
30 صص

يئلولا بتكŸا نم ةيعامج ةلاقتصسإا
ةيلÙا ةدايقلا داصسفب اديدنت ةدكيكصسل

تايلمع يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
داتع مادختشسإاب سضاهجإ’ا

50 صصةششلنخب يمومع ىفششتشسم
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ءاطعإل ةيوقلا ةدارإلا دوجو اهلÓخ ادكأا
نيدلبلا تاقÓع ريوطتل ةديدج ةيكيمانيد

ةكرصشلا نع نيلوؤوصسم لبقتصسي
ةمداقلا ةليلقلا رهصشألا لÓخ

هتقحلأا يذلا رامدلاو داصسفلا ببصسب
دÓبلاب هتيصشاح

هتعمج يف بلاطي كارحلا
سسيئرلا ةمكاحمب45 ـلا

ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباشسلا
40 صص

Òتاوفلا ميخصضتو ةيمهو فيظوت دوقع قيرط نع اهلاومأا اوبهن اهولوؤوصسم

يف صصتخم بيبط متخ نامدختصست ناتديصس اهدوقت
ةيحصصلا ةصسصسؤوملا تاذب ديلوتلاو ءاصسنلا صضارمأا

صسابعلب يديصسب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رصصنع فيقوت

ةمكاحم ليجأات
يدششاربو لماه

لخادلا سسرام91 ىلإا

ةيحصص ةمزأا نم ىناع يذلا حول بيطلا مهصسأار ىلعو دوهصشلا عيمج روصضح مدعل

50 صص

ه˘نأا˘ب ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ن˘˘ل˘˘عأا
نيلوؤوصسم ةمداقلا رهصشألا لÓخ لبقتصسيصس

ل˘جأا ن˘م ة˘يدو˘ع˘صسلا ي˘عار˘م˘لا ة˘كر˘صش ن˘˘ع
اهعورصشم ءايحإا ةداعإل اهعم ةكارصش دقع
ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع ق˘يزر بت˘كو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
تبلط »:صسمأا كوب˘صسيا˘ف˘لا ىل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا

هتلبقتصسا موي يدوعصسلا ريفصسلا نم ايمصسر
كلذ˘ب ي˘ند˘عوو ،عور˘صشم˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا ةدا˘˘عإا

ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسأا فو˘˘صس ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صشألا ي˘˘˘فو
عورصشملا ءايحإل يعارملا ةكرصش يلوؤوصسم
.«هللا ءاصش نا ايمصسر

دعاوقب فيزن
«يدــــنرأ’ا»

40 صص

قيلعت ةيدوعصسلا تاطلصسلا رارق بقع
ىمصسم Òغ لجأل ةرمعلا

نيرمتعŸا لك سضيوعت
مهتÓحر ةاغلŸا

ةشسدقŸا عاقبلا ¤إا

ئباخم3 ريمدت
نيتلبنقو نييباهرإÓل

ةنتابب عنشصلا يتيديلقت
50 صص

رئاز÷ا ‘ «انوروك» سسوÒفب ةيناث ةباشصإا ’
40 صصةديج ةلاح ‘ ةرئاطلا صسفن ىلع هعم اوناك نمو باصصŸا ›اطيإلا ةيعرلا

تاثداحم يرجي دارج
ةموكحلا سسيئر عم ةيفتاه

ديدجلا ةيشسنوتلا

30 صص

ءايحإا ةداعإاب دعي قيزر
رئازجلا يف «يعارملا» عورششم

40 صص

50 صص

داـــشسف فـلم حتفي دــيدج باــب كرد
«RTNS» يÈلا لقنلل ةينطولا ةكرششلا

اهتÓماعت ناعبطت ىشضوفو بيشستو ةكرششلل يلخادلا نوناقلا قرخ^
Úلوؤوشسم لزانم ¤إا لّو– ةكرششلاب ةشصاخ ءانب داوم^

مهبشصانÃ مهقاحتلا لبق لامع روجأا ّبشص ^
«RTNS» نويد نم رانيد يرايلم حشسم دعب Òيشست ءوشس ^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
Ÿباقعل ةشس

هنييعت ذنم ،باقعل دمحم روتكدلا موقي
،ةيروهمجلا ة˘شسا˘ئر ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘ب ف˘ل˘كم˘ك
تا˘قÓ˘ع˘لا ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف لا˘˘ع˘˘فو زرا˘˘ب رود˘˘ب
ةد˘ع ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب˘ف ،ة˘يدو˘ع˘˘شسلا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هتشسمل تتاب لجرلا يف تازيمو تارابتعا
نيب تاقÓعلا روحم يف ةحشضاو ةشصاخلا
ىلإا ةلبقملا ةرتفلا يف يقترتشس يتلا ،نيدلبلا

يئانثلا نواعتلا يف ةقوبشسم ريغ تايوتشسم
تاهجو براقت يفو ت’اجملا ىتشش يف
.ةيملاعو ةيميلقإا اياشضق ةدع ءازإا رظنلا

عدبُي امدنع
يرئاز÷ا رجاتلا

رجاتلا عادبإا تاحفشص نم ةحفشص يف
فلتخم يف اندوع املاط يذلا ،يرئازجلا
ةيوق ةيلز˘ه تارا˘ع˘شش ى˘ل˘ع تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
كرتي نأا ّ’إا مايأ’ا هذه مهدحأا ىبأا ،لئاشسرلا
نييرئازجلا رعذو عله مشضخ يف هتمشصب
اذ˘ه بت˘كو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب
هتلواط ىلع ةتف’ يف نانف ةبترب رجاتلا
.. نئابزلا ابطاخم «نونرقلا» عيبب ةشصاخلا
.«انوروكلا دشض انونرق»

وتلاح» حول بيطلا
! .. «سشركششت ام

ريزو ،حول بيطلل ةيحشصلا ةلاحلا ّنأا ودبي
نم يهو ،ادج ةروهدتم تتاب ،قبشسأ’ا لدعلا
هلقن نم مغرلابو هنأا ليلدب ،أاوشسأا ىلإا ءيشس
ىفطشصم» ىف˘ششت˘شسم ى˘لإا طرا˘ف˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
مل هتلاح نأا ّ’إا ،ةيحشص تافعاشضم رثإا ،«اششاب
ىتح عطتشسي مل هنأا ثيح ،نآ’ا دح ىلإا نشسحتت

لوأا ةديلبلا ةمكحمب ةمكاحملا ةشسلج روشضح
اهيف عبات˘م˘لا دا˘شسف˘لا ة˘ي˘شضق˘ب ة˘شصا˘خ˘لا سسمأا

ـل قبشسأ’ا ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا دبع ةقفر
NSGD،ن˘مأا ر˘يد˘م ،يد˘ششار˘ب ن˘يد˘لا رو˘نو
.قباشسلا رئازجلا ةي’و

«كوبشسيافلا» ‘ ةشسائرلا

ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘˘ئر تق˘˘ل˘˘طأا
يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا
لشصاوتلا معد ىلع اهنم اشصرح ،«كوبشسياف»
ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م لا˘ع˘ف˘لاو ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
باطقتشسا ةليلق تاعاشس فرظ يف تعاطتشسا
ةحفشصلل لوشصولا نكميو ،عباتم نويلم ةبارق
:يلاتلا طبارلا لÓخ نم

/ycnediserPnaireglA/moc.koobecaf.www//: sptth

qarsana@essalamonline.com
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يدÓب ‘ داشسفلا قيمع وه مك
ىرششتشسا يذلا داشسفلا ّنأا ودبي

هرو˘شصت˘ي ا˘م˘م ق˘˘م˘˘عأا ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
حشص نإا تماق «ةباشصعلا» ،ةماعلا
،دا˘شسف˘لا ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق˘ب لو˘ق˘لا
،ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شس دا˘˘˘شسف ،ي˘˘˘لا˘˘˘م دا˘˘˘شسف
نمو ،يقÓخأا داشسف لاحلا ةعيبطبو
يف داشسفلا نع ةريثكلا ةلثمأ’ا نيب
نيذلا ءارزولا نم اددع ّنأا ،اندÓب
ي˘ت˘لا تا˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع او˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘ت
د˘ه˘ع ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا نوؤو˘شش تر˘ي˘شس
ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ق˘˘با˘˘شسلا سسي˘˘ئر˘˘لا
ةي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘ه˘تادا˘ه˘شش ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
،ةروزم لقن مل نإا ،اهيف كوكششم
سسوؤورب فشصعيشس يذلا فلملا اذه ابيرق حتفتشس ةلادعلا نأا ،«مÓشسلا» ـل رداشصم ترشسأا هيلعو
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييشست ىلع اوبقاعت ءارزوو تاعماج ءاشسؤور

! .. نيذفان اولاز ’ ةقيلفتوب ءارزو

ةيريدم عم ،ةقيلفتوب دهع ي˘ف ق˘ب˘شسأا ر˘يزو ن˘م ة˘بر˘ق˘م ةد˘ي˘شسل ة˘كو˘ل˘م˘م ة˘كر˘شش تد˘قا˘ع˘ت
،تازواجتلا نم ةعومجم ةكرششلا تبكتراو ةبلطلا لقنل ،نارهو ةي’وب ةيعماجلا تامدخلا
امك «ودي طبخي» لازي ’ ودبي امك يذلا ،قبشسأ’ا ريزولا ذوفن ببشسب ،اهيلع متكتلا مت نكل
.ةيماعلاب لوقن

رئاجشسلا «لوشستي» ماع ريدم
ة˘ئ˘ي˘ه ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م ءا˘˘ب˘˘طأا ح˘˘شصن

ن˘ع عÓ˘˘قإ’ا˘˘ب ىر˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
نأا ا˘م˘بو ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت و˘لو ن˘ي˘خد˘ت˘˘لا
ةعشضب نيخدت ىلع سصيرح ينعملا
،اهريغ يرت˘ششي ’و ا˘ي˘مو˘ي ر˘ئا˘ج˘شس
تاعامتج’ا بلغأا يف رطشضي هنإاف
ي˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ا˘ه˘شسأار˘ي ي˘ت˘˘لا
نم رئاجشسلا بلطل ،اهلÓخ زفرنتي

ىلع كلذب سسوديل ،هيفظوم رابك
ةميلعتو ،ةهج نم ءابطأ’ا حئاشصن
ةيمومعلا بتاكملا يف نيخدتلا عنم
.ىرخأا ةهج نم تاعامتج’ا ةعاقو

! .. بيرŸا ›اولا
ةبيرلا ،ةيبرغ ةي’و يلاو راثأا

هتدوع م˘كح˘ب ،ه˘لو˘ح كو˘كششلاو
لمعلاب ةشصاخلا هتارارق لك يف
زراب وشضع ىلإا ،ةيشصخششلا وأا
ـب فشصوُي يئ’ولا سسلجملا يف
سضعبل ا˘ق˘فوو ،«يو˘ق˘لا ل˘جر˘لا»
هذ˘ه ر˘ي˘ي˘شست نوؤو˘ششب ن˘ي˘فرا˘ع˘˘لا
دنشسي ىحشضأا يلاولا نإاف ،ةي’ولا
جرا˘خ ما˘˘ه˘˘م بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل

«لوغ˘ت˘ي» ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ه˘تا˘ي˘حÓ˘شص
ةناهإا ىلع كلذ ةيفلخ ىلع مدقأاو
.ناويدلا سسيئر



نم ةعلطم دج رداشصم ترشسأا
ـل ةد˘كي˘˘كشس «يد˘˘نرأا» ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
ي˘شسي˘ئر˘لا بب˘˘شسلا نأا ،«مÓ˘˘شسلا»
لكل ةيعا˘م˘ج˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘شس’ا ءارو
ةلاحإا وه ،يئ’ولا بتكملا ءاشضعأا
ءاشضق سسلجم ىدل ةماعلا ةباينلا
فلمل ةليل˘ق ما˘يأا ذ˘ن˘م ،ةد˘كي˘كشس
،طبارم نب داؤوف هيف مهتم داشسف
يئ’ولا نيمأ’او يناملربلا بئانلا
،ةدكيكشسب «يدنرأ’ا» ـل قباشسلا

ةر˘ششا˘ب˘م˘˘ل ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو ى˘˘ل˘˘ع
ةيناملربلا ةناشصحلا عفر تاءارجإا

ةدا˘ي˘ق اذ˘كه نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ،ه˘˘ن˘˘ع
،اهفلخ ريشسلا مهفرششي ’ ةدشساف
هو˘شش ط˘بار˘م ن˘ب نأا ن˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
مهنوك ةهج نم اعيمج مهتعمشس

فر˘ط ن˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م او˘˘ح˘˘شضأا
،هداشسف ىلع رتشستلاب نيلشضانملا

ةهج نم بزحلا ةعمشس برشضو

ن˘˘ب نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج.ىرخأا
نيبرقملا دحأا ناك يذلا ،طبارم
د˘جاو˘ت˘م˘لاو ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ن˘م

ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت ،ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ب ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
تارا˘˘˘ق˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لا

ه˘جو نود ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب ع˘يرا˘ششمو
ةلماعلا هتجوز هعم اطروم ،قح
اهنأا نيبت يتلا ،ةدكيكشس ءانيمب
ةدعل ةيراجت تÓجشس5 كلتمت
ة˘يرا˘ج˘˘تو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قا ة˘˘ط˘˘ششنأا

ةيراقع ةيقرت اذكو ةيرامثتشساو
عيراششم ىلع اهبجومب تلشصح
ن˘ي˘ب˘ت ا˘م˘ك ،ة˘م˘خ˘شض تارا˘ق˘عو
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش كÓ˘˘ت˘˘ما
لا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا˘˘ب
تÓجشس7 ـل (سصانك) ءارجأ’ا
.ةيراجت

watan@essalamonline.com
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ةيلÙا ةدايقلا داسسفب اديدنت ةدكيكسسل يئ’ولا بتكŸا نم ةيعامج ةلاقتسسإا

«يدنرأ’ا» دعاوقب فيزن

ح.نيدلا رمق

حلسصلا ةنجل لسشف ببسسب
ةطاسسولاو

ةئيهلا نم ءاشضعأا ةلاقتشسا
«سسافافأ’ا» ـل ةيشسائرلا
ةئيهلا نم ءاسضعأا3 لاقتسسإا
ىوقلا ةهبجل ةيسسائرلا
ماهم لسشف ببسسب ،ةيكارتسش’ا
يتلا ةطاسسولاو حلسصلا ةنجل
ةيلخادلا ةمزأ’ا ءاهنإ’ تسسسسأا
يف «سسافافأ’ا» ـب فسصعت يتلا
رمأ’ا قلعتيو ،ةريخأ’ا ةرتفلا

بزحلل نايب يف ءاج امل اقفو
،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
،نارقمأا دنحم يفيرسش نم لكب
.ينايزم ميهارباو ،نايفسس خويسش

يف نوليقتسسملا اعدو اذه
ةئيهلا ىلإا ةهجوملا مهتلاسسر
ىلإا ،«سسافافأ’ا» ـل ةيسسائرلا

يئانثتسسا رمتؤوم داقعنا  ةرورسض
فوفسص سصرل لبقملا ليرفأا رهسش
ديعاوملل هريسضحتو بزحلا
ريدج.ةمداقلا ةيباختن’ا

ـل ةيسسائرلا ةئيهلا نأا ،ركذلاب
،ءاسضعأا5 نم لكسشتت «سسافافأ’ا»
يف ةيميظنتلا رطأÓل اقفوو
ةثÓث ةلاقتسسا نإاف ،بزحلا
هذه لح ايلآا ينعي ءاسضعأا
.ةئيهلا

ح.ميلسس
ىلع ةرطيسسلا ةلواحمب همهتإا
يبعسشلا كارحلا

رانلا حتفي يرقم
يناملعلا رايتلا ىلع

سسيئر ،يرقم قازرلا دبع حتف
ىلع رانلا ،ملسسلا عمتجم ةكرح

يناملعلا رايتلا» مهامسسأا نم
ةلواحمب هايإا امهتم «فرطتملا
.يبعسشلا كارحلا ىلع ةرطيسسلا

سسمأا اهاقلأا ةملك يف ،يرقم لاق
ىلع هفارسشإا ىدل ةنيطنسسقب
لكايهل يوهج ىقتلم حاتتفا
،دÓبلا قرسش ةقطنمب «سسمح»
يناملعلا رايتلل ةيلوؤوسسم لمحأا»
راكتحا دارأا يذلا فرطتملا
سضعب لقعت نأا دقتعيو كارحلا
ملسسلا عمتجم ةكرح اهنم ىوقلا

رايتلا نأا افيسضم ،«اهنم فعسض
نم قرتخم رئازجلا يف يناملعلا

ةكرحلاو اسسنرف ءÓمع
ىلع ةرطيسسلا ديريو ةينوسساملا
يناملعلا رايتلا نأا ادكؤوم ،كارحلا

ملاعو ةلودلا يف دوجوم
ذوفن هيدلو ةرادإ’او لامعأ’ا

ةكرح سسيئر اعدو اذه.ةيوق
بنجت ىلإا ،ملسسلا عمتجم
ةيسشماهلا تاعارسصلا

ىلعزيكرتلاو ،ةيجيولويدإ’او
.نوناقلا ةلود دييسشت

ك.اسضر

ةيكيمانيد ءاطعإ’ ةيوقلا ةدارإ’ا دوجو اهلÓخ ادكأا
نيدلبلا تاقÓع ريوطتل ةديدج

ديدجلا ةيشسنوتلا ةموكحلا سسيئر عم ةيفتاه تاثداحم يرجي دارج

دلبلا اذه يف نيلوؤوسسملا رابك عم تاثداحم اهلÓخ ىرجأا

ةيدوعشسلا ىلإا ةرايز بقع نطولا سضرأا ىلإا دوعي نوبت سسيئرلا

ليوهتلا نع داعتب’ا ¤إا وعدي لوأ’ا ريزولا

«انوروك» ءابو راششتنا حبكل ةموك◊ا تاءارجإا هذه

نم ةيعامجلا مهتلاقتسسا نع ،ةدكيكسسب يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل يئ’ولا بتكملا ءاسضعأا نلعأا
،راقعلا بهنب اسساسسأا قلعتت داسسف اياسضق يف ةيلحملا ةدايقلا عولسضو طروتب مهنم اديدنت ،«يدنرأ’ا» فوفسص
21 تايسسائر لبق «يدنرأ’ا» اهفرع ىرخأا ةيعامج ت’اقتسسا ةمئاق ىلإا ةيعامجلا ةلاقتسس’ا هذه فاسضتل

.تاي’ولا فلتخم ىوتسسم ىلع بزحلا دعاوقب داح فيزن يف تببسست ،يسضاملا ربمسسيد

:يتامغز ،ÚماÙا تامظنم دا–ا سسل‹ تايحÓسص نم اهنإا لاق

«لدعلا ةرازو سصاشصتخا نم تشسيل Úميلا ءادأا تارودو ةءافكلا ةداهششل سصبÎلا تاقباشسم»

ت’زانت Ëدقتو ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب ‘ ةمهاسسملل ءانبلا ةكرح دادعتسسا دكأا

«ادد‹ عقومتلا ىلع لمعتو Òيغتلا مواقت تلازام ةباشصعلا اياقب» :ةنيرق نب

اندÓب يف23 ـلا ةيبرعلا ةمقلا داقعن’ اريسضحت

رئازجلاب مويلا ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمأ’ا

،لوأ’ا ر˘يزو˘لا سسمأا ثدا˘˘ح˘˘ت
ع˘م ا˘ي˘ف˘تا˘ه ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
ةموكحلا سسيئر ،خافخفلا سسايلإا
ملتشسا يذلا ،ديدج˘لا ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

امل اقفو هأانه ثيح ،سسمأا هماهم
،ى˘لوأ’ا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘ج
ىلع ايمشسر هبيشصنت ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب

امك ،ةيشسنو˘ت˘لا ة˘مو˘كح˘لا سسأار
ةيئانثلا تاقÓعلا نافرطلا لوانت
لبشسو ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘يو˘خأ’او
دوجو ىلع نيدكؤوم ،اهريوطت
ةيكيمانيد ءاطعإ’ ةيوقلا ةدارإ’ا

 .رثكأا اهريوطتل ةديدج
ـه.داوج

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر داع
،سسمأا لوأا ءاشسم ،نوبت ديجملا
ةرا˘يز د˘ع˘ب ن˘˘طو˘˘لا سضرأا ى˘˘لإا
ةيبرعلا ةكلمملا ىلإا هتداق ةلود
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ىر˘˘جأا ،ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا

نيلوؤوشسملا رابك عم تاثداحم
.نييدوعشسلا

تناك ،سضايرلا ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب˘ف
ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘ل˘ل
ناملشس كلملا يدوعشسلا لهاعلا
ثحب ،دوعشس لآا زيزعلا دبع نب

لئاشسوو لبشس نافرطلا اهلÓخ
ن˘ي˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘˘ت
يف رواششتلاو قيشسنتلاو نيدلبلا
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه’ا تاذ ا˘˘˘يا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
سسي˘ئر سصخ ا˘م˘˘ك ،كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
يمشسر لابقتشساب ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

ن˘˘ي˘˘مر˘˘ح˘˘˘لا مدا˘˘˘خ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
مشسارمب يظح ثيح ،نيفيرششلا
ناو˘يد˘لا˘ب ة˘ي˘م˘˘شسر لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
عامتشس’ا اه˘لÓ˘خ م˘ت ،ي˘كل˘م˘لا
نيدلبلل نيي˘ن˘طو˘لا ن˘يد˘ي˘ششن˘ل˘ل
را˘˘ب˘˘ك ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘تو

˘مدا˘خ ما˘قأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ءادغ ةبدأام نيفيرششلا نيمرحلا

يذلا ،نوبت سسيئرلا فرشش ىلع
يشضاملا ءاعبرأ’ا ءاشسم ثداحت
يلو عم ،سضايرلاب هتماقإا رقمب
دمحم ريمأ’ا ،يدوعشسلا دهعلا
لآا زيزع˘لا د˘ب˘ع ن˘ب نا˘م˘ل˘شس ن˘ب
سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر بئا˘˘ن ،دو˘˘ع˘˘شس
ماقو اذه.عافدلا ريزوو ءارزولا
دجشسملا ةرايزب ،نوبت سسيئرلا
نيأا ،ةرونملا ةنيد˘م˘لا˘ب يو˘ب˘ن˘لا
يف ةÓشصلا يوبنلا مرحلاب ىدأا
˘ما˘ق ا˘م˘ك ،ة˘ف˘ير˘˘ششلا ة˘˘شضور˘˘لا
هللا ىلشص لوشسرلا ربق ةرايزب

.ملشسو هيلع
هباشسح ىلع هل ةديرغت يفو

سسي˘˘ئر بر˘˘عأا ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘˘ت» ي˘˘˘ف
هر˘˘كشش ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
اهتنمشضت يتلا ةبيطلا تاملكلل
ة˘ي˘لا˘ج˘لا ه˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘˘جو ة˘˘لا˘˘شسر
ةكلمملاب ةم˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
    .ةيدوعشسلا ةيبرعلا

    ح.نيدلا رمق

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ىد˘˘شسأا
ل˘كل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
نم ةياقولاب ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
،ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا
ريبادت˘لا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا˘ب ي˘شضق˘ت
يششفت يدافت˘ل ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
سسيئر تاميلعتل اذيفنت ،ءابولا
.نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

،ى˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘لا تح˘˘˘شضوأا
دبع ّنأا ،سسمأا لوأا اهل نايب يف
ل˘ك ى˘لإا ز˘˘عوأا ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ةفاك ذاخت’ ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
اقبط ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةيملاعلا ةمظن˘م˘لا تا˘ي˘شصو˘ت˘ل
ةيامحلا نامشض دشصق ،ةحشصلل
نينطاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا

سسور˘ي˘ف ءا˘بو ي˘ششف˘ت يدا˘ف˘˘تو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ادد˘˘˘ششم ،«ا˘˘˘نرو˘˘˘˘ك»
ةب˘قار˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع دد˘شصلا
ىلعو دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘شصلا

ةيرحبلا لوخدلا طاقن ىوتشسم
ح˘˘لا˘˘شصم ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ة˘˘يو˘˘ج˘˘لاو
لفكتلل ةيعجرم تايفششتشسمو
ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ل˘˘˘كب
ت’احلا لكب يبطلا لفكتلاو
رششتنا يتلا نادلبلا نم ةمداقلا
بيشصنت نع Óشضف ،ءابولا اهيف
دامتعاو ،عامتشساو ةظقي ةيلخ
ىل˘ع (03 ـ˘ـ03) ر˘شضخأا م˘˘قر
هجوم ةحشصلا ةرازو ىوتشسم
تارا˘شسف˘ت˘شسا ى˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإÓ˘˘ل
ثيح ،نين˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘ششناو
ءابطأا نم ةيلخلا هذه لكششتت
سضار˘˘مأ’ا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘مو
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘ششتو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ردشصملا فيشضي ‐ تاءارجإ’ا
ل˘ك ر˘ي˘فو˘˘ت ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ‐ ه˘˘تاذ
داو˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
لفكتلل ةيرورشضلا ةين’ديشصلا
عفرلا ،ةهوبششملا ت’احلا لكب
داو˘م˘لا نوز˘خ˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ن˘˘م

ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس’ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن’د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
ةيامحلاو ةياقو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم
مت امك ،ةيقاولا تامامكلا لثم
ني˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءاد˘شسإا
عفرل داو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةيبلتل ابشسحت مهجا˘ت˘نإا تا˘قا˘ط
اذكو ،ة˘ي˘فا˘شضإ’ا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
ة˘ح˘شضاو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شسإا داد˘˘عإا
ةيامحلا لئاشسو ريفوتو عيزوتل
فاشضي ،ةجاحلا د˘ن˘ع ة˘يا˘قو˘لاو
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ع˘˘˘شضو كلذ ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا

لاكششأا لك ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ب˘قار˘م
هذ˘˘ه سصو˘˘شصخ˘˘ب ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لا
حلاشصم عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ،داو˘م˘لا
.ةحشصلاو ةراجتلاو كرامجلا

˘ماز˘لإا م˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
نا˘ي˘ب راد˘شصإا˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو
اذه ةيعشضو روطت لوح يموي
ريزولا ثحو ،اندÓب يف ءابولا
مÓعإ’ا لئاشسو فلتخم ،لوأ’ا

يخوتو ةينهملاب يلحتلا ىلع
عم ةمولع˘م˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف رذ˘ح˘لا
ىد˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ا˘عد ا˘م˘ك ،ة˘ي˘م˘شسر˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ىلإا نين˘طاو˘م˘لاو تا˘ن˘طاو˘م˘لا

د˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ةرور˘˘˘شض
يتلا ةيداعلا ةياقولاو ةيامحلا
ي˘ف نو˘شصت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘ب ي˘شصو˘ي
.ت’اح اذكه لثم

لÓخ ،لوأ’ا ريزولا اعدو اذه
عا˘م˘ت˘ج’ ،لوأ’ا سسمأا ه˘شسؤور˘ت
لاشصتا دامت˘عا ى˘لإا ،ة˘مو˘كح˘لا

نع داعتب’ا عم لوؤوشسمو ئداه
نÓعإ’ا ةاد˘غ كلذو ،ل˘يو˘ه˘ت˘لا

سسوريفل ةلاح لوأا ليجشست نع
ا˘هو˘ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
ةينعملا فارطأ’ا عيمج دوهجب
.ةيعشضولا هذه رييشستب

ـه.داوج

ر˘يزو ،ي˘تا˘م˘غز م˘شسا˘ق˘ل˘˘ب د˘˘كأا
ح˘ت˘ف نأا ،ما˘ت˘˘خأ’ا ظ˘˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘لا

ىلع لوشصحلل سصبرتلا تاقباشسم
ةنه˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘شش
ءادأا تارود ح˘ت˘ف اذ˘كو ةا˘ما˘ح˘م˘˘لا
تايحÓشص نم ،ةينوناقلا ن˘ي˘م˘ي˘لا

نيماحملا تامظنم داحتا سسلجم
ن˘˘م سسي˘˘لو ة˘˘ير˘˘˘شصح ة˘˘˘ف˘˘˘شصبو
.لدعلا ةرازو سصاشصتخا

ة˘شسل˘ج لÓ˘خ ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأا
،ينطولا يبعششلا سسلجملاب ةينلع
ى˘˘ل˘˘ع در˘˘ل˘˘ل تشصشصخ ،سسمأا لوأا
ةاماحملا ةنهم نأا ،ةيوفشش ةلئشسأا
ةيئاشضقلاو ةينوناقلا ةموظنملا يف
’و ةل˘ق˘ت˘شسم ة˘ن˘ه˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ةرازو نيبو اهنيب ةيوشضع ةقÓع
اهرو˘مأا ر˘ي˘شست ي˘ه» لا˘قو ،لد˘ع˘لا
يأا ةرازوك انيد˘ل سسي˘لو ا˘ه˘شسف˘ن˘ب
نأا˘˘شش ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت يأا وأا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شس
ح˘˘ت˘˘ف نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م ،«ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست
ىلع لوشصحلل سصبرتلا تاقباشسم
ةنه˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘شش
ن˘ي˘م˘ي˘لا ءادأا تارودو ةا˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا
سسلجم تايحÓشص نم ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةفشصبو نيماحملا تامظنم داحتا

ابلاط0602 نأا ر˘كذو ،ة˘˘ير˘˘شصح
سصبرتلا ةقباشسم رخآا يف اوحجن
يف تمظن يتلا ةءافكلا ةداهششل
سسل˘˘ج˘˘م نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘ششم ،5102
دبي مل نيماحملا تامظنم داحتا

حتف ةرورشض وأا نيماحمل هتجاح
                 .ىرخأا ةقباشسم

لوح رخآا لاؤوشس ىلع هدر يفو
بر˘ق˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘ششم حار˘˘ت˘˘قا
بينجتل مهيوذ نم ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لا
،ةليوط تافاشسم لقنتلا تÓئاعلا
نيشسوبحملا عيزوت نأا ريزولا دكأا

يرجي ةيباقعلا تاشسشسؤوملا ىلع
نو˘ج˘شسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت نو˘نا˘ق˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا جا˘˘˘مدإ’ا ةدا˘˘˘عإاو
،5002 ةنشس رداشصلا نيشسوبحملل
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ن˘˘˘شصي يذ˘˘˘لاو
،فا˘ن˘شصأا ة˘ثÓ˘˘ث ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ىلع دجوتو ،ةيئا˘قو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا

ل˘ك سصا˘˘شصت˘˘خا ةر˘˘ئاد ىو˘˘ت˘˘شسم
نيشسوبحملا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ ة˘م˘كح˘م
ايئاهن مه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘م˘لاو ا˘ت˘قؤو˘م
زواجتت ’ ةيرحلل ةبلاشس ةبوقعب
،ةيبرتلا ةداعإا تاشسشسؤوم ،نيتنشس
ةرئاد سصاشصتخا لاجم يف دجوتو
ة˘شصشصخ˘م ي˘ئا˘شضق سسل˘ج˘م ل˘ك
ات˘قؤو˘م ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’
’ ةبوقعب ايئاهن مهيلع موكحملاو
ةشسشسؤوم اريخأاو ،تاونشس5زواجتت
ل˘ب˘ق˘ت˘شست ي˘ت˘لا ،ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا
ةبوقعب ايئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘م˘لا
دبؤوملاب كلذكو تاونشس5 قوفت
لا˘˘˘˘˘كششإا ’» فدرأاو ،ماد˘˘˘˘˘عإ’ا وأا
ي˘ف ن˘ي˘شسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
تاشسشسؤومو ةيئاقولا تاشسشسؤوملا
د˘ع˘ب˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا
احورط˘م ى˘ق˘ب˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘فا˘شسم˘لا
ايئاهن مهيلع موكح˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
،تاونشس5 زوا˘ج˘ت˘ت تا˘بو˘ق˘ع˘˘ب

وأا ن˘˘ير˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘مر˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
،دبؤوم˘لاو ماد˘عإ’ا˘ب ن˘ي˘مو˘كح˘م˘لا

تاشسشسؤوم ى˘لإا نو˘لو˘ح˘ي ن˘يذ˘لاو
ةديعب نوكت دق يتلا ليهأاتلا ةداعإا

تارابتعا ةدعل مهتÓئاع رقم نع
ةرو˘ط˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م
ةيبا˘ق˘ع˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا وأا ة˘ي˘مار˘جإ’ا
مه˘طÓ˘ت˘خا مد˘ع ي˘عد˘ت˘شست ي˘ت˘لا
ر˘ي˘غ ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لا ن˘م م˘هر˘ي˘غ˘ب
ءا˘˘ن˘˘ب نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،«ن˘˘ير˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

اذه لابقتشس’ ةي˘با˘ق˘ع تا˘شسشسؤو˘م
ةرئاد يف نيشسوبحملا نم عونلا
ي˘ئا˘شضق سسل˘ج˘م ل˘ك سصا˘شصت˘خا

ة˘لود يأا ي˘˘ف ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘يو
.ةرفوتملا

فتاوهلاب نوجسسلا زيهجت
نم نيسسوبحملا نيكمتل

مهتÓئاعب لاسصت’ا
هعاطق نأا ،يتامغز فششكو اذه

تا˘شسشسؤو˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ي˘ف ر˘˘ششا˘˘ب
ةيفتاهلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
مهتÓئاعو نيشسوبحم˘لا ن˘ي˘كم˘ت˘ل
ثي˘ح ،م˘ه˘˘شضع˘˘ب˘˘ب لا˘˘شصت’ا ن˘˘م
2 ذنم ةمدخلا هذهب لمعلا قلطنا

81 ىوتشسم ىلع يشضاملا يفناج
اهميمعت يرجيو ،ةيباقع ةشسشسؤوم
نم ام تاشسشسؤوملا يقاب ىلع ايلاح
لقنتلا نع تÓئاعلا ينغي نأا هنأاشش
.ةديعب تافاشسمل

ح.نيدلا رمق

،ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا
،ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر
،ةي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كششت داد˘ع˘ت˘شسا
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ادكؤوم ،ت’زانت ميدقتو ةديدجلا
لمعت لازت ’ «ةباشصعلا» لولف نأا

نم عقومتلل راودأ’ا عيزوت ديرتو
هتملك يف ،ةنيرق نب لاق.ديدج
سسلجم عامتج’ سسمأا ةيحاتتف’ا

حمÓم كانه» ،ينطولا ىروششلا
ثحبت يتلا ةباشصعلا لولف عمجتل

نم عقوم˘ت˘ل˘ل راودأ’ا ع˘يزو˘ت ن˘ع
تابا˘خ˘ت˘ن’ا ر˘ب˘ع ة˘شصا˘خ ،د˘يد˘ج
كلت˘م˘ت تلازا˘م ا˘ه˘نو˘ك ،ة˘مدا˘ق˘لا

ة˘لود˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م ي˘˘ف اروذ˘˘ج
ديري اهنم ءز˘ج ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا موا˘ق˘تو
نع ثحبي رخآاو كارحلا بوكر
نوكيل تاشسشسؤوملا عم فلاحتلا

رئازجلا يف مكحلا ةدعاق نم ءزج
،اهدوجو رداوب نأا ازربم ،«ةديدجلا

جا˘عز˘نا لÓ˘خ ن˘م ا˘ي˘ل˘ج تر˘ه˘ظ
22 م˘ي˘شسر˘˘ت ن˘˘م ىو˘˘ق˘˘لا سضع˘˘ب
نيب محÓت˘ل˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ك ير˘ف˘ي˘ف
تا˘شسشسؤو˘مو ه˘˘ب˘˘ع˘˘ششو سشي˘˘ج˘˘لا
.ةلودلا

ع.لÓب

نوؤو˘˘˘˘˘ششلا ةرازو تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأا
،طيغلا وبأا دمحأا نأا ،ةيجراخلا
،ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمأ’ا
اريشضحت ،رئازجلاب مويلا لحيشس

23 ـلا ةيداعلا ةرودلا داقعن’
ثيح ،اندÓب يف ،ةيبرعلا ةمقلل
ءاج امل اقفو ،ظيغلا وبأا دقعيشس
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

عم ةفشصان˘م ا˘ي˘ف˘ح˘شص ار˘م˘تؤو˘م
نوؤوششلا ريزو ،موداقوب يربشص
.ةيجراخلا

ح.نيدلا رمق



ي˘˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘˘شضوأا
اهب ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ةرايزب همايق سشماه ىلع ،سسمأا
اندÓب نأاب ،لاشصت’ا زكرم ىلإا
ةلاح سسمأا موي ةياغ ىلإا تلجشس
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حاو
ل˘ك نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ع˘م نو˘ل˘غ˘ت˘ششي ن˘يذ˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
مت دق باشصملا يلاطي’ا ةيعرلا

،ر˘ج˘ح ة˘لا˘ح ي˘ف م˘˘هو م˘˘ه˘˘لز˘˘ع
قيشسنتلابو مت هنأا اشضيأا افششاك
ح˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا ل˘˘˘كو ن˘˘˘مأ’ا ع˘˘˘م
ل˘ك ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةيعرلا تلقأا يتلا ةرئاطلا باكر
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي’ا
سسفن يف نيميقملا سصاخششأ’ا
،ينعملا هيف ماقأا يذلا قدنفلا

تاشصوحفلل عشضخ عيمجلا نأاو
.ةديج لاح يف عيمجلاو ةمزÓلا

روشسيفوربلا لبقتشسا دقو اذه
تاملاكم اي˘شصخ˘شش ،د˘يزو˘ب ن˘ب
ىلع تروحمت يتلا نينطاوملا
لا˘ق˘ت˘نا قر˘ط لو˘ح سصو˘شصخ˘لا
،هنم ةياقولا ةيف˘ي˘كو سسور˘ي˘ف˘لا

تارا˘شسف˘ت˘شسا ر˘يزو˘لا مد˘ق ا˘م˘ك
اذهب اولشصتا نيذلا نين˘طاو˘م˘ل˘ل
نم سسمأا لوأا حتتفا يذلا زكرملا

.نطولا تاي’و فلتخم
«انوروك» ـل رؤوب دجوت ل

عسضولاو رئاز÷ا ‘
هيف مكحتم

،راروف لامج دكأا ،هتهج نم
ةحشصلا ة˘ي˘قر˘تو ة˘يا˘قو˘لا ر˘يد˘م
نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو˘˘˘˘ب
مل هنأا ،تايفششتشسملا حÓشصإاو
ةيناث ةباشصإا ةلاح يأا ليجشست متي
ة˘ي˘عر˘لا اد˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ي˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘ششكو ،ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
اهب ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
قÓطإا سشماه ىلع ،سسمأا لوأا

يق˘ل˘ت˘ب سصا˘خ ت’ا˘شصتا ز˘كر˘م
لوح ني˘ن˘طاو˘م˘لا تارا˘شسف˘ت˘شسا
Óئاق0303 مقرلا ىلع سضرملا
ةلاح يأا ةعاشسلا دحل لجشسن مل»
اد˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘˘شصإا
لثامتي يذلا ي˘لا˘ط˘ي’ا ة˘ي˘عر˘لا
نأا بجي هنأا احشضوم ،«ءافششلل
ت’ا˘ح نأا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا كرد˘˘ي
ةرور˘شضلا˘ب تشسي˘ل از˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘ن’ا
،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإا

’ ه˘نا لوؤو˘شسم˘˘لا تاذ نأا˘˘م˘˘طو
رئازجلاب ءابولا اذهل ةرؤوب دجوت

.هيف مكحتم عشضولا ناو
دكؤوي روتسساب دهعم
تلا◊ا ةباسصإا مدع

انوروك ـب اهب هبتسشŸا
دهعم فششك رخآا قايشس يفو

يتلا ليلاحتلا جئاتن نع روتشساب
هبتششملا ت’اح˘لا ى˘ل˘ع تير˘جأا
ةي’و نم لك سصخت يتلاو اهب
نم دكأاتلل ةنتابو فيطشسو ةليم
سسوريفب اه˘مد˘ع ن˘م م˘ه˘ت˘با˘شصإا

ليلاحتلا تفششك ثيح ،انوروك
سسوريفب سصاخششأ’ا ةباشصإا مدع
تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تعدو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘ح˘شصلا

ة˘ط˘ي˘ح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ن˘طاو˘م
ءارو عا˘ي˘شصن’ا مد˘عو رذ˘ح˘لاو
ة˘بذا˘كلا را˘˘ب˘˘خأ’او تا˘˘عا˘˘ششإ’ا
تاشصنم فلتخم ربع ةلوادتملا
˘مد˘عو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
فو˘خ˘لا عرزو رو˘مأ’ا ل˘يو˘˘ه˘˘ت
.ناكشسلا طشسو

ةزهاج رئاز÷ا
Ÿف ةهجاوÒانوروك سسو

ديد÷ا
دـم˘ح˘˘م رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا

يف يلودلا ريب˘خ˘لا ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب
رئازجلا نأا ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا

سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘شسم
زاهج لÓخ نم ديدجلا انوروك
اذ˘ه˘ل د˘ع˘م˘لا ل˘ما˘ششلا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
كا˘ن˘ه تنا˘ك نإاو ى˘ت˘ح سضر˘غ˘لا

يف اهب مايقلا يغبني ىرخأا دوهج
.دلبلا يف ءابو يششفت لاح

رو˘˘˘˘شسي˘˘˘˘فور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘شضوأا

ةدعتشسم رئازجلا نأا ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
مكحتلا نكمملا نم هنأ’ ديدجلا
ىقبت نكلو ت’احلا سضعب يف
مايقلا يغبني ىرخأا دوهج كانه
لكششب ءابولا اذه ىششفت اذإا اهب

كانه نو˘كي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘يو ،ر˘ي˘ب˘ك
ريشسلا زواجتي ر˘ي˘ي˘شستو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ي˘ف لواد˘ت˘م˘لاو ه˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

كار˘˘ششإاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم
ل˘جأا ن˘م ىر˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
،ةيحشصلا ئراوطلل ة˘با˘ج˘ت˘شس’ا

ه˘˘˘ل ءا˘˘˘بو رو˘˘˘ه˘˘˘ظ نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
تÓئاع˘لا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع تا˘ي˘عاد˘ت
ىتحو ناكشسلا تاعمجت ىلعو
ا˘م˘˘م دا˘˘شصت˘˘ق’او ن˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ىوتشسم ىلع اق˘ي˘شسن˘ت مز˘ل˘ت˘شسي
ر˘مأ’ا نأ’ تارازو˘لا ن˘م ى˘˘ل˘˘عأا
نم ديدعلا ةيلوؤوشسمب انه قلعتي
ةرازو  طقف سسيلو تاعاطقلا
.ةحشصلا

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
وحن اهتÓحر يغلت

ةسسدقŸا عاقبلا
طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘شش تن˘˘ل˘˘عأا

ءا˘غ˘لإا ن˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ةشسدقملا عاقب˘لا و˘ح˘ن ا˘ه˘تÓ˘حر
ةيدوع˘شسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب
.انوروك سسوريف ءابو ببشسب

ة˘كر˘ششلا م˘شسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا د˘˘كأا
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا ي˘˘شسلد˘˘نأا ن˘˘ي˘˘مأا

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا تÓ˘˘˘حر
ةشسدقملا عاقبلا وحن ةيرئازجلا
رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي
ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا
اذه يتأايو ،نيرمتعملل مهيشضارأا

تايشصوت رثإا «يئاقولا ءارجإ’ا»
ةيدوع˘شسلا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘ت˘ه˘جو
تقؤوم لكششب قيلعت تررق يتلا
ءادأ’ ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا

ةياقولا فد˘ه˘ب ةر˘م˘ع˘لا كشسا˘ن˘م
انوروك سسور˘ي˘ف لو˘شصو ع˘ن˘مو
.هراششتناو ةكلمملا ىلإا

ثدحلا4 9762ددعلا ^1441 بجر5ـل قفاوملا0202 يرفيف92تبسسلا

watan@essalamonline.com

ةديج ةلاح ‘ ةرئاطلا سسفن ىلع هعم اوناك نمو باسصŸا ›اطيإلا ةيعرلا

رئاز÷ا ‘ «انوروك» سسوÒفب ةيناث ةباشصإا ’

ز.لامج / ـه.داوج

سسوÒفب باسصŸا ›اطيإلا ةيعرلا نأا ،تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب نامحرلا دبع دكأا
يراوه راطÃ تطح يتلا ةرئاطلا Ïم ىلع هعم اوناك يذلا نيرفاسسŸا لاح هلاح ،ةديج ةحسص ‘ ،«انوروك»

.نآلا دح ¤إا اندÓب ‘ ءابولا اذهب ةيناث ةباسصإا ةيأا ليجسست مدع انلعم ،امور نم ةمداق نيدموب

سسما ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘˘ح˘˘لا ا˘˘عد
ىلا45 ـلا هتعمج يف ةعمجلا

دبع عولخملا سسيئرلا ةمكاحم
داشسفلا ريظن ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا

نم بوهنملا ماعلا لاملا مجحو
ا˘م˘ك ،ر˘ششا˘ب˘م˘لا ه˘ط˘ي˘ح˘م ل˘˘ب˘˘ق
رييغتلا ةرورشضب ةوعدلا اوددج
نو˘نا˘˘ق˘˘لاو ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘بو
ة˘يو˘ق تا˘شسشسؤو˘م ى˘لا د˘ن˘˘ت˘˘شست
لاجم يف لك تاءافكلا اهريدت
.هشصاشصتخا

نم ف’أ’ا سسما جرخ ةداعلاك
عراو˘˘ششلا ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
رارغ ىلع ةمشصاعلل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘شسحو دار˘˘˘م سشود˘˘˘يد
ةلشصاوم نادوا ةحا˘شسو ي˘ل˘عو˘ب
قلط˘نا يذ˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘ل˘ل
ي˘ف طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف22 مو˘˘˘ي

تازيزعت طشسو ،45 ـلا هتعبط
نوكراششملا بلاط ةددششم ةينمأا
ةرورشضب ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ي˘ف
دبع قبا˘شسلا سسي˘ئر˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م
مجح ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
لا˘م˘لا به˘نو را˘مد˘لاو دا˘˘شسف˘˘لا
هطيحم هيف طروت يذلا ماعلا
ن˘م ر˘ششا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غو ر˘ششا˘ب˘˘م˘˘لا

د˘˘م˘˘˘حا تا˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ءا˘˘˘شسؤور
لÓ˘شس كلا˘م˘لا د˘ب˘عو ى˘ي˘ح˘˘يوا

ة’و˘˘˘˘لاو ءارزو˘˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘˘ششعو
ن˘م ن˘˘ي˘˘بر˘˘ق˘˘م لا˘˘م˘˘عا لا˘˘جرو
سصا˘خ˘لا هرا˘ششت˘شسمو ه˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش
ىلا ةفاشضإ’اب ةقيلفتوب ديعشسلا

ةشسا˘ئر˘ب ن˘ي˘ق˘با˘شس ن˘يرا˘ششت˘شسم
يف ةشصاخ هدهع يف ةيروهمجلا
.همكح ةرتف نم ةريخأ’ا ةدهعلا

دد˘˘ج ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خو
قÓطإاب مه˘ب˘لا˘ط˘م نو˘ي˘كار˘ح˘لا
كارحلا ي˘فو˘قو˘م ع˘ي˘م˘ج حار˘شس

نطولا تاي’و ةفاكب يبعششلا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م طور˘˘شش رار˘˘˘قإاو
راوح يأا ةرششابم لبق ةئدهتلل
اشضيأا اوبلا˘ط ا˘م˘ك ة˘ط˘ل˘شسلا ع˘م
عاجرتشسا يف عارشسإ’ا ةرورشضب
ىلا ةبرهملاو ةبوهنملا لاومأ’ا
سسيئرلا هب دعو امك ةيبنجا كونب

هتلمح لÓخ نوبت ديجملا دبع
ه˘تا˘˘با˘˘ط˘˘خ ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
.ةطلشسلا هيلوت دعب ةيمشسرلا

عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تدد˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
كار˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
ق˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘لود ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ةرور˘˘˘شضب
تاشسشسؤوم ىلا مكتحت نوناقلاو
ة˘يو˘ق ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘ششتو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
نع اديعب ةءافكلا ىلا دنتشستو
نا˘ك ا˘م˘ك ة’او˘م˘لاو ةا˘با˘ح˘˘م˘˘لا
قباشسلا سسيئرلا ماظن عم ادئاشس
حلأا امك ةقيل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
اذ˘ه ة˘ع˘ب˘ط لÓ˘خ نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ةرور˘˘شضب ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ششلا كار˘˘˘ح˘˘˘لا
ةدايشسلاو ةدحولا ىلع ظافحلا
ةظفاحملا بناج ىلا نيتينطولا

رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’او ن˘˘˘˘م’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةمخشض ة˘ي˘ن˘طو ة˘يار ه˘تد˘شسجو
84ـلا ةينطو˘لا تا˘ي’و˘لا ل˘م˘ث˘ت
يتلا22ـلا ةعامج روشص اذكو
ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا تر˘˘ج˘˘ف
. ةكرابملا

نيكراششملا نم ددع بلاطو
ىوتشسم ىلع ةعمجلا هذه يف
ديلختب يزكرملا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘شس
ناشسح يبع˘ششلا كار˘ح˘لا د˘ي˘ه˘شش
نب فشسوي دهاجملا لجن ةدخ نب

ه˘م˘شسا قÓ˘˘طا لÓ˘˘خ ن˘˘م ةد˘˘خ
عرا˘شش وا ة˘ي˘م˘شسر ة˘يا˘ن˘ب ى˘ل˘˘ع
. يشسيئر

ح.ميلسس

ريزو ،يرشصا˘ن لا˘م˘ك ف˘ششك
هحلاشصم نا نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا
ةيلخاد˘لا  ةرازو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ءا˘˘شصحإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف تعر˘˘شش
ى˘ل˘ع ن˘كشسلا ى˘ل˘ع تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا
لولح داجيإ’ ينطولا ىوتشسملا
ربعت يتلا ةلشضعملا هذهل ةلاعف
سسي˘ئر ج˘ما˘˘نر˘˘ب تا˘˘يو˘˘لوأا ن˘˘م
.نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ة˘˘ب˘˘شسن ير˘˘˘شصا˘˘˘ن ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو
ةيراجي’ا ةيموم˘ع˘لا تا˘ن˘كشسلا
لخدت ،تايد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا
يتلا ةيلاحلا ةيلمعلا راطا يف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
ةئيهتلاو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
نكشسلا ةرازو ةيعمب ةينارمعلا

قلعتت يتلاو ةنيدملاو نارمعلاو
ةقلعتملا تابلطلا ىدم ءاشصحإاب
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘كشسلا˘˘˘ب
ة˘ف˘˘شصب ه˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةلاعف لولح روشصتل ةيعوشضوم
تابي˘كر˘ت˘لا را˘ب˘ت˘عا ن˘م ن˘كم˘ت
راقعلا ريفوتو ةمزÓ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ج˘مار˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘ت˘˘ك’
ه˘ترازو نا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م ،غ˘˘ي˘˘شصلا

نكشسلا نم غيشص ةدع تعشضو
،ةر˘شسا ل˘ك ل˘خد ع˘م ى˘ششا˘م˘˘ت˘˘ت
،يرا˘ج˘ي’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ف
يو˘قر˘ت˘لا ،م˘عد˘˘م˘˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ع˘ي˘˘ب˘˘لا ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
اريششم رحلا يوقرتلاو راجي’اب
ىلا ةهجوم ةغيشص لك نا ىلا
ى˘ل˘ع ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ة˘˘ح˘˘ير˘˘شش
،ة˘ير˘ه˘ششلا م˘ه˘ل˘خاد˘˘م فÓ˘˘ت˘˘خا

غ˘˘ي˘˘شصلا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك نأا ار˘˘˘كذ˘˘˘م
ىظحت رحلا يوقرتلا ءانثتشس’اب
ل˘كشش ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا ن˘م م˘عد˘˘ب
وا ةرششابم ةفل˘ت˘خ˘م تاد˘عا˘شسم
ةينازيملاب اركذم ،ةرششا˘ب˘م ر˘ي˘غ
ن˘كشسلا ج˘مار˘ب˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا
تقاف0002 ةنشس ذنم يمومعلا

رانيد راي˘ل˘م003.4 لدا˘ع˘ي ا˘˘م
.يرئازج

د˘ح˘لا ع˘فر نأا ير˘شصا˘ن د˘كأاو
ير˘˘ه˘˘ششلا ل˘˘˘خد˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘شصق’ا
سصخ˘ي يذ˘لا ر˘شسأÓ˘ل ي˘لا˘م˘ج’ا
،يرا˘ج˘ي’ا ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ن˘˘كشسلا
ى˘ل˘ع ر˘ث’ا غ˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل نو˘˘كي˘˘شس
نا ىلا اريششم ةيمومعلا ةنيزخلا
ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
موقتشس «لدع» هريوطتو نكشسلا
ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘ي’ا ي˘˘ف
بت˘ت˘كم ف˘لأا021 ءاعد˘ت˘شسا˘ب

سصي˘شصخ˘ت˘لا تارار˘ق مÓ˘ت˘شس’
،«2لد˘˘ع» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘˘طا ي˘˘˘ف
نيبتتكملا ميلشست نا ىلا اريششم
ةشصاخلا سصيشصختلا تاداهششل
ةبشسن مدقتب ةقلعتم مهتانكشسب
غولب روف تاششرولا يف زاجن’ا
نم اقÓطنا ة˘ئ˘م˘لا˘ب07 ة˘ب˘شسن
ح˘م˘شسي ي˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
نيلوبقملا نيب˘ت˘ت˘كم˘لا ع˘يزو˘ت˘ب

ا˘ه˘ل˘م˘ششت ي˘ت˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا ى˘ل˘ع
عم ةحاتم˘لا ة˘ي˘ن˘كشسلا ع˘قاو˘م˘لا

بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م ةا˘˘˘عار˘˘˘م
.يلشسلشستلا

ح.ميلسس

ةلسضعŸا هذهل لاعف لح داجيإا لجأا نم

تابلط ءاشصحإا ‘ عرششت ةموك◊ا
نطولا Èع نكشسلا

دÓبلاب هتيسشاح هتقحلأا يذلا رامدلاو داسسفلا ببسسب

ةمكاحمب45 ـلا هتعمج يف بلاطي كارحلا
ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباشسلا سسيئرلا

نع نيلوؤوسسم لبقتسسي
رهسشألا لÓخ ةكرسشلا
ةمداقلا ةليلقلا

ةداعإاب دعي قيزر
عورششم ءايحإا
رئازجلا يف «يعارملا»
ريزو ،قيزر لامك نلعأا
لبقتسسيسس هنأاب ،ةراجتلا

ةمداقلا رهسشألا لÓخ
ةكرسش نع نيلوؤوسسم
لجأا نم ةيدوعسسلا يعارملا

ةداعإل اهعم ةكارسش دقع
يف اهعورسشم ءايحإا
.رئازجلا

هتحفسص ربع قيزر بتكو
كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا
نم ايمسسر تبلط »:سسمأا
موي يدوعسسلا ريفسسلا
ءايحإا ةداعإا هتلبقتسسا
كلذب يندعوو ،عورسشملا

فوسس ةمداقلا رهسشألا يفو
ةكرسش يلوؤوسسم لبقتسسأا
عورسشملا ءايحإل يعارملا

ءاجو ،«هللا ءاسش نا ايمسسر
ىلع ادر ريزولا حيرسصت
لوح نينطاوملا دحأا قيلعت
تقو يف ةموكحلا سضفر
ةنبلم عم ةكارسش دقع قباسس
عسضو لÓخ نم ،يعارملا

حلاسصم لبق نم ليقارع
لجأا نم ةيدملا ةيلو
داريتسسا ىلع ظافحلا
.اسسنرف نم ففجملا بيلحلا

ريمألا نأا ةراسشإلا ردجتو
دوعسس نب دـمحم نب ناطلسس
راز يعارملا ةعومجم كلام
لواحو7102 ةنسس رئازجلا

يف رامثتسسلا كلذ لبق
،هعورسشم لطعتو رئازجلا

ربكأا يعارملا ةكرسش ربتعتو
ءاذغلا ةعانسصل ةعومجم
زواجتيو ،يبرعلا ملاعلا يف
2 يعارملا ةكرسش لامسسأار
لامعأا مقرو ،رلود رايلم
رلود رايلم3 قوفي يونسس

.5102 ماع
ز.لامج

ىمسسم Òغ لجأل ةرمعلا قيلعت ةيدوعسسلا تاطلسسلا رارق بقع

ةشسدقŸا عاقبلا ¤إا مهتÓحر ةاغلŸا نيرمتعŸا لك سضيوعت
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘كأا

لك نأا ،ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ت’ا˘كو˘ل˘ل
او˘ع˘فد ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ةر˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘شسقأا
دعب ،يروف لكششب مهشضيوعت
ة˘يدو˘ع˘˘شسلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا رار˘˘ق
ر˘ي˘غ ل˘جأ’ ةر˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
سسوريف راششتنا ببشسب ىمشسم
.انوروك

ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م د˘˘˘˘حأا حر˘˘˘˘شصو
«مÓشسلا»ـل ةحايشسلا ت’اكولا
فرعت ةنشسلا نم ةرتفلا هذه نأا
ىلع نييرئازجلل ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا
اهنماز˘ت˘ل ةر˘م˘ع˘لا كشسا˘ن˘م ءادأا

ير˘ه˘ششو ،ع˘ي˘بر˘لا ة˘ل˘ط˘˘ع ع˘˘م

ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو ،نا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ششو بجر
ت’ا˘˘كو˘˘لا ر˘˘ثأا˘˘˘ت ا˘˘˘ن˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘م
،ةرمعلا قيلعت رارقب ةيحايشسلا

ةيحايشسلا ت’اكولا نأا اريششم
ءارج ةري˘ب˘ك ر˘ئا˘شسخ د˘ب˘كت˘ت˘شس
هنأا هديكأات ددج يذلا رارقلا اذه
ةحشص ةيامح هفدهو ،«قفوم»
،ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب ر˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

نيرمتعملا سضيوعت نأا راششأاو
رو˘مأا ة˘يو˘˘شست د˘˘ع˘˘ب نو˘˘كي˘˘شس
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ع˘˘˘م ت’ا˘˘˘كو˘˘˘لا
اهع˘م تمر˘بأا ي˘ت˘لا ة˘يدو˘ع˘شسلا
اهشضيوعت لجأا نم اه˘تا˘ي˘قا˘ف˘تا

دعب ةاغلم˘لا تازو˘ج˘ح˘لا ى˘ل˘ع
اهلاجم قل˘غ˘ب ة˘يدو˘ع˘شسلا رار˘ق

نير˘م˘ت˘ع˘م˘لا ه˘جو ي˘ف يو˘ج˘لا
سسوريف ببشسب ةيحشص يعاودل

.انوروك
ت’ا˘˘كو˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م ىر˘˘˘يو

لولح داجيإا ةرورشض ةيحايشسلا
د˘ب˘كت˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘كو˘˘ل˘˘ل

سضيوعتلا ءارج ة˘ي˘لا˘م ر˘ئا˘شسخ
نم نيرمت˘ع˘م˘ل˘ل ه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا

يف تÓي˘ه˘شست م˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب ق˘˘˘ح’ تقو
،ج˘˘ح˘˘لا وأا ةر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م
رارق ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ف˘شصوو
قيلعتب ة˘يدو˘ع˘شسلا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةيامح هفدهو ي˘با˘ج˘يا ةر˘م˘ع˘لا

.نيرمتعملا ةحشص
ز.لامج



ـل ةعلطم دج رداشصم ترشسأا
،د˘يد˘˘ج با˘˘ب كرد نأا ،«مÓ˘˘شسلا»
دا˘شسف تا˘ف˘ل˘م ى˘ل˘ع هد˘ي ع˘˘شضو
هيف طروت،«RTNS» ـب مخشض
نويلا˘ح ة˘كر˘ششلا ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق
تارا˘˘طإا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ،نو˘˘ق˘˘با˘˘شسو
،ل˘كا˘ي˘ه˘لاو ما˘شسقأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ تعر˘˘˘شش ثي˘˘˘ح
قمعم قيقحت يف ،ارخؤوم ةينمأ’ا

ةليط ةكرششلا لاومأا بهن لوح
قيرط نع ة˘ي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا

نع Óشضف ،ةيمهو فيظوت دوقع
مادقإا بناج ىلإا ،ريتاوفلا ميخشضت
ىوتشسم ىلع نيلوؤوشسملا سضعب
ةريخأ’ا داتع ءارك ىلع ةكرششلا

ةيعرشش ريغ قرطب اهتازيهجتو
مهشسفنأ’ لاومأ’اب ظافتح’ا عم
ةنيزخ دحاو سسلف لخدي نأا نود
كلذ ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضف ،ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ششلا
كردلل ثاحبأ’ا ةليشصف زكترتشس
ي˘˘ف ،د˘˘يد˘˘ج با˘˘ب˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ليوحت م˘ه˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
و˘˘ح˘˘˘ن «RTNS» ـلا لاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا
ةديرج نأا ركذلاب ريدج.جراخلا
ليشصافتلا˘بو تقر˘ط˘ت «مÓ˘شسلا»
هذه˘ب دا˘شسف˘لا ى˘لإا7102 ة˘ن˘شس
ة˘ل˘م˘جو ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
ا˘ه˘ي˘ف ع˘ل˘شض ي˘ت˘لا تا˘˘قور˘˘خ˘˘لا

.اهولوؤوشسم
يلخادلا نوناقلا قرخ

ىصضوفو بيصستو ةكرصشلل
اهتÓماعت ناعبطت

لقنلل ةينطولا ةكرششلا فرعت
ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ع˘˘ئا˘˘شضب˘˘ل˘˘ل ير˘˘ب˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ىلع ةمربملا دوق˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م
نمأ’اب فل˘ّكم˘لا عر˘ف˘لا ىو˘ت˘شسم
ةحشضاو لمع ةيجيتارتشسإا بايغو
نيب ريبك خرششو ىشضوف قلخ ام
ثي˘ح ،ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

دوجو نع ةعلطم رداشصم تفششك
لا˘ج˘م ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت م˘ت لا˘م˘ع
لمع دوقع نودب ةيامحلاو نمأ’ا

ةفاشضإا نوناقلا هيشضتقي امل اقفو
دّحوم ي˘م˘شسر سسا˘ب˘ل با˘ي˘غ ى˘لإا
ريراقت يف ءاج ام ّدح ىلع لامعلل
امك ،سشيتفتلاو ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘ن˘ج˘ل

ةكرششلا نأا رداشصملا تاذ تفششك
لمعت يلخادلا رييشستلا راطإا يفو
اهنأا نّيبت ثيح ةيوشضوف ةقيرطب
تاكرششلا فل˘ت˘خ˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت
نودب ةيونعم اشصاخششأا لثمت يتلا

لك  ةيلوؤوشسم دّدحت لمع دوقع
رئاشسخب ةددهم اهلعجي ام فرط
عو˘قو لا˘ح ي˘ف ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘لا˘˘م
تاذ ةيئاشضق تاعزانمو تافÓخ
.يراجت عباط

لبق لامع روجأاّ بصص
مهبصصانمب مهقاحتلا
نأا ،رد˘شصم˘˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘شضيو

ةينمأ’ا ةحلشصملا نع نيلوؤوشسم
لبق نيفظوم عم ادوقع اومربأا
بشصانم˘ب م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لا ن˘م ر˘ه˘شش
ي˘ف م˘ه˘طّرو˘ت د˘كؤو˘ي ا˘م ،ه˘ل˘م˘ع
لÓخ نم ةيمومع لاومأا ديدبت

ي˘ن˘ه˘م دودر˘م نود رو˘جأا ب˘˘ّشص
.اهلباقم

حيفشص ىلع ةكرششلا سشيعتو
تا˘˘قور˘˘˘خ˘˘˘لا بب˘˘˘شسب ن˘˘˘خا˘˘˘شس
ذنم ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ى˘شضو˘ف˘لاو
ةكرششلا لامعل قبشس ثيح ،ةّدم
عئاشضبلل يربلا لقنل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لاثملا ليبشس ىلع ،راششب ةي’وب

رقم مامأا اومشصتعا نأا رشصحلا ’
بتار˘لا ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ي’و˘لا
يفو ،را˘ن˘يد00092ـب ردق˘م˘لا

ماعلا ريدملا ىطعأا ددشصلا اذه
يّربلا لقنلل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششل˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘مرا˘شص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ةداعإا مدع˘ب ي˘شضت˘ق˘ت ح˘لا˘شصم˘لا
قيقحتل  لامعلا روجأا يف رظنلا
ريغ ،ةشسشسؤوملل يلاملا نزاوتلا
«مÓشسلا»ـل ةبّرشسملا قئاثولا نأا
ف˘ل˘˘كم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا ف˘˘ششكت
ةشسشسؤوملل ةين˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب

لÓخ نم تاميلعتلا كلت قرخ
لامعلا روجأا يف رييغت ثادحإا

متو فيطللا سسنجلا نم ةشصاخ
مهنأا سسا˘شسأا ى˘ل˘ع م˘هرو˘جأا ع˘فر
ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا راد˘شصإا ل˘ب˘ق  او˘ف˘ظو
روجأا ةكبشش نم عفرلا عنمت يتلا
مي˘ل˘ع رد˘شصم بشسحو  .لا˘م˘ع˘لا

ىلعأا نإاف ةشسشسؤوملا طيحم نم
ر˘˘˘يد˘˘˘م ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل نو˘˘˘كي بتار
ريغ ،ماعلا ريدملا دعب تايلمعلا
ميظنتلا امامت سضقاني عقاولا نأا
ى˘ق˘ل˘ت˘˘ت ثي˘˘ح ،ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةيراجتلا ةح˘ل˘شصم˘لا˘ب ة˘لوؤو˘شسم
ةظيفح راثأا ام وهو بتار ىلعأا
ةح˘ل˘شصم˘لا نأا ة˘شصا˘خو لا˘م˘ع˘لا

اري˘ب˘ك ادو˘كر فر˘ع˘ت ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
تاذ بشسح ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
بايغ لظ يف كلذو ،ردشصملا

ةيراجت تÓماعت وأا تاشصقانم
بشصن˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘فو˘˘˘ت ي˘˘˘شضت˘˘˘ق˘˘˘ت
رشصتقت ام ةداع ثيح روكذملا

ىلع ةيراجتلا ةح˘ل˘شصم˘لا ما˘ه˘م
.ةرتوفلا

ةكرصشلاب ةصصاخ ءانب داوم
نيلوؤوصسم لزانم ىلإا لّوحت

ي˘ن˘مأ’ا عر˘ف˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسيو
ماربإاب هل حم˘شسي ا˘يرا˘ج˘ت Ó˘ّج˘شس

تاقفشص اهنم ةفلتخم تاقفشص
دكؤو˘ت يذ˘لا ءا˘ن˘ب˘لا  داو˘م ءا˘ن˘ت˘قا

ميمرت ةداعإ’ لّوحت اهنأا رداشصم
تاذب نيلوؤوشسم لزانم ءانب وأا
تاق˘ف˘شص ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘كر˘ششلا
فيظنت داوم ءانتقاب قلعتت ىرخأا
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
.ريتاوفلا ميخشضت

حصسم دعب رييصست ءوصس
نويد نم رانيد يرايلم

«RTNS»
سشي˘ت˘ف˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تف˘˘ششك

ى˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م تم˘˘ت ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو
ةينطولا ةكرششلا عورف ىوتشسم
ءوشس نع عئاشضبلل يربلا لقنلل
.ةيمومع لاومأا ديدبتو رييشست

تعر˘شش د˘ق ة˘كر˘˘ششلا تنا˘˘كو
ام لبق يلام ريهطت ةيلمع يف
ثي˘ح تاو˘ن˘شس ي˘نا˘م˘˘ث برا˘˘ق˘˘ي
ةنيزخلا مامأا اهنويد ةميق تغلب
تبلطو.رانيد يرايلم ةيمومعلا
فدهب اهنو˘يد ح˘شسم ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ة˘ي˘˘لآا ع˘˘يرا˘˘ششم ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
د˘ع˘ب ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل
يف ةيلاطيإ’ا ةربخلا سضارعتشسا
ن˘م ي˘لآ’ا ير˘ي˘ي˘شست˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا

تايلآا ىلع دمتعي جمانرب لÓخ
ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘غ˘˘ت˘˘شس’ ة˘˘ي˘˘م˘˘قر
ولقان اهمدقي يت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

بو˘ن˘جو لا˘م˘˘شش ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ششلا
قطانملاب سضوهنلا فدهب نطولا
ةشصا˘خ ة˘لوز˘ع˘م˘لا ة˘يوار˘ح˘شصلا
ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘حÓ˘م˘لا جاردإا د˘˘ع˘˘ب
را˘شسم˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘ل˘شصو˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ى˘˘˘لإا ع˘˘˘ل˘˘˘شسلا لا˘˘˘شصيإا قر˘˘˘˘طو
.نئابزلا

watan@essalamonline.com
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صضارمأا يف صصتخم بيبط متخ نامدختصست ناتديصس اهدوقت
ةيحصصلا ةصسصسؤوملا تاذب ديلوتلاو ءاصسنلا

سضاهجإ’ا تايلمع يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
ةششلنخب يمومع ىفششتشسم داتع مادختشسإاب

لماه يناغلا دبع قئاصسل ةذفان تاونصس4و قباصسلا نونكع نب ريمل اذفان اصسبح تاونصس6
«يششوبلا» قح يف اذفان اشسبح تاونشس8

نوبت دلاخل ةءاربلاو
يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘˘شصأا

8 ـب امكح ،سسمأا لوأا ءاشسم دمحمأا
نويلم1و اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح تاو˘ن˘شس
قح يف ةيلام ةمارغ يرئازج رانيد
،«يششوبلا» وعدملا يخيشش لامك
ةدافتشسÓل تازايتما حنم ة˘م˘ه˘ت˘ب
ن˘م ة˘عور˘ششم ر˘ي˘غ تا˘مد˘خ ن˘م
امك ،نيفظو˘مو ن˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘ب˘ق
تا˘ق˘ف˘شصلا ن˘م ه˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ب تشضق
هعفدو تاونشس5 ةدمل ةيمومعلا

ران˘يد ن˘ي˘يÓ˘م01 ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق ا˘˘م
امك.ةيمومعلا ةنيزخل˘ل ير˘ئاز˘ج
6 ـب ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا سسف˘˘˘ن تشضق
ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح تاونشس
يرئازج رانيد نويلم1 ـب ردقت
سسي˘ئر ،ة˘بار˘عو˘ب لا˘م˘ك ق˘ح ي˘ف
نب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا

4 ـب تم˘كحو ،ا˘˘ق˘˘با˘˘شس نو˘˘ن˘˘كع
فلأا001و اذفان اشسبح تاونشس
لكل ةيلام ةمارغ يرئازج رانيد
قئاشسلا ،ةرهز نب رداقلا دبع نم
ريدملا ،لماه ينغلا دبعل قباشسلا
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ق˘ب˘شسأ’ا ما˘ع˘لا
ن˘يد˘لا لÓ˘جو ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
ناز˘˘ي˘˘ل˘˘˘غ ي˘˘˘لاو ن˘˘˘با ،ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل

ةمكحم تأارب لباقملا يف.قباشسلا
،نوبت دلاخ نم Óك دمحمأا يديشس
ةم˘كح˘م˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كوو
ل˘˘ي˘˘كوو ،م˘˘ل˘˘شسم فدا˘˘ه واودو˘˘ب
سسف˘ن˘ل د˘عا˘شسم˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م ،قدا˘شص ن˘ي˘شسح ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا

ناكو.مهيلإا ةبوشسنملا مهتلا عيمج
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
01 سسم˘ت˘لا د˘ق ،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘شس
ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح تاونشس
لامك قح يف جد نويلمب ردقت
ةمهتب ،ةبارعوب لا˘م˘كو ،ي˘خ˘ي˘شش
ريغ ايازم ميدقتو ذوفنلا لÓغتشسا

لباقم يخيشش لا˘م˘كل ة˘ق˘ح˘ت˘شسم
انجشس تاونشس8 سسمتلاو ،لاومأا
ةيلام ةمارغ جد فلأا005و اذفان
6و ،لهمل نيدلا لÓج قح يف
ةيلام ةمارغو اذفان انجشس تاونشس
د˘ب˘ع ق˘ح ي˘ف جد نو˘ي˘ل˘م˘ب رد˘ق˘ت
اشضيأا مت نيح يف ،ةرهز نب رداقلا
ةمارغو انج˘شس ن˘ي˘ت˘ن˘شس سسا˘م˘ت˘لا

قح يف جد فلأا002 اهردق ةيلام
.نيقبتملا ثÓثلا نيمهتملا

ر.رجاه

سسمأا لوأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘˘طر˘˘ششلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
مدقم رئب ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،ة˘˘˘شسب˘˘˘ت ي˘˘˘ف
قباوشسلا يوذ نم نيشصخشش
ةيشضق يف اطروت ،ةيئاشضقلا
رشصاق ةاتفب ريرغ˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ةيبونج ةي’و ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو

.عو˘ب˘شسأا ةد˘م˘ل ا˘˘هزا˘˘ج˘˘ت˘˘حاو
،لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
ن˘م ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
ة˘كب˘˘شش طا˘˘ششن˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو
جيورت يف ةشصتخم ةيمارجإا
زج˘حو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

،سسو˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق0005
يرا˘ن حÓ˘شس ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب

نييÓم6 غلبمو ،يلآا فشصن
جيورت تادئا˘ع ن˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
د˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘تو ،مو˘˘˘م˘˘˘شسلا هذ˘˘˘ه
،قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا
˘ما˘مأا ة˘كب˘ششلا دار˘فأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا
.ايميلقإا

 ح.صسراف / تاديبع بيطلا

صسابعلب يديصسب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رصصنع فيقوت

ةنتابب عنشصلا يتيديلقت نيتلبنقو نييباهرإÓل ئباخم3 ريمدت
سسمأا لوأا تر˘˘˘˘مدو تف˘˘˘˘˘ششك

،يبعششلا ينطولا سشيجلل ةزرفم
ط˘ي˘ششم˘تو ثح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا
عا˘بر˘ل ة˘يد˘ل˘ب ،ةد˘غا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ئباخم3 ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
داوم ىلع يوتح˘ت ن˘ي˘ي˘با˘هرإÓ˘ل

ىلإا ةفاشضإ’اب ،ة˘ششر˘فأاو ة˘ي˘ئاذ˘غ

اميف ،عنشصلا يتيديلقت نيتلبنق
ءاج امل اقفو ىرخأا ةزرفم تفقوأا
ينطولا عافدلا ةرازول نايب يف
،هنم ة˘خ˘شسن «مÓ˘شسلا» تم˘ل˘شست

ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رشصنع
.سسابعلب يديشسب

ط.ةراصص

ثحب˘لا ة˘قر˘ف ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
نم ،ةلششنخ ةي’و نمأاب لخدتلاو
6 ن˘م نو˘كت˘˘ت ة˘˘كب˘˘شش كي˘˘كف˘˘ت
˘ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م سصا˘خ˘˘ششأا
مادختشسإا˘ب سضا˘ه˘جإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ي˘ب˘ط دا˘˘ت˘˘عو ر˘˘ي˘˘قا˘˘ق˘˘عو ة˘˘يودأا
هذ˘ه تم˘ت.يمومع ىفششت˘شسم˘ل
تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثإا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
IRB ـلا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب
،ةل˘ششن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ثلاثلا دقعلا يف ةأارما مادقإا اهدافم
ىلع ايئاشضق ةقوبشسم رمعلا نم
يح˘ب ن˘ئا˘كلا ا˘ه˘ن˘كشسم ل˘يو˘ح˘ت

ةدايع ىلإا ةلششنخب لاقنرف قيرط
ةقيرطب سضاهجإا تايلمعب مايقلل

ةطخ عشضو مت˘ي˘ل ة˘عور˘ششم ر˘ي˘غ
هبتششملا فيقوت نم تنكم لمع
نم نذإاب اهلزنم سشيتفت دعبو ،اهيف
روثعلا مت ة˘شصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ريقاقعو ةيودأاو ةيبط ةزهجأا ىلع
ماتخأاو سضا˘ه˘جإ’ا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ
،«مشساقلب يحلاشص» ةيئافششتشس’ا

متخ اهب ةغراف ةيبط تافشصوو
،اهتاذ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا ة˘شسشسؤو˘م˘لا

يف سصتخم بيبطب سصاخ متخو
تاذ˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘شسن˘لا سضار˘مأا
عنمل بوب˘حو ي˘ح˘شصلا ل˘كي˘ه˘لا
.ةلاقن فتاوه4 ىلإا ةفاشضإا لمحلا

اهيف هبتششملا عم قيقحتلا ءانثأاو
اهل ة˘كير˘شش ة˘يو˘ه ن˘ع تح˘شصفأا

دقع˘لا ي˘ف ةأار˘ما˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
اهلزنمب روثعلا مت رمعلا نم عبارلا

نذإا راد˘شصت˘شسا د˘ع˘ب ىر˘خأ’ا ي˘ه

ريغ ةدا˘م˘ك47 ىلع ه˘ششي˘ت˘ف˘ت˘ب
تازا˘ف˘قو ه˘جو ة˘ع˘ن˘قأاو ة˘م˘ق˘ع˘م
،ةيحارج ةيبط ةربإاو طيخو ةيبط
5و ،ةيحارج تادامشض ىلإا ةفاشضإا
،ةيبطلا ليلاحتلاب ة˘شصا˘خ بي˘با˘نأا

،يبط قشص’ طيرششو نقح3و
تا˘عا˘ق˘ب سصا˘خ ر˘ير˘˘شس ءا˘˘ط˘˘غو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ر˘م˘ثأاو اذ˘ه.ةحارجلا
ديدحت˘ب ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ر˘م˘ت˘شسم˘لا

ن˘ير˘˘خآا سصا˘˘خ˘˘ششأا4 ة˘˘˘يو˘˘˘˘ه
نولمعي ةيشضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإ’ا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
«مشساقلب يحلاشص» ةشصشصختملا
ليكو مامأا مهميدقت متيل ،ةلششنخب
ةلششنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
˘ما˘مأا ة˘ي˘شضق˘لا ف˘ل˘م لا˘˘حأا يذ˘˘لا
ىلوأ’ا ةفرغلاب قيق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق
ردشصأا يذ˘لاو ة˘م˘كح˘م˘لا سسف˘ن˘ب
ن˘ي˘تد˘ي˘˘شسلا عاد˘˘يإا˘˘ب ار˘˘مأا هرود˘˘ب
حنج نع سسبحلا امهيف هبتششملا
سضا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جإ’ا ي˘˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘˘ششلا

ةحيحشص ماتخأا ىلع لوشصحلاو
سشغ˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شساو
حار˘ج بي˘ب˘ط م˘شسا˘ب عا˘ن˘˘ط˘˘شصاو
رمأا اميف ،ةقرشسلاو ةيشضرم ةداهشش
نيرخآ’ا ةعبرأ’ا سصاخششأا عشضوب
حنج نع ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت
سضا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جإ’ا ي˘˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘˘ششلا

ةحيحشص ماتخأا ىلع لوشصحلاو
سشغ˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شساو
حار˘ج بي˘ب˘ط م˘شسا˘ب عا˘ن˘˘ط˘˘شصاو
ةقرشسلا ةحن˘جو ة˘ي˘شضر˘م ةدا˘ه˘شش
ليلد ميدقتب ةيمومع ةئيه ةناهإاو
.بذاك

صش.لامك

فيطصسب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت
ةشسبتب عوبشسأا ةدمل رشصاق ةاتف ازجتحاو ’وح ايئاشضق نيقوبشسم فيقوت

Òتاوفلا ميخصضتو ةيمهو فيظوت دوقع قيرط نع اهلاومأا اوبهن اهولوؤوصسم

«RTNS» يÈلا لقنلل ةينطولا ةكرششلا داشسف فلم حتفي ديدج باب كرد

ر.نوراه

ةصسصسؤوملاب ،نيقباصسو نييلاح تاراطإاو نيلوؤوصسم عم تاقيقحت ديدج بابب ينطولا كردلل ثاحبألا ةليصصف ترصشاب
ةليط اهيف ىرصشتصساو «RTNS» ـلا يف صشصشع مخصض داصسف يف ،ديعب نم وأا بيرق نم اوطروت ،يربلا لقنلل ةينطولا

.ريتاوفلا ميخصضتو ةيمهو فيظوت دوقع قيرط نع ةكرصشلا هذه لاومأا بهنب اصساصسأا قلعتي ،ةيصضاملا تاونصسلا

دوهصشلا عيمج روصضح مدعل
يذلا حول بيطلا مهصسأار ىلعو

ةيحصص ةمزأا نم ىناع

لماه ةمكاحم ليجأات
91 ىلإا يدششاربو
لخادلا سسرام
قيقحتلا يصضاق صسمأا لوأا ررق
ليجأات ،ةديلبلا ةمكحمب
يناغلا دبع نيمهتملا ةمكاحم
قبصسألا ماعلا ريدملا ،لماه
نيدلا رونو ،ينطولا نمأÓل
ةيلو نمأا صسيئر ،يدصشارب
91 ىلإا ،اقباصس ةمصصاعلا رئازجلا

ىلعً ءانب كلذو ،لخادلا صسرام
مهتملا عافد ةئيه نم بلط

عيمج روصضح مدعل ،يدصشارب
بيطلا مهصسأار ىلعو ،دوهصشلا
،قبصسألا لدعلا ريزو ،حول
.ةيحصص عاودل

مهتملا عافد ةئيه تبلاط امك
نع جارفإلاب ،اصضيأا يدصشارب
ةصسلجلا دعوم نيح ىلإا اهلكوم
لبوق يذلا بلطلا وهو ،ةمداقلا

ةئيه فرط نم صضفرلاب
.ةمكحملا

نيدلا رون نامهتملا عباتيو اذه
،لماه ينغلا دبعو ،يدصشارب
،صسمأا لوأا ةصسلج ارصضح نيذللا

ةفيظولا لÓغتصسا ءوصس ةحنجب
عفانم ىلع لوصصحلا صضرغب

ينهم عباط تاذ ةقحتصسم ريغ
ىلع ةظفاحملا يف لثمتت
ينطولا نمأÓل ماع ريدم بصصنم
ةداملا بجومب ىلعأا بصصنم وأا

داصسفلا نم ةياقولا نوناق نم33
يدصشارب نأا امك ،امهتحفاكمو
لÓغتصسا ءوصس ةيصضق يف عباتم
هدافيإا لÓخ نم هتفيظو

ةظفاحملا ىلإا ةطرصش رصصانع
صسيار دارم رئبب ةيراقعلا
ىلع نذإا نودب لوصصحلل
ةمئاق صصخت تامولعم
اققصش اونتقا نيذلا صصاخصشألا

لامك اهكلمي يتلا ةرامعلاب
.«يصشوبلا» وعدملا يخيصش
صسمأا لوأا ةصسلج رصضح ةراصشإÓل
نيمهتملا بناج ىلإا
دوهصشلا نم ددع ،نيروكذملا

،لامك يخيصش رارغ ىلع
داصسفلاب قلعتت مهتب صسوبحملاو
.ينطولا نمألا نم تاراطإا اذكو

ط.ةراصص
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ىرشسأا ديمع اغأ’ا ءايشض ريشسأ’ا اعد
فافتلإÓل ينيطشسلفلا لكلا ةزغ عاطق
نزام وبأا سسابع دومحم سسيئرلا لوح
نرقلا ةقفشصب ىمشست ام ةهجاوم يف
ر˘˘ششلا ىو˘˘ق ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
قفاوملا ءاثÓثلا يف ةيكيرمأاويهشصلا

قفو ل˘م˘ع˘لاو0202 /1 /82
ةرداق ةينيطشسلف ةينطو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ة˘ي˘ناود˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م˘˘لا ر˘˘شسك ى˘˘ل˘˘ع
ةلا˘شسر ي˘ف ءا˘جو . ة˘ي˘كير˘مأاو˘ي˘ه˘شصلا

ايركز ءايشض ةزغ عاطق ىرشسأا ديمع
نو˘ج˘شس ي˘ف ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ا˘˘غأ’ا ر˘˘كا˘˘شش
/01 /01 ذنم يليئارشسإ’ا لÓتح’ا

ةيشضوفم اهن˘م تم˘ل˘شست ي˘ت˘لا2991
ةئيهلاب ىحرجلاو ىرشسأ’او ءادهششلا
عاطق يف حتف ةكرحل ايلعلا ةيدايقلا

تدلو نرقلا ةقفشص نأاب ةخشسن ةزغ
ركنتلا ثيح اهنع نÓعإ’ا ذنم ةتيم
ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘˘ششلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل
ريشصملا ريرقت قحو ةدوعلاو ةيرحلا

ةلقتشسملا ةينيطشسلف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو
فاشضأاو . فيرششلا سسدقلا اهتمشصاعو
يذلا ةيرحلا لاثمت نأا هتلاشسر يف اغأ’ا
لظي فوشس اكيرمأا ءامشس يف عفتري
بوعششلا ةيرح يف هنومشضم نم اغراف
ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا تماد ام اهلÓقتشساو
معد ىلع لمعت ةيرشصنعلا ة˘ت˘ن˘ع˘ت˘م˘لا
ى˘ل˘ع م˘ثا˘ج˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا لÓ˘ت˘˘ح’ا

001 ذنم ةينيطشسلفلا سضرأ’ا ردشص
ى˘ن˘غ˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو ما˘˘ع
كارحلا ناشسنإ’ا قوقحو ةيطارقميدلاب

نم ىقبت ام ذاقنإا لجأا نم يروفلا
ةيرحلاو ةايحلا يف ناشسنإ’ا قوقح
ةيشضوفم تدافأاو . ريشصملا ريرقتو
ةئيهلاب ىحرجلاو ىرشسأ’او ءادهششلا
عاطق يف حتف ةكرحل ايلعلا ةيدايقلا

نأا ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح ةز˘˘غ
ايركز ءايشض ةزغ عاطق ىرشسأا ديمع
نادرفلا ءاد˘ه˘ششل ر˘ئا˘ث˘لا ا˘غأ’ا ر˘كا˘شش
و˘بأاو نود˘ع لا˘م˘˘كو ر˘˘شصا˘˘ن لا˘˘م˘˘ك
ناشسين91 ديلاوم نم راجنلا فشسوي
ي˘˘ف سسنو˘˘˘ي نا˘˘˘خ نا˘˘˘كشس ‐5791
ا˘م˘كح ي˘شضق˘يو ةز˘غ عا˘ط˘ق بو˘ن˘ج
هدلاو دقف دقو ةايحلا ىدمل نجشسلاب

/11 /11 يف ةداح ةيبلق ةبون رثإا
قرا˘ف˘ي˘ل Ó˘يو˘ط ه˘ل˘ه˘م˘ت م˘ل5002
ةذلف ناشضتح’ ع˘ل˘ط˘ت˘ي و˘هو ةا˘ي˘ح˘لا

دو˘ع˘ي نأا رر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كو هد˘˘ب˘˘ك
ى˘لإاو ه˘˘يوذو ه˘˘مأ’ ءا˘˘ي˘˘شض ر˘˘ي˘˘شسأ’ا

قفاوملا دحأ’ا موي يف هبعشش نشضح
يف هيمدقب طحيل3102 /21 /92
يف سسنوي ناخ ةنيدمب هشسأار طقشسم
ةطلشسلا عم يشسايشسلا قافتإ’ا راطإا
نع جارفإÓل ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لÓتحإ’ا نأا ’إا ولشسوأا لبق ام ىرشسأا
طئاح˘لا سضر˘ع بر˘شض ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
ةيناشسنإ’ا عئارششلاو تايقافتإ’ا لكب

ف˘˘˘يو˘˘˘˘شست˘˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي لاز˘˘˘˘ي ’و
ةمواشسم˘لاو ط˘غ˘شضلاو ة˘ل˘طا˘م˘م˘لاو
ىر˘شسأ’ا ق˘ح˘ل ر˘كن˘ت˘لاو ة˘غوار˘م˘لاو
مازتلإ’ا سضفريو ةيرحلا يف ىمادقلا
ةيبرع ةياعرب تمت يتلا تاقافتإ’اب
ةعفدلا ىرشسأا نع جارفإ’ا يف ةيلودو
و˘ل˘˘شسوأا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م ىر˘˘شسأ’ ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا

. اي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ار˘ي˘شسأا62 م˘هدد˘˘عو
ىرشسأ’او ءادهششلا ةيشضوفم تركذو
ايلعلا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ى˘حر˘ج˘لاو
حتف ةكرح ةزغ عاطق يف حتف ةكرحل
اغأ’ا ءايشض ريشسأ’ا نأا ةزغ عاطق يف
) سسويرولاكبلا يجيرخ زربأا نم وه

ىشصقأ’ا ةعماج نم ( خيراتلا مشسق
ل˘ئا˘شسر ه˘جوو8102 ما˘ع˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ةرباشصلا ةل˘شضا˘ن˘م˘لا ه˘مأا ى˘لإا ةر˘ثؤو˘م
نإاف ينزحت ’ هامأا اي : اهادحإا يف ءاج
ي˘قا˘فرو ي˘ناو˘˘خإا ع˘˘مو ي˘˘ع˘˘م ه˘˘ل˘˘لا
ةيرحلا يف انلمأاو انتدارإا نإاو ىرشسأ’ا

تاهمأا تاوعدو كتاوعد نإاو ريبك
ا˘ندو˘ق˘ي يذ˘لا عار˘ششلا ي˘˘ه ىر˘˘شسأ’ا
هللا نذإاب ديدجلا رجفلاو ةيرحلا وحن
تاونشسلا تدتما نإاو يمأا اي دوعأاشسو
نم ةوهقلا ناجنف يشستحأ’ دوعأاشس .
ى˘˘لإاو ي˘˘مأا ا˘˘ي كل دو˘˘عأا˘˘شس ‐ كيد˘˘ي
يف يمادقأا اهيلع تششم يتلا سضرأ’ا
قيحر نم دوزتأ’ دوعأاشس .ةلوفطلا
ِكبوث نم حوفي يذلا ةيبرعلا ةغللا
ةرو˘شس ًا˘يو˘شس أار˘ق˘ن˘لو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
حور ىلعو يبأا حور ىلع ةحتافلا
ي˘ت˘لا ( دا˘ه˘ج مأا ) تا˘ن˘يز ي˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش
6 /7 ءاثÓثلا موي يف ةايحلا تقراف
دعب اماع05 زهاني رمع نع6102 /

نا˘طر˘شسلا سضر˘م ع˘م ل˘يو˘ط عار˘شص
. نيطشسلف ءادهشش لك حاورأا ىلعو
يف اغأ’ا ءايشض دئاقلا ريشسأ’ا ددششو
ماشسقنإ’ا ءاهنإا ةرورشض ىلع هتلاشسر
زا˘ج˘نإاو سضي˘˘غ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
اهيلإا علطتي يتلا ةينطولا ةحلاشصملا
˘˘مو˘˘م˘˘عو ءاد˘˘ه˘˘ششلا يوذو ىر˘˘شسأ’ا
نكامأا ةفاك يف ينيطشسلفلا بعششلا
ىمشست ام ةهجاوم قيرط ىلع هدجاوت
نأا ادكؤوم تايدحتلاو نرقلا ةقفشصب
. عيمجلا نم ربكأا نيطشسلف

 سسيئرلا لوح فافتلإÓل وعدي ةزغ عاطق ىرشسأا ديمع
ةدحوم تاوطخب نرقلا ةقفشص ةهجاومو

يليئارصسإلا لÓتحلا نوجصس يف ىرصسألا نع رداصص نايب

يدومصس يلع  :ريرقت

ل˘ق˘ت˘عا ، ر˘ج˘ح˘لا ة˘شضا˘ف˘ت˘نا لÓ˘خ
ع˘ط˘ق˘ف ، ة˘شسارد˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
همكاحو ق˘ير˘ط˘لا ه˘ي˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا
نود تاو˘ن˘˘شس3 ةد˘م˘ل ن˘ج˘شسلا˘˘ب
تع˘لد˘نا ا˘مد˘ن˘عو ، ه˘ن˘شسل ةا˘عار˘˘م
ءاد˘ن˘لا ى˘ب˘ل ، ى˘شصق’ا ة˘شضا˘ف˘˘ت˘˘نا

هلايتغاب دده يذلا لÓتح’ا مواقو
راوششملا لمكا هنكل هلزنم مدهو
31 لبق ةشصاخ ةيلمعب لقتعا ىتح
ن˘ج˘˘شسلا˘˘ب ه˘˘م˘˘كح م˘˘غرو ، ًا˘˘ما˘˘ع
لشصحو ميلعتلاب ىدحت ، دبؤوملا

سسو˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘شش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
امنيب ، ريتشسجاملا ةجردل دعتشسيو
نوكيل هلزنم ءان˘ب ه˘ت˘ل˘ئا˘ع تدا˘عا

هرر˘ح˘ت ىد˘ل ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ از˘˘ها˘˘ج
حا˘ف˘ك ة˘ل˘حر سصخ˘ل˘˘ت ، رو˘˘ط˘˘شس .

دمحأا دمحم دايإا ريشسأ’ا دومشصو
ي˘ف نو˘ب˘ل˘ج ةد˘ل˘ب ن˘م ، بر˘˘لا و˘˘بأا

اهيف رونلا رشصبا ، نينج ةظفاحم
يف عباشسلا  نوكيل، ًاماع44 لبق
، را˘ف˘نأا7 ن˘م ة˘نو˘كم˘لا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ىبرتو أاششن » ماتخ هتقيقشش لوقتو
، ةديمحلا قÓخ’ا ىلع انتيرق يف
ءاطعمو يفوو سصلخمو راب ناكف
ة˘ع˘ئار˘لا تا˘ف˘˘شصلا ل˘˘كب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت ،

نوبلج سسرادم يف ملعت ، ةليبنلاو
،» ةيدادع’ا ةل˘حر˘م˘لا ى˘ه˘نا ى˘ت˘ح
تزر˘ب ، هر˘غ˘شص ذ˘ن˘˘م » ف˘˘ي˘˘شضتو
يف كراششف ، ةينطولا حورلا هيدل
ناكو ، رجحلا ةشضافتنا تايلاعف

تار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف رود ه˘˘˘˘˘˘˘ل
51 نشسب لقت˘عا˘ف ، تا˘ه˘جاو˘م˘لاو
يف تاو˘ن˘شس3 ى˘˘شضقو ، ًا˘˘˘ما˘˘˘ع
ن˘م لا˘ن˘ت م˘ل ، لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس
.هبعششو هنطول هبحو هتميزع

.. فادهتصساو ةدراطم
فوفشصل دايإا مشضنا ، هررحت دعب
تاوقل بشستناو ةينطولا ةطلشسلا
ةيعيبط ةايح سشاعو ينطولا نم’ا

، هل سصاخ لزنم ءانب نم نكمتو
لÓتح’ا مهاد » ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش لو˘ق˘تو
مل امدنعو ، دايإا نع ًاثحب انلزنم
هنكل، هم˘ي˘ل˘شست˘ب ا˘نو˘ب˘لا˘ط هود˘ج˘ي
جردا ًامواقم حبشصاو درمتو سضفر
نيبولطملا ةمئاق سسأار ىلع همشسا
لÓ˘ت˘ح’ا ر˘˘م˘˘ت˘˘شسا » ف˘˘ي˘˘شضتو ،»
تاونشس3 رادم ىل˘ع ه˘ت˘ق˘حÓ˘م˘ب
تاظحل  اهلÓخ انششع ، ةلشصاوتم
يف هتايح         ىلع قلقو فوخ
انتردق مدعو هرابخأا عاطقنا لظ
هن ملعن ’ انك         ، هتيؤور ىلع
ي˘ف سشي˘ع˘ن ا˘ن˘ح˘ب˘شصا ى˘ت˘ح ا˘ئ˘ي˘شش
هريشصم ىلع قلقو فوخ سسيباوك
، لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ح˘˘ب˘˘شصا » ل˘˘م˘˘كتو ،»
لك يف ، ًاراهن و Óًيل انلزنم مهادي
نولأاشسي و لزنملا نومجاهي ةظحل

ا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘نودد˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘يو دا˘˘˘˘˘˘˘يا ن˘˘˘˘˘˘˘ع
لزنملا مدهو انلاقتعاو هت˘ي˘ف˘شصت˘ب
مهلششف عمو ، ةرتف دعب » عباتتو ،»

م˘ح˘ت˘قا ، ي˘ق˘ي˘ق˘ششل لو˘شصو˘لا ي˘˘ف
جوزتيل هانب يذلا هلزنم لÓتح’ا
هولوحو هومده قئاقد لÓخو ، هب

، ًابيرق همادعاب انوددهو ، سضاقن’
ًافو˘خو ًار˘ثأا˘ت ر˘ث˘ك’ا ا˘ند˘لاو نا˘كو
ل˘˘ظ ي˘˘فو ، ه˘˘ن˘˘با ر˘˘ي˘˘شصم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
داياو يفوت سضارم’ا نم هتاناعم
.لÓتحÓل ًابولطم

.. قيقحتو لاقتعا
ن˘كل ، ه˘شسف˘ن م˘ي˘ل˘شست دا˘˘يإا سضفر

ىتح هت˘ق˘حÓ˘م˘ب ر˘م˘ت˘شسا لÓ˘ت˘ح’ا
ةنيدم يف ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ل˘ق˘ت˘عا

،42/11/5002  خ˘يرا˘ت˘ب ، ن˘ي˘ن˘˘ج
ل˘ئا˘شسو ن˘م » ه˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش لو˘˘ق˘˘تو
يخأا         لاقتعاب انعمشس ، مÓع’ا
يف هابخم لÓتح’ا فششتكا دقف ،
تارششع اهتمح˘ت˘قا  ي˘ت˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
، دون˘ج˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لاو تا˘يرود˘لا
نينج ىل˘ع لو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح او˘شضر˘ف
نع را˘شصح˘لا كف˘ل تشضف˘ت˘نا ي˘ت˘لا
،» ن˘˘ير˘˘شصا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘قا˘˘˘فرو دا˘˘˘يا

ةرامعلا لÓتح’ا فشصق » فيشضتو
، يخأا اهيف نشصحت يتلا ةينكشسلا

مد˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تا˘فار˘ج˘لا تاد˘بو
ه˘ق˘يد˘شصو ي˘ق˘ي˘ق˘شش ر˘شصو˘ح ى˘ت˘ح
لÓتح’ا نكمتو برلا وبأا سسارف
، انملاو اننزح مغرو ، امهلاقتعا نم
نيمك نم هتاج˘ن˘ل ةدا˘ع˘شسب ا˘نر˘ع˘شش
يذلا لÓتح’ا تاديدهتو لايتغ’ا

،» ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘˘ق’ ًارو˘˘ف هدا˘˘ت˘˘قا
نيزا˘نز ي˘ف دا˘يإا ز˘ج˘ت˘حا » ل˘م˘كتو
ةمل˘ج˘لا ن˘ج˘شسب لز˘ع˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا
نم اهلÓخ مرح ، روهشش3 ةدمل
ل˘كل سضر˘ع˘تو ن˘ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا ةرا˘˘يز
نجشسل لقن ىتح بيذعتلا فونشص
نيب ةاناعملا ةلحر تادبو ، عوبلج
.مكاحملا

.. نابصضقلا فلخ
ن˘ي˘ب ةا˘نا˘ع˘م˘لا ة˘ل˘حر تر˘م˘ت˘شسا

تم˘كح ى˘ت˘ح ، لÓ˘ت˘ح’ا م˘كا˘ح˘˘م
دايإا ىلع ةيركشسعلا ملاشس ةمكحم
لوقتو ، تارم8 دبؤوملا نجشسلاب
ةريبك ةمدشصب انرع˘شش » ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش
دومشص نكل ، ملاظلا مكحلا ببشسب
دقف ، انتايونعم عفر يخأا تابثو
، ةبيرقلا ةيرحلاب اندعوو انربشص
لاقتع’ا عقاوو مكحلاب رثاتي ملو
ه˘˘تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘تو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ق˘˘لا ه˘˘فور˘˘ظو
يف ًارخؤوم رقتشسا ىتح ةرمتشسملا
» ف˘˘ي˘˘شضتو ،» نو˘˘م˘˘˘ير» ن˘˘˘ج˘˘˘شس
، ه˘لا˘ق˘ت˘عا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘خأا ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسا
ىد˘ح˘تو ة˘شسارد˘لاو ة˘ع˘لا˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب
ققح ، ميلعتلاب هماكحاو لÓتح’ا
، ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا˘˘ب حا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا

ةحوتفملا سسدقلا ةعماجل بشستناو
ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسا ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘شش سصشصخ˘˘˘ت
ةدا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘شش ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘˘شصحو
لامك’  د˘ع˘ت˘شسيو سسو˘يرو˘لا˘كب˘لا

،» ه˘ل˘لا نذا˘ب ر˘ي˘ت˘شسجا˘˘م˘˘لا  ة˘˘جرد
ىلع بظاون ، هلل دمحلا » لمكتو
يفو ، ًايرهشش ةدحاو ةرم هترايز
ةدار’او ةميزعلاب انحلشسي ةرم لك
انربشصت يتلا ةيلاعلا تايونعملاو
لÓ˘ت˘ح’ا ن˘كل ، ل˘م’ا ا˘ن˘ح˘ن˘م˘تو
هارت ملف ، ةيماشس يتقيقشش بقاعي
تلاز ا˘˘˘˘مو ةد˘˘˘˘حاو ةر˘˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘˘شس
21 ذ˘ن˘˘م ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘م˘˘م
ةبارق ةلشص  دوجو مدع ةجحباماع
نم ءزج ربتعي يذلاو ، اهقيقشش عم
.ملاظلاو يفشسعتلا باقعلا

.. هفافزو هتيرح رظتنن
فلخ رششع عبارلا ماعلا هلوخد عم

اذ˘ه «ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش لو˘ق˘ت ، نا˘ب˘شضق˘لا
م˘ل’او ع˘جو˘لا˘ب ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ي ، مو˘˘ي˘˘لا
ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف ، ا˘˘ن˘˘ع هد˘˘ع˘˘˘بو ه˘˘˘قار˘˘˘ف˘˘˘ل
نونحلاو بيط˘لا ي˘خ’ نو˘قا˘ت˘ششم
ريبكلا بلقلاو ةماشستب’ا بحاشصو
بيغت        ’و ًامود هركذتن ،

،» ة˘ظ˘ح˘ل  ا˘ن˘ع ه˘ف˘قاو˘˘مو هرو˘˘شص
نم انكمت ، هلل دمحلا  » فيشضتو
ىرخأا ةرم دايإا يقيقشش لزنم ةداعا
نا˘ك ا˘م˘م ل˘شضفاو ل˘م˘جا ةرو˘شصب
هفا˘فزو ه˘ت˘ير˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ، ًا˘ق˘با˘شس
لÓتحÓل لوقنلو انتحرفل لمتكتل
انيدلو ، رمعن نحنو مدهت كنا :
لمششلا عامتجاو ءاقللاب ريبك لما
.ًابيرق

تارم8 دبؤوملا نجصسلاب موكحم

ىرخأا ةرم يقيقشش لزنم ةداعإا نم انكمت :برلا وبأا  دايإا ريشسأ’ا ةقيقشش
هفافزو هتيرح رظتننو لشضفاو لمجأا ةروشصب
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:«مÓصسلا»ـل ماوه ىذصش ةبتاكلا

«لوأ’ا يدولوم ةركاذلا تايط نيبو يمناغتشسم مÓحأا قششعأا»
ةعاصسلا رادم ىلع ةمدخ نامصضل

نارهول يعماجلا يئافششتشسإ’ا زكرملا
 ديدج ريناكشس زاهجب معدتي

رداصصلا ةركاذلا تايط نيب باتك ةفلؤوم4002 ديلاوم نم ةبتاك رغصصأا دعت ،ةصسبت ةيلو نم ،ماوه ىذصش
يدتقت اهصسفن تدجوو بتكلا نم ديدعلا ةعلاطم دعب اهتبهوم تفصشتكا ،عيزوتلاو رصشنلل صسيلدأا راد نع

.يمناغتصسم مÓحأاب

ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ب ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ةيزكرملا ة˘ع˘ششأ’ا˘ب سصح˘ف˘لا
ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘ت˘˘شس’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘ي˘غ˘ششت ،نار˘هو˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ا˘م˘م ي˘نا˘ث ر˘˘ي˘˘نا˘˘كشس زا˘˘ه˘˘ج
ىلع ةمدخ نامشضب حمشسيشس
م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،ة˘عا˘شسلا راد˘م
هذ˘ه˘ل لا˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ىد˘˘ل
.ةيحشصلا ةشسشسؤوملا

يئاف˘ششت˘شس’ا ز˘كر˘م˘لا نا˘كو
يزا˘ه˘ج˘ب م˘عد˘ت د˘ق نار˘هو˘˘ل
ة˘ن˘شس (تيرا˘˘ب6 )ر˘ي˘نا˘˘كشس
لغتششي حبشصأا هنأا ريغ9002
لط˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب د˘حاو زا˘ه˘ج˘ب
لوؤوشسم ،هحشضوأا امك ،يناثلا

،وبا˘ب لا˘م˘ك ،لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘خ
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ششأا يذ˘˘˘لا
ديدج ريناكشس زاهج مÓتشسا
مايأ’ا يف هليغششت متيشس يذلا
ةمدخ نامشض متيشس ،ةلبقملا

.ةعاشسلا رادم ىلع ةلشصاوتم
اذه نأا ردشصملا تاذ ركذو
62) د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كشسلا
ه˘مÓ˘ت˘شسا م˘˘ت يذ˘˘لا ،(تيرا˘˘ب
حمشسي˘شس ،ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث ذ˘ن˘م
جÓ˘ع˘لا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ب
ناكو .يشضرملل ءافششتشس’او
ريناكشسلا زاهج عشضو اررقم

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،لا˘ف˘طأ’ا بط ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘شسا
ة˘يا˘ه˘ن ة˘مد˘خ˘لا تل˘خد ي˘ت˘˘لا
نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا

د˘ع˘بو ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ة˘ير˘يد˘م
تررق نيشصتخملا ةراششتشسا

د˘يد˘ج˘لا زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ع˘˘شضو
ةعششأ’اب سصحفلا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب
،و˘با˘ب  دا˘فأا ا˘م˘ك ،ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا

حمشسيشس كلذ نأا» ىلإا اريششم
رادم ىل˘ع ة˘مد˘خ˘لا نا˘م˘شضب
اذه ىلع ةظفاحملاو ةعاشسلا
.«ىرخأا ةهج نم زاهجلا

ةنايشص نأا لوؤوشسملا تاذ زربأاو
ةفلكم» ةميد˘ق˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

ةيريدم تحرتقا كلذ˘ل «ار˘ي˘ث˘ك
زا˘ه˘ج ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
تقفاو يذ˘لاو د˘يد˘ج ر˘ي˘نا˘كشس
افيشضم ،ةيشصولا ةرازولا هيلع
روط يف دجوي ءابعأ’ا رتفد نأا
ةيلخ لوؤوشسم راششأاو .دادعإ’ا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شصم نأا ى˘˘˘لا لا˘˘˘شصت’ا
ةيز˘كر˘م˘لا ة˘ع˘ششأ’ا˘ب سصح˘ف˘لا
ن˘يزا˘ه˘ج لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘˘ي
(تيراب62 ) نيديدج ريناكشس
» ط˘ع˘˘شض نود» ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شس’ا

 .ىشضرملا تاجايتح’
ك.لامك

0202 فيصص لولح لبق
هايملا ةجلاعم ةطحم مÓتشسا وحن
سسارهأا قوشسب فراششلا يداو دشسل

زاج˘نإا عور˘ششم مÓ˘ت˘شسا م˘ت˘ي˘شس
برشسلا هاي˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ط˘ح˘م
قو˘˘˘شس) فرا˘˘˘˘ششلا يداو د˘˘˘˘شسل
ف˘ي˘شص لو˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق» (سسار˘˘هأا

ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ي˘˘˘شس ا˘˘˘˘م ،«0202
ةنيدم ناكشس نيو˘م˘ت ن˘ي˘شسح˘ت
،ةيويحلا ةدام˘لا هذ˘ه˘ب ة˘تارد˘شس
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ه˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بشسح
ةيرئازجلا» ةشسشسؤومب لاشصت’اب
.يششومل ةليبن ،«هايملل
اذه نأاب ةلوؤوشسملا تحشضوأاو
هايملا جلاعيشس يذلا ،عورششملا
،فراششلا يداو دشس نم اقÓطنا
09 ـب لاغششأ’ا هب تمدقت دق
ل˘ب˘ق» از˘ها˘ج نو˘كي˘ل ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

.«0202 فيشص
جتنتل ةطحملا هذه تممشصو
رتم ف’آا8 ىلوأا ةلحرم يف
ةح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا ن˘م بع˘كم
ةدئافل ةهجوم ايموي برششلل
ينا˘ث ة˘تراد˘شس ة˘ن˘يد˘م نا˘كشس
هذ˘ه˘ب ي˘نا˘كشس ع˘م˘ج˘˘ت ر˘˘ب˘˘كأا
هجوتشس اميف ةيدودحلا ةي’ولا
ديفتشست يتلا ،ةيمويلا ةشصحلا

ة˘ن˘يد˘م˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
بعكم رتم ف’آا4ـب ةردقملاو
،ةيلادلا نيع دشس نم اقÓطنا
ر˘ئ˘ب تا˘يد˘ل˘ب نا˘كشس ن˘يو˘م˘ت˘ل
سشوروادمو يباوزلاو سشوحوب
تفاشضأاو.تيرا˘ب˘˘كلا يداوو
هذ˘˘ه نأا˘˘ب ،ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
افÓ˘غ تب˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لا ةط˘ح˘م˘لا

نم ج.د نويلم003 ةميقب ايلام
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا» ة˘˘شسشسؤو˘˘م فر˘˘ط
يف نمشضتشس «عيراششملل هايملل
جا˘ت˘نإا ةر˘ي˘خأاو ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ا˘ي˘مو˘˘ي بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م0031
3ـب سشوروادم تايدلب نيومتل
سشوحوب رئبو بعكم رتم ف’آا
يداوو (بع˘كم ر˘˘ت˘˘م0001)

(بعكم رت˘م006) تيراب˘كلا
.بعكم رتم004ـب يباوزلاو
،ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه نأا تزر˘بأا ا˘م˘ك
ا˘م ن˘يو˘م˘˘ت ن˘˘م˘˘شضت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا

ربع انكاشس944121 هعومجم
ةروكذملا تا˘يد˘ل˘ب˘لا عو˘م˘ج˘م
عيزو˘ت ن˘ي˘شسح˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘شس
بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
يتلاو ةفدهتشسم˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

لك ةرم اهب نيومتلا لدعم ناك
.يموي نيومت ىلإا رثكأاو نيموي
نأا ى˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘شضيأا ترا˘˘˘˘˘˘ششأاو
ةطحم ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا لا˘غ˘ششأا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ها˘ي˘م˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ة˘قا˘ق˘˘ششلا»
ا˘م و˘هو تل˘م˘كت˘شسا د˘ق جر˘ف
د˘يوز˘ت نا˘˘م˘˘شضب ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس
ىلع ،يتاششملا ديدع ناكشس
«سسا˘ب˘ع د’وأا» ة˘ت˘ششم رار˘˘غ
هايملاب جر˘ف يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘بو
ة˘ف˘شصب بر˘ششل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا

ةفلكم˘لا تر˘كذو .ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م
ةشسشسؤو˘م˘لا تاذ˘ب لا˘شصت’ا˘ب
برشست طاقن ةلازإا ةيلمع نأا
بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةنشسلا تغ˘ل˘ب د˘ق ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ةطقن6784 ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
لكششب مهاشس ام وهو برشست
ديوز˘ت˘لا ن˘ي˘شسح˘ت ي˘ف لا˘ع˘ف
.اهريذبت مدع و هايملاب
قو˘شس ة˘ي’و ر˘فو˘ت˘ت ،ةرا˘ششإÓ˘ل
هايملل نازخ001 ىلع سسارهأا
و ف˘˘لأا08ب ةيلا˘م˘جإا ة˘ع˘شسب
غلب˘ي ا˘م˘ي˘ف بع˘كم ر˘ت˘م052
9661 ع˘يزو˘ت˘لا ة˘كب˘˘شش لو˘˘ط
ةشصحلا عفرب حمشس وهو ملك
هايملا نم دحاولا درفلل ةيمويلا
 .ارتل021 ىلإا

د.نيريصس

،كتبهوم تفصشتكا فيك ^
ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م د˘˘˘صصقأا

؟اهيف عادبإلاو
د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘˘ششت˘˘كا ي˘˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘م
،بتكلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م
مÓحأاب يدت˘قا ي˘شسف˘ن تد˘جو
قيرب رثن ةلواحم يمناغتشسم
قور˘ت˘ل ،قرو˘لا ى˘ل˘ع ي˘فر˘˘حأا
ينلعج كلذ ،سضعبلل يفرحأا
.رمتشسأا

صضو˘˘خ ي˘˘ف تر˘˘ك˘˘ف ىت˘˘˘م ^
يف صصوغلاو ةباتكلا رامغ
ىلإا زوربلاو فيلأاتلا لاجم
؟نلعلا
را˘˘م˘˘˘غ سضو˘˘˘خ ي˘˘˘ف تر˘˘˘كف
نلعلا ى˘لإا جور˘خ˘لاو ة˘با˘ت˘كلا
يرطاوخ ةقرشس تمت نأا دعب
عقوملا ىلع اهرششنا تنك يتلا
Óمع ئششنا نأا تررق ،قرزأ’ا

كا˘˘˘ن˘˘˘ه ن˘˘˘مو ،ي˘˘˘˘ل بشسن˘˘˘˘يو
تا˘ي˘ط ن˘ي˘ب ة˘ل˘˘حر تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
.ةركاذلا

د˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع ىذ˘˘˘˘˘˘صش نأا د˘˘˘˘˘˘بل ^
اهل ة˘با˘ت˘ك˘لا م˘لا˘ع ا˘ه˘جو˘لو
ىلإا ىع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صست فاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا

نأا ن˘ك˘م˘ي ل˘ه ،ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
؟اهب انل يحوبت
ي˘فر˘حأا ل˘شصت نأا ى˘لإا ى˘ع˘˘شسأا
نود اهنكشستف ،ءارقلا بولقل
هئامتناب ئراقلا سسحي نأا ،نذإا

ةبشسنلاب ةمظعلا كلت ،يفرحأ’
اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘شصأا نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا ،ي˘˘ل
.ىوتشسملا

،ةر˘˘˘كاذ˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ^
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج دو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م
دقنلاب
ن˘ع ا˘ن˘ي˘ثد˘ح..ة˘˘صسارد˘˘لاو
؟ديدجلا كرادصصإا
يدولوم ةر˘كاذ˘لا تا˘ي˘ط ن˘ي˘ب
ة˘˘˘˘ياور ن˘˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ،لوأ’ا
عو˘˘شضو˘˘م لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ةر˘˘ي˘˘شصق
و˘هو ،ةر˘ي˘ح˘˘لا را˘˘ثأا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل
،تا˘ير˘كذ˘ل˘ل ةر˘كاذ˘لا ن˘يز˘خ˘ت
عشضو˘ي ي˘ن˘ير˘ششع با˘شش ثي˘ل
اثاد˘حا سشي˘ع˘ي˘ل ه˘تر˘كاذ ل˘خاد

هذ˘ه ن˘كل ،ل˘ب˘ق ن˘م ا˘˘ه˘˘ششا˘˘ع
ةق˘ير˘ط˘لا˘ب ا˘ه˘ششي˘ع˘ي˘شس ةر˘م˘لا
.ةحيحشصلا

نم تافطتقم لÓخ نم ^
كنأا تظ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حل كت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ياور
اياصضق نم ريثكلا نيصشقانت
ن˘ير˘صسف˘ت ا˘˘م˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

؟كلذ
ا˘يا˘شضق˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه
اهنم ،انعمتج˘م ي˘ف ة˘م˘ه˘ب˘م˘لا
،م˘ت˘ي˘لا ،ع˘قاو˘لا ى˘ل˘ع در˘م˘˘ت˘˘لا
نم ءارق˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ي˘شضو˘ت تدرأا

.يباتك لÓخ
ىل˘˘˘ع كحو˘˘˘˘م˘˘˘˘ط و˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘م ^
يذ˘˘لاو ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
؟كملق كرحي
،ن˘ف ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘با˘˘ت˘˘كلا

ةرابع يماهلا ،ماهلإا نفلاو
ي˘˘نو˘˘م˘˘عد سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا ن˘˘˘ع
امأا ،مويلا انه انأا مهلشضفبو
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط
ءود˘˘ه˘˘لا سضع˘˘ب ،ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا

ي˘ف˘ي كلذ ،ة˘م˘˘تا˘˘ع ة˘˘فر˘˘غو
.سضرغلاب

ىذصش نع Óي˘ل˘ق د˘ع˘ت˘ب˘ت˘ل ^
ىذصش أار˘ق˘ت ن˘م˘ل ،ة˘ف˘لؤو˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لاو با˘˘ت˘˘ك˘˘لا ن˘˘˘م
؟نييملاعلاو نييرئازجلا

يه ،يمنا˘غ˘ت˘شسم مÓ˘حأ’ أار˘قأا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘شساو ا˘˘˘شضيأاو ،ي˘˘˘تود˘˘˘ق
سسمÓ˘˘ت ا˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ئاد ،جر˘˘˘عأ’ا

.يبلق هتافلؤوم
م˘˘˘˘˘˘خز˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف كيأارا˘˘˘˘˘˘م ^
تا˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا
؟ةيبابصشلا
با˘˘ت˘˘كلا زور˘˘ب د˘˘ي˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
رششنلا رود ىلع نكل ،بابششلا
ةي˘حا˘ن ن˘م Ó˘ي˘ل˘ق رذ˘ح˘لا ذ˘خأا
اهتشسارد ينعي ،لامعأ’ا لوبق
با˘شصي ’ ي˘ك لو˘ب˘ق˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
جرخي امد˘ن˘ع ة˘ب˘ي˘خ˘ب بتا˘كلا

ى˘ق˘ل˘ي ’و رو˘ن˘لا ى˘لإا ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
.Óعافت

ي˘˘˘هو ر˘˘˘صشن راد تر˘˘˘ت˘˘˘˘خا ^
ا˘˘˘˘م .. صسي˘˘˘˘لدأا تارو˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘م
يف يرصشنت نأا ريثأات ىدم
؟ايلحم اهتيصص اهل رصشن راد
ة˘مز˘ل˘ب سسي˘˘لدأا راد تر˘˘ت˘˘خا
راد ي˘ه ع˘يزو˘ت˘لاو ر˘˘ششن˘˘ل˘˘ل
اهنكل ،اثيدح اهلامعا تأادب
ءاشضرإا ىلع لمعتو ،ةطششن

رششنلا رادل ناك نإا ،اهباتك
كلذ ي˘بر˘عو ي˘ل˘ح˘م تي˘شص
بتا˘˘كلا ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ه˘˘˘شسي˘˘˘شس
ءار˘ق˘لا نأ’ ،ه˘با˘˘ت˘˘ك ج˘˘يور˘˘ت
رود ن˘م ءا˘ن˘ت˘قÓ˘ل نو˘ل˘ي˘م˘˘ي

ى˘ل˘عو ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ششن˘˘لا
.بتكلا ريشصع لاثملا ليبشس
نأا كل راو˘˘˘ح˘˘˘لا ما˘˘˘ت˘˘˘خ ي˘˘˘ف
.نيديرت ام يلوقت
راطق نأا لوقلا ديرأا ،ماتخك
لكلا ىلع ،ادج عيرشس ةايحلا
’ دق اهنأ’ ،سصرفلا مانتغا
،عاشس لكل قيفوتلاب ،رركتت
.ينعجشش نم لكل اركششو

فصسوي نب .رصضخل :اهرواح

فÓعألا ءÓغ اهمهأا
نيوكتلا بايغو
نجاودلا ةيبرت

اهنهرت ةمهم ةبعشش
تابقعلاو لكاششŸا

نازيلغب
نيحÓفلا ن˘م د˘يد˘ع ف˘كع˘ي
ةي’و ق˘طا˘ن˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

ةيبر˘ت ة˘ب˘ع˘شش ى˘ل˘ع ناز˘ي˘ل˘غ
ةنوزام ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ف ،ن˘جاود˘لا

ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘˘م ةد˘˘حاو
يتلا ةبعششلا هذه اهب رششتنت
ةي˘شسا˘شسأ’ا ن˘ه˘م˘لا ن˘م د˘ع˘ت
ةيلحملا قوشسلا معدت يتلا
ع˘˘شساو˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
هذ˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسإ’ا
يف طبختت تحبشصأا ةبعششلا
نهرت لكاششملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلإا يدؤوتو مهلمع لبقتشسم
هذ˘˘˘ه قو˘˘˘شس ي˘˘˘ف بذ˘˘˘بذ˘˘˘˘ت
فÓعأ’ا ءÓغ اهنم ةبعششلا

دا˘˘ششرإاو ن˘˘يو˘˘كت با˘˘˘ي˘˘˘غو
تاين˘ق˘ت ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘حÓ˘ف˘لا
جاتنإ’ا ةدايزل نجاودلا ةيبرت
،نيحÓفلا تار˘ب˘خ ر˘يو˘ط˘تو
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر د˘كأا ثي˘˘ح
ن˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ب ا˘م˘ل ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
هنأا ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘ششل
لبشسلا لك داجيإا ىلإا ىعشسي
لكاششم˘لا هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل
.ةبعششلا هذه ريوطتل
ل˘˘ك ع˘˘شضو را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘فو
ة˘ب˘ع˘˘ششلا هذ˘˘ه˘˘ل ط˘˘باو˘˘شضلا

ىقبي تابقع˘لا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘تو
ة˘ق˘ل˘ح ي˘ف ي˘نا˘˘ع˘˘ي حÓ˘˘ف˘˘لا

ل˘كلا ن˘م بل˘ط˘ت˘ت ة˘غر˘˘ف˘˘م
.ةبعششلا هذهب عفدل دنجتلا

ةصصرخوب يراوه

 يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع هروصص لوادت دعب
 هتشسارد ةلشصاومل يوارمع قاعملا باششلاب لفكتلا رمأاي راردأا يلاو

سسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
،نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يوذو ةزوعملا تائفلاب لفكتلل
ا˘ع˘ب˘تو ة˘شصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
رياربف ديدجلا ينيوكتلا لوخدلل
روشص ةدع لوادت دعبو0202
يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع
نكاشسلا دمحأا يوارمع باششلل
سسردي يذلاو ،طيطنمت ةيدلبب
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘˘م ي˘˘ف
ةيدلبب هللا دبع ةدخاب دهاجملا
د˘عا˘شسم سصا˘شصت˘خا ى˘ف ي˘م˘ي˘ت
قيثوتلاو تاب˘ت˘كم˘لا ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لاو ،ف˘ي˘ششرأ’او
ةئاملاب001 ةبشسنب ةيكرح ةقاعإا

با˘ج˘˘ت˘˘شسا ثي˘˘ح ةد’و˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
ي˘لاو ي˘بر˘ع˘لا لو˘ل˘ه˘ب ى˘ط˘عأاو
تايريدم ةدعل تاميلعت ةي’ولا
اذهب لفكتلل ،اه˘ن˘ي˘ب ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

نم ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا م˘ت يذ˘لا با˘ششلا
رو˘شضح˘بو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو فر˘ط
ريدم و ناكشسلاو ةحشصلا ريدم
ر˘˘يد˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا طا˘˘ششن˘˘لا
ريدم نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
نا˘م˘شضل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘شصلا
مت نيأا ،راردأا ةلاكو يعامتج’ا
هشضرعو يحشصلا هفلمب لفكتلا

ديدحتل سصتخملا بيبطلا ىلع
ه˘ت˘لا˘ح م˘ئÓ˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةلاحتشسا تتبثأا يتلاو ةيحشصلا
،ةيران ةجارد نم ينعملا ةدافتشسا

ايشسرك ينعملا ميلشست مت هيلعو
نم دافتشساو ،اكرحتم ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
لوخدلا ىوت˘شسم ي˘ف سضي˘ف˘خ˘ت
نيوكتلاب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ي˘شسارد˘لا
ه˘شصا˘˘شصت˘˘خا بشسح ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
روششنملا ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
خرؤوملا10 كرتششملا يرازولا

هنأا امك ،9102 ربمتبشس30 يف
طاششن˘لا ح˘لا˘شصم ىد˘ل ل˘ج˘شسم
ةحنم نم ديفتشسيو يعامتج’ا

دع˘ب ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف’أا01
،يعامتج’ا هفلم نم ققحتلا

ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ى˘˘˘ط˘˘˘عأا ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘بو
ةينعملا حلاشصم˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا د˘˘شصق
داد˘عإ’ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘ششن˘˘لا
هذهب ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ئ’و ة˘ي˘قا˘ط˘ب
ديدحتو ةشسارد لجأا نم ةئفلا

لك بشسح اهب لفكتلا قرط
ة˘ل˘˘ئا˘˘ع تر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘لا˘˘ح
لفكتلا يف اهتحرف نع بابششلا
هملح ةلشصاومل قاعم˘لا ا˘ه˘ن˘با˘ب
ىلع لو˘شصح˘لاو ة˘شسارد˘لا ي˘ف
جا˘مد˘ن’ا ي˘ف ه˘ل˘هأا˘ت˘ل ةدا˘˘ه˘˘شش
.Óبقتشسم ينهملا

مصساقلب يفيرصشوب
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976209ددعلا ^1441 بجر5ـل قفاوملا0202 يرفيف92تبصسلايلحم
ةنصس71 ذنم اهب نطقت

يرومزب تاهيلاششلا نم ليحرتلاب بلاطت ةلئاع083 نم رثكأا
هتئيهت لاغصشأا نم ءاهتنلا دعب

 حلاشصلا يلولا ماقم حتف ةداعإا
نارهوب ةدوع نب دمحمأا يديشس

‐يرومزب صسنوي نب ةقطنمب (تاهيلاصش) ةزهاجلا تانكصسلاب ةنصس71 ذنم نطقت ةلئاع083 نع ديزي ام ولثمم بلاط
.ةيلولا رقم مامأا تمظن ةيجاجتحا ةكرح لÓخ نم ةقئل ةيعامتجا تانكصس ىلإا ليحرتلاب ‐صسادرموب قرصش

ي˘لو˘لا ما˘˘ق˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا م˘˘ت
ةدوع نب دمحم يديشس حلاشصلا
ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘لا˘˘ب
ةدعل اقلغم ناك يذلا ،نارهو
نم ءاهتن’ا دعب كلذو تاونشس
.هتئيهت لاغششأا

يذ˘لا ،ما˘ق˘م˘لا اذ˘ه ط˘شسو˘ت˘˘يو
نم ريثكلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ل˘م˘ح˘ي
،ةيثارتلاو ةيخيراتلا ت’’دلا

لمحت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘شست˘لا ة˘ق˘يد˘ح
ا˘هرود˘ب تفر˘ع ي˘ت˘لاو ه˘م˘˘شسا

ةعشساو ةئي˘ه˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ل˘ب˘ق ح˘ب˘شصت نأا ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم
راوزلو ة˘ي˘نار˘هو˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
ا˘ه˘ع˘قو˘م ا˘م˘ي˘شس ’ ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
سضيبأ’ا ر˘ح˘ب˘لا ى˘ل˘ع ل˘ط˘م˘لا
سسي˘˘ئر ر˘˘كذو .ط˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
،م˘تا˘خو˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن ،نار˘هو˘˘ل
هذه نم فدهلا» نأا ةبشسانملاب
ثار˘ت˘لا ءا˘ي˘حإا و˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘ل يدا˘مÓ˘لا

اذ˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا لÓ˘˘خ
يف هدشصقي ناك يذلا ءاشضفلا
ملعلا ةبلطو نيديرملا قباشسلا

تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيط˘شسو˘ت˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا راوزو
حلاشصلا يلولا رثآام راكذتشس’
ينابشسإ’ا لت˘ح˘م˘لا موا˘ق يذ˘لا
ر˘˘ششع سسدا˘˘˘شسلا نر˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
بلطب» هنأا فاشضأاو«.يدÓيم
اندرأا ةينار˘هو˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م
ىلع ،ءاشضفلا اذه ءايحإاو ةئيهت

اهب رخزت ملاعملا فلتخم رارغ
تاماقم اهنيب نم نارهو ةنيدم
يراوهلا يديشس حلاشصلا يلولا

يد˘ي˘شسو ي˘شسو˘ن˘شس يد˘˘ي˘˘شسو
فيشضي ،«اهري˘غو ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
.لوؤوشسملا سسفن
ةبودن˘م تزر˘بأا ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا

 ،بابك ةحيتف ،نارهول يدلبلا
اذه ةئيهت ةيلمع مامتا دعب هنأا
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘ب˘˘شصأا» ما˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
،تÓئاعلل اشسفنت˘م (ة˘ق˘يد˘ح˘لا)

عوبشسأا لك ةياهن عم اشصوشصخ
ة˘ي˘شسرد˘م˘لا ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خو
ى˘لإا ا˘شضيأا فا˘شضي˘˘ل ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ةدجاوتم˘لا سسيدا˘ب ن˘با ة˘ق˘يد˘ح
يراوهلا يديشس قيتعلا يحلاب
لا˘غ˘ششأا ا˘هرود˘ب تفر˘ع ي˘˘ت˘˘لا
نأا ىلإا ةريششم ،«ةئيهتلا ةداعإا

راطإا يف جردنت ةردابملا هذه
ةيفاق˘ث˘لا تا˘طا˘ششن˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
ةيششع ةيدلبلا اه˘ج˘مر˘ب˘ت ي˘ت˘لا
81) ثار˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘شش ءا˘˘˘ي˘˘˘حإا
نأا تفاشضأاو.(ويام81/ليربأا

تد˘عأا نار˘هو ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم
ةئيهت ةدا˘عإ’ ا˘شصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب
نارهو˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ق˘يد˘ح˘لا
ثي˘ح ،«ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا»
رو˘ط ي˘ف عور˘ششم˘لا د˘جاو˘˘ت˘˘ي
نأا ىلإا ةريششم ،تاشساردلا دادعإا
عباتو .ابيرق قلطنتشس لاغششأ’ا
ي˘ف كرا˘شش يذ˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ماقملا اذه حتف ةداعإا تايلاعف
نمشضت عونتم يفاق˘ث ج˘ما˘نر˘ب
 .اهريغو ةينيد حئادم ءاقلإا

حلاشصلا يلولا نإاف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘لو
يذلا ةدوع نب دمحمأا يديشس
رششع سسداشسلا نرقلا يف سشاع
ىيحي نب دمحمأا وه يدÓيملا
يداو يحاونب زيزعلا دبع نب
ا˘م˘لا˘ع نا˘كو ،(ناز˘ي˘ل˘غ) ا˘ن˘ي˘˘م
ءاويإاو سسيردتلل ةيواز سسشسأاو
دهاجو ليبشسلا يرباعو ءارقفلا
يف ر˘ها˘ج˘م ل˘ئا˘ب˘ق بنا˘ج ى˘لإا

ةر˘ي˘ه˘ششلا نار˘˘غز˘˘م ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
سسطشسغأا62) م˘نا˘غ˘ت˘شسم˘˘ب
ا˘ه˘ي˘˘ف اور˘˘ه˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا (م8551
.ينابشسإ’ا لتحملا

ت.مÓصسا

ةديدجلا ةيمقرلا ةئيبلا لظ يف
 مÓعإ’ا تايقÓخأا لوح ايشسارد اموي ادغ مظنت راردأا ةعماج

يف ةلثمم راردأا ةعماج مظنت
،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو نو˘نا˘ق˘لا ر˘ب˘خ˘˘م
مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘ك ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘شسنإ’ا
ةيعم˘ج˘لا بت˘كمو ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
،راردأا ةي’وب ليج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تايقÓ˘خأا لو˘ح ا˘ي˘شسارد ا˘مو˘ي
ةيمقرلا ةئيبلا لظ يف مÓعإ’ا
ىقتلم˘لا ن˘م˘شضت˘يو ،ةد˘يد˘ج˘لا

روحملا قلعتي ،رواحم ةشسمخ
ةشسرامملا ميهافمب اهنم لوأ’ا
،يمقرلا ءاشضفلا يف ةيمÓعإ’ا

ع˘˘قاو˘˘ب ثلا˘˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
لظ يف ةيمÓعإ’ا ةشسرامملا
يمÓعإ’ا قبشسلاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا
تاششاششو ةيكذلا فتاوهلا نيب
ةشسرامملا تايقÓخأاو زا˘ف˘ل˘ت˘لا
يمقرلا ءاشضفلا يف ةيمÓعإ’ا
عبارلاو ،تÓفإ’او مكحتلا نيب
ن˘م قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘˘ي سسما˘˘خ˘˘لاو
ةدو˘ج ت’آا˘م ى˘لإا ا˘˘م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
لظ يف يمÓ˘عإ’ا ىو˘ت˘ح˘م˘لا

طباوشضو ةيمقرلا ةئيبلا ةنميه
ي˘ف ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘شضف˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تا˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ششت˘˘˘لا

،فرششلا قي˘ثاو˘مو ر˘ي˘تا˘شسد˘لاو
يذلا يشساردلا مويلا فدهيو
يعمشسلا ةعا˘ق˘ب اد˘غ م˘ظ˘ن˘ي˘شس

زيزعت ىلإا ةعماجلاب يرشصبلا
ةيمÓعإ’ا ةشسرامملا طباوشض
،ي˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘شضف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
جاتن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم فار˘ششت˘شساو
حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ن’ا ي˘˘˘ف ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا
ف˘ي˘شصو˘˘تو ،ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
ةئيبلا يف ةين˘ه˘م˘لا ط˘باو˘شضلا
.ةديدجلا ةيمÓعإ’ا
ةين˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بت˘كمو..
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
مظني طيت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ن˘طاو˘م˘لا

ءÓطو فيظنت ةلمح
هل ةرداشص تاميلعت ىلع اءانب
ةينطولا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا سسي˘ئر ن˘م
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
ما˘ق ،زوز˘ع د˘م˘ح˘م ة˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا بت˘˘كم
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
،ط˘ي˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دجشسم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
فيظنت ةلمح ميظنتب ،قيتعلا

ة˘ي˘نآار˘ق˘لا ة˘شسرد˘˘م˘˘ل˘˘ل ءÓ˘˘طو
تانكشسلا ل˘خد˘م˘ب (3)يقرابلا
هذه تءاجو ،ةيدلبلل ةديدجلا
ة˘ل˘م˘˘ح را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةر˘ط˘شسم ة˘ل˘ما˘شش ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت
سسراد˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘طو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
.ةيدلبلاب ةينآارقلا

 نمحرلادبع يفاولب

تاطلشسلا نوجتحملا بلاطيو
م˘هدو˘عو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘م م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا
ةنشس اهونكشس يتلا تاهيلاششلا

ويام12 لاز˘لز بق˘˘ع3002
تانكشس ىلإا ،ةنشسلا سسفن نم
وأا مهتيدل˘ب˘ب ة˘ق˘ئ’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
رفوتت يتلا ةرواجملا تايدلبلاب
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘كشسلا ا˘ه˘ي˘ف
تا˘ح˘ير˘شصت بشسح ،ةز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
.مهشضعب
ةرور˘˘˘˘˘شضب نور˘˘˘˘˘خآا بلا˘˘˘˘˘˘طو
ليحرتلا ةيلمع يف «عارشسإ’ا»
«ةروهدتملا ةي˘ع˘شضو˘ل˘ل» ار˘ظ˘ن
تاهيلاششلا هذه اهيلإا تلآا يتلا

ةقئ’ ،مهبشسح ،دعت مل» ثيح
ل˘ق˘ن ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شستو ن˘˘كشسل˘˘ل
اهيف امب ،«سضارمأ’ا نم ديدعلا
م˘ه˘ئا˘ن˘بأ’ ة˘ن˘مز˘م˘˘لا سضار˘˘مأ’ا
تار˘˘ششح˘˘لا را˘˘ششت˘˘˘نا» بب˘˘˘شسب
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن سضراو˘˘ق˘˘لاو ةرا˘˘شضلا
تاو˘˘˘ن˘˘˘ق را˘˘˘˘شسكناو ءار˘˘˘˘ت˘˘˘˘هإا
.«يحشصلا فرشصلا

ت’اغششن’ا هذه ىلع هدر يفو
ي˘˘˘ح˘˘˘ي ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو د˘˘˘كأا
ةفاحشصلل حيرشصت يف ،نتايحي

دقفتو لمع ةرايز سشماه ىلع
ن˘م دد˘ع˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم˘˘ل
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب ،ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب
تا˘ه˘ي˘لا˘ششلا ي˘ن˘طا˘ق ل˘ي˘˘حر˘˘ت
ريفوت عم ىظحتو لشصاوتتشس»
،«ةيولوأ’اب يعامتج’ا نكشسلا

موقت رئاودلا ناجل نأاب افششاك
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق داد˘˘˘˘عإا»ـب ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح

را˘˘طإا ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
،تاهيلاششلا ء’ز˘نو ي˘عا˘م˘ت˘جا

ةدحو0009 نم ديزي ام نم
فرشصت تحت تعشضو «ةينكشس
.ناجللا هذه
لك عفر» مت هنأاب دكأا امدعبو
لوح˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا «ل˘ي˘قار˘ع˘لا
زاجنإا مامتإاو ثعب ةداعإا نود
ن˘˘˘˘˘˘كشسلا ع˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ششم ل˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ه˘جو˘م˘لا كل˘تو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
تا˘ه˘ي˘لا˘ششلا ء’ز˘˘ن ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ل
اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا
نم ةيجراخلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ششأا

ع˘م «ة˘ق˘فار˘م ط˘ط˘خ˘م «لÓ˘˘خ
يلاولا راششأا ،ةين˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا
د˘عا˘˘شسي» ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا
مÓتشسا ىلع ةينعملا تاهجلا

ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كشس سصشصح

دعب ةرششابم اهعيزوتو ايجيردت
يعامتج’ا نيراطإ’ا يف«كلذ
.تاهيلاششلا ىلع ءاشضقلا و
،ىرخأا ةهج نم ةراششإ’ا ردجت
ة˘حازإاو ءا˘شضق˘لا ة˘ب˘شسن نأا ى˘لإا
49 ن˘م ةز˘˘ها˘˘ج˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشسلا

نم ة˘يد˘ل˘ب82 ر˘ب˘ع ا˘ع˘˘قو˘˘م
،لاز˘لز˘لا ةاد˘غ تب˘شصن ة˘ي’و˘لا

ام ةئاملاب56 وحن ىلإا تلشصو
ىلإا يلاشش096.9 وحن لثمي

719.41 لشصأا نم مويلا دح
ءاشضقلا متي اهنم يقابلاو يلاشش
مدقت عم ايششامت ايجيردت اهيلع
ةينكشسلا ع˘يرا˘ششم˘لا مÓ˘ت˘شساو
.ةي’ولا ربع اهزاجنإا يراجلا

ىلع ءاشضق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تن˘كمو
ةدا˘˘عإا ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘ششلا هذ˘˘ه
ةمشسن000.04 ءا˘هز نا˘˘كشسإا

تا˘˘ن˘˘كشس ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ئ’ز˘˘˘ن ن˘˘˘م
ةيدلب02 ربع ةقئ’ ةيعامتجا
را˘ق˘ع عا˘˘جر˘˘ت˘˘شساو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

راتكه008 هتحاشسم تزواج
ةينكشس ع˘يرا˘ششم زا˘ج˘ن’ ه˘جو
.ةفلتخم ةيمومع عيراششمو

ب.Úمأا

ةنصسلا علطم ذنم
ةيراجلا

’وحم83 لوخد
زيح ايئابرهك

ةديلبلاب ةمدخلا
لوحم83 ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘خد
ة˘˘ن˘˘صسلا ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا

لجصست نمم ةديلبلا ةيلو تايدلب
امبصسح ،رتوت˘لا ةد˘صش ي˘ف ا˘صضا˘ف˘خ˘نا

ىلع مÓعإلاب ةفلكملا هنع تفصشك
و ءابرهكلا عيزوت ةصسصسؤوم ىوتصسم
.ةدوب ةجيدخ ،زاغلا

لوحم83» نأا ةدو˘˘˘˘˘˘˘ب تح˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
صضف˘˘خ˘˘ن˘˘مو ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م ا˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك
ذ˘ن˘م ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ل˘˘خد ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا

231 نيب نم ةيراجلا ةنصسلا ةيادب
ةنصسلا لÓخ اهزاجنإا متيصس لوحم
تآاصشنم˘لا هذ˘ه عزو˘ت˘تو«.ة˘يرا˘ج˘لا
ايلام ا˘فÓ˘غ تف˘ل˘ك ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

ىوتصسم ىلع جد نويلم266ـب ردق
ي˘˘ح) نا˘˘ن˘˘يو˘˘˘ب تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ةر˘˘˘قو˘˘˘بو حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘مو (ة˘˘˘˘صسور˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ة˘˘˘˘يازو˘˘˘˘مو (ا˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘صش) ءا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برألاو
ة˘يد˘ل˘˘ب اذ˘˘كو (ا˘˘بر˘˘غ) ة˘˘فر˘˘عو˘˘بو
ةفاصضلا˘ب (لا˘م˘صش) ق˘يÓ˘ع˘لا يداو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا صشي˘˘˘ع˘˘˘ي دلوأا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ىلإا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘صس ة˘˘فا˘˘ث˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ي˘˘˘صصح˘˘˘ت
.ةيلولاب
ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا ة˘قا˘ط˘لا˘˘ب

˘˘ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا عا˘˘ف˘˘˘ترا ل˘˘˘ظ
هد˘ه˘˘صشت يذ˘˘لا ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لا
ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘صسلا لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا
ةين˘ك˘صس با˘ط˘قأا ثاد˘ح˘ت˘صسا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ةر˘ت˘ف˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ م˘˘ت ،ةد˘˘يد˘˘ج
ة˘ك˘ب˘صش ن˘م م˘˘ل˘˘ك02 ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا
 ،عيزوتلا

تفا˘˘˘˘صضأاو ،رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا تاذ بصسح
يرا˘م˘ث˘ت˘صسلا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا نأا ةدو˘˘ب
نمصضتي0202 ة˘ن˘صسل ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘˘ل

231 زا˘ج˘˘نإا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ىل˘˘ع ةوÓ˘˘ع
و ط˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك لو˘˘˘ح˘˘˘م
ملك011 زاجنإا ،رتوتلا صضفخنم
ةداعإاو ةيئابرهك˘لا طو˘ط˘خ˘لا ن˘م
ةكبصشلا نم ىرخأا ملك01 ةئيهت
.ايلاح ةدوجوملا
ة˘˘ك˘˘ب˘˘صش تم˘˘عد˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
ة˘صسم˘خ˘لا لÓ˘خ ة˘يلو˘لا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا
لوحم963ـب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
طوطخلا ن˘م م˘ل˘ك006 و ايئا˘بر˘ه˘ك
ع˘˘فر ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صس ا˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لا
99 ىلإا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا

.ةدوب  فيصضت ةئاملاب
ج.دمحم

نطولا تايلو فلتخم نم نيصصبرتم ةكراصشمب
 ةنتابب ةيشسمششلا ةقاطلا لاجم يف ةينيوكت مايأا

ةي’ول ةئيبلا راد˘ب تق˘ل˘ط˘نا
˘˘ما˘˘يأ’ا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ميمشصت لاجم يف ةينيوكتلا

ةموظنم ةنا˘ي˘شصو بي˘كر˘تو
ةكراششمب ةيشسمششلا ةقاطلا

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘م
.نطولا تاي’و
مودت يتلا ةينيوكتلا ةرودلا

فر˘ششيو ة˘ل˘ما˘ك ما˘˘يأا ةر˘˘ششع
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
راد ةقحلم ةيئيبلا تانيوكتلل
نواعتلاب ةنتاب ةي’ول ةئيبلا

نيوكتلل سسلطأا ةشسشسؤوم عم
ة˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘ششلا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘ت
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا
م˘ظ˘ن˘ب ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
بي˘كر˘ت˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع سسشسأاو
ة˘˘ي˘˘شسم˘˘ششلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا حاو˘˘لأا

ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف جا˘˘˘˘˘مدإ’او
،ةي˘ئو˘شضور˘ه˘كلا ة˘ي˘شسم˘ششلا

ف˘˘ير˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت˘˘˘يو
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘شصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
اه˘لو˘ح م˘ي˘ها˘ف˘مو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

اهبيشصنتو اهلامعت˘شسا أاد˘ب˘مو
ةقاطلا زاهج ع˘شضو ة˘ي˘ف˘ي˘كو
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘ششلا

ة˘ير˘ظ˘ن سسورد˘ب ه˘ت˘نا˘˘ي˘˘شصو
ميظنت مت هنأا املع .ةيقيبطتو
تن˘كم ة˘ق˘با˘˘شس تارود ةد˘˘ع
081 ن˘م د˘˘يزأا ن˘˘يو˘˘كت ن˘˘م

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘ششو با˘˘˘شش
ثي˘ح ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘لا
ينيوكتلا لمع˘لا اذ˘ه فد˘ه˘ي
يف ةلهؤوم ةلماع دي قلخ ىلا

د˘ع˘ي يذ˘˘لا سصشصخ˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘ل˘ل Ó˘يد˘˘ب
’اومأا فلكت ي˘ت˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا
اذ˘˘ه ن˘˘كم˘˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م عور˘˘˘ششم˘˘˘لا

تÓ˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘كششم
ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ديد˘ع˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ة˘ط˘شساو˘˘ب ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
.ةيشسمششلا ةيئابرهكلا ةقاطلا

راد ريدم حشضوأا ،هتهج نمو
فارعموب نيدلا لÓج ةئيبلا
يف جردنت تانيوكتلا هذه نأا
ةقا˘ط˘لا ناد˘ي˘م ر˘يو˘ط˘ت را˘طإا
ي˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسم˘˘ششلا
ر˘˘ششن لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘لإا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ا˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
عي˘شسو˘ت ن˘م ا˘م˘ت˘ح ن˘كم˘ي˘شس
دو˘ع˘ي˘شس يذ˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
ةيداشصتق’ا ةدئافلاب ه˘ب˘شسح˘ب
.عمتجملا ريوط˘تو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو
ر˘ي˘شضح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو
لفكتل ةلهؤوم ةيرششب دراوم
داتع ةنايشصو بيكرتب لشضفأا
،ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘ط˘لا د˘˘ي˘˘لو˘˘ت
نم اودافتشسا نيذلا نأا ادكؤوم

نيرداق اوحبشصأا نيوكتلا اذه
دا˘ت˘ع بي˘كر˘ت نا˘م˘شض ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘˘ط˘˘لا د˘˘ي˘˘لو˘˘ت
 .هتنايشصو
ززع ام نأا ةراششإ’ا ردجتو
لا˘ج˘م ي˘ف ن˘يو˘˘كت˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف
ح˘ت˘فو ة˘ي˘شسم˘˘ششلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ه˘˘ي˘˘عار˘˘شصم ى˘˘ل˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘لا
وه لاجملا اذه يف نيوكتلل
ي˘ت˘لا ة˘ع˘شسا˘ششلا ة˘حا˘شسم˘˘لا
لماوعلاو رئازجلا اه˘كل˘ت˘م˘ت
ة˘˘ع˘˘ج˘˘ششم˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’
ناو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘ششلا

ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك لد˘˘˘ع˘˘˘م
ةحاشسم ىلع ايموي ةطقاشسلا
يف عبر˘م ر˘ت˘م د˘حاو ا˘هرد˘ق
،يعاشس طاو وليك5 دودح
سسي˘˘م˘˘ششت˘˘لا ةد˘˘˘م نأا ثي˘˘˘ح
باشضهلا قطانم يف ايونشس
ةعاشس0002 قوفت ا˘ي˘ل˘ع˘لا

ةعاشس0093 ى˘˘لإا ل˘˘˘شصتو
.ةيوارحشصلا قطانملا يف
ةلاكولا تاشسارد لÓخ نمف
اهنإاف ،ةينا˘م˘لأ’ا ة˘ي˘ئا˘شضف˘لا
ام زو˘ح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا تن˘ي˘ب
يف تاو اريت9.317 براقي
تاقيبط˘ت˘لا سصخ˘تو ة˘ن˘شسلا
ليوحت يأا» ةيئوشض ورهكلا

.«ءابرهك ىلإا سسمششلا ءوشض
م.ءامصسأا
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فششكي زينيترام
..درازاه ةدوع دعوم
 سسومار درط ىلع قلعُيو

،اكيجلب بختنمل ينفلا ريدملا ثدحت
ةباشصإا نع ،زينيترام وتربور ينابشسإ’ا
،د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير م˘˘˘ج˘˘˘ن ،درازا˘˘˘ه ن˘˘˘يدإا

.هتدوعل عقوتملا دعوملاو
ي˘ف ط˘ي˘شسب ر˘˘شسكل درازا˘˘ه سضر˘˘ع˘˘تو
ةهجاو˘م لÓ˘خ ى˘ن˘م˘ي˘لا قا˘شسلا ل˘ف˘شسأا
ةباشصإ’ا نم وتلل هتدوع مغر ،يتنافيل
سسيراب مامأا لحاكلا يف هب تقحل يتلا
.رهششأا ةثÓث ذنم يشسنرفلا ناشس
(ا˘كرا˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ز˘ي˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م لا˘˘قو
درازاه ىلإا ان˘ثد˘ح˘ت د˘ق˘ل‘‘ :ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا

،ةدوعلا هنكمي ىتم ةفرعم ىلإا علطتنو
ببشسب ةديدشش لمأا ةبيخب عيمجلا رعشش
.ةباشصإ’ا

عم بعÓلا سشياعتي نأا بجي‘‘ :عباتو
ي˘نا˘م˘ث˘لا تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ،ءا˘ي˘ششأ’ا هذ˘ه
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق دد˘ع ن˘ع با˘غ ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
.تايرابملا

دوعيشس درازاه نأاب عنتقم انأا‘‘ :راششأاو
يرود˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘م ر˘خآا ءا˘ه˘ت˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق
لايرل ةبشسن˘لا˘ب ا˘ًم˘ه˘م ر˘مأ’ا نو˘كي˘شسو
كلذ نأاششب اًيأار ينم بلطُي مل ،ديردم
ةيبطلا تامدخلاب لاشصتا ىلع اننكلو
.ديردم لايرل
لا˘ير ةارا˘ب˘م ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل قر˘˘ط˘˘تو
يف ةريخأ’ا يتيشس رتشسششنامو ديردم
:ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث باهذ
نأ’ ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘ك د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل‘‘
.ةبراقتم تايوتشسملا

و˘ي˘جر˘ي˘شس در˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًشضيأا ق˘˘ل˘˘عو
م˘˘جا˘˘ه˘˘م ع˘˘م ه˘˘عار˘˘شص ي˘˘ف سسو˘˘˘مار
ل˘ي˘ير˘با˘ج ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا ،ز˘˘نز˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘شسلا

نيديلاب سسمÓت كانه ناك‘‘ :سسوشسيج
’ كلذ نأا دقتعأا يننكل ،رهظلا يف
وحن هجو˘ت˘لا ن˘م (سسو˘شسي˘ج) ه˘ع˘ن˘م˘ي
سسي˘˘ل يد˘˘شسج˘˘لا لا˘˘˘شصت’او ،ةر˘˘˘كلا

.أاطخ ثودح ىلإا ةراششإÓل اًيفاك
وكيشسÓكلا نع لئُشس امنيح باجأاو
:ةنولششربو ديردم لاير نيب مداقلا
ةارا˘˘ب˘˘م نو˘˘كت˘˘شس ا˘˘ه˘˘˘نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا‘‘
اهتجيتن نوكتشس ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘كي˘ت˘كت
،ةيادبلا يف نظت دق امم اًمشسح لقأا
تايرابملا يف يرودلا لطب ددحتيشس
.ةريخأ’ا

زوفلل لشضفُملا بختنملا لوح لئُشسو
يأا ىرأا ’‘‘ :0202 ورو˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘ب
ةقيرطب ل˘ف˘ت˘ح˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ن˘ي˘ل˘شضف˘م
تابختنم ةينامث كانه ،ةديدجلا ميظنتلا
.‘‘اًدج براقتُم ىوتشسمب

دعتشسي سشتيفونادناه
 رتنإا عم تايرابملل ةدوعلل

سسما ايلاطيإا يف ةيفحشص ريراقت تدافأا
،سشت˘ي˘فو˘ناد˘نا˘ه ر˘ي˘م˘شس نأا ، ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

د˘ق ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن ى˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح
ةدو˘ع˘ل˘ل ر˘شضخأ’ا ءو˘شضلا ى˘ل˘ع ل˘شصح
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘لإا
.ىرخأا ةرم تايرابملا

ةباشصإا نم ىناع دق سشتيفونادناه ناكو
د˘ي˘ل˘ل ر˘ي˘˘غ˘˘شصلا ع˘˘ب˘˘شصإ’ا ي˘˘ف ر˘˘شسكب
يف رتنإا تابيردت لÓخ كلذو ،ىرشسيلا

.يشضاملا يرفيف1
نإا˘ف ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا يا˘كشس ة˘كب˘ششل ا˘˘ًق˘˘فوو
رشسكلا نأا رهظي ريخأ’ا يبطلا سصحفلا
نأا سشتيفونادناه ع˘ي˘ط˘ت˘شسيو ى˘ف˘شش د˘ق
هؤوÓمز يقاب عم يعيبط لكششب بردتي
.ةعمجلا سسما موي نم اًءدب
سشتيفونادناه نأا ،ةكبششلا تحشضوأاو
ي˘˘ف كرا˘˘ششي نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ب
˘ما˘مأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا ةارا˘˘ب˘˘م
د˘˘˘حأ’ا مو˘˘˘˘ي كلذو ،سسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي
.يلاطيإ’ا يرودلاب
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نأا ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تفششك
روينوج رامين ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا

نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس سسيرا˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ة˘ي˘ئا˘شضق ىو˘عد ع˘˘فر ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ةنولششرب قباشسلا هيدان ىلع ةديدج
.ةميدقلا هتاقحتشسمب اًبلاطم
‘‘ود˘نو˘م˘لا‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو
ةر˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
ىوعد رامين اهيف عفري يتلا ةثلاثلا
ق˘˘با˘˘شسلا ه˘˘يدا˘˘ن د˘˘شض ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
لو˘شصح˘لا بل˘ط ثي˘ح ،ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب

وروي نويلم5.6 هردق غلبم ىلع
ةئراطلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا بب˘شسب
اهتهجاوم هيلع ن˘ي˘ع˘ت˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا

ةيمهولا دوقعلل يعيبط سصخششك
ىلإا هلقنل ةنو˘ل˘ششر˘ب ع˘م ة˘ع˘قو˘م˘لا

يدانلا اهب نيدأا يتلاو ،ون بماك
.ينولاتاكلا

نم ،فقوت نود ،برحلا رمتشستو
د˘˘شض رو˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ج را˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ن بنا˘˘˘ج
بيشسو˘ج ل˘ظ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
يف اشصرابلا سسيئر ويموتراب ايرام
ةدوع دعبتشسي ’و ةمزأ’ا فشصتنم
.يليزاربلا

لشصو ،ديد˘ج˘لا بل˘ط˘لا اذ˘ه د˘ع˘بو

بعÓلا هبلط يذلا غلبملا يلامجإا
،وروي نويلم6.83 ةنولششرب نم
عفد اشصرابلا يوني ’ ،كلذ عمو

.هل ءيشش يأا
ةنولششر˘ب ردا˘غ را˘م˘ي˘ن نأا ر˘كذ˘ي
ىلإا مشضن˘ي˘ل7102 ف˘ي˘شص ي˘˘ف

222 لباقم نامريج ناشس سسيراب
يف عيقوت ىلغأاك وروي نويلم
.خيراتلا
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 زيراوشس سسيول ةفيلخ عم قفتي ةنولششرب
قو˘˘ثو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا ف˘˘˘ششك
ة˘ف˘ي˘ح˘شصب رÓ˘˘ي˘˘غأا كشسي˘˘شسنار˘˘ف
ةينابشسإ’ا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م‘‘

م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب ة˘˘يو˘˘لوأا ن˘˘ع
ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘ي˘مو˘ج˘˘ه˘˘لا ه˘˘طو˘˘ط˘˘خ
.ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا

ءامشسأا ةدع ةنولششرب رادار دشصرو
مجاهملل يلاثملا ةف˘ي˘ل˘خ˘لا دا˘ج˘يإ’
امب ،زيراوشس سسيو يناياوغوروأ’ا
مجاهم زينيترام وراتو’ كلذ يف
رنريف وميتو ،يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا

.يناملأ’ا غيزبي’ مجاهم

تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ثد˘˘حأ’ ا˘˘ًق˘˘˘فوو
‘‘كيتلتأا اذ‘‘ عقوم نم ةدراولا
ا˘يرا˘م بي˘شسو˘ج ما˘ق ،ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
ميدقتب ةنولششرب سسيئر ويموتراب

غ˘يز˘ب˘ي’ ى˘لإا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًشضر˘˘ع
و˘م˘ي˘ت ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل
ريششي ءيشش لك نأا مغر ..رنريف
ى˘ل˘ع ر˘ق˘ت˘شسا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا ى˘˘لإا

.لعفلاب زيراوشس ةفيلخ
ود˘˘˘نو˘˘˘م‘‘ـب ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا د˘˘˘˘كأاو
،ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإ’ا ‘‘و˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد
هباشسح ر˘ب˘ع ،رÓ˘ي˘غأا كشسي˘شسنار˘ف

ة˘نو˘ل˘ششر˘ب يدا˘ن نأا˘ب ر˘ت˘يو˘ت ى˘ل˘ع
ي˘ف ورا˘تو’ م˘شض ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
فد˘ه˘لا ه˘نو˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا
ي˘ت˘لا ا˘شصرا˘ب˘لا ةرادإ’ ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
.بثك نع هعباتت
ه˘يد˘ل ة˘نو˘ل˘ششر˘ب‘‘ :رÓ˘ي˘˘غأا لا˘˘قو
وراتو’ طي˘ح˘م ع˘م ق˘ل˘غ˘م قا˘ف˘تا

نيفرطلا ىقتلا نأا دعب ،زينيترام
ىششخي ’ اشصرابلاو ،تارم ثÓث
،رتنإÓل رثكأا غلبم رخآا ٍدان عفدي نأا

ةميقب جورخ دنب هيدل وراتو’ نأ’
.‘‘وروي نويلم111

يراشس ـل ريشصملا ديدحت ةهجاوم يف نÓيم رتنإاو سسوتنفوي
ن˘م لوأ’ا خ˘يرا˘ت˘ب د˘حأ’ا اد˘غ ما˘ق˘˘ت
نÓيم رتنإاو سسوتنفوي ةارابم سسرام
يف مويدات˘شس ز˘نا˘ي˘لإ’ا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
ة˘شسدا˘˘شسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت
يرودلا تاشسفان˘م ن˘م ن˘ير˘ششع˘لاو
ةهجاوملا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو.يلاطيإ’ا
ويز˘يروا˘م ر˘ي˘شصم د˘يد˘ح˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب
لÓ˘خ سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي برد˘˘م يرا˘˘شس
جئاتنلا دعب اذه يتأاي.ةمداقلا ةرتفلا
يذ˘لا ف˘ي˘ع˘شضلا ءادأ’او ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا
ةدايق تحت ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ه˘مد˘ق˘ي
ةمهم هيلوت ذنم يلاطيإ’ا بردملا
مشسوم˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي سضر˘ع˘˘تو.يلاحلا
مامأا ةريخأ’ا هتارا˘ب˘م ي˘ف ة˘م˘يز˘ه˘ل˘ل
رود باهذ رود يف نويل كيبميلوأا
ىلع ابوروأا لاطبأا يرود نم61ـلا

.اشسنرف يف ءاوشضأ’ا بعلم
ةد˘ي˘شسل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘م˘يز˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘بو
ًاددهم يراشس ريشصم حبشصأا ،زوجعلا

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا را˘ششت˘نإا ع˘م ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘م
نع ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ ةيفحشصلا
يرغيلأا ونايل˘م˘ي˘شسا˘م ةدو˘ع بار˘ت˘قإا
.ىرخأا ًةرم قيرفلا بيردتل
سسوتنفوي نيب طاقنلا قراف سصلقتو
لود˘ج ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو و˘ي˘شست’و
دعب ًةشصاخ يلاطيإ’ا يرودلا بيترت
سسوتنفوي اهل سضرعت يتلا ةراشسخلا
يف ا˘نور˘ي˘ف سسÓ˘ي˘هو ي˘لو˘با˘ن ما˘مأا
.يلاطيإ’ا يرودلا

لودج ةراد˘شص سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ل˘ت˘ح˘يو
قرافبو ةطقن06 ديشصرب بيترتلا

و˘ي˘شست’ ن˘ع ط˘ق˘ف ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
طاقن ةتشسو يناثلا زكرملا بحاشص
ز˘كر˘م˘لا بحا˘شص نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا ن˘˘ع
ة˘ل˘جؤو˘م ةارا˘˘ب˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب ع˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا
نم ايروبدما˘شس ما˘مأا يروز˘تار˘ي˘ن˘ل˘ل
نم ن˘ير˘ششع˘لاو ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا
قيقحت يف يراشس بغريو.يرودلا
يف ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا

نامشض لجأا نم دحأ’ا موي ةارابم
يرينوكنايبلا ء’دب ةكد ىلع ءاقبلا

.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ
ةباث˘م˘ب نا˘ك ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك
،يلاحلا سسوتنفوي مشسو˘م˘ل ذ˘ق˘ن˘ُم˘لا

ليجشست نم يلاغتربلا نكمت ثيح
ىلا ةفاشضإ’اب يرودلا يف ًافده12
ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘يو ن˘ي˘فد˘ه ة˘عا˘ن˘شص
ي˘˘˘فاد˘˘˘˘ه لود˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
يليبوميإا وريششت دعب وتيدوكشس’ا

72 ديشصرب لوأ’ا زكرملا بحاشص
ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ى˘ع˘شسيو.ًا˘˘فد˘˘ه
ةارابملا يف زوفلل نÓيم رتنإا بردم
ع˘˘م قرا˘˘ف˘˘لا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ىلع قانخ˘لا ق˘ي˘ي˘شضتو سسو˘ت˘ن˘فو˘ي

يف يناثلا زكرملا بحاشص ويشست’
.بيترتلا لودج قابشس
ىلع ءاقبإ’ا يف نÓيم رتنإا لششفو
د˘ع˘˘ب ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا ةراد˘˘شص
ةارابملا يف ويشست’ مامأا ةراشسخلا
ي˘ف ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ي˘˘ت˘˘لا
ن˘م ن˘ير˘ششع˘لاو ة˘ع˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
.فده لباقم نيفدهب يرودلا

حنمي فوشس سسوتنفوي مامأا زوفلاو
رارمتشس’ا لجأا نم ةشصرفلا يتنوك
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةراد˘˘˘شصلا قا˘˘˘ب˘˘˘شس ي˘˘˘ف
اذه يرود˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
.مشسوملا

ناريثي يتيشس رتشسششنام امجن
 ويبانربلا يف زيريب باجعإا

نع ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تفششك
ابذج ناذللا يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ي˘ئا˘ن˘ث
لاير سسيئر زيري˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف را˘ظ˘نأا

ىلع يتيشس ناملا زوف لÓخ ديردم
1‐2 ةجيتنب سسمأ’اب يكلملا قيرفلا
يرود˘ب ر˘ششع ة˘ت˘شسلا رود با˘˘هذ ي˘˘ف
و˘كشسيإا مد˘˘ق˘˘ت د˘˘قو.ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
ةقيقدلا يف ديردم لايرل لوأ’ا فدهلاب
كردأا م˘˘˘˘ث ،لوأ’ا طو˘˘˘˘ششلا ن˘˘˘˘˘م06
رتشسششنامل لداعتلا سسوشسيخ لييرباج
يد لجشس مث ،87 ةقيقدلا يف يتيشس
نم يتيشس ناملل زوفلا فده نيورب

حشضوأاو.38 ةقيقدلا يف ءازج ةبرشض
نأا ينابشسإ’ا ‘‘لارتنشس اشسنفيد‘‘ عقوم
’ ديردم لاير سسيئر زيريب ونيتنرولف
قيرفلا ليكششت نيشسحتب اًمتهم لازي
دشض سسمأ’ا ةارا˘ب˘م تنا˘كو ،ي˘كل˘م˘لا

ويبانرب وغايتناشس يف يتيشس رتشسششنام
رتشسششنام موجن ةعباتمل ةديرف ةشصرف
رت˘شسششنا˘م تا˘بو.نيزيمملا ي˘ت˘ي˘شس
ي˘ف ه˘مو˘ج˘ن ةرا˘شسخ˘ب اًدد˘ه˘م ي˘ت˘ي˘شس
ةبوقع دعب لبقملا يفيشصلا وتاكريملا
ةد˘م˘ل بع˘ل˘لا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح˘ب ا˘ف˘˘يو˘˘ي
لاطبأا يرود يف نييلاتتم نيمشسوم
ميحرو نيورب يد نفيك ناكو.ابوروأا
باجعإا اوراثأا ناذللا نابعÓلا غنيلرتشس
مّدق ثيح ،سسمأ’اب زيري˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف
اًفده هليجشستب ةيلاثم ةارابم يكيجلبلا

بعل روحم وه ناكو ،رخآا ةعانشصو
ةياهن يف لشصحو ،يتيشس رتشسششنام
ناكو.بع’ لشضفأا ةزئاج ىلع ءاقللا
دئاعلا غنيلرتشس ميحر يناثلا بعÓلا

ةقيقد02 يلاوح بعلو ةباشصإ’ا نم
رهظآاو ،افليشس ودرانربل اًليدب لح امدعب

ةلكر يف ببشستو بعلملا يف هتدوج
نم هتلقرع دعب هقيرف حلاشصل ءازج
.لاخافراك يناد لبق
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ج˘ن˘ي˘ن˘ي˘ف˘يإا) ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شص تدا˘˘فأا
لاير نأا ةيناطيربلا (درادناتشس
ى˘لإا م˘شضنا ي˘نا˘ب˘شسإ’ا د˘˘يرد˘˘م
عار˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششر˘˘˘˘ب
مج˘ن تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب ي˘˘نو˘˘با˘˘غ˘˘لا ،لا˘˘˘ن˘˘˘شسرأا
.غنايمابوأا كيريميإا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تر˘˘˘كذو
ينولاتكلا يدا˘ن˘لا نأا ة˘ي˘شسنر˘ف
03ـلا بحاشص عم دقاعتلا لواح
ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ا˘˘ًما˘˘ع
ءار˘ششلا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا ع˘˘م ةرا˘˘عإ’ا
ي˘˘نا˘˘يو˘˘˘غوروأ’ا سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
م˘ت˘ي م˘ل ن˘كل ،ز˘يراو˘شس سسيو˘˘ل
قافتا ىلإا ةياهنلا يف لشصوتلا
.ةقفشصلا نأاششب
ةنولششربو ديردم لاير دمتعيو
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘م˘ه˘˘ي˘˘عا˘˘شسم ي˘˘ف
هدقع ديدجت سضفري هنأا غنايمابوأا

يف يه˘ت˘ن˘ي يذ˘لاو ،لا˘ن˘شسرأا ع˘م
.1202 فيشص
نأاششب غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ف˘قو˘م دو˘ع˘يو
ةفرعم ديري هنأا ىلإا دقعلا ةيلمع
ل˘˘شصي نأا ن˘˘كم˘˘ي ىد˘˘م يأا ى˘˘لإا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ند˘˘ن˘˘ل لا˘˘م˘˘شش يدا˘˘ن

جر˘خ ا˘مد˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
،ي˘بوروأ’ا يرود˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

لوشصحلا ىوشس همامأا دعي ملو
ةكراششملل ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ى˘ل˘ع
.ابوروأا لاطبأا يرود يف

دنومترود ايشسوروب مجاهم ناكو
يف بغري هنأا فششك دق قباشسلا

لÓخ ديردم لاير سصيمق لمح
.ةينهملا هتريشسم
غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا

ذنم لانشسرأا عم ةارابم13 بعل
عيمج باشسحل مشسوملا قÓطنا
02 مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا

ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘˘ت مد˘˘قو ا˘˘ًفد˘˘ه
.هئÓمزل ةدحاو

مو‚ نع ينغتشسي دق نÓيم
 لبقŸا فيشصلا لÓخ قيرفلا

نأاششب ًاريرقت وتاكريم ويششتلاك عقوم رششن
لÓخ قير˘ف˘لا ع˘م ن˘ير˘ثؤو˘م˘لا نÓ˘ي˘م ي˘ب˘ع’
نا˘˘ت’ز ط˘˘˘ق˘˘˘ف سسي˘˘˘لو ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
ويثو سشتيبير يتنأا لثم لب ،سشتيفوميهاربإا

ةقفرب يوق ٍءادأاب يئانثلا رهظو.زيدنانريه
ن˘كم˘ت ثي˘ح ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ير˘˘ي˘˘نو˘˘شسور˘˘لا

نÓيم عم فادهأا ةعبشس زارحإا نم سشتيبير
فادهأا ةتشس زارحإا نم زيدنانريه نكمت امنيب
ذنم ةبعشص ًةرتف سشتيبير ىشضقو.قيرفلا عم
عم نكلو نÓي˘م فو˘ف˘شصل ه˘ما˘م˘شضنإا ة˘ياد˘ب
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ سشتيفوميهاربإا لوشصو
سشتيبير نكمت يشضاملا رياني يف ةيوتششلا

ديدعلا ليجشستو عئار ىوتشسمب روهظلا نم
.يرينوشسورلا ةقفرب فادهأ’ا نم
عم ًاعئار ًامشسوم زيدنا˘نر˘ي˘ه و˘ي˘ث مد˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب
قيرفلا فو˘ف˘شص ى˘لا ه˘ما˘م˘شضنإا ذ˘ن˘م نÓ˘ي˘م
د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ع˘ل˘˘ط˘˘م
فادهأا ةتشس ليجشست نم نكمتو ينابشسإ’ا
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م ي˘ف كرا˘ششي ه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
نأا نكمملا نم ًازنك نÓيم كلتميو.رشسيأ’ا
ررق لاح يف وروي نويلم09 ـب هريدقت متي
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ع˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا سضر˘ع ق˘ير˘ف˘لا
.ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا
نيمشسوم ةدمل ةراعإا ةرتف سشتيبير يشضقي
،تروفكنارف تخارتنإا نم ًامداق نÓيم عم
ٍلكششب بعÓلا مشض يف نÓيم ركفي نكلو
مجاهملا همدقي يذلا ءادأ’ا دعب ًةشصاخ يئاهن
ةريخأ’ا ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ي˘تاور˘كلا

ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شس’ا ي˘ف ترو˘˘ف˘˘كنار˘˘ف بغر˘˘يو
.وروي نويلم04 لباقم بعÓلا
لوشصحلل ةيدنأ’ا نم ديدعلا ىعشست امنيب

قيرفلا ريهظ زيدنانريه ويث تامدخ ىلع
يرينوشسورلا عم هدقع دتمي يذلا رشسيأ’ا
نابوب نم Óُك ددحي مل نكلو ،4202 ماعل
نيبعÓلا Óك لبق˘ت˘شسم ي˘ن˘يد˘لا˘م و˘لوا˘بو
لا˘ح ي˘ف ًة˘شصا˘خ ة˘مدا˘ق˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘م˘˘شضل ة˘˘˘يو˘˘˘ق سضور˘˘˘ع لو˘˘˘شصو
.يفيشصلا وتاكريملا

ةلشصاوم ¤إا علطتي نامزيرغ
 ديردم لاير مامأا زيمŸا هلجشس

(وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘شص تشضر˘ع˘ت˘شسا
ناوطنأا ي˘شسنر˘ف˘لا ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘جا˘ه˘م ما˘قرأا

ديردم لا˘ير ما˘مأا ه˘تا˘ه˘جاو˘م ي˘ف ،نا˘مز˘ير˘غ
. دحأ’ا موي وكيشسÓكلا ةارابم سشماه ىلع
بحا˘شص نأا ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا تر˘˘كذو
ميدقتو فادهأا8 ليجشست يف حجن اًماع82ـلا

ةارابم92 يف هئÓمزل ةمشساح تاريرمت5
ةفي˘ح˘شص تدروأاو.يغنريملا ما˘مأا ا˘ه˘شضا˘خ
ه˘ل˘ج˘شس فد˘ه لوأا نأا و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م
لاير سصيمقب ناك ديردم لاير يف نامزيرغ
.2102/3102 مشسوم يف داديشسوشس
نكمت دق˘ف ،رو˘كذ˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ن˘م ًءاد˘ت˘باو
لاير يف فادهأا ليجشست نم ملاعلا سسأاك لطب
لكششب ةقباشسلا تÓمحلا عيمج لÓخ ديردم
بع˘˘ل˘˘م كا˘˘ب˘˘شش نا˘˘مز˘˘ير˘˘˘غ رازو.يلاتتم
سسول مامأا ةر˘م لوأ’ (و˘ي˘با˘نر˘ي˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘شس)
ى˘ل˘ع ،3102/4102 م˘شسو˘م ي˘ف سسو˘كنÓ˘˘ب
(5/1) ةجيتنب ةارابملا هذه ءاهتنا نم مغرلا
.داديشسوشس لاير مامأا ديردم لايرل
وكيتلتأا عم ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف نا˘مز˘ير˘غ فا˘شضأاو
يف5 ،ديردم لاير كابشش يف فادهأا6 ديردم
،كلملا سسأاك يف فدهو ينابشسإ’ا يرودلا

ادناو) بع˘ل˘م ي˘ف فاد˘هأا3 عقاوب ن˘ي˘عزو˘م
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘شس ي˘ف م˘ه˘ل˘ث˘مو (و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘ي˘˘م
ليجشست نم نامزيرغ نكمتي ملو.ويبانريب
وكيشسÓكلا ي˘ف ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ما˘مأا فد˘ه
لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘ه˘ت˘˘نا يذ˘˘لاو ،ه˘˘ل لوأ’ا
.(ون بماك) بعلم ةيشضرأا ىلع يبلشسلا
عم ةارابم53 بعل نامزيرغ ركذلاب ريدجلا
عيمج باشسحل مشسوملا قÓطنا ذنم ةنولششرب
4 مدقو اًفده41 مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا
.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت

ئجافي نغيتشش Òت
نع فششكيو عيم÷ا
 ههجاو مجاهم لشضفأا

كرا˘م ي˘نا˘م˘لأ’ا ي˘لود˘˘لا ف˘˘ششك
ىمرم سسراح نغيتشش ريت هيردنأا
مجاهملا ةيوه ينابشسإ’ا ةنولششرب
هتريشسم يف ههجاو يذلا لشضفأ’ا
نغيت˘شش ر˘ي˘ت بع˘ل د˘قو.ةينهملا

رابكلا نيمجاهملا نم ديدعلا دشض
ن˘˘ياو˘˘غ˘˘ي˘˘ه و˘˘˘لاز˘˘˘نو˘˘˘غ لا˘˘˘ث˘˘˘مأا

م˘ير˘كو ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘˘شسير˘˘كو
ا˘˘ت˘˘شسو˘˘ك و˘˘غ˘˘ي˘˘يدو ة˘˘م˘˘يز˘˘ن˘˘˘ب
نوشسنيدإاو ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘شسو
ويداشسو حÓشص دمحمو ينافاك
،و˘˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف تر˘˘بورو ي˘˘نا˘˘˘م
كان˘ه نا˘ك كلذ ع˘مو ،م˘هر˘ي˘غو
رومأ’ا لعج اًمئاد رخآا اًمجاهم
سسرا˘ح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ًم˘ئاد ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
يف نغيتشش ريت لاقو.يناملأ’ا
ةفيحشص اهتلقن يتلا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
:ة˘ي˘نا˘م˘˘لأ’ا ‘‘د˘˘ل˘˘ي˘˘ب ترو˘˘ب˘˘شس‘‘
نا˘ك ؟ه˘ت˘ه˘جاو م˘جا˘ه˘˘م ل˘˘شضفأا‘‘
،اغيللا ي˘ف ن˘كلو ،سضع˘ب˘لا كا˘ن˘ه
وابليب كيت˘ل˘تأا م˘جا˘ه˘م ا˘ًم˘ئاد نا˘ك
د˘ق˘ل‘‘ :فا˘شضأاو.ز˘يرودأا ز˘ي˘ترأا
نا˘ك ،تار˘م ةد˘ع يد˘شض ل˘˘ج˘˘شس
زيرودأا لجشسو.ةياغلل اًبعشص اًمئاد
ةتشس اًما˘ع93 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
ثيح ،نغيتشش ريت كابشش يف فادهأا
ءاهنإا‘‘ :اًمشستبم نغيتشش ريت فاشضأا
ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط˘لا ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم ز˘˘يرودأا
.انل ةبشسنلاب ديج رمأا فيشصلا

ر˘ي˘ت سسر˘ح˘ي نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
موي ةنو˘ل˘ششر˘ب ن˘ير˘ع ن˘غ˘ي˘ت˘شش
وكي˘شسÓ˘كلا ةارا˘ب˘م ي˘ف د˘حأ’ا

.ديردم لاير دشض

 غنايمابوأا قابشس يف ةنولششرب ىلإا مشضني ديردم لاير

سسراح عيب ىلع يشسليششت سصرحي
اغ’ابازيرا ابيك ي˘نا˘ب˘شس’ا ى˘مر˘م˘لا

ي˘ف دا˘ح ع˘جار˘ت د˘ع˘ب ف˘˘ي˘˘شصلا اذ˘˘ه
.ينفلا هاوتشسم
ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا درا˘ب˘م’ كنار˘ف ما˘قو
نم غلا˘ب˘لا بعÓ˘لا ل˘شصف˘ب زو˘ل˘ب˘ل˘ل
يف لوأ’ا قيرفلا نع اًماع52 رمعلا
يليو لوشصح عم ،ةريخأ’ا عيباشسأ’ا

ةكراششملل ةشصرفلا ى˘ل˘ع ور˘ي˘لا˘با˘ك
.تايرابملا يف اًيشساشسأا

يف ىمرم سسراح ىلغأا وه ابيك
كيتلتأا نم ه˘ع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب م˘لا˘ع˘لا
نع ليدبك6102 ماع يف وابلب
.اوتروك وبيت
بع˘ل˘م ي˘˘ف ا˘˘ًط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،جد˘ير˘ب درو˘˘ف˘˘ما˘˘ت˘˘شس
يراشس ويز˘يروا˘م˘ل ر˘ي˘ه˘ششلا ه˘شضفر
ةطبارلا سسأاكل ةيئاهنلا ةارابملا يف
.يشضاملا ماعلا يتيشس رتشسششنام مامأا
يتلا ةفيعشضلا سضرعلا تاششاشش تدأا
ن˘م ً’د˘ب درا˘ب˘˘م’ كنار˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع ه˘طو˘ق˘شس ى˘لإا يرا˘شس
نآ’ا موهفملا نم حبشصأا دقل.ء’دبلا
يف هنم سصلختلا هديري درابم’ نأا
.لبقملا فيشصلا
يشسليششت نأا روريم ةفيحشص تدكأا
عم ،ديدج ىمرم سسراح نع ثحبي
روثعلا اوعاطتشسا اذإا ابيك عيب لامتحا

يف ةجردملا بابشسأ’ا.رتششم ىلع
تم˘˘ئ˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا زو˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
هينج نويلم17 ةغلابلا اهتارامثتشسا
عم فيكتلا يف هقافخإا يه ينيلرتشسإا

،ةيزيل˘ج˘نإ’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ع˘م ف˘ي˘كت˘˘لا ن˘˘ع هز˘˘ج˘˘ع كلذ˘˘كو
.ةيبيردتلا مهراكفأاو يدانلا يبردم

ىلع2‐2 لداعتلا ذنم ابيك بعلي مل
يفناج12 موي لانشسرأا مامأا هشضرأا

نود ر˘˘˘خآا ا˘˘ً̆شضر˘˘˘ع مد˘˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
نوكي نأا عقوتملا نمو.ىوتشسملا

رفاشسي امدنع ىرخأا ةرم قيرفلا جراخ
. مويلا ثومنروب ىلإا يشسليششت
موي قيرفلا نيرعل ىرخأا ةرم دوعي دق
يف لوبرف˘ي˘ل روز˘ي ا˘مد˘ن˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لا

ررقي دقف ،يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاك
يف ةحار ةرتف وريلاباك حنم درابم’
.عوبشسأ’ا فشصتنم
يف عيمجلا نأا زولبلا بردم لوقي
نع يلختلا هرارق ءارو فقي يدانلا
.نمثلا ظهابلا هعيقوت
عم امامت انأا‘‘ :يشضاملا رهششلا لاقو
د˘ير˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ك ،سسل˘˘ج˘˘م˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا
ذا˘خ˘تا ل˘با˘ق˘م تع˘فد د˘ق˘ل ،ل˘شضفأ’ا
.‘‘تارارقلا

نأاششب رارق ذاختا مت دقل‘‘ :فاشضأاو
ري˘غ˘ت د˘ق˘ل ،ى˘مر˘م˘لا ة˘شسار˘ح ع˘شضو
اًئ˘ي˘شش سسي˘ل اذ˘ه ن˘كل ،اًر˘خؤو˘م ر˘مأ’ا

و˘ه ا˘ب˘ي˘ك ه˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘م ل˘ك ،اً̆ي˘ئا˘ه˘˘ن
امك ،عئار فقوم راهظإاو بيردتلا
نأا نكميو ،نيبعÓلا عيمج نم بلطأا
.‘‘حشضاو لكششب رومأ’ا ريغتت
ق˘ير˘ف ن˘م سشتوار˘ك ر˘ت˘ي˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
نأا ‘‘ترو˘˘ب˘˘شس ي˘˘ت ي˘˘˘ب‘‘ ة˘˘˘كب˘˘˘شش

يلختلا يف قح ىلع ناك درابم’
رارق ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا‘‘ :لا˘قو.ابيك ن˘ع
ن˘ير˘يد˘م˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا ن˘˘كل ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
هذ˘ه ءار˘ج ن˘م نو˘تو˘م˘يو نو˘ششي˘ع˘ي
عا˘ج˘شش رار˘ق ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ،تارار˘ق˘˘لا
يف وحنلا اذه ىلع نكي مل هنكل
تنأا‘‘ :فاشضأاو.‘‘ةريخأ’ا عيباشسأ’ا
نكي مل وهو هئاطخأا سضعب ىلإا رظنت
ةربخب وريلاباك يل˘يو ع˘ت˘م˘ت˘ي ،ًاد˘ئا˘ق
.‘‘لخديو يتأايشسو ةريبك
سصاخششأ’ا يف تركف اذإا‘‘ :متتخاو
هورتششا نيذ˘لا يو˘ل˘ع˘لا ق˘با˘ط˘لا ي˘ف
رارق اذهف ،لاملا نم ريثكلا لباقم
هنأا دقتعأا ينكلو كنارف نم عاجشش
.‘‘حيحشصلا رارقلا

فيشصلا يف ابيك نم سصلختلل يشسليششت ناعفدي ناببشس

ةقيد˘شص ،ي˘ن˘ي˘م˘ي˘ك ي˘كي˘م تما˘ق
يكنيرف يدنلوهلا ،ةنولششرب مجن
يف ويديف عطقم رششنب ،غنوي يد
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
يف نايرابت˘ُي ا˘م˘هو ه˘ي˘ف نار˘ه˘ظ˘ي
.سسنتلا ةشضاير يف ةارابم
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس تر˘˘˘˘˘ششنو
اهباشسح ىلع ويديفلا ةيدنلوهلا

لشصاوتلا عقوم ىلع يشصخششلا
نأا دعب ،(مارغتشسنإا) يعامتج’ا
يد ى˘ل˘ع ةزرا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف تزا˘˘ف
.سسنتلا يف غنوي
بح˘ُي ه˘نأا˘˘ب غ˘˘نو˘˘ي يد ر˘˘ه˘˘ت˘˘ششيو
ل˘ث˘م ا˘ًما˘م˘ت ،ة˘شضا˘ير˘لا ة˘شسرا˘م˘م
نويلم1.1 كلمت يتلا ،هتقيدشص
.مارغتشسنإا ىلع عباتم

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف كلذ ي˘˘تأا˘˘يو
اًماع22ـلا بحاشص هيف دعتشسي
مامأا هل وكيشسÓك لوأا سضوخل
هت˘ما˘قإا رر˘ق˘ُم˘لاو ،د˘يرد˘م لا˘ير
بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘حأ’ا مو˘˘˘˘˘ي
باشسحل (ويبا˘نر˘ي˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘شس)
تا˘شسفا˘ن˘م ن˘˘م62 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
.ينابشسإ’ا يرودلا

 سسنتلا يف هتقيدشص مامأا ةميزهل عرجتي غنوي يد



 نÓيملا ةليكصشت يف لاعفلا هرودو ديجلا هئادأا لصضفب

 وروأا نويلم03ـلا ىلإا عفتري رشصان نب رعشس
يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإ’ ةيقوشسلا ةميقلا تعفترا

وليد تيزاغ’» ةفيحشصل ريرقت ركذ ام بشسح ،يلاطي’ا نÓيم بع’و
رمتشسم عافترا يف قباشسلا يلوبما مجن رعشس نأا تدكأا نيأا «تروبشس
.وروأا نويلم03 دودح ىلإا وروأا نويلم61 نم زفق يذلاو

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن دودر˘مو ءادأا ى˘لإا عا˘ف˘تر’ا بب˘شس ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا ع˘˘جرأاو
زئاكر د˘حا ن˘م د˘ع˘ي ح˘ب˘شصأا يذ˘لاو ،ي˘لا˘ط˘ي’ا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
نم رثكأا نشسحت نأا دعب ةشصاخ ةريشصق ةرتف لÓخ «يرينوشسورلا»
يف «ولوفايدلا» بردم يلويب اهعشضو يتلا ةقثلا دعب ،ةيكيتكتلا ةيحانلا
   .هتاعلطت ىوتشسم يف ناك يذلاو قباشسلا يلوبمأا مجن

ب.م.يرصسيإا
 يرطقلا يرودلا يف11ـلا هفده نود

 قزأام يف هبردم عشضيو نايرلا عم قلأاتي يميهارب
ثلاثلا زوفلا ىلإا نايرلا هيدان يرئازجلا يلودلا يميهاربإا نيشساي داق

رفشصل فده ةجيتنب يلهأ’ا هفيشض ىلع ققحملا راشصتن’ا دعب ،ايلاوت
ءادهإاو اهليجشستب ينطولا بختنملا مجن لفكت يتلاو ،ءازجلا ةطقن نم
يناثلا زكرملا يف ةطقن53 ىلإا يدانلا ديشصر تعفر ةنيمث طاقن ثÓث
61 عوبشسأ’ا تايرابم نمشض ،ليحدلا ردشصتملا نع طاقن عبرأا قرافب
.رطق موجن يرود نم

،مÓعإ’ا لئاشسو مامأا قزأام يف نايرلا بردم يرييغأا وغييد عشضوو
ةياهن نم قئاقد01 لبق ،ءارحشصلا يبراحم ناديم طشسو رييغت دعب
ينقتلا لواحو ،ةلباقملا لÓخ همدق يذلا عئارلا ىوتشسملا مغر ةارابملا
رييغت هنإا»:Óئاق حرشص نيأا ينقت رييغت هنا هفقوم ريربت يناوغور’ا
انلشصحت يف مهاشسو ،نيزيمتملا نيبعÓلا دحأا ناك يميهاربو يكيتكت

.«انل ةبشسنلاب ةمهم راشصتنا طاقن ىلع
افده11 ىلإا يفيدهتلا هديشصر قباشسلا وتروب مجن عفر دقف ريكذتلل

لتحي يذلاو ،هل مشسوم لوأا يف ةيرطقلا ةلوطبلا يف نايرلا يدان عم
     .يرودلا نيفاده بيترت نمشض ةعبارلا ةبترملا

ز.صس

 اشسنرف يف ىفششتشسمب لافطأÓل ةرايز يف سسانو
ةيريخ ةرايزب يشسنرفلا سسين بع’و يرئازجلا يلودلا سسانو مدا ماق

يف هليمز زنروب كرتاب ةقفرب اشسنرف يف لافطأ’ا تايفششتشسم دحأ’
ةيناشسنإا ةتفل يف ،ىشضرملا لافطأ’ا تايونعم عفرو معد لجا نم قيرفلا

يف ةرايزلا هذه بعÓلا لغتشساو.قباشسلا يلوبان بعÓل بشسحت ةليمج
ىلإا ةفاشضإ’اب ،مهعم ةيراكذتلا روشصلا طاقتلاو لافطأ’ا عم ةششدردلا
تق’ ةلماجملا ةرايز ،سسين قيرفب ةشصاخ تاراكذتو ايادهلا عيزوت
هذه ىلع سسين يمجن اوركشش نيذلا ىفششتشسملا ءابطأاو لامع ناشسحتشسا
 .ةردابملا

ز.صس

بقع يبوروأ’ا يرودلا رداغي ينارمع
 ةيليبششإا نم ةراشسخلا

يدان فوفشص يف طششانلا يرئازجلا بعÓلا ينارمع لÓب رداغ
نم23ـلا رود˘لا ن˘م ي˘بوروأ’ا يرود˘لا ،ة˘ق˘با˘شسم ي˘نا˘مور˘لا جو˘ل˘ك
نود ةدوعلا ءاقل يف قيرفلا ىلع سضرف يذلا لداعتلا دعب ةقباشسملا
مل ثيح ،اريبك ءادأا قباشسلا ايليشسرام كيبملوا بع’ مدقي ملو.فادهأا
اهب بعل يتلا ةريبكلا ةوقلا لظ يف سصرفلا نم ريثك ىلع لشصحي
.ةيراقلا ةقباشسملا رداغيل ،سسفانملا

لجأا نم ةينامورلا ةلوطبلا ىلع ينارمع زكري نأا رظتنملا نمو اذه
ينطولا بخانلا عانقا ىلع لمعلا اذكو ايلاوت ثلاثلا بقللاب رفظلا
نم ةيادب ةمداقلا تاقاقحتشس’ا يف رشضخلا ةليكششت يف ةناكم هحنمب
سضفر نأاو قبشس بعÓلا نأاو اميشس’ ،مداقلا سسرام رهشش يوبابميز ءاقل

 .رئازجلا ليثمت لشضفي هنأا احشضوم ينامورلا داحت’ا نم اشضرع
ب.م.يرصسيإا

 يزيلجنلا ىلوألا ةجردلا يرود نم63 ةلوجلا

ةهجاوم يف زوفلا ةيمتح مامأا ةمحر نب
 يتيشس فيدراك

دروفتنارب مجنو يرئازجلا بختنملا بع’ ةمحر نب ديعشس رظتني
يتلا ةارابملا يف ،يتيشس فيدراك ةهجاومل هيدان ةقفر بعشص لقنت
دارأا اذإا زوفلا طاقنب ةدوعلا هئÓمزو يشسنرفلا سسين جيرخ ىلع بجوتي
. غيلريميربلا ىلإا دوعشصلا ةقرو ىلع ةشسفانملا قابشس يف رارمتشس’ا

ةثÓث ققح نيأا ،13 ةلوجلا ذنم راشصتنا يأا دروفتنارب ققحي ملو اذه
دحا فطخ يف هظوظح نهرت دق يتلاو ةراشسخو ةيلاتتم ت’داعت
ىلع يتيشس فيدراك لمعيشس رخآا بناج نم ،ىلوأ’ا ةعبرأ’ا زكارملا
هليجشست دعب تاراشصتن’ا ةكشس يلإا ةدوعلا لجا نم هفيشضب ةحاطإ’ا
     .«بيشش نيبماششلا» ةلوطب نم نيتلوج رخآا يف نيتيلاتتم نيتراشسخل

ز.صس

ايناوتيل نوزواجتي ةنشس61 نم لقأا رشضخ
 فيظن فدهب

ريوطت ةرود يف كراششملا ةنشس61 نم لقأا ينطولا بختنملا نكمت
فدهب يناوتيللا هريظن ىلع ،سسمأا ةحيبشص زوفلا نم اينابلأاب ،مدقلا ةرك
ىقترا زوفلا اذهبو.ة˘ق˘با˘شسم˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ،ف˘ي˘ظ˘ن
نيتطقن دعب ىلع بيترتلا لودج يف يناثلا زكرملل ينطولا بختنملا

 .طاقن5 كلمي يذلا ،ايجرويج بختنم ردشصتملا نع
ر.ق
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يوباب˘م˘يز˘لا دا˘ح˘ت’ا ل˘م˘ع˘ي
ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
ره˘شش ر˘شضخ˘لا ما˘مأا م˘ه˘تارا˘ب˘م
را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ،مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘شصت
1202.

دا˘˘ح˘˘˘ت’ا سضفر نأا ود˘˘˘ب˘˘˘يو
فا˘كلاو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ببشسب دÓبلا جراخ ،يوبابميز
ى˘˘ل˘˘ع بعÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت مد˘˘˘ع
ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج ،ة˘˘مÓ˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
لاطب مامأا اهئاقل لقنل طغشضت
جراخ9102 ة˘ن˘شس ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا
يششفتب اوجتحا ثيح ،رئازجلا

تا˘عا˘شسلا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو
.ةيشضاملا ةليلقلا

ي˘˘ف ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘شسو
ج˘ه˘ن سسف˘ن ى˘ل˘ع يو˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز
ل˘يو˘ه˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا
ا˘هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف تد˘كأاو ،رو˘مأ’ا
ةليلقلا تاعاشسلا يف ةرداشصلا
بخ˘ت˘ن˘م ي˘ب˘ع’ نأا ة˘ي˘شضا˘م˘لا
سضرعتلاب نيددهم اوتاب اهدÓب

داحت’ا ررق ةلاح يف ،سسوريفلل
ءاقبإ’ا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا

يف ةارابملا سضوخ رارق ىلع
 .مداقلا سسرام رئازجلا

دا–ا صسيئر Óيصسيوغ
عم قصسني يوابÁز

ءاقللا لقنل ةرافصسلا
 رئاز÷ا جراخ
ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ،ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م

ىل˘ع Ó˘ي˘شسيو˘غ ي˘ناز˘ي˘لو˘شسغ

ر˘ئاز˘ج˘لا جرا˘خ ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ق˘˘ن
ه˘ي˘ب˘ع’ ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
لÓخ نم اذهو ،هلوق دح ىلع
ةرا˘ف˘شس ع˘م ه˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت
لجأا نم رئازجلا يف يوبابميز
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ع˘شضو˘لا ة˘˘شسراد
داحت’ا كرحت رظتني هنأا اددششم
ةدا˘ي˘ق˘ب مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
رييغتل دمحأا دمحأا ي˘ششا˘غ˘ل˘م˘لا

ن˘م ا˘فو˘خ ءا˘ق˘ل˘لا ءار˘جإا نا˘˘كم
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ سضر˘˘ع˘˘ت

.«انوروك»
سسفانُم ةمهم نوكت نلو اذه

ةلو˘ج˘لا ي˘ف ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘ب˘ششأا
ممأا سسأاك تايفشصت نم ةمداقلا
اهنشضتحت يتلا1202 ايقيرفا
نأ’ ،ة˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘شس نور˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘كلا
ارا˘ششت˘نا فر˘ع˘ي ’ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

لعجي ا˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
يف ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘ب ءا˘ق˘بإا ة˘ف˘ك
ةارابملا لقن نم ربكأا رئازجلا
 .رخآا دلبل

 ينطولا بختنملا دئاقب ديصشي يزيلجنلا مÓعإلا

 ديردم يف Óيف نوتشسأا مامأا يزيلجن’ا يداحت’ا سسأاك يئاهنل نارشضحي يتيشسلاو زرحم
مجنلا زرحم سضاير عرشش

بع’ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ي˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م
يتلا دغلا عقو˘م˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
Óيف نوتشسأا قيرف اهيف يقÓي
ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
اهنشضتحي يتلا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.«يلبميو»

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
يتيشسلاو زرحم نأا ةيناطيرب
ي˘نا˘ب˘شسإ’ا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا مد˘˘ع او˘˘ل˘˘˘شضف
يئاهنل ري˘شضح˘ت˘لاو ار˘ت˘ل˘ج˘نا

برد˘ت ثي˘ح ،ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك
ي˘شضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا يدا˘ن˘˘لا

،ديردم وكتيلتأا بعلم ىلع
.«وناتيلوب ورتيم ادناو»

نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو

عييشضت سضفر «فوشسل˘ي˘ف˘لا»
ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م تقو˘˘لا

لوأاب رفظلاو ةارا˘ب˘م˘ل˘ل اد˘ي˘ج
عفري ام ،مشسوملا اذه هباقلأا
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘شس’ا

دجاوتي ق˘ير˘ف˘لا ناو ا˘م˘ي˘شس’
ىلع زوفلا دعب ديج لاح يف
لاطبأا يرود يف ديردم لاير
.ابوروأا

ناكم زجح دق زرحم ناكو
ة˘ي˘لا˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا ي˘˘ف
امدعب ابوروأا لاطبأا يرودل
 .ةياغلل يوق ءادأا ىلع مشصب

ينطولا بختنŸا دئاق
 يتيصسلا عاقيإا طباصض

د˘˘ئا˘˘ق زر˘˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘شصح

ىلع ءانثلا ينطولا بختنملا
يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا ءادأ’ا ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘شسلا بع’ ه˘˘مد˘˘ق
لا˘ير ما˘مأا ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘˘لا

لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م
.ابوروأا

«لو˘˘˘˘غ» ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م دا˘˘˘˘ششأاو
يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا˘ب ي˘م˘لا˘ع˘لا

ةارابملا بقع ،زرحم سضاير
لاير مامأا اهمدق يتلا ةريبكلا

،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف د˘˘يرد˘˘م
يف بع’ لشضفأا نأا احشضوم
ة˘ن˘شس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا يرود˘˘لا

عا˘ق˘يإا ط˘با˘شض تا˘˘ب6102
.يتيشس رتشسششنام

نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو
ي˘ف ار˘يا˘غ˘م ءادأا مد˘ق زر˘˘ح˘˘م
نم نكمتو ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا

هؤوÓمز لعج ام قشسنلا عفر
عنشص ىلع مهتردقب نوقثاو
.قرافلا

عم جوتملا سضاير عنشصو
،يرئازجلا ينطولا بختنملا
ه˘تا˘غوار˘م ل˘˘شضف˘˘ب قرا˘˘ف˘˘لا

ببشس ام ةر˘كلا˘ب ه˘ت˘قÓ˘ط˘ناو
ل˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
م˘˘ج˘˘ن نأا ا˘˘م˘˘ك ،سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ةرايز ىلع ارداق ناك رئازجلا
يف يكيجلبلا سسراحلا كابشش
يفو.ة˘ب˘شسا˘ن˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
لاقملا بتاك فرتعا ،ريخأ’ا
اببشس دعي ،زرحم سضاير نأا

ة˘ل˘ي˘كششت ق˘لأا˘ت ي˘ف ار˘ششا˘ب˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ’و˘˘يدراو˘˘˘غ
ءاق˘ل ي˘فو ة˘ما˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لا

 .سصاخ لكششب ديردم لاير
ب.م.يرصسيإا

 ةمصصاعلا دا–ا ‐ ةرواصسلا ةبيبصش

 حار÷ا ديمشضت ‘ بغرت «ةراطشسوشس»و مويدوبلا نوديري بون÷ا ءانبأا
ةبيبشش دعوم ةريدتشسملا قاششع رظتني

ربشصلا غرافب ةمشصاعلا داحتاو ةرواشسلا
ثح˘ب˘ل نا˘ح˘م˘ط˘ي نا˘شسفا˘ن˘م˘لاو ’ ف˘ي˘ك
ىلإا امهدي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
مويدوبلا ىقبي فدهلا ناو ةشصاخ ةكشسلا
بردم˘لا ز˘ه˘ج د˘قو اذ˘ه ن˘ي˘فر˘ط˘لا Ó˘كل
نم داحت’ا دعومل هرشصانع ليغيا نايزم
ررحت يتلا ثÓثلا طاقنلا نامشض لجا
ققحملا زوفلا ناو اميشس’ رثكا ةبيتكلا

نا˘˘م˘˘شضب ح˘˘م˘˘شس ودارا˘˘ب با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘˘ع
داحت’ا رشصانع نا هركذ ريدج .ةقÓطن’ا
لامكإ’ ابشسحت اهشسفنل رابتع’ا در ديرت
 .ةوقب مشسوملا

لÓغتصسا انيلع» :ليغيا
مدقتلا ةلصصاوŸ انتيزهاج

 «بيتÎلا ملصس ‘
نع ليغ˘يا برد˘م˘لا ر˘ب˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

باشسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘ل˘ل ه˘تدا˘ع˘شس
ة˘ه˘جاو˘ل˘ل هر˘شصا˘ن˘ع دا˘عأا يذ˘˘لاو ودارا˘˘ب
ةيبهذ ةشصرف داحت’ا ةهجاوم ناب ادكؤوم

يتلا طاقنلا نم ديزملا ةفاشضإا لجا نم
دقو مويدوبلا ةقناعم نم قيرفلا برقت
اديج دجاوتلا انيلع» :ددشصلا اذه يف لاق
ىعشسيشس سسفانملا ناو ةشصاخ ةمقلا يف
ةجيتن ليشصحت لجا نم هلقث لكب يمرلل
لمعنو ز˘كر˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ة˘ي˘با˘ج˘يإا

 .«طاقنلا نامشضل نيدهاج
ةبيخ ىدم كردن» :يردوك

ليصصحتل ىعصسنو انÒهامج
 «انتاف ام

ن˘ع يردو˘ك بعÓ˘لا ثد˘˘ح˘˘تو اذ˘˘ه
ه˘ق˘ير˘ف نا د˘كا ثي˘ح ةروا˘شسلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ةرا˘شسخ˘لا ن˘م ه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت فد˘ه˘ت˘شسي
در انيلع» :لاق دقو يبرادلا يف ةيشساقلا
ةرا˘شسخ˘لا ناو ة˘شصا˘خ ا˘نرا˘شصن’ ن˘˘يد˘˘لا
ترشسك يبرادلا يف انتقحل يتلا ةيشساقلا

ام وهو انراشصنا لذخن انتلعجو انحومج
قيقحت لجا نم انلقث لكب يمرن انلعجي
ةقرو بعل فده لقأ’ا ىلع يقبت ةجيتن
 .نكمملاب مويدوبلا

«روب رصس» Úب ةيديدح ةصضبق
 دادح عم‹و

و˘ح˘ن ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ه˘ج˘ت˘˘ي
روشس» ةكرشش نكمتت مل امدعب ،لوهجملا
ةيلمع ما˘م˘تا ن˘م د˘يد˘ج˘لا م˘ها˘شسم˘لا «رو˘ب
سسي˘م˘خ˘لا ق˘ير˘ف˘لا م˘ه˘شسأا ة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ ءار˘˘شش
نأا ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو.يشضاملا
تدقع يتلا ةيئانثتشس’ا ةماعلا ةيعمجلا
ة˘كر˘شش ل˘ث˘م˘م با˘ي˘غ تفر˘˘ع سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
«»BHRTE،ل˘ع˘ج ا˘م ،داد˘ح ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ملشست ىل˘ع ةردا˘ق ر˘ي˘غ ةد˘يد˘ج˘لا ة˘كر˘ششلا
عمجم نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو.ماهملا

يت˘لا يدا˘ن˘لا م˘ه˘شسأا ع˘ي˘ب ي˘ف بغر˘ي داد˘ح
سضفر «روب روشس» عمجم نأا ’إا ،اهكلتمي
ى˘ل˘ع ر˘شصيو Ó˘ي˘شصف˘تو ة˘ل˘˘م˘˘ج ةر˘˘كف˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘كر˘˘ششلا م˘˘ه˘˘˘شسأا مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا
ن˘م ارار˘ق تم˘ل˘ت˘شسا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ةردا˘˘شصم˘˘لا
 .ةلادعلا

ب.م.يرصسيإا/صشامر ماصشه

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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يرود ن˘˘م02 ةلو˘ج˘لا ة˘م˘ق
اهنشضت˘ح˘ي˘شس ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا

يبملوأ’ا ةي˘ل˘يو˘ج5 بع˘ل˘˘م
ة˘يدو˘لو˘م ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو
ىلع يبرادلاب زئافلا ةمشصاعلا

د˘ئا˘ع˘لاو ةرا˘ط˘شسو˘شس با˘شسح
ماما ةلوطبلا راوششم يف ةوقب
نار˘هو ة˘يدو˘˘لو˘˘م سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةبيط جئاتن هرودب ققح يذلاو
نم رثكا بارتق’اب هل تحمشس
ربكا احومط هتدازو ةمدقملا
وهو مويدوبلا ىل˘ع سسفا˘ن˘ت˘ل˘ل
ةيران ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م
ةمد˘ق˘م˘لا فاد˘هأا تا˘حو˘م˘ط˘ب

تابثا ديري زيغن ناو ةشصاخ
برد˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ما ر˘˘˘ث˘˘˘كا ه˘˘˘تاذ
.«يرششم

عفرل نوزهاج» :زيغن
نع ثحبلاو يدحتلا

«ةدايرلا
ز˘ي˘غ˘˘ن سشتو˘˘كلا ق˘˘ل˘˘ع د˘˘قو
ةوار˘م˘ح˘لا ة˘م˘ق سصو˘شصخ˘˘ب

تا˘يو˘ت˘شسم˘˘لا نا د˘˘كا ثي˘˘ح
ى˘˘ح˘˘شضا ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
لعجتشس اهناققحي ناق˘ير˘ف˘لا
مكحب ةيرانو ةيوق ةهجاوملا

د˘شصح ي˘ف فر˘ط ل˘ك ة˘ب˘غر
قيق˘ح˘ت˘ب ه˘ل ح˘م˘شست ة˘ج˘ي˘ت˘ن
:لا˘˘˘˘ق د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه فاد˘˘˘˘˘هأ’ا

ي˘ف ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م»
’ ف˘ي˘ك ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘شص
ناققحي ا˘ي˘ح˘شضا ن˘ي˘يدا˘ن˘لاو
فاد˘ها تل˘ع˘ج ة˘ب˘ي˘ط ج˘ئا˘ت˘ن
انزوف حيحشص ريغتت مشسوملا
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم ي˘˘براد˘˘˘لا ي˘˘˘ف
انيلع نكلو ةق˘ث˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا
ق˘˘˘فو ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو رذ˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
حامشسلا مد˘ع ع˘م ا˘ن˘تا˘نا˘كما
نم هاغتبم قيقحتب سسفانملل

.«ةلباقملا ريشس لÓخ

ةاراجمل حمطن» :يرصشم
ىقبي فدهلاو صسفانملا

«مويدوبلا
نا يرششم بردملا دكاو اذه
اد˘ي˘ج ه˘شسف˘ن ر˘شضح ق˘ير˘˘ف˘˘لا
نا اد˘كؤو˘م ةوا˘ن˘ششلا د˘عو˘˘م˘˘ل
ةبترم نيشسحت ىقبي فدهلا
مويدوبلا نا امب رثكا يدانلا
ءا˘˘ق˘˘فر ن˘˘م بير˘˘˘ق ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
يف سشتوكلا لاق دقو يواكم

ةبوعشص يعن » :ددشصلا اذه
لجشس سسفانم ماما ةهجاوملا

جيوتتلل حمطيو ةيوق ةدوع
نم ةدامرا كلتميو ةلوطبلاب
ط˘غ˘شضلا ا˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘˘شس
نم ديزملا دشصحب بلاطملا
ن˘م ه˘˘بر˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ن˘ح˘˘ن ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
لجا نم انلقث لكب يمرنشس
.ةلح ىهبا يف دجاوتلا

صشامر ماصشه

مويدوبلا بكرب قاحلل «ةوارم◊ا»و ةرادشصلا نع ثحبي ديمعلا

نارهو ةيدولوم ‐ ةمشصاعلا ةيدولوم
فرتحم لوألا مصسقلا نم02ـلا ةلوجلا

تاشسكنلا زواجتل حمطي «اباكلا»و سسأاكلا ةميزه نم رأاثلل ىعشست «ماشص’»
جربلا يلهأا ‐ ةليلم نيع ةيعمج

نيع ةيعمج قيرف فيشضتشسي
جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ه˘ف˘ي˘شض ة˘ل˘ي˘ل˘م
طاقنلا نام˘شض ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘عو
دا˘ع˘ت˘˘ب’ا ل˘˘جا ن˘˘م ثÓ˘˘ث˘˘لا
طوقشسلا تاباشسح نع ايئاهن

ىد˘م نو˘ب˘عÓ˘لا كرد˘ي ثي˘ح
ثÓثلا طاق˘ن˘لا ءا˘ق˘بإا ة˘ي˘م˘هأا

’ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ
نا ركذ˘ي ر˘خا ر˘ث˘ع˘ت ل˘م˘ت˘ح˘ت
نورشصي جربلا ىلع نيمئاقلا

سسأاكلا ويرانيشس راركت ىلع
نامشض ىلع لمعلا لÓخ نم
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن
ى˘ل˘ع كلذ˘ك م˘ه م˘هد˘˘عا˘˘شست

نيددهملا ةقطنم نع داعتب’ا
.طوقشسلاب

يف بغرن» :ةرارغوب
ةكصسلا ىلإا ةدوعلا

اندعبي زوف قيقحتب
نيددهملا نع

«طوقصسلاب
برد˘˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
دكأاو ةلباقملا نع ةرارغوب

اينمتم ةريبكلا ا˘ه˘ت˘بو˘ع˘شص
ةرور˘شض تقو˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف
لجا ن˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا د˘فاو˘ت
ةشصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةد˘نا˘شسم

يتلا ةيلا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف
يف لاق دقو يدانلا اهششيعي
دجاوتلا انيلع» : ددشصلا اذه
انل حمشست ةديج ةروشص يف
نا حيحشص م˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
اهششيعن ةبع˘شص ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

ريثكلا لحيشس زوفلا نكلو
. لكاششملا نم

ماما رثعتلا»:يصسورع
هانيصسن يصس صسا يصسلا

بلجل داحتلا انيلعو
«ةليلم نيع نم ةجيتن
بعÓ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

قيقحتب هتاينمت نع يشسورع
ةبيتكلل حمشست ةيباجيإا ةجيتن
دعب ةشصاخ اهتاف ام كرادتب
ماما ةعقوتم ري˘غ˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا
كردن» :لاقو يشس سسا يشسلا
بلطتت ةيلاحلا ةيعشضولا نا

ةيباجيإا ةجيتن دشصح ةرورشض
اديعب امئاد ءاقبلاب انل حمشست

ةدد˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا بتار˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع
ةعومجملا امومع طوقشسلاب

ةيلقعلا رييغ˘ت ل˘مأا˘تو ةز˘ها˘ج
ى˘لا ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ةدو˘ع˘لا د˘شصق
.«ةشسفانملا

صشامر ماصشه

لئابقلا ةبيبصش ‐ دادزولب بابصش

با˘˘ب˘˘˘شش ق˘˘˘ير˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘شس
ع˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع دادزو˘˘ل˘˘ب
يف لئابقلا ةبيبشش لابقتشسا
هطاقن ىق˘ب˘ت م˘ه˘م د˘ج ءا˘ق˘ل
امب نيقيرفلا فدهل ةددحم
زو˘ف˘˘لا د˘˘ير˘˘ي يدا˘˘ن ل˘˘ك نا
با˘ب˘ششلا˘ف ه˘فاد˘هأا نا˘م˘˘شضل
ةدايرلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا د˘ير˘ي
عشضي دق رخا رثعت يدافتو
ناك ربخ يف ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا

نا ر˘˘كذ˘˘ي لا˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
قيقحت ىلع رشصي يرانكلا
هفادهأا لعجت ةيباجيإا ةجيتن
بع˘ل˘لا ن˘م لو˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
ةيناكمإا ىلا مويدوبلا ىلع
.بقللاب رفظلا

نوزهاج» :امود
ىلا ديدج نم ةدوعلل

نل بقللاو ةهجاولا
«انم تلفي

د˘˘˘كا ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘ف
ةبغر امود كنارف بردملا
تارثعت˘لا ر˘شسك ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف
نامشض ىلع لمعلاو ةريخأ’ا
ىقبت ي˘ت˘لا يرا˘ن˘كلا طا˘ق˘ن

يدانلا راشسم يف ةمهم دج
: لاق دقو بقللا نع ثحابلا
ة˘ي˘ع˘شضو سشي˘ع˘ن ح˘ي˘ح˘˘شص»

يتلا ءاطخأ’ا ةجيتن ةبعشص
ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ب˘كتر˘ن ا˘ن˘ي˘ح˘˘شضا

ع˘˘ي˘˘شضي ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا تل˘˘˘ع˘˘˘ج

سسأا˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شسيو
رم’ا ةدايرلا يف هتقحÓمب
ةمقلا لخدن انلعجيشس يذلا
نا˘˘˘م˘˘˘شض ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ةو˘˘˘ق˘˘˘ب
.«طاقنلا

ةبيتكلا» : ينافلزلا
ةلصصاومل ةزهاج

يتلا جئاتنلا قيقحت
نم ةبرقم ىلع انعصضت

«ةدايرلا
برد˘م˘لا ل˘مأا˘ي ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
رثكا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ي˘نا˘ف˘لز˘لا
ةب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا ل˘كا˘ششم ي˘ف
هر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘ح˘˘˘شش ثي˘˘˘ح

ةرور˘˘˘˘شضب م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘طو
ع˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا سضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا

كردي هنوكل ءاقللا تايطعم
اذ˘ه راو˘ششم ي˘ف م˘هأ’ا ا˘ه˘نا
ددح˘ت˘شس ا˘ه˘نا ا˘م˘ب م˘شسو˘م˘لا
يرا˘ن˘كلا سسفا˘ن˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإا

نا ركذي ةلوطبلا بقل ىلع
ةم˘ق˘لا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع سشتو˘كلا

نو˘˘عاو ا˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘ع’» :لا˘˘˘قو
ىلع ةاقل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا˘ب

طبشضل حمطن ثيح مهقتاع
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو سسف˘˘˘ن˘˘˘لا
ي˘ق˘˘ب˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
بق˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
.«ةلوطبلا

صشامر ماصشه

ةنيابتم فادهأاب ريثم وكيشسÓك يف «يرانكلا»و «ةبيقعلا»

يف مدقتلا ةلشصاوم عم دعوم ىلع فيطشس قافو قيرف نوكيشس
ثيح ياد نيشسح رشصن قيرف فيشضتشسي نيح بيترتلا ملشس
ةبكوك نمشض امئاد ءاقبلاو زو˘ف˘لا ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر فد˘ه˘ت˘شسي
لام’ا لك ناو اميشس’ بقللا ةقرو قابشسل ةبقارملاو ةمدقملا

نا ركذي ةبيتكلا فرط نم ةققحملا ةيوقلا ةدوعلا ىلع ةقلعم
ام وهو رابكلا ةريظح يف ءاقبلل حمطي ياد نيشسح رشصن قيرف
.سسافن’ا ةداعتشسا ىلع لمعلاو ةمز’ا جارفنا رظتني لكلا لعج

ديدج زوفل ىعصسنو نيبعÓلا انرذح»:يكوكلا
«بقللا بعل يف ةرفاو انظوظح يقبي

ةيرشصنلا ءاقل» :لوقي يكوكلا يشسنوتلا بردملا قلعو اذه
برقت يتلا طاقنلا نم ديزملا بشسك لجا نم ةيتاوم ةشصرف
رور˘م ع˘م ا˘ه˘ل˘ي˘ن˘ل ى˘ع˘شسن ىر˘خأا فاد˘ها ثح˘ب ن˘م يدا˘ن˘لا
انرذح دقو اهرظتني امب ةيعاو ةعومجملا ةقيقح ت’وجلا

طاقنلاب رفظلا ةيمهأا نو˘كل نوا˘ه˘ت˘لا ن˘م ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر
ىقبت انريهامج مÓحأا نا امب يرورشض دج ىقبي ثÓثلا
.«ةلوطبلا يف اديعب باهذلا

ام كرادتو عاصضوألا حيحصصت لمأان»:يداهلا تيآا
«ءاقبلا نامصض ىلع لمعلل انتاف

بعل يف هقيرف لما نع يداهلا تيأا بعÓلا ربع هتهج نم
حمشست ةيباجيإا ةجيتن ليشصحت لجا نم لكلا يف لكلا
رشضي دق رخا رثعت يأا ناو ةشصاخ Óيلق سسفنتلاب قيرفلل
دقو رابكلا ةريظح ةرداغمب نيددهملا لوا هلعجيو يدانلاب
دنجت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘م˘ه˘لا ع˘فر ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :ي˘ن˘ع˘م˘لا لا˘ق
لجشس سسفانملا حيحشص قافولا يبع’ عم دنلل دنلا فوقولل

نيبلاطم اشضيأا نحن نكلو اهنيمثت نع ثحبيو ةيوق ةدوع
يقبت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع لمعلاو زيكرتلا ةرورشضب

.«ءاقبلا ةقرو بعل يف انظوظح
صشامر ماصشه

ياد نيصسح رصصن ‐ فيطصس قافو
ةرادشص ىلإا مدقتلاو هجئاتن نيمثتل ىعشسي قافولا

نزاوتلا ةداعتشسا يف بغرت ةيرشصنلاو بيترتلا

يرفيف42 بع˘ل˘م ن˘شضت˘˘ح˘˘ي
عمجي ا˘يو˘ق ءا˘ق˘ل مو˘ي˘لا ة˘ي˘ششع
داحتا فيشضلاب سساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا
ح˘ي˘ح˘شصت ل˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘كشسب
ثيح ن˘ي˘فر˘ط˘ل˘ل ر˘ث˘كا را˘شسم˘لا
نامشض ىلع سشيعي لابششا رشصي
لامكا لجا نم ثÓثلا طاقنلا
ناو ةشصاخ ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب م˘شسو˘م˘لا
لكششب ترثا ةيلاملا لكاششملا

ن˘شش ى˘ل˘ع ر˘شصي ل˘كلاو ر˘ي˘ب˘ك
نا ركذي كلذ لجا نم بارشضا
قيقحت˘ل ح˘م˘ط˘ي ةر˘كشسب دا˘ح˘تا
هدعبت يتلا طاقنلا نم ديزملا

. طوقشسلا تاباشسح نع
ةحاطإÓل حمطن» :روصشاع
اهدعب غرفتلاو ةركصسبب

«ةيوناثلا راودأÓل
بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو
ه˘ق˘ير˘ف نا د˘˘كا ثي˘˘ح رو˘˘ششا˘˘ع
ةمقل ابشسحت ديج لكششب دعتشسا
م˘قا˘ط˘لا رود˘ب ا˘هو˘ن˘˘م ةر˘˘كشسب
اد˘ها˘ج ى˘˘ع˘˘شسي يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
فور˘ظ ي˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا ع˘˘شضو˘˘ل
فده قيقح˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ح˘ير˘م
اذه يف لاق دقو اعيرشس ءاقبلا

ة˘ي˘لا˘ع ا˘ن˘تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م» :دد˘˘شصلا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
امهانققح نيت˘ل˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘با˘ج˘ي’ا
رشصنو ةرقم مجن نم لك ماما

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو ياد ن˘˘˘ي˘˘˘شسح
يف طوبهلا قطانم نع انداعتبا

زوفلا ليجشست ديرن ثيح نمأام
.«ايئاهن داعتبÓل ةركشسب ىلع

ديكأات انيلع»:يوانكل
ةÒخألا جئاتنلا Úمثتو

«صسابعلب ةباوب نم
برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةردقم˘ب ه˘لؤوا˘ف˘ت ن˘ع يوا˘ن˘كل

ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘شصح ى˘ل˘ع ه˘ي˘ب˘˘ع’
سسابعلب ىلا هلقنت يف ةيباجيإا

م˘˘˘ج˘˘˘ح كرد˘˘˘˘ن» :لا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح
ا˘ه˘ششي˘ع˘ن ي˘ت˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا
ةحيرم ري˘غ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ع˘ف˘ب
كرد˘ن ا˘مو˘م˘ع ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ن ي˘ت˘لا

جئاتن قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ترد˘ق˘م
هي˘لإا و˘ب˘شصن˘شس ا˘م و˘هو ة˘ب˘ي˘ط
هعفر مت يدحتلا نأاو ةشصاخ
ةققحملا جئاتنلا ديكأات انيلعو
.«اهنيمثتو ارخؤوم

صشامر ماصشه

ةركصسب داحتا ‐ صسابعلب داحتا
«نابيزلا»و ءاقبلا نامشضل «ةركملا» ءانبأا

ةنحملا زواجت ىلع نورشصي



ةــــنصصرق

ارداغم تنك يشسار يف..يريزد
<ÿÿدا +ÿÿœù 5دMÿÿير Hÿÿا برد-ÿÿtÿÿلا داÿÿåÿ8اÑÿمÿة
يkلا با6Ñÿg&’ا نÿ> ثMدÿtÿلا ىÿل)ا ،لÄÑÿkÿïÿ©ÿمÿلا
ةرملا يD ةلا6Ñkï’ا+ هرارE ه3اw-ا ىل)ا هDåkد
بÄÑg+ ةرا6ÑÜوÄÑل ة©°íلا ة9Ñراåلا نH ىلو&’ا
رودلا نH نارJو ة©åم/ ماH&ا ب©wملا جورwلا
م=ر هIا دF'وH ،ةMرو§مqلا س6اòل ي(ا§I نمثلا

<ÿدو-ÿل)ا هÿى -ÿردMلا بÿíÿرMÿق Iÿ~و’ <ÿ°ÿر د=gة
Htgاو ي&IÇÑلا ةراد)’او يدا°لا راqدMلا ةدkي
كرk+ يIاثلا رارïلا ن&ا ’)ا ،هkلا6Ñkïا تDÉÑر
دå+ ا8Ñو1ÇÑ ه©D ةå/ر ’ ه}w-ا ي}لا قMرíلا
ماH&ا يم8Ñÿاÿåÿلا يÿ+رادÿلا يDÿ ةرÿمÿلا ةراÿwÄÑÿلا
تIاF يkلا ر(ا~qلا ةMدولوH يد©kïõلا مMرèلا
ا§©D دF&ا يkلاو ،س6&اòلا ت9ÑاD&ا يkلا ةرïÜلا
Iq6ا©ل^ مÑلا [امÄÑن&ا ق+ا Eهرار H°Üïي +åد

 .قMرõíل ةDا9Ñ)’ا مMدï- ىõ> ه-ردE مد>

ظفحتلا لشضف زيغن
قMرD بردIè©~ H ل©Ig لم>
HدولوMلا ةq~ر(ا <õى HÄÑك
مÿÿ=ر 6Ñÿÿáوÿÿلا نHÿÿ اÿÿÿåÇÑÿÿلا
-ÿÿاو/ÿلا دÿíÿرMÿق Dÿ8و يÑÿاDÿة
3 دå+ ىõ> ة©°:ولا ةلوgÜلا
Iÿÿïÿÿطا <ÿÿلا نÿÿمÿÿkÇÑÿÿرد Hÿÿع
Hgةارا Hkبردملا ن&ا ’)ا ،ةر1&ا
ق0ï ي}ÿلا دÿ©ÿمÿõÿåÿل دMÿدÿqÿلا
لDÉÑ ن5Mوí+ ة~©مH ةIÜœEا
ثMدtلا ن&ا ا9Ñtوktíä Hلا

<ÿÿÿلا نÿÿõÿÿï6 بÑÿÿا+ÿÿاو&’ قIÿÿه،
ىù <õو&’ا ل/رلا ن&ا ودMgو
س6وردلا مåõ- دE قMرíلا س6&ار
Hÿلا نÿمÿرد+ÿ©ÿلا نÿ{M6 نÑgïهو
Dÿÿي -ÿردMلا بÿåÿمÿ©ÿد، +ÿåÿدHÿا
-tاو.د Fار©ث Egن&ا ل Mïاولا
Hن H§اH§م.

 ءادوشسلا ةبلعلا يواز
فلششلا ـل

Dÿÿ1 يÿر/ÿة Hÿثÿ©ÿةر FÅÑÿ6 فÑÿمÿ©ÿيوا5 ر
بردÿÿمÿÿلاو قÿÿ+اÄÑÿÿلا يÿÿÿلودÿÿÿلا ب>ÿÿÿœلا
رداMè نل هI&ا فÅÑÿõلا ةÿåÿ©ÿمÿqÿل يÿلاÿtÿلا
ار©HÅÑ ،فÅÑõلا ة©åمqل ة©°íلا ة9Ñراåلا
ة©åم/ قMرíل ءادوÄÑلا ةåõgلا رMåkg هI&ا
ىù <ÿõÿو&’ا لÿ/رÿلا ادÿÿ+و ا}Jÿÿ ،فÅÑÿÿõÿÿلا

يداÿ°ÿلا ةداEÿ©ÿ نHÿ اÿÿïÿ.او قMÿÿرÿÿíÿÿلا س6&ار
هIا ام+ م6Ñÿوÿمÿلا ةMÿاIÿ§ÿ ءاÿgÿïÿلا ناÿمÉÑÿل
Mمõ42 كIïÜو ة+t01 ىل)ا ة/اIïطا
Dïá لgõوë ا’&Jملا فادÄÑÜةر.

مكحلا سضفرت «ةركملا»
مهارب نب

مtòلا ن©©å- س6اõåg+ داt-ا ةراد)ا تDÉÑر
ةÿõÿqÿ°ÿلا هÿ©ÿ°ÿkÿ> ي}ÿلا [مJÿارÿ+ نÿ+ وÿÿtÿõÿل^
ماH&ا [ةرòملا^ ةاراgمل م©õktòل ة©لارد©íلا
تاMراHÿg نÿم9Ñÿ يDÿ موÿ©ÿلا ةرÄÑòÿ+ داÿtÿ-ا
س6اõåg+ يداI ةراد)ا تHاEو ،ùو&’ا فرtkملا
مدïلا ةرòل ةMر(ا~qلا ةMداt-’ا ة6Ñõارم+
مtòلا ر©ÿkÿèÿ©ÿ+ هÿل1ÿœ نHÿ تÿgلاÿ: يÿkÿلاو
نH دMدåلا ه+اò-را بÄÑg+ ،ا6Ñõí روF}ملا
ر©ثòلا يD م§MïرD د9Ñ ة©م©ktòلا ءا1Ü&’ا

Hملا نgراMتا.

ريغل بعلأا نل : ةدايع نب
«ومز’»و «يشس.سسا.يشسلا»

يD هgk=ر ن> ن©0ÄÑ ةدا©> ن+ ب>œلا دFا
ة8Ñÿرÿíÿلا ناو اÿم6Ñÿ©ÿ’ يÿ/راÿÿwÿلا فار0ÿÿkÿÿ’ا

Hهل ة©-او Hل/ا ن FÄÑملا ب~Mد Hرلا نJاIتا
Hÿÿkÿÿمÿ°ÿ©ÿا Dÿي IÿíÄلا سÿوEت +ÿن&ا Mÿkÿõÿïÿد ى<ÿةو
ه5H©õ سMÉوå- لÿ/ا نHÿ يÿ°ÿ:وÿلا بÿ°ÿkÿwمÿõÿل

<Üاù ملاÇÑبا J{1و اkلا مœ<ا- ب&F©ا+ هد&Iه
Mÿÿÿمÿÿÿkÿÿÿõر ك=ÿÿÿgÿÿÿ7 ةÑÿÿدMÿÿةد Dÿÿلا يÿÿgÿÿïÿÿءا Hÿÿع
هDÿار0ÿÿkÿÿا لù DÅÑÿÿا0ÿÿ يDÿÿ [ي6Ñÿÿ.س6ا.يÄÑÿÿلا^

’6Ñ©ا ناو امHõه Mgïلا ىõåب Hلا عÄÑ°اDوا ر
Hع DرMïلا هÄÑم/ ق+اå©و ةJنار .

 رشصي يدومشصم
ةكراششملا ىلع

-°ïلا لœ<ب HÇÑيدوم Hع DرMïه HدولوMة
ةMÿدوÿلوHÿ ةÿ§ÿ/اوÿمÿل ةÿم8Ñÿاÿÿåÿÿلا ىÿÿلا نارJÿÿو
بردÿ- هIÿوFÿ نHÿ مÿ=رÿلاÿ+و ث©0ÿ ةÿم8Ñÿاÿÿåÿÿلا

Hن©-ر Dïá Hملا عqلا نا ’ا ة>ومÜاEلا مí°ي
Eÿÿرر Iÿÿïÿÿõÿÿه Hÿÿلا عÿÿkÅÑòÿÿ©ÿÿõÿلا ةÿلا ىÿåÿ8اÑÿمÿة
فوMkwو ا}J ةõ+اïملا يD ه(5Hœ ةFراÅÑمل
نوF نH م=رلا+ هÿkÿ+ا8Ñÿا ددÿqÿ- نHÿ عÿ©ÿمÿqÿلا
يدÿkÿtلا عDÿرÿل هJÿ~Mÿkÿاÿ/ ىÿõÿ> دFÿا يÿåÿ°ÿمÿلا

Hÿkÿtÿمÿœ HÄÑÿلو'وÿ©ÿة Hÿ6 اÑÿ©tدp Hاو> نEب
ءوÉÑلا هH°t ةرورÉÑ+ ب©Ügلا بلا: ث©0
ي}لا ر1ÿ©ÿ&’ا éاÿمÿkÿ/’ا راIÿkÿâÿا يDÿ ر1ÉÑÿ&’ا
6Ñ©åïمو©لا د Dلا يÇÑg©tل ةõíÇÑي(ا§°لا ل.

qarsana@essalamonline.com
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سشردق ام نيو ىتح دشش يدوج تيأا
-tدp <~ دلاMا ن&Mن> يدو/ ت
ةرداèمÿل هDÿåÿkÿد يÿkÿلا با6Ñÿgÿ&’ا
DرMق IÇÑ0 رÄÑ©ي}لاو ،ياد ن
ة6Ñÿا0ÄÑÿ ةرDÿkÿ يDÿ ءاÿ/ هIÿا دFÿÿ&ا
+t9 ن> اثÑلا نامgïءا +åد -õï©ه

9ÑامIتا Hر ن)©Äا ،يدا°لا س(’
ةDÿïÿر اد0ÿÿ©ÿÿو هIÿÿíÄÑÿÿ دÿÿ/و هIÿÿا
اÿÿ§ÿÿ/اوHÿÿ يÿÿÿkÿÿÿïÿÿ°ÿÿلا قMÿÿÿرÿÿÿíÿÿÿلا

9Ñÿÿÿèÿÿو:ÿÿتا، +ÿÿ9)’اÑÿÿاDÿÿل)ا ةÿÿى
ترÿ.&ا يÿkÿلا ةÿ©ÿلاÿمÿلا لFÿاÅÑÿمÿÿلا

Fار©ث <õلا ءاد&ا ىœ<g©و ،نJ{ا
ي}لاو هkلا6Ñkïا+ لq> ع9Ñولا
ا6ÑíاHk ،هلام0kا ع©MÄÑkÜ دMå مل

<õلا ىtلا ةلاkا ي%ù ا§©لا DرMق
.ةMرÇÑ°لا ةرو8Ñ يD قMر>
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ةيئ’ولا تاطلشسلا نم هتبيخ نع ربعي رازن
1ÿÿلا جرÿر)ÿ©Äس Iÿ~را <ÿن
8Ñÿÿÿمÿÿÿkÿÿÿه +ÿÿÿwÇÑÿÿس8و
EÉÑÿÿ©ÿÿلا ةÿÿمÿõÿåلا بÿ{ي
Fÿنا Hÿلا نÿمÿ7رÑÿu +°ه'وا
Dÿي +ÿا-ÿ°ÿلاو ةÿ{ي MkÄÑع

’Fÿÿÿثÿÿÿر Hÿÿÿفلا54 ن
Hÿÿÿÿkÿÿÿÿíÿÿÿÿجر Hÿÿÿو'Fÿÿÿنا اد
دمMÿåÿkÿ ناÿwÿÜÿá Fÿمÿلا

<õى -ÅÑ©©هد Dي HدM°ة
EÿÿÿدMÿÿÿلا ناÿÿïÿÿرMÿÿgÿÿة Hÿÿن
يkلا ةHر/ ا}Fو راÜملا
-ÿÿtÿÿkÿÿيو <ÿÿõÿى HÿدMÿ°ÿة
ة©9Ñر&’ا نا ام+ Dïáو هtلاHÇÑ دMرM را~I ن&ا+ ت&ار يkلا فار:&’ا سåÉ+ ل1د- نòلو باåل&’ا
6Ñkòنو Dي EرMkه /åõk§م Mè©لا ن©> ىلا ة§/ولا نورåÇÑاD©لو رòا§°لا نMة FاIام+ ةم©1و ت
.ناÅÑgلا uلا8Ñ يD نوMò ي9ÑاMر قDرH نH اودا6Ñkíا ة©°-اgلا ’و ي°+ بõåملا ’ نا
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رهظـلارجفلا
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برغŸا

18:41

ءاصشعلا

20:05

ةÓشصلا تيقاوم

 وروأا نويلم03ـلا ىلإا عفتري رشصان نب رعشس^
يتيشس فيدراك ةهجاوم يف زوفلا ةيمتح مامأا ةمحر نب^

نارشضحي يتيشسلاو زرحم
يداحت’ا سسأاك يئاهنل
نوتشسأا مامأا يزيلجن’ا

ديردم يف Óيف

نوديري «بون÷ا ءانبأا»
بغرت «ةراطشسوشس»و مويدوبلا

 حار÷ا ديمشضت ‘

 ياد Úصسح رصصن ‐ فيطصس قافو لئابقلا ةبيبصش ‐ دادزولب بابصش ةمصصاعلا دا–ا ‐ ةرواصسلا ةبيبصش

‘ «يرانكلا»و «ةبيقعلا»
ةنيابتم فادهأاب Òثم وكيشسÓك

وحن مدقتلا ¤إا ىعشسي قافولا
ةيرشصنلاو بيتÎلا ةرادشص
نزاوتلا ةداعتشسا ‘ بغرت

دئاقب ديصشي يزيلجنلا مÓعإلا
 ينطولا بختنملا
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«انوروك» صسوريف راصشتناب اوججحت

رئاز÷ا جراخ رشضÿا مامأا مهتارابم لقنل طغشضي يوبابÁز دا–ا

 ءاقللا ءارجإا ناكم Òيغتل ةرافشسلا عم قشسني يوبابÁز دا–ا سسيئر Óيشسيوغ


