
30 صص

يذلأ «نزأوتŸأ طÿأ» ـل ايسسور معد دكأأ
ةيميلقإ’أو ةيلودلأ نوؤوسشلأ ‘ رئأز÷أ هعبتت

 يرئازجلا سشيجلا
ايبراغم ىوقأ’ا

50 صص
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ذيفنت ىلع تسسأرنمتب فرسشأأ
وج-صضرأأ خيرأوسصلاب تايامر

ةحورطملأ ت’اكسشإ’أ ةجلاعمب هحلاسصم رمأأ
يخأرت نودو اينآأ يلحملأ ىوتسسملأ ىلع

ناملربلأ يتفرغ ىلع هسضرعل ابسسحت

سسلجمل يئانثتسسإا عامتجإا
ةقداسصملل مويلا ءارزولا
30 صصةموكحلا لمع ططخم ىلع

ناث قئاسسب أدعاسصف مويلأ نم نومزلم ةليوطلأ طوطÿأ Èع نولقانلأ

دوهسشلأ صضعب بايغو نيمهتملأ راسضحتسسأ مدع ببسسبايملاع82 ـلأو ايقيرفإأ يناثلأو ايبرع ثلاثلأ زكرملأ يف لح

تاونسس01 ـب دوبع ماسشه ةنادإا
زايتجا ةيسضق يف اذفان انجسس
ةيعرسش ريغ ةقيرطب دودحلا

نيرخآأ نيمهتم3و عيمسسلأ دبع يحلأ دبع يفحسصلأ دسض أذفان اسسبح تأونسس3

50 صص

ر˘˘˘˘يزو ،طو˘˘˘˘ع˘˘˘˘جأو د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘مأأ
ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ

ي˘˘تر˘˘ها˘˘ظ ىل˘˘ع بر˘˘ح˘˘˘لأ نÓ˘˘˘عإا˘˘˘ب
ي˘ف صشغ˘لأو ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لأ صسورد˘لأ
دو˘ه˘ج ف˘ي˘ث˘ك˘˘ت ع˘˘م ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’أ
،ي˘˘سسرد˘˘م˘˘˘لأ بر˘˘˘سست˘˘˘ل˘˘˘ل يد˘˘˘سصت˘˘˘لأ

ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل زا˘˘ه˘˘ج ع˘˘سضوو
.ذيمÓتلاب يوبرتلأو

سسيئرلا وعدي Úتوب
وكسسوم ةرايزل نوبت

30 صص

رخآأ اثحابتو موداقوب يربسص لبقتسسإأ
فلملأ أذه تأدجتسسم

رود ىلع ينثي رتفح
يباجيإ’ا رئازجلا
ةيبيللا ةمزأ’ا لحل

«يسشوبلا» ةمكاحم ليجأات
يراجلا يرفيف62 ىلإا

50 صص

كارحلل ةعورسشŸا بلاطŸا نم ىقبت امذيفنتب همازتلإا ددجي نوبت سسيئرلا
سصحفتل ةينطو سشيتفت تايلمع
يـــعام÷ا لــقنلا لـئاسسو ةلاح

30 صص ةيجيردت ةفسصب متيسس كلذ نأأ لاق

سشيجلا دارفأا ثحي ةحيرقنسش ءاوللا
لذب ىلع دودحلا ىلع نيطبارملا
ةظقيلاب يلحتلاو دوهجلا نم ديزم

30 صص

برحلا نلعي ةيبرتلا ريزو
ةيسصوسصخلا سسوردلا ىلع

تاناحتم’ا يفسشغلاو

40 صص

40 صص

رورملا ثداوح يف نيببسستملا نيلقانلاب ةسصاخلا لÓغتسس’ا قئاثول يروفلا بحسسلا^
 ةميدق تÓفاحلا نم ةئاملاب03^تاقرطلا باهرإايف نيببسستملا ميرجت وحن^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
.. انتيسسامولبد

ةيŸاع ةداسشإا

،ةيبنجأ’ا ةفاحصصلا سسمأا لوأا تطلصس
ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا رود ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘صضلا
ةدا˘صشإ’ا ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج تب˘ن˘طأاو ،ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا
يف يصسامولبدلا اهرودل اندÓب ةداعتصساب
نآ’ا دح ىلإا اهحاجن لÓخ نم ،ةقطنملا
اذه ةمزأ’ يملصس يصسايصس لح وحن عفدلاب
،يبنجأا لخدت يأا نع اديعب ،قيقصشلا دلبلا

يذلا يصسامولبدلا اهلقث لÓغتصساب كلذو
.ةقطنملا يف «يخيراتلا» ـب فصصو

«طماسصلا ›اولا»

اريزو ،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
ةزا˘ن˘ج رو˘صضح˘ل نار˘هو ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت ،’وأا
ةي’ولا يلاو ةردابمب أاجافت نيأا ،هقيقصش
هتدئافل ةددصشم ة˘ي˘ن˘مأا تاءار˘جإا˘ب ،ا˘ه˘ن˘ي˘ح
نمأ’ا لاجر اهيف امب هل قفارملا دفولاو
مهصسفنأا اودجوف ،نوبت نيمأاتل اوءاج نيذلا

ديجملا دبع لعج لاح عقاو ،! .. نينمؤوم
ءاغلإا وأا فيفخت يلاولا نم بلطي ،نوبت
ةرايز يف هنأ’ ،اهصساصسأا نم تاءارجإ’ا هذه
كلذ ن˘م ر˘ث˘كأاو ،ة˘ي˘م˘صسر سسي˘لو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع
،هقيقصش تيب يف ،اهتقو نوبت دجاوت ءانثأاف
ءاقبلا ىلع «طماصصلا» يلاولا اذه رصصأا

هبتكم ىلإا ةرداغملا نوبت هنم بلطف ،هعم
يلئاع نأاصش اذه كتمدخ مدخأا حور» Óئاق
.«ةيزعتلا ىلع اركصشو

! .. «مهيف وÓهتأا»

ة˘حا˘ي˘صسلا ر˘˘يزو ،يرو˘˘مر˘˘م نا˘˘صسح ىد˘˘صسأا
تاصسصسؤوملل تاميلعت ،ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلاو
نينطاوملاب لفكتلل ةياصصولا تحت ةيقدنفلا
،ةينيصصلا ناهوو نم ن˘ي˘ل˘حر˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ءاو˘يإ’ا فور˘ظ ن˘˘صسحأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صشو
تحت نوصضقي يتلا اموي51 ةليط ماعطإ’او
قرصش «سسيارلا» قدنف ريتخأاو ،يحصصلا رجحلا
.نيينعملا لابقتصسإ’ مولعم وه امك ةمصصاعلا

«nitsednalC»
! .. يسسامولبد ةجردب

تا˘ي’و˘لا ىد˘˘حإا˘˘ب «nitsednalC» ي˘ظ˘˘ح
سسيئرلا دهع يف ةريبك تازايتمإاب ،ةيبونجلا
ةورث نوكي هلعج ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا

لاو˘ج˘ت˘لا˘ب «ة˘ي˘قو˘ف ر˘ماوأا» ـبو هرا˘كت˘حإا ءار˘ج
يف عفدلا ةيعابر هتراي˘صسب ن˘ي˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ ءار˘مأا˘ب
لازغلاو رابحلا ر˘ئا˘ط د˘ي˘صص ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ريبكلا اهبونجب

qarsana@essalamonline.com
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! .. هب اودتقيلف
ن˘˘˘م ةد˘˘˘ير˘˘˘ف ةردا˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف

دحأا اهيلع مد˘ق˘ي م˘ل ،ا˘ه˘عو˘ن
دمحأا ،ةياجب يلاو ررق ،هلبق
نينطاوملل حا˘م˘صسلا ،د˘با˘ع˘م
ه˘˘تا˘˘جر˘˘خ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ب
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا

زا˘ج˘نإا لا˘غ˘صشأا رو˘ط˘ت ىد˘˘م
ةيومنتلا عيراصشملا فلتخم
جودزملا قير˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
ة˘يا˘ج˘ب ءا˘ن˘ي˘م ن˘ي˘ب ط˘˘بار˘˘لا

˘‐قر˘صش را˘ي˘صسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو
ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ثي˘˘ح ،بر˘˘غ
عيمج مامأا ليجصستلا باوبأا
يف هؤوارظن هب يدتقي نأا بجي يذلا ،يلاولا ةقفر اونوكيل لئاوأ’ا51 رايتخا لجأا نم نينطاوملا

.ةيفافصشلل اصسيركت هلاونم سسفن ىلع اوجصسنيو نطولا تاي’و لك

! .. ريزولا ›اعم Òطخ عسضولا
تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب

اهيف قر˘غ ي˘ت˘لا ى˘صضو˘ف˘لا
تاونصسلا يف ةيبرتلا عاطق
،ءارمحلا طوطخلا ةريخأ’ا

ةذ˘تا˘صسأا سسمأا ج˘˘ت˘˘حإا ثي˘˘ح
ن˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘لا» ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
يف ةنويدم ةيدلبب «يديهم
سسيردتلا اوصضفرو ،نازيلغ
ذيمÓت3 ءادت˘عا˘ب اد˘يد˘ن˘ت

ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نوقهزي اوداكو ةصسصسؤوملل
ةحلصسأا لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ،ه˘حور
ىلإا فاصضت ةثداح ،ءاصضيب
يأار˘لا تل˘غ˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت
ة˘˘ي’و ي˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م ما˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ىد˘حإا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت ءاز˘ه˘˘ت˘˘صسإا
.. يعامتج’ا لصصاوتلا عقاومب هرصشنو ويديف عطقم يف كلذ روصصتو مهذاتصسأاب تاطصسوتملا

   .تاءافكلاو تاراطإÓل اعنصصم تصضم دوقع يف تناك ةيرئازج ةصسردمل يزخم عقاو

دوجلب ره‹ ت– ةيلÙا تاعام÷ا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ك دا˘˘عأا

ةددصشم ةباقر سضرف امهنأاصش نم نينثا نيئارجإا
سصوصصخلا هجو ىلعو هترازو تاراطإا ءادأا ىلع
لاملا رييصستب قلعتي اميف ،رئاودلا ءاصسؤورو ة’ولا
لبق ةبصساحملا سسلجم يلوؤوصسم ىقتلإا ثيح ،ماعلا

ةماع˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘صسمو ع˘ي˘با˘صسأا3
تاي’ولل ةئجافم تارايز ةجمرب لجأا نم ،ةيلاملل
،ةيلحملا تاعامجلل ةعباتلا ةيلخادلا حلاصصمللو
تلظ يتلا ةرازولا ةيصشتفم ليعفت ريزولا داعأا امك
ءارجإ’ا اذه ،ةيصضاملا ةنصس02 ةليط ابيرقت ةدمجم
ري˘ي˘صست ي˘ف د˘يد˘ج د˘ه˘ع˘ل ناد˘ه˘م˘ي ه˘ق˘ب˘صس يذ˘لاو
.ةماتلا ةيفافصشلاب مصستي ةيلحملا تاعامجلا

! .. اÒخأا
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ثح˘ب ق˘ير˘ف ل˘صصو˘ت

لاعف ءاود ىلإا ،ةينيصصلا «غنايجيج»
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل م˘˘˘صسا˘˘˘حو
ةبرجتلا يف حجن دقو ،‘‘انوروك‘‘

امب˘صسح ،دÓ˘ب˘لا قر˘صش ر˘صشب˘لا ى˘ل˘ع
نع Óقن «مويلا ايصسور» عقوم هنلعأا
يذلا ،يزكر˘م˘لا ن˘ي˘ّصصلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت
ثحبلا قيرف نم ءاصضعأا نأا حصضوأا

،ناو˘ج ن’ ي˘˘ل ه˘˘صسأار˘˘ي يذ˘˘لا ،اذ˘˘ه
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا سسمأا حا˘˘ب˘˘صص ل˘˘صصو
˘ماد˘خ˘ت˘صسا ة˘ع˘قر ع˘ي˘صسو˘ت˘ل نا˘هوو
.ديدجلا ءاودلا



ةدايقلا مÓعإا بتكم حصضوأا
ة˘ح˘ل˘صسم˘لا تاو˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ،ر˘ت˘ف˘ح˘ل ع˘با˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا

ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل رو˘˘صشن˘˘م
نأا ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا

ر˘˘يزو˘˘لا ع˘˘˘م سشقا˘˘˘ن ر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ح
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسمو ع˘˘قاو ،مودا˘˘قو˘˘ب
،رئازجلاو ايبيل ني˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا

ةداعإ’ م˘عاد˘لا ا˘ندÓ˘ب ف˘قو˘مو
اذه يفو ،ايبيل يف رارقتصس’ا
في˘صضي ‐ ر˘ت˘ف˘ح ن˘م˘ث دد˘صصلا
ر˘ئاز˘ج˘لا رود ‐ ه˘تاذ رد˘صصم˘لا
«ي˘با˘ج˘يإ’ا» ـب ه˘˘ف˘˘صصو يذ˘˘لا
يف ةمزأÓل لح داجيإ’ يعاصسلا

نافرطلا ثحابتو اذه ،سسلبارط
ةحفاكم يف ةكرتصشملا دوهجلا
.ةميرجلاو باهرإ’ا

watan@essalamonline.com
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فلملأ أذه تأدجتسسم رخآأ اثحابتو موداقوب يربسص لبقتسسإأ

ةيبيللا ةمزأ’ا لحل يباجيإ’ا رئازجلا رود ىلع ينثي رتفح

ح.نيدلأ رمق

،ةيبيللأ ةمزأ’أ لايح رئأزجلل يباجيإ’أ رودلأ ىلع ،يبيللأ صشيجلل ماعلأ دئاقلأ ،رتفح ةفيلخ ىنثأأ
ثحابت نيأأ ،ةماعلأ ةدايقلأ رقمب ،ةيجراخلأ نوؤوسشلأ ريزو ،موداقوب يربسص صسمأأ هلابقتسسأ لÓخ كلذو

.ةدعسصأ’أ عيمج ىلع يبيللأ فلملأ تأدجتسسم رخآأ نافرطلأ

ةنجللأ مامأأ هلوثم لÓخ
صسلجملل ةينوناقلأ
ينطولأ يبعسشلأ

قبسسأ’ا ريزولا
يلعاو رداقلا دبع
نع لزانتلا سضفري
ةيناملربلا ةناسصحلا
رداقلأ دبع صسمأأ صضفر
،قبسسأ’أ ريزولأ ،يلعأو
ةناسصحلأ نع لزانتلأ
هلوثم دعب ،ةيناملربلأ
ةينوناقلأ ةنجللأ مامأأ

يف تايرحلأو ةيرأدإ’أو
يبعسشلأ صسلجملأ
ةلهم ءاهتنأ دعب ،ينطولأ

،هل تحنُم يتلأ مايأأ01
وأأ ،هتناسصح نع لزانتلل
تأءأرجإأ يف عورسشلأ

.اهنم هديرجت
،لدعلأ ةرأزو تناكو أذه
ةناسصحلأ عفر تبلط دق
،يلعأو يناملربلأ نع

ةمكحملأ مامأأ لوثملل
داسسف ةيسضق يف ايلعلأ

ةرتفلأ لÓخ اهيف طروت
ةبيقح اهيف لغسش يتلأ

.ةيمومعلأ لاغسشأ’أ ةرأزو
دبع نأأ ،ركذلاب ريدج

نع حسشرت ،يلعأو رداقلأ
ةهبج بزح ةمئاق
ةي’وب ينطولأ ريرحتلأ

تايعيرسشت يف مناغتسسم
بسصنم لغسش امك ،7102
،ةيمومعلأ لاغسشأ’أ ريزو
درأوملأ ريزو أذكو
دبع ةموكح يف ةيئاملأ
.لÓسس كلاملأ

ـه.دأوج

وج-صضرأأ خيرأوسصلاب تايامر ذيفنت ىلع تسسأرنمتب فرسشأأ

دودحلا ىلع نيطبارملا سشيجلا دارفأا ثحي ةحيرقنسش ءاوللا
ةظقيلاب يلحتلاو دوهجلا نم ديزم لذب ىلع

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ددج
همازتلإاب هءا˘فو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ام ذيفنت˘ب سصا˘خ˘لا ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةعورصشملا بلاطملا نم ىقبت
22 ي˘ف بع˘صشلا ا˘ه˘ع˘فر ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ف˘˘صصب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف
يرذج رييغت ثادحإ’ ةيجيردت
بي˘لا˘صسأاو م˘˘كح˘˘لا ط˘˘م˘˘ن ي˘˘ف
ةقÓطنا دÓبلا يطعي رييصستلا
د˘ي˘ع˘˘يو ،ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف
ةايح˘لا ي˘ف قÓ˘خأÓ˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا
هتدروأا امل اقفو دكأاو ،ةماعلا

اهل نايب يف ،ةيروهمجلا ةصسائر
عم˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا بق˘ع ،سسمأا
عمتجم ةكرح نم دفوب سسيئرلا
قازر˘لا د˘ب˘ع ،ه˘صسأار˘ت˘ي ،م˘ل˘˘صسلا

ى˘˘ع˘˘صسم˘˘لا اذ˘˘ه ّنأا˘˘ب ،ير˘˘˘ق˘˘˘م
قفاوت عصسوأا قيقحت يعدتصسي
ل˘يد˘ع˘ت عور˘صشم لو˘ح ي˘ن˘طو
ةمئاق ةيجه˘ن˘م ق˘فو رو˘ت˘صسد˘لا

لجأا نم رواصشتلاو راوحلا ىلع
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل تا˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا د˘˘˘˘صشح
.ةديدجلا ةيروهمجلا

ةكرح تحصضوأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،م˘ل˘صسلا ع˘م˘ت˘ج˘م
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘صسلا» زو˘˘ح˘˘ت سسمأا
عمج يذلا ءاقللا نأا ،هنم ةخصسن
دبع ا˘ه˘صسي˘ئر م˘صض ا˘ه˘ن˘م اد˘فو
دبع نيذاتصسأ’او ،يرقم قازرلا
يلاعلا دبعو ،يروصشاع قازرلا

سسي˘ئر ع˘˘م ،ف˘˘ير˘˘صش ي˘˘نا˘˘صسح
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا تاروا˘˘صشم˘˘لا
تا˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشلا ع˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

لوح ثيدحلا لوانت ،بازحأ’او
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ف˘ل˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
باهذلا ةرورصضو تاحÓصصإ’ا
ةيلحمو ةيعيرصشت تاباختنا ىلإا

ل˘يد˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘˘ه˘˘يز˘˘نو ةر˘˘ح
،تاباختن’ا نوناقو يروتصسدلا
اذ˘˘كو ،يدا˘˘صصت˘˘ق’ا ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
يف دلبلاب ةقد˘ح˘م˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا

،ير˘ق˘م ح˘صضوأاو ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه

ددصصلا اذه يف ،نوبت سسيئرلل
حا˘ج˘ن˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا نأا
،ةقثلا عاجرتصساو تاحÓصصإ’ا

لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف حا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ه
ق˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا
ل˘ع˘ج˘يو رو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو را˘˘هدز’ا
نأاو ،ارثؤومو ايوق ادلب رئازجلا
مكح رفوتي نيح نكمم كلذ
ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس رار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو د˘˘صشار
كلذ ىلإا قيرطلاو ي˘عا˘م˘ت˘جاو
ة˘ي˘عر˘صشو ق˘فاو˘˘ت˘˘لاو راو˘˘ح˘˘لا

تاصسصسؤوملا ةوقو ةيقادصصمو
عمتجم ةكرح دفو دكأا امك

رارمتصس’ا ةرورصض ىلع ،ملصسلا
ةداوه Óب داصسفلا ةحفاكم يف
يتلا ةلئاطلا لاومأ’ا عاجرتصساو
ا˘ه˘ب˘ه˘ن م˘تو كو˘ن˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ن˘˘م
ةئيب قلخ ةرورصضو ،اهريذبتو
موقت داصسفلا نع ةديعب لامعأا

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشلاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سصر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةاوا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو
ةصسصسؤوملا ءانب يف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لاو
مدقت يتلا ةحجانلا ةيداصصتق’ا
Óب لغصشلا رفوتو ةفاصضم اميق
،«سسمح» سسيئر دكأاو.ءاصصقإا

ى˘ل˘ع ،رد˘˘صصم˘˘لا تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا ةرور˘˘˘˘صض
قÓ˘˘طإاو ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
.كارحلا ءانجصس حارصس

ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘تو اذ˘˘ه
ةيجراخلا اياصضقلا نع ثيدحلا

يذلا يبي˘ل˘لا ف˘ل˘م˘لا ا˘م˘ي˘صس ’
رظنلا تاهجو ه˘لو˘ح تق˘با˘ط˘ت
ىلع اددصش نيذللا ،نيفرطلا نيب

ي˘ف ل˘˘ح˘˘لا نو˘˘كي نأا ةرور˘˘صض
ني˘بو ا˘ي˘صسا˘ي˘صس ا˘ي˘م˘ل˘صس ا˘ي˘ب˘ي˘ل
يأا نع اديعب مهصسفنأا نييبيللا
دفو نمث امك ،يجراخ لخدت
رد˘صصم˘لا ف˘ي˘˘صضي ‐ «سسم˘˘ح»
اهرود ىلإا رئازجلا ةدوع ‐ هتاذ
اهتيروحمو لاع˘ف˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
سسا˘˘صسح˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
.دقعملاو

ر.نوراه

ةفاصضتصسا ر˘ئاز˘ج˘لا تصضر˘ع
ةمقلل23 ـلا ة˘يدا˘ع˘˘لا ةرود˘˘لا
راظتنا يف ،ماعلا اذه ةيبرعلا
لÓخ حرتقملا اذه يف لصصفلا
بيرقلا ي˘ف ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ةرا˘يز˘لا
نيمأ’ا طيغلاوبأا دمحأ’ لجاعلا
ىلإا ،ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا
.اندÓب

،ةيبرعلا ةع˘ما˘ج˘لا تح˘صضوأا
ىلع سسمأا هترصشن اهل نايب يف
دمحا نأا ،ينورتكلإ’ا اهعقوم
ةيمصسر ةوعد ىقلت ،طيغلا وبأا
لوح رواصشتلل ر˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘يز˘ل
د˘ق˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
ةمقلل23 ـلا ة˘يدا˘ع˘˘لا ةرود˘˘لا

،ي˘كز ما˘صسح زر˘بأاو ،ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
ةعماجلاب دعاصسملا ماعلا نيمأ’ا
هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ ةيبرعلا
راطإ’ا اذه يف لبقتصسا هّنأا ‐
يذلا ،ةرهاقلاب ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘صس
ير˘˘ب˘˘صص ن˘˘م ة˘˘لا˘˘صسر ل˘˘م˘˘˘ح
نوؤو˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب
ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ى˘لإا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
اهيف ثدحت ،ةيبرعلا ةعماجلل

ي˘ف ةرا˘يز˘لا هذ˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ن˘˘ع
ةلبقملا ةيبرعلا ةمقلل دادعإ’ا
ىر˘ب˘كلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
.ًايلاح يبرعلا ملاعلا هجاوت يتلا

ح.نيدلأ رمق

،ءارزولا سسلجم مويلا عمتجي
ةصسائرب ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘صسل˘ج ي˘ف
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
لمع ططخم ةصشقا˘ن˘م˘ل ،نو˘ب˘ت
،ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لاو ة˘مو˘كح˘لا

هتدروأا امل اقفو هصضرعل ابصسحت
اهل نايب يف ،ةيروهمجلا ةصسائر
يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع ،سسمأا
.ةمأ’ا سسلجمو ينطولا

ـه.دأوج

يرقم هسسأأÎي «صسمح» نم دفوب هعمج ءاقل لÓخ

ذيفنتب همازتلإا ددجي نوبت سسيئرلا
كارحلل ةعورسشŸا بلاطŸا نم ىقبت ام

ماهلأ دعوملأ أذه ريسضحتل اندÓب يف ابيرق طيغلأ وبأأ

ةيبرعلا ةمقلل23 ةرودلا ةفاسضتسسا سضرعت رئازجلا

ةيميلقإ’أو ةيلودلأ نوؤوسشلأ ‘ رئأز÷أ هعبتت يذلأ «نزأوتŸأ طÿأ» ـل ايسسور معد دكأأ

وكسسوم ةرايزل نوبت سسيئرلا وعدي Úتوب

ناملربلأ يتفرغ ىلع هسضرعل ابسسحت

مويلا ءارزولا سسلجمل يئانثتسسإا عامتجإا
ةموكحلا لمع ططخم ىلع ةقداسصملل

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا ءاو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ّثح
نا˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘صش
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
سشي˘˘ج˘˘لا دار˘˘فأا ،ة˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلع دودحلا ىلع نيطبارملا
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘ب
نم ة˘ي˘لا˘ع ة˘جرد˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو
ة˘يأا لا˘صشفإا ل˘جأا ن˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لا

وأا نييباهرإ’ا للصستل ةلواحم
نييعر˘صشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا

ةريخذلاو ةح˘ل˘صسأ’ا ي˘بر˘ه˘مو
تافآ’ا فلتخمو تاردخملاو
دا˘صصت˘ق’او ن˘مأ’ا˘ب ةر˘صضم˘لا
.نيينطولا

سسي˘˘ئر سسمأا د˘˘ق˘˘ف˘˘تو اذ˘˘˘ه
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
ةبصسانم˘ب ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘صشلا
ةيحانلا ىلإا هترايز مايأا ثلاث
ة˘˘˘˘صسدا˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘˘لا
تاد˘حو سضع˘ب ،تصسار˘ن˘م˘˘ت˘˘ب
ا˘˘م˘˘ك ،ير˘˘كصسع˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
تا˘يا˘مر ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشأا
ىل˘ع و˘ج‐سضرأا خ˘يراو˘صصلا˘ب
تلل˘ك ،ة˘يدا˘ع˘م ة˘يو˘ج فاد˘هأا
ة˘با˘صصإا ي˘ف ما˘ت˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ىلع تنهربو ةيوجلا فادهأ’ا

يوجلا عافدلا ةموظنم ةيلاعف
امك ،يوجلا انلاجم ةيامح يف
ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ‐ تم˘˘صستا
،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو سسمأا
«مÓصسلا» تملصست اهل نايب يف
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ب ‐ ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘صسن
ىدم ىلع لدي حجانو قومرم
ينقتلا نيبناج˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا

روطتملا داتعلل يجولونكتلاو
لد˘يو ةزو˘ح˘لا ي˘ف دو˘جو˘م˘˘لا
مقطأ’ا ةفاك ةدارإا ىلع اصضيأا

مهيلإا ةلكوملا ماهملا ءادأا ىلع
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صسلا و˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.يصضرملاو

د˘ي˘ع˘صسلا ءاو˘˘ل˘˘لا ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةرايزب كلذ بقع ،ةحيرقنصش
عاطقلا تادحو سضعب دقفتو
،راتخم يجاب جربب يتايلمعلا

لو˘ح Ó˘ما˘صش ا˘صضر˘˘ع ع˘˘با˘˘تو
دئاق همدق سصاصصتخ’ا ميلقإا
ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي˘ل ،عا˘ط˘ق˘˘لا
ثيح ،ةيدود˘ح ة˘ط˘ق˘ن د˘ق˘ف˘ت˘ب
ريبادتلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ف˘قو
،دود˘ح˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا

ديزملا لذب ىلع اهدارفأا ثحو
ةجردب يلحت˘لاو دو˘ه˘ج˘لا ن˘م

ل˘جأا ن˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘ع
ل˘ل˘صست˘ل ة˘لوا˘ح˘م ة˘˘يأا لا˘˘صشفإا
ريغ نيرجاهملا وأا نييباهرإ’ا
ةحلصسأ’ا يبرهمو نييعرصشلا

تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘خذ˘˘˘لاو
ةر˘صضم˘لا تا˘فآ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
.نيينطولا داصصتق’او نمأ’اب

لوأا ءا˘˘صسم ،ءاو˘˘ل˘˘لا ع˘˘با˘˘˘تو
يتايلمعلا عاطقلا رقمب سسمأا
لوح Óماصش اصضرع ،مازق نإا
دئاق همدق سصاصصتخ’ا ميلقإا
فيصضي ‐ اهدعب موقيل عاطقلا
زكرم دقفتب ‐ هتاذ ردصصملا

ىلع ف˘قوو ،مد˘ق˘ت˘م يدود˘ح
ريبادتلاو تاءارجإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ل˘جأا ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا

ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ دود˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع ةوÓع ،دودحلا ةبقارمل
ة˘ي˘بار˘ت˘لا ز˘جاو˘ح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
يتلا ةيصسدنهلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لاو
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب م˘ها˘صست
هذ˘ه˘ب ا˘ندود˘ح ن˘مأاو ة˘˘مÓ˘˘صس
.ةصساصسحلا ةقطنملا

ر.نوراه

،ي˘˘صسور˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘˘لا ه˘˘˘جو
ةيمصسر ةوعد ،نيتوب ريميدÓف
د˘ب˘ع،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل
،وكصسوم ةرايزل ،نوبت ديجملا

هفصصو امل ايصسور معد ادكؤوم
يذ˘لا «نزاو˘ت˘˘م˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا» ـب
نوؤو˘صشلا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ع˘ب˘ت˘ت
.ةيميلقإ’او ةيلودلا

«كينتوبصس» ةلاكو تفصشك
تم˘˘ت ةو˘˘عد˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘صسور˘˘لا

فيرصشلا دم˘ح˘م م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ
ديدجلا رئازجلا ريفصس ،تروك
هدامتعا قاروأا ،وكصسوم ىدل
راصشأا ثيح ،يصسورلا سسيئرلل
هتاذ ردصصملا فيصضي ‐ نيتوب
امهط˘بر˘ت ن˘ي˘ت˘لود˘لا نأا ى˘لإا ‐

ةرمتصسم ة˘يو˘ق ة˘يدو تا˘قÓ˘ع
اذه يف لاقو ،ةليوط تاونصسل
يف ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف» ددصصلا
ةريصصق ةثداحم تيرجأا ،نيلرب
نأا لمآاو ،يرئازجلا سسيئرلا عم
.«ايصسور يف هارأا

،يصسورلا سسيئرلا دكأا امك
ـل ا˘ي˘صسور م˘عد ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
هعبتت يذلا «نزاوتملا طخلا»
ةيلودلا نوؤو˘صشلا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

ىرن نحن» لاقو ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’او
نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ةد˘ي˘ج ا˘قا˘فآا

يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لاو
لجأا نم ينقتلا ‐يركصسعلاو
يف نمأ’او رارق˘ت˘صس’ا ز˘يز˘ع˘ت
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘مو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘صش

.«لحاصسلاو ءارحصصلا
د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو

نأا ،ن˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘يدÓ˘˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا
21 ـلا ي˘ف ا˘ندÓ˘ب ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش
تنا˘˘ك ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد
ت’وح˘ت˘لا و˘ح˘ن ةدا˘ج ةو˘ط˘خ
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،ة˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’او
ىعصست ،ةيرئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن ثاد˘˘حإا ى˘˘˘لإا
ةلحرملا تابلطتم عم بصسانتت
بع˘˘˘صشلا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم مد˘˘˘خ˘˘˘تو
لÓحإا يف م˘ه˘صستو ير˘ئاز˘ج˘لا
.«ةقطنملا يف مÓصسلا

ر.نوراه



،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع قر˘ط˘ت
اعام˘ت˘جا سسمأا ه˘صسؤور˘ت لÓ˘خ
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ،ة˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
ةجلاعمب ةقلعتم˘لا ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا
نم تا˘قر˘ط˘لا ن˘مأا ة˘ي˘لا˘كصشإا

تاءار˘˘˘جإ’ا د˘˘˘يد˘˘˘صشت لÓ˘˘˘˘خ
كو˘˘˘ل˘˘˘صسلا د˘˘˘صض ة˘˘˘مرا˘˘˘صصلا
ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف ي˘˘˘مار˘˘˘جإ’ا

ل˘ئا˘صسو˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘˘خو
يصسردملاو يعام˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

امل اقفو اعدو ،علصسلا لقنو
،ىلوأ’ا ةرازولل نايب يف ءاج
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ءارزو˘˘˘لا
ذا˘˘خ˘˘˘تا ي˘˘˘ف ارو˘˘˘ف عور˘˘˘صشلا
نم دحلاب ةليفكلا تاءارجإ’ا
ثراوكلاو ةميخولا بقاوعلا
ثي˘ح ن˘م ا˘ه˘˘ن˘˘ع ةر˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةايحلا اذكو ةيرصشبلا حاورأ’ا
ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘تو ،تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لاو
،تاءار˘جإا ةد˘ع رار˘قإا دد˘˘صصلا

تايلمع ةرصشا˘ب˘م رار˘غ ى˘ل˘ع
بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع سشي˘ت˘ف˘˘ت
ل˘ق˘ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘ط˘ح˘˘م˘˘لاو ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا

ىر˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا تاءا˘˘˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘˘˘لاو
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
سصحفت لجأا نم ،نيرفاصسملا

ةكرتصشملا لقنلا لئاصسو ةلاح
ل˘ب˘ق ن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا مار˘˘ت˘˘حاو
مايقلا ،نيقئاصسلاو ن˘ي˘كلا˘م˘لا

بح˘صسلا˘ب ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ءار˘˘جإا˘˘ك
لÓغ˘ت˘صس’ا ق˘ئا˘ثو˘ل يرو˘ف˘لا
نيببصستملا نيلقانلاب ةصصاخلا
ز˘يز˘ع˘ت ،رور˘م˘لا ثداو˘ح ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا
تايريدمل ةعبا˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ح˘لا˘صصمو تا˘ي’و˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا
تايلمعب مايقلا لجأا نم نمأ’ا

لمجم ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘ج˘ف ة˘ب˘قار˘م
نع Óصضف ،تاقرطلا ةكبصش
ةصصاخلا ةربخلا لئاصسو زيزعت
ةينقتلا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘ب
ماغرإا بناج ىلإا ،تابكرملل
طو˘ط˘خ˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا
أادبم قي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ة˘ل˘يو˘ط˘لا
تقو˘لا مار˘ت˘حاو ي˘نا˘ث ق˘ئا˘صس
،ةحارلاو ةقايصسلل يرورصضلا

ل˘كل ة˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب ع˘˘صضو اذ˘˘كو
ي˘ق˘ئا˘صس ة˘فا˘ك ل˘م˘صشت ة˘ي’و
نم علصسلاو سصاخصشأ’ا لقن

ةصصا˘خ ة˘ع˘با˘ت˘م نا˘م˘صض ل˘جأا
ثداوح يف مهنم نيببصستملل
.رورملا

نيببسستملأ ميرجت وحن
رورملأ ثدأوح يف
قورا˘˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘˘صشكو اذ˘˘˘˘˘˘ه

لا˘˘غ˘˘صشأ’ا ر˘˘يزو ،ي˘˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘˘صش
ي˘˘ف ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت

ةطحملل ةيدقفت ةرايز لÓخ
،سسمأا لوأا ة˘بور˘خ˘لا˘ب ة˘ير˘ب˘لا

ميرج˘ت ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا مز˘ع
ثداو˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘ب˘˘صست˘˘م˘˘لا
يف ببصستملا» لاقو ،رورملا

هتفصصب بقاعيصس ريصس ثداح
تو˘˘ب˘˘ث لا˘˘ح ي˘˘˘ف ا˘˘˘مر˘˘˘ج˘˘˘م
ن˘ع ةر˘صشا˘ب˘م˘لا ه˘ت˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ا˘م˘ي˘صس’ ثدا˘ح˘لا
نوناقل ةدمعتملاو ةحصضاولا
ا˘ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لاو رور˘˘م˘˘لا

.«اياحصض
ةزه˘جأا˘ب تÓ˘فا˘ح˘لا د˘يوز˘ت

ةعرصسلا ليجصست
ن˘˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

د˘يوز˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا
ل˘ق˘ن تÓ˘فا˘حو تا˘˘ن˘˘حا˘˘صشلا
ليجصست ةزهجأا˘ب ن˘ير˘فا˘صسم˘لا

تق˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘عر˘˘˘صسلا تقو
يذ˘لا (فار˘غ˘˘ي˘˘كا˘˘ت و˘˘نور˘˘ك)
ة˘˘فا˘˘صسم˘˘لا ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘˘صسي
ر˘˘˘ي˘˘˘صسلا ةد˘˘˘مو ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘صسلاو
ا˘ه˘ب مو˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا فو˘˘قو˘˘لاو
ةلودلا نأاب ادكؤوم ،تابكرملا
هذ˘˘ه تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صس
.تازيهجتلا

نم ةئاملاب03
 ةميدق تÓفاحلأ
ي˘ل˘ع ف˘صشك ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

بت˘˘كم˘˘لا سسي˘˘ئر ،نا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘صش
،ةيرورملا ةمÓصسلل ي˘ن˘طو˘لا
سصاوخلا نم ةئاملاب57 نأا
لقنلا عاطق ىلع نوذوحتصسي
ةئاملاب03 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ير˘˘ب˘˘لا
ىلإا ةموكح˘لا ا˘ي˘عاد ،ة˘م˘يد˘ق
طورصشلا رتفد يف رظنلا ةداعإا
.مهب سصاخلا

،ىر˘˘˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘م
سسي˘ئر لا˘غ˘صشنا سصو˘صصخ˘بو
طبصضب قلعتملا ،ةيروهمجلا

ةينوناقلا ةيعصضو˘لا ة˘يو˘صستو
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإ’ا ف˘˘˘ح˘˘˘صصل˘˘˘ل
بر˘عأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ن˘طو˘˘م˘˘لا
ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا
برقأا يف رارقلا اذه ديصسجت
،ددصصلا اذه يف اعدو ،لاجآ’ا

عورصشلا ىلإا ،لاصصت’ا ريزو
فار˘˘طأ’ا ع˘˘م روا˘˘صشت˘˘لا ي˘˘ف
تاءارجإ’ا ذاختا يف ةلهؤوملا
يتلا ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘م ف˘˘ن˘˘صصلا اذ˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست
ةلمعت˘صسم˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كل’ا م˘˘˘ئا˘˘˘عد˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘˘حا˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف جا˘˘˘مد˘˘˘ن’ا˘˘˘ب
وه امك ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

يف اذهو نوناقلا يف سسركم
ماكحأ’ مراصصلا مارتح’ا لظ
تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه
.ةنهملا

لامعأا لودج نمصضتو اذه
دقع˘ن˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا عا˘م˘ت˘جإا
ةصصصصخم ةدحاو ةطقن ،سسمأا

لمع ططخم ىلع ةقداصصملل
ج˘ما˘نر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘مو˘˘كح˘˘لا

ركذ ثيح ،ةيروهمجلا سسيئر
ط˘ط˘خ˘م نأا˘ب ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا

يف لكصشي ’ هتموكح لمع
Ó˘صصف˘م ا˘ط˘ط˘خ˘˘م ه˘˘تاذ د˘˘ح
ةقحÓلا لامعأ’ا عيمج لوانتي
ةيمك فادهأا عم تا˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل
.زا˘˘ج˘˘نإÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘مز لود˘˘˘جو
رابتعا نيعتي هنأا ىلإا راصشأاو
زاكترا ةطقن ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه
ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ل
لفكتلا ىلإا ةيمارلا اهتبراقم
يف دÓبلا ة˘ي˘م˘ن˘ت تا˘ي˘جا˘ح˘ب
.بناوجلا فلتخم

ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا تم˘˘تو
ذيفنتل هجوملا لمعلا ططخم
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب
ءا˘˘صضعأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
.ةموكحلا
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ينطولأ بأرتلأ لماك ربع صشيتفت تايلمع ةرسشابمب ،نيينعملأ ءأرزولأ ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ رمأأ
ةلاح صصحفت لجأأ نم ،نيرفاسسملأ لقنل ةسصسصخملأ ىرخأ’أ تأءاسضفلأو تاطحملأو نيرفاسسملأ لقن تاطحمل

.نيقئاسسلأو نيكلاملأ لبق نم ميظنتلأ مأرتحأو ةكرتسشملأ لقنلأ لئاسسو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
،«وي˘ت˘نا˘صس’ا» ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل
ذاختاب ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ةليفكلا ةينوناقلا ريبادتلا ةفاك
لامعو ةذ˘تا˘صسأ’ را˘ب˘ت˘ع’ا در˘ل
تاءاد˘˘ت˘˘ع’ا ما˘˘مأا ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
قدت يتلاو م˘هد˘صض ةرر˘كت˘م˘لا
ىلع ةدد˘صشم ،ر˘ط˘خ˘لا سسو˘قا˘ن

ل˘خاد ن˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘صض
.يصسردملا مرحلا

يف ،«ويتناصسأ’ا» تركنتصساو
«مÓصسلا» زوحت سسمأا اهل نايب

ءادتع’ا ةدصشب ،هنم ةخصسن ىلع
يذ˘˘لا ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لاو يد˘˘صسج˘˘˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت ةذا˘ت˘˘صسأا ه˘˘ل تصضر˘˘ع˘˘ت
نصسحأا مهاجوب ةصسردمب يئادتبا
د˘حأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ي’و˘˘ب
،ىفصشتصسملا اهلا˘خدإاو ءا˘ي˘لوأ’ا

و˘ه ءاد˘ت˘ع’ا اذ˘ه نأا ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةذ˘تا˘˘صسأا ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘عا

اذ˘هو ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق لا˘م˘˘عو
يف ’إا جردني ’ نيصشملا لعفلا

قÓخأا يف داحلا طوبهلا ةناخ
.هفرتقا نم

ةذ˘˘تا˘˘صسأا سسمأا ج˘˘ت˘˘حاو اذ˘˘˘ه
«يديهم نب يبرعلا» ةطصسوتم
،نازي˘ل˘غ ي˘ف ة˘نو˘يد˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب
اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت سسيرد˘˘ت˘˘لا او˘˘صضفرو
سسراحلا ىلع ذيمÓت3 ءادتعاب
اودا˘كو ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ،ه˘حور نو˘˘ق˘˘هز˘˘ي
فاصضت ةثداح ،ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا
يأار˘لا تل˘غ˘صش ي˘ت˘لا كل˘˘ت ى˘˘لإا
ةديلبلا ةي’و يف ارخؤوم ماعلا

ذيمÓت ءازهتصسا يف ةلثمتملاو
مهذاتصسأاب تاطصسوتملا ىدحإاب
ويديف عطقم يف كلذ ريوصصتو
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘ب هر˘˘˘صشنو
ةفاك ميظنتلا اعدو.يعامتج’ا
اذ˘ه ع˘م ن˘ما˘صضت˘ل˘ل ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا
،ةيملصسلا قرطلا لكب ذاتصسأ’ا
ةرادإا هب موقتصس ام راظتنا يف
نم ةملاق ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘عدر تاءار˘˘˘جإا
ةفاصضإ’اب ،بصسان˘م˘لا ف˘قو˘م˘لا
عورفلل ةماع تايعمج دقع ىلإا
ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
.ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا

ع.لÓب

جار˘فإ’ا ة˘مو˘˘كح˘˘لا ترر˘˘ق
تارا˘ي˘صسلا را˘˘ي˘˘غ ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع
«DKC» و«DKS»،
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيادب نطولا ئ˘ناو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
نيلماعتملا تبلطو ،مويلا نم
ة˘ي˘نو˘نا˘ق سصو˘صصن را˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب

بيكرت عاطق ميظ˘ن˘ت˘ل ةد˘يد˘ج
.رئازجلاب تارايصسلا

تيآا تاحرف ميهاربإا حصضوأا
مت هنأا ،ةعانصصلا ريزو ،يلع
ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسا ز˘كر˘م بي˘صصن˘˘ت
رايغلا عطق ةيصضق يف رظنلل
ع˘فر ر˘قأا ،ئ˘ناو˘م˘لا˘ب ة˘ق˘لا˘ع˘˘لا
نأا ازربم ،مويلا اهنع ديمجتلا
يتلا علصسلا لك لمصشت ةيلمعلا
نأا ىلع ،كونبلاب اهنيطوت مت
،اموي02 ي˘لاو˘ح قر˘غ˘ت˘˘صست
ه˘ت˘فا˘صضت˘صسا لÓ˘خ ا˘ح˘صضو˘˘م
جمانرب يف ،سسمأا لوأا ةرهصس
يذ˘لا «يدا˘صصت˘ق’ا راو˘˘ح˘˘لا»
نأا ،يمومعلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ه˘ث˘ب
ىلع ءانب ءاج ةموكحلا رارق
ةدو˘˘˘جو˘˘˘م ع˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا كل˘˘˘˘ت نأا

تببصستو ،ةعوفدم اهريتاوفو
هنكل ،ئناوملا ي˘ف ظا˘ظ˘ت˘كا˘ب
ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ،ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب دد˘˘صش
داريت˘صس’ ة˘ع˘فد ر˘خآا نو˘كت˘صس
نيلماعت˘م˘لا نأاو را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘ق
سصو˘صصن را˘ظ˘ت˘نا˘ب نو˘مز˘˘ل˘˘م
هذه ر˘ي˘طأا˘ت˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘نو˘نا˘ق
عا˘˘ط˘˘ت˘˘صسا ن˘˘مو ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
’إاو لعفي˘ل˘ف ا˘ه˘ي˘ف طار˘خ˘ن’ا
.بحصسنيلف

نأا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ا˘ه˘تاذ د˘ح ي˘˘ف ة˘˘صصصصو˘˘خ˘˘لا
اهقيبطت نكل ،Óكصشم تصسيل
ةقباصسلا تاموكحلا فرط نم
ـب ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصو ل˘˘˘˘˘كصشب نا˘˘˘˘˘ك
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،«ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلا»
ي˘ت˘لا ة˘صصصصو˘˘خ˘˘لا» دد˘˘صصلا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘صضت
ةيقوصسلا اهتمي˘ق˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

بلغأا ءاقب نمصضتو ةيقيقحلا
وأا م˘ه˘ب˘صصا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
سسي˘ل ،ي˘لا˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت
افيصضم ،«هتاذ دح يف اًلكصشم
قيبطت ةقيرط يف ناك للخلا»
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ،ة˘˘˘صصصصو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ق˘˘با˘˘صسلا تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب تعا˘˘˘ب
يزمرلا را˘ن˘يد˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

عم هثودحب حمصسن نل ام وهو
تاعانصصلل ةين˘طو˘لا ة˘كر˘صشلا
MEINE. » ةيلزنمورهكلا

يف هنأا ،ثدحتملا حصضوأاو
ل˘˘ك نا˘˘ك ،ق˘˘با˘˘صسلا د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا

جراخ هصسفنل عرصشي لوؤوصسم
م˘ت ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘˘م ،رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت
هريوطتو رام˘ث˘ت˘صس’ا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ح˘˘ن˘˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب «يد˘˘˘نوأا»

ينطولا سسلجملل اهتايحÓصص
يف مكحتي يذلا ،رامثتصسÓل
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘˘لا ه˘˘تارار˘˘ق
نأا ازربم ،لوأ’ا ريزولا ةصسائرب
ي˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ه تارار˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةيلصضافتلا تÓماعملا تصسرك
،نييداصصتق’ا نيلماعتملا نيب
ة˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ح˘˘ن˘˘مو
ة˘ن˘يز˘خ˘لا تد˘ب˘ك ة˘ي˘كر˘م˘˘جو
.ةحداف رئاصسخ ةيمومعلا

تاحرف ميهاربإا ثدحت امك
يف رظنلا ةداعإا نع ،يلع تيآا
15/94 را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ةد˘˘عا˘˘ق
يبنجأ’ا رامثتصسÓل ةر˘طؤو˘م˘لا
ت’اجم ديدحتو رئازجلا يف
ميظنت نع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

لبق ةعانصصلل ةينطو تاصسلج
كراصشي ،لبقملا سسرام ةياهن
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
فد˘ه˘ب يدا˘صصت˘ق’ا عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ةيعانصص ةيجيتارتصسإا ر˘ي˘ط˘صست

ةقÓطنا ةباثمب نوكت ةديدج
.ةعانصصلا عاطقل ةيقيقح

ز.لامج

ةديدج ةينوناق صصوسصن رأدسصإأ نيح ىلإأ رركتت نل ةيلمعلأ
دÓبلأ يف تأرايسسلأ ةعانسص ريطأاتل

«DKS»و «DKC» عطق ريرحت
مويلا نم ةيادب ئناوملا يف ةزوجحملا

ةفآ’أ هذه نم اهتيامحب حمسسي

ةحفاكم ماظن ءاسشنإا
لخاد داسسفلا
تاسسسسؤوملا
صسييقتلل ينطولأ دهعملأ عسضو
ةنسسلل هتايولوأأ نيب نم
ةرأدإ’ ماظن ءاسشنإأ ةيراجلأ

لخأد داسسفلأ ةحفاكم
امم ،ةيرئأزجلأ تاسسسسؤوملأ
هذه نم اهتيامحب حمسسيسس
لÓخ نم كلذو ةرهاظلأ
فرتعم ةديج تاسسرامم دامتعأ

.لاجملأ أذه يف ايلود اهب
ريدملأ ،صسلاح لامج حسضوأأ
يرئأزجلأ دهعملل ماعلأ
تاحيرسصت يف ،صسييقتلل

هنأأ ،صسمأأ اهب ىلدأأ ةيفحسص
يف ةلوذبملأ دوهجلأ دعبو
نيماعلأ لÓخ صسيسسحتلأ لاجم
0202 يف متيسس ،نييسضاملأ
لمعلأ ةلحرم ىلإأ لاقتن’أ
معد لÓخ نم صسوململأ
ءاسشنإ’ تاسسسسؤوملأو تاكرسشلأ
داسسفلأ ةحفاكم ةرأدإ’ ماظن
،(OSI 10073 ) رايعمل اًقفو
مظن دهعملأ نأأ ىلإأ أريسشم
8102 يف ةينطو لمع ةسشرو

صصاخلأ رايعملأ أذه لوح
تأرود5 أذكو داسسفلأ ةحفاكمب
06 حلاسصل9102 يف ةينيوكت
لجأ نم ةيرئأزج ةكرسش
.ديدجلأ ماظنلأ أذه فاسشتكأ

 ك.اسضر

يخأرت نودو اينآأ يلحملأ ىوتسسملأ ىلع ةحورطملأ ت’اكسشإ’أ ةجلاعمب هحلاسصم رمأأ

ةيسصوسصخلا سسوردلا ىلع برحلا نلعي ةيبرتلا ريزو
تاناحتم’ا يفسشغلاو

يسسردŸأ مر◊أ لخأد نمأ’أ Òفوت ةرورسض ىلع تددسش
ذاختاب ةيبÎلا ةرازو بلاطت «ويتناسسأ’ا»
ةذتاسسأÓل رابتع’ا درل ةينوناقلا Òبادتلا

ريزو ،طوعجاو دمحم رمأا
هحلاصصم ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘ح˘˘˘لا نÓ˘˘˘عإا˘˘˘˘ب

سسورد˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘ظ
ي˘ف سشغ˘لاو ة˘ي˘صصو˘˘صصخ˘˘لا
ف˘ي˘ث˘كت ع˘م ،تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا

بر˘صست˘ل˘ل يد˘صصت˘لا دو˘ه˘˘ج
زا˘ه˘ج ع˘صضوو ،ي˘صسرد˘˘م˘˘لا
يوبرتلاو يصسفنلا ل˘ف˘كت˘ل˘ل
،ريزولا ددصش امك.ذيمÓتلاب

،سسمأا لوأا ه˘˘˘صسؤور˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
،ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد ر˘˘ق˘˘م˘˘˘ب
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
هعمج ،ةيئرم˘لا ةر˘صضا˘ح˘م˘لا
،نطولا ربع ةيبرتلا ءاردمب
ةرادإ’ا تارا˘˘طإا رو˘˘˘صضح˘˘˘ب
ي˘خو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ج˘˘˘لاو ة˘˘˘مار˘˘˘صصلا

ت’ا˘˘˘كصشإ’ا ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ىلع ةحورط˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لاو

نودو اينآا يلحملا ىوتصسملا
عورصش نع ا˘ف˘صشا˘ك ،ي˘خار˘ت
جمانرب ذيفنت يف هحلاصصم
ق˘ي˘قد˘تو ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل ع˘˘صساو
يف ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ي˘˘جو˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لا

،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لاو يرادإ’او
ة˘˘˘ي˘˘˘صضرأ’ا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ب
.ةيمقرلا

ر.نوراه



لابولغ» عقوم حصضوأاو اذه
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،«روا˘˘˘ب ر˘˘˘يا˘˘˘ف
ة˘ي˘عا˘فد ة˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م تصصصصخ
.ر’ود رايلم31 اهردق

ة˘قا˘ط˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ا˘ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا
ح˘˘صضوأا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ن˘˘م دد˘˘ع نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘˘لا
ايونصس ةمد˘خ˘لا ن˘صسل نو˘ل˘صصي
،سصخصش فلأا586 يلاوح غلبي

ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘صشا˘˘ك
ينطولا سشي˘ج˘لا ي˘ف دو˘ن˘ج˘ل˘ل
082 ي˘لاو˘ح غ˘ل˘ب˘ي ،ي˘ب˘ع˘˘صشلا
دونجلا ددع نأاو ،يدنج فلأا
.افلأا051 طايتح’ا دونجددع غلب اميف ،افلأا031 ـب ردقيا˘ي˘لا˘ح ة˘مد˘خ˘لا˘ب ن˘يدو˘جو˘م˘لا

watan@essalamonline.com

5 0662ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج21ـل قفأوملأ0202 يرفيف6صسيمخلأثدحلا

دوهسشلأ صضعب بايغو نيمهتملأ راسضحتسسأ مدع ببسسب

يراجلا يرفيف62 ىلإا «يسشوبلا» ةمكاحم ليجأات

ةريخأ’أ ةعاسس42 ـلأ لÓخ نيرخآأ33 ةباسصإأ يف ببسستو اسصخسش11 لتق

نييرئازجلا حاورأا دسصح لسصاوي تاقرطلا باهرإا

نيرخآأ نيمهتم3و عيمسسلأ دبع يحلأ دبع يفحسصلأ دسض أذفان اسسبح تأونسس3

رارفلا ةيسضق يف اذفان انجسس تاونسس01 ـب دوبع ماسشه ةنادإا
ةيعرسش ريغ ةقيرطب دودحلا زايتجاو

Úتزوللأ ‘ م’آأو ةديدسش ىمح مهتباسصأأ
ترايت يف ةجيافلاب «دمحم كاروت» ةطسسوتمب اذيملت81 ممسست

يديصس ةمكحم سسمأا تلجأا
ة˘صسل˘ج ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا

ي˘خ˘˘ي˘˘صش لا˘˘م˘˘ك ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م
6و ،«ي˘˘صشو˘˘ب˘˘لا» و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ي˘لا˘ح م˘ه ن˘ير˘˘خآا سصا˘˘خ˘˘صشأا

،تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا سسب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘هر
يقلتو ح˘ن˘م م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م
لÓ˘غ˘ت˘صسا ءو˘صسو ،تازا˘ي˘ت˘ما
رهصشلا نم62 ىلإا ،ةفيظولا
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘صسب ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
بايغو نيمهتملا راصضحتصسا
تنا˘كو اذ˘ه.دوه˘صشلا سضع˘ب
تنادأا د˘˘ق ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
،ي˘صضا˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش

01 ـب «ي˘صشو˘˘ب˘˘لا» و˘˘عد˘˘م˘˘لا
نويلمو ،اذفان انجصس تاونصس
هنامرح عم ،ةيلام ةمارغ جد
ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘˘صس5 ةد˘˘˘م˘˘˘˘ل
عفدو ،ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘صصلا

ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل جد ن˘ي˘يÓ˘˘م01
املع ،يندم فرطك ةيمومعلا
ةفلاصسلا ةيصضقلا يف عبوت هنأا
ىلع سضيرحتلا ةمهتب ،ركذلا
م˘يد˘ق˘تو ذو˘ف˘ن˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘ل يوا˘˘˘صشر
ةمصصاعلاب ري˘م˘ع˘ت˘لا ح˘لا˘صصم
.ةقحتصسم ريغ لامعأا لباقم

يديصس ةمكحم تنادأا امك

ـلا نيمه˘ت˘م˘لا ،ا˘صضيأا د˘م˘ح˘مأا
سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’ا21
ام ذفا˘ن˘لا ن˘ج˘صسلا˘ب ة˘ي˘صضق˘لا
ةمهتب تاو˘ن˘صس8و4 ن˘ي˘ب
ءو˘˘صس ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
لوبقو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا

م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘م تا˘يز˘مو ا˘ياد˘˘ه
لبا˘ق˘م (ي˘صشو˘ب˘لا) ي˘صسي˘ئر˘لا
هعيراصشم ةما˘قإ’ تÓ˘ي˘ه˘صست
زج˘ح ترر˘ق ا˘م˘ك ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا سضع˘ب تارا˘ق˘˘ع
ى˘لإا ،م˘ه˘تÓ˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م دار˘˘فأاو
ة˘مار˘غ ع˘فد˘ب م˘ه˘ماز˘لإا بنا˘ج
.جد فلأا005 ب ردقت ةيلام

ر.رجاه

مهفتح ا˘صصخ˘صش11 ي˘ق˘ل
حورجب نور˘خآا33 بي˘صصأاو
عوقو رثا ،ةروطخلا ةتوافتم
فلتخم ربع رورم ثداوح8
42 ـلا لÓخ ،نطولا تاقرط
تل˘˘ج˘˘صسو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘˘صس

ل˘˘ق˘˘ثأا ،ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم
ةي’و ىوتصسم ىلع ةليصصح
70 ةا˘˘˘فو˘˘˘ب ،سسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صس
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف سصا˘˘خ˘˘صشأا

حورجب ن˘ير˘خآا02 ة˘با˘صصإاو
ة˘ل˘فا˘ح بÓ˘ق˘نا ر˘ثا ،ةر˘ي˘ط˘˘خ

ل˘غ˘صشت ن˘ير˘فا˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
،ةبا˘ن˘ع‐سسار˘ها قو˘صس ط˘خ˘لا

ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع
ىمصسملا ناكم˘لا˘ب61 م˘˘قر
.ةحورصشم ةيدلبب سشرحلوب

صش.لامك

ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘م سسمأا تنادأا
،ةصسبتب ةيئاد˘ت˘ب’ا تا˘يا˘ن˘ج˘لا

ذفانلا نج˘صسلا˘ب ،دو˘ب˘ع ما˘صشه
نويل˘مو تاو˘ن˘صس01 ةد˘م˘˘ل
رمأا رادصصإا عم ،ةمارغ رانيد
ة˘ي˘صضق ي˘ف هد˘صض سضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب
دود˘˘ح˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘˘جاو رار˘˘˘ف˘˘˘لا
هنأا املع ،ةيعرصش ريغ ةقيرطب

حنم ة˘ي˘صضق ي˘ف ا˘صضيأا ع˘با˘ت˘ي
فظومل ةقحتصسم ريغ ةيزم
.يمومع

ن˘˘يدأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
د˘ب˘ع ي˘ح˘لا د˘ب˘ع ي˘ف˘˘ح˘˘صصلا
،نيرخآا نيمهتم3و ،عيمصسلا
عم اذفان اصسبح تاونصس3 ـب
ـب ردقت ةيلام ةمارغو ،عاديإ’ا

.رانيد فلأا001
،ةمكحملا تاذ تنادأاو اذه

سسي˘ئر˘لا ة˘طر˘˘صشلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ة˘كب˘صشو˘ب ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
ةدمل ذفانلا سسبحلاب يدودحلا

ةيزم هيق˘ل˘ت د˘ع˘ب ،ار˘ه˘صش81
.ةقحتصسم ريغ

يبورخ مركأأ

ة˘ح˘ل˘صصم سسمأا تل˘ب˘ق˘ت˘صسا
ىف˘صشت˘صسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا
اذيملت81 ترايت˘ب ر˘قو˘صسلا

حوارتت ةجيافلا ةطصسوتم نم
ةنصس41و21 نيب مهرامعأا
م˘˘م˘˘صست˘˘ل م˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب

.يعامج
ةيلخادب نوميقي نوينعملا

«د˘م˘ح˘م كارو˘ت» ة˘ط˘صسو˘ت˘˘م
ى˘م˘ح˘ب اوأا˘جا˘ف˘ت ،ة˘ج˘يا˘ف˘لا˘˘ب
ى˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘ق م’آاو ،ةد˘˘يد˘˘صش
م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ي˘تزو˘˘ل˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم

ةعرصسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ق˘ن
نيأا ،رقوصسلا ىفصشتصسم ىلإا

نو˘˘˘˘كي نأا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا ح˘˘˘˘جر
ممصستل اوصضرعت دق ذيمÓتلا
لاهصسإ’اب اوبيصصأا مهنأا مكحب
.ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف

ب.نيرسسن

وزو يزيتب لقاعم نم ىسضرملأو نيباسصملأ نÓقني اناك
تسسأرنمتب جÓعلأ يقلتل

نينثإا نينادمل اذفان انجسس ةنسس51
ةلقروب ةيباهرإا ةعامج يف طارخن’اب

أذفان اسسبح أرهسش81 ـب ةي’ولل ةقباسسلأ ةيبرتلأ ةريدم ةنأدإأ

نيرخآا سصاخسشأا5و نازيلغ «ريم» عاديإا
داسسف مهت نع تقؤوملا سسبحلا

ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م سسمأا ترد˘˘˘صصأا
،ةلقروب ةيئادت˘ب’ا تا˘يا˘ن˘ج˘لا

ةنصس51 ـب ا˘ي˘ئا˘˘صضق ا˘˘م˘˘كح
نم لك قح يف اذفان انجصس
43˘˘‐ أا.أا)و (ة˘˘˘ن˘˘˘صس82‐أا.ع)
ةبكرم˘لا ةردا˘صصم ع˘م ،(ة˘ن˘صس
امهدحأا ةزوحب تطبصض يتلا

ةيانجب امهتعباتم دعب كلذو
.ةيباهرإا ةعامج يف طارخن’ا

ةي˘صضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ة˘˘لا˘˘˘حإ’ا ر˘˘˘صضح˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
نم يام رهصش ىلإا ةيئاصضقلا
تفقوأا ام˘ن˘ي˘ح7102 ة˘ن˘˘صس
ةيدلبب ينطولا كردلل ةليصصف
ةيادرغ ةي’و يف ةروصصنملا
ا˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ةرا˘˘ي˘˘صس
ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
نم ردحن˘م˘لا (ز.سس) و˘عد˘م˘لا

نيبت يذلاو ،وزو يزيت ةي’و
ه˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو سصح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةقاطب لمح˘ي ه˘نا ة˘ي˘صصخ˘صشلا
ثيح ،ةروزم ةي˘ن˘طو ف˘ير˘ع˘ت
هءا˘م˘ت˘نا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تن˘˘ي˘˘ب
تنا˘ك ة˘ي˘با˘هرإا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
،وزو يزيت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ط˘صشن˘ت
ناذللا نيرخآ’ا هيكيرصش نأاو
ا˘م˘ه ةرا˘ي˘صسلا ي˘ف ه˘ع˘م ا˘نا˘˘ك

سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ناو˘˘˘˘صضع ا˘˘˘˘صضيأا
.ةعومجملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع تح˘م˘صس د˘قو اذ˘˘ه
ا˘˘ق˘˘ح’ (أا.أا)و (أا .ع) ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ء’دإ’اب تصسار˘ن˘م˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
اناك امهنأا اهدافم تافارتعاب
لقنب ناموقي4102 ةنصس ذنم
ة˘ي˘با˘هرإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا دار˘فأا
ن˘م ى˘صضر˘م˘لاو ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لا

وزو يزيت ةقطنمب م˘ه˘ل˘قا˘ع˘م
ة˘حار˘ت˘صسÓ˘ل تصسار˘ن˘م˘˘ت ى˘˘لإا

ةيلام غلابم يقلت لباقم كانه
يف ءاج امك ،ةبعصصلا ةلمعلاب
ا˘نا˘ك ا˘م˘ه˘نأا ا˘صضيأا ا˘م˘ه˘˘تدا˘˘فإا
لاومأ’ا لاصصيإا ةمهم نايلوتي
.ةيباهرإا تاعامج نيب

ح˘صضوأا ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
لÓ˘˘خ ما˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م
نأا ةيصضقلا هذه نأاصشب هتعفارم
يف ةتباث نئارقلاو ةلدأ’ا ةفاك
) هكيرصشو (أا.ع) ىمصسملا قح
يف طارخن’ا ةيانج نأاو (أا.أا

ة˘ي˘فو˘ت˘صسم ة˘ي˘با˘هرإا ة˘عا˘˘م˘˘ج
ة˘ئ˘ي˘ه ن˘م ا˘صسم˘ت˘ل˘م نا˘˘كرأ’ا
ـب امهنم لك ةبقاعم ةمكحملا

.ةذفان انجصس ةنصس02
ج.نيدلأ رون

قيقح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق سسمأا ر˘مأا
ىصسو˘م ي˘م˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
سسيئر عاديإاب ،نازيلغ ةي’وب
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
نيرخآا سصاخصشأا5و ،نازيلغل
م˘ه˘˘ت ن˘˘ع تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
تاقفصص ماربإاب قلعتت ،داصسف
د˘يد˘ب˘تو ،ع˘ير˘صشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
.ماعلا لاملا

اهترصشاب تايرحت رثإا ىلع
كرد˘˘ل˘˘ل ثا˘˘ح˘˘بأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘صصف
يف ارخؤوم ناز˘ي˘ل˘غ˘ل ي˘ن˘طو˘لا

يلاملا داصسفلاب ةقلعتم عئاقو
ة˘يد˘ل˘ب «ر˘ي˘م» ـل ة˘بو˘صسن˘م˘لاو
اصصخصش64 ة˘ق˘فر ناز˘ي˘˘ل˘˘غ
مامأا نيينعملا ميدقت مت ،ارخأا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
لوأا مت ،ىصسوم يمع ةمكحم
مهتلا نع مهل عامتصس’ا سسمأا
اهدعب رمأاي˘ل ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا

ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘صضا˘˘˘ق
سسيئر عاديإاب ،اهتاذ ةمكحملا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
سصاخصشأا5 ة˘ق˘فر ناز˘ي˘ل˘غ˘˘ل
مت نيح يف ،تقؤوملا سسبحلا

تحت نيمه˘ت˘م˘لا ي˘قا˘ب ع˘صضو
.ةيئاصضقلا ةباقرلا

تنادأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
سشر˘ي˘ح ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م ،تا˘˘ياد˘˘˘ه
اصسبح اره˘صش81 ـب ة˘ق˘با˘صسلا
05 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان
ريوزتلا ةمهت نع ،رانيد فلأا

تمت اميف ،روزملا لامعتصساو
ن˘˘˘ير˘˘˘خآا ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م ة˘˘˘نادإا
سسب˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘تاذ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
سسف˘ن ي˘ف ما˘ع ةد˘م˘ل ذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا
.ةيصضقلا

صش.ةÁرك

سسمأا لوأا ترمدو تفصشك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ثحب تايل˘م˘ع ر˘ثإا ،ي˘ب˘ع˘صشلا

نم لكب ة˘قر˘ف˘ت˘م ط˘ي˘صشم˘تو
ن˘يأا˘ب˘خ˘م ،ة˘صسب˘˘تو ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا
ةيديلقت لبانق6و نييباهرإÓل
.عنصصلا

تف˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘˘ل˘˘˘صست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘صسن «مÓ˘˘˘صسلا»
عم قيصسنت˘لا˘ب دود˘ح˘لا سسر˘ح

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
تاردخم رجات اوفقوأا ،ةصسبتب
اصصرق2564 ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
.اصسولهم

لحاوصسلا سسرح طبحأاو اذه
ةيعرصش ريغ ةرجه يتلواحم
نتم ىلع اوناك اصصخصش81 ـل
ع˘˘ن˘˘صصلا ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت براو˘˘ق
‐ فيقوت مت اميف ،مناغتصسمب
32 ‐ هتاذ ردصصملا فيصضي
ن˘م ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
.ناصسملتب ةفلتخم تايصسنج

ط.ةراسص

اسسولهم اسصرق2564 زجحو تأردخم نورابب ةحاطإ’أ

6و نييباهرإÓل نيأابخم ريمدتو فسشك
ةسسبتو ةفلجلاب عنسصلا ةيديلقت لبانق

ايملاع82 ـلأو ايقيرفإأ يناثلأو ايبرع ثلاثلأ زكرملأ يف لح

ايبراغم ىوقأ’ا يرئازجلا سشيجلا

ط.ةراسص

اميف ،0202 يف ملاعلأ صشويج ىوقأ’ «رواب رياف لابولغ» فينسصت يف ايبراغم لوأ’أ زكرملأ ،يرئأزجلأ صشيجلأ لتحإأ
.ايملاع82 ةبترملأ يف فنسص امنيب ،ايقيرفإأ ايناث لح يلاتلابو ،ةيدوعسسلأو رسصم دعب ايبرع ثلاثلأ زكرملأ يف ءاج

رايلم5002 ذنم أوسسلتخأ
نم تاعفد ىلع نويلم008و

نئابزلأ تاباسسح

نيفظوم5 فيقوت
رئبب يديرب زكرمب
ةسسبت يف رتاعلا
رئب نمأأ حلاسصم تفقوأأ
5 ،ةسسبت ةي’و يف رتاعلأ

يديرب زكرمب نيفظوم
،ةيرأدإ’أ ةعطاقملأ تأذب
ةيلمع يف مهطروت رثإأ
نويلم81 نم رثكأأ صسÓتخأ

نويلم008و رايلم) جد
تاباسسح نم ،(ميتنسس
.نئابزلأ

عم قيسسنتلاب نمأ’أ حلاسصم
ةيئ’ولأ صشيتفتلأ ةنجل
،رئأزجلأ ديربب ةسصاخلأ

لوح اقمعم اقيقحت أوحتف
ـلأ قاف غلبم صسÓتخأ ةيسضق
تاباسسح نم جد نويلم81
زكرم ىوتسسم ىلع نئابزلأ

رثإأ رتاعلأ رئبب يديرب
لثمملأ اهب مدقت ىوكسش
،رئأزجلأ ديربل ينوناقلأ

دوجو فسشتكأ يذلأو
ىلع صسÓتخأ تايلمع
ريفوتلأ رتفد ىوتسسم
بتاكم دحأاب طايتح’أو
ةعطاقملأ تأذ ديرب
تعمتسسأ هيلعو ،ةيرأدإ’أ
ىلإأ ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ

زكرملأ تأذب فظوم
لكب فرتعأ يديربلأ
اهب ماق يتلأ تاسسÓتخ’أ

نيرخآأ نيفظوم4 ةيعمب
5002 ةنسس ذنم لحأرم ىلع
51 اهتيحسض حأر يتلأو
.انطأوم
تأءأرجإ’أ ةفاك مامتإأ دعبو
يرحتلأو قيقحتلاب ةسصاخلأ

يف يئأزجلأ فلملأ دأدعإأو
مت ،نيفوقوملأ قح

تاهجلأ مامأأ مهميدقت
رئب ةمكحم ىدل ةيئاسضقلأ
صسÓتخأ يتمهت نع ،رتاعلأ
لÓغتسسأ ءوسسو لأومأأ
.ةفيظولأ

صش.دولوم
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نع نÓعإÓل ىلوأ’ا تاعاصسلا ذنم
ىر˘˘صسأ’ا ما˘˘˘ق ،«نر˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص»
ة˘ل˘م˘ج ـ ا˘ه˘صضفر˘ب نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م ف˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ـ Ó˘˘ي˘˘صصف˘˘تو
سسمت ا˘ه˘نأ’ ،م˘ه˘فر˘ط ن˘م ي˘عا˘م˘جو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لاو تباو˘ث˘لا˘ب
نÓعإ’ا ىلع اوصصرحو ،ةعورصشملا

ةقفصصلا ةهجاوم» نأا ىلع ؛نيددصشم
قيقحت نود نم ةنكمم ريغ ةنوعلملا
معدو ةينيطصسلفلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
ريهامجلا ىرصسأ’ا اعد امك.«ةمواقملا
يف ةعصساولاو ةدصشا˘ح˘لا ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل

تار˘˘ي˘˘صسم˘˘لاو تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘ك
،ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصل˘˘ل ة˘˘صضفار˘˘لا ة˘˘ب˘˘صضا˘˘غ˘˘˘لا
ةلاح ع˘صسوأا ل˘ي˘كصشت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
نكامأا ةفا˘ك ي˘ف ير˘ي˘ها˘م˘ج فا˘ف˘ت˘لا
ف˘ي˘ث˘كتو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا دو˘˘جو˘˘لا
ى˘لإا ة˘ي˘عاد˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا

.«ةقفصصلا» سضفر
فقوملا بكاوي نأا بيرغلا نم سسيلو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلاو ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ما˘صشلا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
يف ءاج امك «ةقفصصلا» هذهل سضفارلا
ةرازو ن˘˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘˘صصلا نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
ف’أا تاوصصأاو ،ةيرئازجلا ةيجراخلا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م رار˘˘˘حأ’ا
،«نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص» د˘صض ن˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا

«رمحأا ًاطخ سسدقلا » نأاب نيدكؤومو
ن˘ي˘ط˘صسل˘فو ا˘ن˘˘صسد˘˘ق سسد˘˘ق˘˘لا » نأاو
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع اودد˘صشو ،» ا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘صضق
تا˘م˘˘ل˘˘ك يأا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
ر˘كصشلا تا˘يآا مد˘ق˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
،لطبلا يبأ’ا بعصشلا اذهل ريدقتلاو
نم ًاحدر ةروثلا رامغ سضاخ يذلا
ر˘˘حدو ه˘˘ت˘˘ير˘˘ح لا˘˘ن ى˘˘ت˘˘˘ح ن˘˘˘مز˘˘˘لا
،رارحأ’ا رئازج اي كُرُد هللف ،لÓتح’ا
ق˘˘˘ح˘˘˘لا تو˘˘˘صصب تق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ر˘عا˘˘صشم تصسم’و ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘صساو˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘نار˘˘˘صسأا » را˘˘˘كفأاو
اذا˘م˘ل ن˘كلو!» لÓ˘ت˘ح’ا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م
ةيامحل ءادنلا اذه قلطن نأا انيلع ناك
ةقفصص» نم نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ير˘صسأ’ا
يه «ةقفصصلا» هذه تصسيلأا ؟«نرقلا

ل˘جأا ن˘م را˘هدز’او مÓ˘صسل˘˘ل» ة˘˘يؤور
؟نيينيطصسلفلا

يمحن نأأ انيلع أذامل نذإأ
؟اهنم ىرسسأ’أ

ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ل˘˘صضفأا نأا د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نم نوكت ؛ة˘ق˘ف˘صصلا ى˘ل˘ع م˘كح˘ل˘ل

مكحن ىتح اهدونب قاطنتصسا لÓخ
ترظن ل˘ه˘ف ،ق˘ي˘قد ل˘كصشب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ىر˘صسأ’ا » ة˘ي˘صضق ي˘ف «ة˘ق˘ف˘˘صصلا»
هذ˘˘ه «ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا» تصشقا˘˘ن م˘˘ع˘˘˘ن؟»
م˘˘صسق˘˘لا» دو˘˘ن˘˘ب ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
تحت «ةطخلا» نم «رصشع سسماخلا

؛نيمصسق م˘هو ،«ءا˘ن˘ج˘صسلا» ى˘م˘صسم
ي˘ف ،ن˘ي˘يرادإا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘مو ءا˘ن˘ج˘صس
،نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا ىلإا ةراصشإا
اهمدختصست مل˘ف «ر˘ي˘صسأا» ة˘م˘ل˘ك ا˘مأا
نيل˘تا˘ق˘م˘لا» ق˘ح ي˘ف ’إا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ي˘ف او˘ع˘قو ن˘يذ˘لا «ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
» ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا » ة˘صضب˘ق
ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ناود˘ع˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا
ليجبتلا يف ةدايزو ،نيينيطصسلفلا

درو ًاظفل اومدختصسا مهل ريدقتلاو
ر˘صسأ’ا ن˘ع ًا˘ثد˘ح˘ت˘م ل˘ي˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ف
!دو˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘صسلاو

ريصسأاو ةيرحلا لتاقم ،ينيطصسلفلا
،ًاصضيا يباهرإاو لب نيجصس وه يأارلا

لطب˘لا» و˘ه يد˘ت˘ع˘م˘لا برا˘ح˘م˘لاو
مÓصسلا ةفاقث لمجأا ام هللا ،«ريصسأ’ا
يصضمتو !ةطخ˘لا ا˘ه˘ب ق˘ط˘ن˘ت ي˘ت˘لا
يف ًاتقؤوم ناك ام نأا نلعتل ةطخلا
ي˘ف ًا˘م˘ئاد ح˘ب˘صصأا «و˘ل˘صسوأا قا˘ف˘˘تا»
’و وفع ’ كلذل «نرقلا ةقفصص»
ة˘خ˘ط˘ل˘م هد˘ي» ن˘م˘ل حار˘صس قÓ˘˘طإا
ةلواحم وأا لتقلا باكترإ’ «ءامدلاب
اذإا هصصاخو هباكترإ’ رمأات وأا لتقلا

نمل ةفاصضإا ،باهرإ’اب هفصصو مت ام
ـ «ةيليئارصسإ’ا ةيصسنجلا نولمحي»
.لتحملا لخادلا نم ينيطصسلف يأا
وأا ـ ىر˘˘˘صسأ’ا ن˘˘˘م م˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ا˘˘˘˘مأا
م˘ت˘ي˘صس ـ ة˘ط˘خ˘لا سصن˘ب ءا˘ن˘˘ج˘˘صسلا»
قفو مهليهأات ةداعإاو مهنع جارفإ’ا

لك ىلع » ؛نأا اهمهأا طورصش ةدع
ىل˘ع ع˘قو˘ي نأا ه˘ن˘ع جر˘ف˘ُي ن˘ي˘ج˘صس
نيب سشياعتلا سصرف ز˘يز˘ع˘ت˘ب د˘ه˘ع˘ت
نأاو ،نيينيطصسلفلاو نيي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
.سشياعتلا دصسجت ةقيرطب اوفرصصتي
ن˘يذ˘لا ءا˘ن˘ج˘صسلا ل˘ظ˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

دهعتلا اذه ىلع عيقوتلا نوصضفري
ةيقافت’ا تصصن امكو.«ن˘ي˘نو˘ج˘صسم
حار˘صس قÓ˘طإا م˘ت˘ي ن˘˘ل» ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
نيزجتحم وأا نييني˘ط˘صسل˘ف ءا˘ن˘ج˘صس
داعُي مل اذإا مصسقلا اذهل اًقفو نييرادإا

وأا «نييلي˘ئار˘صسإ’ا ىر˘صسأ’ا» ع˘ي˘م˘ج
فقوتي م˘لو.«نا˘ي˘كلا» ى˘لإا م˘ه˘تا˘فر
نأا ثي˘˘ح ؛د˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘مأ’ا
نÓ˘عإا ى˘ل˘ع تصصر˘˘ح «ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا»
مهتاي˘ح ي˘ف ىر˘صسأ’ا ى˘ل˘ع بر˘ح˘لا
«لÓتح’ا تÓقتعم» ي˘ف ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ليعم ’ يتلا مهرصسأا دارفأا ىلعو
ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘صسق˘˘˘لا» ءا˘˘˘ج˘˘˘ف ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل
:نونعملاو ،ةطخلا نم «نورصشعلاو
:سصنيل «سضوافتلا لÓخ كولصسلا»
ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي»
:ةينيطصسلفلا ةطلصسلاو ةينيطصسلفلا

ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م يأا ن˘˘˘ع عا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م’ا .1
ةيلود ةمظنم يأا ىلإا مامصضنÓل
؛«ليئارصسإا ةلود» ةقفاوم نود
فو˘˘صسو ،ءار˘˘˘جإا يأا ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت ’ .2
،ةقلعملا تاءارجإ’ا عيمج سضقنت

تاي’و˘لاو «ل˘ي˘ئار˘صسإا ة˘لود» د˘صض

 نم يأاو ةدحتملا
ةيئانجلا ةمكحملا مامأا امهينطاوم
ةيلودلا لدعلا ة˘م˘كح˘مو ة˘ي˘لود˘لا

؛ىرخأ’ا مكاحملا عيمجو
يأا دصض ءارجإا يأا ذاختا مدع .3
ن˘طاو˘م» وأا «ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإا ن˘طاو˘م»
يأا وأا لو˘بر˘ت˘ن’ا ىد˘˘ل «ي˘˘كير˘˘مأا
وأا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإا ر˘ي˘غ ي˘نو˘نا˘ق ما˘ظ˘ن
.يكيرمأا

ةمزÓلا تاءارجإ’ا عيمج ذاختا .4
ًارو˘˘˘˘˘ف بتاور˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘فد ءا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نإ’
نو˘صضق˘ي ن˘يذ˘˘لا «ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإÓ˘˘ل»
نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صسلا» ي˘˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع
تÓ˘ئا˘ع˘ل كلذ˘كو ،«ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
،ً’امجإا) ني˘فو˘ت˘م˘لا «ن˘ي˘ي˘با˘هرإ’ا»
(ءاده˘صشلاو ءا˘ن˘ج˘صسلا تا˘عو˘فد˘م»
ةيهافرو ةينا˘صسنإا ج˘مار˘ب ر˘يو˘ط˘تو
ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’ا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل
نيجاتحملا نيينيطصسلف˘ل˘ل م˘عد˘لاو
لامعأا باكترا ىلإا دنتصست ’ يتلا
نيناو˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فد˘ه˘ب .ة˘ي˘با˘هرإا
عم ىصشامتت ةقيرطب ،اهب لومعملا
،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق
تا˘˘عو˘˘فد˘˘م ع˘˘فد ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لاو
تقو لماكلاب ءادهصشلاو ءانجصسلا
ةيليئارصسإ’ا مÓصسلا ةيقافتا عيقوت
؛ةينيطصسلفلا

تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ةدا˘˘يزو .5
.«يتاذلا مكحلل» ةمزÓلا

«نرق˘لا ة˘ق˘ف˘صص» نإا لو˘ق˘ن ؛ًا˘ما˘ت˘خ
ىد˘˘صص ’إا ي˘˘ه ا˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘عز˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ن˘ي˘م˘ي˘˘لا» بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل
نوناق˘لا سضفر˘ي يذ˘لا «فر˘ط˘ت˘م˘لا
قو˘ق˘ح د˘عاو˘ق ه˘ي˘ف ا˘م˘˘ب ،ي˘˘لود˘˘لا
ي˘˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ،نا˘˘˘˘صسنإ’ا
نييندملا» يم˘ح˘ي يذ˘لا ي˘نا˘صسنإ’ا
ةلادعلل ركن˘ت˘يو ،«لÓ˘ت˘ح’ا تح˘ت
ةمكحملا » ى˘ع˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا
اهصضر˘ف ى˘لإا » ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا

انيلع بجاولا نم كلذل ،اهتيامحو
انارصسأا » نع ًا˘عا˘فد ًا˘ي˘مو˘ي ل˘م˘ع˘لا
ل˘ق˘˘ن ي˘˘ف عار˘˘صسإ’او » ل˘˘صساو˘˘ب˘˘لا
ءا˘صضق˘لا ى˘لإا ة˘لدا˘ع˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘صضق
ـب مÓصسلا دوصسي نأا لبق ؛يلودلا
!«نرقلا ةقفصص ةهكن»

«نرقلا ةقفصص» نم نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا ةيامح
رودنغلأ هط دمحأأ :ملقب

هتعفر راع˘صش «ة˘نا˘ي˘خ فار˘ت˘ع’ا»
نيطصسلف ريرحتل ةيبعصشلا ةهبجلا

،دو˘˘ق˘˘ع ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
اهتارصشنو اهتايبدأا نمصض هتجردأاف
،ًارارم اهتادايق هتددرو ،ةيلخادلا

اهئاصضعأاو اهقافر ن˘م ها˘ن˘ع˘م˘صسو
.اهجراخو نو˘ج˘صسلا ل˘خاد ًار˘ي˘ث˘ك
،راعصشلا عفرب ةهبجلا ِفتكت ملو
ةيبقأا يف ًايلمع ًاعقاو هتمجرت لب
ي˘ف ا˘ند˘ه˘˘صش د˘˘ق˘˘لو ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ع تاءار˘˘˘جإا نو˘˘˘ج˘˘˘صسلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ق˘ح˘ب ع˘ق˘ت ،ة˘مرا˘˘صص
تلخأا يتلا ةيواه˘ب˘ج˘لا تادا˘ي˘ق˘لا
ناك مهصضعب نإا لب ،راعصشلا اذهب
ي˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا بتار˘˘م˘˘لا يوذ ن˘˘م
تقو˘لا ع˘مو .بز˘ح˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا
ةصسرامم ىلإا راعصشلا اذه لوحت
.خصسار يفاقث يصساصساو ،ةرمتصسم
ةي˘ب˘ع˘صشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا تصسصسأا اذ˘كه
ف˘˘ل˘˘خ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘ل
ة˘فا˘ق˘ث ن˘م تزز˘˘ع˘˘ف ،نا˘˘ب˘˘صضق˘˘لا
هنإاو .قيقحتلا ةيبقأا يف دومصصلا
ة˘ه˘ب˘ج˘ل˘ل فر˘ت˘ع˘ن نأا ق˘ح˘لا ن˘م˘ل

ام˘ب ر˘خ˘ف˘ت نأا ا˘ه˘ق˘ح ن˘مو .كلذ˘ب
نم اهقا˘فر ه˘مد˘ق ا˘م˘بو ،ه˘ت˘صسصسأا
ى˘ح˘صضأا اذ˘كه .ىذ˘ت˘˘ح˘˘ُت جذا˘˘م˘˘ن
ةدعاق قيقحتلا ةيبقأا يف دومصصلا
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا قا˘˘فر ىد˘˘ل
رابتعا مت ثيح .نيطصسلف ريرحتل
ررب˘م ر˘ي˘غ ،ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا» فار˘ت˘ع’ا

نأا دب’ ناك اذكهو .لوبقم ريغو
راعصشلا اذ˘ه ن˘م˘ث ة˘ه˘ب˘ج˘لا ع˘فد˘ت
ي˘ف ءاد˘ه˘صشلا ع˘ق˘ي˘ف ،ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لاو
ي˘ف م˘ه˘ب˘يذ˘ع˘ت لÓ˘خ ،ا˘ه˘فو˘ف˘˘صص
زربأا نم نا˘كو .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا

ىفطصصم» ريصسأ’ا ديهصشلا ء’ؤوه
.«يواكعلا
،يواكع˘لا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ى˘ف˘ط˘صصم»
دحاو ،ةلتحملا سسدقلا ةنيدم نبا

ذ˘ن˘م ةروـث˘ل˘ل او˘م˘ت˘نا ن˘يذ˘˘لا ن˘˘م
يديأا ىلع ذملتتف ،هرفاظأا ةموعن

ي˘˘ف سسردو ،ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ع
ن˘م جر˘خ˘تو «م˘ي˘كح˘لا» ة˘صسرد˘˘م
ملعتلا نصسحأاف ،نوجصسلا تاعماج
ة˘غ˘ل دا˘جأاو ،ة˘صسرا˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘ق˘˘تأاو
نوج˘صسلا بها˘ي˘غ ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘لا

يف رصصتناو ،ةمتعملا اهنيزانزو
.ناجصسلا ىلع تاظحللا بعصصأا

مغر ،فرتعي ملو ىفطصصم دمصص
فونصص نم هقحب سسروم ام لك
،دا˘ه˘صشت˘صس’ا ل˘ّصضفو ،بيذ˘ع˘˘ت˘˘لا

ديق ىلع ىقبيو فرتعي نأا ىلع
نيب ايح ّيقبو دهصشتصساف .ةايحلا

بول˘ق ي˘فو ،ة˘ه˘ب˘ج˘لا ي˘ف ه˘قا˘فر
 .هبعصش ءانبأا
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ر˘˘ي˘˘م˘˘صض ي˘˘ف د˘˘ل˘˘خ˘˘ف
ة˘˘˘لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘م د˘˘˘˘ّصسج ذإا ،قا˘˘˘˘فر˘˘˘˘لاو
ي˘كي˘صشت˘لا ي˘م˘˘مأ’ا ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘لا
’و ناك اذا :«كيصشتوف سسويلوي»
،نطو˘لا ل˘جأ’ ة˘ي˘ح˘صضت˘لا ن˘م د˘ب
.فرصشلا سسيلو ةايحلاب حصضنلف
ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصم» د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا د˘˘˘˘لو
˘˘ما˘˘ع ،سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف «يوا˘˘˘كع˘˘˘لا

همصسا  نبا هيدلو جوزتم ،7591
ةدع لبق نم لقتعاو .«هللا دبع»
ة˘ي˘حا˘صض ي˘ف ه˘لز˘ن˘م ن˘˘م .تار˘˘م
يفو .سسدقلا ةنيدم لامصش ديربلا
نو˘نا˘ك ن˘م ن˘ير˘صشع˘˘لاو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
لقتعا2991 ما˘ع ر˘يا˘ن˘ي/ي˘˘نا˘˘ث

راطإا يف ،ةريخأ’ا ةرملا ىفطصصم
ع˘صسوأ’او سسر˘˘صشأ’ا ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا تادا˘˘˘ي˘˘˘قو ءا˘˘˘صضعأ’
د˘ق ى˘ف˘˘ط˘˘صصم نا˘˘ك .ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ةلادعب هروعصش بناج ىلإا .حلصست
بيلاصسأاب لما˘ك ما˘م˘لإا˘ب .ه˘ت˘ي˘صضق
ي˘ف كلذ ل˘ك ر˘خ˘ّصسف ،ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا

ن˘˘م كلذ˘˘ب ن˘˘كم˘˘تو ،ه˘˘ت˘˘كر˘˘ع˘˘˘م
،ة˘صصا˘خ˘لا ه˘˘ت˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م ر˘˘ي˘˘ط˘˘صست
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ة˘م˘ح˘ل˘مو
لا˘ن˘ف ،را˘صصت˘ن’ا ة˘م˘ح˘ل˘م ،ة˘ما˘ع
ن˘˘ج˘˘صس ن˘˘يزا˘˘نز ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘ه˘˘˘صشلا
ن˘˘˘م ع˘˘˘بار˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
.ه˘تاذ ما˘ع˘لا ن˘م ر˘يار˘˘ب˘˘ف/طا˘˘ب˘˘صش
ة˘ه˘ب˘ج˘لا فر˘˘صشو ه˘˘فر˘˘صش نا˘˘صصف
فر˘˘˘˘˘˘˘˘صشو ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘نإاو  .ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف
ةفاكل ي˘تو˘عد دد˘جأ’ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
ةداعإاب ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘ئا˘صصف˘لا
ا˘ه˘ج˘مار˘بو ا˘ه˘ت˘فا˘ق˘ث ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لا
براجت نم ةدافتصسÓل ،ةيوبعتلا
سسصسؤو˘ي ا˘م˘ب ،ة˘ق˘با˘صسلا دو˘م˘صصلا
نيب ام عمجت ةلماكتم ةموظنمل

دا˘ه˘˘صشت˘˘صس’او لا˘˘صضن˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ع˘˘م ،د˘˘حاو نآا ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’او
يف دومصصلا ةيمهأا ىلع زيكرتلا
،لاقتع’ا لاح يف قيقحتلا ةيبقأا
ة˘ي˘ن˘طو ةرور˘صض ن˘م كلذ˘˘ل ا˘˘م˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت ة˘˘ح˘˘ل˘˘م
ا˘ه˘كل˘ت˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
رارصسأا˘ب حو˘ب˘لا مد˘عو ل˘صضا˘ن˘م˘لا
.اهزومرو اه˘ل˘ئا˘صصفو ة˘موا˘ق˘م˘لا

امك ،نكمم دومصصلا ناب كصش’
،ةرفوتم را˘صصت˘ن’ا ت’ا˘م˘ت˘حا نأا

ن˘م تا˘ئ˘م˘لا هذ˘ه ع˘م ًا˘˘صصو˘˘صصخ
،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا برا˘ج˘ت˘لا
،ا˘˘ن˘˘ه ل˘˘ج˘˘صس˘˘ُت نأا ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

.ةعئار جذامن اهعومجمب لكصشتو
سضوخ لبق لوقصصملا لصضانملاف
دومصصلا هنكمي ،قيقحتلا ةبرجت
 .قيقحتلا ةيبقأا يف

دي˘ه˘صشل˘ل را˘ب˘كإاو لÓ˘جا ة˘ي˘ح˘ت
يف يوا˘كع˘لا ى˘ف˘ط˘صصم ر˘ي˘صسأ’ا
لفاو˘ق ر˘م˘تو ،هدا˘ه˘صشت˘صسا ىر˘كذ
ىلإا امإا و روبقلا ىلإا امإا لاطبأ’ا
نوجصسلا

فرصشلاب ’ ةايحلاب حصضنلف :يواكعلا ىفطصصم
يوأدللأ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب
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ىسضرملا سسوفن يف ءافسشلاب لمأ’ا ثعب..وزو يزيتب ناطرسسلا ةحفاكم زكرم
يمو˘م˘ع˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا ل˘صصح˘ت
و ثيد˘ح˘˘لا ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ع˘قاو˘لا «و˘˘ما˘˘م » ر˘˘صصا˘˘ع˘˘م˘˘لا
11 ىلع ،نارهو ةنيدم طصسوب
نم ةبه راطإا يف ةينف ةحول

مهل نييلي˘كصشت ن˘ي˘نا˘ن˘ف فر˘ط
يليكصشتلا نفلا يف ليوط عاب
ىدل ديفتصسا امبصسح ،يرئازجلا

.ةيفاقثلا ةصسصسؤوملا هذه
ةادهملا لامعأ’ا هده سصختو
ىلع ،تاماصسرلا نم ةعومجمل

ءار˘هز˘لا ة˘م˘طا˘ف ح˘يا˘˘صس رار˘˘غ
ةزئاف يوارهطو رونم ةيزوفو
ءار˘هز˘لا ة˘˘م˘˘طا˘˘ف ة˘˘نا˘˘خدو˘˘بو
يلاوت˘لا ى˘ل˘ع م˘هو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لو
بلا˘˘طو ي˘˘جÓ˘˘بد د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صسلا

يوا˘ن˘ق ى˘ف˘ط˘صصمو دو˘م˘ح˘˘م
ي˘قو˘صشو ف˘˘ير˘˘صش ة˘˘ن˘˘يز˘˘ل˘˘بو
دار˘م ي˘كم˘ل˘بو داؤو˘فو ي˘نا˘˘مز
ا˘م˘ل˘ث˘م ،رو˘ن رو˘ك طا˘ط˘خ˘لاو
هذه رييصستب ةفلكملا هتحصضوأا
ىوح ،ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ا˘˘صضيأا د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘˘يد˘˘˘خ
.ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘ل˘ل ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م
تا˘˘حو˘˘ل˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘تو
ة˘ل˘صص ا˘ه˘ل ى˘˘ت˘˘صش ع˘˘ي˘˘صضاو˘˘م
لمحتو رئازجلا ثارتو خيراتب
بي˘˘لا˘˘صسأاو ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م را˘˘˘كفأا

ةي˘ن˘ف ة˘يؤور ن˘ع م˘ن˘ت ة˘عو˘ن˘ت˘م
،يلي˘كصشت ما˘صسر ل˘كب ة˘صصا˘خ
ةتف’ ،ىوح هيلإا تراصشأا امك
هذه اومدق نيذلا نيينافلا نأا»
نم مه ومام فحتمل تابهلا

سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘˘صسو نار˘˘˘هو
.«ةياجبو مناغتصسمو

فحتملا حتف راطإ’ا اذه يفو
ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا رو˘كذ˘م˘لا
مهلامعأا ديل˘خ˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
ةي˘ن˘ف˘لا ة˘حو˘ل˘لا نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م»
ن˘مز˘لا رور˘م ع˘م ي˘صست˘كت˘˘صس
قفو ،«ا˘ي˘ثار˘تو ا˘ي˘خ˘يرا˘ت اد˘ع˘ب
تنمث ي˘ت˘لا ،ة˘لوؤو˘صسم˘لا سسف˘ن
ي˘صست˘كت ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه
.داعبأ’ا نم ديدعلا

لك رصضحي ،راطإ’ا تاذ يفو
د˘ب˘ع ة˘كل˘صس ن˘ي˘ما˘˘صسر˘˘لا ن˘˘م
نيمأا د˘م˘ح˘م ةزو˘ل˘قو با˘هو˘لا

يم˘صشا˘هو نا˘م˘ي˘ل˘صس ف˘ير˘صشو
رصصيقو ديصشر يبلاطو رماع
ةينف تاحول زاجنإ’ دمحأا ديصس

،روكذملا فح˘ت˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ئاد˘هإ’
.ىوح  تفاصضأا امبصسح
ايلاح «ومام» فحتم فكعيو
متي اهدعبو عمجلا ةيلمع ىلع
لامعأ’اب سصاخ فلم ريصضحت
ىلع اهحرطيل ةادهم˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ىو˘ت˘صسم
ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةرازو˘˘ب
اهجاردإاو تاحو˘ل˘لا ف˘ي˘ن˘صصت˘ب

ثارت˘ل˘ل در˘ج˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض
ه˘ي˘لإا ترا˘صشأا ا˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ةثدحتملا

نانفلل ينطولا مويلا ةبصسانمبو
نم وينوي8 عم نمازتي يذلا

سضر˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس ،ة˘˘˘ن˘˘˘صس ل˘˘˘ك
اهملتصسا يت˘لا11ـلا تاحول˘لا

يذ˘لاو نار˘هو˘ب ف˘ح˘ت˘م˘لا اذ˘ه
،7102 سسرام يف هباوبأا حتف
.ردصصملا تاذ هركذ ام قفو

صس.ةراسس

نييليكسشت نينانف فرط نم ةبه راطإأ يف
نفلا فحتمل ةيليكسشت ةحول11 ءادهإا

نارهوب رسصاعملاو ثيدحلا

ر˘ه˘صشلا نو˘صضغ ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
نكمتصس لاغصشأا زاجنا يراجلا

41 ديوزت ةيلمع فانئتصسا نم
ءا˘م˘لا˘ب ة˘لا˘ب˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ير˘˘ق
ةدع ماد عاطقنا دعب بورصشلا
ىد˘ل م˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ،ر˘˘ه˘˘صشأا
دراوم˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
.ةيئاملا

نويلم81 سصيصصخت مت دقو
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل  جد
ا˘ه˘لا˘غ˘صشأا قÓ˘ط˘نا د˘ه˘صشت˘˘صس
ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
سسي˘˘ئر ه˘˘ح˘˘˘صضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘صسح
ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ازربم ،ديعلب ديصشر بورصشلا
نم هدصصر مت غلبملا اذه نأا

ن˘ما˘˘صضت˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص فر˘˘ط
ةيلحملا تاعامجلل نامصضلاو
ل˘كصشم˘˘لا ة˘˘يو˘˘صست ل˘˘جأا ن˘˘م
رارغ ىلع ىرقلا هذهب مئاقلا
ة˘ل˘هآ’ا «ة˘ج˘يا˘˘ج˘˘ع˘˘لا» ة˘˘ير˘˘ق
«ماه» يفير ي˘ن˘كصس ع˘م˘ج˘ت˘ب
عطقنا ىر˘خأا ةر˘ي˘غ˘صص ىر˘قو
ذنم بورصشلا ءاملاب دوزتلا اهب
.يصضاملا ربوتكأا

ىرقلا هذه ناكصس نأا فاصضأاو
نم اقÓط˘نا نودوز˘ت˘ي او˘نا˘ك
رح˘ب˘لا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ط˘ح˘م
«ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا قو˘˘صس» ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
بعكم رتم ف’أا4 لدعمب
مهنيومت ليوحت لبق ايموي
ي˘˘صس» خ˘˘صضلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م
ةيلحاوصسلا ةيد˘ل˘ب˘ب «ر˘ها˘ط˘لا
قو˘صس» ة˘ط˘ح˘م ف˘قو˘ت د˘ع˘˘ب
اريصشم ،طاصشنلا نع «ءاثÓثلا

ن˘ي˘ت˘ط˘ح˘م˘لا ا˘˘ت˘˘ل˘˘ك نأا ى˘˘لإا
تعطقناو لمعلا نع اتفقوت
هذ˘ه د˘يوز˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع كلذ˘˘ب
ذنم بورصشلا ءاملاب قطانملا
حبصصأا يتلا ،يصضاملا ربوتكأا
ةداملا هذهب نودوزتي اهيلاهأا
ن˘ي˘عزو˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
غ˘لا˘ب˘م ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لا

.ةربتعم ةيلام
ةرا˘يز م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ار˘˘خؤو˘˘م م˘˘تو
ةجياجعلا ةير˘ق ى˘لإا ة˘ي˘ناد˘ي˘م
نم ةرواجملا ىرقلا سضعبو
ير˘لا ة˘ير˘يد˘م تارا˘طإا فر˘ط
ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ن˘˘يأا ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت˘˘˘ل
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
زيهجتب ةقلعتملا ةيلاجعتصس’ا

ةيدلبب » رهاطلا يصس» ةطحم
ن˘ي˘˘ت˘˘خ˘˘صضم˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘حاو˘˘صسلا

قفدت ةوقب ع˘ن˘صصلا ي˘ت˘ي˘ل˘ح˘م
ةيناثلا يف رتل01 ىلإا لصصت
«عور˘خ˘لا» ة˘ط˘ح˘م ز˘ي˘ه˘ج˘تو
ةلابج ةيدلبب » ةجياجعلا ةيرقب
.ةلثامم ةخصضمب
لا˘غ˘صشأا ي˘ف عور˘صشلا م˘ت˘ي˘صسو
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت
عوبصسأ’ا علطم نيترو˘كذ˘م˘لا
ة˘كر˘صشلا فر˘ط ن˘م ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
تازاجنإاو تاصساردلل ة˘ما˘ع˘لا
ناصسملتب «تيوراجوصس » يرلا

.عيباصسأا3 مودت نأا ىلع
ة˘ي˘نا˘كصسلا ة˘فا˘˘ث˘˘كلا رد˘˘ق˘˘تو
ةيد˘ل˘ب˘ب «ة˘ج˘يا˘ج˘ع˘لا» ة˘ير˘ق˘ل

امك ةمصسن516.4 وحنب ةلابج
 .هيلإا ريصشأا

صشاتيلتوب.ع

رهسشأأ ةدع مأد عاطقنأ دعب
  ابيرق بورسشلا ءاملاب ناسسملتب ةلابج ةيدلب ىرق ديوزت فانئتسسا

لمأ’أ9102 يفناج يف ايئزج حتتفأ يذلأ ،وزو يزيتب ةدخ نب عأرذب ناطرسسلأ ةحفاكم زكرم ثعب
.ناطرسسلأ ىسضرم صسوفن يف ءافسشلاب

ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘صصم ح˘˘˘ت˘˘˘ف نأا كصش’و
تناك يتلاو ةعصشأ’اب جÓعلا
لفكتلا يف ةدوقفملا ةقلحلا
ففخ دق نا˘طر˘صسلا ى˘صضر˘م˘ب
ةقصشم نم اذكو مهتاناعم نم
نيعتي دعي مل ثيح ،مهتÓئاع
تا˘فا˘صسم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
’ جÓ˘ع˘لا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
لوصصحلا مهنكمي هنأاو اميصس
.لاجآ’ا برقأا يف دعوم ىلع
ريدملا دكأا ،ددصصلا اذه يفو
،ناكصسلا و ةحصصل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
لبق» هنا يريز سسابع ذاتصس’ا
ةعصشأ’اب جÓعلا ةحلصصم حتف
ىصضر˘م˘لا نا˘ك ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه˘ب
و را˘ي˘ب ز˘كر˘م ى˘لإا نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘ي
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب يرو˘˘˘ك يرا˘˘˘م
جمر˘ب˘ي نا˘ك يذ˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ا˘م˘ك ةد˘عا˘ب˘ت˘م د˘ي˘عاو˘م م˘ه˘˘ل
و ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘لا نو˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘ي
ايدام نيحاتر˘م˘لا ا˘ما ف˘ي˘ط˘صس
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘ي˘˘˘ف
.«سصاخلا

يلحملا ريدملا رارق دصسجتو
لا˘خدإا˘ب نا˘كصسلا و ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل
زيح ةعصشأ’اب جÓعلا ةحلصصم
جÓعل˘ل ةد˘حو اذ˘كو ة˘مد˘خ˘لا
مصسقو يعصضوملا يعاعصش’ا

لافط’او رابكلل ماروأ’ا بط
.ربخمو
جÓعلا ةحلصصم حاتتفا لبقو
د˘ي˘عاو˘م˘˘لا تنا˘˘ك ة˘˘ع˘˘صشأ’ا˘˘ب
امن˘ي˘ب ر˘ه˘صشأ’ د˘ت˘م˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا
يف سضرملاب لفكتلا فنصصي
مت اذهبو ،ت’اجعتصس’ا راطا
ةد˘م ل˘˘كصشم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا
ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’ا
.«جÓعلا

ىصضرملاب لثمأا لفكت ةيغبو
يف نييئاصصخا6 فيظوت مت
نييئايزيف9و ةعصشأ’اب جÓعلا

يف اصصت˘خ˘م02 ن˘م ر˘ث˘˘كأاو
ىلإا ةفاصضا يب˘ط˘لا ر˘يو˘صصت˘لا

نولمعي اصصتخم ابيبط051
.ىفصشتصسمل تاذب
ةدحولا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ع˘صضخ˘يو
(قرف ثÓث) بوا˘ن˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘ل
ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صست
ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلا ن˘˘م ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب

،ليللا فصصتنم ةياغل احابصص
عفرب ميظنتلا اذه حمصسي ثيح
مهب لفكتم˘لا ى˘صضر˘م˘لا دد˘ع
با˘ع˘ي˘ت˘˘صس’ا ة˘˘قا˘˘ط غو˘˘ل˘˘ب˘˘ل
معدت يذلا زكرملل ىوصصقلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع تا˘˘عر˘˘صسم ثÓ˘˘ث˘˘˘ب
ر˘˘ي˘˘نا˘˘كصس زا˘˘ه˘˘ج و ةدو˘˘ج˘˘˘لا
.تاكاحملل
يريز رو˘صسي˘فور˘ب˘لا فا˘صضأاو
ةعصشأ’اب جÓعلا ةحلصصم نأا
يهو ةلماكلا اهتقا˘ط˘ب ل˘م˘ع˘ت
اريصشم ،اي˘مو˘ي ا˘صضير˘م051
ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م˘˘˘لا» نأا ى˘˘˘لإا
ةعصشأ’اب جÓع نم نوديفتصسي

ى˘صضر˘م وأا ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م ل˘˘قأ’
جÓعل نيجات˘ح˘م˘لا نا˘طر˘صسلا

˘مرو˘لا رو˘ط˘ت ف˘قو ل˘جا ن˘˘م
.«هصسفن مويلا يف نوجلاعيف
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م ل˘˘قأا د˘˘ع˘˘بو
تلبقتصسا ةمدخلا زيح هلوخد
ة˘ع˘صشأ’ا˘ب جÓ˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ن˘م سضير˘˘م0021 ي˘لاو˘˘ح

ن˘م اودا˘ف˘ت˘صسا008 م˘ه˘ن˘ي˘ب
ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأا ،جÓ˘˘˘ع سصصصح
ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا سصخ˘˘ي
ي˘˘ف م˘˘ت ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘خأ’ا

حاتتفا9102 ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
قلطأا يذلا راهنلا ىفصشتصسم
ةنصسلا تاذ نم ربمتبصس ذنم
ماروأ’ا بط يف تاصصوحفلا

مت ثيح ،يواميكلا جÓعلاو
كلذل نييئاصصخا60 ريخصست
تاذ ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأاو .سضر˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘صصم نأا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةعصشأ’اب جÓعل˘ل ءا˘ف˘صشت˘صس’ا

ةزهاج نوكتصس ماروأ’ا بطو
أاد˘ب را˘ه˘˘ن˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم نأاو
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت
.ىصضرملا

ةحفاكم زكرمل حيرصصتلا متو
دوزتلاب وزو يزيتل ناطرصسلا
ة˘ي˘لد˘ي˘صصلا ن˘م تا˘ئ˘يز˘ج˘لا˘˘ب
،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا
43و ةحلصصم11 نإاف ريكذتلل
ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسا ةد˘˘حو
يف ةمد˘خ˘ل˘ل ةز˘ها˘ج نو˘كت˘صس
.رهصشأا3 نوصضغ يف زكرملا

ز˘˘˘كر˘˘˘˘م نا ير˘˘˘˘يز فا˘˘˘˘صضأاو
نب عارذب ناطرصسلا ةحفاكم
اريرصس041ـل عصستي يذلا ةدخ

1.6ـب ردق ايلام افÓغ فلك
رايلم5.1 اهنيب نم جد رايلم
.تازيهجتلل جد

صس.مدأأ

ديد÷أ ›أولأ أوبلاط
Ãةيروف ةيومنت عيراسش 

مادعناو قرطلا ءاÎهإا
ناكسس ناقرؤوي برسشلا هايم

ةلسشنخب ناÒخو ة÷ولا
نار˘ي˘خ ي˘ت˘يد˘ل˘ب نا˘˘كصس د˘˘صشا˘˘ن
ةطقن ىصصقأاب ناتعقاولا ةجلولاو
دعب ىلع ةلصشنخ ةي’وب ةيبونج
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ،م˘ل˘ك57
ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو م˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
لجاعلا لخدتلا ،يديزوب ديدجلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘تو زا˘ج˘˘نا ي˘˘ف عار˘˘صسإÓ˘˘ل
رقم نيب طبارلا يئ’ولا قيرطلا
ناربخب ارورم ،ةجلو˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ها˘ج˘تا˘ب
لقنتلا ةكر˘ح ل˘ي˘ه˘صست˘ل ،را˘صشصش
نيأا ،نينطاوملا ىلع نبغلا عفرو
م˘ه˘ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ نا˘˘كصسلا د˘˘ج˘˘ي
ةرئادلا رقم نيب ايموي نيلقنتملا

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘صص ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب˘˘لاو
ثيح ،مهلمع تارقمب قاحتلÓل
ع˘م م˘قا˘ف˘ت˘ت نا˘كصسلا ةا˘نا˘ع˘˘م نأا

ن˘˘يأا ءا˘˘ت˘˘صش ل˘˘صصف ل˘˘ك لو˘˘ل˘˘ح
سضفرو ،ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صصي
لامعت˘صسا تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘صصأا
رفحلا ةرثكو هتبوعصصل قيرطلا

راعصسأا مهيلع سضرفو تابطملاو
لقن دنع ةصصاخ مهلقنل ةيلايخ
نم ،ةيليللا ةرتفلا يف مهاصضرم
اصضيأا ناكصسلا بلاط ىرخأا ةهج
برصشلل ح˘لا˘صصلا ءا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
نودمتع˘ي م˘ه˘نأا ثي˘ح ،ي˘ق˘صسلاو
نامصضل ليخنلاو ،ةحÓفلا ىلع
ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو ،قزر˘˘لا بصسك
حصضوأا ناكصسلا ةاناعمو بلاطم
سسلجملا سسي˘ئر لا˘م˘ج ي˘ف˘ير˘ظ
ماق هنأا ،ةجلو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
قيرطلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ف˘ل˘م م˘يد˘ق˘ت˘ب
،ةرئادلا رقمو ةيدلبلا نيب طبارلا

ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا نا˘˘كصس د˘˘يوز˘˘ت اذ˘˘كو
،بر˘صشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةراد’ا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ق˘˘˘صسلاو
قيرط نع اهب لفكتلل ةيلحملا

ن˘ما˘صضت˘لاو نا˘م˘صضلا قود˘ن˘صص
راظتنا يف ،ةيلحملا تاعامجلل
سضرا ى˘ل˘ع بلا˘ط˘م˘لا د˘ي˘صسج˘ت
.عقاولا

صس. صسدنسس

فايرأ’أ يف ناكسسلأ تيبثت ىلإأ يمرت ريبأدتلأ نم ةلمج راطإأ يف جردنت
 طاوغأ’ا تايدلبب ديسسجتلا ديق ةديدج ةيحÓف جمارب

جمارب ديصسجت ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي
تا˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،طاو˘˘˘˘غأ’ا ة˘˘˘˘ي’و
نم ة˘ل˘م˘ج را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت
ى˘لإا ي˘مر˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
فايرأ’ا يف ناكصسلا تيبثت
ي˘صشي˘ع˘م˘لا را˘طإ’ا ة˘ي˘قر˘˘تو
ةيريدم هب تدافأا امك ،مهل
.ةيحÓفلا حلاصصملا

يتلا ج˘مار˘ب˘لا كل˘ت ل˘م˘صشتو
ن˘م د˘يزأا ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عر˘˘صش
ن˘م تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘ع ،ر˘˘ه˘˘صش

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘˘صض
ءا˘صشنإاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا كلا˘˘صسم˘˘لا
Óصضف ،هايملا˘ب ي˘ق˘صس طا˘ق˘ن

دا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘˘نا˘˘عإ’ا ن˘˘ع
فلتخم يف نوحÓفلا اهنم
ريدم حرصص املثم ،بعصشلا
.يرصسوب بيبح ،عاطقلا

تايدلبلا لج تدافتصسا دقو
يف لثمتي «ماه» جمانرب نم
نم ملك052 نم ديزأا حتف

يذلاو ،ةيحÓفلا تاراصسملا
نيحÓف˘لا ل˘ّق˘ن˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس
لوصصولاو ةديج فورظ يف
نود ةيعارزلا يصضارأ’ا ىلإا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ط˘˘ي˘˘صشن˘˘ت˘˘ل ءا˘˘ن˘˘˘ع
ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
بارت نم ةلوزعملا قطانملا
.ةي’ولا

طاو˘غأ’ا ة˘ي’و تدا˘ف˘ت˘صساو
ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا عور˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘م
ي˘ف عر˘صش ثي˘ح ،ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةيئابرهكلا ةدم˘عأ’ا بي˘كر˘ت
،(ملك002 ة˘فا˘صسم ى˘˘ل˘˘ع)

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘ت ثي˘ح
سضو˘ه˘ن˘لا ع˘يرا˘صشم ن˘˘م˘˘صض
،ةيحÓفلا ةيفيرلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
يصضارأ’ا طبر اهنأاصش نمو
ن˘كم˘ي˘صس ا˘م˘م ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
را˘˘بآ’ا ر˘˘˘ف˘˘˘ح ن˘˘˘م حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

،ةينطابلا هايم˘لا جار˘خ˘ت˘صساو
’ ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ل˘˘ماو˘˘ع ي˘˘هو
ةعارز ريو˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ

مهاصستو ةقطنملا˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةور˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘˘عا˘˘˘˘صضم ي˘˘˘˘ف
اصضيأا مهاصست امك ،ةيناويحلا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
،ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا

جولو ن˘م با˘ب˘صشلا ن˘كم˘تو
.يحÓفلا رامثتصسإ’ا ملاع
ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ةرازو تم˘˘˘ل˘˘˘صسو
ةعومجم ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
تاداصصحلاو تارار˘ج˘لا ن˘م
ه˘جو˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
سصوصصخب نيحÓفلا ةدئافل
.يحÓفلا داتعلا

نع ةقط˘ن˘م˘لا و˘حÓ˘ف بر˘عأاو
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه˘ل «م˘ه˘حا˘ي˘˘ترا»
دوهجلا نيمثت هنأاصش نم يذلا
جا˘ت˘نإ’ا ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘˘لا
نأاو ةصصاخ ةقطنملاب يحÓفلا

يف مهاصستصس ،تاءارجإ’ا هذه
ةصسراممل ةمئÓم ءاوجأا ريفوت
.ةحÓفلا ةنهم

ج.دمحم
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 ةمسصاعلا زباخم ىلع يقرو سسيك فلأا051 نم ديزأا عيزوت
ةيباغلا فانسصأ’ا فلتخم يوحي

ةبلطلا تاسساردو ثاحبأا يف لمعتسسيو
يعماجلا بطقلاب «رجسشم» ءاسشنإا وحن

فلسشلاب سسراف د’وأا ىلع يقرو ضسيك000.051 نم ديزأا مرسصنملا يفناج ةيادب ذنم عيزوت مت هنأا ،رئازجلا ةي’ول ةراجتلا ريدم دافأا
تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م مز˘ت˘ع˘˘ت.ةي’ولاب ضسايكأ’ا هتاه لامعتسسا ةلمح راطإا يف ،ةمسصاعلا رئازجلا زباخم ىوتسسم

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘صشلا˘˘ب
،يلعوب نب ةب˘ي˘صسح ة˘ع˘ما˘ج
بطقلا لخاد رجصشم ءاصشنإا
،سسرا˘˘ف د’وأا ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

نيمئاقلا ىدل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘صسح
.عورصشملا اذه ىلع
مÓعإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ف˘صشكو
دمحم ،تاباغ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب
موي سشماه ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لا˘غو˘ب
مول˘ع ة˘ي˘ل˘كب م˘ظ˘ن ي˘صسارد
لو˘ح ،ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
قطانملاب يجولويبلا عونتلا
هحلاصصم مزع نع ،ةبطرلا

ةرادإا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ر˘ج˘صشم ءا˘˘صشنإا ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
د’وأاب يعماجلا مرحلا لخاد
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م يو˘˘ح˘˘ي ،سسرا˘˘ف
،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصأ’ا

ثا˘˘ح˘˘بأا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسيو
.ةبلطلا تاصساردو
نأا ثّد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘˘بأاو
لفكتتصس تاباغلا حلاصصم»
نأا ىلع ري˘ج˘صشت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
يف ةل˘ث˘م˘م ة˘ع˘ما˘ج˘لا مو˘ق˘ت
لوح تاصسارد دادعإاب ةبلطلا

،عورصشملا ةئ˘ي˘ه˘ت ط˘ط˘خ˘م
نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م يذ˘˘˘لا
ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ه˘ب سسر˘غ˘˘ت
ور˘صسلاو بور˘خ˘لا فا˘ن˘˘صصأا
ر˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صصلاو ر˘˘˘˘˘صضخأ’ا
.«يبلحلا

ادانتصسا ،ةيلمعلا هذه متتصسو
لÓ˘خ ن˘م ،رد˘صصم˘لا تاذ˘˘ل

م˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘عو˘ط˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح
ة˘ب˘ل˘ط˘لا طا˘صسوأا ي˘ف ا˘يرود
ل˘كل ةر˘ج˘صش» را˘ع˘صش تح˘˘ت

ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،«بلا˘˘˘ط
فا˘ن˘صصأا سسر˘غ˘ب ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت
ةيباغلا راجصشأ’ا نم ىرخأا

نا˘˘˘˘˘غرأ’ا رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
.فاصصفصصلاو
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ى˘˘˘لوأا ة˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘كو
تاذ تم˘˘˘ظ˘˘˘ن ،عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
اذه سشماه ى˘ل˘ع ح˘لا˘صصم˘لا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ،ي˘˘صسارد˘˘لا مو˘˘ي˘˘˘لا
ن˘م د˘يزأا سسر˘غ˘˘ل ر˘˘ي˘˘ج˘˘صشت
يفن˘صص ي˘ف ةر˘ي˘ج˘صش008

،رصضخأ’ا ورصسلاو بورخلا
ةيلمع˘لا هذ˘ه تد˘ه˘صش ثي˘ح
ةعصساو ةكراصشم» ةيعوطتلا
ةيملعلا يداو˘ن˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
.«ةيئيبلاو
هنأا ىلع «رجصشملا» فرعيو
ة˘˘عارز˘˘˘ل برا˘˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ق˘˘˘ح
تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لاو تار˘˘ي˘˘ج˘˘˘صشلا
نم قفر˘ي ،ة˘ب˘تر˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ةقاطبب فن˘صص ل˘ك ا˘ه˘لÓ˘خ
ه˘صصئا˘صصخ ن˘ي˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
فانصصأ’ا فلتخمب هتقÓعو
را˘˘˘˘ج˘˘˘˘صشأ’ا ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأ’ا

.تاتابنلاو
يف رتصساملا ةبل˘ط ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
اذ˘˘ه تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا سصصصخ˘˘˘ت
،ر˘ب˘صصلا غرا˘ف˘ب عور˘˘صشم˘˘لا

لكصشي نأا رظتنملا نم ثيح
ةلوازمل ايعيبط ءاصضف مهل
براجت˘ب ما˘ي˘ق˘لاو م˘ه˘ثا˘ح˘بأا

ريوط˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘ي˘م˘ل˘ع
فا˘صشت˘كاو تا˘با˘غ˘لا عا˘ط˘ق
.ةديدج فانصصأا

يف كراصش نمم ددع نمثو
هذ˘ه ،ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
يذلا عور˘صشم˘لاو ةردا˘ب˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ،م˘˘ه˘˘ب˘˘صسح ،د˘˘عا˘˘صسي
فراعم˘لا را˘ب˘ت˘خاو بير˘ج˘ت
ة˘ير˘ظ˘ن˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو
سضرأا ىلع ،اهيلع لّصصحملا
ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لاو ع˘˘قاو˘˘لا
ةور˘ث˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
.ةيباغلا
لا˘غ˘صشأا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
عونتلا لوح يصساردلا مويلا
ةبطرلا قطانملاب يجولويبلا
موي˘لا»و ا˘ن˘ماز˘ت م˘ظ˘ن يذ˘لا
«ةبطرلا قطانمل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
رهصش نم يناثلل فداصصملا
دهصش ،ةنصس لك نم رياربف
لو˘ح تار˘صضا˘ح˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
هذ˘ه˘ب ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا
ها˘ي˘م˘لا رود اذ˘كو م˘ي˘˘لا˘˘قأ’ا
رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فو˘˘˘ج˘˘˘لا
ةبلطلا رو˘صضح˘ب ،ي˘حÓ˘ف˘لا

ةطصشان تايعمجو نيثحابو
 .ةئيبلا لاجم يف

ر.يماسس

 ةنسسلا رادم ىلع متيسس نيوكتلا
ذيمÓتلل يسساردلا راسسملا جراخ

 ةيمومع ةسسردم
نارهوب ابيرق لافطأ’ا حرسسمل

نار˘˘هو˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م تق˘˘ل˘˘˘طأا
ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسا ى˘˘˘لإا ي˘˘˘مر˘˘˘ت
مي˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘صسرد˘م
حر˘صسم˘ل˘ل ى˘لوأ’ا ئدا˘ب˘م˘لا
ا˘م˘ب˘صسح ،لا˘ف˘طأ’ا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
حرصسملا ريدم ىدل ديفتصسأا
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع» يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

.نارهول «ةلولع
ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا اذ˘˘ه نو˘˘˘كي˘˘˘صسو
يدلبلا دهعملاب يلبقتصسملا
«يبهو دمحأا» ىق˘ي˘صسو˘م˘ل˘ل
ن˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘كار˘˘˘صش را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
نارهو˘ل يو˘ه˘ج˘لا حر˘صسم˘لا

يدلبلا يبعصشلا سسلجملاو
هزر˘بأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،نار˘˘هو˘˘ل
.يصسونصس دارم
رادم ىلع نيوكتلا متيصسو

را˘˘˘صسم˘˘˘لا جرا˘˘˘خ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا
ادانتصسإا ،ذيمÓتلل يصساردلا
نأا ى˘لا ا˘ت˘ف’ ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
هيلع قفتملا لمع ططخم
˘مدا˘ق˘لا و˘ي˘نو˘ي ي˘ف أاد˘ب˘ي˘˘صس
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘صسقأ’ا ع˘˘˘˘˘˘صضو ع˘˘˘˘˘˘م
.ىلوأ’ا ةيبيرجتلا

ةيقافتإا ىلع عيقوتلا رظتنيو
حر˘˘صسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
يبعصشلا سسلجملاو يوهجلا
هذه ديصسجتل نارهول يدلبلا
مداقلا سسرام01 يف ةيلمعلا
ءا˘ي˘˘حإا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ل فدا˘˘صصم˘˘لا
ليحرل62ـلا  ىر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘لا
ةلولع رداقلا دبع يحرصسملا
(9391‐4991).

ضس.ةراسس

يف ةلح نب هللا دبع حصضوأاو
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
اع˘م» را˘ع˘صش تح˘ت ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا
ةاذاحمب «زبخلا ريذب˘ت ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ةعطاقم˘لا˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا
عيزوت مت هنأا ‐‐ ةيرارد ةيرادإ’ا

ديزأا عيزوت مرصصنملا رياني ذنم
هرفو يقرو سسيك000.051 نم
ثلاثو نينثا نييمومع نيلماعتم
ةي’وك ةمصصاعلا رئازجلاب سصاخ
جمانرب قيبطت راطإا يف ةيجذومن
ىلع ءاصضقلا ىلإا فدهي ينطو
ةيكيتصسÓبلا سسايكأ’ا لام˘ع˘ت˘صسا
اظافح ةيئاذغلا داوملا فيلغت يف
.ةيمومعلا ةحصصلا ىلع
ةيلمعلا نأا لوؤوصسملا تاذ دكأاو
ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ابواجت» تفرع ،0202 ربمصسيد
نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل «ار˘ي˘ب˘ك
يمرت يتلا ةردابم˘لا او˘ن˘صسح˘ت˘صسا
نطاوملا ةحصص ىلع ظافحلا ىلإا
سسر˘˘˘˘غو ى˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
امك ةديج ةيكÓهتصسإا تاكولصس
فرط نم «اريبك اطارخنإا» تفرع
تاذ  ا˘عدو ،ز˘با˘خ˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا
ةيمهأا يف ريكفتلا ىلإا لوؤوصسملا
ةيكتصسÓبلا  سسايكأ’ا نع يلختلا

ثحبلا اذكو ،ةيحصصلا اهرارصضأاو
رارغ ىلع زبخلا ظفحل لئادب نع
سسا˘˘ي˘˘كأ’ا وأا ي˘˘˘قرو˘˘˘لا سسي˘˘˘كلا
.سشامقلا نم ةعونصصملا

ة˘ير˘˘يد˘˘م نأا رد˘˘صصم˘˘لا فا˘˘صضأاو
لفكتت رئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
ى˘˘ل˘˘ع سسا˘˘ي˘˘كأ’ا هذ˘˘ه ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب
اهيصصحت يتلا زباخ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ـب اهددع غلبي يتلاو رئازجلا ةي’و
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ةز˘˘ب˘˘خ˘˘˘م656
ةصصخرملا ةيراج˘ت˘لا تا˘حا˘صسم˘لا
سصيصصخ˘ت˘ب كلذو ،ز˘ب˘خ˘لا ع˘ي˘ب˘ل

يتلا تايمكلل بيجتصست سصصصح
اريصشم ،ةزبخم لك ايموي اهجتنت
نل» ةيلاحلا ةلحرملا يف هنأا ىلإا

سسي˘كلا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسا «ع˘˘ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي
 .يكيتصسÓبلا

’ ه˘نأا لوؤو˘صسم˘لا تاذ د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ةراج˘ت˘لا ةرازو ح˘لا˘صصم˘ل ن˘كم˘ي
سضرفت نأا ةيلا˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
فيراصصم لمحت نيزابخلا ىلع
م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح ،ة˘ي˘قرو˘لا سسا˘ي˘كأ’ا
ةيجذومنلا ةيلمعلا ج˘ئا˘ت˘ن م˘ي˘ي˘ق˘ت
’وأا ةمصصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ز˘با˘خ˘م˘ب
ةيلام˘لا ة˘ف˘ل˘كت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

يف ةيقرولا سسايكأ’ا مادختصس’
ةعجان تايلآاو غيصص داجيإا راظتنا
ىوتصسملا ىلع ءار˘جإ’ا م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل
 .ينطولا

ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا فد˘ه˘˘تو
ي˘ت˘لا ز˘ب˘خ˘لا ر˘يذ˘ب˘ت ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ةيرادإا ة˘ع˘طا˘ق˘م31 ل˘م˘صشت˘˘صس
ةنلقعلا ةرورصضب نطاوملا ةيعوت
لÓخ نم ةداملا هذه كÓهتصسا يف
عيزوتو ةيريدملا ناوعأ’ حئاصصن
سصي˘صصخ˘ت˘˘ب كلذو ،تا˘˘يو˘˘ط˘˘م
،ةعطاقم لكل يصسيصسحت عوبصسأا

ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ربع كلذو
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘مو
.ةيمومعلا تاحاصسلاو
نأا قايصسلا اذه يف ةلح نب لاقو

زبخلا ةدام نم ةمخصض تايمك
معاطملا فلتخم ا˘ي˘مو˘ي ا˘هزر˘ف˘ت
تا˘˘ما˘˘ق’ا ءاو˘˘صس ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

وهو لافطأ’ا سضايرو سسرادملاو
يعدت˘صسي ي˘نÓ˘ق˘ع ر˘ي˘غ كو˘ل˘صس
ىدل ر˘يذ˘ب˘ت˘لا مد˘ع ة˘فا˘ق˘ث سسر˘غ
تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م اذ˘كو لا˘˘ف˘˘ط’ا
ةيبلصسلا اهجئاتنل ارظن عمتجملا

هنأا اريصشم ينطولا داصصتق’ا ىلع
1 براقي ام قيوصستو جاتنإا متي
.ايموي ةزبخ فلا002 و نويلم
نأا ،ردصصملا راصشأا ىرخأا ةهج نم
ةبارق يصصحت ةمصصاعلا رئازجلا

زبخ˘لا ي˘ف سصت˘خ˘م ل˘ح˘م001
بطقتصسي يذلا سصاخلا يديلقتلا
ةيحصصلا اهايازمل» ارظن نطاوملا

.«ةيئاذغلا اهتميقو
ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا رد˘صصم˘لا دد˘صشو
داو˘م˘لا تÓ˘˘ح˘˘م ل˘˘خاد ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا
رجاتلا لوصصح يعدتصست ةيئاذغلا

ةراجتلا ةيريدم نم سصيخرت ىلع
رييا˘ع˘م ر˘فو˘ت اذ˘كو ه˘ت˘صسرا˘م˘م˘ل
يف زبخلا ةدام˘ل د˘ي˘ج˘لا ظ˘ف˘ح˘ل˘ل

ي˘ف سسي˘يا˘ق˘مو ة˘ي˘ح˘صص فور˘˘ظ
مدع بناج ىلإا سضرعلا ةحاصسم

بيرقلا طيحملا يف ةزبخم دوجو
م˘ت ثي˘˘ح ي˘˘ن˘˘كصسلا ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ءاي˘حأ’ا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘ي˘ج˘صست
يف اريبك اصصقن ةديدجلا ةينكصسلا

.مهتاجايتحاب لفكتلل زباخملا ددع

ك.كلام

ةيئام ضضاوحأا ةعبرأاب
 يحÓفلا يقسسلل ةهجوم

سسرادملا ذيمÓت
يف نوكراسشي

يكمسس عارزتسسا
سسادرموبب

ذيملت0001 نع لقي ’ ام كراسش
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا فلتخم نم
ةسصاخلاو ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

ي˘ف ضسادر˘مو˘ب ة˘ي’و ر˘ب˘ع م˘ه˘ن˘م
ةعبرأ’ ي˘ك˘م˘سس عارز˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع

يق˘سسل˘ل ة˘ه˘جو˘م ،ة˘ي˘ئا˘م ضضاو˘حأا
.ةي’ولاب يحÓفلا

عارز˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع جرد˘˘˘ن˘˘˘˘تو
عون نم كمسسلا راغسصب ةروكذملا
ي˘ت˘لا ،«نا˘˘سسرا˘˘ك˘˘لا»و » طو˘˘ب˘˘سشلا»
ي˘ق˘سسل˘ل ة˘ه˘جو˘م ضضاو˘˘حأا˘˘ب تم˘˘ت
تايدل˘ب ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م ي˘حÓ˘ف˘لا

قر˘˘سش) ر˘˘ي˘˘ف˘˘عأاو ضسلدو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ب
يف -نيمظنملا بسسح -(ةي’ولا
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حإا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن را˘˘˘˘طإا
.ةبطرلا قطانملل يملاعلا

عارز˘ت˘سس’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع بنا˘˘ج ىلإاو
حÓ˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا ي˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘˘عرز˘˘م كلا˘˘م قدا˘˘سص ي˘˘جاو˘˘˘ه˘˘˘ق
تا˘˘ن˘˘˘ج ضسأار ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب كا˘˘˘م˘˘˘سسأا

ذ˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تمد˘˘˘˘ق ،(ا˘˘˘˘قر˘˘˘˘سش)
جا˘˘مدا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا لو˘˘ح تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
و ة˘حÓ˘ف˘لا ع˘م تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت
ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’او ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ع˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تنمسضت امك.كلذ نع رجنت يتلا

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ل˘˘ق˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةبطرلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا ىلإا ضسراد˘م˘لا
ضسأار ةيدلبب «ةرامع يداو» دسسل

ضسورد اوق˘ل˘تثيح ،تا˘ن˘ج
ديسصلا ةي˘ل˘م˘عيف ةيقي˘ب˘ط˘ت
لو˘˘ح ة˘˘ير˘˘ظ˘˘˘ن ىر˘˘˘خأاو يرا˘˘˘ق˘˘˘لا

اهرودو ةبطرلا قطانملا موهفم
.يجولويبلا عونتلا يف
ن˘م ل˘ك ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا كرا˘سش ا˘م˘ك
فلتخمب دسسل˘ل عارز˘ت˘سسإا ة˘ي˘ل˘م˘ع

نم ددع قÓطإاو كامسس’ا عاونأا
ر˘˘ي˘˘ط ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا رو˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
ن˘سسحأ’ ة˘ق˘˘با˘˘سسم ي˘˘فو ،«ط˘˘ب˘˘لا»
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا عو˘˘˘سضو˘˘˘م لو˘˘˘ح م˘˘˘سسر
يف ةكراسشملا بناج ىلإا ةبطرلا

ةيامحل تار˘ي˘ج˘سش ضسر˘غ ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلع فر˘سشأاو.ةبرت˘لا ن˘م د˘سسلا

نم لك ،ةيلافتح’ا هذه ميظنت
ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م
حلاسصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘سصلاو ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ةئيبلا عاطقو تايئاملا ةيبرتو
ددعو ةيندملا ةيامحلا حلاسصمو
.نيحÓفلا نم

ج.دمحم

ةمج ةيئيب لكاسشم هنع بترتتسس اهزاجنإا نأا اودكأا
ةيئافسشتسس’او ةسصاخلا تايافنلل ةغرفم زاجنإا عورسشم نوسضفري ةسسبتب رتاعلا رئب ونطاوم
عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘ح˘˘˘ب مد˘˘˘˘قأا
ةعطاقملا ناكصس نم تارصشعلا
بو˘ن˘ج ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا
تايعمج نع ني˘ل˘ث˘م˘مو ة˘صسب˘ت
يداو˘ن˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
تايلاع˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘مو ءار˘صضخ˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
سسلجم˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا جا˘ج˘ت˘ح’ا
نع اري˘ب˘ع˘ت ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘صشم˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘صضفر
و ةصصاخلا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘غر˘ف˘م
 .ظحول امبصسح ةيئافصشتصس’ا

تاراعصش ةدع نوجتحملا عفرو
انقح ةردا˘صصم˘ل ’» ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
اوثبعت ’»و «ةف˘ي˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ب ي˘ف
«.ةمداقلا لايجأ’ا لبقتصسمب
د˘يد˘ع دا˘فأا ه˘ل ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف و
هذ˘ه زا˘ج˘نإا» نأا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
لكاصشم هنع بترتتصس ةغرفملا
نأا˘ب ن˘ي˘˘فدر˘˘م «ة˘˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب
ىلإا ةجاحب رتاعلا رئب بابصش»
ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘صشم د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صساو

ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘صش ن˘˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ل˘غ˘˘صش بصصا˘˘ن˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا

يف اعافترا فرعت اهنأاو ةصصاخ
اوب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،«ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘صسن
لخدت˘لا˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع «ع˘˘˘ير˘˘˘صسلا»
ءا˘غ˘لإا د˘صصق ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا

.عورصشملا اذه
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘يد˘م دا˘فأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نأاب زاويع رصضخل ةصسبت ةي’ول
ذنم لج˘صسم˘لا عور˘صشم˘لا اذ˘ه»
هزا˘˘ج˘˘نإا ع˘˘مز˘˘م˘˘لاو تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
ر˘ئ˘ب˘ب سسيرو˘ف ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
˘˘مدر ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ي˘˘صس ر˘˘تا˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا

اقفو ةي’و41ـل ةيئافصشتصس’او
ةيجولونكت تاينقتو ري˘يا˘ع˘م˘ل

«.ةروطتم دج
ءا˘˘˘صضعأا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘يدا˘ع˘لا ةرود˘لا لÓ˘خ او˘˘ع˘˘فر
يصضاملا ربمصسيد رهصش ةثلاثلا

ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا ى˘لإا ة˘˘ح˘˘ئ’

رار˘ق ة˘ع˘جار˘م˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
تاياف˘ن˘ل˘ل ة˘غر˘ف˘م ثاد˘ح˘ت˘صسا
هلكصشت دق ام» ببصسب ،ةصصاخلا

تا˘صسا˘كع˘˘ناو تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ن˘˘م
ناكصسلا ىلع ةريطخو ةيبلصس
«.ةئيبلاو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تنا˘˘كو
عوبصسأ’ا تردصصأا تايا˘ف˘ن˘ل˘ل
درو ايمÓعإا ا˘نا˘ي˘ب مر˘صصن˘م˘لا
ةدحو ءاصشنإا عورصشم» نأا هيف
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت
ن˘ي˘˘ع ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ر˘ط˘خ يأا ل˘م˘˘ح˘˘ي ’ سسيرو˘˘ف
،«ةئيبلاو ناصسنإ’ا ةحصص ىلع
اذه» ديوزت متيصس هنأاب ازربم
ي˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘لا
هعون نم لوأ’ا يجيتارتصس’ا
يبرعلا م˘لا˘ع˘لاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف
ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صسي
ةجلاعم˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

 .«ةدماه تايافن ىلإا اهليوحتو
ط.تاديبع
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نوقفتي دنو“رود وبع’و رفاف
نÁرب مامأا طوقسسلا ببسس ىلع

ع˘م د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب و˘˘ب˘˘ع’ ق˘˘ف˘˘تا
ةراصسخ ببصس نأاصشب ،رفاف نايصسول مهبردم
نميرب ردريف دي ىلع هصضرأا جراخ قيرفلا
هجورخل ىدأا امم ،ءاثÓثلا ةرهصس ،(3‐2)
 .ايناملأا سسأاكب61 ـلا رود نم

عقوملا اهرصشن تاحيرصصت يف رفاف لاقو
طوصشلا يف اناوتصسم» دنومترودل يمصسرلا
ءطبب ان˘ب˘ع˘ل ا˘مد˘ع˘ب ،اًد˘ي˘ج ن˘كي م˘ل لوأ’ا
تا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا بل˘غأا ي˘ف ز˘˘ف˘˘ن م˘˘لو ،د˘˘يد˘˘صش
نيرخأا˘ت˘م ا˘ن˘ك» فا˘صضأاو .«تا˘ما˘ح˘ت˘ل’او
جورخلا دعب ةغلاب لمأا ةبيخب رعصشن ،اًمئاد
ثيح ،ءوصسلا ديدصش رمأا اذهف ،سسأاكلا نم
ةدوعلل ةققحم سصرف4 وأا3 انل تحنصس
قيقحت عط˘ت˘صسن م˘ل ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف
سستام ينام˘لأ’ا ع˘فاد˘م˘لا ق˘ف˘تاو .«ا˘ن˘فد˘ه
ميدقت مدعب قلعتي اميف هبردم عم زليموه
طوصشلا ي˘ف ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ءادأ’ا ه˘ق˘ير˘ف
يفاكلا قمعلاب بعلن مل» اًفيصضم ،لوأ’ا
لمكأاو .«تاحاصسملا حتف ىلإا انتجاحل اًرظن
ءاطخأا انبكتراو اًيوق ودبي نميرب انلعج»
مدقن مل اننأا ملعن ،انكابصش زه نم مهتنكم
امدعب ،اًصضيأا اًئيصس نكي مل هنكل ،اًرهبم ءادأا

،ةجيتنلا ةلداعمل سصرفلا نم ديدعلا انقلخ
اذل ،قحتصسم ريغ لكصشب رصسخن مل اننكل
طصسولا بع’ فلتخي ملو .«ردريف ئنهأا
هبردم هلاق امع تدنارب نايلوج يناملأ’ا

يند˘ت نأا˘صشب ا˘م˘ه˘فار˘ت˘عا اًد˘يؤو˘م ،ه˘ل˘ي˘مزو
نم لوأ’ا طوصشلا يف دنومترود ىوتصسم
ى˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘˘صس» در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو .ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

لÓغتصسا نصسحن مل اننكل ،بعللا تايرجم
ةصصاخ ،انم أاطخ ناك ثدح ام ،رمأ’ا اذه
يتلا ةصصرفلا لÓغتصسا يف انلصشف امدعب
را˘صشأاو .«ن˘م˘ير˘ب ى˘مر˘م ما˘مأا ا˘ن˘ل تح˘ي˘˘تأا
ي˘ف ن˘م˘ير˘ب ر˘ي˘ها˘م˘˘ج رود ى˘˘لإا تد˘˘نار˘˘ب
اهمعد لصضفب ،زوفلا ىلع اهقيرف ةدعاصسم
فحز مغر ،ةياهنلا ةرفاصص ىتح هل لئاهلا
ةقلطملا هترطيصسو يموجهلا دنومترود
ةياغلل نيبيرق انك» متأاو.يناثلا طوصشلا يف
نأا اننكمي ’ ن˘كل ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ة˘لدا˘ع˘م ن˘م
اننأا ’إا ،ةارابم لك فادهأا5 انليجصست عقوتن
،فادهأ’ا زارحإ’ يفاكلا عمطلاب لحتن مل
.«انل ةبصسنلاب ةريرم ةيصسمأا تناك اذل
يليبÁد ةباسصإا جÓعل ديحولا ل◊ا
نع ةي˘نا˘ب˘صسإ’ا ‘‘سسأا‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك
نامث˘ع ي˘صسنر˘ف˘لا بعÓ˘ل د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا
نم يفاعت˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب حا˘ن˘ج ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد
را˘ب˘خأ’ا تم˘كار˘تو .ةرر˘كت˘م˘لا ه˘تا˘با˘˘صصإا
ولت ةدحاو ةنولصشرب بتاكم يف ةئيصسلا
سسيو˘ل ة˘˘با˘˘صصإا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا ثي˘˘ح ،ىر˘˘خأ’ا
4 ةد˘م˘ل بعÓ˘م˘لا ن˘ع ه˘با˘ي˘غو ز˘يراو˘˘صس
،يدريفلاف وتصسنرإا بردملا ةلاقإا مت ،رهصشأا

تارار˘ق˘لا ن˘م ة˘ماود ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘˘خدو
قيرط ىلإا هب تدأا يتلا ةئيصسلا ءاطخأ’او
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صسلا ءا˘˘ب˘˘نأ’ا ر˘˘خأا تنا˘˘كو .دود˘˘˘صسم
نامثع يصسنرفلا هبع’ ةباصصإا ،ةنولصشربل
تارا˘ب˘ت˘خ’ا تف˘صشك ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘ل˘ي˘ب˘˘م˘˘يد
يف لماك قزمت نم هتاناعم ءاثÓثلا ةيبطلا
نيصسأارلا تاذ ةلصضعلا نم ةبيرقلا راتوأ’ا
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل˘ل ا˘ًق˘˘فوو .ى˘˘ن˘˘ميلا ةيذخفلا
نام˘ث˘ع˘ل دي˘حو˘لا ل˘ح˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
،ةيحارج ةيلمعل عو˘صضخ˘لا و˘ه ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد
يراكاصس يدنلنفلا روتكدلا فارصشإا تحت
ثÓث لبق بعÓلا عم لخدت يذلا افاروأا
قاصسلا يف يليبميد ةباصصإا ءانثأا تاونصس
يليبميد نأا ةف˘ي˘ح˘صصلا تد˘كأاو .ىر˘صسي˘لا
نع لقت نل ةرتفل بعÓملا نع بيغيصس
،ةباصصإ’ا هذه نم ىفاعتي ىتح رهصشأا ةعبرأا

بردم نيتيصس يكيك نوكي نل ،يلاتلابو
عيقوتلاب عاتمتصس’ا ىلع اًرداق ةنولصشرب
هصسفنب هددح يذلا وحنلا ىلع يوتصشلا

قيرفلا ةمئا˘ق سصل˘ق˘ت˘تو ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ذ˘ن˘م
ةهجاوم لجأا نم ،طقف اًبع’61 ىلإا لوأ’ا
اغيللا يف مصسوملا نم ةمصساحلا ةلحرملا

.كلملا سسأاكو لاطبأ’ا يرودو
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يمÓعإ’ا ،ويناتصساك امناوخ راصشأا
انيداك) ةعاذإا يف يصضايرلا دقانلاو
،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب م˘˘ج˘˘ن نأا ى˘˘لإا (ي˘˘بو˘˘ك
ي˘صسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
ي˘نا˘ياو˘˘غوروأ’ا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
متت نأا يف ابغري مل زيراوصس سسيول
اناك ثيح ،يدريفلاف وتصسنرإا ةلاقإا

.هيمعاد ربكأا نم
يذلا يوقلا درلا دعب كلذ يتأايو
كيريإا يصسنرفلا وحن اغلوبلا ههجو
،اصصرابلل ينفلا ريتركصسلا ،لاديبأا
ع˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘ح ه˘˘˘يأار نأا˘˘˘صشب
.يدريفلاف
ن˘م نأا ا˘ًصضيأا و˘ي˘نا˘ت˘صسا˘ك ف˘˘صشكو
لاديبأا نم يصسيم بصضغ بابصسأا

مهنأاب مهلبِق نم ربخُأا هنأا ةرادإ’او
نم نامزير˘غ ناو˘ط˘نأا او˘ب˘ل˘ج˘ي ن˘ل
نا˘˘صس سسيرا˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن ةدا˘˘˘عإا ل˘˘˘جأا

روينوج رامين يليزاربلا ،نامريج
نوقفت˘ي او˘نا˘ك م˘ه˘ن˘كل ،ا˘ف˘ل˘ي˘صس اد
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘م ئ˘˘صش ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.يصسنرفلا

دئاق نأا ا˘ًصضيأا و˘ي˘نا˘ت˘صسا˘ك ر˘كذو
ل˘م˘ع˘لا˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ةرادإÓ˘˘ل ي˘˘ثرا˘˘كلا
ةيلوؤوصسملا هلي˘م˘ح˘ت ن˘م م˘ئ˘صسو
.ئصش لك نع

دعتصسي يصسيم نأا ركذلاب ريدجلا
ةهجاومل ينولاتاكلا يدانلا ةقفر
˘مو˘ي˘لا ءا˘˘صسم وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا

ناصس) ريخأ’ا بعلم ىلع سسيمخلا
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر با˘˘صسح˘˘ل (سسي˘˘ما˘˘م
.اينابصسإا كلم سسأاك

ر .ق^
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نيك ةدوعل لمتحملا دعوملا ددحي وينيروم

كلملا سسأاكب داديسسوسس مامأا بايغلاب ددهم ديردم لاير مجن

ريدملا ،وي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج ثد˘ح˘ت
نع ،يزيلجنإ’ا ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘ل ي˘ن˘ف˘لا

يراه قيرفلا مجاهم ةدوع دعوم
ا˘مد˘ع˘ب ا˘ي˘لا˘ح بي˘غ˘ي ثي˘ح ،ن˘˘ي˘˘ك
جÓ˘ع ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘حار˘˘ج˘˘ل ع˘˘صضخ
ذ˘˘خ˘˘ف˘˘˘لا تÓ˘˘˘صضع ي˘˘˘ف قز˘˘˘م˘˘˘ت
و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م لا˘˘˘قو .ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا
نإا ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘لا ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصل˘ل
دوعي دق ارتلجنإا مجاهم نيك يراه
ر˘خآا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘كرا˘صشم˘ل˘˘ل
يف يزيلجنإ’ا يرودلاب نيتارابم
نيك عصضخو  .لبقملا يام ةيادب
ماهنتوت لاقو يفناج يف ةحارجلل
ليرفأا يف نارملل دوعيصس هنإا اهتقو
0 ‐1 ةراصسخلا لÓخ هتباصصإا دعب
مايأا لوأا ي˘ف نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘صس ما˘مأا
.ديدجلا ماعلا

ىلع ةارابم رخآا» :وينيروم لاقو
اهجاتحن امبر .رتصسيل دصض انصضرأا

يف نوكن دق .ام ءيصش لجأا نم
وأا سسما˘˘خ˘˘لا وأا ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
هذه يف ا˘ند˘عا˘صسي ا˘م˘بر .سسدا˘صسلا
.«ةريخأ’ا ةهجاوملا

.ماري ام ىلع ءيصش لك» :فاصضأاو
طوغصض دجوي ’و جÓعلل عصضخي
’أا ل˘˘صضفأ’ا ن˘˘م .تا˘˘صسا˘˘كت˘˘نا وأا
يأا وأا تاعقوتلا نم ريثكلا عصضن
ام ىرنل .هيلع طغصضلا نم عون

.«ثدحيصس
يف رتصسيل ةهجاوم ىلإا ةراصشإا يفو
ةريخأ’ا ةارابملاو يام نم عصساتلا
مصسوملا اذه يرودلا يف ماهنتوتل

سس’اب لاتصسيرك دصض رايدلا جراخ
لا˘ق ،ه˘˘تاذ ر˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م71 ي˘˘˘ف
هنكمي نيك نأا دقتعأا» :وينيروم
.«نيتارابملا نيتاه يف بعللا

تا˘يرا˘ب˘م ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ك بي˘˘غ˘˘ي˘˘صسو

ةلوطبل ادادعتصسا ة˘يدو˘لا ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
ايلاط˘يإا د˘صض0202 ا˘˘بوروأا م˘˘˘مأا

.لبقملا سسرام يف كرامندلاو
لبق دوعي نأا سضرتفملا نم نكل
ةيادب يف اينامورو اصسمنلا ةهجاوم
ةيحاتتف’ا ةارابم˘لا ل˘ب˘ق  ة˘ي˘ل˘يو˘ج
دصض ةعبارلا ةعومجملا يف قيرفلل

نم41 يف يلبميو داتصساب ايتاورك
.هتاذ رهصشلا

ديردم لاير مجن نأا ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
لا˘ير ما˘مأا با˘ي˘غ˘لا˘ب دد˘ه˘م ور˘ي˘م˘˘ي˘˘صسا˘˘ك سسو˘˘لرا˘˘ك
يئاهن˘لا ع˘بر رود˘لا ي˘ف سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا داد˘ي˘صسو˘صس
ةيبيردتلا ةصصحلا تدهصش دقو .اينابصسإا كلم سسأاكب

و وريميصساك و لاخافراك يناد بايغ ءاثÓثلا ةحيبصص
،ةعوم˘ج˘م˘لا ن˘ع ز˘ي˘كصسا˘ف سسا˘كو˘ل و زا˘يد و˘نا˘يرا˘م
.ةيصضايرلا باعلأ’ا ةلاصص يف مهعيمج اوبردتو
يف زيصشناصس سسيول هيصسوخ قوثوملا يفحصصلا لاقو
‘‘و˘ت˘ي˘غ˘نر˘˘ي˘˘صشت˘˘لا‘‘ ة˘˘عاذإ’ ة˘˘ير˘˘صصح تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
داديصسوصس لاير دصض وريميصساك ةكراصشم‘‘ :ةينابصسإ’ا
نيديإا امأا ،ازنولفنأ’ا نم يناعي هنأ’ كصش لحم يف
.‘‘قئاقدلا سضعب ىلع لصصحيصس درازاه
هجمانرب ويصسنيصسأا وكرام لصصاو ،رخآا ديعصص ىلعو
يف سسما بصشعلا ىلع درفنم لكصشب سضكرو يليهأاتلا
تقحل يتلا ةريطخلا هتباصصإا نم ليهأاتلا ةيلمع راطإا
.يراجلا مصسوملا ةيادب لبق هب

:ايسسنلاف سسيئر
 سضفر ةنولسشرب
ونيروم نمث عفد

يدان سسيئر ،يثروم لينأا فصشك
تاصضوافملا لصشف ببصس ،ايصسنلاف
م˘˘جا˘˘ه˘˘م لو˘˘ح ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب ع˘˘˘م
،و˘ن˘يرو˘م و˘غ˘يردور ،سشي˘فا˘ف˘خ˘˘لا

ةيو˘ت˘صشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
ي˘ف ،ي˘˘ثرو˘˘م لا˘˘قو .ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
:ةينولاتكلا «وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
ةنولصشرب نأ’ تلصشف تاصضوافملا»
،وروي نويلم06 عفد ديري نكي مل
عيبل اهاندد˘ح ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ي˘هو
غلبملا سضيف˘خ˘ت او˘لوا˘ح ..ا˘ن˘ب˘ع’
،ةيلدا˘ب˘ت تا˘ق˘ف˘صص ءار˘جإا سضر˘ع˘ب
تيقلت» :عباتو .«هلبقن مل ام وهو
ي˘ت˘لا ،تا˘م˘لا˘كم˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ناك اذإا بعÓ˘لا ع˘ي˘ب˘ب ي˘ن˘ح˘صصن˘ت
نيعتي ٍدان اننأ’ ،اًدج اًديج سضرعلا

.«حا˘برأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ع˘ي˘ب˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘كل» :ل˘˘˘˘˘صصاوو
سضر˘˘ع˘˘لا ق˘˘ل˘˘ت˘˘ن م˘˘ل ،و˘˘˘غ˘˘˘يردور
تانا˘كمإا˘ب ق˘ي˘ل˘ي يذ˘لا بصسا˘ن˘م˘لا
قو˘˘صسلا ي˘˘ف ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ..بعÓ˘˘˘لا
فدرأاو .«ه˘ع˘ي˘ب˘ل ا˘ن˘تا˘ب˘ل˘ط فر˘ع˘˘ي
ميدقت كناكمإاب ناك اذإا» :يثروم
اذهف ،اهانددح يتلا ةميقلاب اًصضرع
نم نكمتت مل اذإا نكل ..عئار رمأا
.«اًمدق يصضملا اننكمي Óف ،كلذ
لو˘ح سضوا˘ف˘ت˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نا˘˘كو
ةباصصإا سضيوعتل ا˘ي˘ع˘صس ،و˘ن˘يرو˘م
سسيو˘ل ،ي˘نا˘˘ياو˘˘غوروأ’ا ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
ةياهن ىتح بيغيصس يذلا ،زيراوصس
.يراجلا مصسوملا
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بع’ ،يصسنيصس و˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس دد˘صش
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ق˘ير˘˘ف ط˘˘صسو ط˘˘خ
’ يروزتارينلا نأا ىلع ،يلاطيإ’ا
يبريد سضوخ لبق فوخلاب رعصشي
.ونÓيم
هريظ˘ن ع˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ي˘ق˘ت˘ل˘يو
ثيح ،لبقملا دحأ’ا موي نÓيم
ف˘ل˘˘خ يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
.طاقن3 قرافب ويصشتلاكلا

تاح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘صسن˘ي˘صس لا˘قو
لذبنصس‘‘ :‘‘ايلاطيإا ياكصس‘‘ ربع
ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ند˘˘˘ه˘˘˘ج ىرا˘˘˘صصق
لكصشب يدؤوي ويصست’ ،سسوتنفوي

لازإا ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ،د˘˘ي˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لاو ا˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘خأا
.‘‘طاقنلا

نأا ن˘˘كم˘˘ي ن˘˘صسكيرإا‘‘ :ل˘˘م˘˘كأاو
دقل ،يفاصضإ’ا ءيصشلا اذه انحنمي

،تاونصس ةد˘ع˘ل اًزرا˘ب ا˘ًب˘ع’ نا˘ك
،ملقأات˘يو ر˘ق˘ت˘صسي نأا ه˘ي˘ل˘ع نأ’او
،هعم ان˘ثد˘ح˘تو ا˘ن˘ي˘لإا م˘صضنا د˘ق˘ل
سضرأا ىلع هتايناكمإا انل رهظأاو
.‘‘اناوتصسم عفر هنكمي ،بعلملا

نÓيم عم بصضغلا يبريد نعو
حصضوأا ،سشتيفوميهاربإا ةهجاومو
:ي˘˘˘عا˘˘˘فأ’ا ط˘˘˘˘صسو ط˘˘˘˘خ بع’

ن˘˘كلو فو˘˘خ يأا كا˘˘ن˘˘ه سسي˘˘˘ل‘‘
ل˘˘ط˘˘ب نا˘˘ت’ز ،رذ˘˘ح˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ىدأا نÓ˘ي˘م ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘صصوو
.‘‘عيمجلا زيكرت ةدايز
نحنو سسامح انيدل‘‘ :درطتصساو
ةارابملا هذه سضوخل نودعتصسم
،ىر˘خآ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘˘ك ل˘˘ث˘˘م
يبريدلا نأا حصضاولا نم نكلو

كبلقب زوفت تنأا ،ةصصاخ ةارابم
.‘‘اندهج ىراصصق لذبنصسو
تايرا˘ب˘م˘لا ن˘ع هدا˘ع˘ت˘با نأا˘صشبو
تار˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصإ’ا بب˘˘صسب
فرعأا ’‘‘ :يصسنيصس دكأا ،ةريخأ’ا

ةارابم يف دجاوتأاصس تنك اذإا ام
لأا˘˘˘صست نأا بج˘˘˘ي ،’ مأا نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ن˘م سسي˘ل ا˘م˘بر ،ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا

.‘‘ةارابملا ةيادب
امدنع ،ةرطاخم اهنإا‘‘ :كردتصساو
نأا بج˘ي ،ءا˘ي˘˘صشأ’ا هذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ت
،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل ءي˘صش دا˘ج˘يإا لوا˘˘ح˘˘ن
.‘‘بابصسأ’ا نع ثحبلل جاتحن
،يتفيظو ىلع زكرأا انأا‘‘ :متتخاو
ة˘لوا˘ح˘م˘ل ي˘˘ت˘˘قو ل˘˘ك ي˘˘صضقأاو
.‘‘يفاعتلا

ناديُفيسس وراتو’و رامين» :لاديبأا
«امهمسض ىلع لمعنو ..ةنولسشرب

يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘ي˘تر˘˘كصسلا ،لاد˘˘ي˘˘بأا كير˘˘يإا د˘˘كأا
نا˘صس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا نأا ،ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

،افليصس اد رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ،نا˘مر˘ي˘ج
ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ،نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘جا˘˘ه˘˘مو
هتاذ تقولا يف اًددصشم ،قيرفلا ديفيصس ،زينيترام
.ةينازيملا ىلع دمتعي كلذ نأا ىلع
امنيح (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحصصل لاديبأا لاقو
واصسيليصسلا مجن مصض ةيناكمإا ىدم لوح لئًصس
ن˘˘م تصسي˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا‘‘ :(ورو˘˘ت˘˘لا)و
نأاو يلزنملا بجاولاب موقأا نأا بجي ،يتايلوؤوصسم
امب ةيارد ىلع اًمئاد نوكأا نأاو تارارقلا عقوتأا
لوا˘حأا كا˘ن˘ه ن˘مو ىر˘خأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ي˘ف ثد˘ح˘ي
،يتفيظو هذه نوكتصس‘‘ :عباتو.‘‘بعÓلا عانقإا
مايقلا نكمي ناك اذإا ام يلاملا ءزجلا ينربخأا اذإا
فو˘صسف ،ن˘كي م˘ل نإا ،كلذ م˘˘ت˘˘ي فو˘˘صسف ،كلذ˘˘ب
.‘‘رخآا بع’ ىلع روثعلا انيلع نيعتي
ىلع دمتعي (وراتو’و رامين مصض) كلذ‘‘ :لمكأاو
ءيصشلا نأا اًمئاد لوقأا ،ةريثك ءايصشأاو طيطختلا
ثيح ،يصضايرلا بناجلا وه يل ةبصسنلاب مهملا
ف˘ي˘صص ل˘ك ي˘ف ىو˘قأا ا˘˘ًق˘˘ير˘˘ف نّو˘˘كُأا نأا لوا˘˘حأا
نكل‘‘ :راصشأاو.‘‘يدانك انفادهأا ىلإا لوصصولل
وأا رامينو وراتو’ لثم نيبوهوم نيبع’ دوجو
.‘‘يدانلل اًديفم ًامئاد نوكيصس مهريغ
(رامينو وراتو’ مصض) كلذ ىرأا ’‘‘ :فاصضأاو
اذإاو ،كلذ لجأا نم لمعلا لواحنصس ،اًدبأا اًليحتصسم
ةيوقتل لصضفأ’ا دجن نأا لواحنصسف ،ثدحي مل
.‘‘قيرفلا

يف ةنولصشرب سصرف نع ثيدحلل لاديبأا قرطتو
نإاف ،يل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب‘‘ :ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا رود˘ب زو˘ف˘لا

‘ةنولصشرب وه ديحولا ةنولصشرب سسفانم
،اً̆ي˘ن˘هذو اً̆ي˘ند˘ب اًد˘ي˘ج ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك اذإا‘‘ :ى˘ه˘نأاو
. ةنولصشرب ةميزه ةياغلل بعصصلا نم نوكيصسف

 ةمئاقل ويسسنيسسأا ديعُي ناديز
لاطبأ’ا يرود يف ديردم لاير

ينفلا ريدملا ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا ررق
وكرام جاردإا ينابصسإ’ا ديردم لاير يدانل
ةاعدتصسملا قيرفلا ةم˘ئا˘ق ن˘م˘صض و˘ي˘صسن˘ي˘صسأا
يرود ةلوطب نم ةيئاهنلا ةلحرملا سضوخل
.ابوروأا لاطبأا

ةينابصسإ’ا ‘‘وفيتروبيد ودنوم‘‘ ةفيحصص تركذو
يف اًجردم نكي مل يذلا ويصسنيصسأا وكرام نأا
يرودب تاعومجملا رود يف ديردم لاير ةمئاق
،ةبكرلا يف ةريطخلا هتباصصإا ببصسب ابوروأا لاطبأا
ررقو ،هئافصش ةيلمع نم ةريخأ’ا ةلحرملا لخد
لحارم سضوخل ةيلاحلا ةمئاقلا يف هجاردإا ناديز
.بولغملا جورخ
يتيصس رتصسصشنام هميرغ ديردم لاير هجاويصسو
نم باهذلا ةلحرم يف لبقملا يرفيف62 موي
بعلم ىلع لاطبأ’ا يرودب رصشع ةتصسلا رود
بايإ’ا ةارابم بعلت نأا لبق ،ويبانرب وجايتناصس
.داحت’ا بعلم ىلع سسرام71 موي
ورا˘˘ف˘˘لأا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘م جر˘˘˘خو
ىلع خينويم نريابل مصضنا يذلا ’وزويردوأا
تلمصشو ،يفناج وتاكريم يف ةراعإ’ا ليبصس
نم اًبع’21 مهنيب نم اًبع’83 ةمئاقلا
A. لينيفويو ايتصساك قيرف
ابوروأا لاطبأا يرودل ديردم لاير ةمئاق تءاجو
‐:يلاتلا وحنلا ىلع
،’ويرأا سسنوفلأا ،اوتروك وبيت :ىمرملا ةصسارح
.نامليب ،بوتلأا

،وات˘ي˘ل˘ي˘م ر˘يد˘يإا ،لا˘خا˘فرا˘ك ي˘ناد :عا˘فد˘لا ط˘خ
،زيدنانرف وصشتان ،ناراف ليئافار ،سسومار ويجريصس
نارف ،زيبول ويجريصس ،يدنيم دن’ريف ،وليصسرام
رو˘ت˘كي˘ف ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘˘خ ،يردأا ،ا˘˘ي˘˘صسرا˘˘غ
.تصسوصشت

،سشتيردوم اكول ،سسورك ينوت :طصسولا طخ
،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘ي˘ف ،ور˘ي˘م˘ي˘صسا˘ك ،ل˘ي˘˘ب ثيرا˘˘غ
ميهاربإا ،ويصسن˘ي˘صسأا و˘كرا˘م ،ز˘ي˘غ˘يردور سسي˘ما˘خ
،وفار˘ب ورا˘ف˘لأا ،و˘صشنار˘ف ،ن˘ي˘ترا˘م ،و˘كصسيإا ،زا˘يد
.وكنÓب وينوطنأا ،ازياب ،كراب نيفرام
اكول ،ةميزنب ميرك ،درازاه نيديإا :موجهلا طخ
،زا˘يد و˘نا˘يرا˘م ،ز˘ي˘كصسا˘ف سسا˘˘كو˘˘ل ،سشت˘˘ي˘˘فو˘˘ي
.سسوغ وغيردور ،روينوج سسويصسينيف

عفادم دنا˘ن˘يدر˘ي˘ف و˘ير فر˘ت˘عا
هنأاب قباصسلا دتيانوي رتصسصشنام
ميرغلا نميهي نأا نم ىصشخي
ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ود˘˘ع˘˘لاو ي˘˘˘لزأ’ا
ةرك ىل˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل
دعب تاونصسل ةيزيلجنإ’ا مدقلا
ةرتفلا يف اهققح يتلا جئاتنلا
.ةريخأ’ا

ةلوجلا ىلإا زديرلا قيرف مدقتو
دا˘ح˘ت’ا سسأا˘ك ن˘م ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا
نكمت نأا دعب سسمأا يزيلجنإ’ا
،يلصشتيرك لين ةدايقب ،هبابصش
نم ،اًماع32 نصس تحت بردم
يربزورصش قيرف ىلع بلغتلا
ة˘جرد˘لا يرود˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا
.ىلوأ’ا
برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ط˘˘عأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ءوصضلا بولك نغروي يناملأ’ا
قيرف˘لا ي˘ف ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ر˘صضخأ’ا
ءاصضقل اًدي˘ع˘ب لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل لوأ’ا

يدانلا عم ةيو˘ت˘صشلا م˘ه˘ت˘ل˘ط˘ع
بقلب زوفلا نم بارتق’ا عم
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ةر˘م لوأ’ ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘خ˘صسن˘˘ب

.قÓطإ’ا ىلع
ح˘صشر˘م˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ُيو
،بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ا˘ًي˘لا˘ح زر˘بأ’ا

ةطقن22 قراف˘ب مد˘ق˘ت˘ي ثي˘ح
برقأا ن˘ع لود˘ج˘لا ة˘م˘ق ى˘ل˘ع
ةارابم31 ءاقب ع˘م ه˘ي˘صسفا˘ن˘م
.طقف
بقلب زاف يذلا ،دنانيدريف امأا
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ع˘˘˘˘˘˘م بعÓ˘˘˘˘˘˘˘ك تار˘˘˘˘˘˘˘م تصس
2002 نم دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
كلذ ذ˘˘ن˘˘˘م دا˘˘˘صشأا ،4102 ى˘˘لإا
يف لئا˘ه˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ب ن˘ي˘ح˘لا
ي˘ف ة˘لÓ˘صس ءا˘صشنإ’ م˘˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘صس
.دليفنأا

نع هثيدح يف دنانيدريف لاقو
ترو˘˘˘ب˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ب قÓ˘˘˘˘طإا
اهتدم يتلا ةديدجلا اهتكارصش
عم3‐3‐4‘‘ :تاو˘ن˘صس سسم˘خ

،يد˘ن˘ل˘ت˘كصسإ’ا ، يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
كي˘ل˘ع يز˘ل˘يو˘لاو يد˘ن˘˘لر˘˘يإ’ا
لوبرفيل نأا دقتعأاو ،اهمارتحا
.‘‘لئاه لمعب ماق
ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف‘‘ :فا˘˘˘˘صضأاو
طاقنلا ةيمك تناك نييصضاملا
،ة˘ل˘ئا˘ه ا˘ه˘يد˘ل تم˘كار˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘ت˘خ˘ي ا˘مد˘ن˘˘عو
بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن
،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ى˘˘صصقأا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي˘˘˘صس اذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف
اًرهصش21 ةد˘م˘ل قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
يرود˘˘ب زا˘˘ف يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘˘˘بو˘˘˘˘صسلا سسأا˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا
م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘بوروأ’ا
.‘‘تقولا كلذ يف ةيدنأÓل
لوبرفيل نأا دنانيدريف دقتعيو
ةرك ىلع ةرطيصسلا ىلع رداق
ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا مد˘ق˘لا
بردم˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت د˘ت˘يا˘نو˘ي
سسكي˘˘لأا ر˘˘ي˘˘صسلا يرو˘˘ط˘˘˘صسأ’ا
.نوصسغريف

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘صضأاو
نأا دقتعأا‘‘ :ارتلجنإا يف قباصسلا

ةبصسنلاب فيخملا ءزجلا وه اذه
لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل نأا و˘˘ه ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
،مويلا طقف سسي˘لو ر˘ط˘ي˘صسي˘صس
ىدملا ىل˘ع اذ˘كه نو˘نو˘كي˘صس
.‘‘ليوطلا

يذلا قيرفلا نوهبصشي‘‘ :عباتو
،ليوطلا ىدملا ىلع هؤوانب متي
،ر˘˘خآ’ا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا
م˘ه˘ن˘كم˘ي ،نور˘خآ’ا ه˘با˘˘ح˘˘صصأا
هلعف اميف ةردابملا مامز ذخأا
يف اورم˘ث˘ت˘صسا د˘ق˘ل ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
،هراكفأا يف اورمثتصسا ،مهبردم
عم اهذيف˘ن˘ت˘ب ه˘ل حا˘م˘صسلا م˘تو
.‘‘تقولا رورم
،روفلا ىلع حجني مل‘‘ :متتخاو
هرامث يتؤوي كلذ تيأار كنكل
نم تاونصس سسمخ وأا عبرأا دعب
تقولا يطعُأا دقل ،كلذ ةيادب
ت’و˘ط˘ب˘˘لا ،نآ’او ،دراو˘˘م˘˘لاو
.‘‘ةمداق

ونÓيم يبريد لبق فوخلاب رعسشن ’ :يسسنيسس

لوبرفيل ةنميه ةرتف نم ىسشخي دنانيدرف وير يدحتلا ةيار عفري ينيسسنإا
ةنولسشرب ةهجاوم يف

ي˘لا˘ط˘يإ’ا ،ي˘لو˘با˘ن م˘˘ج˘˘ن را˘˘صشأا
قيرفلا نأا ىلإا ينيصسنإا وزنيرول
لاطبأا يرود يف حاجنلا هناكمإاب
ول ىتح اًمدُق يصضملاو ابوروأا

يئاهنلا نمُث يف سسفانُملا ناك
.ينابصسإ’ا ةنولصشرب وه
يبونيترابلا د˘ئا˘ق تا˘م˘ل˘ك تتآاو
تاراصصتنا3 قيرفلا ققح امدعب
ايلاطيإا سسأاك ىتلوطب يف ةيلاتتم
˘ما˘مأا م˘˘هزر˘˘بأا نا˘˘كو ،يرود˘˘لاو
ل˘ب˘ق ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
.ويصشتلاكلا نم ةيصضاملا

يلوبان زوف د˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘صسنإا لا˘قو
ي˘ف ا˘يرود˘ب˘ما˘صس ى˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘˘صصت
(و˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘يد ود˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘م)
حاجنلا نكمملا نم‘‘ :ةينابصسإ’ا
ا˘˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا يرود ي˘˘˘˘˘˘ف
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘˘كل ،ا˘˘ًمد˘˘ق ي˘˘صضم˘˘لاو
.‘‘ىرخأ’ا ولت ةارابم يف ريكفتلا

يطعن نحنو اندع دقل‘‘ :عباتو
هب موقن يذلا لمعلل ةيرارمتصسا

اذه ،بردملا عم عوبصسأ’ا لÓخ
.‘‘ةعومجملل راصصتنا

دعب نآ’او ،ىفاعتن نحن‘‘ :ىهنأاو
ان˘ل نو˘مد˘ق˘ي˘صس ع˘ي˘م˘ج˘لا دا˘ع نأا
.‘‘ةدعاصسملا ديكأاتلاب
لتحي يلوبان نأا ركذلاب ريدجلا
بيترت لودج يف رصشاعلا زكرملا
03 د˘ي˘صصر˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا
نم ةلوج22 رورم دعب ةطقن
.ةقباصسملا



ةيلاردفنوكلا ناجل يف نييرئازج ةثÓث
 سسنتلل ةيقيرفإ’ا

فلتخم يف نييرئازج ةثÓث سسنتلل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا تنيع
رمأ’ا قلعتيو ،1202‐0202 مصسومل سسنتلل ةيقيرفإ’ا ةئيهلا ناجل
،سسليبح نب قراطو ريوطتلا ةنجل يف نيع يذلا ريمع ريمصس نم لكب
يف ةأارملا ةنجل يف ةرياب ةدياع تنيع نيح يف ئطاصشلا سسنت ةنجل يف
.ةصضايرلا

ىلع ةثÓثلا نييرئازجلا نييعت نع ،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
يذلا عامتج’ا ةيفلخ ىلع ،ركذلا قبصس امك ةفلتخم ناجل ىوتصسم
يفناج52 يف ةبعلل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلل يذيفنتلا بتكملا هدقع
.سسنوتب يصضاملا

ةيلاردفنوكلا اهتحنم يتلا تامولعملا بقع ،تانييعتلا هذه يتأاتو
غولب يف اهتدعاصسمب حمصسي ام ،ةيقيرفإ’ا اهتريظن ىلإا ةبعلل ةيرئازجلا
 .ايقيرفإا يف سسنتلا ةصضاير ريوطتو ةرطصسملا اهفادهأا

ب.نمؤوملأ دبع
1202 ناكل لهأاتلأ وه فدهلأ نأأ دكؤوي يبمأزلأ داحت’أ

«ناكلا» تايفسصت يف رسضخلا سسفانم ايبماز
 اديدج ابردم كيفجودريسس نيعي

يف ينطولا بختنملا سسفانم مدقلا ةركل يبمازلا داحت’ا نيع
اديدج ابردم نور˘ي˘ما˘كلا ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا1202 سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘صصت
و˘صشي˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ي˘صسا˘ح˘ن˘لا تا˘صصا˘صصر˘لا ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘صشإÓ˘˘ل
بردملا مدقلا ةركل ة˘ي˘ب˘ماز˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تمد˘قو اذ˘ه.كيفجودريصس
ديدجلا بردملا نأا ةدكؤوم ،ةيصضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا ي˘ف د˘يد˘ج˘لا
هدجاوت مغر ،ةمداقلا ةيراقلا ةصسفانملل نييبمازلا ليهأات ىلع لمعيصس
طاقن6ـب ايقيرفإا لاطبأا اهردصصتي يتلا ،8ـلا ةعومجملا بيترت ليذ يف
عم دعوم ىلع نوكيصس رصضخلا دادعت نأا ركذلاب ريدجلا.نيتارابم نم
نيح يف مداقلا سسرام رهصش يوبابميز بختنم مامأا ةجودزم ةهجاوم
.اناوصستوب بختنم ةيصساحنلا تاصصاصصرلا يقÓتصس

ب.م.يرسسيإأ
يف هناكم كرتو ايسساسسأأ كراسش رسضخلأ نأديم طسسو

 ةيفاسضإ’أ طأوسشأ’أ

سسأاكلا يف لهأاتلاب ءادعسس :بلاط نب
 سسأاكلا يف ةطقن دعبأا غولبل ىعسسنو

يدان ناديم طصسوتم يرئازجلا يلودلا بعÓلا بلاط نب ليبن داصشأا
سسأاكلا ةهجاوم يف هقيرف همدق يذلا ديجلا ءادأ’اب يزيلجن’ا لصساكوين
يف اديعب باهذلا ىلع نومزاع هؤوÓمزو هنا احصضوم ،دروفصسكا مامأا
.هنوهجاويصس يذلا مداقلا سسفانملا ةيوه نع رظنلا سضغب ،ةقباصسملا

هيدان عم ايلاوت3ـلا ةارابملا يف كراصش يذلا بلاط نب حصضوأاو
:«زيابكاملا» ـل يمصسرلا عقوملا اهب سصخ تاحيرصصت يف Óئاق ،ديدجلا
ةهجاوم دنع ،انرظتني امب ةمات ةيارد ىلع انكو ،برح يف انلخد دقل»
لبق انلداعت اننكل ةجيتنلا يف نيمدقتم انك ثيح ،دروفصسكأا لثم قيرف
ةيحانلا نم ءايوقأا اننأا انتبثأاو ةيفاصضإ’ا طاوصشأ’ا يف ءاقللا مصسحن نأا
نمو ،دروفصسكأا ءاقل يف انتيصصخصش انرهظأا دقل» :فاصضأاو ،«ةينهذلا
رودلا يف سشتيمورب تصساو هجاونصس ثيح ،سسأاكلا يف لهأاتن نأا مهملا
يف ةطقن دعبأا ىلإا باهذلا ىقبي فدهلا نكل ةبعصص ةارابم يهو مداقلا
لجا نم ةيلاحلا ةحارلا نم ةدافتصسÓل ىعصسن نآ’ا» :عباتو ،«سسأاكلا
يف كراصش بلاط نب نأا ركذلاب ريدجلا.«ةمداقلا تايدحتلل ريصضحتلا

دكؤوي ام وهو ،وصستأا قيرفلا يف هليمزل هناكم كرتي نأا لبق ،قئاقد301
 .دوهعملا هاوتصسمل40 كلاصش بع’ ةداعتصسا

ب.م.يرسسيإأ
 هيلع ةطلسسملأ ةيلآ’أ ةبوقعلأ ببسسب

ةلوجلا يف سسيمير ءاقل نع باغ سسانو
 «1غيللا» نم32ـلا

سسين يدان يف طصشانلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا سسانو مدأا باغ
نم32 ةلوجلا راطإا يف سسيمير مامأا هيدان ءاقل نع سسمأا ،يصسنرفلا
نويل يدان مامأا ةيصضاملا ةلوجلا يف درطلل سسانو سضرعتو.«1غيللا»
ببصسب ،سسمأا ءاقل نع بيغيل ،ةيناث ءارفصص ةقاطب ىلع هلوصصح دعب
نيبعÓلا ةمئاق يف يوادوب ماصشه دجاوت ،هبناج نم.ةيلآ’ا ةبوقعلا
نأا تدكأا ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تناكو ،سسمأا ،سسيمير اوهجاو نيذلا
ديجلا ىوتصسملا لظ يف باصشلا ايقيرفإا لطب يف ةقثلا ددجيصس ارييف
 .وداراب ةيميداكأا جيرخ هب رهظ يذلا

ب.نمؤوŸأ دبع

ةيدوعسس ةمق ‘ ي◊وبم ىدحتي يليÓب
 ةيرئازج لباوتب

ةارابم يف يرئازجلا بختنملا مجن يليÓب فصسوي ةكراصشم تدكأات
دمحم ريمأ’ا سساك يرود تايرابم راطإا يف قافت’ا دصض يلهأ’ا هيقيرف
زيزعلا دبع كلملا ةنيدم بعلمب مويلا ةررقملا نيفرتحملل ناملصس نب
يتلا ةفيفطلا ةباصصإ’ا زواجت نم يليÓب نكمتو.ةكم يف ةيصضايرلا
رصضخأ’ا ءوصضلا ىقلت امدعب ،ةلادعلا مامأا ةهجاوم رخآا يف اهل سضرعت
ةلماكلا هتيزهاج يف تابو ،تابيردتلا يف كراصشيل ،يبطلا زاهجلا نم
رصضخلا يف هليمزب اهيف مدطصصيصس يتلا ،ةرظتنملا ةهجاوملا سضوخل
نم71ـلا ةلوجلا تاهجاوم راطإا يف قافت’ا دئاق يحلوبم باهو سسيار
 .يدوعصسلا يرودلا

ز.صس

0662ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج21ـل قفأوملأ0202 يرفيف6صسيمخلأةصضايرلا

 رسصمو نيطسسلفو ةيدوعسسلأ نم لك ةقفر ةيناثلأ ةعومجملأ يف نودجأوتي

سسأاكل اريسضحت سصبرت ثلاث يف ةنسس02 نم لقأا رسضخ
 ةيبرعلا تابختنملا

 «يغنريملأ» مامأأ ايسساسسأأ بعلل حسشرم رسضخلأ دئاق

 زرحمو ’ويدراوغ لبقتسسم يف ةمسساح ديردم لايرو يتيسسلا ةارابم

 «غيل ريميربلأ» ىلإأ «بيسشت نويبمسشتلأ» نم رسضخلأ حانج لقنل ةيفاك نويلم02

 ةمحر نب مسضل Óيف نوتسسأاو لسساكوين عم يوق عارسص يف رتسسيل
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ينطولا بختن˘م˘لا ل˘صصاو˘ي
ىلع لمعلا ،02 ةنصس نم لقأا
سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف قا˘˘˘صسو مد˘˘˘ق
ه˘ير˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
بيرد˘ت˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ىصسوم يديصسب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
سسأاكلا يف ةكراصشملل ابصسحت
71ـلا يف قلطنت يتلا ةيبرعلا
5ـلا ةياغ ىلإا يراجلا يرفيف
.ةيدوعصسلاب سسرام

ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘يو
ن˘ب ر˘با˘صص ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل
لوخدل ازهاج نوكيل نيعامصسا
ناو ام˘ي˘صس’ ةو˘ق˘ب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
تاءاقل عم دعوم ىلع رصضخلا

ل˘ظ ي˘ف ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةيناثلا ةعومجملا يف مهدجاوت
ن˘م ل˘ك ع˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م
،ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا
لع˘ج˘ي ا˘م ،ر˘صصمو ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
˘مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م
 .ةبعصص

رباكأأ ىلع ايدو أوزاف..
 ءاسضيبلأ رأدلأو ةياغر

ينفلا مقاط˘لا ن˘م ا˘ي˘ع˘صسو
هيبع’ ةيزها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
يذ˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘كلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

،ةريخأ’ا ةرتفلا يف هل اوعصضخ
نيتارابم بردم˘لا ج˘مر˘ب د˘ق˘ف
تنا˘ك ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
ة˘˘يا˘˘غر ق˘˘ير˘˘˘ف ما˘˘˘مأا ى˘˘˘لوأ’ا

ينا˘ث˘لا م˘صسق˘لا ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا
،ى˘ط˘صسو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةاو˘ه
زو˘ف˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ته˘ت˘˘نا ثي˘˘ح
ةيثÓث˘ب ن˘ي˘عا˘م˘صس ن˘ب لا˘ب˘صشأا
ةهجاوملا تناك امنيب ،ةفيظن
ءاصضيبلا راد قيرف مامأا ةيناثلا
،م˘صسق˘لا سسف˘ن ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘م˘˘لا

قو˘ف˘ت˘ب كلذ˘ك ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو
 .دحاول ةيئانثب رصضخلا

بسسك انفده :نيعامسس نب
نيبعÓلأ ديوعتو ةربخلأ

 ةيلودلأ تايرابملأ ىلع
ني˘عا˘م˘صس ن˘ب ر˘با˘صص د˘كأا

لقأا ينطولا بختنملا بردم
ه˘لا˘ب˘˘صشأا نأا ،ة˘˘ن˘˘صس02 ن˘˘˘˘م
نيزهاج اونوكيل ،ةوقب نولمعي
،برعلا سسأاك ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل

،ةيدوعصسلا يف اهؤوارجإا عمزملا
يصسيئرلا فد˘ه˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘م
با˘˘صست˘˘كاو ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا و˘˘˘ه
او˘نو˘˘كي˘˘ل ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا با˘˘ب˘˘صشلا

تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج
.ةمداقلا

ي˘ف ن˘ي˘عا˘م˘صس ن˘ب ح˘صضوأاو
ةا˘ن˘ق ا˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
يف لمعن نحن»:Óئاق ،«فافلا»
ار˘ي˘صضح˘ت ي˘لا˘˘ح˘˘لا سصبر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
سسأا˘˘˘كلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘˘لاو
ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
:فا˘˘˘˘˘صضأاو ،«ة˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صسلا
ةيادب اعبار اصصبرت سضوخنصس»
ىلإا ،يراجلا يرفيف11ـلا نم
،ةيدوع˘صسلا ى˘لإا ا˘ن˘ل˘ق˘ن˘ت ة˘يا˘غ
ن˘˘م ع˘˘فر˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘صسن ثي˘˘˘ح

،%09 وأا %08 ىلإا انت˘يز˘ها˘ج
نأ’ ،ةو˘ق˘ب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا لو˘خد˘ل
د˘ل˘ب˘لا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ي˘ت˘لا ر˘صصم وأا ف˘ي˘صضت˘صسم˘˘لا
ى˘ت˘حو اد˘ي˘ج ىو˘ت˘صسم كل˘م˘˘ت
Ó˘ه˘صس نو˘كي ن˘ل ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
نيبعÓلا دادعإ’ ىعصسن اننكل
بعل ىلع نيدات˘ع˘م م˘ه˘ل˘ع˘جو
ىتحو ةيمصسر ةيلود تايرابم
.«ةيدو

برد˘م˘لا د˘كأا ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
ةديعصس ةيدولوم قيرفل قباصسلا
بنا˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘كر˘˘˘ي ه˘˘˘نأا
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ،ي˘˘جو˘˘لو˘˘كي˘˘صسب˘˘لا
يف ةكراصشملل اينهذ نيبعÓلا
ا˘˘م ،عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م تارود
ةصسفانملا ىلع نيرداق مهلعجي
 .نوكلمي ام لك ميدقتو

برد˘˘م˘˘لا ’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب د˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘نا˘˘ب˘˘صس’ا
ببصسب ،ةب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

لكصشب ةلوطبلا بقل لوبرفيل يدان مصسح
«فو˘صسل˘ي˘ف˘لا» نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،د˘كؤو˘م ه˘˘ب˘˘صش
يرود يف ادج ةيوق ةهجاوم يف نوكيصس
يرفيف62ـلا يف ديردم لاير مامأا لاطبأ’ا
.يراجلا

«ل˘˘ي˘˘م ي˘˘ل˘˘ياد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تف˘˘˘صشكو
برد˘م ’و˘يدراو˘غ بي˘ب نأا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا

مامأا هريصصم بع˘ل˘ي˘صس ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
لاح يفو ،لاطبأ’ا يرود يف ديردم لاير
نإاف «ي˘ت˘ي˘صسلا» ن˘ع «فو˘صسل˘ي˘ف˘لا» ل˘ي˘حر
ريخأ’ا اذه ةيرصصنع نم ىناع يذلا زرحم
ريبك ءادأا ميدقت مغر تاهجاوملا ديدع يف
يف ،هتمهاصسمو يلاحلا مصسوملا ةيادب ذنم
قرزأ’ا» يدانلا اهققح يتلا ةديجلا جئاتنلا

’ ةرم لك يف نأا نيح يف ،«يوامصسلا
«نزتيصسلا» نإاف ،ايقيرفإا لطب اهيف كراصشي
.لداعتي وأا رصسخي

داقتنا ل˘ح˘م ي˘نا˘ب˘صس’ا برد˘م˘لا تا˘بو
يفو ةصصاخ ارتلجنا يف ،داقنلاو ةفاحصصلا
هدامتعا مدع لظ يف ماع لكصشب ملاعلا

ةيعصضو لعجي دق ام ةدحاو ةليكصشت ىلع
قباصسلا بردم˘لا ل˘ي˘حر˘ب ن˘صسح˘ت˘ت زر˘ح˘م
 .خينويم نرياب يدانل

ظوظح عفري غنيلرتسس بايغ
مامأأ ةكراسشملأ يف زرحم

 «يغنريملأ»
زرحم سضاير ةكراصشم ةبصسن تعفترا

،يتيصسلا هيدان عم ينطولا بختنملا مجن
ريخأ’ا اهيف يقÓي يتلا ممقلا ةمق لÓخ
يئاهن نمث رودلا راطإا يف ديردم لاير

غنيلرتصس ميحر نأا امب ،ابوروأا لاطبأا يرود
ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ’و˘˘يدارو˘˘غ ل˘˘لد˘˘˘م
اموي02 بعÓملا نع اهبجومب بيغيصسو
ىقبي ةمداقلا ةارابملاب هقاحل نأا ينعي ام
.ليحتصسم هبصش

ةيمتح مامأا ينابصسإ’ا ينقتلا نوكيصسو
نم ىنميلا ةهجلا يف زرحم ىلع دامتع’ا
ةريثك تارايخ كلمي ’ هنأا امب ،موجهلا

نم دئاع يناصسو باصصم غنيلرتصس نوك
.ةباصصإ’ا

ي˘ف ر˘ي˘ث˘كلا ءي˘صشلا زر˘ح˘م مد˘˘ق˘˘ي م˘˘لو
ةيعصضولا نأا ’إا ،ةريخأ’ا ماهنتوت ةهجاوم
كصش نود عفدت يتيصسلا اهيلع دجاوتي يتلا
ي˘ف زر˘ح˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عÓ˘ل فو˘صسل˘ي˘˘ف˘˘لا
دصصحل يدانلا ةدايقل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

 .ةديجلا جئاتنلا نم ديزم
ب.م.يرسسيإأ

يزي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل يدا˘ن ل˘خد
بع’ ةمحر نب ديعصس عم دقاعتلا قابصس
دروفتنريب يدان مجنو ينطولا بختنملا
«نصصلا» ةف˘ي˘ح˘صص تف˘صشكو.يزيلجن’ا
يتيصس رتصسيل نم لك ّنأا ،ةيناطيربلا

دقاعتلل نولمعي Óيف نوتصسأاو لتصساكوين
تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب ع˘˘م
ةيدنأ’ا نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو.ةمداقلا
ةميقب سضرع ميدقتل دع˘ت˘صست ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

نب ةقفصص مصسح لجا نم وروأا نويلم02
نب مد˘ق˘يو.مداقلا وتاكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘م˘حر
ي˘˘ف ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر از˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ءادأا ة˘˘˘م˘˘˘حر
هليجصست لÓخ نم «بيصشت نويبماصشتلا»

نود ة˘ع˘ئار تا˘غوار˘مو ،ة˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج فاد˘˘هأا
لعج ام ةمصساحلا تاريرمتلا ميدقت نايصسن

رتصسيل يدان اهزربأا هبقارت يداونلا نم اددع
رار˘كت˘ل ى˘ع˘صسي ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
يف هليمز عم رصضخلا دئاق زرحم ويرانيصس
 .ةمحر نب بختنملا

مهاسس صساموت بردملأ :ةمحر نب
 همعد ىلع هركسشأأو يروطت يف
دروفتنيرب مجن ةمحر نب ديعصس مدقت

ةيفلخ ىلع ،كنارف سساموت هبردمل ركصشلاب
نأا ادكؤوم ،هايإا هحنم يذلا ريبكلا معدلا
يف مهاصس يدانلا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا

نب حصضوأاو.ريبك لكصشب هاوتصسم روطت
يمصسرلا عقوم˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ة˘م˘حر
،اريثك يندعاصس سساموت بردملا» :قيرفلل
،نآ’ا هيلع انأا ام ىلع نوكأ’ ةقثلا ينحنمو
،«هر˘كصشل ة˘مزÓ˘لا تا˘م˘ل˘كلا د˘˘جأا ’ ا˘˘نأاو
ةارابم˘لا ي˘ف ي˘فاد˘هأا تيد˘هأا د˘ق˘ل» :ع˘با˘تو
،يدلاو حورل ي˘ت˘ي˘صس لا˘ه ما˘مأا ة˘ي˘صضا˘م˘لا

ي˘˘ف ق˘˘ثو ه˘˘نأ’ برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘صضيأا ن˘˘˘كلو
،اهبناج نم.«ارخآا ابع’ ينلعجو يتايناكمإا

هنأا رصضخلا مجن دروفتنيرب ريهامج تفصصو
امل «بيصش نويبماصشلا» يف بع’ لصضفأا
 .هقيرف عم يلاثم ءادأا نم همدقي

ب.نمؤوŸأ دبع

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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ورتصسياملاب انعمج ثيدح يف
ط˘˘˘˘صسو بع’ رار˘˘˘˘ج لدا˘˘˘˘ع
هقيرف نأا دكأا دادزولب بابصش
ي˘ف ةز˘ي˘م˘م ة˘قÓ˘ط˘˘نا ق˘˘ق˘˘ح
ديزملا نع ثحبي وهو ةدوعلا

ةلوط˘ب˘لا بق˘ل ن˘م˘صضي ى˘ت˘ح
هعفر مت يذلا يدحتلا نأا امب
و˘ه ق˘ير˘ف˘لا قا˘˘صشع ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘˘ل˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا

سسأا˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
اذه يف لاق دقو ةيروهمجلا
ىلع ققحملا زوفلا» :ددصصلا

’إا وه ام جربلا يلهأا باصسح
نأاو ةصصاخ عي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘لا˘صسر
ل˘كل ة˘يرا˘ج ا˘˘ن˘˘تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ب تا˘ه˘جاو˘م˘˘لا
اذه ةلوطبلاب جيوت˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘ي
ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

م˘صسو˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بصسا˘˘كم
. «يصضاملا

نوكتشس تاهجإوملإ لك»
عيمجلإ ةبعشص

حمطنو انفدهتشسيشس
«ةرڤم طاقن نامشضل

لو˘ق˘ي بعÓ˘لا فا˘صضأاو اذ˘ه
رظتنملا يدحتلا سصوصصخب
ةرقم مجن مامأا تبصسلا اذه
ةزهاج ةبيتكلا نأا دكأا ثيح
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘صصح ة˘ل˘صصاو˘˘م˘˘ل

ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا
سسفانم مامأا ةمهملا ةبوعصص
نم جورخلل رخآ’ا وه ىعصسي

:لا˘˘ق د˘˘قو ة˘˘جا˘˘جز˘˘لا ق˘˘ن˘˘ع
بع˘ل˘م ي˘ف ةر˘ق˘م ة˘ه˘جاو˘م»
ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ءي˘˘صش داو˘˘لا سسأار
نأاو ة˘صصا˘خ ا˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
اهذبحن ةري˘غ˘صصلا بعÓ˘م˘لا

انلعجيصس يذلا رمأ’ا اريثك
ةلهولا ذنم انلقث لكب يمرن
طا˘˘˘ق˘˘˘ن نا˘˘˘م˘˘˘˘صضل ى˘˘˘˘لوأ’ا
نو˘كت˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةلوطبلا بقل وحن انتقÓطنا
.«مصسوملا اذهل

سشامر ماششه

ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ف˘˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘˘صسي
ي˘ف ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ه˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
ل˘مأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘غو˘لو˘ب بع˘˘ل˘˘م
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا ع˘˘صضو
ءاصصقإ’ا دعب ةصصاخ ةلوطبلا

اذه فاكلا سسأاك ةصسفانم نم
ىل˘ع و˘لا˘صش برد˘م˘لا لو˘ع˘يو
راصصتن’ا قي˘ق˘ح˘ت˘ل هر˘صصا˘ن˘ع
نم رثكأا قيرفلا برقي يذلا

نأاو ةصصا˘خ بي˘تر˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘ل˘ط
ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘ي ه˘فد˘˘ه
يف لوصصولاو ىلوأ’ا راودأ’ا
ةيرا˘ق ة˘كرا˘صشم ى˘لإا ة˘يا˘ه˘ن˘لا
او˘ل˘ح نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا نأا ر˘كذ˘ي
ةجيتن قيقحت ةينب ةمصصاعلاب
ام كرادتب مهل حمصست ةيباجيإا
دا˘ح˘ت’ا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ م˘˘ه˘˘تا˘˘ف
. ةريخأ’ا ةبترملا لتحي

يف انؤواشصقإإ» :قوزوب
ةيقيرفإلإ ةشسفانملإ
ام كرإدتب انل حمشسيشس

«ةلوطبلإ يف انتاف
قلأاتملا عم ثيدح انل ناك دقو
يرصسي ةريخأ’ا ت’وجلا يف
ة˘لآا ى˘˘ح˘˘صضا يذ˘˘لاو قوزو˘˘ب
تح˘م˘صس ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت
ثيح نزاوتلا ةداعتصساب يدانلل

ةمقلا سصوصصخب لوقي حرصص

دا˘ح˘تا ما˘مأا مو˘ي˘لا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
انت˘م˘يز˘ع نأا د˘ق˘ت˘عا» :ةر˘كصسب
يصضايرلا م˘صسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ي˘ف
لخدن انلعجتصس ةوقب يلاحلا
ريغ ’ راصصتن’ا ةينب ءاقللا

ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
انقيعت تناك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ا˘م و˘هو ا˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ي˘˘صصقأا د˘˘ق
انزيكرت لك عصضن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
طا˘ق˘ن˘لا بل˘ج ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك لو˘˘ح
.«ةمدقملا ىلإا مدقتلاو

نورداق» :طوبعج
 زيمتلإ قيقحت ىلع

«ودإراب مامأإ
لداع مجاهملا دكأا هتهج نم
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن طو˘˘ب˘˘ع˘˘ج
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت
بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ ن˘ع م˘هد˘˘ع˘˘ب˘˘ت

تار˘ي˘صضح˘ت˘˘لا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
˘ما˘م˘ح ي˘ف ا˘ه˘ب او˘˘ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
م˘˘ه˘˘ل تح˘˘م˘˘˘صس ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘قرو˘˘˘ب

ةيندبلا مهتيز˘ها˘ج ةدا˘ع˘ت˘صسا˘ب
اذه يف لاق دقو ةينفلا ىتحو
ل˘م˘ع˘لا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي » : دد˘˘صصلا
راو˘˘طأا لÓ˘˘خ د˘˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كصشب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا
ديكأات انيلع ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يف اهب انيظح يتلا ةقافتصس’ا
لجا نم يريصضحتلا سصبرتلا
ة˘جا˘جز˘لا ق˘ن˘ع ن˘م جور˘˘خ˘˘لا

ي˘ف ر˘ث˘كأا ر˘ي˘كف˘ت˘لا م˘˘ث ن˘˘مو
.«ةمداقلا تايدحتلا

سشامر ماششه

«انعات ماعلا اذه ةلوطبلاو ةيدنأ’ا لكل ةلاسسر جربلا زوف» :رارج

رطخلا قطانم نع داعتبÓل يوق عارسص يف «نابيزلا»و «كابلا»

ةركسسب داحتا ‐ وداراب يدان
00:71ـلإ نم ةيإدب61ـلإ ةلوجلإ نع ةرخأاتم ةإرابم

ةيدجلا تاريصضح˘ت˘لا تق˘ل˘ط˘نا
سسمأا ةيصشع ةرقم مجن قيرفل
د˘ئار˘لا ةا˘قÓ˘م˘ل ا˘ب˘صسح˘ت كلذو
ى˘ع˘صس ثي˘ح دادزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش
ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘م جا˘˘ح˘˘لا سشتو˘˘كلا
نم رثكأا عفرلاو ةبيتكلا زيفحت
هناو اميصس’ مه˘صسف˘نأا˘ب م˘ه˘ت˘ق˘ث
تايد˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م نأا كرد˘ي
سضاف˘ت˘ن’ا˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘م˘صست
وهو مهبعك ولع ىلع ديكأاتلاو
ي˘ف عر˘صشي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’ا
هناو ام˘ي˘صس’ ي˘صسف˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا
يدح˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص اد˘ي˘ج ي˘ع˘ي
ثÓثلا طاقنلا نامصض ةيمازلإاو
ةيدنأ’ا نع قيرفلا دعبت يتلا
. طوقصسلاب ةددهملا

ىلع نورشصي راشصنألإ
ةدعاشسمل ةوقب لقنتلإ

نامشض يف ةعومجملإ
طاقنلإ

تعر˘˘˘صش ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف
ريصضحتلا يف ةرقم مجن ريهامج
يدانلا ةدوع دعبو ثيح ةمقلل
فلصشلا ةيعمج نم نيمث لداعتب
نوبلاطي يدانلا قاصشع ىحصضأا

سسأار ةن˘يد˘م ى˘لإا يو˘ق ل˘ق˘ن˘ت˘ب
رثكأا فوقولا لجا نم يداولا
مهتدعاصسمو ةبيتكلا بناج ىلإا

ةيبا˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘م˘صض ى˘ل˘ع
ملصس يف مدق˘ت˘ي م˘ج˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ت
ةيد˘نأ’ا ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘يو بي˘تر˘ت˘لا
نأا ر˘كذ˘ي طو˘ق˘صسلا˘ب ةدد˘ه˘م˘˘لا
ايدج ركفي رصصان نب سسيئرلا
فورظ يف ةبيتكلا عصضو يف
ىلع لمعي هناو ةصصاخ ةديج
ة˘ح˘ن˘مو ة˘ير˘˘ه˘˘صش ةر˘˘جأا ح˘˘ن˘˘م
طاقنلا بلج ىل˘ع م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل
قيرفلا حنمتصس ي˘ت˘لاو ثÓ˘ث˘لا
˘مدا˘ق˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘م˘˘ح˘˘ل
. تايدحتلا

سشامر ماششه

ةرڤم مجن

ةمصصاعلا ىلإا رفصسلا لبق مويلا ةيصشع ينفلا مقاطلا ءاصضعأا عمتجي
متيصس امك ةراطصسوصس ءاق˘ل سضو˘خ˘ل ن˘يو˘عد˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق د˘يد˘ح˘ت˘ل
ةباصصإا نم نيدئاعلا ةدوبدبو يحلاصص نم لك ريصصم يف لصصفلا

يدانلا اهيرجيصس يتلا ةصصحلا يف يئاهنلا مكحلا نوكيصس ثيح
ىلإا قرطتلا متيصسو اذه ةمصصاعلاب هقاحتلا لبق ةنيطنصسق يف
يلاوتلا ىلع نيتصصحل باغ هنأاو ةصصاخ اصضيأا يرمعلا ةيصضق
. ةعومجملا طابصضنا ىلع ظفاحي سشتوكلا لعجي دق يذلا رمأ’ا

 تإرييغتلإ سضعب ءإرجإل رطشضي دق ةذوخ
مدقتشسملإ يثÓثلاب ئجافي دقو

رصصانعلا سضعب كارصشإا ةيفيك نع بردملا ثحبي ىرخأا ةهج نم
دجن دق ثي˘ح ي˘لا˘ح˘لا يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ة˘مد˘ق˘ت˘صسم˘لا
ينامصصع نم لك ناكم سشيرهلا بعÓلا اذكو ينامحر سسراحلا

ةكراصشملاب يفرعلل ىتح حمصسي دق يرمعلا ريصصم نأا امك جاوعو
ةلباقملا موي ةذوخ بردملا تارار˘ق بقر˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
كابرإا لجأا نم سضعب عم يثÓثلا ماحقإاب ئجافي دق هناو ةصصاخ
لÓغتصساو ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت ىقبي فدهلا نأا امب سسفانملا

. ةراطصسوصس رصصانع سضعب اذكو روهمجلا بايغ
سشامر ماششه

 رئإز÷إ ةيدولوم
 برغŸإ ¤إإ مويلإ لاحرلإ دششي ةيدولوŸإ دفو

اديدج ابردم زيغن
يرفعلاو سشوباب..ديمعلا ـل

 ينفلا مقاطلا ‘
رصصانلا دبع ةدايقب رئازجلا ةيدولوم ةرادإا ،سسمأا تمصسر

افلخ ديمعلل ديدج بردمك ،زيغن ليبن عم اهدقاعت ،سساملأا
ةيصضاملا ةرتفلا يف قيرفلا ىلع فرصشأا يذلا ،ينزاخيم دمحمل
.ينوزاك درانريب يصسنرفلا ةيحنت دعب

هلمع يف عرصشي نأا ىلع ،ارهصش81 ةدمل ادقع زيغن عقوو
باحصصأا دصشيصس ثيح ،برغملا ةيرفصس نم ديمعلا ةدوع دعب
،ءاصضيبلا رادلا ىلإا لاحر˘لا مو˘ي˘لا ر˘م˘حأ’او ر˘صضخأا˘ّلا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
نم ةدوعلا ءاقل يف ،مداقلا دحأ’ا موي ءاجرلا ةهجاومل ابصسحت
ةيبرعلا ةيدنأÓل سسداصسلا دمحم كلاملا سسأاك يئاهن عبر رودلا
.لاطبأ’ا

اصضرو يرفعلا يزوف نم لك نييعتب ةيدولوملا ةرادإا تماقو
ارصضحم ناويكيإا نوكيصس نيح يف ،زيغنل نيدعاصسمك سشوباب
 .سسارحلا بيردت طيرصش داؤوف لصصاوي نأا ىلع ،ايندب

 ب.م.يرشسيإإ

 ثحبي يريزدو برسسلا جراخ درغت «ةراطسسوسس»
«يسس.سسا.يسسلا» ةعقوم لبق لولح نع

ةمشصاعلإ داحتإ

تي˘ب ي˘ف تاز˘ه˘˘لا تل˘˘صصاو˘˘ت
دبكت ن˘ي˘ح ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
˘ما˘مأا ةد˘يد˘ج ةرا˘صسخ يدا˘˘ن˘˘لا

ةلماك ةيثÓثب فيطصس قافو
Óهلهم قيرفلا ادب دقو فدهل

يف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘صس’
يبرعلب ءاقفر حلفي مل ثيح
يبع’ فاقيإا يف ةتيصش ىتحو
اولاجو اولا˘صص ن˘يذ˘لا قا˘فو˘لا

ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘تو
سصرفلا نم لئاه مك عييصضتو
سشتو˘كلا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
هر˘مأا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ير˘˘يزد

كلذ ل˘ك ع˘جرا ه˘ناو ة˘˘صصا˘˘خ
ةلجصسملا تابايغلا سضعب ىلا
. قيرفلا فوفصص يف

ءإرجإإ ‘ ركفي يريزد
تإÒيغتلإ ديدع

يمصصاع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي
سضعب ءارجإا يف ايدج ركفي
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ل˘ي˘كصشت˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ت˘˘ي˘˘صش بعÓ˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
ع˘م ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا يردو˘˘˘˘ك جاردإا

يصضام˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ا˘ب˘قا˘ع˘م
ي˘˘هو سصو˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب
ى˘ن˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ي˘ف نو˘كت نأا˘ب لÓ˘ب ير˘˘يزد
رظتنملا يدحتلا يف ةروصصلا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘صس سسا ي˘˘˘صسلا ما˘˘˘˘مأا
ل˘˘كلا نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ تب˘˘˘صسلا
طاق˘ن˘لا نا˘م˘صض ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي
فده ىلع ظافحلا ةلصصاومل
نأا ركذي مويدوبلا ةقرو بعل
نود نم نوكت˘صس ة˘ه˘جاو˘م˘لا

. روهمجلا روصضح
سشامر ماششه

ةمداقلإ تاقاقحتشسلإ يف ةيرومأاملإ ةبوعشصب فرتعإ
دادزولب بابسش فيطشس قافو

لسصاوي قافولا
جئاتنلا ةلسسلسس

حمطيو ةيباجيإ’ا
طاقن نامسضل

«ةوارمحلا»
ةر˘˘ف˘˘ط ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فو ق˘˘˘ق˘˘˘ح

زو˘˘˘ف˘˘˘لإ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإإ
باشسح ىلع ةجيتنلإو ءإدألاب
راشصتنلإ وهو ة˘م˘شصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘يا˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسلإ ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘لإ

ي˘ف ة˘˘ما˘˘ت˘˘لإ م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث نود˘˘كؤو˘˘ي
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لإ م˘˘قا˘˘ط˘˘لإ ل˘˘م˘˘ع

دا˘عأإ يذ˘لإو ي˘كو˘ك˘لإ ي˘شسنو˘ت˘˘لإ
نأإو ةشصاخ ةهجإولإ ىلإإ قافولإ
مدقملإ يباج˘يإإ د˘ج˘لإ دودر˘م˘لإ

يدانلإ نابشش فرط نم ةشصاخ
ن˘˘يذ˘˘لإ را˘˘شصنألإ رود˘˘˘شص ج˘˘˘ل˘˘˘ثأإ

ىلع دامتعلإ ةرورشضب إوبلاط
مهشسأإر ىلع نابششلإ نم ديزملإ

تا˘يو˘ت˘˘شسم مد˘˘ق يذ˘˘لإ ي˘˘حÓ˘˘ف
ما˘مأإ ف˘يدر˘لإ ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ب˘ي˘ط

ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘شسو «ةوإر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لإ»
. ةيهابلاب ققحملإ راشصتنلإ

نابششلإ قلأاتو طينحج ةدوع
ةطرو يف يكوكلإ عشضي

ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششت˘˘˘˘لإ تر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘بو إذ˘˘˘˘ه
د˘عو˘م˘ل ة˘يد˘ج˘لإ ا˘ه˘تإدإد˘ع˘ت˘˘شسإ
راشصنألإ ل˘مأا˘ي ثي˘ح ةوإر˘م˘ح˘لإ

ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ىر˘˘خأإ ة˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسإ ي˘˘˘ف
ةشصاخ ايلاع امئإد تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لإ

دج ةلباقم هرظتنت قافولإ نأإو
سسأاك يف لبقملإ عوبشسألإ ةماه

يشس سسإ يشسلإ مامأإ ةيروهمجلإ
ع˘جر˘ت˘˘شسي˘˘شس يدا˘˘ن˘˘لإ نأإ ر˘˘كذ˘˘ي

ط˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ج بعÓ˘˘˘˘لإ تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
ا˘م˘ك ةرا˘ط˘شسو˘شس ما˘مأإ بقا˘˘ع˘˘م˘˘لإ

يحي نب بعÓلإ جمد ىلع رشصي
ةدو˘˘ع را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘˘ت
ةرششابم حشضتتشس يتلإ ينإوشضر
ةيهابلإ نم قيرفلإ ةدوع دعب
. نإرهو

سشامر ماششه

ايونعم هيبع’ نحسشل ىعسسي نيرم جاح
ةلوطبلا دئار يدحت لبق

ةنيطنشسق بابشش
ةمسصاعلل رفسسلا لبق مويلا هيبعÓب عمتجي ينفلا مقاطلا



ةــــنصصرق

لحرإا..يواز
ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج تع˘˘ن˘˘م
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘صشلا
بردم˘لا او˘ب˘لا˘طو برد˘ت˘لا
يواز ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صس ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
حصسفو قيرفلا نع ليحرلاب
ردا˘ق ر˘خآا برد˘م˘ل لا˘ج˘م˘لا

«سسير˘صشنو˘لا» ةدا˘ي˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘صصح˘˘ل
،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صس’ا
بي˘تر˘ت ل˘يذ ن˘م بور˘ه˘˘ل˘˘ل
قاصشع سضف˘ت˘ناو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
سضي˘بأ’او ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
بق˘˘ع ،برد˘˘م˘˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف
م˘ج˘ن ما˘مأا ر˘ي˘خأ’ا لدا˘ع˘˘ت˘˘لا

.ةلوطبلا يف ةرقم

«تبره» وداراب
تب˘˘˘ث˘˘˘ت ر˘˘˘˘خآ’ مو˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘نأا ودارا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأا

يف ةجرد دعبأا ىلإا تلصصو
نأا ل˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ب فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
نولوصصي او˘تا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف نو˘لو˘˘ج˘˘يو
نيكمت لجا نمو ،ةينطولا
ن˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘صشلا بهاو˘˘˘م˘˘˘˘لا
لمعلا ىلع مهثحو روطتلا
قيرف ةرادإا تناعتصسا ،رثكأا
و˘˘لو˘˘ك بي˘˘˘ب˘˘˘ح ـب ودارا˘˘˘ب
ي˘˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا يرو˘˘˘ت
ميدقتل قبا˘صسلا يراو˘ف˘يإ’ا
،ةيميداكأ’ا نا˘ب˘صشل م˘عد˘لا

هع˘م ل˘صصاو˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.تنرتن’ا

كوملا رسصانع رذح يبيرعلب

يبيرعلب ةنيطنصسق ةيدولوم بردم ىعصس
ةبغم نم مهريذحتو هرصصانع ةيعوت ىلا
ع˘م˘ج˘ي˘صس يذ˘لاو د˘غ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف نوا˘ه˘ت˘˘لا
ينمي ثيح ةصسبت داحتا فيصضلاب قيرفلا
يتلاو ثÓث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘صض ي˘ف ه˘صسف˘ن
ةصصاخ ةمدقملا يف برق نع كوملا يقبت
ةرورصض بل˘ط˘ت˘ي دو˘ع˘صصلا فاد˘ه˘ت˘صسا نأاو
يذلا رمأ’ا وهو رايدلا لخاد طاقنب زوفلا

ذاختا ةرورصض ىلع دكؤوت رصصانعلا لعج
يدا˘ن˘ل˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
ظو˘ظ˘ح ن˘م د˘يز˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘صضب

.كوملا دوعصص

ءادنلا اوبل

ةيبل˘ت ي˘ف ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف را˘صصنأا عر˘صش
تاحف˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ت˘ه˘جو يذ˘لا ءاد˘ن˘لا
عقاوم ىلع يدان˘لا را˘ب˘خأا ل˘ق˘ن˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
لق˘ن˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
ةهجاوملل ابصسحت ،تايارلا قيلعتو بعلملل
تبصسلا موي قيرفلا اهصضوخي يتلا ةيوقلا
ينفلا مقاطلا هجوو ،ةياغر يدان مامأا مداقلا
معدو ةوقب مودقلل راصصنأÓل ءادن نيبعÓلا

لعج ام ةهجاوملا لÓخ هؤوÓمزو نارمع
.اناجم باوبأ’ا حتف ررقت ةرادإ’ا

ةيبهذلا ةقرولا يسسودنق

ة˘مÓ˘ع˘لا ه˘صسف˘ن˘ل ي˘صسود˘ن˘ق بعÓ˘لا ع˘˘ن˘˘صصي
ةطقن ىحصضأا ينعملاف ناديملا يف ةلماكلا
ةريخأ’ا تاهجاوملا يف فيطصس قافو لوحت

نم ءاوصس ارقتصسم ىحصضأا هدودرم نأاو ةصصاخ
عطقف ةيموجه˘لا ى˘ت˘ح وأا ة˘ي˘عا˘فد˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ط˘خ˘˘ل˘˘ل ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسمو ه˘˘صصا˘˘صصت˘˘خا تار˘˘كلا
’ ف˘ي˘ك نا˘ي˘ع˘ل˘ل ة˘ح˘صضاو تح˘صضأا ي˘˘ما˘˘مأ’ا

قا˘فو˘لا ع˘م ه˘فاد˘هأا سسما˘خ ل˘ج˘صس ي˘ن˘ع˘م˘˘لاو
دمتعي يتلا قاروأ’ا زربا نم ادحاو حبصصأاو
. يكوكلا يصسنوتلا ينقتلا اهيلع

جئاتنلاب ةقلعتم فادهأ’ا

ىلع ينيطنصسقلا ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا نو˘كي˘صس
نيتجرخلا لÓخ نم هريصصم ديدحت عم دعوم
قيرفلا فادهأا ناددحتصس نيت˘ل˘لاو ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
تبصسلا اذه ةراطصسو˘صس ءا˘ق˘ل˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب
مصسوملا لامكإا وأا مويدوبلا تاحومطب نوكيصس
مامأا سسأاكلا ءاقل امأا طقفو هلامكإا لجا نم
رخآ’ا وه نوكيصسف لبقملا عوبصسأ’ا قافولا
ى˘لإا ةرو˘صضخ˘لا مد˘ق˘ت ىد˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘صصر˘ف
ىقبتصس سسأاكلا ةنعل نأا ىلع ديكأاتلا وأا مامأ’ا

.رفانصسلا ةايحل ةمزÓم

qarsana@essalamonline.com
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يريهامج بلطم
ردصصتم لوبرف˘ي˘ل رو˘ه˘م˘ج ع˘م˘جأا
تاب يذلاو ةيزي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

بقل مصسح نم ،زوف6 دعب ىلع
03 با˘ي˘غ د˘ع˘ب «غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘˘لا»
نفيتصس حنم ةرورصض ىلع ،ةنصس
يدا˘ن˘ل˘ل ق˘با˘صسلا د˘ئا˘˘ق˘˘لا درار˘˘ي˘˘ج
5ـلا يف ةكراصشملاو ةدوعلا ةصصرف
لمح فرصش حنمو ريخأ’ا تايرابم
نم نكمتي مل يذلا ةلوطبلا بقل
بلطو ،هتريصسم لاوط هب جيوتتلا

ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل رو˘ه˘˘م˘˘ج
ي˘لا˘ح˘لا زر˘ج˘نار برد˘م درار˘˘ي˘˘ج
،بقللاب جوتيو قيرفلا عم نوكيل
بصسح د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صسم ر˘˘˘˘مأ’ا نأا ’إا
.يناطيربلا مÓعإ’ا

15

ثيغتسست «ماسص’»
نيع ةيع˘م˘ج ر˘صصا˘ن˘ع ته˘جو
تاطلصسلل ةثاغتصسا ءادن ةليلم
اذ˘هو ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
قيرفلل مزÓلا معد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
فيرصشتل ادهاج ىعصسي يذلا
هناو اميصس’40 مقر ةي’ولا

ةيدولوم مزه يف ارخؤوم قفو
ةبترملا ىلإا ىقتراو ةمصصاعلا
ي˘ف ءا˘ج د˘قو اذ˘ه ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا

نونيدي مهنأا نيبعÓلا ةلاصسر
يذلا رمأ’ا ةيرهصش روجأا5 ب
ةبعصص ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف م˘ه˘ل˘ع˘ج
لا˘˘صصيإا ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘يو
ةعطاقم لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘لا˘صسر
. مهربصص ذافن دعب تابيردتلا
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رهظـلارجفلا
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برغŸا
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ءاصشعلا

19:24

ةÓسصلا تيقاوم

سسأاكلا ‘ ةطقن دعبأا غولبل ىعسسنو سسأاكلا ‘ لهأاتلاب ءادعسس :بلاط نب^
ةيرئازج لباوتب ةيدوعسس ةمق ‘ ي◊وبم ىدحتي يليÓب^

يوق عارسص ‘ Îسسيل
نوتسسأاو لسساكوين عم

ةمحر نب مسضل Óيف

00:71ـلا نم ةيادب61ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم

عارسص يف «نابيزلا»و «كابلا »
رطخلا قطانم نع داعتبÓل يوق

 فيطصس قافو ةركصسب دا–ا – وداراب يدان رئاز÷ا ةيدولوم

 برغŸا ¤إا مويلا لاحرلا دصشي ةيدولوŸا دفو

اديدج ابردم زيغن
يرفعلاو سشوباب..ديمعلا ـل

ينفلا مقاطلا ‘

جئاتنلا ةلسسلسس لسصاوي قافولا
نامسضل حمطيو ةيباجيإ’ا

«ةوارم◊ا» طاقن

 رصضخلا حانج لقنل ةيفاك نويلم02
 «غيل ريميربلا» ىلإا

0662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج21ـل قفاوملا0202 يرفيف6سسيمخلا

 رصصمو نيطصسلفو ةيدوعصسلا نم لك ةقفر ةيناثلا ةعومجملا يف نودجاوتي

ةيبرعلا تابختنملا سسأاكل اريسضحت سصبرت ثلاث يف ةنسس02 نم لقأا رسضخ

ءاسضيبلا رادلاو ةياغر رباكأا ىلع ايدو اوزاف^
ةيلودلا تايرابŸا ىلع ÚبعÓلا ديوعتو ةÿÈا بسسك انفده :Úعامسس نب^


