
رظنلا ةداعإا
موي لماهلا فلم يف

لبقملا شسرام11

نب عارذو ريطخلا يباهرإ’ا
ةمكحم مامأا «دوسسأ’ا وبأا» ند’

50صصابيرق تايانجلا
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ةيام◊ا ناوعأا ائنٌهم دارج
يŸاعلا مهموي ‘ ةيندŸا

تاوقلا ةيزهاج عفر ¤إا وبضصن اننإا لاق
ئراط يأ’ ابضس– ةحلضسŸا

صضعبلا ىدل ةيلوؤوضسملا حور بايغ نأا دكأا
نطاوملل ةيمويلا ةايحلا ديقعتل ىدأا

جورخلل ة’ولا وعدي دوجلب
رييسستلا ةقتوب نم

30 صصينيتورلاو يديلقتلا

ةضضماغ فورظ ‘ راظنأ’ا نع مايأا ذنم ىراوتةيضضقلا ليجأاتب عافدلا ةئيه هتمدق بلط دعب تفدهتضسا يتلا ةيباهرإ’ا ةيلمعلل ربدملا لقعلا ناك
لاضشرضشب ةيركضسعلا ةنكثلا

50صص

ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘ضش د˘ي˘ع˘ضسلا ق˘ير˘ف˘لا د˘كأا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا صسي˘˘˘ئر
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘مأا نأا صسمأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا

ز˘˘˘˘ئا˘˘˘˘كر ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضصو
دو˘˘˘جو ة˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ه ،ا˘˘˘هرار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
هنكرو ،يبع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ظ˘˘˘ت ىت˘˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘لا

.ديضس اهرارقو ،ةناضصم

ةموك◊ا لمع ةبقارŸ ةليسسو ثادحتسساب رمأاي نوبت شسيئرلا
30 صصÚنطاوŸا تابلطتŸ ةباجتضس’او داضصتق’ا ةيقÎل Òبادتلا نم ةعوم‹ ذاختا ىلع ددضش

رئاز÷ا نمأا :ةحيرقنسش قيرفلا
اهرارقتسسا زئاكر Úت“و ةنايسصو

ششي÷ا دوجو ةلع يه

ةيناسسنإ’ا Êاعم ”دسسج»
حاورأ’ا نم Òثكلل مكذاقنإاب

«انوروك ةحئاج لÓخ

30 صص

30 صص

تامزأا Óب ةضساردل ديدج حÓضس هنأا اودكأا نوضصتخم

ربوتويلا ةثج ىلع روثعلا
باك» ئطاسش ‘ «وينيركف»

نارهوب «وسسور

ةيفاضضإا اموي51 ةدمل يئزجلا رجحلا تددم
مويلا نم ةيادب ةي’و91 ىوتضسم ىلع

نم نينطاوملا رذحت ةموكحلا
مهوعدتو ةروحتملا «انوروك» خسسن

ةيلوؤوسسمـلا حورب يلحتلل
30 صص

91 -ديفوك لاوز عم ىتح هئاقبب بلاطنو هنم دب ’ رمأا «نيجهلا» ماظنلا :«مÓسسلا»ـل طÓيم^
«ميتنسس رفسص »ـب دعب نع تارمتؤوملا نم تائملا ميظنت^

50صص

«انوروك» لاوز دعب تاعماجلاب «نيجهلا ميلعتلا» ينبتب بلاطم

40 صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ششرع ىلع عبرتي يرئازج

 يعانطسص’ا ءاكذلا
لاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’
نويرئازجلا
نوعدبي
جراخ نوركتبيو
ام ،مهدÓب دودح
ة˘ط˘ح˘م م˘ه˘ل˘ع˘ج
ريثكلا˘ب با˘ج˘عإا

لود˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
و˘هو ،ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا

با˘˘˘˘˘˘سشلا لا˘˘˘˘˘˘ح
«نط˘سسو˘ب داؤو˘ف»
ةبان˘ع ة˘ي’و ن˘م
ح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا يذ˘˘˘˘لا

ءاكذلا يف املاع
كا˘كت˘فا ي˘ف ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا

ثاحبأا ي˘ف يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ر˘يد˘م ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج
005 ىلع اقو˘ف˘ت˘م ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا ءا˘كذ˘لا

ةدحت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘ف ةز˘ئا˘ج˘ل˘ل ح˘سشر˘م
يف رظن ةموظنم ركتبا باسشلا ،ةيكيرمأ’ا
عرسسأ’او قدأ’ا ربتعت يعانطسص’ا ءاكذلا

يف ةبعسصلا ةيداملا هفورظ مغرو ،ايملاع
لك نم ىوقأا تناك هتدارإا نأا ’إا هرغسص
هجرخت نم تاو˘ن˘سس د˘ع˘ب ح˘ب˘سصي˘ل ،ءي˘سش
يف اثحاب ةبا˘ن˘ع ي˘ف «هارو˘ت˘كد˘لا» ة˘جرد˘ب
  .اكيرمأاب يعانطسص’ا ءاكذلا

بانذأا نمز يف
! ةباسصعلا

لبق نارهو نم فورعم لامعأا لجر ذفن
،كرامج ط˘با˘سض د˘سض هد˘يد˘ه˘ت ،تاو˘ن˘سس
ن˘م ه˘ل˘ق˘ن˘ب ة˘ن˘سس و˘ح˘ن ل˘ب˘ق هدد˘˘ه ثي˘˘ح
نواعتلا طباسضلا ضضفر نأا دعب ،نارهو
يف تايلمع ليهسستل لامعأ’ا لجر عم
لاؤوسسلاو يرئازجلا برغلا ةمسصاع ءانيم
تارابتع’ كرامجلا طباسض لقن له وه
نكمت ريبكلا لامعأ’ا لجر نأا مأا ةيرادإا

.هديدهت ذيفنت نم

ةبترم عم بيبط
ةيناسسنإ’ا

قلغب حارج بيبط ماق ،ةليمج ةيناسسنإا ةتفل يف
ناسسملت ةي’وب ةروهسشملاو ةسصاخلا هتدايع
اهب رفاسسيل ،ةيبطلا تازيهجتلا لك هعم ذخأاو
دي ميدقت لجأا نم اعوطتم بونجلا ىسصقأ’
هنإا ،راتخم يجاب جربب ىسضرملل اناجم نوعلا
دمح˘م» نو˘ي˘ع˘لا ي˘ئا˘سصخأا حار˘ج˘لا رو˘ت˘كد˘لا
تسسيل ةردابملا هذه ملعلل ،«يلغولوك يداهلا
رفاسس ناو هل قبسس ثيح ،اهعون نم ىلوأ’ا

ءارجإ’ راردأاك ةيبونج تاي’و وحن تارم ةدع
ىسضرملا ةدئافل ةيحارجلا تايلمعلا تارسشع
نينمتم ،نيريثكلا باجعإا تيقل ةتفللا ،كانه
رو˘ت˘كد˘لا ج˘ه˘ن ى˘ل˘ع نور˘خآا ءا˘ب˘طأا ر˘ي˘سسي نأا
.يريخلا لمعلا ةيقرتل ةوطخ يف «يلغولوك»

ةدعاو عيراسشم

يلبسس» ىعدي ترايت ةي’و نم حÓف حجن
ام وأا يبلحلا قتسسفلا ةرجسش ضسرغ يف «ةداق
عورسشملا قق˘ح ثي˘ح ،«ضشا˘ت˘سسي˘ب˘لا˘ب» فر˘ع˘ي
لعج ام اذهو ،ةلغلا دسصح امدعب ارهاب احاجن
هعورسشم˘ل تا˘ط˘ل˘سسلا م˘عد˘ب بلا˘ط˘ي حÓ˘ف˘لا
بابسشلا احسصا˘ن ،ا˘ح˘بر˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا
نأاو ة˘سصا˘خ لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب
جاتحت ’ نيسصتخملا نم ددع بسسح ةرجسشلا
ل˘ك ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘ت ل˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ طور˘˘سش ى˘˘لإا
املع ،ةبرتلا عاونأا عيمجو ةيخانملا فورظلا
عونلا اذه اريثك بسساني فاج هبسشلا خانملا نأا

 .تاعارزلا نم

qarsana@essalamonline.com
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ةيروهمجلا شسيئر ىلإا ىوكسش
ة˘ي’و ن˘م نو˘ن˘طاو˘م ه˘جو
ضسي˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘لإا ،ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘قرو
ىو˘˘كسش ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ىلإا ةراسشإا نمسضتت ةلسصفم
ةدع ىلع تازواجت دوجو
ةيرادإا حلاسصمب تايوتسسم
،ةيقرسشلا ةيبونجلا ةي’ولاب
ن˘˘˘ع ىو˘˘˘كسشلا تف˘˘˘˘سشكو
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
رييسست˘ب ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘ئا˘˘عو˘˘لاو ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ي˘عا˘ن˘˘سصلاو
ةيمويلا تاجاجتح’ا ببسسب ضسيل اذهو ،تايوتسسملا لك ىلع ايئانثتسسا اعسضو ضشيعت ةي’ولا
،ةقيسض تاباسسحبو ةيوسسايسس عفاود نم نايحأ’ا نم ريثك يف قلطنت يتلاو ،ةي’ولا اهدهسشت يتلا
 .ةفلتخم تايوتسسم ىلع ةي’ولا هسشيعتو هنم يناعت يذلا رييسستلا ءوسس ببسسب نكل

«لوــــــغتلا
نأا ىلإا ،ةيرسصح تامولعم ريسشت
ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و ن˘م لا˘م˘عأا ل˘جر
ىلع تاونسس01 وحن لبق ذوحتسسا

ةطسشنأا يف نآ’ا اهلغتسست ةحاسسم
دقع ،ةيداسصتق’ا هتسسسسؤومب قلعتت
ىدعتت ’ يلسصأ’ا ضضرأ’ا ةيكلم
ةحاسسملا نأا ’إا رتم001 هتحاسسم
ىدعتت نآ’ا ةلغتسسم˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

رعسس ديزي ةقطنم يف رتم0002
نييÓم01 نع اهيف عبرملا رتملا
ةتباث ريوزت ة˘ي˘سضق هذ˘هو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
.قئاثولاو عئاقولاب

! بسصنملا ةوهسش
ذنم نييئ’و نيريدم5 كرحتي
طرا˘ف˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ياد˘˘ب
ءارد˘م˘لا ،ىو˘سصق˘لا ة˘عر˘˘سسلا˘˘ب
ايلع بسصانم نولغسشي ةسسمخلا
فلكم وأا ،ةباينلاب ريدم ةفسصب
بسصنم روغسش ببسسب رييسستلاب
ي˘ف تد˘ت˘ما تار˘ت˘ف˘˘ل ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
،تاونسس3 ـل تايريدملا ىدحإا

تارر˘˘ق˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
’ ى˘ت˘ح ر˘ي˘ي˘سست˘لا˘ب ف˘ي˘ل˘˘كت˘˘لا
لخدت بلط نيريدملا دحأا نأا ىلإا تراسشأا رداسصم ،نييداع نيفظوم درجم مهسسفنأا نودجي
.هئاقدسصأا نم قباسس ريزو لخدت فلكم رخآا ريدم بلط امنيب ،راردأا يف ادج ةذفان ةيسصخسش

ة’و ءاخسس
نارهو ة’و حنم
ضضارأا ،نوقباسسلا
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
رسصنعلا تايد˘ل˘ب
ريجلا رئب نويعلا
بل˘˘غأا ،ة˘˘مر˘˘˘كلا
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘سضارأ’ا

نييرقملل تحن˘م
باحسصأاو
برغأ’او ،ذوفنلا

نأا اذ˘˘ه ل˘˘ك ن˘˘˘م
نارهو ة’و مرك
لاط نيبقاع˘ت˘م˘لا

ناك ضضارأا ىتح
ربكأاو ،ويزرأاو رسصنعلاو ليتسسانك لثم قطانم يف ،ةينمأا تآاسشنمل اسصسصخم اهنم اءزج
نم ددع ىلإا ةفاسضإا ،ةي’ولاب لامعأ’ا لاجر نم3 راقعلا بهن ةيلمع نم نيديفتسسملا
.مهبراقأا ءامسسأاب يسضارأ’ا ىلع نيلوؤوسسملا
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watan@essalamonline.com

بقع ةيروهمجلا ضسيئر حلأا
لوأا ءارزو˘ل ضسل˘ج˘م˘˘ل ه˘˘سسؤور˘˘ت
ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ضسمأا
قلغ ةسصاخ ةيئاقولا تاءارجإ’ا
،يو˘˘ج˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لاو دود˘˘ح˘˘˘لا

فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’
دعب ةيلاح˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا
ى˘ل˘ع دد˘سش ا˘˘م˘˘ك ،رو˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ع˘˘˘م ت’ا˘˘˘سصت’ا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
حا˘˘ج˘˘˘نإ’ ي˘˘˘سسور˘˘˘لا كير˘˘˘سشلا
حا˘˘ق˘˘ل جا˘˘ت˘˘نإا عور˘˘سشم قÓ˘˘طإا
برقأا يف رئاز˘ج˘لا˘ب كي˘ن˘تو˘ب˘سس
ضسي˘ئر ر˘مأا ا˘م˘ك .ن˘˘كم˘˘م تقو
ل˘ك دادر˘ت˘سسا˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
مت يت˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تارا˘ق˘ع˘لا

ف’آاب ةردقملاو اقبا˘سس ا˘ه˘ح˘ن˘م
اهلÓغتسسا مت˘ي م˘لو تا˘ئز˘ج˘ت˘لا
ي˘ل˘ث˘م˘م كار˘سشإا ع˘م ،نآ’ا د˘ح˘˘ل
يف لمعلا بابرأاو نيرمثتسسملا

ةقفارمب ةقلعتملا لكايهلا لك
عسضو عم ،رام˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘قر˘تو
ةياسصو تحت تاطاسشنلا قطانم
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘سسؤور فر˘˘سصتو
نم ةقطنم لك تايجاح ديدحتل
لاجملا حتفو ،ةطسشنأ’ا فلتخم
.ةئسشانلا تاسسسسؤوملا مامأا

ضسيئر فلك ،ىرخأا ةهج نم
داجيإاب ةراجتلا ريزو ةيروهمجلا

ل˘ق˘ن ي˘ف عور˘سشل˘ل يرو˘ف ل˘˘ح
جاتنإ’ ل˘ج˘ي˘ج ع˘ن˘سصم ة˘ي˘كل˘م
رود˘سص د˘ع˘ب ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تيز˘˘لا
دسض ةيئاهنلا ةيئاسضقلا ماكحأ’ا

ل˘م˘ع˘لاو ،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ه˘˘ي˘˘كلا˘˘م
ةلحرم هلاخدإ’ ىوسصق ةعرسسب
ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو ،جا˘˘ت˘˘نإ’ا

ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق تاءار˘˘جإ’
عم ،ةردنلاو را˘كت˘حÓ˘ل ع˘نا˘م˘لا

فÓ˘عأ’ا م˘عد تا˘ي˘لآا ة˘ع˘جار˘˘م
ةرهاظ ةبراحمو ماعنأ’ا ةيذغتو
ني˘لاو˘م˘لا كار˘سشإاو ،ة˘برا˘سضم˘لا
ضصيلقتو موحللا جاتنإا ةدايز يف
ةلودلا مازتلاب ،داريتسس’ا ةفلك
.مهعيجسشتو فÓعأ’ا معدب

بلاطف ةحايسسلا عاطق يف امأا
لمع˘لا با˘برأا تا˘با˘ق˘ن كار˘سشإا˘ب
،راقعلا عيزوت يف مهتراسشتسساو
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ن˘هر مد˘˘ع ع˘˘م
ةرادإ’ا ةمحر تحت مهعسضوو
اذإا ة˘سصا˘خ ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤورو
ضصاو˘خ˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘˘سسا تنا˘˘ك
ىلعو يتاذ ليومت ىلع دمتعت

ظافحلا ةا˘عار˘مو ،ضصا˘خ را˘ق˘ع
د˘ن˘ع ي˘حÓ˘ف˘لا را˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف نير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل ضصي˘خر˘ت˘لا

.ي˘حا˘ي˘سسلا ع˘سسو˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم
ر˘مأا د˘ق˘ف ة˘فا˘ق˘ث˘لا ناد˘ي˘م ي˘˘فو

ىلوتت ينوناق ضصن ثادحتسساب
ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ا˘˘ترازو ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
مادقتسسا ريياعم طبسض ةفاقثلاو
ىلع ظافحلل ،بناجأ’ا نينانفلا

ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م
يف نيح يف ،ةيلاملا اهدراومو
ىطعأا ةيمومعلا لاغسشأ’ا لاجم
نارهسش اها˘سصقأا ة˘ل˘ه˘م ضسي˘ئر˘لا

ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك ذا˘خ˘˘ت’
ءانيم لاغسشأ’ يلعفلا قÓطإÓل
ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘م˘˘ح˘˘لا
ل˘ي˘ه˘سست˘ب ر˘مأا ا˘م˘ك ،لا˘سشر˘˘سشب

ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘م رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘˘ح
ة˘˘سسارد ةدا˘˘عإا˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا

.ريسسلا ةكرح تاططخم
ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ىر˘˘˘˘˘˘جأا ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك

ي˘ف ضسمأا ءا˘سسم ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةمظتنملا ةيرودلا هتاءاقل راطإا

ةلباقم ،ةينطو˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ع˘م
ل˘ئا˘سسو ضضع˘ب ي˘˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م
اهيف قر˘ط˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘عإ’ا

ةينطولا اياسضقلا نم ديدعلا ىلإا
نايب هب دافأا امبسسح ،ةيميلقإ’او
.ةيروهمجلا ةسسائرل

ÚنطأؤŸأ تابلطتŸ ةباجتسس’أو داسصتق’أ ةيقÎل Òبأدتلأ نم ةعؤم‹ ذاختأ ىلع ددسش

ةموك◊ا لمع ةبقارŸ ةليسسو ثادحتسساب رمأاي نوبت شسيئرلا

ز.ضسواط

ىلع ةمؤكحلأ تأرأرق ذيفنت ىدم ةبقأرمل ةليسسو ثأدحتسساب ،نؤبت ديجملأ دبع ةيرؤهمجلأ ضسيئر رمأأ
ذاختأ ةرورسض ىلع أددسشم ،نينطأؤملأ ت’اغسشنأ عم بواجتلأو لؤلحلأ عسضؤل ت’اجملأ لك يف نأديملأ

. ينطؤلأ داسصتق’أ ةيقرتل تاعاطق ةدع يف ريبأدتلأ نم ةعؤمجم

ئراط يأ’ ابسس– ةحلسسŸأ تأؤقلأ ةيزهاج عفر ¤إأ ؤبسصن اننإأ لاق

Úت“و ةنايسصو رئاز÷ا نمأا :ةحيرقنسش قيرفلا
ششي÷ا دوجو ةلع يه اهرارقتسسا زئاكر

ىلع ةيفاسضإأ امؤي51 ةدمل يئزجلأ رجحلأ تددم
مؤيلأ نم ةيأدب ةي’و91 ىؤتسسم

«انوروك» خسسن نم نينطاوملا رذحت ةموكحلا
ةيلوؤوسسمـلا حورب يلحتلل مهوعدتو ةروحتملا

د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا
نا˘كرأا ضسي˘ئر ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا
ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مأا نأا ضسمأا

ز˘ئا˘كر ن˘ي˘ت˘م˘˘تو ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو
دوجو ةل˘ع ي˘ه ،ا˘هرار˘ق˘ت˘سسا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا

لظ˘ت ى˘ت˘ح ن˘ي˘كر˘لا ه˘ن˘كرو
ا˘هرار˘قو ،ة˘نا˘سصم ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ديسس

ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘لا لا˘قو
ة˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘فار˘˘سشإا ىد˘˘ل
ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب دا˘ت˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا

لا˘˘غ˘˘سشأا حا˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا م˘˘˘سسار˘˘˘م
تح˘ت ي˘ن˘طو˘˘لا ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا» ناو˘˘˘ن˘˘˘ع
ةيتايل˘م˘عو˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
ي˘ف تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو دا˘ت˘˘ع˘˘ل˘˘ل
‐يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا
ن˘˘˘مأا نإا ،«قا˘˘˘فآاو م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت
ن˘ي˘ت˘م˘تو ة˘نا˘ي˘سصو ر˘ئاز˘ج˘لا

ةلع يه ،ا˘هرار˘ق˘ت˘سسا ز˘ئا˘كر
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا دو˘˘˘جو
ضشي˘˘ج ل˘˘ي˘˘ل˘˘سس ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ي˘هو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
،نيكرلا هنكر لثمت يلاتلاب
ة˘˘فا˘˘ك ه˘˘ي˘˘لإا د˘˘ن˘˘ت˘˘سست يذ˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘يو˘ط˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا
،اهاه˘ت˘ن˘م غو˘ل˘ب ى˘لإا و˘ب˘سصي

،ةناسصم رئازج˘لا ل˘ظ˘ت ى˘ت˘ح
اهرارقو ،ةعو˘فر˘م ا˘ه˘ت˘ما˘هو
،ءايفوأ’ا اهؤوانبأا لظيو ،ديسس
ةروث ةلاسسر لمحب نيريدج
،ةد˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن لوأا

هم˘ي˘ق ظ˘ف˘ح ى˘ل˘ع ن˘يردا˘قو
فاسضأاو .ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لاو ةد˘لا˘خ˘لا

اودكأات» رو˘سضح˘لا ا˘ب˘طا˘خ˘م
مكنأا˘ب ،ما˘ت ن˘ي˘ق˘ي ى˘ل˘ع ي˘نأا

م˘˘˘كب˘˘˘جاو نودؤو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءاو˘˘˘سس ،ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلع وأا يزكرملا ىوتسسملا

ىلع لب ،يوه˘ج˘لا د˘ي˘ع˘سصلا
ماوق تادحو عيمج ىوتسسم
نو˘كرد˘ت م˘كنإا˘ف ،ة˘كر˘ع˘م˘˘لا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا ىد˘˘˘م
ا˘ه˘نو˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ج˘˘لا
ة˘ق˘فر ،م˘كدÓ˘ب˘ل رار˘م˘ت˘سسا˘ب
ةحلسسأ’ا فلتخمب مكئÓمز
زيزع˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ،تاو˘ق˘لاو
ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘فد تا˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
نأا ق˘ير˘ف˘لا د˘كأاو ،«ي˘ن˘طو˘لا
ضشي˘ج˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ي˘لو˘ت ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘ير˘يد˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ئا˘˘ف ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع
نم وبسصتو ،داتعلل ةيزكرملا

ةفاك ريفوت ىلإا ،كلذ ءارو
،ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا

عسضوو ،ةيتاوملا ل˘ماو˘ع˘لاو
ع˘فر˘ل˘ل ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ز˘ئا˘كر˘لا
انتاوق ةيزهاج نم رمتسسملا
اذه يف حسضوأاو .ة˘ح˘ل˘سسم˘لا
ةدا˘ي˘ق˘لا نإا» ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب نأا˘˘سشلا
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةقئاف ةيانع يلوت ،يبعسشلا
،داتعلل ةيزكرم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
ىلإا ،كلذ ءارو نم وبسصتو
فور˘˘ظ˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لاو ،ة˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ز˘ئا˘كر˘لا ع˘سضوو ،ة˘ي˘تاو˘م˘˘لا
رمتسسملا عفر˘ل˘ل ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا

،ةحلسسملا انتاوق ةيزهاج نم
اهدادع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
،ئراط يأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل م˘ئاد˘لا

دعاوسس ىل˘ع ادا˘م˘ت˘عا كلذو
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لاو تارا˘˘طإ’ا
ضسو˘ف˘ن˘لا يوذ ن˘م ،ءا˘ف˘˘كأ’ا
،لمأ’اب ةمعفملا ،ة˘حو˘م˘ط˘لا

،اهدÓ˘ب تارد˘ق˘ب ة˘ن˘مؤو˘م˘لاو
ي˘ف عور˘سشم˘لا ا˘ه˘ق˘ح˘بو ل˘ب
،ةو˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سسأا كÓ˘˘˘ت˘˘˘ما

،اهلÓق˘ت˘سسا ظ˘ف˘ح ل˘ئا˘سسوو
.«ةينطولا اهتدايسس ةنايسصو

خ.ةميسسن

ضسمأا ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تدد˘˘˘ج
ةرورسضب نينطاوملل اهتوعد
رطخلا مامأا رذح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
ت’Ó˘سسلا را˘سشت˘ن’ ي˘لا˘ح˘لا
انوروك ضسوريف  نم ةديدجلا
.ملاعلا ءاحنأا عيمج يف

،ىلوأ’ا ةرازولا نايب دافأاو
يلحت ىلإا وعدت ةموكحلا نأا
ة˘ي˘لوؤو˘سسمـلا حور˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
لجأا نم ةيعام˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا

طابسضن’او ةئبعتلا ةلسصاوم
ناذ˘ل˘لاو ،ة˘˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ب
ةياغ ىلإا انعطتسسا امهلسضفب
عسضولا رارقتسسا قيقحت مويلا
افيسضم  ،اندÓب يف يئابولا
يذلا تقولا يفو ،لعفلاب هنأا
ةد˘ها˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ف ى˘ع˘سست
هذه ىلع بلغتلل هادوه نودو
ثي˘˘ح ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘ن˘˘ح˘˘˘مـلا
ريبك لكسشب دحلا يف تحجن
ضسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘˘م
اًعيمج ان˘ي˘ل˘ع بج˘ي ،ا˘نورو˘ك
بن˘ج˘ت˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
،دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ضضيو˘˘˘ق˘˘˘˘ت
هقيقحت مت ام ىلع ظافحلاو

ل˘˘سضف˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
يتلا تايحسضتلاو طابسضن’ا
.انونطاوم اهمّدق

لوأ’ا ريزولا ررق ،ةراسشإÓل
ءارجإا ديدمت ،دارج زيزعلا دبع
ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘فا˘˘سضإا ا˘˘مو˘˘ي51
نم ةيادب ةي’و91 ىوتسسم
ريبادتلا راطإا يف اذهو ،مويلا
ة˘مزأ’ا ر˘ي˘ي˘سست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ةحئاجب ةطب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو .انوروك
لخدتسس هذه رجحلا ريبادت نأا

مويلا نم ءادتبا قيبطتلا زيح
.1202 ضسرا˘˘م20 ءاثÓ˘ث˘لا

ةقفاوم دع˘ب ،ة’و˘ل˘ل ن˘كم˘يو
ذاختا ،ةسصتخ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

اهيسضتقت يت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك
ل˘كل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

ليدعت وأا رارقإا اميسس’ ،ةي’و
يلك وأا يئزج رجح طبسض وأا
وأا اناكم وأا ةيدلب فدهتسسي

ارؤو˘ب د˘˘ه˘˘سشت ،ر˘˘ث˘˘كأا وأا ا˘˘ي˘˘ح
.ىودعلل

خ.ةميسسن

عاطقلأ ‘ ةلسصا◊أ تأزواجتلأ نع Îسستلأ عفرب تبلاط

«نكسسلا»و «ةيئارسشلا ةردقلا» يفلم ببسسب تاجاجتح’ا ¤إا ةدوعلاب ددهت «تسسابانكلا»

يŸاعلأ مهمؤي ‘ ةيندŸأ ةيام◊أ نأؤعأأ ائنهٌم دأرج

«انوروك ةحئاج لÓخ حاورأ’ا نم Òثكلل مكذاقنإاب ةيناسسنإ’ا Êاعم ”دسسج»

لقتسسملا ينطولا ضسلجملا دده
عاطقل˘ل ضسيرد˘ت˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل راو˘˘˘طأ’ا ي˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث
تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ،«تسسبا˘˘ن˘˘كلا»
«تمسص» ببسسب ،ابيرق ةيجاجتحا
ةعوفرملا مهبلاطم هاجتا ةرازولا
ةردقلا ف˘ل˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘هزر˘بأا
.نكسسلا فلمو ةيئارسشلا

يف «تسسبانكلا» ةباقن تبلاط
«مÓسسلا» تع˘ل˘طا ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب

يف ليجعت˘لا˘ب ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع
عفرل ةيناديم ةيلمع تاءارجإا ذاختا

قا˘˘˘هرإ’ا لا˘˘˘كسشأا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
د˘˘سض ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو ضضور˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’ا
حم˘سست ي˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإ’ا
لو˘كو˘تر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ب
ءو˘ج˘ل˘لا ع˘م ،ي˘ح˘سصلا ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

لÓخ نم ةذتاسسأ’ا نع فيفختلل
،فيظوتلل ةيلاملا بسصانملا ريفوت
ضصسصح˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سستو
ي˘ج˘˘ير˘˘خ ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘تو
جامدإاو ةذتاسسأÓل ايلعلا ضسرادملا
اهنأا ةباقنلا تدكأاو ،ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب كسسم˘˘˘ت˘˘˘ت
ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘عو˘فر˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا
ف˘ل˘م ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘ب
ف˘ل˘م ،د˘عا˘ق˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ،ن˘˘كسسلا
بط فلم ،ةيعامتج’ا تامدخلا
ةيباقن˘لا تا˘ير˘ح˘لا ف˘ل˘م ،ل˘م˘ع˘لا

.اهريغو
ةرورسض ىلع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا دد˘سشو

ةيبرتلا تايريدم ةافاومب ليجعتلا
ناو˘ن˘ع˘ب ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ضصسصح˘لا˘˘ب
عم ،ةثدحتسسملا بترلا يف ةيقرتلا
لاوزلل ن˘ي˘ل˘يآ’ا ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست

خيرات دعب مهنيوكت اوهنا نيذلا
ايئاقلت مهتيقرتب2102 ناوج30
اذ˘˘كو نو˘˘كم ذا˘˘ت˘˘سسأا ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا
،تايوناثلل ينقتلا ميلعتلا ةذتاسسأا

نيم˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست ع˘م
ىلع ةباقنلا تدكأاو .نيدعاسسملا

ل˘يد˘ع˘تو ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘سض
ضسلاجم فلتخمل ةريسسملا داوملا
رابتع’ا در لÓخ نم ،ةذتاسسأ’ا
نع Óسضف ةيجوغاديبلا ةطلسسلل
ة˘يو˘ن˘سسلا تا˘ي˘ناز˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملل ةسصسصخملا

ذاتسسأÓل ةيئارسشلا ةردقلا نيسسحتو
ةطقنلا نيمثتو هتبتر نم عفرلاو
ة˘كب˘سشلا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ل’د˘ت˘˘سس’ا

                                                                                                                                                                         .روجأÓل ةيل’دتسس’
ز.ضسواط

ريزولا دارج زيزعلا دبع أانه
ءا˘˘˘˘˘˘سسنو لا˘˘˘˘˘˘جر ضسمأا ،لوأ’ا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
نع برعأاو ،يم˘لا˘ع˘لا م˘ه˘مو˘ي

ن˘طو˘ل˘ل هو˘مد˘ق ا˘م˘ل ه˘نا˘˘فر˘˘ع
محر˘تو ،ة˘ي˘فار˘ت˘حاو ة˘عا˘ج˘سشب

ن˘˘يذ˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا حاورأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةا˘˘ي˘˘ح ذا˘˘˘ق˘˘˘نإ’ اود˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سسا

.نيرخآ’ا
هل ةديرغت يف ،دارج بتكو

يف» رتيوت ىلع هتحفسص ربع
ةف˘قو ف˘قأا ،ي˘م˘لا˘ع˘لا م˘كمو˘ي
ءاسسنو لاجر˘ل نا˘فر˘عو ر˘يد˘ق˘ت
هومتمدق امل ةيندملا ةيامحلا
،ةيفارت˘حاو ة˘عا˘ج˘سشب ن˘طو˘ل˘ل

ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م م˘˘تد˘˘سسج

ذا˘ق˘نإاو فا˘ع˘سسإÓ˘ل م˘كد˘ن˘ج˘ت˘˘ب
ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف حاورأ’ا

مكءÓمز ى˘سسن˘ن ن˘ل ،ا˘نورو˘ك
ةايح ذاقنإ’ اودهسشتسسا نيذلا
يف ةنودم مهءامسسأاو نيرخآ’ا
ةيامحلا بجاو ءاد˘ه˘سش ل˘ج˘سس
.«ةيندملا

ز.ضسواط

ةيلوؤؤسسملأ حور بايغ نأأ دكأأ
ةايحلأ ديقعتل ىدأأ ضضعبلأ ىدل
نطأؤملل ةيمؤيلأ

ة’ولا وعدي دوجلب
رييسستلا ةقتوب نم جورخلل
ينيتورلاو يديلقتلا

ةيلخأدلأ ريزو دؤجلب لامك اعد
ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو
ىلإأ ددجلأ ة’ؤلأ ،ةينأرمعلأ
رييسستلأ ةقتؤب نم جورخلأ
ايعأد ،ينيتورلأو يديلقتلأ
ىلع لمعلأ ةرورسض ىلإأ مهايإأ

تأدؤهجملأ نم ديزملأ لذب
ةيلاحلأ تايدحتلأ عفرل
يتلأ ةيلبقتسسملأ تاناهرلأو
.ةيلحملأ تاعامجلأ اههجأؤت
هفأرسشإأ لÓخ دؤجلب فاسضأأو
ىلع ،تناج ةي’و رقمب ضسمأأ

ديدجلأ يلأؤلأ بيسصنت ميسسأرم
بياسش هللأدبع نب تناج ةي’ؤل
،مÓعؤب يلÓسشل ،افلخ رودلأ

يزيليإأ ةي’و يلأو رؤسضحب
تاطلسسلأو ريماغآأ ىفطسصم
ةبختنملأو ةيركسسعلأو ةينمأ’أ

يلأؤلأ ابطاخم ،ةنيدملأ نايعأأو
جورخلأ ىلإأ مكؤعدأأ» ديدجلأ

يديلقتلأ رييسستلأ ةقتؤب نم
رهظأأ يذلأ ،ينيتورلأو
ديقعت نم دأزو ،هتيدودحم
حلأأو ،«نطأؤملل ةيمؤيلأ ةايحلأ
ليجعتلأ ةرورسض ىلع ريزؤلأ

يتلأ لكاسشملأ ةجلاعم يف
امك ،تناج ةنيدم اهيف طبختت
بايغ نأأ ةيلخأدلأ ريزو دّكأأ

ضضعب ىدل ةيلوؤؤسسملأ حور
ىلإأ تدأأ يتلأ يه نيلوؤؤسسملأ

.عاسضوأ’أ هذه لثم مقافت
،ريزؤلأ ىدسسأأ نأاسشلأ أذه يفو
تناج يلأو ىلإأ ةمراسص تاميلعت
تأرأرق ذاختأ ةرورسضب ديدجلأ
ةايح ىلع ةيمؤي تاسساكعنأ اهل
ريفؤت رأرغ ىلع ،نطأؤملأ
لماك ربع ةيرورسضلأ تايجاحلأ

نمأ’أ نامسض ،ةي’ؤلأ بأرت
تاعمجتلأ يف اميسس’ ةنيكسسلأو
لمعلأ ،اثيدح ةأاسشنملأ ةينكسسلأ

ضضعب نم ءاهتن’أ ىلع
ءاسسرإأ أذكو ىربكلأ عيراسشملأ
ةيلحم ةيؤمنت ةيجيتأرتسسإأ

ةطراخ عم قفأؤتت ،ةلاعف
جمانرب يف ةنمسضتملأ قيرطلأ

ةرورسض عم ،ةيرؤهمجلأ ضسيئر
يف نيلعافلأ فلتخم كأرسشإأ
ةديدج رئأزج ءانبل ،عمتجملأ

.راهدز’أو حأرفأ’اب ةئيلم
ر.نوراه



لÓخ نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ر˘كذ
ضصسصخ عامتج’ ةيحاتتفا ةملك
اهنوناق دامتعاو ةنجللا بيسصنتل
ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ه˘نا ،ي˘ل˘خاد˘˘لا
لمعلا ةعومجم مييقت نم ةيناثلا
لامسشو طسسوأ’ا قرسشلل يلاملا
NAOM-IFAG ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإا

ضضييبت رطاخم ةحفاكم ةمظنأ’
با˘˘˘هرإ’ا ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘˘تو لاو˘˘˘˘مأ’ا

،لماسشلا رامدلا ةحلسسأا راسشتناو
مقر يذيفنتلا موسسرملا رادسصإا مت
ربمسسيد ي˘ف خرؤو˘م˘لا893‐02
ةنجللا هذه ءاسشنإاب قلعتملا0202
.ةينطولا

ءا˘˘سشنإا نا˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا بسسحو
اندÓبل لاجملا ح˘ت˘ف˘ي˘سس ة˘ن˘ج˘ل˘لا

رطا˘خ˘م˘ل ي˘ن˘طو م˘ي˘ي˘ق˘ت ءار˘جإ’
باهرإ’ا ليومتو لاومأ’ا ضضييبت
رامدلا ةح˘ل˘سسأا را˘سشت˘نا ل˘يو˘م˘تو
ع˘˘˘سضو ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ل˘˘˘ما˘˘˘سشلا
نم فيفختلل ةينطو ةيجيتارتسسا

دبع نب ربتعا امك .رطاخملا هذه
يذ˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا نأا نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
وه هعفر ةنجللا ىلع بجوتسسي
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ر˘طا˘خ˘م˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
فارسشإا تحت ةيعاطقلا تامييقتلا

فوسس نيتللا نيتيعرفلا نيتنجللا
عم ةينطولا ةنجللا نع ناقثبنت
نم ةرطسسملا ةيج˘ه˘ن˘م˘لا مار˘ت˘حا

ي˘لا˘م˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل فر˘˘ط
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا راد˘˘˘سصإاو
ة˘ق˘ي˘ثو˘ب ا˘عو˘ب˘˘ت˘˘م ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ضصيلقتلل ةينطولا ةيجيتارتسس’ا

لاو˘مأ’ا ضضي˘ي˘ب˘ت ر˘˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ةحلسسأا ليومتو باهرإ’ا ليومتو
.ةنسس نم لقأا يف لماسشلا رامدلا

،امهماهم ذيفنت ةع˘با˘ت˘م فد˘ه˘بو
ءاسشنإاب ناتيعرفلا ناتنجللا موقت

ةيعاطق ةينق˘ت ل˘م˘ع ا˘يÓ˘خ ةد˘ع
ر˘طا˘خ˘م˘لا م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘سضت
ايÓخلا كلت عفرت ثيح ةروكذملا
نيتيعرف˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘هر˘يرا˘ق˘ت
ر˘يرا˘ق˘ت داد˘عإا˘ب نا˘مو˘ق˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘لا
.ةينطولا ةنجلل

ف˘ل˘كت˘سس ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘فو
ة˘سسارد˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

مييقتلا ريراقت ىلع ةقداسصملاو
لوح يعاطق˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
ةسسارد اذكو ةروكذملا رطاخملا
هذهب قلعتم˘لا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
ة˘ق˘فاو˘م˘ل ه˘سضر˘عو ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةنجللا مو˘ق˘ت ا˘م˘ك .لوأ’ا ر˘يزو˘لا
ةينطو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا داد˘عإا˘ب
ن˘م لا˘˘كسشأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ريزولا ةقفاومل اهسضرعو مئارجلا
ريزولا ركذ ،ىرخأا ةهج نم .لوأ’ا
ةمئاق دمتعتسس ةينطولا ةنجللا نأا
اميف ةسصتخملا ةيباقرلا تاطلسسلا
نم ةفلت˘خ˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
نÓعإ’ نيع˘سضا˘خ˘لا ضصا˘خ˘سشأ’ا
هذه نيب راوحلا زيزعتو تاهبسشلا
ا˘م˘ك .ن˘ي˘ع˘سضا˘خ˘لاو تا˘ط˘ل˘سسلا
ةيحÓسص اسضيأا ة˘ن˘ج˘ل˘ل نو˘كت˘سس
ةمجرت هنأاسش نم ءارجإا يأا حارتقا
اذه يف اهب ىسصوملا تاءارجإ’ا
تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
نا˘م˘سض»و ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل ل˘˘سضفأا ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت
ليومتو لاومأ’ا ضضييبت ةحفاكم
رامدلا ةحلسسأا ليومتو باهرإ’ا
.«لماسشلا
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يلخادلا اهنوناق دامتع’ اعامتجا صسأارتي ةيلاملا ريزو

باهرإ’ا ليومتو لاومأ’ا شضييبت رطاخم مييقتل ةينطولا ةنجللا بيسصنت

خ.ةميضسن

رطاخم مييقتل ةينطولا ةنجللا بيضصنتب رئازجلاب صسمأا ،ةيلاملا ريزو نامحرلا دبع نب نميأا ماق
.لماضشلا رامدلا ةحلضسأا راضشتناو باهرإ’ا ليومتو لاومأ’ا صضييبت

ليغضشتل لدع ةلاكو عم ةيقافتا ءاضضمإا نع فضشك
بابضشلل ةلواقم فلأا001

ةرثعتملا تاكرسشلا دسض ةيئاسضق تاعباتم ’ :نايزوب

رارغ ىلع Êوناقلا Òغ عيبلا لاكضشأا لك تعنم
زج◊ا وأا ةمز◊اب عيبلا

دّعوتت ةين’ديسصلا ةعانسصلا ةرازو
ةيودأ’ا ةردن ‘ ÚببسستŸا

زا‚’او مييقتلا ةÒتو عيرضستل ةليضسو اهنإا لاق

لمع ةعباتŸ ةباقر ءاسشنإا :ةفلاخ نب
ةيمهأ’ا ةياغ ‘ رمأا ةموك◊ا

ف˘ير˘سشلا د˘م˘ح˘م ف˘سشك
م˘عد ة˘˘لا˘˘كو ر˘˘يد˘˘م نا˘˘يزو˘˘ب
ن˘ع ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو
ةسسسسؤو˘م ف˘لأا83 لي˘ج˘سست
ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ةر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م
0202.

ي˘˘˘ف ،نا˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأاو
نأا ،ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ة˘˘ب˘˘سسن تسضف˘˘˘خ ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
ةبلطلل ةيسصخسشلا ةمهاسسملا

بابسشلاو عيرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح
نم ’دب ةئاملاب5 ىلإا لاطبلا
ءاغلإا بناج ىلإا ،ةئاملاب51
ةفاسضملا ةميقلا ىلع مسسرلا

ةيناث ة˘ه˘ج ن˘م .دا˘ت˘ع˘لا ى˘ل˘ع

ءايحإا ةداعإا ةلاكولا مزع دكأا
ن˘م ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا
دعب طاسشنلل اهثعب ةداعإا لجأا
ة˘سسسسؤو˘م ف˘لأا83 ءا˘˘˘سصحإا

يأا دوجو مدع ادكؤوم ،ةرثعتم
د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘م
نلعأاو .ةرث˘ع˘ت˘م˘لا تا˘كر˘سشلا
عم ةيقافتا ءاسضمإا نع نايزوب
001 ل˘ي˘غ˘سشت˘ل لد˘ع ة˘لا˘˘كو
كيهان ،بابسشلل ةلواقم فلأا

با˘ب˘سشل˘ل ع˘يرا˘سشم ح˘ت˘ف ن˘ع
كارطانوسس عمجم عم لوانملا

. زاغلنوسسو
خ.ةميضسن

ةعانسصلا ةرازو تسصسصخ
اينورتكلإا اديرب ،ةين’ديسصلا
نينطاو˘م˘لا ىوا˘كسش ي˘ق˘ل˘ت˘ل

ةيراج˘ت تا˘سسرا˘م˘م ا˘يا˘ح˘سض
عا˘ط˘ق ضصخ˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘˘غ
ق˘˘˘فر˘˘˘ت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘يودأ’ا
ة˘ي˘سصخ˘سشلا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم نكمت قئاثوو يكتسشملل
.هاوكسشب لفكتلا

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو تر˘˘˘كذ
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا
ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ،ضسمأا ه˘ترد˘سصأا
نم ةيودأ’ا ريفوت ةلسسلسس يف
يعئابو نيدروتسسمو نيجتنم
تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلاو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
تاءارجإ’اب مازتل’ا ةرورسضب
لجأا نم ةطوبسضملا ةينوناقلا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو ة˘˘يودأ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
.ةردنلا

ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو تد˘˘كأاو
ل˘ك ع˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا
ينوناق˘لا ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب˘لا لا˘كسشأا

وأا ةمزحلاب عيبلا رارغ ىلع
عيبلاو ريتاو˘ف˘لا بسسح ع˘ي˘ب˘لا
ي˘ت˘لاو ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو ز˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ريفوت يف بذبذت يف ببسستت
ي˘˘فو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘ن وأا ة˘˘˘يودأ’ا
ةرازو˘˘لا تد˘˘عو˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ريفوتب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ة˘˘يرادإا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘يودأ’ا

ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘مو

ضشي˘ت˘˘ف˘˘ت قر˘˘ف ضصسصخ˘˘ت˘˘سس
ةعانسصلا ةرازو نيب ةطلتخم
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
عيزوت تايلمع ىلع فوقولل
تايلديسصلا يف ةيودأ’ا عيبو
ةرازو ن˘˘م كر˘˘ت˘˘سشم رار˘˘˘ق˘˘˘ب
ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازوو ة˘˘ح˘˘سصلا
.ةين’ديسصلا

نب يف˘ط˘ل ح˘لا˘سصم تلا˘قو
تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه نإا د˘˘م˘˘˘حا˘˘˘ب
لمع ططخم راطإا يف لخدت
ة˘يودأ’ا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ثي˘˘ح ،ةرد˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘مو
ى˘سضر˘م˘لا ىوا˘كسش تع˘ف˘ترا

ن˘م ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘مزأ’ا لÓ˘˘خ
فارطأا ءو˘ج˘لو ة˘يودأ’ا ةرد˘ن
اهراعسسأا يف ة˘برا˘سضم˘لا ى˘لإا
ةئاملاب002ـلا قوفت بسسنب

.مدلا رثخت ةيودأا رارغ ىلع
اياحسض نين˘طاو˘م˘ل˘ل ن˘كم˘يو
ريغ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
ع˘ي˘ب˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م ة˘˘يودأ’ا
ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ينورتكلإ’ا

اوسضرعت امب ىوكسش ميدقتل
ةقوفرم نوكت نأا طرتسشي ،هل
ة˘ي˘سصخ˘سشلا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
نكمت ريربت قئا˘ثو ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
.هلاغسشناب لفكتلا نم

ـه.داوج

نب نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ى˘ن˘ثأا
قبسسأ’ا ةيلام˘لا ر˘يزو ة˘ف˘لا˘خ
داحتإÓل ضصاخلا ثو˘ع˘ب˘م˘لاو
ضسيئر رار˘ق ى˘ل˘ع ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ةبقارمل ةل˘ي˘سسو ثاد˘ح˘ت˘سسا˘ب
تارار˘˘˘˘ق ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘م
رارق˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘مو˘كح˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘يا˘˘غ ي˘˘ف
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘˘ير˘˘˘سست
يف ةفلاخ نب لاق .زاجنإ’او
فدهلا نأا ،ضسمأا هل حيرسصت
وه ةيلآ’ا هذه ثادحتسسا نم
ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
هذ˘ه نأا ار˘ي˘˘سشم ،ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا

قيبطت ةيلآاك لخدتت ’ ةيلآ’ا
،تارازولل ة˘يزاو˘م ة˘ي˘لآا˘ك وأا
بقار˘ت ي˘ه˘ف ،ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘˘تو ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘تو
ة˘ل˘م˘كم ر˘ب˘ت˘ع˘تو ي˘مو˘كح˘لا
اهنأاو ةسصاخ يناديملا لمعلل
ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘خد˘˘˘ت
،يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا ضشا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘نإ’ا

نأا ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا‐ فا˘˘˘سضأاو
ي˘عا˘ن˘سصلا را˘ق˘ع˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’او
يه ةين’دي˘سصلاو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
ةطخ يف ةيسساسسأ’ا تانبللا
.ضشاعنإ’ا

ز.صسواط

تامزأا Óب ةضساردل ديدج حÓضس هنأا اودكأا نوضصتخم

«انوروك» لاوز دعب تاعماجلاب «نيجهلا ميلعتلا» ينبتب بلاطم
91 -ديفوك لاوز عم ىتح هئاقبب بلاطنو هنم دب’ رمأا «نيجهلا» ماظنلا :«مÓسسلا»ـل طÓيم

«ميتنسس رفسص»ـب دعب نع تارمتؤوملا نم تائملا ميظنت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘˘فار

حلاسصل ،يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأ’
ارخؤوم دمتعملا «نيجهلا» ماظنلا
ببسسب ةيرئازج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف
ضسيردتلا نأا ادكؤوم ،انوروك ءابو
بناج ىلإا يروسضح˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب

ابل˘ط˘م نا˘ك ا˘م˘لا˘ط ’ د˘ع˘ب ن˘ع
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ح˘˘ل˘˘م
ي˘ف اد˘ج ة˘ف˘ل˘خ˘ت˘م ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف اهتاريظن˘ب ة˘نرا˘ق˘م لا˘ج˘م˘لا
. ملاعلا

طÓ˘ي˘م  ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع لا˘ق
ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘سسن˘˘م˘˘لا
يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأ’ ينطولا
ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف ،«ضسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كلا»
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا»ـل
ةبسسنلاب «ةيباجيا ةنسسح» لجسس
ا˘مد˘ع˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ي˘ن˘ب˘ت ى˘لإا ةرازو˘˘لا تر˘˘ط˘˘سضا
جزمي يذلا «ن˘ي˘ج˘ه˘لا ما˘ظ˘ن˘لا»
ن˘عو يرو˘سضح˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘ي˘ب
يئاقو ءارجإاك ،ةسساردلا يف دعب
،91 ديفوك راسشتنا نود لوحي
او˘ع˘فار ا˘م˘لا˘ط ’ م˘ه˘نأا اد˘كؤو˘˘م
لودلا رئاسسك ماظنلا اذه حلاسصل

ةيرئازجلا ةع˘ما˘ج˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ةنراقم لاجملا يف ادج ةفلختم
نأا ريغ ،ملا˘ع˘لا ي˘ف ا˘ه˘تار˘ي˘ظ˘ن˘ب

تاطلسسلا ىلإا لسصي مل مهتوسص
. انوروك ءابو ءيجم دعب ’إا

ول هنا ‐ثدحتملا‐ حسضوأاو
امي˘ف ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه دا˘م˘ت˘عا م˘ت
تابوعسص كانه تناك امل قبسس
ءابوو انمازت ايلاح اهقيبطت يف
ةرورسض ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ا˘نورو˘ك
يأا ايلاح قبطملا ماظنلا رارمتسسا

لاوز دعب ىتح نيجهلا ماظنلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ق˘ح˘ل˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح ءا˘˘بو˘˘لا
لود نم ريثكلا رابتعاب ،بكرلاب
ةليوط تاونسس ذنم هتنبت ملاعلا

ي˘ف ة˘ف˘ل˘خ˘ت˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘بو
˘‐ ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ ر˘مأا لا˘ج˘˘م˘˘لا
.‐ طÓيم فيسضي

هنا ضسا˘ن˘كلا ق˘سسن˘م ح˘سضوأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘سضأ’ا م˘˘˘˘غر
يتلا ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ه˘˘˘˘˘˘˘نا ’إا ،91 د˘ي˘فو˘ك ا˘ه˘ق˘ح˘لأا
دوجوملا للخلل هبني نأا عاطتسسا
تلاز’ يتلا ةيرئازجلا ةعماجلاب
ادج ةليلقلا تاعماجلا نيب نم
ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
يف طقف ي˘كي˘سسÓ˘كلا ما˘ظ˘ن˘لا
نأا ار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سشم ،ضسيرد˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
ول ىتح» يحسصلا لوكوتوربلا
ملو يلك لكسشب همارتحا متي مل
نأا عاطتسسا هنأا ’إا ،هاغتبم ققحي
لكسشب ةيعماجلا ةرسسأ’ا يمحي

ت’ا˘ح ل˘ج˘سست م˘ل ثي˘˘ح تف’
وأا ةذتاسسأ’ا وأا ةبلطلا نيب ةافو
رمأا وهو ة˘ع˘ما˘ج˘لا لا˘م˘ع ى˘ت˘ح
.«يباجيا

نيجهلا ماظنلا ىلإا ةدوعلابو
يف ةبلطلا ددع نإا ثدحتملا لاق
ى˘لإا ة˘ن˘سس ن˘م ر˘م˘ت˘سسم عا˘ف˘ترا
لسصي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ىر˘خأا
ثÓثلا لÓخ بلاط ينويلم ىلإا
مقر ىلعأا دعيو ةلبقملا تاونسس
،ي˘˘لود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ا˘نر˘خ˘سس ا˘م˘ه˘م» ي˘لا˘ت˘لا˘بو
د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘مو تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا
اذه بعو˘ت˘سست ن˘ل ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ي˘ف نذإا ل˘ح˘لاو «ل˘ئا˘ه˘˘لا م˘˘كلا

يذلا ديدجلا ماظنلا اذه ينبت
ةسساردلا ضصرف ريفوتب حمسسيسس
.عيمجلل

ماظنلا اذه حاجن ىدم نعو
يتلا ةيلاحلا تاناكمإ’ا لظ يف
‐لاق ،ةيرئازجلا ةعماجلا اهكلمت
ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘˘ت˘˘لا نأا‐ طÓ˘˘ي˘˘م
كان˘ه نو˘كت˘سس د˘ي˘كأا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
3 نأا ا˘م˘ل˘ع ،بو˘ي˘˘عو ضصئا˘˘ق˘˘ن

ة˘ع˘ما˘ج ي˘هو ط˘ق˘ف تا˘ع˘˘ما˘˘ج
نم ةنيطن˘سسقو نار˘هو ر˘ئاز˘ج˘لا

دعب نع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ب˘ط˘ت تنا˘ك
اننأا ريغ» ،مسشتحم لكسشب نكل
فدهلا نم ءزج قيقحت نكمي
ريغ دعب نع ضسيردتلا دامتعاب
لجسسي ذاتسسأ’ا نأا يأا رسشابملا

ي˘ف ا˘ه˘˘ع˘˘سضيو ضسرد˘˘لا ة˘˘سصح
بلاطلا اهنم ديف˘ت˘سسي˘ل ع˘قو˘م˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘هو ،نا˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘يأا
رسشابملا ضسيردتلا ىلإا لوسصولا

ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم د˘ع˘˘ب ن˘˘ع
كلذ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘˘عا˘˘ق˘˘لا
عيطتسسن نل حيحسص»  فاسضأاو.
˘مرا˘سصو ل˘ما˘ك ما˘ظ˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ل˘ظ ي˘ف د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘سسارد˘˘ل˘˘ل
اننأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
ناديملا يف ة˘بر˘ج˘ت بسست˘كن˘سس
تقولا رورم عم هيف حجننسسو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ا˘ن˘حا˘ج˘ن ل˘ي˘لد˘˘لاو
تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لا

دع˘ب ن˘ع تم˘ت ي˘ت˘لا تاود˘ن˘لاو
ا˘ن˘ك ا˘م˘م ر˘ب˘كأا ج˘ئا˘ت˘ن تق˘ق˘حو
نود تمت اهنأا  مهأ’او ،دقتعن
ةعماجلا تفلك ثيح فيراسصم
.ميتنسس رفسص ةيرئازجلا

ز.صسواط

ةيمومعلا ةفيظولل ةيقرب يف
ةينعملا تاهجلل اهتلضسرأا

ةداهسش طاقسسإا
قباوسسلاو ةيسسنجلا
نم ةيلدعلا
فيظوتلا تاقباسسم
ةماعلا ةيريدملا تطقضسأا
ايمضسر ةيمومعلا ةفيظولل
ةيضسنجلا ةداهضش طرضش
ةيئاضضقلا قباوضسلا ةفيحضصو
يف وأا ،ةيرادإ’ا تافلملا نم
ىلع فيظوتلا تاقباضسم
تائيهلاو تارادإ’ا ىوتضسم
.ةيمومعلا
ريدملا لامضشوب مضساقلب قربأا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

نيماعلا ءانمأ’ا ىلإا ةركذم
تايضشتفم ءاضسؤورو تارازولل
تعلطا ،ةيمومعلا ةفيظولا
اهنم ةخضسن ىلع «مÓضسلا»
ميدقتو طارتضشا طاقضسإا دكؤوت
ةفيحضصو ةيضسنجلا ةداهضش
يف ةيئاضضقلا قباوضسلا
اهيف امب ةيرادإ’ا تافلملا

تاقباضسمل حضشرتلا تافلم
ةلضسارملا تحضضوأاو .فيظوتلا
هجو ىلع طرتضشي دعي مل هنأا
ةداهضش ميدقت صصوضصخلا
قباوضسلا ةفيحضصو ةيضسنجلا
تافلملا يف ةيئاضضقلا
تافلم اهيف امب ةيرادإ’ا
.فيظوتلا تاقباضسمل حضشرتلا

،ةيضسنجلا ةداهضش صصخي اميفو
اهطارتضشا مدع يغبني هنأا دكأا

تاقباضسمل حضشرتلا تافلم يف
ميدقت دنع ،فيظوتلا
ةقاطب نم ةخضسن ينعملا
زاوج وأا ةينطولا فيرعتلا
ةلاح يف ’إا ينطولا رفضسلا

فلم نيوكتب رمأ’ا قلعت
اهيضضتقي تايرحت مزلتضسي
وأا نييمومعلا ماظنلا وأا نمأ’ا

ةقاطب ةخضسن نوكت امدنع
زاوج وأا ةينطولا فيرعتلا
وأا ةءورقم ريغ ينطولا رفضسلا

.ةفلتم
ـه.داوج
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ة˘فر˘غ˘لا ترد˘سصأا نأاو ق˘ب˘سس
ءا˘˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ق˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ل˘ما˘ه˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘كحأا

تاراقعلا ضصوسصخب ه˘ت˘ل˘ئا˘عو
ل˘سصح˘ت ي˘ت˘˘لا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’او
يف لثمتت ،ةينوناق ريغ ةقيرطب

اذفان ان˘ج˘سس ة˘ن˘سس21 ةبو˘ق˘ع
ةردا˘˘˘سصم ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘˘ه د˘˘˘˘سض
ت’و˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘مو تا˘˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م
،لماهلا ةلئا˘ع ن˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ع˘م ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سسب م˘كح˘˘لا م˘˘تو
ينانع ةميل˘سسل ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ف˘قو
لا˘ي˘مأا ل˘ما˘ه ا˘مأا ،ل˘ما˘ه ة˘جوز
دبع لماهل ربكأ’ا نب’ا وهو
ةبوقعلاب هيلع مكح دقف ينغلا

دارم لماه امأا ،ةذفان تاونسس8
تاونسس7 هيلع مكحلا مت دقف
هيلع مكح قيفسش لماهو ،ةذفان
مكحلا متو ،ةذفان تاونسس5ـب

نيتنسسب  زان˘ي˘ه˘سش ل˘ما˘ه ى˘ل˘ع
ة˘فو˘قو˘م ة˘ن˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘سسب˘˘ح
.ذيفنتلا

نار˘˘هو ي˘˘لاو ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كحو
ماعب يناغلا دبع نÓعز قباسسلا

ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’او اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح
دييأات مت اميف ،ةيلاملا ةمارغلا
،دمحم ةيم˘يا˘حر ى˘ل˘ع م˘كح˘لا

نار˘ي˘م˘˘عو˘˘ب ة˘˘ئر˘˘ب˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سس ضصو˘˘سصخ˘˘ب
اهلك ةبوقعلا لع˘جو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

يÓ˘غ ا˘مأا .ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘فو˘˘قو˘˘م
ةي’ول قباسسلا ي˘لاو˘لا ى˘سسو˘م
تاونسس4 ـب هيلع مكحف ةزابيت

.اذفان اسسبح
م˘ه˘ت ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘˘ل ته˘˘جُوو

ر˘ي˘غ ءار˘ثإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ع
لاو˘مأ’ا ضضي˘ي˘ب˘تو عور˘˘سشم˘˘لا

نييمومع نيفظوم ضضيرحتو

لجأا نم مهذوفن لÓغتسسا ىلع
ةءاسسإاو عفان˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
.ةفيظولا لÓغتسسا

ةيشضقلأ ليجأاتب عافدلأ ةئيه هتمدق بلط دعب

لبقملا شسرام11 موي لماهلا فلم يف رظنلا ةداعإا

ط.ةراشس

نمأÓل قبشسأ’أ ماعلأ ريدملأ ينغلأ دبع لماهلاب ةشصاخلأ ،سضقنلاب نعطلأ ةيشضق ليجأاتب ايلعلأ ةمكحملأ تماق
.هعافد ةئيه هتمدق بلط دعب أذهو ،لبقملأ سسرام11 خيرات ىلإأ هتلئاعو ينطولأ

«نانح ةعمج» فيزŸأ يروشسلأ بيبطلأ اياحشض
ةطرششلأ حلاشصŸ برقتلل نووعدم

مادختسسا دارأاو هتدلاو Èق ششبن يذلا باسشلا
نابسضقلا ءارو دقع ريوزت ‘ اهعبسصأا

ي˘ف طرو˘ت˘˘م با˘˘سش عاد˘˘يإا م˘˘ت
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا تف˘˘˘ل˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
ةي’وب ناكسسلا ىدل ناجهتسس’ا
فاسشتكا دعب كلذو ،ضسارهأا قوسس
ةربقمب اهربق جراخ ةأارما نامثج
نم ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب ة˘ي˘قا˘ط˘ق˘ط˘لا

تا˘ير˘ح˘ت د˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘فو
ى˘˘لإا تل˘˘سصو˘˘ت ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
كلذو ،ةيحسضلا نبا وهو لعافلا
ةافوتملا نا˘م˘ث˘ج نأا ن˘ي˘ب˘ت نأا د˘ع˘ب

،ة˘م˘ي˘ل˘سس ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سضعأا ل˘˘ك تنا˘˘ك
جراخ ةافو˘ت˘م˘لا مد˘قو د˘ي تنا˘كو
.اهعباسصأا دحأاب ربح دجويو نفكلا

ةينمأ’ا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تف˘سشكو
ثيح لعافلا وه اهنبا نأا ،ةفثكملا
ناك  امدنع نامثجلا جارخإاب ماق
ةزا˘ن˘ج˘لا ي˘ف ا˘كم˘ه˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘˘لا

ةافوتملا ةديسسلا عبسصأا مدختسساو
لزن˘م˘لا ن˘ع لزا˘ن˘ت د˘ق˘ع ر˘يوز˘ت˘ل
كلذ ل˘ع˘ف تسضفر ا˘م˘˘لا˘˘ط يذ˘˘لا

،اهؤوانبأا هدكأا ام اذهو ،اهتايح لÓخ
جراخ ةيحسضلا نامثج كرت امك
ن˘م ه˘فا˘سشت˘كا م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ر˘ب˘ق˘لا

.نينطاوملا فرط
حلاسصم تعد ،ةيناث ةهج نمو

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ي˘ع˘سس ة˘ي’و ن˘˘مأا
يذلا لايت˘ح’او بسصن˘لا ا˘يا˘ح˘سض
ةيسسنج نم فيزم بيبط هسسرام
ح˘لا˘سصم ن˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘سس
رقم برقأا نم وأا ،ةديعسسب ةطرسشلا
نم ،ينطولا بارتلا ربع ةطرسش
اياحسضك تامولعملا ميدقت لجا
ة˘ي˘عر ىد˘ل قو˘ق˘˘ح با˘˘ح˘˘سصأا وأا
ة˘˘يرو˘˘سس ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا

ةنهم ةسسرامم ةح˘ن˘ج˘ب ع˘با˘ت˘م˘لاو
حتف ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةحسصلا
نود ةيحسص ةسسسسؤوم لÓغتسسا وأا
ة˘ن˘ه˘م لا˘ح˘ت˘نا ة˘ح˘ن˘ج ،ضصي˘خر˘ت
تددح ة˘ف˘سص وأا ا˘نو˘نا˘ق ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةحنج ،ا˘ه˘ح˘ن˘م طور˘سش ة˘ط˘ل˘سسلا
.بسصنلا

نأاب نمأ’ا حلاسصم نايب فاسضأاو
«نانح ة˘ع˘م˘ج» و˘عد˘م طرو˘ت˘م˘لا

،ةيروسس ةيسسنج نم يبنجأا ةيعر
يأا ه˘ل ضصخ˘سش ل˘ك نا˘ي˘ب˘لا ا˘˘عدو
نم تاـقيقحتلا دـيفت تاــمولعم
نا˘˘ن˘˘سسأ’ا م˘˘ق˘˘طأا بي˘˘كر˘˘ت لÓ˘˘خ
ع˘ي˘م˘ج˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو م˘ي˘مر˘˘ت˘˘لاو
ح˘لا˘سصم ن˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ه˘˘لا˘˘كسشأا
ةلقنتملا ةقرفلا ةديعسسب ةطرسشلا
برقأا نم وأا ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
وأا ينطولا بارتلا ربع ةطرسش رقم
م˘يد˘ق˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

وأا دوهسش وأا اياحسضك تامولعم
هيف هبتسشملا ىدل قوقح باحسصأا
يف ءاج ام قفو نÓعإ’اب ينعملا
.ردسصملا تاذ

دوعت ماغلأأ6 ىلع روثعلأ
ةيدلبب ةيرامعتشس’أ ةبقحلل

جيريرعوب جربب ليلخ
6 ىلع ضسمأا ،نونطاوم رثع

ةأا˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘يود˘˘ي ل˘˘با˘˘ن˘˘ق
ةيدلبب ميدق تيب لخاد ماكحإاب

،جيريرعوب جرب ةي’و يف ليلخ
دو˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا ن˘˘˘كسسم˘˘˘لا و˘˘˘هو
ى˘˘سسو˘˘م ل˘˘حار˘˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

.ةيرهاوط
،ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح دو˘˘ع˘˘تو

،دهاجملا ديفح هب ىلدأا ام بسسح
ميمرت ةيلمعب ةثرولا مايق ىلإا
م˘ل يذ˘لا م˘يد˘ق˘˘لا تي˘˘ب˘˘لا ل˘˘خاد
52 نم ديزأا ذنم دحأا هنكسسي
ةي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا اور˘ث˘ع ن˘يأا ،ة˘ن˘سس
،6 ـلا ل˘با˘˘ن˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا كلذ د˘ع˘ب اور˘ِط˘خ˘ي˘ل
تذ˘خأا ا˘هرود˘ب ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
.اقيقحت تحتفو لبانقلا

أوطروت سصاخششأأ9 فيقوت
قودنشصو تÓحم ةقرشس يف

سسأدرموبب ةاكز
ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت

ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
كيكفت ن˘م ،ضسادر˘مو˘ب˘ب يرو˘مز
ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م رار˘˘سشأا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج
.رسسكلا قيرط نع تاقرسسلا

ةحلسصملا تاذل نايب بسسحو
هذ˘ه تفد˘ه˘ت˘˘سسا د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
،ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ،ة˘عا˘م˘ج˘لا
دوعتو .ةنيدملا دجسسمو لزانملا

م˘ي˘سسر˘ت ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح
ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا فر˘˘ط ن˘˘م ىوا˘˘˘كسش
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م ضضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م
ن˘م ة˘قر˘سسلا ل˘ع˘ف˘ل م˘ه˘ن˘كا˘˘سسمو
رسشابتل ،نيلوهجم ضصاخسشأا فرط
ةي˘ط˘ب˘سضلا ر˘سصا˘ن˘ع رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ةق˘م˘ع˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ترفسسأاو .نيلعافلا ةيوه ديدحتل
ةكبسش فيقوت ىل˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
،ضصاخسشأا9 نم نوكتت ةيمارجإا
يرو˘مز ة˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ق˘باو˘سسلا يوذ ن˘م م˘ه˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘مو
نأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا تن˘ي˘بو .ة˘ي˘لد˘˘ع˘˘لا
ة˘قر˘سسب او˘ما˘ق م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

د˘جا˘سسم د˘حأا˘ب ةا˘كز˘˘لا قود˘˘ن˘˘سص
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
يف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا اذ˘كو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

تاذ تنكمت ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ءا˘ي˘سشأ’ا ط˘ب˘سض ن˘م ،ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
ةجارد يف ةلثمت˘م˘لاو ة˘قور˘سسم˘لا
،يلام غلبمو ،غبتلا داومو ،ةيران
يودي حابسصم زجح ىلإا ةفاسضإ’اب

ةيمارجإ’ا ةعامجلا رسصانع تناك
Ó˘ي˘ل ةءا˘˘سضإ’ا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست

ةفاك ذاختا متيل .مهئارج باكتر’
م˘يد˘ق˘ت ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ناشسملتب تأوزغلأ كرد
لقنل ةلفاح عجرتشسي
ةقورشسم نيرفاشسملأ

ةيميلقإ’ا ةقرفلا رسصانع نكمت
ةي’وب تاوزغلاب ينطولا كردلل
نم ةلفاح عاجرتسسا نم ،ناسسملت
.نيرفاسسملا لقنل راكوتوأا عون

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
يحب ةنوكرم تناك ةلفاحلا نإاف
اهيلإا لوسصولا متو ،ةرخسصلا عماج
تاذ˘˘˘ل ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه لا˘˘˘سصتا د˘˘˘ع˘˘˘ب
كردلا حلاسصم تماقو .حلاسصملا
نمأا رسصانع ةقفر ناكملل لقنتلاب
ةلفاحلا نأا نيبتو ،تاوزغلا ةرئاد
ىوكسشب مدقت اهبحاسصو ةقورسسم
.ةطرسشلا حلاسصمل

راطخإا مت هنأا ،ردسصملا فاسضأاو
ةمكحم ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ةلفاحلا ميلسستب رمأا يذلا تاوزغلا
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
.قيقحتلا

يف ميخمب بشش قيرح دامخإأ
ةزابيتب سصنلأ ةرجح

ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
نم ضسمأا ،«ضصنلا ةرجح» ةيندملا
ميخم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ح ل˘جأا
نايب بسسحو .«يني˘ن˘ق˘لا» مو˘ج˘ن˘لا
يف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل
نود قيرحلا دامخإا مت دقف ،ةزابيت
مت اميف ،ةير˘سشب ر˘ئا˘سسخ ل˘ي˘ج˘سست
ةيداملا رئا˘سسخ˘لا ضضع˘ب ل˘ي˘ج˘سست
ن˘ي˘ت˘لوا˘طو ر˘ير˘سس ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
را˘˘˘سشن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘˘سضمو
.يكيناكيم

نولشسأرم :اهعمج

لاششرششب ةيركشسعلأ ةنكثلأ تفدهتشسأ يتلأ ةيباهرإ’أ ةيلمعلل ربدملأ لقعلأ ناك

ابيرق تايانجلا ةمكحم مامأا «دوسسأ’ا وبأا» ند’ نب عارذو ريطخلا يباهرإ’ا
تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م تج˘مر˘ب

ةلبقملا ةيئا˘ن˘ج˘لا ةرود˘لا لÓ˘خ
ضسرام82 موي اهقÓطنا عمزملا
نييباهرإ’ا رطخأا فلم ،لبقملا
تا˘ن˘ي˘نا˘م˘ث لÓ˘خ ن˘ي˘ط˘سشا˘˘ن˘˘لا

،ي˘سضا˘م˘لا نر˘ق˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘سستو
،«حبار فاطق»ـب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
وبأا» ىنكملا لاوهأ’ا ةبيتك ريمأا
ط˘˘سشن˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘˘لا «دو˘˘˘سسأ’ا
نيبرقملا دحأاو ،فلسشلا ةقطنمب
نب ةما˘سسأا» ةد˘عا˘ق˘لا م˘ي˘عز ن˘م
.«ند’

،حبار فاطق مه˘ت˘م˘لا ع˘با˘ت˘يو
لمح تايانجب قلعتت ةليقث مهتب

باكتراو رئازجلا دسض حÓسسلا
رار˘سضإ’ا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م لا˘˘م˘˘عأا
ضضير˘ح˘تو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘ب
ةلودلا ةطلسس ىلع نينطاوملا

بار˘˘ت˘˘لا ةد˘˘حو˘˘˘ب ضسا˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ضضر˘غ˘ل ءاد˘ت˘˘ع’او ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.مكحلا ماظن ىلع ءاسضقلا

ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ا˘˘سضيأا ه˘˘˘ل ته˘˘˘جوو
نذإا نودب ةحلسسم تاوق نيوكت
ل˘ي˘ت˘ق˘ت˘لا ر˘سشنو ،ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘˘م
تا˘با˘سصع ةدا˘ي˘قو بير˘خ˘˘ت˘˘لاو
.ةحلسسم

يباهرإ’أ عم قيقحتلأ..

يف «حأدحدلأ وبأأ»
دمحمأ يديشس ةمكحم
ن˘سسح ي˘با˘˘هرإ’ا ضسمأا ل˘˘ث˘˘م

،«حادحدلا وبأا»ـب ىنكملا ناقرز
يئازجلا بطقلاب قيقحتلا مامأا
.د˘م˘ح˘˘ما يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
ةرفوتم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
نم ،حادحدلا وبأا بلج مت هنإاف
ةقرفل ةعبا˘ت ة˘سصا˘خ ة˘قر˘ف ل˘ب˘ق
ن˘˘مأÓ˘˘ل ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
في˘قو˘ت م˘ت ةرا˘سشإÓ˘ل .ي˘ن˘طو˘لا
ةيلمع لÓخ رهسشأا ذنم يباهرإ’ا
.لجيج ةي’وب رسصنعلا لابجب

م.ةزمح
أريلوكلأ ءأد راششتنأ اهببشس يتلأ ةمزأ’أ بقع8102 توأأ يف هماهم تيهنأأ

شسرام51 ىلإا يسضايع ىفطسصم ةديلبلل قباسسلا يلاولا ةمكاحم ءاجرإا

ةشضماغ فورظ ‘ راظنأ’أ نع مايأأ ذنم ىرأوت

نارهوب «وسسور باك» ئطاسش ‘ «وينيركف» ربوتويلا ةثج ىلع روثعلا

ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م تل˘˘˘جأا
يداسصتق’ا يئازجلا بطقلاب
د˘م˘ح˘˘ما يد˘˘ي˘˘سسب ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو
ىلإا ضسمأا ،ةمسصاعلا رئازجلاب
ةمكاح˘م ة˘سسل˘ج ،ضسرا˘م51
ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘لاو˘˘لا

عبات˘م˘لا ي˘سضا˘ي˘ع ى˘ف˘ط˘سصم
ةلسص تاذ مهتب نيرخآا ةقفر
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سسو دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب
.ةفيظولا

ىلع عÓطÓل ليجأاتلا ءاجو

ن˘ي˘ح ى˘لإاو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
ريغ) نيمهتملا ةفاك روسضح
.ةيسضقلا هذه يف (نيفوقوملا

يسضايع قباسسلا يلاولا عباتيو
هماهم تيهنأا يذلا ،(فوقوم)

يف ةديلبلا ةي’و ضسأار ىلع
يتلا ةمزأ’ا بقع8102 توأا
،اريلوكلا ءاد را˘سشت˘نا ا˘ه˘ب˘ب˘سس
ديدبت˘ب ا˘سسا˘سسأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب
لÓغتسسا ءوسس ،ةيمومع لاومأا
ريغ تازايتما حنمو ةفيظولا

ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو .ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘ب˘˘م
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةكر˘سش ي˘كلا˘م تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا
ن˘يذ˘لا «كي˘نور˘ت˘كلا ة˘ي˘ط˘˘ع»
تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما م˘˘˘ه˘˘˘ل تح˘˘˘ن˘˘˘م
03 ـلا زواجتت ةدمل يسضارتلاب

امك.لزانتلل ةلباق ريغ اماع
ن˘م ة˘كر˘سشلا و˘كلا˘م دا˘ف˘ت˘سسا
تائيهلا ناوعأا ريثأاتو ةطلسس
لو˘سصح˘لا دو˘ق˘ع مار˘˘بإا د˘˘ن˘˘ع
.ةرربم ريغ تازايتما ىلع

م.ةزمح

ةثج ىلع روثعلا ،ضسمأا مت
نب يركف يفتخم˘لا ر˘بو˘تو˘ي˘لا
«و˘ي˘ن˘ير˘كف» و˘عد˘˘م˘˘لا نا˘˘ن˘˘سش
ئطاسش يف مايأا ذنم يفتخملا
. نارهو ةي’وب «وسسور باك»

ىفت˘خا «و˘ي˘ن˘ير˘كف» با˘سشلا
ة˘با˘غ»ـب ة˘سضما˘غ فور˘ظ ي˘˘ف
،ريجلا رئب ةيد˘ل˘ب˘ب «لا˘ت˘سسير˘ك
نم غلبي «وينيركف» موحرملا
ةعماجب بلاطو ةنسس42 رمعلا

ايجولونكت˘لاو مو˘ل˘ع˘ل˘ل نار˘هو
ةرخاسسلا هتا˘هو˘يد˘ي˘ف˘ب ر˘ه˘ت˘سشا

.«بوتوي» ىلع ةيلزهلاو
ة˘ي˘مÓ˘عإا ردا˘˘سصم تر˘˘كذو

لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م تا˘ح˘ف˘سصو
«وينيركف» ةلئاع نأا يعامتج’ا
نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
لÓخ نم ةثجلا ىلع تفرعتو
نب نم نوبرقم لاقو ،ضسبÓملا
ة˘سسرا˘م˘˘م˘˘ل جر˘˘خ ه˘˘نإا نا˘˘ن˘˘سش

ةيدلبب لاتسساناك ةباغب ةسضايرلا
ه˘ن˘كل ،نار˘هو ي˘ف ر˘ي˘ج˘لا ر˘ئ˘˘ب
مظنو.را˘ظ˘نأ’ا ن˘ع ى˘ف˘ت˘˘خا
ءا˘قد˘سصأاو برا˘قأا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ثحبلا لجأا نم تÓمح لحارلا

رثع نأا ىلإا ،ىودج نود ،هنع
باك ئطاسشب ضسمأا هتثج ىلع
.نارهوب وسسور

م.ةزمح

مايأأ ةعبرأأ فرظ يف

45 نم ديزأا زجح
لÓخ ةمسشلا نم اراطنق
ةقرفتم تايلمع

،ينطولأ كردلأ تأدحو تنكمت
ربع ،ةقرفتم تايلمع رثإأ

4 لÓخ ،نطولأ تاي’و فلتخم
نم ًأراطنق45 زجح نم مايأأ
نم أراطنق11 ةبأرق ،ةمششلأ
نم راطنق ،نجأودلأ موحل
ىلإأ ةفاشضإ’اب ،ءأرمحلأ موحللأ

13 فيقوت مت ثيح ،ىرخأأ دأوم
.اشصخشش
كردلأ ةدايق نايب دافأأو
دق ،كردلأ تأدحو نأأ ،ينطولأ

ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ تنياع
،1202 يرفيف82 ىلإأ52 نيب
ةي’و33 ربع رورم ثداح26
اهلمجم يف تفsلخ ،نطولأ نم
ًاحيرج69و ،اشصخشش32 ةافو

.نطولأ نم ةي’و23 ربع
راطإأ يفو قايشسلأ سسفن يفو
تأرثؤوملاب ةرجاتملأ ةبراحم
كردلأ تأدحو تنكمت ،ةيلقعلأ
ًاشصرق913.22 زجح نم ينطولأ

،عأونأ’أ فلتخم نم ًاشسولهم
جد003.971 ـب ردقي يلام غلبمو
عم مومشسلأ هذه عيب تأدئاع نم
7 زجحو ًاشصخشش81 فيقوت
تنكمت نيح يف ،لقن لئاشسو
ةبراحم راطإأ يف تأدحولأ تأذ
1496 زجح نم بيرهتلأو سشغلأ

تابورششملأ نم ةروراق
نم سسيك0002 ،ةيلوحكلأ
سسفن نم ًأراطنق45و ،غبتلأ
قأروأأ نم ةدحو161و ،ةداملأ
نم رئاجشس ةبلع5957 ،فللأ

افتاه511 ،تامÓعلأ فلتخم
3 ،تامÓعلأ فلتخم نم ’اقن
نأدلوم ،روخشصلأ بقثل ت’آأ

غلك09و ريطانق01 ،نايئابرهك
05و راطنق ،نجأودلأ موحل نم
غلبم ،ءأرمحلأ موحللأ نم غلك
0584و جد000.53 ـب دقي يلام
أرانيد0341 ،أر’ود021 ،وروأأ

21 زجح ىلإأ ةفاشضإ’اب ايشسنوت
ًاشصخشش13 فيقوتو ،لقن ةليشسو

امك .نطولأ نم ةي’و51 ربع
راطإأ يف هنأأ نايبلأ فاشضأأ

ةينطولأ ةلمعلأ ريوزت ةحفاكم
ينطولأ كردلأ تأدحو تنكمت
ةقرو43 زجح نم ترايتب
0001 يتئف نم ةروزم ةيدقن
فيقوت مت امك ،جد0002و
هذه يف نيطروتم نيشصخشش
.ةيلمعلأ

ك.مركأأ
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ربوك رسسن :يثوغربلا ماّسسق

نو˘كي نأ’ ي˘ف˘كي ا˘م˘˘ب ٌقدا˘˘سص ُهُد˘˘عَو
ىلع (َل˘َع˘َف) نزو ى˘ل˘ع ًا˘ف˘ي˘ف˘خ ه˘م˘سسا
،ًامغدم ًامي˘خر ضسي˘لو ،لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس
نكل ،(لاّعف) نزو ىلع ةغلابم ةغيسصك
دئاقلا مسساب هغمدت نأا هتدلاو تءاسش
،6391 ةروث هدا˘ه˘سشت˘سسا˘ب ر˘ّج˘ف يذ˘لا

ةعسضبب ولسسوأا دعب .ناك Óًعف اذكهو
اهزواجتي نأا ًادّمعتم ناك هنأاكو ،رهسشأا

،يثوغربلا ماّسسق َدِلُو ؛اهب فرتعم ريغ
فّرعي امك (ربوسشت) وأا ،ربوك هتيرق يف
وأا ،رمعلا لبتقم يف باسش .ًامود اهنع
راجسشأا نيب ىبرت ،هل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف ر˘م˘ع˘لا
ًاعلوم نا˘ك .نو˘ت˘يز˘لاو زو˘ل˘لاو زو˘ج˘لا
هقاسصتلا نأا امك ،روسسنلا خارف ةيبرتب
ف˘حاز ل˘كب ًار˘ي˘ب˘خ ه˘ل˘˘ع˘˘ج ،ضضرأ’ا˘˘ب

مومسسملا نم هتسسارف ه˘تذ˘ق˘نأا .ا˘ه˘ي˘ل˘ع
دا˘ي˘ط˘˘سصا ه˘˘ت˘˘ياو˘˘ه ترا˘˘سصف ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
هارتف ،ديبارعلا ةبعادمو ،ةفخب نيباعثلا
،اهنم مسسلا جرخي فيك ًامامت فرعي
نيب اه˘ب˘ّع˘ل˘ي ،ا˘هد˘ع˘ب ة˘ف˘ي˘لأا ى˘ح˘سضت˘ل
ة˘ل˘ئا˘ع ند˘ل ن˘م ما˘ّسسق أا˘سشن .ه˘ع˘با˘˘سصأا

.ًاقح ّرُم امهمحل مأاو بأا فنكو ،ةبلسص
ةدتمملاو ةيوونلا هتلئاع دارفأا عيمج
نكي ملف .رسسأ’ا نم مهبيسصن اوذخأا

ةّيع˘م˘ب تار˘م ع˘برأا ل˘ق˘ت˘ع˘ُي نأا ًا˘ب˘ير˘غ

ماّسسق جّرخت .نيطسسلفل ةميرك ةلئاع
،ضسدقلا ةعماج نم مÓعإ’ا ةيلك نم
.هرسسأا ببسسب هجرخت لفح رسضحي ملو
يف تاطفايلا بيكرت «هجازمب» نهتما
لمعي ملو ،نÓعإ’او ةياعدلل ةكرسش
ًاربخ ىحسضأا نأا ’إا ،رابخأ’ا ةعانسص يف
نم52 يف وهو ،ريخأ’ا هلاقتعا يف
ي˘ف ه˘عو˘ل˘ُسض لÓ˘ت˘ح’ا م˘عز˘ِل ،هر˘م˘˘ع
ةنطوتسسم برق ،ني˘بو˘ب ن˘ي˘ع ِة˘ي˘ل˘م˘ع
عبارلا دود˘ح ل˘خاد ة˘ع˘قاو˘لا «ف˘ي˘لود»
ةفسضلا يف ،7691 ماعل ناريزح نم
.9102 بآا رهسش يف ،ةلتحملا ةيبرغلا
تيسشنام يف ةديدع تارم همسسا رركت
ةرم ،ةيمÓعإ’ا تاسصنملاو فحسصلا

يف يركسسعلا بيذعتلل هعوسضخ دنع
،هلزنم مده دنع ىرخأاو ،ةيبوكسسملا

،لمرك هيخأا لاقتعا دنع ةيفاسضإا ةرمو
ةذا˘ت˘سسأا ،ه˘تد˘لاو لا˘ق˘ت˘عا د˘ن˘ع ىر˘خأاو
ةروتكدلا ،تيزريب ةعماج يف مÓعإ’ا

اهبلق دادِو بْسسح ىلع .يثوغربلا دادو
ر˘بو˘˘ك ة˘˘نا˘˘يد˘˘ن˘˘سس تح˘˘ّل˘˘سست ،هداد˘˘ِمو
ا˘ه˘بÓ˘˘ط ا˘˘ه˘˘ب˘˘ّق˘˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ‐ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا

ة˘ع˘جر˘ت˘سس˘ُم ا˘ه˘ت˘بÓ˘سصب ‐ا˘ه˘تا˘ب˘لا˘طو
ةدّمعتم ،ىرسسأ’او رسسأ’ا عم اهسصسصق
دو˘˘ن˘˘ج نا˘˘ك ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ،م˘˘ّسسب˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ،ا˘ه˘نورو˘سصي لÓ˘ت˘ح’ا
نا˘ّبإا ما˘ّسسق ةدارإا ة˘عز˘عز ي˘˘ف رو˘˘سصلا
هبيذعت يف ناعمإ’ا نيلواحم ،قيقحتلا
ليف ةركاذ لمحت ةأارم’ فيك .يسسفنلا
ةر˘كاذ ل˘م˘ح˘ي م˘لا˘ع ط˘˘سسو ا˘˘ي˘˘ح˘˘ت نأا
رظنم ءارمحلا دادو ىسسنت ’ !؟ةكمسس
جرد ة˘˘ي˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘˘ّسسق مد ع˘˘˘ق˘˘˘ب
تت˘ل˘فأا ا˘مد˘ع˘ب ‐نا˘ك يذ˘لا ‐ا˘ه˘˘لز˘˘ن˘˘م
هيل˘ع ة˘ي˘سسي˘لو˘ب ًا˘بÓ˘ك ة˘ير˘سشب بÓ˘ك
ي˘ف ه˘سضع˘ب تما˘ق˘ف ،ه˘م˘ح˘ل ضشه˘˘ن˘˘ت˘˘ل

هيلجرو ،هيدي اتلك يف دعاسسلا ةلسضع
ولكآا هيلع مّوكت مث نمو ،هيتيسصخو
هنوبرسضي اوذخأاو ،نيينيطسسلفلا موحل
ةيعسضوب هوحبسش ىتح ،ناكم لك يف
د˘حأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘بو˘كسسم˘لا ي˘ف ةزو˘˘م˘˘لا
هبيذعت كلذ قبسس ،ةيديدحلا دعاقملا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ءد˘ب ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ،ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
هاجتاب هيلجر نيتبث˘م ،ه˘ع˘م ي˘ناد˘ي˘م˘لا
تي˘ب˘ث˘ت˘ب ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ط˘غا˘˘سضو ،ضضرأ’ا
حورجلا قوف يديدحلا يسسركلا لجرأا
.بÓكلا تاسضع ءاّرج هب بيسصأا يتلا

ىلع اطغسض نارخآا ناسشحو اهدعب ءاج
زهي ذخأا ٌريخأاو ،ضضرأ’ا هاجتاب هيفتك
ي˘ف ما˘سسق لو˘ق˘ي .هر˘ع˘˘سش ّد˘˘سشب ه˘˘سسأار
ملأ’ا ناك» ،ريمسضلا ةسسسسؤومل هتداهسش

ىنمتأا تنكو ،لمتحي ’ لكسشب ًافيخم
ف˘قو˘ت˘ي ى˘ت˘ح ي˘˘عو˘˘لا ن˘˘ع بي˘˘غأا نأا
ا˘ندادو تدر˘˘سس اذ˘˘كه «.م˘˘لأ’ا رو˘˘ع˘˘سش
رثكأ’ تماد يتلاو ،اهنبا لاقتعا ةيلمع
،9102 بآا62 رجف تاعاسس ثÓث نم
ةبÓسصلا لماكب ةد˘ه˘سشت˘سسم تل˘م˘كأاو
ةلود» :(تويبلا) اهتياور يف هتبتك امب
تحّرسص .«ةلئاز اًمتح بÓكلا اهمدقتت
‐ناك يذلا ‐اهلزنم ضضاقنأا ىلع اهدعب
ةلود لكو تويبلا لك» :ماكرلا نيب
رثكأا «.ماّسسق ءاذح يواسست ’ ليئارسسإا

ي˘ف ما˘ّسسق ا˘ها˘سضق ا˘مو˘ي ن˘ي˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م
يقتل˘ي نأا نود˘ب ة˘ي˘بو˘كسسم˘لا ن˘يزا˘نز
فاقلا فرح ةواسسق يه امبر .هيماحم
ىلع فوقولا عيطتسسي ’ هتلعج يتلا

مامحلا ىلإا هنولقني اوناك ىتح ،هيلجر
ةلئاع فرعت مل .كرحتم دعقم ةطسساوب
نم ىوسس ،م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘با ما˘ّسسق
دق ناك .ري˘غ˘ت˘ت م˘ل ا˘هد˘حو .ه˘ت˘ما˘سست˘با

نم هحمÓم تريغتو ،ُاريبك انزو رسسخ
ماّسسق بقوع .هلاط يذلا بيذعتلا ةرثك
هتلئا˘ع˘ل حا˘م˘سسلا مد˘ع˘ب ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا
دعب ةسصاخ ،مكاح˘م˘لا ي˘ف ه˘تد˘ها˘سشم˘ب
ر˘سسن˘لا ه˘˘ي˘˘ف ّضضع ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘م˘˘لا كل˘˘ت
!ههجو يف قسصبو ققحملا يربوكلا

ة˘ح˘ف˘ن ن˘ج˘سس ي˘ف ًا˘ي˘لا˘ح ما˘ّسسق ع˘ب˘ق˘˘ي
يسضقي .هتمكاحم ًارظتنم يوارحسصلا

ن˘م ل˘ه˘ن˘ي ،ة˘با˘ت˘كلاو ةءار˘ق˘لا˘ب ه˘ت˘˘قو
ر˘ئا˘ث˘لا ةر˘ي˘سسو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘ي˘˘فو˘˘سسلا بدأ’ا
بتكي امك ،هنم يسش وه يمانتييفلا
ا˘م˘ك «ت˘ّي˘م˘لا تي˘ب˘لا» ن˘م رار˘م˘ت˘سسا˘ب
لوقت .نج˘سسل˘ل ي˘كسسف˘يو˘ت˘سسد ر˘ي˘سشي
ن˘ي˘ثÓ˘ثو ة˘سسم˘خ ل˘ب˘ق» :ما˘˘ّسسق ةد˘˘لاو
تلسصو ،ةفيحسص يف لمعأا تنك ،ًاماع
ن˘يذ˘لا ىر˘سسأ’ا ءا˘م˘سسأا˘ب ة˘م˘ئا˘ق ا˘ه˘ي˘لا
مّمُعو ،5891 ةقفسص يف مهنع جرفيسس
مدعب اهنيح ني˘ي˘ف˘ح˘سصلا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
لبق ةمولعم وأا مسسا يأا نع فسشكلا
،تاميلعتلاب ادج ةمزتلم ينأ’و .رسشنلا
ىر˘سسأ’ا تا˘ه˘مأا ةرا˘يز˘˘ل تب˘˘هذ د˘˘ق˘˘ف
،نهتو˘ي˘ب ي˘ف م˘ه˘ن˘ع جار˘فإ’ا يو˘ن˘م˘لا

ي˘ف ن˘هد’وأا ءا˘م˘سسأا نأا˘˘ب ن˘˘ه˘˘تر˘˘ّسشبو
ةبحاسص لوقت .ًادغ نلعتسس يتلا ةمئاقلا
اهتثّرو يتلا ةركاذلا كلت ،ليفلا ةركاذ
’ ًا˘حار˘فأا نو˘ي˘ع˘لا ي˘ف تيأار» :ما˘ّسسق˘˘ل
مّلعتب نهل ة˘ن˘يد˘م ا˘نأا .ن˘ي˘يÓ˘م˘ب عا˘ب˘ت

نأا رظ˘ت˘ن˘ن ا˘ن˘ع˘ي˘م˘ج «.حر˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص
نحن .ةيرحلاو جرفلاب كرسشبنو كروزن
،ما˘˘ّسسق˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصب كل نو˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
.حرفلاو ةبÓسصلاو

ءابنÓل نطو ةلاكو ‐ ةديرضش دنه : تبتك

قرسشملا دغلا ُتيأار ةواسسقلا نيب نم

،قيقحتلا ةرتف ةليط يلزعب لÓتح’ا ماق
يف ثدحي اّمع ةركف ىندأا ّيدل نكي ملو
ا˘مد˘ن˘ع .ةا˘ي˘ح˘لا ر˘ي˘سست ف˘ي˘كو جرا˘خ˘˘لا
ىلإا تدتما يتلا ،قيقحتلا ةرتف تهتنا
ةقفرب يلقنب اوماق ،ًاموي نيثÓثو ةثÓث
(ًايلاح تررحت) تادارج حامسس ةريسسأ’ا
ىلوأ’ا تاظحللا يف .نومادلا نجسس ىلإا

م˘سسق˘لا با˘ب د˘ن˘ع ن˘ي˘ت˘مود˘سصم ا˘ن˘ف˘˘قو
،تا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تار˘ي˘سسأ’ا˘ب ضصا˘خ˘˘لا

يذلا امو ،ناكملا انتفرعم مدعل كلذو
ىرن ا˘ن˘ب ذإاو ،ل˘خد˘ن نأا د˘ع˘ب ه˘ه˘جاو˘ن˘سس
ن˘هاد˘حإاو ،ا˘نو˘ح˘ن ند˘فاو˘ت˘ي تار˘ي˘˘سسأ’ا
انلءاسست ،«اتلسصو ضسيمو حامسس» :لوقت
اذاملو ا˘ن˘ت˘سصق َن˘فر˘ع ف˘ي˘ك :ا˘نر˘سس ي˘ف
،دعب اميف فسشتكنل ؟ان˘لو˘سصو نر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نيماحم˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت ى˘ل˘ع ن˘ك ن˘ه˘نأا

.انيلع نانئمطÓل انتÓئاعو
ع˘ي˘م˘ج ى˘لإا ا˘ن˘فّر˘ع˘ت لوأ’ا مو˘ي˘˘لا ي˘˘ف

ا˘ن˘ثد˘ح˘تو ن˘ه˘ع˘م ا˘ن˘سسل˘جو ،تار˘ي˘سسأ’ا
لدبن نأا ا˘ن˘ع˘ط˘ت˘سساو ،ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘سسل
نم ةليوط ةرتف دعب محتسسنو انسسبÓم
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ضسبÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘مر˘˘ح˘˘˘لا

ل˘مأا ةر˘˘ي˘˘سسأ’ا تنا˘˘كو ،ما˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘سس’او
مزاوللاو ضسبÓملا انل ترسضحأا ةقطاقط
ةقفرب ءادغلا ماعط انلوانت ؛ةيسصخسشلا

نيناوق ىلإا انفرعت مث ،تاريسسأ’ا نم ددع
،ةيلخادلا ةمظ˘نأ’او ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا ةا˘ي˘ح˘لا

جعز˘ي ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا مد˘ع ا˘هد˘حأا نا˘كو
ة˘عا˘سسلا د˘ع˘˘ب م˘˘سسق˘˘لا ي˘˘ف تÓ˘˘ي˘˘مز˘˘لا
ي˘˘ف يدو˘˘جو لÓ˘˘خ .ءا˘˘سسم ةر˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةايحلا لهسسي ماظن كانه ناك نجسسلا

ضصاخ ماظن وهو ،ةسسÓسس رثكأا اهلعجيو
قÓغإا تقو لمسشي ،يعامج يأا ،ةفرغلاب
لوان˘ت ةر˘ت˘فو ،ءو˘سضلا ءا˘ف˘طإاو ،زا˘ف˘ل˘ت˘لا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت د˘ي˘عاو˘مو ،ءاد˘غ˘لاو رو˘˘ط˘˘ف˘˘لا
ةر˘ي˘سسأا ل˘كل ع˘ب˘ّت˘م˘˘لا رود˘˘لاو ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
ناكف يب ضصاخلا ماظنلا اّمأا .بوانتلاب
،بتكلا ةيعونو ،ةءارقلا تاعاسسب قلعتي
،ة˘ير˘ب˘ع˘لاو ة˘يز˘ي˘ل˘كن’ا ة˘غ˘ل˘لا م˘˘tل˘˘ع˘˘تو
تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو را˘˘ب˘˘خأ’ا ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
ىرسسأ’ا براجت ىلا رظنلا نإا .ةيسسايسسلا
ريسسأ’ا ةايح نكل ،رمثمو ديفم نيقباسسلا
رعسشي هلعجت اهتÓيسصفتب نجسسلا لخاد
نم ًابناج ىري دقو ،هسساوح عيمجب اهب
مت وأا ،هيلع ءوسضلا طsلسسي مل بناوجلا
لك امك ،ةريسسأا لك نإاف كلذل ،هلامهإا
،نجسسلا وه ف˘ي˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ع˘ب ىر˘ت ،ر˘ي˘سسأا

نكأا مل .اهتبرجت عنسصت كلذ ىلع ءانبو
نوكتسس نجسسلا ةايح نأا ًاموي روسصتا

لمحتو ةديفم هسسفن تقولا يفو ةيسساق
تناك .قرسشم دغ وحن ًاقفأا اهتايط يف
ىلإا يلهأا اهب ماق يتلا ىلوأ’ا ةرايزلا
ةسصا˘خ ةرو˘سصبو ،ًاد˘ج ة˘ب˘ع˘سص ن˘ج˘سسلا
نأا ديرأا تنك ،ةيسساقلا قيقحتلا ةرتف دعب
رعسشأا َمب امهربخأا نأاو ،يبأاو يمأا نسضتحأا

،ع˘ط˘ت˘سسأا م˘ل ؛ا˘م˘ه˘ي˘لإا ة˘قا˘ت˘سشم ا˘نأا م˘كو
ثدح امب امهربخأا نأا ،ةديدع بابسسأ’و
نا˘˘مأ’ا˘˘˘ب تر˘˘˘ع˘˘˘سش ي˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كل ،ي˘˘˘ع˘˘˘م
عا˘م˘سسو ا˘م˘ه˘ت˘يؤور د˘ع˘ب نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط’او
دنع .ةر˘سشا˘ب˘م ةرو˘سصب ا˘م˘ه˘ن˘م را˘ب˘خأ’ا
دق ينم ًائيسش نأاب ترعسش ،ةرايزلا ءاهتنا
.ةدسشب هديرأاو بهذ

اهعاجوأا ففخت ةاناعملا صصضصق
ضصسصق لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ل˘خاد د˘جو˘ت
اهعيمجو ،ةريسسأا لكو ريسسأا لك اهلمحي
هباسشتت دق .ضضعبلا اهسضعب نع ةفلتخم
لكل نكل ،قيقحتلا وأا لاقتع’ا ثادحأا

.ىسسنُت ’ ةمسصب كرتت يتلا هتسصق مهنم
هعاجوأا ن˘م جر˘خ˘ي ر˘ي˘سسأ’ا ل˘ع˘ج˘ي ا˘مو
،نيرخآ’ا ضصسصق عا˘م˘سس و˘ه ه˘تا˘نا˘ع˘مو
ر˘ي˘سسأ’ا ر˘ّكذ˘ُي نأا بي˘ع˘م˘لا ن˘م كلذ˘˘كو
ةرو˘سصب ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب ر˘سسأ’ا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ي˘˘فر
معد دجوي هنأا نم مغرلا ىلع ،ةرمتسسم
ىر˘سسأ’ا ل˘ع˘ج˘˘ي ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جاو ي˘˘سسف˘˘ن
ىلإا نورظنيو ملظملا بناجلا نوطختي
ناجسسلا رسسكل ةلواحم يف لبقتسسملا

ةحاسس ليوحتل ًاسضيأاو ،تارابختسس’او
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘فا˘ق˘ث ة˘حا˘سس ى˘لا ن˘ج˘˘سسلا

نم جرخأا نأا تعطتسسا دقل .ةيعامتجاو
ىلإا ًارظنو ،تاريسسأ’ا ةدعاسسمب يتبرجت
ًا˘سصسصق ن˘م˘سضت˘ت ة˘ي˘لا˘ع ما˘كحأا دو˘˘جو
نكل ،اهبلسس ديري لÓتح’ا ناك ةايحو
دويقلا لك رسسك انعطتسسا ةعامجلا حورب
تايونع˘م˘لا تنا˘كف ،ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ل˘سصاو˘مو
ةرم˘ت˘سسم يد˘ح˘ت˘لا حورو ًاد˘ج ة˘ع˘ف˘تر˘م
ي˘ف ا˘ه˘سشي˘ع˘ن ي˘ت˘لا ةا˘ي˘ح˘لا نإا .ة˘ي˘˘قا˘˘بو
،ن˘ج˘سسلا ن˘ع ًا˘ي˘ل˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
نَم ىوسس هب ملعي ’ رخآا ملاع نجسسلاف
لخاد تÓيسصفتلا لكف ،ةبرجتلا ضشاع
جرا˘خ ةا˘ي˘ح˘لا ضسكع˘ب ة˘م˘ه˘˘م ن˘˘ج˘˘سسلا
اهدقتفأا يتلا رومأ’ا رثكأا نمو .رسسأ’ا
مسسقلا قÓغإا متي امدنع ءاسسملا تاعاسس
ةعاسسلا دنع يأا ،تاريسسأ’ا ىلع فرغلاو
ة˘ق˘فر˘ب ضسل˘˘جأا تن˘˘ك ،ًءا˘˘سسم ة˘˘سسدا˘˘سسلا
وبأا ءايل˘يإاو ،ن˘ي˘فا˘ع˘سس ما˘ت˘خ :تار˘ي˘سسأ’ا

،ليوط˘لا اذ˘سشو ،ي˘سصا˘ع ى˘برو ،ة˘ل˘ج˘ح
ل˘مأا تار˘ي˘سسأ’ا ةد˘ي˘م˘عو ،د˘يا˘ك نا˘ي˘˘لو

وأا يا˘سشلا ر˘ي˘سضح˘ت˘ب مو˘ق˘نو ،ة˘ق˘طا˘ق˘ط
تايولحلا ضضعب ىلإا ةفاسضإ’اب ةوهقلا

نع ثدح˘ت˘نو ر˘ما˘سست˘ن˘ف ،تا˘ي˘ّل˘سس˘ُم˘لاو
نإاو ى˘ت˘ح ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا ثاد˘حأ’او را˘ب˘خأ’ا

ثدح اهيل˘ع ل˘خد˘ي د˘ق ة˘ي˘ن˘ي˘تور تنا˘ك
نم .ةراسضن اهب˘سسكي˘ل ر˘ي˘غ˘سصو ط˘ي˘سسب
تاعاسس ًاسضيأا اهدقتفأا يتلا رومأ’ا رثكأا
ة˘سسدا˘سسلا د˘˘ن˘˘ع يأا ،ر˘˘كا˘˘ب˘˘لا حا˘˘ب˘˘سصلا

ة˘ط˘ح˘م ى˘لإا ع˘م˘ت˘سسن ن˘ي˘˘ح ،ف˘˘سصن˘˘لاو
لخادتيل ،زوريف يناغأا ثبت يتلا ويدارلا

ة˘ي˘سسف˘ن ةأاد˘ه ي˘ف ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘مو ا˘˘ه˘˘تو˘˘سص
ةو˘ه˘ق˘لا ر˘سضح˘نو ،ة˘م˘˘لا˘˘ح˘˘لا حا˘˘ب˘˘سصلا

ةايحلا ةلسصاومل دعت˘سسنو ه˘ي˘فا˘كسسن˘لاو
امنيب ،يهتن˘ت نأا نا˘ج˘سسلا ا˘هد˘ير˘ي ي˘ت˘لا
هنجسسل ديرنو ،ةرsرحمو ةرح ةايح اهديرن
ن˘ع لوز˘ع˘م ن˘ج˘سسلا م˘لا˘ع .ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي نأا
لÓتح’ا لواحي ام وهو ،يجراخلا ملاعلا
هتلئاعو هتايح نع ريسسأ’ا لزع يأا ،هلعف
تاسساي˘سسلا ضضر˘ف كلذ˘كو ،ه˘ئا˘قد˘سصأاو
ديحو هنأاب ري˘سسأ’ا را˘ع˘سشإ’ ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا

عم لسصاوتلا ىلع ةردقلا هيدل ضسيلو
نم ويدارلا ءانتقا عنمك ،يجراخلا ملاعلا

ةدد˘ع˘ت˘م ج˘ج˘ح تح˘ت ن˘ج˘سسلا ف˘سصق˘م
عنم ىوسس عقاولاب ةقÓع ةيأا اهل ضسيل

ردا˘˘˘˘سصم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسأ’ا لو˘˘˘˘˘سصح
ءاّر˘ج تار˘ي˘سسأ’ا ي˘نا˘ع˘ت .تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
،ن˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا

لسصو˘ن ا˘ن˘ك ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ل˘ي˘سسو˘لاو
ل˘ئا˘˘سسر˘˘لا ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ن˘˘تو˘˘سص
تاريسسأ’ا عم اهل˘سسر˘ن ي˘ت˘لا ة˘بو˘ت˘كم˘لا
يفو ،نهنع جارفإ’ا ةعاسس تارsرحملا
تارا˘ب˘خ˘ت˘˘سسا ردا˘˘سصت نا˘˘ي˘˘حأ’ا ضضع˘˘ب
ىلإا اهد˘ي˘ع˘ت وأا ل˘ئا˘سسر˘لا هذ˘ه لÓ˘ت˘ح’ا
ضسوقط ةبوتكملا لئاسسرللو .تاريسسأ’ا

،ىرخُأا ى˘لإا ةر˘ي˘سسأا ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘ت ة˘سصا˘خ
ةريسسأ’ا عم اهلسسرنل اهنم ءاهتن’ا دنعو
ا˘ه˘ن˘ي˘ح ر˘ع˘سشن ،ة˘ير˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
جرخي نأا عاطتسسا انم ًاءزج نأاو ،رسصنلاب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ى˘˘لا
لسصت امدنعو ؛مهبحن نيذلا ضصاخسشأ’ا
تار˘˘ي˘˘سسأ’ا تÓ˘˘ئا˘˘ع ى˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسر˘˘˘لا
.مهيدايأا نيب ًاسسدقم ًائيسش اهنوربتعي

«صسومُضش ،لقتعملا صسمضش»
،نفعلا ضشامقلا كلذ .ّرم دق داوسسلا لك
كر˘سصب ى˘ل˘ع ة˘بو˘ع˘˘سصب لا˘˘سسن˘˘ي يذ˘˘لا

ةا˘ي˘ح˘لاو ءو˘سضلا ن˘˘ي˘˘بو كن˘˘ي˘˘ب ف˘˘ق˘˘يو
ىحمي نأا ىنم˘ت˘ت ،يذ’و˘ف˘لا ط˘ئا˘ح˘لا˘ك
هلدبتسست وأا همسسا لوزيو دوسسأ’ا نوللا

هتلدبتسسا نإاو نكل .رخآا نولب ةعيبطلا
’ كدقح نإاف حرملاب فسصتي ٍهاز نولب
ىتح ىمع ،يظحللا ىمعلا ىقبيو لوزي
ي˘ف عر˘سشي ا˘مد˘ن˘ع˘ف .ًا˘˘يدرو را˘˘سص و˘˘لو
ىلإا ِتدع ِكنأا نيملعت ،ِكمامأا طوبهلا
ن˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘ت د˘˘قو ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا
ّرمم يف نيريسستو تامكللاو تابرسضلا

ناك نَمو ،هتياهن نيأا نيملعت ’ قيسض
ىنمتأا تنك .كدحو ِتسسل تنأاف .انه هلظ
نأاو ،ةيبهذ˘لا ضسم˘سشلا طو˘ي˘خ ة˘سسمÓ˘م
.اهتدسش نم يقرع ليسسيو ينول غبسصت
لمأا لك اهعم قرسشيو قرسشت يتلا يهف
نم ةرم لوأ’ تجرخ امدنعو .دÓيمو
ن˘م ل˘يو˘ط نا˘مر˘ح د˘ع˘ب ،ضضرأ’ا ن˘طا˘ب
ةركلا تÓبق تلبقتسسا ،ةايحلا تاموقم
تكبف ،ينتقناعو ة˘ج˘هو˘ت˘م˘لا ءار˘ف˘سصلا

..لاو» يتاذ يف تلقو اهتوق نم يانيع
عتمتسسا تنك ةريسصق ٍناوثلو ،«ًاريخأاو
ءا˘ج .ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ي˘نو˘كلا لا˘م˘ج˘لا اذ˘ه˘ب
لÓخ نم اهتيأارو همÓظ لدسسأاو بارغلا
ترعسشو ةبسصعلا نم ةريغسصلا تاحتفلا
ر˘هز ءا˘ه˘نإا˘ب م˘هدو˘عو ل˘سشفو ر˘سصن˘˘لا˘˘ب
يذ˘لا نا˘كم˘لا ى˘لا ي˘ل˘ق˘ن د˘ع˘بو .دÓ˘ب˘لا
ربعتل ةقsرفم ضسمسشلا ةعسشأا هيف دجاوتت
يتاوللا ىلع طقسستو تاعبرم لÓخ نم
ن˘˘مر˘˘ُحو ن˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ تك˘˘ِه˘˘ُت˘˘˘نا
نود نم ةيب˘هذ˘لا جاو˘مأ’ا˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سس’ا
ظقيتسسا نأا تدتعا امك .ةبِقارملا نويعلا
ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م د˘عو˘م ي˘ف نو˘كأ’ ًار˘كا˘˘ب
ريسست فيك بقارأا ةليوط ةدم ضسلجأاو
،ةينمزلا تار˘ت˘ف˘لا ر˘م˘ت ف˘ي˘كو ،مو˘ي˘غ˘لا

ةسصق وأا ةياور هنأاك يسضاملا ديعتسسأاو
اذ˘ه لوا˘ح .د˘ع˘ب ة˘ير˘ح˘لا ى˘لإا جر˘خ˘ت م˘ل
انمرحيو ةيناسسنإ’ا نم اندّرجي نأا بارغلا
نع˘ل˘ن˘ل ،ة˘ير˘سشب˘لا ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ا˘م ط˘سسبأا

نيقلعم نحن ا˘ن˘ي˘ق˘بو ‐«ا˘ن˘ّمأا»و ا˘ن˘ت˘يو˘ه
توملاب انتهبجو حابسصلا قناسشم ىلع
.(لقند لمأا) ةيح اهِنحُن مل اننأ’ ةينحم

ةتفل ةريضسأا لكل
ي˘قار˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا sر˘˘م
تلز امو ،نومادلا نجسس يف تاريسسأ’ا
ر˘ي˘سست ف˘ي˘كو ن˘ه˘تÓ˘ي˘سصف˘˘ت ر˘˘كذ˘˘ت˘˘سسا

.ةيرحلا ضسمسش نع ًاديعب ةعاسسلا براقع
ن˘م˘˘ق˘˘ي ن˘˘ك ،ةد˘˘يد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘سسأا تءا˘˘ج اذإا
ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ا˘˘ه˘˘ل ضسبÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘ب
متيل ،نهيدل ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا
نم مغرلا ىلع بحلاو حرفلاب اهلابقتسسا
ىر˘ت ،ةر˘ي˘سسأا تل˘حر اذإاو ،ر˘˘سسأ’ا ةوا˘˘سسق

بقار˘ت عو˘مد˘˘لا˘˘ب ةءو˘˘ل˘˘م˘˘م˘˘لا نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا
حر˘ف˘لا˘ب ة˘ط˘ل˘ت˘˘خ˘˘م عو˘˘مد .تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

يتلا تايتفلا ىدحإا قارف ىلع نزحلاو
م˘لاو˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ه˘ل˘˘خاد˘˘ب ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ىلإا تا˘ير˘خُأ’ا ل˘ق˘ن˘ت اذ˘ه˘بو ،ةر˘غ˘سصم˘لا
قار˘ف تا˘ظ˘ح˘ل˘لا بع˘˘سصأا ن˘˘م .جرا˘˘خ˘˘لا
أادبيو .ةيلاعلا ماكحأ’ا تاوذ تاريسسأ’ا
فيك ،اهنع جَرفملا ىدل يلخادلا عارسصلا
ينتقفار ن˘َمو ة˘ير˘ح˘لا قوذ˘تأاو ل˘حرأا˘سس

اهارأا نلو ىقبتسس ةبعسصلا تارتفلا ةليط
ًاعم رماسستن نلو ،ءاسسملاو حابسصلا يف
،ًانايحأا ةجعزملا انتÓيسصفت نع ثدحتنو
نجسسلا ثادحأا نم رفوتي ام ريخ اهنكل
لب تاوسصأا درجم تسسيل اهنإا .ةينيتورلا

.م˘غ˘نو ة˘سصقو ة˘نا˘سسنإا تو˘سص ل˘˘ك ءارو
حا˘˘ب˘˘سصلا ي˘˘ف تا˘˘يود قور˘˘سش تو˘˘سص*
ل˘خد ،ر˘ي˘خ˘لا حا˘ب˘سص ،ا˘يا˘ب˘˘سص» ر˘˘كا˘˘ب˘˘لا
ضسيم اي ،ضسيم اي ضسيم» و ،«ميجاروسسلا
،«خبطملا نم يسشإا مهدب تانب يف يموق
˘‐ ة˘حر˘م˘لا ا˘ه˘حورو ما˘ع˘ط˘ل˘ل ا˘ه˘ق˘˘سشعو
.ًاماع61 مكحلا

يهو بتكلا ةبيقحو يلابج نوسسيم ‐
اهلا˘غ˘سشناو ة˘ب˘ت˘كم˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف
 .ًاماع51 مكحلا‐ةءارقلا يف لسصاوتملا
فر˘سصت˘لا ي˘ف نا˘˘هرو˘˘ن ءا˘˘كذو ءود˘˘ه ‐
توسص عمسست امدنع اهتفهلو ثدحتلاو
01 م˘كح˘لا ‐ ة˘˘عاذإ’ا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
.تاونسس
ذاختا يف ةدايز وبأا ناور ةعاجسشو ةوق ‐
˘‐ي˘ه˘ط˘لا ا˘ه˘فار˘ت˘حا ًا˘ع˘ب˘طو ،تارار˘ق˘لا
.تاونسس9 مكحلا
ا˘ه˘ل˘خاد ي˘ف ة˘نوز˘خ˘م˘لا كل˘م ة˘لو˘ف˘ط ‐
:افافسص تيب ةجهل˘بو ًة˘حزا˘م ا˘هد˘يدر˘تو
،«عا˘˘ب˘˘ظ نو˘˘كن مز’و عا˘˘ب˘˘ظ ضسا˘˘ن˘˘لا»
.تاونسس9 مكحلا ‐نفلل اهقسشعو
ةبقل˘م˘لا ة˘ق˘طا˘ق˘ط ل˘مأا نا˘ن˘حو ءا˘ط˘ع ‐
.تاونسس7 مكحلا‐ فطاوعب

 :فلؤوŸا نع
ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف ة˘ب˘˘لا˘˘ط :ضشو˘˘غ و˘˘بأا ضسي˘˘م
،مÓعإ’او ةفاحسصلا يف لمعت ،تيزريب
،ةلتحملا ضسدقلا يلامسش ايدنلق ميخم نم
يف بيذعتلل تسضرعت ،ًاماع32 رمعلا

مل هنأاب هتفسصو يذلاو ،كاباسشلا نيزانز
.ًا˘ف˘ن˘عو ًا˘با˘هرإا نا˘ك ل˘ب ًا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ن˘˘كي
اهيلع ًامكح لÓتح’ا ةمكحم تردسصأا
ن˘˘م ،ًار˘˘ه˘˘سش ر˘˘سشع ة˘˘سسم˘˘خ ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب
03/11/0202 ة˘يا˘˘غ˘˘لو92/8/9102
.ةيلام ةمارغو

صشوغ وبأا صسيم :فلؤوملا
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ت’اغسشن’ا نم ةلمج نوعفري نسسيغونيا ونطاق
ريسش ةق˘ط˘ن˘م و˘ن˘طا˘ق بلا˘ط
ةي’و يف نسسيغونيا ةيدلبب
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ،ة˘ن˘تا˘ب
م˘ه˘تا˘ن˘كسس ط˘˘بر ةرور˘˘سضب
عسضول ،ةيف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب

.مهتاناعمل دح
اودكأا ،ناكسسلا نع نولثمم
تار˘˘˘سشع او˘˘˘ه˘˘˘˘جو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا
مهأا تنمسضت يتلا ىواكسشلا
اهنوسشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا

ي˘فو ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م
نم مهتدافتسسا مدع اهتمدقم
كفو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
هنأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘لز˘ع˘لا

رخزت يتلا تÓهؤوملا مغرو
لاج˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب
مهتيعسضو نأا ’إا ،يحÓفلا

ةلاح لظ يف ةدقعم تلاز’
ي˘ف ة˘سسرا˘م˘م˘لا ضشي˘م˘ه˘ت˘˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘ف اور˘˘ب˘˘عو .م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت ن˘˘˘ع قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا

ءارج ،نيديدسشلا مهئايتسساو
مهتدافتسسا يف ريبكلا رخأاتلا

ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
اهنأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
.يسشيعملا مهراطإا ن˘ي˘سسح˘ت
دق اوناك مهنأا ىلع اودكأاو
تاون˘سسلا ي˘ف ادو˘عو او˘ق˘ل˘ت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
’إا ،مهلكاسشم لحل ةيلحملا
حوار˘˘˘˘ت تل˘˘˘˘˘ظ رو˘˘˘˘˘مأ’ا نأا

ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت نأا نود ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كم
لكسشلاب يلع˘ف˘لا د˘ي˘سسج˘ت˘لا
ىلإا مهعفد ام ،هنولمأاي يذلا

تا˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘م˘˘ج ةد˘˘سشا˘˘ن˘˘م
يف لخدتلا لجأا نم ةينعملا
نبغلا عفرل لجاعلا بيرقلا

بعا˘ت˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف ،م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ا˘ه˘نو˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
ها˘ي˘م ضصق˘ن ا˘ه˘˘ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
هذ˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘˘مأاو ،ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘سسلا
ء’ؤو˘ه بلا˘ط˘ي ،ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘سسإ’ا ةرور˘˘˘˘˘سضب
ةيفيرلا ءابرهكلا˘ب م˘هد˘يوز˘ت
زا˘ج˘نإاو كلا˘سسم˘لا د˘ي˘ب˘ع˘˘تو
ة˘يرور˘سضلا ق˘فار˘م˘لا ضضع˘ب
مهتدعاسسم اهنأاسش نم يتلا

مهقطنم يف رارقتسس’ا ىلع
.ةيفيرلا

ناكسس ددج ىرخأا ةهج نمو
ةيدلبل ةعباتلا وسساعب ةتسشم
مهب˘لا˘ط˘م ع˘فر ،فو˘ع د’وأا
عيراسشم ةجمرب يف ةلثمتملا
مهجارخإا اهناسش نم مهتيرقب
يذ˘لا م˘ل˘ظ˘م˘لا ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف ي˘تأا˘يو ،ه˘ي˘ف نو˘سشي˘˘ع˘˘ي
يتلا ضشطعلا ةمزأا اهتمدقم
بذ˘بذ˘ت˘˘لا بب˘˘سسب م˘˘ه˘˘ت˘˘قرأا
هايملا عيزو˘ت ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا

نايحأ’ا مظعم يف اهبايغو
ى˘لإا م˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ أا˘ج˘ل˘ي ثي˘ح
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت قر˘ط لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا
ةيرورسضلا ةداملا هذه بلجل
لكسشم اديقعت اهداز ،ةايحلل

كلا˘˘سسم˘˘لاو قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘ئر˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةبسسنلاب اريبك اقئاع لكسشت
نو˘ه˘جاو˘ي ن˘يذ˘لا نا˘˘كسسل˘˘ل

م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت ي˘ف تا˘بو˘˘ع˘˘سص
هبسشلا بايغلا اذكو ةيمويلا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘ل ما˘˘˘ت˘˘˘لا
جرا˘خ ى˘لإاو ن˘م ي˘عا˘م˘ج˘لا
.ةتسشملا

م.ءامضسأا
حارج نبب نيرخآا فيقوت عم
 بهذلا ىلع بيقنتلا ةيلمع
ةملاڤب نيسصخسش ةايحب يدوت

ضسمأا لوأا حا˘˘ب˘˘سص تن˘˘كم˘˘ت
ن˘كا˘مأ’ا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ةر˘عو˘˘لا
نم ،ةملا˘ق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
ن˘م ن˘ي˘با˘سش ي˘ت˘ث˘ج لا˘سشت˘نا

تحت رتم61 قمعب ةراغم
ام˘ه˘قا˘سشن˘ت˘سسا د˘ع˘ب ضضر’ا
نوبركلا ديسسكا يدحا زاغل
د˘˘˘لو˘˘˘م  ن˘˘˘م ثع˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا

ذاق˘نإا م˘ت ا˘م ي˘ف  ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ىلع ايلاح وه ثلاث ضصخسش
ميكحلا ىفسشتسسم ىوتسسم
ح˘˘لا˘˘سصم بسسحو ي˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع
رمأ’ا نإاف ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ر _ ي )  نيتيحسضلاب قلعتي
نم ناغلابلا ( ب _ ب )و (
ناذللاو ةنسس83و53 رمعلا

ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ث˘˘ع
(ح ‐ م)  ةثلاثلا ةيحسضلاو
مت  ةنسس53 رمعلا نم غلابلا
.هذاقنا

ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب بسسحو
قلعتت ةيسضقلا نإاف ،ةدكؤوملا
،بهذلا ةدام  نع بيقنتلاب

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ق˘ن˘ت ثي˘˘ح
ةسسمخ نم نوكتت بابسشلا
ةراغملا ناكم ىلإا ضصاخسشأا
ة˘م˘لو˘ك ة˘ت˘سشم˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
حار˘ج ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘لا˘˘عأا˘˘ب
بيق˘ن˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ،ة˘م˘لا˘ق˘ب

داتعب نيزهجم بهذلا ىلع
رارغ ىلع بيقنتلاو ثحبلا
ت’آا و يئا˘بر˘ه˘كلا د˘لو˘م˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ديدحلا ضضق
لفكت ثيح ،ىرخا تادعم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ثÓ˘ث˘لا ا˘يا˘ح˘سضلا
ةراغملا لفسسا ىلإا طوبهلا

اميف ،ار˘ت˘م61 ق˘م˘ع ى˘ل˘ع
ةيلمعب نوموقي نيرخآ’ا لظ
ق˘م˘ع˘ل˘ل ار˘سضنو ،ة˘سسار˘ح˘˘لا
ضصق˘نو ةرا˘غ˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا
زا˘غ بر˘سستو ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسك’ا
نم  نوبركلا ديسسكا يدحا

يف ببسست  يئابرهك دلوم
تنكمت اميف ن˘ي˘ن˘ثا قا˘ن˘ت˘خا

نم ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
،ثلا˘˘ث˘˘لا ر˘˘سصن˘˘ع˘˘˘لا ذا˘˘˘ق˘˘˘نا

ناف رداسصملا تاذ بسسحو
تما˘˘˘˘ق كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم
ا˘م˘هو ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت˘˘ب

ديدحتل قيقحت ل˘ح˘م ا˘ي˘لا˘ح
ةيقيقحلا عفاودلاو بابسسأ’ا
ضضو˘خ ى˘لإا م˘ه˘ب تدأا ي˘ت˘˘لا
ىلإا تدأا يتلا ةرماغملا كلت
ن˘ي˘ع ي˘ف ن˘ي˘˘سصخ˘˘سش ةا˘˘فو
نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘لو ،نا˘˘˘كم˘˘˘لا
نوردحني ةسسمخلا نيينعملا

حارج نبو ةملاق ةيدلب نم
ة˘فور˘ع˘م˘لا ل˘ئا˘ب˘ن˘لا ما˘م˘حو
اهنع نيبقنملاو راثآ’ا ةرثكب
هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإاو ،
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘˘ي ر˘˘ط˘˘سسأ’ا

ح˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘م يرا˘˘ج
هذ˘˘˘ه زو˘˘˘˘مر كف˘˘˘˘ل كرد˘˘˘˘لا
.ةيسضقلا

 ناوضضر .ب

رارق ذاختا ةرورضض ىلإا ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا ،تضسارنمتب لامعلل ةيئ’ولا ةنامأ’ا تعد
تاضشرو ىوتضسم ىلع لامعلا اهضشيعي يتلا ةيرزملا ةيعضضولل ةفضسأاتم ،ةضشهلا لامعلا ةئف ةيامح لجأا نم ،بضسانم

 .تضسارنمتب ‐20‐ عورضشم لاتيميتاب ةضسضسؤومب لمعلا

ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘نا˘˘˘مأ’ا تبر˘˘˘عأا
ريرقت يف تسسارنمتب لامعلل
ماعلا نيمأ’ا ىلإا هتلسسرأا ،اهل
لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘˘ل
ا˘ه˘ف˘˘سسأا ن˘˘ع،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لسصو يتلا ةيرزملا ةلاحلل
يف ط˘ي˘سسب˘لا ل˘ما˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘لإا

تقو ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘كم
ع˘فر˘ل ة˘لود˘لا ه˘ي˘ف ق˘با˘˘سست˘˘ت
هحنمب ،هنع نبغلاو ةرقحلا

 .ةيونعملاو ةيداملا هقوقح
ناي˘ب ي˘ف ة˘نا˘مأ’ا تح˘سضوأاو
ة˘خ˘سسن ‐مÓ˘˘سسلا‐ تم˘˘ل˘˘سست
ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ ه˘˘نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م
‐20‐ عور˘سشم لا˘ت˘ي˘م˘ي˘تا˘ب˘ل
عرفلا نم ةوعدب ،تسسارنمتب
رفوت مدع تظ˘ح’ ،ي˘با˘ق˘ن˘لا
لامعلل ةمÓسسلا ريياعم ىندأا
نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم ،لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
يذلا تقو˘لا ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘لا
د˘ق˘ع مد˘ع˘ب ه˘˘ي˘˘ف ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘ت

ءا˘بو ءار˘ج ،ة˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
دÓبلا هدهسشت يذلا انوروك
ضضغت ،ملاعلا لود رارغ ىلع
نم رطخأا رومأا نع رسصبلا

نايب تفلو  .ةي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع
لا˘م˘˘ع˘˘لا نأا ،ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘نا˘˘مأ’ا
004 نم رثكأا مهددع غلابلا

ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘لواد˘˘˘ت˘˘˘ي ،ل˘˘˘ما˘˘˘ع
د˘˘حاو يد˘˘يد˘˘˘ح ج˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سص
ىلإا برسشلل ةدحاو ة˘ي˘ف˘ن˘ح˘ب

،ىر˘خأا ت’ا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا بنا˘˘ج
جيره˘سصلا اذ˘ه نأا ة˘ح˘سضو˘م
ةلوهجم رابآا نم هايمب دوزتي
لكسشي يذلا رمأ’ا ،ردسصملا

  .لامعلا ةحسص ىلع ارطخ
ىلإا نايبلا تاذ يف تراسشأاو

م˘˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسم ق˘˘ي˘˘سض
ةنراقم لامعلل ة˘سصسصخ˘م˘لا
نم رثكأ’او ،ريبكلا مهددعب
لامعلا لوسصح مدع وه ،اذه
ةقطنملا ةحنم تافلخم نم
ىلإا0102 ذنم يعجر رثأاب

ق˘ح ا˘ه˘نأا م˘˘غر ،8102 ةيا˘غ
 .ةعورسشملا مهقوقح نم
ةدا˘ف˘ت˘سسا مد˘ع نأا تر˘ب˘ت˘عاو
وه ،ةحنملا هذه نم لامعلا
كاهت˘ناو م˘ه˘ق˘ح ي˘ف فا˘ح˘جإا

ةحسضوم ،ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ح˘سضاو
نسسلا اوغلب لامعلا مظعم نأا
يلاتلابو دعاقتل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ى˘لإا لا˘م˘سشلا ن˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
نولسصحي مهل˘ع˘ج ،بو˘ن˘ج˘لا

’إا ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م‐ ى˘ل˘ع
 .اهيلع اولسصحي مل مهنأا

عرف˘لا نأا˘ب ،ة˘نا˘مأ’ا تر˘كذو
داحت’ا هئارو ن˘مو ي˘با˘ق˘ن˘لا
،يئ’ولا دا˘ح˘ت’او ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةئدهتل ت’واحم ةدعب اوماق
ةرادإا مازت˘لا ل˘با˘ق˘م ،لا˘م˘ع˘لا
تا˘ف˘ل˘خ˘م ع˘فد˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ولو ىت˘ح ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م
ىلع اه˘ع˘فد˘ب ر˘مأ’ا ى˘سضت˘قا

 .لحارم
اوأا˘جا˘ف˘ت لا˘م˘ع˘لا نأا تد˘كأاو
نم ةسسسسؤوملا ةرادإا ضصلمتب
مدع ةعيرذ تحت اهتامازتلا
هذ˘ه د˘يد˘سست ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق
ف˘ل˘كت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةريب˘ك تارا˘ي˘ل˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا

يذلا رمأ’ا ،مهلوق دح ىلع
عامتجا دقع ىلإا لامعلاب ىدأا

يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘˘م ع˘˘م
ر˘˘سضح˘˘م مار˘˘بإا ى˘˘لإا ى˘˘سضفأا
م˘هد˘يد˘ه˘تو ،ح˘ل˘˘سصلا مد˘˘ع˘˘ب
 .لمعلا نع فقوتلاب

 يمولد Ëرم

 لمعلا تاضشرو يف ايثراك اعضضو نوضشيعي مهنأا تدكأا

لاتيميتاب لامع ةيامحب بلاطت تسسارنمتب لامعلل ةيئ’ولا ةنامأ’ا

ة◊اسص Òغ مو◊ زجح
ةياجبب كÓهتسسÓل

،كلهتسسملا ةيامح راطإا يف
ةرئاد نمأا رسصانع تنكمت
ةياجب ةي’و نمأاب تلامزات
موحللا نم ةيمك زجح نم
ةدسساف ءارمحلاو ءاسضيبلا

كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
ةعسضاخ ريغو يرسشبلا
ةحسصلا ةبقارملا طورسشل
،غلك04 براقي امب ردقت
دعب تءاج ةيلمعلا ليسصافت
ةرئادلا نمأا رسصانع لاقتنا

ةراجتلا ةيسشتفم ناوعأا ةقفر
ىلإا (تلامزات عرف ) وبقأا
تÓحملاو تاباسصقلا ضضعب
عيبل ةسصسصخملا ةيراجتلا
ءاسضيبلاو ءارمحلا موحللا

دعبو ،ضصاسصتخ’ا ميلقإا ربع
تاباسصقلا نم ديدعلا ةبقارم
ىدل زجحو طبسض مت
موحللا نم ةيمك نيتباسصق
ريغ ءارمحلاو ءاسضيبلا

لثمتت كÓهتسسÓل ةحلاسص
محل نم غلك1,5يف
نم غلك5,42و ، فورخلا
غلك5,90 و ءاسضيبلا موحللا

) يمورلا كيدلا محل نم
فÓتإا مت دقو ،(بولاكسسا
لامعتسساب ةزوجحملا ةيمكلا

زاجنإا مت امك ،ريجلا ةدام
دسض ةيئازج تافلم
ىلإا اهلاسسرإاو نيفلاخملا
 .ةسصتخملا تاهجلا

 Ëرك . ت

د˘يد˘ع زا˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘سشأا ير˘˘ج˘˘ت
ا˘م˘ي˘ف ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ةيد˘ل˘ب˘ب ةد˘يد˘ج ىر˘خأا تج˘مر˘ب
،(فيطسس قرسش ملك72) ةملعلا

فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘˘ت د˘˘سصق كلذو
ةباجتسس’او نينطاوملا ةسشيعم
نم ملع امبسسح ،مهت’اغسشن’
.ةي’ولا حلاسصم
نأا˘ب ح˘لا˘سصم˘˘لا تاذ تح˘˘سضوأا

يتلا ةيومنت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
اي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م د˘سصر
جد نويلم007 يلاوحب ردقي
ى˘ل˘ع ضصا˘خ ل˘كسشب ز˘كر˘م˘˘ت˘˘ت
2691 ةيليوج5 يح ىوتسسم
يذ˘لا ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘˘ب
اراتكه03 ةحاسسم ىلع عبرتي
.ةمسسن فلأا52 هنطقتو
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
م˘˘عدو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب ضصو˘˘سصخ˘˘˘لا
ن˘م بر˘سشلا ها˘ي˘م˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘سش د˘يد˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ
نازخ زاجنإاو برسشلل ةحلاسصلا

بع˘كم م0001 ةع˘سسب ي˘ئا˘م
ة˘ب˘سسن لا˘غ˘سشأ’ا ا˘م˘ه˘˘ب تغ˘˘ل˘˘ب
ةئاملاب59و58 ني˘ب حوار˘ت˘ت
ي˘ف ا˘م˘ه˘مÓ˘ت˘سسا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف
ديدجت بناج ىلإا لاجآ’ا برقأا
ا˘م بسسح ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
.حلاسصملا تاذ هتفدرأا

هذ˘˘ه ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ا م˘˘˘ت د˘˘˘قو
ةلج˘سسم˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تاو˘ن˘سس لÓ˘خ ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
فÓغب0202و9102و8102

ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘جإا ي˘لا˘م
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف جد نو˘ي˘ل˘˘م233
ايلعف اه˘م˘ي˘ل˘سستو ا˘ه˘لا˘م˘كت˘سسا
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق»
1202».
ن˘م ةرادإ’ا بير˘ق˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘مو
ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو ن˘طاو˘م˘˘لا
دافتسسا ماعلا قفرملاب ةيمومعلا

ةهج نم2691 ةيليوج5 يح
21 ـب ردقي يلام فÓغب ىرخأا

ةينازيم نم عطتقم جد نويلم
يد˘ل˘ب عر˘ف زا˘ج˘˘نإ’ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

8 ب هزا˘˘ج˘˘نا لا˘˘غ˘˘سشأا تدد˘˘˘ح
قفو ريدقت ىسصقأا ىلع رهسشأا

.ردسصملا تاذ هفاسضأا ام
اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘سشأا تغ˘˘˘ل˘˘˘بو
ةبسسن ماهلا يمو˘م˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا

يف ةئاملاب58 ب ردقت ةمدقتم
نوسضغ ي˘ف ه˘مÓ˘ت˘سسا را˘ظ˘ت˘نا
تاذ بسسح ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘سسلا
.ردسصملا

يسشي˘ع˘م˘لا را˘طإ’ا ن˘ي˘سسح˘ت˘لو
ينكسسلا يح˘لا اذ˘ه ي˘ن˘طاو˘م˘ل
زاجنإا لاغسشأا اسضيأا ايلاح يرجت
ةينقتب ةيمومعلا ةرانإ’ا ةكبسش
نم ةقاطلل ةدسصتقملا «دÓلا»
احابسصم0591 ع˘˘سضو لÓ˘˘خ
.هيلإا ةراسشإ’ا تمت امك
عيراسشملا هذه عيمج فاسضتو
ن˘م ةد˘يد˘ج ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
ابيرق اهلاغسشأا قÓطنا رظتنملا
بسسح ،ين˘كسسلا ي˘ح˘لا ضسف˘ن˘ب
.ةي’ولا حلاسصم هتفاسضأا ام

ةسسردم زاجنإا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
قÓطنا رظتن˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
يام رهسش نوسضغ يف اهلاغسشأا
ر˘يد˘ق˘ت ى˘سصقأا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
اذه تاقرط ديبعت نع Óسضف
نييعت مت ثيح ينكسسلا يحلا
زا˘˘ج˘˘نإا ت’وا˘˘ق˘˘˘م (3) ثÓ˘˘˘˘ث
رو˘ف لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ي˘˘ف عر˘˘سشت˘˘سس
ي˘ح˘لا اذ˘ه ط˘بر ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا
تاكبسشلا فل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ن˘كسسلا

.ردسصملا تاذ بسسح
ناتيلمع˘لا نا˘تا˘ه م˘ها˘سست˘سسو
ايلام افÓغ امهل دسصر ناتللا
5,562 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا

فورظ نيسسحت يف جد نويلم
فيفخ˘تو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ضسرد˘م˘ت
Óسضف ماسسقأ’ا يف ظاظتك’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
ة˘كر˘ح ل˘ي˘ه˘سستو تا˘قر˘˘ط˘˘لا

.نينطاوملا لقنتو
2691 ةيليوج5 يح نأا ركذي
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع كلذ˘˘ك د˘˘ه˘˘سش د˘˘˘ق
نينسسح˘م فر˘ط ن˘م ة˘ي˘عو˘ط˘ت
ليجسست مت ثيح لامعأا لاجرو
ةيئادتبا ةسسردم زاجنإا عورسشم
Óحم04 مسضت ةاطغم قوسسو
قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا ةرا˘˘˘˘سشإا تي˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ا˘م˘˘ه˘˘لا˘˘غ˘˘سشأا
يلامجإا يلام فÓغب مرسصنملا
جد نوي˘ل˘م08 يلاو˘ح˘ب رد˘ق˘ي

راطإا يف هيلإا ةراسشإ’ا تمت امك
كلهتسسملا ةيامح

 Ëرك . ت

 فيطضس
  ةملعلاب ةديدج ىرخأاو زاجن’ا روط يف ةيومنت عيراسشم
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لكاسشملاب لقثم تليسسمسسيتب جاجحلا راود
مايأا ةعبرأا رادم ىلع

«نسساغدما» يئامنيسسلا ناجرهملا نسضتحت ةنتاب
حاجنإ’ ةريخأ’ا تاضسمللا عضضو دعب ،» ةنتابب نضساغدما» يلودلا لوأ’ا يئامنيضسلا ناجرهملا تايلاعف ،صسمأا تقلطنا

نيلماعتملا نم ةعومجم اهيف مهاضسو ،ةنتاب صسارو’ا ةمضصاع بابضش نم ةعومجم اهيلإا رداب يتلا ةرهاظتلا هتاه
صسرام رهضش نم حتافلا نم اقÓطنا ةلماك مايأا4 رادم ىلع  ةي’ولا يلاوو ةفاقثلا ةريزو ةياعرب تمظنو نييداضصتق’ا

.مهبولق جلثي يفاقث ثدح ىلع عبارلا نفلا قاضشعو ةي’ولا ةنكاضس هيف نوكت هنم4ـلا ةياغ ىلاو

ةفلكملا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ى˘لإا ،ادا˘ن˘ت˘سسا
لامكتسسا مت ه˘نا˘ف نا˘جر˘ه˘م˘لا˘ب

ةيتسسيجوللا تاريسضحتلا ةفاك
ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثد˘ح˘لا اذ˘ه حا˘ج˘نإ’
ىوتسسملا ىلع هعون نم لوأ’ا
اذه نمسضتي˘سس ثي˘ح ،ي˘ن˘طو˘لا
اعون˘ت˘م ا˘ير˘ث ا˘ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘خأ’ا
ةماقملا ةسسفانملا ىلإا فاسضي
،ةكراسشملا مÓفأ’ا فلتخم نيب

ة˘˘حا˘˘سس ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
اهيف لبقتسسيسس يتلا حرسسملا

ى˘ه˘بأا ي˘ف نا˘جر˘ه˘م˘لا فو˘ي˘سض
ءاوسضأاو تاتابنل عسضو نم ةلح
تارايسسو رمحا داجسسو ةنولم
دقو اذه ،نينانفلا لقنل ةرخاف
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا نا˘˘سضت˘˘ح’ ر˘˘ي˘˘ت˘˘خا
ن˘م ل˘ك ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
يذلا ةنتابب يوهجلا حرسسملا
ةفاسضإا هب ناجرهملا حاتتفا مت
لا ديعلا دمحم ةفاقثلا راد ىلإا

ا˘م˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘عا˘˘قو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
.» ضسارو’ا»
ناجرهملا جمانر˘ب ،ن˘م˘سضت˘يو
امليف41 نيب ةسسفانم ءاوجأا
م˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لود
اسسنرفب يقيدسص ىلإا ةلاسسر»
نم «ياوزلا مركأا» هجرخمل »
هجرخمل22M  ،ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم

،دنهلا نم  رادكولايت تاجار
ه˘جر˘˘خ˘˘م˘˘ل «ضسو˘˘ب˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ه»و
ن˘˘˘˘م يرو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘سشرا˘˘˘˘˘م
،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا
ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف
يف ،امل˘ي˘ف21 يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ضشماه ىلع ماقي يذلا تقولا
تاسشرو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
لكل  يئامنيسسلا جارخ’ا يف
.امنيسسلا ملاع يبحم

ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ،بسسحو
ل˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا
جر˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا  نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،«يدسشار دم˘حا» ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا

تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا بتا˘˘ك
«يرياحسس ف˘سسو˘ي» ا˘م˘ن˘ي˘سسلا
دم˘ح˘م ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا جر˘خ˘م˘لا
ديدعلا اذكو ،يلروزاج ليسضف
ىلع ةينويزفيلتلا هوجولا نم
تورقوأا حلاسص لثمملا ليبسس

زاكعوب لامكو راكد ميكحو
ميقتسس يتلا ميكحتلا ةنجل يف
ررقتل لامعأ’او مÓفأ’ا ةفاك
نÓ˘عإ’او ة˘ح˘جا˘ن˘لا ءا˘˘م˘˘سسأ’ا

. ماتتخ’ا لفح يف اهيلع

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تر˘˘ط˘˘سس
ةبسسانمب ،ةديلبلا ةي’ول ةيندملا
ي˘م˘لا˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
حتافلل قفاوملا ةيندملا ةيامحلا

ةنسسلا هذه لمحي يذلا و ضسرام
ة˘يو˘ق ة˘ي˘ند˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح«را˘˘ع˘˘سش
دا˘˘سصت˘˘ق’ا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرهاظتو ايرث اجمانرب ،«ينطولا

لو˘كو˘تور˘ب˘ب ة˘قو˘فر˘م ة˘سصا˘˘خ
‐ديفوك ءابو نم يئاقو يحسص
91.
بسسح‐ ةرهاظتلا تلمسش ثيح
ى˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘عإ’ا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا

نم ديدعلا ‐ةيريدملا ىوتسسم
ةيعوتلا تايلمعو تاروانملا

ةحوتفم باوبأاو ضسي˘سسح˘ت˘لاو
،ةيندملا ةيامحلا تادحو ربع
ةيعوتلا تايلاعف تقلطنا دقو
تاسسسسؤوملا ربع ضسيسسحتلاو
ن˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا بسسا˘˘كم
ةظفاحملا بجي يتلا هزئاكرو

و˘هو ضسرا˘م32 ذن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
عم ضضراعتي ’ يذلا تقولا

ةئفلا هذهل تاناحتم’ا ةمانزر
ةيوبرت ة˘سسسسؤو˘م67 ضسم˘˘تو
باوبأا مظنت امك ؛ةي’ولا ربع
ةيندملا ةيامحلا ىلع ةحوتفم
نيبام ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
هللخت˘ي ضسرا˘م50 ى˘˘لإا10
مراسص قيبطتو ضصاخ ميظنت
ي˘ف ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
عم يمويلا راوزلا ددع ديدحت
نامأ’ا تافاسسم ىلع ظافحلا

ل˘كل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘حا˘سسم˘˘لاو
لاف˘طأ’ا لو˘خد ع˘ن˘م ع˘م ر˘ئاز
ر˘ي˘غ ن˘م ة˘ن˘سس61 ن˘˘م ل˘˘˘قأا
ماقت امك ،مهئايلوأاب نيقفرملا
ة˘يد˘قا˘ع˘˘ت تارا˘˘يز ضصسصخ˘˘ت
تاسضور ضضعب عم ةطورسشم
ةيامحلا تادحو ىلإا لافطأ’ا
عم ةرتفلا هذه لÓخ ةيندملا
ددع ديدح˘تو ر˘ي˘طأا˘ت˘لا ما˘كحإا
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل راوز˘˘لا

جراخ ةيقي˘ب˘ط˘ت˘لا تاروا˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب
يف ةي˘عا˘ن˘سصلاو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
06 ضسمت يتلاو ةرتفلا ضسفن
ر˘ط˘خ تاذ ة˘كر˘سشو ة˘سسسسؤو˘م
نمأ’ا ا˘يÓ˘خ ة˘يز˘ها˘ج ضسا˘ي˘ق˘ل
ةدجن˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م ة˘ي˘لا˘ع˘فو
قر˘ف ةرد˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ىلع فرعتلا لÓخ نم ةيندملا

اهت˘سساردو را˘ط˘خأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ع˘جا˘ن تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘سضوو
وأا اهنم دحلا لجأا نم لخدتلا
ة˘يا˘م˘ح ا˘هرا˘ثآا ن˘م ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
فاسضأاو ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قإÓ˘ل
نو˘كت˘سس ه˘نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ
ةدئافل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ما˘يأا كا˘ن˘ه
تا˘˘˘ما˘˘˘ق’ا˘˘˘ب ن˘˘˘مأ’ا ا˘˘˘يÓ˘˘˘˘خ
ةيعوتلل ىرخأا مايأاو ةيعماجلا
.تاماق’ا ضسفنب ةبلطلا ةدئافل

ق.داعضس

  نامثع راعرع

mahali@essalamonline.com

روهظ دعب
ةديدجلا ةلÓضسلا

انوروك صسوريفل
 فيثك لابقإا
زكارملا ىلع

ناسسملتب ةيحسصلا
زكارملاو تادايعلا فرعت
جÓعلا يقلتل ةسصسصخملا

انوروك ضسووريف دسض
مايأ’ا هذه لÓخ دجتسسملا
ةي’و قطانم فلتخمب
’ابقإا ،ةيدودحلا ناسسملت
فدهب نينطاوملل اديازتم
ذنم ضضرغلا اذهل ليجسستلا
دقو حيقلتلا ةلمح ءدب
ةنوآ’ا يف دادعأ’ا تفعاسضت
ىلوأا روهظ دعب ةريخأ’ا

ةلÓسسلاب رئازجلاب نيتلاح
اذه ةيناطيربلا ةروحتملا

ةيحسصلا تائيهلا تناكو
ةعرج569 تقلت دق ةي’ولاب
يسسورلا حاقللا نم
حيقلت متي نأا ىلع كينتوبسس
نأاو اهل قبسس يتلا ةعفدلا
هذه لÓخ حاقللا تاذ تقلت
ةلسص يذ قايسس يفو ،مايأ’ا
ةحسصلا ويئاسصخأا رذح دقف
نم ةيدودحلا ةي’ولاب
دعاوق مارتحإا مدعو يخارتلا

راطإ’ا اذه يف ةحسصلا ظفح
ءادترإاو دعابتلا اميسس’
يديأ’ا لسسغو ةمامكلا
اذه نيبو ةمظتنم ةفسصب
لك ىلع بلطتي كاذو
تÓمح ةلسصاوم نيلعافلا
ةيعوتلاو ضسيسسحتلا
لاز’ يذلا ءابولا ةروطخب
حاورأ’ا ف’آا دسصحي
.ملاعلا ربع ةيرسشبلا

صشاتيلتوب ع

يملاعلا اهمويب لافتح’ا ةبضسانمب
 ةديلبلا ةي’وب ةيندملا ةيامحلل تاروانمو ةيسسيسسحت تايلمع

ةيرق˘ب ة˘ل˘ئا˘ع019 تدوز˘˘˘˘ت
ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ة˘يا˘˘سشر˘˘ح
ىلع فرسشا ،يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
يف بابدم ريدا يلاولا اهقÓطإا

لظلا ق˘طا˘ن˘م˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز
.ةي’ولا ةمسصاعب
يذ˘˘لا ما˘˘ه˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةقطنملا ناكسس هب ىدان املاطل
انايحأا لقنتلاب مهتاناعم ببسسب

ءانتقإ’ ةماعنلا ةنيدم ةياغ ىلإا
.ناتوبلا زاغ تاروراق
يلاو ءاقل ةبسسانملا تفرع امك
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس ع˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
نم ديدعلا هيلع اوحرط نيذلا
دعوت يتلا ضصئاقنلاو بلاطملا
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب لوأ’ا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
جمارب يقا˘ب ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سساو ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةع˘با˘ت˘م˘لا ةرور˘سضب تارد˘م˘ل˘ل
ه˘ي˘لا جا˘ت˘ح˘ي ا˘˘م ل˘˘ك ءا˘˘سصحاو
ةيرقلا دهسشت ،ملعلل.نطاوملا
طبر نم ةديدع ةيومنت جمارب
ءابر˘ه˘كلا و ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
بر˘سشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لاو
تاو˘ن˘ق ع˘يرا˘˘سشم ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
.تاقرطلاو يحسصلا فرسصلا

م .صس

يلاولا اهقÓطإا ىلع فرضشا
ةياسشرحلا ةيرقب يعيبطلا زاغلاب يفير نكسسم019 طبر

راود نا˘˘كسس د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي
ةيدلب˘ل ع˘با˘ت˘لا جا˘ج˘ح˘لا
د˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سس
ةلقثم ةايح تليسسمسسيتب
،ةا˘نا˘ع˘م˘لاو ل˘كا˘سشم˘لا˘ب
ط˘˘سسبأا با˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘سسب

ضشي˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘يرور˘˘˘˘سض
ءاملل بايغ نم ميركلا

م˘غر ق˘ير˘ط˘لاو زا˘غ˘˘لاو
يذ˘˘˘لا راود˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
يئ’ولا قيرطلا بناجي
ىو˘˘˘˘˘سس د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ي ’و
ر˘ق˘م ن˘ع تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘˘ك
ر˘ي˘سشي ثي˘ح ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
جا˘˘ج˘˘ح˘˘لا راود نا˘˘˘كسس
ن˘م ا˘عرذ او˘قا˘سض م˘ه˘˘نأا
يت˘لا ة˘ي˘م˘هو˘لا دو˘عو˘لا
ةبسسانم لك يف اهنوقلي
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يأا يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
مهرمذت نع نوكتسشملا

ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع ن˘˘˘م
ةيدلبل يلاحلا بختنملا
ءاوتحا ىلع دباع يديسس
ىوتسسم ىلع عاسضوأ’ا

تداز يتلاو مه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
تمسصلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ن˘ف˘ع˘ت
ل˘ط˘ع يذ˘لا ق˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا
م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
أاد˘ب˘م ى˘ل˘˘ع هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ر˘ير˘م˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضفأ’ا
.ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
راود˘لا ي˘ن˘طا˘ق بلا˘ط˘م
زا˘غ˘لا ة˘˘كب˘˘سشب ط˘˘بر˘˘لا
ثدحت ثيح ،يع˘ي˘ب˘ط˘لا

ةرار˘م˘ب نا˘كسسلا ء’ؤو˘˘ه
زاغ لاغسشنا نع ةريبك
رورمب نيديفم يعيبطلا
ة˘فا˘سسم˘ل زا˘غ˘لا بو˘ب˘˘نأا
،مهتقط˘ن˘م ن˘ع ةر˘ي˘سصق
كا˘˘ن˘˘ه نأا˘˘ب نود˘˘كؤو˘˘˘يو
ةيد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ر˘يواود
زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسس دوز
ةبوعسص مغر يع˘ي˘ب˘ط˘لا
نوربت˘ع˘يو ا˘ه˘سسيرا˘سضت
ا˘سشي˘م˘ه˘تو ءا˘˘سصقإا كلذ
ةدم ذنم مهيلع اسسرامم
.ةليوط

ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
اهنم يناعت يتلا ةريبكلا

رفوت مدع ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه
ل˘˘ع˘˘جا˘˘م بر˘˘سشلا ها˘˘ي˘˘م
نمثلا نوعفدي تÓئاعلا
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ا˘ظ˘ها˘˘ب
يذلا تقولا يف ءام ةرطق
ةينعملا حلاسصملا تزجع
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ن˘˘˘ع
يتلا ةيرزملا ةي˘ع˘سضو˘ل˘ل
نينسس ذنم اهيف نوطبختي

ة˘˘ن˘˘ح˘˘˘م ما˘˘˘مأاو  ،لاو˘˘˘ط
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
لو˘ق˘ي ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
او˘نا˘˘ع م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب نا˘˘كسسلا
ضشط˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘˘مأ’ا

،ر˘˘ح˘˘لا تا˘˘قوأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
مهي˘ل˘ع م˘ت˘ح يذ˘لا ر˘مأ’ا
غلابمب جيرا˘ه˘سص ءا˘ن˘ت˘قا

تل˘ق˘ثأا ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
أا˘ج˘ل˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ، م˘˘ه˘˘ل˘˘ها˘˘ك
ل˘ئا˘سسو˘˘لا ى˘˘لإا ضضع˘˘ب˘˘لا
باود˘لا ل˘ث˘م ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا

نم ةيكيتسسÓبلا ء’دلاو
ةدام˘لا هذ˘ه˘ب دوز˘ت˘لا ل˘جأا
يفانتي ام اذهو ةيويحلا

ضسي˘˘ئر تا˘˘ي˘˘سصو˘˘˘ت ع˘˘˘م
ديجملا دبع ةيروه˘م˘ج˘لا
ءاسضقلا ضصوسصخب نوبت
رهاظملا هذه ىلع ايئاهن
ه˘جو˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ئاد˘ب˘˘لا
ءادن  جاجحلا راود ونطاق
تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
ضسا˘ب˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘˘لا
لجاعلا ل˘خد˘ت˘لا˘ب يواد˘ب
م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كف˘˘˘ل
ةر˘˘ئاد ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘جار˘˘˘خإاو
اهنوسشيعي يتلا ةا˘نا˘ع˘م˘لا

لÓ˘˘خ ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ن˘م م˘هد˘ي˘سصر م˘ه˘ح˘˘ن˘˘م
ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
تاميلعتب ديقتلاو ةيفيرلا

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
ةيولوأا ءاطعإاب ة˘ي˘سضا˘ق˘لا
ةيئانلا ةيفيرلا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل
نيسسحتو اه˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل
  .اهناكسس ةسشيعم ةيعسضو

ديمح .ز

تنضشومت نيع
رذبلاو ثرحلا ةلمح نأاسشب ةلئافتم ةحÓفلا ةيريدم
راو˘ن˘لو˘ب ي˘لا˘غنلعأا
ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
،تنسشوم˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ل
رذبلاو ثرحلا ةلمح نأا
ةلسصاوتم تلاز ’ يتلا

تايلوق˘ب˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لاو
0022 ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل تسصسصخ
،ضصمحلا ةعارزل اراتكه
لازت’ ةيلمعلا نأا دكأاو
ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
.لبقملا

يئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا فدرأاو
ة˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا نإا Ó˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
0007 ةحاسسم لمسشتسس
ةبسسنلا نأا ثيح ،راتكه
ة˘˘عارز˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا
ةئملاب65 غلب˘ت ح˘م˘ق˘لا

.ةيلامجإ’ا ةحاسسملا نم
ةي’و ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

ةد˘ئار تن˘سشو˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع

ينطولا ىوتسسملا ىلع
ضصمحلا جاتنإا لاجم يف
مسسوملا جاتنإا غلب ثيح
56 ي˘سضا˘م˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
ربتعت ام˘ك .را˘ط˘ن˘ق ف˘لا
‐رجحوب ما˘م˘ح تا˘يد˘ل˘ب

يداو ‐ تنسشومت نيع
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو ‐ حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سصلا
م˘˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأ’ا
يف ةطسشا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ضصم˘ح˘لا جا˘ت˘نإا ة˘ب˘ع˘˘سش
’ا˘ب˘قإا ل˘ج˘سست ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
مسسوم نم اهيلع اديازتم
جئاتنلا ىلإا رظنلاب رخأ’
ة˘ق˘ق˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا
ا˘ه˘ت˘يدودر˘˘مو ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب
ةطب˘تر˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا را˘˘ع˘˘سسأ’ا˘˘ب
جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل ةر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
قاو˘سسأ’ا ي˘ف ضصم˘˘ح˘˘لا
.ةيكÓهتسس’ا

 ةنوب نيضسح
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رــــج◊اب مــــكح
: ايروضضح ايئادتبا ،اينلع ةرضسأ’ا نوؤوضش اياضضق يف اهلضصف لاح ةمكحملا تمكح
 .ىوعدلا لوبق:لكضشلا يف
لا˘ح˘لا ة˘م˘ك˘ح˘˘م˘˘ل ةر˘˘ضسأ’ا نوؤو˘˘ضش م˘˘ضسق ن˘˘ع ردا˘˘ضصلا ر˘˘مأ’ا غار˘˘فإا˘˘ب: عو˘˘ضضو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ىل˘ع ر˘ج˘ح˘لا ع˘ي˘قو˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا˘˘بو ،14160/02 م˘˘˘˘قر تح˘˘˘˘ت41/21/0202خيراتب
ةي’و ،ياد نيضسح ةيدلبب31/40/6891 خيراتب دولوملا دعاضس يرياز :ىمضسملا
فراضش نب همأاو ريخلا هيبأ’ ،68110:مقر ةيلضصأا دÓيم ةداهضشل لماحلا ،رئازجلا

.ةنيوز
،دمحمأا يديضس ةيدلبب20/01/8691 خيراتب دولوملا ،يكلم يرياز هوخأا نييعتو
هنوؤوضش ةيا˘عر˘ل ه˘ي˘ل˘ع ا˘مد˘ق˘م ،فرا˘ضش ن˘ب ة˘ن˘يزو ه˘مأاو ر˘ي˘خ ه˘ي˘بأ’ ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و
اذه رضشنب رمأ’ا عم. ةي˘ئا˘ضضق˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يرادإ’ا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ما˘مأا ه˘ل˘ح˘م لو˘ل˘ح˘لاو
. ةيلضصأ’ا هدÓيم ةداهضش صشماه ىلع هب ريضشأاتلاو ،مÓعإÓل مكحلا

رانيد (054) نيضسمخو ةئامعبرأاب ةردقملا ةيئاضضقلا فيراضصملاب يعدملا ليمحت
.يرئازج

خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا ة˘ضسل˘ج˘لا˘ب ارا˘ه˘ج ه˘ب ح˘ضصفأاو م˘ك˘ح˘لا اذ˘ه رد˘ضص اذ˘ب
. طبضضلا نيمأاو صسيئرلا فرط نم هلضصأا يضضمأا هتحضصلو ،هÓعأا روكذملا



 قرافلا اذه» :وليباك
«يميكحو Óيراب نيب

نÓيمل قباسسلا ينفلا ريدملا ،وليباك ويباف داسشأا
،نÓيم رتنإا مجن ،Óيراب ولوكينب ،ديردم لايرو
،يروزتارينلا عم ة˘ع˘ئار تا˘يو˘ت˘سسم مد˘ق˘ي يذ˘لا

يف فادهأا3 ،اًماع42ـلا بحاسص بعÓلا لجسسو
01 مد˘ق ا˘م˘ك ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م43
تاحيرسصت يف ،وليباك لاقو ،ةمسساح تاريرمت
Óب Óيراب» :«ايلاط˘يإا سسترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس» ة˘ك˘ب˘سشل
طسسولا طخ يف نيبعل ةثÓث لسضفأا دحأا ،كسش
ىلع ةردقلاو ةيؤورلا هيدل» :فاسضأاو ،«ابوروأاب
ءيسش لك لعف˘ي ،ة˘عر˘سسلاو ،ةدو˘ج˘لاو ،ل˘م˘ح˘ت˘لا

،اسضيأا ةعرسسلاب عتمتي يميكح ..حيحسص لكسشب
ه˘ل˘سصو˘ت ي˘م˘˘ي˘˘ك˘˘ح ة˘˘عر˘˘سس نأا و˘˘ه قرا˘˘ف˘˘لا ن˘˘ك˘˘ل
تاركلا Ó˘يرا˘ب رر˘م˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
Ó˘يرا˘ب» :مر˘سضخ˘˘م˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘تو ،«ة˘˘قد˘˘ب
،تاكرحتلا أادبي˘ل ا˘هرر˘م˘ي م˘ث ،ةر˘ك˘لا د˘ي˘ع˘ت˘سسي
.«هعم نÓيم رتنإا ريغت دقل

ميطحت لسصاوي ينويميسس
وكيتلتأا ةروطسسأا ماقرأا

،ينويميسس وغييد ينيتنجرألا بردملا لسصاو
خ˘يرا˘ت ي˘˘ف بهذ ن˘˘م فر˘˘حأا˘˘ب ه˘˘م˘˘سسا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
يف نيمثلا هقيرف راسصتنابو ،ديردم وكيتلتأا

52 ةلوجلاب ةفيظن ةيئانثب لايرايف راد رقع
بيردتلا ةروطسسأا مقر ينويميسس لداع ،اغيلل
سسيول ،يديردملا يدانلا خيرات يف لحارلا
ل˘˘ك ي˘˘ف تارا˘˘سصت˘˘نلا دد˘˘ع ي˘˘ف ،سسي˘˘˘نو˘˘˘غارأا
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا «و˘˘˘˘لو˘˘˘˘سشت»ـلا ع˘˘˘˘فرو ،تلو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
803 ىلإا يد˘يرد˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘˘تارا˘˘سصت˘˘نا

ةروطسسأل يسساي˘ق˘لا م˘قر˘لا لدا˘ع˘ي˘ل ،تا˘يرا˘ب˘م
قراف يذلاو ،بردمك وأا بعÓك ءاوسس يدانلا
حا˘˘˘ج˘˘˘ن م˘˘˘˘غرو ،4102 ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف لوأا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
هنأا لإا ،سسينوغارأا مقر ةلداعم يف ينويميسس
اذه ققح هنأاب لحارلا بردملا ىلع قوفتي
215 يلامجإاب لقأا تايرابم ددع لÓخ مقرلا

لد˘ع˘م˘بو ،سسي˘نو˘جارأل ةارا˘ب˘م216 ل˘با˘ق˘م
803) %51.06 غ˘˘˘ل˘˘˘ب تارا˘˘˘سصت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ل˘˘˘سضفأا
لباق˘م ،(ةرا˘سسخ48و لدا˘ع˘ت021و ارا˘سصت˘نا

تاراسصتنا803) ل˘حار˘لا برد˘م˘˘ل˘˘ل 23.05%
بردملا نأا امك ،(ةراسسخ961و لداعت531و
زاجنإلا اذه ققح هنأاب قوفتي ينيتنجرألا

ىلع هسسولج ذنم مسساوم9 :لقأا ةرتف لÓخ
ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف ي˘ت˘ل˘تأÓ˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘ع˘ق˘م
وكيتلتأا بيردت سسينوغارأا ىلوت امنيب ،1102
-4791) تابقح4 لÓخ امسسوم51 رادم ىلع
،(30-1002و39-1991و78-2891و08
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس دا˘˘ق مو˘˘ي˘˘لا كاذ ذ˘˘ن˘˘˘مو
نمو ،تاحاجنلا نم ةديدج ةلحرم لوخدل
،قيرعلا يدانلا خيرات يف ةيسسايقلا ماقرألا

ربع باقلأÓل ادسصح رثكألا بردملا اهنيب نم
د˘ت˘م˘م˘لا ل˘يو˘ط˘لا يد˘يرد˘م˘لا يدا˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت

عقاوب باقلأا7 ديسصرب ،اماع711 نم رثكأل
سسأاك يف هلثمو ،(41-3102) اغيللا يف بقل
ينابسسإلا ربوسسلا سسأاكو ،(31-2102) كلملا

ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا ا˘˘يرا˘˘قو ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م (4102)
يف امهلثمو ،(81-7102و21-1102) نيترم
,(8102و2102) ي˘˘˘بوروألا ر˘˘˘بو˘˘˘˘سسلا سسا˘˘˘˘ك
ة˘ت˘سسب ي˘ت˘˘ل˘˘تألا ع˘˘م سسي˘˘نو˘˘غارأا جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
لاتننيتنوكرتنإلا- يراق بقل عقاوب ،باقلأا

،اغيللا يف بقل عقاوب ةيلحم5و ،-5791 يف
ر˘بو˘سسلا سسأا˘ك ي˘ف بق˘لو كل˘م˘˘لا سسأا˘˘ك ي˘˘ف3و
.ينابسسإلا

اًبردم ددحي اتروب’
ناموك ةفÿÓ اًينابسسإا

را˘ي˘خ زر˘بأا ي˘نو˘لا˘ت˘ك ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك
ةسسائرل حسشر˘م˘لا ،ا˘ترو˘بل ناو˘خ ه˘ي˘ف ر˘ك˘ف˘ي
ل˘˘ي˘˘حر رر˘˘ق˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب يدا˘˘˘ن
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،نا˘˘مو˘˘ك د˘˘لا˘˘نور يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تر˘˘˘˘كذو ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘ف ر˘ك˘ف˘ي ا˘ترو˘بل نأا ،«و˘ف˘ي˘ترو˘˘ب˘˘يد
ابردم ،لانسسرآل ينفلا ريدملا ،اتيترأا ليكيم
،و˘ن بما˘ك بع˘ل˘م نا˘مو˘ك ردا˘غ اذإا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب˘˘ل
اتيترأا روطتل اًدج هبتنم اتروبل نأا تفاسضأاو
ةيبيردتلا هتر˘ي˘سسم أاد˘ب ا˘مد˘ع˘ب ،زر˘نا˘غ˘لا ع˘م
ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ف ،لو˘يدراو˘غ بي˘˘ب˘˘ل د˘˘عا˘˘سسم˘˘ك
ةدا˘˘ي˘˘ق ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا م˘˘ل˘˘˘سستو ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
كلذ دعب عقوو ،9102 ربمسسيد يف ،لانسسرآا

ف˘ي˘سص ىت˘ح ،ف˘سصنو م˘سساو˘م3 ةد˘م˘ل اًد˘ق˘ع
دع˘ق˘م ىل˘ع ن˘ي˘ح˘سشر˘م3 سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘˘يو ،3202
،ا˘˘˘ترو˘˘˘بل ناو˘˘˘خ م˘˘˘هو ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر
.اكسسيرف ينوتو ،تنوف روتكيفو

غيلزنويبماسشتلل ةدوعلا» :›ويب
«يسساسسأ’ا نÓيم فده

نإا ،نÓ˘ي˘م برد˘م ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب و˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس لا˘˘ق
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ل˘هأا˘ت˘لا
،هيبعÓل يسساسسألا فده˘لا ىق˘ب˘ي ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ىلع ةسسفانملا ةرئاد يف لازي ل هنأا مغر
ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأل ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا بق˘˘˘ل

1-2 زو˘ف˘لا بق˘ع ،نا˘مز˘لا ن˘م د˘ق˘ع ي˘لاو˘ح
يرود˘˘لا رد˘˘سصت˘˘ي نÓ˘˘ي˘˘م نا˘˘كو ،ا˘˘مور ي˘˘˘ف

امور ىلع هزوفب دكأاو ،نيعوبسسأا لبق ىتح
عم قرافلا نأا ،ةئفاكتمو ةريثم ةارابم يف
طاقن4 نع عسستي مل ردسصتملا نÓيم رتنإا

فا˘سضأاو ،ة˘لو˘˘ج˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ىلإا لو˘˘سصو˘˘لا ع˘˘م
ذنم تلق اذإا» ايلاطيإا ياكسس ةكبسشل يلويب

يناثلا زكرم˘لا ي˘ف نو˘ك˘ن˘سس ا˘ن˘نأا ر˘ه˘سشأا ةد˘ع
سصخ˘سش يأا قد˘سصي˘سس ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل˘˘ف ،يرود˘˘لا˘˘ب
04 كلمن لباقملا يف انك ول» عباتو ،«كلذ
لتاقنو اعئار امسسوم يدؤون اننإا اولاقل ،ةطقن

ل˘ك د˘ع˘ب لا˘ط˘بألا يرود ىلإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع
،ةيوق قرف7 كانه» هونو ،«تاونسسلا هذه
ط˘˘ق˘˘ف قر˘˘ف4 ر˘˘ع˘˘سشت˘˘سس ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘فو
هذه نيب نم نوكن نأا لمأان نحن ،ةداعسسلاب
يرود ي˘˘˘ف نÓ˘˘˘ي˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘ي م˘˘˘˘لو ،«قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نا˘˘˘كو ،4102-3102 م˘سسو˘م ذ˘ن˘˘م لا˘˘ط˘˘بألا

ثدح يذلا روطتلا راهظإا يف بغري يلويب
ائيسش لعفن نحن» يلويب لاقو ،هقيرف يف
كلمن انك امم رثكأا ةطقن71 انيدل .امهم
ي˘ف ق˘ير˘ف ر˘غ˘سصأا ن˘ح˘نو ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
ربكأا سضاخ يذلا قيرفلا نحن ،ةقباسسملا

ءادأا انمدق» فاسضأاو ،«تايرابملا نم ددع
انجرخ اننأا د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا .ة˘ي˘لا˘ع حور˘ب ا˘ع˘ئار
هذ˘ه ي˘ن˘ع˘تو ،ا˘ًسسما˘خ ا˘مور ل˘ظو ،«زو˘ف˘لا˘˘ب
بردم˘لا ق˘ير˘ف ةا˘نا˘ع˘م رار˘م˘ت˘سسا ة˘م˘يز˘ه˘لا

،ةراد˘˘سصلا قر˘˘ف د˘˘سض ا˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سسنو˘˘˘ف و˘˘˘لوا˘˘˘ب
ةطقن42 نم طقف طاقن3 ،امور دسصحو
˘ما˘مأا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ة˘حا˘ت˘م
و˘˘ي˘˘سستلو سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو ر˘˘˘ت˘˘˘نإاو نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
انأادب» اكيسسنوف لاقو ،يلوبانو اتنلاتأاو
أادبن م˘ل .ئ˘طا˘خ ل˘ك˘سشب ة˘ق˘ي˘قد02 لوأا

نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو نÓ˘ي˘˘م ما˘˘مأا ع˘˘ئار ل˘˘ك˘˘سشب
ىلإا اندع» متأاو ،«ةبعسص تحبسصأا رومألا
انأادب .عئار لكسشب انبعلو ةارابملا ءاوجأا

نÓيم اهعنسص يتلا سصرفلا ،ئيسس لكسشب
.«ةركلا ذاوحتسسا عايسض ةجيتن تءاج
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«يتريسسم يف تاظحللا لمجا يف انأا» :وكاكول

رتنإا مجاهم ،وكاكول وليمور دكأا
يذلا ىوتسسملاب هتداعسس ،نÓيم
ة˘نوآ’ا ي˘ف ه˘ق˘ير˘˘ف ع˘˘م ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي
.ةريخأ’ا

ى˘ل˘ع زو˘ف˘ل˘ل ر˘ت˘نإا و˘كا˘كو˘ل دا˘قو
ا˘فد˘ه ل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ،0‐3 ىو˘ن˘ج
ىلإا هدي˘سصر ع˘فر˘ي˘ل ،ر˘خآا ع˘ن˘سصو
ن˘ع فد˘ه˘ب ار˘خأا˘ت˘˘م ،ا˘˘فد˘˘ه81
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا رد˘˘سصت˘˘م
لاقو ،ضسوتن˘فو˘ج م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور
ةكبسشل هتاح˘ير˘سصت ي˘ف و˘كا˘كو˘ل
نحن» :ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس
اذه ،يرودلا ةمق ىلعو ،نسسحتن
نأا بج˘˘ي ن˘˘كل ل˘˘ي˘˘م˘˘ج رو˘˘˘ع˘˘˘سش
انسضرعت دقل» :فاسضأاو ،«رمتسسن
لثم تايرابم يف مئازهلا ضضعبل
ديرنو ،يسضاملا مسسوملا يف هذه
،زوفلاب اقح ديعسس انأا ،روطتن نأا
ى˘ل˘ع ز˘كر˘ن نأا نآ’ا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ن˘˘كل
،«ةلهسس ةارا˘ب˘م نو˘كت ن˘ل ،ا˘مرا˘ب
رهظن نأا ديرن» :يكيجلبلا عباتو
زكرن نأا بجي ،انه اننأا انموسصخل

،ةرم لك يف ةدحاو ةارابم ىلع
نيراسصتنا دعب ةمهم ةارابم تناك

فادهأا3 ا˘ن˘ل˘ج˘سس ،ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘˘ت˘˘م
،«ةفيظن انكا˘ب˘سش ى˘ل˘ع ا˘ن˘ظ˘فا˘حو
ن˘سسح˘ت˘ل˘ل ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأا» :Ó˘˘ئا˘˘ق دازو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ث˘م ا˘ما˘˘م˘˘ت ،ا˘˘م˘˘ئاد

ق˘ير˘ف ن˘ح˘ن ،ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ديرن ،روطتلل لاجم انيدلو باسش
روعسش هنإا ،تايرابملا هذهب زوفلا

بقل ىلع ةسسفانملا نعو ،«ليمج

يف امئاد ركفأا» :حسضوأا ،فادهلا
ن˘م ةد˘ي˘ج ة˘ظ˘ح˘ل ي˘ف ا˘نأا .زو˘ف˘لا

ئ˘سشلا و˘ه ر˘ت˘نإا ن˘كل ،ي˘تر˘˘ي˘˘سسم
.«مهملا ديحولا

جئاتنلا ةلسصقم تحت نوواهتي اغيلسسدنوبلا وبردم ..اياحسض9
يرود˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م دد˘ع ر˘ب˘سص د˘ف˘ن
،اهيبردم هاجت مسسوملا اذه يناملأ’ا

ت’ا˘قإ’ا ل˘ح˘ل ا˘ه˘ب˘ل˘غأا أا˘˘ج˘˘ل ثي˘˘ح
نسسح˘ت را˘ظ˘ت˘نا ن˘م ا˘ًلد˘ب ة˘ع˘ير˘سسلا
.جئاتنلا
ضسور˘غ نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ير˘˘سسيو˘˘سسلا
ةيدنأا ةلسصقم اياحسض ةمئاقل مسضنا
اهيبردمب فسصعت يتلا اغيلسسدنوبلا
نم هتلاقإا دعب كلذو ،رخآاو نيح نيب
ولوؤوسسم ربسصي ملو ،هكلاسش بيردت
36 نم رثكأا ضسورغ ىلع هكلاسش
11 دع˘ب ه˘ب˘سصن˘م ن˘م لا˘ق˘ي˘ل ،ا˘ًمو˘ي
،اًدي˘حو اًزو˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ ق˘ق˘ح ،ةارا˘ب˘م
ا˘هر˘خآا ،م˘ئاز˘ه8ـل ضضر˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،(5‐1) تراغ˘تو˘ت˘سش ما˘مأا طو˘ق˘سسلا

.نيتبسسانم يف لداعتو
 رنغاف ديفيد

مهتيدنأا اوقراف نيذلا نيبردملا لوأا
،رنجاف يكيرمأ’ا ناك مسسوملا اذه
72 موي هتلاقإاب هكلاسش هأاجاف يذلاو
طقف نيتلوج دعب يسضاملا ربمتبسس
تءاجو ،اغي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا ة˘ياد˘ب ى˘ل˘ع
مامأا هكلاسش ةراسسخ دعب ةلاقإ’ا كلت
نميرب ردريفو (8‐0) خنويم نرياب
454 د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا قرا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ،(3‐1)
.يكلملا قرزأ’ا عم اًموي

رزرولريب ميسشأا
يف هكلاسش ىطُخ ىلع زنيام راسس
حيطيل ،رنغا˘ف ة˘لا˘قإ’ ي˘لا˘ت˘لا مو˘ي˘لا
د˘ع˘ب رزرو˘لر˘ي˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا ه˘برد˘م˘ب

مامأا نيتلوج لوأا يف قيرفلا ةراسسخ
،(4‐1) تراغتوتسشو (3‐1) جيزبي’
بحاسص ثكم امدعب ةلاقإ’ا تءاجو

513 ةدمل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ا˘ًما˘ع35ـلا
ربسصلا عطتسست مل ةرادإ’ا نكل ،اًموي

.مسسوملا يف نيتارابم لوأا دعب هيلع
رفاف نايسسول

نلعأا ،ربمسسيد نم رسشع ثلاثلا يف
بردملا ةلاقإا دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
11 د˘ع˘ب ه˘ب˘سصن˘م ن˘م ير˘سسيو˘˘سسلا

قيرفلا جئا˘ت˘ن ع˘جار˘ت˘ل اًر˘ظ˘ن ،ة˘لو˘ج
مامأا ةريخأ’ا هتارابم يف هطوقسسو
ةقرافملا نمكتو.(5‐1) تراغتوتسش
ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ترا˘˘غ˘˘تو˘˘ت˘˘سش نو˘˘ك ي˘˘ف
،نيبردملا ضضعب ةلاقإا يف كرتسشملا

،ضسورغو رزرولريبو رفاف مهنيب نم
طوقسسلا دع˘ب م˘ه˘ت˘لا˘قإا تءا˘ج ثي˘ح
بع˘˘ل˘˘م ن˘˘ع ر˘˘فا˘˘ف ل˘˘حرو ،ه˘˘ما˘˘˘مأا
ل˘ظ ا˘مد˘ع˘ب كرا˘ب ا˘نود˘يإا لا˘ن˘ج˘ي˘سس
رادم ىلع لافيتسسيفلا دوسسأ’ اًبردم
نيب لوطأ’ا ةدملا يهو ،اًموي698
.نيلاقملا ةفاك

مواب ليونام
درجم˘ب ه˘كلا˘سش بيرد˘ت موا˘ب ى˘لو˘ت
يناملأ’ا بردملا نكل ،رنغاف ةلاقإا
،قيرف˘لا را˘سسم ح˘ي˘ح˘سصت ي˘ف ل˘سشف
دعبو ،ةارابم يأاب هعم زفي مل يذلا

،ةمهملا هيلوت ىلع اًموي97 رورم
هيبردم يناثب ةحاطإ’ا هكلاسش نلعأا
.يسضاملا لوأا ربمسسيد81 يف

زنفيتسس بوه
ةلاقإا ىلع عوبسسأا وحن رورم دعب
ةمهم˘لا دا˘ن˘سسإا ه˘كلا˘سش ن˘ل˘عأا ،موا˘ب
نيحل ،يدن˘لو˘ه˘لا برد˘م˘ل˘ل ا˘ًت˘قؤو˘م
ينفلا ريدملا ةيوه ىلع رارقتسس’ا
بسصنم يف زنفيتسس مدي ملو ،ديدجلا

،مايأا8 ىو˘˘سس تقؤو˘˘م˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
قيرطلا اًحسسفم يدانلا نع لحريل
.ضسورج مامأا

تسشيل زتيروم ناج
قب˘سسأ’ا ه˘برد˘م ز˘ن˘يا˘م لا˘قأا ا˘مد˘ع˘ب
ةمهملا دنسسأا ،هبسصنم نم رزرولريب
م˘ل ز˘ن˘يا˘م ن˘كل ،تسشي˘ل ي˘نا˘م˘˘لأÓ˘˘ل
تحت د˘ي˘حو را˘سصت˘نا ىو˘سس ق˘ق˘ح˘ي
رادم ىلع اًماع14ـلا بحاسص ةدايق
رخآ’ا وه هب ةحاطإ’ا متتل ،ةارابم11
ناكو ،اًموي19 دعب ربمسسيد82 موي
نوكرتي نيذلا نيبردملا عبار تسشيل
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب˘˘سصا˘˘ن˘˘م ن˘˘م نو˘˘لا˘˘ق˘˘ي وأا
ربمسسيد رهسش لÓ˘خ ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا
.زنفيتسسو موابو رفاف دعب ،طقف

تريويسس ناج
ز˘˘ن˘˘يا˘˘م بيرد˘˘ت ن˘˘م تسشي˘˘ل ة˘˘لا˘˘قإا

نييعت نع يدا˘ن˘لا نÓ˘عإا ا˘ه˘ب˘حا˘سص
م˘ل ه˘ن˘كل ،ا˘ًت˘قؤو˘م ا˘ًبرد˘م تر˘يو˘ي˘سس
اهلÓخ رهظ مايأا6 نم رثكأ’ رمتسسي
نيي˘ع˘ت م˘ت ثي˘ح ،ةد˘حاو ةارا˘ب˘م ي˘ف
اًينف اًريدم نوسسنيفسس وب يكرامندلا
.يسضاملا يفناج علطم قيرفلل

ايداب’ ونورب
نيلاقملا يناث ناك يناملأ’ا بردملا
،1202 لÓ˘خ ا˘ج˘ي˘ل˘سسد˘نو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
امدعب كلذو ،مسسوملا اذه نماثلاو
ةمهملا نم هءافعإا نيلرب اتريه نلعأا
قيرف طق˘سسو ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف
تايرابم9 يف ةيناملأ’ا ةمسصاعلا
راسصتن’ا اًققحم ،ايداب’ ةدايق تحت
،5 يف لدا˘ع˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ىر˘خأا4 ي˘ف
.اًموي092 دعب هبسصنم كرتيل
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برد˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ق
م˘جا˘ه˘م˘لا نإا ،ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
تقولا ىلإا جاتحي وريوغأا ويجريسس

ةرتف دع˘ب هاو˘ت˘سسم ة˘م˘ق ةدا˘ع˘ت˘سس’
بعÓلا نو˘كي˘سسو ،ة˘ل˘يو˘ط با˘ي˘غ
ىلع لاتقلاب اب˘لا˘ط˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

ضضر˘ع˘تو ،ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ه˘ع˘قو˘م
تا˘با˘سصإ’ا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سسل ور˘يو˘˘غأا

91˘˘˘‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘كب ا˘˘˘سضيأا بي˘˘˘˘سصأاو
ةارابم11 ىلع هتاكراسشم رسصتقتل
مسسوملا لÓخ تاقباسسملا لك يف
غ˘لا˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘خدو ،يرا˘˘ج˘˘لا

ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا اماع23 هرمع
لÓ˘خ ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘برأا ي˘ف ةر˘˘م لوأ’
،دتيانوي ماه تسسو ىلع1‐2 زوفلا
ىلع02 هراسصتنا يتي˘سس ق˘ق˘ح˘ي˘ل
لاقو ،تاقباسسملا لك يف يلاوتلا

فاد˘˘ه˘˘لا ،ور˘˘يو˘˘غأا نإا ’و˘˘يدراو˘˘غ
652 د˘ي˘سصر˘ب ي˘ت˘ي˘سسل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ةمهملا رسصانع˘لا ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ،ا˘فد˘ه
فا˘سضأاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف
و˘ه ل˘سضفأ’ا» ي˘نا˘ب˘سسإ’ا برد˘م˘لا
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ’ .بع˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
نأا لواحأا .عيمج˘لا˘ب ل˘ب و˘ي˘جر˘ي˘سسب

ع˘˘با˘˘تو ،«ة˘˘لدا˘˘˘ع تارار˘˘˘ق ذ˘˘˘خ˘˘˘تأا
بحاسص وهو انل ادج مهم ويجريسس»
كانه نوكت˘سس ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ب˘هو˘م
جاتحنو ةبراقتمو ةبعسص تايرابم
بعÓ˘لا نو˘كي˘˘سس ن˘˘م .فد˘˘ه ى˘˘لإا
؟فورظلا هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف بسسا˘ن˘م˘لا

˘ما˘ع ي˘لاو˘ح د˘ع˘ب دا˘˘ع ه˘˘ن˘˘كل .و˘˘ه
رد˘سصت˘يو ،«تقو˘لا ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو
ةطقن26 ديسصرب يرودلا يتيسس
ةطقن21 قرافبو ةارابم62 نم
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ه˘˘م˘˘ير˘˘غو هرا˘˘ج ن˘˘˘ع
.يناثلا زكرملا بحاسص دتيانوي

«هجاتحي ام اذهو ..ةيئانثتسسا ةبهوم وريوغأا» :’ويدراوغ

.ايليسسرامو امور اهنم ،ضسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراسس مسسا طبتراو
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يدمح دوليم بردملا عمتجا
ةيغب كلذو قيرفلا يمجاهم عم
ى˘مر˘م و˘ح˘ن ر˘ث˘كأا م˘ه˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت
م˘ه˘ب˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم ضصرفلا فاسصنأا لÓغتسساب
ةكسسلا يف قيرفلا عسضو لجأا
ل˘سضف د˘˘قو اذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يذلا ريخأ’ا ءا˘ق˘ل˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘˘ج
يبملوأا هفيسضمب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
مهئاطعإا لÓخ نم كلذو ةيدملا
حمسست يتلا ةمزÓلا تاهيجوتلا
يتلا ضصرفلا لثم لÓغتسساب مهل
اذه ريخأ’ا ءاقللا يف مهل تحيتأا

نارمع مجاهملا ءاقفر دعو دقو
نم اءدب رثكأا ررحتلاب مهبردم
ةعمج˘لا اذ˘ه ة˘ير˘سصن˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م
زار˘حإا ةرور˘سض بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
مدقت˘لا ثح˘ب˘ل ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
.بيترتلا ةمدقم وحن رثكأا

يلاولا تقتلا ةرادإ’ا
 ةلكضشم لح لجأا نم

دوعي دادحو كلاملا دبع نب
يدانلا ولوؤوسسم نوكيو اذه

د˘ق ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا˘˘ب او˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
ةي˘سضرأا ة˘ي˘سضق ن˘ع ثيد˘ح˘لا

ةسصاخ كلاملا دبع نب بعلم
ىلع نور˘سصي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ناو
ام لامكإا لجا نم هيلإا ةدوعلا

نم باهذلا ةلحرم نم ىقبت
دادح بعÓلا داع ىرخأا ةهج
ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

ءاقل نع باغ نأا دعب كلذو
يبملوا مامأا ةيسضاملا ةلوجلا
تاب˘يرد˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ة˘يد˘م˘لا

ةيلا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب ل˘سصاو˘ت˘ت
قيرفب ةحاطإÓل دنجم لكلاو
نأا ا˘˘م˘˘˘ب ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح ر˘˘˘سصن
ددع ربكا عمج ىقبي فدهلا

ت’و˘ج˘لا لÓ˘خ طا˘ق˘ن˘لا ن˘م
.ةمداقلا عبرأ’ا

صشامر ماضشه

اعيرسس مهتقافتسساب بلاطو «ةروسضخلا» يمجاهمب عمتجا يدمح
ةنيطنضسق بابضش

نم دئاعلا ةدكيكسس ةبيبسش عفادم عم ثيدح انعمج
ديلا يف ديلا عسضو انيلع» :لاق ثيح قاوتلوب ةباسصإ’ا

تارثعتلا نأاو ةسصاخ ةكسسلا يف قيرفلا عسضو لجأا نم
امامت ةحيرم ريغ ةبترم يف عبقي قيرفلا تلعج ةريخأ’ا

ةدم ذنم ينتدعبأا يتلا ةباسصإ’ا نم تيفاعت دقف امومع
زهاج ينلعجي ام ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا تدع دقو
فيسضلا مامأا اهب˘ع˘ل˘ن˘سس ي˘ت˘لاو مدا˘ق˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘م˘ق˘ل
هتعسضو ةقفوم جئاتنب ارخؤوم يسشتنملا نارهو ةيدولوم
.ةعيلطلا ةبكوك نمسض

 تيبلا عاضضوأا بيترت تقو ناح»
«ةوارمحلاب ةحاطإ’ا ىلع نورداقو

تقولا ناح» :لاق ثيح هثيدح قاوتلوب بعÓلا لسصاو
نم نوكت˘سس ة˘ياد˘ب˘لاو تي˘ب˘لا عا˘سضوأا بي˘تر˘ت ل˘جا ن˘م
زيكرتلا ديدسشت نم دب’ ثيح نارهو ةيدولوم ةباوب
موي حاتتسس يتلا ضصرفلا نم ةدافتسس’ا ىلع لمعلاو
حمطن انلعجيسس امتح فادهأا ىلإا اهديسسجتو ةارابملا
ررحتلل زوف طقف انيفكي ثيح لسضفأ’ا اهدعب قيقحتل
يلعوب داؤوف بردملا ةقفرب ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ر˘ث˘كأا

يت˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف ا˘ن˘ع˘سضو ى˘ل˘ع اد˘ي˘ج ل˘م˘ع˘ي يذ˘لاو
هل نأاو اسصوسصخ ةمزÓلا ةسضافتن’ا قيقحتب انل حمسست
.ةيرئازجلا ةركلا ءامسس يف ريبك عاب

صشامر ماضشه

ى˘لإا جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ا˘˘عد
حيحسصت لجا نم ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقع ةرورسض
نيرداق مه نم ءاسضعأا باختنا ةداعإاو يرادإ’ا بناجلا

ىلإا تايطعملا بلغا تراسشأاو اذه يدانلا ةمدخ ىلع
يف نوكتسس كسش نود نم يتلا تارييغتلا ضضعب دوجو
وحنلا اذه ىلع قيرفلا ءاقب نأاو ةسصاخ يلهأ’ا حلاسص
اميسس’ يمسسر طوقسس ىلإا هرجيسسو يدانلاب رسضيسس
.مسسوملا اذه جئاتنلا بايغ لظ يف

ةرادإ’ا ديدج نورظتني نوبعÓلاو راضصنأ’ا
ةهجاو نوكت ة˘ي˘م˘سسر ’و˘ل˘ح ي˘ل˘هأ’ا را˘سصنأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ةسصاخ Óبقتسسم لسضفأ’ا قيقحتب هل حمسستو يدانلل
ضسيئر نامسض يهو ةحسضاو ىقبت نيبعÓلا بلاطم نأاو
ةيسضاملا مسساوملا لاحلا هيلع ناك املثم هماهمب موقي
بايغ ةلسصاوم ةيناكمإا ىلا تايطعملا رخآا ريسشتو اذه
امب يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل تابيردتلا نع ةليكسشتلا
يلاوتلا ىلع يناثلا عوبسسأÓل ىفعم نوكيسس قيرفلا نا

ة˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كت˘سس ة˘يدو˘لو˘م˘لا نا ا˘م˘˘ب ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
. ةيراقلا ةكراسشملاب
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ةدكيكضس ةبيبضش

جÈلا يلهأا

12

نم مهباحسسنا نÓعإا ةليلم نيع ةيعمج ولوؤوسسم ررق
مهليحرب اوبلاط نمل رومأ’ا مامز كرتو قيرفلا ةرادإا

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ار˘خؤو˘م تلا˘˘ع˘˘ت تاو˘˘سصأ’ا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ليحرلا ررقيو ه˘يد˘عا˘سسم˘ب ع˘م˘ت˘ج˘ي د˘ي˘سص ن˘ب ضسي˘ئر˘لا
حبسصأا طيحملا نأاو ةسصاخ «ماسص’» تيب نع ايئاهن

ةريخأ’ا ةميزهلا لظ يف اميسس’ هعم لماعتلا بعسص
يتلا ةقيرطلاب ددنت قاوبأ’ا نم ريثكلا تجرخأا يتلاو
حار نم كانه نأاو ةسصاخ ةميزهلل قيرفلا اهيف ضضرعت
.ةعومجملا يخارتب مهتي

راضسكنÓل بضسانم Òغ تقولا نأا ىري صشيعي
قيرفلا اهسشيعي يتلا ةمزÓل ضشيعي بردملا فسسأاتو اذه
ةسصاخ ةروسصلا كلتب ةميزهلا عقوتي نكي مل هنا دكأا ثيح
نو˘ك ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا را˘سسم ح˘ي˘ح˘سصت˘ل ى˘ع˘سس ه˘˘ناو
نوكيو اذه نيعوبسسأا ةليط ايمسسر ءاقل بعلت مل ةعومجملا
ةرور˘سضب ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘سسم او˘ب˘لا˘ط د˘ق ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب
يف مهتبغر او˘ل˘سصاو لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ح˘ير˘سست ق˘ئا˘ثو م˘ه˘ح˘ن˘م
ام وهو مهعم ةقث ىلع ناك عيقوتلا نأاو ةسصاخ ليحرلا
.ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا لعجيسس

صشامر ماضشه

كلذو ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا هتدوع طينحج مركأا بعÓلا لجسس
نيرهسشلا لاوط نيدايملا نع هتبيغ يتلا ةباسصإ’ا نم ماتلا هيفاعت دعب
ةيفاسضإا تارايخ يكوكلا يسسنوتلا بردملل نوكتسس كلذبو نييسضاملا

ةثÓثب بعلت تحسضأا هليكسشتلا ناو ةسصاخ بعللا ةعانسص ىوتسسم ىلع
بجعأا دقو اذه تقولا ضسفن يف ءانبلاو عاجرتسس’ا مهتمهم نيبع’
قافولل تحمسس يتلاو ارخؤوم ةققحملا جئاتنلاب طينحج مركأا بعÓلا
نابسشب داسشأا امك فاكلا تاعومجم رود ىلإا لهأاتلاو ةدايرلا غولبب
.ةرومع فادهلاو يسسودنق نم لك ةروسص يف اوقلأات نيذلا قيرفلا

يوتضشلا بقللا بضسكل نوحمطي قافولا وبع’
ةركسسب داحتا دعومل ةيدجلا تاريسضحتلا يف ةليكسشتلا تعرسشو اذه
يحاونلا عيمج نم دعوملل ةبيتكلا زيهجت ينفلا مقاطلا لمأاي ثيح
نأاو ةسصاخ ةيباجيإا ريغ ةجيتن يأا يدافتل كلذو ةيسسفنلا اهنم ةسصاخ
ضضوافتلا بلطتي هفادهتسسا نأا امب يوتسشلا بقللا غولب يف بغري لكلا
لكاسشم لÓغتسسا يكوكلا اهنم ديري يتلاو ةعمجلا ةمق يف ديجلا
.يسضاملا مسسوملا كلذ ثدح املثم Óماك دازلا ليسصحتل ضسفانملا

صشامر ماضشه

تيآا نيدلا زع ةركسسب داحتا بردم ربع
دجاوتي يتلا ةيعسضولل هفسسأات نع يدوج
ىلع رداق ريغ هنأا ادكؤوم قيرفلا اهيلع
ناو ةسصاخ ةيلاحلا فورظلا قفو لمعلا
رثعتلا دعب ضضي˘سضح˘لا ي˘ف تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
اذه ةرواسسلا ةبيبسش مامأا لجسسملا ريخأ’ا

ضسيئرلا عم ثيدحلا بردملا لواح دقو
عا˘سضوأا ح˘ي˘ح˘سصت ل˘جا ن˘م ى˘سسي˘˘ع ن˘˘ب
ىلع لمعلا دسصق كلذو ةيلاملا قيرفلا
نأاو ةسصاخ ءاقب˘لا نا˘م˘سض فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لبق ةيباجي’ا جئاتنلا قيقحت بلطتي كلذ
ةهجاوم نم ةيادبلاو باهذلا ةلحرم ةياهن
.ةعمجلا اذه فيطسس قافو دئارلا

 هفافزل رضضحي ةيفاعوب
قافولا ةمق عيضضيو

نأا ةسصاخ˘لا ا˘نردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘عو اذ˘ه
داحتا باعلا عناسص ةيفاعوب مسشاه بعÓلا
بلط لجا نم ةرادإÓل مدقت دق ةركسسب
دوعولا نم لم هناو ةسصاخ هحيرسست قئاثو
ركذي هل ةرادإ’ا اهمدقت تناك يتلا ةبذاكلا

را˘سشب ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا مد˘ع رر˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا
كلذو هظحل رخآا يف يسضاملا عوبسسأ’ا
ءافولا ىسسيع نب ضسيئرلا ضضفر نأا دعب
نوكيسس ةنوب نبا نأا ةراسشإ’ا ردجت هدهعب
لبقملا عوبسسأ’ا هنار˘ق د˘ق˘ع ى˘ل˘ع Ó˘ب˘ق˘م

ةحار عوبسسأا هحنمت ةرادإ’ا لعج ام وهو
لÓ˘˘خ عا˘˘سضوأ’ا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ل˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ضضعب هحنمب هتدعو امك ةمداقلا تاعاسسلا
.هجاوز هرتف رييسست لجا نم لاومأ’ا
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فيطضس قافو

يكوكلا حيريو ةيعامجلا تابيردتلل دوعي طينحج

ةركضسب داحتا
تقو برقأا يف لكاضشملا لحب بلاط

قيرفلا ةرادإا نم بسضاغ يدوج تيآا

«ةوارمحلا»ـب ةحاطإ’ا ىلع يدانلا ةردقب Óئافتم ادب
«ةبيبسشلا ذاقنإ’ ديلا يف ديلا عسضو انيلع» :قاوتلوب

ةيعمجل نوعدي يلهأ’ا ولوؤوسسم
قيرفلا لكاسشم ةسساردل ةيئانثتسسا

ةليلم Úع ةيعمج
ةفسشنملا نومري «ماسص’» ولوؤوسسم

قيرفلا رييسست نم مهباحسسنا نودكؤويو
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نازيلغ عيرضس
ةميزهلا دعب نازيلغ راضصنأا طضسو ةرضسحو لمأا ةبيخ

«ةركملا» ءاقل نم ةيادب راسسملا حيحسصتب بلاطم ينازولا

ةلضسلا ةرك
قÓطن’ ادعوم ليرفأا71 حرتقت ةيداحت’ا

شضراعمو ديؤوم نيب ةيدنأ’او مسسوملا
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تمد˘ق
ى˘ل˘ع ا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘ل˘˘سسلا ةر˘˘كل
زاتمملا مسسقلا ةيدنأا ءاسسؤور
دحأ’ا دقع يذلا عامتج’ا يف
ضصوسصخب ،رئازجلاب يسضاملا
د˘يد˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
لبقملا ليرفأا71 يف ررقملا
يف لثمت˘ت ة˘سسفا˘ن˘م ة˘غ˘ي˘سصب
ىلع نيرسشعلا ةيدنأ’ا ميسسقت

لك مسضت تاعومجم ضسمخ
.قرف ةسسمخ ةدحاو
ني˘ب ثلا˘ث˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ع˘بو
مل ،ةيدنأ’او ةيداحت’ا ةئيهلا
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن رار˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت˘˘˘ي
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
تم˘سسق˘نا ثي˘˘ح ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ثيح ،نيتعومجم ىلإا قرفلا
ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لوأ’ا تل˘˘˘˘˘سضف
بغر˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ن˘˘يدا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
هجاوت يتلا ةيناثلا ةعومجملا

بسضغو ة˘ي˘لا˘˘م تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
ضضيبأا مسسوم رار˘قإا ا˘ه˘ي˘ب˘ع’
ةيع˘سضو˘لا هذ˘ه ما˘مأاو ،د˘يد˘ج
ضسيئر يفيرعوب حبار حسضوأا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
ثع˘ب˘ت˘سس ه˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا ة˘˘ل˘˘سسلا
ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر ة˘˘لا˘˘سسر˘˘ب
اهتكراسشم ديكأاتب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ديدجلا مسسوملا ةسسفانم يف
ةلثمتملا ةديدجلا ا˘ه˘ت˘غ˘ي˘سصب
نيرسشعلا ةيدنأ’ا ميسسقت يف
ع˘برأا ى˘ل˘ع زا˘ت˘م˘م˘لا م˘سسق˘ل˘ل
ح˘م˘سسي˘سس ا˘م˘م تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م
51 يلاوح ضضو˘خ˘ب ة˘يد˘نأÓ˘ل
فاسضأاو ،«مسسوملا اذه ةارابم
نوكت ن˘ل» :Ó˘ئا˘ق ي˘ف˘ير˘عو˘ب
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ن˘كم˘ت˘سس ل˘ب ،ة˘˘ي˘˘كي˘˘سسÓ˘˘ك
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
نل هنأا امك ،يسضايرلا طاسشنلا
ةيدنأ’ا ىلع تابوقع طلسست
نمو ،«اهبايغ نع نلعت يتلا

ةيدنأ’ا بنا˘ج˘ب فو˘قو˘لا ل˘جأا
ةي˘لا˘م ل˘كا˘سشم ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يذلا ةيداحت’ا ضسيئر راسشأا
ة˘ي˘ب˘م˘لوأا ةد˘ه˘ع˘ل ح˘سشر˘ت˘ي˘˘سس
ةرازو˘ب ل˘سصتا ه˘˘نأا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
ميد˘ق˘ت˘ل ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

نو˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ب رد˘˘ق˘˘ت ةد˘˘عا˘˘˘سسم
دان لكل رانيد نويلم فسصنو
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ن˘م ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل
.مسسوملا
ءاضسؤورل بقترم عامتجا
لبقملا تبضسلا ةيدنأ’ا
نومسسقنملا ةيدنأ’ا ءاسسؤور امأا
،ةسسفانملا فانئتسسا ضصوسصخب
موي عامتج’ا ىلع اوقفتا دقف
جيريرعوب جربب لبقملا تبسسلا

لك يسضري دحوم رارق ذاخت’
م˘˘ي˘˘ل˘˘ح ف˘˘سسأا˘˘ت˘˘˘يو ،فار˘˘˘طأ’ا
ةبيورلا يدان ضسيئر تروزميت

ي˘ف ة˘ل˘سسلا ةر˘ك ر˘ي˘ي˘˘سست لو˘˘ح
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا Ó˘˘سضف˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هذاقنإا نكمي ام ذقنيل ةسسفانملا

فانئتسسا نم نيبعÓلا نيكمتو
مسساوملل ابسسحت ةسسفانملا ءاوجأا
ر˘م˘˘ن» :حر˘˘سص ثي˘˘ح ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
نع ة˘ج˘تا˘ن ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو˘ب

انيلع نكل ،91‐ديفوك ةحئاج
انناريج رارغ ىلع لولحلا داجيإا

ن˘يذ˘لاو بر˘غ˘م˘لاو ضسنو˘ت ن˘˘م
م˘˘˘غر ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اودا˘˘˘˘ع
.«ةيلاملا تابوعسصلا
ةرك ةيداحتا نأا ركذلاب ريدجلا
ره˘سش ي˘ف ترر˘ق تنا˘ك ة˘ل˘سسلا

مسسوم نÓعإا يسضاملا ةيليوج
نود0202‐9102 يف ضضيبأا

’و دو˘ع˘سص نودو بق˘ل˘لا ح˘ن˘م
ن˘م ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب ،لوز˘˘ن
بب˘سسب تا˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
.دجتسسملا

ز.صسواط

ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس د˘˘ب˘˘كت د˘˘ع˘˘ب
ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق ة˘˘م˘˘يز˘˘ه
نيسسح ر˘سصن ما˘مأا ة˘ي˘سضا˘م˘لا
نم˘سض ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ياد
نم51 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
يف ،لوأ’ا فرتح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب
ىو˘ت˘سسم فر˘ع يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا

بردملا لابسشأا نم  عسضاوتم
اوناك نيذلاو ،ينازولا فيرسش
علطتي ناك امع امامت نيديعب
.راسصنأ’ا هيلإا

«د˘˘ي˘˘بار˘˘لا» و˘˘ب˘˘˘ع’ بكتراو
تببسست يتلاو ةلمجلاب ءاطخأا
رثعتلا نأا ’إا ةيسساق ةميزهب
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ’ فور˘ظ˘لا كل˘ت ي˘ف
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ئ˘ي˘سش
ي˘ف ن˘كي م˘ل يذ˘لا ضسفا˘ن˘م˘لا
ت’وج˘لا ي˘ف ه˘لاو˘حأا ن˘سسحأا
Óيل˘ق عو˘جر˘لا˘بو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ءارو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
«ديبارلا» نأا دجن «ةيرسصنلا»
ةدوعلل قاور نسسحأا يف ناك
ةريتو ىلا رظنلاب Óماك دازلاب
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ثÓ˘ث لÓ˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف مز˘˘ه˘˘ن˘˘ي

ة˘نرا˘ق˘م ،ة˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م ت’و˘˘ج

بذبذت يناعي يذلا ضسفانملاب
عاجرإا متي ’ ىتحو ،جئاتنلا
ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ضصق˘˘ن
ل˘ما˘ع ى˘لإا «ة˘ي˘ناز˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘لا»
نا˘ف ،تا˘با˘ي˘غ˘لاو تا˘با˘˘سصإ’ا
فيرسش ةدايقب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ن˘م ًاءز˘ج ل˘م˘ح˘ت˘˘ي ي˘˘نازو˘˘لا
ة˘ي˘عو˘ن بب˘سسب ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا
ضضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا
قيرفلا تفلكو ،تا˘ه˘جاو˘م˘لا

تامدخ يف هط˘ير˘ف˘تو ا˘ي˘لا˘غ
.نيبعÓلا نم ددع
«ع˘ير˘سسلا» نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
يف ضسابع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ه˘جاو˘ي˘سس
بجوتي ا˘م ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا

ينازولا فيرسش لا˘ب˘سشأا ى˘ل˘ع
«ةيرسصنلا» مامأا رثعتلا كرادت
كلت نا˘ي˘سسن ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘عو
ءافسضإا ىلع لمعلاو ةجيتنلا

دامت˘ع’او رار˘ق˘ت˘سس’ا ل˘ما˘ع
،ةيزهاج رثكأ’ا ءامسسأ’ا ىلع
ءا˘ق˘ل ى˘ل˘ع اد˘ي˘ج ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو
حيح˘سصت ل˘جأا ن˘م «ةر˘كم˘لا»
     .راسسملا

طيمز.ع

ةمضصاعلا داحتا
فوفسصب قحتلي يجيعن
يناوسضرو «ةراطسسوسس»

ةليكسشتلل دوعي

ءايركز قحتلا ارظ˘ت˘ن˘م نا˘ك ا˘م˘ك
قيرفل ديدجلا مدقتضسملا يجيعن
هقيرف تابيردتب رئازجلا داحتا

يذ˘˘لاو ،د˘˘حأ’ا صسمأا لوأا ة˘˘˘ي˘˘˘ضشع
˘ما˘م˘˘ضضنÓ˘˘ل  ةرادإ’ا ه˘˘ع˘˘م تق˘˘ف˘˘تا
ىتح ةراعإا لكضش ىلع ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘ل˘ل
ع˘ي˘قو˘ت م˘ت˘˘ي˘˘ضسو م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ت’اقتن’ا ةرتف حتف روف دقعلا
.لبقملا صسرام يف ةيوتضشلا

يدانل ةي˘م˘ضسر˘لا ة˘ح˘ف˘ضصلا تنا˘كو
لضصاوتلا عقو˘م ىل˘ع «ةرا˘ط˘ضسو˘ضس»
تنل˘عأا «كو˘ب˘ضسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ـل ق˘˘با˘˘ضسلا بعÓ˘˘لا قا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ضسي˘˘˘ف ل˘˘˘ي˘˘˘ج
ي˘˘ج˘˘ي˘˘ع˘˘ن نأا ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضصلا تفا˘˘˘ضضأاو
راظتنا يف دار˘ف˘نإا ىل˘ع برد˘ت˘ي˘ضس
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ه˘ئÓ˘˘مز ع˘˘م جا˘˘مد˘˘ن’ا
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا لو˘˘ع˘˘تو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت˘ل ي˘ج˘ي˘ع˘ن ىل˘ع ي˘م˘ضصا˘ع˘لا
ةر˘˘طا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةو˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا
ةريبك˘لا ةر˘ب˘خ˘ل˘ل كلذو ة˘ي˘ما˘مأ’ا
.ريخأ’ا اهكلتمي يتلا

يد˘˘ع˘˘ضس دا˘˘ع ل˘˘ضصت˘˘م قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو
نار˘˘˘˘˘˘ّم˘˘˘˘˘˘لا ءاو˘˘˘˘˘˘جأا ىلإا ي˘˘˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘˘˘ضضر
ذ˘ن˘م ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب اذ˘هو ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
دادو د˘˘ضض ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘ل
ميركلا دبع لازي ’ اميف ،ناضسملت
ن˘˘ب يد˘˘ه˘˘م ،ة˘˘لو˘˘ضص ر˘˘يزا˘˘م ،يراوز
ىلع نوبردتي روضشاع حتافو نيد
تÓضضعلا ةيوق˘ت ة˘عا˘ق ي˘ف دار˘ف˘نإا

.يندبلا رضضحملا عم
طيمز.ع

  زنواد نضص ةحفضص نووطي بابضشلا

ينادوسسلا لÓهلا ةهجاومل ابسسحت تاريسضحتلل نودوعي «ةبيقعل ءانبأا»
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ل˘˘ج˘˘سس
حابسص نطولا ضضرأا ىلإا هتدوع
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا دود˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ضسمأا
،ًا˘حا˘ب˘سص ف˘سصن˘لاو ة˘سسما˘خ˘˘لا
يذلا ءاقللا دعب اينازنت نم امداق
نسص يدوليم يدان مامأا هسضاخ
نمسض ،يقيرفا بونجلا زنواد
نم ةيناث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م

ةط˘بار ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود
.ايقيرفإا لاطبأا

ةليكسشت دوعت نأا جمربملا نمو
ءاو˘˘جأ’ «ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا»
اذهو مويلا نم ةيادب تابيردتلا

ةلوجلا ءاقلل ريسضحتلا لجأا نم
،«غيلزنويب˘ما˘سشلا» ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

يدان اه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس ي˘ت˘لاو

ة˘ع˘م˘ج˘˘لا ي˘˘نادو˘˘سسلا لÓ˘˘ه˘˘لا
ءا˘ق˘فر لو˘ع˘ي ثي˘ح ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
قيقحت ىل˘ع دو˘ي˘ع˘سس ق˘لأا˘ت˘م˘لا
ةحفسص يطو ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
قابسسل ةدوعلا لجأا نم ةميزهلا
ز˘كار˘م˘لا د˘حأا ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
.لبقملا رودلل ةلهؤوملا

طيمز.ع

دادزولب بابضش

يديهمتلا رودلا نم ةيقيرفإ’ا تاسسفانملا يف ةكراسشملا ةيدنأ’ا ءافعإا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ترر˘ق
ة˘يد˘˘نأ’ا ءا˘˘ف˘˘عإا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
فلتخم يف ةكراسشملا ةعبرأ’ا
ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا تا˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ضسأا˘˘كل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘˘لا رود˘˘˘لا
قلطنت يتلا ةفرتحملا ةطبارلا
باهذ ةلحرم ةياهن اهتا˘ي˘لا˘ع˘ف
تن˘ل˘عأا ا˘م بسسح˘ب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.ةيلاردفلا ةئيهلا هنع
نأا ة˘يدا˘ح˘ت’ا نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘جو
يف ةكراسشملا ةعبرأ’ا ةيدنأ’ا

ةيقيرفإ’ا تاسسفانملا فلتخم
يف ىلوأ’ا بتارملا ةبحاسصو
م˘سسو˘˘م˘˘ل ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت
با˘ب˘سش ي˘هو0202‐9102
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ،دادزو˘˘ل˘˘ب
،لئابقلا ةبيبسشو فيطسس قافو
رود˘لا ن˘م ةا˘˘ف˘˘ع˘˘م نو˘˘كت˘˘سس
ة˘ط˘بار˘لا ضسأا˘كل يد˘ي˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
ديازت لظ يف ةسصاخ ةفرتحملا

،«ةر˘خأا˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘تاءا˘˘ق˘˘ل دد˘˘ع
يدا˘˘ع˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا لÓ˘˘˘خو

دقعنملا يلارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘ل˘ل
ةئيهلا ر˘ق˘م˘ب ي˘سضا˘م˘لا د˘حأ’ا
ةسسائرب ةمسصاع˘لا˘ب ة˘يدا˘ح˘ت’ا

دبع مد˘ق ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
ةطبارلا ضسيئر راودم ميركلا
اسضرع مدقلا ةركل ةفرتحملا

ثيح ةطبارلا ضسأاك ماظن لوح
نم قفاو ،نيتغيسص حارتقا مت

نيرسضاح˘لا ءا˘سضعأ’ا ا˘ه˘لÓ˘خ
يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا ة˘غ˘ي˘سصلا ى˘ل˘ع
يف افرتحم ايدان02 ةكراسشم
يف قلطنت يتلا ةسسفانملا هذه
دع˘بو با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م ة˘يا˘ه˘ن
يتلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف
.ليرفأا11 خيرات يف يهتنت
ديدحتل ةعرقلا ءارجإا متيسسو
61 ـلا نيب نم ةيدنأا ةينامث
رود˘˘لا بع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
هنم ل˘هأا˘ت˘ت يذ˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ة˘ع˘برأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ،قر˘ف ة˘ع˘برأا
قر˘ف˘لا ا˘ه˘ل فا˘سضت ة˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ةا˘ف˘ع˘م˘لا ة˘˘ع˘˘برأ’ا

ءارجإ’ ةيقبتملا ةينامثلا قرفلا
د˘ع˘ب ،ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘ث رود˘˘لا
نا˘ي˘ب بسسح ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا بح˘˘سس
نأا رظتنملا نم ثيح ،«فافلا»
ةفسصب ىرخأ’ا راودأ’ا ىرجت

:ـب رمأ’ا قلعت˘يو ة˘ي˘كي˘سسÓ˘ك
يئاهنلا فسصن ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر
5 ىلإا4 لدعمب يأا ،يئاهنلاو
.دحاولا قيرفلل تÓباقم
ةيداحت’ا نأا ةراسشإ’اب ريدجلا
د˘ق مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بتكملا عامتجا لÓخ تررق
62 خيراتب ريخأ’ا يلارديفلا

ضسأا˘ك ة˘خ˘سسن ءا˘غ˘˘لإا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
متيل1202 ة˘ن˘سسل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ط˘بار˘لا ضسأا˘كب ا˘ه˘لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا
فر˘ظ˘لا بب˘˘سسب ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ءا˘بو˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

با˘˘ب˘˘سش نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ضسأاك رخآاب زاف دق ناك دادزولب
.0002 ةنسس يف ةطبارلل

ز.صسواط

ضسا˘م˘لأا ر˘سصا˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع جر˘˘خ
ةيدولوم ةرادإا ضسلجم ضسيئر
بسصو ه˘ت˘م˘سص ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا

دع˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع ه˘ب˘سضغ
رايدلا لخاد ةيسساقلا ةميزهلا
نيفدهب لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل ،فد˘˘ه˘˘˘ل
ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ر˘سشع ة˘سسما˘خ˘˘لا
ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا
لوأ’ا لجرلا دكأاو .مدقلا ةركل
ه˘سضا˘ع˘ت˘ما «ة˘يدو˘لو˘م˘لا» ي˘ف
يتلا ةرا˘سسخ˘لا بق˘ع د˘يد˘سشلا

دوسشح دئاقلا ءاقفر اهب ينم
ابناج نوبعÓلا رم دقل» :Óئاق
زو˘ف˘ل˘ل ءي˘سش يأا او˘ل˘ع˘ف˘˘ي م˘˘ل
ةبيبسش ةليكسشت مامأا ةارابملاب
ةبغر تر˘ه˘ظأا ي˘ت˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

نأا م˘غر ،زو˘ف˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نسسحأا يف نوبردتي نيبعÓلا
ارخؤوم اوقلت مهنأا امك فورظلا

ةحارسص ،ةيلاملا مهتاق˘ح˘ت˘سسم
هذ˘ه ر˘ي˘˘سسف˘˘ت ي˘˘ل˘˘ع بع˘˘سصي
.«ةميزهلا

لمحتي ’ ينارمع»
ركفن ’و ةيلوؤوضسملا

نع ءانغتضس’ا يف
«هتامدخ

برد˘م˘لا نأا ضسا˘م˘لأا را˘سشأاو
ل˘ما˘ك ل˘م˘ح˘ت˘ي ’ ي˘نار˘˘م˘˘ع
تاذ يف ى˘ف˘نو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ثدحت˘ت ي˘ت˘لا ءا˘ب˘نأ’ا تقو˘لا

ي˘˘˘ف ةرادإ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘˘كف˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
با˘˘ب˘˘سشل ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا
ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي ’» :ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
هذهل ةي˘لوؤو˘سسم يأا ي˘نار˘م˘ع
قيرفلاب لفكت هنوك جئاتنلا

ىلإا ةجاحب هنأا نظأا ،ارخؤوم
ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ل تقو˘˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘ب
،«هبعل ةقيرطو هتيجيتارتسسا

بق˘ع ه˘ع˘م تثد˘ح˘˘ت»:فدرأاو
نم ادج ءاتسسم ناكف ،ءاقللا

ايفن يفنأاو .نيبعÓلا دودرم
ثدحتت ي˘ت˘لا ءا˘ب˘نأ’ا ا˘ع˘طا˘ق

نع ءانغتسس’ا يف انتين نع
،ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا تا˘مد˘˘خ
بردم لسصف ادبأا لقعي ’و
.«طقف تايرابم ثÓث دعب

قيرف ةيدولوملا»
عيمجلا ىلعو قيرع

«هتيلوؤوضسم لمحت
يون˘ي ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘عو
ريخأ’ا راسشأا ضساملأا اهذاختا
ع˘م ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘لا دد˘˘سشي˘˘سس ه˘˘نأا
لمحت ىلع مهثحل نيبعÓلا

ةدرب ما˘ي˘ق˘لاو م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم

م˘˘˘ت˘˘˘خو ،ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف
ر˘ي˘غ˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي»:ا˘˘حر˘˘سصم
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل ا˘˘ن˘˘با˘˘ط˘˘خ
ر˘ب˘كأا ة˘ي˘لوؤو˘سسم م˘ه˘ل˘ي˘م˘ح˘ت
ريكفت˘لا ن˘ع ف˘كلا ة˘سصا˘خو
باسسح ىلع مهتاقحتسسم يف
:فاسضأاو ،«قير˘ف˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
م˘ه˘نأا˘ب او˘كرد˘ي نأا م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع»
ل˘ث˘م ر˘ي˘ب˘ك دا˘˘ن˘˘ل نو˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي
م˘ه˘نأاو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
لسضفب مهل ا˘م˘سسإا نو˘ع˘ن˘سصي
،ضسكع˘لا ضسي˘لو ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا
.«اريثك نوللدم مهنأا دقتعأا

طيمز.ع

«مهعم ةجهللا ددسشأاسسو مهتايناكمإا ةداعتسسا نيبعÓلا ىلع» :شساملأا

ةطبارلا صسأاك
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خد
ةنسس71 ن˘م ل˘قأا ير˘ئاز˘ج˘لا
ير˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا ضصبر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
م˘مأا ضسأا˘كل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ر˘˘ي˘˘خأ’ا
اهنسضتحت يتلا1202 ايقيرفإا
ىلإا31ـلا ن˘ي˘ب ا˘م بر˘غ˘م˘˘لا
.يراجلا ضسرام13ـلا

يرئازج˘لا دا˘ح˘ت’ا ف˘سشكو
هر˘سشن نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل
ضصبرتلا نأا يمسسرلا عقوملا
يرفيف82ـلا ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
ىلإا دتمي نأا ىلع يسضقنملا

يرا˘م ر˘ه˘سش ن˘˘م6ـلا ة˘يا˘غ
دادعتلا لمعيسس ثيح ،يراجلا
ةريخأ’ا تاسسمللا عسضول ةوقب
يف برغملا ىلإا لقنتلا لبق
يف لوخدلا لبق مويلا ضسفن
ا˘هد˘ع˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا
.عوبسسأاب

بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
ةيناثلا ةعومجملا يف ينطولا

اينازنت ،ايريجين نم لك ةقفر
ىلع ةيطارقميد˘لا و˘غ˘نو˘كلاو
ز˘كر˘م˘لا با˘ح˘سصأا ل˘هأا˘˘ت˘˘ي نأا
ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ي˘نا˘ث˘لاو لوأ’ا
نÓ˘ت˘ح˘ي ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘سضفأا
ي˘˘˘˘ف ثلا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.ةثلاثلا تاعومجملا

تاضس’ ينطولا بخانلا
03 ىلإا ةوعدلا هجو
افرتحم31 مهنم ابع’
تا˘سس’ د˘م˘ح˘م ه˘جوو اذ˘˘ه

نم لقأا ةئفل ينطولا بخانلا

ابع’03 ىلإا ةوعدلا ةنسس71
نوطسشني ابع’31 مهنيب نم
ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا فلتخم يف
نم نيبع’3 ىلإا ةفاسضإ’اب
ضسي˘م˘خ˘ب «فا˘ف˘لا» ة˘ي˘م˘يدا˘كأا

ضضعب داعبإا مت نيح يف ،ةنايلم
يف هتكراسشم م˘غر ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ماق يت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘سصبر˘ت˘لا
ةنسس71 نم لقأا رسضخلا اهب
لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سسف ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ع˘م د˘جاو˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ةعومجملا

عضضخ دادعتلا
ةيبطلا تاضصوحفلل
ىر˘جأا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا و˘˘ب˘˘ع’

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ،ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘˘سص
تابختنملا بيرد˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةيبيردت ةسصح ىسسوم يديسسب

ينايلز اهد˘ع˘ب نو˘كي˘ل ،ة˘يدا˘ع
ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع هؤوÓ˘˘˘مزو
ةيبطلا تاسصوحفلل عوسضخلا
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘˘˘سشكلا)
لا˘˘م˘˘كإ’ ،(ي˘˘سسي˘˘طا˘˘ن˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ف˘ل˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.برغملا اهنسضتحت

ىلإا ريطي رضضخلا دفو
صسرام6ـلا يف برغملا

يراجلا
ءاسضعأا ددح ،رخآا بناج نم

ن˘˘يذ˘˘لا ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
،يسضاملا دحأ’ا موي اوعمتجا
ينطولا بختنملا لقنت خيرات
،برغملل ة˘ن˘سس71 ن˘˘م ل˘˘قأا

نم6ـلا ي˘ف نو˘كي˘سس يذ˘˘لاو
ر˘مأ’ا ،يرا˘ج˘لا ضسرا˘م ر˘˘ه˘˘سش
ينطو˘لا بخا˘ن˘لا ح˘ن˘م˘ي يذ˘لا

تقولا ضضع˘ب تا˘سس’ د˘م˘ح˘م
ن˘ي˘تارا˘ب˘م ة˘ج˘˘مر˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م
ةسسفانملا لوخد لبق ،نيتيدو
ف˘سشكي م˘لو اذ˘ه .ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ءامسسأا نع ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا

ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘سسفا˘ن˘م
ةجودزملا ةهجاوملا ءاغلإا دعب
˘ما˘مأا ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
.يراوفيإ’ا بختنملا

ب.م.يرضسيإا

شسرام6ـلا ةياغ ىلإا ىسسوم يديسسب قلغم شصبرت يف ةنسس71 نم لقأاينطولا بختنملا

بعÓلا يوادوب ماسشه هجتي
يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
يف يسساسسأا ناكم زجحل ضسين
لامج ينطولا بخانلا ةليكسشت
هجويسس يذلا ي˘سضا˘م˘ل˘ب ن˘يد˘لا
ةكراسشملل ةوعدلا ريخأ’ا اذهل
تايفسصتلا نم نيتارابم رخآا يف
نور˘ي˘ما˘كلا «نا˘ك»ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو ،2202
جراخ يبمازلا بختنملا رسضخلا
ا˘ناو˘سستو˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘مو را˘˘يد˘˘لا
ى˘ف˘ط˘سصم د˘ي˘˘ه˘˘سشلا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
.ةديلبلاب ركاسشت

عم اريبك ءادأا يوادوب مدقيو
،ةريخأ’ا ةرتفلا يف اميسس’ هيدان

يف ةي˘سسا˘سسأا ة˘ع˘ط˘ق تا˘ب ثي˘ح
،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا يدا˘˘˘ن ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت

برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م» نأاو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
طاب˘سضن’ا كل˘ت˘م˘ي «ءار˘ح˘سصلا
ة˘ي˘ند˘ب˘لا ةو˘ق˘لاو ،ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا

يأا ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لاو
دد˘ع˘ت˘م ه˘˘نأ’ ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت م˘˘سسر
برد˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي ا˘م بسصا˘ن˘م˘˘لا
عسضول ةريبك ةيحيرأا يسضاملب
نيبراحملا ةليكسشت يف يوادوب
.ةمداقلا تايرابملا يف

يوق يئانث لكضشيضس
رضصان نب عم ةياغلل
لكسشي نأا رظتنملا نمو اذه

عم ةياغلل ا˘يو˘ق ا˘ي˘ئا˘ن˘ث يوادو˘ب
بع’ ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
يدان م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

كر˘سشأا ءاو˘سس ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م
ةرويدق مرسضخملا امهبناج ىلإا
يئانثلا ح˘ن˘مو عا˘جر˘ت˘سس’ا ي˘ف
عافدلا نيب طبرلل ربكأا ةكرح
يف هما˘ح˘قإا ى˘ت˘ح وأا مو˘ج˘ه˘لاو
نم ىناع يذلا يلوغيف ناكم
دقو ةيسضاملا ةرتفلا يف ةباسصإا

ىلوأ’ا ةارابملل ازهاج نوكي ’
يراجلا ضسرام52ـلا يف ررقملا
.ايبماز مامأا

نأا نم يوادوب نكمتو اذه
يسسنرفلا مÓعإ’ا ثيدح حبسصي
يف مدقملا ريبكلا ءادأ’ا لسضفب

ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘ك
،يسسنرفلا بونجلا يدان ناولأاب
ناديم طسسو نأا ينعي ام وهو
ةياغلل ايو˘ق ح˘ب˘سصي˘سس ر˘سضخ˘لا
اسصوسصخ باسشلا يئانثلا دوجوب
يف ازهاج نوكيسس رسصان نب نأاو
ءاقل ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

رود˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
.يبوروأ’ا يرودلا يئاهن نمث
ةبرجتلاو ةربخلا بضستكا

بختنملل اديفم نوكيضسو
ط˘ط˘خ ه˘˘لو˘˘خد لÓ˘˘خ ن˘˘مو

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ضسي˘ن يدا˘ن برد˘˘م
نا˘ك ا˘مد˘˘ن˘˘ع ى˘˘ت˘˘حو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
يلود˘لا بعÓ˘لا ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘ب
يدانل ابردم قبا˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘لا
ا˘˘م ا˘˘م˘˘ئاد يوادو˘˘ب نإا˘˘ف ،ضسي˘˘˘ن
لسصو هنا ’إا ،قيرفلا عم كراسش
،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه هاو˘ت˘سسم ة˘˘م˘˘ق˘˘ل

ل˘سصح ي˘ت˘˘لا ةدا˘˘سشإ’ا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
مامأا اهرخآا ةارابم لك دعب اهيلع
ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت ن˘˘ي˘˘ح ن˘˘ير يدا˘˘ن
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

زوف˘ل˘ل ه˘يدا˘ن دا˘قو ،ا˘غ˘ن˘ي˘ف˘ما˘ك
ـل ق˘˘ب˘˘سسو.ثÓثلا طا˘ق˘ن˘لا˘ب
بختنملا عم بعل نأا يوادوب
ممأا ضسأاك بقلب جوتو ينطولا
ليلق ناك هنأا ’إا ،9102 ايقيرفإا
نيمسسوم رورم دعبو ةكراسشملا
عارسص يف نوكيسس بعÓلا نإاف
ة˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح ل˘˘جا ن˘˘م يو˘˘ق
بخانلا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا
.يسضاملب نيدلا لامج ينطولا

ةليكضشتلا يف يوادوب
نم72ـلا ةلوجلل ةيلاثملا

«1غيللا»
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ءادأ’ا ل˘˘سضف˘˘ب

يف وداراب ةيميداكأا جيرخ همدق
زجح ،ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘ير ة˘ه˘جاو˘م
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ا˘نا˘كم يوادو˘ب
نم72ـلا ة˘لو˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
.يسسنرفلا يرودلا

«بيكيل» ةيف˘ح˘سص تف˘سشكو
يتلاو ةيلاث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ع
ا˘مد˘ع˘ب يوادو˘ب د˘جاو˘˘ت تفر˘˘ع
نم7 ىلع طيقنت ىلع لسصح
ةل˘ي˘كسشت˘لا تد˘ه˘سش ا˘م˘ك01
وذ بعÓلا يريوغ نيمأا دجاوت
يذ˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا لو˘˘˘سصأ’ا

.01 نم7 ىلع رخآ’ا وه لسصح
ب.م.يرضسيإا

يضضاملب ينطولا بخانلل ازي‡ ارايخ هلعجي صسين عم رخآ’ ءاقل نم هقلأات

 مداقلا شسرام رهسش ينطولا بختنŸا ةليكسشت ‘ يسساسسأا ناكم زج◊ هجتي يوادوب
هجتي يضسلدنأ’ا يدانلا

لباقم بعÓلا بتار عفرل
Œدقعلا ديد

ادد‹ قلأاتي يدنام
ةرادإا جرحيو

شسيتيب
يد˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘ع ع˘˘˘سضو

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
ينابسسإ’ا ضسي˘ت˘ي˘ب يدا˘ن م˘ج˘ن
ةياغل˘ل ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف
ي˘قار˘لا ءادأ’ا ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ةرتفلا يف همدقي تاب يذلا
يدا˘ن ما˘˘مأا ا˘˘هر˘˘خآا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
يسسلدنأ’ا يبرادلا يف ضشداق
هقيرف زوف يف مهاسس امدعب
.فيظن فدهب

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
˘مد˘ق˘م˘˘لا ءادأ’ا نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا
اسصوسصخ ،ضسيتيب ةرادإا جرحأا

يأا نود اريبك ءادأا مدقي هناو
«ور˘ت˘سسا˘ي˘˘م˘˘لا» تا˘˘بو أا˘˘ط˘˘خ
با˘ح˘سصأ’ ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘ل˘˘ل
.ضضيبأ’او رسضخأ’ا نينوللا

نأا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو
يف ايقيقح ادئاق تاب يدنام
يلي˘سشت˘لا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
لعجيسس ام ،ينيرغيلب ليونام
هبلاطمل عسضخت قيرفلا ةرادإا
ه˘ب˘تار ع˘فر رر˘ق˘تو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

هليحر يدافتل دقعلا ديدجتو
اناجم مداق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
.ديري يذلا قيرفلل

ب.م.يرضسيإا

  «يكلملا قرز’ا» عم ةكراضشملل يرئازجلا مجنلا ةدوع دعببرغملاب ايقيرفإا ممأا صسأاكل اريضضحت

«قيرفلل ريثكلا ميدقت هنكمي بلاط نب »:شسورغ
يناملأ’ا هكلاسش بع’و يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن ىقلت

يذلاو ،قيرفلل قباسسلا هبردم ضسورغ نايتسسيرك لبق نم ءانثلا
اهنم يناعي يتلا جئاتنلا ةمزأا دعب هبسصنم نم ةرادإ’ا هتلاقأا
يرسسيوسسلا بردملا تاحيرسصت يفو.مسسوملا ةيادب ذنم يدانلا
رارق بقع هبسصنم نم هتلاقإا بقع ةيرسسيوسسلا «كيلب» ةفيحسصل
تراغتوتسش دسض ةيسسامخب ةيسساقلا ةراسسخلا ةيفلخ ىلع ،هتلاقإا

ةداعإا ضصوسصخب لاق ثيح  ،«اغيلسسدنوبلا» تاسسفانم نمسض
نب ليبن يرئازجلا ةداعإاب يرارق »:لوأ’ا قيرفلل «براحملا»

ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع هرا˘م˘ث ي˘تؤو˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل بلا˘˘ط
ريدجلا«ةفلتخم ة˘فا˘سضإا م˘يد˘ق˘ت ه˘ن˘كم˘ي بع’ ه˘نأ’ ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ملظ˘لا ن˘م ق˘با˘سس تقو ي˘ف ى˘نا˘ع ما˘ه˘ن˘تو˘ت ج˘ير˘خ نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب
ةعومجملا نم هداع˘ب˘ت˘سسا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا رار˘ق د˘ع˘ب ضشي˘م˘ه˘ت˘لاو
ثيح لوأ’ا قيرفلل هتداعإا متي نأا لبق ،ةموهفم ريغ بابسسأ’
قرزأ’ا» تاءاقل نم ديدعلا يف رسضخلا ناديم طسسوتم كراسش
.يناملأ’ا يرودلا تاسسفانم يف «يكلملا

ز.صسواط
نيءاقل رخآا يف زيمملا ءادأ’ا دعب

فدهيو «يلوبان» عم هقيرب ديعتسسي م’وغ
ةيسساسسأا ةناكم فطخل

يرئازجلا يلودلا مجنلا م’وغ يزوف ـل ةيوقلا ةدوعلا دعب
،نيءاقل رخآا يف هقيرف ةقفر ةكراسشملل يلاطي’ا يلوبان بع’و
ورانيج بردملا ربجت دق يتلاو ةبيط تايوتسسم ىلع مسصب نيأا

تربعو.«رسضخلا» حانج ضصوسصخب هتاباسسح ةداعإا ىلع وزوتاغ
تافذقلا بحاسص ءادأاب اهباجعإا نع ةيلاطيإ’ا فحسصلا نم ديدعلا
ـل ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘خآا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ق˘لأا˘ت يذ˘لاو ة˘ي˘˘خورا˘˘سصلا
دق «تروبسس وليد اتيزاغ’» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تنا˘كو ،«ي˘بو˘ن˘ي˘ثرا˘ب˘لا»
اميف ،ةليمجلا همايأاو هقيرب نم ائيسش داعتسسإا م’وغ نأا تدكأا
ديدعلا بسسك دق يرئازجلا مجنلا نأا «ونيتام ليإا» ةفيحسص تدكأا

ةدوعلل باوبأ’ا هل حتفي دق يذلاو ،هل روهظ رخآا يف طاقنلا نم
بونجلا قيرف ةليكسشت يف هتناكم ةداعتسساو يسساسسأ’ا ليكسشتلل
نيدايملل داع ناك نايتيإا تناسس جيرخ نأا مولعملا نمو.يلاطي’ا
هداعبإا ءارو تناك يتلاو ةرركتملا تاباسصإ’ا نم ىناع نأا دعب

دعب ةقفوم نكت مل هتدوع نأا ريغ ،نيمسسوم ةبارقل نيدايملا نع
لبق ،هعيبب ةرادإ’ا ابلاطم هيلع دامتع’ا يلاطي’ا ينقتلا ضضفر
.ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةعومجملل ريخأ’ا هديعي نأا

طيمز.ع
ديدج مقر ميطحت باتعأا ىلع زرحم

بقل ىلع ابغورد شسفاني «رحاسسلا»
  ايقيرفإا يف «لسضفأ’ا»

يف ماقرأ’ا قيقحت يرئازجلا يلودلا زرحم ضضاير لسصاوي
يتلا ةزيمملا تايوتسسملا لظ يف ،«غيلريميربلا» يف تاسسفانم
يزيلجن’ا يرودلا يف «نزتيسسلا» ةقفر اهميدقت يف رمتسسي
هيدان ةقفر «زورح» اهمدق يتلا ةمسساحلا ةريرمتلا دعبو .زاتمملا

بحا˘سص ن˘كم˘ت ،ما˘ه تسسيو ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
يف هل44 مقر «ةريرمتلا» ـل لوسصولا نم «ةيرحسسلا ىرسسيلا»
اعسضاو ،ملاعلا يف ىوقأ’ا يرودلا ربتعي يذلاو زاتمملا يرودلا
دجاوتي نيح يف  خيراتلا رم ىلع ةقرافأ’ا لسضفأا يناثك هسسفن
45 عومجمب بيترتلا ةرادسص يف يراوفيإ’ا مجنلا ابغورد ييديد
ىلع ةنسس03 بحاسص ناكمإابو اذه عزانم نود ةمسساح ةرك
هتايوتسسم لسضفأا يف لازي ’ هنأاو ةسصاخ ،ابغورد مقر ميطحت
ىرخأا مسساوم ةثÓثل يلاعلا قسسنلا يف بعللا ةلسصاوم عيطتسسيو
.لقأ’ا ىلع

طيمز.ع
 ءاعبرأ’ا ادغ رئازجلاب لحيضس قيرفلا

«لÓهلا راوسشم يف ةلسصاف بابسشلا ةهجاوم» :شسنوي
ءاقل لوح ينادوسسلا لÓهلا يدان ضسيئر بئان ضسنوي رهاط دكأا

تايرجم نمسض ،رئازجلاب دادزولب بابسش مامأا لبقملا ةعمجلا
نأا ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل تاعومجملا رود نم ةثلاثلا ةلوجلا
.ةيراقلا ةسسفانملا يف قيرفلا ةريسسم يف ةلسصاف ربتعت ةارابملا

لاق ةرظتن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ضصو˘سصخ˘ب ضسنو˘ي تا˘ح˘ير˘سصت ي˘فو
ةرئاطب لبقملا ءاعبرأ’ا موي رئازجلا ىلإا رفاسسيسس قيرفلا» :ريخأ’ا

ةجيتنب جورخلا لجأا نم نيبعÓل ةحارلا لبسس ريفوتل ةسصاخ
،«نادوسسلا يف يبميزام مامأا لامآÓل بيخملا لداعتلا دعب ةيباجيإا

ضسلجم فكعيسس ثيح ،ايلاح ءانب ةلحرم يف لÓهلا قيرف» :عباتو
لامكتسساو فعسضلا طاقن ديدحت ىلع مسسوملا ةياهن دعب ةرادإ’ا
للحمب تناعتسسا يدانلا يف ةركلا ةرادإا نأا ىلإا اريسشم ،«ضصئاقنلا

.«ينفلا ءادأÓل ضصسصختم
يف ايقيرفإا بونج يف زنواد نسص مامأا رسسخ لÓهلا نأا ريكذتلل

ةهجاوملا يف موطرخلا يف يبميزام عم لداعتو ،ىلوأ’ا ةلوجلا
.دادزولب بابسش ةهجاوم لبق ةديحو ةطقنب ظفتحيل ،ةيناثلا

 طيمز.ع
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9692ددعلا ^2441 بجر81ـل قفاوملا1202 صسرام20ءاثÓثلا



ةــــنصصرق

ثدحلا عنسصي لاز ’
ادج ريبكلا ءادأ’ا دعب
˘ما˘سشه ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا
بع’ يوادو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ضسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘˘ن
لاز˘ي ’ ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصي ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا
ط˘˘˘˘˘سسو ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا
ن˘˘م ما˘˘˘يأا3 د˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ير يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘˘م
ن˘˘˘با ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
قو˘˘˘ف˘˘˘ت ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ىلع حسضاو لكسشب

لسضفأا نيب نم ادحاو ربتعي يذلاو ةيلاملا لوسصأ’ا وذ يسسنرفلا يلودلا بعÓلا اغنيفماك
.نير ىلع زوفلل هيدان دوقيل ءاقللا يف يفتخي هلعج يوادوب نا ’إا هبسصنم يف نيبعÓلا

ومحري يبر
د˘˘حأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ي˘˘فو˘˘ت
دبع حابسص يسضاملا
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘لا
ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ىلوت يذلاو ،ة˘يد˘م˘لا

ةينفلا ةسضراعلا مامز
«ير˘ي˘ط˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا»ـل
ةنسس
اذ˘˘˘˘˘˘ه ،7991/8991
برد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘لو˘˘˘˘تو
كاذ˘نآا ه˘˘ل د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا

ميدقت ةمهم يباكرح
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل يزا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نع ة˘با˘ي˘ن ،مو˘حر˘م˘لا
.ةيدملا يبملوا قيرف

ببسسلا وه اذه

دبع يرئازجلا بردملا لابسشأا لداعت دعب
نود يبرغملا ءاجرلا عم ةخيسش نب قحلا
ى˘˘˘لإا بب˘˘˘سسلا لار˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘جرأا ،فاد˘˘˘˘هأا
هعفد ام ضسفانملا اهارجأا يتلا تارييغتلا
ىتح وأا ةجيتنلا ىلع ظافحلل ةطخلا رييغتل

زيكرتلا بايغ نأا ’إا ،ثÓثلا طاقنلا فطخ
نو˘ه˘ن˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا ل˘ع˘˘ج
.يبلسس لداعتب ءاقللا

!! ر’ود نويلم01

ةيرئازجلا ةلوطبلا يف ةدحاو ةارابم دعب
ىلاوتت رابخأ’ا تأادب ،ديج ىوتسسم ميدقتو
همدق يذلا دقعلا ةميق نع كانهو انه نم
مجاهملا عم دقاعتلل ةمسصاعلا داحتا قيرف
ةلب نيطلا داز امو ،مÓيب دماح يبانيكروبلا

ةرادإا اهتددح يتلا ةميقلا نع ثيدحلا وه
بعÓ˘لا ح˘ير˘سست ل˘˘جأا ن˘˘م «ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس»
!! ر’ود نييÓم01 نع ثدحتي ضضعبلاف

qarsana@essalamonline.com
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ةغيمد بسضغ
باتنا ريبك بسضغ
ضسي˘˘˘ئر ة˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مد
ةنيطنسسق ةيدولوم
ى˘لا ثد˘ح˘ت˘ي و˘هو
ربع قيرفلا ريهامج
ه˘لا˘سسرا م˘ت و˘يد˘ي˘ف
ةانق ربع راسصنأÓل
فسسأات ثيح قيرفلا

ثاد˘حأÓ˘˘ل ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
د˘ع˘ب تثد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘ل˘با˘ق˘˘م ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

ة˘يوا˘سشلاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
لجا نم قيرفلا رقم ىلا لقنت نم كانهو قيرفلا ةلفاح ىلع راسصنأ’ا نم ةعومجم مجهت نيا
ابلاطم تافرسصت اذكه عم ىرخأا ةرم حماسستي نل هنا دكؤوي هلعج يذلا رم’ا وهو جاجتح’ا
.كوملا فادهأا قيقحت ىلع لمعت ةرادإ’ا كرتو ءودهلا قيقحت ىلع لمعلا ةرورسضب عيمجلا
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ببسسلا وه طغسضلا
ةين لوح رودي ريبك ثيدح
ةرادإ’ا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘˘ئر
ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةيناكمإا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

ةسصاخ هبسصنم نم هليحر
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘طو˘˘غ˘˘سض ناو
تاعاسسلا يف اهل ضضرعتي
ريهامجلا فرط نم ةريخأ’ا

ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ر˘ي˘غ ج˘ئا˘ت˘ن ن˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
لمعي لكلا تلعج ةيقفاوت

ه˘ل دا˘ق˘ت˘ن’ا ه˘ي˘جو˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةسسايسس ري˘ي˘غ˘ت˘ب ما˘ق ه˘نو˘ك
لعجيسس ام وهو نيوكتلا زكرم ءانب ىلع لمعلا لباقم قيرفلا ىلع فيراسصملا ليلقتب قيرفلا
.ةمداقلا تاعاسسلا يف ريخأ’ا اذه اهذختيسس يتلا ةيئاهنلا تارارقلا نورظتني رفانسسلا

 رسصي رسصان نب
ةهجاولل ةدوعلا ىلع

ةقافتسسا ةرقم مجن قيرف ضسيئر رظتني
ي˘ت˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ب˘ع’
نيا ناسسملت دادو فيسضملا˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت˘سس
ديعت ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلاب هسسفن ينمي
رثعت يأا ناو ةسصاخ ةهجاولا ىلا قيرفلا
را˘˘سصنأ’ا تا˘˘حو˘˘م˘˘ط م˘˘ط˘˘ح˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘خا

ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مزا ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘سضي˘˘سسو
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘˘لا بع˘˘سصي
ةفرعم لجا نم هرسصانعب ضسما عمتجي
اهزواج˘ت ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا ضضع˘ب
.قيرفلل لسضفأ’ا قيقحتب حمسستو

يرئازجلا يثÓثلا
ةريبك ةداسشإا يقل

ع˘قو˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل
نم يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا يف ارخؤوم
رسسخ ثيح قيرفلل ةوجرملا ةفاسضإ’ا حنم
يثÓثلا نوك نم مغرلاب يسسقافسصلا ماما
نب يئانثلا اميسس’ ةزيمم دج ةلباقم مدق
نييسساسسأا اكراسش نيذل˘لا نا˘م˘تو˘بو ةدا˘ي˘ع
ةفاسضإ’ا ميدقت قرطلا ىتسشب ’واح ثيح
ةزرابلا ةمسسلا ناك فادهأ’ا عييسضت نا ’ا
ريهامج تقلع دقو اذه مجنلا يبع’ يف
نم ةمدقملا ةيوقلا ةفاسضإ’ا ىلع قيرفلا

. نميأ’ا قاورلا ىلع ةدايع نب فرط
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ةÓسصلا تيقاوم

مداقلا شسرام رهسش ينطولا بختنملا ةليكسشت يف يسساسسأا ناكم زجحل هجتي يوادوب̂ 
        «قيرفلل ريثكلا ميدقت هنكمي بلاط نب» :شسورغ̂ 

تابيردتلل دوعي طينحج
يكوكلا حيريو ةيعام÷ا
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برغملاب ايقيرفإا ممأا صسأاكل اريضضحت

رئاز÷ا ةيدولومفيطضس قافو نازيلغ عيرضس

ةيدنأ’ا ءافعإا
‘ ةكراسشŸا

ةيقيرفإ’ا تاسسفانŸا
يديهمتلا رودلا نم

ةطبارلا صسأاك

شصبرت يفةنسس71 نم لقأا ينطولا بختنملا
شسرام6ـلا ةياغ ىلإا ىسسوم يديسسب قلغم

افرتحم31 مهنم ابع’03 ىلإا ةوعدلا هجو تاسس’ ينطولا بخانلا^
يراجلا شسرام6ـلا يف برغملا ىلإا ريطي رسضخلا دفو^

«يرانكلا» مامأا ةراضسÿا ةيلوؤوضسم ÚبعÓلا لمح

ÚبعÓلا ىلع»: شساŸأا
مهتايناكمإا ةداعتسسا

« مهعم ةجهللا ددسشأاسسو

ةميزهلا دعب نازيلغ راضصنأا طضسو ةرضسحو لمأا ةبيخ

بلاطم ينازولا
ةيادب راسسملا حيحسصتب

«ةركملا» ءاقل نم


