
50 صص

ةمكÙاب ةيشضقلا حتفب بلاطي عافدلا
دحاو فلم ‘ Úتيشضقلا مشض ءاغلإاو ايلعلا

دادح حوبر عاديإا
سشارحلاب تقؤوملا سسبحلا

50 صص
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مك– دكأاو ÚنطاوŸا نأامط دارج
عشضولا ‘ ةينعŸا تاطلشسلا

نم ÚنطاوŸا تاجايتحا لك Òفوت
ةلوقعم راعشسأابو ةيحÓفلا تاجتنŸا

ةمداقلا تاعاشسلا يف يقتلي نوبت صسيئرلا
ةعابطلا رمأا يدشسيل ةبارعل ةنجل

ليدعت ةدوسسم عيزوت» : باقعل
«يراجلا عوبسسألا ةياهن روتسسدلا

30 صص

ىرخأاوBHRTE عمجم صصخت داشسف اياشضق يف عمُشس
ةيفرشصمو ةيراجت تاررحم يف ريوزتلاب قلعتت

هيلإا ةهجوŸا مهتلا لك طقشسأا قيقحتلا يشضاق

هتخأا نبإا لتقي ينيتسس
ىوتسسم ىلع رجنخ تانعطب

ةنيطنسسق ‘ بلقلا

ةلئاعلا تزه فرشش ةيشضق ةيفلخ ىلع

50 صص

ط˘˘ب˘˘شض ر˘˘˘يد˘˘˘م ،ي˘˘˘بور˘˘˘خ دـم˘˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘كأا
ةرازو˘˘ب هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
نأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ع˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

ة˘يرا˘شس ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘ترازو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب قاو˘˘شس’ا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘شضل
،لبقملا ناشضمر رهشش لÓخ تاجتنملا

ةرازو اهتذختا ريبادتلا هذه نأا احشضوم
ر˘ه˘شش لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ ر˘ي˘شضح˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةراجتلا يترازو عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب نا˘شضمر
.ةيلخادلاو

مهتلا ناسضفري لÓسسو ىيحيوأا
بلاطي Òخألاو  امهيلإا ةهجوŸا
ةقيلفتوب زيزعلا دبع راسضحإاب

40 صص

هجوŸا وأا بورششلا ءاŸاب رمأ’ا قلعت ءاوشس
:ÚنطاوŸا انئمطم ةيئاŸا دراوŸا ريزو ،يقشسلل

يذلا هايŸا يطايتحا»
يفكي رئاز÷ا هيلع رفوتت

«كلهتسسŸا تابلط ةيبلتل

يمÓعإÓلةءاÈلا
يسسايسسلا طسشانلاو

ةلاموب ليسضوف
50 صص

يراجلا سسرام31 ـلا نم ةيادب ةرمعلا تÓحر فانئتسسا
40 صصتامارغلاو دويقلا نم مئاشسقلاو ركاذتلا عيمج ءافعإا

ظاف◊اب رمأاي نوبت سسيئرلا
ةطي◊ا نم ةيلاع ةجرد ىلع

«انوروك» ةهجاوŸ ةظقيلاو

30 صص

يترازو Úب ةكÎسشم Òبادت
نامسضل ةيلخادلاو ةراجتلا

ناسضمر ‘ قاوسسألا نيو“

40 صص

30 صص

ةعفسص «VT مÓسسلا» ةانق ةدوع
اهبانذأاو ةباسصعلا اياقبل ةŸؤوم

يمÓعإ’ا اهرود لامكتشس’ رهششلا اذه نم91ـلا يف اهوبقرت
ةيشسايشس بابشسأ’ هنع تفقوت يذلا ينطولاو



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟.. ج◊ا نع اذام

ضسوريفل بيهرلا راصشتنإلا ببصست امدعب
قيلعت ىلإا ،ملاعلا لود فلتخمب «انوروك»
تÓ˘حر˘ل ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘˘لا
خيرات ىلإا نادلبلا لج نم ةمداقلا ةرمعلا

ةيبرع ةيملاع تاحفصص تأادب ،ىمصسم ريغ
نع ثدحتت ةريخألا تاعصسلا يف ةيبرغو
ةنصسلا هذه جحلا م˘صسو˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا

«انوروك» يصشفت رمتصسإا لاح يف ةصصاخ
.فيخملا عيرصسلا ىحنملا اذهب

! .. رئاز÷ا رحسس

لوح بناجألا ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘لا لا˘ح ه˘لا˘ح
ملاعلا بوجي يدنلوه حئاصس راتخإا ،ملاعلا

طح ،«ضسديصسرملا» امهترايصسب هتنبا ةقفر
رحصسب عاتمتصسلا دصصق اندÓب يف لاحرلا

دقو ،ةعونتملا ةبÓخلا اهتعيبطو اهرظانم
ن˘ي˘ب ةرو˘صصلا ي˘ف ر˘ها˘ظ و˘ه ا˘م˘ك ارا˘ت˘˘خا
يتلا تاّطحملا ىدحإاك ةليم ةنيدم انيديأا
.رئازجلاب امهثوكم لÓخ اهناروزي

هيف رمثتسسنلف

،ة˘˘با˘˘يوأا ر˘˘م˘˘ع ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا با˘˘˘صشلا كت˘˘˘فا
عار˘ت˘خلا ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ة˘ي˘صضف˘لا ة˘ي˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةن˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا را˘كت˘بلاو
يرفيف22و12 يموي ايزيلام يف روبمللاوك
لثمتملا هعور˘صشم ل˘صضف˘ب كلذو ،ي˘صضق˘ن˘م˘لا
ن˘ع ف˘صشكي ،«لا˘ف˘طأÓ˘ل ذا˘ق˘˘نإلا زا˘˘ه˘˘ج» ي˘˘ف
،ضضارغألا ة˘قر˘صسو ،عا˘ي˘صضلاو قر˘غ˘لا تلا˘ح
ةجارد ممصص دق ناك ،رمع باصشلا نأا املع
ىلع لصصحو ،ةمصصبلاب اهيف مكحتلا نكمي
ةحودلا ة˘حاو ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ة˘ي˘صضف˘لا ةز˘ئا˘ج˘لا
ةدكؤوم ،تارامإلا يف9102 ةنصس راكتبإÓل

اهيف رامثتصسلا بجاولا نم يتلا ةيلاعلا هتءافك
لدب ،نطولا مدخي اميف اهلÓغتصساو اهتيمنتو
رجفتل ىرخأا لود ىلإا رفت اهلعجو اهلامهإا نم
انلعف امك اهيلع رصسحتن ةمث نمو كانه اهتاقاط
.رمع لبق رثك عم

! .. ديدج مهتم

ىلإا مصضنا دق ،يفصشرحلا لمنلا لكآا نأا ودبي
ضسور˘ي˘ف ل˘ق˘ن˘ب ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘م˘ئا˘ق
هنأا نوينيصص ءا˘م˘ل˘ع د˘ق˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،«ا˘نورو˘ك»
ضضرمملا لماعلا تلقن ةلمتحم لصصو ةقلح
ن˘م ل˘ق˘˘ت˘˘نإا ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا نأا اوزر˘˘بأاو ،ر˘˘صشب˘˘ل˘˘ل
ىلإا ة˘م˘ث ن˘مو ناو˘ي˘ح˘لا اذ˘ه ى˘لإا ضشي˘فا˘ف˘خ˘لا
.؟.. ىرت اي اذه ةقيقح امف .. رصشبلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. «سسوحنŸا» ىيحيوأا
ة˘م˘كا˘ح˘˘م راو˘˘طأا لÓ˘˘خ

ي˘ت˘ي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
،تارايصسلا بيكرت عناصصم
بازحأÓل يفخلا ليومتلاو
ليرفأل ةيباختنلا ةلمحللو
ضسلج˘م نا˘ك ي˘ت˘لا9102
،اهل احرصصم رئازجلا ءاصضق
نيماحم نم عيمجلا ملكت
درجمبو ،نيمهتملا ضضعبو
د˘م˘حأا ى˘ل˘ع لود˘لا ءا˘˘ج نأا
لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ،ى˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يوأا
ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت ،ق˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسألا
ا˘م ،ةأا˘˘ج˘˘ف نو˘˘فور˘˘كي˘˘م˘˘لا
ىلإا ةصسلجلا عفر ىعدتصسا

 .بطعلا اذه حيلصصت نيح

! .. تادسشتحم مأا ةينكسس عقاوم
يبتتكم نم فلآلا ىدبأا

ديدعلا ىوتصسم ىلع «لدع»
،زا˘ج˘نإلا د˘ي˘ق ع˘قاو˘م˘لا ن˘˘م
لو˘ح˘ت˘ت نأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت
ىلإا اهيلإا اوهجو يتلا ءايحألا

ى˘ل˘ع تاد˘صشت˘ح˘م وأا د˘قار˘م
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب ف˘˘صصو د˘˘ح
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
كلذو ،يعامتجلا لصصاوتلا
«لدع» ةلاكو تررق نأا دعب
تاءا˘صضف˘لا ل˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
تارامع دييصشت˘ل ةر˘فو˘ت˘م˘لا

،ىرخأا ق˘فار˘م با˘صسح ى˘ل˘ع
ة˘˘˘˘˘حار با˘˘˘˘˘صسح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
ضصصصخت نأا لدبف ،ناكصسلا
ة˘˘ي˘˘صضرألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘˘ب
تارايصسلل رصضاحم دييصشتل
ل املو ةيوبرت تاصسصسؤومك ةيرورصض قفارم اصضيأاو لافطأÓل ةبصسنلاب هيفرتلل تاءاصضف وأا
.نكاصسملا ددع ةفعاصضمب «لدع» ةلاكو موقتصس ،ةفاقث رود ،ةصضاير تاعاق

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا
فلؤوم ،مارع دمحم ،ضسمأا لوأا ءاصسم يفوت

˘˘مÓ˘˘فألا جر˘˘خ˘˘مو ة˘˘مو˘˘صسر˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘صشألا
ةلصسلصس رصشن ماصسر لوأا ربتعي يذلا ،ةكرحتملا

نع ،ةيرئازجلا ةفاحصصلا يف تاموصسرلا نم
و اذه ،لاصضع ضضرم رثا اماع68 زهان رمع
نفلا ناديم يف ادئار دعي يذلا ،لحارلا رصشن
ىلوألا ةل˘صسل˘صسلا7691 ة˘ن˘صس ي˘ف ع˘صسا˘˘ت˘˘لا
ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ةد˘م˘عأا ي˘ف مو˘صسر˘م˘لا ط˘ير˘˘صشل˘˘ل
أاد˘ب ن˘يأا ،«ي˘ت˘ي˘لا˘ي˘ت˘كأا ير˘ي˘ج˘لأا» ة˘ي˘عو˘ب˘صسألا

ينفلا لمعلا˘ب ي˘لا˘ي˘خ˘لا  م˘صسر˘لا ي˘ف هراو˘صشم
ى˘لوألا ه˘ت˘صصق «جر˘ف يد˘ي˘˘صس ة˘˘يرو˘˘ح ر˘˘ع˘˘ن»
.نامربوصس ةيصصخصش نم ةاحوتصسملا

! .. طروتم .. لÓسس قيدسص
هل تناك نم لك ّنأا ودبي

ديعب نم وأا بيرق نم ةقÓع
ىلإا هرج متيصس «ةباصصعلا» عم
Óعف ثدح ام وهو ،قيقحتلا

كلاملا دبع ءاقدصصأا دحأا عم
،قبصسألا لوألا ريزولا ،لÓصس
لامعأا ل˘جر˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ةطاصسوب دافتصسإا ،ةلقرو نم
تازا˘˘ي˘˘ت˘˘مإا ن˘˘م لÓ˘˘صس ن˘˘˘م
كلم ضضرأا يف لثمتت ةيراقع
ةبدتنملا ةيلولا يف ةلودلل
.اديدحت ترقت



ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأا
،ضسمأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘˘فو ه˘˘نأا
ةيمومعلا تاط˘ل˘صسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
را˘˘صشت˘˘نا يأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م د˘˘˘صصق
ضسمأا ضسأارت ،«انوروك» ضسوريفل
ر˘˘يزو ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ىلعألا دئاقلا ،ينطولا عافدلا
ةصسائر رقمب ،ةحلصسملا تاوقلل
ايقيصسنت اعامتجا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأا ع˘˘م
ر˘يزو˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ مد˘˘ق ،ن˘˘مأÓ˘˘ل
عصضولل ايمييقت اصضرع ،لوألا

تاطلصسلا نأاب هلÓخ نم نأامط
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ك م˘كح˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ى˘ط˘عأا كلذ بق˘˘عو ،ع˘˘صضو˘˘لا

تاميلع˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ةجرد ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘مرا˘صص
،ةظقي˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘ع
ة˘فا˘كل ة˘ث˘ي˘ث˘ح ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘˘ب ر˘˘مأاو
د˘صصق ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

.لامتحا يأا ةهباجم
‐ ءاقللا اذه لÓخ متو اذه

قرطتلا ‐ هتاذ ردصصملا فيصضي
قلعتت ىرخأا اياصضق ىلإا اصضيأا
،ةي˘ن˘مأا ل˘ئا˘صسم˘ب ضصو˘صصخ˘لا˘ب
ضسي˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘صشب ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
ةقيقد تاميل˘ع˘ت ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘ب˘قار˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل

دود˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ن˘˘مألاو
.نطولا

ئنهي ةيروهم÷ا صسيئر
ةيندŸا ةيام◊ا رشصانع

Ãاعلا مهموي ةبشسانŸي
ضسيئر أا˘ن˘ه ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ةيامحلا رصصانع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةبصسانم˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
كلذو ،يملا˘ع˘لا م˘ه˘مو˘ي ءا˘ي˘حإا

ه˘˘با˘˘صسح ي˘˘ف ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘ع

اهيف ءاج ،«رتيوت» يف يمصسرلا
يملاعلا مويلا يف يل بيطي»
يئانبأا ةئنهت ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ي˘ف ي˘تا˘ن˘بو
ن˘ع م˘كل ار˘ب˘ع˘م ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مكتا˘ي˘ح˘صضت˘ب بع˘صشلا نا˘فر˘ع
تاكلتمملاو حاورألا ة˘يا˘م˘ح˘ل
را˘ط˘خألا ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لاو
ىلع هللا مكناعأا .. ثراوكلاو
ىلإا امود يننودجتصسو مكماهم
.«اننطول ةمدخ مكبناج

،ضسمأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا تي˘˘حأاو اذ˘˘ه
لود˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘ب رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةيلودلا ةمظنملا يف ءاصضعألا
يملاعلا مويلا ،ةيندملا ةيامحلل
ةدع ميظنتب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت
ضسي˘صسح˘ت ل˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

هذه رودب نينطاوم˘لا ة˘ي˘عو˘تو
راطخألا ةح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ير˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘تو ،ثراو˘˘˘˘˘˘˘˘كلاو
تحت ة˘ن˘صسلا هذ˘ه تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
،«تي˘ب ل˘كل ف˘ع˘˘صسم» را˘˘ع˘˘صش
ة˘ي˘م˘هأاو رود زار˘بإا م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
بناج ىلإا ،ةيلوألا تافاعصسإلا
ل˘ئا˘صسو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ثب يف ةثيدحلا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
تا˘يد˘˘ج˘˘بأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ضسورد
نع Óصضف ،ةيلوألا تافاعصسإلا
اذكو ،ضسيصسحتلاو ةياقولا رود
يراوجلا مÓعإلا ىلع زيكرتلا

.ةيئاقو ةفاقث ضسرغ لجا نم

watan@essalamonline.com
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ةطي◊ا نم ةيلاع ةجرد ىلع ظاف◊اب رمأاي نوبت سسيئرلا
«انوروك» ةهجاوŸ ةظقيلاو

ر.نوراه

نيقلعتم نينوناق يعورششم ميدقت
ريوطتلاو يملعلا ثحبلاب
«انيشسلا» ـب يجولونكتلا

يف مويلا ةيرسس ةسسلج
ىلع تيوسصتلل ناملربلا
ريزولا نع ةناسصحلا عفر
يلعاو قبسسألا
يبعششلا صسلجملا باون مويلا دقعي
تيوشصتلل ةيرشس ةشسلج ،ينطولا

ةيناملربلا ةناشصحلا عفر رارق ىلع
ريزولاو بئانلا ىلع اهمدع نم
دعب ،يلعاو رداقلا دبع ،قبشسأ’ا

،يتامغز مشساقلب هب مدقت بلط
تاءارجإا مامتإ’ ،لدعلا ريزو
قلعتي فلم يف ايئاشضق هتعباتم
ىلإا ةبعشصلا ةلمعلا بيرهت مهتب
تاقفشص يف ةكراششملاو جراخلا

رداقلا دبع لثمو اذه.ةهوبششم
ةيئاملا دراوملا ريزو ،يلعاو
مامأا ،يشضاملا يرفيف5 موي ،قبشسأ’ا
ىلفشسلا ةفرغلاب ةينوناقلا ةنجللا
مايأا01 ةلهم ءاهتنا دعب ناملربلل
نع لزانتلل ،هل تحُنم يتلا

ليعفت يف عورششلا وأا ،هتناشصح
لزانتلا صضفر دقو ،اهعفر تاءارجإا

،نيرخآا باون صسكع ةناشصحلا نع
تيوشصتلا ةشسلج نوكتشس هيلعو
يف  اهعون نم ةيناثلا مويلا ةقلغملا

دعب ةيعيرششتلا ةشسشسؤوملا خيرات
،ةبيلط نيدلا ءاهب نابئانلا ةشسلج
ريدج.يدامح نب ليعامشسإاو
نم ةعبارلا ةرقفلا نأا ،ركذلاب
صسلجملل يلخادلا ماظنلل27 ةداملا
تاءارجإاب ةقلعتملا ينطولا يبعششلا

لشصفي هنأا ىلع صصنت ،ةناشصحلا عفر
يرشسلا عارتق’اب ةقلغم ةشسلج يف
ىلإا عامتشس’ا دعب هئاشضعأا ةيبلغأاب
يذلا ينعملا بئانلاو ةنجللا ريرقت
نم.هئÓمز دحأاب ةناعتشس’ا هنكمي

صسلجم مويلا فنأاتشسي ،ىرخأا ةهج
نيتينلع نيتشسلج يف هلاغششأا ،ةمأ’ا
يعورششم ةششقانمو ميدقتل

نوناقلا لدعي لوأ’ا ،نينوناق
لوح يهيجوتلا نوناقلا نمشضتملا
ريوطتلاو يملعلا ثحبلا
امل اقفو ددحي يناثلاو ،يجولونكتلا

ايلعلا ةفرغلل نايب يف ءاج
ىلع «مÓشسلا» زوحت ،ناملربلل
ينطولا صسلجملا ماهم ،هنم ةخشسن
تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل
.هميظنتو هتليكششتو

ـه.داوج

اهرود لامكتشس’ رهششلا اذه نم91ـلا يف اهوبقرت
ةيشسايشس بابشسأ’ هنع تفقوت يذلا ينطولاو يمÓعإ’ا

ةملؤوم ةعفسص «VT مÓسسلا» ةانق ةدوع
اهبانذأاو ةباسصعلا اياقبل

،رميحلب رامع ضسمأا ثداحت
ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا،لا˘˘˘˘صصتلا ر˘˘˘˘يزو
دبع عم ،ةمو˘كح˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
ماعلا ريدملا ،نامي˘ل˘صس م˘ي˘حر˘لا

،ةيبرعلا لودلا تاعاذإا داحتل
روصضحب ،لاصصتلا ةرازو رقمب

ريدم ،يناميلصس ميرك نصسحم
رابخألا لدابتل يبرعلا زكرملا

تاعاذإا داحتل عباتلا جماربلاو
دجاوت˘ي يذ˘لا ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
اندÓب يف

ـه.داوج

جماربلاو رابخأ’ا لدابتل يبرعلا زكرملا ريدم روشضحب
داحتل ماعلا ريدملا عم ثداحتي لاسصتإلا ريزو

ةيبرعلا لودلا تاعاذإا

ديعشسوأا دنحم ديعلبو موداقوب يربشص روشضحب

نوؤوسشلا ريزو لبقتسسي نوبت سسيئرلا
يلوغنوكلا ةيجراخلا

تاميلعت ،نمأÓل ىلعأ’ا صسلجملا عامتج’ صسمأا هشسؤورت لÓخ ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ىطعأا
رمأاو ،«انروك» صسوريفل راششتنا يأا ةهجاوم دشصق ةظقيلاو ةطيحلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ظافحلل «ةمراشص»

.لامتحإا يأا ةهباجم دشصق ةينعملا تاعاطقلا ةفاكل ةيوق ةئبعتب

ةعابطلا رمأا يدشسيل ةبارعل ةنجل ةمداقلا تاعاشسلا يف يقتلي نوبت صسيئرلا

«يراجلا عوبسسألا ةياهن روتسسدلا ليدعت ةدوسسم عيزوت» : باقعل

«VT مÓ˘صسلا» ةا˘ن˘˘ق ترر˘˘ق
يف ،ثبلا ىلإا ديدج نم ةدوعلا
كلذو ،يرا˘ج˘˘لا ضسرا˘˘م91ـلا

ي˘مÓ˘عإلا ا˘هرود لا˘م˘˘كت˘˘صسل
ه˘ن˘ع تف˘قو˘ت يذ˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لاو
نع ةجراخ ة˘ي˘صسا˘ي˘صس با˘ب˘صسأل
.6102 يرفيف يف اهقاطن

اهتدوع نأا ،ةانقلا ةرادإا تنلعأا
راطإا يف روهظلا ىلإا ةرملا هذه
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘صسا˘ي˘صسلاو حا˘ت˘ف˘نلا
لظ ي˘ف دÓ˘ب˘لا ا˘هد˘ه˘صشت ي˘ت˘لا

يتلاو اهبانذأاو ةباصصعلا ليحر
قلخ ىلع قباصس تقو يف تلمع
اهفقومل ةان˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘ع˘ت˘ف˘م ة˘مزأا
ا˘صضفار نا˘ك يذ˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
اذه فيقو˘تو ،ة˘ع˘بار˘لا ةد˘ه˘ع˘ل˘ل
تا˘ب يذ˘لا ي˘مÓ˘˘عإلا حر˘˘صصلا
لاعف ل˘كصشب م˘ها˘صسيو ا˘ه˘قرؤو˘ي
ىدل يعولا ىوتصسم عفر يف
ىلع لد نإا اذهو ،نيدهاصشملا
ةانقلا نأا ىلع لدي هنإاف ءيصش
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘صست تنا˘˘ك
.حيحصصلا

،ا˘ن˘يد˘ل تب˘ث ا˘˘م ءو˘˘صض ي˘˘فو
ة˘با˘صصع˘لا دار˘˘فأا ضضع˘˘ب طرو˘˘ت
بجو˘م˘ب «ءا˘م˘˘صسألا ر˘˘كذ نود»
ر˘ماوأا ءاد˘صسإا ي˘ف ة˘ي˘قو˘ف ر˘˘ماوأا

ةذفا˘ن تا˘ه˘ج˘ل ة˘م˘لا˘ظو ةر˘ئا˘ج
لمعت قباصسلا ماظنلا نم ةبيرقو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تلا˘˘˘صصتا ة˘˘˘كر˘˘˘صشب
تلا˘صصتلا تا˘مد˘خ ر˘كت˘˘ح˘˘ت
تنر˘ت˘نإلا ة˘˘كب˘˘صشو ة˘˘ي˘˘صضرألا
ن˘ع ثب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضشيو˘˘صشت˘˘لا˘˘ب

تنرتنألا˘ب دوز˘ت˘لا ع˘ط˘ق ق˘ير˘ط
لعج امم ،نيلماك نيرهصش ةدمل
ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ل ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا م˘˘صسق˘˘لا
يرادملا هعقو˘م ى˘لإا لو˘صصو˘لا
ر˘م˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ل ضصصصخ˘˘م˘˘لا
ةا˘ن˘ق˘لا ةرادإا ع˘فدو ،ي˘عا˘˘ن˘˘صصلا
راعصشإا ىلإا اهثب فقوو اهقلغل
ةانق˘لا طا˘صشن ةدو˘ع ي˘تأا˘ت.رخآا
يقيلفتوبلا ماظنلا طوقصس دعب
ثي˘˘ح ،هزو˘˘مر زر˘˘بأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو
اهتلكيه ةداعإا ىلع ايلاح فكعت
قفاوتي ام˘ب ا˘ه˘عا˘صضوأا بي˘تر˘تو
ةينهملاو ةيقÓخألا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو
ةصسراممل ةينوناقلا تابلطتملاو
اهدهع ةددجم ،يمÓعإلا اهلمع
ا˘ه˘يد˘ها˘صشم عو˘م˘ج˘ل ا˘هد˘˘عوو

ا˘م ى˘صصقأا لذ˘ب˘ت˘صس ا˘ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
مÓعإا ميدق˘ت˘ل د˘ه˘ج ن˘م ا˘ه˘يد˘ل
اياصضق هب مدخت رينتصسمو فداه
ءاوصس دح ىلع نطاوملاو ةمألا

عم ةصصلاخ ةينطو ةيصضرأا ىلع
اياقب حئاصضف فصشك اهتلصصاوم
،جراخلاو لخادلا يف ةباصصعلا

ي˘ت˘لا تاد˘ج˘ت˘صسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘حا˘صسلا ا˘هد˘˘ه˘˘صشت
ة˘يرار˘م˘ت˘صسا ع˘م ،ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلاو
ىل˘ع ة˘م˘يد˘ق˘لا ج˘مار˘ب˘لا ضضع˘ب

،«ءادو˘˘˘صسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا» رار˘˘˘˘غ
،«ير˘˘صسلا جرد˘˘لا» ،«ةر˘˘كاذ˘˘˘لا»
ة˘خر˘صص » ،«طا˘ق˘نو ل˘˘صصاو˘˘ف»
،«ل˘ظ˘لا ي˘ف قاروأا» ،«ن˘˘طاو˘˘م
،«ةقيقد06» ،«ر˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘صسأا»
،«ءا˘˘ح˘˘˘صصألا جا˘˘˘ت «،«توو˘˘˘ف»
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضا ،«دوو˘˘ف مÓ˘˘صسلا»
ة˘˘˘طر˘˘˘صشألاو تÓ˘˘˘صسل˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا

ضصصصح نع كيهان ،ةيخيراتلاو
ة˘يرور˘م˘لا ة˘مÓ˘صسلا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ىلع ءادتعلا رهاوظ ةبراحمو
بناج ىلإا اذه .رورملا نيناوق
قفو اهثادح˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس ج˘مار˘ب
ةديدجلا ةي˘ج˘مار˘ب˘لا ة˘ط˘ير˘خ˘لا
نÓعإلا م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لاو ،ةا˘ن˘ق˘ل˘ل

.اهنم ءاهتنلا روف  اهنع
ةا˘ن˘˘ق˘˘لا ةرادإا ز˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ر˘˘كصشلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل ة˘˘صصر˘˘˘ف˘˘˘لا
ادناصسم فقو نم لكل ريدقتلاو
ةانقلا رارمتصساب ابلاطمو امعادو
ةيمÓعإلا اهت˘لا˘صسر م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
ةعونت˘م˘لا ا˘ه˘ج˘مار˘ب لÓ˘خ ن˘م
،نيدهاصشملا تابغر يبلت يتلا

م˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عأا فÓ˘˘˘ت˘˘˘خا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا ،املع مكط˘ي˘ح˘ن.مهتافاقثو
ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ي˘صس ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ةلدألاب «ةانقلا فيقوت» ليصصافت
ة˘مدا˘ق˘لا داد˘عألا ي˘ف ج˘ج˘ح˘لاو
امك ،«يمويلا مÓصسلا» ةديرجب
دار˘فأا ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا ط˘ي˘م˘ي˘صس ه˘˘نأا
م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ن˘يذ˘لاو ة˘با˘˘صصع˘˘لا
،ضشارحلا نجصسب ايلاح نوعبقي
يف ارصشابم اببصس اوناك نيذلاو
يذ˘لا ،ي˘ف˘صسع˘ت˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
تÓ˘ئا˘˘ع د˘˘ير˘˘صشت ي˘˘ف بب˘˘صست
 .لامعلا تارصشع فيقوتو

صس.مدأا

ضسي˘˘˘ئر ضسمأا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
دولك نوج ،ةمصصاعلا رئازجلاب

نوؤو˘˘صشلا ر˘˘˘يزو ،و˘˘˘صسو˘˘˘كا˘˘˘غ
د˘قو ،ي˘لو˘غ˘نو˘كلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

رقمب ىرج يذلا ءاقللا رصضح

نم ل˘ك ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر
نوؤوصشلا ريزو ،موداقوب يربصص
د˘ن˘ح˘م د˘ي˘ع˘ل˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
را˘صشت˘صسم˘لا ر˘يزو˘لا،د˘ي˘˘ع˘˘صسوأا
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘صصتÓ˘˘ل
.ةيروهمجلا ةصسائرل

ـه.داوج

،با˘˘ق˘˘ع˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘˘صشك
ةصسا˘ئر ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ءاربخلا ةنجل نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةدو˘˘صسم داد˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا

،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘صشم
لا˘ب˘ق˘ت˘˘صسا ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا عر˘˘صشت
،ةيروتصسد˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘صسؤور
ة˘ح˘فا˘كم ة˘ئ˘˘ي˘˘ه رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
دا˘صشر˘ت˘صسلا ل˘جأا ن˘م دا˘˘صسف˘˘لا
ع˘يزو˘ت ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،م˘˘ه˘˘ئارآا˘˘ب
ة˘يا˘ه˘ن ة˘ق˘ي˘ثو˘˘لا هذ˘˘ه ةدو˘˘صسم
ى˘صصقأا˘ك يرا˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا
لÓخ ،باق˘ع˘ل ح˘صضوأا.ريدقت
ىقتلم نمصض ضسمأا هل ةلخادم
ليد˘ع˘ت عور˘صشم لو˘ح ي˘ن˘طو
دمحم» ةعماج هتمظن روتصسدلا
ه˘نأا ،ة˘ل˘ي˘صسم˘˘لا˘˘ب «فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب
،ةيروهمج˘لا ضسي˘ئر˘ل نو˘كي˘صس

،ةصسلج يراجلا عوبصسألا ةياهن
اهصسأاري يتلا ءاربخلا ةنجل عم
نم ،ةبارعل دمحأا روصسيفوربلا
عورصشم ةعابط رمأا ءادصسإا لجأا
ىلع عزوت نأا ىلع روتصسدلا

تائملاو ةباقن05و ابزح56
اذ˘˘˘كو تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ادكؤوم ،ةينطولا تا˘ي˘صصخ˘صشلا
ضشاق˘ن ن˘م ا˘مو˘ي03 د˘ع˘ب ه˘˘نأا
دودر˘لا زر˘ف م˘ت˘ي˘˘صس ةدو˘˘صسم˘˘لا

يف.اهب˘يو˘ب˘تو ا˘ه˘ن˘يود˘تو
ف˘ل˘كم˘لا د˘˘كأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا
،ةيروهمجلا ةصسائر يف ةمهمب
رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘صشم نأا
ءا˘ن˘ب ة˘ن˘ب˘ل ع˘صضو ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي

دوعولل اذيف˘ن˘ت  ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج
ضسي˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ه˘ت˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

ليد˘ع˘ت نأا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
ل˘يد˘ع˘ت ن˘م˘صضت˘˘ي رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
نو˘نا˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا
اذ˘كو  مÓ˘عإلاو تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
د˘يد˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا» دد˘˘صصلا
ةمأÓل اعجرمو ايقفاوت نوكيصس
اميفو.«تابقعلا لك زواجتل
يف تاعماجلا ةمهاصسم ضصخي
،روتصسدلا ليدعت ةدوصسم ءارثإا
ة˘صسصسؤو˘م˘لا» ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘˘ق
تارد˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا

ةصشقانمل ةمزÓلا تÓهؤوملاو
نأا ادكؤو˘م ،«رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
نودب عيمجلل حنمتصس ةصصرفلا
ل˘يد˘ع˘ت ه˘ت˘صشقا˘ن˘م˘ل ءا˘ن˘ث˘ت˘˘صسا
.روتصسدلا

ح.نيدلا رمق
:دمحاب نب يفطل ،صصاخششأ’ا صضعب ةمدخ يف مهاشس رئازجلاب ةيودأ’ا قوشس يف ميتعتلا نأا دكأا

«لاجملا اذه يف رارقلا عانسص تكبرأا ةينلديسصلا ةعانسصلا عاطق يف ةيفافسشلا»
،د˘م˘حا˘ب ن˘ب ي˘ف˘ط˘ل ف˘˘صشك

ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
نأا ،ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلا ة˘عا˘ن˘˘صصلا˘˘ب
تكبرأا عاطقلا ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘صشلا
رئازجلل نأاو ،ضصاخصشألا ضضعب
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل ح˘˘ي˘˘تأا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
4 ذنم ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم
متي مل جمانربلا نكل ،تاونصس
ن˘ب را˘صشأاو اذ˘˘ه.ادبأا هقيب˘ط˘ت
ةيفافصشلل هجوتلا نأا ىلإا ،دمحاب
نم ري˘ث˘كلا كبرأا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف

ميتعتلا نأا افيصضم ،ضصاخصشألا
ة˘˘˘يودألا قو˘˘˘˘صس دا˘˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا
ريبك لكصشبو مهاصس رئازجلاب
ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صشألا ة˘مد˘خ ي˘ف
رارقلا عنصص ةطلصس مهل تحيتأا
ي˘ف د˘كأاو ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ة˘˘˘عاذإلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضسمأا
ضصاخصشألا ءلؤوه نأا ،ةينطولا

ةيامح اودحت هذ˘ه م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف˘بو
ح˘˘لا˘˘صصمو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

د˘ه˘ع˘تو ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا˘ب بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
.Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ة˘˘ما˘˘ت ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشب
ةصسايصسلا نأا دمحاب نب حصضوأاو
اهب ضضوخن˘صس ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

دمتعتصس ،ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلا لا˘ج˘م
ةلوهصسو ةدوجلاو رفوتلا ىلع
ةيداصصتقلا ةيمنتلاو لوصصولا

اذه يف يلكلا مكحتلا لجأا نم
.لاجملا

ع.لÓب



ي˘˘ند˘˘م˘˘لا نار˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ةرمع˘لا تÓ˘حر نأا˘ب يدو˘ع˘صسلا

ضسرام31 ة˘يا˘غ ى˘لإا ةد˘م˘ج˘˘م
نم اموي41 ةدمل كلذو ،طقف
ةبصسنلاب كلذو ،ديم˘ج˘ت˘لا ة˘ياد˘ب
عا˘ط˘ت˘قا م˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘ل˘˘ل
تÓ˘حر تح˘ب˘˘صصأاو ا˘˘هر˘˘كاذ˘˘ت
تا˘ط˘ل˘صسلا تصضر˘فو ،ةد˘˘كؤو˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا
رج˘ح˘لا ه˘ب˘صشي ا˘م ن˘ير˘م˘ت˘ع˘م˘لا
لك ةمÓصس نم دكأاتلل يحصصلا

يف ءاجو ،مارحلا هللا تيبل رئاز
عباطلا لم˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘لا
ي˘˘ند˘˘م˘˘لا نار˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘ل ير˘˘˘صسلا
تلاكولل ةهجوملا ،يدوعصسلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
عيمج ءا˘ف˘عإا ترر˘ق ة˘يدو˘ع˘صسلا
دوي˘ق˘لا ن˘م م˘ئا˘صسق˘لاو ر˘كاذ˘ت˘لا

تÓ˘حر˘ل˘ل كلذو ،تا˘مار˘˘غ˘˘لاو
ة˘كل˘م˘م˘لا ى˘لإاو ن˘م ةردا˘غ˘م˘˘لا
متيصس نيأا ،ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
تÓ˘˘حر ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘ب حا˘˘م˘˘صسلا
31 مو˘ي ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ةر˘˘م˘˘ع˘˘لا

مد˘ع لا˘ح ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
د˘يد˘م˘ت˘˘ب د˘˘يد˘˘ج رار˘˘ق رود˘˘صص
تÓحرلل ةبصسنلاب كلذو ،ةلهملا
62 مو˘˘ي ةرر˘˘ق˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا

فد˘ه˘˘تو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ىلع ءانب ةيدوعصسلا تاطلصسلا

مدع نم دكأاتلا ىلإا ةميلعتلا هذه
ةكلمملا ىلع دفاو يأا ةباصصإا
كئلوأا ةصصاخ ،انوروك ضسوريفب
يتلا لودلا ىدحإا اوراز نيذلا
ةرتف لÓخ ضسوريفلا اهيف رصشتني
قيلعتل ةع˘صضا˘خ˘لا ا˘مو˘ي41ـلا
.تÓحرلا

تنّكم ةلصص يذ قايصس يفو
ا˘˘صضيأا ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس
نم ،رافصسألاو ةحايصسلا تلاكو
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم ضضيو˘˘ع˘˘˘ت ق˘˘˘ح
،ةاغلم ربتع˘ت ي˘ت˘لا تار˘ي˘صشأا˘ت˘لا

تÓ˘حر˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘˘م

ةرصشا˘ب˘م د˘ع˘ب ا˘هر˘ي˘ي˘غ˘ت بجوو
ضسرام31 مو˘˘˘ي تÓ˘˘˘حر˘˘˘˘لا
بل˘˘غأا نأاو ة˘˘صصا˘˘˘خ ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةصصنملا ر˘ب˘ع م˘ت˘ت تازو˘ج˘ح˘لا
قوقح لع˘ج˘ي ا˘م ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف تلا˘˘˘كو˘˘˘لا

با˘˘ح˘˘صصأا را˘˘صشأاو ،ة˘˘نو˘˘م˘˘صضم
ىلإا ،ةيحايصسلا تلاكولا ضضعب
003 تصسيل ةريصشأاتلا قوقح نأا

امنإاو ،ضضعبلا دقتعي امك لاير
4 لدا˘ع˘ي ا˘˘م ،لا˘˘ير027 ي˘˘ه
ةينطولا ةلمعلاب ميتنصس نييÓم
باصستحا ع˘م ،ةر˘ي˘صشأا˘ت ل˘ك ن˘ع
˘مو˘˘صسر˘˘لاو ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
.ةريصشأاتلا ىلع ةصضورفملا

تلا˘كو˘لا با˘ح˘˘صصأا ىد˘˘بأاو
عافترا نم مهفوخ˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
ا˘˘م و˘˘هو ،تÓ˘˘˘حر˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا
ف˘ي˘لا˘كت ع˘فد ه˘ن˘ع بتر˘˘ت˘˘ي˘˘صس
،تلاكولا قتاع ى˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘صضإا

م˘ت ر˘م˘ت˘ع˘م˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع
رعصس ضساصسأا ىلع هعم قافتلا

جراخ رخأات نم ثدح امو ددحم
لهصسلا نم ضسيلو ،هقاطن نع
ة˘ل˘حر˘لا ف˘ي˘لا˘كت نأا˘˘ب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا
ةرئاطلا ةركذت ببصسب تعفترا
ي˘˘ف را˘˘ج˘˘يإلا ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ع˘˘˘فر وأا
.ناصضمر رهصش برقل ةكلمملا

ثدحلا4 1862ددعلا ^1441 بجر7ـل قفاوملا0202 صسرام2نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

تامارغلاو دويقلا نم مئاشسقلاو ركاذتلا عيمج ءافعإا

يراجلا سسرام31 ـلا نم ةيادب ةرمعلا تÓحر فانئتسسا

ز.لامج

ةرمعلا تÓحر نأاب مهغلبيل ةرمعلا ميظنتل ةدمتعملا رافشسأ’او ةحايشسلا ت’اكو ،يدوعشسلا يندملا ناريطلا لشسار
.ةريعششلا هذه ءادأ’ ةشسدقملا عاقبلا ىلإا ةرمعلا تÓحر فانئتشسا نع فششكو ،طقف صسرام31 ةياغ ىلإا ةدمجم

طا˘˘˘ق˘˘˘ب رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ا˘˘˘عد
ةدا˘˘م˘˘ع ضسي˘˘ئر ،ي˘˘˘نا˘˘˘كر˘˘˘ب
ى˘لإا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘ب˘˘طلا

ة˘˘صسصسؤو˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘خ ةرور˘˘˘صض
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ظ˘ق˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو
،انوروك ضسوري˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ل˘ك جا˘ه˘ت˘نا ة˘ي˘م˘هأا اد˘كؤو˘م
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو
يذلا ضضرملا اذهب ةباصصإلا
هتروطخو هتد˘ح ع˘جار˘ت˘ت˘صس
ع˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘˘صصف لÓ˘˘˘˘خ
.فيصصلا

ّنأا ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘˘ق˘˘ب زر˘˘بأا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسا
ةيحصصلا ةظق˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘˘صشت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
رئازجلا نكميصس تاعاطقلا

ءا˘˘بو ةرو˘˘ط˘˘˘خ د˘˘˘صصر ن˘˘˘م
ةئبوألا نم اهريغو انوروك
ضسير˘˘˘˘كتو م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةطراخ عصضوب تايلوؤوصسملا

تاططخم دي˘صسج˘ت˘ل ق˘ير˘ط
ة˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ت ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

عم يمÓعإلا يطاعتلا اذكو
ي˘ف فا˘صضأاو ،ضضر˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ىلدأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
عرزل يعاد ل هنأا ،ضسمأا اهب
طاصسوأا يف علهلاو فوخلا
را˘ب˘خألا نأاو ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
لوح يعامت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا

در˘˘ج˘˘م ي˘˘ه ضضر˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تادا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘عاو بيذا˘˘˘˘˘˘كأا
بج˘˘ي اذ˘˘ه˘˘لو ،ة˘˘يو˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صش
هذه ثادحتصسا يف عيرصستلا
بطاختصس ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
مه˘ل ح˘صضو˘تو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘˘˘˘˘˘˘ك ق˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘قد ل˘˘˘˘˘˘˘كصشب
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
احصضوم ،انوروك ضسور˘ي˘ف˘ب
يذ˘لا ،ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف نأا
يف ءاوصس هراصشتنا ةورذ غلب
ةروا˘ج˘م˘لا لود˘لاو ن˘ي˘صصلا

اذ˘كو ا˘ي˘لا˘ط˘يا لا˘م˘صش ي˘فو
نع اه˘ب ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ا˘صسنر˘ف
عون درج˘م و˘ه ،ة˘لا˘ح001
،از˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘نلا عاو˘˘˘نأا ن˘˘˘˘م
لو˘ه˘ج˘م ي˘ناو˘ي˘ح هرد˘˘صصم
ةروطخ لقأا دعيو ،بيرغو
،ةيمصسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نلا ن˘م
هنا يف هترو˘ط˘خ˘لا ن˘م˘كتو
ثدحيو نيتئرلا يف رصشتني

اذهو ضسفنتلا يف تابوعصص
نم ةئام˘لا˘ب2 ي˘ف ثد˘ح˘˘ي
.تلاحلا

ا˘صسنر˘ف نأا طا˘˘ق˘˘ب را˘˘صشأاو
فلأا21 يلاو˘ح بط˘ق˘ت˘صست

ىلع اددصشم ،يرئازج بيبط
هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو ةرور˘˘صض
لكاصشملا ةجلاعمب ةرهاظلا
ل˘ك ر˘ي˘فو˘تو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ءابطأÓل ةمئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا

.مهدÓب يف لمعلا لجأا نم
ز.لامج

،يا˘˘كب ى˘˘صسي˘˘˘ع نأا˘˘˘م˘˘˘ط
فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
نأا˘ب ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا˘˘ب
رئازجلل ةيجرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
انوروك ضسوري˘ف˘ب ر˘ثأا˘ت˘ت م˘ل
،ن˘ي˘صصلا ي˘ف ر˘˘صشت˘˘نا يذ˘˘لا

ةيجراخلا ةراجتلا نأا اريصشم
انوروك ضسوري˘ف˘ب ر˘ثأا˘ت˘ت م˘ل
ل ن˘ي˘صصلا ن˘م دار˘ي˘ت˘صسلاو
.امئاق لازي

لÓ˘˘خ ر˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو

˘˘˘مورو˘˘˘ف˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘فا˘˘˘صضت˘˘˘صسا
عصضولا نأا ضسمأا «دهاجملا»
بصسح رقت˘صسم ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م
،انوروك ضسوريف ضصوصصخب
ةيجراخلا ةراجتلا نأا اريصشم
ضسوريفب رثات˘ت م˘ل ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا نأاو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
لاز ل نيصصلا نم تاجتنم
.يداع لكصشب ارمتصسم

ك.اشضر

ريزو ،يقارب يقزرأا نأامط
،نينطاوملا ،ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لا

يذلا هايملا يطايتحا نأا دكأاو
يفكي ،رئازج˘لا ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
كلهت˘صسم˘لا تا˘ب˘ل˘ط ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل
ءا˘م˘لا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءاو˘˘صس
ي˘ق˘صسل وأا بر˘صشل˘ل ح˘لا˘˘صصلا
.ةيحÓفلا تاحاصسملا

ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأا
ضشما˘ه ى˘ل˘ع ضسمأا ي˘ف˘˘ح˘˘صص
،ضسمأا ،ترايت ةيلول هترايز
تاجايتحلا نم ةئاملاب33 نأا
،دود˘صسلا نوز˘خ˘م ا˘ه˘ي˘ب˘ل˘ي˘صس
هايملا بوصسنم م˘ها˘صسي ا˘م˘ي˘ف

يف ةئام˘لا˘ب06 ـب ة˘ي˘فو˘ج˘لا
ىلإا ،ءاملا ىلع بلطلا ةيبلت

مت˘ت ي˘ت˘لا ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م بنا˘ج
رفوتت ةطحم31 ربع اهتيلحت

.رئازجلا اهيلع
ريفو˘ت˘ب ر˘يزو˘لا د˘عوو اذ˘ه

ربع تايدل˘ب˘لا ل˘ك ي˘ف ءا˘م˘لا
اذه ءامصسلا حصش مغر نطولا
ضضع˘˘˘˘ب قد م˘˘˘˘غرو ،ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
رطخلا ضسو˘قا˘ن ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا
ضسم˘ي د˘ق فا˘ف˘ج ضصو˘صصخ˘ب
طقاصست مدع ببصسب رئازجلا
.ءاتصشلا لصصف ةليط راطمألا

ك.اشضر

،يقشسل هجوŸا وأا بورششلا ءاŸاب رمأ’ا قلعت ءاوشس
:ÚنطاوŸا انئمطم ةيئاŸا دراوŸا ريزو

هيلع رفوتت يذلا هايŸا يطايتحا»
«كلهتسسŸا تابلط ةيبلتل يفكي رئاز÷ا

لÓخ صسوÒفلا ةروطخ عجارت دكأا Êاكرب طاقب
فيشصلاو عيبرلا يلشصف

ءاسشنإل وعدت ءابطألا ةدامع
ةيحسصلا ةظقيلل ةينطو ةسسسسؤوم

Ÿانوروك» ةهجاو»

امئاق لازي ’ Úشصلا نم داÒتشس’ا

رثأاتت ⁄ رئازجلل ةيجراÿا ةراجتلا
«انوروك» سسوÒفب

ناشسملتب تاوزغلا ءانيم ربع

نط فلأا54 ريدسصت
وحن «ركنيلكلا» نم
ابيرق ايقيرفإا
،ءارهزلا ةمطاف صسومقد تفششك
قيوشستلاو مÓعإ’اب ةفلكملا
فاشص ينبل رئازجلا تنمشسإا ةكرششل
عمجملل ةعباتلا تنششومت نيعب
،«اكيج» رئازجلا تنمشسإ’ يعانشصلا

ةدام نم نط فلأا54 ريدشصت نع
لودلا صضعب وحن «ركنيلكلا»
صسومقد تركذو.ةيقيرفإ’ا

تنمشسإا ةكرشش نأا ،ءارهزلا ةمطاف
ريدشصت بقترت فاشص ينبل رئازجلا

54 نم رثكأا يراجلا ماعلا لÓخ
وحن «ركنيلكلا» ةدام نم نط فلأا

ربع ةيقيرفإ’ا لودلا فلتخم
كانه نأا تفاشضأاو ،تاوزغلا ءانيم

ةشساردلا ديق دجاوتت تابلط
يراجلا ماعلا لÓخ ريدشصتل
ةدام نم ةروكذملا ةيمكلا يلامجإا
لودلا صضعب ىلإا ركنيلكلا
اينيغو اناغ رارغ ىلع ،ةيقيرفإ’ا

ءانيم نم اقÓطنا ايناتيرومو
ريدشصت مت هنأا ىلإا ةريششم ،تاوزغلا

نط ف’أا9 مرشصنملا ماعلا لÓخ
اينيغ وحن جوتنملا صسفن نم
،ءانيملا تاذب ارورم لاغنشسلاو
قوشسلا بلط ةيبلت دعب هنأا ةفيشضم
،يدامرلا تنمشسإ’ا ةدامب ةينطولا

،نطولل ةيبرغلا ةهجلاب اشصوشصخ
ينبل رئازجلا تنمشسإا ةكرشش لمعت

هجوتلاو يدحتلا عفر ىلع فاشص
ةيقيرفإ’ا قاوشسأÓل ريدشصتلا وحن
قاوشسأ’ا ىلإا مث ىلوأا ةلحرمك
ةلحرم يف اهريغو ةيبوروأ’ا
ةكرششلا تاذ لفكتتو.ىرخأا

نيلماعتملا فلتخم نيومتب
ءانبلا تاشسشسؤومو نييداشصتق’ا

رارغ ىلع نطولل ةيبرغلا ةهجلاب
يديشسو نارهوو تنششومت نيع
ةدامب ةمشصاعلا رئازجلاو صسابعلب
متي ثيح ،يدامرلا تنمشسإ’ا

نط0054 نيب ام ايموي قيوشست
جاتنإ’ا حوارتيو ،نط0055و
لغششت يتلا ،ةكرششلا تاذل يونشسلا

نويلم1 نيب ام ،Óماع034 يلاوح
ةدام نم نط نويلم2.1و نط

نم نط نويلم1و يدامرلا تنمشسإ’ا
.ركنيلكلا ةدام
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ةلوقعم راعشسأابو ةيحÓفلا تاجتنŸا نم ÚنطاوŸا تاجايتحا لك Òفوت

ناسضمر ‘ قاوسسألا نيو“ نامسضل ةيلخادلاو ةراجتلا يترازو Úب ةكÎسشم Òبادت

0202 ةرود ايرولاكبلا ةداهشش صصخي
يراجلا رهسشلا نم12 ـلا يف رارحألا نيحسشرتملل ةيندبلا ةيبرتلا رابتخا

ع˘م ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ق˘˘صسن˘˘ت
ذا˘خ˘تا نأا˘صشب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
نيومت نامصضل ةمزÓلا ريبادتلا
تاجتنملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب قاو˘صسألا

.ميركلا ناصضمر رهصش لÓخ
ر˘يد˘م ،ي˘بور˘خ دـم˘ح˘م د˘˘كأا
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا ط˘˘˘ب˘˘˘صض
ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو˘˘ب هر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو
ريبادتلا نأا ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
يترازو عم قيصسنتلاب ةذختملا
ة˘يرا˘صس ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
قاو˘˘صسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘صضل
رهصش لÓخ تاجتنملا فلتخمب
نأا اح˘صضو˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا نا˘صضمر
ةرازو ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘˘ه
لابقتصسل ري˘صضح˘ت˘ل˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب نا˘صضمر ر˘ه˘صش
نأاو ،ةيلخادلاو ةراجتلا يترازو

ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت و˘ه ا˘ه˘ن˘م ضضر˘غ˘لا
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
راعصسأابو ةيحÓف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

هنأا ي˘بور˘خ ف˘صشكو ،ة˘لو˘ق˘ع˘م
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت م˘ت˘ي˘صس
هكاوفو رصضخ نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ءارمحلا موحللاو ةفاج بوبحو
عصضو ىلا ةفاصضإلاب ،ءاصضيبلاو
ةينطولا قوصسلا نيومتل جمانرب
ةدام نأا ادكؤو˘م ،بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م˘ب
ةيلمعل ايلا˘ح ع˘صضخ˘ت بي˘ل˘ح˘لا

فرط نم ةفثكم ةيناديم ةبقارم
ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق ح˘˘لا˘˘صصم
ه˘نأا ي˘بور˘خ د˘˘كأاو ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
نم نط فلأا95 قيوصست متيصس
ىلإا ةفاصضإلاب ،ءاصضيبلا موحللا

ىوتصسم ىلع دجاوتم نوزحم
«بانوأا» ناويدل د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ

مت يتلاو ،نط000.6 ـب ةردقم
يرفيفو يفناج يرهصش اهطبصض
ةعباتلا عيبلا طاقن فلتخم ربع
ط˘ب˘صض ر˘يد˘م ه˘جوو.ناويدلل
هر˘يو˘ط˘تو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو˘˘ب
مدعل راجتلا ىلا هءادن ،ةيفيرلا
˘˘ما˘˘ي˘˘صصلا ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ازربم ،راعصسلا يف ةبراصضملل
نم ةيراوجلا قاوصسلا ميظنت نا

ةكراصشمو ةراجتلا ةرازو فرط
هذ˘ه ي˘ف ةر˘صشا˘ب˘م ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ظافحلاب حم˘صسي˘صس تاءا˘صضف˘لا

ي˘ف را˘ع˘صسلا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ةيامح يلاتلابو «ةلوقعم» دودح
.كلهتصسملل ةيئارصشلا ةردقلا
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ضسردمت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم تف˘صشك
ةيريدمل ةعبات˘لا ،تا˘نا˘ح˘ت˘ملاو
،رئازج˘لا ة˘يلو قر˘صشل ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ناحتمل رارحألا ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
،0202 ةرود ايرولاكبلا ةداهصش
ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘خا نأا

نم ءاد˘ت˘با ير˘ج˘ي ،ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو
.يراجلا ضسرام12 تبصسلا موي
،ةيندبلا ةيبرتلا رابتخا ءارجإا متيو
ةبصسنلاب ،ةفصسلفو بادآا ةبعصشل
،ضسرام22و12 يموي ،ثانإÓل
52و42 ي˘˘مو˘˘ي رو˘˘˘كذ˘˘˘لاو
يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ،ضسرا˘˘˘م
ةبع˘صشل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ة˘ب˘يور˘ل˘ل
ءار˘جإا م˘ت˘ي ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا
،ةيندبلا ةيبرتلا ايرولاكب ناحتما
مويو ،ثا˘نإÓ˘ل ضسرا˘م42 مو˘ي

ةيو˘نا˘ث˘ب ،رو˘كذ˘ل˘ل ضسرا˘م82
امأا ،ةيدـمحم˘لا˘ب نا˘صضمر نا˘ب˘ع
متي˘ف ،دا˘صصت˘قاو ر˘ي˘ي˘صست ة˘ب˘ع˘صش
،ةيصضايرلا ةيبرتلا ناحتما زايتجا
62و ثا˘نإÓ˘ل ضسرا˘˘م32 مو˘˘ي
يدلبلا بعلملاب ،روكذلل ضسرام
ة˘ب˘ع˘صش ضصو˘صصخ˘بو ،ة˘ب˘يور˘ل˘ل
زا˘ت˘ج˘ي ،ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘˘ت˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا
را˘ب˘ت˘خا ،رار˘حلا نو˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
22و12 مايأا ،ةيند˘ب˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

،ثانإÓل ةب˘صسن˘لا˘ب ضسرا˘م32و
ةب˘صسن˘لا˘ب ضسرا˘م62و52و
ناصضمر نابع ةيوناثب ،روكذلل
ةبعصش ةبلط˘ل ا˘مأا ،ة˘يدـم˘ح˘م˘لا˘ب
ءارجا ديدحت م˘ت˘ف ،تا˘ي˘صضا˘ير˘لا
خيراتب ،ةيندبلا ةيبر˘ت˘لا نا˘ح˘ت˘ما

،ثانإÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ضسرا˘م42
ةيوناث˘ب ،رو˘كذ˘ل˘ل ضسرا˘م92و
،ة˘يدـم˘ح˘م˘لا˘ب نا˘˘صضمر نا˘˘ب˘˘ع
ةبعصش يح˘صشر˘ت˘م ضصو˘صصخ˘بو
ناحتما ءارجا متي ،يصضاير ينقت
ضسرام32 موي ،ةيندبلا ةيبرتلا
،روكذلل ضسرا˘م82و ،ثانإÓ˘ل
.ة˘ب˘يور˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب
ضسرد˘م˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم ترا˘˘صشأاو
ةبلطلل نكمي هنأا ،تاناحتملاو
بح˘˘˘صس ،ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مصسا مادخ˘ت˘صسا˘ب تاءا˘عد˘ت˘صسلا
ن˘م ر˘صسلا ة˘م˘ل˘كو مد˘خ˘ت˘صسم˘لا
ed.www- ينورتكللا ع˘قو˘م˘لا

moc.tse-regla،نم ءادتبا كلذو
.مداقلا ضسيمخلا موي

ز.لامج



فانئتصسا ةم˘كح˘م تل˘ه˘ت˘صسا
يف ضسمأا رئازجلا ءاصضق ضسلجم
احابصص ةرصشاعلا ةعاصسلا دودح
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
عولخملا ضسيئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا

بيكرتو ةقيلفتوب زيزعلا دبع
تاءار˘˘جإا ط˘˘˘صسو تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
يمÓعا روصضحو ةددصشم ةينمأا

ةصسلجلا قÓطنا دنعو فثكم
نار˘يزو˘لا عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه تمد˘ق˘ت
كلاملا د˘ب˘ع نا˘ق˘با˘صسلا نلوألا
ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يوا د˘˘˘م˘˘˘˘حاو لÓ˘˘˘˘صس
نم بلاطت ةيل˘كصش تا˘عو˘فد˘ب

امهيلكوم ة˘م˘كا˘ح˘م˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ
ايلعلا ةمكحملا ىوتصسم ىلع
نم771 ةداملل اقيبطت ةلودلل
نا ىلع ضصنت يتلا روتصسدلا

ر˘يزو˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر
ةمكح˘م ما˘مأا نا˘م˘كا˘ح˘ي لوألا

امهباكترا ةلاح يف ةلودلل ايلع
مهتصسرامم ءانثأا ةيانج وا ةحنج
.مهاهمل

تمد˘ق قا˘ي˘صسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
نم نيمهتملا يقاب عافد تائيه
ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس تارا˘˘˘طاو ءارزو
لا˘جر اذ˘كو ة˘عا˘ن˘صصلا ةرازو˘ب
لÓصس ضسراف م˘ه˘ت˘م˘لاو لا˘م˘عأا
ق˘˘با˘˘صسلا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ل˘˘ج˘˘ن
نم بلاطت ةيل˘كصش تا˘عو˘فد˘ب
مصض رارق ءاغلاب ةمكحملا ضسفن
د˘حاو ف˘ل˘م ي˘ف ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
نيب ةقÓعلا ةيقطنم مدع ةجحب
بئانلا ضسمتلا ثيح نيتيصضقلا
ةيلكصشلا عوفدلا تابلط ماعلا
ضصخي ا˘م˘ي˘ف˘ف ،عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا
دبعو ىيحيوأا دمحأا نامهتملا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل لÓ˘صس كلا˘م˘˘لا

˘مد˘ع ى˘لا را˘صشأا ة˘لود˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘˘ع
دد˘ح˘ي يو˘صضع نو˘˘نا˘˘ق دو˘˘جو
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت
ضسف˘ن ي˘ف لد˘˘ت˘˘صسم ،ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
نم312 ةدا˘˘م˘˘لا˘˘ب قا˘˘ي˘˘صسلا
هنا ىلع ضصنت يتلا روتصسدلا

لو˘˘ع˘˘ف˘˘م نا˘˘ير˘˘صس ر˘˘م˘˘ت˘˘˘صسي»
اهلوح يت˘لا ة˘يدا˘ع˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ةيوصضع نيناوق ىلا روتصسدلا
قفو لدعت وا لدبتصست نا ىلا
امي˘فو ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا تاءار˘جإلا
نيفلملا مصض ءاغلا  بلط ضصخي
بئان˘لا د˘كا ةد˘حاو ة˘ي˘صضق ي˘ف
نيب قيثو طابترا كانه نأا ماعلا

ة˘فا˘كو ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ن˘˘ي˘˘تا˘˘ه
.اهيف نيمهتملا

ةموك◊ا» : ييحيوأا
تطعأا نم يه ةيروكلا

ايك عينسصت ةسصخر
«يادنويهو

ةمكحم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تل˘ه˘ت˘صساو
دمحأاب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل عا˘م˘ت˘صسلا
لاوط لظ هنا دكأا يذلا ىيحيوأا

ةيروهمجلا ة˘مد˘خ ي˘ف هرا˘صسم
تناك اهب لاعفألا لك نا ارربم
ضسيئر جمانرب ةمدخ يف بصصت
زيزعلا دبع قباصسلا ةيروهمجلا
ف˘ل˘م نا ا˘ف˘ي˘صضم ة˘ق˘ي˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
فدهلا ناك تارايصسلا بيكرت
ل˘غ˘صشلا بصصا˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خ ه˘˘ن˘˘م
ضسف˘˘ن ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘˘صشم ةور˘˘˘ث˘˘˘لاو
تقلقأا ةوطخلا هذه نا قايصسلا
يف ىرت تنا˘ك ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ا˘فار˘طأا
يفو تارايصسلل اقوصس رئازجلا

ةقلعتملا تا˘ما˘ه˘تلا ى˘ل˘ع هدر
نيلماعتم ليصضفتو ةابا˘ح˘م˘لا˘ب

نأا ى˘ي˘ح˘يوا د˘كأا ن˘ير˘خأا ى˘ل˘˘ع
لÓخو يروكلا لوألا ريزولا

ضصخر يذلا وه رئازجلل هترايز
تارايصسلا بيكرتب نيلماعتملل
ياد˘نو˘هو ا˘ي˘ك ي˘ت˘˘مÓ˘˘ع ن˘˘م
مت هنأا راطلا ضسفن يف فاصضأاو
ياد˘نو˘ه ة˘مÓ˘ع ة˘صصخر عز˘˘ن
باربر ىلا ةراصشإا يف ضصخصشل
ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘ف ر˘˘خآا ضصخ˘˘صش ى˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ه˘تدو˘ع ل˘ب˘˘ق يأا6102
7102 ةنصس ةموكحلا ضسأار

نوكت نا ىيحيوأا ىفن امك
اهمصساب ة˘كر˘صش كل˘م˘ت ه˘ت˘جوز
ة˘كر˘صش ل˘كم˘ي ه˘ن˘با نأا اد˘كؤو˘م
بابصشلا ليغصشت ةزهجأا نمصض
ضسي˘˘ئر˘˘ل ه˘˘ب حر˘˘˘صص ا˘˘˘م و˘˘˘هو
ناك لاق امك هنأل ةيروهمجلا
تناك نملا حلاصصم نا ملعي

ضصوصصخب اما كلذب ملع ىلع
يتلا ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م03 غل˘ب˘م
ي˘˘كن˘˘ب با˘˘˘صسح ي˘˘˘ف تد˘˘˘جو
حيرصصتلا يصسن هنأا لاق همصساب
اهنع ل˘صصح˘ي م˘لو ط˘ق˘فو ا˘ه˘ب

.يواصشرلا قيرط نع
نأا ينبإا بنذ» : لÓسس
«لوأا اريزو ناك هدلاو
دبع لوألا ريزولا دكا هرودب

ر˘ي˘صسي نا˘ك ه˘نأا لÓ˘صس كلا˘م˘˘لا
ر˘ي˘غ و˘هو ي˘مو˘كح˘لا م˘قا˘ط˘لا

ءارزو˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘˘ع لوؤو˘˘صسم

رافلا ةعانصصلا ريزو مهيف نمب
يذلا براو˘صشو˘ب مÓ˘صسلا د˘ب˘ع
افيصضم «ضشولردقم» هنع لاق
قباصسلا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر نا

ةري˘غ˘صص ل˘كب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع نا˘ك
هراصشتصسم قير˘ط ن˘ع ةر˘ي˘ب˘كو
ام دي˘ع˘صسلا ه˘ق˘ي˘ق˘صشو ضصا˘خ˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘م بلا˘˘ط˘˘ي ه˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
ضسي˘ئر˘لا را˘صضحإا˘ب ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا
ه˘تدا˘ه˘صشب ءلدإÓ˘ل ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب
نا لÓصس لاق هنبا ضصوصصخبو
و˘˘هو بنذ يأا ه˘˘ل ضسي˘˘˘ل ه˘˘˘ن˘˘˘با

لوأا ر˘˘يزو هو˘˘بأا نل ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صض
ةعماجلا جيرخ هنبا نا افرتعم
يف لمعلا راتخاو ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
.ىرخأا لود نود هدلب

watan@essalamonline.com
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هيلإا ةهجوŸا مهتلا لك طقسسأا قيقحتلا يسضاق

ةلاموب ليسضوفل ةءاÈلا

ةيادرغب تاردخم ةزايح ةيسضق يف نيسصخسش فيقوت

نازيلغب جلاعم فيك غلك8 نم ديزأا زجح

ةقطنم ضسمأا حابصص تزتهإا
ىلع ،ةنيطنصسق يف ديبع نيع
حار ءا˘˘ع˘˘ن˘˘صش ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘˘قو
ي˘˘˘ف ل˘˘˘جر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صض
دي ىلع رمعلا نم تانيعبرألا

هل هجو يّذلا ،ينيتصسلا هلاخ
ىلع ةتغابم ر˘ج˘ن˘خ تا˘ن˘ع˘ط

ع˘جرأاو اذ˘ه.بلقلا ىو˘ت˘صسم
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك نار˘˘˘ي˘˘˘جو برا˘˘˘˘قأا
بب˘صس ،ي˘نا˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ن˘بإا ل˘ت˘ق ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا ماد˘˘قإا
فر˘˘صش ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ت˘˘˘خأا

دار˘˘˘فأا ل˘˘˘ك ثيد˘˘˘ح ترا˘˘˘˘صص
.ةلئاعلا

م˘˘ل˘˘صس ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
تا˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ه˘˘صسف˘˘ن لا˘˘خ˘˘لا
دعب ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘صس ة˘ي˘ن˘مألا
،اهت˘ه˘ج ن˘م ،ه˘ت˘خأا ن˘بإا ه˘ل˘ت˘ق
ة˘ي˘ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف
هذه تاصسبÓم ديدحتل اقيقحت
.ءاركنلا ةميرجلا

موتح لامك

قيقحتلا يصضاق ضسمأا رمأا
،ضسيار دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
فورعملا دادح رمعاو عاديإاب
ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ،«حو˘˘˘بر» م˘˘˘صسا˘˘˘˘ب
ةمصصاعلا داحتإا قيرفل قباصسلا
مت هنأا املع ،تقؤوملا ضسبحلا

نم ضسمأا لوأا ينعملا فيقوت
ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصف ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط
بابب ينطولا كردلل ثاحبألا

هعم قيقحتلا لجأا نم ،ديدج
ضصخت ةدع داصسف اياصضق يف
ىرخأاو،BHRTE ع˘م˘ج˘م

ى˘ل˘ع ضضير˘ح˘ت˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
،ح˘ل˘صسم˘لا ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةد˘حو˘ب ضسا˘صسم˘لاو ل˘يو˘م˘ت˘لا
ي˘ف ر˘يوز˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ،ن˘˘طو˘˘لا

.ةيفرصصمو ةيراجت تاررحم
ح.ماسستبإا

راد˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب ضسمأا م˘˘ت
،ةمصصاعلا رئازج˘لا˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا
ق˘˘ح ي˘˘ف ةءار˘˘ب˘˘لا˘˘ب ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘لا
ط˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإلا
،ةلاموب ل˘ي˘صضو˘ف ،ي˘صسا˘ي˘صسلا
ضسا˘صسم˘لا ة˘م˘ه˘ت˘˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
ضضر˘عو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘˘ب
رارصضإلا اهنأاصش ن˘م ر˘ي˘صشا˘ن˘م
.ةينطولا ةحلصصملاب

،ةصسلجلا يصضاق ررقو اذه
م˘كح˘لاو م˘ه˘ت˘لا ل˘ك طا˘ق˘˘صسإا
ل˘ي˘صضو˘ف ق˘˘ح ي˘˘ف ةءار˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ذ˘ن˘م د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا ،ة˘لا˘˘مو˘˘ب
نهر يصضاملا ربمتبصس رهصش
ّنأا ا˘م˘ل˘˘ع ،تقؤو˘˘م˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا

تناك ،ءاصضيبلا رادلا ةمكحم
،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا د˘˘حألا تل˘˘جأا د˘˘ق
ةيصضقلا ي˘ف م˘كح˘لا˘ب ق˘ط˘ن˘لا
تماد ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘صسل˘ج د˘˘ع˘˘ب

.ةعاصس61 نم رثكأا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نا˘كو

ضسمتلا دق ،ةم˘كح˘م˘لا ضسف˘ن˘ل
انجصس ةن˘صس ة˘بو˘ق˘ع ه˘ق˘ح ي˘ف
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن
.يرئازج رانيد فلأا001

ردا˘˘غ ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
رهظ ضشارحلا نجصس ،ةلاموب
رود˘صص د˘ع˘˘ب تا˘˘عا˘˘صس ،ضسمأا

طصسو ،هقح يف ةءاربلا مكح
روفو ،ربتعم يريهامج دجاوت

ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لدأا ه˘˘˘جور˘˘˘خ
اهيف لاق ةيفحصص تاحيرصصتب
نوكت نأا نم ربكأا ةيصضقلا»
ةرطق انأا .. طقف ةلاموب ةيصضق
ةيصضق ةيصضقلا ،رحب يف ءام
ةلود د˘ي˘ي˘صشت ة˘ي˘صضقو بع˘صش
.«نوناقلاو تايرحلا

ط.ةراسص

كرد˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘ت
8 زجح نم ،نازيلغب ينطولا

ةدا˘˘م ن˘˘م مار˘˘غ806و غ˘ل˘˘ك
ن˘م كلذو ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

مت ة˘ي˘صضق21 ةج˘لا˘ع˘م لÓ˘خ
اصصخصش71 فيقوت اهرثإا ىلع
تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نإا م˘˘ت ،ا˘˘طرو˘˘ت˘˘م
مهميدقتو مهق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق
.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

ثحب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘تو اذ˘ه
ة˘ح˘ل˘صصم˘˘لا˘˘ب «IRB«لخدتلاو
ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
نيصصخصش فيقوت نم ةيادرغب
92و72 ر˘م˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
را˘˘ج˘˘تلا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘˘صس
مامأا امهميدق˘تو ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب
،ةصصتخملا ةيئاصضقلا تا˘ه˘ج˘لا

دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘هو
عو˘˘ب˘˘صسألا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ح
تدرو ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،مر˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا

دحأا مايق اهدافم ةيلوأا تامولعم
ف˘ي˘كلا ج˘يور˘ت˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘صشألا
طصسو ىوتصسم ىل˘ع ج˘لا˘ع˘م˘لا

ترصشاب هيلعو ،ةيادرغ ةنيدم
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ
م˘ت ن˘يأا ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
نم غلابلا ينعملا ةيوه ديدحت
دصصر د˘ع˘بو ،ة˘ن˘صس92 رم˘ع˘لا
ةينمأا ة˘ط˘خ ع˘صضوو ه˘تا˘كر˘ح˘ت
ع˘يزو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘م˘˘كح˘˘م
قلغو يندم˘لا يز˘لا˘ب ر˘صصا˘ن˘ع
،هبوره عنم دصصق ذفانملا عيمج
ةنيدم جراخم دحأاب هفيقوت مت

ةيلمع˘ب ما˘ي˘ق˘لا د˘ن˘عو ،ة˘يادر˘غ
هتزوحب رثع يدصسجلا ضسملتلا

«ةلطزلا» نم ةعطق51 ىلع
متيل ،امارغ34 ـب اهنزو ردقي
ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتصسل
هطيقنت دعب نيبت ثيح ،ةمزÓلا

تا˘ظو˘ف˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ضضبقلاب رمأا لحم هنأا ةيلحملا

ةيعمج نيوكت ةيانج ةمهت نع
ةيان˘ج با˘كترا ضضر˘غ˘ب رار˘صشأا
.ددعتلا فرظب ةنرتقملا ةقرصسلا

د˘˘ع˘˘بو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صساو
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘˘ت ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
72 رمعلا نم غلبي ناث ضصخصش
هيف هبتصشملا ديوزتب موقي ،ةنصس

د˘˘ع˘˘بو ،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب لوألا
د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ب نذإا راد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘صسا
ليكو فرط نم ضصاصصتخلا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ناكم ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت ،ة˘يادر˘غ
متيل ه˘ف˘ي˘قو˘تو ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ما˘قإا
ر˘ق˘م ى˘لإا ر˘خآلا و˘ه ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
،تايرحت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لا

ضشيتفتلاب نذإا رادصصتصسا دعبو
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ن˘م
م˘˘ت ،ضصا˘˘صصت˘˘خلا ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
هبتصشم˘لا ة˘ما˘قإا ر˘ق˘م˘ب رو˘ث˘ع˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘طا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف نÓ˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صست
نم ةيلا˘م غ˘لا˘ب˘مو تارد˘خ˘م˘لا

00014 ـب ردقت عيبلا تادئاع
تاءارجإلا لامكتصسا دعبو ،جد
ميد˘ق˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا ناينعملا

IRBةكبسشب حيطت ةيدملا
يلاوح زجحتو ةيمارجإا

ضسولهم ضصرق0002
تن˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ثحبلا ة˘قر˘ف˘ل ة˘طر˘صشلا تاو˘ق
ة˘يلو ن˘مأا˘ب «IRB» لخدت˘لاو
ةباصصعب ة˘حا˘طإلا ن˘م ،ة˘يد˘م˘لا
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت فر˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ط˘صسو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
ًءانب تمت ةيلمع يف ،بابصشلا

ى˘لإا تل˘صصو تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع
،ا˘ه˘تاذ ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ع
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م دو˘˘جو ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م
ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘˘ق˘˘ي ضصا˘˘خ˘˘صشأا
طاصسوأا يف ةيلقعلا تارثؤوملا
تايلمع ةرصشابم متيل ،بابصشلا
تنكم يتلاو ،يرحتلاو ثحبلا

ضصاخصشأا9ـب ة˘˘حا˘˘˘طإلا ن˘˘˘م
حوار˘ت˘ت ،ا˘ي˘ئا˘صضق ن˘ي˘قو˘˘ب˘˘صسم
ةنصس53و52 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا

0002 براقي ام زجح مت امك
ءاصضيب ةحلصسأاو ضسولهم ضصرق
نيكاكصسو فويصس يف ةلثمتم
غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ةر˘ي˘ب˘˘ك
هذهب راجتلا تادئاع نم يلام
قبصس ام ءوصض ىلعو.مومصسلا
ةيئاصضق تافلم ةلاحإا مت ،هركذ

ل˘ي˘كو ما˘مأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا د˘صض
رصصق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
.يراخبلا

ضش.مركأا / ح.رونلا دبع

ةلئاعلا تزه فرسش ةيسضق ةيفلخ ىلع

ةنيطنسسق ‘ بلقلا ىوتسسم ىلع رجنخ تانعطب هتخأا نبإا لتقي ينيتسس

ةيفرسصمو ةيراجت تاررحم يف ريوزتلاب قلعتت ىرخأاوBHRTE عمجم ضصخت داسسف اياسضق يف عمُسس

سشارحلاب تقؤوملا سسبحلا دادح حوبر عاديإا

دحاو فلم ‘ Úتيسضقلا مسض ءاغلإاو ايلعلا ةمكÙاب ةيسضقلا حتفب بلاطي عافدلا

ةقيلفتوب زيزعلا دبع راسضحإاب بلاطي Òخألاو  امهيلإا ةهجوŸا مهتلا ناسضفري لÓسسو ىيحيوأا

 ح. ميلسس

دمحأا ،ناقبسسألا نلوألا ناريزولا عافد ةئيه تاعوفد رئازجلا ءاسضق ضسلجم فانئتسسا ةمكحمل ةماعلا ةباينلا ضسمأا تسضفر
ةيباختنلا ةملحلل يفخلا ليومتلاو ،تارايسسلا بيكرت فلم يتيسضق يف نايسسيئرلا نامهتملا ،لÓسس كلاملا دبعو ،ىيحيوأا
ءاغلإا تسضفر امك روتسسدلا نم771 ةداملا ضصنل اقيبطت ةلودلل ايلعلا ةمكحملا ىلا ،9102 ليرفأا يف ةقيلفتوب زيزعلا دبعل

،لÓسسو ىيحيوأا ىفنو اذه ،نيعباتملا عيمجل ةبسسنلاب دحاو فلم يف نيتيسضقلا مسضب يسضاقلا دمحمأا يديسس ةمكحم رارق
ةريبكو ةريغسص لك ملعي هنوك  ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا ضسيئرلا راسضحاب ريخألا بلاطو امهيلإا ةهجوملا مهتلا لك

.ديعسسلا هراسشتسسمو هيقيقسش قيرط نع نيفلملا ضصوسصخب

رهمجتلا مهت مهل تهجو
رهمجتلا ىلع ضضيرحتلاو
ةيغيزامألا ةيارلا لمحو

65 نع جارفإلا
45 ةعمجلا يف Óقتعم
يبعسشلا كارحلل
يديسس ةمكحم ضسمأا تجرفأا
نع ،ةمسصاعلا رئازجلاب دمحمأا

ةعمجلا تاريسسم يف Óقتعم65
تهجو ،يبعسشلا كارحلل45
ضضيرحتلاو رهمجتلا مهت مهل

تلاحأا اميف ،رهمجتلا ىلع
طقف ادحاو افلم ةماعلا ةباينلا
ةيارلا لمحب قلعتي قيقحتلل
قيقحتلا يسضاق ،ةيغيزامألا
ةيسضقلا هذهب ينعملا نع جرفأا

.كلذك
ع.ميلسس

قلعتت داسسف اياسضق يف اطروت
روزملا لامعتسساو ريوزتلاب

رمطملا «ريم» عاديإا
لواقمو قباسسلا
تقؤوملا سسبحلا
يداو ةمكحم ضسمأا تعدوأا
ضسيئر ،نازيلغ يف ويهرأا

ضسبحلا ،قباسسلا رمطملا ةيدلب
تهجو لواقم ةقفر تقؤوملا
ءوسسب قلعتت داسسف مهت امهل
ريوزتلاو ،ةفيظولا لÓغتسسا

ريدج.روزملا لامعتسساو
نم هب ضسأاب ل اددع نأا ركذلاب
موكحم نازيلغ ةيلو رايمأا

قلعتت ،داسسف ايئاسضق يف مهيلع
ةهوبسشم تاقفسص ماربإاب
.روزملا لامعتسساو ريوزتلاو

ضش.ميحرلا دبع
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لو ،اهنيناوقو ةعيبطلا دصض فقأا ل
ضسيماونو نوكلا ننصس عم ضضراعتأا
ةثداحلا تاروطتلا ركنأا لو ،ةايحلا

ي˘ف˘نأا لو ،ة˘ي˘نو˘كلا تار˘ي˘غ˘ت˘م˘لاو
ل˘ط˘عأا لو ،ا˘ه˘ج˘ئا˘˘ت˘˘نو با˘˘ب˘˘صسألا

،جئاتنلا ةيمتحو تامدقملا قطنم
لو قئاقحلا نع ينيع ضضمغأا لو
لو ،ع˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ن˘˘ع فر˘˘ط˘˘لا ضضغأا
ةذوعصشلا ىلإا ذو˘لأاو م˘ل˘ع˘ل˘ل بكن˘تأا

نمؤوأا لب ،لهجلاو لجدلاو رحصسلاو
ر˘بد˘م˘لا ق˘لا˘خ˘لا ل˘˘جو ز˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا˘˘ب
توملا ردق يذلا ،ةايحلا نوؤوصشل
،ضضرملاو ةحصصلا بتكو ،ةايحلاو
،رقفلاو ىنغلاو ،مقصسلاو ةيفاعلاو
ق˘ل˘خو ،ءاود˘لا د˘جوأاو ءاد˘لا لز˘˘نأاو
رو˘ن˘لا ضسد˘قو ،ءا˘ق˘صشلاو ةدا˘˘ع˘˘صسلا

،م˘ل˘ق˘لاو فر˘ح˘لا˘ب م˘صسقأاو م˘ل˘˘ع˘˘لاو
هاعدو ،ملعي مل ام ناصسنإلا ملعو
هجاويل ،فقثتيل رفني نأاو ملعتي نأل
ا˘ه˘با˘ع˘صص ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘يو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

فقي لو ،اهتايدحت ىلع رصصتنيو
ًافيعصض وأا ،اهتادجتصسم مامأا ًازجاع
.اهتاروطت ةهجاوم يف
ملصسأاو ،ثراوكلاو ةئبوألاب فرتعأا
ى˘˘صشخأاو ،لزلز˘˘لاو ن˘˘ي˘˘كار˘˘ب˘˘لا˘˘˘ب
،فصصاوعلا نم بصسحتأاو نافوطلا

قر˘ب˘لا ع˘م ل˘˘جو ز˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا و˘˘عدأاو
نأا˘ب ر˘ط˘م˘لا لوز˘ن د˘˘ن˘˘عو د˘˘عر˘˘لاو
نوكي نأاو ،انيلع ل انيلاوح نوكي

ًاباذ˘ع ضسي˘لو ة˘م˘حر ا˘ي˘ق˘صسو ًا˘ث˘ي˘غ
تاونصس ركذت˘صسأاو ،ة˘م˘ق˘ن لو˘ي˘صسو
لصسلا ةئبوأاو ،اريلوكلاو نوعاطلا

لا˘ي˘˘جأا ى˘˘صسنأا لو ،د˘˘ي˘˘ئو˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘لاو
عاونأا لكو ،اه˘لا˘كصشأاو از˘نو˘ل˘ف˘نلا
ءا˘م˘ل˘ع˘لا ا˘ه˘ف˘ن˘صص ي˘ت˘لا ضضار˘˘مألا
ثراوك اهوربتعاو ،ةي˘م˘لا˘ع ة˘ئ˘بوأا
ي˘ف ه˘ل˘ك م˘لا˘ع˘لا ف˘قوو ،ة˘ي˘˘نا˘˘صسنإا

ى˘ت˘ح ،ا˘ه˘ل يد˘صصت˘لاو ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م
را˘صصت˘˘نلاو ءا˘˘صضق˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت

ءابطأاو ءاملع دوهج لصضفب ،اهيلع
لÓخ ،اهل ًانمث هتايح مهصضعب عفد
راكتباو اهيلع ةرط˘ي˘صسل˘ل م˘ه˘ي˘ع˘صس
.اهل بصسانملا ءاودلا
«انوروك» مامأا ف˘قأا مو˘ي˘لا ي˘ن˘ن˘كل
يذلا ديدجلا ضضرملا وهو ،ًاراتحم
،ه˘ل˘ك نو˘كلا از˘غو م˘لا˘ع˘˘لا حا˘˘ت˘˘جا

،كصشلاو ةبيرلا نيعب اهيلإا رظنأاو
نم ٍتاونصس دعب تءاج يتلا يهو
رقب˘لا نو˘ن˘جو ر˘يزا˘ن˘خ˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نا

ضضار˘مألا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو ،ضسرا˘˘صسو
هلك ملاعلا تباصصأا يتلا ةئبوألاو
ذاختا ىلإا هتأاجلأاو ،فوخلاو رعذلاب
ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ٍةد˘˘يد˘˘صش ٍتاءار˘˘˘جإا

ٍةيملع ٍةياقو لبصس دامتعاو ،رذحلاو
نم هتنكم ،ةريبك ٍةيامح لئاصسوو
،اهتروط˘خ م˘غر ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلا

ة˘عر˘صس م˘غر ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع را˘˘صصت˘˘نلاو
.اهراثآا ةدصشو اهراصشتنا
بابصسأا نع ٍلقعو ٍةيقطنمب لءاصستأا
نم ضضرملا اذه قÓطنا وأا راصشتنا
،ناريإا ىلإا عيرصسلا هلاقتناو نيصصلا
ايلا˘ط˘يإاو ا˘يرو˘ك ي˘ف ه˘ي˘صشف˘ت ل˘ب˘ق
هنأا مزجأا داكأاو ،لودلا نم امهريغو
لعف وه لب ،ًةيعيبط ًةرهاظ ضسيل

،ٍناصسنإا ُرارقو ٍرصشب ُةعانصصو ٍلعاف
يكير˘مأا ٌناود˘ع ه˘نأا ًا˘مزا˘ج ل˘ي˘مأاو
يتلا نيصصلا دصض ٌحيرصصو ٌنئاصش
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘˘لا ىد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
اهزبت داكتو ،ًايداصصتقا ةيكيرمألا

يداصصتقلا اهومنب اهيلع رصصتنتو
،يتامولع˘م˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا ا˘هرو˘ط˘تو
ةي˘كير˘مألا قاو˘صسألا قر˘غ˘ت دا˘كتو
ةدو˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب
نم دب ل ناكف ،نمثلا ةصصيخرلاو
اهلاغصشإاو ،اهفا˘ع˘صضإاو ا˘ه˘ت˘م˘جا˘ه˘م
ٍةحلصسأا نود نكل ،اهيلع ةرطيصسلاو
كراعمو رئاصسخ نودو ،ٍةيلام ٍةفلكو
اهل ققحت ام وهو ،ٍءÓصشأاو ٍءامدو
ة˘كر˘ع˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘˘م ًا˘˘ي˘˘ب˘˘صسن
ا˘ه˘ي˘ف تح˘ج˘ن ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘˘لا
ق˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا
ًلاصضع ًاصضرم ببصسي ،ٍكاتف ٍضسوريف

ةرطيصسلا ىلع هيفراع ريغ ىوقي ل
.هنم دحلاو هيلع
فاد˘ه˘ت˘صسا ي˘ف هارأا ه˘صسف˘ن لا˘ح˘لاو
،ناريإا يف ةيمÓ˘صسإلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا˘˘ف
حمطتو ،اهيلع راصصتنلاو اهتميزه
˘مد˘عو ا˘ه˘ي˘ف ى˘صضو˘ف˘لا ةرا˘˘ثإا ى˘˘لإا
د˘قو ،ا˘˘هدود˘˘ح ل˘˘خاد رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا

كار˘ح˘لا ن˘م ٍتا˘جو˘م ر˘ب˘ع تلوا˘˘ح
ة˘ف˘ي˘ن˘ع˘لا تار˘ها˘ظ˘م˘لاو ي˘ب˘ع˘˘صشلا
ًاينمأاو ًايركصسع تلمعو ،ةصسيصسملا

،ا˘ه˘ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو ا˘ه˘فاد˘ه˘ت˘صسا ى˘˘ل˘˘ع
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علاو ا˘ه˘˘جارد˘˘ت˘˘صساو
اهتلواحم لك يف تلصشف اهنكلو

وأا اهتاردق نم دحلا نع تزجعو
يف فوقولاو اهتاططخمل يدصصتلا

نÓعإا ىلإا تأاجلف ،اهعيراصشم هجو
ا˘ه˘ل˘ع ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘˘صصلا بر˘˘ح˘˘لا
ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا ضضر˘˘ف ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت
،اهيلع ةي˘لود˘لا ة˘لز˘ع˘لاو را˘صصح˘لا

،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م ر˘ئا˘صسخ ا˘هد˘ي˘ب˘كتو
لماعتلا ع˘ن˘مو ا˘ه˘ترو˘صص ه˘يو˘صشتو
اهلاغصشإاو ،اهايإاو نواعتلا وأا اهعم
ن˘ع ا˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘صش مو˘˘م˘˘هو ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ب
،ةيمي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘لود˘لا ا˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها

اهتاحومطو ةيجراخلا اهعيراصشمو
ةلواط ىلإا اهرجل ًاديهمت ،ةيوونلا
طور˘˘صش ضضر˘˘فو تا˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
.اهيلع مÓصستصسلا

ةصسايصسلاو ة˘ير˘مآا˘ت˘لا ة˘يؤور˘لا هذ˘ه
بوعصش دصض ةيكيرمألا ةيناودعلا
نيصصلا دصضو ،ًا˘مو˘م˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نم ينعنمت ل ،ًاصصوصصخ ناريإاو
ةيملا˘ع˘لا ة˘يودألا تا˘كر˘صش ما˘ه˘تا

ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ئر˘˘ب˘˘تو
د˘ق ة˘يودألا تا˘كر˘˘صشف ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
قلخو ٍضضارمأا جاتنإا ىلع انتدوع
،ٍة˘ن˘ي˘ع˘م ٍة˘يودأا ِق˘˘يو˘˘صست˘˘ل ٍة˘˘ئ˘˘بوأا
لاو˘˘مألا ع˘˘م˘˘جو ءار˘˘ثإلا د˘˘صصق˘˘˘ب
،ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ير˘صصح˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو
ا˘ه˘م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع ٌد˘ها˘صش خ˘يرا˘ت˘˘لاو
را˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ث˘˘˘م ي˘˘˘ه˘˘˘ف ،ءار˘˘˘كن˘˘˘˘لا
ر˘ي˘قا˘ق˘ع ي˘˘جور˘˘مو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
قارغإا ىلع نولمعي نيذلا ،توملا
بو˘˘ع˘˘˘صشلا ط˘˘˘يرو˘˘˘تو قاو˘˘˘صسألا
لو ،ةفلتخملا تاردخملا عاونأاب

رصشبلا فلآا توم ًاريث˘ك م˘ه˘ي˘ن˘ع˘ي
ل نيذلا ،نيزوعملاو ءارقفلا نم
ةف˘ل˘كو ر˘ي˘قا˘ق˘ع˘لا ن˘م˘ث نو˘كل˘م˘ي
.جÓعلا
ل˘ع˘ت˘صشت˘صسو عار˘صصلا مد˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘صس
ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف ةهجاوملا
يتلا ةيملاعلا ةيودألا تاكرصش نيب
تا˘يلو˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت˘˘ت
ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
لوألا ود˘ع˘لاو ر˘ب˘كألا نا˘˘ط˘˘ي˘˘صشلا
ي˘ن˘طاو˘مو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا بو˘˘ع˘˘صشل
ةرحلا بوعصشلا ةدارإا نيبو ،ملاعلا

ي˘ت˘لا ،ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا لود˘لا ةدا˘ي˘صسو
ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ل عو˘˘˘صضخ˘˘˘لا ضضفر˘˘˘ت
ل˘جأا ن˘˘م عرا˘˘صصتو ،ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا
ةيناودعلا اهتاصسايصس نم تÓفإلا

اهتلوا˘ح˘مو ،ة˘لذ˘م˘لا ا˘ه˘طور˘صشو
ًة˘مد˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع مÓ˘صست˘صسلا ضضر˘ف
ًا˘ن˘ي˘مأا˘تو ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا نا˘˘ي˘˘كل˘˘ل
ًةياعرو هحلاصصمل ًاظفحو هدوجول
ةلزانم كان˘ه نو˘كت˘صسو ،ه˘نوؤو˘صشل

ٌديدج ٌيبط ٌراصصتناو ةريبك ٌةيملع
ضضر˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لوز˘˘˘ي˘˘˘صسو ،ر˘˘˘˘خآا

رصصتن˘ي˘صسو ،ه˘لو˘صصف ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘صسو
نوبلغتيصسو نوفعصضتصسملا ه˘ي˘ل˘ع
هرا˘صشت˘نا ن˘م نود˘ح˘ي˘صسو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةدارإاف ،هل ًاعجان ًاجÓع نودجيصسو
ملاعلا يفعصضتصسم ىدل ةمواقملا
،ا˘ه˘تا˘صسور˘ي˘فو ا˘كير˘مأا ن˘م ىو˘قأا

نم اه˘ت˘ف˘ي˘ل˘ح˘بو ا˘ه˘ب ًا˘كت˘ف د˘صشأاو
ا˘م˘ه˘ئاودأاو ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا ا˘م˘ه˘صضار˘مأا
.ةريطخلا

ٌةيلودٌ ةرماؤوم مأا ٌةيعيبطٌ ةرهاظ ُثراوكلاو ُةئبوألا
يوادللا فشسوي ىفطشصم .د :ملقب

ارشسيوشس  / فينج / صسباح ىفطشصم دمحم :ملقب

ر˘كف˘م˘لا ي˘عو˘صسو˘م˘لا خ˘ي˘صشلا و˘ه ا˘˘ه
لحري ةرامع دمحم رو˘ت˘كد˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
ه˘صضر˘م  ن˘م ا˘ب˘ير˘ق˘ت ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا د˘ع˘ب
ءاصسم انع لحر ، لجاعلا رباعلا نمزملا
ة˘ن˘صس بجر4 قفاوم˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
ةفيرصشلا ةيوبن˘لا ةر˘ج˘ه˘لا ن˘م1441
ر˘˘˘˘˘˘كف˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا  ي˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘ح
ةئيه وصضع و فورعملا  يمÓصسإلا

اكرات ، .هرامع دمحم .د ءاملعلا رابك
ىنغأا ،ةعونتم ةريبك ةيملع ةورث هءارو
امدقم ،ةيمÓصسإلا ةيبرعلا ةبتكملا اهب
تا˘ن˘صسح˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘ي اداز ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ل
تاكربلاو
ةلاصصألا موجن نم مجن لفأاي كلذبو
ي˘مÓ˘صسإلا م˘لا˘ع˘˘لا ضسي˘˘ل ءا˘˘م˘˘صس ن˘˘م
.. هتمرب ملاعلا لب ،بصسحف
يز˘ع˘ي نأا لإا ءاد˘ت˘بإا ءر˘م˘لا كل˘م˘ي Ó˘˘ف
ةيناصسنإلا و ةيمÓصسإلا ةمألاو هصسفن
رطصس يذلا ريبكلا اهديقف يف ةبطاق

اهتاوحصصو ةيمÓصسإلا ةكرحلا لايجأل
Óفاح ، ايرث ابصصخ اصسوماق هدعب نم
تامواقملاو تابلاغملاو تادهاجملاب
كلذ لثمبو ،تايحصضتلا و تاءاطعلاو
نم مهراثآا تومت Óف ءامظعلا تومي
انإا » : هناحبصس هلوقل اقادصصم مهدعب
اومدق ام بتكنو ىتوملا ييحن نحن
مامإا يف هانيصصحأا ءيصش لكو مهراثآاو
.(21 : ضسي ) » نيبم
،ةرامع دمحم روتكدلا  ليحرب Óعف
هناحبصس هللا رادقأا ينفرصشت مل يذلا
ةياه˘ن ي˘ف تادود˘ع˘م ا˘ما˘يأا لإا ه˘ئا˘ق˘ل˘ب
تايقتلم ءانثأا يصضاملا نرقلا تانينامث
ي˘ف ءا˘ق˘ل ا˘هر˘خأاو ،ي˘مÓ˘صسإلا ر˘˘كف˘˘لا

ةيجهنم ةودن ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ع˘ما˘ج
يملاعلا دهعملا اهمظن يتلا  ةفرعملا
ةعماج عم كارتصشلاب يمÓصسإلا ركفلل
..ةنيطنصسق

نوكت ةرامع روتكدلا قارفو ليحرب
تدق˘ف د˘ق ا˘ق˘ح ة˘ي˘مÓ˘صسلا ة˘ب˘ت˘كم˘لا

هذه ركذا و ،اهبتك نم ةريبك افوفر
دم˘ح˘م ة˘مÓ˘ع˘لا نأل  اد˘يد˘ح˘ت ةود˘ن˘لا

يمÓعإلا قيرفلل و يل ضصصصخ ةرامع
ثيح ، دصسألا ةصصح ةمصصاعلا نم يعم
لاغصشا داقعنإا لبق حابصص لك انل  غرفت
ضسورد ةلصسلصس انع˘م ل˘ج˘صسي˘ل ةود˘ن˘لا

ي˘نأا ظ˘حÓ˘م˘لاو ،ة˘ي˘م˘هألا ي˘ف ة˘˘يا˘˘غ
،لب طقف عنقملا هبولصسأاب ضسيل تبجعأا
م˘˘ل هرا˘˘كفأا ةراز˘˘˘غ و ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘صسب ل˘˘˘ب
امب هرصصع ءاملع لج دنع اهفصشتكأا
و يبارت خيصشلا و يلازغلا خيصشلا مهيف
روتكدلا و ةيطع نيدلا لامج روتكدلا

كلتب Óعف انعتمأا دقف .. نايزمأا دمحم
ىجر ردا˘غ˘ي نأا ل˘ب˘ق و ،تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا

ةخصسن هل لصسري نأا روصصملا يليمز
لود ي˘ف ا˘نر˘ي˘غ ا˘ه˘ب د˘ي˘ف˘˘ي˘˘ل ر˘˘صصم˘˘ل
.قرصشملا

روت˘كد˘لا نأا ل˘ئا˘ق لو˘ق˘ي د˘ق ح˘ي˘ح˘صص
لجر لكل هنأاو ،ةغبان و زيمتم ةرامع
ل˘كل و ه˘ن˘ف م˘لا˘ع ل˘كل و ه˘صصصصخ˘˘ت
رصصع  لكلو ،عترم و ةطحم مهنم
و .. ه˘˘لا˘˘ع˘˘فأا ر˘˘صصع ل˘˘كل و.. ه˘˘لا˘˘˘جر
هنإا .. نمزلا وه ضسيل يلاتلاب رصصعلا
امك‐ رصصعلاف ..لاعفألا  هناو ، لاجرلا
ةغصضم نع ةرابع ‐ انيركفم دحأا لوقي
و ، لاجرلا نم ىلعألا هكف ، مف يف
!.. لاعفألا نم لفصسألا هكف
ريغ اذه و ،ائيدر انمز كانه نأا لاقي

لاعفأا كانه : وه حصصألاف .. حيحصص
لاقي و..نوئيدر لاجر كانهو .. ةئيدر
ريغ اذه و ،ايبهذ ارصصع كانه نأا اصضيأا

كانهو.. بهذ نم لاعفأا كانه .. حيحصص
لاعفألا لك له نكلو..بهذ نم لاجر
؟بهذ نم لاجرلا لك له و ؟بهذ نم
هتردن ىلإا هتيداع نم لوحتي لعفلا نإا

اعورصشم حبصصي امدنع هتيخيرات ىلإا
! ..ايراصضح
نيأا نكل و .. لمعن انلك و ، لعفن انلك
يبهذلا لمعلا نيأا و ؟ .. يبهذلا لعفلا
نم هتايح ةرامع روتكدلا ىنفأا يذلا ؟
,.هبارتأا و وه ،اهلجأا

خيصشلا ا˘نذا˘ت˘صسأا ه˘تا˘فو ن˘ع ق˘ل˘ع ا˘م˘ك
نع هيلع فرعت يذلا ثوغرب بيطلا
: هلوقب برق
ةرامع روتكدلا لق˘ن˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب»
،ةدع ةيركف تاحاصسو تاطحم ربع
ل˘ظ ما˘ع˘لا ي˘لا˘صسر˘˘لا هرا˘˘صسم نأا لإا

ا˘يا˘صضق˘لا˘بو ه˘ن˘يد˘ب ة˘ل˘صصلا ق˘ي˘م˘˘ع
ايلج كلذ رهظ دقو ،هتمأل ةيرهوجلا
ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘صسم˘خ˘لا دو˘ق˘ع˘لا ي˘ف
لكصشب زاح˘نا ثي˘ح ،ة˘صصا˘خ ه˘تا˘ي˘ح
رهوج ىلإا قيمعو حصضاوو مصساح
ضسركو ،ةمأÓ˘ل ة˘يرا˘صضح˘لا ة˘يو˘ه˘لا

،هتاكلمو هتقاطو هدهجو هتقو لك
ة˘ي˘نا˘صسنإاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘ب ي˘عو˘لا ءا˘ن˘ب˘˘ل
ة˘˘ي˘˘لا˘˘صسر˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘كو
ةمألا ةجاحبو ،ةايحلا يف ةيمÓصسإلا

فقاوم هل تناكو ،اهيلإا ةيناصسنإلاو
ةدو˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشم تلو˘˘˘˘جو تلو˘˘˘˘صصو
يوتر˘ت لا˘ي˘جألا ل˘ظ˘ت˘صس ،ةدو˘م˘ح˘م
دقو  .ىلاعت هللا ءاصش ام ىلإا اهنم
ءا˘م˘ل˘ع˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘م˘˘ت
ة˘ي˘عو˘صسو˘م˘لا هذ˘ه˘ب ن˘˘ير˘˘كف˘˘م˘˘لاو
هتذقنأا يتلا ،ةلماكتملاو ةنزاوتملا

ةيكولصسلاو ةيركفلا ةيجاودزلا نم
،ق˘ي˘م˘ع ي˘نÓ˘ق˘ع و˘ه˘ف ،ةر˘فا˘ن˘ت˘م˘˘لا

.اصسلكتم ايuدح ايناملع ضسيل هنكلو
،قيمع يلاصصأا وأا يلوصصأا هنأا امك
ن˘ع لز˘ع˘ن˘م ا˘ي˘فر˘˘ح ضسي˘˘ل ه˘˘ن˘˘كلو
هرصصع قمع يف ضشيعي لب ،هرصصع
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا ه˘˘ت˘˘يو˘˘هو ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘تاذ˘˘˘ب
دقل .هتايح يف ةلعاف˘لا ةر˘ي˘ن˘ت˘صسم˘لا

هنم اندف˘ت˘صساو ،ةد˘ق˘ت˘م ة˘ل˘ع˘صش نا˘ك
لÓخ نم ،ةرصشابم نييرئازجلا نحن
تايقتلم يف ةرم˘ت˘صسم˘لا ه˘ت˘كرا˘صشم
ي˘ت˘لا ،ةد˘ي˘ت˘ع˘لا ي˘مÓ˘˘صسإلا ر˘˘كف˘˘لا

ةدمل رئازجلا يف ايونصس دقعت تناك
لحاطف اهرصضحيو ،اب˘ير˘ق˘ت عو˘ب˘صسأا
ريغ نم ىتح نير˘كف˘م˘لاو ءا˘م˘ل˘ع˘لا
.ملاعلا ءاحنأا فلتخم نم ،نيملصسملا

ن˘م ا˘صسرا˘ف ةرا˘م˘˘ع رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا نا˘˘كو
ه˘حر˘ط˘ب از˘ي˘م˘ت˘م ،را˘ب˘كلا ا˘ه˘˘نا˘˘صسر˘˘ف
انكو ،هت˘ي˘لا˘صسرو ه˘ت˘يو˘ي˘حو ه˘ترار˘حو
هتاحور˘طأا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘صسنو ه˘ي˘لإا بذ˘ج˘ن˘ن
اميف ة˘صصا˘خ ،ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسنو
ةو˘ق زار˘بإاو تا˘ه˘ب˘˘صشلا در˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ز˘˘ي˘˘م˘˘تو ةو˘˘قو ،مÓ˘˘صسإلا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘عو
..«ةيمÓصسإلا ةراصضحلا

نادقف˘ب ة˘حدا˘ف˘لا ةرا˘صسخ˘لا هذ˘ه ع˘م
هلاق اميف انؤوازع  ،ةرامع روتكدلا
يميهاربإلا ريصشبلا ةمÓعلا انخيصش
يف لوقي بتك ثيح ، ‐ هللا همحر ‐
برحل يحورلا ميعزلا ةافو ىركذ
ضسيئرلا خيصشلا ، ةيرئازجلا ريرحتلا

‐هللا همحر ‐ضسيداب نب ديمحلا دبع
مهنم رثدني Óف ءامظعلا تومي »:
ىلإا عجري يذلا يبارتلا رصصنعلا لإا
يف ةيحلا مهيناعم ىقبت و ،هلصصأا
،عمجت ةطبار و ،كرحت ةوق ،ضضرألا

اذهو ،ضشعني ارطعو ،يدهي ارون و
ىنعم وه اذهو ، ةمظعلا ىنعم وه
نو˘˘ي˘˘ع}.ادو˘˘ل˘˘خ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘لا نو˘˘˘ك
بر˘غ˘˘لا راد ،376 :ضص ،ر˘ئا˘صصب˘لا
.{توريب ،يمÓصسلا

˘‐ ءا˘م˘ظ˘ع˘˘لا تو˘˘م نأل لإا ،ءي˘˘صشل ل
،مهممأا ةايح ‐ ةرامع روتكدلا لاثمأا
تناك نإاف ،لÓج تداز ةبرغلا يف نإاف
تناك نإاف ،لامج تداز ملظلل ةجيتن
،لامجو لÓج تناك نطولا ليبصس يف

و ةيلح كلملاو زعلا بلصس اهبحصص نإاف
ي˘˘مÓ˘˘صسلا ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل ءاز˘˘ع .لا˘˘˘م˘˘˘ك
و بر˘ع˘لا ة˘مÓ˘ع ا˘ي كي˘ف عو˘ج˘ف˘م˘˘لا
ةمولكملا بول˘ق˘ل˘ل ىو˘ل˘صسو ،بر˘غ˘لا
ايندلا هذه يف هاقلت ءازجو ! كتومب

يف .رخذ نيمث انبر دنعو ،ركذ بيط
من ،يلاغلا انديقفل لوقن كلذ راظتنا

لوق كبصسح لب .. نيعلا ريرق ،ائداه
لآا ديعلا دمحم لحفلا رئازجلا رعاصشلا

ليحر موي لو˘ق˘ي د˘صشنأا يذ˘لا ،ة˘ف˘ي˘ل˘خ
ضسيداب نب ديمحلا دبع ةمÓعلا ،انمامإا
*** دــــصشار كدـعب بعصشلاف ائداـه من
ريصسيو ىدـهلا يف كـجهن طـتخي

ىدـصس انل تكرت ام ةعيصض ضشخت ل
ريثك تـــكرت اــمل نوـثراوـلاف ***
من ،ل˘ي˘ل˘ج˘لا ا˘ن˘خ˘ي˘صش ا˘صضيأا كرود˘ب
ي˘ف كي˘ل˘ع مÓ˘صسو ..ن˘ي˘˘ع˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق
كئلوأا نصسحو نيقدصصلاو ءادهصشلا

نيلوألا يف كيلع مÓصسو ...اقيفر
ي˘˘˘ف كي˘˘˘ل˘˘˘ع مÓ˘˘˘صسو ،ن˘˘˘ير˘˘˘خآلاو
كيلع مÓصسو ،نيلماعلا ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا
كيلع مÓصسو ،نيينابرلا ةاعدلا يف
دنع كرخذ كل ائينه ..نيدلا موي ىلإا
تا˘ي˘قا˘ب ن˘م كاد˘ي تمد˘ق ا˘م˘م ه˘ل˘لا

تن˘ك ن˘م˘ي˘˘ف كل ءاز˘˘عو ،تا˘˘ح˘˘لا˘˘صص
ةنج يف ءاقل ىلإاو مهيصساوت و مهملعت

تد˘عأا ضضرألاو تاوا˘م˘صسلا ا˘ه˘صضر˘ع
هلل دمحلا نأا اناوعد رخآا و .. نيقتملل
لو نيقتملل ةبقا˘ع˘لاو ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا بر
و هلل انإا»و ،نيملاظلا ىلع لإا ناودع
ي˘ي˘ح˘م قد˘صصو .«نو˘ع˘˘جار ه˘˘ي˘˘لإا ا˘˘نإا
م˘ها˘فو˘ت˘ت ن˘يذ˘لا » :ل˘ئا˘ق˘˘لا ى˘˘تو˘˘م˘˘لا
مكيلع مÓصس نولوقي ،نيبيط ةكئÓملا
) «نوم˘ل˘ع˘ت م˘ت˘ن˘ك ا˘م˘ب ة˘ن˘ج˘لا او˘ل˘خدا
.(23: لحنلا

و هبÓطل يتدومو يئازع ضصلاخ عم
..ةريبكلا هتلئاع

ةيناسسنإلا ةبتكملا ىرثأا نأا دعب لجرتي هرسصع ءاملع رزغأا : ةرامع دمحم روتكدلا يعوسسوملا ركفملا
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ءاشضفلا اذه ةيقرت راطإا يف ةلودلا اهتدشسج

ناكسسلل ةيسشيعملا فورظلا نيسسحت يف تمهاسس ةفلجلاب ةيبهسسلا قطانملا ةيمنت جمارب
نيوكتلا فييكت ىلإا فدهي

يداشصتق’ا عاطقلا تابلطتم عم
ينهملا جامدإÓل ديدج جمانرب

نارهوب بابسشلل «عيرسسلا» فورظلا نيشسحت يف عشساششلا ءاشضفلا اذهب ةيوعرلا تاحاشسملاب مامتهإ’ا اذكو ةيبهشسلا قطانملا ةيمنت جمارب تمهاشس
ةردا˘ب˘م˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ير˘ج˘ي.ىفطشصم حوكجمأا ،بوهشسلا ريوطتل ةيماشسلا ةظفاحملا لوؤوشسم هيلع دكأا ام بشسح ،«ريبك لكشش»ـب ناكشسلل ةيششيعملا

جا˘˘˘مدإلا ع˘˘˘ج˘˘˘صشت ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
بابصشلل «عير˘صسلا» ي˘ن˘ه˘م˘لا

نارهو˘ب ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘صسح
جما˘نر˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ر˘يد˘م˘لا
˘‐ن˘يو˘كت م˘عد˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘ي˘هأا˘ت‐ف˘ي˘ي˘كت ‐ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت
.ايمل دارم ،«قافآا»
جرخت ضشماه ىلع ايمل زربأاو
ضصبرتم08 ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد
ةيعمجل ةصشرولا‐ةصسردم˘لا˘ب
نأا «يراوهلا يديصس ةحصص»
ريصضحتلا متي يذلا جمانربلا
ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت» ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ه˘˘˘ل
تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م ع˘˘م ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
.«يداصصتقلا عاطقلا

ليغصشتلا ةيلباق نأا فاصضأاو
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب فاد˘˘هأا ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ت
ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا نأا لإا ،«قا˘˘˘فآا»
قيق˘ح˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس د˘يد˘ج˘لا
،ةعاجنلا نم ديزمب فادهألا

نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا» ل˘˘˘صضف˘˘˘ب كلذ و
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب لدا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
.(نيوكتو ليغصشت) ةكيرصشلا

ىلإا ءوجللا نأا ىلا راصشأا امك
حيتيصس تامو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نأا
ن˘ه˘م˘لا لو˘ح ة˘ق˘ي˘قد ة˘˘يؤور»
ا˘م˘م ،«از˘ج˘ع ل˘ج˘صست ي˘˘ت˘˘لا
بصسح نيوكتلا˘ب» ح˘م˘صسي˘صس
،ل˘غ˘صشلا قو˘صس تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
ع˘˘ير˘˘صسلا جا˘˘مدإلا نا˘˘م˘˘˘صضل
.«ددجلا نيجرختملل
ريصضحت نم ءاهتنلا متيصسو

،مداقلا ربمتبصس يف جمانربلا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو ةود˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب
ضسفن قفو ةمصصاعلا رئازجلا
ر˘˘˘˘˘كذ  يذ˘˘˘˘˘لا رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا
رارغ ىلع ةدع تابصستكمب
ةيعماج تاراصسم ةدع ةينهم
.رتصساملاو ضسناصسيللا يف
يتلا مصسارملا يف ايمل  ركذو
˘‐ة˘صسرد˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشأا
ة˘ح˘صص ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘صشرو˘˘لا
بابصشلا نأاب «يراوهلا يديصس»
را˘طإا ي˘ف ا˘ن˘يو˘كت او˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ق
ة˘˘صسرد˘˘م ،ة˘˘صصر˘˘ف» عور˘˘˘صشم
نم مظنملا «ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘صصر˘ف˘لا

بابصشلا حلاصصل «قافأا» فرط
دقو .ةصسردملا نم نيبرصستملا
ةتصس ةدمل نوجرخ˘ت˘م˘لا ى˘ق˘ل˘ت
ىد˘˘حإا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘يو˘˘كت ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘صصا˘˘صصت˘˘خلا
ىلع تحنلاو ءانبلاو ةراجنلاب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ةداد˘˘ح˘˘لاو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا و ة˘˘˘˘كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسلاو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘تو .ة˘˘طا˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لاو
لو˘ح ضضر˘ع˘م ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘˘صشرو ة˘˘ط˘˘صشنأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘˘ح˘˘˘صص» ة˘˘˘صسرد˘˘˘م
ل˘ح˘م نا˘ك يذ˘لاو «يراو˘ه˘˘لا

،«قا˘فآا» ج˘ما˘نر˘ب ر˘يد˘˘م ةرا˘˘يز
أا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه يذ˘˘˘˘لا ضضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘˘لوؤو˘˘صسمو ن˘˘ي˘˘صصبر˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
فيرعت ىلا مهايإا ايعاد ةيعمجلا
ةصصر˘ف˘لا هذ˘ه˘ب ر˘ث˘كأا با˘ب˘صشلا
.جامدإÓل

م .ح

نينشسلا رم ىلع رهظت دق صضارمأا نم حÓفلا ةحشص ةيامح دشصق
ةفاظنلاو ةمÓسسلا ريبادت مارتحا ىلع ديكأاتلا

ةنيطنسسقب ةيرسشحلا تاديبملا مادختسسا دنع
ةرهاظتلا يف نوكراصشم حلأا
ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا» ة˘˘ي˘˘صسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةمظنملا «ةلقنتملا ةيحÓفلا
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب
ة˘مÓ˘صسلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت مار˘˘ت˘˘حا»
˘ماد˘خ˘ت˘صسا د˘ن˘ع ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ةيامح دصصق كلذو تاديبملا

دق ضضارمأا نم حÓفلا ةحصص
. «نينصسلا رم ىلع رهظت

ةصشبعوب يمصشاه  حصضوأاو
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
اهنصضتحا يتلا ةيصسي˘صسح˘ت˘لا

بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ر˘˘ق˘˘م
نم ةردابمب ةفاجلا لوقبلاو
ي˘نا˘م˘لأا ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘ير˘يد˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
بجي» هنأا ةيحÓفلا حلاصصملا

ةمÓصسلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ةا˘عار˘م
تاد˘ي˘ب˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘˘صسا د˘˘ن˘˘ع
ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘˘صس ل ة˘˘ير˘˘صشح˘˘لا
تارا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ع˘ن˘قألا ءاد˘ترا

بنجت˘ل بصسا˘ن˘م˘لا ضسا˘ب˘ل˘لاو
. «ضضار˘˘مألا ضضع˘˘ب رو˘˘ه˘˘ظ
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا تاذ حر˘˘صصو
ة˘˘ير˘˘˘صشح˘˘˘لا تاد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا»
ىرخألا تايرطفلا تاديبمو
تاجتنم اصضيأا ىمصست يتلاو
ةم˘م˘صصم ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘صصلا
روطت نم دحلا وأا ءاصضقلل
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ف˘ط˘لا تا˘ير˘ط˘ف˘˘لا
ضضار˘مأل بب˘صست˘ت تا˘تا˘ب˘ن˘لا

يمدختصسمل ةري˘ط˘خ ة˘يد˘ل˘ج

ة˘صصا˘خو تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
نوذخأاي ل نيذ˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ي˘˘ف
ةفاظ˘ن˘لاو نا˘مألاو ة˘مÓ˘صسلا
ةرهاظت فدهتو. «ةمزÓلا
«ةلقنتملا ةيحÓف˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا»
نويئاصصخأا اهيف كراصش يتلا
تارا˘˘˘طإاو ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةيحÓفلا حلا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘م
ىلإا نيحÓفلا نم ماه ددعو
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا˘˘˘˘ب ضسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
«ر˘˘˘كب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘كلا»
رثؤوتو ضسمت يتلا ضضارمأÓل

ىلع يحÓف˘لا جا˘ت˘نإلا ى˘ل˘ع
د˘˘˘كأاو .ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو
نأا ىلع عامجإلاب نولخدتملا
ضضارعأل ركبملا فاصشتكلا
تا˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘˘لاو ضضار˘˘˘˘مألا
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا
حم˘صسي˘صس ي˘حÓ˘ف˘لا جا˘ت˘نإلا
«لد˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م» ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
ةرها˘ظ˘ت تما˘قو.تاديبملل
«ةلقنتملا ةيحÓف˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا»
بوبحلا ةبعصشل ةصصصصخملا
قوصس) ةتاردصسب لوأا تفقوت
ىلإا ل˘ق˘ت˘ن˘ت نأا ل˘ب˘ق (ضسار˘هأا

مث ةملاق ةيلوب يتانز يداو
نوصضغ يف لحتل ةنيطنصسق
ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ن˘˘م ل˘˘˘ك تا˘˘˘يلو˘˘˘ب
 .ترايتو فلصشلاو

ك.لامك

اهتمظن لمع ةصشرو نمصضو
ريوطتل ةي˘ما˘صسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ةدوصسم ءارثإا» لوح بوهصسلا

دكأا ،«يعارملا نوناق عورصشم
ةيمهألا ىلع لوؤوصسملا تاذ
يتلا جمارب˘لا ا˘ه˘ت˘صست˘كأا ي˘ت˘لا

را˘طإا ي˘ف ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘صسج
ىلإا اريصشم ،ءاصضفلا اذه ةيقرت
ي˘ف ة˘˘لود˘˘لا ه˘˘تد˘˘صسج ا˘˘م» نأا

ج˘˘˘مار˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس تقو
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘˘صشمو
نويلم1ر7 زاج˘نإا˘ب تح˘م˘صس
ي˘قاو˘˘صسلا ن˘˘م ي˘˘لو˘˘ط ر˘˘ت˘˘م
بعكم نوي˘ل˘م2ر9 زا˘ج˘نإاو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا ن˘˘م
نا˘كصس د˘مو ها˘ي˘م˘لاو ة˘بر˘˘ت˘˘لا
حاو˘˘لألا ن˘˘م ةد˘˘حو0007ـب
مهفورظ نيصسحت˘ل ة˘ي˘صسم˘صشلا
ن˘م تن˘كم ا˘م˘ك ،ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لا
000.971 لداع˘ي ا˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.«لغصش بصصنم
ةصشرولا هذ˘ه لا˘غ˘صشأا ن˘م˘صضو
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،بوهصسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا
ر˘يزو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

نو˘˘نا˘˘ق ةدو˘˘صسم ءار˘˘ثإا ل˘˘˘جأل
ة˘ي˘ب˘ه˘صسلا ي˘صضارألا ر˘ي˘˘ي˘˘صست
ليدعت عورصشم ةصشقانم اذكو
تاطيحملا ءارك ةواتإا نوناق
ميظ˘ن˘ت˘لاو ةأا˘ي˘ه˘م˘لا ة˘يو˘عر˘لا
تارا˘˘طإا ر˘˘كذ ،ه˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا
دوهجلاب ةيماصسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ا˘م ي˘ف ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘لذ˘ب ي˘ت˘˘لا
را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا ةدا˘˘˘˘عإا ضصخ˘˘˘˘ي
اهليهأاتو ةيعيبط˘لا ي˘عار˘م˘ل˘ل
طاصشنلاب ضضوهنلا ليبصس يف
.يحÓفلاو يوعرلا

عيراصشملا هذه فدهت تناكو
تاو˘ن˘صس ي˘˘ف تز˘˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا

ةن˘كا˘صس ة˘ق˘فار˘م» ى˘لإا تصضم
م˘ه˘طا˘صشن ي˘ف ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه
ةورثل اجتنمو امادتصسم هلعجو
لك تايصصوصصخ ةاعارم عم
هركذ امك ،«ةدح ىلع ةقطنم
،ةيوعرلا ةئيهتلا مصسق ضسيئر
 .رصضخل يراخب
ىلع ةظفاحملا تاراطإا دكأاو
تماق ةيمومعلا تاطلصسلا نأا

ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ج˘تا˘ن و˘ه يذ˘لا ‐‐ ر˘ح˘˘صصت˘˘لا
ناصسنإلا تافرصصتل ضساصسألاب
ر˘ئا˘ج ي˘عر ن˘م ة˘ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لا

لÓغ˘ت˘صساو ي˘ئاو˘صشع ثر˘حو
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا تاور˘˘ث˘˘ل طر˘˘ف˘˘م
بذ˘بذ˘ت ةر˘ها˘ظ˘ل ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
راركتو ةيرطملا تاطقاصستلا
ماظن لظ يف فافجلا تارتف
‐‐ قطانملا زيمي ضشه يئيب
نم دحلل عيراصشم ةدع زاجنإاب
.ةرهاظلا

ريغ» تازاج˘نلا هذ˘ه ى˘ق˘ب˘تو
‐نيكراصشملا بصسح ‐ «ةيفاك
ةق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘عا˘صسصشل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
تت˘˘˘ب˘˘˘ثأا ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘˘صسلا
نم نويلم2 نأا تايئاصصحإلا
ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا ي˘عار˘م˘لا ي˘صضارأا

بو˘ب˘ح˘لا ة˘عارز ى˘˘لإا تلو˘˘ح
لÓخ اهتي˘جا˘ت˘نإا ف˘ع˘صض م˘غر

.ةريخألا ةنصس52
ءاقل˘لا ي˘ف نو˘كرا˘صشم˘لا ح˘لأاو
ف˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صصت ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘صضارألا
يبهصسلا طصسولا يف ةيعارزلا

طاصشنلا ةعيبط ىلع ديكأاتلاو
لثمتملاو ةقطنملل ي˘صسي˘ئر˘لا
دادعإاو ،يصشاو˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف
ةلماكتمو ةج˘مد˘ن˘م ع˘يرا˘صشم
اهيف ىعاري ،عيمجلا كارصشإاب
ة˘يدا˘صصت˘قلا ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
لجأا نم ةيئيبلاو ةيعامتجلا
ظفحت ةمادتصسم ةيمنت قيقحت
.لايجألا
نو˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘صشم ةدو˘˘˘صسم‐‐
يف ة˘صشقا˘ن˘م ل˘ح˘م ي˘عار˘م˘لا

هذه تلكصش ‐‐ لمعلا ةصشرو
اهيف مت يتلا ةينطولا ةصشرولا
ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ك كار˘˘صشإا
ءارد˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘˘لا
اذ˘كو ةرازو˘لا˘ب ن˘ي˘يز˘كر˘˘م˘˘لا

زكارمو ةينقتلا دهاعملا ءاردم
ةذ˘تا˘صسأا ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن ثح˘˘ب˘˘لا

ةيلارديفو نييعماج ني˘ث˘حا˘بو
ةصشقا˘ن˘م˘ل ة˘صصر˘ف ،ن˘ي˘لاو˘م˘لا

رو˘صشن˘م˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘صشم
نمصضتملا كرتصشملا يرازولا
ي˘˘ف ي˘˘عر˘˘لا ةوا˘˘تأا د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيمحملا ةيوعرلا تاحاصسملا

ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘صسور˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو
.هب ضصاخلا ميظنتلاو
ضسيئر راصشأا ددصصلا اذه يفو
حابر ةيناويحلا ة˘ي˘بر˘ت˘لا م˘صسق
ةظفا˘ح˘م˘لا دو˘ه˘ج ى˘لإا ،ي˘ل˘ع
بو˘ه˘صسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا
تاينيعصست ذنم اهب تماق يتلا
دحلا دصصق˘ب ي˘صضا˘م˘لا نر˘ق˘لا

يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘صشلا رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘˘م
ةيعي˘ب˘ط˘لا ي˘عار˘م˘لا ه˘تد˘ه˘صش
ةيوارحصص هب˘صشلاو ة˘ي˘ب˘ه˘صسلا

تا˘ي˘م˘ح˘م ءا˘صشنإا ق˘ير˘ط ن˘˘ع
ة˘يو˘عر ة˘صسار˘غ تا˘ط˘ي˘ح˘˘مو
ةيباجيإا جئاتن ىطعأا ام وهو
طبرت ةماه ةقلح لكصشي ناكو
ءا˘˘صضف˘˘لا˘˘ب ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
.هيف لخدتت يذلا يبهصسلا

ةدا˘˘عإا تازا˘˘˘ج˘˘˘نإلا تغ˘˘˘ل˘˘˘بو
نويلم3ر2 ــل را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘علا

(يو˘˘˘˘عر ءا˘˘˘˘صضف) را˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه
نم رث˘كأا ل˘ي˘صصح˘ت˘ب تح˘م˘صس
تايلم˘ع ن˘م جد را˘ي˘ل˘م2ر5
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصل ءار˘˘كلا

ريفوتو ةيموم˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لاو

.ةيفلع ةدحو رايلم6 نم رثكأا
يف زاربإا مت ،ركذلاب ريدجلاو
نأا ة˘˘˘صشرو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأا
حمصستصس ةحرتقملا تÓيدعتلا
ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حإا نا˘˘م˘˘صضب
لثمأا لÓغتصسإاو ديج رييصستو
،ي˘عار˘م˘لا هذ˘ه˘˘ل ي˘˘نÓ˘˘ق˘˘عو
ح˘م˘صسي ا˘˘م˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘مو˘˘م˘˘يدو
دراو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ةور˘ث˘لا ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
فورظلا نيصسحتو ةيناو˘ي˘ح˘لا
هذ˘ه ة˘˘ن˘˘كا˘˘صسل ة˘˘ي˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا
معدو ليخادم عفرب قطانملا

ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا ة˘ن˘يز˘خ
.ةلودلا كÓمأاو
،بو˘˘ه˘˘صسلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ر˘˘˘كذو
لك نأاب ،ىفطصصم حوكجمأا

ةدو˘˘˘صسم ي˘˘˘ف رر˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صس ا˘˘˘˘م
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘صسي˘˘˘صس عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
دار˘ي˘ت˘صسإا ئ˘ب˘ع ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
زجعلا نم ضصيلقتلاو فÓعألا
قيرط نع يصشاومل˘ل ي˘ف˘ل˘ع˘لا

قيقحتل ةيفلعلا ةيجاتنإلا عفر
ةيناويح˘لا ةور˘ث˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
امك ،ةي˘ب˘ه˘صسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ليع˘ف˘ت ةدا˘يز ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘صس
ة˘ي˘˘ما˘˘صسلا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا رود
ةيمنت ةادأاك بوهصسلا ريوطتل
ةرادإاو ر˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف م˘˘كح˘˘تو
.ةأايهملا تاطيحملا

ي˘˘ف ة˘˘صشرو˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘كصشو
ةصصرف ،يناثلاو لوألا اهموي
نوناق ةدو˘صسم ءار˘ثإل ة˘ح˘نا˘صس
ة˘ي˘ب˘ه˘صسلا ي˘صضارألا ر˘ي˘˘ي˘˘صست
ةيداصصتقلا ةيمهأÓ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
يتلا ةيئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ءا˘˘صضف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘كي
يصشاوملا لثمت ثيح ،يبهصسلا
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
نم24ــب مهاصسيو ةق˘ط˘ن˘م˘لا
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘فا˘صضم˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا
9 وحن هنم ديفتصسيو يحÓفلا

.ضصخصش نويلم
ضسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
يبرمل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
،يلÓيجلا يوازع ،ي˘صشاو˘م˘لا

اهيصستكت يتلا ة˘ي˘م˘هألا ى˘ل˘ع
ى˘لإا ار˘ي˘˘صشم ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
قطانملا يف لصصاحلا روهدتلا
ىدحإا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘عر˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
يرصصنعل ةفاصضإلاب ةيبهصسلا
.يصشاوملاو لاوملاب مامتهلا

˘ما˘ظ˘ن نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا زر˘˘بأاو
ميدق˘لا ي˘ف ي˘عار˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست

نييقيقحلا نيلاوملا ديب ناك
ن˘ي˘لاو˘˘م لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كلو
عمو ،طمنلا ريغت «نييفيزم»
هركني ل دهج كانه ناك» كلذ
ة˘ي˘ما˘صسلا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘حأا
مامتهلا يف بوهصسلا ريوطتل
.لاق امك ،«بناجلا اذهب

صس.مركأا

لخدتب بلاطم
 دحلل تاطلشسلا

اهراششتنا نم
رسصاحت ةلاسضلا بÓكلا
ةيعماجلا ةماقإلا طيحم

راردأاب ريرسس002
جرا˘خ˘م ما˘˘يألا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘صشت
اراصشتنا راردأا ةنيدم لخادمو
،ة˘˘لا˘˘صضلا بÓ˘˘كل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘ما˘˘قإلا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ريرصس0002 ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
نع ةديعب ةقطنمب ةدجاوتملا
قيرطب ةينكصسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا
تل˘˘˘كصش ا˘˘˘م˘˘˘م ،را˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

Óيل لاوجتلل ارظح تصضرفو
ةرام˘لا ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ت ترا˘صصو
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘مو ة˘ب˘ل˘˘ط ن˘˘م
نطاوم ضضرعت امك ،رطخلا

ىلإا نيصضاملا ن˘ي˘مو˘ي˘لا ذ˘ن˘م
بÓكلا هذه لبق نم موجه
ايرورصض حبصصأا نيأا هتصشهنو
مايقلاو ةيدلبلا حلاصصم لخدت
ة˘˘˘لا˘˘˘صضلا بÓ˘˘˘كلا ةدا˘˘˘بإا˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اذهل تصسصسأا يتلا ةلدايصصلا
راردأا ةنيدم ضسيلو ضضرغلا
ةرهاظلا نم ي˘نا˘ع˘ت ا˘هد˘حو˘ل
،ىرخأا تايدلب يف ىتح لب

ةيصضاملا ةنصسلا تفرع ثيح
ءا˘صضق˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘طا˘˘صشن

اهنكل ةلاصضلا بÓكلا ىلع
را˘˘˘صشت˘˘˘نل تدا˘˘˘ع ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م
بلاطي امك ،ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا˘بو
ءايحألا تايعمجو نينطاوملا
Ó˘˘ي˘˘ل ي˘˘صشم˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت ى˘˘لإا

ةملظملا نكامألا يف ةصصاخ
لافطألا ضصخألابو ةيلاخلاو
هتصشهن لفط ةافو ةثداح نأل
نم بهذت مل ةلاصضلا بÓكلا
.راردأا ةنيدم ةنكاصس ةركاذ

مشساقلب يفيرششوب
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ÂاغتسسÃ ةيومنت عيراسشم ةدع ةمدÿا زيح عسضو
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.ءامشسأا ي’وم ،ةرازولا تاذب نواعتلاو لاشصت’ا ةريدم هتركذ امبشسح ،ةيمنتلل ةدحتملا

زيح عصضو مناغتصسم ةيلوب مت
ةيومنت عيراصشم ةدع ةمدخلا
نينطاق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
.ظحول امبصسح ،ةيرامكنلا

نوديعصس مناغتصسم يلاو ماقو
ةرا˘يز لÓ˘˘خ ع˘˘ي˘˘م˘˘صسلا د˘˘ب˘˘ع
عصضوب ةصشاعصشع ةرئادل ةيدقفت

ديوز˘ت عور˘صشم ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
ايلعلا ةينراقصشلا يتيرق ناكصس
ءاملاب (نكصسم052) ىلفصسلاو
ةيلام ةميق˘ب بر˘صشل˘ل ح˘لا˘صصلا
نويلم76ر6 ب ردقت ةيلامجإا
.جد
ةيئانلا ةقطنملا هذه تدافتصساو
ةيبرغلا ةرهظلا لابجب عقت يتلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإل ي˘عور˘صشم ن˘م
زاجنإاو ةيئادتبا ةصسردم ميمرتو
لخد مدقلا ةركل يراوج بعلم
.ارخؤوم ةمدخلا

ى˘ل˘ع لوؤو˘صسم˘لا تاذ فر˘صشأاو
ةيدلب د˘ير˘ب بت˘كم ح˘ت˘ف ةدا˘عإا
نم دا˘ف˘ت˘صسا يذ˘لا ة˘يرا˘م˘كن˘لا

ةعصساو ميمرتو ةئي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ديعاصسملا ةيرق تدافتصسا اميف
ط˘بر˘ل˘ل عور˘صشم ن˘˘م لا˘˘م˘˘صش
نع Óصضف يحصصلا فرصصلاب
ا˘ه˘ت˘صسرد˘م م˘ي˘مر˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
.ةيئادتبلا

ركذ لظلا قطانم ضصوصصخبو
يفحصص حيرصصت يف نوديعصس
م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘يلو ح˘لا˘صصم» نأا
ءا˘صصحإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف تعر˘˘صش
فلت˘خ˘م تا˘جا˘ي˘ت˘حل ة˘ع˘صساو
ةلوزع˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ضصاخ تايطعم كنب عصضوو
تارصشؤوملا نمصضتي ةيرق لكب
تاكبصشب ط˘بر˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
زا˘غ˘لاو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ضسرادملا ةيعصضوو ءابرهكلاو
تآا˘˘˘صشن˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
اذ˘˘ه ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسو  .«ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ةيمنتلا عقاول لماصشلا يصصقتلا
دصصر قطانملا هذهب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘يرور˘صضلا ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل
مل يتلا وأا ايلاح ةرفوتملا ءاوصس
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صست
هذهل اهصصي˘صصخ˘ت˘ل ة˘ي˘صضا˘م˘لا

فيصضي ةيلاجعتصسلا تايلمعلا
دهجلا اذه فاصضيصسو .يلاولا
ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اهريفوت متيصس يتلا وأا ةيعاطقلا

ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
راطإا يف وأا ةيدل˘ب˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

نماصضتلاو نام˘صضلا قود˘ن˘صص
امك ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب
.هيلإا راصشأا

ةدع مناغتصسم يلاو ذختا امك
يلاجعتصسا عباط تاذ تارارق
ةصشاعصشع ةيدلب ينطاوم ةدئافل

يلعف˘لا ل˘ي˘غ˘صشت˘لا˘ب ر˘مأا ثي˘ح
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ل˘˘˘كل
يت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

غلبم اهزيهجتو اهزاجنإا فلك
راظت˘نا ي˘فو .جد را˘ي˘ل˘م1ر2
نيصصصصختملا ءابطألا ن˘ي˘ي˘ع˘ت
ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ب
نود˘ي˘ع˘صس  ه˘جو (ر˘ير˘˘صس06)
تايلمعلا نا˘م˘صضب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ر˘م˘ت˘صسم ل˘˘كصشب ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا

مايقلل يرهصش جمانرب عصضوو
ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا˘˘ب
تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘طا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسلا˘˘˘ب
.ةيلولا نم ىرخأا تايفصشتصسم
ط˘غ˘صضلا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت فد˘˘ه˘˘بو
ى˘صضر˘م ن˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘عو
نأا د˘˘كأا يو˘˘˘ل˘˘˘كلا رو˘˘˘صصق˘˘˘لا

ضسرد˘ت˘˘صس ة˘˘ح˘˘صصلا ح˘˘لا˘˘صصم
ةيفصصتل ةحلصصم حتف ةيناكمإا
هذهب حانج ضصيصصخت دعب مدلا
تادامتعلا ريفوتو ةصسصسؤوملا
تاذ هجوو  .ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
عيرصستل تام˘ي˘ل˘ع˘ت لوؤو˘صسم˘لا

عورصشم ديصسجت لاغصشأا ةريتو
ةر˘˘˘صضخ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘بر
.يعيبطلا زاغلاب ةصشاعصشعو

تاءار˘˘˘جإلا تل˘˘˘م˘˘˘صشو
اهب رمأا يتلا ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسلا
ح˘˘ب˘˘صسم ح˘˘ت˘˘ف نود˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس
7 ذ˘ن˘م ق˘ل˘غ˘م˘لا ة˘صشا˘ع˘صشع
ةنياعمل ةنجل دافيإاو رهصشأا

نكصسم22 زاجنإا عورصشم
عمجملا ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصب
 .ةيفيارصشلا ةيرقب

ب.Úمأا

صسيردإا رمع جرب ةيدلبب
يحسصلا فرسصلا هايم برسست لكسشم

 ابيرق لحلل هقيرط يف يزيليإاب
يئاهن لكصشب ءاصضقلا بقتري

ها˘ي˘م بر˘صست ل˘˘كصشم ى˘˘ل˘˘ع
جرب ةيدلبب يحصصلا فرصصلا

نع ملك057) ضسيردإا رمع
عوبصسألا اذه لÓخ ،(يزيليا
،‘‘ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘صصقأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع‘‘

ضسي˘˘ئر ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا

.يميهارب دمحم
ن˘ع لوؤو˘صسم˘لا تاذ ف˘˘صشكو
هذ˘ه ة˘ل˘جا˘˘ع˘˘مو ل˘˘ح م˘˘ت ه˘˘نأا
ديدع ىوتصسم ىلع ةلكصشملا
يرجي اميف ةيدل˘ب˘لا˘ب ءا˘ي˘حألا
رصسك حÓصصإل اي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘لا

ةيصسيئرلا ةانقلا ىوتصسم ىلع
تاونق دادصسنا لكصشم لحو
يح ىوتصسم ىلع فيرصصتلا

رثكأا دعي يذلاو ،رياربف81
ل˘كصشم ن˘م ارر˘صضت ءا˘ي˘˘حألا
يحصصلا فرصصلا هايم برصست
بق˘تر˘يو .ة˘ل˘يو˘ط تاو˘˘ن˘˘صسل
ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلا لا˘˘غ˘˘صشأا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا

فيرصصتلا تاكبصش ةجلاعمو
ف˘صصت˘ن˘م لÓ˘خ ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب
ل˘ك د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،اذ˘˘ه
ءاصضقلل ناوعألاو تايناكمإلا

ل˘كصشب ل˘كصشم˘لا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
عيمج ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن
هد˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا
نإا˘ف ،ةرا˘صشإÓ˘˘ل .ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

فرصصلا هايم برصست لكصشم
زر˘˘˘بأا ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ناكصس قرؤوت يتلا لكاصشملا
ضسيردا ر˘˘م˘˘ع جر˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
يعاصسم مغر ةليوط تاونصسل
هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘صضو˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تاصساكع˘نلا تاذ ة˘ل˘كصشم˘لا
ةحصصو ةئي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘صس
بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘كو نا˘˘˘˘˘صسنإلا
ببصسب ،ةن˘يد˘م˘ل˘ل يرا˘صضح˘لا

فرصصلا هاي˘م ة˘كب˘صش ف˘ع˘صض
ا˘ق˘فو ،ا˘ه˘ئار˘˘ت˘˘هاو ي˘˘ح˘˘صصلا
 .ردصصملا ضسفنل

ج.دمحم

يلو˘م ةرو˘ت˘كد˘˘لا تح˘˘صضوأاو
عمج يرواصشت ءاقل ضشماه ىلع
نييداصصتقلا ءاكرصشلا فلتخم
ةحايصسلا عاطقل نييعامتجلاو
عوصضوم ثحبل يممأا ريبخ عم
نأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ه˘جو˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
ترا˘˘˘ت˘˘˘خا ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ةرازو»
ةيجذومن ة˘يلو لوأا˘ك ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةي˘حا˘ي˘صسلا ة˘ه˘جو˘ل˘ل ج˘يور˘ت˘ل˘ل
را˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘صسإلا
اهدادعإا يرجي يت˘لا ة˘حا˘ي˘صسل˘ل
متيصس يتلاو تاونصس ةدع ذنم
ىلع ليربأا رهصش لÓخ اهليعفت
.«ريدقت ىصصقأا

ىلإا ةلوؤوصسملا تاذ تراصشأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صسإلا هذ˘˘ه نأا
عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ا˘هداد˘عإا ير˘ج˘ي
ةدح˘ت˘م˘لا م˘مألا ة˘ئ˘ي˘ه ج˘ما˘نر˘ب
ةيملاعلا ةم˘ظ˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
قÓ˘ط˘نا ن˘م˘صضت˘ت ،ة˘حا˘ي˘˘صسل˘˘ل
نم ءاهتنلا دعب يلعفلا ذيفنتلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لاو ا˘هزا˘ج˘˘نإا
ثيح ةديلبلا ةيلو نم اقÓطنا
ةيصسيئرلا رواحملا قيبطت متيصس
ةيجيتارتصسإلا هذه يف ةددحملا
م˘ي˘ل˘صسلاو د˘ي˘ج˘˘لا ق˘˘يو˘˘صست˘˘ل˘˘ل
تاودأا قل˘خو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘جو˘ل
.يحايصسلا بذجلا

فيصضت ‐ رواحملا هذه لثمتتو
يذ˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ي˘˘ف ‐
قو˘˘صسلاو ه˘˘ق˘˘يو˘˘صست بجو˘˘ت˘˘˘ي
ذيفن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ه˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
يف ةظفاح˘م˘لا ع˘م ،ط˘ط˘خ˘م˘لا
ة˘˘حا˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع تقو˘˘لا ضسف˘˘ن
ةيلحملا ةئيبلا مرتحت ةمادتصسم
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘ي˘لا˘˘ق˘˘تو تادا˘˘عو
ي˘ف كلذو ،ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس قÓ˘˘خأاو
ةيلودلا رئازجلا تامازتلا راطإا
.ةمادتصسملا ةيمنتلل
نأا ة˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ضسف˘˘ن تد˘˘كأاو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘حا˘ي˘صسل˘ل ج˘يور˘ت˘لا

ةرو˘صص ن˘ي˘صسح˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسي
ة˘ه˘جو˘˘لا ق˘˘يو˘˘صستو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
امك .ملاعلا ربع اهل ةيحايصسلا
ةيحايصس ةعانصص قلخب حمصسي
هذ˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘صشم ة˘˘˘يو˘˘˘ق
تامازتلا نيب نم يه ةريخألا

ربتعأا يذلا ةيروهمجلا ضسيئر
تاعاط˘ق˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ة˘حا˘ي˘صسلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا

.ينطولا داصصتقÓل عفد ءاطعإل
دراو د˘ي˘فاد دا˘˘صشأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ي˘م˘مأا ر˘ي˘ب˘خ ،ضسن˘˘ي˘˘كرا˘˘ب
ةيمنت˘لاو ي˘حا˘ي˘صسلا ق˘يو˘صست˘لا
تارد˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا
رئازجلل ةيعيب˘ط˘لاو ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلوو ة˘ما˘ع ة˘ف˘صصب
اهربتعا» هنأا ريغ ،ةصصاخ ةفصصب

ةهجولل قيوصستل˘ل ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ
.«اهل ةيحايصسلا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘˘صشو
ةدع رفوت ةرورصض ىلع ددصصلا
نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح ،ىر˘˘خأا طور˘˘˘صش
طبرو حا˘ي˘صسل˘ل بذ˘ج ل˘ماو˘ع
جوتنم˘لاو نو˘بز˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع
.هل قيوصستلا يف بوغرملا

فيصضي ‐ طورصشلا هذه نيب نمو

ليهصستو راوزلا ىلع حاتفنلا ‐
ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا تار˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
ن˘ي˘ح˘ئا˘˘صسلا لو˘˘خد ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل
نمألا لكصشم ةيوصستو بناجألا
جيورتلا ىلإا ةفاصضإلاب يحايصسلا
،يل˘ح˘م˘لا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا خ˘ب˘ط˘م˘ل˘ل
ةعتمم برا˘ج˘ت ءا˘صضق نا˘م˘صضو
ة˘ل˘جار˘لا تلو˘ج˘لا˘ك ح˘˘ئا˘˘صسل˘˘ل
ةعيرصشلا تاعفترم يف مييختلاو
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصل˘˘ل قاو˘˘صسأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘تو
نم نكم˘ت˘لا فد˘ه˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ي˘ت˘لا ىر˘خألا ناد˘ل˘ب˘لا ة˘صسفا˘ن˘م
 .جوتنملا ضسفن ضضرعت
را˘ي˘ت˘خا ضسن˘˘ي˘˘كرا˘˘ب  ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأاو
ارارق» ةيجذومن ةيلوك ةديلبلا

تارد˘˘ق˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ،«ا˘˘˘ب˘˘˘ئا˘˘˘صص
،اهزيمت يتلا ةلئاهلا ةيعيبطلا
ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘ي» ‐لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك‐ ه˘˘نأا لإا
هذ˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘ل˘ل ر˘ث˘كأا ل˘م˘˘ع˘˘لا
نئابزلا ىدل ةيحايصسلا ةهجولا
فا˘˘صشت˘˘كل نو˘˘ع˘˘˘صسي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

.«ةديدج تاهجو
يذلا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ىر˘جو
ءا˘˘˘كر˘˘˘صشلا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع هر˘˘˘صضح
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘˘لاو
لوح ةصسارد ضضرع تاعاطقلا

ي˘حا˘ي˘صسلا جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ق˘˘يو˘˘صست
ةيفيك لوح تا˘صشرو م˘ي˘ظ˘ن˘تو
ة˘ه˘جو˘ك ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
.ةيلبقتصسم ةيحايصس
ءاقللا يف نوكراصشملا راز امك
ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا راد˘˘˘ب ا˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘م
ضشيعيدلوأا ةيدلب˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘صض
ا˘ه˘ب ر˘ه˘ت˘صشت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةيديلق˘ت ة˘صسب˘لأا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

املع ،ضساحنو دولجو تايولحو
ةرا˘يز˘ب ما˘ق د˘ق نا˘˘ك د˘˘فو˘˘لا نأا
.ةعيرصشلا تاعفترمل

ج.دمحم

ةيئان ىرق ربع
تاطحم4 لوخد
زيح عبارلا ليجلل

ناسسملتب ةمدخلا
تا˘˘ط˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘برا تل˘˘˘خد
تنرتنألاو تبا˘ث˘لا ف˘تا˘ه˘ل˘ل
ةمدخلا زيح ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘ل˘ل

ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن ىر˘˘ق ر˘˘ب˘˘ع
هب تدافأا امبصسح ،ناصسملت
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
«ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘صصتا»ـل
هذه نم تدافتصساو .ةيلولاب
«ةترا˘ب˘ك» ىر˘ق تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
«تو˘م˘جا˘ت»و رو˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
دلوأا»و (تولات ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب)
داو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «جا˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘صس
«ضشل˘˘ق˘˘م ةو˘˘خألا»و ر˘˘صضخألا
نايب بصسح ،حاتف نيع ةيدلبب
ى˘ع˘˘صستو .ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ل
لÓخ نم «رئازجلا تلاصصتا»
ى˘لإا تا˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
فتاهلا ةكبصش ريفوتو ريوطت
قفدتلا يذ تنرتنألاو ثباثلا

ةيئانلا قطانملا يف يلاعلا دج
تنا˘ك ي˘ت˘˘لا ىر˘˘ق˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ
لاجم يف ةلز˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
تاذ˘ل ادا˘ن˘˘ت˘˘صسا ،تلا˘˘صصتلا
لÓخ بق˘تر˘ي ا˘م˘ك .رد˘صصم˘لا
6 زا˘˘˘ج˘˘˘نإا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا

نم ددع ربع ةلثامم تاطحم
لصصيل ةيلولاب ةيئانلا ىرقلا
تا˘ط˘ح˘م˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘˘لا
ناصسملت ةيلوب عبارلا ليجلا
هذه ةياهن عم ةطحم99 ىلإا
.هيلإا ريصشأا امك ،ةنصسلا

م .ح

 جÓعلا تاعاقو ةيراوجلا ةحشصلا تاشسشسؤوم ىوتشسم ىلع
ةماعنلاب ةيئانلا قطانملاب ةيبط هبسشلاو ةيبطلا تابوانملا ميعدت ةيمهأا
ريديأا بابدم ةماعنلا يلاو دكأا

تابوانملا مي˘عد˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘صشلاو ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤو˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
جÓ˘˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘قو ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
قطان˘م˘لاو ىر˘ق˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ةر˘˘ئاد˘˘ل ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘لا

تاذ ه˘˘جوو  .ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صصي˘˘˘ف˘˘˘صص
ةيعصضو نيا˘ع يذ˘لا لوؤو˘صسم˘لا
ىو˘ت˘صسمو ي˘ح˘˘صصلا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ةمدق˘م˘لا ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا تا˘مد˘خ˘لا
و تغزوأا ىرق ربع ىصضرملل
و قا˘˘ق˘˘لوأاو ة˘˘لا˘˘تو ضسي˘˘˘نا˘˘˘صسن
ةر˘˘ئاد˘˘ب ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘صسا˘˘˘طر˘˘˘ف

ى˘لإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ف˘˘ي˘˘صصي˘˘ف˘˘صص
ةحصصلا عاط˘ق ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ةرور˘˘صضب ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
تادحولل ةرمت˘صسم˘لاو ة˘يرود˘لا
ماظن مارتحإاو ةيراوجلا ةيحصصلا
تاصسصسؤوملا هذه ربع ةموادملا

ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘مد˘خ˘لا م˘ي˘˘عد˘˘تو
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ىر˘˘ق˘˘لا˘˘ب

تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا
تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسإلا
ةدجاوتملا تامدخ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
.ىربكلا تايدلبلاب
ى˘ل˘ع ه˘صسف˘ن لوؤو˘˘صسم˘˘لا ح˘˘لأاو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
عارصسإل ةفي˘صصي˘ف˘صصل يد˘ل˘ب˘لا

3 ةئيهت ءاهنإاو لاغصشألا ةريتو
ا˘هد˘يوز˘ت و جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل تا˘˘عا˘˘ق
تحت عصضوت ةيفيظو تانكصسب
هبصش و يبطلا مقاطلا فرصصت
ر˘˘ه˘˘صش لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا

.لبقملا ناصضمر
ة˘ير˘ق نا˘كصس ي˘لاو˘لا نأا˘م˘˘طو

ىصصقأاب ةعقاولا ة˘ل˘فد˘لا ي˘صسا˘ح
ي˘ت˘لاو ة˘يلو˘˘لا بر˘˘غ بو˘˘ن˘˘ج
زيمت˘تو ة˘م˘صسن004 اهن˘ط˘ق˘ت
م˘ت˘ي˘صس ه˘نا يو˘عر˘لا ا˘ه˘ع˘با˘˘ط˘˘ب
يف لجاعلا بيرقلا يف عورصشلا
اهزيه˘ج˘ت و جÓ˘ع ة˘عا˘ق زا˘ج˘نإا

امم ةير˘ق˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةي˘ط˘غ˘ت˘لا ن˘ي˘صسح˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس

ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ةعباتلا ةيفيرلا تاعمجتلاربعو
ءا˘ن˘ع ل˘حر˘لا ود˘ب˘˘لا بي˘˘ن˘˘ج˘˘تو
ة˘ير˘صضح˘لا ند˘م˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا ءار˘ف˘˘صصلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ك
.تارتموليكلا تارصشعب
تا˘عا˘˘ق ضضع˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ج˘˘صسو
قطانملا هذه˘ب ة˘ع˘قاو˘لا جÓ˘ع˘لا
ضضيرمتلا يدعاصسم يف ضصقن
ةيودألا ضضعب ريفوت بايغ اذكو
ةرايصس ىلا ةجاحلاو تاحقللا و
هكرادت متيصس ام وهو فاعصسإÓل
ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘يلا نو˘˘صضغ ي˘˘ف
و ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م بصسح
ىلإا اصضيأا تراصشا يتلا ناكصسلا

قرفلا تاجرخ˘ل ج˘ما˘نر˘ب ع˘صضو
ةطراخو يرود لكصشب ةلقنتملا

قرفلا دجاوت في˘ث˘كت˘ل ة˘ي˘ح˘صص
ىل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

طاقن˘لا د˘ع˘بأاو ىر˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم
.ةيلولاب ةيئانلا

ج.دمحم
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.جد00,000.000.01 :اهلامسسأار
.00/61-5184401 ب71 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت
ةفاسضإ’اب ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت مت ،0202 يرفيف92 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
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 نÓعإÓل

تسسارنمت ةي’و
ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم
يلحملا طيسشنتلا ةحلسصم
جماربلاو تاقفسصلا بتكم

FM 73.412.091.011.4790 :مركسسا قيرط يرادإ’ا يحلا
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م:ةدقاعتم˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

تسسارنمت
هلحار˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘سشأا ة˘سسسسؤو˘م:هعم دقاعت˘م˘لا

ةلب يدوج

10 مقر راذعإا
ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م زا˘ج˘نا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا :راذ˘عإ’ا عو˘سضو˘م
JPMB تسسارنمتب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
تاكبسشلاو ةيجراخلا ةئيهتلا ،روسسلا طئاح :20 مقر ةسصحلا
.DRV ةفلتخملا
ةلماعلا ديلا صصقن ،زاجن’ا ططخمل مكمارتحا مدعل ارظن
:مقر ةقفسصلا بسسح ةيدقاعتلا مكتامازتلاب مكئافيإا مدعو
زاجناب ةقلعتملا ،9102 /60 /02 :يف ةخرؤوملا9102 /30
.JPMB تسسارنمتب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا رقم
ةسشرولا ديوزت لجا نم كلذو ،10 مقر راذعإ’ا مكل هجوي
يف لسصاح˘لا ر˘خأا˘ت˘لا كراد˘تو ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب
نÓعإ’ا اذه رودسص خيرات نم مايأا80 هاسصقأا لجا يف زاجن’ا

،دئارجلا يف
ةينوناقلا تاءارجإ’ا مكدسض ذختت مكلاثتما مدع ةلاح يفو
.نأاسشلا اذه يف اهب لومعملا



فرعتلل هحÓسس فسشكي رياكسسلوسس
يبوروألا هسسفانم ىلع

يلوأا دتيانوي رتصسصشام بردم فصشك
مجن ةدعاصسم نع ،رياكصسلوصس رانوج
هئÓمزل ،زيدنانرف ونورب ديدجلا قيرفلا
.بع˘ل˘م˘لا ضضرأا ى˘ل˘ع ه˘ئادأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
نم مداق˘لا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘لود˘لا مد˘ق˘يو
ذ˘ن˘م از˘ي˘م˘م ءادأا ،ة˘نو˘ب˘صشل غ˘ن˘ترو˘ب˘˘صس
وهو ،دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا
ىلإا دوعصصل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘ف ل˘مأا˘ي
ي˘ف ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصن˘˘م
تع˘قوأاو .ي˘بوروألا يرود˘لا ة˘ق˘با˘˘صسم
ةقباصسملاب يئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا ة˘عر˘ق
،ةيم˘هألا ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘بوروألا

كصسل ةهجاوم يف دتيانوي رتصسصشنام
ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘لا ،يوا˘˘صسم˘˘ن˘˘˘لا ضست˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل
رود ي˘ف ه˘كا˘˘ب˘˘صش ز˘˘ه نأا ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف˘˘ل
هقيرف عم م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نع «نصص اذ» ةفيحصص تلقنو .قباصسلا
ا˘م˘صسا ضسي˘ل ه˘نإا» :ه˘لو˘˘ق ر˘˘يا˘˘كصسلو˘˘صس
،ي˘لإا ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ن˘كل ،د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘فو˘لأا˘˘م
كانهو Óيلق ةيوا˘صسم˘ن˘لا ةر˘كلا تع˘با˘ت
نيذلا نييجيورنلا نيبعÓلا نم ديدعلا
اوبلغت دقل» :فا˘صضأاو .«كا˘ن˘ه نو˘ب˘ع˘ل˘ي

رود يف مصسوملا اذه غروبنزور ىلع
،غ˘ن˘ترو˘ب˘صس كلذ˘كو ،تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ىلع اوبلغت دقل ،مهمامأا ونورب كراصشو
،ابوروأا يف همامأا انبعل يذلا رامكلأا
اذه نع ديزملا ةفرعم ةصصرفب ىظحنصس
هنكمي ونور˘ب نأا د˘ق˘ت˘عأا ن˘كل ،ق˘ير˘ف˘لا
.«ا˘ن˘ق˘ير˘ف ما˘مأا ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا

،ضست˘ن˘ي˘ل كصسل بيرد˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشيو
ير˘ي˘لا˘ف ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا
ي˘ف را˘م˘كلأا ى˘ل˘ع بل˘غ˘تو ،ل˘ي˘عا˘م˘صسإا
باهذلا يتجيتن ةعومجمب يناثلا رودلا
.(1‐3) بايإلا

كيكسشتلا سضفري سسافان
سسيراب عافد يف

ى˘مر˘م ضسرا˘ح ضسا˘˘فا˘˘ن رو˘˘ل˘˘ي˘˘ك دا˘˘صشأا
زوفلا دعب هئÓمزب نامريج ناصس ضسيراب

يف ،ضسمأا لوأا ءاصسم (0‐4) نوجيد ىلع
ضسافان لاقو .يصسنرفلا يرودلا ةلوطب
لاناك» ةكبصش اهتزربأا تاحيرصصت يف
ى˘ل˘ح˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘ي نا˘˘ك» :«ر˘˘ترو˘˘با˘˘صس
اصصوصصخ لوألا طوصشلا يف ربصصلاب
يف نيبعل5 ىلع ضسفانملا دامتعا عم
بعصصأا ةمهملا تناك اذل ،عافدلا طخ
ضسراح˘لا فا˘صضأاو .«ضصر˘ف˘لا ق˘ل˘خ ي˘ف
م˘هألا ءي˘صشلا ى˘ق˘ب˘ي» ي˘كيرا˘ت˘صسو˘كلا
ن˘م ن˘كل ،فاد˘هألا ن˘م د˘يز˘م˘لا زار˘˘حإا
.«ةفيظن كاب˘صشب جور˘خ˘لا ا˘صضيأا م˘ه˘م˘لا

فو˘˘ف˘˘صص ل˘˘خاد ءاو˘˘جألا» در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
نع امئاد عفادأاصسو ،ةياغلل ةديج قيرفلا

،ا˘م˘ئاد ي˘ن˘ع نو˘ع˘فاد˘ي م˘ه˘ف ،ي˘˘ئÓ˘˘مز
ل˘˘˘خاد ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك اد˘˘˘ه˘˘˘ج نو˘˘˘˘لذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو
هذ˘ه˘ب ضسا˘فا˘ن رو˘ل˘˘ي˘˘ك درو.«بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
قيرفلا يف كيكصشتلا ىلع تاحيرصصتلا
لداعتلا دعب ةيعافدلا هتوقو يصسيرابلا

3‐4 ةبوعصصب زوفلاو نايمأا عم4‐4
˘ما˘مأا ةرا˘صسخ˘لا ا˘م˘ه˘ن˘ي˘بو ودرو˘˘ب ما˘˘مأا
يرود ي˘˘ف2‐1 دنوم˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب
.ابوروأا لاطبأا

1862ددعلا ^1441 بجر7ـل قفاوملا0202 سسرام2نينثإلاةصضايرلا

احورطم دعي مل روهمج نود بعللا رايخ فذح نم اءاتسسم ادب

ورويلاو يلاطيإلا يرودلا ىلع رطخ تايرابملا ليجأات :اتورام

11

يدانل يصضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ج˘صس
لكب هصضارتعا ،اتورام يبيب رتنإا
يرودلا ةطبار رارق ىلع ،ةدصش
ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
اًررقم ناك يتلا ،ريبكلا يبريدلا
.ضسوتنفوج دصض ضسمأا ءاصسم اهل
نع ضسيمخلا ءاصسم نÓعإلا متو
ةلوجلا ن˘م تا˘يرا˘ب˘م5 لي˘جأا˘ت
مهيف امب ،مدقلا ةرك ةنجل62ـلا

نأا لبق ،رتنإاو ضسوتنفوج ةارابم
ليجأات ن˘ل˘ع˘تو ة˘ط˘بار˘لا ع˘جار˘ت˘ت
لاقو .يام31 مويل تايرابملا
ي˘ف ق˘با˘صسلا زرا˘ب˘˘لا لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ات˘يزا˘غ» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
له» :ةيلاط˘يإلا «ترو˘ب˘صس و˘ل˘يد
؟رارقلا اذه ءارو ضسوتنفوج ناك
اًمتهم تصسل انأا .. اًقداصص نوكأل
دوأا ا˘˘˘م .كلذ˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘كصشب
عم لماعتلا مت هنأا هيلإا ةراصشإلا
ناك ،ئيصس لكصشب هتمرب عصضولا
ل˘˘كصشب ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي
ةطبار˘لا ترر˘ق» :ع˘با˘تو.«عر˘صسأا
ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘قإا ضسي˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي

˘˘مو˘˘يو ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م باو˘˘بأا ف˘˘ل˘˘خ

ةصضا˘ير˘لا ر˘يزو د˘ق˘ت˘نا ة˘ع˘م˘ج˘لا
يفو ،كلذ اروفادابصس وزنصشتنيف
ضسي˘˘ئر بكترا ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘˘لا كل˘˘˘ت
،أاطخلا ونيب لاد ولواب ةطبارلا
يأا ةراصشتصسا نود هرارق ذاختاب
.«ضصخصش
هيلع يغبني ناك ام» «فاصضأاو
د˘ق˘ع˘ل ةو˘عد˘ب ما˘ي˘ق˘لا و˘ه ه˘ل˘ع˘˘ف
ام ةصشقانمل يداع ريغ عامتجا
ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ع بج˘˘˘ي
هتبلط ام نيب ةكرتصشم ةيصضرأا
،ةمو˘كح˘لا تار˘صشؤو˘مو ة˘ط˘بار˘لا

اًراع˘صشإا ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ،كلذ ن˘م ًلد˘بو
رار˘ق˘ل ه˘صضفر د˘كأاو .«رار˘˘ق˘˘لا˘˘ب

ر˘ي˘غ ة˘طا˘صسب˘ب اذ˘ه» :ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘لا
رتنإا بلط ببصسلا اذهلو ،لوبقم
ةيدنأل اًيئانثت˘صسا ا˘ًعا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع
ام ةصشقانمل ،02ـلا آا يريصسلا
ا˘م نأل ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ي˘ف هد˘˘ير˘˘ن

لصصاف لمكأاو .«ي˘ن˘ق˘ل˘ق˘ي ثد˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ل˘˘˘ق ا˘˘˘نأا» :ضضار˘˘˘ت˘˘˘علا

˘مو˘ي و˘لوو˘صسا˘صس د˘صض ا˘ن˘تارا˘ب˘م
ا˘ي ل˘ع˘ف˘ن˘صس اذا˘م .مدا˘ق˘˘لا د˘˘حألا
ف˘ل˘خ بع˘ل˘لا ا˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي ل ؟ىر˘˘ت
نم نوكيصس امك ،ةقلغم باوبأا
عو˘ب˘صسأا د˘ع˘ب كلذ ل˘ع˘ف ثب˘˘ع˘˘لا

بصسانم ر˘ي˘غ هر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘م د˘حاو
بعللا نإا .ةيبطلا ئراوطلا ءانثأا

اًرا˘ي˘خ د˘ع˘ي م˘ل ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج نود˘˘ب
.«ةلواطلا ىلع اًحورطم
و˘ه أا˘ط˘خ أاو˘صسأا نا˘˘ك» :ح˘˘صضوأاو
،ايرودبماصس عم انتارابم ليجأات

اهتماقإا لصضفألا نم ناك ثيح
اذه حيحصص ،ةقلغم باوبأا فلخ
ل ن˘كل ،د˘حأا ه˘ب˘ح˘ي ل ف˘قو˘م˘لا

«تلاحلا هذه لثم يف هنم رفم
اذإا» :لاق ،ثدحي ام بقاوع نعو
،تايرابملا نم ديزملا ليجأات مت
مدعب فزاجن˘صس ل˘ع˘ف˘لا˘ب ن˘ح˘ن˘ف
يرود˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا
ه˘˘يو˘˘صشت م˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ل ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا در˘ج˘م ،ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
ى˘˘ت˘˘حو فا˘˘ق˘˘يإلاو تا˘˘˘با˘˘˘صصإلا
رمألا نوكي ل ،يصسفنلا بناجلا
كم˘صصخ ه˘جاو˘ت ا˘مد˘ن˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن
ينامث وأا تصس نع ةطقن قرافب
.«ءيصش لك وه عفادلا .طاقن
يصسفن لأاصسأل ربجم انأا» :متخو
ضسوتنفوج خيرات ديدحت مت اذامل
ام ؟ايرودبماصسو رتنإا لبق رتنإاو
اذهل تمدختصسا يذلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
نأا م˘ه˘ف˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي اذ˘˘ه .رار˘˘ق˘˘لا
ةطوغصضم نو˘كت˘صس تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ن˘م نو˘كي˘صس ،ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
يرودلا قرف ددع ضصيلقت ديجلا
،02 ن˘˘م ًلد˘˘˘ب81ـل يلا˘ط˘يإلا
يف ئراوطلل تقو كانه نوكيصس
نآلا ا˘˘مأا ،عو˘˘ب˘˘صسألا ف˘˘صصت˘˘ن˘˘م
.«هنم جرخم ل عصضو يف نحنف
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دنومترود ةعقوم لبق هئÓمزل اريذحت هجوي سسوينيكرام
ضسيراب عفادم ضسو˘ي˘ن˘ي˘كرا˘م ه˘جو
ر˘يذ˘˘ح˘˘ت ة˘˘لا˘˘صسر نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس
‐4 نوجيد ىلع زوفلا دعب هئÓمزل
ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ف ضسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم،0
لا˘˘˘˘قو .ي˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘لا

ه˘يدا˘ن ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ضسو˘ي˘ن˘ي˘˘كرا˘˘م
،ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م ا˘ن˘مد˘ق» ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
با˘صصعأا˘ب لوألا فد˘ه˘لا ا˘ن˘ل˘ج˘˘صس
ي˘ف ة˘ب˘غر ا˘ن˘يد˘ل تنا˘˘كو ،ة˘˘ئدا˘˘ه
دقل ،ةعرصسب يناثلا فدهلا زارحإا

ى˘مر˘م ى˘ل˘ع ضصر˘ف ةد˘ع ا˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خ
نكلو ،اهلغتصسن مل نكل ،ضسفانملا
.«ازيمم ناك ىوتصسملا ماع لكصشب
ي˘ف» ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا فا˘صضأاو
ن˘م˘م م˘هأا زو˘ف˘لا ى˘ق˘ب˘ي ،ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا
اصضيأا انظفاح امك ،فادهألا لجصس

ةوطخ اهنإا ،ان˘كا˘ب˘صش ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع
د˘ق˘ل» را˘صشأاو.«ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ل˘ل ةد˘ي˘ج
ط˘˘˘صسو بعÓ˘˘˘ك ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا تأاد˘˘˘ب
د˘ع˘ب عا˘فد˘لا بل˘ق ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘ه˘˘نأاو
تقولا ،ضسيديراب وردنايل ةكراصشم

ضضع˘˘˘ب ءار˘˘˘جإل ا˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘ك
مامأا ةلبقملا ةارا˘ب˘م˘لاو ،برا˘ج˘ت˘لا
ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ي˘ف نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘˘لوأا
فوقول˘ل ة˘صصر˘ف نو˘كت˘صس ضسأا˘كلا

رذ˘˘˘حو.«ا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةو˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هتاحيرصصت ماتخ يف ضسوينيكرام
مهزيكر˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك نأا م˘غر»
د˘˘صض ضسرا˘˘˘م11 ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
لأا بج˘ي ،د˘نو˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب
.«اهقبصست يتلا تايرا˘ب˘م˘لا ى˘صسن˘ن
افي˘صض ي˘صسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ح˘يو
مث ضسأاكلا يف نويل كيبملوأا ىلع
ل˘ب˘ق يرود˘لا ي˘ف جرو˘ب˘صسار˘˘ت˘˘صس
ابا˘هذ ه˘ترا˘صسخ ضضيو˘ع˘ت˘ل ه˘ي˘ع˘صس
يف2‐1 ةجيتن˘ب د˘نو˘م˘ترود ما˘مأا
.ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود

ايرام يد ةباسصإا ةعيبط فسشكي ليخوت
ضسيراب بردم ليخوت ضساموت ددح
ةوق ىدم يصسنرفلا نامريج ناصس
ي˘ت˘لا ا˘يرا˘م يد ل˘˘ي˘˘خ˘˘نآا ة˘˘با˘˘صصإا
،نوجيد ةارابم لÓخ اهل ضضرعت
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم
ةكبصش ربع ليخوت لاق .يصسنرفلا
ةباصصإا» ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «ضسل˘ب لا˘نا˘ك»
رعصش دقل ،ةريطخ ودبت ل ايرام يد
هعم تصشقان˘ت د˘ق˘ل ،ة˘ط˘ي˘صسب ملآا˘ب
ةيوق ملآاب هروعصش مدعب ينغلبأاو
ن˘˘م نا˘˘كو ،ط˘˘ي˘˘صسب جا˘˘عز˘˘نا ل˘˘ب
د˘˘كأاو.«ه˘˘ب ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘ن لأا ل˘˘˘صضفألا
ن˘ل ة˘با˘صصإلا» ي˘نا˘م˘لألا برد˘م˘لا
يف ةكراصشم˘لا ن˘ع ل˘ي˘خ˘نآا قو˘ع˘ت
نو˘كي˘صس ل˘ب ،د˘نو˘م˘˘ترود ةارا˘˘ب˘˘م
دعب نويل كيبملوأا ةهجاومل ازهاج
لدبتصساو .«اصسنرف ضسأاك يف مايأا
ةقيقد71 رور˘م د˘ع˘˘ب ا˘˘يرا˘˘م يد
زوفب ىهتنا يذلا ءاقللا نم طقف
لا˘ق ه˘˘ن˘˘عو ،(0‐4) ي˘˘˘ج ضسإا ي˘˘˘˘ب
ه˘ب˘صش ة˘ل˘ي˘ل تنا˘ك د˘ق˘˘ل» ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت
˘ما˘مأا ة˘صصر˘ف كر˘ت˘˘ن م˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م
ظح ءوصس انفداصص هنأا مغر ،نوجيد

يقيرف نكلو ،لوألا فدهلا لبق
د˘ق˘ل ،م˘هألا و˘ه اذ˘هو ،ا˘ظ˘ق˘˘ي نا˘˘ك
انلذبو ،ديج ل˘كصشب ا˘يو˘صس ا˘ن˘ع˘فاد
 .«اريبك ادهج
ببصسب لجصسي مل ينافاك» لصصاوو
ي˘ف ا˘كي˘كصشت ضسي˘لو ظ˘ح˘لا ءو˘صس
تحنمو ،هموي يف نكي مل ،هتاردق
ح˘ج˘نو ،يدرا˘كيإا وروا˘م˘ل ة˘صصر˘ف
اهنإا ،ةصسمل لوأا نم ليجصستلا يف
ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب ا˘˘مأا ،ه˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج ةو˘˘ط˘˘خ

هنأل ،لجصسي مل هنأا مهي ل ينافاكل
لÓغتصسا ىلع رداق هنأا اديج ملعي
هتاحيرصصت ليخوت متتخا .«ضصرفلا

ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع
ن˘كم˘ي ل» ار˘ي˘صشم ،ضسو˘ي˘ن˘ي˘كرا˘م
طخ يف هب عفدأاصس يننأا ديكأاتلا
مامأا ةدوعلا ةارابم لÓخ طصسولا
ه˘نأا م˘غر ،د˘نو˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب
طصسو˘لا بعل ما˘ه˘م ءادأا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي
.«عافدلا بلقو

ابغوب سصرف نع فسشكلا
رتسسسشنام يبرادب قاحلل

مجن نأا ىلإا ، ةيفحصص ريراقت تراصشأا
هيدل ،ابغوب لوب دتيانوي رتصسصشنام
ءا˘ق˘ل ضضو˘خ ي˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘قاو ة˘˘صصر˘˘ف
،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ما˘مأا ي˘˘بر˘˘يد˘˘لا
ايلاح ابغوب يناعيو .لبقملا عوبصسألا

بعÓ˘م˘لا ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ة˘با˘˘صصإا ن˘˘م
ضضا˘خ ثي˘ح ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه لو˘ط˘˘م
ربمتبصس ذنم طقف نيتارابم بعÓلا
دتيانوي رتصسصشنا˘م ود˘ب˘يو.ي˘صضا˘م˘لا
تامدخ نع ءانغتصسÓل هقيرط يف

ط˘صسو ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ط˘˘صسو بعل
ضسو˘ت˘ن˘فو˘جو د˘يرد˘م لا˘ير ما˘م˘ت˘ها
يزيلجنإلا يدانلا نأاب املع ،هتامدخب
051 نم لقأاب هنع يلختلا ضضفريصس
تركذو .ين˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
نأا ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
يف ابجوب ة˘كرا˘صشم ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘ب˘صسن
مو˘ي ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ما˘مأا ءا˘ق˘ل˘لا
غ˘ل˘ب˘ت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م ن˘م ن˘ما˘ث˘˘لا

ةصصرف نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو.05%
مهملا ءاقللاب ةكراصشملا يف بعÓلا
،يلاتلا عو˘ب˘صسألا ي˘ف ما˘ه˘ن˘تو˘ت ما˘مأا
رانوج يلوأا لمأايو .ةيعقاو رثكأا ودبت
ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م برد˘˘م ،ر˘˘يا˘˘كصسلو˘˘صس
يصسنرفلا هم˘ج˘ن نو˘كي نأا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي

ةارابم يف ،ماهنتوت مامأا بعلل اقئل
ىلع ةصسفانملا ملاعم ددحتصس ةمهم
يرود ةقباصسم ىلإا ةلهؤوملا زكارملا
«بي˘كي˘ل» تر˘كذو .ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
يصسنرفلا بختنملا بردم نأا ،اصضيأا
ابغوب يعدتصسي نل ،بماصشيد هييديد
ةلي˘كصشت ى˘لإا ،ه˘ئا˘ف˘صش بار˘ت˘قا م˘غر
ادنلنفو ايناركوأا هجاوت يتلا قيرفلا
.رهصشلا رخاوأا
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برد˘˘م بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘˘ي نا˘˘˘ك
ن˘ع نو˘كي ا˘م د˘ع˘بأا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ةميزه لوأا نم قلقلاب روعصشلا
يزيلجنإلا يرودلا يف هقيرفل
مصسوملا اذه مدقلا ةركل زاتمملا
،ضسمأا لوأا ءاصسم دروفتاو مامأا

ةراصسخلا نأا ي˘نا˘م˘لألا د˘ق˘ت˘ع˘يو
قلطت دق0 ‐3 ةجيتنب ةئجافملا
زارحإل يعاصسلا هقير˘ف˘ل نا˘ن˘ع˘لا
قيرف مدقو .باقلألا نم ةيثÓث

،يرودلل رظتنملا لطبلا ،بولك
قوفتو مصسوملا اذه هل ءادأا أاوصسأا

أادب يذلا درو˘ف˘تاو ا˘ما˘م˘ت ه˘ي˘ل˘ع
لبق ز˘كر˘م˘لا ي˘ف و˘هو ةارا˘ب˘م˘لا
نع ةط˘ق˘ن55 قرا˘ف˘ب ر˘ي˘˘خألا

.ةرادصصلا ي˘ف د˘ي˘ع˘ب˘لا ه˘صسفا˘ن˘م
نأا˘ب بو˘ل˘ك ر˘قأا ن˘ي˘ح ي˘ف ن˘˘كل
ن˘م ة˘ي˘لا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةر˘˘ي˘˘صسم
ي˘ف ةارا˘ب˘˘م44 ي˘˘ف م˘˘ئاز˘˘ه˘˘لا
وأا Óجآا يهتنتصس تناك يرودلا

ينا˘م˘لألا برد˘م˘لا د˘كأا ،Ó˘جا˘ع
ر˘ع˘صشي ل ه˘نأا ا˘م˘ئاد ل˘ئا˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةدراطم ةيا˘ه˘ن ن˘م ل˘مأا ة˘ب˘ي˘خ˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا ضضع˘˘˘ب
بو˘˘ل˘˘ك غ˘˘˘ل˘˘˘بأاو .ة˘˘˘يزا˘˘˘ج˘˘˘عإلا
ر˘˘مأÓ˘˘ل ر˘˘ظ˘˘نأا» ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صصلا
ةظحللا هذه ذنم اننأل ةيباجيإاب
.ىرخأا ةرم ةيرحب بعللا اننكمي

وأا عا˘فد˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ل
،يصسا˘ي˘ق م˘قر ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘لوا˘ح˘م
زو˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘م ط˘ق˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘م اذ˘هو ادد˘ج˘م تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب

امع لاؤوصس ىلع ادرو.«ثدحيصس
رو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صش يأا كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘˘ك اذإا
ي˘ف ل» بو˘ل˘ك لا˘ق ،طا˘ب˘حإلا˘˘ب
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ل ي˘˘ن˘˘نأل ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ةيصسايق ماقرأا مي˘ط˘ح˘ت ا˘ن˘ع˘صسو˘ب
،كلذ ي˘ف بغر˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا در˘˘ج˘˘م˘˘ل
اذإا ة˘ي˘صسا˘ي˘ق˘˘لا ما˘˘قرألا م˘˘ط˘˘ح˘˘ن
%001 ةبصسنب زيكرتلا˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘ح˘ت
كلذ لجأا نمو .ةوطخ لك يف
:دازو.«ةديج ةروصصب ءادألا انيلع
اذ˘ه˘˘لو اد˘˘ي˘˘ج اودأا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا»
نكل ،تايرابملاب زوفن ببصسلا
نيديج نكن مل ةليللا كلت يف
ح˘ب˘صصأا» :فا˘صضأاو.«ي˘ف˘كي ا˘˘م˘˘ب
ا˘مد˘ن˘ع ،خ˘يرا˘ت˘˘لا ن˘˘م نآلا كلذ

ماع005 دعب ثدح امل نورظني
نأا داك لو˘بر˘ف˘ي˘ل نإا نو˘لو˘ق˘ي˘صس
كلذ رييغت ان˘ن˘كم˘ي ل .ا˘ه˘ل˘ع˘ف˘ي
انك ،امئاد احصضاو رمألا ناكو
.«Óجاع وأا Óجآا ةارابم رصسخنصس

قاهرإ’ا
نأا لوح ددرتي ام بولك ضضفرو
يذلا ه˘ق˘ير˘ف˘ب ل˘ح ا˘م˘بر قا˘هرإلا

رصشع ةتصسلا رود باهذ يف رصسخ
وكيتلتأا مامأا ابوروأا لاطبأا يرودل
هتلاح لصضفأا يف نكي ملو ديردم
˘ما˘ه تصسو ى˘ل˘ع هرا˘صصت˘نا لÓ˘خ
:يناملألا بردملا لاقو .دتيانوي
ضسيل .قاهرإلاب هل ةقÓع ل رمألا»

ل ن˘كل كلذ حر˘˘صش ل˘˘ه˘˘صسلا ن˘˘م
مهأا وه ثدح ام نوكي نأا يغبني
ناكو.«مدقلا ةرك ملاع يف ءيصش
امب ةداصشإلا ىلع اصصيرح بولك
ماهلإلا دمتصسا يذلا هصسفانم همدق
امدعب راصس Óيعامصسإا قلأاتملا نم
يناثلا طوصشلا يف نيفده لجصس
ثلاثلا فدهلا ةعانصصل ةفاصضإلاب
مهأا» لاقو .ي˘ن˘ي˘يد يور˘ت د˘ئا˘ق˘ل˘ل
ه˘نإا ،درو˘ف˘تاو ة˘ئ˘ن˘˘ه˘˘ت و˘˘ه ءي˘˘صش
نو˘˘كت نأا بج˘˘ي .كلذ ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘صسي
بعلن مل .لكصشلا اذهب نيوانعلا
اهب بعلن نأا بجي يتلا ةقيرطلاب
نا˘ك يذ˘لا ءادألا ضسفا˘ن˘م˘لا مد˘˘قو
هذه» :ل˘صصاوو.«ط˘ب˘صضلا˘ب هد˘ير˘ي
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل ر˘مألا .مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ه
نم ا˘ه˘ب تز˘ف ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب
اهنإا ،اهب زوفتصس يتلاب لو ،لبق
.ظحلا ءوصسل ةهجاوملا هذه طقف
ناك دروفتاو نأاب فارتعلا انيلع
نو˘˘كت˘˘صسو.«ل˘˘صضفألا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

جراخ ةيلا˘ت˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م
رودلا يف يصسليصشت دصض هبعلم
يزيلجنإلا داحتلا ضسأاكل ضسماخلا
هيعصس رارمت˘صسا ع˘م ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي
يرود با˘ق˘لأا ة˘ي˘ثÓ˘ث ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا يرود˘˘˘لاو لا˘˘˘ط˘˘˘بألا

هلعف ام» بولك لاقو .ضسأاكلاو
،يئانثتصسا نآلا ىتح نوبعÓلا
.د˘ع˘ب ه˘ت˘ن˘ي م˘ل م˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
.نآلا ي˘˘ن˘˘م˘˘ه˘˘ي ا˘˘م ط˘˘ق˘˘ف اذ˘˘ه
د˘ه˘ع˘تأا ا˘نأاو ادد˘ج˘م ضضه˘ن˘ن˘˘صس
ىرن˘صسو ،%001 ةب˘صسن˘ب كلذ˘ب
.«كلذ اندوقي نيأا ىلإا

همجن لسسري يسسليسشت
جÓعلل ةنولسشرب ىلإا

اذ˘ه ه˘مو˘ج˘ن م˘هأا د˘حأا ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت ل˘˘صسرأا
يصصاصصتخا ةعجارمل ،اينابصسا ىلإا مصسوملا

.هلحاك يف هتباصصإا ةلكصشم لح لجأا نم
اهعقوم ربع «نصص اذ» ةفيحصص تركذو
م˘جا˘ه˘˘م نأا ،تب˘˘صسلا ءا˘˘صسم ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
امئاد Óح د˘ير˘ي ،ما˘هار˘بأا ي˘ما˘ت ي˘صسل˘ي˘صشت
تءا˘ج ي˘ت˘لاو ن˘م˘يألا ه˘ل˘حا˘˘ك ل˘˘كا˘˘صشم˘˘ل
لÓخ ي˘ب˘نا˘ج نÓ˘عإا˘ب ه˘ماد˘ط˘صصا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘˘ف لا˘˘ن˘˘صسرآا ةارا˘˘ب˘˘م
،اماع22 رمعلا نم غلابلا ماهاربأا ضضاخو
انيعتصسم نيحلا كلذ ذنم تايرابملا ضضعب
هتدواع ةلكصشملا نأا امك ،ملألا تانكصسمب
ةر˘ي˘خألا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف Ó˘يد˘ب لز˘ن نأا د˘ع˘ب
.خنويم نرياب مامأا ابوروأا لاطبأا يرودب
يصسليصشت يف يبطلا زاهجلا نكمتي ملو
لحاك يف ةدوجوملا ةلكصشملا ديدحت نم
ناث يأار نع بعÓلا ثحبي نآلاو ،ماهاربأا
نع «نصص اذ» تلقنو .ةنولصشرب ةنيدم يف
:ه˘لو˘ق درا˘ب˘مل كنار˘ف ي˘صسل˘ي˘˘صشت برد˘˘م
ى˘˘لإا بهذ ،دÓ˘˘ب˘˘لا جرا˘˘˘خ ر˘˘˘فا˘˘˘صس د˘˘˘ق˘˘˘ل»
نوكت لأا لمآا ،هلحاك ةنياعمل ةنولصشرب
هتاذ تقولا يف نكل ،ىدملا ةليوط ةباصصإا

ةارابمل ازهاج ناك اذإا ام لوقلا عيطتصسأا ل
بيغي نأا عقوتملا نمو .«دحألا وأا ءاثÓثلا
مامأا ةلبقملا يصسليصشت ةارابم نع ماهاربأا
ءاصسم ارتل˘ج˘نإا ضسأا˘ك ة˘ق˘با˘صسم˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل
.ءاثÓثلا

نوكي نأا ديرأا ل :درابمل
رسسيألا Òهظلا انفاده

نع ،يصسليصشت بردم ،درابمل كنارف برعأا
،هوبعل اهردهي يت˘لا ضصر˘ف˘لا ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا

مامأا تبصسلا مويلا راصصتنلا يف مهطيرفتو
لداعتلاب تهتنا يتلا ةارابملا يف ،ثومنروب
يرود˘لا ن˘م82ـلا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘˘صض ،(2‐2)
لÓخ ،درا˘ب˘مل لا˘قو .زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
يب يب» ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيهل تاحيرصصت
انقلخ ،راصصتنلا انيلع بجوتي ناك» :«يصس
ةئيصس قئاقد01ـب انررم ،ضصرفلا نم ديدعلا
ديعصس انأا ..ينبج˘ع˘ي ل اذ˘هو ،ا˘ه˘ي˘ف او˘ل˘ج˘صس
،لداعتلا كاردإل اهانرهظأا يتلا ةيصصخصشلاب
:فا˘صضأاو.«زو˘ف˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي نا˘ك ن˘كل
انكاب˘صش تل˘ب˘ق˘ت˘صسا ،(خ˘ي˘نو˘ي˘م) نر˘يا˘ب ما˘مأا»
هذه يلاتلابو ،ةريصصق ةينمز ةرتف يف نيفده
؟زيكرتلا ةلق ببصسب له ،ىلوألا ةرملا تصسيل
ةلكصشم نع ثدحتت ريهامجلا» :عباتو.«امبر
،در نود فدهب مدقتت امدنع نكل ،عافدلا يف
نوكت ام˘بر˘ف ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف م˘صصخ˘لا كر˘ت˘تو
..ءاقللا ري˘ي˘غ˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ةد˘حاو ة˘ت˘با˘ث ة˘ل˘كر
،فادهألا نم ديزملا ليجصست انيلع بجوتي
كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو
يف لتاقن نأا ان˘ع˘قو˘ت» :ل˘صصاوو.«ة˘ل˘كصشم˘لا
ةهجاوم اني˘ل˘ع او˘صضر˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘بو ،ةارا˘ب˘م˘لا

ناك ،زوفلا انيلع بجوتي ناك نكل ،ةبعصص
ريثكلا انقلخو ذاوحتصسلا نم ريثكلا انيدل
..ةميظع تناك قيرفلا ةيصصخصش ،ضصرفلا نم
اننكل ،ةلواحملا يف ةبغرلاب رمألا قلعتي مل
.«فادهألا نم ديز˘م˘لا ل˘ي˘ج˘صست ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ن
ل˘ج˘صسم و˘صسنو˘˘لأا ضسو˘˘كرا˘˘م ضصو˘˘صصخ˘˘بو
وصسنولأا ر˘م˘ي» :درا˘ب˘مل لا˘ق ،زو˘ل˘ب˘لا ي˘فد˘ه
ردصصتي نأا يف بغرأا ل ينكل ،ريبك عوبصسأاب
نم ديرأا ..نيفاده˘لا ة˘م˘ئا˘ق ر˘صسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
م˘˘ل ا˘˘م و˘˘هو ،او˘˘ل˘˘ج˘˘صسي نأا ن˘˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
اننكل ،راصصتنلا اندرأا» :لمكتصساو.«ثدحي
نم ةمصساح ةلحرم يفو ،بعصص يرود يف
كلت لثم تايرابم انهجاو اذإاو ،مصسوملا

ر˘مألا نو˘كي˘صس ،ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا˘ب ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ن م˘˘لو
انيلع بجي» :يصسليصشت بردم متأاو.«اًبعصص
زكر˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘ل ةدا˘ع˘صسلا˘ب رو˘ع˘صشلا
هذه يف ءيصش يأا ينعي ل اذه نكل ،عبارلا
ي˘ف ي˘ه˘ن˘ن نأا ازا˘ج˘نإا نو˘كي˘صس ..ة˘ل˘حر˘م˘لا
قيرط انمامأا لازي ل نكل ،عبارلا زكرملا

.«كلذ قيقحتل ليوط

اًرارق ذختي غنايمابوأا
هلبقتسسم نأاسشب اًيئاهن

،ةيزي˘ل˘ج˘نإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
كيرميإا ر˘ي˘ي˘ب ي˘نو˘با˘ج˘لا ف˘قو˘م ن˘ع

ءاق˘ب˘لا ن˘م ،لا˘ن˘شسرآا م˘ج˘ن ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
تاعئاششلا لظ يف ،تارامإ’ا بعلم يف
دقع دتميو .ليحرلا˘ب ه˘ت˘ط˘بر ي˘ت˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح لا˘˘ن˘˘شسرآا ع˘˘م غ˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا
همشسا طبترا ثيح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

ةياهن يف ٍدان نم رثكأا ىلإا لاقتن’اب
لايرو ةنولششرب لثم ،يراجلا مشسوملا

ي˘˘ل˘˘يد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو .د˘˘يرد˘˘˘م
ج˘نا˘ي˘ما˘بوأا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «را˘ت˘شس
رارمتشس’او ديدج دقع عيقوت يوني
.لبقملا مشسوملا دعب امل لانشسرآا عم

عقوتملا ريغ جورخلا مغر كلذ ءاج
23ـلا رود ن˘˘˘م صسو˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأا ما˘˘˘˘مأا
د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘غر ،ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

ىلع ةشضيرع لامآ’ لانشسرآا ريهامج
ةدا˘عإ’ ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘لا كل˘˘ت
لاطبأ’ا يرود يف ةكراششملل قيرفلا

و˘لوؤو˘شسم نا˘كو .د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف
د˘يد˘ج˘ت تا˘ثدا˘ح˘م اوأاد˘ب د˘ق لا˘ن˘شسرآا

نكل ،ةبيرق ةرتف ذنم غنايمابوأا دقع
ة˘فر˘ع˘م˘˘ل ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘جأا بعÓ˘˘لا

يرود˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘م
ن˘ك˘ل .د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف لا˘ط˘˘بأ’ا
يوني غنايمابوأا نأا ىلإا راششأا ريرقتلا
ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘خ لا˘ن˘شسرآا ةرادإا غÓ˘بإا
ىلع عقوي نأا ىلع هتقفاومب ةلبقملا

.يدانلا عم ديدج دقع

ةميزه نود ةارابم44 دنع فقوت «رفيللا» دادع

اددجم سضوهنلاب دهعتأاو ..ةيباجيإا نوكت دق ةراسسخلا :بولك

.. د˘ئاو˘ف مو˘ق د˘ن˘ع مو˘ق بئا˘˘صصم
ةراصس ءا˘ب˘نأا لا˘ن˘صسرآا يدا˘ن ى˘ق˘ل˘ت
،دور جرا˘كي˘ف بع˘ل˘م ن˘م ة˘مدا˘˘ق
ةميزهلاب لوبرفي˘ل ط˘ق˘صس ا˘مد˘ع˘ب
يرودلا يف مصسوملا اذه ىلوألا
د˘ي ى˘ل˘ع زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ن˘ي˘صسرآا م˘قر ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ل ،درو˘˘ف˘˘تاو
بيرد˘˘ت˘˘لا ةرو˘˘˘ط˘˘˘صسأا ر˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف
ع˘˘م ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
لانصسرآا ناكو .ًادماصص ةيجعفدملا
يأل زديرلا يقلتب ضسفنلا ينمُي

م˘˘صسو˘˘م ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةرا˘˘˘صسخ
مقر ىقبي نأا لجأا نم غيلريميربلا
يرود˘لا بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا˘ب ر˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ف
مصسوم ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

يأا ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت نود4002‐3002
يأا حا˘˘ج˘˘ن نود ًاد˘˘ما˘˘صص ةرا˘˘صسخ
ءÓمز مزهناو .هتلداعم يف قيرف
˘ما˘مأا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا˘˘ب حÓ˘˘صص د˘˘م˘˘ح˘˘م
82 ةلو˘ج˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف درو˘ف˘تاو
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
أاو˘صسأا لو ةارا˘ب˘م او˘مد˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

بول˘ك ن˘غرو˘ي د˘ي˘صسلا فار˘ت˘عا˘ب
،قيرفلل ينا˘م˘لألا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ا˘هد˘˘ب˘˘كت˘˘ي ةرا˘˘صسخ لوأا نو˘˘كت˘˘ل
د˘ع˘ب  .ةارا˘˘ب˘˘م44 ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا
لا˘˘ن˘˘صسرآا ه˘˘صشا˘˘ع ضسا˘˘ق عو˘˘ب˘˘صسأا
يبوروألا يرودلا ن˘م جور˘خ˘لا˘ب
دي ى˘ل˘ع ي˘كي˘تا˘مارد و˘يرا˘ن˘ي˘صسب
تقولا يف ينانويلا ضسوكايبملوأا

ةيباجيإلا ءابنألا تءاج ،يفاصضإلا
ةداعك نكلو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرا˘صسخ˘ب
يقرب لماعتلاو ةيبوروألا ةيدنألا
باصسحلا بتك ،فقاوملا لك يف
ى˘ل˘ع لا˘ن˘صسرآا يدا˘ن˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
اهدافم لوبرفيل ىلإا ةلاصسر رتيوت
نم ةلئاه ةلصسلصس ىل˘ع ا˘ن˘ي˘نا˘ه˘ت»
.«ةميزه نود تايرابملا

رغنيف مقر ةلداعم يف هلسشف دعب لوبرفيل ىلإا ةلاسسر هّجوي لانسسرآا

قيرف طاصشن قيلعت ضسوتنفوج ررق
عيم˘ج فا˘ق˘يإاو ،ة˘ن˘صس32 تح˘˘ت

هيبعل عصضوو ةيبيردتلا هصصصصح
لوأا نم اءدب ،يحصصلا رجحلا يف
ضسوريف يصشفت ةيفلخ ىلع ،ضسمأا

ر˘˘كذو .ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
،يمصسرلا هعقوم ربع ،ضسوتنفوج
4 رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘˘ج رار˘˘˘ق˘˘˘لا نأا
ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘صصإا
يرود يف طصشني يذلا ،يزينايب
.يلاطيإلا ةثلاثلا ةجردلا

32 تحت قيرف نأا يدانلا فاصضأاو

32 مو˘ي يز˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘جاو ،ة˘˘ن˘˘صس
ا˘عد ا˘م و˘هو ،ي˘صضا˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف

ةرادإا تدكأاو .ءارجإلا اذه ذاختل
مل اهي˘ب˘عل نأا ،«ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا»
،د˘ع˘ب ضضار˘عأا يأا م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘˘ت
فار˘صشإÓ˘˘ل ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح نو˘˘ع˘˘صضخ˘˘يو
ةط˘بار نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .ي˘ب˘ط˘لا
ليجأا˘ت ترر˘ق ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا
نم62ـلا ةلوجلا تايرابم ضضعب
ةارا˘ب˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،و˘ي˘صشت˘لا˘˘كلا

ي˘ت˘لا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
.ضسمأا ةررقم تناك

يحسصلا رجحلا بابسشلا قيرف لخدي سسوتنفوج



ةدحولا مامأا ايلاوت Êاثلا زوفلا قيق– دعب

قلأاتلا لسصاوي ةكبد نب
يدوعسسلا يرودلا ‘

ثلاث ىلع قباصسلا يرئازجلا يلودلا ةكبد نب نايفصس مصصب
اهيف فاصضتصسا يتلا ةهجاوملا يف ،حتفلا هقيرف ةقفر هفادهأا
نم02 ةلوجلا تاصسفانم راطإا يف ،ةدحولا يدان «يجذومنلا»
رئازجلا ةيدولوم مجن ءاقفر اهب زاف يتلاو ،يدوعصسلا يرودلا
.2‐3 ةجيتنب قباصسلا

ناك يذلا حتفلا فادهأا لوأا ياد نيصسح رصصن جيرخ لجصسو
عفريل ،ةمكحم ةيصسارب24 ةقيقدلا يف ةجيتنلا يف ارخأاتم
نبا لصصاويل ،يلاحلا مصسوملا يف فادهأا ةثÓث ىلإا هديصصر
يذلا «ليخنلا ءانبأا» يدان عم ةيوقلا ضضورعلا ميدقت «ةيراقملا»
81 ديصصرب41 زكرملا ىلإا يقتريل ايلاوت يناثلا هزوف ققح
.عبارلا زكرملا يف ةطقن33 دنع ةدحولا ديصصر دمجتيو ةطقن

ز.صس
مئاق رشضÿا عم هدجاوتو ةديج ةيندب لاح ‘ دجاوتي

هيوق ةقÓطنا ىلع مسصبي رديات
لايÎنوم تكابما عم

هقيرف ع˘م ق˘با˘صسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا رد˘يا˘ت ر˘ي˘ف˘صس م˘ها˘صس
نم ىلوألا ةلوج˘لا ن˘م˘صض ،م˘ه˘م زو˘ف ي˘ف لا˘ير˘ت˘نو˘م تكا˘ب˘مأا
يتلاو دنلجنا وين فيصضلا مامأا فرتحملا يكيرمألا يرودلا
.فده لباقم نيفدهب عقاوب تهتنا

هلي˘مز˘ل ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت ق˘ب˘صسألا ر˘ي˘ت˘نلا بعل مد˘قو اذ˘ه
،يدنكلا قيرفلل يناثلا فدهلا ةفاصضإاب لفكت يذلا ينيتنجرألا

داقو اديج ادودرم قباصسلا رصضخلا ناديم طصسو مدق دقو اذه
.يرودلا يف ةلوج لوأا لÓخ زوف لوأا ىلإا هيدان

يدان عم ثلاثلا همصسوم بعلي لبونورغ جيرخ نأا ريكذتلل
،اهيف كراصش ةارابم37 يف افده71 لجصسو لايرتنوم تكابما

يدان نم امداق8102 ةنصس يدنكلا قيرفلا ىلإا همامصضنا ذنم
.يلاطيلا اينولوب

ةديج ةيندب لاح ‘ دجاوتي
ةينفو ةيندب لاح يف قباصسلا رتنلا يدان بعل رديات دجاوتي

قلطنا «ضسأا.لأا.مأا» يكيرملا يرودلا يف مصسوملا نأا امب ،ةديج
،ةديج لاح يف ،قباصسلا رصضخلا ناديم طصسو نأا ينعي ام ،ضسمأا
اميصسل هططخ نم هعصضي ينطولا بخانلا لعجي دق يذلا رمألا

ةريبكلا تايناكمإلا لظ يف رصضخلل همدقيل ريثكلا كلمي هناو
.اهكلتمي يتلا ةيندبلاو ةينفلا

ز.صس
Ìكأا عافترÓل ةحششرم ةيقوشسلا هتميق

رسصان نب عيب سضفري نÓيŸا
تÓيوحتلا قوسس ‘

اذه لولا اهمجن نع يلختلا ةركف نÓيم يدان ةرادإا تصضفر
ينطولا بختنملا ناديم طصسو ،رصصان نب ليعامصسإا ،مصسوملا
رصصان نب ليعامصسإا نأا ةيلاطيا فحصص ةدع تركذ.يرئازجلا

ليحتصسي يلاطيلا نÓيم ىصسأا يدانو ينطولا بختنملا بعل
دعي حبصصأا يذلاو نÓيم قÓمعلا ةرادإا لبق نم هنع ءانغتصسلا
بردملا يلويب هيلع دمتعي يذلا يدانلا يف ةمهملا زئاكرلا دحا
ةفاصضإلا مدق يذلاو ،«يرينوصسورلا» ةليكصشت يف يلاطيلا
نم امدا˘ق م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه يدا˘ن˘لا ى˘لإا ه˘ما˘م˘صضنا ذ˘ن˘م ةو˘جر˘م˘لا
ىلإا ةلباقم نم ظوحلم لكصشب هاوتصسم نصسحت يذلاو ،يلوبما
لانصسرا بعÓب اهكصسمت يدرابمللا قيرفلا ةرادإا تدكأاو.ىرخأا
قيرطلا ةعطاق عيبلل ضسيل بعÓلا نأا اهديكأات لÓخ نم ،قباصسلا

عم ةصصاخ ،Óبقتصسم هعم دقاعتلا يف ركفت يتلا ةيدنألا ىلع
رمحألا يدانلا موجن عم قباصسلا يلوبما بعÓل عيرصسلا ملقأاتلا

«ءارحصصلا يبرا˘ح˘م» ناد˘ي˘م ط˘صسو نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ضضي˘بألاو
.4202 ناوج ىتح «يرينوصسورلا» عم دقعب طبتري

ب.م.يرشسيإا

1862ددعلا ^1441 بجر7ـل قفاوملا0202 صسرام2نينثإ’اةصضايرلا

ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع ةرداق ةديدج ءامد خشض يف بغرت

تادا–ا ‘ ةيرذج تاÒيغت بلطت «فافلا»
ةاوهلاو ةيفرسشلا ماسسقألا

13

ةيرئازجلا ةيداحتلا تددصش
ءارجإا ةرورصض ىلع مدقلا ةركل
فلتخم ي˘ف ة˘يرذ˘ج تار˘ي˘ي˘غ˘ت
نم ةاوه˘لاو ة˘ي˘فر˘صشلا ما˘صسقألا
ي˘ف ،ةد˘˘يد˘˘ج ءا˘˘مد خ˘˘صض ل˘˘جأا

.تاداحتلاو قرفلا ةصسائر
ةيرئازجلا ةيداحتلا ترصشنو

انايب ،ضسمأا مدقلا ةركل «فافلا»
ي˘نور˘ت˘كللا ا˘ه˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
دق˘ع ي˘ف عار˘صسإلا ه˘ي˘ف تب˘ل˘ط
لجأا نم ،ةئراط ةماع ةيعمج
.ددج ءاصسؤور نييعت

نيد˘لا ر˘ي˘خ ة˘ئ˘ي˘ه نأا ود˘ب˘يو
ءار˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘صشطز
ةر˘ك ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت
˘˘ما˘˘م˘˘تإاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘˘لا

ي˘ف ترر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ا˘ه˘عور˘صشم
تÓ˘يد˘ع˘ت ءار˘جإا ،ى˘صضم تقو
مصسقلا يف ةقباصسملا ماظن ىلع
يناث˘لا م˘صسق˘لا ،فر˘ت˘ح˘م لوألا

ن˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م م˘˘˘صسقو ،فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
هذه رودلا ءاج ثيح تاطبارلا
ةي˘فر˘صشلا ما˘صسقألا ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا

.ةاوهلا مصسقو

تادا–’ا ءاشسؤور تعد
ةيلوؤوشسŸا حورب يلحتلل

تارييغ˘ت˘لا ل˘م˘صشت ن˘لو اذ˘ه
ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف يداو˘˘ن˘˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘صسؤور نو˘˘˘كي˘˘˘صس
،رييغتلاب نيين˘ع˘م تا˘يدا˘ح˘تلا

يف ةيورك ةئيه ىلعأا لعج ام
يلحتلل ءاصسؤورلا وعدت رئازجلا
ءامد خصضو ةيلوؤوصسملا حورب

ميدقت ىلع ةرداق نوكت ةديدج
ةر˘˘˘˘كلا ع˘˘˘˘˘صضوو ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘صضإلا
را˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
.حيحصصلا

ةيطغتلا ىلع تددشش
تايعمجلل ةيمÓعإ’ا

ةيفافششلا نامشضل ةيباختن’ا
تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘˘فو

مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
يلحت˘لا˘ب تادا˘ح˘تلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
د˘˘ق˘˘ع لÓ˘˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘صشلا˘˘˘ب
،اهب ةصصاخلا ةماعلا تايعمجلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل حا˘م˘صسلا لÓ˘خ ن˘م
ةيط˘غ˘ت˘ب ة˘ي˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو˘لا
ةيباختنلا تايعمجلا تايلاعف
ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م كلذو
با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘قاد˘˘˘صصم˘˘˘لا
.ددجلا ءاصسؤورلا

رشضÿا ليثمتب ي‚أا بع’ عانقإ’ ىعشسي ايقيرفإا ‘ بردم لشضفأا

بختنملل ىرسسيلا ةه÷ا معدل يرون تيأا عم مسساح عامتجا ‘ يسضاملب
طبترم ءيشش لك نأا دكأا
عم رشضخلا ريهظ بواجتب

ليهأاتلا ةداعإا ةيلمع

لمعي لاطع : ارييف
مل دارفنا ىلع

سضكرلا يف عرسشي
فرعي دحأا لو
هتدوع خيرات

ار˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف كير˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ضضفر
ضسين يدانل يصسنرفلا بردملا
فصسو˘ي ةدو˘ع خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت

يدا˘ن˘لا ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘˘ظ لا˘˘ط˘˘ع
ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘˘لاو ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ضضر˘ع˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةباصصإل
ل˘ط˘ب عو˘صضخ ى˘عد˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م
يف ةيحارج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
.ةيصضاملا رهصشألا

يدا˘˘˘˘˘ن برد˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘صشكو
ر˘خآا ن˘ع ي˘صسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘لا

يرئازجلا ةبا˘صصإا تاد˘ج˘ت˘صسم
ي˘˘ف لا˘˘قو ،لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘˘صسو˘˘˘ي
لاطع» :ةفيحصص تا˘ح˘ير˘صصت
نم ،ضصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب˘ل ع˘صضخ˘ي
،ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘جأا

يف دارفنا ىلع لمعي هنا ثيح
،«دعب ضضكرلا أادبي ملو ةعاقلا

ى˘ت˘م م˘ل˘˘ع˘˘ي د˘˘حأا ل» :ع˘˘با˘˘تو
نوكن نأا انيلعو لاطع دوعيصس

ءي˘صش ل˘كو ،ر˘ث˘كأا ن˘يرو˘ب˘صص
ءافصشلل هلثامت ةعرصسب طبترم
تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا ن˘˘˘˘م
ةروصصب ريصست رومألا يلاحلا

هتبكر ةبقار˘م ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ةد˘ي˘ج
.«رثكأاو رثكأا

ب.م.يرشسيإا

معدل ،ينطولا بخانلا يصضاملب لامج لمعي
ىلع ةرداق ةديدج ءامصسأاب نيبراحملا ةبيتك
ريهظ ناير يرون تيأا اهزربأا ةفاصضإلا ميدقت
.يصسنرفلا يجنا يدان رصسيأا

نأا «كيتينيف لابتوف» عقوم ضسمأا فصشكو
عم ،9102 ايقيرفإا ضسأاك يف بردم لصضفأا
يف ،يرون تيأا نايرب عامتجÓل هجتي ،رصضخلا
ةيئاهنلا هتقفاوم فطخ لجأا نم ةمداقلا مايألا
،يصسنرفلا بختنملا نم لدب رصضخلا ليثمتب

ضضرف نم نكمت باصشلا بعÓلا ناو اميصسل
نم دحاوك ةيصسنرفلا ةلوطبلا يف ةوقب هصسفن
ىلع ةباصصإل ضضرعتلا لبق بهاوملا زربأا نيب

ضسين يدان بعل ياودوب نم كفلا ىوتصسم
عم9102 ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘كب جو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
يصضاملب نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو.رصضخلا
،يرو˘ن تيأا ع˘م ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ن˘م ى˘ع˘˘صسي
ىلع رداق يرصصع رصسيأا ريهظ ىلع لوصصحلل
نم ديزي ام ،ايقيرفإا لاطبأل ةفاصضإلا ميدقت
تاذ دكأا ريخألا يفو.ينطولا بختنملا ةوق
يف بردم لصضفأا عبار يصضاملب نأا ردصصملا
تيأا دلاو عم هتلاصصتا طبر ناو قبصس ،ملاعلا
ىلع لوصصحلاو هصضبن ضسج لجأا نم يرون
لي˘ث˘م˘ت˘ب با˘صشلا بعÓ˘لا عا˘ن˘قإل ه˘ن˘م م˘عد˘لا
.اصسنرف نم لدب رئازجلا

ب.م.يرشسيإا

اددجم يشسنرفلا مÓعإ’ا ءانث دشصح

يحلوبم ةناكم ددهيو «1غيللا» يف قلأاتلا لسصاوي اجديكوأا

غروبشسغوأا مامأا هقيرفل لوأ’ا فدهلا نود

زوفلل خابدÓغ دوقيو ةسسفانŸا ءاوجأا ¤إا دوعي ينيعبسس نب
ايصسورب هيدان عم هديصصر ىلإا اديدج افده يرئازجلا يلودلا ينيعبصس نب يمار فاصضأا

تاصسفانم نمصض غروبصسغوا فيصضتصسملاب ه˘ق˘ير˘ف تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،خا˘بÓ˘غ˘صشنو˘م
مصصبو.نيفده لباقم فادهأا ةثÓث ةجيتنب نويصسوربلا زوفب تهتنا يتلاو ،يناملألا يرودلا
،قئاقد عبرأاب يناثلا طوصشلا ةقÓطنا دعب هقيرف فادهأا لوأا ىلع رصضخلا عم جوتملا ايقيرفإا لطب
يلإا خابدÓغصشنوم ديصصر عفتريل ،ايلاوت97و35 نيتقيقدلا يف نيفده لدنيتصس هليمز فيصضيل
ةيوقلا ةدوعلا ىلع يناملألا يدانلا ىنثأا دقو.«اغيلصسدنوبلا» نم ثلاثلا زكرملا يف64 ةطقنلا
ربع ةديرغت رصشن نيأا نيدايملا نع نيرهصشلا ةبارق هتدعبأا ةباصصإا نم داع يذلا قباصسلا بعÓل
ةارابم لوأا »:اصضيأا فاصضأاو «ديعب نم ةدوعلاب ىمصسي ام اذه »:رتيوتلا قيرفلل يمصسرلا باصسحلا
ةعبرأا وداراب يدان جيرخ ديصصر يف حبصصي فدهلا اذهبو.«0202 يف فده لوأاو ،0202 يف
.يناملألا هقيرف ةقفر مصسوملا اذه تايرابم01 يف هتكراصشم لÓخ فادهأا

ز.صس

رد˘˘ن˘˘صسكلأا ل˘˘صصاو˘˘˘ُي
ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ا˘˘جد˘˘ي˘˘كوأا
زتيم يدان ضسراح ،يرئازجلا
تارصشؤومب ثع˘ب˘لا ي˘صسنر˘ف˘لا
لامج ينطولا بخانلل ةيوق
ةفÓخ ىلع رداق هنا يصضاملب
ن˘م ،ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو ضسيار
يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ءادألا لÓ˘˘˘خ
عم ىرخأل ةارابم نم همدقي
ةيصسنرفلا ةلوطبلا يف هيدان
«1غيللا»

زوفلا يف ،اجديكوأا مهاصسو
يدان ىلع هيدان هققح يذلا
راطإا يف فيظن فدهب نايمأا
.ةلوطبلا نم72ـلا ةلوجلا

ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص تف˘˘˘˘˘صشكو
نأا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا «بي˘˘˘كي˘˘˘ل»
9102 ايقيرفإا لطب ردنصسكلأا

اد˘ي˘ج ءادأا مد˘ق ،ر˘صضخ˘˘لا ع˘˘م
نم7 ىلع لصصحيل ةياغلل
ن˘ي˘ب ن˘م اد˘حاو نو˘كي˘˘ل ،01
.ةارابملا يف نيبعÓلا لصضفأا

نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
قباصسلا غرو˘ب˘صسار˘ت˘صس بعل
عم ايئان˘ث˘ت˘صسا ا˘م˘صسو˘م مد˘ق˘ي
يف لصضفألا نوكي دقو هيدان
.ةيوركلا هتريصسم

ل˘˘ج˘˘˘صس ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
فده رخآلا يرئازجلا ةيلوب
ضسفن لانيل زتيم هيدانل زوفلا
مامأا ضسمأا ةارابم يف طيقنتلا
.نايمأا

ب.م.يرشسيإا

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com
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ىلإا دادزولب بابصش قيرف داع
ق˘˘م˘˘عو تارا˘˘صصت˘˘نلا ة˘˘كصس
ةدايرلا ىوتصسم ىلع قرافلا
ةبيقعل ءانبأا لعج يذلا رمألا
توأا02 بعلم نأاب نودكؤوي
بق˘ل م˘ه˘ل بل˘ج˘ي˘˘صس ن˘˘م و˘˘ه
ى˘ل˘ع اود˘كأا ثي˘ح ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ل˘م˘˘ع˘˘لاو د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
ىلإا لوصصولا لجا نم يدجلا
مدخت يتلا ةيئاهن˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
نومئاقلا ربع دقو اذه يدانلا

ن˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ققحملا زوفلل مهتداعصس
مه˘ح˘ن˘م˘ي˘صس يذ˘لاو يرا˘ن˘كلا
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘فاد
ىلع لمعلاو رثكأا رامثتصسلا

رايد˘لا جرا˘خ ن˘م طا˘ق˘ن بل˘ج
عفرو ر˘ث˘كأا ءا˘ق˘ترلا˘ب ح˘م˘صست
. نيقحÓملا نع قرافلا
ه˘ل˘كأا ى˘تأا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ر˘˘يود˘˘ت
ءانثلا ىقلي امودو

را˘صصنألا دا˘صشأا م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
برد˘م˘لا ه˘مد˘ق˘ي ا˘م˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
نم يدا˘ن˘لا ها˘ج˘ت ا˘مود كنار˘ف
ر˘يود˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ
ة˘صصر˘ف˘لا ح˘ن˘مو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
ةصصاخ زوربلا دصصق ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل

ى˘ل˘ع ة˘ق˘ل˘ع˘م لا˘ملا ل˘ك ناو
نامصض لجا نم دوبيع ءاقفر
زر˘با ن˘ع ي˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا قرا˘˘ف˘˘لا
ةيا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لا ن˘ي˘ق˘حÓ˘م˘لا
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نا ر˘كذ˘˘ي م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘صسحا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حاو تمد˘˘˘˘ق

يكيتكتلا بناجلا نم اهتاءاقل
ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صس يذ˘˘لا ر˘˘ملا
عصضو ضشع˘ن˘م زو˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘ب
زر˘با ن˘م د˘حاو˘ك ي˘˘برا˘˘ي˘˘صسلا
بقللاب جيوت˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا

. مصسوملا اذه

صشامر ماششه

Ìكأا قرافلا عيسسوتل نوحمطيو يرانكلا ىلع راسصتنا ىلحأا نوققحي «ةبيقعلا»
دادزولب بابشش

  كرادتلا ىلع نوددسشي ةوانسشلاو هراسصنأا بيخي ديمعلا
ةمشصاعلا ةيدولوم

قا˘صشع هاد˘بأا ق˘ي˘م˘ع ءا˘ي˘ت˘صسا
لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ةيدولوم مامأا لامآÓل بيخملا

،ةيليوج5 بع˘ل˘˘م˘˘ب نار˘˘هو
نا ىلع ةوانصشلا عمجا ثيح
عييصضت يف ننفتلاو نواهتلا
ضسفا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صس ضصر˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بصسكب
ن˘˘يا ر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘صس ع˘˘بر˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘صشع˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘صضأا
ة˘ي˘صسف˘ن ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسم˘˘لا
ءارو يرجلا نا امب رصصانعلا
قيرفلا لع˘ج˘ي دا˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
لداعت˘لا ة˘ط˘ق˘ن ى˘ت˘ح ر˘صسخ˘ي

نا لا رثعتلا نم مغرلابو اذه
ق˘ير˘˘ف˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘كا ضشتو˘˘كلا
رور˘˘م ع˘˘م از˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘صس
ى˘ل˘ع ضسفا˘ن˘ي˘صسو تلو˘˘ج˘˘لا
. ةطحم رخا ىلا بقللا

صشاقن ’ وداراب طاقن
بعلي ’ بقللاو اهيف
رادلا طاقن عييشضتب

ري˘ها˘م˘ج˘لا تب˘لا˘ط د˘قو اذ˘ه
زوفلا ةرورصض نيبعÓلا نم
ءاقللا يف وداراب يدان ىلع
بير˘ق˘ت ل˘جا ن˘م ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
بقللا تا˘با˘صسح ن˘م يدا˘ن˘لا

با˘˘ب˘˘صش د˘˘ئار˘˘˘لا ن˘˘˘م اذ˘˘˘كو
رثعت لغ˘ت˘صسا يذ˘لا دادزو˘ل˘ب
ىلا قرافلا عفرو ةيدولوملا

ةب˘ي˘ت˘كلا نا ر˘كذ˘ي طا˘ق˘ن5
ى˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشع دو˘˘˘ع˘˘˘ت
ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
يت˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل˘ل

يلها ةه˘جاو˘م ا˘ه˘صسار ى˘ل˘ع
اهيف ديعتصسيصس يتلاو جربلا
رصصانعلا لك تامدخ قيرفلا
ينا˘ع˘ي نا˘ك ن˘م م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب
يف ةانا˘ع˘م˘لا ةدوا˘ع˘م فا˘خو
. ريخلبو ةجرارد ةروصص

صشامر ماششه

دوعسصلا ةقاطب يف طرفت نل اهنأا دكؤوت «اداكيسسورلا»
ةدكيكشس ةبيبشش

ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش ق˘˘˘ير˘˘˘ف فا˘˘˘˘صضأا
ل˘˘˘˘ما ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘كصس
هايا˘ح˘صض ة˘م˘ئا˘ق˘ل ةدا˘ع˘صسو˘ب

نيمث˘لاو ما˘ه˘لا زو˘ف˘لا بق˘ع
اذه بعلم نم هب داع يذلا
ن˘م ،ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب ر˘˘ي˘˘خلا
،يقوزرم مجاهم˘لا ل˘ي˘ج˘صست
ضسنوي بردملا لابصشأا عفريل

ةطق˘ن˘ل˘ل م˘هد˘ي˘صصر نا˘صست˘فا
ةلوطبلا ة˘فا˘صصو ي˘ف63ـلا

دادو ع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م
طاقن3 دعب ى˘ل˘ع نا˘صسم˘ل˘ت
ةلوطبلا رد˘صصت˘م ن˘ع ط˘ق˘ف
،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ق˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسو
ةيم˘ت˘ح ما˘مأا «ادا˘كي˘صسور˘لا»

ةمدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا
ضسفانملا اهيف لبقتصسي يتلا

ل˘˘جا ن˘˘م نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
ن˘ع ر˘ث˘كأا قرا˘ف˘لا ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت
ظو˘ظ˘ح ع˘فرو ن˘ي˘ق˘حÓ˘م˘˘لا
م˘صسو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن دو˘˘ع˘˘صصلا
.يراجلا

ب.م.يرشسيإا

فيطشس قافو

فيطصس قافو يدان لصصاوي
ثيح ناديم˘لا ي˘ف ه˘تا˘عاد˘بإا
ةديد˘ج طا˘ق˘ن ثÓ˘ث فا˘صضأا

ل˘جا ن˘م ه˘با˘صسح˘ل ة˘ن˘ي˘م˘ثو
راودألا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘˘˘قل د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘لوألا
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘صصت˘˘نلا

ءا˘˘ن˘˘˘ث ة˘˘˘ير˘˘˘صصن˘˘˘لا با˘˘˘صسح
نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ل فيك اريبك ناك يدحتلا

ىلع زوفي ىحصضأا قيرفلاو
ى˘لوألا بتار˘م˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ ة˘˘يد˘˘نأا اذ˘˘كو
ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا د˘˘˘كؤو˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ي˘˘عو˘˘لا اذ˘˘كو ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘˘لاو

نواهتلا مدعو ةيلوؤوصسملاب
ل˘˘كلا ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ل˘˘جا ن˘˘م قا˘˘فو˘˘لا ح˘˘˘صشر˘˘˘ي
نأا ا˘م˘ب بق˘ل˘˘لا˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
ة˘حو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘نا˘كمإلا

. تلامتحلا لك ىلع
ءيشش لك ققح يكوكلا

هل نوكيشس صشابربو
رورم عم رخآا مÓك

ت’وجلا
قاصشع ربع هتاذ قايصسلا يف
ريبكلا مهقل˘ع˘ت ن˘ع قا˘فو˘لا
يذ˘لاو ي˘كو˘كلا برد˘م˘لا˘ب
نم مغرلاب هناهر يف حجن

د˘ق˘ت˘ن˘ي نا˘ك ع˘ي˘م˘ج˘لا نو˘˘ك
ة˘ياد˘ب ي˘ف ة˘ي˘تاذ˘لا ه˘تر˘ي˘˘صس
ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ت˘ط˘ح˘˘م
لÓ˘خ ن˘م ه˘نا˘هر ي˘ف ح˘ج˘˘ن
ةهجاو˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘عإا

بصسحي يذلا ءيصشلا لعلو
ةديصشرلا هتدايق وه ضسمأا هل
ةداعإا ةصصا˘خو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
ى˘˘˘˘˘لإا ضشا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ب بعÓ˘˘˘˘˘˘لا
ه˘˘فد˘˘ه نأا ثي˘˘ح ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘لا
ىلإا هديعيصس ضسمأا لجصسملا
تارايخ يهو ةوقب ةهجاولا
يف ةصصاخ قافولل ةيفاصضإا
. ةيمامألا ةرطاقلا
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بقللا ىلع نورسصي راسصنألاو ةدايرلا نم برتقي .. عدبي قافولا
ثيح رايدلا لخاد ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا تاصسكن تلصصاوت

دعب مويدوبلا ةقرو نع ثحبلا ةلصصاوم ةصصرف هصسفن ىلع عيصض
لك يف فدهب لداعتلا ةطقن كاكتفا نم ةرقم يدان نكمت نأا
يتلا31 ـلا ةطقنلل لصصي قيرفلا لعج يذلا رثعتلا وهو ةكبصش

يصس ضسا يصسلا لعجيصس ناك ريبك مقر وهو يوÓمح يف تعاصض
ةلباقملا تفرعو اذه ةلوطبلا بقل ىلع يداع لكصشب ضسفانت
قرطلا ىتصشب لواح يذلا ةعرتوب مكحلل ةبصسنلاب ةلصصاوتم ءاطخأا
اوعمجأا نيذلا بابصشلا يبعلو ةرادإا بصسح لداعتلاب ءاقللا ءاهنإا

. لقألا ىلع ءازج ةلكر نم قيرفلا نامرح ىلع
«بعللا يف لازي ’ مويدوبلاو يوÓمح يف انتناخ ةيلعافلا»:ةذوخ

دكأا يذلاو ةذوخ ميرك برتغملا بردملا عم ثيدح انل ناك دقو
ةيلعافلا بايغ لعفب يوÓمح يف طاقنلا رادهإا لصصاو قيرفلا نأا

لعج ام وهو ءاقللا ريصس ءانثأا ةعومجملا كلمتي يذلا طغصضلاو
عبات لكلا» :ددصصلا اذه يف لاق دقو لداعتلا ىلإا انرجي عرصستلا
انلعجي يذلا زوفلا ليجصست نع ثحبلا انلواح ثيح ةلباقملا
يتلاو لماوعلا ديدعل ةديعصس نكت مل ةياهنلا نكلو انفادهأا ققحن
تحصضأا يتلا يوÓمح ةدقع ىتحو عرصستلاو طغصضلا اهنيب نم
فرع ضسفانملا نكلو انلقث لكب انيمر امومع ةبيتكلا مزÓت

لازت ل ةصصرفلا نأا مهملا تاهجلا لك نم ذفانملا قلغي فيك
يتلا ةياهنلا ىلإا لوصصولا لجأا نم عراصصن ىقبنصسو ةيتاوم
. «مويدوبلا يهو رفانصسلا اهذبحي
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ةنيطنشسق بابشش
«يسس.سسا.يسسلا»و ةدقع حبسصأا يوÓمح

رايدلا لخاد ةطقن31 تعاسضأا

ىلإا هلقنت لÓخ نم ةيبهذ ةطقن ةرقم مجن قيرف كتفا
لداع˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا ي˘ف ق˘فو ن˘يأا يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘صشلا بع˘ل˘م
دقو اذه رفانصسلا لفاحج مامأا ةكبصش لك يف فده يباجيإلا
ه˘نا اد˘كؤو˘م ق˘ق˘ح˘م˘لا لدا˘ع˘ت˘لا ر˘صصا˘˘ن ن˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘م˘˘ث
ةريظح يف ءاقبلا نامصض لجا نم قيرفلا حÓصس نوكيصس
نأا هقي˘ل˘ع˘ت ي˘ف د˘كأا ن˘ير˘م جا˘ح ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي را˘ب˘كلا
ةياهنلا يف ابلاطم لقن˘ت˘لا ن˘م دار˘م˘لا تق˘ق˘ح ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
د˘صصق ق˘ي˘ل˘صشو˘ب˘ب يدا˘ن˘لا ل˘˘ق˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘صضب
. يريهامجلا معدلا ىلع لوصصحلا

جوجم ىلع درلل لامعأ’ا لاجر وعدي رشصان نب
ةلباقملا يطوصش نيب ثدح يذلا ريبكلا عارصصلا يقل دقو اذه
ريجانم فرصصت نم ءاتصسا رصصان نب نأاو ةصصاخ ضسمأا ثدحلا
مجنلا ناب دكؤويل حار يذلاو جوجم نيدلا رصصن يصس ضسا يصسلا
رصصان نب ضسيئرلا لعج يذلا فرصصتلا وهو ربمتبصس يف طقصس
يف هيلع درلاب ةرقم لاجر ابلاطم ماكحألا ديدع هيلع ينبي
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا بنا˘ج ى˘لإا فو˘قو˘لا لÓ˘خ ن˘م م˘صسو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ىلع ةياهنلا يف ديكأاتلاو ةلوطبلا نم قمر رخآا ىلإا اهتدناصسمو
. اهنع نوعفادي لاجرو خيرات اهيدل ةرقم نأا
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ةرطشسملا فادهأ’ا قيقحتل دادعتلا معدب بلاطي رشصان نب
ةرڤم مجن

 ةيبهذ ةطقن نوققحي ةوارڤملا
ءاقبلا نامسض ىلع نورسصيو

ضسابعلب بعلمب ريثم زوف كاكتفا يف ةركصسب داحتا ةليكصشت تحجن
لصصي داحتلا لعج يذلاو راتخم ماصشه فدهب يلحملا قيرفلا ماما
ابصسح˘ت ل˘صضفأا تا˘يو˘ن˘ع˘م بصسكب ح˘م˘صس يذ˘لا ر˘مألا12 ةطقنل˘ل
طاقن ثÓثلا ةميق يوانكل بردملا كرديو اذه ةمداقلا تلوجلل
ضشعتنصس يتلا يهو ل فيك ضسابعلب داحتا باصسح ىلع ةققحملا

نوكيصس فدهلا ناو ةصصاخ ءاقبلا ةقرو بعل يف قيرفلا ظوظح
.رايدلا جراخو لخاد طاقنلا نم نكمم ددع ربكا ليصصحت

هبقارت ةديدع قرفو هقاروأا مدقي راتخم ماششه
هتليصصح مدقي راتخم ماصشه بعÓلا لازي ل هتاذ قايصسلا يف
ادحاو ىحصضأا نيا هتملك مدق زيجو فرظ يفو ثيح ةيباجيإلا

هرابتعاب ةينطولا ةلوطبلا يف نيبولطملا نيفادهلا زربا نم
وهو ضسأاكلاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘ي˘ب فاد˘هأا5 تاءاق˘ل4 ي˘ف ل˘ج˘صس
ل˘صضفألا م˘يد˘ق˘ت˘ل م˘ئاد˘لا ه˘ي˘ع˘صس د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا د˘ي˘صصر˘لا

ةركصسب يف لكلا نا امب ءاقبلا نامصض يف قيرفلا ةدعاصسمو
داحتلا لعجي يذلاو دوصشنملا فدهلا ىلا لوصصولل علطتي
. رابكلا ةريظح يف لبقملا مصسوملا ضسفاني
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ةركشسب دا–ا
تاحومطلا ديزي «ةركملا» مامأا زوفلا
ءاقبلا ىلع نونهاري «نابيزلا ءانبأا»و

ياد نيشسح رشصن
دوعت ةيرسصنلا

نينح يفخب
نوطخاسس راسصنألاو
ر˘صصن ق˘ير˘ف ع˘˘ط˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل

لداعتلا قيقحت ياد نيصسح
ىلا هلقنت يف لقألا ىلع
ناهرلا رصسخ ثيح فيطصس
ر˘ي˘ب˘كلا ط˘˘غ˘˘صضلا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
نم قيرفلا هل ضضرعت يذلا

نكم ام وهو قافولا موجه
ر˘ف˘ظ˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
دقو اذه ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا˘ب

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كصشت˘˘˘˘˘لا تصضا˘˘˘˘˘خ
نيا ةيعافد طخب ةهجاوملا
ىلع ل˘م˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا دارأا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا
ظو˘˘ظ˘˘ح ءا˘˘ق˘˘بإا˘˘ب ح˘˘م˘˘صست
ءاقبلا نا˘م˘صض ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

رصسك قافولا فده نكلو
ل˘˘ع˘˘جو يدا˘˘˘ن˘˘˘لا حو˘˘˘م˘˘˘ج
ى˘لا ا˘ب˘ئا˘خ دو˘ع˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لا
. رايدلا

«يشس.صسا.يشسلا» طاقن
ةيرورشض تحشضأا

ق˘ير˘˘ف نا د˘˘ي˘˘كألا ءي˘˘صشلا
ىحصضا ياد نيصسح رصصن
ل˘م˘ع˘لا ةرور˘صضب ا˘ب˘لا˘ط˘˘م
تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ يد˘˘ج˘˘لا
نا˘م˘صض ل˘جا ن˘م ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
يلاوت ناو ام˘ي˘صسل ءا˘ق˘ب˘لا
قيرفلا عصضيصس تار˘ث˘ع˘ت˘لا
ه˘ل˘ع˘ج˘يو ر˘ي˘ب˘ك جر˘ح ي˘˘ف
طوقصسلا˘ب ن˘يدد˘ه˘م˘لا لوا

يذ˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘هو ل ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ك
اذ˘ه بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ ل˘ت˘˘ح˘˘ي
ضسراحلا ءا˘ق˘فر نو˘كي˘صسو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ف˘˘˘ل˘˘˘صش ن˘˘˘ب
ر˘فا˘ن˘صسلا ما˘ما دو˘م˘˘صصلا˘˘ب
قي˘ق˘ح˘تو ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا
نا ا˘م˘˘ب ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
02 يف بعلتصس ةهجاوملا
رو˘˘˘˘صضح نود ن˘˘˘˘˘مو توا
. ريهامجلا

صشامر ماششه



ةــــنصصرق

ولحلل ةلاسسرب ثعبي راودم
ضسيئر رودم ميركلا دبع دقتنا
ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا
قطانلا ولحل دارم ةدصشب مدقلا
نود ياد نيصسح رصصنل يمصسرلا
ةدايق ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ه˘م˘صسا ر˘كذ
ءا˘صسؤور بار˘˘صضإل ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه
ل يتلاو يناثلا فرتحملا قرف
لو بيرق نم ل ةلصصب هل تمت
،عو˘صضو˘م˘لا اذ˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘م
يذلا فرصصتلا اذه نأا ابرغتصسم
في˘صضي˘ل ،مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غ ه˘ب ما˘ق
قباصسلا فلصشلا يبملوا ضسيئر
ل ضصخ˘˘˘صشلا اذ˘˘˘ه نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
ءار˘˘˘صش ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
.هقيرفل تاصشتيودنصس

«فافلا» ىدحتي ينافلزلا
نماي در ،ةيوق تاملكب
برد˘˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘ف˘˘˘لز˘˘˘لا
ةبيبصش قيرفل يصسنوتلا
رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
يتلا ةي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

،ةزاجإلا هحنم تصضفر
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
هليهأات ة˘ل˘قر˘ع˘ل ى˘ع˘صست
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف
ر˘ي˘خألا ي˘فو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا
فلخ يذلا بردملا دكأا

ى˘ل˘ع دو˘ل˘ي˘ف تر˘˘ب˘˘ي˘˘ه
ه˘˘˘˘نا يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كلا ضسأار
يتلا تامولبيدلا كلمي
لو˘صصح˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘˘صست

ي˘˘˘˘ف ةزا˘˘˘˘جإلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيرئازجلا ةلوطبلا

 ةدوع ةسصق يقوزرم
تاطسشنم ةبوقع دعب

د˘ع˘ب ي˘قوزر˘م بعÓ˘لا هاد˘بأا ر˘ي˘ب˘˘ك عاد˘˘بإا
نأاو ة˘صصا˘خ ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا و˘˘ج ى˘˘لإا ه˘˘تدو˘˘ع
ةبهوملا نأاب عنتقي هتاكرحتل اديج عبتتملا

ل فيك ينعملا عم اهتلعف لعفت لازت ل
ميدقتو نيفده ليجصست يف قفو يذلا وهو
ةيلاتتم تاءاقل ثÓث يف ةمصساح ةريرمت
ي˘ت˘لا ة˘ب˘غر˘لاو يد˘ح˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
ىلع ه˘تد˘عا˘صس يذ˘لاو ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي
فد˘ه ثح˘ب ى˘لإا ه˘يدا˘ن ةدا˘ي˘قو ف˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
.دوعصصلا

Óيوط رمعي مل سشيعي

،ةركصسب داحتا نم ةراصسخلا دعب ةرصشابم
داحتا برد˘م ضشي˘ع˘ي ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع لا˘ق˘ت˘صسا
ةودنلا لÓخ قير˘ف˘لا بيرد˘ت ن˘م ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
اهدحو اهنأا ادكؤوم ةرادإلا مجاهو ،ةيفحصصلا

بب˘صسب ةرا˘صسخ˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ت ن˘˘م
لبق نيبعل اهتمدق يتلا ةبذاكلا دوعولا
ع˘ي˘ط˘ت˘˘صسي ل ه˘˘نا vر˘˘صص ا˘˘م˘˘ك ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةبعصصلا فورâلا لظ يف لمعلا ةلصصاوم
رداغ˘ي˘ل ،ي˘صسا˘ب˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ر˘م˘ي ي˘ت˘لا اد˘ج
ة˘ل˘c˘صسأا ى˘ل˘ع در˘لا نود˘˘ب ةود˘˘ن˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ريمعتلا نم ضشيعي نكمتي ملو ،نييفحصصلا

لبق ىصضم تقو يف لاقتصسا امدعب Óيوط
.ليحرلا ررقيل عجارتي نأا

هتداعل يفو سشابرب

ام ىلع ار˘ي˘ث˘ك ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ر˘ي˘ها˘م˘ج تن˘ثأا
ليجصست يف قفو يذلا ضشابرب بعÓلا همدقي
ةريح راثأا ام لعلو ةزيمم ةقيرطب زوفلا فده
يكتصشي ةباصصإا لك دعبو بعÓلا نأا راصصنألا

ةرصشابم فيدهتلا ةكصس ىلإا دوعيو لإا اهنم
ن˘م ل˘ك د˘ع˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ثي˘˘ح
ةيرصصنلا مامأا ضسمأا لوأاو فلصشلاو «ةوارمحلا»
فيطصس يف ضصاخلا ثيدح هلعج يذلا رمألا
ةيبهذ àاقن فيصضت ام امئاد هفادهأا نأا امب
.قيرفلا ديصصرو باصسحل

هل بسسحي امود فرسصت

دادزولب بابصش نيب وكيصسÓكلا ءاقل ةياهن دعب
امود كنارف بردملا ،هجوت لئابقلا ةبيبصشو
رمألا لوطم مهاي˘حو ،يرا˘ن˘كلا ر˘ي˘ها˘م˘ج ى˘لإا
نأاو ة˘صصا˘خ را˘صصنألا نا˘صسح˘ت˘صسا ي˘ق˘˘ل يذ˘˘لا

نم داز امو ،ةيباجيإا دج لازت لو تناك هتقÓع
يتلا ةقيرطلا عصضو امود نأا ،رومألا ةيلمج
نأا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب د˘كأاو ا˘ب˘نا˘ج ق˘ير˘ف˘لا ه˘˘ب ردا˘˘غ
نيلوؤوصسملا نأاو ريب˘ك ق˘ير˘ف ى˘ق˘ب˘ي ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا

. هريوطتب نيبلاطم

qarsana@essalamonline.com
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سسويسسينيف ىلع نومكهتي يكلملا راسصنأا
ي˘نا˘ب˘صسلا و˘كي˘صسÓ˘كلا ن˘ع تا˘˘عا˘˘صس ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق
قاصشع أادب ،ةنولصشربو ديردم لاير نيب بقترملا
يتلا ضصرفلا ددع لوح تانهكتلا يف يكلملا
يتلاو ةاراب˘م˘لا ي˘ف ضسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘صضي˘صس
ضصرفلا نم لئاهلا مكلا دعب اهب فرعي حبصصأا
ةصصاخ ،ةجذاصس قرطبو اهعاصضأا يتلا ةلهصسلا
ةصصرف عاصضأا نيأا ،يتيصسلا دصض ةريخألا ةلباقملا
«نزتي˘صسلا» ضسرا˘ح˘ب در˘ف˘نا ا˘مد˘ن˘ع اد˘ج ة˘ل˘ه˘صس
.أاوصسأا ةقيرطب اهتجلاعم لواحو
لو˘ح ر˘ي˘ب˘ك فو˘˘خ ي˘˘كل˘˘م˘˘لا را˘˘صصنأا با˘˘ت˘˘ناو
ىوتصسمل بيهرلا عجارتلا ببصسب ،وكيصسÓكلا

اودق˘ف ن˘يأا ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ د˘يرد˘م لا˘ير
،نيترصساخو لداعت ليجصست دعب يرودلا ةرادصص
ة˘صسفا˘ن˘م ن˘م جور˘خ˘لا ن˘م ن˘ي˘صسو˘ق با˘ق و˘هو
.ابوروأا لاطبأا يرود
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هنم ةبراه يسس.سسا.يسسلا»و رفانسسلاف لواحي مويدوبلا
،ةل˘ما˘ك ة˘ط˘ق˘ن31
بابصش قيرف اهعيصض
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
هروهمج مامأاو هبعلم
و˘هو ،م˘صسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نكمي ناك ريبك مقر
ءاقفر هنم ديفتصسي نأا
بع˘ل ل˘جأا ن˘م و˘ط˘˘ي
اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘قرو
قا˘صشع ف˘صسأا˘˘ت د˘˘قو
اذ˘˘ه˘˘ل ةر˘˘يد˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
وهو ل فيك رثعتلا
نا˘˘ك يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
لكلا لعج تاراصسكنلا يلاوت نكلو مويدوبلا ىلع ةصسفانملا مقر يف ةروصضخلا عصضيصس
.هنم ةبراه «يصس.ضسا.يصسلا»و قيرفلا ءارو يرجي مويدوبلا نأاب دكؤوي
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ةÓسصلا تيقاوم

هتدوع خيرات فرعي دحأا لو سضكرلا يف عرسشي مل دارفنا ىلع لمعي لاطع : ارييف^
يحلوبم ةناكم ددهيو «1غيللا» يف قلأاتلا لسصاوي اجديكوأا^

عامتجا ‘ يسضاملب
يرون تيأا عم مسساح

ةه÷ا معدل
بختنملل ىرسسيلا

ةدايرلا نم بÎقي ..عدبي قافولا
بقللا ىلع نورسصي راسصنألاو

فيطشس قافو رئاز÷ا ةيدولومةرقم م‚
ةرطشسŸا فادهأ’ا قيقحتل معدلا بلاطي رشصان نب

ةيبهذ ةطقن نوققحي ةوارقŸا
ءاقبلا نامسض ىلع نورسصيو

ةوانسشلاو هراسصنأا بيخي ديمعلا
كرادتلا ىلع نوددسشي

ىعشسي ايقيرفإا يف بردم لشضفأا
رشضخلا ليثمتب يجنأا بع’ عانقإ’
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ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع ةرداق ةديدج ءامد خشض يف بغرت

ةاوهلاو ةيفرسشلا ماسسقألا تادا–ا ‘ ةيرذج تاÒيغت بلطت «فافلا»
ةيلوؤوسسŸا حورب يلحتلل تادا–لا ءاسسؤور تعد^

تايعمجلل ةيمÓعإلا ةيطغتلا ىلع تددسش^
ةيفافسشلا نامسضل ةيباختنلا


