
40 صص

صسفن نم ةديدج ت’اح4 ليجشست بقع
ةديلبلاب كيرافوب يف ةميقملا ةلئاعلا

انجضس تاونضس4 صسامتلا
وباط ميرك قح يفةذفان

50 صص
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زيزعت لبشس يشسورلا هÒظن عم ايفتاه ثحابت
ةيميلقإ’ا نوؤوششلاب قلعتي ام ‘ نيدلبلا Úب قيشسنتلا

ةينكشس ةدحو فلأا054 عيزوت
0202 ةنشس يف غيشصلا فلتخمب

ةعامج راطإا يف نوطششني اوناك
ةمظنم ةينطو ةيمارجإا

ةنضس41و دبؤوملا نجضسلا نيب ماكحأا
ةلقروب تاردخم راجتل اذفان اضسبح

50 صص

صساشسملاو صشيجلا تايونعم فاعشضإا مهت نع
فنعلا ىلع صضيرحتلاو ةينطولا ةدحولاب

نمغلك3.1 طبشضو تاردخم نورابب ةحاطإ’ا
ةيادرغ يف ةعينملاب ةداملا صسفن

ةيئاشضقلا ةعباتŸا Òبادت ةلئاط ت– هعوقو ببشسب

بنعلا داو «Òم» فيقوت
ةضسرا‡ نع ةبانعب

ةيباختنلا هماهم
50 صص

ن˘ك˘شسلا ر˘يزو ،ير˘شصا˘ن لا˘م˘˘ك  ن˘˘ل˘˘عأا
ي˘ب˘ت˘ت˘ك˘م نأا ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
تادا˘ه˘شش بح˘شس م˘ه˘نا˘ك˘مإا˘ب «2 لد˘˘ع»
ىل˘ع ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘شسلا صصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘لا
.ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإ’ا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا

افيشض هلوزن لÓخ ،ريزولا فششكو
،صسمأا لوأا ،يمومعلا نويزفلتلا ىلع

لد˘ع ي˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘ك˘˘م ن˘˘م ف˘˘لأا021 نأا
موي نكشسم˘لا صصي˘شصخ˘ت نورا˘ت˘خ˘ي˘شس
 .يراجلا صسرام7

تاباضصإلا ددع عافترا
«انوروك» صسوريفب ةدكؤوملا

ةلاح21 ىلإا رئازجلاب
30 صص

ةشسشسؤوم لمع ةطراخ نع فششك
ةيروهم÷ا طيشسو

رئاز÷ا» : صسنوي Ëرك
نوكي نلةديد÷ا

«داضسفلل ناكم اهيف

اراطنق21 ةبارق زجح
جلاعملا فيكلا نم

ةماعنلاب
50 صص

قح هجو يأا نود جد رايلم فلأا02 ةبارق نم اودافتضسا يريعبو زوزعمو يوابرع
50 صص ةلودلاب ةيماشس تاراطإا ؤوطاوتب ةهوبششم قرطب «ةيلايخ» تاراقع ىلعاولشصح

رئازجلل صسيل» : موداقوب
ةيناودع ةضسايضس ةيأا

«راوجلا لود دضض

30صص

«2 لدع» يبتتكم نيكمت
صصيضصختلا ةداهضش بحضس نم

لبقملا تبضسلا نم ةيادب

40 صص

40صص

ةيوه÷ا مهتامظنم دضض نوضضفتني نوماÙا
ءابقنلا ليحرب اوبلاطو اهب طابتر’ا كفب ةبلاطملل عراششلا ¤إا ادد‹ اوجرخ



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (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 ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نم .. وÒطانوب

«انوروك» ¤إا لزلزلا

ام لك يف هصصاصصتخا هيلع فرع امدعب
امو ،شصوصصخلا هجو ىلع لز’زلاب قلعتي
هنأا مكحب ،يجرا˘خ˘لا ءا˘صضف˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ه˘ل

ءا˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لاو كل˘˘ف˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ
طو˘ل و˘ه ا˘ه ،ة˘ي˘كل˘ف˘لا ءا˘˘يز˘˘ي˘˘فو˘˘ي˘˘ج˘˘لاو
قلطنم نم ،بطلا ملاع محتقي ،وريطانوب
نيثحابلاو ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م شسأار˘ي ه˘نأا
ثح˘ب ة˘قر˘ف نأا˘ب ف˘صشك ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

شسوريف دصض جÓع ىلإا تلصصوت ةيرئازج
تنا˘ك ة˘ي˘لوأ’ا برا˘ج˘ت˘لا نأاو ،«ا˘نورو˘˘ك»
جÓعلا ّنأا ادكؤوم ،ةيبنجأا رباخم يف ةحجان
نع ايمصسر نÓعإ’ا متيصسو ابيرق ردصصيصس
رصشابملا جÓعلا يف لخدي يذلا ءاودلا اذه
.ابيرق شسوريفلا اذهل

ديدج يضسايق مقر

ن˘كم˘ي ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ير˘˘ف ة˘˘جر˘˘خ ي˘˘ف
ماقرأÓل «شسينيغ» با˘ت˘ك ن˘م˘صض ا˘ه˘جاردإا
ة˘م˘كح˘م ما˘مأا شسمأا شسصسأا˘ت ،ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
يماحم001 ن˘م ر˘ث˘كأا ،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘صس
،يصسايصسلا طصشانلا ،وباط ميرك نع عافدلل
دا˘˘ح˘˘ت’ا بز˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘صسن˘˘˘م˘˘˘لاو
،(شسيصسأاتلا ديق) يعامتج’ا ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.ششيجلا تايونعم طابحإا ةمهتب عباتملا

قيزر معدي عراضشلا

ةرازو يفظوم دصض يلحملا عراصشلا شضفتنإا
ة˘˘ف˘˘قو شسمأا لوأا او˘˘م˘˘ظ˘˘ن ن˘˘يذ˘˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
نع ةرداصصلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب اد˘يد˘ن˘ت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
تاقوأا مارتحاب ةقلعتملا ،قيزر لامك ريزولا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا ي˘ف تصصغ ثي˘ح ،ل˘م˘ع˘لا
فلتخمب يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ةيصضاملا
نأا اهباحصصأا دكأا ريزولل ةدناصسملا تاقيلعتلا
ركذلا ةفلاصسلا ةميلعتلا لÓخ نم دري مل ريخأ’ا
نأا نيدكؤوم ،ماظنلاو طابصضن’ا شسيركت ’إا
بيصستلا اوداتعا نيفظوم درجم مه نيجتحملا

.«مهيلع ششجرخي ام» مازتل’او ىصضوفلاو

دهع ىهتنا
! .. «Úعايبلا»

ل˘ك تارازو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م تقر˘˘بأا
تاميلعتب ،نطولا ربع اه˘تا˘ير˘يد˘مو ا˘ه˘ل˘كا˘ي˘ه
ةيأا بيرصست نم اهلÓخ نم مهرذحت ،ةمراصص
تاعاطقلا فلتخم عيراصشمب ةصصاخ تامولعم
نأا ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ى˘لإا ا˘ه˘عو˘ن نا˘ك ا˘م˘ه˘م
ىلإا لصصت ةيصساق تابوقعل نوفلاخملا شضرعتي
يف ،ةفيظولا نم لصصفلاو ةيئاصضقلا ةعباتملا

«نيعايبلا» ة˘ب˘ق˘ح ءا˘ه˘نإا ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لا ةو˘ط˘خ
ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف او˘بر˘صس ا˘م˘لا˘ط ن˘يذ˘˘لا
ةقلعتم˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘ما˘ه ة˘ي˘ن˘ه˘م ارار˘صسأا
شصاوخ ةدئافل ىربكلا ع˘يرا˘صشم˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘ب
يف طصشنت تاكرصش ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق ن˘ي˘لو˘غ˘ت˘م
.ت’اجملا ىتصش

qarsana@essalamonline.com
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؟.. «لايضس» راتهتضسا فقوي نم
ريهطتلاو هايملا ةكرصش تنلعأا .. نويلملا ةرملل

ح˘لا˘صصلا ءا˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ن˘ع ،«لا˘˘ي˘˘صس»
ترج امك ببصسلاو ةمصصاعلا ءايحأا يف ،برصشلل

يهتنت ’ ةنا˘ي˘صص .. ة˘نا˘ي˘صص لا˘غ˘صشأا ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع
ةكرصشلا تادحو هانبتت يذلا «ج’وكيربلا» ببصسب
حّلصصُي مويلا بطعف ،تايلمعلا هذه ىلع ةفرصشملا

لا˘غ˘صشأا دو˘ع˘ت˘ل ،ةز˘ي˘جو ةر˘ت˘ف ي˘ف ف˘ل˘ت˘ي˘ل دو˘ع˘يو
ل˘م˘ح˘ت˘ي˘ل ،كي˘لاود اذ˘كهو ىر˘خأا ةر˘˘م ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلا
راتهتصس’او بيصستلا اذه تاعبت هدحو نطاوملا
ىلإا هفقول ةينعملا تاطلصسلا لخدت مدع ريثي يذلا
تجمرب اهتاجرخ رخآا يفو ،! ..بارغتصس’او ةبيرلا
ىل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا «ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل ة˘ما˘ح˘لا» ة˘كر˘صش
ةياغ ىلإا يراجلا شسرام8 لبقملا دحأ’ا نم ءادتبا «ةماحلا» رحبلا هايم ةيلحت ةطحم لÓغتصسا
ةيلمع يف ابذبذت ببصسيصس امم ةيونصسلا ةيئاقولا ةنايصصلا لاغصشأاب مايقلا رهصشلا شسفن نم21 ـلا
.رئازجلا ةي’و طصسوو قرصش ىوتصسم ىلع بورصشلا ءاملاب ديوزتلا

؟.. Êاديعضس اهلعفي له
ردا˘˘˘صصم تر˘˘˘˘صسأا

تي˘˘ب ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ن˘˘˘م
رامع ّنأا ،«نÓفأ’ا»
ن˘ي˘مأ’ا ،ي˘ناد˘ي˘ع˘صس
ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
يف دعتصسي ،بزحلل
ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا
هتلاقتصسا نÓعإا ىلإا

ةنجللا ةيوصضع نم
لك نمو ةيز˘كر˘م˘لا

،بز˘˘ح˘˘لا تا˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه
ا˘ق˘فو ه˘ن˘˘م ’و˘˘صصو
،هيبر˘ق˘م˘ل ه˘لا˘ق ا˘م˘ل
نأا اهدافم ةعانق ىلإا
نا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘ق تقو˘˘˘˘˘لا
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ق˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل
،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ةا˘ي˘ح˘لا
ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ي ل˘˘˘ه˘˘˘ف
.؟.. يناديعصس

«ايف ىلهتي يدÓب ديلو»
ةمصصا˘ع˘لا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘ي’و ن˘م لوا˘ق˘م

هتدلب نباو هقيدصص وه لوؤوصسم نم لصصحت
ادج ةحبرم تاقفصص ىلع تاونصس ةدع لبق
لصصحيل ،ميتنصس را˘ي˘ل˘م04 اهتمي˘ق تغ˘ل˘ب
ىتح ةبوعصص دجي ناك امدعب ةورث كلذب
،مايأ’ا بقاعت دعبو .. هموي توق ريفوت يف
ثيد˘ح ه˘ت˘صصق تتا˘˘ب ،ماو˘˘عأ’او ،رو˘˘ه˘˘صشلا
نأا املع ،هصسأار طقصسم يف شصاخلاو ماعلا

هعم هقيدصص ةفقو شسني مل لواقملا اذه
رداغ امدعب يداع نطاوم نآ’ا وه يذلا

اهيف يقتلي ةبصسانم لك يف ددريو ،هبصصنم
.«ايف ىلهت يدÓب ديلو» ةرابع هءاقدصصأا

! .. ELBISSOPMI NOISSIM
هنييعت ذنم ،ديدجلا ترايت ةي’و يلاو ششيعي

اهرقأا يتلا ةريخأ’ا ةكرحلا بقع بصصنملا اذه يف
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و فو˘ف˘صص ي˘ف ،نو˘ب˘˘ت شسي˘˘ئر˘˘لا

هيف برتقي موي لك عم هتدح دادزت ابيهر اطغصض
ةهجاوم ي˘ف نو˘كي˘صس ه˘نأا م˘كح˘ب ،ف˘ي˘صصلا ل˘صصف
ءاملا ةكبصشب ةيطغ˘ت˘لا ف˘ع˘صض ف˘ل˘م ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م
،ه˘ي˘ق˘با˘صسل ا˘صسجا˘ه ل˘كصش ا˘م˘لا˘ط يذ˘˘لا بور˘˘صشلا

ششطعلا اوناع ةي’ولا ينطاوم نأا املع اذإا ةصصاخ
ها˘ي˘م بو˘صسن˘م نأا م˘˘كح˘˘ب ،تصضم دو˘˘ق˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
’ ةي’ولا يف ادج ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘ح˘ط˘صسم˘لا
يلاولا كلمي لهف ،لجصسملا زجعلا ةيطغتل يفكي
.؟.. لولحلا ديدجلا



ى˘ل˘˘ع هدر ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘ق
شضعب هتلوادت ربخ لوح لاؤوصس
دوجو نأاصشب ةيبنجأ’ا فحصصلا

لوح اينابصسإاو رئازجلا نيب فÓخ
رئازجلا» ،ةيرحبلا دودحلا ميصسرت
ةين ةيأا انيدل شسيلو ةيملصس ةلود
دلب يأا دصض ةيناودع ةصسايصس وأا
،«راوجلا لود ةصصاخ ،ملاعلا يف
ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘صص ةود˘˘ن لÓ˘˘خ فدرأاو
نوؤو˘صشلا ةر˘يزو ة˘ق˘فر ا˘ه˘ط˘˘صشن
اينابصسإا» ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
،«ةيجيتارتصسإاو ةمهم ،ةراج ةلود
رارقلا˘ب دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف ار˘كذ˘م
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا ه˘˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تا يذ˘˘˘لا
لوح�102 ة˘ن˘صس ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
شصن˘ي يذ˘لاو ،دود˘ح˘لا م˘ي˘صسر˘˘ت

ميصسرت يف لكصشم يأا نأا ىلع
ي˘˘ف نو˘˘كي ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع دود˘˘˘ح˘˘˘لا
راج يأا نيب ةلخادتملا قطانملا
،شضوافتلا ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ل˘ح م˘ت˘ي
رئازجلا» نأاصشلا اذه يف فاصضأاو
’و اريربك ’ ةقطنم يأا ديرت ’
راوحلا ط˘ق˘ف د˘ير˘ت ل˘ب .. از˘ي˘ب˘يإا

ادنفم ،«ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا ع˘م ة˘كار˘صشلاو
.رابخأ’ا نم عونلا اذه لثم

ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لا شصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
لثمم نييعت مدعو ،ةيوارحصصلا
ماع˘لا ن˘ي˘مأÓ˘ل د˘يد˘ج ي˘صصخ˘صش
ددصش ،نآ’ا دحل ةدحتملا ممأÓل

ةرورصض ىلع ،موداقوب يربصص
برقأا يف ديدج ثوعبم نييعت
ة˘ل˘كصشم˘لا» لا˘قو ،ن˘كم˘م تقو
دقو ،هب ىصضرن ’ دمأ’ تلاط
ءوصس دادزيو ل˘كا˘صشم˘لا م˘كار˘ت˘ت
هذ˘˘ه شصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا

تاذ ي˘˘˘ف زر˘˘˘بأاو ،«ة˘˘˘لأا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ل˘ك مار˘˘ت˘˘حإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا
ا˘م˘ي˘˘ف ن˘˘مأ’ا شسل˘˘ج˘˘م تارار˘˘ق
 .ةيوارحصصلا ةيصضقلا شصخب

ا˘صشنارآا تد˘كأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةينابصسإ’ا ةريزولا ،اي’ ثيلاثنوغ
دا˘ح˘ت’او ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘صشل˘˘ل
رئازجلا نأا ،نواعتلاو يبوروأ’ا

لكصشم امهيد˘ل شسي˘ل ا˘ي˘نا˘ب˘صسإاو
،ة˘ير˘ح˘ب˘لا ا˘م˘هدود˘ح م˘صسر ي˘˘ف
ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص ةود˘˘ن لÓ˘˘خ تلا˘˘قو
،موداقوب يرب˘صص ع˘م ة˘كر˘ت˘صشم
لو˘ح ة˘ح˘˘صضاو نو˘˘كأا نأا د˘˘يرأا»
يتلا ةيرحبلا دودحلا عوصضوم
001 ة˘ب˘صسن˘ب قا˘ف˘تا ل˘ح˘م ي˘˘ه
Óف ،اينابصساو رئازجلا نيب ةئاملاب
لو˘ح ل˘كصشم يأا كا˘ن˘˘ه د˘˘جو˘˘ي
.«ةيرحبلا اندودح مصسر

د˘حأا لاؤو˘صس ى˘ل˘ع ا˘˘هدر ي˘˘فو
شصو˘˘صصخ˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صصلا

كÓ˘ت˘ما˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
،ةينابصسإا ةريزجل رئازجلل موعزم
Ó˘˘كل نا ،ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تد˘˘˘كأا
امهدودح مصسر يف قحلا نيدلبلا

م˘مأ’ا د˘عاو˘ق˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا
رئازجلا قافتا ةزر˘ب˘م ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ي˘ف شضوا˘ف˘ت˘لا ى˘ل˘ع ،د˘يرد˘˘مو
ةيرحبلا ةقطنملا يف لخادت ةلاح
تفدرأاو ،ةينابصس’او ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نو˘كي ’ نا˘ب قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ا˘ن˘نإا»
يدا˘˘حأا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل نا˘˘˘كم كا˘˘˘ن˘˘˘ه
رخأاتلا شصوصصخب امأا.«بناجلا
ثوعبملا نيي˘ع˘ت ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لا
يممأ’ا ماعلا نيمأÓل يصصخصشلا
د˘ق˘ف ،ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘صصلا ى˘˘لإا
ةيصسامو˘ل˘بد˘لا ة˘ل˘ث˘م˘م تر˘ب˘ت˘عا
ا˘هدÓ˘ب ف˘قو˘م نأا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا

ر˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ذإا ،اد˘˘ج ح˘˘صضاو
ماعلا نيمأ’ا دوهج معدب اهبصسح
ىلإا لصصو˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘م˘مأ’ا

حئاول˘لا را˘طإا ي˘ف ي˘صسا˘ي˘صس ل˘ح
ن˘˘مأ’ا شسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصلا تاذ
لاحلا ةعيبطب» تلاقو ،يلودلا
اذ˘ه ي˘ف ل˘ماو˘ع˘لا م˘˘هأا ن˘˘م ه˘ّ̆نإا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘لأا˘صسم كا˘ن˘ه ،را˘صسم˘˘لا
ني˘مأÓ˘ل ي˘صصخ˘صشلا ثو˘ع˘ب˘م˘لا
ىتح هرظتنن يذلا يممأ’ا ماعلا
.«اددجم راصسملا فانئتصسإا متي

شسمأا ىرجأا ،ىرخأا ةهج نم
،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا ر˘˘˘يزو
هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه تا˘ثدا˘ح˘˘م
،فور˘˘ف’ ي˘˘غر˘˘ي˘˘صس ي˘˘صسور˘˘لا
يف ءاج امل اقفو اهلÓخ اقرطت
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرازو˘˘ل ةد˘˘ير˘˘غ˘˘˘ت
يمصسرلا اهباصسح ىلع ةيصسورلا
ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ،«ر˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘ت» ي˘˘˘ف
نوا˘ع˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘مو ماز˘˘ت˘˘ل’ا

،نيدلبلا نيب تاقÓعلا زيزعتو
نيب قيصسنتلا زيزعت لبصس ثحبو
قلعتي ام ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لاو ا˘ي˘صسور
.ةيميلقإ’ا نوؤوصشلاب

watan@essalamonline.com
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«راوجلا لود دضض ةيناودع ةضسايضس ةيأا رئازجلل صسيل» : موداقوب
«ةيرحبلا امهدودح مضسر ‘ اينابضسإاو رئاز÷ا Úب لكضشم ل» :Êابضسإلا ةيجراÿا ةريزو

ر.نوراه

جاتحت ةديدجلا رئازجلا نإا لاق
لوحتلا بعوتصسي روتصسد ىلإا
يطارقميدلا

صسيئرلل انلقن» :ةنيرق نب
تامامتها نوبت
«مهتلاغضشناو نينطاوملا
،ةنيرق نب رداقلا دبع ّدكأا

هّنأا ،ينطولا ءانبلا ةكرح ضسيئر
دبع ،ةيروهمجلا ضسيئرل لقن
هئاقل لÓخ ،نوبت ديجملا
تارواصشم راطإا يف هب ريخأ’ا

نم ديدعلا ،روتصسدلا ليدعت
نينطاوملا تامامتها

،ةنيرق نب حصضوأا.مهت’اغصشناو
هتحفصص ىلع ضسمأا هل روصشنم يف
نإا ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا

ةرورصض يف اهيأار تدكأا هتكرح
نود قيمعلاو عصساولا راوحلا
هصسفن ىصصقأا نم ’إا ءاصصقإا

ةلحرملا هذه يف اميصس’
ةهبج قيقحت لجأا نم ةصساصسحلا

تايدحتلا مامأا ةبلصص ةينطو
ةيامحو ةيجراخلاو ةيلخادلا
اهحلاصصمو دÓبلل يموقلا نمأ’ا
نع تربعو ،ةيجيتارتصسإ’ا
لجأا نم ةيداصصتق’ا ةيولوأ’ا

’ يتلا دÓبلا لبقتصسم نيمأات
تابذاجتلا يف ىقبت نأا نكمي
جرحلا مامأا ةيديلقتلا ةيصسايصسلا
.داحلا يداصصتق’ا

تربتعإا روتصسدلاب قلعتي اميفو
فيصضي - ينطولا ءانبلا ةكرح

رئازجلا ّنأا - هتاذ ردصصملا
ميصسرت ىلإا جاتحت ةديدجلا

بعوتصسي ينوناقو يروتصسد
نمصضيو يطارقميدلا لوحتلا
نب زربأاو ،ةيمنتلاو رارقتصس’ا

ةيصسايصسلا هتليكصشت نأا ،ةنيرق
اهتيؤور ،نوبت ضسيئرلل تملصس

ةيلبقتصسملا تاحÓصصإ’ا مهأ’
اهتنراقمو دÓبلا اهجاتحت يتلا

نيب لماكتلاو نواعتلا قيقحت يف
ىتح رئازجلا تانوكم لك
ةجرحلا ةلحرملا هذه زواجتن

.ةمأ’ا ةايح يف ادج
ح.نيدلا رمق

ةيروهم÷ا طيصسو ةصسصسؤوم لمع ةطراخ نع فصشك

ةديد÷ا رئاز÷ا» : صسنوي Ëرك
«داضسفلل ناكم يأا اهيف نوكي نل

نوناقلا عورصشم ىلع نوقداصصي ةمأ’ا ضسلجم ءاصضعأا
ليغصشتلا ةبقارمو لامعلا بيصصنتب قلعتملا

«انيضسلا» باون ةلئضسأا ةهجاوم يف ءارزو5

دصض ةيناودع ةصسايصس ةيأا اهيدل ضسيلو ةيملصس ةلود رئازجلا نأا ،ةيجراخلا نوؤوصشلا ريزو ،موداقوب يربصص ّدكأا
.دودحلا ميصسرتب ةقلعتملا لكاصشملا لحل ضضوافتلا أادبم ىلع اددصشم ،اهنم ةرواجملا ةصصاخ لودلا
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ةينابضسإلا ةيجراÿا ةريزو لبقتضسي نوبت صسيئرلا

رورم ثداح رثإا مهلقت تناك يتلا مط– بقع

Úتلفاحب جيريرعوب جرب ةيلوب ةوانضسح ةيدلب ذيمÓت صضوعي دارج

طي˘صسو ،شسنو˘ي م˘ير˘ك د˘كأا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ّنأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
يأا اه˘ي˘ف نو˘كي ن˘ل ةد˘يد˘ج˘لا

براحيصس يذلا داصسفلل ناكم
ل˘˘م˘˘ع نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ةو˘˘ق ل˘˘كب
اهيلع فرصشي يتلا ةصسصسؤوملا
حار˘ت˘قإا لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘كي˘˘صس
فيفختلاب ةليفكلا تاءارجإ’ا

ةيطارقوريبلا ىل˘ع ءا˘صضق˘لاو
 .«فصسعتلا هجوأا ةبراحمو

يف ،هتاذ لوؤوصسملا حصضوأا
ةيلعافت ةصشرو لÓخ هل ةملك
ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘صسف˘˘˘لا را˘˘˘ثآا» لو˘˘˘ح
«نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘لا
شسلجم˘لا فر˘ط ن˘م م˘ظ˘ن˘م˘لا
،نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاو
نواعتلاب ،هتحفا˘كمو دا˘صسف˘لا

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م
بتكم‐ يئا˘ن˘ج˘لا حÓ˘صصإÓ˘ل
لا˘˘م˘˘˘صشو ط˘˘˘صسوأ’ا قر˘˘˘صشلا
ةصسصسؤوم ل˘م˘ع نأا ،‐ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

نوكيصس ،ةيروهمجلا طيصسو
تاءار˘جإ’ا حار˘ت˘قا لÓ˘خ ن˘م
ءاصضقلاو فيفختلاب ةل˘ي˘ف˘كلا

ةبراحمو ةيطارقوريب˘لا ى˘ل˘ع
نأا اد˘كؤو˘م ،ف˘˘صسع˘˘ت˘˘لا ه˘˘جوأا

كلذ˘ك ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت˘˘صس ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا يوا˘˘˘كصشلا

دا˘صسف˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ل˘˘ئا˘˘صسم
ا˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لاو يرادإ’ا

امب ةينعملا تاهجلا مÓعإاو
،تاءار˘جإا ن˘م هذا˘خ˘تا ن˘كم˘ي
ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ّنأا ازر˘˘ب˘˘م
اهتيحÓصص مدختصست ،اهصسأارتي
ةفاقث رصشن لجأا نم ةينوناقلا

طصسولا يف دا˘صسف˘لا ة˘برا˘ح˘م
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ار˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘م ،يرادإ’ا
ىقلت نأاب هينامأا نع ،ددصصلا

تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا ة˘صشرو˘لا هذ˘˘ه
ةا˘˘˘صضقو ءار˘˘˘ب˘˘˘خ ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم
ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشلا طا˘ب˘صضو
ة˘طر˘صشلاو كرد˘لا لا˘˘جر ن˘˘م
ايوصس قيصسنتلا لصضفب حاجنلا
هذ˘ه ة˘برا˘ح˘ُم˘ل ناد˘ي˘م˘لا ي˘˘ف
ـب ا˘ه˘ف˘صصو ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
.«ةتيقملا»

نأا ،شسنوي ميرك زربأا امك
،داصسفلا ةفآا ةحفاكم ةلصصاوم
عورصشملا بل˘ق ي˘ف نو˘كي˘صس
شسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلا
لجأا نم كلذو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةايح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا ى˘لإا لو˘صصو˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ثع˘بو ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
يف ةيعامتج’او ةيداصصتق’ا

عاجرإاو ،هيزنو فافصش طيحم
نطاوملا نيب ةمحللاو ةقثلا

.هتلودو
امد˘ع˘بو ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف

يرادإ’ا داصسفلا نأا ىلع ددصش
نطاوملا لهاك لق˘ث˘ي ح˘ب˘صصأا

’ اميحج» هتايح نم لعجيو
ببصسب ثدحتملا ركذ ،«قاطي
،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘صشنإا
ةيروهمجلا طيصسو ةصسصسؤومل
،يصضاملا يرفيف71 ـلا يف
اهل دنصسأا يذلا رودلا ازربم
يف داصسفلا ة˘برا˘ح˘م ا˘م˘ي˘صس’
ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا طا˘˘˘صسوأا

ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
عاطقلا يف اذكو ،ةيمومعلا
ة˘يدأا˘ت˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا شصا˘خ˘˘لا

.ةيمومع تامدخ
: يراصضخل يراتخم

ىحنم فرع داصسفلا»
انلصشفو ايدعاصصت
«هل دح عصضو يف

يرا˘ت˘خ˘م ّد˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
˘ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،يرا˘˘صضخ˘˘ل
ع˘م˘ق˘ل يز˘كر˘˘م˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل
فر˘˘ع دا˘˘صسف˘˘˘لا نأا ،دا˘˘˘صسف˘˘˘لا

اندÓب ي˘ف ا˘يد˘عا˘صصت ى˘ح˘ن˘م
لاقو ،ةريخأ’ا تاونصسلا لÓخ
عصضو يف نآ’ا دحل حجنن مل»
ة˘ح˘˘فا˘˘كم» فدرأاو ،«ه˘˘ل د˘˘ح
ناك لب اديدج شسيل داصسفلا
ت’وحتلا لكل اقفارم اراعصش
ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
،«لÓ˘ق˘ت˘صس’ا ذ˘ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

زاكتر’ا بجي هّنأا ىلإا راصشأاو
نم نيم˘ه˘م ن˘ير˘صصن˘ع ى˘ل˘ع
امهو ’أا داصسفلا ةحفاكم لجأا
ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ما˘م˘˘ت˘˘ه’ا ءا˘˘ط˘˘عإا
ي˘ب˘ع˘صشلا بل˘ط˘م˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
ةدارإا ه˘˘˘ن˘˘˘˘م تع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن يذ˘˘˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع˘م ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
رظني ّنأاو ،يمصسرلا باطخلا
فيصضي ‐ داصسفلل نوصصتخملا
فار˘˘ح˘˘˘نا˘˘˘ك ‐ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يدر˘ف كو˘ل˘˘صسكو ي˘˘صصخ˘˘صش
ل˘˘ل˘˘خ˘˘ك شسي˘˘˘لو فر˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
.يتاصسصسؤوم

ـه.داوج

،ةمأ’ا شسلجم موي˘لا د˘ق˘ع˘ي
حرطل شصصصخت ةماع ةصسلج
نم ددع ىلع ةيوفصش ةلئصسأا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘مو˘كح˘لا ءا˘صضعأا
نايب يف ءاج امل اقفو رمأ’ا
تقلت ناملربلل ايلعلا ةفرغلل
ءارزوب ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
،لقنلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’ا
ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلاو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
،يلئاعلا ل˘م˘ع˘لا ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘كو
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو
تاقاطلاو ةئ˘ي˘ب˘لا ن˘ع Ó˘صضف
.ةددجتملا

قدا˘˘صص ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ة˘مأ’ا شسل˘ج˘م ءا˘˘صضعأا شسمأا

عور˘صشم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا˘˘ب
بيصصنت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
،لي˘غ˘صشت˘لا ة˘ب˘قار˘مو لا˘م˘ع˘لا

نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا شصن ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
ثح˘˘ب˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نوناقلا شصنو ،يجولو˘ن˘كت˘لا
ينطولا شسلجملا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ةصسلج يف ،تايجو˘لو˘ن˘كت˘لاو
شسلجملا شسيئر اهصسأارت ةينلع
،ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘صص ،ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
،راوز˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘صسب رو˘˘˘صضح˘˘˘ب
تاقÓعلاب ةفل˘كم˘لا ةر˘يزو˘لا

.ناملربلا عم
ح.نيدلا رمق

شسي˘ئر شسمأا ل˘ب˘ق˘ت˘صسا
ديجملا دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ثي˘لا˘ث˘نو˘غ ا˘صشنارآا ،نو˘ب˘˘ت

ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ةر˘˘يزو ،ا˘˘˘ي’
ةصسائرلا رقم˘ب ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
رو˘صضح˘ب ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘˘ف

ن˘م ن˘ي˘ما˘˘صس ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
.نيبناجلا

 ـه.داوج

د˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا رر˘˘ق
شصي˘˘صصخ˘˘ت ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا

لقن˘ل˘ل ن˘ي˘تد˘يد˘ج ن˘ي˘ت˘ل˘فا˘ح
ذ˘ي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘صسرد˘˘م˘˘لا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةر˘˘ها˘˘هز˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘ق

جر˘˘ب ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘ف ةوا˘˘˘ن˘˘˘صسح
رثإا مهل اصضيوعت ،جيريرعوب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ح شضر˘˘˘ع˘˘˘ت
مهلقت تناك يتلا يصسردملا
يف ببصست رورم ثداح ىلإا

يرفيف42 مو˘ي ا˘ه˘م˘ط˘ح˘˘ت
ةباصصإا نع رفصسأاو ،يصضاملا

ةتوافتم حور˘ج˘ب م˘ه˘ن˘م11
.ةروطخلا

ـه.داوج

ةديدجلا رئازجلا لظ يف دÓبلا هجهتنت يتلا ديدجلا يداصصتق’ا جذومنلا ضضرع

كرامندلاو رئازجلا يناملرب يدفو نيب ءاقل روحم يوارحضصلا فلملاو يلامو ايبيل يف عضضولا
د˘˘ي˘˘صشر شسمأا شضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
نوؤوصشلا ةنجل شسيئر ،روصشاع
يلود˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

جراخلاب ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لاو
ة˘صسي˘ئر ع˘م ،ة˘˘مأ’ا شسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا نوؤو˘˘صشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل
اف˘يإا ،ي˘كرا˘م˘ناد˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب

ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ،ن˘˘صسنا˘˘ه ر˘˘ي˘˘ي˘˘ك
يف عصضولا اهنيب نم تافلملا
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لاو ،ي˘˘لا˘˘مو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ةيقرت بناج ىلإا ،ةيوارحصصلا
ديدعلا يف نيدلبلا نيب نواعتلا

.ت’اجملا نم

ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تح˘˘صضوأا
شسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
روصضحب ىرج يذلا ءاقللا نأا

لكصش ،نيدلبلا يناملرب يدفو
بنا˘˘ج˘˘لا ة˘˘طا˘˘حإ’ ة˘˘˘ح˘˘˘نا˘˘˘صس
جذومنلا˘ب ا˘م˘ل˘ع ي˘كرا˘م˘ناد˘لا
ي˘˘ت˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
رئازجلا لظ يف دÓبلا هجهتنت
ىل˘ع ز˘كتر˘ي يذ˘لاو ةد˘يد˘ج˘لا
تارداصصلاو داصصت˘ق’ا ع˘يو˘ن˘ت
امب لا˘م˘عأ’ا خا˘ن˘م ن˘ي˘صسح˘تو
بعصشلا تاعلطت عم ىصشامتي

ا˘صضيأا ح˘م˘صس ا˘م˘ك ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت ل˘ب˘صس ى˘لإا قر˘ط˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ي˘˘كرا˘˘م˘˘ناد˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ب ي˘˘˘قر˘˘˘لاو
ةيراجتلاو ةيصسايصسلا تاقÓعلا

لا˘صصت’ا ف˘ي˘ث˘كت ق˘ير˘ط ن˘ع
دو˘فو˘لا لدا˘˘ب˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘صصا˘˘خ
ليعفت ىلإا ة˘فا˘صضإا،تارا˘يز˘لاو
ة˘˘˘قاد˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
نيتصسصسؤوملا ني˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
.نيدلبلاب نيتيعيرصشتلا

ـه.داوج



،نيماح˘م˘لا تار˘صشع ع˘م˘ج˘ت
يجراخ˘لا ل˘خد˘م˘لا ما˘مأا ،شسمأا
ي˘ف ،ة˘يد˘م˘لا ءا˘صضق شسل˘ج˘˘م˘˘ل
ن˘ي˘ف˘تا˘ه ،ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو
ى˘لإا و˘عد˘ت تا˘ت˘ف’ ن˘ي˘ع˘˘فارو
،مهبيقن ليحرب بلاطتو رييغتلا

تا˘˘ي’و˘˘ب م˘˘ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترا كف˘˘بو
نأا ن˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ،ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘لا
د˘ق ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
دع˘ت م˘لو ثاد˘حأ’ا ا˘ه˘تزوا˘ج˘ت
لاوط مهت’اغ˘صشن’ بي˘ج˘ت˘صست
مل ةبرجت نم ترم ةنصس02
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ن˘م قا˘ت˘ع˘ن’او ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘˘صس’ا

ي˘ت˘لا تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
قاطن نع ةجراخلاب اهوفصصو
شسل˘ج˘م فر˘ع ا˘م˘ك ،م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصس ءا˘˘˘˘˘صضق
007 ن˘م د˘يزأ’ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

شسل˘ج˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ي˘ما˘˘ح˘˘م
ةيلÓقتصساب ةبلاطملل يئاصضقلا
ةباقن نع ةي’ولا يماحم ةباقن

نم ،ةنيطنصسق ة˘ي˘حا˘ن ي˘ما˘ح˘م
شسلجم بودنم حصضوأا ،هتهج
ةمظنملا ىدل ةدكيكصس ءاصضق
ةنيطنصسقب نيماحملل ةيوهجلا
نأا ةر˘يو˘حو˘ب ن˘مؤو˘˘م ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا

ةدكيكصس ةي’و يماحم بلطم
ىلع طورصشلا عيمج يفوتصسي
اهقح نم ةي’و يأا نأا رابتعا
006 غو˘ل˘ب د˘ن˘ع ة˘با˘ق˘ن ءا˘صشنإا

ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م

هذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
527 ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح م˘˘˘صضت ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

.ايماحم
«مÓصسلا»ـل رداصصم تدكأاو

ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا
يقاب ربع ةلثامم تافقو ميظنت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا شسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةبلاطمل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
م˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن˘م˘ب طا˘˘ب˘˘تر’ا كف˘˘ب
ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

م˘صضت ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
،ةدح ىلع ةي’و لك يماحم
يوهجلا عباطلا نأا رابتعا ىلع
مهئام˘ت˘ن’ تا˘ي’و˘لا دد˘ع˘ت˘مو
زر˘فأا ي˘با˘ق˘ن˘لاو ي˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
بئاو˘˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ي˘فو ىؤور˘لا ي˘ف تا˘ن˘يا˘ب˘ت˘˘لاو
.اهتيقرتو ةنهملا ةيامح ليبصس

ثدحلا4 4862ددعلا ^1441 بجر01ـل قفاوملا0202 سسرام5سسيمخلا

watan@essalamonline.com

ءابقنلا ليحرب اوبلاطو اهب طابتر’ا كفب ةبلاطملل عراصشلا ¤إا ادد‹ اوجرخ

ةيوه÷ا مهتامظنم دضض نوضضفتني نوماÙا

ز.لامج

نيريخأ’ا نيمويلا لÓخ اوجرخو ،ةيوهجلا مهتامظنم ىلع نيمئاقلاو ءابقنلا دصض نوماحملا سضفتنإا
.ركذلا يفلاصسلا دويق نم مهصصيلختب ةبلاطملل ،نطولا ربع تاي’و ةدعب ةبخاصص تاجاجتحا يف

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ةرازو تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
4 لي˘ج˘صست ن˘ع ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

شسوريفل ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ت’ا˘ح
شسف˘˘ن ن˘˘م (91‐ديفوك) ا˘نورو˘ك
كيرافوب ي˘ف ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
دد˘ع˘لا كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ةلاح21 ىلإا ةباصصإÓل يلامجإ’ا

ي˘ف ةرازو˘˘لا تح˘˘صضوأا.ةدكؤوم
«مÓ˘صسلا» زو˘ح˘ت شسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب

قي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع
ةفرعمل ارمتصسم لاز ام يئابولا

شصا˘خ˘صشأ’ا ل˘ك ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘تو
ةيعرلا عم لاصصتا يف اوناك نيذلا
نا˘م˘ي˘ق˘م˘لا ه˘ت˘˘ن˘˘باو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىود˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘يو ،ا˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘ب
ةيعر نم تل˘ق˘ت˘نا د˘ق شسور˘ي˘ف˘لا

ةنصس38 رمعلا نم غلاب يرئازج
ناذللاو اصسنرفب ناميقملا هتنباو
12 ىلإا41 نم رئازجلا يف اماقأا
يف امهترصسأا عم مرصصنملا يرفيف
امهتباصصإا تدكأات يتلاو ،ةديلبلا
امهتدوع دعب «انوروك» شسوريفب
ركذو.يرفيف12 يف اصسنرف ىلإا
ةظق˘ي˘لا ما˘ظ˘ن نأا ،ه˘تاذ رد˘صصم˘لا

ةرازو ه˘˘˘تر˘˘˘قأا يذ˘˘˘لا بهأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
،لوعفملا يراصس ىقبي ،ةحصصلا
ةدنجم ةيبطلا قرفلا لظت اميف
.بهأاتلا تايوتصسم ىصصقأا يف

ز.لامج

ديدج يمجنم دنصس حنم مت
لÓغ˘ت˘صساو ثح˘ب˘لا تا˘طا˘صشن˘ل
ة˘حا˘صسم˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةلا˘كو˘ل˘ل  «ر˘يد˘يو˘م» ةا˘م˘صسم˘لا
دراو˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
˘مو˘صسر˘م بصسح تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا

21 مقر ددعلا يف رصشن يصسائر
دجاوتتو.ةيمصسرلا ةديرجلا نم
يف «ريديوم» ةامصسملا ةحاصسملا
ة˘ي’و˘ل ة˘يرادإ’ا تا˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘لا

تصسار˘ن˘م˘تو يز˘ي˘ل˘ياو ة˘يادر˘˘غ
،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قروو شضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو راردأاو
ل˘ت˘كلا ة˘حا˘صسم˘لا هذ˘ه شصخ˘تو
623و423و323و023  مقر
163و063و953و723و
أا943و813و812و422و
343 و أا443 و أا522و أا743و

ر˘ي˘˘غ ة˘˘حا˘˘صسمو أا524و ب
ا˘ه˘ت˘حا˘صسم غ˘ل˘ب˘˘ت  ة˘˘صسر˘˘ه˘˘ف˘˘م

2 مك69,004.061   ةيلامجإ’ا
ة˘ي˘فا˘صصلا ا˘ه˘ت˘˘حا˘˘صسم غ˘˘ل˘˘ب˘˘تو
ددحتو ،2 مك85,370.951
لÓ˘غ˘ت˘صساو ثح˘ب˘لا تا˘حا˘˘صسم
دنصسلا اذه عصضوم تاقورحملا
تاططخملل ا˘ق˘ب˘ط ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا
،موصسرملا اذه لصصأاب ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا

يعبا˘ت˘ت˘لا لا˘صصي’ا ق˘ير˘ط ن˘ع
اه˘تا˘ي˘ثاد˘حا ةدد˘ح˘م˘لا طا˘ق˘ن˘ل˘ل
قفرملا قحلملا يف ةي˘فار˘غ˘ج˘لا
اذه ملصسيو.موصسرملا اذه لصصأاب
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ي˘م˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘صسلا
دراو˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
اذ˘˘ه بجو˘˘م˘˘ب تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
نم عقوملا يصسائرلا موصسرملا

دبع ةيروه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر فر˘ط
يرفيف42 يف نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
.يصضاملا

ز.لامج

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك د˘˘˘كأا
وحن هجتت رئازجلا نأا ،ةراجتلا
ي˘ل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
تادراو˘لا ةرو˘تا˘ف شصي˘ل˘ق˘˘تو
،ريزولا حصضوأاو.موحللا نم
نع نيلثممب هعمج ءاقل يف
نيلاوملل ةينطولا ةيلارديفلا

شسيئرو موحللا يدروتصسمو
˘مو˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا شسل˘ج˘˘م˘˘لا
رئازج˘لا نأا»: Ó˘ئا˘ق ،ءار˘م˘ح˘لا
ة˘ي˘قر˘ت و˘˘ح˘˘ن مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
شصيلقتو يل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا
هذ˘˘ه ن˘˘م تادراو˘˘لا ةرو˘˘تا˘˘ف
رئاز˘ج˘لا نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،«ةدا˘م˘لا
ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘صضيأا ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت
نيرمثتصسم ىلإا نيدروتصسملا

لÓ˘خ ن˘م كلذو ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح

ةيلمعب طبتري ام لك ريوطت
.ا˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ح˘˘بذ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ه˘نأا ،ق˘˘يزر ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘صشكو
ةيناويحلا ةورث˘لا م˘عد م˘ت˘ي˘صس
بو˘ن˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
تاي’و يقاب ربع اهقيوصستل
،لامصشلا يف ا˘م˘ي˘صس’ ن˘طو˘لا

عم قي˘صسن˘ت˘لا م˘ت˘ي ه˘نأا اد˘ي˘ف˘م
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو
ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسجو˘˘ل˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ىلع ةيلاملا ءابعأ’ا شصيلقتل
نم ةبعصشلا ريهطت نيلاوملا
ريزو˘لا ىد˘بأاو ،ن˘ي˘برا˘صضم˘لا
ح˘لا˘صصم˘ل ما˘ت˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
يف نيلعافلا لك معدل هعاطق
.ءارمحلا موحللا جاتنإا ةبعصش

ز.لامج

ةديلبلاب كيرافوب يف ةميقملا ةلئاعلا سسفن نم ةديدج ت’اح4 ليجصست بقع

صسوريفب ةدكؤوملا تاباضصإلا ددع عافترا
ةلاح21 ىلإا رئازجلاب «انوروك»

تاقورÙا دراوم Úمثتل
طفنلا ةلاكول لÓغتضسلاو ثحبلل ديدج يمجنم دنضس حنم

0202 ةنصس يف غيصصلا فلتخمب ةينكصس ةدحو فلأا054 عيزوت
لبقملا تبضسلا نم ةيادب صصيضصختلا ةداهضش بحضس نم «2 لدع» يبتتكم نيكمت

بون÷ا قطانÃ ةيناوي◊ا ةوÌلا ميعدت لÓخ نم
نطولا تاي’و يقاب Èع اهقيوصستل

تادراو ةروتاف صصيلقتب دهعتي قيزر
يلÙا جوتنŸا ةيقرت عم موحللا نم رئاز÷ا

ر˘يزو ،ير˘صصا˘ن لا˘م˘ك  ن˘ل˘˘عأا
نأا ،ةنيد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كصسلا

مه˘نا˘كمإا˘ب «2 لد˘ع» ي˘ب˘ت˘˘ت˘˘كم
شصي˘صصخ˘ت˘˘لا تادا˘˘ه˘˘صش بح˘˘صس
ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘˘لا تب˘˘صسلا
فصشكو.ةلاكول˘ل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ىلع افيصض هلوزن لÓخ ،ريزولا
نأا ،شسمأا لوأا ،يمومعلا نويزفلتلا

لد˘ع ي˘ب˘ت˘ت˘كم ن˘˘م ف˘˘لأا021

نكصسملا شصيصصخت نوراتخيصس
حصضوأاو ،لبق˘م˘لا شسرا˘م7 مو˘ي

عيزوت متيصس هنأا يرصصان لامك
فلتخمب ةينكصس ةدحو فلأا054
،0202 ةنصس يف ةناعإاو غيصصلا

جمانرب هلثمي ام ةئاملاب71 نأاو
ةهجوم ةئام˘لا˘ب56 ي˘˘ف لد˘˘˘ع
.يفيرلا نكصسلل

ك.اصضر

سصخصش نييÓم4 ـب مهددع ردقي

ةيكذ ةقاطب دادعإا
تازايتما ةدعب
نينضسملا ةدئافل
ريدم ،نيصسح ميكحلا دبع فصشك

نينصسملا سصاخصشأ’ا ةيامح
ةرصسأ’او ينطولا نماصضتلا ةرازوب
ةقاطب دادعإا نع ،ةأارملا اياصضقو
لمعت نينصسملا سصاخصشأÓل ةيكذ

ىلع ةيفافصشلا ءافصضإا ىلع
ةمدقملا ةيعامتج’ا ةمدخلا
.نينصسملا سصاخصشأÓل
يف ،نيصسح ميكحلا دبع زربأاو
،ةينطولا ةعاذإÓل تاحيرصصت
ةيكذلا ةقاطبلا هذه نأا ،سسمأا

:اهنم تازايتما ةدع ىلع زوحت
ريبادتك تامدخلا نم ةدافتصس’ا
ةدعاصسمو لزنملاب ةدعاصسملا
مهلوصصأاب نيلفكتملا عورفلا

تازيهجت ءانتقا نم ةدافتصس’او
بناج ىلإا ةيحصص تاودأاو
تاماق’ا نم ةدافتصس’ا
،نينصسملا ةدئافل ةيمامجتصس’ا

ىرخأا تازايتما نأا احصضوم
عورصشمك لبقتصسملا يف فاصضتصس
،لقنلا ةيناجم نم سضيفختلا

4 نيصسح ميكحلا دبع ىصصحأاو
رئازجلا يف نصسم سصخصش نييÓم
ةئاملاب01 ةبصسن لثمي ام وهو
اعدو ،دÓبلا يف ناكصسلا نم
ةفاك ذاختا ةرورصض ىلإا ثدحتملا
ةئفلا هذهب لفكتلل تاءارجإ’ا

اهتربخ نيمثتو اهتقفارمو
ىوتصسملا ىلع اهدوهجو
يف اريصشم ،يرصسأ’او يعامتج’ا

3061 دوجو ىلإا سصوصصخلا اذه
اراد13 ىلع نوعزوتي نصسم
ريغو يعيبط مقر وهو نينصسملل
نينصسملا ددعب ةنراقم فيخم
ةرازو لثمم راصشأاو.دÓبلا يف
لمع جمانرب نأا ىلإا نماصضتلا
ةدع نمصضتي ديدجلا ةموكحلا

ةقفارمو ةيامحب قلعتت رواحم
رارغ ىلع نينصسملا سصاخصشأ’ا

يف لخدت يتلا ةصشهلا تائفلا لك
زكتريصسو ،عاطقلا ةيحÓصص راطإا
امهو نينثا نيقصش ىلع لمعلا

تاودأ’ا زيزعت ةلصصاوم
ةنصسنأا لÓخ نم ايلاح ةدوجوملا
ريوطتو تاصسصسؤوملا لخاد ةايحلا
ةنمقرو ةيلفكتلا جماربلا
يرجي ام لك ةعباتمل ةمدخلا

.تاصسصسؤوملا هذه لخاد
ز.لامج

لدابتŸا مهافتلاو حيرصصلاو دا÷ا راو◊ا ةفاقث خيصسÎل

ةيبÎلا عاطقل ةيعامتجلا لكاضشŸا ل◊ ÚينهŸا ةباقن كارضشإاب دهعتي طوعجاو

فراعŸاو ايجولونكتلا لقنو نيوكتلل

رئاز÷ا ‘ Ìكأا اهدجاوت زيزعتل ةيناŸألا تاضسضسؤوŸا وعدي باقرع

ريزو ،طوع˘جاو دـم˘ح˘م د˘عو
ةباقنلا كارصشإاب ،ةينطولا ةيبرتلا
ةكر˘ت˘صشم˘لا كÓ˘صسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لولح حارتق’ نيينهملا لامعلاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل ،ة˘˘يد˘˘ج˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ر˘ي˘فو˘تو ،ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
ةينهملاو ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا فور˘ظ˘لا
ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ة˘فا˘كل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘لا
.عاطقلا

عمج عامتجا لÓخ اذه ءاجو
ءا˘صسم ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘˘يزو
ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘ب ،طرا˘ف˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا
ة˘با˘ق˘ن˘˘لا شسي˘˘ئر ع˘˘م ،ة˘˘يرازو˘˘لا
ةكر˘ت˘صشم˘لا كÓ˘صسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ناك يذلاو نيي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو
ينطولا بتكملا ءاصضعأاب اقوفرم
يف ءاقللا اذه جرد˘ن˘يو ،ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل
ةيئانثلا تاءاقللا نم ةلصسلصس راطإا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب ي˘ت˘˘لا
ءا˘كر˘صشلا ة˘فا˘˘ك ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دتمت ةمانزر بصسح نييعامتج’ا

شسرام21 ىلإا يرفيف02 نم

0202.
ملاعم ىلع ةيبرتلا ريزو ددصشو

ع˘م روا˘صشت˘لاو راو˘ح˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ميظنتو ني˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ءا˘كر˘صشلا
عيجصشتلا دصصق ةمظتنم تاءاقل

لحو ،ةئبعتلل خانم ريفوت ىلع
فور˘ظ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
نم ةقباصس دعي ام اذهو ،لمعلا
نمصضت نأا قبصسي مل ثيح ،اهعون
ارو˘ح˘م ةرازو˘لا ل˘م˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ة˘˘كار˘˘صشلا˘˘ب ا˘˘صصا˘˘خ Ó˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم
لمعلاب ريزولا داصشأاو ،ةيعامتج’ا
،عاطقلا وف˘ظو˘م ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا

كÓ˘صسأ’ا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’و
،نيينهم˘لا لا˘م˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘صشم˘لا
ريد˘ق˘ت˘لا ل˘ك نو˘ق˘ح˘ت˘صسي ن˘يذ˘لا

ريبكلا مهماهصسإا ىلع مارتح’او
،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘عد ي˘ف
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘ل˘ع م˘هر˘ه˘صسو
ام عم ،ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ةئفلا هذه هاجتا انيلع بجوتصسي
ةاواصسملا مدق ىلع اهتلماعم نم

ي˘مِد˘خ˘ت˘˘صسم ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غ ع˘˘م
ءاصضقلا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،عا˘ط˘ق˘لا

ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا لا˘كصشأا ع˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
و˘ه ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه د˘˘صض ءا˘˘صصقإ’او
ر˘فا˘صضت بج˘ي ،ىو˘صصق ة˘˘يو˘˘لوأا

ءاكرصشلا ‐ةرازولا) عيمجلا دوهج
.اهقيقحتل (نييعامتج’ا

،ه˘˘˘صصر˘˘˘ح ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘بأاو
ةرازو يفظومو تاراطإا شصرحو
ًامدُق يصضملل ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا كير˘صشلا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب
راوحلا ةفاقث خيصسر˘تو ن˘ي˘طو˘ت˘ل
م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لاو ح˘˘ير˘˘صصلاو دا˘˘˘ج˘˘˘لا
زز˘˘ع˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لاو ،لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
عاطقلا يف ةد˘ي˘صشر˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا

ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘صسيو
ع˘م ،تا˘يّد˘ح˘ت˘لاو تا˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا
ةحلصصملا رابت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأ’ا
لاع شسحب يلحتلاو دÓبلل ايلعلا

.قفاوتلاو ةيلوؤوصسملا نم
ز.لامج

ةرازو ،با˘قر˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘عد
ةينا˘م˘لأ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ،ة˘قا˘ط˘لا
رئازجلا يف رثكأا اهدجاوت زيزعتل
لدا˘ب˘˘تو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ل˘˘جأا ن˘˘م
.يوقاطلا لاجملا يف تاربخلا

ءانثأا هنأا ةرازولل نايب يف ءاجو
ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا ةر˘˘ي˘˘ف˘˘صس ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
ي˘ت˘لا ز˘تو˘ن˘ك كير˘لوأا ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،زتلي˘ه ا˘كي˘ب˘ير˘ب ة˘قو˘فر˘م تنا˘ك
ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ه˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب
ةيرئازج˘لا ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘كار˘صشلا˘ب
با˘قر˘ع ر˘يزو˘لا ا˘عد ،ة˘ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
راطإا يف ديجلا نواعتلا زربأا يذلا
،ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كار˘صشلا
زيزع˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
زاجنإاو رئازجلا يف رثكأا اهدجاوت
ع˘˘˘م ة˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم
رارغ ىلع ةيرئازجلا تاصسصسؤوملا
ناكو ،كيتريزيد ةردابم ريوطت
ثحبل نيفرطلل ة˘ب˘صسا˘ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا

ةكارصشلاو نواعتلا تاقÓع عقاو
ةقا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف «ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا»
نافرطلا قرطتو ،اهريوطت قافآاو
يف ةحاتملا ةماهلا شصرفلا ىلإا

لاقتن’ا اميصس’ ةكارصشلا لاجم
ةددجتم˘لا تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا

نيوكتلاو ةيو˘قا˘ط˘لا ة˘عا˘ج˘ن˘لاو
.فراعملاو ايجولونكتلا لقنو

ز˘تو˘ن˘ك تدا˘صشأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
،ايناملأاو رئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
هيلوت يذلا مامته’ا نع ةبرعم
لم˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ةربخلا ميدقتو رئازجلا يف رثكأا

ح˘لا˘صصل ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لاو
اميصس’ ةير˘ئاز˘ج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ةر˘ي˘ف˘صسلا تم˘ل˘صسو ،ن˘يو˘˘كت˘˘لاو
ةكراصشملل باقرع ريزولل ةوعد
ن˘ي˘˘لر˘˘ب ة˘˘صسدا˘˘صسلا ةود˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
دقعتصس يتلا يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا

0202 شسرا˘م52و42 يمو˘ي
.نيلرب ةيناملأ’ا ةمصصاعلاب

شسأار˘ت˘ي˘˘صس ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو با˘قر˘˘ع دـم˘˘ح˘˘م
ةمظنمل871 ـلا ةيرازولا ةودنلا
لور˘ت˘ب˘ل˘˘ل ةرد˘˘صصم˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
امك ،انييفب ادغ ةررقملا ،(بيبوا)
لاغصشأا ةفصصانم باقرع شسأارتيصس
ةيرازولا ةنجل˘ل8 ـلا عا˘م˘ت˘ج’ا
بيبوا جراخ بيبوأا قافتا ةعباتمل
شسرام6 ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي رر˘ق˘م˘لا

تاذ د˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسح ،0202
عامتج’ا ف˘كع˘ي˘صسو ،رد˘صصم˘لا

ة˘ي˘لود˘لا قو˘˘صسلا ة˘˘صسارد ى˘˘ل˘˘ع
بجاو˘˘لا تاءار˘˘جإ’او ط˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘˘هذا˘˘˘خ˘˘˘تا
ببصست يذلا را˘ع˘صسأ’ا شضا˘ف˘خ˘نا
.انوروك شسوريف هيف

ع.لÓب



ةرازو ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ف˘˘˘صصوو اذ˘˘˘ه
ةئيه مامأا هتعفارم لÓخ ،ةعانصصلا
ةبوهنملا لاومأ’ا ماقرأا ،ةمكحملا

ـب ةيصضقلا يف نيمهتملا فرط نم
يه ةرازولا نأا اربتعم ،«ةيلايخلا»

اذه ىلعو ،ةيصضقلا هذه يف ةيحصض
ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط ،شسا˘˘صسأ’ا
م˘كح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئد˘ب˘م ة˘قدا˘صصم˘˘لا
ىلعو ةيصضقلا هذه يف افنآا رداصصلا
،ي˘ند˘˘م فر˘˘ط˘˘ك ةرازو˘˘لا شسصسأا˘˘ت
نم رثكأاب شضيوعتلا ىلإا ةفاصضإ’اب
.رانيد رايلم01

معدب «لوغت» براوصشوب
ةقيلفتوب ديعصسلا نم

نم ىوقأا هذوفن تاب ىتح
لوألا ريزولا

تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت شسمأا تف˘˘˘˘صشك
ةرازو تارا˘˘˘˘طإا ن˘˘˘˘م دو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلا
فارطأ’ا اذكو ،مجانملاو ةعانصصلا
مويلا لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا راو˘˘طأا ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا
،تارايصسلا بيكرت فلمب ةصصاخلا

ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو
ةفرغ˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘لا ،9102 ل˘ير˘فأ’
،رئازجلا ءاصضق شسلجمب ةيرئازجلا

دبع اهب عتمتي ناك يتلا ةوقلا نع
ةعانصصلا ريزو ،براوصشوب مÓصسلا
ه˘ي˘لإا ته˘جو يذ˘لا ،را˘ف˘لا ق˘ب˘صسأ’ا
معدب لوغت ه˘نو˘ك ما˘ه˘ت’ا ع˘با˘صصأا

حبصصأا ىتح ،ةقيلفتوب ديعصسلا نم
تاحيرصصت يف ءاج امك‐ هتوصص
تو˘صص قو˘ف و˘ل˘ع˘ي ‐ن˘ي˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
.لÓصس كلاملا دبع لوأ’ا ريزولا

ىلوأ’ا ةيئازجلا ةفرغلا تلصصاو
شسمأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضق شسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
نم عبارلا مويلا راطإا يف ءاعبرأ’ا

بي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق ة˘˘م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م
ي˘ف˘خ˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو تارا˘˘ي˘˘صسلا
ليرفأا تايصسائرل ةيباختن’ا ةلمحلل
شصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا لاو˘˘˘قأا ى˘˘˘لإا ،9102
.ة˘ي˘ند˘م˘لا فار˘طأ’او ن˘ي˘يو˘ن˘ع˘م˘لا

ةئيه فرط نم مهباوجتصسا  لÓخو
فار˘˘طأ’ا هذ˘˘ه تف˘˘ن ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘قÓ˘˘ع
ا˘˘م˘˘ك ،9102 ل˘ير˘فأا تا˘ي˘صسا˘˘ئر˘˘ل

لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا لا˘˘˘جر شضع˘˘˘ب ف˘˘˘صشك
هذه يف يندم فرطك نوصسصسأاتملا
تناك يتلا ليقارعلا نع ةيصضقلا
ةرازو ن˘م م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘م ا˘ها˘ق˘ل˘˘ت˘˘ت
قباصسلا ريزولا ةرتف لÓخ ةعانصصلا

اذ˘˘كو براو˘˘صشو˘˘ب مÓ˘˘صسلا د˘˘ب˘˘˘ع
دا˘م˘ت˘عا م˘ه˘ح˘ن˘م ي˘ف  ا˘ه˘ل˘˘طا˘˘م˘˘ت
لاق قايصسلا اذه يفو مهعيراصشمل

ايك ةمÓعل قباصسلا كلاملا وبياصشع
مهتم ىلإا لوحت نأا لبق زرتروم
نأا ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ع˘با˘˘ت˘˘م ر˘˘خآا
كلا˘م˘لا د˘ب˘ع كاذ˘نآا لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
هراصسفتصسا لÓخ هل فرتعا لÓصس
ةمÓع بيكرت طاصشن نم هعنم نع
مهعم لماعت˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرو˘كلا ا˘ي˘ك
ذن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا قو˘صسلا˘ب ا˘ير˘صصح
هئافيتصسا مغر ن˘مز˘لا ن˘م ن˘يد˘ق˘ع
ةملك وأا توصص نأا طورصشلا ةفاكل
اصضيأا مهتملا ةعانصصلا ريزو رارقو
ةلادعلا نم رافلاو ةيصضقلا هذه يف
˘مÓ˘صسلا د˘ب˘ع ا˘صسنر˘ف˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘تو˘صص ى˘ل˘ع و˘˘ل˘˘ع˘˘ي براو˘˘صشو˘˘ب
قيقصش نم هبرق ريظن كلذو هرارقو
هرا˘صشت˘صسمو عو˘ل˘خ˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا
يهو ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘صسلا شصا˘خ˘لا
تا˘ح˘ير˘صصت م˘عد˘˘ت تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
شسف˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
نكمتي مل هنا هفارتعاب ةمكحملا

دبع ريزولا ىلع ةطلصس شضرف نم
.براوصشوب مÓصسلا

كلاملا باربر رمع دكأا هرودب
نأا ل˘ب˘ق ياد˘نو˘ه ة˘مÓ˘ع˘ل ق˘با˘صسلا
ل˘جر˘ل ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘ت ة˘˘صصخر ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
ي˘ف ر˘خآ’ا و˘ه ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’ا

ي˘ح˘م تو˘كح˘ط دا˘صسف˘لا ا˘يا˘˘صضق
اهل شضرعت يتلا ل˘ي˘قار˘ع˘ل˘ل ن˘يد˘لا

ةد˘˘ه˘˘ع ي˘˘˘ف ةرازو˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
بيكرتل فلم عفد ثيح براوصشوب
نم ىتح مرح هنكل ةمÓعلا هذه
مغر هفلم عاديإا خيرات تبثي لصصو
هنا ةمكحملا ةئيهل حرصص امك هنا
رثكأا عفد يذلا دي˘حو˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

بئارصضلا ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ي˘لا˘م ة˘صصح
.نيلماعتملا يقابب ةنراقم

شضعب دافأا فايصسلا شسفن يفو
ةعانصصلا ةرازو لامع نم دوهصشلا
نا˘ك براو˘صشو˘ب مÓ˘˘صسلا د˘˘ب˘˘ع نأا
شضعبل ةرربم ريغ تازايتما حنمي
ةنجللا ربع رورملا نود نيلماعتملا
اهتراصشتصسا وأا ةصصتخم˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

هذه راوطأا نم عبارلا مويلا نيب امك
طاصشنل تافلم دامتعا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
اهئافيتصسا نود تارايصسلا بيكرت
. طورصشلل

يتلا ةمكاحملا هذه ناف ةراصشإÓل
ق˘ط˘ن˘لا فر˘ع˘ت نأا ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
˘مدا˘ق˘لا شسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي ما˘˘كحأ’ا˘˘ب
ةيروهمجلا ةباين عفر رثإا  يتأاتو
افانئتصسا نيمهتملا عافد ةئيه اذكو
ةم˘كح˘م ن˘ع ردا˘صصلا م˘كح˘لا ي˘ف
ربمصسيد01 خيراتب دمحمأا يديصس
ةنادإا˘ب ه˘ي˘ف تصضق ي˘ت˘لاو ،طرا˘ف˘لا

ق˘ب˘صسأ’ا ة˘عا˘ن˘صصلا ر˘يزو ن˘م ل˘ك
ةنصس02 ب براوصشوب مÓصسلا دبع
ارمأا هدصض رادصصإا عم اذفان اصسبح
لوأ’ا ر˘يزو˘لاو ي˘لود˘لا شضب˘ق˘لا˘˘ب
ةنصس51 ـب ىيحيوأا دمحأا قبصسأ’ا

ل˘˘ك ةردا˘˘صصم ع˘˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘صسب˘˘˘ح

ةبوقعك ةزوجحملا ا˘م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ريزولا ةنادإا تم˘ت ا˘م˘ك .ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت
ـب لÓصس كلاملا دبع قبصسأ’ا لوأ’ا

ن˘م ل˘كو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ة˘ن˘˘صس21
ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘صس’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ير˘˘يزو
ـب بوجحم ةدبو فصسوي يفصسوي
تاذ يفو .اذفان اصسبح تاونصس01
ة˘ق˘با˘صسلا ةر˘يزو˘˘لا تن˘˘يدأا ،را˘˘طإ’ا
تاونصس5ـب ينوهرز ةنيمي ةيرون

ق˘ح ي˘ف رد˘صص ا˘م˘ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح
مكح زوزعم دمحأا لامعأ’ا لاجر
ع˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘صسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘صس7ـب
ةزوجحملا لاومأ’ا عيمج ةرداصصم
اصسبح تاونصس6ـب يوابرع ناصسحو
لاو˘˘˘˘مأ’ا ةردا˘˘˘˘صصم ع˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ن
3ـب يرياب دمحم اذكو ةزوجحملا
ىلإا ةفاصضإ’اب اذفان اصسبح تاونصس
ق˘ب˘صسأ’ا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ل˘ج˘ن ة˘˘نادإا
اصسبح تاون˘صس3ـب لÓ˘صس شسرا˘˘ف
.اذفان

watan@essalamonline.com
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صساصسملاو صشيجلا تايونعم فاعصضإا مهت نع
فنعلا ىلع صضيرحتلاو ةينطولا ةدحولاب

ةذفان انجضس تاونضس4 صسامتلا
وباط ميرك قح يف

غلك3.1 طبصضو تاردخم نورابب ةحاطإلا
ةيادرغ يف ةعينملاب ةداملا صسفن نم

فيكلا نم اراطنق21 ةبارق زجح
ةماعنلاب جلاعملا

ةيئاصضقلا ةعباتŸا Òبادت ةلئاط ت– هعوقو ببصسب

نع ةبانعب بنعلا داو «Òم» فيقوت
ةيباختنلا هماهم ةضسرا‡

ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو شسمأا شسم˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
يديصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ط˘ي˘ل˘صست ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا

اذفان ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس4 ةبو˘ق˘ع
فلأا002 اهردق ةيلام ةمارغو
ط˘صشا˘ن˘لا ،و˘با˘ط م˘ير˘ك د˘˘صض جد
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لاو ،ي˘صسا˘ي˘صسلا
يطارقميدلا داحت’ا بزح مصساب
نع ،شسيصسأاتلا ديق يعامتج’او
،ششيجلا تايونعم فاعصضإا مهت
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا˘˘ب شسا˘˘صسم˘˘لا

ر˘ب˘ع ف˘ن˘ع˘لا ى˘ل˘ع شضير˘ح˘ت˘لاو

.تاروصشنم
˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ة˘˘فر˘˘غ تنا˘˘كو اذ˘˘ه

تررق دق ةزابيت ءاصضق شسلجمب
نم52 ـلا يف وباط نع جارفإ’ا
نأا لبق ،يصضاملا ربمتبصس رهصش
لثميو ةعاصس42 دعب هفيقوت متي
ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش ن˘م2 ـلا ي˘˘˘˘˘˘ف
قيقحتلا يصضا˘ق ما˘مأا ،ي˘صضا˘م˘لا
،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل
شسب˘˘ح˘˘لا ه˘˘عاد˘˘˘يإا˘˘˘ب ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لا
.تقؤوملا

 ح.ميلصس
هيلإا ةبوصسنم تناك يتلا مهتلا نم هئافعإا دعب هكيرصشل ةءاربلا

رجاتل ةذفان انجضس تاونضس01
ةلقروب ةحلضسأا

تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنادأا
اهتصسلج يف ة˘ل˘قرو˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
‐ ع‐ح) وعدملا ،شسمأا ةدقعنملا

انجصس تاون˘صس01ـب (ةن˘صس72
داريتصس’ا ةيانجب هتعباتمل ةذفان
ن˘˘م ة˘˘صصخر نود ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
ةحلصسأاب انوناق ةلهؤوملا ةطلصسلا

ة˘ح˘ن˘جو شسما˘خ˘لا ف˘ن˘صصلا ن˘˘م

لقن ةليصسو لامعتصساب بيرهتلا
شضر˘˘˘غ˘˘˘ل ا˘˘˘صصي˘˘˘صصخ ةأا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م
ةمكحملا تقطن امك ،بيرهتلا
‐ع) وعدملا هكيرصش ةءاربب اهتاذ
نم ه˘ئا˘ف˘عإا د˘ع˘ب (ة˘ن˘صس23 ‐د
هيلإا ةبوصسنم تنا˘ك ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘لا
.ةيصضقلا شسفن راطإا يف

مورك ىصسيع

ر˘صصا˘ن˘ع شسمأا لوأا تط˘˘ب˘˘صض
ةمخصض ةيم˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

11 ـب ردقُت جلاعملا فيكلا نم
ةيدلبب امارغوليك47و اراطنق
،ةماعنلا ةي’و يف زروب نينج
‐ ةيعونلا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ةرازول نايب يف ءاج امل اقفو
تم˘˘ل˘˘صست ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
فاصضتل ‐ هنم ةخصسن «مÓصسلا»
تنكم يتلا تايلمعلا ديدع ىلإا

هذه جيورتو لاخدإا طابحإا نم
ةرم دكؤو˘ت˘لو ،ا˘ندÓ˘ب˘ب مو˘م˘صسلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا ىر˘˘خأا

دادعتصس’او ةرمتصسملا ةظقيلاو
ينطولا ششيجلا تادحول مئادلا
ح˘لا˘صصم ف˘ل˘ت˘خ˘مو ،ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا
لاكصشأا ةفاكل يدصصتلل ،نمأ’ا
.ةمظنملا ةميرجلا

تز˘˘ج˘˘ح ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
نم غلك3.1 ةيئاصضقلا ةطرصشلا

ةعينملا ةقطنمب جلاعملا فيكلا
ىلع شضبقلا بقع ،ةيادرغ يف
،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم تارد˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘ت
رثإا تذفن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو
،ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘˘صسا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن فار˘˘˘صشإا˘˘˘بو
لزنم ةمهادم مت ثيح ،ةعينملا
،هيف هبتصشملا تاردخملا رجات
ة˘ي˘م˘˘كلا ز˘˘ج˘˘ح˘˘ب ح˘˘م˘˘صس ا˘˘م˘˘م
تنا˘ك ي˘ت˘˘لا ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘صسلا

قو˘صسلا˘ب ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
نيتلمعتصسم نيتجاردو ،يلحملا
نيكل˘ه˘ت˘صسم˘لا ن˘يو˘م˘تو ل˘ق˘ن˘ل
يلام غلبم نع Óصضف ،ةقطنملاب
ةعاصضبلا هذه عيب تادئاع نم
،جد00004 ةميقب ةروظحملا

مامأا مه˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ةصصتخملا ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘˘هر ه˘˘ع˘˘صضو˘˘ب تر˘˘مأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.شسبحلا

خ.فيرصش / ط.ةراصص

ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج شسمأا ف˘˘˘قوأا
،ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ،ي˘˘م˘˘ير˘˘ب
ةيدلبل يبعصشلا شسلجملا شسيئر
لاحرب ةرئادل ةعباتلا بنعلا داو
ريرحتلا ةهبج بزحل يمتنملا
هماهم ة˘صسرا˘م˘م ن˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا
تحت هعوقو ببصسب ةيباختن’ا

.ةيئاصضقلا ةعباتملا ريبادت ةلئاط
ةبانع ةي’و ّنأا ركذلاب ريدج

تلجصس ةيدلب21 يصصحت يتلا
شسلاجملا ءاصسؤور فيقوت اصضيأا
،ةدرابلا نيع تايدلبل ةيبعصشلا
نع ،رامع يديصس اذكو راجحلا

ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘صسرا˘م˘م
.ةيئاصضق تاعباتم ببصسب

فيقوت تارارق نإاف ةراصشإÓل
نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ء’ؤو˘ه
34 ةداملا ىلع دامتع’اب تءاج

شصنت يتلاو ةيدلبلا نوناق نم
ن˘م رار˘ق˘˘ب ف˘˘قو˘˘ي» ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
شضر˘ع˘ت بخ˘ت˘ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘لاو˘˘لا
ةيانج ببصسب ةيئاصضق ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ماعلا لاملاب ةلصص اهل ةحنج وأا
وأا فرصشلا˘ب ة˘ل˘خ˘م با˘ب˘صسأ’ وأا

’ ة˘ي˘ئا˘صضق ر˘ي˘باد˘ت ل˘ح˘م نا˘˘ك
ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ه˘تد˘ه˘ع ة˘صسرا˘م˘˘م
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص ة˘˘ف˘˘صصب

ةهجلا نم يئاهن مكح رودصص
لاح يفو ،ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ةءار˘ب˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن م˘˘كح رود˘˘صص
ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘صسي
ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م ا˘˘˘يرو˘˘˘فو
.«ةيباختن’ا

صش.ميعن

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ترد˘˘صصأا
اهت˘صسل˘ج ي˘ف ،ة˘ل˘قرو˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ام˘كح شسمأا لوأا ءا˘صسم ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا

د˘صض د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘˘صسلا˘˘ب ا˘˘ي˘˘با˘˘ي˘˘غ
ةيانجب هتنادإ’ ( غ‐ع ‐إا) ىمصسملا

ةردخم داوم لقنو نحصشو ةزايح
ةعامج راطإا يف روبعلا قيرط نع
تق˘ط˘ن ا˘م˘ك ،ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

قح يف دبؤوملا نجصسلاب ايروصضح
رمعلا نم غلابلا (غ‐أا ‐خ ) وعدملا

اذفان انجصس ةنصس41و ،ةنصس95
لكل ةمارغ ميتنصس نويلم005و
44 ـلا بحاصص (غ‐أا) نيوعدملا نم
16 رمعلا نم غلابلا (ب‐م)و ،ةنصس
ةيصضقلا شسفن يف مهطروتل ،ةنصس
تازوجحملا ةرداصصم عم ةيئانجلا
دوعت.مهتزو˘ح˘ب تط˘ب˘صض ي˘ت˘لا

تايرجمل اقفو ةيصضقلا هذه عئاقو

ى˘لإا تر˘م˘ت˘صسإا ي˘ت˘لا ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا
لوأا ءا˘صسم ن˘م ةر˘خأا˘˘ت˘˘م تا˘˘عا˘˘صس
امنيح ،7102ربوتكأا51 ىلإا ،شسمأا
ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت
ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب
(ب‐م)و ( غ‐أا) ن˘م ل˘˘ك ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةقطنمب33 مقر يئ’ولا قيرطلاب
ةي’و يف ةي˘لا˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ق˘صشلا

ةرا˘ي˘صس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘هو ،ة˘ل˘˘قرو
85.4 ـب ة˘ل˘م˘ح˘م ،ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘˘بر
فرتعإا ،جلاعملا فيكلا نم راطنق
ن˘م ا˘ه˘ن˘ح˘صش م˘ت ه˘نأا نا˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

ةيدل˘ب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ل˘ق˘يو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م
اناك امهنأاو ،ةفلجلا ةي’وب ةراطق
ةكوب نيع ةقطنم ىلإا اهلقن ددصصب
،ةلقرو يف ةيدودحلا ةمربلا ةيدلبب

فتاه ناينعملا ةزوحب طبصض امك
ا˘م˘ه˘نأا ار˘قأا «ا˘ير˘ث» عو˘ن ن˘م لا˘ق˘˘ن

(غ‐أا‐خ) وعدملا دنع نم هاملصست
ريخأ’ا اذه نم زاعيإاب Óقنت امهنأاو
ن˘ح˘صشل ة˘ل˘˘ق˘˘يو˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا
نيع ىلإا اهب هجوتلاو تاردخملا
د˘˘حأا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست˘˘˘ل ة˘˘˘كو˘˘˘ب
‐خ) وعدملا ناكو اذه.شصاخصشأ’ا
هترايصس نتم ىلع لقنت دق ( غ‐أا

يف ةقصشلا ةقطنم ىلإا ةلقرو نم
نم لك فيقوت بقعأا يذلا مويلا
م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،(ب‐م)و (غ‐أا)
يتلا ةرايصسلا نأا ىوعدب هجاردتصسا

،بطعب تبيصصأا اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك
هيلع شضبقلا ةيلمع تحمصس ثيح
تاملا˘كم˘لا لÓ˘خ ن˘م فا˘صشت˘كا˘ب
وهو ر˘خآا كير˘صش دو˘جو ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
يف لازي ’ يذلا (غ‐ع‐إا) وعدملا

.رارف ةلاح
مورك ىصسيع

ةمظنم ةينطو ةيمارجإا ةعامج راطإا يف نوطصشني اوناك

ةلقروب تاردخم راجتل اذفان اضسبح ةنضس41و دبؤوملا نجضسلا نيب ماكحأا

«ةيلايخ» تاراقع ىلع ةلودلاب ةيماصس تاراطإا ؤوطاوتب ةهوبصشم قرطبو اصضيأا اولصصح

قح هجو يأا نود جد رايلم فلأا02 ةبارق نم اودافتضسا يريعبو زوزعمو يوابرع
صضيوعتلا عم قباضسلا مكحلا دييأات بلطي ةعانضصلا ةرازو لثمم

 ح. ميلصس

ةقلعتملا ةمكاحملا نم عبارلا مويلا راطإا يف ،ةمصصاعلا رئازجلا ءاصضق صسلجمب ىلوألا ةيئازجلا ةفرغلا صسيئر صسمأا عمتصسا
،ةيمومعلا ةنيزخلا لثمم ةعفارم ىلإا ،9102 ليرفأا تايصسائرل ةيباختنلا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايصسلا بيكرت يتيصضقب

،يوابرع نأا ادكؤوم ،ةلودلاب ةيماصس تاراطإا نم ؤوطاوتب ،قح هجو نود ةهوبصشم تازايتما نم اودافتصسا لامعأا لاجر نأا دكأا يذلا
امك ،رانيد رايلم فلأاو ،رانيد رايلم فلآا8و ،رانيد رايلم فلآا9 يلاوتلا ىلع تزواجت غلابم ىلع اولصصح ،يريعبو ،زوزعمو

ةنيزخلا نأا ادكؤوم ،طاصشنلا ريياعم يف اذكو راقعلا ىلع لوصصحلا ةقيرط يف اهليجصست مت ةريطخ تازواجت نع ثدحت
.ةيرئازجلا ةلودللو بعصشلل كلم يه يتلا ةبوهنملا لاومألا عاجرتصسل ةلودلل ديحولا يعرصشلا لثمملا يه ةيمومعلا

ةلصصاوتم ةينمألا تاقيقحتلا
هبابصسأا ديدحتل

نينثا ةباضصإاو صصخضش كÓه
يرادإا ىنبمب قيرح ءارج
مناغتضسم ءانيمب

نانثا بيصصأاو صصخصش كله
يف قيصضو ةمدصصب نارخآا
يف بصشن قيرح ءارج صسفنتلا
صسمأا حابصصل ىلوألا تاعاصسلا

يف نيقباط وذ يرادإا ىنبمب
رصصانع لفكت ،مناغتصسم ءانيم
فاعتصسإاب ةيندملا ةيامحلا
ةثج لقن مت اميف نيريخألا
ىلإا ةنصس73 ـلا بحاصص ةيحصضلا

ثثجلا ظفح ةحلصصم
ةيئافصشتصسإلا ةصسصسؤوملاب
«ارافيغ يصش وتصسنرأا»
.مناغتصسمب

يذلا قيرحلا فلخو اذه
ديزأا هدامخإا ةيلمع ترمتصسا

ةيدام رئاصسخ تاعاصس5 نم
بتاكم3 ىوتصسم ىلع ةربتعم
لك فÓتإا عم ،يصضرألا قباطلاب
نم ءزجلا اذهب تايوتحملا
3 ريخصست مت ثيح ،ىنبملا
يترايصسو ءافطإا تانحاصش
4 نم اطباصضو انوع22و فاعصسإا

ةيندملا ةيامحلل تادحو
عنمو قيرحلا ىلع ةرطيصسلل
.ينابملا يقاب ىلإا هراصشتنا

حلاصصملا تحتف اهتهج نم
اقيقحت ،ةصصتخملا ةينمألا

يتلاو قيرحلا اذه بابصسأا لوح
ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم ىقبت

.رطصسألا هذه
ب.دلاخ
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تا˘ّي˘بدأا ن˘ع ز˘ف˘ق˘˘لا ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كم˘˘ي ’
ّنأا ع˘م ،ن˘ي˘ّي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘عإ’ا ة˘بر˘ج˘ّت˘لا ن˘ع ة˘با˘ت˘كلا
ة˘˘˘حا˘˘˘ّصسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تصسي˘˘˘˘ل
ى˘ّت˘حو ة˘ّي˘بر˘ع˘لاو ة˘ّي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
اذه ةّيّمهأ’و  انه نحنو ،ةيملاعلا
انعطتصسا ام ى˘لإا ر˘ي˘صشن عو˘صضو˘م˘لا

ي˘ف ىر˘صسأÓ˘ل تا˘با˘ت˘ك ن˘م ه˘ع˘˘م˘˘ج
ي˘ف شسي˘˘لو ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اذ˘ه˘ب او˘ب˘ت˘ك ن˘ّم˘مو ،ط˘ق˘ف ة˘ياوّر˘لا
5102 ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف :شصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا

روتكدلل تاتّصشلا » ةياور تردصص
ةزغ عاطق نم ةنودمح ليلخ تفأار
32/01/0991 ي˘ف ل˘ق˘˘ت˘˘عا ىذ˘˘لاو
هنع جارف’ا متو ماع51 ىصضمأاو
اه˘ب˘ت˘ك د˘ق نا˘كو ،8/5/5002 ي˘ف
رئب نجصس يف لاقتع’ا ءانثأا ةنودمح
ماعلا يف تعبطو  لصشيا ‐ عبصسلا

ثÓ˘ث ه˘لو ، ى˘˘لوأا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط4002
ى˘˘ب˘˘ل˘˘ق » : ى˘˘هو ة˘˘ق˘˘با˘˘صس تا˘˘ياور
م˘يراد˘ه ن˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف  » م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لاو
» ةياورو ،6002 ماعلا يف تعبطو
نجصس يف تبتك » ملحلا تومي نل

،7002 ماعلا يف تعبطو نÓقصسع
يف  » نينج نم قصشاع » ةياورو
تعبطو ىوار˘ح˘صصلا ة˘ح˘ف˘ن ن˘ج˘صس
و ، ى˘لوأا ة˘ع˘ب˘˘ط3002 ما˘ع˘لا ي˘ف
تاباتك نمو  ، ةيناث ةعبط5002
د˘ير˘˘ي اذا˘˘م» ناو˘˘يد ًا˘˘صضيأا ىر˘˘صسأ’ا
ل˘ي˘عا˘م˘صسا ر˘ير˘ح˘ت˘ل «؟ا˘ن˘م تو˘م˘˘لا
«8751 ريصسأ’ا» ةياورو ،يثوغربلا
» تاياورو ،رباج لامج مثيه ريصسأÓل
و «ل˘جا˘˘ع ر˘˘ب˘˘خ» ،«رار˘˘ق Ó˘˘ب ع˘˘جو
،ششينح وبأا ليمك  ريصسأÓل «رئاصشب»
ةياور ترد˘صص5102 ما˘ع˘لا ي˘فو
ن˘صسح ر˘ي˘صسأÓ˘ل را˘ظ˘ت˘˘ن’ا ف˘˘ير˘˘خ»
اصضيأا6102 ماعلا ي˘فو ،ة˘ط˘فا˘ط˘ف

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘لا» ة˘˘˘ياور ترد˘˘˘صص
ةياورو ،م˘لا˘صس لدا˘ع˘ل «ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
ر˘ي˘صسأ’ا بتا˘كل˘ل «رار˘˘ق Ó˘˘ب ع˘˘جو»
˘ما˘ع˘لا ي˘فو ،«ششي˘ن˘ح و˘بأا ل˘˘ي˘˘م˘˘ك»
ةيصصصصق ةعومجم تردصص8102
رطع» ناونعب ةمÓصس دئاصس ريصسأÓل
«تيزلا ّرصس ةياكح ةياورو «ةدارإ’ا
رمج»9102 ماعلا يفو .ةّقد ديلول

بدأا«با˘ت˘ك بحا˘صص شسد˘ي˘ب ل˘ي˘ل˘˘خ
نرقلا تايادب ردصص يذلا «نوجصسلا
،يناطيربلا بادتن’ا نمز ،نيرصشعلا

ي˘˘مر˘˘كلا د˘˘ي˘˘ع˘˘صس خ˘˘ي˘˘صشلا بت˘˘˘كو
يف ةّينامثعلا نوجّصسلا لخاد دئاصصق
بتك امك ،ّي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا د˘ه˘ع˘لا ر˘خاوأا
ةريهّصشلا هتد˘ي˘صصق نا˘قو˘ط م˘ي˘هار˘با

اطع ءاده˘ّصشل˘ل اد˘ي˘ل˘خ˘ت0391 ما˘˘˘ع
،يزاجح داؤوفو موجمج دمحم ،ريزلا

شضو˘ع ّي˘˘ب˘˘ع˘˘ّصشلا ر˘˘عا˘˘ّصشلا بت˘˘كو
ناردج ىلع هئاذح لعنب يصسلباّنلا

7391 ماعلا يف همادعإا ةليل هتنازنز
كولم انلا تيّنظ «ةريهّصشلا هتديصصق
بت˘˘˘كو  «لا˘˘˘˘جر ا˘˘˘˘هارو ي˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ت
ي˘ف ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘ع˘صسأا رو˘ت˘كّد˘لا
نيرصشع˘لا نر˘ق˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس ة˘ياد˘ب
ماع تردصص امك ،(نيجصس قاروأا)

:نور˘صصا˘˘ح˘˘م˘˘لا» ة˘˘ياور3791
ترد˘صص ا˘م˘˘ك ي˘˘نارو˘˘ح ل˘˘صصي˘˘ف˘˘ل
لبق ام تا˘عا˘صس)شصصصق ة˘عو˘م˘ج˘م
نايلع ليلخ دمحم بيدأÓل (رجفلا
،يصضاملا نرقلا تانينامث ةيادب يف
«نا˘ب˘صضق˘لا ف˘ل˘˘خ ة˘˘ن˘˘ي˘˘صشم ما˘˘يأا»و
نم مينارت»و ،نبل وبا دمحا دمحمل

، ليامح حاتفلا دبعل «نابصضقلا فلخ
ةعومجمو «دعب لصصت مل لئاصسر»و
تّزع لحاّرلل ةيصصصصقلا «ةنيجصس»
«حارتصساو شضرأ’ا«لبقو ، يواّزغلا
ءارو نم ءادن»و ،ينÓيكلا يماصسل
(607 م˘قر ة˘ناز˘نز˘لا)و» ،نا˘ب˘˘صضق˘˘لا
ريصسأ’ا» ةياورو  ،بوجرلا ليربجل
.رباج مثيهل «8751
نفدم» و «ةمتعلا رئاتصس» تاياورو
«ءايحأ’ا نفدم يف تاهمأا«و«ءايحأ’ا

ن˘˘˘م مدا˘˘˘ق˘˘˘لا عا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا» ة˘˘˘˘ياورو
(نيدلا ز˘ع ّم˘ع˘لا)ة˘يا˘كحو«بو˘ن˘ج˘لا
ة˘صشئا˘ع تب˘ت˘كو ،ي˘لدو˘ه˘لا د˘ي˘˘لو˘˘ل

ا˘ن˘م˘ث»و «ة˘˘يّر˘˘ح˘˘لا˘˘ب مÓ˘˘حأا» ةدو˘˘ع
ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ّصسلا تح˘˘˘˘˘ت)و .«شسم˘˘˘˘˘ّصشل˘˘˘˘˘ل
دو˘م˘ح˘مو نا˘ب˘ع˘صش ر˘م˘ن˘ل(ة˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
لقتعم يف شسمّصشلا» و ، ،يدفّصصلا
دب˘ع ما˘صشه˘ل1991 ما˘˘ع «بق˘˘ّن˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ّصسلا ي˘˘فو ،قزاّر˘˘لا
م˘صسار˘ل نا˘با˘ت˘˘ك رد˘˘صص ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

،ر˘صسأ’ا ي˘ف ه˘تا˘ير˘كذ ن˘ع تاد˘ي˘ب˘ع
بئا˘ّن˘ل˘ل رد˘صص5002 ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘فو
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا«با˘˘ت˘˘˘ك ر˘˘˘صضخ ما˘˘˘صسح
فار˘˘ت˘˘عإ’ا ن˘˘ي˘˘ب نو˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
7002 ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘فو «دو˘˘˘م˘˘˘˘ّصصلاو
ذفانل «لمّرلا ةراثيق» ةياور تردصص
«ة˘ّي˘بو˘كصسم˘لا«ة˘ياورو  ،ي˘˘عا˘˘فّر˘˘لا

0102 ماعلا يفو ،ةصسيعلا ةماصسأ’
«ع˘با˘˘صصأ’ا قا˘˘ن˘˘ع«ة˘˘ياور ترد˘˘صص
1102 ما˘ع˘˘لا ي˘˘فو ،م˘˘لا˘˘صس لدا˘˘ع˘˘ل

لزعلا ةنازنز يف موي فلأا» ردصص
«ي˘ثو˘غر˘˘ب˘˘لا ناور˘˘م˘˘ل «يدار˘˘ف˘˘ن’ا

،هط لكوتملل «ةّيصسنملا باوبأ’ا»و
تمصصعل «ن˘ج˘ّصسلا ن˘ج˘صس» ة˘ياورو
تردصص2102 ماعلا يفو ،روصصنم
ل˘ب˘ج˘لا ن˘م د˘˘لو˘˘ت شسم˘˘صشلا«ة˘˘ياور
«يتوريبلا دمحمو خيصشلا ىصسومل

باتك نم رثكأا كلذ لبق ردصص امك
،اصضيأا نوجصسلا نع هللادبع نصسحل
،شسنوي لصضافل تاياور ةعومجمو
اوقاذ نييني˘ط˘صسل˘ف˘ل ىر˘خأا لا˘م˘عأاو
1102 ماعلا يفو  .نجصسلا ةرارم
«ة˘ن˘ي˘ج˘صس شسجاو˘ه«ة˘ياور ترد˘صص

ردصص3102 يفو ،ششفاط حافكل
ديصشر دلاخل «غيلبلا تمّصصلا«باتك
يرا˘˘كذ˘˘ت بصصن با˘˘ت˘˘كو ،ةد˘˘بز˘˘˘لا
«يتوريبلا دمحمو ةيابع وبأا ظفاحل
«فصسعلا«ةياور4102 ما˘ع˘لا ي˘فو
لصسع» ةياورو ،«توحلصسلا ليمجل
يفو ،ششوغ و˘بأا د˘جا˘م˘ل «تا˘كل˘م˘لا
شصصصق «رصسأ’ا ايارم»5102 ماعلا

ماصسحل «شسيبحلا نمزلا نم اياكحو
ة˘يا˘ف˘كلا كصسم «ة˘ياورو ،ة˘ن˘عا˘˘ن˘˘ك
و «ةر˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘ظ˘˘لا ةد˘˘ّي˘˘صس ةر˘˘ي˘˘صس
يناويد ىلإا ةفاصضإا «ةلزعلا شسجرن»
،«ىلو’ا ةرملا شسوقط» :امه رعصش
ة˘ياورو  ،«ة˘ي˘ل˘ي˘ل ةد˘ي˘صصق شسا˘ف˘˘نأا»
مصساب ريصسأ’ا بتاكلل » ةلوصسبكلا»
ماع ه˘ل ترد˘صص ا˘م˘ك ،ي˘ج˘قد˘ن˘خ˘لا

توريب يف بادآ’ا راد نع9102
ةياورو ،«نيدلا ردب فوصسخ» ةياور
ماصسح ريصسأÓ˘ل «نا˘ج˘ن˘ف˘لا ةدور˘غز»
تردصص5102 ماعلا يفو ،نيهاصش
«تاطحملا را˘ظ˘ت˘ن’ا ف˘ير˘خ ة˘ياور
كلذ˘كو ،ي˘ب˘˘ع˘˘كلا ما˘˘صسب بتا˘˘كل˘˘ل

«فيصصرلا ىلع اموي نوعبرا«بتك
ن˘ي˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘بو .ن˘ب˘ل و˘˘با ح˘˘لا˘˘صصل
ع˘˘برأا ترد˘˘˘صص7102و7002
عجو ،ر˘ئا˘صشب ،ل˘جا˘ع ر˘ب˘خ «تا˘ياور
ل˘ي˘م˘˘كل «ة˘˘لو˘˘صسب˘˘كلاو ،رار˘˘ق Ó˘˘ب
ماع ردصص امك .ششينح وبأا ديعصس
دمحأ’ «ديقلا ىدصص» باتك7102
ردصص8102 ماعلا يفو .تاداعصس
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘˘ئا˘˘˘صسر» با˘˘˘ت˘˘˘ك
ّينيط˘صسل˘ف˘لا بتا˘كل˘ل «ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا
،بوغاجلا دمحأا ميعن لئاو ريصسأ’ا

ى˘ل˘ع تاءا˘صضإا««با˘ت˘ك رد˘صص ا˘م˘ك
ي˘˘ف ءا˘˘بدأ’ا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ياور
د˘ئار˘ل «ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا تÓ˘ق˘ت˘ع˘˘م˘˘لا

9102 ماعلا يفو .«يراوحلا دمحم
با˘˘˘˘˘˘ّن˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا» ة˘˘˘˘˘˘ياور ترد˘˘˘˘˘˘صص
.يبرغم ةماصسأا رّرحملا ريصسأÓل«ّرملا

ةياورو «م˘لأ’ا ةر˘ئاد«با˘ت˘ك رد˘صصو
ماصصع رماصس ريصسأÓل «املح شسيل»
.مورحملا

ة˘بر˘ج˘ت˘لا ي˘˘ف ل˘˘ئا˘˘صسر» ترد˘˘صصو
ّينيط˘صسل˘ف˘لا بتا˘كل˘ل «ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا
،بوغاجلا دمحأا ميعن لئاو ريصسأ’ا

لخاد نم ناتياور بوغاجلل ردصص و
،«مÓحأا» ناونعب ى˘لوأ’ا ،ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

امك .«ةلجؤوم مÓحأا» ناونعب ةيناثلاو
يف لئاصسر» ناونعب ٌباتك هل ردصص
هل ردصص كلذك .«ةيلاقتع’ا ةبرجتلا

ة˘صسارد ا˘ه˘ن˘م تا˘صسارد˘لا ن˘˘م ٌدد˘˘ع
ي˘عو˘لا ي˘˘ف ٌتا˘˘حور˘˘طأا» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ي˘˘ف ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صصلا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب
ناو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب ىر˘˘˘خأاو ،«ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف
.«ةيليئارصسإ’ا ةيصسايصسلا ةطراخلا»
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘ت» ة˘˘˘˘ياور ترد˘˘˘˘صصو
يرخف دمحم زتعم ر˘ي˘صسأÓ˘ل«ر˘َم˘َق˘لا

«.ينوميهلا هللادبع
ةفاقث باتكردصص0202 ماعلا يفو
بتا˘˘كل˘˘ل «ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا ةرادإاو ةرادإ’ا

«ةيراعلا رود˘صصلا ،ه˘ل˘لاد˘ب˘ع ن˘صسح
«ّرملا بانعلا»و ،ةدبزلا دلاخ بتاكلل

.يبرغملا ةماصسأ’
ةصسمخ رباج مثيه ريصسأÓل تردصصو
ةيصصصصقلا هت˘عو˘م˘ج˘م :ي˘هو بت˘ك
ها˘˘˘ت˘˘˘˘ياورو ،«شضي˘˘˘˘بأ’ا شسر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا»
،«2751 ر˘˘ي˘˘˘صسأ’ا»و «ةد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صشلا»
بر˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف تار˘˘˘فز» ها˘˘˘ناو˘˘˘يدو
.يناثلاو لوأ’ا هيئزجب «بحلاو
ه˘˘˘صسف˘˘˘˘ن شضر˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسلا بدأاو
بدأ’ا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ّي˘˘˘˘˘بدأا ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ك
ا˘ه˘تزر˘فأا ،ثيد˘ح˘لا ّي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

عم ،ّينيطصسلفلا عصضولا ةّيصصوصصخ
لÓ˘ت˘حا ل˘ب˘ق تأاد˘ب ا˘ه˘ّنأا ر˘ي˘كذ˘˘ّت˘˘لا

ءار˘˘˘˘ع˘˘˘˘ّصشلا˘˘˘˘ف ،7691 نار˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘ح
دو˘م˘ح˘م را˘ب˘كلا نو˘ّي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
قي˘فو˘تو م˘صسا˘ق˘لا ح˘ي˘م˘صسو ششيورد
لبق لاقتعÓل اوصضرعت مهريغو دايز
ل˘˘خاد م˘˘هرا˘˘ع˘˘˘صشأا او˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘كو ،كلذ
ن˘ي˘ع˘م ر˘عا˘ّصشلاو ،ا˘˘صضيأا نو˘˘ج˘˘صسلا
نع «ةينيطصسلف رتافد«بتك وصسيصسب
ن˘ج˘صس ي˘ف ة˘ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت
ماعلا يفو .اصضيأا رصصم يف تاحاولا

«تاملكلا رمج» باتك ردصص9102
«ةلوصسبكلا» ةياورو .يبعكلا ماصسبل
شسيل» ةيدرصسو ،ششيصشح وبأا ليمكل

.مورحم رماصس ريصسأÓل «املح
ة˘با˘ت˘كلاو نو˘˘ج˘˘ّصسلا بدأا نأا ا˘˘م˘˘ك
ذنم ةفورعم اه˘تا˘باذ˘ع ن˘عو ا˘ه˘ن˘ع
دقف ،اصضيأا ا˘ّي˘م˘لا˘عو ا˘ّي˘بر˘ع مد˘ق˘لا

فينم نمحرلا دبع يئاوّرلا بتك
نآ’او «ط˘صسو˘ت˘م˘لا قر˘صش«ي˘ت˘ياور
يف بيذعت˘لاو لا˘ق˘ت˘ع’ا ن˘ع «ا˘ن˘ه
ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘صش لود نو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صس
يواّزغلا لصضاف بتكو .طّصسوتملا

ناويدو «ةصسماخلا ةعلقلا «هتياور
داؤو˘˘ف د˘˘م˘˘حأا ير˘˘صصم˘˘لا ر˘˘˘عا˘˘˘ّصشلا
هدروأا ام اهن˘مو.«ي˘جو˘جا˘ف˘لا«م˘ج˘ن

ي˘ف يوا˘ن˘صسح˘لا د˘م˘˘ح˘˘م ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا
رابخأا«ةلجم يف ةروصشنملا هتصسارد
ة˘نو˘ن˘ع˘م˘لاو «ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
’ ام» ةياور يف نوجّصسلا بدأا»ـب
يروّصسلا يئاوّرلاو رعاّصشلل «هنورت
ة˘بر˘ج˘ت) ي˘هو ،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع م˘ي˘ل˘صس
˘˘‐ي˘˘صسلد˘˘نأ’ا بدأ’ا ي˘˘ف ن˘˘ج˘˘ّصسلا
) و ( بي˘ط˘خ˘˘لا ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ا˘˘صشر˘˘ل
..برعلا رعصش يف اهرثأاو نوجّصسلا
نوجّصسلا )و ( ةرزبلا زاتمم دمحأ’‐
ن˘م ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا بادآ’ا ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ثأاو
‐يومأ’ا ر˘صصع˘لا ى˘ت˘ح ة˘ي˘ل˘ها˘ج˘لا
تافلؤوم يهو  ( دمصصلا حصضاول
اّمأا ،ةيصضاملا روصصعلا بدأاب متهت
، ثيدحلا رصصعلا بدأاب  متهي ام
نو˘ج˘˘ّصسلا بدأا ) : ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘كذ˘˘ن˘˘ف
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ي˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
( حلاصص خيّصشلا ىيحيل ‐ ّيصسنرفلا

ّيبرعلا بدأ’ا يف نوجّصسلا رعصش )و
م˘˘لا˘˘صسل ‐ ر˘˘صصا˘˘ع˘˘م˘˘لاو ثيد˘˘ح˘˘˘لا

ةصسارد ثدحأاو ( ششوعملا فورعم
رمجلا ىلع شضبقلا» باتك كلذ يف
ماع يفو .«رsوُح دمحم روتكّدلل ‐
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح) ة˘˘˘ياور ترد˘˘˘صص8991
نجصس يف اماع نورصشع :ةقورصسم
دمحم ةكيلم ةيبرغملل (ءارحصصلا
تردصص0002 ما˘˘عو ،ر˘˘ي˘˘ق˘˘˘فوأا

ى˘˘˘لإا تار˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘م) ة˘˘˘˘ياور
ىلإا بايإاو باهذ ةركذت :تراممزت
،شسياّرلا دمحم يبرغمل˘ل (م˘ي˘ح˘ج˘لا

م˘قر ة˘ناز˘نز˘لا ترا˘م˘مز˘ت) ة˘˘ياورو
كلت) ةياورو ،يقوزرملا دمحأ’(01
.نوّلج نب رهاطلل (ةرهابلا ةمتعلا
تصسكع يتلا ةيبدأ’ا شصوصصّنلا اّمأا
يهف ارثن وأا ارعصش نجّصسلا ةبرجت
تايمور ) اهنم ركذن :،ةليلق تصسيل
د˘ئا˘صصقو ( ي˘ناد˘م˘ح˘˘لا شسار˘˘ف ي˘˘بأا
مهلاثمأاو مهجلا نبا يلعو ةئيطحلا
بدأ’ا ي˘ف ا˘مأا .م˘˘يد˘˘ق˘˘لا بدأ’ا ي˘˘ف
‐ نجّصسلا داصصح ) :ركذنف ثيدحلا

رعاصش) و ( يفجّنلا يفاّصصلا دمحأ’
‐ناردجلا نيب رعاصش : ةراظّنلا يف
يف) ناو˘يد و ( ى˘صسي˘ع˘لا نا˘م˘ي˘ل˘صسل

دمحم : راهب دمحمل ‐ ّبجلا ةبايغ
ىل˘ع ل˘ي˘تار˘ت) ناو˘يدو (يوا˘ن˘صسح˘لا
(ير˘ي˘صشب˘لا ى˘ي˘ح˘ي˘ل ‐ ر˘مد˘ت راو˘صسأا

‐ شسم˘ّصشلا تبا˘غ ا˘مد˘ن˘˘ع) با˘˘ت˘˘كو
ة˘ياورو (ي˘جا˘ف˘خ م˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع˘˘ل
د˘م˘ح˘م˘˘ل ‐ ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف تاو˘˘ط˘˘خ»
.يوانصسحلا

نم «باتك ردصص9102 ماعلا يفو
د˘قا˘ن˘ل˘ل «ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا نو˘˘ج˘˘صسلا بدأا

ماعلا ىفو ، نصسح كمرصس نيصسح
م˘صسا˘ب ر˘ع˘˘صش ناو˘˘يد رد˘˘صص0202
2 بر˘˘˘ح˘˘˘لاو بح˘˘˘لا ى˘˘˘˘ف تار˘˘˘˘فز
. رباج مثيه رعاصشلا ريصسأÓل

نوجّضسلا بدأا
توحلسسلا ليمج بتاكلل : ملقب

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت ضسيئر/نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب
نكي مل نينطوتسسملاو لÓتح’ا باهرإا نا
ة˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سس ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘م يأا ه˘˘˘˘ل
ي˘ج˘م˘ه˘لا ناود˘ع˘لاو ة˘ي˘˘سشحو˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘ع’ا
ي˘ق˘ب˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ق˘ح˘˘ب ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ر˘ي˘سضخ و˘بأا د˘م˘ح˘م لا˘ف˘طأ’ا قر˘ح ة˘م˘˘ير˘˘ج
دو˘ه˘ي ن˘ي˘ي˘با˘هرإا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘سشباود ة˘˘ل˘˘ئا˘˘عو
ةينو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي
يه ةلتحم˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غو

مظن˘م˘لا ناود˘ع˘لا اذ˘ه ىل˘ع ةد˘ها˘سش ة˘م˘ير˘ج
ضضرعتي يتلا ةعسشبلا مئارجلا ىلا ةفاسضإ’اب
ثيح هلافطأا ةسصاخو ينيطسسلفلا بعسشلا اهل
ةنسس81 نسس تحت لفط0071 وحن لاقتعا مت

لفط0072 وحن دهسشتسساو ،9102 ماع لÓخ
اذه ناو9102-0002 نيب ام ةرتفلا لÓخ

هنا كسش ىندا نودب دكؤوي لسصاوتملا باهر’ا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه نو˘سسرا˘˘م˘˘ي ن˘˘م ع˘˘م ضشيا˘˘ع˘˘ت ’

اهقاطن عيسسوت متي يتلاو ةيباهر’ا تايلمعلا

بور˘˘ح˘˘لا نار˘˘ي˘˘ن لا˘˘ع˘˘سشإاو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘سشت˘˘˘ل
ىعد˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هرار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو
ي˘ف ة˘ع˘ي˘ل˘سض ي˘هو م˘˘ي˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

ع˘م˘ق˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ىعر˘˘تو با˘˘هر’ا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
نينطوتسسملا تاعومجمو اهسشيجل ليكنتلاو
ميقلا لكل ةيفانملا مهمئارج ىلع رتسستتو
ع˘ن˘سصت نا. ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلاو فار˘˘عأ’او
ف’آا ءانب ىلع وهاينتن رارسصإا نإا!!. امÓسس
ة˘لود ي˘سضارأا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘سس’ا تاد˘˘حو˘˘لا

،نيتلودلا لحل جهنمم ريمدت وه نيطسسلف
تارارق لكل ةفلاخملا نرقلا ةقفسص ذيفنتل
يذ˘لا ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا

ر˘ي˘غ ه˘ل˘ك ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سس’ا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضار’ا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ي˘عر˘˘سش
بسسكل وهاينتن ةلواحم نا حسضاولا نم تابو
تاباختن’ا ةيسشع يليئارسسإ’ا نيميلا تاوسصأا
قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا با˘˘˘˘سسح ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘سسإ’ا

رارقتسس’او مÓ˘سسلا بل˘ج˘ي ن˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
رتوتلا نم ديزم ىلإا ةقطنملا رجيسسو ،دحأ’
نا. اهجئاتن عقوت دحأ’ نكمي ’ فنعلاو
لسصفل فدهي يناطيتسس’ا ططخ˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
محل تيب ةنيدم نع لماكلاب ضسدقلا ةنيدم
مÓسسلا لÓحإ’ ة˘سصر˘ف ة˘يأا ر˘ي˘مد˘ت ي˘ن˘ع˘ي ا˘م
ةيعرسشلا تارارق ىلع مئاقلا لماسشلاو لداعلا
Óجاع Óخدت يعدتسسي يذلا رمأ’ا ةيلودلا

نو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ف˘˘قو˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ر˘مأ’ا ة˘سسا˘ي˘سس ضضر˘ف˘ل ي˘عا˘سسلا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا
راتهتسساو يرام˘ع˘ت˘سس’ا كو˘ل˘سسلا اذ˘هو ع˘قاو˘لا

ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘فا˘ف˘خ˘ت˘سساو لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود
امو ةنهارلا تايدحتلا تلكسش دقل. ةيلودلا
تاغوارم نم ةي˘ك˘ير˘م’ا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘تزر˘فا

يفو يبرعلا لكلا فدهتسست تتاب تارماؤومو
ن’وجلاو ةيبرغلا ةفسضلاو ضسدقلا اهتمدقم
م˘سساو˘ق˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م’ا ا˘يا˘سضقو ة˘يرو˘سسلا

ثيح ةكرتسشملا ئدابملاو ةيلاسضنلا ةيموقلا
ا˘˘م˘˘˘عاد ارو˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘م’ا ةاد’ا تل˘˘˘ك˘˘˘سش
نا حسضاولا ن˘م تا˘بو ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ة˘مو˘ك˘ح˘ل قو˘˘ب˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ك˘˘ير˘˘م’ا م˘˘عد˘˘لا
عور˘˘˘سشم ضسير˘˘˘ك˘˘˘ت ىلا ىع˘˘˘˘سسلاو لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ر˘˘ب˘˘كأ’ د˘˘˘حو’ا ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا بط˘˘˘ق˘˘˘لا
هترطيسس ضضرفو هنيكمتو يلود يرامعتسسا

تارارق ىلع بÓقن’او يملاعلا ماظنلا ىلع
يلودلا نونا˘ق˘لا ئدا˘ب˘مو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا

ل˘ظ ي˘فو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘فأ’ا ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف
يكريمأ’ا زيحتلاو اسضيا يليئارسسإ’ا تنعتلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل ر˘˘ك˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ةيفسصت ت’واحمو ةعورسشملا ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلع فافتل’او ةلداعلا ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا زا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ن’او ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
ةرادإ’ا لسصاوت ثيح يليئارسس’ا لÓتحÓل
نيميلا تاسساي˘سسو تا˘يو˘لوأا ي˘ن˘ب˘ت ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا

ىلع لمعتو اهميمعتو فرطتملا يليئارسسإ’ا
قوقحل لÓتح’ا تاكاهتنا ديعسصتو زيزعت
تاءار˘جإاو تارار˘ق˘ل ا˘هذا˘˘خ˘˘تا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ا˘م ضضر˘فو ة˘عور˘سشم˘˘لا ا˘˘ن˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م
ىلع ايلمع اهقيبط˘تو ر˘سصع˘لا ة˘ق˘ف˘سص ه˘ت˘م˘سسا
نم مغرلاب اهنع نÓع’ا نود عقاولا ضضرا
هذهل ينيطسسلفلا يبعسشلاو يمسسرلا ضضفرلا
ايبوروأاو ايبرع افقوم بلطتي اذهو ةقفسصلا

هترادإاو بمارت درفت ةهجاومل ادحوم ايلودو
د˘ي˘ع˘سصلا ىل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل
بمر˘ت ) ق˘ير˘ف نأا ا˘ن˘ه د˘كؤو˘م˘لا ن˘مو ي˘بر˘˘ع˘˘لا

ىل˘ع ءا˘سضق˘لا ل˘جا ن˘م نو˘ل˘م˘ع˘ي ( و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘نو
نأاو ه˘ت˘مر˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا عور˘سشم˘لا
تتا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘م’ا ة˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا

ةلودلا ةماقإ’ ةسصرف ةيأا ضضيوقت فدهتسست
ضسدقلاو7691 ماع دودح ىلع ةينيطسسلفلا

.اهل ةمسصاع

يلودلا يرامعتضسلا ماظنلاو ةيكيرمألا ةنميهلا
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 :«مÓصسلا»ـل يبلاط ةليمج ةبتاكلا

«روثنم مÓك درجم صسيلو ريغلاب صساضسحإاو رعاضشم ةباتكلا»
سسيرأا ةرئادب ةينكصسلا زاجنإ’ا تاصشرول هدقفت لÓخ

ميلضستب تلواقملا مزلُي ةنتاب يلاو
 ةددحملا اهلاجآا يف عيراضشملا

ةعماجب يبرع بدأا سصصصخت يف ةبلاط ،نازيملا عارذ ديدحتلاب وزو يزيت ةي’و نم ةنصس32 ةبحاصص يبلاط ةليمج
.اهلهأا دعب فرحلا ىوصس اقيفر فرعت ملو ابصصلا ذنم ةباتكلا ىوهت هللا باتكل ةمتاخ ،يرمعم دولوم

ق˘ي˘فو˘ت ة˘ن˘˘تا˘˘ب ي˘˘لاو ،دد˘˘صش
هد˘ق˘ف˘ت ششما˘ه ى˘ل˘ع دو˘هز˘م
تايدلبب ةينكصسلا عيراصشملل
ةرور˘صض ى˘ل˘˘ع ،شسيرأا ةر˘˘ئاد
تاصشرو يف شصئاقنلا كرادت
عصضو عم اهنيح يف زاجنإ’ا

ة˘ق˘لا˘ع˘لا ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل لو˘ل˘˘ح
˘ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ي˘ناد˘ي˘˘م
ة˘˘ت˘˘با˘˘ثو ة˘˘˘يرود تارا˘˘˘يز˘˘˘ب
بتاكم لب˘ق ن˘م تا˘صشرو˘ل˘ل
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأاو تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘˘لا
فقوت˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ع˘يرا˘صشم˘لا
نامصضل ،لاغصشأÓل رر˘كت˘م˘لا
،ددحملا تقولا يف اهميلصست

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا  ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةرور˘صض ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

لا˘˘˘˘كصشأا ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
ن˘ي˘صسح˘تو ة˘ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةيعونلا ثيح نم نينطاوملل
لÓ˘˘˘خو ي˘˘˘لاو˘˘˘لا .لا˘˘˘˘جآ’او
عيراصشملا شضع˘ب˘ل ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م
شسيرأا يتيدلب يف ةينكصسلا

ى˘ل˘ع ح˘لأا ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘نا˘˘غ˘˘ي˘˘تو
ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ةرور˘˘˘˘صض
لئاصسولا لك دينجت لاغصشأ’ا
ءا˘ط˘عإ’ ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد
ه˘˘ل˘˘جأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صستو
د˘˘عو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ت’وا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو بتا˘˘˘كم˘˘˘˘لا
نم ةدافتصس’ا نم ءاصصقإ’اب
ةيومنتلا عيراصشملا فل˘ت˘خ˘م
ر˘ت˘فد˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف
ةينونا˘ق˘لا لا˘جآ’او طور˘صشلا
مهل ادكؤوم عيراصشملا ميلصستل
لك مهيف تعصضو ةلودلا نأاب
ةيلوؤوصسم م˘ه˘ت˘ل˘م˘حو ة˘ق˘ث˘لا
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘لا
اهل دصصر˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ايدافت ةربت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأا

.اهمÓتصسا يف لطعت يأ’
لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘كأاو
ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
حر˘˘ط˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا
لفكتلا متيصس هنأا ،ت’اجملا

ت’ا˘˘غ˘˘صشنا ل˘˘ك ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ت’اجملا لك يف نطاوملا
ةقفر اهت˘ع˘با˘ت˘مو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
بصسح ا˘يرود ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ام اميصس ’ تايولوأ’ا ةيولوأا
ي˘ت˘كب˘صشب ط˘بر˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ءا˘˘م˘˘لاو زا˘˘غ˘˘لا ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘صضم ،بور˘˘˘˘صشلا
باو˘˘˘˘بأا نأا ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا

ةحوتفم ى˘ق˘ب˘ت˘صس ه˘ح˘لا˘صصم
نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
 .ءانثتصسإا
ناك ةنتاب يلاو نإاف ،ةراصشإÓل
هنأا قباصس تقو يف دهعت دق
ة˘فا˘˘ك لذ˘˘ب ن˘˘ع ناو˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل
شضوه˘ن˘لا ل˘جأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا
لك يف ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لاو ،ت’ا˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘كا˘˘صسلا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حإا˘˘˘ب
نين˘طاو˘م˘لا ع˘م ل˘صصاو˘ت˘لاو
ىلإا عامتصسإÓ˘ل ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
ىلع فوقو˘لاو م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا

،ةيمويلا مه˘ل˘كا˘صشم ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ةريتو عفر ىلع لمعيصس هنأاو
،ةيومنت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا زا˘ج˘نإا

لا˘˘˘كصشأا ل˘˘˘كل يد˘˘˘صصت˘˘˘لاو
ريخأاتلاو لا˘م˘هإ’او بي˘صست˘لا
ه˘نأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
يلعف ءاصصحإا كانه نوكيصس
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’ا ل˘˘˘˘كل ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قدو
ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
،ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
بصسح عيرا˘صشم˘لا ل˘ي˘ج˘صست˘ب
قيقحت نإا لاقو ،تايولوأ’ا
ىلع يصضتقي ماعلا حلاصصلا
ة˘مد˘خ˘ل د˘ن˘ج˘ت˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
مقرلا ربتع˘ي يذ˘لا ن˘طاو˘م˘لا
ةلداعملا يف بعصصلاو لوأ’ا
 .ةيومنتلا

أا. يئامهم

رانيد نويلم032 ةيلاملا اهتميق تقاف
ةنتابب ناطرضسلا ةحفاكمل يوهجلا زكرملا

 يوونلا بطلل ةثيدح تازيهجتب ززعتي
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا زز˘˘ع˘˘ت
ةنتاب˘ب نا˘طر˘صسلا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ةصصا˘خ ة˘ث˘يد˘ح تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
ا˘م بصسح ،يوو˘ن˘˘لا بط˘˘لا˘˘ب
ة˘صسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه ر˘يد˘م هد˘كأا
ى˘˘صسي˘˘˘ع ،ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

حصضوأاو.يوصضام
ءاهت˘ن’ا م˘ت ه˘نأا ،لوؤو˘صسم˘لا

هذ˘˘ه بي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
تقا˘ف ي˘ت˘لا ،تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نويلم032 ةيلاملا اهتميق
بط˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم˘˘˘˘ب ج.د
نيمصسق مصضت يتلا ،يوونلا
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ف˘˘صشكل˘˘˘ل لوأ’ا
نابيبط فرصشيصسو.يوادتلل
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘صصخأا
حت˘ف˘ت˘صس ي˘ت˘لا ،ة˘ح˘ل˘صصم˘لا
دعب ىصضرم˘لا ما˘مأا ا˘ه˘باو˘بأا
رو˘˘˘ف يأا ،نآ’ا ن˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صش
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘صسا
ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يرادإ’ا

ة˘ح˘ل˘صصم ح˘ت˘ف نأاو ة˘صصا˘خ
ع˘˘صضخ˘˘˘ي يوو˘˘˘ن˘˘˘لا بط˘˘˘لا
ىلع اظافح كلذو طورصشل

ى˘˘˘˘˘صضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صص
ام بصسح ،ني˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لاو
.ردصصملا تاذ هيلإا راصشأا
نم ءاربخ ةنجل نإاف ،ةراصشإÓل
ةقاطلل ةينطو˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
هذ˘˘ه تن˘˘يا˘˘ع د˘˘ق ة˘˘يوو˘˘ن˘˘˘لا
ةليلقلا مايأ’ا يف ةحلصصملا
ا˘م ى˘ل˘ع تف˘قوو ة˘ي˘صضا˘م˘لا
اهحنم راظتنا يف هيلع رفوتت
.اهحتفل شصيخرت
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘كيو
ناطرصسلا ةحفاكمل يوهجلا
لك حتف لمكتصسا دق ،ةنتابب
اذه جÓعل ةمزÓلا حلاصصملا
ىصضرم حاتري˘صس ا˘م˘ي˘ف ءاد˘لا
نوجا˘ت˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
نم يوونلا بطلاب يوادتلل

يرار˘ط˘صض’ا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘˘ع
ةعباتلا تادايعلا ىلإا ةصصاخ
شضع˘ب˘ب شصا˘خ˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

،فيط˘صسو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق رار˘غ
 .ردصصملا شسفن هركذ امك

ع.نامثع

عم كتايادب تناك ىتم ^
ي˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لا
يتلا ةيبدأ’ا تايصصخصشلا

كنم ل˘ع˘ج˘ت˘ل ا˘ه˘ب تر˘ثأا˘ت
؟ةصصاقو ةرعاصشو ةبتاك
نكمي ’ ةباتكلا عم يتيادب
ي˘ه˘ف ،مÓ˘كلا˘ب ف˘صصو˘˘ت نأا

ىلإا اهب شسفنتأا يتلا يتايح
تا˘ي˘صصخ˘صشلا عا˘خ˘˘ن˘˘لا د˘˘ح
ا˘ه˘ب تر˘ثأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘بدأ’ا
ةرعاصشو ةبتاك ينم لعجتل
نم ديدعلاب ترثأات ،ةصصاقو
،داقنلاو ءار˘ع˘صشلاو با˘ت˘كلا

يذا˘ت˘صسأا ء’ؤو˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
رداقلا دبع حÓصص رعاصشلا
ىلعلب ةنمآا ةدقانلاو ،فصسوي
ةيماصسو يصسيلغو فصسويو
ز˘˘˘ع ي˘˘˘ئاور˘˘˘لاو شسيرد ن˘˘˘ب
اميصس’و ،..ي˘جوÓ˘ج ن˘يد˘لا

بدأ’ا د˘ي˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘صسح ه˘˘ط
˘مÓ˘حأا تا˘با˘ت˘˘كو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ر˘خز˘ت ي˘ت˘˘لا ي˘˘م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم
 .ةذفلا ةيرعصشلا ةغللاب

ىل˘ع كع˘ج˘˘صش يذ˘˘لا ن˘˘م ^
م˘˘عاد˘˘لا نا˘˘كو ة˘˘با˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا
لاجم يف يعدبتل ربكأ’ا
؟ةباتكلا
يل عجصشملاو ربكأ’ا معادلا
’وأا يلهأا م˘ه ي˘تا˘با˘ت˘ك ي˘ف
د˘˘ع˘˘بو ،ءي˘˘صش ل˘˘˘ك ل˘˘˘ب˘˘˘قو
يف تدجو ةعماجلل يلوخد
ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خ ي˘˘˘تذ˘˘˘تا˘˘˘صسأا

اذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘صصاوأ’ ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘صشمو
بردلا

بت˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ي˘˘ه ا˘˘م ^
 ؟اهنيئرقت يتلا
اهأار˘قأا ي˘ت˘لا بت˘كلا ة˘ي˘عو˘ن
ركذأاو ،ةف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘عو˘ن˘ت˘م
ملعب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
دقنلاو ةفصسلفلاو عا˘م˘ت˘ج’ا

ي˘˘˘ف˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلاو بدأ’او
علاطأا تأادب ةريخأ’ا ةرتفلا
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا بت˘˘كلا شضع˘˘ب
.ةيصسايصسلا عيصضاوملاب

ع˘ي˘صضاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ا˘˘م ^
قر˘ط˘ت˘لا ن˘ي˘ل˘صضف˘ت ي˘˘ت˘˘لا
؟ةباتكلا يف اهيلإا
ل˘صضفأا ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘صضاو˘˘م˘˘لا
’ ةباتكلا يف اهيلإا قرطتلا
ركذأا ن˘كل ،ا˘هر˘صصح ن˘كم˘ي
نادجولاب ةقلعتملا اهنيب نم
عمتج˘م˘لا ا˘يا˘صضق ا˘م˘ي˘صس’و
قا˘˘˘ط˘˘˘ن ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘مو
.تاعماجلا

ينوكت نأا نيلصضفت له ^
نأا راتخت مل امل يأا ةبتاك
 ؟Óثم ةرعاصش ينوكت
،را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسأا ’
،كلذل ينهجوي نم ماهلإ’اف
رمأ’ا˘ب شسي˘ل ر˘ع˘صشلا ة˘با˘ت˘ك
ى˘ل˘ع ز˘كتر˘˘ي ه˘˘نأ’،ن˘˘ي˘˘ه˘˘لا
هفرع امكو ،ماكحأاو دعاوق
˘مÓ˘كلا ر˘ف˘˘ع˘˘ج ن˘˘ب ة˘˘ماد˘˘ق
ىلع لديو ىفقملا نوزوملا

ةيدرصسلا ةباتكلا امأا ىنعم
دي˘ق˘ع˘ت اذ˘كه˘ل ع˘صضخ˘ت Ó˘ف
و˘ه ه˘جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ل˘ج ا˘˘م˘˘نإاو
ةبا˘ت˘كلا دار˘م˘لا عو˘صضو˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘ب˘م ة˘ط˘خ ع˘صضوو ،ه˘ي˘˘ف

ن˘˘˘˘˘˘كل ،ثاد˘˘˘˘˘˘حأ’ا در˘˘˘˘˘˘صسل
يلاحلا ان˘ت˘قو ي˘ف تح˘ب˘صصأا
لاصصيإ’ ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘صسو˘لا
كلذو ئرا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘˘كف˘˘˘˘لا
دوجوم وهام م˘ه˘ف ة˘لو˘ه˘صسل
  .اهيف
كتاباتك ةعيبط يه ام ^
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لو ،ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضمو

ل˘˘ه ،كتا˘˘با˘˘ت˘˘ك تصصصصخ
ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف كل
ن˘ي˘ب˘ت˘ك˘˘ت مأا ؟ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
؟تائفلا عيمجل

يو˘ط˘ن˘ت ي˘تا˘با˘ت˘ك ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط
ر˘˘˘طاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ءو˘˘˘˘صض تح˘˘˘˘ت
ةصصقلا ،يدو˘م˘ع˘لا ر˘ع˘صشلاو
يهو ،ت’اقم˘لاو ةر˘ي˘صصق˘لا
اياصضق ىلع ءوصضلا طلصست
ق˘ل˘ع˘ت˘م و˘ه ا˘مو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هبتكأا ام رصصحأا ’ نادجولاب
ام ل˘ك ا˘م˘نإاو ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ئ˘ف˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘نآا ي˘˘˘تأا˘˘˘ت نأا ها˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘تأا

ي˘فر˘ح ة˘لا˘˘صسر ل˘˘ي˘˘صصو˘˘تو
 .اهاقلتي ئراق لكل

سضع˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘˘˘˘˘صش ^
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘لا
ا˘˘م˘˘برو ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق رد˘˘صصت˘˘˘صس

ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت و˘˘˘ل ،ترد˘˘˘صص
ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ن˘ع ر˘ث˘كأا

اذا˘˘˘˘˘˘˘مو تنا˘˘˘˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘كو
ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا تفا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأا
؟يبد’ا ديعصصلا
بت˘كلا شضع˘ب ي˘ف تكرا˘˘صش
باتك اهنيب نمو ،ةعماجلا
م˘ل˘ق˘لا نارد˘ج ن˘ي˘ب ءا˘ن˘ج˘صس
ناو˘˘˘ن˘˘˘ع تح˘˘˘ت ةر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘˘ب
رصشن يذلاو «بتك اهلجأ’»
هر˘˘صشن دا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صسو ندرأ’ا˘˘˘ب
ةكرا˘صشم ي˘نا˘ثو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ءاو˘˘˘ت˘˘˘حا با˘˘˘ت˘˘˘ك ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ل
مل˘ح«ناو˘ن˘ع تح˘ت ةر˘طا˘خ˘ب
يذ˘لاو «ى˘˘ف˘˘ت˘˘خاو م˘˘ط˘˘ح˘˘ت
لايخ راد نع ابيرق ردصصيصس
ي˘ف تكرا˘صش ا˘م˘ك ،ر˘صشن˘˘ل˘˘ل
ترصشنو ،ةيرعصش تاقباصسم
دئار˘ج˘لاو تÓ˘ج˘م˘لا شضع˘ب

.يتاباتك
لوأا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘˘ك
اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘قأا ةو˘˘ط˘˘خ
ي˘ن˘ت˘م˘ل˘ع د˘قو ،را˘م˘˘صضم˘˘لا

كاكتح’او يد˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ع˘م
،با˘ب˘صشلا ن˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ةيد˘ق˘ن تآا˘ي˘ه كا˘ن˘ه تنا˘كو
كلذ˘˘بو ي˘˘تا˘˘با˘˘ت˘˘˘ك تمو˘˘˘ق

’ بت˘˘˘˘˘˘كي ن˘˘˘˘˘˘م نأا تكردأا
هريغل ا˘م˘نإاو ه˘صسف˘ن˘ل بت˘كي
نأا عد˘ب˘م˘لا بتا˘كلا ى˘˘ل˘˘عو
،ه˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م نا˘˘صسل نو˘˘˘كي
شسي˘لو ة˘ل˘ي˘˘صسو ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا˘˘ف
.ةيلصست

كيد˘˘˘ل د˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ت ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك ^
؟ ام ءيصش ةباتك ةركف
وأا تقو˘لا ر˘˘صصح ن˘˘كم˘˘ي ’
رعا˘صشم ة˘با˘ت˘كلا˘ف ،را˘كفأ’ا

شسي˘لو ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا˘˘ب شسا˘˘صسحإاو
 .روثنم مÓك درجم
ة˘ل˘حر˘˘م بع˘˘صصأا ي˘˘ه ا˘˘م ^
ل˘˘حار˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ه˘˘جاو˘˘˘ت
؟ةباتكلا
يف اهتهجاو ةلحرم بعصصأا

كلذ نا˘ك ة˘با˘ت˘˘كلا ل˘˘حار˘˘م
دق تنكو ،ابيرقت نيماع ذنم
اهيلإا تدعو فورظل اهتكرت
ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘˘صسب
 .اهب حوبلا عيطتصسأا ’ يتلاو
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ن˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت ل˘˘˘ه ^
؟يعادبإ’ا لمعلا
لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘بو ،م˘˘ع˘˘˘ن
ف˘˘ج˘˘ي نأا ى˘˘لإا ل˘˘˘صصاوأا˘˘˘صس
 .يملق
ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك˘˘ك كرود و˘˘ه ا˘˘م ^
ىر˘˘ج˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘نا˘˘˘صسنإاو

؟ةايحلا يف كلوح
يف ةناصسنإاو ةبتاكك يرود
ي˘ف ي˘لو˘˘ح ن˘˘م ير˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
نأا ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘صس ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ة˘˘لا˘˘صسر ي˘˘تا˘˘با˘˘ت˘˘˘ك نو˘˘˘كت
اهأارقي ن˘م˘ل ح˘صصنو ه˘ي˘جو˘ت
رييغت ولو ثادحإا ةلواحمو
.عمتجملا يف فيفط
باتكلا نيحصصنت اذامب ^
ةباصشلا معار˘ب˘لاو دد˘ج˘لا

كل˘م˘ت ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘غ˘˘صصلاو
؟ةبهوملا

ة˘ح˘ي˘صصن مد˘قأا نأا ن˘كم˘ي ’
ا˘نأا ى˘ت˘ح˘ف ،دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف
مصسر لواحت ةئدت˘ب˘م ة˘ب˘تا˘ك
،ناديملا اذه يف اهل قيرط
’ ه˘˘لو˘˘ق ن˘˘كم˘˘˘ي ا˘˘˘م ن˘˘˘كل
ن˘ي˘حو ةءار˘ق˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘ت
عمصساف ةحيصصنلا كل مدقت
وه مويلا ئراقف ،اهب لمعاو
.دغلا دئاق
كع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشم ^
؟ةيلبقتصسملا
ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘˘لا ي˘˘ع˘˘يرا˘˘صشم
لمع لوأا رادصصإا يف لثمتت

 .يب شصاخ يبدأا
ةريخأا ةملك ^
ركصشلا تاملك لكو اركصش

نا˘˘ك ،م˘˘كق˘˘ح م˘˘كي˘˘˘فو˘˘˘ت ’
ةبرجت فاصضأاو اقيصش راوحلا

ارثأا كرتو ،يتايح يف ةديدج
،تاملكلاب هفصصو نكمي ’
شسي˘لو م˘ل˘كت ن˘˘م بل˘˘ق˘˘لا˘˘ف
.ناصسللا
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قيرطلا يلمعتصسم ةدئافل
80 مقر ينطولا

ةيضسيضسحت ةلمح ميظنت
ثداوــــح رطاخم لوح

لجحلا نيعب رورـــــملا
تاطاصشن ةي˘ع˘م˘ج ،تم˘ظ˘ن
با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا راد با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا
يفاقثلا ز˘كر˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘صس
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘لا

ط˘˘صسو˘˘لا ي˘˘˘ف لا˘˘˘صصت’او
ةيصسيصسحت ةلمح ،ينابصشلا
رورملا ثداو˘ح ن˘م د˘ح˘ل˘ل
ةمÓ˘صسلا ة˘فا˘ق˘ث خ˘ي˘صسر˘تو
را˘˘ع˘˘صش تح˘˘ت ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ‐ ق˘ئا˘صسلا ي˘˘خأا»
ةد˘ئا˘ف˘ل كلذو ،«كت˘مÓ˘˘صس
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم
 .80 مقر ينطولا

ذيمÓت اهيف كراصش ةلمحلا
وحوح ا˘صضر د˘م˘حأا ة˘صسرد˘م
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تارا˘˘طا اذ˘˘كو
شسي˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلاو
دعاوق˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا
د˘صصق ،ة˘م˘ي˘ل˘صسلا ة˘˘قا˘˘ي˘˘صسلا
رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضو
ة˘˘ئ˘˘طا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘˘صسلا

يف ببصستت يتلا ةريطخلاو
اميصس ’ ،ةميلأا رورم ثداوح
ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘˘عر˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
˘مد˘عو ر˘ي˘ط˘خ˘لا زوا˘ج˘ت˘˘لاو
ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘فا˘صسم˘لا مار˘ت˘حا
ةريطخلا تاروانملاو نامأÓل
دقو تافلاخملا نم اهريغو
تايوطم عيزوت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت
ةلصصفم تا˘حور˘صش م˘يد˘ق˘تو
تادا˘˘˘˘˘˘صشرإاو ح˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘صصنو
.تابكرملا باحصصأ’

فصسوي نب . رصضخل



mahali@essalamonline.com

486209ددعلا ^1441 بجر01ـل قفاوملا0202 سسرام5سسيمخلايلحم
 تاقرطلا روهدتو ةيهيفرتلا قفارملا..زاغلا مادعنا نم نوكتصشي

0202 ـلا يف ةيئادب ةايح نوضشيعي صسادرموبب صشاضشواق ناكضس
 ذيفنتلا زيح لخدت عيراصشمو لاغصشأ’ا يف رخأات

بلاطملا صسفن عفرل نودوعي ةلضشنخ ناكضس
قرطلا ةيجاودزاو ةيديدحلا ةكضسلا

نم ةايحلا طورصش طصسبأا بايغ ببصسب ةيموي ةاناعم ،سسادرموبب يدامح ةيدلبب دجاوتملا سشاصشواق يح ناكصس سشيعي
ةيصصولا تاهجلا ىلإا ناكصسلا اهعفري يتلا ةديدعلا ىواكصشلا نم مغرلاب يحصصلا فرصصلا تاونقو ةأايهم تاقرطو زاغ

.ةطيصسبلا مهقوقحب ةبلاطملاب ناكصسلا عفد يذلا رمأ’ا ،تاونصس ذنم

ةلصشنخ ةي’و ناكصس داع
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا شسف˘˘ن ع˘˘فر˘˘˘ل
ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل
ةرازو˘˘˘ك ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لاو
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘صش’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

ة˘ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ط˘˘خ عور˘˘صشم زا˘˘˘ج˘˘˘نإا˘˘˘ب
ن˘ي˘ب ة˘يد˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘كصسلا

مأا ،ةلصشنخ ،ءاصضيبلا نيع
لا˘م˘كت˘صسا ع˘م ،ي˘قاو˘ب˘˘لا

قر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘صشم
ة˘ل˘صشن˘خ ن˘ي˘ب ة˘جودز˘م˘˘لا

ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لاو
ةر˘˘كصسب ،ة˘˘صسب˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘˘ل
ة˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا

تا˘ي’و ي˘قا˘بو ة˘ل˘˘صشن˘˘خ
ةيمنتلا ششا˘ع˘نإ’ ،ن˘طو˘لا
ةكرحلا ريوطتو ةيلحملا
ى˘˘لإاو ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

ةقطنملاب ةصصاخ ،ةلصشنخ
ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا
رصضخلاو بوبحلا ةعارزب
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لاو ،ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘صشلا
فلتخ˘مو حا˘ف˘ت˘لا جا˘ت˘نإا˘ب
تدافتصسا ثيح ،ه˘كاو˘ف˘لا
ةيلام ةف˘ل˘غأا ن˘م ة˘ي’و˘لا

هذه زا˘ج˘ن’ ةر˘ب˘ت˘ع˘م د˘ج
ر˘˘خأا˘˘ت ن˘˘كل ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
شضرأا ى˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
عيرا˘صشم˘لا ح˘ن˘مو ع˘قاو˘لا
لخدأا زاجن’ا ت’وا˘ق˘م˘ل
شسو˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘ف كصشلا
عفرل اوداعو ،نينطاوملا
نأا ةصصاخ ،بلاطملا شسفن
تح˘ب˘صصأا ة˘ل˘صشن˘خ ة˘˘ي’و
ل˘ظ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت
ر˘خأا˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب ل˘ما˘كب
ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ا˘صسا˘صسأا دو˘ع˘ي ،ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب
ة˘˘بور˘˘صضم˘˘لا ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ةي’ولا ىلع ةصضورفملاو
نأا ن˘ي˘ف˘صشا˘ك ،ا˘ه˘نا˘˘كصسو
ةرواج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ل˘ك
مأا ،ةنتابك ،ةلصشنخ ةي’ول
،ةصسبت ،ةركصسب ،ي˘قاو˘ب˘لا
ةكصسلاب ةطوبرم ،يداولا
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو ة˘˘يد˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا
قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو ،را˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلا
،تاراط˘م˘لاو ،ة˘جودز˘م˘لا

اه˘ط˘بر˘ت ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’وو
تا˘ي’و˘لا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف

ةرو˘هد˘ت˘م ة˘ي˘ن˘˘طو قر˘˘ط
ل˘ق˘ن˘ت˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘ي˘˘غو
تا˘ن˘حا˘صشو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
لا˘جرو ،ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
حايصسلا ىتح وأا لامعأ’ا

نم لقنتلا نوعيطتصسي ’
ه˘تا˘ه ي˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا ى˘˘لإاو
ةرو˘˘هد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ةي’ولا نأا مغر ،تاقرطلل
ةينطو قوصس ربكأا مصضت
تابكرملاو حاف˘ت˘لا ع˘ي˘ب˘ل
،ة˘يو˘م˘ح˘لاو ة˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘با˘غ ةر˘ي˘˘ظ˘˘ح كل˘˘م˘˘تو
،زرأ’ا ةر˘ج˘صشل ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف ة˘˘˘ي’و م˘˘˘هأاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا
ار˘˘˘ظ˘˘˘نو ،تاور˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

حلاصصم تق˘فاو نا˘كصسل˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘˘لا
زا˘ج˘نإا عور˘صشم ل˘ي˘ج˘صست
طبارلا قيرطلا ةيجاودزا
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ي˘˘ت˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘˘ب
ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ˘˘ب ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘بو
رايلم0301 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
تق˘˘ل˘˘ت ثي˘˘ح .م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس
ةلصسارم ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘صصم
لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كؤو˘˘˘ت ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

ةرازولا حلا˘صصم ة˘ق˘فاو˘م
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لوأ’ا

ةيجاودزا زا˘ج˘نإا عور˘صشم
ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا

ى˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
.مك07 ا˘ه˘لو˘ط ة˘فا˘صسم
اي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ا˘ه˘ل د˘صصرو
ةدع ىلإا مصسق˘ن˘ي ار˘ب˘ت˘ع˘م
زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘˘هو ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘جاودزا
ة˘مور˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م ط˘˘بر˘˘ي
78 ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
62 مقر يئ’ولا قيرطلاب
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
م˘˘قر ي˘˘ئ’و˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا

ينطولا قير˘ط˘لا˘ب561
مك23 ةفاصسم ىلع57
غل˘ب˘م˘ب ج˘ما˘نر˘ب ة˘صصخر˘ب
ا˘م˘ك.م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م006
زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘˘م˘˘صشت
ينطولا قيرطلا ةيجاودز
ط˘˘˘˘بر˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا88
ةي’و دودح˘ب شسيار˘ف˘لو˘ب
مك81 ةفاصسم ىلع ةنتاب
غل˘ب˘م˘ب ج˘ما˘نر˘ب ة˘صصخر˘ب
فاصضي ميتنصس رايلم002
جاودزا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘لإا
02 مقر يئ’ولا قيرطلا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ط˘˘˘بر˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ىلع ةمورصشب شسيارفلوب
ةصصخر˘ب م˘ك02 ة˘فا˘صسم
رايلم320 غلبمب جمانرب
ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت˘˘صسو .م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس
ة˘ل˘صشن˘خ ة˘˘ي’و ح˘˘لا˘˘صصم
ة˘ل˘صسار˘˘م˘˘لا ءو˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو ةا˘˘فاو˘˘م˘˘ب
تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب
ة˘˘يرور˘˘صضلا ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لاو
عور˘˘˘صشم˘˘˘ب ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
طبارلا قيرطلا ةيجاودزا
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ي˘˘ت˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘˘ب
لامكتصسا لجأا نم ةنتابو
ةصصاخلا تاءارجإ’ا ةيقب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘ب
ريزو ىط˘عأاو  ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’ا

لÓ˘خ ق˘˘با˘˘صسلا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
قÓ˘ط˘˘نا ةرا˘˘صشإا ه˘˘ترا˘˘يز
ل˘ك رو˘صضح˘ب عور˘صشم˘˘لا

،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ن˘˘م
نكل نيقبا˘صسلا ة˘ل˘صشن˘خو
خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا كلذ ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’او
ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
د˘˘ي˘˘صسج˘˘تو ا˘˘ه˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
شضرا ى˘˘ل˘˘ع عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
ةاناعم يهني هنأ’ عقاولا
ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘˘كصسلا

ة˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
   .ةي’ولاب

 يداعصس يون

ي˘ف ششا˘صشوا˘ق ي˘ح نا˘كصس را˘˘صشأا
مهتاناعم ىلإا «مÓصسلا»ـل حيرصصت
زا˘غ˘لا با˘ي˘غ ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ءاتصشلا لصصف يف ةصصاخ يعيبطلا
،هيلإا ةصساملا ةجاحلا دادزت يذلا

د˘˘حأا حر˘˘صص قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ايدب˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘ل˘ل د˘يد˘صشلا ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا
Óئاق تاونصس ذنم اهيف نوطبختي
يعيبطلا زاغلا مادعنا لكصشم» نإا

لقثأا ،ةيثرا˘كلا تا˘قر˘ط˘لا ة˘لا˘حو
،ةيمويلا انبعاتم نم دازو انلهاك
بل˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘نأا ثي˘˘˘ح
نكامأا نم ناتوبلا زاغ تاروراق
ا˘هر˘ع˘صس قو˘ف˘ت نا˘م˘ثأا˘بو ةد˘ي˘ع˘˘ب
،«انبويج فزنتصسا يذلاو يقيقحلا

د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي زا˘˘غ˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يرور˘˘صضلا

ن˘يأا ءا˘ت˘صشلا ل˘˘صصف ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ةيرور˘صض د˘ج ةدا˘م˘لا هذ˘ه نو˘كت
هنأا ىلإا اريصشم ،«ةئفدتلاو يهطلل

موقي اب˘ير˘ق˘ت عو˘ب˘صسأا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ك
ة˘غرا˘ف˘لا تارورا˘ق˘لا لاد˘ب˘ت˘صسإا˘ب
يف ةءولمم ىر˘خأا˘ب ا˘ه˘صضيو˘ع˘تو
ةوا˘˘صسقو شسق˘˘ط˘˘˘لا ةدور˘˘˘ب ل˘˘˘ظ
ى˘ل˘ع ر˘خآا دد˘صشي˘˘ل..،ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

زاغلاب ةقط˘ن˘م˘لا د˘يوز˘ت ةرور˘صض
ةيبلغأا يحلا نأاو ةصصاخ ،يعيبطلا
ةطصسوتملا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ن˘م ه˘نا˘كصس
ءانتقا اهنكمي’و لخدلا ةفيعصضو
راثأا امو .زاغ ةوراق عوبصسأا لك

مل م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط ّنأا نا˘كصسلا ط˘خ˘صس
مهنأا نيدكؤوم ،ةيغاصص اناذآا دجت
ةلحر ءاتصشلا لصصف يف نوصشيعي
زاغلا تاروراق نع ةينصضم ثحب
يفو ،يهطلاو ةئفدتلا لجأا نم
نورطصضي مهنإاف اهرفوت مدع لاح
مهتاي˘ح لّو˘ح ا˘م با˘ط˘ت˘ح’ا ى˘لإا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘صسم ه˘˘ب˘˘صش ى˘˘لإا
فور˘ظ˘لاو ة˘ي˘ثرا˘كلا تا˘قر˘ط˘˘لا
يحلا تاقرط فرعت امك .ةيئادبلا

لصصف يف ةصصاخ ،ةيثراك ةلاح
فرع˘ت قر˘ط˘لا م˘ظ˘ع˘م˘ف ،ءا˘ت˘صشلا

اهزا˘ي˘ت˘جا بع˘صصي تا˘ع˘ق˘ن˘ت˘صسم
ة˘ل˘قر˘ع فر˘ع˘ت رور˘م˘لا ة˘كر˘ح˘ف
با˘ح˘صصأاو ن˘ي˘ل˘جار˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

رمأ’ا ،ءاوصس دح ىلع تابكرملا
ر˘ط˘˘خ˘˘ل ةرا˘˘م˘˘لا شضر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
رفحلاو لاحوأ’ا لعفب تاق’زن’ا
بع˘صصي ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م˘˘لا
يفو ،ءاتصشلا لصصف ي˘ف ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘ت
نم ةنطاقلا دحأا ددن راطإ’ا اذه
لا˘ف˘طأ’ا نإا Ó˘ئا˘ق ،ي˘ح˘لا ع˘˘صضو
ةا˘نا˘ع˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘˘لا

كلصسب نوبلاطم مهنأا ثيح ،ةريبك
ى˘لإا لو˘صصو˘ل˘ل ة˘ل˘˘يو˘˘ط قر˘˘ط
بلطي هيلعو ،ةصساردلا دعاقم
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م ء’ؤو˘ه
نم˘صض م˘ه˘ي˘ح جاردإا˘ب ل˘خد˘ت˘لا
ىلع ةمداق˘لا ةيومنتلا ج˘مار˘ب˘لا

مهديوزتو تاقرطلا ةئيهت رارغ

ةقطنملا ميعدتو يعيبطلا زاغلاب
 .بابصشلل ةيهيفرت قفارمب
ه˘تا˘ه نأا ،ي˘ح˘˘لا نا˘˘كصس ع˘˘م˘˘جأاو
اهيف نوطبخ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا

ديدصشلا ف˘ح˘ج˘لاو تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م
هنأاصش نم مهقح يف شسرامي يذلا
بابصشلا تايكولصس ىل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا

ةرؤو˘˘ب ي˘˘ف عو˘˘قو˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ع˘˘˘فدو
.ةيعامتج’ا تافآ’ا

نوÒمح ةماصسأا

رعصشلل ينطو ىقتلم
ىلإا ةفاصضإا يوصسنلا

ةينفو ةيفاقث تاطاصشن
يرث جمانرب

مويلاب لافتحÓل
ةأارملل يملاعلا

راردأاب
ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم تدعأا
لافتحÓل ايرث اجمانرب راردأا
يذلا ةأارملل يم˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب
لك نم شسرام80 فداصصي
يف ة˘ياد˘ب˘لا نو˘كت˘صسو ،ة˘ن˘صس
اصضرعم شسرام60 موي ةماقإا
ةفاق˘ث˘لا راد˘ب م˘ظ˘ن˘ي با˘ت˘كل˘ل
متي ،تابتاكلاب شصاخ راردأاب
،عي˘قو˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ه˘لÓ˘خ ن˘م
تا˘ق˘˘با˘˘صسم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
امك ،ةيوصسن ىرخأا شضراعمو
لÓخ نمو ةبصسانم˘لا˘ب م˘ت˘ي˘صس
مويلا اذهب يمصسرلا لافتح’ا
ىق˘ت˘ل˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف قÓ˘ط˘نا
موي يوصسنلا رعصشلل ينطولا

ىلإا مودي يذلاو ،شسرام80
،ر˘ه˘صشلا شسف˘ن ن˘م01 ة˘يا˘غ
ةوصسنلا ن )راعصش تحت مظنيو
ةيفاقلا فرح نيب نعدبي امو
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،(ة˘˘صشير˘˘لا نو˘˘لو
ي˘ف ةر˘ط˘˘صسم˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف شضور˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا

ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صش تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسمأاو
تار˘صضا˘ح˘مو تا˘˘ي˘˘حر˘˘صسمو
ثد˘˘حأ’ شضر˘˘ع˘˘مو تاود˘˘نو
،ةأار˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا بت˘˘كلا
،تا˘م˘ير˘كت ى˘لإا تا˘فا˘صضإ’ا˘ب
يماتخلا لفحلا مظنيصسو اذه
ةأارملا مويب لافتح’ا ةرهاظتل
ةفاقثلا رادب شسرام01 موي
      .نوميميت ةيدلبب

نمحرلادبع يفاولب

تينرتنإ’او تباثلا فتاهلا تامدخ ةيعون نيصسحتو ةنرصصع فدهب
يداولاب9102 لÓخ ةيرضصبلا فايلألا ةكبضش نم ملك692 نم ديزأا زاجنإا

نم م˘ل˘ك692 ن˘م ر˘ث˘كأا ز˘˘ج˘˘نأا
لÓخ ة˘ير˘صصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا ة˘كب˘صش
،يداولا ةي’وب ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا

ةيريدم˘لا و˘لوؤو˘صسم دا˘فأا ا˘م˘ب˘صسح
.رئازجلا ت’اصصتإ’ ةيتايلمعلا

را˘طإا ي˘ف ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ي˘˘تأا˘˘يو
ةرطصسملا ةيجيتارت˘صسإ’ا د˘ي˘صسج˘ت
ةيمارلا ةصسصسؤوملا ةرادإا فرط نم
فا˘˘ي˘˘لأ’ا ة˘˘كب˘˘صش م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا
ن˘ي˘صسح˘تو ة˘نر˘صصع˘ل ة˘ير˘˘صصب˘˘لا
تباث˘لا ف˘تا˘ه˘لا تا˘مد˘خ ة˘ي˘عو˘ن
ةدا˘˘يز لÓ˘˘خ ن˘˘م تي˘˘نر˘˘˘ت˘˘˘نإ’او
يتايلمعلا ريدملا دافأا امك ،قفدتلا

.رئازجلا ت’اصصتإ’
ىلع عزوملا جمانربلا اذه لمصشو
نم ةئاملاب08 وحن اعورصشم35
ابذبذت يناعت يتلا ةي’ولا تايدلب
تبا˘ث˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف

ةيئانلا ىرقلا ا˘م˘ي˘صس تي˘نر˘ت˘نإ’او
تايدل˘ب˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
كلذو ،يدود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘ير˘˘˘˘صشلا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا فاد˘˘هأ’ اد˘˘ي˘˘صسج˘˘˘ت
،قطانملا كلت ةي˘م˘ن˘ت˘ل ر˘ط˘صسم˘لا
.ةرمامعلا ريصشب فيصضي
ه˘˘˘نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ را˘˘˘صشأاو
علطم تقلطأا دقف ىلوأا ةلحرمكو
ديزأا زاجنإا لاغصشأا ةيراجلا ةنصسلا

فايلأ’ا ةكبصش نم ملك651 نم
ةر˘ي˘تو ل˘ج˘صست ي˘ت˘لاو ة˘ير˘صصب˘لا
شضعب يف تزواجت ‘‘ةمدقتم‘‘
نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ع˘قاو˘م˘لا
لÓخ زاجنإ’ا لاغصشأا اهب يهتنت
،اهتاذ ةنصسلا نم لوأ’ا يصسادصسلا

ملك11 ةجمرب بناج ىلإا اذهو
،ا˘صضيأا ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ن˘م˘صض ىر˘خأا

.ردصصملا تاذ قفو

تا˘ق˘ف˘صصلا ة˘ن˘ج˘ل تر˘صشا˘ب د˘˘قو
ع˘˘صضو ي˘˘ف ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإ’
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
عيراصشملا ةيقب زاجنإ’ ةصصقانملاب
ةنصسلا جمانر˘ب ن˘م˘صض ةر˘ط˘صسم˘لا
تاصسصسؤوم ءاقتنإا فده˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا
،طورصشلا يفوتصست يتلا زاجنإ’ا

.ةرمامعلا حرصش املثم
ح˘لا˘صصم نأا ى˘لإا ةرا˘صشإ’ا رد˘˘ج˘˘ت
ت’اصصتإ’ ةيتايلمع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
قÓطنا ذنمو تزجنأا دق رئازجلا
ةيرصصبلا فايلأ’ا ةكبصش جمانرب

ىلع ةعزوم ملك649.1 يلاوح
اميصس ،نيثÓث˘لا ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب

يدودحلا طيرصشلا تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع
راودو يبر˘ع˘لا بلا˘ط˘لا) ثÓ˘ث˘لا
 .(ةصشق نبو ءاملا

سس.ميصسنت

«ربمفون لوأا» ةيعماجلا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملاب8102 ةياهن يف تحتتفا
9102 يف اضضيرم166ـب لفكتت نارهوب ملآÓل ةففخملا تاجÓعلل ةديدجلا ةدحولا
ةففخملا تاجÓعلا ةدحو تلفكت
ةياهن ي˘ف تح˘ت˘ت˘فا ي˘ت˘لا ،م’آÓ˘ل
ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملاب8102
،نارهوب «ربمفون لوأا» ةيعماجلا
قفو ،اًصضيرم166 نع لقي ’ امب

لاصصت’ا ةيل˘خ ا˘ه˘تد˘عأا ة˘ل˘ي˘صصح
هذه لف˘كت˘تو.ةصسصسؤوملا هذ˘ه˘ل
ىصضرملاب شصاخ لكصشب ةدحولا
،نا˘طر˘صسلا ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ركذ يذلا ردصصملا شسفنل اقفوو
˘م’آÓ˘ل ف˘ف˘خ˘م˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا» نأا˘˘ب

ةيعون نيصسحت نامصض ىلإا فدهي
يف نود˘جو˘ي ى˘صضر˘م˘ل˘ل ةا˘ي˘ح˘لا

.«ةيئاهن ةلحرم
،ةدحولا هذه رييصست ىلع فرصشيو
ةعبرأا ،ةّرصسأا ةعصستل عصستت يتلا
˘ماروأ’ا ي˘ف ن˘ي˘ي˘˘ئا˘˘صصخأا ءا˘˘ب˘˘طأا

ني˘ما˘ع ءا˘ب˘طأا ة˘ت˘صسو ة˘حار˘ج˘لاو
نييئاصصخأاو نييبط هبصش ةرصشعو
ةدع مصضت امك.نينثا نييناصسفن
ةقفار˘م˘ل ةد˘حاو ،ةر˘ي˘غ˘صص ما˘صسقأا
ملأ’اب لفكتلل ىرخأاو ،تÓئاعلا

ة˘ث˘لا˘˘ثو ،ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لاو يد˘˘صسج˘˘لا
ةيبطلا ةياعرلا ميدقتل ةصصصصخم
.مهلزانم يف ىصضرملل
يف ةيبطلا ةياعرلا مصسق ماق دقو
612 ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م˘ب لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

امك ،ةطرافلا ةنصسلا لÓخ ةجرخ
ءافصشتصس’ا نأا ملعلا عم هيلا ريصشأا
ى˘صضر˘م˘ل˘ل شصصصخ˘م ي˘لز˘ن˘م˘لا
ل˘ق˘ن˘ت˘لا نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ’ ن˘˘يذ˘˘لا
.نصسلا وأا شضرملا ببصسب

ك.لامك
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ةيبعصشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
رئازجلا ةي’و
سسيار دارم رئبل ةيرادإ’ا ةرئادلا

ةنيطنصسق رصسج ةيدلب
نÓـــــــعإا

حتفيصس هنأاب نينطاوملا ةفاك ملع ةنيطنصسق رصسجل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر يهني
عيرصس ماعطإا طاصشن ءاصشنإا لو   ح يمومع قيقحت
يقوصش دوفنق :ديصسلا ةدئافل
– رئازجلا – ةنيطنصسق رصسج ةيدلب يصضرأ’ا قباطلا82 مقر يتنوميرب يح :دجاوتملا

اموي51 لÓخ ريهطت˘لاو تا˘قر˘ط˘لا ة˘نا˘ي˘صص ة˘ح˘ل˘صصم ىد˘ل يأار˘لا ءاد˘بإ’ ل˘ج˘صس ع˘صضو˘ي˘صسو
.نÓعإ’ا اذه راعصشإا خيرات نم ءادتبا
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 تلُق :فÎعي ناموك
 ببضسلا اذهل ةنولضشÈل ل

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘مو˘˘ك د˘˘لا˘˘نور ّر˘˘قأا
بيردت شضرع هصضفرب ادنلوه بختنمل
و˘ت˘صسنرإا ة˘لا˘قإا ع˘م ا˘ًن˘ماز˘ت ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
.يصضاملا يفناج رهصش يف يدريفلاف
كب لصصتا له ،ناموك دلانور لئُصسو
،؟يدريفلاف وتصسنرإا ةفÓ˘خ˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘˘خ درو
،معن‘‘ :ةيناب˘صسإ’ا ‘‘ا˘كرا˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص
يننكلو ،عيباصسأا لبق يب اولصصتا دقل
مل ،ينطولا بختنملا لجأا نم ’ تلق
.اًبصسانم تقولا نكي
يكنيرف نع ثيدحلل ناموك قرطت مث
،ةنولصشرب عم هفيكت ىدمو غنوي يد
بع˘ل˘ي ه˘نأا و˘ه ي˘با˘ج˘يإ’ا‘‘ :لا˘˘ق ثي˘˘ح
نم ريثكلا هيدلو تايرابملا نم ديدعلا
يف بعلي هنكل ،ةنولصشرب يف قئاقدلا

وهف ،داتعملا هزكرم نع فلتخم عقوم
وأا شسكايأا يف زكرملا اذه يف بعلي ’
ي˘ه هذ˘ه ن˘كل ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.بردملا تارارق
لازي ’ ،هزكرم رييغت نم مغرلا ىلعو
يف غنوي يد روطت نم قثاو ناموك
ه˘نإا‘‘ :ه˘لو˘ق˘ب م˘ت˘ت˘خا ثي˘ح ،ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب

ر˘ي˘ث˘كلا م˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل با˘صش بع’
هنأا د˘ق˘ت˘عأا ي˘ن˘ن˘كل ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ل˘˘كصشب ي˘˘ع˘˘م بع˘˘ل˘˘ي
.ينطولا بختنملا
ةيبوروأ’ا ممأ’ا يرود ةعرق نأا ركذي
بختنم عوقو نع ترفصسأا0202 ماعل
ادنلوب عم ىلوأ’ا ةعومجملا يف ادنلوه
.ايلاطيإاو كصسرهلاو ةنصسوبلاو

كرحتي ديردم وكيتلتأا
ÿةنولضشرب م‚ فط 

نأا ةينا˘ب˘صسإا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
دقاعتلا فدهتصسي ديردم وكيتلتأا يدان
ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب مو˘˘ج˘˘ن د˘˘حأا ع˘˘م
.ةلبقملا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

،ةينابصسإ’ا ‘‘اكرام‘‘ ةفيحصص تركذو
مل لبق˘م˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ة˘ي˘لأا
مغر ديردم وكيتلتأا يف ةيناث فقوتت
اًباهذ فيظن فدهب لوبرفيل ىلع زوفلا

يف وناتيلو˘بور˘ت˘ي˘م اد˘ناو بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
لاطبأا يرودب رصشع ةتصسلا رود باهذ
ةفيحصصلا تامو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو.ابوروأا
عصضو ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا نإا˘ف ،ةر˘ي˘ه˘صشلا
ط˘صسو ط˘خ بع’ ششت˘ي˘ت˘ي˘˘كار نا˘˘ف˘˘يإا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ىو˘صصق ة˘يو˘لوأا˘ك ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب

قوصسلا يف شسوكنÓب يخورلا فوفصص
ةدارإا نو˘˘كت˘˘˘صسو.لبق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا
ةمصساح ششتيت˘ي˘كار ي˘تاور˘كلا بعÓ˘لا
نأا نكمي يذلا ديدجلا هاجتÓل ةبصسنلاب
يخورلا لمعي امنيب ،هتريصسم يف هذختي
ةنولصشرب عم لصصاوتلا ىلع شسوكنÓب
نأا شضرتفملا نم يذلا ،هرعصس ةفرعمل

نصس ربكل ارظن اًريبك اًغلبم نوكي ’
بماك يف هدقع ةياهن بارتقاو بعÓلا
ي˘˘ف ششت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار رر˘˘ق˘˘ي فو˘˘صسو ،و˘˘ن
وأا هدقع ةياهن ىتح ءاقبلا امأا فيصصلا
رايخلا نأا ةفيحصصلا تحصضوأاو.ليحرلا
يف رارم˘ت˘صس’ا و˘ه ششت˘ي˘ت˘ي˘كار˘ل لوأ’ا
ةرحاصس ةنيدم ديردم ربتعتو ،اينابصسإا
بعÓلا يرغت دقو ،هتلئاعو يتاوركلل
و˘كي˘ت˘ل˘تأ’ لا˘ق˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘˘ل˘˘ل
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ،ع˘قاو˘˘لا ي˘˘فو.ديردم
نم هتابلطتمل ديردم وكيتلتأا ءافيتصسا

نإا˘˘˘ف ،بتار˘˘˘لاو د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘م ثي˘˘˘˘ح
يف ةلكصشم يأا هجاوي نل ششتيتيكار
ىتح انار˘غو˘ل˘ب˘لا شصي˘م˘ق˘ب رار˘م˘ت˘صس’ا
ماع فيصص يف ةنولصشرب عم هدقع ةياهن
ه˘ت˘ه˘جو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي م˘˘ث ،1202
اًحاتم نوكي امدنع كلذ دعب ةديدجلا

ةأافاكم ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ا˘ًنا˘ج˘م
.هعيقوتب متهملا قيرفلا نم عيقوتلا
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ةيلاطيإا ةي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ودلانور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ف˘قو˘م ن˘ع
هيدانل ةدوعلا نم شسوتنفوي مجاهم
.ينابصسإ’ا ديردم لاير قباصسلا

مجنلا ةدوع ةيناكمإا ةصشقانم تمتو
ىلإا ودلانور ونايتصسيرك يلاغتربلا

نكلو ،ما˘يأا ة˘ع˘صضب˘ل د˘يرد˘م لا˘ير
لامكتصس’ ةدقعم ةيلمعلا نأا ودبي
بعلمل هتدوع شسو˘ت˘ن˘فو˘ي م˘جا˘ه˘م
.ويبانرب وغايتناصس
ي˘ف ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘˘ك نا˘˘كو
موي ويبانر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس تا˘جرد˘م
رو˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘حأ’ا
زو˘ف˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لا و˘كي˘˘صسÓ˘˘كلا

0‐2 ةنولصشر˘ب ى˘ل˘ع د˘يرد˘م لا˘ير
شسدا˘˘˘صسلا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
،ي˘نا˘ب˘صسإ’ا يرود˘لا˘ب ن˘ير˘صشع˘˘لاو
قيرفلا حنم يذلا راصصتن’ا وهو
ةطقن قرافب اغيللا ةرادصص يكلملا

.انارغولبلا نع
ي˘ف˘ح˘صصلا ير˘ي˘غأا ود˘يإا لا˘ق د˘˘قو

‘‘و˘˘ت˘˘ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘صشت˘˘لا‘‘ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘˘ب
و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ةدو˘ع‘‘ :ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا

ه˘نإا ؟د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا ود˘˘لا˘˘نور
يف نكلو ،شسوت˘ن˘فو˘ي ي˘ف د˘ي˘ع˘صس

ا˘م اًد˘بأا فر˘ع˘ت ’ تنأا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
.ثدحيصس
‘‘وتاكريم ويصشتلاك‘‘ عقوم دكأاو
ى˘لإا ود˘لا˘نور ةدو˘ع نأا ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

نم ةليحتصسم نوكتصس ديردم لاير
هذه نأا ودبيو ،ةيصضا˘ير˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ريدقت لقأا ى˘ل˘ع ةد˘ق˘ع˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

عصضو اذإا ة˘ئ˘جا˘ف˘م نو˘كت˘صس ا˘ه˘نأ’
بع’ يف مهتقث ديردم لاير ةداق
مت نأا دعب ،اًماع53 رمعلا نم غلبي
.وروي نويلم001 لباقم هعيب
ام ديردم لاير قفني نأا يغبنيو
وروي نوي˘ل˘م06 ى˘˘لإا55 ن˘ي˘ب
ن˘˘˘م ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ءار˘˘˘˘صشل
،كلذ ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،شسو˘ت˘ن˘فو˘ي
هذهو اًيكلف بتارلا نوكي نأا بجي
لعجت ةديدجلا ةيداصصتق’ا ةجحلا

نأا ثيح ،ةليحتصسم ةيلمعلا هذه
˘مد˘ق˘ي نأا ن˘كم˘ي ’ د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
نويلم13 ةم˘ي˘ق˘ب ا˘ًيو˘ن˘صس ا˘ًب˘تار
نم ديد˘ع˘لا د˘ع˘ب ود˘لا˘نور˘ل ورو˘ي

ف˘ي˘صصلا ي˘˘ف ءار˘˘صشلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.يصضاملا

ر .ق^
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،بولك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا ح˘صضوأا
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
اًمتهم شسيل زديرلا نأا ،يزيلجنإ’ا
د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ب
يأا ر˘ع˘صشي نأا ا˘ًصضفار ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
.هقيرف ىلع فصسأ’اب شصخصش
يئاهن عبر ى˘لإا ي˘صسل˘ي˘صشت ل˘هأا˘تو
لوبرفيل ىلع زوفلاب داحت’ا شسأاك
يتلا ةارابملا يف ،در نود نيفدهب

بعلم ىلع نيقيرفلا نيب تعمج
.ءاثÓثلا ةرهصس جديرب دروفماتصس
دعب تاحيرصصت يف بولك لاقو
دوأا‘‘ :‘‘يصس يب يب‘‘ ربع ةارابملا

ةميزهلا) اهركذ نع متفقوت اذإا اًقح
نأا انيقحتصسا اننكل ،(دروفتاو نم
ن˘ي˘فد˘ه او˘ل˘˘ج˘˘صس م˘˘ه˘˘نأ’ ر˘˘صسخ˘˘ن
ي˘ف ة˘م˘ي˘˘صسج ءا˘˘ط˘˘خأا ا˘˘ن˘˘ب˘˘كتراو
.نيفدهلا

ةارابملا تناك كلذ دعب‘‘ :فاصضأاو

ثÓث انيدل ناك ،لماكلاب ةحوتفم
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تاد˘يد˘˘صست ع˘˘برأا وأا
ى˘ل˘ع ي˘نا˘م نا˘˘كو لوأ’ا طو˘˘صشلا

ءاقللا ةوق نكل ،ليجصستلا كصشو
شضعب انيرجأا اننأا يف ببصسلا يه
:زديرلا بردم لمكأاو.تارييغتلا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘ك‘‘
فادهأ’ا لابقتصسا نكلو ،نيصشعتنم
نيبعÓلا لعف در ناك ،دعاصسي ’
ن˘كلو كلذ ي˘ن˘ب˘ج˘عأا د˘ق˘ل ،اًد˘˘ي˘˘ج
عفادو ةلكصشم لثمي يناثلا فدهلا
.اًديج يصسليصشت
يف نيظوظحم نكن مل‘‘ :فدرأاو
ود˘ب˘ن ا˘ن˘ك د˘ق˘ل ،تا˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه
ذا˘ق˘نإا ي˘ف ح˘ج˘ن نا˘يردأاو ن˘يد˘˘ي˘˘ج
نأا بجي ،لوأ’ا فدهلا لبق شصرف
دقل ،تاظحل يف نيدعتصسم نوكن
دمتعي يذلا ،يصسليصشت مامأا انبعل

رمأا اذهو ةدترملا تامجهلا ىلع

:يناملأ’ا برد˘م˘لا ر˘م˘ت˘صساو.د˘ي˘ج
،ا˘ن˘ع˘م او˘ح˘فا˘ك تا˘ظ˘˘ح˘˘ل ي˘˘فو‘‘
ينتبجعأا ءادأ’ا ءازجأا نم ريثكلا

انيلع نيعت˘ي ه˘نأا م˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘ن ،ا˘ًق˘ح
،ردقلاب رمأ’ا قلعتي ’ ،نصسحتلا
ذخأان نأا انيلعو اًعيمج انب قلعتي هنإا
اه˘نإا ،ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب كلذ
ن˘م ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ثÓ˘ث ل˘صضفأا تصسي˘ل
ةصصرف ا˘ه˘ن˘كل ،ه˘ل˘م˘كأا˘ب م˘صسو˘م˘لا
نأ’ا عيباصسأا ةثÓث لصضفأا هلعجل
.ةطخلا يه هذهو
ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م ا˘˘ن˘˘صسل ن˘˘ح˘˘ن‘‘ :م˘˘ت˘˘خو
نع ءيصش ل˘ك ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا˘ب
ام لك عم نولتاقي مهنإا ،ثومنروب
ديج ىوتصسمب اورهظ دقو مهيدل

نأا بج˘ي د˘حأا ’ ،ي˘صسل˘˘ي˘˘صشت د˘˘صض
زوفنصسف ،انها˘ج˘ت ف˘صسأ’ا˘ب ر˘ع˘صشي
هلعفن نأا ديرن ام اذهو تايرابملاب
.‘‘تبصسلا موي

 ناديز ةفيلخ ىلع رقتضسي زيريب
ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تف˘˘˘صشك
لمتحملا حصشرملا نع ةيزيلجنإا
ىلع ناديز نيدلا نيز ةفÓخل
ديردم لايرل ينفلا ريدملا دعقم
.لبقملا فيصصلا يف
‘‘تندنبدنإا‘‘ ةفي˘ح˘صص تح˘صضوأاو
ديردم لاير ةميزه نأا ،ةيزيلجنإ’ا
ىلع1‐2 يتيصس رتصسصشنام مامأا

باهذ يف ويبانرب وغايتناصس بعلم
لا˘ط˘بأا يرود˘ب ر˘صشع ة˘˘ت˘˘صسلا رود
يف ةرتوت˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو ،ا˘بوروأا

تل˘ع˘ج ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا شسبÓ˘˘م ة˘˘فر˘˘غ
.ريبك كصش عصضوم ناديز لبقتصسم
عÓطإا ىلع ديردم لاير ىقبيصسو
ينيتنجرأ’ا برد˘م˘لا ع˘صضو˘ب م˘ئاد
م˘ت يذ˘لا و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘صسيروا˘˘م
اذ˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت بيرد˘ت ن˘م ه˘ت˘لا˘˘قإا
نيز ةفÓخ فدهب كلذو ،مصسوملا
.لبقملا فيصصلا يف ناديز نيدلا

نيز ةدايقب ديردم لاير داع دقو
يرودلا ةرادصص ىلإا ناديز نيدلا
ىلع0‐2 هزو˘˘ف˘˘ب ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا
عمو ،و˘كي˘صسÓ˘كلا ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
يدانلا لخاد رداصصم تربتعا ،كلذ
ة˘با˘ث˘م˘ب و˘كي˘صسÓ˘كلا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا نأا
بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف را˘˘صصت˘˘نا

.ةديازتم طوغصض طصسو
ءاوجأ’ا نأا ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو
عم لاحلا ناك امك ةرهدزم تصسيل

ريدمك ىلوأ’ا هتي’و يف ناديز
ثÓثب زاف امدن˘ع ،ي˘كل˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف
ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘˘ل شسوؤو˘˘˘ك
رتوت اًيلاح كانه نأا ثيح ،ةيلاتتم
،نيبعÓ˘لا را˘ب˘ك ع˘م ر˘ي˘ث˘كب ر˘ب˘كأا

نع ٍشضار ريغ شضعبلا نإا لاقيو
.وزيزل ةيرادإ’ا جهانملا شضعب
دو ة˘قÓ˘ع˘˘ب ناد˘˘يز ط˘˘ب˘˘تر˘˘ي م˘˘لو
ونيتنرولف يدانلا شسيئر عم ةيلاثم
حاجنلا اذه نم مغرلا ىلع ،زيريب
شضعبلا رعصشيو ،ابوروأا يف ريثملا
نأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ى˘˘لإا ع˘˘˘جر˘˘˘ي اذ˘˘˘ه نأا

زيريبل اًعصضاخ نكي مل يصسنرفلا
اذه يف نيبردملا نم هريغ لثم
ه˘تارار˘ق ن˘م د˘كأا˘ت˘˘م و˘˘هو ،رود˘˘لا
.بردمو بعÓك هحاجنل اًرظن
ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي ،ر˘˘خآا د˘˘ي˘˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘˘عو
ةرتف ذنم ونيتي˘كو˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

،زيريب ونيتنرولف باجعإاب ةليوط
لمعلا ىلإا دوعي نأا عقوتملا نمو
،لبقملا فيصصلا يف ابوروأا يف
ى˘لإا ه˘ب˘ل˘ج˘ل ز˘ير˘ي˘ب كر˘ح˘ت˘ي د˘˘قو
شصلختلا ررق لاح يف ويبانربلا

.ناديز نم

دنو“رود ايضسوروبل ةيوق ةمدضص
 صسيراب ةكرعم لبق

ةيصسنرف ةيفحصص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
شسيور وكرام قاحل فقوم نع
ةارابمب دنومترود ايصسوروب مجن
رود بايإا يف نامريج ناصس شسيراب
لا˘ط˘˘بأا يرود ن˘˘م ر˘˘صشع ة˘˘ت˘˘صسلا
.ابوروأا

ن˘˘ع شسيور و˘˘كرا˘˘˘م با˘˘˘غ د˘˘˘قو
ناصس شسيراب دصض باهذلا ةارابم
لا˘ن˘غ˘ي˘صس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
نم ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘صسب كرا˘ب ا˘نود˘يإا
.نميأ’ا ذخفلا يف ةباصصإا

ويدار‘‘ ةعاذإا تامو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
بيغيصس ،يصسنرفلا ‘‘ولراك تنوم
وكرام دنومترود ا˘ي˘صسورو˘ب م˘ج˘ن
ا˘ًصضيأا با˘يإ’ا ةارا˘ب˘˘م ن˘˘ع شسيور
شسرام11 مو˘˘˘ي شسيرا˘˘˘˘ب د˘˘˘˘صض
يد كرا˘ب بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ءافصشلا هلثامت مدعل شسنارب
ي˘ف ة˘˘با˘˘صصإا ن˘˘م شسيور ى˘˘نا˘˘عو
،يصضاملا يرف˘ي˘ف4 ذن˘م ذ˘خ˘ف˘لا

ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب د˘˘ئا˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘كو
ةدمل اًيئدبم بيغي نأا دنومترود
ن˘˘م نا˘˘˘ك ،ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،ر˘˘˘ه˘˘˘صش
اذه بعÓ˘لا دو˘ع˘ي نأا شضر˘ت˘ف˘م˘لا
ةباصصإ’ا نأا نيبت نكلو ،عوبصسأ’ا
،اًعقو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘م ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كأا

هكصستاف ميكاوي زناه هلاق امل اًقفو
ايصسوروب يدانل يذيفنتلا ريدملا
.دنومترود
ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ه˘كصستا˘ف لا˘˘قو
ويدار‘‘ ةعاذإا عم ةيرصصح ةلباقم
ن˘˘˘ل شسيور‘‘ :‘‘و˘˘˘لرا˘˘˘˘ك تنو˘˘˘˘م
نو˘كي˘˘صسو ،شسيرا˘˘ب ى˘˘لإا ر˘˘فا˘˘صسي

ةليلق عي˘با˘صسأا نو˘صضغ ي˘ف اًز˘ها˘ج
شسيرا˘ب ةارا˘ب˘م˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ن˘كلو
،اهب قاحللا بعصصلا نم نوكيصس
نأ’ ،ة˘ئ˘ي˘صس را˘ب˘خأا ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘نإا

م˘هأا و˘هو ا˘ند˘˘ئا˘˘ق شسيور و˘˘كرا˘˘م
.‘‘ديكأاتلاب انيدل بع’

 ديردم وكيتلتأا ـب نيمتهم انضسلو انهاجت فضسألاب رعضشي نأا بجي دحأا ل :بولك
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ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘˘صشك
يلابيلوك ودي˘لا˘ك نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإا

ن˘˘م ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ع˘˘فاد˘˘˘م
نا˘˘صس شسيرا˘˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

ةرتف لÓخ ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
.ةمداقلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس و˘˘غا˘˘ي˘˘ت نو˘˘كي د˘˘قو
ششي˘ع˘ي ا˘ًما˘ع53ـلا بحا˘˘˘˘صص
شسيرا˘ب ي˘ف ر˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘م˘˘صسو˘˘م
ي˘ه˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس
امكو ،لبقملا ةيليوج يف هدقع
مت˘ي م˘ل ،ه˘لا˘م˘عأا ءÓ˘كو ف˘صشك
هل ديدمتلاب شضرع يأا ميدقت

.اًيلاح
وغاورأا ودرانويل نأا ودبي كلذل
يج شسإا يبل يصضايرلا ريدملا
يف ةديدج ًءامد خصضي نأا ديري
ع˘صضي نأا ه˘نأا˘صش ن˘مو ،عا˘˘فد˘˘لا

يلابيلوك وديلاك ىل˘ع ه˘ي˘ن˘ي˘ع
دحأا ربتعي يذلا ،يلوبان بع’
يف ملاعلا يف نيبعÓلا لصضفأا

.هزكرم
ه˘˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘˘˘˘˘بو
و˘ل˘ل˘يد ير˘ي˘يرو˘ك‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ‘‘ترو˘˘ب˘˘صس

كصش Óب م˘صضن˘ي˘صس ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
يف نامريج ناصس شسيراب ىلإا
.مصسوملا اذه ةياهن
لا˘ق˘ت˘نا ة˘م˘˘ي˘˘ق ر˘˘كذ م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو

ن˘كل ،شسيرا˘ب ى˘لإا ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ى˘لإا ر˘ي˘صشت هÓ˘˘عأا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
يد و˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يروأا شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا نأا

يو˘˘ن˘˘ي لاز˘˘ي ’ شسي˘˘ت˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ل
001 نم رثكأا ىلع لوصصحلا

هعفادم ع˘ي˘ب ن˘م ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
.يلاغنصسلا

 ماهنتوت طضسو بعل
 ادنك يف يرنه قيرفل مضضني

،ريبصستوه ماهنتوت يدان طصسو طخ بع’ مصضنا
لايرتنوم قير˘ف ى˘لإا ،ا˘ما˘ي˘ناو رو˘ت˘كي˘ف ي˘ن˘ي˘كلا
ةرو˘˘ط˘˘صسأ’ا ه˘˘برد˘˘ي يذ˘˘لا يد˘˘ن˘˘كلا تكا˘˘ب˘˘˘مإا
ه˘تر˘صشن ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو ،ير˘ن˘ه ير˘˘ي˘˘ي˘˘ت ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

.ةيناطيربلا ‘‘ليم يليد‘‘ ةفيحصص
زريبصس عم ةارابم79 يف ينيكلا يلودلا كراصشو
،يدانلا يف فصصنو تاونصس ثÓث رادم ىلع
مصسوملا اذه يف بعللا يف ةبوعصص دجو هنكل
.مظتنم لكصشب
يرودلا ي˘ف ط˘ق˘ف ة˘ق˘ي˘قد42 بع˘ل ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
عبرأا بعلو م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

نآ’ا مصضنيصس هنكل ماع لكصشب طقف تايرابم
ةدمل ةقفصص عقوو ،ادنك يف يرنه قيرف ىلإا
.يدانلا يف تاونصس ثÓث
دصض هقيرف ةارابم يف امايناو كراصشي نأا نكميو
ق˘ير˘ف زا˘ف ثي˘˘ح ،تب˘˘صسلا مو˘˘ي شس’اد ي˘˘صس فإا

يرود˘لا ي˘ف ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف ير˘˘ن˘˘ه
د˘˘نÓ˘˘غ˘˘نإا و˘˘ي˘˘ن ما˘˘مأا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘كير˘˘˘مأ’ا

طصسولا بع’ ل˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ن˘ي˘ب .1‐2 نصشولوف˘ير
لصصأ’ا يف اًماع82 رمعلا نم غلابلا يعافدلا
11 لباق˘م نو˘ت˘ب˘ما˘ثوا˘صس ن˘م ند˘ن˘ل لا˘م˘صش ى˘لإا

نأا دعب ،6102 ماع يف ينيلرتصسإا هينج نويلم
كي˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘صس ن˘˘م ا˘ً̆لوأا ن˘˘ي˘˘صسيد˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘صضنا

تياو بعلم ىلإا هراصضحإا متو .يدنلتكصس’او
يذلا ،ونيتيكوب ويصسيروام ةطصساوب نيل تراه
،ماع ةدمل يبونجلا لحاصسلا ىلع هبردم ناك
يرودلا ي˘ف ةارا˘ب˘م83 ل˘صصأا ن˘˘م63 بع˘لو
.لوأ’ا همصسوم يف زاتمملا
ددعب هراصسم نع هجورخ عمو ،ماع دعب اًماع نكل
لءا˘صضت ،ه˘ت˘ب˘كر فور˘صضغ ي˘ف تا˘با˘صصإ’ا ن˘م
ةصصاخ تابل˘ط˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ًصضئا˘ف نا˘كو هر˘ي˘ثأا˘ت

.ربمفون يف ةدايقلا وينيروم هيزوج ىلوت امدنع
مامصضن’ا كصشو ىلع عقاولا يف امايناو ناكو
نكل ،يصضاملا فيصصلا يف جورب بولك ىلإا
نم رخأاتم تقو يف راهنا دق اكيجلب ىلإا لاقتن’ا
.ت’اقتن’ا قوصس
يدانلا ي˘ف فاد˘هأا ة˘ع˘ب˘صس ا˘ما˘ي˘ناو ل˘ج˘صس ا˘م˘ي˘ف
دليفنأا يف ىصسنت ’ يتلا تابرصضلا نم نينثاو
فد˘ه˘لا ع˘م بن˘ج ى˘لإا اً̆ب˘˘ن˘˘ج8102 ما˘˘ع ي˘˘˘ف
تياو بعلم ىلع ةريخأ’ا ةارابملا يف يحاتتف’ا

دتيانوي رتصسصشنام ىلع1‐2 زوفلا يف نيل تراه
.7102 ويام يف
زوفلا نم برتقي دنومترود ايضسوروب

 ماهغنمرب ةرهوج تامدخب
مجن ماهغنيليب دوج نأا ةيفاحصص ريراقت تدكأا
عيقوت حبصصيصس دعاصصلا يتيصس ماهغنمرب قيرف
نأا دعب فيصصلا اذه يصسايقلا دنومترود ايصسورب
ن˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘م˘لأ’ا يدا˘ن˘˘لا بل˘˘غ˘˘ت
.يصسليصشتو دتيانوي رتصسصشنامو لوبرفيل
61 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ىلع بلطلا ناكو
ابوروأا يف ةدئارلا ةيدنأ’ا شضعب نم اًعفترم اًماع
.هقيرف عم عئار مصسوم دعب
،ةيناملأ’ا ‘‘دليب‘‘ ةفيحصص هترصشن امل اًقفو ،نكل
نودعتصسمو هعيقوت ىلع قابصسلاب دنومترود زاف
هيلع لوصصحلل يدانلا ىلإا هلاقتنا موصسر ميطحتل
.نيرخآ’ا هيصسفانم لبق
غلبت بعÓلا لاقتنا موصسر نأا دنومترود ملعو
هينج نويل˘م5.03) وروي نو˘ي˘ل˘م53 يلاو˘ح
درجمب ةقفصصلا نم ءاهتن’ا عقوت عم (ينيلرتصسإا
.فيصصلا ةذفان حتف
مهاصسو فادهأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ج˘صس يذ˘لا ،ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب
هقيرف عم ةارابم13 يف ةمصساح تاريرمت ثÓثب
جذومن عم بصسانتي نأا دكؤوملا نم ،مصسوملا اذه
بابصشلا نيبعÓلا رداصصم ديدحت يف دنومترود
.اًموجن اوحبصصيل مهريوطتو نيبوهوملا
بقع وصشناصس نوداج عم ءيصشلا شسفن اولعف دقل
ىلع نآ’ا نولمعيو يتيصس رتصسصشنام نم هلاقتنا
ىلإا دن’ا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘غ˘يور˘ن˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ق˘ن
.يلاتلا ىوتصسملا

يزيلجنإ’ا يرودلا ةقلامعب ماهغنيليب طبر متو
يصسليصشتو دتيانوي رتصسصشنام ،لوبرفيل زاتمملا

.اًصضيأا نيينابصسإ’ا ةنولصشربو ديردم لاير عم

كحضضŸُا نم» :تخيل يد
..ودلانور عم بعلأا يننأا

 «يضسيم عم غنوي يدو

،شسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي عا˘˘فد م˘˘ج˘˘ن ر˘˘ب˘˘ع
نع ،تخيل يد شسيتام يدنوهلا
ا˘ًل˘ي˘مز ح˘ب˘صصأا ه˘˘نو˘˘ك ه˘˘ت˘˘صشهد
ودلانور ونايتصسيرك يلاغتربلل
ر˘مأ’ا و˘هو ،ق˘ير˘ف˘لا شسف˘˘ن ي˘˘ف
طخ بع’ هقيدصص هنياعُي يذلا
يف غنوي يد يكنيرف طصسولا
ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإ’ا ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب
.يصسيم لينويل ينيتنجرأ’ا

غ˘نو˘ي يدو تخ˘ي˘ل يد ل˘ق˘ت˘ناو
ن˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘˘ف
ىلإا يدنلوهلا مادرتصسمأا شسكايأا
مل كلذ نكل ،اصصرابلاو يفويلا
عم لصصاوتلا نم يئانثلا عنمي
.امهصضعب
ي˘ف تخ˘ي˘ل يد لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةفي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت
تلز ام‘‘ :ةينابصسإ’ا (تروبصس)
نم ،غنوي يد عم اًريثك ثدحتأا
بعلن انك اننأا ىرن نأا كحصضملا

انأا نآ’او شسكايأا يف نيماع ذنم
عم يكنيرفو ودلانور عم بعلأا

.اًدج بيرغ اذه ،يصسيم
تخ˘ي˘ل يد نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
شسوتنفوي عم ةارابم62 بعل
باصسحل مصسوم˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م
ل˘ج˘صسو تا˘ق˘با˘˘صسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.نيفده مهلÓخ

 نامريج ناضس صسيرابل لاقتنلا باتعأا ىلع يلابيلوك

برد˘˘م درا˘˘ب˘˘م’ كنار˘˘˘ف دا˘˘˘صشأا
روملي˘غ ي˘ل˘ي˘ب ءادأا˘ب ي˘صسل˘ي˘صشت
ا˘ه˘ي˘ف زا˘ف ي˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ىلع0‐2 لوبرفيل ىلع قيرفلا
نا˘ك ه˘نأا˘ب ه˘ف˘صصوو لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
.اًعئار
ل˘صصح يذ˘لا ق˘هار˘م˘لا ى˘˘لو˘˘تو
بردم لبق نم ةردان ةيادب ىلع
نم طصسو˘لا ط˘خ ةدا˘ي˘ق زو˘ل˘ب˘لا
ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا
لاثمأا دصض ،جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘صس
غلابلا نكلو ،ان’’ مدآاو وينيباف
ةرم رهظأا ،اًماع81 رمعلا نم
ةنو˘ل˘صشر˘ب ما˘م˘ت˘ها بب˘صس ىر˘خأا

ا˘˘ًق˘˘با˘˘صس ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘مو
.هتامدخب
يب‘‘ ةكبصش ىلع داقنلا داصشأاو
ن’آا م˘هو ،‘‘ترو˘ب˘صس ي˘صس ي˘˘ب
اًصضيأا ،ركي˘ن˘ي˘ل يرا˘غو ر˘ير˘ي˘صش
د˘ع˘بو ءا˘ن˘ثأا با˘صشلا ه˘مد˘ق ا˘م˘˘ب
ي˘ف درا˘ب˘م’ م˘صضناو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ءانثلا

ءادأا نم هل اي‘‘ :درابم’ لاقو
د˘˘صض با˘˘صش بع’ ن˘˘م ل˘˘هذ˘˘˘م
.شضرأ’ا يف قيرف لصضفأا
هيلإا شسانلا رظني دق‘‘ :فاصضأا مث
ن˘كل اًد˘ج ر˘˘ي˘˘غ˘˘صص ه˘˘نأا نور˘˘يو

دادترا هنإا ،ةمخ˘صض ه˘ت˘ي˘صصخ˘صش
امدنع طصسولا يبع’ مايأا ىلإا

له شسا˘ن˘لا لا˘ق ا˘مد˘ن˘ع ،تر˘ب˘ك
،م˘ع˘ن ،؟كمد˘ق ع˘صضو ع˘ي˘ط˘ت˘صست
اًمئاد اياوز نيوكت كنكمي لهو
،م˘ع˘ن ؟ةر˘كلا ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل
رر˘م˘تو بع˘ل˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي ل˘˘هو
تقو˘لا ي˘ف ة˘طا˘صسب˘لا را˘˘ت˘˘خ˘˘تو
ىلع لصصح دقل ،معن ،؟بصسانملا

.كلذ لك
هر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘ف ق˘˘ح’ تقو ي˘˘˘ف
لصصاو ،ةارابملا دعب يفحصصلا

طخ بع’ ىلع ءانثلا درابم’
.ريغصصلا طصسولا

ة˘˘ق˘˘ث يد˘˘ل‘‘ :درا˘˘ب˘˘م’ ع˘˘˘با˘˘˘تو
يف اًريغصص ناك اذإا ،هب ةقلطم
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك و˘˘˘ه˘˘˘ف ،ة˘˘˘نا˘˘˘كم˘˘˘لا
.ةبهوملاو ةيصصخصشلا
شسمخ يف رومليغ كراصش امنيب
يف زول˘ب˘لا ع˘م ط˘ق˘ف تا˘يرا˘ب˘م
،مصسوملا اذه تاقباصسملا عيمج
اًيقيقح اًناهر هنأاكو ودبي هنكل
.درابمÓل
ي˘صسل˘ي˘صشت ى˘لإا با˘صشلا م˘صضناو
هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع ي˘ف زر˘ج˘ن˘˘ير ن˘˘م
دعب7102 ماع رصشع شسداصسلا

.نييدانلا نيب ةليوط تاصضوافم
لبق هتبهوم يصسليصشت فصشتكاو
هيلع ناك نكل ،اًبيرقت اًرهصش81
تاصضيوعت ةمزح ىلع قافت’ا

،نييد˘ن˘ل˘ت˘كصسإ’ا ة˘ق˘لا˘م˘ع˘لا ع˘م
ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘صضا˘˘غ او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا

.طصسولا طخ بع’ ةراصسخ
شسورو نايليو لجصس نيح يف
ءاصسم يصسليصشت يفده يلكراب
نا˘ك رو˘م˘ل˘ي˘غ ن˘˘كل ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نم اًديج ًءادأا ققح يذلا بعÓلا

ةو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ل˘˘قأا ق˘˘ير˘˘˘ف بنا˘˘˘ج
.ةلماكلا

 داحتلا صسأاك يف لوبرفيل مامأا رومليغ يليب ءادأاب ديضشي درابمل

ةينابصسإا ةيفح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
شسيرا˘ب ع˘فاد˘م ا˘ف˘ل˘ي˘صس و˘غا˘ي˘ت نأا
م˘ل˘ح˘ي ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘صضن’ا˘˘ب
لينويل عم بعلل لبقملا فيصصلا

.يصسيم
افليصس وغايت لب˘ق˘ت˘صسم نو˘كي˘صسو
لو˘ل˘ح˘ب ة˘ن˘خا˘صسلا ا˘يا˘صضق˘˘لا د˘˘حأا
دقع يهتنيصس ثيح ،مصسوملا ةياهن
نامري˘ج نا˘صس شسيرا˘ب ق˘ير˘ف د˘ئا˘ق
تقولا يفو ،لبقملا ةيليوج يف
وغاورأا ودرانويل رهظي مل ،يلاحلا
يج شسأا يب˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
.هنطاوم دقع ديدمتل هدادعتصسا

هلامعأا ليكو وتيينوت لوب لاقو

ن˘ع د˘ع˘ب ثد˘ح˘ت˘˘ن م˘˘ل‘‘ :اًر˘˘خؤو˘˘م
ة˘ح˘ل˘صصم ن˘كلو ،هد˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت
،شسيراب يف ءاقب˘لا ا˘ف˘ل˘ي˘صس و˘غا˘ي˘ت
.هيلع دمتعي ’ اذه نكل
رظنلا افلي˘صس و˘غا˘ي˘ت ى˘ل˘ع بج˘يو
هلبقتصسمل تاصضارتف’ا عيمج يف
ةياهن نم طقف رهصشأا ةعصضب لبق
.نامريج ناصس شسيراب يف هدقع
ة˘ف˘ي˘ح˘صص تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘ب˘˘طو
،ةينابصسإ’ا ‘‘وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م‘‘
هيدل نامريج ناصس شسيراب دئاق نإاف
ه˘تر˘ي˘صسم ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك م˘˘ل˘˘ح
بناج ىلإا بع˘ل˘لا و˘هو ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
.ةنولصشرب يدان يف يصسيم لينويل
د˘˘جو˘˘ي ’ ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف

اذإا نكلو ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب لا˘صصتا
لعف˘لا˘ب ه˘ع˘م ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ل˘صصاو˘ت
فو˘صسو ،رو˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ي˘˘صس
ىتح ،ىرخأ’ا شصرفلا لك دعبتصسي
ىلع ظافحلاب هل حمصست يتلا كلت
وأا نيصصلا وأا رطق يف ريبك بتار
.يكيرمأ’ا يرودلا
نيب شسفانتلا نم مغرلا ىلع كلذل
ِفخ˘ي م˘ل ،ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’او ل˘يزار˘ب˘لا
يصسيم لينويلب هباجعإا اًدبأا افليصس
.هعم هتريصسم ءاهنإا دويو
،ةنولصشرب ناك اذإا ام ىرن نأا ىقبي
تاز˘يز˘ع˘˘ت ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد
.’ مأا افليصس وغايت عم لصصاوتيصس

 لازتعلا لبق يضسيم ةلمازمب ملحي افليضس



حÓصصو ينام لوبرفيل يمجن ىلع اقوفتم

«غيل رميربلا» يف بعل لضضفأا عبار زرحم
رتصسصشنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم شضاير لتحا

يزيلجن’ا يرودلا يبع’ لصضفأا ةمئاق يف ةعبارلا ةبترملا يتيصس
فصشكو.زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا نم تايرابم تصس رخآا لÓخ
نع ،تاءاصصحإ’او ماقرأ’ا يف شصصصختملا «دروكصسوه» عقوم
فلخ ةطقن07.7 طيقنت ىلع قباصسلا يتيصس رتصسيل مجن لوصصح
نوصسرداصشتير ءاجو ،ةطقن37.7ـب ثلاثلا نيورب يد نفيك هليمز
يبيب شس’وكين لتحا اميف67.7ـب ةفاصصولا يف نوترفيإا مجن

«زورح» قوفتو اذه ،ةطقن87.7 ـب بيترتلا ةمق لانصسرأا بع’
ناذللاو لوبرفيل ابع’ حÓصص دمحمو ينام ودياصس نم لك ىلع
.بيترتلا يف ايلاوت عصساتلاو نماثلا نيزكرملا Óتحا

ةنكمملا باقلأ’ا لك دصصحب هئÓمزو زرحم بلاطي ’ويدراوغ
«نز˘ت˘ي˘صسلا» برد˘م ’و˘يدراو˘غ بي˘ب ثع˘ب ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو

جيوتتلا دعب ،يتيصسلا يف هئÓمزو زرحم ىلإا ةرصشابم ةلاصسرب
يعصسلاب مهايإا ابلاطم ،Óيف نوتصسأا مامأا ةيزيلجن’ا ةطبارلا شسأاكب
ربكا بصسكو يلاحلا مصسوملا لÓخ ةنكمملا باقلأ’ا لكب جيوتتلل

.طاقنلا نم ددع
ناك لوأ’ا نيبقلب نآ’ا دحل انزف »: لوقلاب «فوصسليفلا» حرصصو

زوفلا ديرأا »: درطتصسيل ،«Óيف نوتصسأا مامأا يناثلاو لوبرفيل مامأا
يرودلا يف طاقنلا نم ددع ربكأاب زوفلا اصضيأاو ،ت’وطبلا يقابب
هثيدح متخيو «نيبعÓل يقب˘ت˘م˘لا يد˘ح˘ت˘لا و˘ه اذ˘ه ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
ظ˘ت˘كم لود˘ج ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ،دا˘ح˘ت’ا شسا˘ك ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب »:لو˘ق˘˘لا˘˘ب
.«ةنكمم ةقيرط لصضفأاب كلذ رييصست انيلعو ،تايرابملاب

ز.سس
ةباصصإ’ا ببصسب رهصشأا5ـل هبايغ مغر

ناكم زجحل هجتيو وزوتاغ رهبي ملوغ
يلوبان عم يضساضسأا

مقاطلا باجعإا يلوبان حانجو يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف راثأا
اهيف رهظ يتلاو يلاطي’ا قيرفلا تابيردت لÓخ ،هءÓمزو ينفلا
شضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم ماتلا هيفاعت دعب ادج ةيوق ةيندب ةقايلب
.رهصشأا ةصسمخلا ةبارق نيدايملا نع هتدعبأا يتلاو اهل

نم هتصشهد «يبون يترابلا» بردم وزوتاغ ورانيج فخي ملو
نايتإا تناصس جيرخ اهيلع دجاوتي يت˘لا ة˘ل˘هذ˘م˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا

نأا نوعبتتملا عقوتيو اذه ،ةباصصإ’ا نم هتدوع دعب اصصوصصخ
عم ايصساصسأا هتناكم عاجرتصسا ةيوقلا تاديدصستلا بحاصص عيطتصسي
.يلاحلا مصسوملا ةياهن لبق يلاطي’ا بونجلا قيرف

ز.سس

يف سشيمورب تصسيو مامأا ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ىلإا داع
داحت’ا سساك ءاقل

اريثم Óهأات ققحيو ايضساضسأا دوعي بلاط نب
لضساكوين عم

ليكصشتلا يف هناكم يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن داعتصسا
نم شسماخلا رودلا ةارابم ةبصسانمب ،لصساكوين هقيرف يف يصساصسأ’ا

ششيمور˘ب تصسيو ف˘ي˘صضت˘صسم˘لا د˘صض يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا دا˘ح˘ت’ا شسا˘ك
راوطأا لماك يف قباصسلا كلاصش ناديم طصسو كراصشو ،نويبلا
تهتنا يتلا36 ةقيقدلا يف ءارفصص ةقاطب ىلع لصصحتو ،ءاقللا
فادهأا ةثÓثب زوفلا دعب ،لبقملا رودلا ىلإا «زياب كاملا» لهأاتب
دعب ةغلابلا هتداعصس يرئازجلا بختنملا مجن يدباو.نيفده لباقم
حرصص نيأا اقحتصسم ناك لهأاتلا نأا ادكؤوم ،راصصتن’ا اذه قيقحت
اننأا مغر اديج انبعل لهأاتلا اذهب ديعصس انأا »: Óئاق ةارابملا ةياهن دعب
اذه يف»: فيصضيل ،«ةثÓثلا فادهأÓل انليجصست دعب Óيلق انيخارت
،دعاوقلا جراخ قرفلا دصض بعللا بعصصلا نم ةصسفانملا نم عونلا
.«مهأ’ا انققح اننكل

ز.سس
اهتيزهاج ىلع فقوو بعلملا ةيصضرأا دقفت

يوبابميز رئازجلا ءاقل لقنل هجتي يضضاملب
ةيليوج5 ىلإا

مامأا رئازجلا ءاقل لقنل يصضاملب لامج ينطولا بخانلا هجتي
نم3ـلا ةلوجلا راطإا يف ،مداقلا شسرام62ـلا يف ررقملا يوبابميز
ناكو.ةيليوج5 بعلم ىلإا ،1202 ايقيرفإا ممأا شسأاك تايفصصت
ركاصشت ىفطصصم بعلم ىلإا ةيدقفت ةرايزب ماق دق ينطولا بخانلا
اهدعب لحي نأا لبق بعلملا ةيصضرأا ةيزهاج ىلع فوقولل ةديلبلاب
ةيزهاج ىلع فوقولل ةيليوج5 بعلم ةرايزل ،ةمصصاعلا رئازجلاب
اهل عصضخ يتلا ميمرتلا ةيلمع بقع ،هحتف ةداعإا دعب بعلملا
ءاقللا ءارجإا ناكم ري˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ثيد˘ح˘لا ر˘ث˘كو.بعلملا

بخانلا اهدعب لقنتو اذه.«انوروك» شسوريف اهزربأا ةريثك بابصسأ’
،ةمصصاعلا عراوصش ىلإا يصشطز نيدلا ريخ عم ةلوج يف ينطولا
.هعصضاوت ،9102 ايقيرفإا ممأا شسأاكب رصضخلا جيوتت شسدنهم تبثيل

ر.ق

4862ددعلا ^1441 بجر01ـل قفاوملا0202 سسرام5سسيمخلاةصضايرلا

ةلوطبلا فادهأا يلامجإا نم%72 اولجصس

ةيرطقلا ةيدنألا حارفأا نوعنضصي انوفرتحم
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8ـلا ا˘˘˘نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ي
يرود˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
كانه ثدحلا ةعانصص ،يرطقلا

حاجنوب نم لكب رمأ’ا قلعتيو
حانج يم˘ي˘هار˘ب ،د˘صسلا م˘جا˘ه˘م
ن’دعو ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘صس ،نا˘ير˘لا
وطي نب ،ةفارغلا ابع’ ةرويدق
عفادم جاحل˘ب ،ةر˘كو˘لا م˘جا˘ه˘م
ديلوو يزع بو˘يأاو ،ة˘ي˘ل˘ي˘صسلا

.لÓصص مأا ابع’ بولصسم
نم8ـلا ا˘نو˘ب˘ع’ ن˘˘كم˘˘تو

482 لصصأا نم افده64 نيودت
يف21ـلا قرفلا اهتلجصس افده
ي˘˘هو ،ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةليصصح
.ةزيمم

دا˘ت˘صس» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص تقد˘˘غأاو
همدقي امب ،ة˘ير˘ط˘ق˘لا «ة˘حود˘لا
ع˘م نو˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
م˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘˘نأا
ةلوطبلا ي˘ف حر˘ف˘لا نو˘ع˘ن˘صصي
.ةيرطقلا

نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ فا˘˘˘صضأاو
نم ،%72 اولجصس8ـلا نيبعÓلا
اذه ةيرط˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا فاد˘هأا
ع˘˘بر ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا يأا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ي˘˘هو ،ة˘˘ل˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ا

فادهأ’ا تءاجو ،ةديج ةليصصح

:يلات˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع ة˘نود˘م˘لا
يميهارب ،(ا˘فد˘ه21) حاج˘نو˘ب
01) ينه نا˘ي˘ف˘صس ،(ا˘فد˘ه11)
،(فادهأا01) وطي نب ،(فادهأا
يزع بو˘يأاو ةرو˘يد˘ق ،جا˘ح˘ل˘ب
يف ،بع’ لكل افده اولجصس
ح˘ن˘م˘ب بو˘ل˘صسم ى˘ف˘ت˘كا ن˘ي˘ح
.طقف ةمصساح ةريرمت

بقاعي يرطقلا داحت’ا
لاير ف’آا01ـب حاجنوب

يرطق
طا˘ب˘صضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تب˘˘قا˘˘ع

ةركل يرطقلا داحتÓل ةعباتلا

يرطقلا داحتإÓل ةعباتلا ،مدقلا
حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
دصسلا مجاهم يرئازجلا يلودلا
لا˘˘˘ير ف’آا01 ـب ه˘م˘ير˘غ˘ت˘˘ب
.يرطق

ير˘ط˘ق˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ف˘˘صشكو
ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘صس نأا ،شسمأا
ايقيرفإا ل˘ط˘ب ى˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘صسم˘لا

،9102 ة˘ن˘صس ر˘˘صضخ˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
روصضح مدع ةفيلخ ىلع تءاج
،ة˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا فاد˘˘ه
ةياهن دعب ،ةينويزفلتلا ةلباقملا

،ي˘بر˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ،د˘˘صسلا ةارا˘˘ب˘˘م
.يرطقلا يرودلا نمصض

ششارح˘لا دا˘ح˘تا بع’ ر˘م˘يو
ةياغلل ةجرح ةيعصضوب قبصسأ’ا
دا˘ح˘ت’ا ن˘م ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
ن˘˘˘م ه˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘ب يو˘˘˘ي˘˘˘صسأ’ا
يرود يف هيدان عم ةكراصشملا
نيلماك نير˘ه˘صشل ا˘ي˘صسأا لا˘ط˘بأا
م˘كح˘لا ى˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ةارابم بقع يصضاملا مصسوملا
لÓ˘˘ه˘˘لا ما˘˘مأا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘صصن
هذ˘ه رود˘لا ي˘˘تأا˘˘ي ،يدو˘˘ع˘˘صسلا
نم ةيلا˘م ة˘بو˘ق˘ع ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا
ةعباتلا طا˘ب˘صضن’ا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق
.يرطقلا داحتÓل

ببصسب سسوتنفوج مامأا سسأاكلا ءاقل ءاغلإا
«انوروك» سسوريف

ةحار ىلع لضصحي رضصان نب
ةهجاوملل ازهاج نوكيضسو
يوبابميز مامأا ةجودزملا

ط˘صسو م˘ج˘ن ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسا ل˘صصح˘ت
يدان بع’ يرئازجلا ينطولا بختنملا ناديم
ررق امدعب ةيفاصضا ةحار ىلع يلاطي’ا نÓيم
اررقم ناك يذلا ءاقللا ليجأات يلاطي’ا داحت’ا
ىلع شسوتنفوج يدانو نÓيم نيب ،شسمأا ةرهصس
فصصن نم ةدوعلا ءاقل راطإا يف ريخأ’ا بعلم
.ايلاطيا شسأاك يئاهن

،نيعوبصسأا رخآا يف رصصان نب كراصشي ملو
رمأ’ا شسفنو ايلاطيا يف ةفقوتم ةلوطبلا نوك
لعجيصس ةحارلل هنوكر نأا ’إا ،شسأاكلل ،ةبصسنلاب
ةيزهاج رثكأاو ،ىوقأا «ءارحصصلا براحم» نم
بختنملا عم˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل
.ةمداقلا مايأ’ا يف يوبابميز هريظنب ينطولا

تايرا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق˘ت ر˘صصا˘ن ن˘ب كرا˘صشو
هناو اميصس’ ،ةدوعلا ةلحرم ةيادب ذنم ،نÓيملا
يلويب بردملا ةبيكرت يف ةيصساصسأا ةعطق تاب
ةيصضاملا مايأ’ا يف ةحارلل هلوثم نأا ينعي ام
.ينطولا بختنمللو هل اديفم نوكيصس
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نيبع’4 عم ةيوق ةصسفانم يف دجاوتي

«بيضشت نيبماضشتلا» يف بعل لضضفأا ةزئاج لينل حضشرم ةمحر نب
ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صس تا˘˘ب

بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘˘لا
بع’ ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يزيلجن’ا درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘ب يدا˘ن
جيوتتلل ،ةداعلا قوف احصشرم
ي˘˘ف بع’ ل˘˘صضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘˘ب
ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف م˘صسو˘م˘لا
.ةيزيلجن’ا ىلوأ’ا

بع’ ة˘م˘حر ن˘ب ن˘˘كم˘˘تو
قباصسلا يصسنرفلا شسين يدان
اذ˘˘ه را˘˘ظ˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘م
هم˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م م˘صسو˘م˘لا

ه˘˘˘يدا˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ءادأ’

دصصح يف ريخأ’ا ةمهاصسمو
ع˘م د˘جاو˘ت˘لاو ةد˘ي˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ر˘ف˘ظ˘ل˘˘ل ة˘˘حر˘˘صشم˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن دو˘ع˘˘صصلا ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘ب
ى˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘ل˘˘ل م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
هنكم ام ،ةزاتمملا ةيزيلجن’ا

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘˘ح ن˘˘م
رفظلل نيقباصستملا نيبعÓلا
م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا بع’ ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب
ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
،شس’او ،وميبم ،ششتيفورتيم
ةمحر نبل قبصسو.شسنيكتاو
،رهصشلا بع’ ةزئاجب جوت نأا

ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ر˘مأ’ا ،«بي˘˘صش ن˘˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘صشلا»
ي˘˘ف ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح ع˘˘فر˘˘ي يذ˘˘لا
يف ل˘صضفأ’ا ةز˘ئا˘ج˘ب ر˘ف˘ظ˘لا
.يراجلا مصسوملا

عفري ةزئا÷اب هجيوتت
ليحرلا ‘ هظوظح

Èكأا قيرفل
بئاغلا ة˘م˘حر ن˘ب د˘جاو˘ت˘ي

ممأا شسأاك تايلاعف نع زربأ’ا
بختنملا عم ،9102 ايقيرفا
قاور لصضفأا يف ،يرئازجلا

مصسوم˘لا اذ˘ه ه˘يدا˘ن ةردا˘غ˘م˘ل
،ر˘ب˘˘كأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’او
،«غيل ريم˘ير˘ب˘لا» ي˘ف ط˘صشن˘ي

ريراقتلا ديدع تفصشك ثيح
بعÓ˘˘لا نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
قرف عامطأا لحم يرئازجلا

ه˘ج˘يو˘ت˘ت لا˘ح ي˘فو ،ةر˘ي˘˘ث˘˘ك
ي˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘˘صضفأا بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ىلوأ’ا ةجردلا ي˘ف م˘صسو˘م˘لا
يف هظوظح نإاف ،ةيزيلجن’ا
ر˘˘ب˘˘كأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
.فعاصضتتصس
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Ìكأا لمعلا ىلع هزفح يصضاملب مÓك نأا دكأا

⁄ؤوم «ناكلا» ‘ ةضشاضشلا ىلع رضضÿا ةعباتم :لحكل
ةديدج ةضصرف ىلع لوضص◊ا ىن“أاو

ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘ح˘˘كل رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘˘ي
ر˘˘فا˘˘هو˘˘ل ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
فو˘ف˘صص ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
هيفاعت دعب يرئازجلا ينطولا بختنملا

ةبارق لبق اهل شضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم
تعمج يتلا ةيدولا ةلباقملا يف رهصشأا8
يتلاو ،يصسنوتلا بختنملاب «رصضخلا»
ةكراصشملا نم هنامرح يف اببصس تناك
اهب جوت يتلاو ايقيرفإا ممأا شساك يف
.«ءارحصصلا وبراحم»

نع هبايغ شصوصصخب لحكل حرصصو
نوكأا نأا تينمت »: لوقلاب ايقيرفإا شساك
ممأا شسأاك ي˘ف ر˘صضخ˘لا ة˘ق˘فر اد˘جاو˘ت˘م
ةرماغملا هذه يف ةكراصشملاو ،ايقيرفإا
يننأا دكؤوملا نم »:فاصضأاو ،«ةميظعلا
تاظحللا ي˘ف ى˘صسأ’ا شضع˘ب˘ب تر˘ع˘صش
نولتاقي ي˘ئÓ˘مز ا˘ه˘ي˘ف تد˘ها˘صش ي˘ت˘لا
،«ردقلا هنإا لاقي امك نكل ،ناديملا قوف
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ع˘ير˘صس دو˘ع˘ي نأا ى˘ن˘م˘ت˘ي˘ل
ىظحأا نأا ،هللا ءاصش نإا ىنمتأا »: متتخيو
تقولا شضيوعتل ،ام اموي ةديدج ةصصرفب
«ينطولا بختنملا يف ينم عاصض يذلا

ينتزفح يصضاملب تاحيرصصت»
ةصصرفلا رظتنأاو Ìكأا

«يتاردق تابثإ’
يذ˘لا ل˘ح˘كل ر˘ب˘˘ع ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

يف رفاهول ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ثد˘ح˘لا ع˘ن˘صصي
هتداعصس نع ،ةيصسنرفلا ةيناثلا ةجردلا
ىلدأا يتلا تاحيرصصتلا بقع ،ةريبكلا
ه˘ب دا˘صشأا يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
هلعجو هزفح ليق ام لك نأا احصضوم
:درطتصساو ،ةوق رثكأا دوعيل رثكأا لمعي
ينطولا بخانلل ةريخأ’ا تاحيرصصتلا»
..ا˘مد˘ق ي˘صضم˘ل˘ل ي˘ن˘ع˘فد˘تو ،ةز˘˘ف˘˘ح˘˘م
نم رثكأا بلطت نأا كنكمي ’ ،بعÓك
حتت مل هنأا مغر ،بردملا نم ةقثلا هذه
،ينع ةل˘ما˘صش ةر˘ظ˘ن ذ˘خأ’ ة˘صصر˘ف˘لا ه˘ل
مت˘ت˘خ˘ي˘ل ،«و˘يد˘ي˘ف˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ىو˘صس
ريثكلا ينعي رمأ’ا اذه »: لوقلاب هثيدح
ةصصرفلا يل حاتت نأا لمآاو ،يل ةبصسنلاب
«يصضاملب لامج ةقث ىلع درلل

ز.سس
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ةركصسب داحتا قيرف لبقتصسي
هنيعو فيطصس قافو هفيصض
نم Óماك دازلا قيقحت ىلع
ليذ ةيدنأا نع داعتب’ا لجأا
ةدد˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
كرد˘˘˘ي ثي˘˘˘ح طو˘˘˘ق˘˘˘صسلا˘˘˘˘ب
ىدم داحتÓل ينفلا مقاطلا
ثÓثلا طاقنلا بصسك ةيمهأا
ىوقأا نم ربتعي شسفانم مامأا
تقولا يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قر˘ف˘لا
يف هققحي ام ةجيتن نهارلا
مهته˘ج ن˘م ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا
ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘˘ق˘˘فر ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس
ة˘ل˘صصاو˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘م˘˘ق˘˘لا
نع ثحبلاو ةوحصصلا ديكأات

ةمدقم يف رثكأا مدقتلا ةيفيك
لو˘˘صصح˘˘لا ا˘˘م˘˘لو بي˘˘تر˘˘ت˘˘˘لا

هذ˘ه لÓ˘خ ة˘˘فا˘˘صصو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يدو˘لو˘م˘لا نأا ا˘م˘ب ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ة˘˘فو˘˘ف˘˘ح˘˘م ة˘˘جر˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
.جربلا ىلإا رطاخملاب

نوزهاج» :يراسضخل
طاقنلأو فيطسس يدحتل

«ةيلاعلأ يف ىقبتسس
داحت’ا دئاق ثدحت دقو اذه
ناب ادكؤوم يراصضخل لداع
هنم بلطتي ةيداع ةهجاوملا

لكب اه˘صضو˘خ ه˘ئÓ˘مز ن˘مو
اهطاقن بصسك لجأا نم ةيدج
يلاتلابو طاقنلا ددع عفرو

جورخلا ةي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا
ةددهملا ةيدنأ’ا ةبكوك نم
اذه يف لاق دقو طوقصسلاب
ارو˘صضح ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن» :دد˘˘صصلا
انعيجصشتل انريهامج نم ايوق
و˘هو م˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
بجو د˘ق˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘˘لا

قافولا مامأا دي˘كأا˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
حمصسيصس زوفلا نأاو ةصصاخ
نامصضل رثكأا حا˘ت˘ف˘ن’ا˘ب ا˘ن˘ل

.«ةياهنلا يف ءاقبلا
فدهتسسن» :طينحج

ةريخأ’أ جئاتنلأ ديكأات
ةقرو لجأأ نم بعللأو

«بقللأ
قافو دئاق دكأا ىرخأا ةهج نم
نأا ط˘ي˘ن˘ح˘ج مر˘كأا ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
طا˘ق˘ن˘لا فد˘ه˘ت˘˘صسي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةركصسب ىلا هلقنت يف ثÓثلا
ىلا هقافر ىعصسي ثيح مويلا

د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘صض
ششيعي يتلا ةريبكلا ةوحصصلا

حرصص دقو اذه يدانلا اهقفو
لقث اديج يعي لكلا» : لوقي
ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

عفر ةلصصاوم لجا نم انقتاع
ةنوآ’ا ي˘ف ز˘ج˘ن˘م˘لا يد˘ح˘ت˘لا
ا˘˘ن˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضا ثي˘˘˘ح ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةمدقملا قرف ىدحا فدهتصسن
’ ثيح هيلا وبصصن ام وهو
ا˘˘ن˘˘˘فاد˘˘˘هأا ع˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صضت د˘˘˘ير˘˘˘ن
.«ةرطصسملا
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ةلوطبلا ةقرو بعلل طاقنلا نوديري «ةيفياطضسلا»و ءاقبلا ىلع نورضصي «نابيزلا ءانبأا»

فيطسس قافو – ةركسسب داحتأ
فرتحم لوأ’أ مسسقلأ نم12ـلأ ةلوجلأ

حارجلا ديمضضتل ’’ةركملا ءانبأا»و مويدوبلا ىلع رضصي «يرانكلا»
سسابعلب داحتأ – لئابقلأ ةبيبسش

ءاقل وزو يزيتب ربمفون لوا بعلم نصضتحي
ي˘صسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘صشا ع˘م˘ج˘ي˘صس ا˘يو˘ق
حمطت ثيح شساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ما˘ما ي˘نا˘ف˘لز˘لا
د˘ي˘ع˘ي د˘يد˘ج را˘صصت˘نا ة˘ق˘نا˘ع˘م˘ل ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلا
ىلع شسفانتلا لجا نم ةهجاولا ىلا قيرفلا
ةفيرصش نب ءاقفر ناو ةصصاخ ىلوأ’ا راودأ’ا

ىلع ةصسفانملا ةيناكمإاب نونمؤوي اولاز ’
هر˘كذ ر˘يد˘ج ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘˘ت˘˘ح وا مو˘˘يدو˘˘ب˘˘لا
ي˘˘˘ف برد˘˘˘م نود ن˘˘˘م ل˘˘˘ح شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نا
ي˘ف يدو˘ج تيا ما˘م˘صضنا م˘ي˘صسر˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
.ةمداقلا تاعاصسلا

اهيف سشاقن ’ سسابعلب طاقن» :يليÓب
«انم تلفي نل مويدوبلأو

ة˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب بعÓ˘˘لا لا˘˘ق د˘˘قو
زيكرتلا بلطتتو ةب˘ع˘صص ا˘ه˘نو˘كب شسا˘ب˘ع˘ل˘ب

نوا˘ه˘ت˘لا يدا˘ف˘ت بجو شسفا˘ن˘˘م ما˘˘ما اد˘˘ي˘˘ج
هاري يذلاو ينيصسوحلب همجاهم ماما ةصصاخ
انيلع» :لاق دقو ريطخلاو كرحتملا بعÓلاب
انفدهف مهتقث ةداع˘ت˘صساو ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج دا˘ع˘صسإا

˘مو˘يدو˘ب˘لا ة˘قرو ن˘ع ثح˘ب˘لا ا˘م˘ئاد ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
Óف يلاتلابو ةحاتم ةيناكم’ا ناو ةصصاخ
ا˘ن˘ه˘جو˘ت د˘ي˘ع˘ي يذ˘لا را˘صصت˘ن’ا ن˘ع ل˘يد˘˘ب

لجا نم اندهج ىراصصق لذبن انناو ةصصاخ
.«ةصسفانملا يف انظوظح لك ءاقبإا

يمÔسسو ائيسش رسسخن نل» :›دبع
«ةيباجيإأ ةجيتن زأرحإ’ انلقث لكب

نا˘ب ي˘لد˘ب˘ع ع˘فاد˘م˘لا د˘كا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
تايحصضت ميدقت بلطتت يرانكلا ةهجاوم
حمصست ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجا نم ةريبك
ناو ةصصاخ ةيصضام˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا كراد˘ت˘ب ا˘ن˘ل
ظافحلا ىقبت انل ةيقبتملا ةديحولا ةمهملا

اذه ىلوأ’ا ةجردلا يف ةركملا ةناكم ىلع
لجصس شسفانم ماما ةبعصص ةلباقملا» : لاقو
قيقحت ديرن امومع رايدلا لخاد ةيوق ةدوع
ماما دنلل دنلا فوقولا انيلعو ةيباجيإا ةجيتن
نو˘ب˘قر˘ت˘ي ا˘نرا˘صصنا ناو ة˘˘صصا˘˘خ يرا˘˘ن˘˘كلا
.«ةيباجيإا ةجيتن ىلع لوصصحلا
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رئأزجلأ ةيدولوم – جربلأ يلهأأ

عم دعوم ىلع جربلاب توأا02 بعلم نوكيصس
يف ةمصصاعلا ةيدولوم هفيصضل يلهأ’ا لابقتصسا
ءاقفر ثحبي ثيح نيفرطلل ةمهم هطاقن ءاقل
اديعب امدق يصضملاو راصصتن’ا نع دايع نب

نيح يف طوبهلاب ةددهملا ةيدنأ’ا ةاناعم نع
ثحب ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ز˘ي˘غ˘ن لا˘ب˘صشأا نو˘كي˘صس
ةصسفانملا عارصص يف مهيقب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

تامدخ ديعتصسيصس يلهأ’ا نأا ركذي بقللا ىلع
تقبأا ةيدولوملا نيح يف نوقعو لاتق نم لك
ريخلبو ة˘قا˘طو˘بو با˘صصم˘لا ي˘ع˘ي˘بر ن˘م ل˘ك
.ةيطابصضنا يعاودل81 ـلا ةمئاق جراخ
«طاقنلأ كرت ىوسس ةيدولوملأ ىلع ام» :يعيبسس
يعيبصس قين’ا عفادملا ثدحت هتاذ قايصسلا يف
ةيدولوملا ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا شصو˘صصخ˘ب
ىعصسيو ةمقلل اديج دعتصسا قيرفلا نا دكا ثيح
: لاق دقو توا02 يف ثÓثلا طاقنلا ءاقب’
انيعصس نكلو نيفرطلا ىلع ةبعصص ةلباقملا»

جورخلاو ان˘ب˘ع˘ل˘م ي˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ءا˘ق˘ب’

عفر ىلع انربجي طوقصسلا تاباصسح نم ايئاهن
عاو لكلا ثيح ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو يد˘ح˘ت˘لا
امعد ىنمتن انقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوصسملاب

ةديدج ةحفصص حتفو رفصصأ’ا دارجلا نم اريبك
.» ديدجلا بردملا اذكو راصصنأ’ا عم

فدهتسسنو انم تلفي نل بقللأ» :يويرف
«ثÓثلأ طاقنلأ

ةيدولوملا نأا يويرف بعÓلا دكا هتهج نم
ةبيقعل ءانبأا ةصسفانم لجا نم لمعلا لصصاوتصس
امئاد ىقبي فدهلا ناو ةصصاخ بقللا ةقرو ىلع
يلاغلا جيوتتلا ىلع ةياهنلا يف لوصصحلا ادبأاو
نا ىنمتن » : لاق دقو انريهامج دعصسيصس يذلا
حم˘ط˘ن ثي˘ح ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا حور˘لا دو˘صست
دنع جيوتتلا وهو انريهامج ى˘غ˘ت˘ب˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
شصو˘صصخ˘ب ا˘ما ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب م˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ىلع بع˘ل˘ت˘صس ة˘ه˘جاو˘م˘لا˘ف ءا˘ق˘ل˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م
.» ةوانصشلا داعصس’ ىعصسنصسو ةريغصص ليصصافت
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دئارلا نم ةبرقم ىلع ءاقبلل «ديمعلا»و طاقنلا بضسكل حمطت «اباكلا»

ةملاق يجرت باصسح ىلع اقحتصسمو اريثم Óهأات وداراب يدان قيرف ققح
تÓكر ىلا «كابلا» ةدايق يف ريخأ’ا اذه حجن ثيح ءازجلا تÓكرب
يف هبصضغ نع ربعي ولاصش يلاغتربلا بردملا لعج ام وهو حيجرتلا

ةصصاخ ايلاغ قيرفلا فلكي نا داك نواهتلا نا دكا ثيح ةدوعلا قيرط
ةريصشأاتلا ىلع لوصصحلل نيدهاج اولمعو ةقثلا اوبصسك نييلحملا ناو
.ةياهنلا يف ةريصشأاتلا بصسك يف اريبك ارود بعل شسراحلا نا ثيح

هيف سشاقن ’ زوفلأو تقلطنأ «ةراطسسوسس» دعومل تأريسضحتلأ
ماما لبقملا تبصسلا ةهجاومل اهتاريصضحت ةليكصشتلا ترصشابو اذه
لواح ثيح ةيليوج5 بعلم يف تجمرب يتلاو ةمصصاعلا داحتا
ناو اميصس’ شسأاكلا ىلع دي˘كأا˘ت˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘ج˘صشت برد˘م˘لا
ىلع دكا يذلاو ينفلا مقاطلا بصسح يبلصس دودرمب ىفتكا قيرفلا

يف قيرفلا نا امب ةمصصاعلا داحتا ماما زوفلا ةجيتن نامصض ةرورصض
ىلع ظافحلاو دنجتلا بلطتت يتلا ةيعصضولا شسيفنت ىلا ةجاح
.ةمقلا لوخد لبق مزÓلا زيكرتلا
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ودأراب يدان

«ةراطضسوضس»ـب ةحاطإلا يف ركفتو صسأاكلا ةحفضص توط «كابلا»

،ةدكيكصس ةبيبصشل يواهلا يدانلا شسيئر شسورمع قحلا دبع مدق
ةاناعم ةيفلخ ىلع ،ةي’ولل ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ر˘يد˘م˘ل ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا
دصصح ةلصصاوم ملحب فصصعت دق ةقناخ ةيلام ةمزأا نم «اداكيصسورلا»
مصسوملا ةياهن لوأ’ا مصسقلل دوعصصلا ةريصشأاتب رفظلاو ةيباجيا جئاتن
ىلع رداق ريغ تاب هنا ،ةلاقتصس’ا ةلاصسر يف شسورمع دكأاو.يراجلا
عيمج نيب ام ابع’003 مصضي يذلاو ،يدانلا فيراصصم لمحت
ليخادم ىلع ششيعت تناك ،فارطأ’ا نم ديدعلا نأا احصضوم ،تائفلا
،ريخأ’ا يفو.قيرطلا مهيلع عطق ،شسورمع دجاوت نأا ’إا ،قيرفلا
فرتحملا يدانلا شسيئر عم ةياغلل ةديج هتقÓع نأا شسورمع ددصش
.يدانلل ايفو اعجصشم ىقبيصس هنا احصضوم ،ةدكيكصس ةبيبصشل

ب.م.يرسسيإأ

ةدكيكسس ةبيبسشيدانب فسصعت يتلأ ةيلاملأ ةمزأ’أ ةيفلخ ىلع

هبضصنم نم ليقتضسي يواهلا يدانلا صسيئر صسورمع

لعج ام وهو نيبعÓلا هاجت اهدعو ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تفلخا
ثيح ةريخأ’ا تابيردتلا يف رصصانعلا ىلع ودبت كابتر’ا ةلاح
ىلع زوفلا ةحنمل ةعومجملا يقلتب ادوعو ةرادإ’ا تمدق نا دعبو
ةريب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب ثي˘ح ر˘م’ا ر˘خأا˘ت فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا ي˘ف جر˘ب˘لا با˘صسح
يتلاو تبصسلا اذه قيرفلا رظتنت يتلا ةرقم ةمق لبق مويلا نوكيصس
ةجيتن لصضفا قيقحت ىلا ةرارغوب بردملا لابصشا اهيف حمطي
.مصسوملا ةياهن عم ءاقبلا نامصض يف قيرفلا ظوظح يقبت

«مهتتغابمل ىعسسنو تأرملأ ديدع سسفانملأ تنياع» :ةرأرغوب
ثيح ةعومجملل ةبصسانملا فورظلا لك ريفوت ةرادإ’ا تررقو اذه
ةحيبصصلا يف جربلا ىلا ادغ قلطنيصس قيرفلاف تامولعملا بصسحو
داولا شسأار ىلا تبصسلا ةيصسمأا هجوتلا لبق كانه ميقي نا ىلع
ثيح كلذ ىلع رصصي ةرارغوب ناو ةصصاخ ةيباجيإا ةجيتن ليصصحتل
ةجيتن قيقحت يف انلماو انتبغر نكلو ادج ةبعصص ةهجاوملا » : لاق
تنياع امومع نامأ’ا رب ىلا يدانلاب جورخلل ثدحتن انلعجي
. «يل ةبصسنلاب احوتفم اباتك ىحصضاو شسفانملا
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ةليلم نيع ةيعمج

 ةحنملا نأاضشب اهدعو فلخت ةرادإلا
«ةرڤم» ةمق لبق اهحنمب دعتو

ةمسصاعلأ داحتأ
رضصيو همقاط نيعي دودغز

«كابلا» طاقن دضصح ىلع

ديدجلأ ةمسصاعلأ داحتأ بردم ررق
يرباكو حوسسكأ نييعت دودغز رينم
نو˘˘˘ك˘˘˘ي نأ ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ل ن˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘ك
أذ˘˘˘ه سسأر˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘برد˘˘˘م طÓ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ن˘ي˘سسح˘ت ىل˘˘ع سشتو˘˘ك˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘سسو
ة˘ه˘جأو˘ل˘ل ه˘تدا˘عأو دا˘ح˘ت’أ ج˘ئا˘ت˘˘ن

ريغ ةيلاح˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ نأو ة˘سصا˘خ
ىقبي داحت’أ ديسصر نأ امب ةحيرم
ينعي ام وهو ةطقن52ـ لأ دودح يف
ةيقب لثم هلثم طوقسسلاب ددهم هنأ
ودأراب ءاقل لعجي يذلأ رم’أ قرفلأ

ثح˘˘˘ب ل˘˘˘جأ ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ف
نأو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘مز’أ ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لأ
.ةمز’أ سسفن سشيعي سسفانملأ

نيباسصملأ ةداعتسسأ
راسصنأ’أ رودسص جلثت
يعدتسستسس «روبراسس»و

يواهلأ يلوؤوسسم
ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ه˘˘تأذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ي˘˘˘ف
سسرا˘ح˘لأ ن˘م ل˘ك تا˘˘مد˘˘خ دا˘˘ح˘˘ت’أ

يردوكو ةر˘م˘ح ه˘ي˘ل˘ي˘مزو سشو˘ما˘مز
ة˘ه˘جأو˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ ل˘˘مأ ىل˘˘ع
ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح تب˘˘˘˘سسلأ أذ˘˘˘˘ه ودأرا˘˘˘˘ب
ةدا˘ي˘ق˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

حمسست ةي˘عا˘م˘ج ة˘سضا˘ف˘ت˘نأ دود˘غز
ةسصاخ ىغتبملأ قيقحت˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘ل˘ل
مسسوملأ ءاهنأ نوديري راسصنأ’أ نأو
يدانلأ راسسم حيحسصت لجأ نم ةوقب
ترر˘˘˘ق «رو˘˘˘برا˘˘˘سس» ةرأدإأ نأ ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي
عم ةمداقلأ تاعاسسلأ يف عامتج’أ

ة˘سشقا˘ن˘م˘ل يوا˘ه˘لأ يدا˘ن˘لأ ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘˘لأ
.اهنم ةيرييسستلأ
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«ود يتاراكلل» ةيعماجلا ةينطولا ةلوطبلا
ميظنتلا ىلع ريبك ءانثو ةنيطنضسقب تمتتخا

اهتنسضتحأ يتلأ ود يتأراكلل ةيعماجلأ ةينطولأ ةلوطبلأ ىلع راتسسلأ لدسسأأ
ةيماسسلأ ةياعرلأ تحت ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت
با˘ب˘سشلأ ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘ل
ثيح «ود يتأراكلأ»ـل ةينيطنسسقلأ ةطبأر˘لأو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ة˘سضا˘ير˘لأو
دهسش فرتحم ميكحتو مكحم ميظنتب مايأأ ةثÓث تمأد ةيوق ةسسفانم دعبو

ةنيطنسسق ةي’ول ةيعماجلأ تاسسسسؤوملأ ءأردم ةداسسلأ روسضح ماتتخ’أ لفح
«ود يتأراكلأ»ـل ةيرئأزجلأ ةي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ سسي˘ئر ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ةر˘سس’أ ن˘م ع˘م˘جو
ةينيطنسسقلأ ةطبأرلأ سسيئر ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ة˘سضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ ر˘يد˘مو
.ةرهاظتلأ هذه ميظنت يف تكراسش يتلأ ود يتأراكلل
ةقلعملأ روسسجلأ يف ةيحايسسلأ عقأوملأ ةرايزبو نيزئافلأ ميركتب ناك ماتخلأ
ةودنلأ سسيئر سشرطل يداهلأ دمحم روتكدلأ ذاتسس’أ نيلخدتملأ لوأأ ناك دقو
يذلأ1 ةنيطنسسق يروتنم ةوخ’أ ةعماج ريدمو قرسشلأ تاعماجل ةيوهجلأ
امك لاجملأ أذه يف ةيقيسسنتلأ تأدوهجمب داسشأأو تاعمجت أذكه لثمب هون

امل ةغلابلأ ةيمه’أ ةيسضايرلأو ةيفاقثلأ تاطاسشنلأ ءاطعإأ ةرورسض نع ربع
ىلع أوعمجأأ نيذلأ نيلخدتم˘لأ تا˘م˘ل˘ك ع˘با˘ت˘ت˘ت˘ل ة˘ي˘ما˘سس فأد˘هأأ ن˘م ه˘ق˘ق˘ح˘ت
حاجن يف تمهاسس يتلأ فأرط’أ لك ىلع أونثأأو تأءاقللأ هذه لثم نسساحم
يلطب نم لكل تاميركت تمدق نيأأ تاميركتلأ وج اهدعب يتأايل ةلوطبلأ هذه

يتأايل ود يتأراكلل ةيرئأزجلأ ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘ل˘ل أذ˘كو ود ي˘ترا˘ك˘ل˘ل بر˘ع˘لأو م˘لا˘ع˘لأ
ثانأ نأزو’أ لك يفو تاسسفانملأ لك يف نيقوفتملأ ةبلطلأ ميركت اهدعب
ةيحايسس ةلحر اهدعب تمظن ،جيهب وج يف ماتتخ’أ لفح ىرج دقو روكذو

.روسسجلأو روخسصلأ ةنيدم ةنيطنسسق عقأوم مه’
سشامر ماسشه



ةــــنصصرق

«ماول» مامأا ةيخيرات ةهجاوم يف «ديمعلا»

قيرف لبقتصسي امدنع مداقلا فيصصلا ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع اهصضوخيصس ةيخيرات ةهجاوم
ىلع انايب ديمعلا ةرادإا تردصصأاو ،مداقلا ةيليوج62ـلا يف ةيليوج5 بعلمب ايليصسرام كيبملوأا

نوكيصس قيرفلا نأا هيف تدكأا «كوب شسياف» يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص
.مداقلا فيصصلا «ماول» مامأا ،يخيرات ءاقل عم دعوم ىلع

راجفنلا دلوي طغضضلا
نم جور˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
رود˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا شسأا˘˘ك
قيرف مامأا نم يئاهن نمث

يف طصشانلا نارهو ةيعمج
ررق ،فرتحم يناثلا مصسقلا
ةيعمج بردم يواز ريمصس
ةلاقتصس’ا فلصشلا ي˘ب˘م˘لوا

ودبيو ،ةينفلا ةصضراعلا نم
يناعي يتلا غارفلا ةرتف نأا

،فلصشلا ةيعمج قيرف اهنم
يرئازجلا عفادملا تعفد دق
،ةفصشنملا يمر ىلإا قباصسلا

ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ه˘نأاو ا˘م˘˘ي˘˘صس’
،ر˘ي˘ب˘ك ير˘ي˘ها˘م˘ج ط˘غ˘صض
ة˘ي˘لوؤو˘صسم ه˘ل˘ي˘م˘ح˘ت د˘˘ع˘˘ب
ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘˘لا
.يدانلا

 ةريح يف بورخلا
 اهرمأا نم

ذف˘ن˘م يأا بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا د˘ج˘ت م˘ل
دوقيصس يذ˘لا برد˘م˘لا ة˘ي˘صضق شصو˘صصخ˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘عأا ع˘صضت تنا˘ك ثي˘ح ق˘ير˘˘ف˘˘لا
اذ˘ه ل˘ي˘حر ن˘كلو دود˘غز ر˘ي˘ن˘م برد˘م˘˘لا
ةرادإ’ا لعج «ةراطصسوصس»ـل هتدايقو ريخأ’ا
ةمهملا تلكوأا ثيح اهرمأا نم ةريح يف
يف ىرخأا ةرم فيدرلا بردمل نآ’ا دحل
ة˘ل˘حر˘م˘لا دو˘ق˘ي ه˘ل ل˘يد˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘˘نا
نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ىقبي دوعصصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت نأا˘ب ن˘ق˘يأا شضع˘ب˘لا

. ادج بعصص

اهدلو ريغ»
«اهودفري يل

عافدل قبا˘صسلا برد˘م˘لا دود˘غز ر˘ي˘ن˘م دا˘ع
افلخ ةمصصاعلا داحتا بيردت ىلإا تنانجات
لبق ليقتصسملا لÓب يريزد قباصسلا هليمزل
ع˘م ق˘ب˘صسأ’ا «ا˘م˘صسا˘ي˘ل» م˘ج˘ن ق˘ف˘تاو ،ما˘˘يأا

فارصشإ’ا ىلع يمصصاعلا يدانلا يريصسم
عم ،مصسوملا ةياهن ىتح قيرفلا بيردت ىلع
يرباك قي˘فو˘ت ه˘يد˘عا˘صسم بل˘ج˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ةربخلا ا˘م˘ه˘كÓ˘ت˘م’ حو˘صسكا ى˘ف˘ط˘صصمو
يدانل نزاو˘ت˘لا ةدا˘عإ’ ة˘مزÓ˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لاو
اهد’و ريغ» ةلوقم قبطنتل ،«ةراطصسوصس»
.داحت’ا قيرف ىلع «اهودفري يل

لÓم تاحيرضصت
ءايتضسلا ريثت

يف ةريدتصسملا ةركلا قاصشع نم ريثكلا ربع
تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
لئابقلا ةبيبصش شسيئر اهراثأا يتلا ةيوبعصشلا
فرتعي ’ هنا دكؤوي حار يذلاو لÓم فيرصش
يف ةبيبصشلا ةكرا˘صشم˘ب ل˘ب˘ق˘ي ن˘لو بر˘ع˘لا˘ب
يذلا رمأ’ا لبقملا مصسوملا ةيبرعلا ةصسفانملا

ن˘ع نور˘ب˘ع˘ي ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا را˘صصنأا ى˘ت˘ح ل˘ع˘˘ج
يقرعلاو يرصصنع˘لا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ب˘صضغ
نهارلا تقولا يف ةصصاخ هنم ةدئاف ’ يذلا

تا˘ط˘ل˘صسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل نور˘ي˘˘ث˘˘كلا حار د˘˘قو
ىتح هتيحنت وأا هيلع ةبوقع شضرفل لخدتلاب
. يصضايرلا طيحملا نم

رودب نوديضشي رفانضسلا
ةينابضشلا تائفلا عم ةرادإلا

ينابصشلا طصسولا يف تثدح ةريثك تارييغت
مقاطلاو ’ فيك ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلاب
اذكو جارجر ديصشر ماعلا ريدملا ةدايقب ريصسملا
لك اولمع جوجم نيدلا رصصن يصضايرلا ريدملا

تائ˘ف˘لا ل˘ك ع˘صضو ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ع˘صسو ي˘ف ا˘م
ةلفاح ترفو ثيح ةيباجيإا فورظ يف ةينابصشلا

ىلإا مهلقنل مهرايد ىلإا ةيرودب موقت ةريغصص
مامحلا ذخا نأا امك مهرايد ىلإا مث نمو بعلملا
ى˘ح˘صضأا يذ˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘م ل˘خاد ى˘˘ح˘˘صضأا

ةبجولا لوا˘ن˘ت نأا ى˘ت˘ح ن˘يو˘كت ز˘كر˘م ه˘نأا˘كو
تلعج رومأا يهو رباكأ’ا فنصص لثم ىحصضأا
. ةيلاحلا ةرادإ’ا هب موقت امب ديصشي لكلا

qarsana@essalamonline.com
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! ةمارغ وروأا417
ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘˘م ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
قيرف مر˘غ ،ة˘ير˘صصن˘ع˘لا
ششيرا˘م˘˘ي˘˘غ ا˘˘يرو˘˘ت˘˘ي˘˘ف
،وروأا417ـب يلاغتربلا

هب ما˘ق ا˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
د˘˘صض ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘˘صصنأا

بعÓلا اغيرا˘م ى˘صسو˘م
مج˘نو ،ي˘لا˘م˘لا ي˘لود˘لا
ءاقل˘لا ي˘ف و˘ترو˘ب يدا˘ن
يف نييدانلا عمج يذلا

نأا ’إا ،ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضم ،تقو
ىلع ةطلصسملا ةبوقعلا
نأا تد˘˘˘˘كأا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
أازجتي ’ ءزج ةيرصصنعلا

.يبوروأ’ا ريكفتلا نم

15

رضضخألا ءوضضلا نارظتني ايايو نامتوب
رصصنل يموجهلا يئانثلا رظتني

ءوصضلا ايايو نامتوب ياد نيصسح
ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ر˘˘صضخأ’ا
ةكراصشملا د˘صصق اذ˘هو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
«ي˘صس.شسا.ي˘صسلا» ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
يئانثلا لمعي ثيح تبصسلا اذه
يف نÓمأايو ةليكصشتلا عم ادهاج
نم مغرلا˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ل˘لا

شضعب نم وكصشي يئانثلا نوك
رارصصإا ببصس دوعيو اذه م’آ’ا
ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا
ةدعاصسم يف ناب˘غر˘ي ا˘م˘ه˘نو˘كل
طاقنلا نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ة˘ير˘صصن˘لا

يف ءاقبلا قيقحت ىلع لمعلاو
. مصسوملا ةياهن
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ةÓضصلا تيقاوم

«غيل رميربلا» يف بعل لضضفأا عبار زرحم^
«بيضشت نيبماضشتلا» يف بعل لضضفأا ةزئاج لينل حضشرم ةمحر نب ^

رضضÿا ةعباتم :لحكل
«ناكلا» ‘ ةضشاضشلا ىلع
لوضص◊ا ىن“أاو ⁄ؤوم

ةديدج ةضصرف ىلع

فرتحم لوألا مسسقلا نم12ـلا ةلوجلا

ءاقبلا ىلع نورضصي «نابيزلا ءانبأا»
طاقنلا نوديري «ةيفياطضسلا»و
ةلوطبلا ىلع عارضصلاو ثÓثلا

رئاز÷ا ةيدولوم – جÈلا يلهأا سسابعلب دا–ا – لئابقلا ةبيبسشفيطسس قافو – ةركسسب دا–ا

مويدوبلا ىلع رضصي «يرانكلا»
حار÷ا ديمضضتل ’’ةركŸا ءانبأا»و

«ديمعلا»و طاقنلا بضسكل حمطت «اباكلا»
قانÿا ديدضشتو نزاوتلا ةداعتضسل

رثكأا لمعلا ىلع هزفح يسضاملب مÓك نأا دكأا
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ةلوطبلا فادهأا يلامجإا نم%72 اولجسس

ةيرطقلا ةيدنألا حارفأا نوعنضصي انوفرتحم
يرطق لاير فلآا01ـب حاجنوب بقاعي يرطقلا داحتلا


