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حتفيضس94-15 ةدعاق ءاغلإا
ةكارضشلل اضصرف

«ةبيرغلا»ـب ةرهاظلا فضصت يضساف
ÚطروتŸا ةقحÃÓ بلاطتو

هيلإا تلآا ام ةرازولا لمحت تاباقنلا
عاطقلا عاضضوأا

مويلأ ةلولصشم سسرأدملأ
30صصديعصصتلاب ديعوو

ةكرضشب ريدم بضصنم لغضشييئاضضق ءارجإا فلأا053 وحنو ةفلاخم نويلم ةبارق ليجضست ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإاب قلعتت مهتب عباتي

50صص

ة˘˘˘ضشت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘هز تف˘˘˘˘ضشك
تايلمع نع ،ةيعامتج’ا ةللحملاو
تضسم ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م˘ل ة˘ب˘˘ير˘˘غ به˘˘ن
تقو ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا

ا˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ا˘˘ع˘˘ضضو دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘ه˘˘˘ضشت
،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ءار˘ج ا˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا

ة˘ب˘قا˘ع˘مو ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب تب˘˘لا˘˘طو
 .ةيلمعلا يف نيطروتملا

«انوروك» راصشتنأ قيوطتل ةديد÷أ ةموك◊أ Òبأدت هذه
40 صصةيعامتج’ا ةيام◊ا ماظنل ةيلاŸا ةموÁدلا نامضضل تاءارجإا عضضو

قيق– نا÷ ليكصشتل ةوعدلأ
تايلمع نع فصشكلل سسرأدŸاب

ميقعتلأ دأوŸ بهن

نوناق :ةعانصصلأ ريزو
نوكيصس ديدجلأ رامثتصسلأ

0202 ةياهن لبق أزهاج

40صص

30 صص

ينورتكل’ا لجضسلاب قلعت ام ةضصاخ عاطقلا ةنرضصعل تاطلضسلا ىعضسم يف اوطرخني مل

ايكرت ملصسٌت رئأزجلأ
ميظنتب ةلصص هل اصضراعم

«نلوغ هللأ حتف»

صسفنلا طبضضل عازنلا يفرط ناوعدي
رانلا قÓطإا فقو قافتاب مازتل’او

نيب ىؤورلأ يف قباطت
هاجت ايصسورو رئأزجلأ
ةيبرغلأ ءأرحصصلأ فلم

30 صص

50صص

فلأأ008 قحÓت ةلاطبلأ ةفصصاع
«ةـــنمقرلأ» ببصسب رجاـــت

عجأرت :«مÓصسلأ»ـل ةنتاب ةيلو عرف Úيفر◊أو راجتلأ ةيعم÷ ماعلأ Úمألأ دمصصلأ دبع مركأأ^
«انوروك» ةحئاج لظ ‘ يراجتلأ طاصشنلأ

^Œصسلأ» ـل راÓكللأ يراجتلأ لجصسلأ ةركف دعب بعوتصسن ⁄ :«مÎوÊ اصضإأ تقول جاتحنو‘ 
40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةقيلفتوب ديعصسلأ ىدحت يذلأ «ريملأ»

ماع يف ادج ة˘م˘ه˘م ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر ىد˘ح˘ت
كلت يف رئازجلا يف يوقلا لجرلا8102
ةضصقلا ليضصافت ،ةقيلفتوب ديعضس ةرتفلا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ضسي˘˘ئر ضضفر ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع تع˘˘قو
حلاضصل ءانب ةداهضش ءاضضمإا ىلع ةقفاوملا

طوغضضلا نم مغرلابو ،فانينوك ةعومجم
نأا ’إا ،ريملا ىلع تضسروم يتلا ةريبكلا
ةضصخر عيقوت يعطق لكضشب ضضفر ريخأ’ا
،ءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘ضصخر ق˘˘ب˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘طا˘˘حإ’ا

يدحت ببضس لوح تاريضسفتلا تبراضضتو
ضسي˘˘ئر را˘˘˘ضشت˘˘˘ضسمو ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ضشل ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ديعضس نأا لاق نم نيب ،قباضسلا ةيروهمجلا
ةهجاو˘م لو˘خد ي˘ف بغر˘ي م˘ل ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ر˘ضضح˘ي نا˘كو ،ة˘يد˘ل˘ب ر˘ي˘م ع˘م ةر˘ضشا˘˘ب˘˘م
8102 ماع فيضص ثادحأا نأا ’إا ،هتيحنتل
نيبو ،ضسيئرلا قيقضش تايولوأا رييغتل تدأا

ملو هرودب اموعدم ناك ريملا نأا ىأار نم
.هضسفن ءاقلت نم فرضصتي

؟روهت مأأ ةأأرج

،انعمتجم يف ايموي اهانفلأا ةبيرغ رهاوظ
نم ة’ابمÓلاو ةيعوتلا يف ضصقن ةجيتن
،بابضشلا ضشيط نع بترتت يتلا جئاتنلا

تو˘م˘لا ى˘لإا فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف يدؤو˘تو
مت ثيح ،هدح نع داز رمأ’ا نكل ،يمتحلا

ىلع ةنحاضش نتم ىلع ةيران ةجارد دضصر
ةمضصاعلا ني˘ب ع˘ير˘ضسلا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘ضسم
نأا ر˘مأ’ا ي˘ف بير˘غ˘لاو ،ءا˘ضضي˘ب˘˘لا راد˘˘لاو
،ةدايقلا ةيعضضو يف ناك ةجاردلا بحاضص
 .نونطاوملا هنم بجعت يذلا رمأ’ا

نينطأوم ىلإأ ةلو نم ماه غÓب

تاعاذإ’ا رب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و بل˘غأا بل˘ط
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘غÓ˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
رجحلاب قلعتي ام˘ي˘ف ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا˘ب
يضشفتب ةضصاخلا ةيئاقولا ريبادتلاو يحضصلا

تاطلضسلا غÓبإا نينطاوملا نم ،انوروك ءابو
ةطرضشلل ءارضضخ˘لا ما˘قرأ’ا ر˘ب˘ع‐ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ريطخ قرخ وأا زواجت يأا نع اروف ‐كردلاو
˘ما˘قرأ’ا ،ءا˘بو˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘ل
5501 مقرلاو ةطرضشلل8451 يه ةضصاخلا
عم لماعتلا تايلمع عيرضستل اذه ءاجو ،كردلل
غÓبإا ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،تازوا˘ج˘ت˘لا
ىلع تازواجتلا ةلاح يف ةينعملا حلاضصملا

ربع تÓحملاو ةيراجتلا تاحاضسلا ىوتضسم
.0201 ةراجتلا ةرازول رضضخأ’ا مقرلا

مÓكو دوعو راجت

ن˘ع ة˘ي˘بو˘ن˘ج ة˘ي’و ن˘م نو˘ن˘طاو˘م ثد˘ح˘ت˘˘ي
ةيروهمج ة’و مهل ا˘ه˘ب˘ب˘ضس ي˘ت˘لا «ة˘ن˘ي˘ب˘غ˘لا»
،قباضس تقو يفف ،ةي’ولا رييضست ىلع اوبقاعت

مل لاو دوعو ايموي ةي’ولا هذه ونطاوم ضشاع
بق˘ل ه˘ي˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ق˘ق˘ح˘ت˘ت
امأا ،ديضسجت Óب دوعولا قلطي يأا «ينهموب»
يف عراب و˘ه˘ف «ه˘ت˘مÓ˘ضس» ـب د˘يد˘ج˘لا ي˘لاو˘لا
لك دنع «يبر بيجي» ةريهضشلا ةرابعلا قÓطإا

،نوطضشانلا وأا نونطاوملا هل هب مدقتي بلط
دوعو راجت» ة’وب تيلتبا ةي’ولا رخآا ىنعمب
.’إا ضسيل » مÓكو

qarsana@essalamonline.com
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قدصصت ل وأأ قدصص
،ةبيرغ ةد˘ير˘ف ة˘جر˘خ ي˘ف
ريدم˘لا لا˘حر ضسا˘ي˘لإا لا˘ق
ةيحضصلا لكا˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ةعباتم ةنجل يف وضضعو
يف91 دي˘فو˘ك ضسور˘ي˘ف
،ارخؤوم ي˘مÓ˘عإا ح˘ير˘ضصت
ت’ا˘ح عا˘ف˘˘ترا بب˘˘ضس نا
ع˘جار ا˘نورو˘كب ة˘با˘ضصإ’ا
ي˘ف ضسا˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ى˘˘لا
رمأ’ا ،دربلا ببضسب مهتويب
ى˘ل˘ع ة˘˘ج˘˘ضض را˘˘ثأا يذ˘˘لا

ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
تلاق نهادحإا ،يعامتج’ا
مأا يكبا له نآ’ا يردأا ’»
نمو ،ولاو انمهف ام هللاو »  رخأا لاق نيح يف ،«جرخن ما تيبلا يف ضسلجن له انومهف ،كحضضا
رجحلا» تقلع دقف ىرخأا امأا ،«قلطلا ءاوهلا يف يحضصلا رجحلا تاقوأا يضضمنضس ادعاضصف  نآ’ا
. «عراضشلاب ’و تيبلاب ’ Óبقتضسم  ءامضسلا يف نيقلعم هيضضمنضس يحضصلا

ةينونج تأروانم
فرط نم يئزجلا رجحلا ضضرف دعب
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘ضس ،ة˘مو˘˘كح˘˘لا
نأاو ا˘م˘ي˘ضس’ ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘˘ضشت˘˘نا
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘˘م د˘˘ه˘˘ضشت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لود رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘جا˘ت˘لا ضسور˘ي˘˘ف˘˘لا
يف ةمضصاعلا عراوضش دهضشت ،ملاعلا
ام ،ةقناخ رورم ةمزأا ةيئاضسملا ةرتفلا
طارفإ’ا ىلإا ن˘ي˘ق˘ئا˘ضسلا ضضع˘ب˘ب ىدأا
،رظ˘ح˘لا قر˘خ يدا˘ف˘ت˘ل ة˘عر˘ضسلا ي˘ف
ضصاخضشأ’ا ضضعب ةايح ضضرع ام وهو
ثداوحل مهضضرعت دعب ،توملا ىلإا

 .ةعرضسلا يف طارفإ’ا ءارج رورم

 رئأزجلأ تÓحف
عيفر بضصنمب ةيرئازج تيظح
تÓ˘˘ت˘˘كت˘˘لا ر˘˘ب˘˘كأا د˘˘˘حأا ي˘˘˘ف
قلعتيو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
مو˘ل˘ع خ˘يرا˘ت ة˘ضسرد˘م˘ب ر˘مأ’ا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ضضرأ’ا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ،غرو˘˘ب˘˘ضسنا˘˘هو˘˘ج
تبختنا ي˘ت˘لا يرو˘م ة˘ن˘ي˘ضسح
يلودلا داحت’ا ضسيئرل ةبئانك
ماع ىتح ايجولو˘ي˘ج˘لا مو˘ل˘ع˘ل
نوكت نييعتلا اذهبو ،بضصنملا اذه ىلوتت ةيقيرفاو ةيبرع ةأارما لوأا كلذب نوكتل ،4202
،ت’اجملا نم ريثكلا يف نهترادج نتبثا يتاوللا رئازجلا تÓحف نيب نم ةدحاو يروم ةديضسلا

 .ةيلودلاو ةينطولا لفاحملا يف ايلاع رئازجلا ةيار نعفرو

ةلجاعلأ ئرأوطلأ ةطخ
ن˘˘˘ع ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح ضضر˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف
ة˘˘ح˘˘ضصلا ةرازو تار˘˘ي˘˘˘ضضح˘˘˘ت
يأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ،ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لاو
ي˘˘ح˘˘ضصلا ع˘˘ضضو˘˘ل˘˘ل تÓ˘˘ف˘˘˘نا
رايخ نع ةحضصلا ريزو ثدحت
ةيناديملا تايفضشتضسملل ءوجللا
،ت’احلل تادايز يأا ةهجاومل
ىلإا لوضصولا مدع ىنمت ريزولا

ةقيق˘ح˘لا ن˘كل ،ىو˘ت˘ضسم˘لا اذ˘ه
تأاد˘˘˘ب تا˘˘˘ي’و ةد˘˘˘˘ع نأا ي˘˘˘˘ه
ةهجاومل ريضضحتلا يف لعفلاب
ريضضحت˘ب ع˘ضضو˘ل˘ل تÓ˘ف˘نا يأا
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ضضع˘˘ب

دبع تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ريزو فضشكو ،مهجÓعو ىضضرملا ناضضتح’
ىنمتأا نكلو ةرفوتم ةيناديملا تايفضشتضسملا نأا قباضس يفحضص حيرضصت يف ديزوب نب نمحرلا
دجوي ثيح لكضشم يأا دجوي ’ اهلÓغتضسا عضضولا بلطتي املو ،ةجردلا هذه ىلإا لضصن ’ نأا
.نيجضسكأ’اب هديوزت متيو ريرضس052 نم ىفضشتضسمك زهج ريبك قدنف



watan@essalamonline.com
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نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا
˘مو˘ي˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا ة˘˘ي˘˘ضشع هرد˘˘ضصأا
فنعلا ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘ل˘ل ي˘لود˘لا

موقت نأا ةيمهأا ىلع ،ةأارملا دضض
ريغو ةيتاضسضسؤوملا لعاوفلا لك
يف ر˘ب˘كأا رود˘ب ة˘ي˘تا˘ضسضسؤو˘م˘لا

ةياقولاو ةبقارمو دضصر لاجم
ميظنتب ةأارملا دضض فنعلا نم
ةينيوكتو ةيضسيضسح˘ت تÓ˘م˘ح
ءاج ام ةلغتضسم ،عوضضوملا يف
ليدعت˘لا ن˘م04 ةدا˘م˘˘لا ي˘˘ف
.يروتضسدلا

هو˘˘ن ،ضصو˘˘˘ضصخ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘بو
ليدعتلا هنمضضت امب ضسلجملا
ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف يرو˘˘˘ت˘˘˘ضسد˘˘˘لا

،ةأارم˘لا د˘ضض ف˘ن˘ع˘لا ة˘ح˘فا˘كم
يتلا04 ةداملا ىوتحمب اركذم
يم˘ح˘ت ة˘لود˘لا نأا ى˘ل˘ع ضصن˘ت
فنع˘لا لا˘كضشأا ل˘ك ن˘م ةأار˘م˘لا
يف ،فورظلاو نكامأ’ا لك يف
نيلاجملاو ي˘مو˘م˘ع˘لا ءا˘ضضف˘لا
ن˘م˘ضضيو ،ضصا˘خ˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
نم اياحضضلا ةداف˘ت˘ضسا نو˘نا˘ق˘لا

ةمظنأا نمو لابقتضس’ا لكايه
ةد˘˘عا˘˘ضسم˘˘لا ن˘˘مو ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
.«ةيئاضضقلا

دعت ةداملا هذه نأا ربتعا امك
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘م ا˘˘ب˘˘ضسكم»
ةأار˘م˘لا د˘ضض ف˘ن˘ع˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ءاضضقلل ايوقو اديدج احÓضسو
ي˘ف ةأار˘م˘لا د˘ضض ف˘ن˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع
ةرور˘ضض ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،«ر˘ئاز˘ج˘˘لا
يف ةدوجوملا راكفأ’ا ديضسجت»
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘م˘˘لا كل˘˘ت
فنعلا مكحت يتلا ةيعيرضشتلا

ة˘ع˘جار˘م˘ب اذ˘هو ،ةأار˘˘م˘˘لا د˘˘ضض
ة˘يرا˘ضسلا ضصو˘ضصن˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘م˘˘ع
عم ىضشامتت اهلعج˘ل لو˘ع˘ف˘م˘لا

نم04 ةدا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م
قوقح نم يروتضسدلا ليدعتلا

ة˘ي˘ح˘ضض ةأار˘م˘ل˘˘ل تا˘˘نا˘˘م˘˘ضضو
.«فنعلا

ر˘ب˘ت˘˘عا ،قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘فو
قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘˘لا نأا نا˘˘ضسنإ’ا
ةرو˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف تكرا˘˘ضش» ي˘˘ت˘˘˘لا
ة˘موا˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
فوفضصلا يف تجرخو باهرإ’ا
ي˘˘م˘˘ل˘˘ضسلا كار˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘لوأ’ا
ر˘ئاز˘ج˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ل˘˘ي˘˘ضصأ’ا

نو˘˘كت نأا ن˘˘كم˘˘ي ’ ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
لاكضشأا نم لكضش يأ’ ةضضرع
ةبقاعمو ديدنتلا بجيو فنعلا

ه˘˘ضسف˘˘˘ن ه˘˘˘ل لو˘˘˘ضست ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
.«اهيلع ءادتع’ا

ةر˘ت˘ف˘لا ل˘ع˘ج ى˘لإا ا˘عد ا˘م˘˘ك
01 ىلإا ربمفون52 نم ةدتمملا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ل ة˘˘ضصر˘˘ف» ر˘˘ب˘˘م˘˘ضسيد
يعولا عفر لجأا نم تÓمح
ا˘˘م ل˘˘ك ضصو˘˘˘ضصخ˘˘˘ب هر˘˘˘ضشنو
فنعلا عوضضوم بناوجب قلعتي

ةريتو عيرضستل اذهو ةأارملا دضض
ىلإا ،ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ءا˘ه˘نإاو ذ˘ب˘ن

تافنعملا ءاضسنلا عيجضشت بناج

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم هل نضضرعتي امب ةيمضسرلا
مدعو ةفينع تافرضصتو لامعأا
كلذ ىل˘ع ر˘ت˘ضست˘لاو تو˘كضسلا
باقعÓلا ىلع ءاضضقلا فدهب
.«لاجملا اذه يف

رارغ ىلع ،رئازجلا ييحتو
يلودلا مويلا ،ملاعلا لود لك
ةأارملا دضض فنعلا ىلع ءاضضقلل
نم ربمفون52 مويل فداضصملا

م˘مأ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘ضس ل˘˘ك
ةأارملا دضض فنعلا نأا ةدحتملا
م˘˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘˘م اد˘˘˘˘˘حاو ل˘˘˘˘˘كضشي»
قو˘˘ق˘˘ح د˘˘ضض تا˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
هراضشتنا ببضسب اذهو ،ناضسنإ’ا
توكضسلا هيفخي يذلاو عضساولا

يف هب حيرضصتلا مدعو رتضستلاو
.«نايحأ’ا بلاغ

يف ةيممأ’ا ريرا˘ق˘ت˘لا زر˘ب˘تو
انوروك ةحئاج» نأا راطإ’ا اذه
ةضصاخ ،ةأارملا ىلع ’ابو تناك
،«يلز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا

لو˘ه˘م عا˘ف˘˘ترا» ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘ضشم
دضض فنعلا ت’اح يف ريبكو
لفكتلا يف حداف ضصقنو ةأارملا
ي˘˘˘˘˘ضسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ضصلا

اياحضض ءاضسن˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
.«فنعلا

ريفضس في˘ي˘ل˘ي˘ب رو˘غ˘يا د˘كأا
ضسمأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل ا˘˘ي˘˘ضسور
ف˘˘قو˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘م˘ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا‐ي˘˘ضسور˘˘لا
ءار˘ح˘˘ضصلا ف˘˘ل˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
قلعتي ام˘ي˘ف ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘بر˘غ˘لا
يف يوارحضصلا بعضشلا قحب
.ريضصملا ريرقت

ي˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب  ح˘˘ضضوأاو
ارخؤوم مت هنأا يفحضص حيرضصت
ةيبرغلا ءارحضصلا فلم ثحب
لا˘ضصتا لÓ˘˘خ ل˘˘ي˘˘ضصف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيجراخ ير˘يزو ن˘ي˘ب ي˘ف˘تا˘ه
فور˘˘ف’ ي˘˘جر˘˘ي˘˘ضس ا˘˘ي˘˘ضسور
،موداقوب يربضص ير˘ئاز˘ج˘لاو
نأا د˘ق˘ت˘عأا» لو˘ق˘لا˘ب ا˘ف˘ي˘˘ضضم
ف˘قو˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘با˘ضشت كا˘ن˘˘ه
ا˘م˘ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا‐ي˘˘ضسور˘˘لا
ءار˘ح˘ضصلا ة˘ي˘ضضق˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.«ةيبرغلا

ي˘˘˘ضسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا تف˘˘˘˘لو
ايضسور نم Óك نأاب ،يضسورلا

ي˘فر˘˘ط ناو˘˘عد˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ضسف˘˘˘ن˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘ضضل عاز˘˘˘ن˘˘˘˘لا

قÓطا فقو قافتاب مازتل’او

ة˘ه˘ب˘ج ن˘ي˘˘ب ع˘˘قو˘˘م˘˘لا را˘˘ن˘˘لا
ة˘كل˘م˘م˘˘لاو و˘˘يرا˘˘ضسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا
.«1991 يف ةيبرغملا

يف ايضسور لثمم ددجو اذه
قح» نم هدÓب فقوم رئازجلا
ي˘˘˘ف يوار˘˘˘ح˘˘˘ضصلا بع˘˘˘˘ضشلا
لÓ˘خ ن˘م «ر˘ي˘ضصم˘لا ر˘ير˘ق˘˘ت
ه˘يز˘نو ر˘ح ءا˘ت˘ف˘ت˘ضسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تضصن ا˘˘م˘˘˘ب Ó˘˘˘م˘˘˘ع»
ةردا˘ضصلا ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘˘لا

ممأÓل ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع
ن˘مأ’ا ضسل˘˘ج˘˘مو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«يلودلا

نع ،فييليب روغيا برعأاو
بعضشلا نكمتي» نأا يف هلمأا
ىلا لوضصولا نم يوارحضصلا
«ةمزأ’ا يهني ي˘م˘ل˘ضس قا˘ف˘تا

ل˘ي˘˘ب˘˘ضسلا»  نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘ضشم
ل˘ح ى˘لا لو˘ضصو˘ل˘ل د˘ي˘˘حو˘˘لا
راضسم ثعب ربع نوكي عازنلل
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘عاد «تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
عاز˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘فر˘˘˘ط قا˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا
«(بر˘غ˘م˘لاو و˘يرا˘ضسي˘لو˘˘ب˘˘لا)

تا˘ضضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضس’
بر˘قا ي˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ضسلا

بلا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘˘ك.«ةضصرف
ممأ’ا ،يضسورلا يضسامو˘ل˘بد˘لا
ي˘˘ف عار˘˘ضسإ’ا» ـب ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيمأÓل ضصاخ ثوعبم نييعت
ى˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ف˘ل˘خ «ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘ضصلا
ليقتضسملا رل˘هو˘ك تضسرو˘ه˘ل
فانئ˘ت˘ضس’ ،9102 و˘يا˘م ي˘˘ف
.ةيضسايضسلا ةيلمعلا

ضشي˘˘ج˘˘لا ما˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ربمفون31 ي˘ف ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ايركضسع ءاد˘ت˘ع’ا˘ب ،يرا˘ج˘لا

ن˘ي˘ي˘ند˘م ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يوار˘˘ح˘˘ضص
ى˘˘˘˘ضصقا ي˘˘˘˘ف تار˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘كلا
ءارحضصلا نم يبرغلا بونجلا
طورضش رظحت ثيح  ةيبرغلا
ةعقوم˘لا را˘ن˘لا قÓ˘طإا قا˘ف˘تا
ةهبجو برغملا) نيفرطلا نيب
مم’ا فارضشإاب (ويرا˘ضسي˘لو˘ب˘لا
يأا1991 ة˘ن˘ضس ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا

ةقطنملا يف يركضسع دوجو
.حÓضسلا ةعوزنم

ط.ةراضس

يروتضسدلا ليدعتلا نم04 ةداملا يف ءاج ام لÓغتضساب بلاط

«تافنعملأ» ءاصسنلأ لابقتصسل ةيعجرم زكأرم ءاصشنإل وعدي ناصسنإلأ قوقح سسلجم

خ.ةميضسن

ةلعافلا تاهجلا عيمج عمجت ةيعجرم زكارم ءاضشنإا ةرورضض ىلع ،ناضسنإ’ا قوقحل ينطولا صسلجملا ددضش
ريغو ةيتاضسضسؤوملا لعاوفلا لك ايعاد ،فنعلا اياحضض تايتفلاو ءاضسنلاب لفكتلاو هيجوتو لابقتضس’

تÓمح ميظنت ربع كلذو ،ةأارملا دضض فنعلا نم ةياقولا لاجم يف ربكأا رودب مايقلا ىلإا ةيتاضسضسؤوملا
.عوضضوملا اذه لوح ةينيوكتو ةيضسيضسحت

هيلإا تلآا ام ةرازولا لمحت تاباقنلا
عاطقلا عاضضوأا

مويلأ ةلولصشم سسرأدملأ
ديعصصتلاب ديعوو
لامعل ينطولا داحت’ا اعد

ىلإا ،«فابنيإا» نيوكتلاو ةيبرتلا
ةفاك ربع مويلا ينطو بارضضإا
ت’Óتخ’اب اديدنت ،تاي’ولا
،يضسردملا لوخدلا تزيم يتلا

ةموكحلاو ةيبرتلا ةرازو Óمحم
عاضضوأا هيلإا تلآا ام ةيلوؤوضسم
نايب يف «فابنيإا» رذح.عاطقلا
ناذآ’ا مضص ةضسايضس رارمتضسا نم ،هل
ةرضسأ’ا بلاطم ىلع درلا مدعو
لظ يف ،ةعورضشملا ةيوبرتلا
تاباضصإÓل يضسايقلا عافتر’ا

ريفوت نع عاطقلا زجعو» انوروكب
،«ةيرورضضلا ةيئاقولا تامزلتضسملا

دهضش لوخدلا اذه نأا ىلإا اريضشم
لبق نم نيريبك اكابتراو اطبخت
،ةيلحملا صسلاجملاو تاطلضسلا

ريفوت نع زجعلا ببضسب
ةيامحل ةيضساضسأ’ا تامزلتضسملا
نم عاطقلا يمدختضسمو ذيمÓتلا

صسوريفب ةديازتملا ةباضصإ’ا رطخ
نم كلذ نع جتن امو ،انوروك
نم ةيوبرتلا ةرضسأ’ا «لمأا ةبيخ»

،عضضولا عم ةرازولا لماعت ةقيرط
ءاكرضشلا ةراضشتضسا نود
اياضضقلا فلتخم يف نييعامتج’ا
،ةقلاعلا تافلملاو ةحورطملا

.نايبلا بضسح ،اهتيعرضش مغر
تاحيرضصت ةدضشب ميظنتلا دقتناو
يذلا تقولا يفف ،ةحضصلا ريزو
،فيضضي ،عاطقلا ومدختضسم ناك
نم ةعجان ’ولح نورظتني
عيمجلا أاجافت» تاطلضسلا

يف لمحت يتلا ريزولا تاحيرضصتب
يمدختضسمل ةيلوؤوضسملا اهتايط

صسوريف ىودع لقنب عاطقلا
تاضسضسؤوملا ىلإا يهاقملا نم انوروك
ةرورضض ىلع ددضش ثيح ،«ةيوبرتلا

يحضصلا لوكوتوربلا ليعفت
يمدختضسم ةيامحل يئاقولا
صصقنلا ادقتنم ،ذيمÓتلاو ةيبرتلا
ةيداملا تايناكمإ’ا يف حدافلا

ىوتضسم ىلع ةضصاخ ،ةيرضشبلاو
هذه ريرحتل ايعاد ،تايئادتب’ا
تاعامجلا رييضست نم ةريخأ’ا
رييضستلا ةينازيم معدو ةيلحملا
ةهجاومل تايوناثلاو تاطضسوتملل
لولح داجيإاب ليجعتلاو ،ةحئاجلا

نع اديعب نيلماعلا ةذتاضسأ’ا ءاويإ’
ريفوت اضضيأاو ،مهتانكضس رقم
يجيرخ فيظوتل ةيلام بضصانم
بط ليعفتو ،ايلعلا صسرادملا
اميف يئابو قيقحت ءارجإ’ لمعلا

عم ،انوروك صسوريف صصخي
ةضصاخلا نيناوقلا ةعجارم
نيبرملل ةيعامتج’ا ةيامحلاب
.ةفيكملا بضصانملا ريفوتو

ح.نيدلا رمق

رانلا قÓطإا فقو قافتاب مازتل’او صسفنلا طبضضل عازنلا يفرط ناوعدي

ةيبرغلأ ءأرحصصلأ فلم هاجت ايصسورو رئأزجلأ نيب ىؤورلأ يف قباطت

ÚطروتŸا ةقحÃÓ بلاطتو «ةبيرغلا»ـب ةرهاظلا فضصت يضساف

سسرأدŸاب قيق– نا÷ ليكصشتل ةوعدلأ
ميقعتلأ دأوŸ بهن تايلمع نع فصشكلل

ءانجضسلا طضسو انوروكب ةباضصإا ةلاح03 ليجضست

ءاج ةيئأزج اياصضق ليجأات :لدعلأ ةرأزو
نيمهتملأ عافد بلطل ةباجتصسأ

ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘هز تف˘˘˘˘ضشك
ة˘˘ل˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ضشت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
،ميقعت˘لا داو˘م˘ل ة˘ب˘ير˘غ به˘ن
تا˘˘˘˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا تضسم
دهضشت تقو يف ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ا˘ي˘ح˘ضص ا˘ع˘ضضو دÓ˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
ضسور˘ي˘ف ءار˘ج ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا

ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب تب˘˘لا˘˘طو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
نيطروتملا ةبقاعمو قي˘ق˘ح˘ت
 .ةيلمعلا يف

حيرضصت يف يضساف تفضشك
ءافتخا نع ،ضسمأا «مÓضسلا»ـل
اهنيب ميقعتلاو فيظنتلا داوم
ن˘˘م م˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا لو˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
هنأا تفاضضأاو ،ةبيرغ ةقيرطب
ة˘يو˘بر˘˘ت ة˘˘ضسضسؤو˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت
،انوروك ضسوريف نم ةياقولل
هذه يفتخت مايأا دعب اهنأا ’إا
نوطروتملا له˘ج˘يو ،داو˘م˘لا
نأا تح˘ضضوأاو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
تنا˘˘ك «ة˘˘قر˘˘ضسلا» ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
تضسمو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةدو˘˘جو˘˘˘م
ثيح ،ة˘ي˘ضسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا

ةفاجلا بوبحلا ضسمت تناك
ى˘ت˘حو ر˘ضضخ˘لاو ه˘كاو˘ف˘˘لاو
نأا ’إا ،ةيندعملا هايملا ريراوق
 .اهيلع ارتضستم ناك ةيلمعلا

اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا تح˘˘˘ضضوأاو
لظ  يف يئانثتضس’ا فرظلا

ضضع˘ب تق˘ل˘ت ،ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
داو˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ضسراد˘م˘˘لا
نم ةياقولل ميقعتلاو ريهطتلا
نأا ’إا ،ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
ءافتخا وه ،ظحÓملا ءيضشلا

،زيجو تقو دعب داوملا هذه
ةيلمع رارمتضسا ىلإا ةريضشم
ي˘ف داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘قر˘˘ضسلا
حرطي يذلا رمأ’ا ،ضسرادملا

لو˘˘ح ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ضسا تا˘˘مÓ˘˘ع
اهيلإا تلوحت  يتلا ةهجولا
ا˘ه˘تر˘فو ي˘ت˘لاو داو˘م˘لا كل˘˘ت
 .ةضسردملا ةرادإاو ةيدلبلا

ىلع ددرت ام يضساف تفنو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن نا˘˘˘ضسل
ر˘فو˘ت مد˘ع نأا˘ضشب ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ضسرادملا يف م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م
ضسÓ˘˘فإا بب˘˘ضسب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

ا˘ها˘يإا ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت نا˘˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كضشت˘˘ب
تارورا˘˘ق دد˘˘˘ع ءا˘˘˘ضصحإا˘˘˘بو
تل˘˘˘خد ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تلمعتضسا يتلاو ةضسضسؤو˘م˘ل˘ل
نأا ةدكؤوم ،ةيفتخملا اهيف امب
ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا داو˘˘˘م
 .ةيوبرتلا تاضسضسؤوملاب

ة˘˘˘ضشت˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘طو
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘ل˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
فضشكل قيقحت حتف ةرورضضب
بهنو ةقرضس يف نيطروتملا
اذ˘كو ة˘ي˘ضسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا
ن˘م  م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م ءا˘ف˘˘ت˘˘خا
ثيح ،ةيوبرت˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا
فلم حتف نم دب ’» :تلاق
تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘ضسلا
هذه ءارو فقي نمو ةيوبرتلا
ترفو ةلود˘لا ن’ ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ل˘˘˘˘˘˘كو ضسراد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
لئاضسو ةيوبرتلا تاضسضسؤوملا
ى˘ل˘عو ،ة˘يا˘ف˘˘كب م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ب مو˘ق˘ت نأا تا˘با˘ق˘ن˘˘لا
قيقحت حتف لجأا نم ةياضصولا

تعقو يتلا ةقرضسلا هذه لوح
 . «اهدعب امو انوروك لبق ام

هذ˘˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘˘ضشأاو
ةدئاضس تناك ةبيرغلا ةرهاظلا
تلدتضساو ،ءابولا روهظ لبق
ىلا ةفاجلا بو˘ب˘ح˘لا ة˘قر˘ضسب

نم رضضخلاو هكاوفلا بناح
 .ةيضسردملا معاطملا

ءارد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م رود ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عو
ير˘ح˘ت˘لا ي˘˘ف تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ضشكل
نأا ي˘ضسا˘ف تد˘كأا ،ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

ءارد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
،ةيضضقلا هذه يف نيطروتم
ي˘˘ضشت˘˘ف˘˘م نأا ى˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ضشم
’ ن˘˘ير˘˘خ’ا م˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
بجي امك م˘هرود˘ب نو˘مو˘ق˘ي
 .ةضسردملا يف

ؤو˘طاو˘ت˘لا اذ˘ه نأا تفا˘ضضأاو
نيضشتفملاو ءاردملا لبق نم
ضسراد˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا و˘˘ه
ضصخي اميف ضصقن يف ضشيعت
اذ˘كو ة˘ي˘ضسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا

لبق ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘ضسم
 .انوروك دعبو

 يمولد ميرم

،ضسمأا لدعلا ةرازو تفضشك
ا˘نورو˘كب تا˘با˘ضصإ’ا دد˘ع نا

ةلاح03 غلب ءانجضسلا طضسو
ةيناثلا ةجوملا ةيادب ذنم طقف
اهنم ةلاح62 ،ءابولا اذه نم
عبرا تيقبو ءافضشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت

جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ضضا˘˘خ ت’ا˘˘ح
نضسحت يف اه˘ت’ا˘حو ي˘ب˘ط˘لا

.رمتضسم
،لدعلا ةرازو نايب بضسحو

ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا نا˘˘ف
ة˘يزار˘ت˘˘حا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت تذ˘˘خ˘˘تا

ا˘ه˘ئ’ز˘ن ة˘يا˘م˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قوو
ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘ضست مد˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘لاو
03 اد˘ع ا˘م ةر˘ي˘ث˘ك تا˘با˘˘ضصإا

ةدنفم ،ركذ˘لا ة˘ف˘لا˘ضسلا ة˘لا˘ح

ن˘م ءا˘ج ا˘˘م تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف
نم ديدعلا ليجأات ناضشب رابخأا
تناك يتلا ةيئازجلا اياضضقلا

ى˘ل˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘لود˘ج˘˘م
تا˘ه˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ىو˘˘ت˘˘ضسم
ءا˘ضضق ضسل˘ج˘م˘ك ة˘ي˘ئا˘ضضق˘˘لا
بطقلا اذكو ةزابيتو رئازجلا
يلاملاو يداضصتق’ا يئازجلا
ةباضصا ببضسب ،دمحما يديضسب
ديفوك ضسوري˘ف˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ببضس نا نايبلا دكا ثيح ،91
تاب˘ل˘ط˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل˘ي˘جا˘ت˘لا
عا˘˘فد فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ضضعب ةباضصا دعب نيمهتملا
يف ني˘ضسضسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

.ضسكعلا ضسيلو ،ءابولاب مهقح
ز.ط



ةملك يف ،ةيلاملا ريزو لاق
ىدتن˘م˘لا لا˘غ˘ضشأا لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا
يف ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ضسما˘خ˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
ةموكحلا نإا ،يئرملا رضضاحتلا
ةعجان لولح داجيإا ىلإا ىعضست
91‐ديفوك ةمزأا راثآا فيفختل
را˘ضسم ى˘لإا ه˘جو˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
،ةمادتضسملا ةيداضصتق’ا ةيمنتلا

نامضضل ىعضست اهنأا ىلإا اريضشم
يدضصت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مو˘م˘يد˘لا

.91‐ديفوك ةمزأا راثآ’
نأا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ح˘˘ضضوأاو

˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ضسضسأ’ا
نم دمتضست ةيعامتج’ا ةيامحلا
ةيناجم ضسركُي يذلا روتضسدلا
،يرا˘ب˘جإ’ا ه˘ع˘با˘طو م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ل˘˘˘ك ق˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘˘ب
ىلع ةيامح˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.مهئانبأاو مهتحضص
ريزو مدق ،ىرخأا ةهج نمو

اهتذختا يتلا ريباد˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اهراثآ’ يدضصتلاو91‐ديفوك
،ة˘يدا˘ضصت˘ق’او ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةيمومعلا تاطلضسلا نأاب اددضشم
تاءار˘جإا ع˘ضضو ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ماظنل ةيلاملا ةموميدلا نامضضل
هلعجو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.’ومضشو ’دع رثكأا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ضصو˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘بو
دبع نب ريزولا راضشأا ،ةيمومعلا
ة˘مو˘˘كح˘˘لا نأا ى˘˘لإا نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
ةضصاخ ةيمهأا يلو˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ىقبي ثيح يئابجلا حÓضصإÓل
عي˘ضسو˘ت و˘ه ي˘ضسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا
زيزعت لÓخ نم يئابجلا ءاعولا
بئار˘ضضلا ي˘ع˘فاد ن˘ي˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسب˘˘˘˘˘ت اذ˘˘˘˘˘كو ةرادإ’او
ط˘ي˘ضسب˘ت˘ل ة˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا
فرط نم يئابجلا بجاولا ءادأا
ادكؤوم ،بئارضضلل ني˘ع˘ضضا˘خ˘لا
راطإا عضضوب تمزتلا رئازجلا نأا

ى˘لإا ي˘مر˘ي مز˘ل˘م ي˘تا˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م
ل˘كي˘ه˘م د˘يد˘ج جذو˘م˘ن ع˘ضضو
ة˘ما˘ع˘لا تا˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا فاد˘˘هأا˘˘ب
لضصاوتم ميي˘ق˘ت ل˘ح˘م نو˘كيو
.اهيلع لضصحتُملا جئاتنلل

ءارزو ف˘˘˘˘كع ،ةرا˘˘˘˘ضشإÓ˘˘˘˘˘ل
را˘˘طإا ي˘˘ف بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ضسما˘خ˘لا ىد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يذلا ةيبرعلا لودلا يف ةماعلا
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت» ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘˘ت ءا˘˘˘ج
لود˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةنهارلا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ضسوريف ةمزأا دعب ام ةلحرمو
قافآاو تاروطت ىلع ،«انوروك
ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘كلا دا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’ا
ة˘لأا˘˘ضسم اذ˘˘كو ،»91‐ديفوك»
اميضس’ ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.ناكضسلا نم ةضشهلا تائفلا
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ةيعامتج’ا ةيام◊ا ماظنل ةيلاŸا ةموÁدلا نامضضل تاءارجإا عضضو

«انوروك» راصشتنأ قيوطتل ةديد÷أ ةموك◊أ Òبأدت هذه
ةمزألأ نم جورخلل يداصصتقلأ سشاعتنلأ طورصش Òصض– :ةيلاŸأ ريزو

خ.ةميضسن

دضصق يعامتج’او يداضصتق’ا اهرود ةفعاضضم ىلإا ةيبرعلا لودلا ،ةيلاملا ريزو نامحرلا دبع نب نميأا اعد
،«انوروك» صسوريفب ةباضصإ’ا ت’اح ديازت لظ يف ،ةيلاحلا ةيلاملا ةنضسلا لافقإ’ ةليفكلا لئاضسولا ةئبعت
.ةمزأ’ا نم جورخلل طضسوتملاو ريضصقلا نييدملا ىلع يداضصتق’ا صشاعتن’ا طورضش ريضضحت ىلإا ةفاضضإ’اب

عاطقلا ةنرضصعل تاطلضسلا ىعضسم يف اوطرخني مل
ينورتكل’ا لجضسلاب قلعت ام ةضصاخ

رجات فلأأ008 قحÓت ةلاطبلأ ةفصصاع
«ةنمقرلأ» ببصسب

دودضسلاب هايملا نوزخم عجارت ةهجاومل يلاجعتضسا ططخم

ةديدج رابآأ رفحل نيحÓفلل تÓيهصستو سصيخأرت حنم

ةكارضشلل اضصرف حتفيضس94-15 ةدعاق ءاغلإا

0202 ةياهن لبق أزهاج نوكيصس ديدجلأ رامثتصسلأ نوناق :ةعانصصلأ ريزو

فلأا008 ة˘˘بار˘˘ق لاز˘˘˘ي ’
تÓجضسلا ىلع دمتعي رجات
ا˘م ،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
بطضشلاب نيدد˘ه˘م م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي
،يراجتلا لماعتلا ةمئاق نم
مهنم ريثكلا طرخني مل ثيح
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا ى˘˘˘ع˘˘˘ضسم ي˘˘˘ف
،يراجت˘لا عا˘ط˘ق˘لا ة˘نر˘ضصع˘ل
عور˘ضشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس
يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ضسلا
.ينورتكل’ا

تا˘ي˘ئا˘ضصحإ’ا ر˘˘خآا ر˘˘ي˘˘ضشت
ينطولا زكرملا ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا
دوجو ىلإا يراجتلا لجضسلل
فلأا023و نويلم براقي ام
ر˘˘ب˘˘ع يدا˘˘ضصت˘˘قا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
او˘ل˘ث˘ت˘˘ما ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘ضسلا عور˘ضشم˘ل
36 ة˘ب˘ضسن˘ب يأا ،ي˘نور˘ت˘كل’ا
قحتلي مل ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ر˘جا˘˘ت ف˘˘لأا008 ي˘˘لاو˘˘˘ح
ام ،ةلوهجم بابضسأ’ بكرلاب

ء’ؤوه طاقضسإا ةيناكمإا لعج
يراجتلا لماع˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م
ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ب˘˘ضسح ادراو ار˘˘˘مأا

،«مÓ˘ضسلا»ـل ة˘ضصا˘خ ردا˘˘ضصم
حا˘˘˘ح˘˘˘لإا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس
عاطق ةنمقر ىلع تاطلضسلا
.ةراجتلا

ى˘ل˘ع ه˘تاذ رد˘ضصم˘لا د˘كأاو
يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘ضسلا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
دد˘ح˘ي˘ضس يذ˘لا ي˘نور˘˘ت˘˘كل’ا

ةينورت˘كل’ا ةرا˘ج˘ت˘لا م˘لا˘ع˘م
مهاضسيضس ه˘نأا ا˘م˘ك Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم
هابضشا نم دحلا لاعف لكضشب
ن˘ي˘يدا˘ضصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

دمتعي هنأ’ نيلفطتملا اذكو
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ط˘˘باور ى˘˘ل˘˘˘ع
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ا˘˘عدو ،ر˘˘يوز˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلا نييداضصتق’ا نيلماعتملا
ي˘ف طار˘خ˘ن’ا ي˘˘ف عار˘˘ضسإ’ا

تÓجضس حتفو ىعضسملا اذه
ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘نور˘ت˘كلا ة˘يرا˘ج˘˘ت
ةريبك تÓيهضست  مدق هناو
نم راجتلا نكمتي نأا لجا نم
 .مهتافلم عاديإا

راجتلا ضضعب هلاق امبضسحو
م˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا˘˘˘˘˘ف «مÓ˘˘˘˘˘ضسلا»ـل
لجضسلا ةركف دعب اوبعوتضسي
دجوو ،ينورتكل’ا يراجتلا
يف تابوعضص م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ةلق لظ يف اميضس هب لماعتلا
نم ةي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا
عفدلل ةيضصولا تاطلضسلا لبق
ء’ؤوه لاقو ،عورضشملا اذهب
لما˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع اودا˘ت˘عا م˘ه˘نا
ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا ل˘˘˘ج˘˘˘˘ضسلا˘˘˘˘ب
ات˘قو نو˘جا˘ت˘ح˘يو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ضضإا
.اذه ديدجلا عورضشملا

دبع مركأا لاق ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
ةيعمجل ماعلا نيمأ’ا دمضصلا
ةي’و عرف نييفرحلاو راجتلا
ةديرج عم لاضصتا يف ،ةنتاب
راجتلا طارخنا نإا ،«مÓضسلا»
نا˘˘ك عور˘˘ضشم˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘˘ف
ريضسي ىحضضأا هنأا ريغ ،ائيطب
ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ضسحأا ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب
طارخنا وه ليلدلاو ةريخأ’ا

نم ةئام˘لا˘ب46 برا˘ق˘˘ي ا˘˘م
ةي’ولا ىوتضسم ىلع راجتلا

نأا ادكؤوم ،ةيقبلا راظتنا يف
اذه ىلع اريبك حبضصأا بلطلا
رظنلاب تÓجضسلا نم عونلا
ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘ئاو˘˘ف ى˘˘˘لإا
ر˘جا˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
طا˘˘ضشن˘˘لا ع˘˘جار˘˘تو ا˘˘نورو˘˘ك
نم اذه ضسوم˘ل˘م˘لا يرا˘ج˘ت˘لا

دعاضسي ىرخأا ةهج نمو ،ةهج
ة˘برا˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
ةيزاوملا ةراجتلاو نييليفطلا
لجضسلا نوك نم مغرلا ىلعف
درجم ،يراجتلا ي˘نور˘ت˘كل’ا

‐  لقا ’و رثكأا ’ طقف ةقيثو
اهنا ري˘غ ،‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا لو˘ق˘ي
ميظنت يف ةريبك ةيمها تاذ
ع˘فد˘لاو يرا˘ج˘˘ت˘˘لا طا˘˘ضشن˘˘لا
امك ،Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
برهتلا ةبضسن نم للقت اهنأا
ريوزتلا نود لوحتو يئابجلا
ريتاوفلا يفو تÓماعملا يف
نيلماعتمل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘م˘ي˘ضس
را˘˘˘ب˘˘˘كلا ن˘˘˘ي˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘ق’ا

تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘ضصأاو
 .ىربكلا

ةرازو نإا˘˘˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘˘˘˘ضشإÓ˘˘˘˘˘˘ل
نع اقباضس تجرفا دق ةراجتلا

ةراج˘ت˘لا طا˘ضشن˘ب ضصا˘خ م˘قر
لك ىلع نيعتي ةينورتكلإ’ا
زكرملا ىدل هفلم عاديإا رجات
،يراجت˘لا ل˘ج˘ضسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
يراجت لجضس ىلع لوضصحلل
ةقيرط˘ب طا˘ضشن˘لا ة˘ضسرا˘م˘مو
رد˘˘ضص ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
موضسرم ةي˘م˘ضسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا˘ب
جذو˘˘م˘˘ن دد˘˘ح˘˘ي ،يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
يراجتلا ل˘ج˘ضسلا جر˘خ˘ت˘ضسم
جاردإا م˘ت˘ي˘ضسو ،ي˘نور˘ت˘˘كل’ا

جرختضسم يف ينورتكلا زمر
«إا.ت.ضس» يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘ضسلا
اضصاخضشأا اوناك ءاوضس راجتلل

ن˘ي˘يو˘ن˘˘ع˘˘م وأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
موضسرملا اذه ضصن ىضضتقمب

ل˘˘ج˘˘˘ضسلا ن˘˘˘م˘˘˘ضضت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ةرفضش ينورت˘كل’ا يرا˘ج˘ت˘لا
تامو˘ل˘ع˘م ن˘م˘ضضت˘ت ة˘ي˘نا˘ي˘ب
ضصخ˘ت ةر˘ف˘ضشم تا˘ي˘ط˘˘ع˘˘مو
ز˘مر ن˘م˘ضضت˘ي ا˘م˘ك ،ر˘جا˘˘ت˘˘لا
دوضسأ’اب اعوبط˘م ا˘ي˘نور˘ت˘كلا

نيمي يف ءاضضيب ةيفلخ ىلع
لجضسلل يمامأ’ا هجولا ىلعأا

.دوضسأا راطإاب طاحم
نإاف موضسرملا تاذ بضسحو

ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ز˘˘مر˘˘لا ةءار˘˘˘ق
«إا.ت.ضس» يراج˘ت˘لا ل˘ج˘ضسل˘ل
دوزم زاهج يأا ةطضساوب متت
اذهو ،روضصلا طاقتلا ماظنب
ىلع اناجم لم˘ح˘ي ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
زكرملل ةينور˘ت˘كلإ’ا ة˘باو˘ب˘لا
،يراجت˘لا ل˘ج˘ضسل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

يأا نأا ىلا موضسرملا راضشأاو
ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ز˘˘مر˘˘ل˘˘ل ف˘˘ل˘˘ت
هذه دقفي يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘ضسل˘ل
ثي˘ح ،ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘ضص ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
ا˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ه˘ب˘حا˘ضص نو˘كي˘˘ضس
جارختضس’ ديدج بلط عاديإاب
لجضسلا جرختضسم نم ةخضسن
ز˘˘مر˘˘لا˘˘ب دوز˘˘˘م يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
.إا.ت.ضس» ينورتكلإ’ا

ز.صسواط

دراو˘˘م˘˘لا ةرازو ضسمأا ،تد˘˘˘بأا
ح˘ن˘م˘ل ا˘˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ضضإا ضصي˘خار˘ت
ةهجاوم فدهب ةديدج رابآا رفحل
ءار˘˘ج ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ةرد˘˘˘ن ل˘˘˘كضشم
دا˘م˘ت˘ع’ا نأا ةد˘كؤو˘م ،فا˘ف˘ج˘˘لا

جرد˘ن˘ي ة˘ي˘فو˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘ضسا ط˘ط˘خ˘م ن˘˘م˘˘ضض
ةنزخملا هاي˘م˘لا ع˘جار˘ت ضضو˘ع˘ي
.دودضسلاب

ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ةرازو تلا˘ق
لامك» ماعلا اهنيمأا ناضسل ىلع
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا نأا ،«ي˘˘بو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م
ح˘ضش ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘˘ضس’ا
ىلع دمتعيضس ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
دنع رخآ’ دضس نم تÓيوحتلا
ز˘ج˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ةرور˘˘ضضلا
،دود˘ضسلا ضضع˘ب ي˘ف ل˘ج˘ضسم˘˘لا

ةبضسن نا دكا يتلا ةريخأ’ا هذه
وا04 نيب ام حوارتت اهئÓتما

نأا فا˘˘ضضأاو ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب55
نيحÓفلل ح˘ن˘م˘ت˘ضس تÓ˘ي˘ه˘ضست
ءوجللا ةيناكما عم رابآ’ا رفحل
،ةرهطملا ةلمعتضسملا هايملا ىلإا

د˘يوز˘ت نا˘م˘ضض ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو
ها˘˘ي˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ضضارأ’ا
.يقضسلا

رار˘˘م˘˘ت˘˘˘ضسا نإا˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘ضشإÓ˘˘˘ل
ط˘˘قا˘˘ضست ماد˘˘ع˘˘ناو فا˘˘˘ف˘˘˘ج˘˘˘لا
ةبضسن نم رثكأا ضصلقيضس راطمأ’ا
اميضس دودضسلاب ةدوجوملا هايملا
هتلاق ا˘م˘ب˘ضسح ىر˘ب˘كلا دود˘ضسلا

،«مÓ˘˘ضسلا»ـل ة˘˘ضصا˘˘˘خ ردا˘˘˘ضصم
يف هايملا نوزخم نأا ىلإا ةريضشم
دضس ة˘ل˘كا˘ضش ى˘ل˘ع دود˘ضسلا هذ˘ه
ةزمحوبب دوجوملا فاح يضشيت
زواجتي ’ ةياجب ةي’ول ةعباتلا

يفكي نوزخم وهو ،ةئاملاب03
ا˘م و˘˘هو ،ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘ضشأا ةد˘˘م˘˘ل
اميضس ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘كضشإا ل˘كضشي˘ضس
،ةي’و نم رثكأا دوزي دضسلا نأاو
ىلع ةدايز ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضست ثي˘ح
في˘ط˘ضس ي˘ت˘ي’و ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
بنا˘ج ى˘لإا ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘بو
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘حا˘˘ضسم˘˘لا ضضع˘˘ب
ضضع˘ب تد˘ب د˘قو ،ضسادر˘مو˘˘ب˘˘ب
ناي˘ع˘ل˘ل ة˘ح˘ضضاو ة˘مزأ’ا رداو˘ب

لÓخ نم ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ
د˘يوز˘ت˘لا ة˘ب˘ضسن ن˘م ضصي˘ل˘ق˘ت˘˘لا

ثيح ،مويلا رادم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م˘لا˘ب
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تل˘ج˘ضس
ةيلاتتم مايأا3 ـل ديوزتلا بايغ
تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ي˘˘˘فو
ة˘يد˘ل˘ب لا˘ح˘ك ل˘ما˘ك عو˘ب˘˘ضسأ’
،فاح يضشيت دضس نطوم ةزمحوب
تا˘عا˘ط˘ق˘نا تل˘ج˘ضس ن˘ي˘ح ي˘˘ف
قطانملاب اميضس هايملل ةرركتم
ا˘هد˘يوز˘ت˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا ىر˘ب˘كلا
رادم ىلع ةيويحلا ةداملا هذهب
لا˘ح˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ة˘˘عا˘˘ضس42
.ةمضصاعلاب

ةرد˘ن ل˘كضشم دو˘ع˘ي م˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘ق ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ضصئا˘ضصخ˘لا بب˘ضسب ط˘قا˘ضست˘˘لا
فاجلا نيب حوارتت يتلا ةيخانملا

ر˘ي˘غ ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،فا˘ج˘لا ه˘ب˘ضشو
دد˘ه˘ي ا˘˘م˘˘م را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘فو
دادزي تقو يف دراوملا ضصقانتب
و˘˘م˘˘ن˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب بل˘˘ط˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
يمانتو ةهج نم يفارغوميدلا
ة˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

ةحايضسلاو ةحÓفلاو ةعانضصلاك
.ىرخأا ةهج نم

ز.صسواط

مهارب يلع تيآا تاحرف قرطت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا ،ة˘عا˘ن˘ضصلا ر˘يزو
ةموكحلا اهتذختا يتلا ريبادتلا
نوناق ىلإاو رامثتضس’ا عيجضشتل
نوكيضس يذلا ديدجلا رامثتضس’ا

.ةيراجلا ةنضسلا ةياهن لبق ازهاج
هلابقتضسا لÓخ ريزولا راضشأاو

زو˘لز˘˘ي˘˘ف كرا˘˘كب˘˘لا يد ضسيو˘˘ل
ضسمأا ،رئازجلاب لاغتر˘ب˘لا ر˘ي˘ف˘ضس

نافرطلا ضشقان ثيح  ،رئازجلاب
نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘˘تو م˘˘عد ل˘˘ب˘˘ضس
ىلإا ،ةعانضصلا لاجم يف يئانثلا
قباطملا ،ديدجلا راطإ’ا اذه نأا
قلعتي اميف ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
ع˘فر ى˘لإا فد˘ه˘ي ،را˘م˘ث˘ت˘ضس’ا˘˘ب
تا˘نا˘م˘ضض ح˘˘ن˘˘مو ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

،هبناج نم.نيرمثتضسملل ةلدابتم
نع ،يلاغ˘تر˘ب˘لا ر˘ي˘ف˘ضسلا بر˘عأا

تاقÓعلا زيزعت˘ب هدÓ˘ب ما˘م˘ت˘ها
اربتعم  ،رئازجلا عم ةيداضصتق’ا
حتفت ةكارضشلل ةديدع اضصرف نأاب
تاحÓضصإ’ا دع˘ب ن˘يد˘ل˘ب˘لا ما˘مأا
رئازجلا ي˘ف ا˘هدا˘م˘ت˘عا م˘ت ي˘ت˘لا

‐15 ةدعاق ءاغلإا بقع اميضس’
رامثتضس’ا ريضست تناك يتلا94
.يبنجأ’ا

خ.ةميضسن

دارفأ’ا لقنل ةضصضصخم
عئاضضبلا لقنو فاعضسإ’او

ةعفد ميلصست
تابكرم نم ةديدج
يف «زنب ‐سسديصسرم»
ريدصصتلأ راظتنأ

عافدلا ةرازو صسمأا تماق
ةبكرم983 ميلضستب ينطولا

تÓفاحو ليقثلا نزولا نم
ةمÓع نم يمومعلا لقنلا

ةبيورلاب ،زنب صسديضسرم
،ىلوأ’ا ةيركضسعلا ةيحانلاب
ةيبلت راطإا يف كلذو
ينطولا صشيجلا تاجايتحا
ةينطولا تاضسضسؤوملاو يبعضشلا
امبضسح ،ةضصاخلاو ةيمومعلا
راضشأاو.ةرازولل نايب دافأا
تابكرملا نأا ىلإا ،نايبلا
فرط نم ةعنضصم ةملضسملا
جاتنإ’ ةيرئازجلا ةكرضشلا

تاذ ليقثلا نزولا تابكرم
lppas-» زنب صسديضسرم ةمÓعلا

»BMدارفأ’ا لقنل ةضصضصخم
متو ،عئاضضبلا لقنو فاعضسإ’او
نم لك ةدئافل اهميلضست
داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا
ينطولا عافدلا ةرازول
.ةضصاخو ةيمومع تاضسضسؤومو
نمضض ةيلمعلا هذه جردنتو
فلتخم ريوطت ىعضسم
اميضس ’ ةيركضسعلا تاعانضصلا
لظ يفو ،اهنم ةيكيناكيملا
اهترطضس يتلا ةيجيتارتضسإ’ا

عم ينطولا عافدلا ةرازو
تاضسضسؤوملاو تائيهلا فلتخم
ليعفتل ةفداهلاو ،ةينعملا

تاجتنم تاذ ةينطو ةعانضص
تافضصاومب ةيعونو ةدوج تاذ

يليمر ديقعلا دكأاو.ةيملاع
ىلع ،ةبضسانملا هذهب ،ريمضس
يف صشيجلا ةيفارتحا
ميلضست نع فضشك امك ،عينضصتلا

تابكرملا نم ةديدج ةعفد
جراخلل قيوضستلا راظتنا يف
ايلعلا ةدايقلا هترطضس ام قفو
.صشيجلل

ر.نوراه



ديضشر ةطر˘ضشلا د˘ي˘م˘ع دا˘فأا
ن˘مأ’ا ر˘يد˘م˘˘لا بئا˘˘ن ي˘˘لز˘˘غ
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب يرور˘م˘لا
حيرضصت يف ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل

ةير˘يد˘م˘لا نأا ضسمأا ،ي˘ف˘ح˘ضص
تدنج ينطولا نمأÓل ةماعلا

ةيداملاو ةيرضشبلا دراوملا لك
يضشفت نم دحلاو ةحفاكملل

ىلع رهضسلاو ،انوروك ةحئاج
ةيئاقولا ري˘باد˘ت˘لا ل˘ك مار˘ت˘حا
ايلعلا تائ˘ي˘ه˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا
.دÓبلل

نأا ،ي˘˘˘˘˘˘˘لز˘˘˘˘˘˘˘غ ح˘˘˘˘˘˘˘ضضوأاو
ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةينمأا ةطخ تعضضو ينطولا
عضضولا تايضضتقمل بيجتضست
اداد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسا اذ˘˘˘هو ،ن˘˘˘هار˘˘˘لا
،ئراطلا فرظلا اذه ةهجاومل

نأا ةطرضشلا ديمع فضشك امك
63 تل˘ج˘ضس ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘ضصم
ة˘ضسدا˘ضسلا ن˘ي˘ب رور˘م ثدا˘˘ح
،د˘حأ’ا مو˘ي ءا˘ضسم ة˘ن˘ما˘˘ث˘˘لاو
يف ضسيمخلا موي اثداح92و
ي˘ف تدد˘ضشو ،ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن
ةرور˘ضض ى˘ل˘˘ع تقو˘˘لا ضسف˘˘ن
ل˘˘˘˘خاد ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا ءاد˘˘˘˘ترا
نا˘˘ك و˘˘لو ى˘˘ت˘˘˘ح ،ةرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا
اهايإا اربتعم ،هدرفمب ضصخضشلا
 .ةيرابجإا

نمأ’ا ر˘يد˘م˘لا بئا˘ن دد˘ضشو
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب يرور˘م˘لا
ةيرابجإا ىلع ينطولا نمأÓل
ل˘خاد ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘˘ترا
نا˘˘ك و˘˘˘لو ى˘˘˘ت˘˘˘ح ةرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا
ءانب  كلذو ،هدرفمب ضصخضشلا

821 يذيفنتلا موضسرملا ىلع
ناو˘ج ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا261و
د˘يد˘م˘ت ن˘م˘ضضت˘م˘لاو ،0202
ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

نمو ةياقولا ري˘باد˘ت م˘ي˘عد˘تو
 .يجاتلا  ضسوريفل

ضشيعت رئازجلا نأا حضضوأا و
ءارج ايئانثت˘ضسا ا˘ي˘ح˘ضص ا˘فر˘ظ
رارغ ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
تاوق نأا افيضضم .ملاعلا لود
ي˘˘ف ادو˘˘˘ه˘˘˘ج لذ˘˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘مأ’ا
ةحفاكمل ةيمامأ’ا طو˘ط˘خ˘لا
 .ةحئاجلا

أاد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا فا˘˘˘˘˘˘ضضأا و
نمكي ،ةطرضشل˘ل ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
لÓخ نم ،ناديملا ءاوتحا يف
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
،ةيلحملا تاطلضسلا ة˘ق˘فار˘مو
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
اريضشم .نيفلاخملل  ةينوناقلا

نمأÓل ةماعلا ةيريدملا نأا ىلإا
ةينمأا ةطخ تعضضو ،ينطولا
ن˘هار˘لا ع˘ضضو˘ل˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘ضست
 .دÓبلا هب رمت يذلا

كا˘ن˘ه نأا ،ي˘˘لز˘˘غ ح˘˘ضضوأاو
ةيحضصلا تاءارجإÓل ةف˘لا˘خ˘م
يف اميضس’ ،لقنلا لئاضسو يف
نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم ،ياو˘˘مار˘˘ت˘˘لا
دا˘ضصر˘م˘لا˘˘ب ف˘˘ق˘˘ت ة˘˘طر˘˘ضشلا
ل˘˘ك عدر˘˘ب تما˘˘قو ،ء’ؤو˘˘ه˘˘˘ل
تضصحأاو ،ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ضصخ˘˘ضش
ةفلاخم ف˘لأا814 ن˘م ر˘ث˘كأا
ءاد˘ترا مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نأا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘ضشم ،ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ل˘كضشب تم˘ها˘ضس ،ة’ا˘ب˘مÓ˘˘لا

دد˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
 .يجاتلا ضسوريفلاب تاباضصإ’ا

ثداو˘˘ح ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ضصح ن˘˘˘ع و
ى˘ضصحأا ،ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا رور˘˘م˘˘لا

86531 ،ة˘˘طر˘˘ضشلا د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع
لÓ˘خ فو˘ت˘م194و ح˘ير˘˘ج
كانه نأا ادكؤوم ،0202 ةنضس
ة˘ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘لا ي˘˘ف ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

اريضشم .9102 ةنضسب ةنراقم
و˘ه ير˘ضشب˘لا ل˘ما˘ع˘لا نأا ى˘˘لا
هذه يف يضسي˘ئر˘لا بب˘ضست˘م˘لا
يف طار˘فإ’ا ءار˘ج ،ثداو˘ح˘لا
˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘عو ة˘˘˘عر˘˘˘˘ضسلا
 . ةيرورملا ةمÓضسلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف و
دكأا ،ةماعلا تاحاضسلل ميقعتلا

ن˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ل˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م
عيمج دينجت مت هنأا ،يمومعلا
،ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا

ميقعت ةيلمع6613 ىضصحأاو
 .ةماعلا نكامأ’او تاءاضضفلل

ي˘ت˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع و
دكأا ،يحضصلا رجحلاب قلعتت

ةليضصحلا نأا ،ةطرضشلا ديمع
، ةفلاخم فلأا259  تزواجت
ةيئاضضق تاءارجإا ىلإا ىدأا ام
فلأا453 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا تضسم

رثكأا ليجضست مت اميف ،ءارجإا
تاعمجتلل  ةفلاخم21251
 .نيضصخضش نم رثكأ’

مايأ’ا هذه ثيدحلا نأاضشب و
ددع يف ريبكلا عافتر’ا نع
،91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘كب تا˘˘با˘˘˘ضصإ’ا

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضشر ي˘˘˘˘لز˘˘˘˘غ نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ط
نأا د˘كأا ثي˘ح ، ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تايجيتارتضسا اهيدل ةطرضشلا

ة˘˘ير˘˘ضشبو ة˘˘يدا˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسوو
ىتح  ،تقو يأا يف لخدتلل
 .يملاعلا ءابولا ىلع ءاضضقلا

ف’أا4 نم ديزأا عضضو
ببضسب رضشحملاب ةبكرم

رجحلا دعاوق ةفلاخم
،ةطرضشلا حلاضصم تعضضو

˘مر˘ضصن˘م˘لا عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا لÓ˘˘خ
،رضشح˘م˘لا˘ب ة˘ب˘كر˘م3924
تيقوت˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع بب˘ضسب
،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا

نا˘˘˘ي˘˘˘ب ضسمأا هدروأا ا˘˘˘م بضسح
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ينطولا

دقف ردضصملا تاذ بضسحو
لÓخ ةطرضشلا حلاضصم تماق
تايلمع رثإا ،ريخأ’ا عوبضسأ’ا

دادتما ىل˘ع ة˘مرا˘ضص ة˘ب˘قار˘م
ةينعملا23 ـلا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
،يلز˘ن˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ةبكرم3924 ع˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘˘ب
728 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ر˘ضشح˘م˘لا˘˘ب
˘مار˘ت˘حا مد˘ع˘ل ،ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
ر˘ج˘ح˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا تي˘قو˘˘ت˘˘لا
.«يلزنملا

˘‐ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
را˘طإا ي˘ف «‐نا˘ي˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘ضضي
،ةماعلا ةحضصلا ىلع ظافحلا

تاءارجإ’او ريبادتلا قيبطتو
فرط نم ةررقملا ةيزارتح’ا
ةضصاخلا ةيمومعلا تاطلضسلا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب

.«هتحفاكمو
تد˘ضشا˘˘ن ،ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو

ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةلضصاوم نينطاوملا ،ينطولا

ىلع ظافحلل نواعتلا دوهج
˘مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا
نم دحل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘ضشت˘˘˘نا

.هتحفاكمو

watan@essalamonline.com
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يئاضضق ءارجإا فلأا053 وحنو ةفلاخم نويلم ةبارق ليجضست
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259 نم ديزأا يحضصلا رجحلا تافلاخمب قلعتي اميف تلجضس اهحلاضصم نأا ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا تفضشك
ةفلاخم21251 رثكأا تلجضس نيح يف  ،ءارجإا فلأا453  رثكأا تلمضش ةيئاضضق تاءارجإا ىلإا تضضفأا ةفلاخم فلأا

.نيضصخضش نم رثكأ’ تاعمجتلل

نمأاب ةطرضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘ي’و ن˘مأا ة˘ع˘ل˘ضضلا ما˘م˘ح ةر˘ئاد
نيتيضضق ةجلا˘ع˘م ن˘م ،ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا
نم ناغلبي ناضصخضش  اهيف طروت
ل˘جا ن˘م ،ة˘ن˘˘ضس14و42رمعلا

تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح
ةعورضشم ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
فنعلاب ءاد˘ت˘ع’ا ،ع˘ي˘ب˘لا ضضر˘غ˘ل

عم ةيموم˘ع˘لا ةو˘ق˘لا لا˘جر ى˘ل˘ع
لقنو ةزايح ،ةيماظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا
نود ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘ضشم˘˘لا

ر˘كضسلا ،ع˘ي˘ب˘لا ضضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ضصخر
ءاضضوضض ثادحإاو ،رفاضسلا ينلعلا

.ةماعلا ةنيكضسلاب لÓخإ’او
رثإا ىلع تأادب ةيضضقلا عئاقو

دحأا مايق اهدافم ةدراو تامولعم
تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب ضصا˘خ˘˘ضشأ’ا
ءايحأا دحأا ىوتضسم ىلع ةيلقعلا

ليكضشت مت ثيح ،ةعلضضلا مامح
ة˘ط˘خ ع˘ضضوو ي˘تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع جو˘˘ف
ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م تن˘˘كم ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةيلمعل هعاضضخإابو ،هيف هبتضشملا
هتزوحب رث˘ع يد˘ضسج˘لا ضسم˘ل˘ت˘لا

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك ىلع
عوــن نم ةلوضسبك35 : ـب تردق
نــــم عـــط˘˘˘ق30 ،نيلابا˘ق˘ير˘ب
غ50 ـب اهنزو ردــــق تاردخملا

عيبلا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
هليوحت مت نيأا ،جد0002 ـب ردقي
يئاضضق فلم زاجنإاو رقملا ىلإا

ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقتو
نم ةعلضضلا مامح ةمكحم ىدل

تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا
ةعورضشم ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
رضصانع ما˘ق ا˘م˘ك ،ع˘ي˘ب˘لا ضضر˘غ˘ل
ىوتضسم ىلع لخد˘ت˘لا˘ب ة˘طر˘ضشلا

دضض ةنيدملاب نيرفاضسملا ةطحم
(ايئاضضق قوبضسم) ضصاخضشأ’ا دحأا
ماقو ريخأ’ا اذه ىلع ءادتع’اب ماق
ىلع يظفللاو يدضسجلا ءادتع’اب
نيلخدتملا ةيمومعلا ةوقلا لاجر
هف˘ي˘قو˘تو ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘ضسلا م˘ت˘ي˘ل
ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ت˘ب˘كر˘مو ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ة˘موا˘ق˘م ىد˘بأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘طر˘˘ضشلا

ةب˘كر˘م˘لا عا˘ضضخإا د˘ع˘بو ة˘ف˘ي˘ن˘ع
40 ىلع اهلخادب رث˘ع ضشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل

،ةيلوحكلا تابورضشملا نم بلع
د˘ضض ي˘ئا˘ضضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘ل
ليكو مامأا هميدقتو هيف هبتضشملا
مامح ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ءادتع’ا ةيضضق لجأا نم ةعلضضلا
ةو˘˘ق˘˘لا لا˘˘جر ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ن˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
،ةيماظن ةئيه ةناهإا عم ةيمومعلا

تا˘˘بور˘˘˘ضشم˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘نو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
ضضرغ˘ل ة˘ضصخر نود ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
،ر˘فا˘ضسلا ي˘ن˘ل˘ع˘لا ر˘كضسلا ،ع˘ي˘ب˘˘لا
لÓ˘˘˘خإ’او ءا˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘ضض ثاد˘˘˘˘حإا
ل˘ي˘حأا ن˘يأا  ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘˘ي˘˘كضسلا˘˘ب
لو˘ث˘م˘لا ة˘˘ضسل˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةضسلجلا يضضاق رمأا ثيح يروفلا
ةداعإا ةضسضسؤومب ضسبحلا امهعاديإاب
.ةليضسملاب ةيبرتلا

ع .ميهاربإا

ةيلقع تارثؤومو تاردخم ىلع امهتزوحب طبضض

ةليصسملاب ةطرصشلأ لاجر ىلع نيدتعملل سسبحلأ

ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإاب قلعتت مهتب عباتي

لبقملأ ربمصسيد7 موي يعيمج ةمكاحم ةجمرب

ةكرضشب ريدم بضصنم لغضشي

ايكرت ملصسٌت رئأزجلأ
ميظنتب ةلصص هل اصضراعم
«نلوغ هللأ حتف»
ةيجراخلا ةرازو تنلعأا
نأا ،ناتيكرتلا نمأ’ا ةيريدمو
هل اضضراعم اوضضع تملضس رئازجلا

«نلوغ هللا حتف» ميظنتب ةلضص
اريدم لمعي ،ايكرتب روظحملا
.رئازجلا يف ةكرضشل
نأاب ،ةيكرت ةينمأا رداضصم تدافأاو
ةيريدمل ةعبات ةضصاخ ةرئاط»
ن ن) وعدملا لقنب تماق نمأ’ا

.«رئازجلا يف هفيقوت دعب (ك
،روكذملا صصخضشلا» تفاضضأاو
فيقوت ةركذم هقحب تردضص
ةمظنمل ءامتن’ا ةمهتب
مت ثيح ،ةحلضسم ةيباهرإا

.«ةرقنأا نمأا ةيريدمل هميلضست
ةيكرتلا ةموكحلا مهتتو
نلوغ هللا حتف يكرتلا ةيعادلا
ةدحتملا تاي’ولا يف يراوتملا

ءارو فوقولاب هراضصنأاو
تلقتعاو ،6102 ماع بÓقن’ا
يف مهب تجزو مهنم ريثكلا
ةرقنأا بلاطتو .نوجضسلا

نأا ’إا ،نلوغ اهميلضستب نطنضشاو
عم لضشفلاب تءاب اهت’واحم
.هيملضست نطنضشاو صضفر
نأا ،ةيكرت ةينمأا رداضصم تدافأاو

ةيريدمل ةعبات ةضصاخ ةرئاط
ن ن» وعدملا لقنب تماق ،نمأ’ا

،رئازجلا يف هفيقوت دعب »ك
تردضص روكذملا صصخضشلا   نأاو
ةمهتب فيقوت ةركذم هقحب
ةيباهرإا ةمظنمل ءامتن’ا

لبق نم  هميلضست متو ،ةحلضسم
 .ةرقنأا نمأا ةيريدمل رئازجلا

يف ةيئاضضقلا تاطلضسلا نأا ركذي
لاقتعا رماوأا تردضصأا ،ايكرت
ةمهتب ً،ايركضسع07 قحب
نيدلا لجر ةعامجل ءامتن’ا

مهتتو .نلوغ هللا حتف
نلوغ ،ةيكرتلا ةموكحلا

ةيحرضسم فلخ فوقولاب
هتدهضش يذلا موعزملا بÓقن’ا
 .6102 ماعلا فيضص دÓبلا

 د.م

ةي˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘لا تج˘مر˘ب
ءا˘ضضق ضسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
يف فانئتضس’ا ةضسلج رئازجلا
قباضسلا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ة˘ي˘ضضق
،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
7 مو˘˘ي ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
.مداقلا ربمضسيد

يعي˘م˘ج د˘م˘ح˘م˘ل ته˘جوو
لÓغتضسا ةءاضسإاب قل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت
ءانثأا يفحضص ةناهإاو ةفيظولا
.هماهم ةيدأات

ح˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو
تردضصأا دق دمحما يديضسب

دمحم يعيمج قح يف امكح

ضسبح نيتنضس ةبوقعب يضضقي
فو˘قو˘م ضسب˘ح ة˘ن˘˘ضس ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيلام ةمارغ جد فلأا يتئمو
نم يعي˘م˘ج دا˘ف˘ت˘ضساو ،ةذ˘فا˘ن
ذ˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ضسا نأا د˘˘ع˘˘˘ب جار˘˘˘فإ’ا

.هتبوقع
م.ةزمح

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
رئازجلا برغ ةد˘لارز˘ب ي˘ن˘طو˘لا
92 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
ر˘كو ءا˘˘ضشنإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ا˘˘ضصخ˘˘ضش
.قضسفلاو ةراعدلا ةضسراممل

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘˘جو
تاد˘حو ى˘لإا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا
لزنم لÓغتضسا اهدافم ،ةدلارزب

ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘مو ةرا˘˘عد˘˘ل˘˘ل ر˘˘كو˘˘ك
طيضشنت مت ،كلذ رثإا ىلع ،قضسفلا

لÓغتضس’او مÓعتضس’ا رضصنع
لضصحتملا تامولعملل يروفلا

ناكملا اذه ديدحت متيل ،اهيلع
عيمج ءافيت˘ضسا د˘ع˘بو ،هو˘ب˘ضشم˘لا
تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

ترفضسأا ثيح ،نا˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م
ضصخضش92 فيقوت نع ةيلمعلا

زج˘ح ع˘م ،ةأار˘ما21 مهن˘ي˘ب ن˘م
تا˘بور˘ضشم˘لا ن˘˘م ةد˘˘حو722
اضسولهم اضصرق72و ،ةيلوحكلا

يتعطقو ،ني˘لا˘با˘ق˘ير˘ب عو˘ن ن˘م
غلبم ىلا ةفا˘ضضإا ،ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك
جد004761 هرد˘˘˘ق ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
ميدقت مت دقو .ةراعدلل تادئاعك
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ءاضشنإا مهتب ةضصتخملا ةيئاضضقلا

قضسفلا ةضسراممو ةراعدلل ركو
جارد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضساو ماد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضساو
ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘م د˘˘ضصق ضصا˘˘خ˘˘˘ضشأ’ا
،ةيلقع تارثؤوم ةزايحو ةراعدلا
عيبو ريغلا ىلع ضضرعلا دضصق
نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ضشم˘˘لا

.ةضصخر
ةقرف تنكمت ،ىرخأا ةهج نمو

ةي’و نمأ’ تاردخملا ةحفاكم
نيتقرفتم نيتيلمع ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

نيتيمارجإا نيتكبضش كيكفت نم
ضصارقأ’اب ةرجاتملا يف ةضصتخم

اضصرق3713 زجحو ةضسولهملا
.ضصاخضشأا3 فيقوتو اضسولهم

،ي˘˘ن˘˘مأا رد˘˘ضصم˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘ضساو
ىلع ةقرف˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع تل˘ضصح˘ت
د˘حا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ضصار˘قأ’ا ج˘يور˘ت˘ب ضصا˘˘خ˘˘ضشأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع رد˘˘خ˘˘م˘˘لا ضسا˘˘ضسأ’ا تاذ
ةين˘كضسلا ءا˘ي˘حأ’ا د˘حا ىو˘ت˘ضسم
نم اذختم ،ةديلبلا ةنيدم طضسو
كل˘ت˘ل أا˘ب˘خ˘م ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘ن˘˘كضسم
تامولعملل ’Óغتضسإاو ،مومضسلا
رفضسأا ةيضضقلا يف قيقحت حتف مت

هيف هبتضشملا ةيوه ديدحت ىلع
ن˘ي˘م˘ك ي˘ف ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘كو ن˘˘˘م نذإا˘˘˘بو ،م˘˘˘كح˘˘˘˘م
هنكضسم ضشيتفت مت ةيروهمجلا
ضصارقأ’ا نم ةيمك تطبضض نيأا
3761 ـب ترد˘˘ق ة˘˘ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ا˘ضسو˘ل˘ه˘م ا˘ضصر˘ق
نم مي˘ت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م71 هرد˘˘˘ق
اداد˘˘ت˘˘ماو ،ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع
مت هيف هبتضشملا ع˘م تا˘ير˘ح˘ت˘ل˘ل
،يضسيئرلا نومملا ىلإا لضصوتلا

هلزنم ضشيتفت دعبو ريخأ’ا اذه
نويلم043 ز˘ج˘ح م˘ت ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
يف ةرجاتملا تادئاع نم ميتنضس
ة˘لآا ط˘ب˘˘ضض ع˘˘م ضصار˘˘قأ’ا كل˘˘ت

.ةيدقنلا قاروأ’ا باضسحب ةضصاخ
رضصانع˘ل ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو

ي˘ف ضصخ˘ضش فا˘ق˘يإا م˘ت ،ة˘قر˘ف˘لا
0051 ه˘تزو˘ح˘بو ضسب˘ل˘ت ة˘˘لا˘˘ح
اهعيب ددضصب ناك ضسولهم ضصرق
اذه ،بابضشلا ط˘ضسو ا˘ه˘ج˘يور˘تو
نيفوقوملا عيمج ليوحت مت دقو
ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
.ةلادعلا

داعضس بوبق

ةديلبلا يف ةضسولهملا صصارقأ’اب نارجاتت نيتكبضش كيكفت

يف ةصصتخم ةباصصع رطخأاب ةحاطإلأ
ةمصصاعلاب تأردخملأ ةراجتو ةراعدلأ
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دلانود يكيرم’ا ضسيئرلا ليحر عم
ديكأاتو ةحضضاو ةوطخ يفو بمارت
يبوروأ’ا داحت’ا لود تنادا ددجتم
رار˘ق ن˘˘مأ’ا ضسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ضضعأ’ا
ةيلي˘ئار˘ضسإ’ا ة˘ير˘كضسع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
تاءاطعلا ميدقت ةيلمع ءدب ةلتحملا
ةنطوت˘ضسم˘ل ة˘ي˘ن˘كضس تاد˘حو ءا˘ن˘ب˘ل

تا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ج» ي˘˘˘ف ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
محل تيبو ضسدقلا نيب ،«ضسوتاماه
لود تبرعأاو ،ةلتحملا ضسدقلا برغ
ديدضشلا اهقلق نع يبورو’ا داحت’ا
عامتجا بقع ردضص كرتضشم نايب يف
نأا ماهلا نايبلا دكأاو ،نم’ا ضسلجم
ع˘ضسو˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا فا˘˘ضضي رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
يذ˘لا تا˘ن˘طو˘ت˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
عم لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘ضس ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا
ف’آا5 نم برقي ام ءانبل طيطختلا

ةيبر˘غ˘لا ة˘ف˘ضضلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘كضس ةد˘حو
ضسدقلا لخاد قطا˘ن˘م ي˘ف ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

عضساولا مدهلا ىلإا اضضيأاو ،اهلوحو
ةبرخ يف ىنبم07 نم رثكأ’ قاطنلا

.راوغأ’ا لامضش اقوفلا ةضصمح
اكيجلب) نم كرتضشملا نايبلا نادأاو
ةكلمملاو ايناملأاو اضسنرفو اينوتضسإاو
هاجت’ا (جيورنلاو ادنلريأاو ةدحتملا
يضضارأ’ا ىلع ءÓيتضسÓل فضسؤوملا

يف ءاج امك ماعلا ةيادب ذنم مدهلاو
،91‐ديفوك ة˘ح˘ئا˘ج م˘غر˘بو ،نا˘ي˘ب˘لا

ة˘ضسرد˘م˘لا مد˘ه˘ب د˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ا˘˘ضضيأاو
نيتلا ضسأار عمتجم يف ةينيطضسلفلا

نم ةلومملاو ،ةيبرغلا ةفضضلا طضسو
لودلا نم ديدعلاو يبوروأ’ا داحت’ا
يفو يبوروأ’ا داحت’ا يف ءاضضعأ’ا

لود تعد حيحضصلا هاجت’اب ةوطخ
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ي˘برو’ا دا˘ح˘ت’ا
تارار˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
تقولا اذه يفو اهتمضسا امك ةيبلضسلا
فقو ةرور˘ضضو ،ضسا˘ضسح˘لاو جر˘ح˘لا

يناطيت˘ضس’ا ع˘ضسو˘ت˘لا ع˘يرا˘ضشم ل˘ك
ضسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ضصا˘˘خو ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ناود˘˘ع˘˘لا ف˘˘قوو ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ضشلا
.ينيطضسلفلا بعضشلا

اذ˘˘ه ن˘˘يد˘˘ي ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘عر˘ضشل˘ل ضضها˘ن˘م˘لا نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘ضس’ا
اذه نا ىلع عمجي ملاعلاو ةيلودلا
م˘لو ن˘لو ي˘عر˘ضش ر˘ي˘غ نا˘ط˘ي˘ت˘ضس’ا
ةينوناقلا ريغ تانطوتضسملاب فرتعي
يأا˘˘بو ،ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا بجو˘˘م˘˘ب
˘ما˘ع ل˘ب˘ق ا˘م دود˘ح ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م كلذ ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب ،7691
عجارتيل تقولا ناح كلذلو ،ضسدقلاب
عيمجلا يعيو هتاوطخ نع لÓتح’ا
ةيمها يليئارضس’ا عم˘ت˘ج˘م˘لا ل˘خاد˘ب
مÓضسلا ةيلمع تابلطتمل ةباجتضس’ا
ىلع مئاقلا ج˘ه˘ن˘لا ر˘ي˘غ˘تو ،ة˘ي˘لود˘لا
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘قر˘˘ضس
ي˘˘˘˘˘ضضار’ا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ءاد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ع’او
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ح˘˘لا˘˘ضصل ا˘˘ه˘˘تردا˘˘˘ضصمو
نم دب ’و ،ةيعرضش ريغلا ناطيتضس’ا

لخاد نم نا˘ط˘ي˘ت˘ضس’ا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م
نع ريبعتلاو يليئار˘ضس’ا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لÓتح’ا ة˘مو˘كح ة˘ب˘لا˘ط˘مو ه˘ضضفر
ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضس’ا˘˘ب

يني˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل
ي˘لا ل˘ضصو˘ت˘لا ن˘م د˘ب’و ،ه˘قو˘ق˘˘حو
ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح مÓ˘˘˘ضس
يف رارمتضس’ا نم ’دب ،نيتيلودلا
ة˘ي˘با˘هر’ا تا˘ضسرا˘م˘م˘لاو ناود˘˘ع˘˘لا
ىعضسيو هقوقحب بلاطي بعضش قحب
ي˘ن˘˘طو˘˘لا رر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل
هفر˘ع لÓ˘ت˘حا لو˘طا ن˘م قا˘ت˘ع˘ن’او
مكحلا تاضسراممل دح عضضوو ملاعلا
ةنميهلاو ةو˘ق˘لا˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ير˘ضسع˘لا
.ةحلضسملا

ءا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب يأا نإا ح˘˘˘˘˘˘ضضاو˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘مو
قاحلإا يف ببضستيضس تانطوتضسملل

˘˘ما˘˘ي˘˘ق نود لو˘˘ح˘˘يو م˘˘ي˘˘ضسج رر˘˘ضض
ةايحلل ةلباقلا ةي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا

ططخ˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ي˘فار˘غ˘ج ة˘ل˘ضصت˘م˘لاو
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘ضسو ،لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح
نيتلودلا لح ىلإا لضصوتلا ةيناكمإا
عم قفاوت˘ي ا˘م˘بو ه˘ي˘ل˘ع ضضوا˘ف˘ت˘م˘لا
احضضاو تاب ثيح ةيلودلا ريياعملا
ىلإا يدؤويضس يناطيتضس’ا طاضشنلا نا

ةلوذبملا دوهجلا فاعضضإا رارمتضسا
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عإ’
تاضضوا˘ف˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’ ة˘يرور˘ضض
يت˘لاو فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ة˘فدا˘ه˘لا
.ةينيطضسلفلا ةلودلا مايق يلا يدؤوت
ه˘˘تدا˘˘ي˘˘قو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ضشلا

ةماقإاو يخيراتلا مهقحب نوكضسمتم
ىلع ةلقتضسملا ةينيط˘ضسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا

اهتمضصاعو7691 ما˘˘˘˘˘˘ع دود˘˘˘˘˘˘ح
مضساحلا    لخدتلا نم دب ’و ،ضسدقلا

اذه فقو˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘م’ا ل˘ب˘ق ن˘م
قو˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘لا˘˘ظ˘˘لا ناود˘˘ع˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةرور˘ضضو ،ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا
امب ةيلودلا    نيناوقلاو ةيعرضشلا
ةماقا نع يروفلا  فقوتلاو قلعتي
د˘ح ع˘ضضوو ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘ضسا طا˘˘ضشن يا

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح بي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضسأ’
ر˘ي˘غ˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘ضس’ا ا˘ه˘تا˘ضسا˘ي˘˘ضسو
لح أادبمل Óًتق لكضشت اهنوك ةيعرضش
ةيعرضشلا تارارقل ًاقرخو ،نيتلودلا

.يلودلا عمتجملل ازازفتضساو

ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر - نيطضسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفضس / ةودقلا يرضس  : ملقب

رقضشأ’ا ةماضسأا -ريضسأ’ا  : ملقب

رابصصلأ ةرمث اهنأاك

تررق اماع ةرضشع ةضسمخ نم رثكأا ذنم
تناكو ،يعماجلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا

ةماعلا ةيوناثلا ةداعإاب أادبأا نأا يتبغر
تلضصح يذلا ماعلا لدعملا نيضسحتل

دقف Óًعفو ،يلاقتعا نم ةنضس لبق هيلع
يليجضستب اوموقي نأا يتلئاع نم تبلط
مدقأا يكل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىدل
زيهجتب فرضشأا يخأا ماقف ةماعلا ةيوناثلا
يف ةرازولا رقم ىلإا باهذلل يقاروأا

يفو ،يليجضست ةي˘غ˘ب مر˘كلو˘ط ة˘ن˘يد˘م
هضضرتعا مركلوط ةنيدم ىلإا قيرطلا

ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق˘ل ز˘جا˘˘ح
هتيوه تارباخملا طباضض بلط امدنعو
بهذت نيأا ىلإا هلأاضسف ،يخأا هنأا فضشتكا
لجضسأا يك مركلوط ةنيدمل هل لاقف
بلط اهدنع ةماعلا ةيوناثلا يف ةماضسأا
ةرايضسلا نم لوزنلا فرضشأا نم طباضضلا

نأا لدبف قيقحتلل هلقن مث نمو هزجتحاو
ةماعلا ةيوناثلل يليجضستب فرضشأا موقي
نو˘ج˘ضس ل˘خاد ًار˘ه˘ضش ن˘ي˘ع˘برأا ى˘˘ضضمأا
هيعضس ىلع يماقتنا لعف درك لÓتح’ا
كلذ دعب ،ةماعلا ةيوناث˘لا˘ب ي˘ل˘ي˘ج˘ضست˘ل

نأا ي˘ل˘هأا ن˘م تب˘ل˘ط تاو˘ن˘ضس ثÓ˘ث˘˘ب
Óًعفو ،ىرخأا ةرم يل˘ي˘ج˘ضست˘ب او˘مو˘ق˘ي
ةيوناثلا ناحتما تمدقو ،كلذب اوماق
عبضسلا رئب نجضس يف كلذ ناكو ةماعلا
ر˘ضضح˘ي نا˘ك ثي˘˘ح ،7002 ما˘ع˘لا ي˘ف
ةعباتمل ةيبرغلا ةف˘ضضلا ن˘م نو˘م˘ل˘ع˘م
لخاد ىرضسأÓل ي˘ل˘كضش نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا
اود˘˘عا˘˘ضس ن˘˘˘م˘˘˘م تن˘˘˘كف ،نو˘˘˘ج˘˘˘ضسلا
ةعومجم ىلع ةباجإ’ا ىلع ىرضسأ’ا
يننأاب تأاجافت رهضشأا دعبو .تاررقملا
دعبو ،ناحت˘م’ا زا˘ي˘ت˘جا ي˘ف ح˘ج˘نأا م˘ل
دا˘ع˘ل˘ج فا˘ط˘ت˘خا ة˘ج˘ح˘بو ما˘ع˘˘لا كلذ
لÓتح’ا نوجضس ةرادإا تماق طيلاضش
عنمو ةماع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا نا˘ح˘ت˘ما ع˘ن˘م˘ب
ةفاضضإا ،ىرضسأ’ا نع ًاي˘ئا˘ه˘ن ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ا˘نأاد˘ب˘ف ،ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تاءار˘جإ’ا د˘يد˘˘ع˘˘ل
ةضصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا˘ب
لخاد نا˘ح˘ت˘م’ا ءار˘جإ’ ا˘ن˘ل حا˘م˘ضسلا˘ب
تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’او نو˘˘ج˘˘ضسلا
ترمتضسا تابلاطملا هذه ،ةينيطضسلفلا

اذه5102 ماعلا ىتح8002 ماعلا ذنم
ميدقتب هيف ىرضسأÓل حمضس يذلا ماعلا

ة˘ضسارد˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا نا˘ح˘ت˘˘ما
ةليوطلا تاونضسلا هذه لÓخ .ةيعماجلا

ةعماجلاب قاحتل’ا تارم ةدع تلواح
لوأا تزتجا8002 ماعلا يفف ةيربعلا
28 لدعمب ةيربعلا ةعماجلا يف لضصف
ليج˘ضست˘ب تم˘ق ي˘نا˘ث˘لا ل˘ضصف˘لا ي˘فو
ةينويهضصلاو طضسوأ’ا قرضشلا يتدام
،ةعماجلا هذه يف لمكأا نأا لمأا ىلع
ةليوطلا ةضساردلا نم رهضشأا ةثÓث دعبو
ن˘˘ج˘˘ضس ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن ر˘˘ضضح ،ة˘˘قا˘˘ضشلا

هءارجإا نأا ملعي هنأاب ينغلبأاو نÓقضسع
ى˘ل˘ع ر˘ضصي ه˘ن˘كلو ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ اذ˘ه
دقف اذكهو يتضسارد لامكإا نم يعنم
لا˘م˘كإا ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ي˘ع˘ن˘م م˘ت
Óًيوط ا˘نر˘ظ˘ت˘نا .ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ضسارد˘لا

5102 ماعلا ى˘ت˘ح ًا˘ف˘لا˘ضس ا˘ن˘ل˘ق ا˘م˘كو
ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تقفاو امدنع
ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازوو
ةعما˘ج ي˘ف ة˘ضسارد˘لا ة˘ضصر˘ف ىر˘ضسأ’ا
ناجل ليكضشت متف ،ةحوتفملا ضسدقلا
نو˘ج˘ضسلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ضسيرد˘˘ت
نم ناج˘ل˘لا هذ˘ه تنا˘كو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا

نو˘ل˘م˘ح˘ي ن˘يذ˘لاو م˘ه˘˘ضسف˘˘نأا ىر˘˘ضسأ’ا
فارضشإ’اب اوماق ثيح ةيعماج تاداهضش
رادتقاب ةيميلعتلا ةيل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ضس ى˘ل˘ع
يفيلكت مت يب ىرضسأ’ا ةفرعم مكحبو
نا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا كل˘˘˘ت ضسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كأ’
يلامكإا مدع نم مغرلا ىلع ةيميلعتلا
ا˘ن˘م˘ق Óً˘ع˘فو ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ضسارد˘˘ل˘˘ل
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع فار˘ضشإ’ا˘ب
ةماعلا ةيوناثلل ةفاضضإ’ا˘ب ا˘ن˘ع˘ط˘ت˘ضساو
ءاطعإاو يعماجلا ميلعتلاب رارمتضس’ا

تارود˘لا ن˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
˘مÓ˘عإ’او ة˘فا˘ح˘ضصلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةيربعلاك تاغللا ضضعبو ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

مويلاو .نيطضسلف خيراتو ةيزيلجنإ’او
ىر˘˘ضسأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ضسي
يف ةينيطضسلفلا تاعماجلاب قاحتل’اب
نوتبثي موي لك يفو ةفلتخم تاقاضسم
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘ق
نوجضس ةرادإا اهعضضت يتلا تابوعضصلا
،مهتاوذ ريوطت نم مهعنمل لÓتح’ا
ىلع ُاما˘ع ر˘ضشع ة˘ي˘نا˘م˘ث د˘ع˘بو مو˘ي˘لا

رضشع ةضسمخ نم رثكأا دعبو يلاقتعا
قاحتلÓل ىلوأ’ا يتلواحم ىلع ًاماع
فر˘ضشأا ي˘خأا ع˘فد نأا د˘ع˘بو ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب

يف ًار˘ه˘ضش ن˘ي˘ع˘برأا ي˘ت˘ضسارد ة˘ب˘ير˘ضض
امم ر˘ي˘ث˘كلا د˘ع˘بو ،لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘ضس
ل˘ق˘ن˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م  ه˘˘ل تضضر˘˘ع˘˘ت
قييضضتلاو ة˘ي˘ضسارد˘لا داو˘م˘لا بح˘ضسو
ءا˘ن˘ثأاو تار˘ضضا˘ح˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نم ةعومجم عم تعطتضسا تاناحتم’ا
ةداهضش ىلع لوضصحلا لاطبأ’ا ىرضسأ’ا
ضسيرد˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف ضسو˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘لا
ضسد˘ق˘لا ة˘ع˘ما˘ج ن˘م تا˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
هذ˘ه .ًاد˘ي˘ج د˘ي˘ج ر˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
اهمقاطلو اهضسيئرل نكن يتلا ةعماجلا
ة˘ب˘ح˘م˘لا ل˘˘ك يرادإ’او ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘ئ˘ير˘ج˘لا م˘ه˘تو˘ط˘خ ى˘ل˘ع مار˘ت˘˘ح’او
يت˘لا ز˘جاو˘ح˘لا د˘يد˘ع تر˘ضسك ي˘ت˘لاو
.انمضصاعم لبق انلبقتضسمب طيحت تناك
ى˘ع˘ضس ن˘م ل˘كل ر˘كضش ف˘˘لأاو ًار˘˘كضشف
لمكي يكل ًاقرع وأا ًاتقو وأا ًادهج لذبو
ل˘خاد ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘ه˘ت˘˘ضسارد ىر˘˘ضسأ’ا
  . لÓتح’ا نوجضس

ةدوف ميهاربإا يماضس  : ملقب

(م0202 ‐ م0991) لÓتحلأ نوجصس يف سضرملأ عراصصي يوÓيصسلأ ىصسوم ليلخ دلاخ ريصسألأ

ت’ارنج ةخماضشلا تاماقلا ةرضضح يف
رمجلا ىلع نيضضباقلا دومضصلاو ربضصلا

,خماضشلا دوطلاك اهعÓق يف هقدنختملاو
انتاريضسأاو لاطبأ’ا ل˘ضساو˘ب˘لا ا˘نار˘ضسأا م˘ه˘نإا
نوجضسلا بهايغ يف نيعباقلا تادجاملا

ينحنت مضشاغلا لÓتح’ا نيزانز فلخو
مامأا ًارا˘ب˘كإاو ً’Ó˘جإا ضسوؤور˘لاو تا˘ما˘ه˘لا

Óًجخ دورولا رمحتو م˘هدو˘م˘ضص ة˘م˘ظ˘ع
دجامأ’ا يتوخإا ,مهتا˘ي˘ح˘ضضت ة˘م˘ظ˘ع ن˘م
نيدماضصلا يبرد قافر تادجاملا يتاوخأا
عÓق يف نيضسرمتملا نيتباثلا نيرباضصلا
امف لضضافأ’ا يتبحأا ءارقلا يئازعأا ,رضسأ’ا
يف ءوضضلا طيلضست وه مويلا هددضصب انأا
يف ةلضصاوتملا ةي˘مÓ˘عإ’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا
ىر˘˘ضسأ’ا ت’ا˘˘ح ر˘˘˘ط˘˘˘خأا ف˘˘˘ل˘˘˘م زار˘˘˘بإا
ةنمزملا ضضارمأ’اب نيباضصملا يضضرملا
كلت ربتعت يتلاو لÓتح’ا نوجضس يف
راضشتن’ ةبضصخ ةئيب ةيمÓظلا نوجضسلا
نو˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لاو ,ة˘˘ئ˘˘بوأ’او ضضار˘˘مأ’ا
ةيرضصنعلا ةرادإ’ا تاضسايضس نم تÓيولا
نود تانكضسملاب مهجÓ˘ع د˘م˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا
م˘ه˘ت˘لا˘ح˘ل م˘ي˘ل˘˘ضس ضصي˘˘خ˘˘ضشت˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

هكرتل ضضارمأ’ا عم ةرمتضسملا مهتاناعمو
ضشهني ءيطبلا توملاو ضضارمأÓل ةضسيرف
دلا˘خ /ضضير˘م˘لا ر˘ي˘ضسأ’او ,م˘هدا˘ضسجأا ي˘ف

نوثÓثلا ن˘با يوÓ˘ي˘ضسلا ى˘ضسو˘م ل˘ي˘ل˘خ
يبط˘لا لا˘م˘هإ’ا ا˘يا˘ح˘ضض د˘حأا و˘ه ًا˘ع˘ي˘بر
نوجضسلا ةرادإا اهضسرام˘ت ي˘ت˘لا د˘م˘ع˘ت˘م˘لا
ضضرملا ةقرطم نيب ضشيعي يذلاو هقحب
ل˘ها˘ج˘ت ناد˘ن˘˘ضسو ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح دد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا
ي˘ف ًا˘ي˘لا˘ح ع˘با˘ق˘لاو ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل لÓ˘ت˘ح’ا
ةمئا˘ق ى˘لإا م˘ضضنا يذ˘لاو (ة˘ح˘ف˘ن ن˘ج˘ضس)

بهايغ يف ىضضرملا ءامضسأا نم ةليوط
ه˘ما˘ع ى˘ه˘نأا د˘قو ،ا˘هر˘ي˘جا˘يدو نو˘ج˘˘ضسلا
ه˘ما˘ع ل˘خدو نا˘ب˘ضضق˘لا ف˘ل˘˘خ ع˘˘ضسا˘˘ت˘˘لا
لÓتح’ا نوجضس يف يلاوتلا ىلع رضشاعلا
نورضشع ًامكح يضضقي وهف يليئارضسإ’ا

.ًاماع ةعضست نآ’ا ىتح اهنم ىضضمأاو ًاماع
د˘لا˘خ ر˘ي˘˘ضسأ’ا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘ب تفر˘˘ضشت
ةيلاع ةوافحب تلبقتضسا دقو يوÓيضسلا

ة˘ل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه دار˘˘فأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م بي˘˘حر˘˘تو
هؤواقضشا عم ثيدحلا راد ثيح ةلضضانملا

ةايح نع دمحاو دمحمو رمات نم Óًك
تدعُضسو هلاقتعا دعبو لبق دلاخ ريضسأ’ا

.مهيلع فرعتلاو مهب يئاقلب تفرضشتو
ىضسوم ليلخ دلاخ ‐: ضضيرملا ريضسأ’ا ‐
يوÓيضسلا
وينوي نم نيرضشعلاو ضسداضسلا ‐:ديلاوم ‐
0991 ماع
ريرب ‐: ةيلضصأ’ا ةدلبلا ‐

ةقطنم ايلابج ميخم ‐: ةماقإ’ا ناكم ‐
ةزغ عاطق لامضش ‐يملعلا
بزعأا ‐:ةيعامتج’ا ةلاحلا ‐
بأ’ا نم ريضسأ’ا ةلئاع نوكتت ‐:ةلئاعلا ‐
امب ةعبضس تاوخأ’او ةوخإ’ا نم هل مأ’او
‐حاجن ‐ر˘ما˘ت /م˘هو د˘لا˘خ ر˘ي˘ضسأ’ا م˘ه˘ي˘ف
ةقيقضش لي˘ت˘غاو د˘م˘حا ‐حا˘م˘ضس ‐د˘م˘ح˘م
ةيبرح ةرئاط فضصقب ظفاحلا دبع ربكأ’ا
م9102‐9‐02 خيراتب
ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ل˘ق˘ت ‐: ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ‐
ن˘˘ي˘˘ضسح و˘˘بأا ة˘˘ضسرد˘˘م ي˘˘ف ي˘˘˘ضسا˘˘˘ضسأ’ا

ةضسردم ةماعلا ةيوناثلاو «أا» ةيدادعإ’او
ىلع ل˘ضصحو ير˘ي˘ق˘ضشلا د˘م˘حا د˘ي˘ه˘ضشلا
لمكاو نجضسلا يف ةماعلا ةيوناثلا ةداهضش
ى˘ل˘ع ل˘ضصح ى˘ت˘ح ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ه˘ت˘˘ضسارد
خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ضسو˘يرو˘لا˘˘كب˘˘لا ‐ ةدا˘˘ه˘˘ضش
ليهأات مولبدو نيرهضش لبق ريتضسجاملاو
.هرضسأا لخاد هللا باتك ظفحو ةاعدلا
م1102‐11‐3 ‐:لاقتع’ا خيرات ‐
ةحفن نجضس ‐:لاقتع’ا ناكم ‐
ةينمأا مهتب هتنادإا ‐:هيلإا هجوملا ةمهتلا ‐
ى˘ل˘ع ة˘ي˘خورا˘ضص ف˘ئاذ˘ق قÓ˘طإا ا˘ه˘˘ن˘˘م
هذيفنتو,1102 ماعلا يف لÓتح’ا تادلب

ةكرح ىلإا ءامتن’او ةيداهضشتضسا ةيلمع
لخاد ةداح ةلآاب يطرضش نعطو ,ضسامح

ق˘فاو˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘˘ي ة˘˘ح˘˘ف˘˘ن ن˘˘ج˘˘ضس
ةرادإ’ا تازازفتضسا ىلع ادر،1/2/7102
جاحلا هدلاو داضشا دقو ىرضسأÓل ةرمتضسملا

اهذيفنتب ماق يتلا نعطلا ةيلمعب ليلخ
ميظع فرضش ن˘ع˘ط˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘هر˘ب˘ت˘عاو
اهنأا اربت˘ع˘م ،ة˘ل˘ئا˘ع˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ل˘ج˘ضسي

لÓت˘ح’ا ل˘ت˘ق˘ل رأا˘ث˘لا قا˘ي˘ضس ي˘ف تءا˘ج
،9002 ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس ي˘˘ف د˘˘لا˘˘خ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضش
.ايلابج قرضش ةيعفدم ةفيذقب هفادهتضساب
نيماع + اماع81 ‐:مكحلا ‐
يوÓيضسلا دلاخ ‐: ريضسأ’ا لاقتعا ‐
هلمع ءانثأا ةيليئارضسإا ةضصاخ ةوق هتلقتعا
يف هل قيدضص عم ةيعارز ضضرأا يف ارجف
يضساق قيقحتل عضضخو ايه’ تيب ةنيدم
دعبو ا˘ما˘ع81 ن˘ح˘ضسلا˘ب ة˘ي˘ل˘ع م˘كحو
ةحفن نج˘ضس ي˘ف ي˘طر˘ضش ن˘ع˘ط ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىرجو اماع02 ةمكح حبضصل نيماع مكح
.نتينضس ةدمل ة˘يدار˘ف˘نا ة˘ناز˘نز ي˘ف ه˘لز˘ع
لÓتح’ا نعمي ‐:م˘لا˘ظو ي˘ف˘ضسع˘ت ءار˘جإا
قحب ه˘مار˘جإا ة˘ل˘ضصاو˘م ي˘ف ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا
ةيؤور نم ةعنم يوÓيضسلا دلاخ ريضسأ’ا
كلذ نا˘ك ي˘ن˘مأ’ا ع˘ن˘م˘لا» ة˘ج˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘ها
يتلا نضسلاب ة˘ن˘عا˘ط˘لا ه˘تد˘لاو ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘ب

ةعونمم ماوعأا ضسمخ اهلو هروزت تناك
يطرضشلا نعط ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ه˘ترا˘يز ن˘م

‐:ريضسأÓل ةيحضصلا ةلاحلا ‐ .ينويهضصلا
نم دلاخ ريضسأ’ا يناعي .يوÓيضسلا دلاخ
ةجيتن يردضصلا ضصفقلا ماظع يف روضسك
لبق نم هل ضضرعت يذلا حربملا برضضلا
ن˘ع˘ط ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت تقو ن˘ي˘نا˘ج˘˘ضسلا
ةحفن نج˘ضس ي˘ف ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا ي˘طر˘ضشلا

ببضسب ضسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ق˘ي˘ضض ن˘م ي˘نا˘ع˘يو
بلطب مدقتو ةيفنأ’ا بويجلا يف لكاضشم
ةيلمع ءارجإا لجأا نم نجضسلا ةرادإا ىلإا

نو˘˘ج˘˘ضسلا ةرادإا ه˘˘تد˘˘عو د˘˘قو ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
ضسم˘خ ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ل˘طا˘م˘ت تلازا˘˘مو
ةلتقلا ء’ؤوه عم يدانت نمل ةايح ’و ماوعأا

ةعضضوو انوراك ضسوريافب ارخؤوم بيضصأاو
روطضس ىلع نم .رقتضسم ايلاح يحضصلا

تاضسضسؤوملا ةفاك ىلإا يئادن هجوأا يلاقم
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ضصا˘خو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘ضصلاو ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا

لجاعلا لخدتلاب دودح Óب ءابطأا ةمظنمو
د˘لا˘˘خ ضضير˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضسأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح ذا˘˘ق˘˘نإ’
جÓعلا ميدقت˘ل ه˘ن˘ع جار˘فإÓ˘ل يوÓ˘ي˘ضسلا
لك ةيرحلا ‐نوجضسلا جراخ هل مزÓلا
ا˘ن˘تار˘ي˘ضسأاو ل˘ضساو˘ب˘لا ا˘نار˘˘ضسأ’ ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ىضضرملل ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘ضشلاو ‐تاد˘جا˘م˘لا
لك ةيرحلا ‐ ةفلتخم ضضارمأاب نيباضصملا
.تادجاملا انتاريضسأاو انارضسأ’ ةيرحلا
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يعماجلا لاضصت’او مÓعإ’ا يف صصتخملاو ثحابلا

:«مÓضسلا»ـل ةجلثوب نامحرلا دبع ةديلبلاب
جاتحي يمقرلأ داصصتقلأ ريوطت يف ةنمقرلأ ميمعت
ةثيدحلأ تلاصصتلأو ايجولونكتلأ يف نيوكتلأ ىلإأ
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت فر˘˘˘ع˘˘˘ت
لا˘ضصت’او تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ارو˘˘ط˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةبيهر ةف˘ضصب ا˘عرا˘ضست˘م
يتلا تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع ي˘ف
م˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ر˘ي˘˘ي˘˘ضست ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا
اهلباقمب نكل ،ا˘ه˘نوؤو˘ضش
نم ري˘ث˘كلا فوز˘ع د˘ج˘ن
اهنع داعتب’ا نينطاوملا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا Ó˘ث˘م
،دعب نع ءارضشلاو عيبلا
تا˘قا˘ط˘ب˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا˘˘ب
ة˘يد˘ير˘ب˘˘لا وأا ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا
ةضصضصخملا ة˘ي˘نا˘م˘ت˘ئ’ا
يف ضصقن ببضسب كلذل
ةيمنت˘لا ن˘عو.نيوكتلا
ةيعامتج’اوةيداضصتق’ا
دبع«ىري ،رئازجلا يف
ذاتضسأا «ةجلثوب نامحرلا
ي˘˘˘ف ضصت˘˘˘خ˘˘˘مو ثحا˘˘˘˘ب
لا˘˘˘˘˘˘˘ضصت’او مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا
ر˘يو˘ط˘ت نأا ،ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
يذلا ،يمقرلا داضصتق’ا

ي˘˘ف دÓ˘˘ب˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ضضو
تا˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ب ’إا نو˘˘˘كي’
تاعاطقلا لك يف عضساو
ةمئاد ةف˘ضصبو ة˘عر˘ضسبو
مÓعإ’ا ايجو˘لو˘ن˘كت ي˘ف
ه˘نأا ا˘هو˘˘ن˘˘م ،لا˘˘ضصت’او
ن˘˘ع م˘˘ل˘˘˘كت˘˘˘ن ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
نأا بج˘ي Ó˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ةيمأ’ا وحم هنم دضصقي
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ناد˘ي˘م ي˘ف
لا˘˘˘˘˘˘˘ضصت’او مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا
ةكبضش رضصع عم انمازت
ام ردقب ضسماخلا ليجلا
يف نيوكتلا نع ملكتن
˘مÓ˘˘عإ’ا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
قفوCITN ةث˘يد˘ح˘لا
ةل˘ما˘كت˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسإا

ةر˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضصبو
رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘يا˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘ل
،لاجملا اذه يف عيرضسلا

نأا بج˘˘ي ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضضم
د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م اذ˘˘˘ه نو˘˘˘كي
ن˘م ة˘ي˘م˘˘ضسر ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
نواعتلابو تا˘ضسضسؤو˘م˘لا

يف ةدئارلا تاكرضشلا عم
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت لا˘˘˘ج˘˘˘م
لا˘˘˘˘˘˘˘ضصت’او مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا
ةضصضصختملاو ةث˘يد˘ح˘لا
ةيتحتلا ةينبلا ريفوت يف
اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘˘ل
نوكي نأا بجي ىعضسملا
طر˘˘˘˘ضشك ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
وأا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ة˘ضسرا˘م˘م˘ل
وه ام˘ك ،ا˘ه˘ي˘ف تي˘ب˘ث˘ت˘لا

ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م
لÓ˘خ ن˘م ،تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ضسأ’ا ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘كت
ىلع ددجلا ني˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

˘مار˘بإا˘ب وأا لدو˘م ة˘ضصن˘م
ع˘م ة˘كار˘ضش تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا

ي˘ف ىر˘ب˘˘ك تا˘˘ضسضسؤو˘˘م
ا˘˘م ل˘˘ث˘˘م لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
يراوه ةعماج هب تماق
˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب
حاج˘نإ’ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
نم وأا ،دعب نع ميلعتلا

ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
ماق ام لث˘م ة˘ضسفا˘ن˘م˘لاو
ي˘م˘لا˘ع˘لا قÓ˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘ب
لÓخ نم يواوه ةكرضش
يتلاو ،رئازج˘لا˘ب ا˘ه˘عر˘ف
ة˘ق˘با˘ضسم˘لا ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘ك
رضشع اهيف تكراضش يتلا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘˘م قر˘˘˘˘ف
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘˘م
ا˘ه˘ي˘ف ل˘˘ت˘˘حاو ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
بتارم نايرئازج ناقيرف
ة˘ق˘با˘ضسم˘لا ي˘ف ة˘فر˘˘ضشم
نع لضصاوتلا ةينقت ربع
يذلا ءي˘ضشلا و˘هو ،د˘ع˘ب
ة˘ضسفا˘ن˘م˘˘لا حور ثع˘˘ب˘˘ي
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا

ام رارغ ىلع يملاعلاو
ةيقيرفا لود يف هب موقت
ا˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك ل˘˘˘ث˘˘˘م ىر˘˘˘خأا

ايقيرفإا بونجو ايبويثاو
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘˘غو
ج˘˘˘مار˘˘˘˘ب ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لاو بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا
لافطأ’ا ىت˘حو ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ن˘˘˘˘كت ي˘˘˘˘ف
تامولعملا

.ت’اضصت’او
نأا ،ثدحتملا تاذ ركذو
ي˘ف ر˘م˘ث˘˘ت˘˘ضست ة˘˘كر˘˘ضشلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
تامولعملا ايجولو˘ن˘كت˘ل
رئازجلا يف ت’اضصت’او
تايقافتا ةماقإا لÓخ نم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘م ة˘كار˘ضش
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م
ر˘˘ضشع ي˘˘لاو˘˘ح ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘لا˘ح تا˘ضسضسؤو˘م
ي˘ت˘لا يواو˘ه ة˘ي˘م˘يدا˘˘كا
فيظوتلا ضضر˘ع˘م م˘ي˘ق˘ت
،ا˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ضس ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو
يف نيوكتلا نأا ديكأ’او
تامولعملا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
ر˘ضصت˘ق˘ي’ ت’ا˘˘ضصت’او
ميلعتلا حاجنإا ىلع طقف
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع
لامعتضس’ا ي˘ف ن˘كم˘ت˘لا
ةيكذلا ةزه˘جأÓ˘ل ل˘ث˘مأ’ا

لا˘˘˘ضصت’ا تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ن˘كلو ،ا˘ه˘ب ل˘ضصاو˘ت˘˘لاو
راكتب’ا ثعب يف اضضيأا

عاطق ريو˘ط˘تو عاد˘بإ’او
ة˘ئ˘ضشا˘ن˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
اهل ةلود˘لا ي˘ط˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ضصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
م˘ي˘م˘ع˘ت ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘ضس’ا
ةيتحتلا ةينبلاو ةن˘م˘قر˘لا
ءا˘˘ضشنإا ل˘˘ث˘˘˘م ،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ةضصاخ تامولعم ةكبضش
اهتيامحو تا˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب
ل˘˘˘ي˘˘˘ضصو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا

وأا اهيمدختضسم اهيفظوم
دقع نأاب كضش’و اهنئابز
ع˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘تو ة˘˘˘كار˘˘˘ضش
اذه ي˘ف ىر˘ب˘ك تا˘كر˘ضش
ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ضست˘ضس لا˘ج˘م˘لا
ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘ف دÓ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
روطتت يتلا ايجولونكتلا
.ةعيرضس دج ةقيرطب

داعضس.ق

:«مÓضسلا» ـل «يظيفح ماضستبا» ةدعاضصلا ةيمÓعإ’ا

«ةيمÓعإلأ ةيؤورلأ تتصش يعامتجلأ لصصأوتلأ لئاصسو»
 فرتحملأ يفحصصلأ تأردق زأربإل ةصصنم ةينورتكللأ عقأوملأ ^

ةملوعلا بكر فلخ صضكريو تابلقت عراضصي رئازجلا يف مÓعإ’ا نأا ،يظيفح ماضستبإا ةدعاضصلا ةيمÓعإ’ا دكؤوت
تائيهلا لج تلوحتف ةيمÓعإ’ا ةيؤورلا تتضش يعامتج’ا لضصاوتلا طئاضسوب ىمضسي امو ،اهب قاحللا نودب نكل

ت’ؤواضستلا نم ريثكلا نع بيجيو ريثكلاب دعي زرابو حومط ملقل ةفداه ةيؤور يه ،تاضصنملا كلت ىلإا ةيمÓعإ’ا
.«مÓضسلا» ةديرج اهعم هترجأا يذلا يلاتلا راوحلا يف

ماضست˘با فر˘ع˘ت ف˘ي˘ك ة˘ياد˘ب̂ 
ميركلا ئراقلل اهضسفن يظيفح
ة˘˘˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘˘ب تنا˘˘˘˘˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘كو
لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف كت˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘نإا
تا˘ط˘ح˘م˘لا ي˘ها˘مو ة˘فا˘ح˘˘ضصلا

؟اهيف تلمع يتلا ربانملاو
ضسرد˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘لا˘˘ط ما˘˘ضست˘˘بإا

يرضصب يعمضس ضصضصخت رتضسام
يديضس د’وأا ةنبا ،ةليضسملا ةعماجب
ة˘ي’و ا˘ع˘ب˘ط «ة˘قرارز˘لا» م˘ي˘هار˘با
ربع يل ةبرجت لوأا تناك ،ةليضسملا
«بوت ريازد» ينورتكلإ’ا عقوملا

يناق رمعم ملعملاو ذاتضسأ’ا ةقفر
كلذك ،ةروقم نيدلاءÓع ليمزلاو
امئاد ناك يذلا عتاموب رداقلادبع
يف تعقو اذإا يندضشريو ينحضصني
مل تنك انأاو اضصوضصخ ام ةلكضشم
.لاجملا  يف دعب ضصضصختأا
اذهل جو˘لو˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘ك  ي˘نود˘عا˘ضس
نم ةماتلا ةقثلا ينوحنمو ملاعلا

تاراوحلا نم ديدعلا لمع لÓخ
ةيبرعو ةيرئاز˘ج تا˘ي˘ضصخ˘ضش ع˘م
يرا˘ضسم ي˘ف ة˘م˘ه˘م ة˘ياد˘ب تنا˘˘ك
ريبكلا لضضفلا مهل ناكو ينهملا
نم ديدعلا ىلإا تلقتنا مث ،كلذ يف
ىر˘خأ’ا ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» ،«زو˘˘ي˘˘ن ا˘˘كود˘˘˘ك»
حا˘˘˘ب˘˘˘ضصلا مار˘˘˘هأا» ،«را˘˘˘ب˘˘˘˘خأÓ˘˘˘˘ل
اضضيأا روهضشل تلغتضشا ،«ةيرضصملا

ة˘ي˘مو˘ي˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا بت˘كم ةر˘˘يد˘˘م
˘مو˘ي˘لا ،ةر˘ح˘لا ر˘ضصم ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج»
،«ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا را˘˘ه˘˘ن˘˘لا» ،ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
ايدحت دعي يذلا «رخآ’ا توضصلا»
يف يدوجو هيف تبثأا رخأا عون نم
.تاراوحلاو يلحملا يمضسق
يف اضضيأا ىرخأا ةبرجت يل تناك
،«ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا» ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي
عقوملا ،«يبراغ˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا»
ن˘˘ع ءي˘˘ضش ل˘˘ك» ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
ه˘ي˘ل˘ع ه˘فر˘ضشي يذ˘لا «ة˘ل˘˘ي˘˘ضسم˘˘لا
يذ˘لا ي˘نا˘م˘حد د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا

نم لقضصو نيوكتل ادهاج لمع
اهزاربإاو ةيمÓ˘عإا بهاو˘م كل˘ت˘م˘ي
ةدعل  هريطأات لÓخ نم... نلعلل
ي˘ف تم˘ها˘˘ضس ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت تارود
يف مهتدعاضسمو ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘يو˘كت
مهنيوكت لÓخ نم مÓعإ’ا لاجم
ن˘م را˘ب˘ك ن˘ي˘ي˘˘مÓ˘˘عإا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
ءاوضس ةيمÓعإ’ا ربان˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تقحتلا اهدعب ،ةيبرع وأا ةيرئازج
يتلا «يبراغملا طيضسولا» ةيمويب
ى˘ع˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م تح˘˘ت˘˘ف
..ةيمÓعإ’ا ةحاضسلا يف عقومتلل

نأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘م يأا ىلإا̂ 
˘مد˘˘خ˘˘ي ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
نيرت لهو هنو˘ك˘يو ي˘ف˘ح˘ضصلا
طيحم اهب ةليضسملا ةي’و نأا
؟.. فداه يمÓعإا
هربت˘عأا ي˘مÓ˘عإ’ا ط˘ي˘ح˘م˘لا م˘ع˘ن

يفحضصلا تاردق ززعت ةنضضاحك
رخزت ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا ة˘ي’وو ،ه˘نو˘كتو
فدا˘ه˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب

ن˘˘كل ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ر˘˘ئا˘˘ضسك
ط˘م˘ن˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي فÓ˘˘ت˘˘خ’ا
يتلا ةيمÓعإ’ا بخنلاو يمÓعإ’ا
.يمÓعإ’ا طيحملا نوضصت

ةدع ربع ةبرجت كل تناك̂ 
وأا رئازجلاب ةينورتكلإا عقاوم

نأا˘ب ن˘ير˘ت ل˘ه ،ن˘طو˘لا جرا˘خ
ل˘˘هو ا˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب مÓ˘˘˘عإ’ا

؟بولطملا تققح
يتقÓطنا ةيادب نأا كل تلقو قبضس
ةينورت˘كلإ’ا ع˘قاو˘م˘لا ر˘ب˘ع تنا˘ك
زاربإ’ ة˘ضصر˘ف ي˘ل ي˘ت˘ح˘ن˘م ي˘ت˘لا

ي˘ف ي˘طا˘ضشن لÓ˘خ ن˘م ي˘ت˘˘قا˘˘ط
عم تاراو˘ح˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا م˘ضسق˘لا
تناك ءاوضس نزو اهل تايضصخضش
ي˘ن˘ف˘لا ،ي˘مÓ˘عإ’ا لا˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.. اهريغو...

عقوم كلذ ىلع لاثم زربأا لعلو
لك)msT يرابخإ’ا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
دعي يذلا (ةليــضسملا نع ءيــضش
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
تحت را˘ب˘خأÓ˘ل ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘ي’و˘لا
ىل˘ع ر˘ه˘ضسي با˘ضش م˘قا˘ط فار˘ضشإا
وهو ةظحلب ةظ˘ح˘ل ثد˘ح˘لا ل˘ق˘ن
ةقفر طارخنإ’ا ضصرف انل حتفام
ل˘ع˘لو ،كاذ˘نأا ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ي˘˘ئÓ˘˘مز
ة˘˘حا˘˘ضسلا ءار˘˘ثإا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘˘ضسم
ديدعلا ةماقإا لÓخ نم ةيمÓعإ’ا

تارودلاو ةينطولا تايقتلملا نم
مهل نيذلا ةبلطلا ةدئافل ةينيوكتلا

اندعاضس ةفا˘ح˘ضصلا لا˘ج˘م˘ل لو˘ي˘م
لثم دوجو.. كلذ يف ةبلطلا نحن
 .ريبك لكضشب مهاضس عقاوملا هتاه

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب تم˘˘ق̂ 
ةزراب تايضصخضش عم تاراوحلا

نأا ن˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ت ل˘˘ه ةد˘˘يد˘˘عو
يدؤو˘ي لازا˘م ي˘ف˘ح˘ضصلا راو˘ح˘لا

تا˘˘ي˘˘ضصخ˘˘˘ضشلا زار˘˘˘بإا ي˘˘˘ف هرود
م˘˘خز˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف بهاو˘˘˘م˘˘˘لاو
راوحلا نوكي فيكو يمÓعإ’ا
؟هتاموقم يهامو احجان
ةدمعأا دحأا دعي يفحضصلا راوحلا
نع ةرابع وه ،يمÓعإ’ا لمعلا

ةعرضس ىلع دمتعي ركفو ةلاضسر
ت’ؤواضستلا ةهجاومو ثدحلا لقن
عراضشلا يف رودت يتلا راكفأ’او
يفحضصلا لمعلا نونف دحأا وهف..
ة˘لءا˘ضسم˘لاو ثح˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘ي
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا.. ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ءار˘جإا˘ب مو˘ق˘ي ن˘م ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصلا

ل˘ضشف˘ت د˘قو ح˘ج˘ن˘ت د˘˘ق تاراو˘˘ح
اذإا ’إا ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ي˘تأا˘ي ’ راو˘˘ح˘˘لا˘˘ف
وأا طور˘˘ضش ةد˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ف تر˘˘˘فو˘˘˘ت

دادعإ’ا قيرط نع ةمهم تاموقم
لمعلا ،ينهذلا ريضضحتلاو ديجلا
ةلئضسأ’ا ظفح مدع طغضض تحت
ضشيا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا كلذ ى˘˘˘˘لإا ف˘˘˘˘ضض..

ت’ؤوا˘ضست˘لا ل˘ك ع˘˘م جا˘˘مد˘˘نإ’او
ىلع اضضيأا.. ةضشاعملا هتيضضق اهنأاك
هراو˘ح نو˘كي ’أا راو˘ح˘لا˘ب م˘ئا˘ق˘لا
ةريبك ةحاضسم كر˘ت˘ي ’و ا˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت

نأا هرواحأا يذلا عيطتضسي ’ يك
اهحرطأاضس يتلا ةلئضسأ’ا نم برهي

نم وه حجانلا يفحضصلاو .هيلع
غواريو رواحيو نامأ’ا ربل لضصي
يف مكحتي فيك فرعيو هتلئضسأاب

دمتعي راوحلا نأا ةفاضضإا.. هراوح
نأ’ يلقعلا زيهجتلاو زيكرتلا ىلع
ا˘يا˘ضضق ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘خ˘ن د˘ق ة˘م˘ل˘كلا

’ يفحضصلاف... ةفل˘ت˘خ˘م ة˘ل˘ئ˘ضسأاو
وأا ةمهبملا ةيضضقلا مامأا تمضصي
ة˘نا˘مأ’ا نأ’ ،ة˘ضضما˘غ˘˘لا ة˘˘بو˘˘جأ’ا
ةمدخل ة˘ه˘جاو˘م˘لا ه˘ن˘م ي˘ضضت˘ق˘ت
يف ةضصرفلا تيوفتل ضسيلو هئراق
ثدحي م˘ل ا˘ئ˘ي˘ضش نأا˘كو ف˘قاو˘م˘لا
ي˘ف˘˘ح˘˘ضصلا ن˘˘م راو˘˘ح˘˘لا ل˘˘ضشف..

داد˘عإ’او ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ي˘ف ه˘ل˘ضشفو
انه يلا˘ت˘لا˘بو ي˘ضسف˘ن˘لاو ي˘ن˘هذ˘لا
 ..هئراق مامأا نم طقضسي

ة˘ي˘مÓ˘عإا ي˘ظ˘ي˘ف˘ح ما˘˘ضست˘˘با̂ 
ني˘ل˘ضضف˘ت ا˘م˘ه˘يأا بدأ’ا˘ب ة˘م˘ل˘م
ر˘˘ع˘˘ضشلا مأا ،ة˘˘ياور˘˘˘لا ،ة˘˘˘ضصق˘˘˘لا

؟حرضسملاو
يل تناكو..هب اريث˘ك ة˘ع˘لو˘م م˘ع˘ن
ل˘˘م˘˘تـكت م˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ضصق ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت
يـلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضشنإا بب˘˘˘˘ضسب فــضسأÓ˘˘˘˘˘ل
ةـضساردلاو ة˘يــف˘ح˘ضصلا ة˘با˘ت˘كلا˘ب
ر˘˘طاوـخ˘˘لا ة˘˘باــــت˘˘˘ك تلـم˘˘˘هأا˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘ضصح˘˘˘ت ،ضصضصـــق˘˘˘لاو
تل˘نو تا˘م˘ير˘كت˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةر˘طا˘خ ن˘ضسحأ’ ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ضضع˘ب ر˘˘ضشنأا تن˘˘ك م4102 ةن˘ضس
فحضصلا نم ديدعلا ربع تاباتكلا

ملق ةلجم ،رخآ’ا توضصلا ةيمويك
ىد˘˘ضص ا˘˘ضضيأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘˘لا
لاجملا يف ةضصضصختملا ةيتيوكلا
..اهريغو  ..يبدأ’ا

هل بدأ’ا نونف نم نف لك ةحارضص
نع هزي˘م˘ت ةز˘ي˘مو ة˘ضصا˘خ ة˘نا˘كم
دجأا تاياورلا ذ˘ب˘حأا نو˘ن˘ف˘لا ي˘قا˘ب
يف ضصوغلاو ا˘ه˘تءار˘ق ي˘ف ة˘ع˘ت˘م
رثكت ةياورلاف ة˘قو˘ضشم˘لا ا˘ه˘ثاد˘حأا

قرط اهيف عونتتو اياضضقلا اهيف
اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت دادز˘˘تو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م
ريثكلا ضشقانت ةضصقلا امأا..ةفضسلفو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ضسنإ’ا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ةضصقلاف ةيقÓخأ’او ةيعامتج’او
،عيرضسو دحاو ثدح ىلع يوتحت
نآا يف اياضضق ةدع جلاعت ةياورلا امأا

لعلو ،تاياورلا لضضفأا اذل.. دحاو
ذبحأا نيذلا نييئاورلا زربأا نيب نم
ضضب˘ن˘ل ة˘ب˘ح˘مو م˘ه˘تا˘ياور ةءار˘˘ق
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضساو» ة˘˘ي˘˘قار˘˘لا م˘˘ه˘˘فور˘˘˘ح
موحرملا ريبكلا يئاورلا..«جرعأ’ا

نميأا«..» را˘طو ر˘˘ها˘˘ط» ي˘˘م˘˘ع
ار˘˘خؤو˘˘م تر˘˘ضص يذ˘˘لا «مو˘˘ت˘˘ع˘˘لا

رثكأ’ا هتاياور ةءارق ىلع ةنمدم
..«ينيدم˘ح ة˘لو˘خ«..ة˘ع˘ئار ن˘م
لمأا يلكو.. «يمنا˘غ˘ت˘ضسم مÓ˘حأا»
ي˘˘ت˘˘ياو˘˘ه ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.. ةلضضفملا

و˘ها˘˘مو ،تا˘˘حو˘˘م˘˘ط كل ل˘˘ه̂ 
ر˘˘ث˘˘كأا كد˘˘ضشي يذ˘˘لا لو˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

؟بدأ’ا مأا ةفاحضصلا لاجم
ىعضسي فدهو حومط هل انم لك
نودب ةايحل مع˘ط Ó˘ف..ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

يف امضسأا عنضصأ’ ىعضسأا.. حومط
ةيبدأ’ا املو ةــــيمÓعإ’ا ةحاضسلا

ىلإا بحأا نيلاجملا Óك... كلذك
ةفاحضصلا يف رثؤوي بدأ’اف... يبلق
فرعتلل لايخلا انحنميو اههجويو
،... ءيضش لك نم يناثلا رمأ’ا ىلع
يف يبدأا رمأا ليخت يه ةفاحضصلاف
ا˘هو˘ضسكي بدأ’او ،ي˘˘ع˘˘قاو ز˘˘ي˘˘ح
امهف.. ينف˘لاو ي˘لا˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ئادر˘ب
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل نÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كم
ةبهوم نع جاتن بدأ’اف..ضضعبلا

نيفقثملا مدخت ةفاحضصلاف ،ةقيقح
م˘˘ه˘˘تا˘˘عاد˘˘بإا زار˘˘بإا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بدأ’او
ميدقت˘ب ة˘فا˘ح˘ضصلا مد˘خ˘ي بدأ’او
ةدوج ددح˘يو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا داو˘م˘لا

ةدوج ميدقت عيطتضسن ذإا ،رضشنيام
ةيبدأ’ا داوملا لÓخ نم رضشنيام
ةقÓعلاف ،فحضصلا اه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
يهو ،مودخمو مداخ ةقÓع امهنيب

لزع عيطتضست Óف ،ةلخادتم ةقÓع
.ضسكعلاو ةفاحضصلا نع بدأ’ا

ة˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا˘˘˘˘˘ك̂ 
نيدجت ىدم يأا ىلإا ،ةليضسملا
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
مامتهإاب ىظحي لهو ةي’ولا

؟’ مأا ريبك
ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘ضص
عرا˘ضصي ي˘يأار بضسح ،ة˘ل˘ي˘˘ضسم˘˘لا
بكر ف˘ل˘خ ضضكر˘يو تا˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘ت
قا˘ح˘ل˘˘لا نود˘˘ب ن˘˘كل ة˘˘م˘˘لو˘˘ع˘˘لا
لضصاوتلا طئاضسوب ىمضسي امو..اهب
ة˘˘˘يؤور˘˘˘لا تت˘˘˘ضش ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
تائيهلا لج تلوحتف ةيمÓعإ’ا
تا˘ضصن˘م˘لا كل˘ت ى˘لإا ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
نم ليلقلا رزنلا ولو بكاوت اهلعل

..فداهلا مÓعإ’ا ملاع
م˘قا˘ط˘ل ر˘كضشلا ل˘يز˘ج ،ا˘˘ما˘˘ت˘˘خ
،ةرقوملا «مويلا مÓضسلا» ةديرج
دوعضسملا يل˘ي˘مز كر˘كضشأا ا˘م˘ك
.. ةب˘ي˘ط˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘لإ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع
حا˘ج˘˘ن˘˘لا ماود م˘˘كل ة˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م
يتلا مكتديرج راهدزاو دادضسلاو
ربانملا نيب ةناكم زوحت تأادب
.يتايحت ..نطولاب ةيمÓع’ا
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 ينورتكلإ’ا عفدلا ةزهجأا لامعتضسا لوح

رأردأاب ةيراجتلأ تÓحملأ ربع ةيصسيصسحت ةلمح قÓطإأ
لوح ةيضسيضسحت ةلمح تقلطأا
ع˘˘فد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسا
تÓ˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ع ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
نم ةردابم˘ب راردأا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

رئازجلا ديربو ةراجتلا حلاضصم
بضسح ،ة˘يو˘ع˘م˘ج تا˘ي˘لا˘ع˘˘فو
.نيمظنملا

يت˘لا ،ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘تو
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا زار˘˘بإا ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلاو ة˘˘˘يدا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’ا

ع˘فد˘لا ل˘ئا˘˘ضسو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضس’
تÓماع˘م˘لا ي˘ف ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
راطإا يف ،نئابزلا عم ةيراجتلا
ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ضسي˘ضسح˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةدافتضس’ا ةيمهأا لوح راجتلا

عفدلا ةزهجأا ءانتقا ةيناجم نم
يف لوخدلا لبق ينورتكلإ’ا

هذه ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘ماز˘لإا ة˘ل˘حر˘م
نيلماعتملا فرط نم ةمدخلا
ةنضسلا علطم عم نييداضصتق’ا
ضسي˘ئر ح˘ضضوأا ا˘م˘ك ،ة˘مدا˘ق˘˘لا

كلهت˘ضسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ح˘ل˘ضصم
،ةراجتلا ةيريدمب ضشغلا عمقو
.قداضص نب ليعامضسإا

ل˘ث˘˘م˘˘م را˘˘ضشأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
ديرب حلاضصمل ةيئ’ولا ةدحولا
عضضت ة˘ضسضسؤو˘م˘لا نأا ر˘ئاز˘ج˘لا

لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ةز˘˘ه˘˘جأ’ا هذ˘˘ه
ن˘ي˘يدا˘ضصت˘قإ’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا

ةياهن ىت˘ح ا˘نا˘ج˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قإ’
فلم ىلع ءانب ةيراجلا ةنضسلا
.نوينعملا همدقي
ى˘لإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘مر˘˘تو
بتاكمب ظاظ˘ت˘ك’ا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
رطخ نئابزلا بينجتو ديربلا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘ضصإ’ا
لوادت قيرط نع (91‐ديفوك)
ن˘ي˘كم˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا دو˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

˘ماد˘خ˘ت˘ضسا˘ب م˘ه˘˘تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسم
،ةي˘ب˘هذ˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا

.كرابم نونغم حرضش املثم

بر˘˘عأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘فو
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا بت˘˘˘كم ضسي˘˘˘ئر
دا˘ضشرإاو ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
راردأاب هطي˘ح˘مو كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا
ن˘˘˘ع ف˘˘˘ير˘˘˘˘ضش ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘حر˘˘˘˘ضس
،ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ل ه˘نا˘ضسح˘ت˘˘ضسا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ادا˘ع˘بأا ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا

حلاضصم نامضض انمثم ،ةددعتم
ع˘فد˘لا ةز˘ه˘جأا ر˘ي˘فو˘ت د˘ير˘ب˘˘لا
ةلحرملا يف اناجم ينورتكلإ’ا
ةياقولا دوهج ززعي امب ىلوأ’ا

.ةحئاجلا نم
ن˘ي˘مأ’ا بئا˘˘ن را˘˘ضشأا ،هرود˘˘بو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا
،راردأا˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ةكراضشملا نأا ،يدهملا يبهدلا
ىلإا ي˘مر˘ت ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
راجتلا نم ددع ربكأا ضسيضسحت
نييداضصتقإ’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا و
طارخنإ’ا ةيمهأاب ةي’ولا ربع
ةزهجأا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا م˘ي˘م˘ع˘ت ي˘ف
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ع˘˘˘فد˘˘˘لا
اناج˘م ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ا˘هر˘فو˘ي
يف ة˘غ˘لا˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأ’ ار˘ظ˘ن
لماعتلا راطخأا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف يد˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

.انوروك
وضضع زربأا هتاذ نأاضشلا يفو
كلهتضسملا نع عافدلا ةيعمج
دبع ريخلب نب ،ةئيبلا ةيامحو
ةيع˘م˘ج˘لا طا˘ضشن نأا ،با˘هو˘لا
ة˘˘ل˘˘ضسل˘˘˘ضس ن˘˘˘م˘˘˘ضض جرد˘˘˘ن˘˘˘ي
ةدئافل ةيضسيضسحتلا اه˘تاردا˘ب˘م
ي˘ت˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ضسوريف يضشفت لÓخ اهتفثك
ضسيضسحتلا لÓخ نم انوروك
ةل˘ي˘ف˘كلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا˘˘ب
تÓماعت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘ضس
با˘˘ح˘˘ضصأا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
.نئابزلاو تÓحملا

صس.نيÒضس

مهت’اغضشنا يف رظنلل لجاعلا لخدتلا ةلوؤوضسملا تاهجلا اودضشان
فراطلاب  طصشلأ ةيدلبب قيدصص نأدود يح ناكصس ابلطم تاقرطلأ ةكبصشو زاغلأ

ناكضس اهدبكتي ةديدع لكاضشم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب قد˘˘ي˘˘ضص نادود ي˘˘ح
4 يلاوحب دعبي يذلاو طضشلا

يتلاو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ن˘ع م˘ل˘ك
ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تضصغ˘˘نأا

قاطي ’ مي˘ح˘ج ى˘لإا ا˘ه˘ت˘لو˘حو
امم ،ءاتضشلا لضصف يف ةضصاخ
ةينعملا حلاضصملا لخدت بلطتي
ن˘طو˘ل˘ل ة˘مد˘خ ا˘ه˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
.نطاوملاو
ناكضسلا ت’اغضشنا مهأا نمو
د˘ح˘˘ل ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع تلازا˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
ة˘كب˘ضش با˘ي˘غ د˘ج˘ن ة˘˘عا˘˘ضسلا
دبكتي ثيح ،يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا

لوضصحلل ةريبك ةاناعم ء’ؤوه
،نا˘تو˘ب˘لا زا˘˘غ ةرورا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ءÓ˘غو ة˘فا˘ضسم˘لا د˘ع˘ب بب˘ضسب
د˘كؤو˘ي ثي˘ح ،ل˘ق˘ن˘لا ف˘ي˘لا˘كت
د˘˘يوز˘˘ت عور˘˘ضشم نأا نا˘˘كضسلا

ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘ت˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ح
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا تر˘˘ضصت˘˘قاو
ة˘ضصا˘˘خ˘˘لا ذ˘˘فاو˘˘ن˘˘لا بي˘˘كر˘˘ت
ةيلمع قÓطنا نود تادادعلاب
 مهلزانم ىلإا بيبانأ’ا ليضصوت
ى˘˘كت˘˘ضشي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تا˘كب˘ضش ءار˘ت˘ها ن˘م نا˘كضسلا
ثي˘ح ي˘ح˘لا ل˘خاد تا˘قر˘ط˘˘لا
ي˘ف ي˘ح˘لا نا˘كضس ضضع˘ب د˘كأا
نوناعي مهنأا مهب انعمج ءاقل

ة˘˘كب˘˘ضش ءار˘˘ت˘˘ها ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك
ةيلمع فرعت مل يتلا تاقرطلا
ام ناعرضس ثي˘ح ،د˘ع˘ب د˘ي˘ب˘ع˘ت
دعب هايملا نم كرب ىلإا لوحتت
يتلاو رطملا تارطق طقاضست
مهتلزعو مهتا˘نا˘ع˘م ن˘م د˘يز˘ت

اهي˘ل˘ع رور˘م˘لا بع˘ضصي ثي˘ح
وأا ني˘ل˘جار˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ءاو˘ضس
ا˘˘م˘˘م ،تارا˘˘ي˘˘ضسلا با˘˘ح˘˘˘ضصأا
ح˘لا˘ضصم˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسي
يف قيرطلا ةئي˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،تقو بر˘˘˘قأا
بابضشلاو يحلا لافطأا بلاطي
نم مهن˘كم˘ي يراو˘ج بع˘ل˘م˘ب
ل˘˘ق˘˘˘ضصو م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ط غار˘˘˘فإا

ءل˘مو ،ة˘ه˘ج ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م
ىرخأا ةهج نم مهغارف تاقوأا
تا˘˘فآ’ا ح˘˘ب˘˘ضش ن˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
. ةيعامتج’ا

نادود يح ناكضس دضشاني هيلعو
ة˘لوؤو˘ضسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا ق˘˘يد˘˘ضص
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ،م˘ه˘ت’ا˘غ˘˘ضشنا

ع˘فر د˘ضصق ،م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م م˘˘ج˘˘ح
دجت نأا يف نيلمآا ،مهنع نبغلا

ة˘˘ي˘˘غا˘˘ضص ا˘˘ناذآا م˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ي˘˘˘ضص
يرزملا عضضولا ن˘م م˘ه˘جر˘خ˘ت
.هيف نوضشيعي يذلا

 صسراف وب

قئارحلا نم تررضضت يتلا ةيباغلا تاءاضضفلل رابتع’ا ةداعإ’

 ةنتاب ةيلو تاباغب ةريجصش فلآأ01 سسرغ
تحت تءاج يتلا ،راجضشأ’ا صسرغل ةيعوطتلا ةينطولا ةلمحلا ىلع «دوهزم قيفوت» ،ةنتاب ةي’و يلاو  فرضشأا

عمتجملا تايلاعف بناج ىلإا ،ةي’ولاب يذيفنتلا زاهجلا اهيف كراضشو ،ةيروهمجلا صسيئرل ةيماضسلا ةياعرلا
ةريجضش ف’آا01 صسرغ لجأا نم اذهو ةنتاب ةي’وب تاباغلا ةظفاحم  اهترطضس يتلا صسرغلا ةيلمع تمتو ،يندملا

نطولا نم تاي’و01 تضسم يتلا ةريخأ’ا قئارحلا نم تررضضت يتلا ةنتاب ةي’و تاباغ ربع

اذ˘˘ه ي˘˘ف ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو د˘˘˘كأا
يه ةنتاب ةي’و نأا ضصوضصخلا
ةيباغلا ةورثلا يف اينطو ىلوأ’ا
راتكه فلأا723 ىلع اهئاوتحاب
ةيملاع راجضشأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئاو˘ت˘حاو
ربتعا نيأا ،يبلحلا ربونضصلا اهنم
ناوأ’ا نا˘ح ه˘˘نأا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا تاذ

ءاط˘عإ’ ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘ضسارد ءار˘جأ’
اهرابتعاب ةباغلل ىوضصق ةيمهأا
بي˘لاود كير˘ح˘ت˘ل د˘عا˘ضسم ا˘ه˘˘نأا
ةيلم˘ع نأاو ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘ضصت˘ق’ا
ناهر˘ب ا˘ه˘نأا مو˘ي˘لا ه˘تا˘ه ضسر˘غ˘لا
ةيلمع دعبو هنأا يجراخلا ملاعلل
نم تاي’و تضسم يتلا قرحلا
ن˘م يدا˘يأا ا˘ه˘ل تنا˘˘كو ن˘˘طو˘˘لا
ةلود˘لا نا˘ي˘ك ة˘عز˘عز˘ل جرا˘خ˘لا

يدا˘˘يأ’ا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي’
لب عقاولا رمأÓل ملضسيو ةفوتكم
نطولا ربع ةلئاه ماقرأا ضسرغ مت

ةور˘ث˘لا ه˘تا˘ه˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘˘عإ’
يدايأÓل دومضصلا تابثاو ةيباغلا
  .نطولاب رضشلا تدارأا يتلا

،تا˘با˘غ˘لا ظ˘فا˘ح˘م، ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
د˘ب˘ع نزاز˘لو˘ب» ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
ةلم˘ح˘لا ه˘تا˘ه ر˘ب˘ت˘عا » ن˘مو˘م˘لا
درلل ةبه ةباثمب اهنأا ،ةيعوطتلا

مهضسفنأا مهل تلوضس نيذللا ىلع
ى˘ل˘ع تا˘با˘غ˘لا قر˘ح˘˘ب او˘˘ما˘˘قو
فضشك ثيح ،ينطولا ىوتضسملا
01 نم  ديزأا ضسرغ متيضس هنأا
ن˘˘˘م بك ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ضش ف’آا
تو˘˘كتو ضسيد˘˘ضسي˘˘ف تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ة˘ي˘با˘غ˘لا تاءا˘ضضف˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘˘بو˘˘ن˘˘ضصلا را˘˘ج˘˘ضشأا˘˘ب
،تر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ا˘˘˘م˘˘˘ك .لور˘˘˘ضصلاو
لÓخ يندملا عمتجملا تايلاعف
ةلمحلا هتاه يف مهعم انروضضح
ةريخأ’ا هتاه نأا ضسرغلل ةينطولا

ضسكع˘ت ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ه
اهبعضش نأا ،رئازجلاب نيضصبرتملل
هنطو بح˘يو ي˘عاوو ر˘ضضح˘ت˘م
نم هريغك دوهضشم مويلا اذه نأاو
ر˘˘ضضح˘˘ت ضسكع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا
.نطولل هبحو بعضشلا

Úب ةكارضش ةيقافتا
ةيريدمو جاضسنول
ةفرغو ةحايضسلا

ةيديلقتلا تاعانضصلا
ةيئ’ولا ةلاكولا ،ارخؤوم ،تعقو
با˘˘ب˘˘˘ضشلا ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ضشتو م˘˘˘عد˘˘˘ل
ةكارضش ةيقافتا ،ةنتاب «جاضسنول»
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ا˘ه˘ت˘ع˘م˘ج ،ة˘ي˘ثÓ˘˘ث
تا˘عا˘ن˘ضصلا ة˘فر˘غو ة˘˘حا˘˘ي˘˘ضسلا
ةيؤورلا راطإا يف كلذو ةيديلقتلا

ىلإا فدهت يتلا ةيجيتارتضسإ’او
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو م˘˘عد
لاجم يف ة˘ط˘ضشا˘ن˘لا ةر˘غ˘ضصم˘لا
ةيديلقتلا تاعانضصلاو ة˘حا˘ي˘ضسلا
نيمث˘ت را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ة˘ي’و˘لا˘ب
ديدحت بناج ىلإا ،يلحملا ثرإ’ا
ح˘˘˘بر˘˘˘ل˘˘˘ل ةرد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ضشنأ’ا
يف اينطوو اي˘ل˘ح˘م يدا˘ضصت˘ق’ا
Óضضف ،اهريوطتو  لاجملا تاذ
ةطضشنأ’ا نم ديدعلا ميعدت نع
اهتدعاضسمو لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘ع
تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م نو˘˘˘كت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ىلع ماعلا عفنلاب دوعت ةرغضصم
ا˘ن˘ل د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .دا˘ضصت˘˘ق’ا

«جاضسنول» ةيئ’ولا ةلاكولا ريدم
هتاه نا ،«كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ي˘لز˘ع˘ل»
ةيؤورلا نمضض جردنت تايقافت’ا
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ةد˘يد˘ج˘لا
ىلإا ،ا˘ه˘ب ضضو˘ه˘ن˘لاو ةر˘ي˘غ˘ضصلا

يئيب ماظن روهظ عيجضشت بناج
ريوطتو ءاضشنإا ىلإا يضضفي يلحم
تاذ ةر˘غ˘˘ضصم˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
يف ةطضشانلا ة˘فا˘ضضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا

ي˘ف فر˘ح˘لاو ة˘حا˘ي˘˘ضسلا لا˘˘ج˘˘م
ه˘تا˘ه ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا
جماربلا عيونت لجا نم ةيقافت’ا
عيراضشملا يل˘ما˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ني˘م˘ث˘تو ة˘ي˘حا˘ي˘ضسلاو ة˘ي˘فر˘ح˘لا
.ةيلحملا تاجتنملا

ةيئاضضقلا ةعباتملا
جاوزلا تÓفح باحضصأ’

ةي’ولاب ناتخلاو
رار˘ق راد˘ضصإا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب م˘˘ت
تÓ˘ف˘ح ة˘ما˘قإا ع˘ن˘م˘˘ب ي˘˘ضضق˘˘ي
ىوتضسم ىل˘ع ،نا˘ت˘خ˘لاو جاوز˘لا

لزا˘ن˘م˘˘لاو تا˘˘ن˘˘كضسلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تا˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا
لÓخ نوتضسلاو ةدحاولا ةي’ولا
ع˘˘م ،ي˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ةعباتمل˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ضضير˘ع˘ت
.ةيئاضضقلا

ةي’ولا حلاضصمل نايب يف ءاجو
ر˘ي˘باد˘ت مار˘ت˘حإا مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘نأا
لÓ˘˘خإ’او ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو ة˘˘ح˘˘ضصلا
مغر ،يعامتجإ’ا دعابتلا دعاوقب
نأا˘ضشب ةرر˘كت˘م˘لا تار˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لا

تاعمجتلاو طÓ˘ت˘خ’ا ةرو˘ط˘خ
كا˘ن˘ه نأا ’إا ،ىود˘ع˘لا ل˘ق˘˘ن ي˘˘ف
لبق نم راتهتضس’ا نم ت’اح
اوقرخ نيذلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘ب
ضسارعأ’ا ةماقإاب ةيحضصلا دويقلا

م˘ه˘لزا˘ن˘م ل˘خاد ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’او
لكضشب م˘ها˘ضسي لاز’و م˘ها˘ضسا˘م
هيلعو ،عضضولا مقافت يف ريبك
قيفوت ةي’ولا يلاو ردضصأا دقف
اعنم عنمب يضضقي ارارق ،دوهزم
تايدلب ميلقإا ىوتضسم ىلع اتاب
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خو ،ة˘˘ي’و˘˘لا
تÓفح ةماقإا يلزن˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا
ىوتضسم ى˘ل˘ع نا˘ت˘خ˘لاو جاوز˘لا

لزا˘ن˘م˘˘لاو تا˘˘ن˘˘كضسلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نم لماع لكضشت يتلا ،ةضصاخلا

ضسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘˘ضشت˘˘نا ل˘˘ماو˘˘ع
ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت م˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ا˘˘ق˘˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لا
ةفضصبو ،يميلقإ’ا اهضصاضصتخ’
نكضسلا بحاضص ميدقتب ،ةيروف
لفح هيف ماقي يذلا لزنملا وأا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘˘ل نا˘˘ت˘˘خ˘˘لا وأا جاوز˘˘لا
ةيئاضضقلا تاهجلا مامأا ةيئاضضقلا
تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ق˘˘فو ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.انوناق ةررقملا ةيئازجلا

ذنم ردضصا دق ،ةنتاب يلاو ناكو
تارار˘˘ق˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ،ما˘˘˘يأا
ةي’ولاب ءابولا يضشفت ةحفاكمل
يف اقلق˘م ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘ضشت ي˘ت˘لا
ةداعإا نمضضتتو ،تاباضصإ’ا دادعأا
ام يعامجلا لقنلا طاضشن قيلعت
قاوضسأا قلغ عم ،تاي’ولا نيب
ربع ةدجاوتم˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ع˘ي˘ب
قيلعت ةداعإا اذكو ،ةي’ولا ميلقإا
ير˘˘˘ضضح˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘ضشن
ضصاخلاو يمومعلا ،ضصاخضشأÓل

عم ةيعوبضسأ’ا لطعلا مايأا لÓخ
ام يعامجلا لقنلا طاضشن قيلعت
،رخآا را˘ع˘ضشإا ى˘لإا تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب
ع˘ي˘ب قاو˘ضسأا ق˘˘ل˘˘غ ن˘˘ع Ó˘˘˘ضضف
ميلقإا ربع ةدجاوتملا تا˘ب˘كر˘م˘لا
ماتلا رظحلا بناج ىلإا ،ةي’ولا
اميضس ’ ةيلئاعلا تاعمجتلا لكل
،ناتخلا ،ضسارعأ’ا ،حارفأ’ا ةماقإا
ى˘ل˘ع ءاز˘ع˘لا م˘ي˘ضسار˘مو م˘ئ’و˘لا

ن˘كا˘ضسم˘لاو ن˘كا˘مأ’ا ىو˘˘ت˘˘ضسم
عم،ةي’ولا مي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ة˘ضصا˘خ˘لا

تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا بكاو˘˘˘˘م ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
هذه ءايحإا يف ةيرانلا تاجاردلاو
ن˘م د˘ح˘لا د˘ضصق تا˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تن˘م˘ضضت ا˘م˘ك .ءا˘بو˘˘لا ي˘˘ضشف˘˘ت
ءاقبإ’ا اضضيأا ة˘ق˘با˘ضسلا تارار˘ق˘لا

تامامكلا عضضو ة˘يرا˘ب˘جإا ى˘ل˘ع
،ةيمومعلا نكامأ’او ،قرطلا يف
ي˘˘ف اذ˘˘كو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأاو
ةقلغملا وأا ةحوتفملا تاءاضضفلا
ىلع ،روهمج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضست ي˘ت˘لا

تارادإ’او تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا رار˘˘غ
،ةيمومعلا قفارملاو ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا

،تامد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت تا˘ضسضسؤو˘مو
لك مازلإا عم ،ةيراجتلا نكامأ’او
ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضست ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘مو ةرادإا
ضسرامي ضصخضش لكو ،روهمجلا
تامدخ مدقي وأا ايراجت اطاضشن
ءادتراب لاكضشأ’ا نم لكضش يأاب
.همارتحا ضضرفو يقاولا عانقلا

صسرغل ةلمح قÓطنا
 ةرجضش ف’آا01 نم ديزأا
،دوهزم قي˘فو˘ت ة˘ن˘تا˘ب ي˘لاو د˘كأا

ءاطعإا ىلع هفارضشإا ضشماه ىلع
ريجضشت ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نا ةرا˘ضشإا

ف’أا01 ضسرغ فدهتضست  ةعضساو
فا˘ن˘ضصأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ةر˘˘ج˘˘ضش
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ي˘˘ف ،عاو˘˘نأ’او
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي’و˘لا ا˘هد˘ه˘ضشت
ىلع ظافحلاو ةئيب˘لا˘ب ءا˘ن˘ت˘ع’ا
اردضصم هرابتعاب يباغلا ءاعولا
.امهم ايئيبو ايداضصتقا

فارضشإ’اب ماق يذلا يلاولا ددضشو
ي˘ت˘لا ر˘ي˘ج˘ضشت˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ه˘ضش ة˘يا˘ه˘ن ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘ت
،ةينمأ’ا حلاضصملا ةقفر ،ربمفون
كردلا ،يبعضشلا ينطولا ضشيجلا
،يلخادلا نمأ’ا بتكم ،ينطولا
ةرادإا ،كرامجلا ،ةيندملا ةيامحلا
،ةيمÓضسإ’ا ة˘فا˘ضشكلا ،نو˘ج˘ضسلا
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ي˘ئ’و˘لا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا

فلت˘خ˘م˘ب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
فليوب ةباغ ىوتضسم ىلع هفايطأا
ةرورضض ىل˘ع،ضسيد˘ضسف ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا تارد˘ت˘ق˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
كلاضسملاب ءانتع’او ديج لكضشب
تاحا˘ضسم˘لا ضضيو˘ع˘تو ة˘ي˘با˘غ˘لا
جاهتنإا عم ،قئارحلا اهتضسم يتلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب يو˘˘˘عو˘˘˘ت بو˘˘˘ل˘˘˘ضسأا
اهتفضصب انتاباغ ىلع ةظفاحملا
ىو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘حا˘ضسم ر˘ب˘˘كأا
نكا˘مأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت Ó˘ضضف ،ي˘ن˘طو˘لا
عم تاضضايرلل كلاضسمو ةيفرتلل
طور˘˘˘ضشل ل˘˘˘ما˘˘˘كلا مار˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
يف اعد امك ،اهي˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
دو˘ه˘˘ج˘˘لا م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘ضسلا
نينطاوملا ة˘ي˘عو˘تو ضسي˘ضسح˘ت˘ل
ةظفاحم˘لاو ما˘م˘ت˘ه’ا ةرور˘ضضب

يف ءارضضخلا تا˘حا˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع
هتمها˘ضسمو ،ي˘ن˘كضسلا ه˘ط˘ي˘ح˘م
ءاضسرإاو هتئيب ىلع ظافحلا يف
لمعلا عم ،ةمادتضسم ةيئيب ةفاقث

ل˘˘˘كو با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا م˘˘˘عد ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
رامتثضسإ’ا راطإا ي˘ف ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا
يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘با˘˘غ˘˘لاو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا

ءاضضفلا اذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت˘ب ضصا˘خ˘لاو
لعفلا ةيقرت ىلع دعاضسيام قفو
دا˘ضصت˘قإا ق˘ل˘خ ي˘ف ة˘م˘ها˘ضسم˘لاو
ىلع ةظفاحم˘لا طور˘ضش مر˘ت˘ح˘ي
نأا ،ركذلاب ريدج .ةيباغلا ةورثلا
اولعافت ،نينطاوم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ى˘ل˘ع اود˘كأاو،ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ع˘˘م
ةيلمع يف ةكراضشملل مهدادعتضسا
يف ةيمهأا نم اهل امل ،ريجضشتلا
طا˘˘ضسوأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
.يجولويبلا عونتلاو ةيعيبطلا

م.ءامضسأا .نامثع راعرع. ينامحد دمحم
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أًديدج اًبردم ودراب نلآأ
يراغلبلأ ايفوصص اكصسصشتل
ا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ضص ا˘˘˘كضسضشت يدا˘˘˘ن ن˘˘˘sي˘˘˘˘ع
دتيانوي لضساكوين بردم ،يراغلبلا

ن’آا ،قباضسلا دتيانوي ماه تضسوو
.قيرفلل اًينف اًريدم ودراب
ه˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو ن˘˘م ودرا˘˘ب لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضساو
جا˘˘ه ند ودأ’ برد˘˘م˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘˘ضسلا
ءا˘غ˘لإا د˘ع˘ب ل˘ير˘فأا ي˘ف يد˘ن˘لو˘˘ه˘˘لا

ةحئاج ببضسب0202‐9102 مضسوم
نايب يف يدانلا لاقو .91‐ديفوك
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ ح˘˘˘ب˘˘˘ضصي˘˘˘ضس»
ن˘م اًءز˘ج ودرا˘ب ن’آا ة˘يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ىلوتيضس .ةريبكلا ءارمحلا انترضسأا

دعاضسيضسو ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بضصن˘م
.«هلمكأاب يدانلا  ريوطت يف
ايراغلب يف دان حجنأا وه اكضسضشتو
نكل ،ةرم13 يرودلا بقل زرحأاو
.8002 يف ققحت اهرخآا

 ينغتصسي ديردم لاير
نأديز ركوج نع

دحأا نع ءانغتضس’ا ،ديردم لاير ررق
ة˘ل˘ي˘كضشت ي˘ف ن˘يز˘ي˘م˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
.ناديز نيدلا نيز يضسنرفلا بردملا

«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘˘ي˘˘ضشلا» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ةرادإا نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإ’ا
ضسا˘كو˘ل د˘ق˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت مد˘˘ع ترر˘˘ق
اًناج˘م ل˘حر˘ي˘ضس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ز˘ي˘كضسا˘ف
.يلاحلا مضسوملا ةياهنب
ديردم لاير عم زيكضساف دقع يهتنيو
يأا ثد˘ح˘ت م˘لو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ناو˘˘ج ي˘˘ف
نأا˘ضشب ن˘ي˘فر˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م
.يراجلا مضسوملا يف ديدجتلا

تارد˘ق لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضس’ ناد˘˘يز أا˘˘ج˘˘ل˘˘يو
ضضيوعتل زكرم نم رثكأا يف زيكضساف
،ن˘م˘يأ’ا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ل˘˘ث˘˘م تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا

ط˘ضسو˘لا بع’و ،ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لاو
لتحي ديردم لاير نأا ركذي .مجاهملا
بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘˘ف ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
.ةطقن71 ديضصرب ينابضسإ’ا يرودلا

:قباصسلأ لوبرفيل سسراح
لايرلل عابيصس حÓصص

ةلاحلأ هذه يف
قباضسلا ضسراحلا ،ضسميج ديفيد دsكأا
م˘ج˘ن ،حÓ˘ضص د˘م˘ح˘م sنأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘˘ل
لاير ىلإا اًلبقتضسم عابي دق ،«زديرلا»
تاحيرضصت يف ،ضسميج لاقو .ديردم
:ةيناطيربلا «روريم» ةفيحضص اهتزربأا
ناك اذإا ؟ديردم لاير ىلإا حÓضص عيب»
.بع’ يأا عيب متيضس ،اًبضسانم رعضسلا
لاو˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘مأ’ا د˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ينامو اتوج» :حضضوأاو .«ةضضورعملا

.ةارابم لك بعل مهنكمي ’ ونيمريفو
ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضسي ’ ي˘˘˘غ˘˘˘يروأا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
sنأا دق˘ت˘عأا كلذ ع˘م ن˘كل ،م˘ه˘ضضيو˘ع˘ت .«هنع ءانغتضس’ا نكمي حÓضص
دمتعي لوبرفيل نأا دقتعأا ’» :عباتو
نغرويل ديج ءيضش اذهو ،حÓضص ىلع
ق˘ير˘ف˘لا جا˘ت˘˘ح˘˘ي كلذ ع˘˘مو ،بو˘˘ل˘˘ك
بهذ اذإا» :متخو .«ليدب عم دقاعتلل

دقتعأا ’ ،يتيضس رتضسضشنام ىلإا حÓضص
،لوبرفيلل اًديج اًلمع نوكيضس اذه نأا
،ف˘ل˘ت˘خ˘م يرود ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا اذإا ن˘كل
.«ةيقطنم رثكأا رمأ’ا نوكيضس

:مدقلأ ةركل يلودلأ سسلجملأ
مكحلأ هددحي سصاخ رأرق ديلأ ةصسمل

مدقلا ةركل يلودلا ضسلجملا ردضصأا
احيضضوت ةبعللا نيناوق نضسي يذلا
يتلا ةديد˘ج˘لا د˘ي˘لا ة˘ضسم˘ل ح˘ئاو˘ل˘ل
تارارقلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف تب˘ب˘ضست
ماعلا اهثادحتضسا ذنم لدجلل ةريثملا
رارقلا نإا  ضسلجملا لاقو .يضضاملا
.مكحلا دي يف لظي يئاهنلا

،9102 ي˘ف ح˘ئاو˘ل˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت د˘ع˘بو
عارذ لعج اذإا ديلا ةضسمل بضستحت
ريغ وحن ىلع ربكأا» هدضسج بعÓلا

ه˘ف˘ت˘ك قو˘ف ه˘ع˘فر اذإا وأا «ي˘ع˘ي˘ب˘ط
.’ وأا ادمعتم ناك ءاوضس
نوناقلا حبضصي نأا ةركفلا تناكو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘كل ا˘حو˘˘ضضو ر˘˘ث˘˘كأا
مهنيب نمو ،مدقلا ةرك يف نيلماعلا

(ا˘ف˘يو˘ي) ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ضسي˘ئر
هنأا نودقتعي ،نير˘ف˘ي˘ضشت رد˘ن˘ضسكلأا

.يضسكع رثأاب ءاج
يف دمتعت ةقباضسلا ةحئÓلا تناكو
ي˘ف م˘كح˘˘لا رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ضسا˘˘ضسأ’ا
د˘ي˘لا ة˘ضسم˘ل تنا˘ك اذإا ا˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةينفلا ةنجللا تلاقو .’ وأا ةدمعتم
يلودلا ضسلجملا يف ةيراضشتضس’ا
ةجاح كانه نإا نايب يف مدقلا ةركل

عئاقو ةمجرت نأ’ حيضضوت رادضصإ’
«امئاد ةقضستم نكت مل» ديلا ةضسمل
‐9102 يف ةغايضصلا ةعجارم مغر
ةركل يلودلا ضسلجملا لاقو .0202
عم يضضار˘ت˘فا عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب مد˘ق˘لا
مت» :ةيرا˘ضشت˘ضس’ا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ام يئاهنلا رارقلا نأا اددجم ديكأاتلا

ل˘ك د˘ع˘ت ’و م˘˘كح˘˘لا د˘˘ي ي˘˘ف لاز
بعÓ˘˘لا عارذ وأا د˘˘ي ن˘˘˘م ة˘˘˘ضسم˘˘˘ل
د˘ي˘ع˘ضص ى˘ل˘ع» :د˘كأاو .«ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
وحن ىلع ربكأا» حلطضصم فيرعت

دد˘ح˘ي نأا بج˘ي ،«ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ر˘˘ي˘˘غ
ءانب عارذلا وأا ديلا عضضو ماكحلا

ءزجلا اذه يف بعÓلا كرحت ىلع
.«بعللا نم
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تارابتخ’ا نم ةلوج21 يف باضصم67

يزيلجنإلأ يرودلأ يف انوروكب ةديدج ةيباجيإأ تلاح8

يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار تلاق
8 ضصو˘ح˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن نإا زا˘ت˘م˘م˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا تءا˘˘˘ج ضصا˘˘˘خ˘˘˘˘ضشأا
.91‐ديفوكل

ن˘م ة˘لو˘ج ثد˘˘حأا ي˘˘ف كلذ ءا˘˘ج
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تير˘˘جأا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا

عوبضسأ’ا ةينفلا ةزهجأ’ا دارفأاو
.يضضاملا

دار˘˘فأ’ا نأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا تفا˘˘˘ضضأاو
مهضصوح˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن تءا˘ج ن˘يذ˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا
01 مهضسفنأا نولزعيضس دجتضسملا
:ناي˘ب ي˘ف ة˘ط˘بار˘لا تلا˘قو.مايأا
يف هنأا دي˘كأا˘ت مو˘ي˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘ضسن»
، ربم˘فو˘ن22و61 ني˘ب ةر˘ت˘ف˘لا

يف اوضضعو ابع’0351 عضضخ
ضصحفل ةيدنأÓل ةينفلا ةزهجأ’ا

.«91‐ديفوك
67 ضصو˘˘ح˘˘ف ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تءا˘˘˘جو

يف ةيباجيإا لمجملا يف اضصخضش
اذ˘ه تارا˘ب˘ت˘خ’ا ن˘م ة˘لو˘ج21

5.1 ىلع ديزي ام كانهو.مضسوملا
رثكأاو91‐ديفوكب ةباضصإا نويلم

ةكلمملا يف ةافو فلأا55 نم
.زرتيور ءاضصحإ’ اقفو ةدحتملا

ر .ق ^

«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘ضشلا» ج˘ما˘نر˘ب ف˘ضشك
ىر˘ب˘ك ةأا˘جا˘ف˘م ن˘˘ع ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإ’ا

ةنولضشر˘ب ةرو˘ط˘ضسأا ط˘ط˘خ لو˘ح
.يضسيم لينويل
يدانلا عم دقعب يضسيم طبتريو
،1202 فيضص ى˘ت˘ح ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

ى˘ل˘˘ع نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘ي ’و
.اًيلاح ديدجتلا

ودراودإا ينابضسإ’ا يفحضصلا لاقو
جمانر˘ب˘لا˘ب ه˘ت˘فا˘ضضت˘ضسا لÓ˘خ اد˘نإا
ةرداغم دعبتضسي ’ يضسيم» :ريهضشلا
ةيناكمإا ضسردي ذإا ،اركبم ةنولضشرب
.«لبقملا يفناج يف ليحرلا

ترج ت’واحم نأا ىلإا ادنيإا راضشأاو
حÓ˘ضصإ’ يرا˘ج˘لا م˘ضسو˘م˘لا لÓ˘خ
نكل ،ةنولضشرب عم يضسيم ةقÓع
.Óيحتضسم تاب رمأ’ا اذه نأا حضضتا

بل˘ط نأا ق˘ب˘˘ضس ي˘˘ضسي˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
،ا˘نا˘ج˘م ة˘نو˘ل˘˘ضشر˘˘ب ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
م˘ضسا ط˘ب˘تراو ،ي˘ضضا˘م˘لا ف˘ي˘ضصلا

رتنإا ةيدنأا ىلإا لاقتن’اب ثوغربلا
ضسيرابو يتيضس رتضسضشنامو نÓيم
.ضسوتنفوجو نامريج ناضس

يصسيم لبقتصسم نأاصشب ىربك ةأاجافم

لام˘عأا ل˘ي˘كو و˘نا˘ما˘ك ن˘ترا˘م ف˘ضشك
ناك يبرغملا مجنلا نأا ،يميكح فرضشأا

لبق ،يلوبان تا˘ما˘م˘ت˘ها ة˘ح˘ئ’ ى˘ل˘ع
يميكح مضضناو .نÓيم رتنإا ىلإا هلاقتنا
لباقم ديردم لاير نم ،نÓيم رتنإا ىلإا

.يضضاملا فيضصلا ،وروأا نويلم04

ضسي˘ك ضسي˘ك و˘˘يدار˘˘ل و˘˘نا˘˘ما˘˘ك لا˘˘قو
را˘ظ˘ت˘ن’ا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ن˘ضس» :ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ن˘˘م ة˘˘خ˘˘ضسن ل˘˘ضضفأا ة˘˘يؤور˘˘ل Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق
مد˘ق˘لا ةر˘كو ،م˘ل˘قأا˘ت˘ي و˘ه˘ف ،ي˘م˘ي˘كح
لعفلاب رهظي هنكل ةدقعُم ةيلاطيإ’ا
.«ةينف تاراهمو ةعرضس هيدلو ،هتاردق

،هعم د˘قا˘ع˘ت˘لا دارأا ي˘لو˘با˘ن» :فا˘ضضأاو
وهو ،نÓيم رتنإا يف بع’ نآ’ا هنكل
بحاضص يميكح كراضشو .«ريبك قيرف
فلتخمب تايرابم01 يف ،اماع22ـلا
،يرا˘ج˘لا م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف تا˘ق˘با˘˘ضسم˘˘لا

.3 عنضصو اديحو افده لجضسو

يميكح مصض لواح يلوبان :هليكو

ونايتضسيرك مجنلا لبقتضسم لازي ام
ةيلاطيإ’ا ةفا˘ح˘ضصلا فد˘ه ود˘لا˘نور
ديدعلا تناكو .ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
نأا ار˘˘خؤو˘˘م تم˘˘عز ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي ود˘˘لا˘˘نور
هدقع لامكت˘ضسا مد˘عو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
.2202 فيضص يف يهتني يذلا

«تروبضس وتو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘ضصل ا˘ق˘فوو
اًيلاح ضسردي ودلانور نإاف ،ةيلاطيإ’ا
ع˘م مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك لاز˘˘ت˘˘عا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

رمعلا يف همدقت ببضسب ،ضسوتنفوج

هرظتني يذلا ريدقتلا ىلع هلوضصحو
ىلإا تراضشأاو .يلاطيإ’ا يدانلا لخاد
لبق رخآا قيرف لي˘ث˘م˘ت ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا نأا
ن˘كل ،ة˘حور˘ط˘م لاز˘˘ت ’ لاز˘˘ت˘˘ع’ا

لاير ىلإا ةدوعلا باب قلغأا ودلانور
نأا ريراقتلا هذه دكؤوتو .اًمامت ديردم
هدقع لمكيضس لقأ’ا ىلع ودلانور
،ةياهنلا ىتح ضسوتنفوي عم يلاحلا

ا˘˘˘كو˘˘˘ل هد˘˘˘كأا نأا ق˘˘˘ب˘˘˘ضس ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
،يفويلا ةانقب يفحضصلا ،ونÓبموم
.«ةروووك» عم ارخؤوم هراوح يف

يدانلأ أذه يف لأزتعلأ سسردي ودلانور ونايتصسيرك

لانضسرآا بع’ يبيب ضس’وكين مدقت
ةح˘ط˘ن بب˘ضسب هدر˘ط د˘ع˘ب راذ˘ت˘ع’ا˘ب
عفادم يكضسويلأا ناجزإا دضض ضسأارلاب
نود تهتنا ةارابم يف دتيانوي زديل
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف فادهأا
.يضضاملا دحأ’ا موي مدقلا ةركل
ةقيقدلا يف ءارمح ةقاطب يبيب ىقلتو
و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘كح د˘ها˘ضش ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب15
.ةطقللا هذه دعاضسملا

غ˘لا˘ب˘لا جا˘ع˘لا ل˘˘حا˘˘ضس بع’ بت˘˘كو
دقل» :«مارغتضسنإا» ىلع اماع52 هرمع
تقو يف يقيرف طابحإا يف تببضست

راذعأا يأا دجوت ’و ةارابملا يف مضساح
فضسأا˘ب ر˘ع˘ضشأا» :فا˘ضضأاو .«ي˘فر˘ضصت˘ل
ى˘لإا راذ˘ت˘ع’ا˘ب مد˘ق˘ت˘˘لا دوأاو د˘˘يد˘˘ضش
لكو يبردمو يئÓمزو نيعجضشملا
.«يدانلا يف رخآا ضصخضش
ي˘˘كضسو˘˘ي˘˘لأاو ي˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب ضضر˘˘˘ع˘˘˘تو

ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ير˘ضصن˘ع تاءا˘˘ضسإ’
ةارابملا دعب يعامتج’ا لضصاوتلا

عم لمع˘لا زد˘ي˘لو لا˘ن˘ضسرآا ن˘ل˘عأاو
ة˘ق˘حÓ˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
.كلذ نع نيلوؤوضسملا

ثÓثلا تايرابملا نع يبيب بيغيضسو
هنكل يرودلا يف لان˘ضسرآ’ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
يرود˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘لا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘ضسي
.لبقملا ضسيمخلا موي يبوروأ’ا

زديل مامأأ يفرصصتل رأذعأأ يأأ دجوت ل :يبيب
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قافول ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي
ي˘ضسنو˘ت˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس
ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘كو˘˘˘كلا

يحاونلا عيمج نم هرضصانع
˘ما˘ما تب˘ضسلا ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘ضسح˘˘ت
ثح˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ،ةرا˘˘ط˘˘ضسو˘˘ضس
ةيوق ة˘قÓ˘ط˘نا ن˘ع برد˘م˘لا
نكمم ددع ربكا اهب نمضضي
جرا˘خو ل˘˘خاد طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
ضسمأا ح˘˘لأا د˘˘قو اذ˘˘ه ،را˘˘يد˘˘لا

نم هرضصانعب عامتج’ا ىلع
ةرور˘ضض ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ث˘˘ح ل˘˘جا
ةلباقملا ىلع ر˘ث˘كا ز˘ي˘كر˘ت˘لا

ةيعضضو لÓ˘غ˘ت˘ضسا ثح˘ب ع˘م
هثيدح يف هنا مغر ،ضسفانملا
ي˘ف دا˘ح˘ت’ا ة˘م˘يز˘˘ه نا د˘˘كا
دقو ائ˘ي˘ضش ي˘ن˘ع˘ت ’ ر˘بو˘ضسلا
. زوفلل رثكأا ضسفانملا زفحت
ادهاج لمعي دعاضسملا مقاطلا

نيباضصملا ةيزهاج طبضضل
بعÓ˘لا ل˘ضصاو˘ي ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
مقاطلا ةقفرب لمعلا طينحج
نم يندبلا رضضحملاو يبطلا

ابضسحت ،هتقايل نم عفرلا لجأا
لقأ’ا ىلع نوكيل هز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل

ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا˘˘ك
مقاطلا نا ركذي ،ةراطضسوضس
رضضخأ’ا ءوضضلا حنم يبطلا

يبيرعل يروح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘ل˘ل
نوكيضس ةريبك ةبضسنب يذلاو
ي˘˘ف ي˘˘ضشكا˘˘˘كب بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا
ينقتلا لازي ’و اذه ،روحملا

دامتع’ا ةيناكمإا يف اددرتم

يضسود˘ن˘ق وا ة˘لا˘ضصي˘م ى˘ل˘ع
امك ،مومغد وا يروت ىتحو
نيب اريبك عارضصلا نوكيضس
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘حر˘˘فو ي˘˘فاو˘˘ع˘˘ل
. رضسيأ’ا ريهظلا بضصنم
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ءيضش ينعت ’ ربوضسلا يف «ةراطضسوضس» ةراضسخ نأا دكأا

ةيوق ةقÓطنأ ديريو هيبعل رذحي يكوكلأ

فيطضس قافو

يضسلا» ماما يدولا ءاقللا ةراضسخ
» ي˘˘لوؤو˘˘ضسم تل˘˘ع˘˘ج «ي˘˘ضس ضسأا

نم تاحيضضوت نوبلطي » ماضص’
ه˘ناو ة˘ضصا˘خ ،ضشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘يز˘ها˘ج˘لا ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘ضسم˘˘لا
ام وهو ،نيبعÓل ةينقتلاو ةيندبلا

قيرفلا نأاب د˘كؤو˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج
ححضصي امثير اريث˘ك ن˘ضسح˘ت˘ي˘ضس
ناو ا˘م˘˘ي˘˘ضس’ ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا هرو˘˘مأا
با˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ى˘˘كت˘˘ضشا ضشتو˘˘كلا

لظ يف ةيباجيإ’ا لمعلا فورظ
وهو ،» انوروك» ضسوريف نم ىضضم تقو يف رضصانعلا ديدع ةباضصإا
. ةيندبلا مهتقايل نع ادج نودعتبي مهلعج يذلا رمأ’ا

نيبعÓلا ليهأاتو قيرفلا نويد طبضض يف حجن ديضص نب
لجا نم ةريخأ’ا تاعاضسلا يف نمزلا تعراضس ةرادإ’ا نأا ركذي

يلام غلبم زيهجت يف ةرادإ’ا تحجن ثيح نويدلا ةيضضق طبضض
قيرفلل حمضس يذلا رمأ’ا وهو ،لاكضشإ’ا ةيوضست لجا نم ربتعم
رضصانعلا لكف يلاتلابو ةينطولا ةطبارلا نم تازاجإ’ا عفرب
لازي ’و اذه ،ةلوطبلا تاءاقل رامغ ضضوخل ةلهؤوم نوكتضس
عضضو لجا نم مهعضسو يف ام لك نولعفي ةيعمجلا ولوؤوضسم
ةلويضس ىلإا ةجاحب نيبعÓلا ناو ةضصاخ ،ةكضسلا يف قيرفلا
. ةلوطبلا تاءاقل لÓخ اديج دجاوتلاب مهل حمضست
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ددجلا لهؤوت ةرادإ’ا
سشيعي نم تاحيصضوت بلطت ةرأدإلأ

ةريخألأ تابيخلأ سصوصصخب

ةليلم نيع ةيعمج
12

،مضسوملا اذه قيرفلل دعوم لوأا ةرقم مجن قيرف قاضشع بقرتي
» ةوخإ’ا بعلم يف فلضشلا ةيعمج فيضضلا هيف هجاويضس يذلاو
ثÓثلا طاقنلا قيقحت ىلع عيمجلا لوعي ثيح ،» قيلضشوب
ىلع رضصأا اضشاب ينقتلا ناو ةضصاخ ديج لكضشب قÓطن’او
يتلا ةيزهاجلا لÓغتضسا ىلعلمعلاو زيكرتلا ةرورضض
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ىر˘خأ’ا قر˘ف˘لا ضضع˘ب˘ب ة˘نرا˘ق˘م ا˘ه˘ي˘ف نود˘جاو˘˘ت˘˘ي
لجا نم نيضسفانملا ضضعب ةيعضضو لÓغتضسا ديري ضشتوكلاف
. طاقنلا نم نكمم ددع ربكا بضسك

بناوجلا يف قراوفلا لÓغتضس’ ىعضسنضس» : يرباك
«فلضشلا باضسح ىلع راضصتن’ا قيقحتل ةيندبلا
دكأا ثيح يلع ديضس يرباك بعÓلا عم ثيدح انل ناك دق و

ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘ي˘ضسو تب˘ضسلا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ز˘ها˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا
ي˘ف ا˘ق˘فو˘م م˘ه˘لو˘خد نو˘كي ى˘ت˘ح Ó˘ما˘ك داز˘˘لا ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ت
تاريضضحتب انمق » : ددضصلا اذه يف لاق دقو ،ةلوطبلا
يتلا تاضصبرتلا تارتف لاوط ةحيرم فورظ يفو ةيباجيإا
وهو يندبلا لمعلا يف نيقابضسلا نم انك اننأا امك ،اهب انمق
لضضفأ’ا قيقحت˘ل كلذ لÓ˘غ˘ت˘ضسا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م
.«ديج لكضشب اهدعب ةلوطبلا رييضستو
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كلاملأ دبع نب يف دأدولأ لبقتصسي «يصس.سسأأ.يصسلأ»
ةنيطنضسق بابضش

ةقلعملا روضسجلا ةنيدمب ضسمأا بعÓملا ليهأات ةنجل تلح
يذ˘لاو كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘م ل˘ي˘هأا˘ت م˘ي˘˘ضسر˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
يتلا ىلوأ’ا ةلوجلا نم اءدب هفويضض قيرفلا هيف لبقتضسيضس
ىلع ةنجللا تفقو دقو اذه ،ناضسملت دادو ماما هعمجتضس
قئاع ىقبيل قباضسلا يف اهب تبلاط يتلا تارييغتلا لك
متتضس يذلاو ةفضشاكلا ءاوضضأ’ا اذكو ينورتكل’ا حوللا

يف ةيلحملا تاطلضسلا نم ةمدقملا دوعولا بضسح هتجلاعم
يقلتب نيبعÓلا تدعو ةرادإ’ا نا ركذي ،ديعاوملا مداق
. ةمداقلا تاعاضسلا لÓخ مهتاقحتضسم

مويلا يحضصلا لوكوتوربلا رومأ’ عوضضخلا يف عرضشيضس قيرفلا
» لا فضشكل يضس ضسا يضسلا وبع’ عضضخيضس ىرخأا ةهج نم
RCP«يف هنع نلعملا يحضصلا لوكوتوربلل اقيبطت مويلا

يأا لبق هؤوارجإا متي يذلاو ،ةينطولا ةطبارلا فرط نم قباضسلا
دادعتلا لك نوكي نا يف بردملا لمأايو اذه ،يمضسر دعوم
لعلو هقاروأا لك ىلع لوضصحلا عيطتضسي ىتح ىفاعم املاضس
ولو هدجاوت يف ضشتوكلا لمأاي يذلا رهاط نب ةقرو اهضسأار ىلع
نوكيضسو جمدنا نارمع نا ركذي ،طايتح’ا يضسرك ىلع نم
نوكيضس رخآ’ا وه ينÓعز بعÓلا نا امك ،دادولا ةمقل ازهاج
. ةهجاوملاب ةينعملا ةبيتكلا نمضض ادجاوتم
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ةيوق ةقÓطنا ىلع رضصي زاكعوب

نييلاحلأ نيبعÓلأ تاقحتصسمل غرفتيو نويدلأ ةمزأأ ىهنأأ ىصسيع نب

ةركضسب داحتا

ةر˘كضسب دا˘ح˘˘تا ةرادإا ته˘˘نأا
ة˘ضصا˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا
بضسح ي˘ت˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ئاد˘˘لا˘˘ب
رايلملا تقاف رداضصملا ضضعب
ةرادإ’ا تلمع نويلم006و
تاعزانملا ةنجلل اهعفد ىلع
،نينئادلل اه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘جا ن˘م
حج˘ن˘ت ةرادإ’ا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا ي˘˘˘ف ضسما
ة˘ضصا˘خ ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا تازا˘˘جإا

» ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘˘ضصح˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأاو
ديدضستب ضصاخلا » ضسنوتيكلا
،ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م نو˘˘يد˘˘لا

نيبعÓلا لك نوكيضس اذهبو
ماما تبضسلا ةلباقمب نيينعم
اد˘ع ا˘م ،ةد˘كي˘كضس ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش
يذ˘لا » مورا˘كو˘ب»  ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ه˘˘ل˘˘لا ة˘˘م˘˘حر هد˘˘لاو ي˘˘فو˘˘˘ت

«را˘˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘ضشه»و  ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
.هتباضصإا ببضسب

ةقÓطنا ىلع رضصي زاكعوب
صسامضسايجلا مامأا ةديج

بردملا لمعي ىرخأا ةهج نم
زيهجت طب˘ضض ى˘ل˘ع زا˘كعو˘ب

نأاب كردي هناو ةضصاخ ،هتبيتك
ح˘ن˘م˘ت˘ضس ةد˘ي˘ج˘لا ة˘قÓ˘ط˘˘ن’ا
تاعلطت نا امب داحتÓل ريثكلا
راودأ’ا بعل ىقبت نابيزلا ءانبأا
ع˘˘م˘˘ت˘˘˘جا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه ،ى˘˘˘لوأ’ا

ريضسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘م ضشتو˘كلا
لمعلا ةرورضض ىلع دكا ثيح
ل˘كا˘ضشم˘لا ة˘يو˘˘ضست ل˘˘جا ن˘˘م
ل˘جا ن˘م ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ةليكضشتلا ريضضحتب هل حامضسلا

نا ملعي لكلا ناو ةضصاخ ،اديج
نو˘كت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘˘م
رو˘˘مأ’ا نو˘˘كت ن˘˘ي˘˘ح ل˘˘ضضفأا
. ةطوبضضم ةيلاملا
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«يرانكلأ» مامأأ ةديج ةجيتن قيقحت نم قثأوو هيبعل عم ةجهللأ ددصشي يريزد
جربلا يلهأا

جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا برد˘م ر˘˘ضصي
اميضس’ ،رثكأا دا˘ه˘ت˘ج’ا ى˘ل˘ع
دجيضس هقيرف نأا كردي هناو
ضسفانم مامأا ةري˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘ضص
ةيحان نم ريثكب هنم نضسحأا
يذلا ر˘م’ا و˘هو ،ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا

ع˘˘م ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ىلع ديكأاتلل ىعضسي هرضصانع
ةدارإ’او دا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ج’ا نا
،ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا نا˘˘˘ضضو˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس
ع˘ق˘ع˘ق ءا˘ق˘فر نÓ˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘ضسو
لضضفأ’ا قيقحت ىلع نولمعي

نا بجي تايادبلا ناو ةضصاخ
بضست˘كي ى˘ت˘ح ةد˘ي˘˘ج نو˘˘كت
يتلاو ،ضسفنلاب ةقثلا عيمجلا
ةعومجملل ديكأاتلاب حمضستضس
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو رر˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يأا نود ن˘م قر˘ف˘لا ة˘ضسفا˘ن˘م
. ضصقن بكرم

نمزلا تعراضس ةرادإ’ا
نويدلا ديدضستل
ÚبعÓلا ليهأاتو

د˘˘˘˘ق ةرادإ’ا نو˘˘˘˘كتو اذ˘˘˘˘ه
لجا نم ضسمأا نمزلا تعراضس
» ضسنوتيك » ىلع لوضصحلا

ينعي يذلاو تاعزانملا ةنجل
،نو˘يد˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘ل ا˘˘هءا˘˘ه˘˘نإا

د˘˘ق نو˘˘˘كت ا˘˘˘ه˘˘˘نأاو ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع تل˘ضصح˘ت
بعÓ˘˘˘لا نو˘˘˘يد ة˘˘˘يو˘˘˘˘ضست˘˘˘˘ل
دق نوكت امك ،يبرغ دوعضسم
ةقلاعلا اياضضقلا ضضعب تهنأا

لاو˘˘˘مأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
ثب˘لا قو˘ق˘ح تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسمو

لجا نم هلك اذهو ،يزفلتلا
لي˘هأا˘تو نو˘يد˘لا ل˘ك د˘يد˘ضست
او˘نو˘كي˘ل دد˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ة˘ي˘˘م˘˘ضسر ة˘˘ف˘˘ضصب ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج
ت’و˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لوأا ضضو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ل
اهيف لق˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’ا
. يرانكلا ةهجاومل

صشامر ماضشه

ةرڤم مجن

فلصشلأ مامأأ زوفلأ نوديري مجنلأ راصصنأأ

نازيلغ عيرضس
لÓغتضسا ببضسب

لاومأ’ا صسÓتخاو
ويهر دأو ةمكحم

 يرمح نيدت
أذفان انجصس ةنصسب

001 ـب همرغتو
ميتنصس نويلم

يداو˘ل ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘ك˘ح˘˘م ترد˘˘ضصأا
د˘م˘ح˘م ة˘ي˘ضضق ي˘ف م˘˘ك˘˘ح˘˘لا و˘˘ي˘˘هر

،ناز˘ي˘ل˘ي˘غ ع˘ير˘˘ضس صسي˘˘ئر ير˘˘م˘˘ح
ةدمل مهتملا صسبحب ىضضق يذلاو
.ةذفان ةنضس
نأا ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘ت تف˘˘˘˘ضشكو
مكح فلملا اذهب فلكملا يضضاقلا

عيرضس يدان يف لوأ’ا لجرلا ىلع
و ،ة˘ن˘ضس ةد˘م˘ل صسب˘ح˘لا˘˘ب ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
،ةيلام ةمارغ ميتنضس نويلم001
نييÓم01 ـب ا˘يا˘ح˘ضضلا صضيو˘ع˘˘تو
.صصخضش لكل
نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ بضسحو
˘ما˘˘ق ن˘˘ج˘˘ضسلا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مو˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ لاو˘˘مأا صضب˘˘ق˘˘˘ب
يف نيبتتكم عم ة˘مر˘ب˘م˘لا دو˘ق˘ع˘لا

،يو˘قر˘ت ة˘غ˘ي˘ضصب ي˘ن˘˘ك˘˘ضس عور˘˘ضشم
عفرب ابتت˘ك˘م04 ن˘م ر˘ث˘كأا مو˘ق˘ي˘ل
صضر˘ف ر˘ي˘خأ’ا نأاو ،ه˘ي˘ل˘˘ع ىو˘˘عد

05 و04 نيب ةيفاضضإا لاومأا مهيلع
.مهققضش مهميلضستل ،ميتنضس نويلم

جاحلب اضضر
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ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ل˘ج˘ضست
كي˘كلاو تكا˘ت˘نو˘ك لو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
تا˘˘ضضا˘˘ير˘˘لاو غ˘˘ن˘˘ي˘˘˘ضسكو˘˘˘ب
ي˘ف ا˘ه˘ت˘كرا˘ضشم ،ة˘ه˘با˘ضشم˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘ضشأا
ةيلودلا ةيداح˘تÓ˘ل ة˘يو˘ن˘ضسلا
تبضسلا ةررقملا ،يات ياوملل
ةطضساوب كوكناب يف لبقملا
نع يئرملا رضضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘ضسب د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
.«انوروك»
يف كراضشي نأا رظتنملا نم و
ن˘م ل˘ك ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةئيهلا ضسي˘ئر د˘ي˘ضسلا ضسا˘ب˘ع
د˘لو ق˘يد˘ضصوأاو ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘لا
دمحمو ،ماعلا هنيمأا يبرعلا
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب تلدا˘ي˘توا ف˘ير˘˘ضش
ح˘ضضوأاو ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا بنا˘ج˘˘ل˘˘ل

لا˘˘غ˘˘ضشأا نأا د˘˘ي˘˘ضسلا ضسا˘˘ب˘˘˘ع
ضصضصختضس ةماعلا ةيعمجلا
نيتليضصحلا ىلع ةقداضصملل
م˘ضسو˘م˘ل ة˘ي˘بدأ’او ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

،ةي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل9102
تاطاضشنلا جمانرب ةضشقانمو
طاقن ةدعو1202و0202
لود˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘جرد˘˘م ىر˘˘˘خأا
فا˘ضضأاو ،«عا˘م˘ت˘ج’ا لا˘م˘عأا

اق˘ب˘ط » ه˘نا لوؤو˘ضسم˘لا ضسف˘ن
ةيلودلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل
نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب ،يا˘˘˘ت ياو˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نييعت ءاضضعأ’ا تايداحت’ا
ة˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث ‐د˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ضصقأا˘˘˘˘ك‐
ة˘ه˘ج ن˘م ن˘كلو ،ن˘ي˘بود˘ن˘˘م
ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘يد˘˘˘ل ىر˘˘˘خا

لÓ˘˘خ ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو تو˘˘˘ضص
جمدُي نأا احر˘ت˘ق˘م ،ر˘م˘تؤو˘م˘لا

ةيداحت’ا ضسيئر ني˘بود˘ن˘م˘لا
لوؤو˘ضسم˘لاو ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’او
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ح˘م˘ضسي ن˘لو اذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
تايدا˘ح˘ت’ا وا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ع˘˘فد˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ضضعأ’ا

ضصنت املثم كارتضش’ا قوقح
،ةيلودلا ةئيهلا نيناوق هيلع
رمتؤوملا لاغضشأا روضضح يف

.ةريخأ’ا هذهل رخآا عامتجا وأا
ةيعمجلا نا ةراضشإ’اب ريدجلا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘لا يا˘˘ت ياو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
401 م˘˘ضضت ‐ة˘˘يد˘˘نÓ˘˘يا˘˘ت˘˘˘لا
ةيداحتا51 و˘ضضع ة˘يدا˘ح˘تا
ةيبوروأا34و ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فا
ايضسونايقوا نم7 ل ةفاضضإ’اب
.ةيويضسأا ةيداحتا93و

ةيدولوم دفو مويلا ةريهظ ريطيطيمز.ع
و˘˘فو˘˘ن و˘˘ترو˘˘ب ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يدان ةهجاومل ابضسحت ةينينيبلا
يديهمتلا رودلا راطإا يف زلفاب
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم لوأ’ا

ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ة˘ح˘ف˘ضصلا تف˘ضشكو
لضصاوتلا عقاوم ىل˘ع د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل
فوع يلع ديضس نأا ،يعامتج’ا
ةيدنأ’ا ديمعل يمضسرلا قطانلا
ضسأار ىلع نوكي˘ضس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
راطم نم قلطن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ث˘ع˘ب˘لا

ن˘ي˘ن˘ب˘لا و˘ح˘ن ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه
92ـلا يف ررقملا ءاقلل ابضسحت
.يراجلا ربمفون
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘جأا ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا

ضسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘ضشكلا ة˘ح˘˘ضسم
نينبلا ىلإا لقنتلا لبق «انوروك»
ي˘ح˘ضصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ق˘˘فو
دا˘˘ح˘˘ت’ا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
.مدقلا ةركل يقيرفإ’ا

ب.م.يرضسيإا

رئازجلا ةيدولوم
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم لوأ’ا يديهمتلا رودلا راطإا يف
زلفاب ةهجأومل ابصسحت نينبلأ ةمصصاع ىلإأ مويلأ ريطي ديمعلأ دفو

ياد نيضسح رضصن ةرادإا تماق
ذخأا˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘ضص
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ك
ين˘ف˘لاو ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘م˘قا˘ط˘لاو
ف˘ضشكلا تا˘ضصو˘˘ح˘˘ف ءار˘˘جإ’
«رأا ي˘ضس ي˘ب˘لا» ا˘نورو˘˘ك ن˘˘ع
نم ىلوأ’ا ةلوج˘ل˘ل ار˘ي˘ضضح˘ت
.ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا

ديدجلا مضسوملا ةيادبل اريضضحتو
تب˘ضسلا مو˘ي ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا

،يراجلا ربمفون82 ـل قفاوملا
ع˘ي˘م˘ج ة˘حÓ˘م˘˘لا ةرادإا تع˘˘م˘˘ج
،قيرفلل يمت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا
ءارجإا لجا نم مايضس نب بكرمب
.انوروك نع فضشكلا ليلاحت
بحا˘˘ضص ف˘˘ي˘˘ضضت˘˘ضسي˘˘ضسو اذ˘˘ه
يف ر˘م˘حأ’او ر˘ف˘ضصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا
.ضسابعلب داحتا يدان لوأ’ا

جاحلب اضضر

ياد نيضسح رضصن
ديدجلا مضسوملا قÓطن’ اريضضحت

«ةركملأ» ةعقوم لبق «رأ.يصس.يب» تاصصوحف يرجت ةيرصصنلأ

ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ق˘ل˘˘ت
بردملا ةدايقب لئابقلا ةبيبضش
اربخأا ينافلزلا نماي يضسنوتلا
ةليلقلا تا˘عا˘ضسلا ي˘ف ةد˘ي˘ع˘ضس
نم احاترم هلعج امم ،ةيضضاملا

ةهجاوملا لبق يحاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
يدانلا عمجت يتلا ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا
جر˘ب ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف˘ب ي˘ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
.مداقلا ةعمجلا موي ،جريرعوب
نأا ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو
ديدجلا مجاهملا فيرضش رودق
تاضصو˘ح˘ف ىر˘جأا د˘ق ،يدا˘ن˘ل˘ل

م’آ’ا نم هيفاعت تبثأا ةديدج
تقو ي˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

ةب˘كر˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ى˘ضضم
از˘˘ها˘˘ج ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
مامأا ةعمجلا ءاقل يف ةكراضشملل
.يجياربلا يلهأ’ا
لضصحيضس يضسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ضضإا لو˘˘ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع
،جريرعوب جرب يلهأا ةهجاوم
فيرضش رودق ةيزهاج دكأات دعب

،قباضسلا فلضشلا ةيعمج بع’
مزاع«يرانكلا ناو اضصوضصخ
يف ةديج ةقÓطنا قيقحت ىلع
طا˘ق˘ن˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘لاو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.«ةهجاوم لوأا يف ثÓثلا

ب.م.يرضسيإا
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998213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربمفون52ءاعبرأ’اةصضايرلا
ةيلودلأ ةئيهلل ةماعلأ ةيعمجلأ لاغصشأأ يف كراصشت «يات يأوم» ـل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ

«انوروك» صسوريف ببضسب ويديفلا ةينقت ربع

ةرواضسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ق˘ير˘ف د˘ضشي
ى˘لإا لا˘حر˘لا مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘ضص
ةلوجلل ابضسحت ،ةيدملا ةنيدم
ة˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ا
،ضسيليبوم ىلوأ’ا ةفر˘ت˘ح˘م˘لا
.مداقلا ةعمجلا موي ةررقملا

ةيمضسرلا ة˘ح˘ف˘ضصلا تف˘ضشكو
ة˘ي˘ع˘م˘ب م˘قا˘ط˘˘لا نأا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
اركبم ل˘ق˘ن˘ت˘لا اورر˘ق ةرادإ’ا
ناو ا˘م˘ي˘ضس’ بع˘ت˘لا يدا˘ف˘ت˘ل
نو˘كي˘ضس يرا˘˘ضشب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

ةريثك تÓقنت عم دعوم ىلع

هجوي هلعج ام ،مضسوملا اذه
ةيضضاملا عيباضسأ’ا يف ةلاضسر
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل
لجأا نم لخدتلل نوبت ديجملا
بونجلا يدانل لولحلا داجيإا
.يرئازجلا

تار˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو
ليغيا نايزم بردملا عضضو
ضسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوأ’ا ل˘˘˘˘جر˘˘˘˘لا
،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘ضضرا˘˘ع˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘ضسم˘˘˘ل˘˘˘لا
تا˘˘˘عا˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف داد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

،مويلا لقنتلا ل˘ب˘ق ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
ة˘˘˘ضصح˘˘˘لا نو˘˘˘كت˘˘˘˘ضس ثي˘˘˘˘ح
عضضو مدعل ،ةف˘ي˘ف˘خ ةر˘ي˘خأ’ا
ةبعضص ةي˘ع˘ضضو ي˘ف داد˘ع˘ت˘لا

نم هقاروأا ءافخإ’و ،ةهج نم
ة˘ه˘جاو˘م ل˘˘ب˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
قيرفلا ناو اضصوضصخ ،ةيدملا
د˘ضصح ى˘ل˘ع مزا˘ع يرا˘ضشب˘لا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
يف ثدح ام ضسكع ىلوأ’ا
.ةيضضاملا مضساوملا

ب.م.يرضسيإا

ةلوطبلأ نم ةيحاتتفلأ ةأرابملل ابصسحت ةيدملأ ىلإأ لاحرلأ نودصشي «بونجلأ روصسن»
ةرواضسلا ةبيبضش

طا˘ب˘ضضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تف˘˘قوأا
ةينطو˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
او˘˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
برد˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘كي˘˘˘ضس
،ةمضصا˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ ق˘با˘ضسلا

دوعضصلا هضضفر ةيفلخ ىلع
م˘ل˘ضستو ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘ضصن˘م˘˘ل
نم ةراضسخلا دعب هتيلاديم
ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ق˘ير˘˘ف
تبضسلا ربوضسلا ضسأاك يئاهن
.يضضاملا

ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تعد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضساو
اهمامأا لوثملل يني˘لو˘كي˘ضس
ةيادب ،ضسيمخلا ةضسلج يف
،00:11ـلا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضسلا ن˘˘˘˘˘م
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ه˘˘تر˘˘ضشن ا˘˘م˘˘ب˘˘ضسح
.ةطبارلا عقوم يف ةيوركلا

تايقÓخأ’ا ةنجل نأا ودبيو
د˘ي˘ب بر˘ضضلا ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع
ةرادإا نأا م˘˘غر ،د˘˘يد˘˘˘ح ن˘˘˘م

تنا˘˘ك ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تا
ة˘˘لا˘˘قإا ترر˘˘قو ة˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘ضسلا
دع˘ب ه˘ب˘ضصن˘م ن˘م برد˘م˘لا
نأا ’إا ،ةر˘ضشا˘˘ب˘˘م ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا
،ةيلام ةبوقعب ددهم ينعملا

لمعلا نم هؤواضصقإا متي دقو
ام ةيفلخ ىلع رئازجلا يف
.هب ماق

هيقلت يفني يواز
رتنع نم ت’اضصتا

يف لمعلل ىيحي
«ةراطضسوضس»

بعÓ˘لا يواز ر˘ي˘م˘ضس ى˘ف˘ن
ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘˘مو ي˘˘لود˘˘لا
لو˘ح ل˘ي˘ق ا˘م ل˘ك ،ق˘با˘ضسلا
ةرا˘غ ن˘م ا˘ضضر˘˘ع ه˘˘ي˘˘قÓ˘˘ت
ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ر˘ت˘ن˘ع ي˘ضضا˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي
يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا
.دعاضسم بردمك يمضصاعلا

تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف يواز لا˘قو
نم راع ليق ام لك» :ةيفحضص
نم ’اضصتا قلتأا مل ،ةحضصلا
ابردم نوكأ’ ،ةمضصاعلا داحتا

نأا ي˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ’و ،اد˘˘عا˘˘ضسم
.«قيرف يأا يف كلذك نوكأا
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هتبقاعم لبق هلاوقأا ذخا لجأا نم

سسيمخلأ أذه ينيلوكيصس يعدتصست طابصضنلأ ةنجل

ةمضصاعلا داحتإا

مصسوملأ قÓطنل رودق فيرصش مجاهملأ ةيزهاجل حاترم ينافلزلأ
لئابقلا ةبيبضش

ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘ضضعأا قدا˘˘˘ضص
ى˘ل˘ع دادزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ف
ةنضسب ضصاخلا ي˘لا˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا

ضشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،8102/9102
قيرف رقمب دقع يذلا عامتج’ا
،نيدمح ديعضسب دادزولب بابضش
فر˘ضش ن˘م ل˘ك هر˘˘ضضح يذ˘˘لاو
ريد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ةرا˘م˘ع ن˘يد˘لا
ضسي˘˘ئر˘˘لا كلا˘˘م ا˘˘ضضرو ما˘˘ع˘˘لا
ىلإا ةفاضضإ’اب ،يدا˘ن˘ل˘ل ق˘با˘ضسلا

ير˘ي˘ضشب ي˘ل˘˘عو ي˘˘قزرا ر˘˘م˘˘ع
ا˘م˘ي˘ف ،ةرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘م او˘˘ضضع

يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر رو˘˘ضضح رذ˘˘ع˘˘ت
. فوتضش ميرك يواهلا

ريدم ةرارغوب ماضشه ضضرعو اذه
ةضسي˘ئر ن˘ي˘ن˘ح ة˘م˘ي˘ضسنو ةرادإ’ا
ي˘لا˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ضسق
يذلا9102‐8102 م˘ضسو˘م˘˘ل
قايضس يفو.هيلع ةقداضصملا تمت
ضسل˘ج˘م ءا˘ضضعأا ضشقا˘ن ل˘ضصت˘˘م
تا˘˘با˘˘ضسح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ضضو ةرادإ’ا
حارتقا  عم ةيبيرضضلاو ةيلاملا
.مداقلا مضسوملا ةينازيمل
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8102/9102 ةنصسل يلاملأ ريرقتلأ ىلع نوقداصصي «ةبيقعلأ» ةرأدإأ سسلجم ءاصضعأأ
دادزولب بابضش ةيملاعلا ةلوطبلا

صسوقلاب ةيامرلل
ةعاقلا لخاد
يرئأزج قوفت
سصاصصتخأ يف

يكيصسÓكلأ سسوقلأ
لودع بارع يرئازجلا لتحا
نم˘ضض ن˘م84 لا ة˘ب˘تر˘م˘˘لا

ي˘ف كرا˘ضشم ي˘ضضا˘˘ير087
ضسوقلا˘ب ة˘يا˘مر˘لا ضصا˘ضصت˘خا
تاضسفانم لÓخ يكيضسÓكلا
ةلوطبلا نم ىلوأ’ا ةلحرملا
ضسوق˘لا˘ب ة˘يا˘مر˘ل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
تر˘ج ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد
بضسح ،دحأ’او تبضسلا يموي
دا˘ح˘ت’ا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ءا˘ج ا˘˘م
بارع دضصحو.ةيامرلل يلودلا

نيب نم ةطقن975 ةليضصح
ةجيتن اققحم ،ة˘ن˘كم˘م006
ارخآا اضسفانتم237 نم نضسحا
.ادلب05 نم رثكأا نولثمي
ى˘˘لوأ’ا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ضصح و
رز˘يو ضسكي˘ل˘ي˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘لأÓ˘˘ل
ءا˘ج ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن895ـب
ايناث كايه نيج هوأا يروكلا

يضسنرفلا امأا ،ة˘ط˘ق˘ن695ب
لح دقف ن595 نوليم موت
لÓ˘خو ،ثلا˘ث˘لا ف˘˘ضصلا ي˘˘ف
ي˘˘˘مر˘˘˘ي ة˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
نم «ةمزح»02 نوكراضشملا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘حاو ل˘˘ك ،لا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
م˘ه˘ضسأا ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ح˘˘ت
ىلإا02لا ة˘مز˘حأ’ا م˘ضسق˘˘تو
اهلك ىمرت ثيح ،نيتعومجم
ع˘برأا زوا˘ج˘˘ت˘˘ي ’ فر˘˘ظ ي˘˘ف
نكميو ،د˘ح ى˘ضصقأا˘ك ق˘ئا˘قد
ةطقن006 دضصحي نا يمارلل

.ةليضصح ىلعأاك
طيمز.ع

ةيرئازجلا ةلوطبلا يف ةلضصاوتم مÓعإ’ا ةاناعم
تايرابملأ ةيطغتب حامصسلل يفحصصلأ ةقاطبو «رأأ.يصس.يبلأ» سصحف طرتصشت ةيدملأ يبملوأأ ةرأدإأ
نيبغارلا نيلضسارملاو نييفحضصلا ىلع ،ةيدملا يبملوأا ةرادإا تطرتضشا

،«رأا.يضس.يبلا» صصح˘ف بل˘ج ،م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه يدا˘ن˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت ي˘ف
ل˘جأا ن˘م ي˘ف˘ح˘ضصلا ة˘قا˘ط˘ب اذ˘كو ،ة˘م˘ه˘م˘ب ف˘ي˘ل˘ك˘ت˘لا ر˘مأا ىلإا ة˘˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب
.يدانلاب ةضصاخلا تايرابملا ةيطغتو بعلملا ىلإا لوخدلاب مهل حامضسلا

يذلاو ةيضضاملا تاعاضسلا يف اهرارق ،يدانلل ةيمضسرلا ةحفضصلا ترضشنو
عم دعوم ىلع نونوكيضس نيذلا نييفحضصلل ةعجوم ةبرضض ةباثمب ءاج
ةرادإا ريضستل ،بعلملا ىلإا لوخدلاب مهل حامضسلل تاضصوحفلا ءارجإا ةرورضض
تقو ي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’او ة˘ط˘بار˘لا ىط˘خ ىل˘ع «ماو˘ل»
ي˘نا˘ع˘ي ،تا˘ضصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإا ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا ةد˘عا˘ضسم ىل˘ع ة˘ط˘بار˘لا ل˘م˘˘ع˘˘ت
ىلع بعÓلا لضصحي تقو يفف ةريثكلا بلاطملا نم طيضسبلا يفحضصلا
.ةيدنأ’ا نم ةلئاط لاومأا ىلع مهلوضصح مغر ،ةطبارلا لبق نم معدلا

ب.م.يرضسيإا
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ةر˘ه˘ضس را˘˘ظ˘˘نأ’ا نو˘˘كت˘˘ضس
بو˘˘ضص ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةبضسانمب ةيبوروأ’ا بعÓملا
يرود ن˘م ة˘ع˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
لاطبأا ةطبار نم تاعومجملا
،م˘ضسو˘م˘لا ة˘خ˘ضسن ي˘ف ا˘بوروأا

ضضا˘ير د˘ع˘ت˘ضسي ا˘ه˘ي˘ف ي˘ت˘لاو
ينطولا بختنملا دئاق زرحم
«ي˘ت˘ي˘ضسلا» ة˘ق˘˘فر ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ضسو˘كا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
هذه دهضشتضس ام˘ي˘ف ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا
ن˘˘ب ي˘˘مار با˘˘ي˘˘غ ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
«رضضخ˘لا» ع˘فاد˘م  ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘ضس
ي˘نا˘م˘لأ’ا ه˘يدا˘ن ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع
.انوروكب هتباضصإا ببضسب

ديكأاتلا لجأا نم زرحم
لحم ينادوضس ةكراضشمو

كضش
متأا ىلع «زورح» نوكيضس و

ىلإا ري˘ط˘ي ا˘مد˘ن˘ع داد˘ع˘ت˘ضس’ا
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك ة˘˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا

ءا˘ق˘ل˘لا ضضو˘خ˘˘ل  ’و˘˘يدراو˘˘غ
تاعومجملا يرود نم عبارلا

،«غيلزنيبموضشلا » ةضسفانم نم
يلودلا ءا˘ق˘فر ل˘خد˘ي˘ضس ثي˘ح
زو˘˘ف˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةعومجملا ردضصت ة˘ل˘ضصاو˘مو
ة˘ي˘ضسا˘ق˘لا ةرا˘ضسخ˘لا ي˘ضسا˘ن˘تو
يف ماهنتوت مامأا اهب ينم يتلا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘˘ضسلا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نأا رظتنملا نمو ،«غيلرميربلا»
ىر˘˘ضسي˘˘˘لا» بحا˘˘˘ضص كرا˘˘˘ضشي

،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف «ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘˘ضسلا
ن˘م ةد˘ي˘ج ة˘ضصر˘ف نو˘˘كت˘˘ضسو
در»و ةيوق ةدوع ليجضست لجأا
اضصوضصخ  «هضصخضشل رابتع’ا
ي˘ف ه˘ت˘لا˘ط ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘˘ن’ا
ع˘جار˘ت د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا

ذإا ،«نز˘ت˘ي˘˘ضسلا» ع˘˘م هاو˘˘ت˘˘ضسم
ةضصاخ موهفم ريغ رثك هربتعا

ةيفارخ تايو˘ت˘ضسم مد˘ق˘ي ه˘ناو
،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘˘ق˘˘فر
ىق˘ب˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا بنا˘ج˘لا ي˘فو
لÓ˘˘˘ه ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم
لظ يف ةدكؤوم ريغ ينادوضس
وردي˘ب برد˘م˘لا دا˘م˘ت˘عا مد˘ع
يف «براحملا» ىلع زنيترام
راضصتقاو يضساضسأ’ا ليكضشتلا

هحنمي دقو ،ليدبك هتكراضشم
قئاقدلا ضضعب ضضوخ ةضصرف
.مويلا ةارابم يف

باوبأا حتفي يفويلا
«ولب ياكضسلا »ـل هترداغم

مضسا داع قايضسلا تاذ يف و
حر˘ط˘ُي˘ل «يا˘كضس و˘ل˘˘ب» م˘˘ج˘˘ن
قÓمعلا ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م

ي˘ف ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
نوكت نأا عقوتملا نم ةقفضص
بار˘˘ت˘˘قاو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
تدكأاو ،يوتضشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
دÓ˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
رئاطلا حانجلا نأا ىلع ،ازتيبلا
ي˘ف «ي˘فو˘ي˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع حر˘˘ت˘˘قا

اهفرط نوكي ةضضياقُم ةقفضص
تراضشأاو ،’ابيد ولواب يناثلا
بي˘˘˘ب نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘ضصم˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن

م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ُي ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
نم ،هتليكضشت يف ينيتنجرأ’ا
˘مو˘ج˘ه˘ل˘˘ل حور˘˘لا ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا
هئاطعإاو مضسوملا اذه حنرتُملا
ضضر˘˘ع˘˘لا نا˘˘كو ،ة˘˘يو˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
يلاطي’ا هريظ˘ن˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

زرحم ضضايرب لدابتي نأا ىلع
لباقُم انو˘ي˘ل˘م04 ف˘ي˘˘ضضيو
.’ابيد ىلع لوضصحلا

نع بيغي ينيعبضس نب
...هيدان ءاقل

ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف و
ةعو˘م˘ج˘م˘لا تاءا˘ق˘ل ن˘م˘ضضو
ن˘ب ي˘مار بي˘غ˘ي˘˘ضس ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘ضس
ا˘ي˘˘ضسورو˘˘ب بع’و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

هيدان ةارابم نع خابدÓغضشنوم
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضشع
لبق انوروك ضسوريفب هتباضصإا
يحضصلا رجحلاب همازتلاو ،مايأا
Óه˘ضس ود˘ب˘ي يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
قافر لوانتم يفو قرولا ىلع
حماطلا زور وكرام بردملا
،ةعومجملا ردضصت ةل˘ضصاو˘م˘ل
ا˘مد˘ن˘ع د˘يد˘ج زو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ب
كضستينود را˘ت˘خا˘ضش ل˘ب˘ق˘ت˘ضست
بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نار˘˘˘˘كو’ا
هيلع زاف يذلا «كراب ايضسورب»
ايناركوأا يف باهذلا ءاقل يف
ةيضسادضسب ةقباضسلا ةلوجلا يف
قحÓملا نع داعتب’او ،ةفيظن
هر˘ظ˘ت˘ن˘ت يذ˘˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإ’ ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص ة˘˘ير˘˘ف˘˘ضس
بعلم ىلع نÓيم رتنإا ةاقÓمل
لوعي يت˘لاو ،«ور˘ي˘ضس نا˘ضسلا»
يكيجلبلا مجن˘لا ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ي˘ف
ـب ة˘˘حا˘˘طإ’ا ى˘˘ل˘˘ع و˘˘كا˘˘كو˘˘˘ل
طا˘ق˘ن˘لا ءا˘ق˘بإاو «ى˘غ˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا
.مهلقعم يف ةثÓثلا
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رابتعلأ درو راصصتنلأ ةمغن ةداعتصسل ةصصرف مامأأ «يتيصسلأ» ةقفر زرحم

نولضصاوي انوفرتحم
يضضاملب نوحيريو قلأاتلا

حاجنوبو يليÓب
يف ةرويدقو

ةيلاثملأ ةليكصشتلأ
يرطقلأ يرودلل

ةيلاثملا ةليكضشتلا تفرع
يرودلا نم ةضسداضسلا ةلوجلل
ةديرج اهتراتخا يتلا يرطقلا
ة˘ن˘م˘˘ي˘˘ه ،«ة˘˘حود˘˘لا دا˘˘ت˘˘ضسإا»
ي˘ثÓ˘ث˘لا د˘جاو˘ت˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
حاجنوب دادغب مهو يرئازجلا

قلأات يذلا دضسلا يدان مجاهم
هيدان تعمج يتلا ةارابملا يف
تب˘˘ضسلا ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ب
زوفب تهتنا يتلاو يضضاملا

«نار˘هو ة˘ن˘يد˘م ن˘با» ءا˘˘ق˘˘فر
ن˘يأا ،فد˘ه ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘عا˘˘بر˘˘ب
لوأا ى˘ل˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ضصب
ن’دع» كلذك ،هقيرف فادهأا
،ة˘˘فار˘˘غ˘˘˘لا بع’» ةرو˘˘˘يد˘˘˘ق
يدان حانج«يليÓب فضسوي»و
نم نكمت يذلا يرطقلا رطق
ل˘ك د˘ع˘ب د˘ي˘ع˘ب ن˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘˘ضشم˘˘˘لا
مدق ن˘يأا ،ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا

ليجضستب اهجوت ةعئار ةارابم
هل ةارابم لوأا يف هفادهأا لوأا

.ديدجلا هقيرف عم
أا.ب

مداقلا فيضصلا هليحر يدافتلينيعبضس نب دعبت «انوروك»و ايضساضسأا نوكيل حضشرم ينادوضس

نم هبتأر عفرب رصصانب يرغت نÓيملأ ةرأدإأ
ديدمتلأ لجأأ

مجنلا رضصان نب ليعامضسإا بتار عفرل يلاطيإ’ا نÓيم ةرادإا هجتت
هئارغإ’ ،يلاطيإ’ا نÓيم يدان ناديم طضسو ،يرئازجلا يلودلا
قلأاتو.«يدرابمللا يدان˘لا ع˘م هراو˘ضشم ة˘ل˘ضصاو˘مو هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ب
نÓيم هق˘ير˘ف ع˘م ر˘ضصا˘ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘ضسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ناد˘ي˘م˘لا ط˘ضسو
«يرينوضسورلا» داق ثيح ،يراجلا مضسوملا ةيادب ذنم ،يلاطي’ا
ام ،يلاطيإ’ا ويضشتلاكلا ضشرع ىلع اهب عبرت ،ةديج جئاتن دضصحل

مجنلا دقع نيضسح˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ضسرد˘ت «ير˘ي˘نو˘ضسور˘لا «ةرادإا ل˘ع˘ج
ردقملاو يئازجلا طرضشلا ةميق عفرو يونضسلا هبتار عفرب يرئازجلا

ينعي ام ،ةيلاطي’ا ريغ ةيدنأÓل ةبضسنلاب وروا نويلم05 ـــب ايلاح
ىرخأا قرفِل نكمُي ’ يلاتلاِب ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا قرف لمضشي ’ هنأا

يلودلا بادتنا ،«رتنإ’ا«وأا «ضسوتنفوج«رارغ ىلع «ويضشتلاكلا» نم
.ضسمأا ةيلاطيإ’ا ةفاحضصلا هنع تفضشك امبضسح لقأا غلبمِب يرئازجلا

يفيضصلا وتاكريملا ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘ضشلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت م˘ت˘ي˘ضسو
لاير» نم لك مامتها لظ يف1202 ناوج نم ةًيادب لبقملا

نب تامدخب «نامريج ناضس ضسيراب»و ،«يتيضس رتضسضشنام»، «ديردم
.رضصان

ىلإا «نÓيملاب» اطبترم لازي ’ يرئازجلا يلودلا نا ملعلا عم
فيضصلا يف نÓيم فوفضص ىلإا همامضضنا دعب.4202 فيضص ةياغ
.وروأا نويلم61 لباقم يلوبمإا نم اًمداق ،يضضاملا

أا.ب
هقيرف عم ةضسفانملا صصقن مغر

نايتيأ تناصس يف ةوقب بولطم يناميلصس
نويل كيبملوأأو

رتضسيل فيدر عم يرئازجلا مجاهملا يناميلضس مÓضسإا كراضش
نع هداعبإا لوأ’ا قيرفلا بردم زرغيدور نادنيرب  ررق نأا دعب يتيضس
لوبرفيل تهجاو يتلا قيرفلا ةمئاق

اذه اهيف كراضش ةقيقد09 لوأا يف اديج ادودرم رضضخلا مجن مّدقو
ضسكع ،يضساضسأاك هيلع دامتع’ا فيدرلا بردم ررقيل ،مضسوملا

دق ناك ميلضس ربوضسلا نأاو ةضصاخ هداعبتضساب ماق يذلا زرغيدور
ظافحلا يناميلضس ديريو.لوأ’ا قيرفلا عم ةدودعم قئاقد يف كراضش
بعÓلا اهاقلتي يتلا ضضورعلا لظ يف اميضس’ ،ةيندبلا هتقايل ىلع
نايتيا تناضس يدان رارغ ىلع ةيضسنرف ةيدنأا ةدع نم يرئازجلا

هاضضاقتي يذلا غلبملا نأا ةيفحضص رداضصم تفضشكو اذه،نويلو
تناضس لعجي ام ،ةيضسنرفلا قرفلل ةبضسنلاب عفترم ميلضس ربوضسلا
غلبم ريفوتو نيبعÓلا ضضعب نم ضصلختلل ةقيرط نع ثحبي نايتيا

اهتهج ن˘مv.يناميلضس تامد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ل˘جأ’ وروأا نو˘ي˘ل˘م02
ليحر ةلاح يف «ميلضس ربوضسلا» ةقفضص مضسحل «لاول» ةرادإا ىعضست
ءزج نع يرئازجلا لزانتي نأا لباقم يوتضشلا وتاكريملا لÓخ يابيد
ايرهضش وروأا فلأا083 ىضضاقتي رضضخلا فاده نإاف ملعلل،هبتار نم
.ايونضس وروأا نويلم5.4 لداعي ام يأا يتيضس رتضسيل عم

ب .ءاميضش
صسابعلبب ينقتلا يوهجلا زكرملاب مهتاريضضحت نولضصاوي رضضخلا

هجأوي ةنصس71 نم لقأل ينطولأ بختنملأ
مويلأ ةنصس12 نم لقأأ «ةركملأ» ايدو

زكرملاب هضصبرت اماع71 نم لقأ’ ينطولا بختنملا لضصاوي
عم دعوم ىلع مويلا نوكيضسو ،ضسابعلب يديضسب ينقتلا يوهجلا

ةئفل ضسابعلب داحتا يدان دضض ركضسعملا اذه لÓخ ةيناث ةيدو ةارابم
نم لقأ’ ينطولا بختنملل ينفلا مقاطلا جمرب.ةنضس12 نم لقأا

نم لقا ضسابعلب داحتا يدان دضض ةيريضضحت ةيدو ةارابم ةنضس71
ةارابملا هذه نوكتضسو اذه ،ينقتلا يوهجلا زكرملاب ةنضس12
مهل قبضس تاضس’ دمحم لابضشأا نأ’ ،ركضسعملا اذه لÓخ هل ةيناثلا

تهتنا يتلاو ،نارهو ةيعمج يدان دضض ىلوأ’ا مهتيدو اوبعل نأاو
.ةفيظن فادهأا ةثÓثب رضضخلا زوفب

جاحلب اضضر
يضضاملا تبضسلا لوأ’ا صصبرتلا ماتتخا دعب

لخدي02 نم لقأل ينطولأ بختنملأ
يناثلأ هصصبرت

يف يناثلا هضصبرت ةنضس02 نم لقأ’ ينطولا بختنملا ضسمأا لخد
نم نوبعÓلا دافتضسا نا دعب كلذو ،ىضسوم يديضسب ينقتلا زكرملا
اهللخت مايأا رضشعل ماد يذلاو لوأ’ا ضصبرتلا ءاهتنا دعب ةحار ةرتف
عم دعوم ىلع نامضس نب بردملا لابضشا نوكيضس و.نايدو ناءاقل
3 ىلإا ربمفون42 نم دتميضس يذلاو ،يناثلا يريضضحتلا ركضسعملا
نم كلذو ،امضسا52 ينطولا بخانلا ىعدتضسا ثيح لبقملا ربمضسيد
نم نيبع’7 ءاعدتضسا مت ثيح ،مهتايناكمإا ىلع فوقولا لجا
،رئازجلا ةيدو˘لو˘م ن˘م4 ،وداراب كي˘ت˘ل˘تا ن˘م8 ،دادزول˘ب با˘ب˘ضش
ةفاضضإ’اب نارهو ةيدولوم ،لئابقلا ةبيبضش يداون لك نم نيبع’و
.ضسابعلب داحتاو فيطضس قافو نم نيبعÓل

أا.ب
sport@essalamonline.com

9982ددعلا ^2441  يناثلا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربمفون52ءاعبرأ’ا

ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ضشي˘˘ع˘˘ي
ةيعضضو يرمعلا نب نيدلا لامج
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ضسح˘˘ي ’
ي˘ضسنر˘ف˘لا «نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوا»
ئجافم ل˘كضشب تد˘ق˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
ةليلقلا مايأ’ا يف عقوتم ريغو
.ةيضضاملا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ضشكو
،«ءارحضصلا براحم» نأا ةيضسنرف
ء’دبلا دعاقم ةمزÓم ىلإا هجتي
،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع بع˘ضصلا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘ضسو
يف ةناكمب رفظلا ،ايقيرفإا لطب
يدور يضسنرفلا بردملا ةمئاق
ةدوعلا دعب ةضصاخ ايلاح ،ايضسراغ

نم وليضسرام يليزاربلل ةيوقلا
ةريبك ةارابمل هميدقتو ةبوقعلا
يف ريتخا هنأا ةجردل ،يجنأا مامأا
«1 غيللا» ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا

.«بيكيل» ةديرج بضسح
يدور برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘˘كو

مدع نأاب اقباضس دكأا دق ،ايضسراغ
دوعي يرمعلا نب ىلع هدامتعا
دعب ،ةي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘يز˘ها˘ج ضصق˘ن˘ل
نود ره˘ضشأا8 نم رث˘كأ’ ه˘ئا˘ق˘ب
.بعل

ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضو ع˘˘˘ضضت˘˘˘ضسو اذ˘˘˘ه
بخانلا ديدجلا هيدان عم يرمعلب
بع˘ضص ف˘قو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ضصق˘ن بب˘˘ضسب

رضضخلا عافد بلق اهنم يناعيضس
ر˘ثؤو˘ي˘ضس يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ه˘يدا˘ن ع˘˘م
،«ضشارحلا ن˘با» ىو˘ت˘ضس˘ُم ى˘ل˘ع
ىلع نولبقُم رضضخلا نأاو ةضصاخ
ةيادب Óبقتضسُم ةريبك تايدحت
رطق ملاعلا ضسأاك تايفضصت نم
عا˘فد ةر˘خ˘ضص ى˘ق˘ب˘يو.2202
ىلع لوضصحلا رظتني ،رضضخلا
ه˘ضسف˘ن تا˘ب˘ثإ’ ةد˘يد˘ج ة˘˘ضصر˘˘ُف
عم ةيضساضسأ’ا ةناكملاب هتيقحأاو
عيمجلا رهبا هنأا ةضصاخ ،«لاول»
مامأا هل ةكراضشُم رخآاو لوأا ذنم
لكضشب اه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ ي˘ت˘لاو ،ل˘ي˘ل
.زيمم
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ي˘˘لود˘˘لا رد˘˘يا˘˘ت ر˘˘ي˘˘ف˘˘ضس دا˘˘ق
يدوعضسلا نيعلا هقيرف يرئازجلا
ىلع مضسوملا اذه زوف لوأا ىلإا
لباقم نود نيفدهب كمضضلا يدان
نم ة˘ضسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘ضسح˘ل
ل˘˘ج˘˘˘ضسو.يدو˘˘˘ع˘˘˘ضسلا يرود˘˘˘لا

ينطولا بختنملا ناديم طضسوتم
نم عئاضضلا لدب تقولا يف هفده
هنطاوم ىمرم يف يناثلا طوضشلا

اف˘ي˘ضضم ،كم˘ضضلا ضسرا˘ح ة˘ب˘غز

ناك يذلا هقيرفل يناثلا فدهلا
ةقيقدلا ذنم ةجيتنلا يف اقوفتم
11.

«ير˘˘كز كا˘˘˘مد» دا˘˘˘ضشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
بعÓ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م
قيرف» :Óئا˘ق ق˘با˘ضسلا لا˘ير˘ت˘نو˘م
نود˘ي˘ج نو˘ب˘ع’ ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا

ىلع ثدحتأا انأا ،قرافلا اوعنضص
يذلا رديات ة˘ي˘عو˘ن ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
هل قبضسو ،ةيفاكلا ةربخلاب عتمتي

رارغ ىلع ةيدنأ’ا ربكأ’ بعل نأا
ةراضشإÓلو.«يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا
نيعلا يدان نوكي زوفلا اذهب نإاف
يرود˘لا ى˘لا د˘يد˘ج˘˘لا د˘˘عا˘˘ضصلا

زاف ،ناملضس نب دمحم ريما ضسأاك
يف هخيرات يف طاقن ثÓث لوأاب
ريفضس لضضفب ةيدوعضسلا ةلوطبلا
.ةريبك ةارابم مدق يذلا رديات

جاحلب اضضر

نارضشابم ناببضس صسفانŸا صصقنو ةيوقلا وليضسرام يليزاÈلا ةدوع

يصضاملب بعاتم نم ديزتو «لأول«عم مزأاتت يرمعلب ةيعصضو

يدوعضسلا يرودلا يف ثلاثلا هفده عقوي ءارحضصلا براحم

طاقن ثÓث لوأاب رفظلل نيعلأ دوقيو لجصسي رديات



ةــــنصصرق

؟ةيوفع يه له
يوركلا نأاضشلا و˘ع˘ب˘ت˘ت˘م لأا˘ضست

يضسيئرلا ببضسلا نع ،يرئازجلا
ي˘ضسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘قإا ءارو
ةضضراعلا نم ينيلوكيضس اوضسنرف
ةبرضض اهنأا ضضعبلا لاقف ،ةينفلا
تا˘بو˘ق˘ع يدا˘ف˘ت˘ل ،ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘ضسا
دو˘ع˘ضصلا ه˘ضضفر د˘ع˘ب ة˘ط˘˘بار˘˘لا

نيح يف ،ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘ضصن˘م ى˘ل˘ع
نع ثيدحلل رخآ’ا ضضعبلا حار
ةهجاوم يف يبراد يف  ةراضسخلا
امنيب ،دادزولب بابضش مامأا ربوضسلا

تءاج ةلاقإ’ا نأا دكأا ثلاث فرط
ةطلضسلاب ضساضسملا ضضفر ببضسب
.دÓبلل ايلعلا

ةكرب اهيف رييÓم3
ةميق يه ميتنضس رييÓم3
يذ˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ع
ةبانع داحتا ةرادإا تحجن
ة˘كر˘ضش ع˘م ه˘ع˘ي˘قو˘ت ي˘˘ف
نوكتضس ثيح ،لاد˘ي˘م˘ضسا
ىلع ،رييÓم ةثÓث ةميقلا
لÓ˘خ ةرادإ’ا ى˘ق˘ل˘˘ت˘˘ت نا
ا˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘˘ضسلا
ىقلتتو  نيرايل˘م ه˘ت˘م˘ي˘ق
ف˘ضصت˘ن˘م لÓ˘خ ي˘قا˘ب˘˘لا
ةمي˘ق˘لا هذ˘ه˘بو ،م˘ضسو˘م˘لا
ى˘˘لا ةرادإ’ا ى˘˘˘ع˘˘˘ضست˘˘˘ضس
ل˘جا ن˘م نو˘يد˘لا د˘يد˘ضست
اهنا امك ،نيبعÓلا ليهأات
ةميق عمجل نمزلا عراضست
ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘ضست ىر˘˘خأا
ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘قاروأا بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘ب
. فلضشلا ضصبرت قÓطنا

لوعم هأر

بردملا يدركلا يدجم لوضصو دعب
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘ضضارأ’ا ى˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يدانل ةينفلا ةضضراعلا ىلع فوقولاو
لمع˘لا˘ب ي˘ف ر˘ي˘خ’ا عر˘ضش ،ة˘قاد˘ضصلا

بلج ىلع ةرادإ’ا ثح ثيح ،ةرضشابم
بلط امك ،يديبع˘لا ى˘ضسي˘ع ع˘فاد˘م˘لا

هللا دبع اهمجاهم دقع ديدجت اهنم
ينفلا ريدملا نأا ىلع لدي رمأا ،ةتوحلا
راوضشم قيقحت ىلإا حمطي يرئازجلا

.مضسوملا اذه يبيللا يرودلا يف ديج
ةيماحو يبت

«ماصصأ» ناعطاقي

ا˘م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘ضسب
فرط نم امهدعو مت ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا

يبت يئانثلا ررق ،«ماضص’» يلوؤوضسم
،قيرفلا تا˘ب˘يرد˘ت ة˘ع˘طا˘ق˘م ة˘ي˘ما˘حو
يضس ضسأا يضسلا ةيدو ارضضحي مل ثيح
ةرادإ’ا لعج يذلا رمأ’ا وهو ،ةريخأ’ا
،فارطأ’ا عيمج يضضري لح نع ثحبت

ع˘م ها˘ن˘ير˘جأا ثيد˘ح ر˘خآا ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م د˘كأا د˘ي˘ضص ن˘ب ضسي˘ئر˘لا

ة˘ي˘ضضق˘لا هذ˘ه ا˘ه˘م˘هأا ةد˘يد˘ع بعا˘ت˘م
ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب ة˘ضصا˘خ˘˘لا كل˘˘ت اذ˘˘كو
د˘˘ح˘˘ل را˘˘هد بعÓ˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو
. تابيردتلا نع اديعب ةعاضسلا

يريزد تاحيصضوت

ضسراح˘لا ا˘ه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل ا˘مار˘ت˘حا
بردملا ضضفر ،تاريضضحتلا ةيادب ذنم مزحتم
كيرديضس ضسراحلا ىلع دامتع’ا لÓب يريزد
،ةري˘خأ’ا تا˘عا˘ضسلا ي˘ف جر˘ب˘لا ى˘لا دا˘ع يذ˘لا

عيمج نم هزيهجت لجا نم هتاريضضحت رضشابو
د˘قو اذ˘ه ،ت’و˘ج˘لا مدا˘ق˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت ي˘حاو˘ن˘˘لا
دكأاو يريزد لÓب ينقتلا عم ضسراحلا عمتجا

’إا ،يرانكلا مامأا ايضساضسأا ةكراضشملل هتيزهاج
.ضضفر قباضسلا ةمضصاعلا داحتا بردم نا

طقفو موجهلأ

يذلا ريبكلا ي˘مو˘ج˘ه˘لا م˘ق˘ع˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بردملا نا ’إا ةدكيكضس ةبيبضش قيرف هضشيعي
ة˘ط˘خ جا˘ه˘ت˘نا ى˘ل˘ع ر˘ضصي نا˘ضسي˘ت˘فا ضسنو˘˘ي
ةتغابم لجا نم ةركضسب داحتا ماما ةيموجه
حمضست ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘ضصح˘تو ،م˘ضصخ˘لا
ءانبأا ناو ةضصاخ ،قيرفل˘ل ة˘ق˘فو˘م ة˘قÓ˘ط˘نا˘ب
ءا˘ق˘فر ة˘ضضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ادا˘˘كي˘˘ضسور
يف ديج لكضشب لوخدلا لجا نم يقوزرم
ة˘ب˘ي˘ب˘ضشلا ناو ة˘˘ضصا˘˘خ ،يور˘˘كلا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

بايغ دعب عضساولا بابلا نم ةدوعلاب ةبلاطم
. ةنضس23 نم رثكأا ماد

qarsana@essalamonline.com
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ةنصس52 ذنم «ءوصسألأ»
ةنولضشرب يدان ضشيعي
ذ˘ن˘م ه˘م˘ضساو˘م ءو˘˘ضسا
دعب ة˘ن˘ضس52  ر˘˘˘˘˘خأا
م˘ئاز˘ه ة˘ثÓ˘ث˘ل هد˘ب˘كت
8 لضصأا نم نيلداعتو
يف اهضضاخ تايرابم
ـب ى˘ف˘ت˘كيو «ا˘غ˘ي˘ل˘لا»
لضصأا ن˘م ة˘ط˘ق˘ن11
،ةن˘كم˘م ة˘ط˘ق˘ن42
ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘كا ا˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘هو
تي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘ضصم
اهنا لوقلاب «اضصرابلا»
تناكو ،ةخضسن ءوضسأا»
،مضسوملا اذه يف هعم ثدحي ام هبضشي2991 مضسوم نأا تدكأا دق تايئاضصحإÓل «اتبوأا» ةكبضش
.ةرثعتملا ةقÓطن’ا مغر ينابضسإ’ا يرود ةلوطب بقل  ماعلا كلذ يف زرحأا هنا ذإا

15

مهتدوع خيرات وه أذه
ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةكلمم˘لا ي˘ف ضضور˘ف˘م˘لا
نا˘ك يذ˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ضسور˘ي˘ف را˘ضشت˘˘نا بب˘˘ضسب

ضسيرو˘ب ن˘ل˘˘عأا ،ا˘˘نورو˘˘ك
ضسمأا لوا ،نو˘˘˘˘˘˘ضسنو˘˘˘˘˘˘˘ج
ريهامجلا نا نع نينثإ’ا
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
يناثلا نم ةيادب بعÓملا

،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ضسيد ن˘˘م
ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا تح˘˘˘م˘˘˘ضسو
ف’آا4 لوخدب ةيزيلجنإ’ا

،«غيلرميربلا» يف جرفتم
عجضشم0002 لو˘˘˘خدو
.«بيضش نيبماضشلا» يف
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ةÓصصلأ تيقأوم

يرطقلأ يرودلل ةيلاثملأ ةليكصشتلأ يف ةرويدقو حاجنوبو يليÓب^
يصضاملب بعاتم نم ديزتو «لأول«عم مزأاتت يرمعلأ نب ةيعصضو^

 هتبقاعم لبق هلاوقأا ذخأا لجأا نم

ينيلوكيصس يعدتصست طابصضنلأ ةن÷
سسيمÿأ أذه اهمامأأ لوثملل
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 ينيعبضس نب دعبت «انوروك»و ايضساضسأا نوكيل حضشرم ينادوضس

 رئاز÷ا ةيدولوم ةمضصاعلا دا–إا ةيدŸا يبŸوأا

نÓيŸأ ةرأدإأ
رصصانب يرغت

نم هبتأر عفرب
ديدمتلأ لجأأ

 مداقلا فيضصلا هليحر يدافتل

مامأأ «يتيصسلأ» ةقفر زرحم
ةمغن ةداعتصسل ةصصرف
رابتعلأ درو راصصتنلأ

 زرحÃ لابيد ةلدابم ديري ‘ويلأ̂ 

 ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم لوأ’ا يديهمتلا رودلا راطإا ‘

مويلأ Òطي ديمعلأ دفو
ابصس– Úنبلأ ةمصصاع ¤إأ

Ÿزلفاب ةهجأو

 ةيرئازجلا ةلوطبلا يف ةلضصاوتم مÓعإ’ا ةاناعم

سصحف طرتصشت مأول ةرأدإأ
يفحصصلأ ةقاطبو «رأأ.يصس.يبلأ»

تايرابملأ ةيطغتب حامصسلل


