راطق وهو ءاشسمو احابشص
،عئاشضبلاو علشسلا لقنل
مغر ناكشسلا بشسحو
ةرركتملا مهتاءادن
يتلاو ،ةيلحملا تاطلشسلل
ترششابو بلطملل تباجتشسا
هيلع رمت رشسج زاجنإا يف
رطخ يدافتل تابكرملا
كرتو راطقلا عم مادطشص’ا

هدحو راطقلل ةكشسلا قيرط
فرعي عورششملا نأا ’إا ،
ربكأا ادوكرو اريبك ارخأات
تشضم ثيح زاجنإ’ا يف
ةلماك تاونشس3 نم رثكأا

لاغششأ’ا يف ءدبلا ذنم
رداوبو دعب هتنت مل اهنكل
،Óشصأا ةدوجوم ريغ ءاهتن’ا

نيلوؤوشسملا نودششاني ثيح
نم لخدتلا لجأا نم
اذه لامكإا يف عارشسإ’ا
ثدحت نأا لبق عورششملا

قيرط ىوتشسم ىلع ثراوك
يف ةشصاخ ةيديدحلا ةكشسلا

يذلا ريبكلا ماحزلا لظ
. هفرعت

 ميهارب.ع
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مسسح نم بÎقي نامÒج ناسس
عيبلإ وأإ ديدجتلإ امإإ يبابم Òسصم
نأا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تف˘ششك
تدد˘ح نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس صسيرا˘˘ب يدا˘˘ن ةرادإا

دقع ديدجت فلم يف مشسحلل ايئاهن ادعوم
يف يه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك بعÓ˘لا

 .لبقملا ماعلا نم ناوج
نا˘˘شس صسيرا˘˘ب نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا تح˘˘˘شضوأاو
متو ،يبابم فلم يف هربشص دقفي أادب نامريج
ايئاهن ادعو˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا توأا1 موي د˘يد˘ح˘ت
ي˘˘لود˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإا˘˘ب ا˘˘مإا ،ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه م˘˘شسح˘˘˘ل
لكششب هعيب وأا ،د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا
ةرادإا نأا ى˘لإا «بي˘كي˘ل» ترا˘ششأاو  .ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
اذإا نكل ،يبابم ءاقب ىنمتت يشسيرابلا يدانلا

،ةرداغملا يف بعÓلا نم ةبغر كانه تناك
يف ةيعقاو رثكأ’ا رايخلا نوكيشس عيبلا نإاف

لÓ˘خ د˘ق˘ع˘ُم˘لا يدا˘شصت˘˘ق’ا ع˘˘شضو˘˘لا ل˘˘ظ
مويلا ءاشسم يبابم صضوخيو  .يلاحلا تقولا
عم مشسوملا تاهجاوم رخآا ،يام32 ،دحأ’ا
داتشس عم يقتلي ثيح ،نامريج ناشس صسيراب
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ،92 تشسير˘˘˘ب
 .يشسنرفلا يرودلا تاشسفانم
يناثلا زكرملا نامريج ناشس صسيراب لتحيو
قرافب ،ةطقن97 ديشصرب بيترتلا لودج يف
بعلي يذلا ،ردشصتملا ليل نع ةدحاو ةطقن
 .هيجنأا مامأا اهتاذ ةلوجلا يف
يبابم حشضوأا ،ةقباشس تابشسانم ةدع يفو
مث مشسوملا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا د˘ير˘ي ه˘نأا
ناك اذإا ام يلاتلا˘بو ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا
ول» ةفيحشص تدكأاو ،’ مأا هدقع ددجيشس
بع’ نأا ،يام22 تبشسلا صسمأا ،«نايزيراب
صسيرابل ةيو˘لوأ’ا ي˘ط˘ع˘ي ق˘با˘شسلا و˘كا˘نو˘م
دعتشسي ،صسيلاوكلا ءارو نكل ،نامريج ناشس
.رخآا ويرانيشس يأ’ صسيراب ةداق

قيرطلإ عطقي خينويم نرياب سسيئر
يكسسفودنافيل ‘ Úبغإرلإ مامأإ

،يكشسفودنافي˘ل تر˘بور يد˘ن˘لو˘ب˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
نيبعÓلا م˘هأا د˘حأا ،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م
ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ نيبولطملا
هيف حجن ،يئانث˘ت˘شسا م˘شسو˘م د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
لجشسملا يشسايقلا مقرلا ميطحت يف «افيل»
يف ا˘ًفد˘ه14 هزار˘حإا˘ب ،ر˘لو˘م در˘ي˘ج م˘شسا˘˘ب
 .يناملأ’ا يرودلا نم دحاو مشسوم
م˘شسا ط˘˘ب˘˘ترا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خو
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ي˘كشسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
نا˘˘شس صسيرا˘˘ب و˘˘ح˘˘ن كلذ˘˘كو ،ي˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت

ةلاح يف اديج Óيدب ربتعُي ثيح ،نامريج
نايليك ي˘شسنر˘ف˘لا با˘ششلا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘حر
حيرشصتل اًقفوو نكل  .يشسيرابلا نع يبابم
نأا عقوتملا ريغ نمف ،خينويم نرياب صسيئر
،مشسوملا اذه ايرافاب يكشسفودنافيل رداغي
لبقتشسم نع هغينيمور زنياه لراك ثدحتو
هتلاشسر نأا وه هلوق نكمي ام لقأاو ،همجاهم
نر˘˘يا˘˘ب صسي˘˘ئر لا˘˘قو  .حو˘˘شضو˘˘لا ةد˘˘يد˘˘˘شش
،’ عبطلاب» :ةيمÓعإا تاحيرشصت يف خينويم
ي˘ن˘ي˘ب ،ه˘ل˘ي˘كو ،ي˘كشسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ع˘ي˘ب˘˘ن ن˘˘ل
:كشسفنب يل لق نكل .كلذ فرعي ،يفاهز
ى˘ل˘ع اًردا˘ق مد˘ق ةر˘˘ك بع’ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘شس ن˘˘م
لشضفأا وه نمو ،اًيونشس اًفده06 ليجشست

ر˘م˘ع ي˘ف و˘هو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف مد˘ق ةر˘˘ك بع’
 !«هعيبي نل نرياب ؟اًماع23ـلا

ناك رفيلوأ’ هبشصنم كرتيشس يذلا ،هغينيمور
لشصاوي نأا ديري ،رهششأا ةعشضب نوشضغ يف
هنأا ىتح ،خينويم نرياب عم هترماغم يدنلوبلا
يتفيظو يف انأا» :لاقو دقعلا ديدمت ىلإا حملأا
مهنأا ليختأا ينكل ،ىرخأا رهششأا ةعشضبل ةيلاحلا
عتمتي يذلا ،يكشسفودنافيل .كلذ نولعفيشس
بعللا هناكمإاب لازي ’ ،قدشصت ’ ةيندب ةقايلب

اذامل .تاونشس5‐4 ةدمل ىوتشسم ىلعأا ىلع
 ؟«نرياب يف نوكي ’
صضاخ ،خينويم نرياب عم هتريشسم لÓخو
ةفاكب ةارابم923 يكشسفودنافيل تربور
مدقو ،ةرم492 كابششلا زهو ،تاقباشسملا

يدانلا عم هدقع يهتنيو ،ةمشساح ةريرمت56
.3202 ماع فيشص يف يرافابلا

«يروزتإرينلإ» مجن
بايغلاب ددهم
0202 وروي نع

مجن ،يشسنيشس ونافيتشس صضرعت
،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ط˘˘˘˘شسو ط˘˘˘˘خ
يف هت˘كرا˘ششم لÓ˘خ ة˘با˘شصإÓ˘ل
،يزي˘ن˘يدوأا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م
ي˘ف ،ور˘ي˘شس نا˘شس بع˘ل˘م ى˘ل˘˘ع
يرود˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
.يلاطيإ’ا

بعÓ˘˘˘ك ي˘˘˘شسن˘˘˘ي˘˘˘شس كرا˘˘˘ششو
هنكل ،ءاقللا ةيادب ذنم يشساشسأا
ةارا˘ب˘م˘لا لا˘م˘كت˘شسا ي˘ف ل˘˘ششف
ةقيقد93 رور˘م د˘ع˘ب جر˘خ˘ي˘˘ل
فششكو ،ءاقللا ةيادب نم طقف
يتلا ةباشصإ’ا ةعيبط نع رتنإا
لاق ثيح ،يشسنيشس اهل صضرعت
يمشسرلا باشسح˘لا ر˘ب˘ع يدا˘ن˘لا
يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب
يف هلاد˘ب˘ت˘شسا م˘ت ه˘نإا ،«ر˘ت˘يو˘ت»
،لوأ’ا طوششلا نم93 ةقيقدلا
يلشضع داهجإا نم ىناع امدعب
.نميأ’ا برقملا يف
بايغلا رطخ يشسنيشس هجاويو
م˘˘˘مأ’ا صسأا˘˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم ن˘˘˘˘ع
«0202 ورو˘˘˘˘˘ي» ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا
ناوج11 يف اهقÓطنا ررقملا
.لبقملا

ي˘˘شسن˘˘ي˘˘شس نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
تاباشصإ’ا نم ري˘ث˘كل˘ل صضر˘ع˘ت
مشسوملا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا
ن˘ع ه˘تد˘ع˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لاو ،يرا˘˘ج˘˘لا
،قيرفلا عم ماظتناب ةكراششملا

طقف ةارابم02 يف كراشش ثيح
.تاقباشسملا عيمجب
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«اينهذو اينف ىوقألإ يسسيم» :لويدرإوغ

’و˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا د˘˘كأا
يتيشس رتشسششنامل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ينيتنجرأ’ا مجن˘لا نأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ةنو˘ل˘ششر˘ب د˘ئا˘ق ،ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
ار˘ي˘ششم ،«ىو˘قأ’ا و˘ه» ي˘نا˘ب˘شسإ’ا
نع اديعب» هيلع رثؤوي ام نأا ىلإا
.«هتيلقع» وه «ةينفلا هتاردق
تاحيرشصت يف ’ويدراوغ لاقو
:يح˘لا ثب˘ل˘ل «صشت˘يو˘ت» ة˘شصن˘م˘ل
ل˘˘ب ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل يو˘˘˘ق بع’ و˘˘˘ه»
،ةينفلا هترادق نع اديعب .ىوقأ’ا

رادم ىلع .هريكفت ،ةيوق هتيلقع
انمقأا ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ي˘ف تاو˘ن˘شس4
،تابيردتلا ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك تا˘يرا˘ب˘م
كلتمي وه .اهنم يأا رشسخي ملو
4 كانهو ،ةيشسفانتلا ةيلقعلا هذه
خيراتلا ربع ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘ع’5 وأا
.«افلتخم ائيشش نوكلتمي
اذ˘ه غ˘ي˘لر˘ي˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ل˘˘ط˘˘ب دا˘˘عو
ةر˘كاذ˘لا˘ب ي˘ت˘ي˘شسلا ع˘م م˘شسو˘م˘˘لا
،ينو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘تر˘ت˘ف˘ل
و˘˘ب˘˘ع’» دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘˘قو
تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ل˘ث˘م او˘نا˘ك ي˘ق˘ير˘˘ف
.مهنم ريثكلا تملع˘ت ،ة˘يرا˘ب˘ت˘م˘لا

3 لك زو˘ف˘لا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي او˘نا˘ك
او˘نو˘كي نأا نود˘ير˘ي او˘نا˘كو ،ما˘يأا
صسفنب مهئÓمز نع ىتح لشضفأ’ا

ةداي˘ق˘ب ا˘ظو˘ظ˘ح˘م تن˘ك .ق˘ير˘ف˘لا
خ˘يرا˘ت˘لا ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘شضفأ’ا بعÓ˘˘لا
نم ن˘ي˘ب˘ع’8 وأا7 بنا˘ج˘˘ب
را˘م˘عأا˘ب «ا˘ي˘شسا˘م ’» ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا

.«اماع62و52و42 ةحيحشص
نيبع’ كلتمن انك اننأا امك» عباتو

ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م اد˘˘˘˘˘ج ءا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘قأا بنا˘˘˘˘˘جأا
.و˘ت˘يإا ل˘يو˘˘ما˘˘شص ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
نأاب اوحم˘شس مو˘ج˘ن˘لاو ،ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
.ماوعأا ةعبرأ’ ان˘عور˘ششم ر˘م˘ت˘شسي
انكو ،ةيئانثتشسا ةبقح تناك دقل

اهنأاكو ةيئاهنلا تايرابملا بعلن
’ويدراوغ رقأاو .«ةيدو تايرابم
هب جوت يذلا غيلريميربلا بقل نأاب
،صصا˘خ قاذ˘˘م ه˘˘ل م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةجتانلا تابو˘ع˘شصلا ع˘م ا˘م˘ي˘شس’
.انوروك ةحئاج يششفت نع

ر .ق ^

ةركل يزيل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا ف˘ششك
ن˘م طا˘ق˘ن م˘شصخ ة˘ق˘ي˘ق˘ح مد˘ق˘˘لا
اذه غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف ي˘شسل˘ي˘ششت
ر˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تم˘˘˘عزو ،م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
دق يزيلجنإ’ا داحت’ا نأا ةيناطيرب
بقع ،يشسليششت نم اًطاقن مشصخي
ةرطيشسلا يف لششفلاب ريخأ’ا ماهتا

لÓخ ه˘ي˘لوؤو˘شسمو ه˘ي˘ب˘ع’ ى˘ل˘ع
.يتيشس رتشسيل ةارابم

«ليم يل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو
ي˘ف رد˘شصم لا˘ق ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا
ديدهتلا نإا يزيلجنإ’ا داحت’ا
ي˘شسل˘ي˘ششت ن˘م طا˘ق˘˘ن م˘˘شصخ˘˘ب
صساشسأا ’ ،راجششلا ةعقاو نأاششب
ةارابم تدهششو ،ةحشصلا نم هل
ةر˘˘جا˘˘ششم ر˘˘ت˘˘شسي˘˘لو زو˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

نيب ةكرتششم ةرك رثإا ،ةيعامج
بنا˘˘ج ن˘˘م ار˘˘ير˘˘ي˘˘˘ب ودرا˘˘˘كير

ليولي˘ششت ن˘بو ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل
.يشسليششت بع’
زكرملا لتحي يشسليششت نأا ركذي
بي˘˘˘تر˘˘˘ت لود˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
،ةطقن76 ديشصرب غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

Óيف نوتشسأا ىلع زوفلل جاتحيو
زكرم نامشضل ةريخأ’ا ةلوجلا يف
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ى˘لإا ل˘هؤو˘م
.لبقملا مشسوملا يف

يسسليسشت نم طاقنلإ مسصخ لدج مسسحي يزيلجنإلإ داحتلإ

ةرادإا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا تل˘˘˘شصو
د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لاو ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب

قرتفم ىلإا قيرفلا بردم ناموك
هيلوت نم دحاو مشسوم دعب قرط
اذه ةنولششرب جرخو ،ةيلوؤوشسملا
،كلم˘لا صسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ب م˘شسو˘م˘لا
يرود˘لا ت’و˘ط˘ب ر˘شسخ ا˘مد˘˘ع˘˘ب
يرود عدوو ينابشسإ’ا ربوشسلاو
.يئاهنلا عبر نم ابوروأا لاطبأا

نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘عز˘تو
،ةنولششرب ةرادإا ىدل اًددرت كانه
اشسرابلل ينفلا ريدملا دعقم نأاششب
ف˘ششكو ،د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،ينابشسإ’ا «وتيغنريششلا» ج˘ما˘نر˘ب
د˘ق˘ع ا˘ترو˘ب’ ناو˘خ صسي˘˘ئر˘˘لا نأا
ا˘فار ه˘ب˘ئا˘ن ع˘م ا˘ًم˘ه˘م ا˘ًعا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ويتام يشضايرلا ريدملاو ،يتشسوي
ناريف يذيفنتلا ريدملاو ،يناميلأا

ةارابم˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع  ،ر˘تر˘ي˘ف˘ير
.مشسوملا اذه ةنولششربل ةريخأ’ا

نأا ىلإا ينابشسإ’ا جمانربلا راششأاو
ناموك غ˘ل˘ب˘ت د˘ق ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ةرادإا
نأا ركذي يدانلا نع هليحر رارقب
دشسلا بردم ،زيدنا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘ششت
ءا˘˘م˘˘شسأ’ا زر˘˘بأا د˘˘ع˘˘ي ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةينابشسإ’ا ةفاحشصلا نم ةحششرملا
.ناموك ةفÓخل

...يابيد عم قافت’ا لمكي ةنولششرب
يدنلوهلا برتقي رخأا قايشس يف
نم نويل مجاهم يابيد صسيفمم
ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا

دقع يهت˘ن˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
م˘شسو˘م˘لا ي˘ف نو˘˘ي˘˘ل ع˘˘م يا˘˘ب˘˘يد
يدنلوهلا بعÓل قحيو ،يلاحلا
.اًناجم ٍدان يأا عم عيقوتلا

«ترو˘ب˘شس» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو
قفتا ةنول˘ششر˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا

ىلإا مام˘شضن’ا ى˘ل˘ع يا˘ب˘يد ع˘م
ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب «و˘ن بما˘˘ك»

نأا ىلإا تراششأاو ،4202 فيشص
غلبيشس ةنولششرب عم يابيد بتار
ىلإا ةفاشضإ’اب ،وروي نييÓم5
لوشصحلاب ةطبترملا تآافاكملا

نمشض يابيد ناكو ،باقلأا ىلع
ىرخأا ةيد˘نأا تا˘ما˘م˘ت˘ها ة˘م˘ئا˘ق
صسوتن˘فو˘ج ل˘ث˘م م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
.امورو نÓيمو

ةنولسشرب يف ناموك لبقتسسم ةسسإردل مسساح عامتجإإ

نيز عانقإا يف ديردم لاير صسيئر زيريب ونيتنرولف حجن
.هريشصم نÓعإا ليجأاتب يغنريملا بردم ،ناديز نيدلا

ناديز نإاف ،ةينابشسإ’ا «لارتنشس اشسنفيد» ةكبششل اًقفوو
ةارابم ةياهن بقع هنع نÓعإÓل ططخو ،ليحرلا ررق
نأا ىلإا تراششأاو ،اغيللا نم ةريخأ’ا ةلوجلا يف لايرايف
رارقلا نÓعإا ليجأات˘ب ه˘ع˘ن˘قأاو ناد˘يز ع˘م ثد˘ح˘ت ز˘ير˘ي˘ب
.ديردم لاير ةرادإا عم عامتج’ا نيحل مايأا ةعشضب
،ناد˘يز ع˘م ءا˘ق˘ل د˘ق˘ع˘ل ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا ةرادإا ط˘˘ط˘˘خ˘˘تو
لثم لبقملا مشسوملا يف قيرفلا تاروطت صضارعتشساو
جاتحت يتلا رومأ’او ،ةراعإ’ا نم نيدئاعلاو ،تاقفشصلا
مث ،مايأا ةعشضبل ناديز رظتنيشسو .ديردم لاير يف رييغتلل
لاير ةرادإا عم عامتج’ا بقع يئاهنلا هرارق نلعيشس
.ليحرلاب كشسمتي لازي ’ هنكل ،ديردم

هريسصم نÓعإإ ليجأاتب نإديز عنقي زيريب
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ي˘ف هو˘م˘ت˘ق˘ق˘ح اد˘ج م˘ه˘م زو˘˘ف  :«مÓ˘˘سسلا»̂ 
ام ،بورخ˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘ما52 ة˘ي’و˘لا ي˘˘براد
؟كقيلعت
ريبك راشصتنا هلل دمحلا :يتاردشس ةيروح
،بورخلا ةبيبشش ،ةراجلا ماما هانققح كلذ
ت’واحملا يف رمثتشسن فيك انفرع ثيح
ى˘ع˘شسن˘شس ،ا˘ن˘ل ا˘ئ˘ي˘ن˘ه ا˘ن˘˘ل تح˘˘ي˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا
ى˘ن˘م˘تأاو لاو˘ن˘م˘لا صسف˘ن ي˘ف ة˘ل˘شصاو˘م˘˘ل˘˘ل
.تايدحتلا مداق يف اكفايجلل قيفوتلا

ةرارحلا كلت طسسو ةارابملا نتريسس فيك̂ 
؟ ةريبكلا

تلعجو ،اريثك ا˘ن˘ت˘قا˘عا ةرار˘ح˘لا ي˘ن˘قد˘شص
داتعملا نع اديعب رخ’ نيح نم ىوتشسملا
Óك ىلع ةيداب تناك رثأاتلا تامÓع ثيح،
نم ةريح يف ينل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

ةركلا اقÓطا ديفت نل يتلا ةجمربلا ةقيرط
.ةيوشسنلا

شصوسصخب ةركلا يلوؤوسسمل كتلاسسر يه ام̂ 
؟ ةجمربلا
روشضح نود نم بعلت تايرابملا نا امب
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب بعÓ˘م ي˘ف اذ˘كو رو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ني˘لوؤو˘شسم˘لا نا د˘ق˘ت˘عأا ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا قر˘ف˘لا

ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت بعÓ˘م را˘ي˘ت˘خا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
،Óيل بعللا لجأا نم  ةفششاكلا ءاوشضأ’ا
اذهو ءاشسم ةشسداشسلا نم ةيادب لقأ’ا ىلعوأا

ي˘ف صسفا˘ن˘ت˘لا˘ب قر˘ف˘لا ل˘كل ح˘م˘شسي ى˘ت˘˘ح
. ةديج فورظ
فيك نتفرعو ةارابملا يف لسضفأ’ا نتنك̂ 

 ءاقللا نريسست
راودأ’ا بعل يهو ،ةحشضاو انتين ةحارشص
ثي˘ح بق˘ل˘˘لا ةرود ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا
اديعب باهذلا لجا نم انلقث لكب يمرنشس
حمشست يتلا تاناكمإ’ا لك انل ناو ةشصاخ
تاميلعت قيبطت ىلع انلمع امومع ..كلذب
يتلا انئاط˘خا ا˘ن˘ح˘ح˘شصو لو˘تر˘ف صشتو˘كلا

ةهجلا يف ةلوطبلا تاءاقل يف اهيف انعقو
ي˘ف ل˘شضفأ’ا ا˘ن˘ك ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ،ة˘ي˘قر˘ششلا
ا˘ن˘ي˘ق˘ح˘ت˘شساو ع˘ي˘م˘ج˘لا ةدا˘ه˘ششب ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
.ققحملا راشصتن’ا

زاف فرط لك بايإ’او باهذلا يءاقل يف̂ 
ةريبك لكب ةيارد ىلع نكنأا ،ديكأ’ا ةلباقمب
 ةريغسصو
نيقيرفلا نأا  كيلع ىفخي ’ ،كلذك وهو
رم’ا ،ديج لكششب صضعبلا امهشضعب نافرعي
احوت˘ف˘م  ا˘با˘ت˘ك ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا
ىعشس بردم لك ىلع اذل ،رخآÓل ةبشسنلاب
نشسح لÓخ نم هتربخ يف رامثتشس’ا ىلا
لو˘تر˘ف صشتو˘كلا ،ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ،ه˘ه˘ي˘جو˘ت

انيحشض دقف ،فتكلا لكؤوت نيا نم تفرع
ىلع انلمعو ناديملا يف اريثك اندهتجاو
لامعتشسا عم صسفانملا ةقطنمل رطخلا لقن
ةر˘كلا كا˘كت˘فا د˘شصق ر˘ششا˘ب˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘شضلا
با˘كترا ى˘ل˘ع صسفا˘ن˘م˘لا را˘ب˘جاو ا˘ع˘˘ير˘˘شس
نيفده ليجشست نم اننكم ام وهو تاوفهلا
. ناديملا يف انتادوهجم امهلÓخ نم انجوت

ةدارإ’او ةريغسص ليسصافت ىلع بعل ءاقللا̂ 
 قرافلا تعنسص
لقن انلواح ،لبق نم كل تلق امك  ،Óعف
صضر˘ف ع˘م صسفا˘ن˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ل ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
صسفانملا تابع’ ىلع ةقيشصللا ةشسارحلا

يف انماهم ةيدأات يف قفون انلعج ام وهو
تاميلعتلا ةفاك قيبطت لÓخ نم ناديملا
ةق˘ير˘ط˘ب اءا˘ج ن˘ي˘فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ك ،ةاد˘شسم˘لا

ةلباقملا لمكن ان˘ل˘ع˘ج تقو ي˘فو ة˘م˘ظ˘ن˘م
. ةريبك ةيحيرأاب

» نا ن˘ير˘ت ل˘ه˘ف ،Ó˘يو˘ط لاز˘ي ’ راو˘˘سشم˘˘لا̂ 
؟ بقللا ىلع شسفانتلا هناكماب «يسس يسس ف’ا
ءاقلب ءاقل بعليشس مائولا نا كل دكؤوأا ينعد
ثي˘ح ،فاد˘هأ’ا د˘ي˘كأا˘ت ي˘˘ف عر˘˘شست˘˘ي ن˘˘لو
نم ءاقل لك بوشص انزيكرت لك عشضنشس
تاءاقللا ناو ةشصاخ Óماك دازلا زارحا لجا

اذه مكربنم نمف يلاتلابو ناديملا يف بعلت
«اكفايج˘لا» ءا˘ق˘ل نا˘ي˘شسن˘ل ي˘تÓ˘ي˘مز و˘عدا

ىلع صضوافتلا ةيفيك يف ن’ا نم ريكفتلاو
. ةلبقملا ةلوجلا طاقن

؟ دمتعملا ةسسفانملا ماظن نيرت فيك̂ 
’ ىتح ماكحاب هل بتر ءيشش لك نا دقتعا
ما˘كح’ا راد˘شصا ي˘ف تاو˘ف˘ه كا˘ن˘ه نو˘كت
بقللاب جوتيشس ن˘م صصو˘شصخ˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ققحي نمو طاقن3 لاني ةارابملاب زئافلاف

نيتطقن لاني حيجرتلا تÓكرب راشصتن’ا
0 هد˘ي˘شصر ي˘ف نو˘كي ا˘يدا˘ع ر˘شسخ˘ي ن˘˘مو
حيجرتلا تÓكرب رشسخي نم نيح يف ةطقن
.ةدحاو ةطقن لاني

ا˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف تل˘˘ع˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»^
؟ كقيلعت
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب تر˘˘ثأا ا˘˘نورو˘˘ك ه˘˘ل˘˘لاو
،؟ةريدتشسملا ملاعب كلاب امف ،لكك انتششيعم
ن˘كت م˘ل تار˘ي˘شضح˘ت˘لا م˘كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ’
ىوتشسم نا امك اهيلع اندتعا يتلا ةروشصلاب
ع˘م ة˘شصا˘خ ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كششب ع˘˘جار˘˘ت ةر˘˘كلا
ق˘فو تأار˘ط ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
. مشسوملا اذه اهب لومعملا نيناوقلا

شضوا˘ف˘ت˘لا ّن˘سسح˘ي ما˘ئو˘لا تا˘ي˘ت˘ف نا لا˘ق˘ي̂ 
؟ دمتعملا ةرودلا ماظن قفو
هتاه لثمف ،قرفلا لكك (’وطم كحشضت)
ني˘ب ة˘يو˘ق ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ام وهو اينطو نشسح’ا ربتعت يتلا ةيدنأ’ا
يف يتÓيمز ةقفر ا˘مود ى˘ع˘شسأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
طقفو ةارابملا لوح انزيكرت ةفاك عشضو
ان˘ع˘شضي يذ˘لا را˘شصت˘ن’ا نا˘م˘شض ل˘جا ن˘م
قيفوتلا ىنمتن امومع.. ةهجاولا يف امود
ةلوطبلاب ةياهنلا يف جوتن ’ ملو ةرملا هذه
.

ف˘ي˘ك تفر˘ع لو˘تر˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضار نا د˘˘ي˘˘كأ’ا̂ 
؟ ةدارإ’او ةميزعلا كلت نكيف عرزت

ريبك رودب موقت لوترف صشتوكلا ينقدشص
Óف ،ةعوم˘ج˘م˘لا ر˘ي˘شضح˘ت ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
اهيلع دجاوتت يتلا طوغشضلا كيلع ىفخي
ريثكلاو، ينطولا بختنملل اهرييشست مكحب
انعشضول امود ىعشست اهنا ’ا ،رومأ’ا نم
نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ةرو˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف
حيحشصتب انل حمشستو ةيباجيإا تاريشضحتلا

عرزت اهنا امك ،اهب موقن يتلا ءاطخأ’ا لك

لك لعجت يتلا ةدارإ’او حورلا كلت انيف
ةدايزب انايحأاو ةفاشضإ’ا ميدقت لواحت ةبع’
اريثك اهييحا ثÓثلا طاقنلا نامشض لجا نم
صشتوك وفارب» اهل لوقأاو اذه مكربنم نم
.«ادبأاو امود كعم نحن

لظ يف اميسس’ نكيوهتسسي ةلوطبلاب زوفلا̂ 
؟ يئانثتسس’ا مسسوملا

اهانفداشص يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘بو˘ع˘شصلا م˘غر
دا˘ه˘ت˘ج’او ل˘م˘˘ع˘˘لا نا ’ا ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

بقللاب جيوتتلا وهو دحاو فدهب نوكيشس
لكلاو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا م˘شسو˘م ه˘نو˘كل ة˘شصا˘خ
. Óبقتشسم هركذتيشس

،ةيراق ةسسفانم بعليسس ةلو˘ط˘ب˘لا˘ب ز˘ئا˘ف˘لا̂ 
ي˘ت˘لا با˘˘ب˘˘سسأ’ا ن˘˘م بب˘˘سس كلذ نا ن˘˘ير˘˘ت ل˘˘ه
؟ هقاروأا لك بعلل قيرف يأا عفدت
لك لعجي يفاشضإا عفاد اذهو ،لاحلا ةعيبطب

يف اديعب باهذلل نحمطي قرفلا تابع’
بقل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لاو م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘شسفا˘ن˘م
اهل علطتي لكاف ةيراقلا ةكراششملا قيقحتل
.

ة˘ي˘لا˘م˘لا بناو˘ج˘لا ن˘ع Ó˘ي˘ل˘ق ثد˘ح˘ت˘ن و˘˘ل̂ 
؟ مائولا ةيعسضو ىلع نيقلعت فيك،
ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ى˘لا ى˘ع˘شست لو˘تر˘ف صشتو˘˘كلا
رييشستب انل حمشست يتلا ةمزÓلا فورظلا
ثي˘ح ن˘م ءاو˘شس ،ل˘شضفا ل˘كششب م˘شسو˘م˘˘لا
’ا اهتلق نم مغرلابو ثيح حنملاوا روجأ’ا
( كحشضت )  اهتكربب اهنا

نلماعتت فيك ،يلاملا معدلا بايغ لظ يف̂ 
؟ ةيعسضولا عم
انعشضول امئاد ىعشست لوترف ،كل تلق امك
هلعج ديرتو اهقيرف بحت يهف ،ةروشصلا يف
نمثن انل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ه˘جاو˘لا ي˘ف ا˘مود
انيدل ام لك ميدقت˘ل ى˘ع˘شسنو ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
. ةطحم ىقرأا ىلا لوشصولل

،لسضف˘م˘لا ا˘هرود ل˘سصاو˘ت ششور˘م كت˘ل˘ي˘مز̂ 
؟ اهل نيلوقت اذام
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف هتناع ام لك نم مغرلاب
تلوا˘ح ا˘˘ه˘˘نا ’ا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص ل˘˘كا˘˘ششم ن˘˘م
نم نيشسوق باق تناك اهنا مغر انتدعاشسم
تلعج ةحلملا اهتبغر نا ’ا ةكراششملا مدع
نا امك ةمئاقلا يف اهعشضو ررقت صشتوكلا
ىلع اهييحا اناو قفومو ايباجيإا ناك اهلوخد
دازلا نامشضب انل تحمشس يتلا اهتعاجشش

ةجردلاب يونعم راشصت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘تو Ó˘ما˘ك
. تاطحملا مداق يف اندعاشسيشس ىلوأ’ا

ح˘م˘سسي˘˘سس كسش نود ن˘˘م تا˘˘با˘˘سصم˘˘لا ةدو˘˘ع̂ 
؟ Óبقتسسم تارايخلا ةرفوب
حمشسيشس تا˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك د˘جاو˘ت نا د˘ق˘ت˘عأا
اوج قلخيشس ام وهو ،صسفانتلا ةدشش صشاعناب
انع ةديعب ةرون دجوت ،ملعت امكف ايباجيإا

ىنمتا لبقملا مشسوملا لولحب ’ا دوعت نلو
روحم يف ةتباث ةميق يهف ،ةيوق ةدوع اهل
صشورم يئانثلا ةدوع ليجشست نا امك عافدلا

مداق يف انل ةيموجهلا ةوقلا حنميشس لايرفو
. ديعاوملا

ر˘ئاز˘ج˘لا ما˘ما نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس مدا˘˘ق˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا̂ 
؟ ةارابملا ىلع نيقلعت فيك تايطسسو
ةليكششت هلو ةريبك ةربخ كلتمي صسفانملا

تÓكر ربع اراشصتنا ققح دقف ،ةنزاوتم
زيكرتلل ىعشسن انلعجي ام وهو  ،حيجرتلا

ءاطخ’ا باكترا يدافت ىلع لمعلاو اديج
انحلاشصل ةارابملا ر˘ي˘ي˘شست ي˘ف ق˘فو˘ن ى˘ت˘ح
نم انبرقي يفاشضا راشصتنا بشسك ’ املو
يتÓيمز يف ةريبك يتقث امومع بقللا لين
لشضف’ا ميدقتو داهتج’ا ةلشصاوم لجا نم
.

ةلبقملا ةلوجلا يف راسصتن’ا نا نيرت ’أا̂ 
ىلع ةسسفانملل نكل قاف’ا نم ريثكلا حتفيسس
؟ بقللا
لجا نم ريبك نوكيشس انيعشس لاحلا ةعيبطب

قق˘ح˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘شض
نوكيشس اهدعب فده˘لاو ’ ف˘ي˘ك ا˘نا˘غ˘ت˘ب˘م
بيرق˘تو زو˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ب تÓ˘با˘ق˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست

.جيوتتلا نم انظوظح
مت يذلاو نسسلا لماع ىلا دوعن^
كلذ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘ت ل˘˘˘ه هد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ثؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
                                        ؟تابعÓلا

لك يف رثا نشسلا لماع ينقدشص
رطشضا ثيح ىلو’ا ةجردلا قرف
رارق ذاخت’ انتÓيمز نم ريثكلاب
فحجم هارا رارقوهو لازتع’ا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا بج˘يو ا˘ن˘ق˘ح ي˘ف
نزاوتلا ديعي ىتح هرييغت ةداعا
. ةيرئازجلا ةركلا ىوتشسمل

ةركلا يلوؤوسسمل كتلاسسر يه ام̂ 
              ؟ رئازجلا يف
ةبشسنلاب نشسلا لماع ديدحت رارق
ةنشس03 نم ر˘ث˘ك’ا تا˘ب˘عÓ˘ل
تابعÓلا نم ري˘ث˘كلا ل˘ع˘ج˘ي˘شس
ةيبلاغ ناو ةشصاخ لازتع’ا ررقت

ة˘يو˘شسن˘لا مد˘ق˘لا ةر˘˘ك تا˘˘ب˘˘ع’
ةنشس03 ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كا ن˘˘ه˘˘ن˘˘شس
ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا نا ىرا ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
مدخي ام قفو هتعجارمب ةبلاطم
.ماعلا حلاشصلا

نيوكت ةسسايسس كانه له كيأارب̂ 
؟ ةينابسشلا تائفلاب ةسصاخ

ىعشست نم ةيدن’ا نم ليلقلا

يف لمأا ىدل ،بناجلا اذه يف رامثتشسÓل
رابك تابعÓلا تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا
نكي ىتح نهنيوكتو نهريطأات عم نشسلا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘˘ششلا ةد˘˘عا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ار˘˘خذ
ةيجهنم نوكت نأا لمآا ، اذهل نيوكتلا

تاراطÓل ةيداحت’ا نم ةيعامج لمع
،تا˘ق˘با˘شسلا تا˘ب˘˘عÓ˘˘ل اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
دوجوب ’ا رم˘ي ن˘ل ن˘يو˘كت˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘ف
. عيمجلا ربع رمت ةنقتم ةشسايشس

تاريسضحتلا ،ينطولا بختنملا شصوسصخب̂ 
نوكتسس يتلا ايقيرفا شسأاك تايفسصتل ةيراج
ةردا˘ق كسسف˘ن ن˘ير˘ت ل˘ه2202 برغ˘م˘لا ي˘ف
؟ رسضخلا ميعدت ىلع
ةرداق يشسفن ىرا ةنشس13 رمعلا نم غلبا

ل˘ث˘م ي˘ل˘ث˘م بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
Óبقتشسم ةديدج ةوعد يف  ىنمتأا تاريثكلا

. ةعشضاوتملا انتربخب ديفن  انّلع
ناو ة˘سصا˘˘خ كدوار˘˘ي لاز˘˘ي ’ م˘˘ل˘˘ح˘˘لا نذإا̂ 
توا62 نيب ام ةيبرعلا شسأاكلا ةسسفانم كانه

؟ ربمتبسس61 ىلا
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ل˘˘كب
ن˘يو˘كت˘ل ة˘شصر˘ف نو˘كت˘شس ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ةر˘ب˘خ˘لا ر˘شصن˘ع ن˘ي˘ب ج˘يز˘م بخ˘ت˘ن˘˘م
تا˘يدر˘ف ا˘ن˘ل ناو ة˘شصا˘خ ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ششلاو
لبقتشسم م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘قو ة˘ع˘م’
ملحلا نا امك ،ةيرئازجلا ةركلل قرششم
ر˘شضخ˘ل˘ل بع˘ل˘˘لا˘˘ب ي˘˘ندوار˘˘ي لاز˘˘ي ’
ه˘ب م˘ت˘خا ي˘م˘˘شسروا يدو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘بو˘˘لو
. يلودلا يراوششم

لغسش بسصانم حتف ةركف تحرط ةرازولا̂ 
نيحمطت لهف ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘سضا˘ير˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
؟ كلذل

تاريثكلل ةريبك ةفاشضا نوكيشس ينقدشص
عونب ةيرئازجلا ةشضايرلا ىلا رظنلا لجا نم
ريثكلاب انيحشض كيلع ىفخي Óف ،لم’ا نم
ةرازولا فرط نم افاشصنا نوكي نا ىنمتنو
مدقلا ةرك عفر ىلع لمعو بعت نم لكل
. ايلاع ةيرئازجلا ةيوشسنلا

 ةريخأا ةملك̂ 
لاوط يبناج ىلا فقو نم لك ركششأا

ةشصاخو يتلئاع ىشسنأا نا نود يراوششم
يلا˘غ˘لا˘ب تح˘شض ي˘ت˘لا «ة˘ي˘فا˘شش» ي˘ت˘خأا

امك ،يتباشصإا ةرتف يف ةشصاخ صسيفنلاو
ققحنو ةوقب مشسو˘م˘لا ي˘ه˘ن˘ن نأا ى˘ن˘م˘تأا
ةيشضار ةيناثلا انمأ’ هيدهن ىتح يرودلا
لجا نم اه˘تا˘ي˘ح˘ب تح˘شض ي˘ت˘لا لو˘تر˘ف
ينطولا بختنملا اذكو ،اهقيرف ريوطت
. رئازجلا يف ةيوشسنلا ةركلاو

،ةريدتسسملا ملاع يف  Óيوط اعاب كلتمت يتلا ،يتاردسس ةيروح ،ةنيطنسسق مائو فوفسص يف ةيوسسنلا مدقلا ةرك ةبع’ ثدحتت بناج نم ةبخنلا ييسضايرل ةرازولا نم افاسصنإا
بقللا ةرود يف لوأ’ا راسصتن’ا دعب ةسصاخ » انوروك» ءابو ببسسب ةدئاسسلا فورظلل ارظن يئانثتسسا بقلب مسسوملا اذه ءاهنإا يف اهلمأا نع ،«مÓسسلا» هب تسصخ يذلا راوحلا اذه يف

.مداقلا توأا رهسش فسصتنم يف ماقتسس يتلا ةيبرعلا ةلوطبلا ةباوب نم ينطولا بختنملل ةدوعلا يف اهملح  نع فسشكت امك ،بورخلا تايتف ،ةراجلا مامأا52 ةي’ولا يبرادب

«ةمهملإ ةبوعسص مغر انفده بقللإ ةرودب جيوتتلإ»
 :يتاردسس ةيروح ،مدقلا ةركل «ةنيطنسسق مائو» قيرف ةبع’

«ةمهملإ ةبوعسص مغر انفده بقللإ ةرودب جيوتتلإ»

«ةياهنلإ يف بقللإ قيقحتل انعفدي ‐ اكفايجلإ ‐ راسصتنإ» ^
إراهن بعللإو ةيدنألإ لك حلاسص يف ةسسفانملإ ماظن» ^
«ةيناسسنإلإ قح يف ةميرج
امف ةيملاعلإ مدقلإ ةرك تايوتسسم يف ترثأإ انوروك» ^
«ةيوسسنلاب كلاب

،قيرف لك مل˘ح ل˘ب˘ق˘م˘لإ م˘سسو˘م˘لإ ة˘يرا˘ق˘لإ ة˘سسفا˘ن˘م˘لإ» ^
«هدسشأإ غلبيسس سسفانتلإو

ل ملو يندوإري لإزي ل رسضخلل بعللإ ملح» ^
«يرإوسشم اهب متخإ ةيبرع ةكراسشم
مدقلإ ةرك تابعل ةرإزولإ نيكمت ىنمتأإ» ^
«ةيجوغإديبلإ بسصانملإ نم ةيوسسنلإ
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يدرفلل „رطششلل ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا

‘ ةديج ةليسصح ‘ ةينطولإ ةبخنلإ
سسماÿإ مويلإ تاسسفانم

لئابقلا ةبيب˘شش ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت
صسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن ف˘˘˘شصن ى˘˘˘لإا
دعب ةيقيرفإ’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا
يدا˘ن ف˘ي˘شضلا ما˘˘مأا ه˘˘لدا˘˘ع˘˘ت
يف ،1 ـ1 ةجيتنب يشسقافشصلا
يئاهنلا عبر بايإا رود راطإا

بعلم ىلع ةشسفانملا هذه نم
.وزو يزيتب4591 ربمفون1

قحتشسملا لهأاتلا اذه دعبو
اد˘˘عو˘˘م يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا بر˘˘˘شضي

روبشس نطق يدان عم اديدج
يئاهن فشصن يف ينوريماكلا

امهل قبشس ثيح ،فاكلا صسأاك
رود ي˘˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘ت نا
هذ˘˘ه ن˘˘˘م تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
نورمح ءاقفر زافو ،ةشسفانملا
نوريماكلاب باهذلا ءاقل يف
ةدوعلا ءاقل يفو ،1 ـ2 ةجينب
.0 ـ1 ـب

ءاج انلهأات »:حياشس نب
Òبك لمع دعب

فشصنل اديج رشضحنشسو
«يئاهنلا

حرشص ةارابملا ةياهن بقعو
،هلل دمح˘لا» :Ó˘ئا˘ق ح˘يا˘شس ن˘ب
ن˘يذ˘لا ل˘كو ،ي˘ئÓ˘مز ر˘˘كششأا
يذلا ،لهأاتلا اذه يف اومهاشس
يذلا ريبكلا لمعلا دكؤويل ءاج
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ن ا˘˘ن˘˘˘ك
عفر ىلع انرارشصإاو ،ةيشضاملا

فا˘شضأاو ،«ا˘ي˘لا˘ع يدا˘ن˘لا ة˘يار
،ةياغلل ةبعشص ةارابم انشضخ»
لكششو ،ادينع امشصخ انهجاوو
يف ةشصاخ تابوعشص ةدع انل
انفرع اننكل ،ةيناث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

رفظلاو ،ةارابم˘لا ر˘ي˘شسن ف˘ي˘ك
،«ةياهنلا يف رورملا ةريششأاتلاب
ة˘ن˘يد˘م ن˘با ه˘جو ة˘يا˘ه˘ن ي˘فو
لاق ه˘ئÓ˘مز˘ل ة˘لا˘شسر ةر˘يو˘ب˘لا
صصلختشسن نأا انيلع نآ’ا» اهيف
،ةه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه ن˘م صسورد˘لا

ةل˘شصاو˘م˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘شضح˘ت˘لاو
رود˘˘لا زوا˘˘ج˘˘تو ،ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا
.«يئاهنلا فشصن

قحتشسم انلهأات» :ناف’
باهذلا ىلع نورداقو

«ةشسفانŸا ‘ اديعب
يفحشصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘فو

دكأا ءاقللا ةياهن دعب دقع يذلا
ةب˘ي˘ب˘شش برد˘م نا˘ف’ صسي˘ن˘يد
تايرجم صصوشصخ˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
انبعل» :Óئاق حرشص ثيح ءاقللا

يفو لوأ’ا طوششلا يف اديج
ر˘˘مأ’ا نا˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا

انيبع’ داقتفا لظ يف افلتخم
اذ˘˘ك ي˘˘ف ةر˘˘ب˘˘خ˘˘ل˘˘ل نا˘˘ب˘˘˘ششلا

ن˘م صسي˘ل »:فدرأاو ،«د˘ي˘عاو˘م
يئا˘ه˘ن ع˘بر بع˘ل˘ت نأا ل˘ه˘شسلا

كلمي قيرف مامأا فاكلا صسأاك
هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت
ر˘ي˘ث˘كلا مد˘ق˘ن م˘ل ،ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا

بعلن ملو ا˘ن˘ع˘جار˘ت ف˘شسأÓ˘لو
»:عباتو ،«ةداتعم˘لا ا˘ن˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب
رظنلاب اق˘ح˘ت˘شسم نا˘ك ا˘ن˘ل˘هأا˘ت
ةثÓث انريشس ،نيءاقللا ةجيتنل
اذهو ةعبرأا لشصأا نم طاوششأا
:فا˘˘شضأاو ،«ا˘˘ن˘˘ل بشسح˘˘ي ر˘˘مأا
صضع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثأا بع˘˘˘ت˘˘˘لا»
ةربخلا صصقن كلذكو رشصانعلا

ي˘ف ع˘جار˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج
يف اننأا مهملا ،يناثلا طوششلا

ر˘˘كششأاو ي˘˘ب˘˘هذ˘˘˘لا ع˘˘˘بر˘˘˘م˘˘˘لا
.«مهتادوهجم ىلع نيبعÓلا

نأا يشسنرفلا ينقتلا دكأا امك
بايإ’ا ءاقل يف ققحملا زوفلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ار˘ي˘ب˘ك از˘فا˘˘ح نا˘˘ك
اطوشش امدق ،لهأاتلا ىلع بعلل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ق˘ل˘خ اد˘ي˘ج لوأا
نيقفوم انكو فيدهتلا صصرف
ي˘ف  مد˘ق˘ت˘لا فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست˘˘ب
»:فا˘˘˘˘شضأاو ،«لوأ’ا طو˘˘˘˘˘ششلا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج رو˘˘˘شصت˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ق
يف ةعقوت˘م˘لا تا˘هو˘يرا˘ن˘شسلا
تمشسح ةارابملا نأا ريغ ءاقللا
ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا را˘˘ششأاو ،«ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
اوناك ني˘ب˘عÓ˘لا نأا ي˘شسنر˘ف˘لا

زوفلا عييشضت ن˘م ن˘ي˘فو˘خ˘ت˘م
،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘˘لاو
نكت ملو ةدقعم تناك رومأ’ا
دوعيل ،قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ه˘شس
ءا˘ق˘ل ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘يو ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت »:ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘شصن
قيرف مامأا ىرخأا ةبعشص ةارابم
ا˘˘ن˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،صسار˘˘م˘˘لا بع˘˘شص
دعوملا اذهل اد˘ي˘ج د˘ع˘ت˘شسن˘شس
ةجيتن قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع نوردا˘قو
،كانه باهذلا ءاقل يف ةيباجيإا
با˘يإ’ا ة˘ه˘جاو˘م صضو˘خ ل˘ب˘ق
.«انه

دعب ةبيبششلا ئنهت «فافلا»
يبهذلا عبرملل لهأاتلا

ةركل يرئازجلا داحتإ’ا أانه
ةبيبشش يدان دحأ’ا موي مدقلا
رود ىلإا هلهأات بقع ،لئابقلا
«فاكلا» صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن

يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘شسح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ثيحب ،يشسنوتلا يشسقافشصلا

اهت˘ئ˘ن˘ه˘ت ي˘ف «فا˘ف˘لا» تب˘ت˘ك
يرئازجلا دا˘ح˘تإ’ا» يرا˘ن˘كل˘ل
ةبيبشش يدان ئنهي مدقلا ةركل
فشصن رودل هلهأات دعب لئابقلا
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘˘ن
نو˘˘كت كلذ˘˘بو ،«ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
تع˘ط˘ت˘قا ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
رودلا اذه ىلإا لهأاتلا ةريششأات
بايإا يف لجشسملا لداعتلا دعب
يدانلا مامأا يئاهنلا عبر رودلا
هزوف نم اديفتشسم ،يشسنوتلا

.در نود فدهب دعاوقلا جراخ
نكمت لاح يف هنأا ةراششإÓل

ةدا˘عإا ن˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
ةر˘ي˘ششأا˘ت كت˘فاو و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘شسلا
فاكلا صسأاك يئاهن ىلإا لهأاتلا
ن˘م ل˘هأا˘ت˘م˘لا ه˘جاو˘ي˘شس ه˘˘نإا˘˘ف
يوا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
.يرشصملا صسديماريبو

طيمز.ع

ينوريماكلا تروبشس نوتوك عم اديدج ادعوم برشضي ةبيبششلا

  ةنسس91 دعب يئاهنلإ فسصنل دوعيو ةيرئإزجلإ ةركلإ هجو ءام ظفحي «يرانكلإ»
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا تق˘ق˘ح

ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
˘˘‐ ج˘˘نر˘˘ط˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
لدا˘˘ع˘˘تو ن˘˘يزو˘˘ف ‐يدر˘˘ف˘˘˘لا

لÓ˘˘˘˘˘خ ،ةد˘˘˘˘˘˘حاو ةرا˘˘˘˘˘˘شسخو
صسما˘خ˘لا مو˘ي˘˘لا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
ياوغنولي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘ب يرا˘ج˘لا
.يو’امب

لÓب يلودلا ذاتشسأ’ا زافو
رشصان  هنطاوم ىلع نشسحلب

ي˘ب˘لا˘ط ر˘˘شسخ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘ل˘˘ع
،ير˘شصم˘لا د˘ي ى˘ل˘ع ق˘ي˘˘ف˘˘شش
تاديشسلا ىدلو ،مهدأا يزوف
ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ل ر˘˘شصا˘˘ن تب˘˘ل˘˘غ˘˘ت
ي˘ف ،ة˘˘يآا ز˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ف تلدا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ا˘ن˘يو˘كا˘م ما˘مأا لا˘ن˘˘م ر˘˘شصا˘˘ن

.يوبابميز نم نيتشسيرك
ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا رور˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘˘بو

نشسحلب لÓب لتحي ةشسماخلا
دجاوتي ا˘م˘ن˘ي˘ب ع˘بار˘لا ف˘شصلا
،21 زكرملا يف يلع رشصان

يف نكريف قيفشش يبلاط امأا
95 ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م61 ف˘˘˘شصلا

ردشصتت لباقم˘لا˘بو ،ا˘كرا˘ششم
د˘ن˘ع بي˘تر˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘˘ل ر˘˘شصا˘˘ن
يتأات يذلا تقولا يف ،ةوشسنلا
زكرملا يف لا˘ن˘م ر˘شصا˘ن ه˘ي˘ف
.ةشسفانتم43 نمشض نم12

متاح دكأا هتاحيرشصت يفو
ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا صسيور د˘˘لو
نم رئازجلا فادهأا نأا ينطولا
دعو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا

تايلاديملا ىدحإا كاكتفا يه
بقللا عاز˘ت˘ناو ،لا˘جر˘لا د˘ن˘ع
ع˘م تاد˘ي˘شسلا ىد˘˘ل يرا˘˘ق˘˘لا

صسأا˘ك ى˘˘لا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘شض
.روكذلا دنع ملاعلا

ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا هذ˘˘˘ه د˘˘˘ع˘˘˘تو
صسأاكلا ىلإا ةلهؤوم ةيقيرفإ’ا
ةنيدم˘ب ةرر˘ق˘م˘لاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةرتفلا يف ةيشسورلا يششتوشس
توأا3و ةيليوج01 نيب ام
.نيمداقلا

طيمز.ع

نازيلغ عيرشس
دادزولب بابشش ناولأا لمح امدنع رمأ’ا شسفن ششاع نأاو قبشس

نم سصلختلل جÓعلإ لسصإوي ومح دلو
يفسصنلإ للسشلإ

و˘م˘ح د˘لو ل˘فو˘ن ل˘˘شصاو˘˘ي
ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘شس ق˘ير˘˘ف بع’
للششلا نم صصلختلل جÓعلا
ىلع هنم ىناع يذلا يفشصنلا

.هجولا ىوتشسم
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘ششكو

نازيلغ عيرشس قيرفل ةيمشسرلا
لوأ’ا م˘شسق˘لا ي˘ف صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

عشضخي بعÓلا نأا ،فرتحم
ةيلا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف جÓ˘ع˘ل˘ل
ي˘ف ل˘شضفأا لا˘ح ي˘ف نو˘كي˘˘ل
.ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا

نادي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘م ع˘شضخ˘يو
ل˘˘جأا ن˘˘م ،جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح
لكشش˘ُم˘لا اذ˘ه ن˘م صصل˘خ˘ت˘لا
ه˘ن˘م ى˘نا˘ع نأاو ق˘˘ب˘˘شس يذ˘˘لا

با˘˘ب˘˘شش ي˘˘ف نا˘˘˘ك ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
.دادزولب

هللا ردق»: ومح دلو بتكو
هل˘ل د˘م˘ح˘لاو ،ل˘ع˘ف ءا˘شش ا˘مو
ه˘ل˘لا لأا˘˘شسأا ،لا˘˘ح ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
.«ينيفششي نأا ميظعلا

ب.م.يرشسيإا

ةمشصاعلا داحتا
رهششأا3 بيغيو ةيحارج ةيلمعل عشضخ

يمسسر لكسشب ىهتنإ فيسصول مسسوم

فيشصول مثيه مشسوم ىهتنا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

ةمشصاعلا داح˘تا ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ
ةيلمعلا ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ا˘ي˘م˘شسر
يف اهل عشضخ يتلا ةيحارجلا
ةيشضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا

.لحاكلا ىوتشسم ىلع
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘ششكو

دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘˘لا
يدا˘˘ن بع’ نأا ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ج˘˘˘نأا
نع ر˘ه˘ششأا3 ةدم˘ل بي˘غ˘ي˘شس
ن˘ل ه˘نا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م بعÓ˘˘م˘˘لا
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش ل˘ب˘˘ق دو˘˘ع˘˘ي
عم ن˘ماز˘ت˘ي˘شس يذ˘لاو مدا˘ق˘لا

م˘˘شسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا د˘˘˘عو˘˘˘م
.ديدجلا يوركلا

صضرعت دق فيشصول ناكو
صشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘˘با˘˘شصإ’

باح˘شصأا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا
،رشضخأ’او رف˘شصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ل˘ب˘ق ة˘لو˘ج˘لا ي˘˘ف
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف با˘شسح ى˘ل˘˘ع
.نيفيظن نيفدهب ،ةرواشسلا

ةتيششو ةعاشش نب
نا‹دني

دا˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ة˘عا˘شش ن˘ب ءا˘ير˘كز م˘جا˘ه˘م˘لا

ةتيشش ةماشسأا ناديملا طشسوو
رمأ’ا ةيعا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
حن˘م˘ب Ó˘ي˘ف˘ك نو˘كي˘شس يذ˘لا
ري˘ن˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘ب دود˘˘˘˘غز
ناديملا طشسو يف ةيفاشضإ’ا

ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأ’ا ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
.ةمداقلا تاقاقحتشس’ا

يذ˘لا ،يردو˘ك ةز˘˘م˘˘ح ا˘˘مأا
مغربلاف ،لحاكلا يف بيشصأا

لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ هد˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ىف˘ت˘كا ه˘نأا ’إا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
صضكر˘لاو ن˘يرا˘م˘ت˘لا صضع˘ب˘ب
دعاشسمو يندبلا رشضحملا عم
.بردملا

ب.م.يرشسيإا يشضاير˘لا عرا˘ششلا صشي˘ع˘ي
بشضغلا نم ةلا˘ح ي˘شسا˘ب˘ع˘لا

طو˘ق˘شسلا د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ي˘˘ت˘˘شس’او
صسابعلب داحتإا قيرفل يودملا
ى˘ق˘ب˘ت˘شس ة˘ي˘شسا˘ق ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
فيطشس قافو مامأا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
صسرا˘˘ح˘˘لا كا˘˘ب˘˘شش كد يذ˘˘˘لا

ةلماك فادهأا ةينامثب طارعز
22 ةلوجلا تايرابم نمشض
ةفرتحملا ة˘ط˘بار˘لا ر˘م˘ع ن˘م
.ىلوأ’ا

دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
ةربخلا يبع’ ىلع زاكعوب
يناثرولا ،ي˘قاو˘م م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي
اوفلاخ مهنأا ريغ ،را˘ت˘خ˘ل˘م˘بو
را˘يد˘ل˘ل اودا˘عو تا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا
نم ةششهد مامأا ،نينح يفخب
اوعقوتي مل نيذلا نيرشصانملا

هيلع وه امل دحلا لشصي نأا
دا˘ح˘˘تإ’ا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي ثي˘˘ح ،نآ’ا
61 د˘˘ي˘˘˘شصر˘˘˘ب ،81 ف˘˘˘˘شصلا
3 د˘ع˘ب ا˘ها˘ن˘ج ،ط˘ق˘ف ة˘ط˘ق˘˘ن
،ت’داعت7و تارا˘˘شصت˘˘˘نا
ةارابم21 ي˘ف ر˘شسخ ا˘م˘ن˘ي˘ب
ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
نأا دعب ةلوطبلا يف فعشضأ’ا
14ـب ارخآا ايشسايق امقر ىقلت
.افده

اءزج لمحتت ةرادإ’ا
‘ ةيلوؤوشسŸا نم اÒبك

قيرفلا عجارت
عي˘م˘ج˘لا ل˘م˘ح˘ت˘يو

اذ˘ه˘ل ثد˘ح˘ي ا˘م ة˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
صسي˘ئر˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نيذلا نيمهاشسملاو ي˘نا˘ن˘ه˘لا

ثدحي ام نع نيديعب اويقب
او˘ف˘ت˘كاو ،م˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
يتلا ةرادإ’ا عم مهتلا لدابتب
تشضفرو ىرخأ’ا يه تتنعت
ةشصاخ ،قير˘ف˘لا ن˘م ل˘ي˘حر˘لا
صشاعتناو تاناعإ’ا لوخد دعب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ف˘˘˘شض ،ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘شش ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بار˘˘˘شضإ’ا
مهقوقحب ةبلاطملل نوبعÓلا
عيشضي ق˘ير˘ف˘لا ق˘ح ن˘ي˘كرا˘ت
اهنمث عفدو ىرخأ’ ةلوج نم
.ايلاغ

يأا مدقي ⁄ زاكعوب
ذنم ركذت ةفاشضإا

 ةينفلا ةشضراعلا هيلوت
ماهت’ا عباشصأا تهجو امك

يذلا زاكعوب زعم بردملل

قيرفلل ةفاشضإا يأا ثدحي مل
نأا ه˘ل ق˘ب˘شسي م˘˘ل يذ˘˘لا و˘˘هو
يأا ع˘م ه˘تر˘ي˘˘شسم ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج ق˘˘ير˘˘˘ف
ن˘˘ع نو˘˘لءا˘˘˘شست˘˘˘ي را˘˘˘شصنأ’ا

دق يذلا م˘ه˘ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ميحجل ةري˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب دو˘ع˘ي
بشسح ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
رومأ’ا تيقب نإا ،نيع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا

قيرفلا نوكيشسو ،اهلاح ىلع
دعوم مامأا ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ةبيبشش فيشضتشسي نيح يران
فشصلا لتحت يتلا ةرواشسلا
ةرادشصلا غولب ديرتو ،ثلاثلا
اناحتمإا ينعي ام ،قرطلا لكب

با˘˘˘ح˘˘˘شصأ’ ر˘˘˘خآا ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘شص
.صضرأ’ا

طيمز.ع

ةليقثلا ةراشسÿا بقع نخاشس حيفشص ىلع راشصنأ’ا
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لامج ينطولا بخانلا طح
صسمأا ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
كلذو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘شضارأ’ا˘ب
،صصبرتلا يف لوخدلا لجأا نم
ةيدولا تايراب˘م˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘شسا
لك مامأا رشضخلا رظتنت يتلا

.صسنوتو يلام ،ايناتيروم نم
ي˘ف برد˘م ل˘شضفأا ه˘ج˘ت˘يو

ةر˘قو˘ب د˘ي˘ج˘م ة˘ق˘فر ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ي˘ل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م
لجأا ن˘م نار˘هو ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل
يذلا ديدجلا بعلملا ةنياعم
ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ىرجتشس يتلا ةيدولا ةارابملا
.لبقملا ناوج61 موي

بردمل قبشس دقف ةراششإÓل
راز نأا ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

صسيئر دهع يف نارهو بعلم
ريخ قباشسلا يرئازجلا داحت’ا

ا˘˘يد˘˘بأا ن˘˘يأا ،ي˘˘˘ششطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا
زاجن’ا اذهب ريبكلا امهباجعإا

ة˘˘ما˘˘قإا ن˘˘يد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘شسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م
.Óبقتشسم هناديم ىلع لوأ’ا

ى˘˘لإا ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ى˘˘ع˘˘شسيو

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘˘شس ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
لÓخ ةميزه نودبو ةيباجيإ’ا
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا بار˘ت˘قÓ˘ل

رد˘شصت˘ي يذ˘لا راو˘ف˘يد تو˘˘ك
نود ةارا˘ب˘˘م62 ـب ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا

ر˘شضخ˘لا ى˘ق˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘م˘يز˘ه
لاح يفو ةارابم22 ديشصرب
ةيباجيإا جئاتن دشصح نم نكمت
ح˘ب˘شصي تا˘يرا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ميطحتل طقف ةوطخ دعب ىلع
 .يقيرفإ’ا مقرلا

جاحلب اشضر

 نإوج رهسش سصبÎل Òسضحتلإ ‘ عرسشيو رئإز÷إ لسصي يسضاملب

بردم ،زينيترام نتروك دكأا
صسفا˘ن˘م ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘˘م بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نأا ،يدو ءاقل لوأا يف رشضخلا

يهو صضفرت ’ ةريخأ’ا ةهجاوم
ى˘ع˘شسي بخ˘ت˘ن˘˘م يأ’ ةد˘˘ي˘˘ف˘˘م
تاقاقحتشسÓل اديج ريشضح˘ت˘ل˘ل
.ةمداقلا

ةودنلا يف زينيترام حشضوأاو

˘مو˘ي ا˘هد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘˘شصلا
صضفر دحأ’ نكمي ’» :نينث’ا

،يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م
ي˘ق˘ي˘ق˘ح را˘ب˘ت˘خا ه˘نإا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ديفتشسنشس »:عباتو ،«انل ةبشسنلاب
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘م
ركشسعم˘لا نأا ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘ن˘ل ح˘م˘شسي˘شس لوأ’ا يداد˘˘عإ’ا

تايفشصت تايرابمل ريشضحتلاب
ه˘جاو˘ن˘˘شس اذ˘˘ه˘˘ل ،لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا
انيلع بعشصلا نم ناك ،رئازجلا
لك نأ’ ،ىرخأا تابختنم داجيإا
ثحبلا ةلحر يف تناك قرفلا

بب˘شسب اذ˘هو ن˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع
 .«تقولا قيشض

ب.م.يرشسيإا

 لايدنوŸا تايفشصتل ايقيقح اÒشض– نوكيشس رشضÿا ءاقل نأا دكأا

وهو سضفرت ل رئإز÷إ ةهجإوم :ايناتيروم بردم زينيترام
 انل ةبسسنلاب يقيقح رابتخإ

د˘˘ق˘˘ع˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
داحتÓ˘ل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
هعامتجا مدقلا ةركل يرئازجلا
،يراجلا يام13 يف يداعلا

فارششإا تحت نوكيشس يذلاو
ن˘يد˘لا فر˘شش ةرا˘م˘ع صسي˘ئر˘لا

ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي˘˘شس يذ˘˘˘لاو
ةيادب ميهاربإا يلادب ةيداحت’ا

.احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا نم

صضرع عامتج’ا يف متيشسو
متيشس ثيح عي˘شضاو˘م˘لا د˘يد˘ع
ةطبارلا تادجتشسم˘ل قر˘ط˘ت˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
اذكو يناثلاو لوأ’ا اهيمشسقب
تا˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘ي˘˘با˘˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ةفرتحملا ةطبار˘ل˘ل ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
عÓط’ا متيشس امك ،ةيوشسنلا

ةينقتلا ةيريدم˘لا ر˘ير˘ق˘ت ى˘ل˘ع

عامتج’ا نوكيشسو ،ةي˘ن˘طو˘لا
: نم لكل عامتشسÓل ةشصرف
ميكحتلا ةنجل ،ةيبطلا ةنجللا

.طابشضن’ا ةنجلو
بتكملا ءاشضعأا موقيشس امك

ع˘شضو˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه لÓ˘˘خ
ةمئادلا ناجل˘لا ل˘م˘ع ة˘ط˘ير˘خ
 .اهيلع ةقداشصملاو

طيمز.ع
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يئانثت˘شس’ا م˘شسو˘م˘لا د˘ع˘ب
ي˘˘˘لود˘˘˘لا لاز˘˘˘غ د˘˘˘ي˘˘˘˘ششر˘˘˘˘ل
صشاتكيششب م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
،زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘كر˘ت˘˘لا يرود˘˘لا

ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘شسأا تدا˘˘˘عأا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ه˘ت˘ل˘ع˘جو ادد˘ج˘م عا˘ف˘˘ترÓ˘˘ل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م ل˘˘ح˘˘م
ه˘م˘شض ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا ة˘يد˘˘نأ’ا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
.يفيشصلا

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ردا˘شصم تنا˘كو
اهريراقت يف تفششك ةيشسنرف
ي˘ف بغر˘ي ةرا˘˘مإ’ا يدا˘˘ن نأا
«ريغشصلا ةلوشسبك»  ةداعتشسا

ا˘ب˘شسح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ه˘˘م˘˘شضو
تفاشضأاو ،لبق˘م˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ردا˘˘شصم˘˘لا تاذ

م˘يد˘ق˘ت˘ل د˘ع˘ت˘شسم ي˘شسنر˘ف˘لا
رتشسيل ةرادإ’ يرغم صضرع
،لازغ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘ت˘ي˘شس
01 ر˘ع˘شس ةر˘ي˘˘خأ’ا تدد˘˘حو
نم يتلاو ،هعيبل وروأا نويلم
اقئا˘ع نو˘كت ’ نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
عفدل دعتشسملا وكانوم مامأا
عم دقاعتلل روكذملا غلبملا

وهو  نوي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ج˘ير˘خ
يدان رظن يف صضرع لشضفأا
.«صسيشسكوفلا»

يدان لازي ام رخآا بناج نم
ر˘خآ’ا و˘ه د˘˘ير˘˘ي صشا˘˘ت˘˘كششب
ىدبأا يذلا لازغ عم دقاعتلا
تابشسان˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
فوفشص يف ءاقبلا يف هتبغر
نل ةيرومأاملا نأا ريغ ،قيرفلا
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘˘شس نو˘˘˘˘كت

ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا صضور˘˘ع˘˘لاو
رت˘شسي˘ل ةرادإا ى˘ل˘ع ل˘طا˘ه˘ت˘ت
قيرفلا لعج˘ي د˘ق ا˘م ي˘ت˘ي˘شس
بح˘شسن˘ي صضي˘بأ’او دو˘˘شسأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘لا قا˘ب˘شس ن˘م
.«براحملا»

نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع مشصب ةنشس92 بحاشص
اذ˘˘ه ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا ىو˘˘ت˘˘شسم
د˘ع˘ب ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ةيئانث˘ب صشا˘ت˘كي˘ششب ج˘يو˘ت˘ت˘ت
ناك يتلاو صسأاكلاو ةلوطبلا
هميدقتب دشسأ’ا ةشصح اهيف هل

لو˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘ئار ءادأ’
 .مشسوملا

طيمز.ع

 رشضÿا حانجب رفظلل ةديدشش ةشسفانم ‘ ششاتكششيب

  «ةرامإلإ» يدان نم Ìكأإ بÎقي لإزغ

نيمث زوفب ةدوعلا دعب
 اتنÓتأا ةهجاوم يف

دعب رسصان نب
إريخأإو» :راسصتنلإ
 «لاطبألإ يف نحن

رشصان نب ليعامشسإا ىدبأا
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ه˘تدا˘ع˘شس ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا نÓ˘˘ي˘˘م
زكرملا كاكت˘فا د˘ع˘ب ةر˘ما˘غ˘لا
ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
لهأات ينعي ام ،«ويششتلاكلا»
لاط˘بأا يرود˘ل «يدرا˘ب˘م˘ل˘لا»
م˘شسو˘م˘لا ة˘خ˘شسن ي˘ف ا˘˘بوروأا
زوفلا دعب اذه ءاجو ،لبقملا
يف اتنÓتأا ىلع ةفيظن ةيئانثب
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘لو˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘خآا
ايهنم ،»أا يريشسلا» يلاطي’ا
يف يناثلا زكرملا يف مشسوملا
.ةطقن97 ديشصرـب بي˘تر˘ت˘لا

ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م كرا˘˘˘ششو
ةلوج رخآا يف ايشساشسأا رشضخلا

هفيشضم دشض »أا يريشسلا» نم
ناديملا رداغي نأا لبق اتن’اتا
اكرات16ـلا ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
دعب ،صشتينورك هليمزل هناكم
تداع يذلا نيمثلا راشصتن’ا
«يرينو˘شسور˘لا» ة˘ل˘ي˘كششت ه˘ب
يذ˘لاو د˘عاو˘˘ق˘˘لا جرا˘˘خ ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘غأا صضو˘˘˘خ˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘هأا
درغو ،ةيبوروأ’ا تاشسفانملا
ه˘˘با˘˘شسح ر˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘شصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب
لشصوتلا ةشصنم ربع يمشسرلا
نحن» : «رتيوتلا» يعامتج’ا
ام ،«لاطبأ’ا يرود يف نآ’ا
يذلا طغشضلا مجح صسكعي

ي˘لو˘ب˘مأا بع’ ه˘ششي˘ع˘ي نا˘˘ك
ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ة˘˘ق˘˘فر ق˘˘با˘˘شسلا
بق˘ل˘لا عا˘ي˘شض د˘ع˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا
يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصل
نأا ريكذتلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.ريتن’ا
ع˘˘ب˘˘شسل با˘˘غ نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘˘ن
ةشسفانملا نع ةلماك تاونشس
نيح يف ،ابوروأا يف قرعأ’ا
اذ˘ه «ير˘ي˘نو˘شسور˘لا» ر˘ب˘ت˘ع˘ي
اجيوتت قيرف رثكأا يناث ريخأ’ا
«غ˘ي˘لز˘نو˘ي˘ب˘ما˘ششت˘˘لا» بق˘˘لـب

.ديردم لاير فلخ
طيمز.ع

  يرئازجلا بختنملا ناولأاب ةهجاوم52 يف كراشش جمانÈلا ‘ ةرقوب يلÙا بخانلا ةقفر نارهو بعلم ةرايز

 «رسضخلإ» عم هتايركذل نحي يفطسصم يدهم
يتلا همايأ’ نينحلا قباشسلا يرئازجلا يلودلا ىفطشصم يدهم ىدبأا

رم «رشضخلا» عم هراوششم نأا اريششم ،ينطولا بختنملا ةقفر اهاشضق
.ةريبك ةعرشسب

ةديرغت رششن ثيح «ءارحشصلا يبراحم» عم هتايركذل ىفطشصم داعو
مايأ’ا» :اهيف ءاج «رتيوت» يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم ىلع هباشسح ربع
،ينطولا بختنملا صصيمقب هل ةروشصب ،ةديرغتلا هذه اقفرم ،ةعرشسب ترم
قلعت ىدم نيبي ام ،«رشضخلا » تاشصبرت ىدحإا يف هتكراششم لÓخ
.رئازجلاب بعÓلا

فوفشصل مشضنا دق ناك قبشسأ’ا ويشسكاجأا بع’ نأا ةراششإ’اب ريدجلا
ناولأاب ةيلود ةارابم52 بعل ثيح ،0102 ماع يرئازجلا بختنملا
 .4102و0102 ملاعلا صسأاك يتخشسن يف ارشضاح ناك امك ،«رشضخلا»

طيمز.ع
 «مارغتشسنا» ىلع نم اشسنرف ملعل هفذحب

 «يسضاملب»ـل ةرفسُشم ةلاسسر ثعبي يرون تيآإ
تامولعملا نم اشسنرف ملع يرئازج وكنارفلا يرون تيآا ناير فذح

.«مارغتشسنا» يف يمشسرلا هباشسح ىلع هب ةشصاخلا
ىدبأا دق ،نوتبماهرفليو يدان بع’ ناب ريثكلا هرشسف يذلا رمأ’ا وهو

داحتإÓل هنم ةرفششم ةلاشسر يهو ينطولا بختنملا ليثمت يف هتبغر
ناو ةشصاخ.تقو عرشسأا يف كرحتلا لجا نم يشضاملب لامجو يرئازجلا
لخديو همهي قباشسلا يجنوأا بع’ نأاب ،اقباشس دكأا دق ينطولا بخانلا

لاطبأا عم دجاوتلا يف ةدارإا بعÓلا رهظُي نأا يف رظتني هنكل ،هتاباشسح
،ةريبك تÓهؤوم كلمي يذلا ،اماع91ـلا بحاشص هب ماق ام وهو ،ايقيرفإا

ي˘ف ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م ة˘ل˘ي˘˘كششت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا مد˘˘ق˘˘ي نأا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘بو
 .ةمداقلا تاقاقحتشس’ا

جاحلب اشضر
 ةيبهذلا ةركلاب جيوتتلا قحتشسي زرحم نأا دكأا

بختنملإ رئإزجلإ :يلام بردم ابوسساقم
 ايقيرفإإ يف اقسسانتو Óماكت رثكألإ

ينطولا بختنملا صسفانم يلام بختنم بردم ابوشساقم دمحم داششأا
رشضخلا نأا اريششم ،لخادلا ناوج6ـلا يف يريشضحتلا يدولا ءاقللا يف
ءاقللا نأا ادكؤوم ،ةيلاحلا ةرتفلا يف ايقيرفإا يف Óماكت رثكأ’ا بختنملا
.«روشسنلا»ـل اقيقح ارابتخا نوكيشس

يرئازجلا بختنملا ةهجاوم »:ةيفحشص تاحيرشصت يف ابوشساقم لاقو
Óماكت رثكأ’ا قيرفلا مهنوك لب ،طقف ايقيرفإا لاطبأا مهنأ’ صسيل ،ةديفم
ةوقلاو ةيعافدلا ةدوجلا نوكلتمي مهنأا ثيح يلاحلا تقولا يف ايقيرفإا يف
ن’ ،همدق ام ىلع يشضاملب نيدلا لامج يريظن ييحأاو ،ةيموجهلا
كلم˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا» :ع˘با˘تو ،«كشش يأا نود ه˘ل دو˘ع˘ي ل˘شضف˘لا
يف لشضفأ’ا مهو ،ةدوجلا نوكلمي نيبع’ نم ةنوكم ةزيمم ةليكششت
قحتشسي وهو زيمم بع’ زرحم ءاحرشص نوكن نأا بجيو ،ايقيرفإا ةراق
اقشسانتمو ايوق ابختنم كلمت رئازجلا نأا امك ةيبهذلا ةركلاب جيوتتلا

 .«يحاونلا عيمج نم امظنمو
ب.م.يرشسيإا

 زتيم ةيدان عم41 ـب مهاشس نأا دعب

فدهب زيمملإ همسسوم يهني ةيلوب
 «مإول» كابسش يف

يشسنرفلا زتيم بع’و رشضخلا ناديم طشسوتم ةيحلوب ديرف متتخإا
كيبملوأا هجاو نيح «1 غيللا» يشسنرفلا يرودلل ةريخ’ا ةلوجلا تايلاعف
.هلثمل فدهب لداعتلا عقاوب تهتنا يتلا ،ايليشسرام

نم لداعتلا فده هعيقوتب اهيف بيشصن يرئازجلا يلودلل ناك ثيح
،لداعتلا هقيرف ايدهم ةارابملا ةياهن نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف ءازجلا ةبرشض
مشسوملا اذهل هتليشصح لوأ’ا زتيم مجن ىهنا لجشسملا فدهلا اذهبو
ةينامث ررمو فادهأا ةتشس اهنم لجشس افده رششع ةعبرأا يف هتمهاشسمب
.هئÓمزل

،فيشصلا اذه يدانلا عم هدقع ةياهن يف اعيبر82 بحاشص نأا ريكذتلل
رييغت ديري هنأاو اشصوشصخ هدقع ديدجت قباشسلا انوريج بع’ صضفريو
ةروشص يف اشسنرف لخاد نم صضورعلا نم ديدعلا كلمي هنأا امب ءاوجأ’ا

  .اهجراخو يشسنرفلا ايليشسرام
طيمز.ع

 ةمئاقلا يف ديحولا يقيرفإ’او يبرعلا

ةيلاثملإ ةليكسشتلإ يف اناكم زجحي زرحم
 «غيلريميربلإ» ـل

رتشسششنام يدانل رئاطلا حانجلا رشضخلا مجن زرحم صضاير لشصاو
نم رثكأ’ا مشسوملا فشصن ريظن حيدملاو ءانثلا دشصح ،يزيلجنإ’ا يتيشس
.هيدان عم همدق يذلا عئار

يف اناكم زجح رشضخلا مجن نأا ةيزيلجنإا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
دعب0202/1202 مشسومل يزيلجن’ا يرودلل ةيلاثملا ةليكششتلا ةمئاق
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا بقلب جيوتتلل يتيشس رتشسششنام قيرف هتدايق

هلي˘مزو ،ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘م ل˘ك ة˘ق˘فر زر˘ح˘م صضا˘ير د˘جاو˘تو
عقوم اهعشضو يتلا ةيلاثم˘لا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا بشسح ي˘ت˘ي˘شسلا ن˘م و˘ل˘ي˘شسنا˘ك
.يشضايرلا ءاشصحإ’ا يف صصشصختملا «دروكشسوه»

م.يرشسيإا
sport@essalamonline.com

9203ددعلا ^2441 لاوشش31ـل قفاوملا1202 يام52ءاثÓثلا



ةــــنصصرق

«زرحم»ـب نوديسشي نوينيطسسلفلإ
ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت
مج˘ن˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
يلودلا
صضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ه˘ت˘جر˘خ بق˘˘ع زر˘˘ح˘˘م
ينيطشسلفلا ملعلا عفرب
ا˘م˘ك دا˘ح˘تإ’ا بع˘ل˘˘م˘˘ب
دومحم ةيعادلا هل هجو
ة˘˘لا˘˘˘شسر تا˘˘˘ن˘˘˘شسح˘˘˘لا

،ةشصاخ
ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م ر˘˘˘حا˘˘˘˘شس
ناك يزيلجن’ا يتيشس
يف زر˘بأ’ا عو˘شضو˘م˘لا
ةي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘قاو˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
دومحم ينيطشسلفلا ةيعادلا رششن ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ه˘ت˘جر˘خ˘ب ل˘ي˘ل˘ه˘ت˘ل˘ل تعرا˘شس
.«زرحم صضاير ًاركشش» :ةرابعب اهيلع قلعو نيطشسلف ملع عفري وهو زرحمل ةروشص تانشسحلا

ةنيدوب ئنهي يدلاخ
د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شس زو˘˘˘˘˘˘ف بق˘˘˘˘˘˘ع
صسأاك يئاهنب ةنيدوب يلع
ريزو أانه فيدجتلل ملاعلا
ديشس ةشضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا

ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘˘ع
بت˘˘˘˘كو ،ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ربع رو˘ششن˘م ي˘ف ر˘يزو˘لا

ىلع ةيم˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص
ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ن˘˘ه» :«كو˘˘ب صسيا˘˘ف»

ديشس لطبلا ،رئازجلا نب’
يذ˘˘لا ،ة˘˘˘ن˘˘˘يدو˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ي
،«ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

نييشضايرلا لكل قلطملا انمعد ددجن ،ةديعشسلا ةبشسانملا هذهب» :يدلاخ يلع ديشس عباتو
.«ةيلودلا تاقاقحتشس’ا هذه يف ةينطولا ةيارلا فيرششتل ،ةيبملوأ’ا باعلأÓل نيلهأاتملا

ينفلإ مقاطلإ حيري ديبع

ه˘تدو˘ع˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ي˘ب˘ع ن˘ي˘مأا بعÓ˘لا أا˘جا˘˘ف
مقاطلاب عمتجا ثيح صسمأا ةحيبشص تابيردتلل
رار˘ق ذ˘خ˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ’و˘ط˘م ا˘ثد˘ح˘تو ي˘ب˘ط˘لا
عشضخيشس ثي˘ح ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا
هت˘ي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘شسا ل˘مأا ى˘ل˘ع صصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب˘ل
قيرفلل ةريخأ’ا ت’وجلا يف دجاوتلاو اعيرشس
ليشصافت نع فششكلا متي ملو اذه ةلوطبلا يف
هنا ادع ام ي˘ن˘ع˘م˘لا ةدو˘ع صصو˘شصخ˘ب ةر˘ي˘ث˘ك
فقوو ةيندبلا هتيزهاج عفر لجا نم بردتي

ةينا˘كمإا لو˘ح ه˘شصو˘شصخ˘ب لا˘ق˘ي نا˘ك ا˘م ل˘ك
.اهتداعإا اذكو ىلوأ’ا هتيلمع لششف

 نورظتني راسصنألإ
يدامح نب ةدوع

حيحشصت ةل˘شصاو˘م جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا را˘شصنأا ل˘مأا˘ي
تامدخ ةدا˘ع˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
هنأاو ةشصاخ رييشستلا ةشضراعل يدامح نب صسينأا
يف ةركلا نوؤوششل نيعلطتملا بشسح هناكمإاب
نأا ا˘م˘ب طو˘ق˘شسلا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ذا˘ق˘نإا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع ردا˘ق ق˘ير˘ف˘لاو Ó˘يو˘ط لاز˘ي ’ م˘شسو˘م˘لا
نم ءزج ةيوشست لاح يف ةشصاخ هتاف ام كرادت
صسراحلا ءاقفر اهب ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا
يدانلا ءÓقع صضعب لعج ام وهو كيرديشس
هل حا˘م˘شسلاو عا˘شضوأ’ا ح˘ي˘ح˘شصت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
.طورشش نم هيلمي ام قفو اددجم قيرفلا ةدايقب

qarsana@essalamonline.com
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نوتإرام لÓخ اقباسستم12 ةافو
ة˘م˘ي˘لأا ة˘ثدا˘˘ح ي˘˘ف
اقباشستم12 ي˘ق˘ل

ةجوم ءاّرج مهفتح
تحاتجا صسراق درب
يف صضكرلل اقابشس
«و˘˘شسنا˘˘ق» م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإا
بر˘˘˘˘غ لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ششب
قابشسلا يف ،دÓبلا
ةفاشسمل دتما يذلا

رتموليك001
نم تبشسلا حابشص
ىلع يحايشس عقوم
،ر˘˘ف˘˘شصأ’ا ر˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا

اعاطق تبرشض ةفشصاعلا حايرلاو ةيجلثلا راطمأ’او دربلا نم ةجوم نأا تامولعملا رخآا تدكأاو
.داح وحن ىلع ةرارحلا تاجرد اهلÓخ تشضفخنا قابشسلا راشسم نم ايلبج
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دوعسصلإ ملحو «زناغيلوهلإ»
اهيف طبختي ةديدع لكاششم
مشسقلا ة˘لو˘ط˘ب بي˘تر˘ت د˘ئار
داحتا ةيقرششلا ةهجلا يناثلا

نو˘ب˘عÓ˘لا قد ثي˘ح ة˘با˘ن˘˘ع
ر˘ط˘خ˘لا صسو˘قا˘˘ن صسي˘˘ئر˘˘لاو
يف قراغ قيرفلا نأاو ةشصاخ
نم لحلا دجي ملو نويدلا
نيبعÓلا روجأا ديدشست لجا
صضع˘˘˘ب بشسح ة˘˘˘غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
رهششأا4 نم رثكأا رداشصملا

ةماقإ’ا ريدم لعج ام وهو
ررقي راديشس عمجمل ةعباتلا
نأاو ة˘شصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا جار˘˘خإا
ملح ىلع ظافحلا يف ةي’ولا يلاو حاجن يف عيمجلا لمأايو اذه نويلم007 ـل تلشصو نويدلا
.مشسوملا ةياهن يف دوعشصلا ققحت ةيوشش نب ةبيتك ةيؤورب ريهامجلا

هرسصانع بلاط راجح
ليمجلإ درب

هرشصانع ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش برد˘م بلا˘ط
نأاو ة˘شصا˘خ م˘ه˘شسف˘نأا ن˘ع را˘ب˘غ˘لا صضف˘˘ن˘˘ب
لجأا نم اهعشسو يف ام لك تلمع ةرادإ’ا

ة˘ي˘با˘ج˘يإا فور˘ظ ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘شضو
ةرخأاتملا حنملا ديدشستب تماق اهنأاو ةشصاخ
يذلا ىعشسملا و˘هو ن˘ي˘ت˘ير˘ه˘شش ن˘ي˘تر˘جأاو
كلذ عشضو ةرورشض ةعومجملا ىلع بجو
ةدكيكشس ةنيدم لك نأا امب رابتع’ا يف
ةبو˘ع˘شص م˘غر ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
صشتوكلا رظت˘ن˘يو اذ˘ه ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا يد˘ح˘ت˘لا
نيككششملا ىلع درلاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دا˘ه˘ت˘جا
.ادغ «ماشص’» ةمق نم اءدب

دوعي فنعلإ حبسش

هابششأا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘ف˘شسؤو˘م ةرو˘شص
داو ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسم ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘شصنأا
فينعلا مهئادتعا دعب ،فلششلا ةي’وب يلشس
اذه رفشسأاو ،ترايت ةبيبشش قرف يبع’ ىلع
نيريشسمو نيبع’3 ةباشصإا نع ءادتع’ا
ةبيبششلا صسراح مهنم ةغيلب تاباشصإاب نينثا
لجرلا ىوتشسم ىلع رشسكب بيشصا يذلا
هلقن مت ةيديدح ةلآاب برشضلل هشضرعت دعب
لاح صسكعت ةروشص يف ىفششتشسملا ىلإا
.رئازجلا يف ةركلا
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ةÓسصلإ تيقإوم

«غيلريميربلإ» ـل ةيلاثملإ ةليكسشتلإ يف اناكم زجحي زرحم ̂ 
«ةرامإلإ» يدان نم رثكأإ برتقي لإزغ^

 دادزولب بابشش ناولأا لمح امدنع رمأ’ا شسفن ششاع نأاو قبشس

جÓعلإ لسصإوي ومح دلو
يفسصنلإ للسشلإ نم سصلختلل
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 جمانÈلا ‘ ةرقوب يلÙا بخانلا ةقفر نارهو بعلم ةرايز

 ةمشصاعلا دا–ا نازيلغ عيرشس لئابقلا ةبيبشش

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì

›إرديفلإ بتكŸإ
هعامتجإ دقعي

ةياهن Êاثلإ
يرا÷إ يام

 ةرامع نيدلا فرشش ةشسائرب

نإوج رهسش سصبرتل ريسضحتلإ يف عرسشيو رئإزجلإ لسصي يسضاملب

انل ةبسسنلاب يقيقح رابتخإ وهو سضفرت ل رئإزجلإ ةهجإوم:ايناتيروم بردم زينيترام
ايقيرفإإ يف اقسسانتو Óماكت رثكألإ بختنملإ رئإزجلإ:يلام بردم ابوسساقم

 رهششأا3 بيغيو ةيحارج ةيلمعل عشضخ

ىهتنإ فيسصول مسسوم
يمسسر لكسشب

 ينوريماكلا تروبشس نوتوك عم اديدج ادعوم برشضت ةبيبششلا

هجو ءام ظفحي «يرانكلإ»
دوعيو ةيرئإزجلإ ةركلإ

  ةنسس91 دعب يئاهنلإ فسصنل


