
30 صص

«ةيواصسأام» تاهويرانيصس دلبلا تبنج اهنأا تدكأا

تاعامجلل معد رسصنع فيقوت
لــــــــــجيجب ةــــــيباهرإ’ا

50صص
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اططخم دعب نع رصضاحتلا ةينقتب عامتجإا يف تصشقان
دلبلا يف تنرتنإ’ا قفدتو طبرلا نيصسحتل

«ةبيرملا» ةيصسنرفلا ططخلا
ةيرئازجلا ةدايصسلا ةرخصصب مدطصصت

ددع و اباصصم031 ءافصش
7912 ىلإا زفقي نيفاعتملا

951 و تايفو6
ـب ةديدج ةباسصإا

رئازجلا يف «انوروك»
40 صص

ةبارق زجحو تاردخم رجات81 ـب ةحاطإ’ا
تاي’و ةدعب جلاعم فيك ريطانق4

قيقحتلا يصضاق مامأا هدعبو ةيروهمجلا ليكو مامأا لثم ةديلبلا نم قلطنتصس «انوروك» دعب نكصسلا عيزوت تايلمع

ةداـــهسش فــــلأا021
يـــــبتتكمل شصــيسصخت
اقح’ عزوتسس «لدــــع»

40صص

ىلع ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك ددصش
هرود˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا بع˘˘ل ةرور˘˘صض

مازتل’ا ىلع نينطاوملا ثح يف لماكلا
تفا˘ه˘ت˘لا نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
تلحملا ىل˘ع نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا

ا˘ه˘نأا م˘غر ا˘ه˘ق˘ل˘غ ةدا˘عإا ي˘˘ف بب˘˘صست ا˘˘م و˘˘ه
ةموكحلا نأاب ادكؤوم ،تلئاعلا ف’آا ليعت
ن˘م م˘˘هأا صسف˘˘نأ’ا ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
.لاومأ’ا ىلع ظافحلا

دــــيسشت ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا
نم ةانبتملا ةيجيتارتسسإ’اب

«انوروك» ةهجاومل ةلودلا لبق

50صص

«لايجأ’ا ناهذأا يف ةخسسار ىقبتسس5491 يام8 رزاجم» : ةحيرقنسش ءاوللا
30 صصهتيرح عاجرتصسا لجأا نم حلصسملا حافكلا ةلحرم لوخدل بعصشلل اصسرد تناك اهنإا لاق

عورسشم شسردت ةموكحلا
«يوـــجلا يسســــكاتلا»
ةــفيفخلا تارـــئاطلاب

30صص

يف لسشفت «لاتوت»
لوسصأا ىلع ذاوحتسس’ا

رئازجلاب «وكرادانأا»

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوصضو ةمصصاـــــعلا رئازجلا

85:30:كاــسسمإلا
54:91:راـطفإلا

40 صص

«ىرخأا رهسشأ’ رمتسسيسس انوروك» : ةحسصلا ريزو
هيلع وه امم رثكأا عافترإلل حصشرم نيباصصملا ددع نأا دكأا و «قلقملا» ـب عصضولا فصصو

نيطسشاـــنلا عادــــــــيإا
ىسسوم يدــيسسو يرــيدق
نوـــــميميتب نــــجسسلا

30صص
ءابولا اذه ةهجاوم يف رارقتسسإا ةلاح ششيعت رئازجلا ^

ةمامكلا ءادترا ةيرابجإا رارقإا وحن ^
ةرارحلا ةجرد عافتراو «91-ديفوك» ىلع ءاسضقلا نيب ةقÓع ’ ^

ابيرق ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإا فانئتسسإا ^
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رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
!..›ابت ’ «لايسس»

هايملا ةشسشسؤو˘م د˘كؤو˘ت نو˘ي˘ل˘م˘لا ةر˘م˘ل˘ل
اهنئابزب اهتلابم مدع ،«لايشس» ريهطتلاو
،ةمشصاعلا رئازجلا تايدلب ىوتشسم ىلع
،مايشصلا رهشش و «انوروك» ةمزأا زع يفف
ةد˘ع ى˘ل˘ع بور˘ششلا ءا˘م˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق ترر˘˘ق
.. ةداعلا هيلع ترج امك ببشسلاو ،تايدلب
دكؤوت يهتنت ل ةنايشص .. ةنايشص لاغششأا
«جلوكيربلا» ةشسايشسل ةكرششلا هذه ينبت
ة˘نا˘ي˘شص تا˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ي˘ل˘ج ا˘ه˘شسكع˘ت ي˘˘ت˘˘لا

.ةرم لك رركتي دحاو بطعل ةرركتم

ÚمتهŸا ملع ‘ نكيل

يئانثتشسإلا يحشصلا عشضول˘ل ة˘ب˘كاو˘م
ق˘ل˘طأا ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ه˘ت˘شضر˘ف يذ˘˘لا

ةرود ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ضست˘نا˘فر˘شس» د˘˘ه˘˘ع˘˘م
ةينابشسإلا ةغللا ميلعتل ويديف˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
رهششلا ةياهن يف قلطنت نأا ىلع نيئدتبملل
ةددعتم ةينمز تاقوأا ميدقت عم ،يراجلا
رايتخاب ني˘م˘ت˘ه˘م˘ل˘ل ح˘م˘شست˘شس ،ة˘شسارد˘ل˘ل
،ة˘حا˘ت˘م˘لا م˘ه˘ما˘يأا تا˘قوأل ا˘ًق˘فو ج˘ما˘نر˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م ضسورد˘لا هذ˘ه م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو
ذاتشسأا هيلع فرششي ويديفلا ربع رظاحتلا

يام13 نم عوبشسألا يف تارم5 اذهو
مجحلا نوكيشسو ،0202 ةيليوج21 ىلإا
رظنلابو ،ةعاشس06 ىوتشسم لكل يعاشسلا
هتاذ دهعملا دهعت ،ةيلاحلا فورظلا ىلإا
هذه راعشسأا ىلع ضصاخ ضضيفخت قيبطتب
.تارودلا

ةئيبلل ةرسصن

نأا ّلإا ،اندÓب يف ةيئيبلا ةفاقثلا فعشض مغر
نودبي مهتلق ىلعو ةعيبطلا ىلع نيرويغلا

نيب بكترت يتلا ةيئيبلا مئارجلا ءازإا لعفلا ةدر
،نطولا عوبر فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ىر˘خألاو ة˘ن˘ي˘ف˘لا

تايعمجو ةيقوقح تامظنم ولثمم جرخ ثيح
دشض ةيجاجتحا ةكرح يف ،ةبانعب نويعماجو
ةبطر ضضارأل ةيلحملا تاطلشسلا ليوحت رارق
زاجنإا عورششم لبقتشستشس تناك ،ميرلا يحب

تامدخ ةطح˘م ى˘لإا ة˘م˘خ˘شض ة˘ي˘تا˘ب˘ن ةر˘ي˘ظ˘ح
. دوقولا عيزوتل

Ÿرئاز÷ا ةسس

تقلطنا ةيلود ةشسارد يف رئازجلا كراششت
ةيشسفنلا تاريثأاتلا رشصح ىلإا فدهت  ارخؤوم
ر˘ج˘ح˘لاو ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ن˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
فلتخم لود نم نوثحاب اهيف كراششي ،يلزنملا
ى˘ل˘ع ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ق˘˘شسن˘˘ي ثي˘˘ح ،تارا˘˘ق˘˘لا

ثحا˘ب˘لا ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم
ىلإا ىعشسي يذلا ،نيو˘ي˘ل˘ي˘ت بي˘ب˘ح ير˘ئاز˘ج˘لا
فÓت˘خا ى˘ل˘ع ضسا˘ن˘لا ل˘عا˘ف˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ة˘شسارد
ضسوريف عم م˘هد˘ي˘لا˘ق˘تو م˘ه˘ت˘فا˘ق˘ثو م˘ه˘تا˘نا˘يد
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ع˘˘مو ،«91‐ديفوك»
.كاتفلا ءابولا اذه نم ةياقولل مهيلع تشضرف

qarsana@essalamonline.com
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!ةنيزÿا لاومأا فزنتسسُت اذكه
ةيلوب ةبيرغ ةعقاو يف

تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا تق˘˘ف˘˘نأا ،راردأا
ة˘ير˘يد˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ةد˘ع ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا

ة˘عا˘˘ق زا˘˘ج˘˘نل تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م
يف بابشش حلاشصل ةيشضاير
انه ىلإا ،نÓ˘ي˘ل˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘كل ،يدا˘˘˘ع ر˘˘˘مألا
يتلا ةعاقلا نأا وه يداعلا
˘ما˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شست م˘˘ت
نود تي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،2102
يريدم نم رارقب لÓغتشسا
ضسيدكتل نزخم ىلإا ةعاقلا ليوحت ررقت ثيح ،ةيلولا ىلع نيبقاعتملا ةشضايرلاو بابششلا
ةقيرط انل فششكي «فشسؤوم» هنأا هنع لاقي ام لقأا يذلا اذه لاحلا عقاو ،ةيدلبلا داتعو تازيهجت
.ةيشضاملا دوقعلا ةليط ةيمومعلا ةنيزخلا لاومأا اهب تفزنتشسا ةريثك قرط نيب نم

!..رايخ لثمأا
ضشيعت

تÓئاعلا
،ةيرئازجلا
ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت
د˘˘ي˘˘˘ع بار˘˘˘ت˘˘˘قا
،كرابملا ر˘ط˘ف˘لا
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
بق˘˘˘ع ،ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘مأا

تÓ˘˘ح˘˘م ق˘˘ل˘˘غ
ة˘˘شسب˘˘لألا ع˘˘˘ي˘˘˘ب
ةشصاخ ةيذحألاو
ةبشسنلاب
ي˘˘ف ،لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
تاءار˘جإلا را˘طإا
ةيمارلا ةيئا˘قو˘لا
ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘ششف˘˘˘˘ت
ىلثملا ةقيرطلاو حاتملا رايخلا نوكيشس ليشصوتلاب عيبلا نإاف ةيعشضولا هذه مامأاو ،«انوروك»

.تويبلا يف ءاقبلا ىلع ةربجملا رشسألا هجاتحت ام ءانتقل

راثآ’او خيراتلا ةدئاف ‘ ثحب
،ركشسعم ةيلوب ةي˘خ˘يرا˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘لا ن˘م

«ناكفإا» ةيخيراتلا ةقطنملاو «طركلا» ةدلب
ي˘ت˘لا ،نا˘كف ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب نآلا ة˘فور˘ع˘م˘˘لا
نب ىلع دي ىلع م949 /ـه833 ةنشس تشسشسأا

تناك نأا د˘ع˘ب ،ي˘نر˘ف˘ي˘لا ح˘لا˘شص ن˘ب دـم˘ح˘م
لب تامامحو لزانم يوحت تحبشصأا ،اقوشس
ي˘ف نو˘شصت˘خ˘م ف˘شسأا˘تو ،ا˘ع˘ما˘ج اد˘ج˘شسمو
نآلا دحل تابيقنت بايغ نع راثآلاو خيراتلا
ةقطنم ءانثتشسا نأا مل˘ع˘ل˘لو ،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
ةرتف يف ادمعتم ناك بيقنتلا نم «ناكفإا»
،يشسرامو لازغ نافيتشس فرط نم لÓتحلا
.ةيمومعلا تاطلشسلل نآلا رذع ل نكل

«لاتوميتنوسسلا» عئاور بحاسص ليحر
،نارهو ةنيدم نادقف نم رهششأا3 ةبارق دعب

،نوحلملا رعششلا د˘ي˘م˘ع ،ة˘نو˘ن ي˘كم˘لا خ˘ي˘ششل˘ل
همزلأا ،لاشضع ضضرم دعب ،ةنون دـمحم هنبا لحر
،ةنون دـمحم ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘ت˘ي˘ب˘ب ر˘ه˘ششأل ضشار˘ف˘لا

تاملك ةباتك يف ةلفاح ةينف ةريشسم هل تناك
،ليشصألا يارلا نف ي˘ف ل˘ي˘م˘ج˘لا ن˘مز˘لا ي˘نا˘غأا

رعششلا نم دئاشصق ةدع فيلأات هدلاو نع ثروو
موحرملا يناغأا بلغأا يف تدشسجت ،نوحلملا
باششلل دئاشصق هفيلأات بناج ىلإا ،ينشسح باششلا
،موحرملا اهبتك يتلا يناغألا مهأا نمو ،ورشصن
«ا˘ه˘لا˘ج ى˘ل˘ع»و ،«ي˘كب˘ت تد˘ع˘قو ي˘ن˘ت˘˘ل˘˘با˘˘ق»
.اهريغو «بيعشص رمعلا اي كنايشسن»و



watan@essalamonline.com
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ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘˘شضوأا
ةلجم ةيحاتتفا يف ةيركشسعلا
ترد˘˘شص ي˘˘ت˘˘لا ،«ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا»
هدكأا املثم عشضولا نأا ،ضسمأا

تحت لظ ،ةيروهمجلا ضسيئر
تاءارجإلا لشضفب ،ةر˘ط˘ي˘شسلا
ةميكحلا يعاشسملاو ةئيرجلا

مت يتلا ة˘مرا˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
تاطل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هذا˘خ˘تا
ام هنأا تزربأاو ،دÓبلل ايلعلا

ققحتت نأا ةجيتنلا هذهل ناك
ع˘ي˘م˘ج دو˘ه˘˘ج ف˘˘تا˘˘كت لو˘˘ل
ةدع تاعاطق يفو فارطألا
ةفيشضم ،ءابولا اذه ةهجاومل
ئجافملا هعباط نم مغرلاب هنأا

نأا لإا ،ع˘˘˘ير˘˘˘شسلا هرا˘˘˘ششت˘˘˘ناو
رييشستلاو «ةيذلوفلا» ةدارإلا
،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزأÓ˘ل م˘كح˘م˘˘لا

دÓبلا اذ˘ق˘نأاو قرا˘ف˘لا ا˘ع˘ن˘شص
،اهنع ىنغ يف يه راطخأا نم
لك» ،هتاذ ردشصملا يف ءاجو
اندÓبل تحنم تايطعملا هذه
ةديدج ةيقيقح ةقÓطنا ةيادب
نأا ،ةيروهمجلا ضسيئرل قبشس
ة˘مزألا» فا˘شضأاو ،«ا˘ه˘ب د˘˘عو
رودلا ةيمهأا تتبثأا ،ةيحشصلا
عاطق وفظوم هب موقي يذلا
ذا˘ق˘نإا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘شصلا
نود ة˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو حاورألا

.«لتاقلا ضسوريفلا يششفت
ةلجم ةيحاتتفإا تراششأاو اذه
ةحشصلا عاطق نأا ىلإا ،ضشيجلا
ةيزها˘ج ن˘ع نا˘بأا ة˘ير˘كشسع˘لا
دوهجملا يف ةكراششملل ةمات
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ترر˘˘ق ى˘˘˘ت˘˘˘م ،ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
،هلخدت دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا

ر˘ششن˘ل داد˘ع˘ت˘شسلا نأا ةزر˘˘ب˘˘م
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
ةيبطلا ا˘ه˘م˘ق˘طأا˘ب ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ربع ةروطتم˘لا ا˘ه˘تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
،ةيركشسعلا يحاونلا فل˘ت˘خ˘م
ةشسشسؤو˘م˘لا ةرد˘ق ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد

ام˘ك ،با˘ع˘شصلا يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصلا نأا تر˘˘˘˘˘كذ
ا˘هر˘ي˘خ˘شست م˘˘ت ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا

تاودألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا جا˘˘ت˘˘نإل
ع˘˘فر م˘˘ت ثي˘˘ح ،ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘˘لاو
ةريتو نم ةيجاتنإلا تادحولا

تاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ا˘ه˘ل˘م˘ع
،ةيركشسعلا ة˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم
ىلإا ددشصلا اذه يف تراششأاو
ي˘ف ة˘يو˘ج˘لا تاو˘ق˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن

تادعملاو تامزلتشسملا بلج
رئازجلا اهتنتقا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

يوج رشسج ربع نيشصلا نم
.يشسايق فرظ يف

،ضشيجلا ةشسشسؤوم تددشش امك
يئانث˘ت˘شسلا فر˘ظ˘لا نأا ى˘ل˘ع
نكي مل دÓبلا هب رمت يذلا

طاششنلا ةلشصاو˘م ما˘مأا ا˘ق˘ئا˘ع
يلاتقلا ريشضحتلاو يتايلمعلا
نأا  ةزربم ،ةحلشسملا تاوقلل
ىلع هل˘م˘ع ل˘شصاو˘ي ضشي˘ج˘لا

ءاوشس ،ةداوه نود تاهبج ةدع
باهرإلا ةحفا˘كم˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لاو بير˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تايلمعلا يقاب وأا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ي˘ت˘علا

تدكأاو ،هشصا˘شصت˘خا م˘ي˘م˘شص
ر˘م˘ت˘شست ،ضشي˘ج˘لا تاد˘حو نأا

،ينطو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع
يف ةدوجوملا كل˘ت ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف دود˘˘ح˘˘لا ى˘˘شصقأا
يريشضحتلا يونشسلا جمانربلا
دار˘˘فأا نأا ةر˘˘كذ˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
ةبكاو˘م نأا نو˘كرد˘ي ضشي˘ج˘لا
مدقتلا ةرياشسمو تادجتشسملا
ضشو˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
رفوتب لإا ىتأاتي نل ةروطتملا

يرششب ر˘شصن˘عو ثيد˘ح دا˘ت˘ع
ةينطوو زيمم نيوكتب لهؤوم
.ةيحشضتلل دادعتشساو ةقداشص

 «ةيواشسأام» تاهويرانيشس دÓبلإ تبنج اهنأإ تدكأإ

ةانبتملا ةيجيتارتسسإ’اب ديسشت ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا
«اـــــــــــــنوروك» ةـــــهجاومل ةــــلودلا لبق نـــم
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تبنج ،«انوروك» ءابو يششفت هجإوم يف ةلودلإ لبق نم ةانبتملإ ةيجيتإرتشسإلإ نأإ ،ةيركشسعلإ ةشسشسؤوملإ تدكأإ
.ةميخو راطخأل ينطولإ نمألإ شضرعتشس تناك ةيواشسأام تاهويرانيشس نم هتشصلخو عشضولإ مقافت دابعلإو دÓبلإ

ةطرششلإ يزكرمل هدقفت لÓخ
يترئإد نمأإ نم لكل نيعباتلإ

ششإرحلإو دإولإ باب
برعي ناسسنإ’ا قوقح شسلجم

ىوتسسمل هحايترا نع
نيفوقوملل ةيحسصلا تاءارجإ’ا

رظنلا تحت نيدوجوملاو
ينطولإ شسلÛإ شسيئر برعأإ

،يراهزل ديزوب ناشسنلإ قوق◊
هحايترإ» نع ةمشصاعلاب شسمأإ
Ÿيتلإ ةيحشصلإ تإءإرجلإ ىوتشس
ةيامح لجأإ نم تذختإ
نيدوجوŸإو ÚفوقوŸإ شصاخششألإ

نم رظنلإ ت– فقولإ فرغ ‘
.دجتشسŸإ انوروك ءابوب ةباشصلإ

هدقفت بقع يفحشص حيرشصت ‘و
Ÿعباتلإ ةطرششلإ يزكرÚ نم لكل
ششإر◊إو دإولإ باب يترئإد نمأإ
تإءإرجلإ ىلع عÓطإÓل
‘ ةذختŸإ ةيحشصلإو ةيئاقولإ
ت– فقولاب ةشصاÿإ تاعاقلإ
هحايترإ نع يراهزل Èع ،رظنلإ
«Ÿةيحشصلإ تإءإرجلإ ىوتشس
شصاخششلإ ةيام◊ ةذختŸإ
ىلع لمعلإ متي ثيح «ÚينعŸإ
Òفوت ،فرغلإ لك ميقعت»
إذكو ةفاظنلإ لئاشسوو تامامكلإ
Òبإدتلإ مإÎحإ ىلع رهشسلإ
مإÎحإ رإرغ ىلع ةيئاقولإ
 .«دعابتلإ

،ةحيرڤنشش د˘ي˘ع˘شسلا ءاو˘ّل˘لا د˘كأا
ينطو˘لا ضشي˘ج˘لا نا˘كرأا ضسي˘ئر
8 رزاجم نأا ،ةباينلاب يبعششلا

يف ةخشسار ىقبتشس5491 يام
ىشسنت نل يتلا لايجألا ناهذأا
ي˘˘ت˘˘لا رزا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ششبأا اد˘˘˘بأا
يف ةيرششبلا قح يف تبكترا
هذه نأا ازربم ،نيرششعلا نرقلا
ةطحم تناك ةميلألا ةبشسانملا

اشسردو رئازجلا خيرات يف ةلفاح
يف لوخدلل بعششلا هبعوتشسا

لجأا نم حلشسملا حافكلا ةلحرم
.هلÓقتشساو هتيرح عاجرتشسا

ةرايزلا ن˘م ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ي˘فو
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ضسأارت ،راششبب ةثلاثلا ةيركشسعلا

ينطو˘لا ضشي˘ج˘لا نا˘كرأا ضسي˘ئر
رقم˘ب ل˘م˘ع عا˘م˘ت˘جا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
تادحو دقفتو ،ةيوهجلا ةدايقلا
ةا˘˘˘ششم نو˘˘˘ع˘˘˘برألا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ة˘م˘ل˘˘ك لÓ˘˘خو ة˘˘ي˘˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م
ةيمهألا ىلع دكأا  ،هل ةيهيجوت
هذه اه˘ي˘شست˘كت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ي˘ح˘لا
رود˘لاو ،ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا

اهتادحو هب موقت يذلا لاعفلا
طيرششلا لوط ىلع ةر˘ششت˘ن˘م˘لا
ضصاشصتخلا م˘ي˘ل˘قإل يدود˘ح˘لا
ل˘˘ك ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ي˘˘˘ف
نأاب ازربم ،تافآلاو تاديدهتلا
ار˘ي˘ث˘ك ط˘ب˘تر˘ي ،ما˘ه˘م˘لا حا˘ج˘ن
˘˘مرا˘˘شصلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘شضب
،تاميلعتلا ةفاكب ،لشصاوتملاو
ي˘ت˘لا ح˘ئاو˘ل˘لاو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
هبجوتشست امبو ،اعابت اهردشصأا

.ةقطنملا ةعيبطو ضصئاشصخ
ضشيجلا ناكرأا ضسيئر اعدو اذه
ةاششم نوعبرألا ةقرفلا ،ةباينلاب
تادحولا ة˘فا˘كو ،ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م
ىوتشسم ىلع ةلماعلا ،ةيلاتقلا
،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا

ةر˘با˘ث˘م˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
،ةيعاو ةي˘ن˘هذ˘بو ،ة˘شصل˘خ˘م˘لاو
˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘˘لا دا˘˘˘ع˘˘˘بأل ة˘˘˘كرد˘˘˘مو
ةلكوملا ةميظع˘لا ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.ينطولا ريرحتلا ضشيج ليلشس

 ح.ميلشس

حافكلإ ةلحرم لوخدل بعششلل اشسرد تناك اهنإإ لاق
هتيرح عاجرتشسإ لجأإ نم حلشسملإ

5491 يام8 رزاجم» :ةحيرقنسش ءاوللا
«لايجأ’ا ناهذأا يف ةخسسار ىقبتسس

ةفاكب لسصاوتملاو مراسصلا ديقتلاب ماهملا حاجن طبر ^
حئاوللاو تاهيجوتلاو تاميلعتلا

،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو
نأا ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصإاو
«انوروك» ءابو ع˘م ضشيا˘ع˘ت˘لا
،ىر˘خأا رو˘ه˘ششل ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي˘˘شس
ـب ع˘شضو˘لا ف˘˘شصو ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا زر˘بأا ،«ق˘ل˘ق˘م˘˘لا»
راششأاو ،رارقتشسا ةلاح لجشست
حششرم نيباشصملا ددع نأا ىلإا
هيلع وه امم رثكأا عافترإÓل
كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا م˘˘˘كح˘˘˘ب ،مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ضسوريفلا نولمح˘ي ضصا˘خ˘ششأا

ى˘˘˘˘˘لإا نو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي لو
نأامطو اذ˘ه .تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
راششأاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ،ر˘يزو˘لا
،هيف مكحتم عشضولا نأا ىلإا

ضضافخ˘نإا˘ب كلذ ي˘ف لد˘ت˘شسم
ا˘˘م اذ˘˘˘هو ،تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا دد˘˘˘ع
جÓعلا ةيلاعف هبشسح ضسكعي
،ةديج جئاتن هئاطعإاو قبطملا

ي˘ف  م˘˘كح˘˘ت˘˘لا نأا ى˘˘لإا هو˘˘نو
ددع عجارتب ضساقي «انوروك»
ددع ةدا˘يز˘ب ضسي˘لو تا˘ي˘فو˘لا
دعب» لاقو ،ةدكؤوملا تلاحلا
يششفت نم نيرهشش نم رثكأا
ن˘م تن˘كم˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘بو˘لا
ن˘م فو˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘م زوا˘ج˘˘ت
مغر» فدرأاو ،«ءابولا راششتنا

ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘شس ا˘˘م
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل ه˘˘˘نأا لإا رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
يحشصلا عاطق˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘نرا˘ق˘م
.«ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يلا وأا ي˘˘˘˘بوروألا

ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ى˘˘ن˘˘م˘˘تو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب

ىلع ضسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
متي نأا ،ةينطولا ةعاذإلا ريثأا
ع˘شضو ة˘يرا˘ب˘جإا ن˘ع نÓ˘˘عإلا

هلوقب ،تامامكلا لام˘ع˘ت˘شساو
ح˘ب˘شصت نأا و˘جرأا ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش»
ي˘ف نا˘مألا ماز˘ح˘ك ة˘ما˘م˘˘كلا
اهعشضي ل نم عفدي ةرايشسلا

نأا زر˘بأا ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،«ة˘مار˘˘غ
نو˘ن˘مؤو˘ي ل ضصا˘خ˘ششأا كا˘˘ن˘˘ه
هنأا لإا ،Óشصأا ضسوريفلا دوجوب
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ّنأا د˘˘كأا
،يقيقح ضضرملا نأا نوكردي
ر˘ه˘ششأا ةد˘ع كا˘ن˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م
،ءابولا ع˘م ضشيا˘ع˘ت˘ل˘ل تلازا˘م
ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا تلازا˘˘˘مو
اذه يف فدرأاو ،هيلع ءاشضقلل
كانه تناك نإا ملعن ل» ،نأاششلا

يف ءاربخلا نأاو ةيناث ةجوم
.«اشضيأا اذهب نوملعي ل ملاعلا

ءاشضقلإ نيب ةقÓع ل
«91-ديفوك» ىلع

ةرإرحلإ ةجرد عافترإو
نع لوألا لوؤوشسملا لاق امك
،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق

ع˘م ا˘نورو˘ك لوز˘ي˘˘شس ل˘˘ي˘˘ق»
ىرن اّمل نكل فيشصلا ةرتف
ة˘يدو˘ع˘شسلا˘ب تلا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع
ةجرد لجشست يتلا تارامإلاو
ه˘نأا كرد˘ن ة˘ي˘لا˘ع د˘˘ج ةرار˘˘ح
ءاشضقلا نيب ةقÓع كانه ضسيل

ةجرد عافتراو ضسوريفلا ىلع
.«ةرارحلا

ةعباتمل ةيملعلإ ةنجللإ
لو ماقرألإ لك مدقت ءابولإ

ائيشش يفخت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ر˘يزو˘لا د˘كأا ا˘م˘ك
ةيعشضول ةعبا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
˘ما˘قرألا ل˘ك مد˘ق˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اريششم ،هيفخت ام اهيدل ضسيلو
رهششأا ةدع ضشيعنشس اننأا ىلإا
ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأا

.لوطتشس ةيعشضولاو
تايلمعلإ ءإرجإإ فانئتشسإإ

ابيرق ةيحإرجلإ
ريزو فششك ،رخآا قايشس يفو
بيرق نع متيشس هنأا ،ةحشصلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جإا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا

ةيح˘شصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.نطولا ربع

ر.نوراه

هيلع وه امم رثكأإ عافترÓل حششرم نيباشصملإ ددع نأإ دكأإو «قلقملإ» ـب عشضولإ فشصو

«ىرخأا رهسشأ’ رمتسسيسس انوروك» :ةحسصلا ريزو
ءابولا اذه ةهجاوم يف رارقتسسا ةلاح ششيعت رئازجلا ^

 ةمامكلا ءادترا ةيرابجإا رارقإا وحن ^
شسوريفلل ةيناث ةجوم كانه تناك نإا ملعن ’ ^

دبع ،لوألا ريزولا ضسمأا ضسأارت
ايموكح اعام˘ت˘جا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

نع يئرملا رشضاحتلا ةينقت ربع
ع˘يرا˘ششم ة˘ل˘م˘ج ة˘شسارد˘ل ،د˘ع˘ب
ةثÓثب ةقلعتم ةيذيفنت ميشسارم
ى˘لإا ع˘م˘ت˘شسا ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
،دير˘ب˘لا ر˘يزو ن˘م ل˘ك ضضور˘ع
ةر˘ي˘غ˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ر˘˘يزو
ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘شصت˘قاو ة˘ئ˘ششا˘ن˘˘لاو
.يلاعلا ميلعتلا ريزوو
ةريغشصلا تاشسشسؤوملا ريزو مدق
،ةفر˘ع˘م˘لا دا˘شصت˘قاو ة˘ئ˘ششا˘ن˘لاو
تاشسشسؤوم قÓطإا عورششم لوح
ىلع يوجلا لقنلا معدل ةريغشص
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا با˘˘شضه˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘شسم
يف جردني ،يرئازجلا بونجلاو
يداشصتقلا طاششنلا ليعفت راطإا

هذه ىوتشسم ىلع يعامتجلاو
ىلإا اشصوشصخ فدهيو ،قطانملا
يشسكاتلاب لقنلا طاششن ريوطت
ةفيفخ تارئاط ةطشساوب يوجلا
11و6 نيب ا˘هد˘عا˘ق˘م حوار˘ت˘ت
قيرط نع لوقعم رعشسب ،ادعقم
هلي˘شصف˘ت ي˘فو ،ة˘ي˘م˘قر ة˘شصن˘م
عور˘˘˘ششمـلا م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘شصت لو˘˘˘˘ح
هرثأا اذكو هد˘ي˘شسج˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كو
نم يدا˘شصت˘قلا طا˘ششن˘لا ى˘ل˘ع
ةريغشص تاشسشسؤوم ءاششنإا لÓخ
ةرور˘شض زار˘بإا م˘ت ،ة˘ط˘شسو˘ت˘˘مو
اذه جاشضنإلا ةشسارد رثكأا قيمعت
عا˘م˘ت˘شسلا م˘ت ا˘م˘ك .عور˘ششمـلا
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ضضر˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘مـلاو
ط˘ط˘خ˘م لو˘ح ،ة˘ي˘˘كل˘˘شسÓ˘˘لاو
ق˘˘فد˘˘تو  ط˘˘بر˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘ل
ةيتحتلا ةينبلا مشساقتو تنرتنإلا

.تاعاطقلا عم قيشسنتلاو
ىلإا عامتشسلا مت ،كلذ دعبو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق ضضر˘˘ع

قلعتي ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
يذيفنت موشسرم عورششم ميدقتب
ةينطو ةشسردم ءا˘ششنإا ن˘م˘شضت˘ي

ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع
ةمادتشسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو
تاودألاو ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جألا م˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ل
ة˘شسا˘ي˘شس ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘شضلا
يف ةررقمـلا يوقاطلا لاقتنلا

،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م
ريو˘ط˘ت ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ل˘ث˘م˘ت˘تو
قلعتت نيو˘كت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج بع˘شش
ةمهاشسمـلاو يوقاطلا لاقتنلاب
راكتبلاو ثحبلا تاطاششن يف
ع˘م ة˘كار˘شش ي˘ف ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
،كلذ دعب .يداشصتقلا عاطقلا
ضضرع ىلإا ،ةموكحلا تعمتشسا
قلع˘ت˘ي ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو ه˘ت˘مد˘ق
يذيفنت موشسرم عورششم ميدقتب
ز˘كر˘مـلا ر˘ي˘شسو م˘ي˘ظ˘ن˘ت دد˘ح˘˘ي
نو˘شصل ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
يف يدامـلا ريغ يفاقثلا ثارتلا
ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإا
،كلذ ن˘ع Ó˘˘شضف .و˘˘كشسنو˘˘ي˘˘لا
ضضرع ىلإا ةموكحلا تعمتشسا
تاقاطلاو ةئيب˘لا ةر˘يزو ه˘ت˘مد˘ق
عور˘ششم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ةدد˘ج˘˘ت˘˘مـلا

تايفيك ددحي يذيفنت موشسرم
ضصي˘شصخ˘ت˘لا با˘˘شسح ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
يذلا560 ـ203 مقر ضصاخلا

ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا» ه˘ناو˘˘ن˘˘ع
ىلإا فده˘ي ،«ل˘حا˘شسلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل
تاقفنو تاداريإا ةنودم ديدحت

ضصا˘خ˘لا ضصي˘شصخ˘ت˘˘لا با˘˘شسح
هناونع يذلا560 ـ203 مقر
ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا»
ةدامـلا ماكحأل اقبط ،«لحاشسلاو
ةنشسل ةيلامـلا نوناق نم821
0202.

ح.نيدلإ رمق

اططخم دعب نع رشضاحتلإ ةينقتب عامتجإإ يف تششقان
دÓبلإ يف تنرتنإلإ قفدتو طبرلإ نيشسحتل

لقنلا طاسشن ريوطت عورسشم شسردت ةموكحلا
ةفيفخ تارئاط ةطسساوب يوجلا يسسكاتلاب

يف ايلع ةينطو ةسسردم ءاسشنإ’ يذيفنت موسسرم عورسشم ^
ةمادتسسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو ةددجتملا تاقاطلا



لÓ˘˘خ ه˘˘ي˘˘نا˘˘يو˘˘ب ف˘˘˘ششكو
نيل˘ّل˘ح˘م˘ل˘ل ضص˘ّشصخ ر˘م˘تؤو˘م
«لاتند˘ي˘شسكوأا» ّنأا ن˘ي˘ي˘لا˘م˘لا
ل م˘ه˘ّنأا˘ب ًا˘ي˘م˘شسر م˘ه˘ت˘˘غ˘˘ل˘˘بأا
ىلع ذاوحتشسلا نوعي˘ط˘ت˘شسي
تناكو ،«ةيرئاز˘ج˘لا لو˘شصألا
يشضاملا ماعلا تنلعأا «لاتوت»
ةكرشش عم ًاقافّتا اهماربإا نع
«مو˘ي˘لور˘ت˘ب لا˘˘ت˘˘ند˘˘ي˘˘شسكوأا»
لو˘شصأا ءار˘˘ششل ،ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا
ن˘˘˘م ّل˘˘˘ك ي˘˘˘ف «و˘˘˘كرادا˘˘˘˘نأا»
ق˘ي˘ب˘مزو˘مو ا˘نا˘غو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

8.8 لباقم ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘جو
.رلود رايلم

ريزو ،باقرع دمـحم ناكو

ر˘˘ه˘˘شش حر˘˘شص د˘˘ق ،ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
،ةيشضاملا ةنشسلا نم ربمشسيد
«كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘شس» ة˘˘˘كر˘˘˘شش نأا
قح ة˘شسرا˘م˘م ى˘لإا تر˘ط˘شضا

،ةقفشصلا مامتإا عنمل ةعفششلا
ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘شصلا هذ˘˘˘ه تط˘˘˘ب˘˘˘تراو
لا˘ت˘ند˘ي˘˘شسكوأا» ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
،«وكرادانأا» ىل˘ع «مو˘ي˘لور˘ت˘ب

ةيرئازجلا تا˘ط˘ل˘شسلا ّنأا ر˘ي˘غ
ذاو˘ح˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع تشضر˘˘ت˘˘عا
لو˘˘˘˘شصأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع «لا˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ت»
،دÓبلا يف «وكرادانأا»

ثدحلا4 8372ددعلا ^1441 ناصضمر41ـل قفاوملا0202 يام70صسيمخلا

watan@essalamonline.com

ةيرئازجلا ةدايصسلا ةرخصصب مدطصصت «ةبيرملا» ةيصسنرفلا ططخلا

رئازجلاب «وكرادانأا» لوسصأا ىلع ذاوحتسس’ا يف لسشفت «لاتوت»

ز.لامج

«وكرادانأا» ةيكريمأ’ا طفنلا ةكرصش لوصصأا ىلع ذاوحتصس’ا يف ،«لاتوت» ةيصسنرفلا طفنلا ةكرصش يعاصسم ترخبت
نّكمتت نل ةقلمعلا ةيصسنرفلا طفنلا ةكرصش ّنأا «لاتوت»ـل يذيفنتلا صسيئرلا هينايوب كيرتاب نلعأاو ،رئازجلا يف

  .رئازجلا يف لمعلا نم فاطملا ةياهن يف

ةيئاملا دراوملا ريزو
يطغيصس هنأا دكأا

نينطاوملا تاجايتحا
فيصصلا اذه ةيحيرأاب
عفترا دودسسلا نوزخم
نويلم003 نم رثكأاب

بعكم رتم
،يقارب يقزرأا فصشك
،ةيئاملا دراوملا ريزو
ةريخأ’ا راطمأ’ا نأا
ىلع تلطاهت يتلا
تاي’و نم ديدعلا
يف تمهاصس ،نطولا
نوزخم نم عفرلا
003 نم رثكأاب دودصسلا

.بعكم رتم نويلم
نأا ،ريزولا حصضوأا
يتلا ةريزغلا راطمأ’ا

مايأ’ا للخ تلطاهت
يف تمهاصس ،ةيصضاملا
نوزخم نم عفرلا
003 نم رثكأاب دودصسلا

اذكو بعكم رتم نويلم
هايملا ةقبط ةيذغت
هنأا افيصضم ،ةيفوجلا

رخأات نم مغرلاب
هذه راطمأ’ا لوطه

عافترا اذكو ،ةنصسلا
هايملا كلهتصسا ةبصسن

ةيصضاملا ةرتفلا للخ
صسوريف يصشفت نم دحلل

ةبصسن نأا ’إا ،انوروك
زهانت دودصسلا ءلتما

ةئاملاب26لا ايلاح
يتلا ةبصسنلا يهو
.ةديجلاب اهفصصو
نأا ،يقارب يقزرأا زربأاو

ينطولا نوزخملا مجح
4,2 ب ردقي هايملا نم
ىلإا فاصضي ،بعكم رايلم
ةيفوجلا هايملا نوزخم
يتلا ةيمكلا يهو
ةيطغت نم نكمتصس
نينطاوملا تاجايتحا

للخ ةيحيرأا لكب
.ةلبقملا ةفئاصصلا

ز.لامج

ةينطولا ةيعمجلا تفششك
ن˘ع ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘˘ل

يتلا تاحرتقملا نم ةلمج
ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس
ضضي˘ف˘خ˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
موشسرلا فيفختو بئارشضلا
ةداعإا ىلع ةوÓع ،ةيئابجلا
،د˘عا˘ق˘ت˘لا ن˘شس ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا

بتا˘كم دا˘م˘ت˘˘عإا ةرور˘˘شضو
قوشس ىلع ءاشضقلل فرشصلا
ءاششنإا عم ،ةيزاوملا ةلمعلا
ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘خ كن˘˘˘˘ب
فرحلاو ةراجت˘لا تا˘طا˘ششن
قاو˘شسألا ي˘ط˘ششا˘ن جا˘˘مدإاو
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘يزاو˘˘م˘˘لا
تحشضوأاو.ةيداشصتقإلا
تقلت ،ناي˘ب ر˘ب˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
اهنأا ،هنم ةخشسن ،«مÓشسلا»
فلم دادعإا يف تعرشش دق
يت˘لا ا˘ه˘تا˘حار˘ت˘قا ن˘م˘شضت˘ي
ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس
هدقع ىلإا اعد يذلا ،ةيثÓثلا

ةدكؤوم ،ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر
ءا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،ةر˘ت˘ف˘˘لا

ةيداشصتقإلا ةموظنملا مشسر
ةقÓطنإلا ةيشضرأا د˘يد˘ح˘تو
،ةديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘جأا ن˘م
نأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تزر˘˘˘بأاو
ضسي˘˘˘˘˘ئر تا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘شصت
رود لو˘˘ح ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةعجارمو يندملا عمت˘ج˘م˘لا

ديششرتو بئارشضلا ةموظنم
جاتنإلا عيجششت اذك ،معدلا
ىلع دكؤوتل تءاج ،ينطولا
ع˘ي˘ج˘ششتو ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ةدارإا
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ة˘يدا˘˘شصت˘˘قإلا تا˘˘ط˘˘ششن˘˘لا
ة˘˘نر˘˘شصع ي˘˘ف ة˘˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ل
،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘قإلا

را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج تف˘˘ششكو
دكؤوت˘شس ا˘ه˘نأا ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ءا˘ق˘ل د˘ق˘ع لÓ˘˘خ

ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تاردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
رود ليعفتو ةيطار˘قور˘ي˘ب˘لا
ع˘م ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف كو˘ن˘˘ب˘˘لا
بئار˘˘˘˘˘شضلا ضضي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت
،ةيئابجلا موشسرلا فيفختو
قطا˘ن˘م ءا˘ششنإا ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع
عم ،ة˘شصشصخ˘ت˘م ة˘ي˘عا˘ن˘شص
تاششرولل ة˘يو˘لوألا ءا˘ط˘عإا

.ىرغشصلا تاشسشسؤوملاو
ةداعإا ىلإا ةيعمجلا تعدو

،د˘عا˘ق˘ت˘لا ن˘شس ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
بتا˘كم دا˘م˘ت˘˘عا ةرور˘˘شضو
قوشس ىلع ءاشضقلل فرشصلا
اذ˘كو ،ة˘يزاو˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ضصا˘خ كن˘ب ءا˘˘ششنإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ةراجتلا تا˘طا˘ششن ل˘يو˘م˘ت˘ب
ي˘ط˘ششا˘ن جا˘مدإاو ،فر˘ح˘لاو
ي˘˘ف ة˘˘˘يزاو˘˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘شسألا
.ةيداشصتقإلا ةموظنملا

ك.اصضر

ةديدجلا رئازجلا لجأا نم ةيداصصتقا ةموظنم ءاصسرإ’ فدهت

ةيثÓثلا ءاقل لÓخ اهتاحرتقم نع فسشكت نييفرحلاو راجتلا ةيعمج

ريزو ،يرشصان لامك دكأا
نار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘˘˘كشسلا

ريشضحت م˘ت ه˘نأا ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو
ضصيشصخت˘لا تادا˘ه˘شش ل˘ك
غ˘لا˘ب˘لاو ،لد˘ع ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘ل

بتتكم ف˘لأا021 مهدد˘ع
تقو يف اه˘م˘ي˘ل˘شست م˘ت˘ي˘شس

ف˘ي˘قو˘ت رر˘ق˘ت د˘قو ،ق˘˘حل
تادا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شست
عيشسوت بنجتل ضصيشصختلا

بب˘˘˘شسب ىود˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘قر
نم ةلوؤوشسم ريغ تافرشصت
.نينطاوملا ضضعب لبق

ة˘لا˘كو نأا ،ر˘يزو˘لا ر˘كذو
يف تعرشش دق تناك لدع
تادا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شست
م˘˘˘ت ن˘˘˘كل ،ضصي˘˘˘شصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
تافرشصت ببشسب ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘˘ب
او˘˘ما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يلو
ةلوؤو˘شسم ر˘ي˘غ تا˘فر˘شصت˘ب
مهجارختشسا دع˘ب او˘ل˘ق˘ت˘ناو
لد˘ع تاد˘حو˘ل تادا˘ه˘˘ششلا

ي˘˘فو ،ءا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ششروو
نأا ريزولا دكأا رخأا قايشس
ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘شس ن˘˘كشسلا ج˘˘مار˘˘ب
ىلع دشسجتتشسو ةلشصاوتم
ءيششب ر˘ثأا˘ت˘ت ن˘لو ،ل˘حار˘م
ج˘مار˘ب˘لا هذ˘ه ل˘شصاو˘ن˘˘شسو
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ل˘حار˘م ى˘˘ل˘˘ع
يف لثمتت ىلوألا ةلحرملا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نإلا
ب رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

،ةين˘كشس ةد˘حو000.009
يشسامخلا جمانربلا اشضيأاو
نويلم يلاوح لمششي يذلا

لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘كذو ،ةد˘˘˘˘˘˘حو
قÓطنا ةداعإا نأا ،يرشصان
ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششألا
را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘ل˘˘كلا
نم مت دق ،انوروك ضسوريف
ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘˘نإلا
رخآا نأا ىلإا تفلو ،ناديملا
قÓطنلاب قلعت˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا ي˘˘˘ف
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا
يف زج˘ن˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘كشسلا
ىلع ادكؤوم ،قلطلا ءاوهلا
ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ة˘مو˘كح˘˘لا نأا

تاءارجإا لك ذاختا ةرورشض
دعابتلاو ةمزÓلا ةمÓشسلا
يف انلزام اننأل ،يعامتجلا

انوروك ضسوريف عم برح
بجو˘˘ت˘˘ي لو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

عو˘جر˘لاو ي˘خار˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
.لبق نم هب انررم ام ىلإا

ن˘ل˘عأا ،ر˘خآا قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ةيقرتلا ناويد نأا ،يرشصان
يشصحي يراقعلا رييشستلاو
ةينكشس ةدحو نو˘ي˘ل˘م1,1
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع
دد˘ششو ،ةد˘يد˘ج ا˘ه˘م˘ظ˘˘ع˘˘م
تقولا ناح هنأا ىلع ريزولا
هئايحأاب ن˘طاو˘م˘لا م˘ت˘ه˘ي نأا
لو ،ه˘˘شسف˘˘ن˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا
افيشضم ،ةلودلا ىلع دمتعي
ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا نأا
ي˘ف رار˘م˘ت˘شسإلا ا˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي

.ءايحألا ةئيهت ةداعإا ةيلمع
دعب تانكصسلا عيزوت ةيلمع
ةديلبلا نم نوكتصس ءابولا

هتناع امب اهل فارتعاك

«انوروك» ببصسب
ن˘˘˘كشسلا ر˘˘˘˘يزو ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا

نأا ،ة˘ن˘يد˘م˘˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
تا˘ن˘كشسلا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب
ةد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘شس
ه˘ت˘نا˘ع ا˘م˘ب ا˘ه˘ل فار˘ت˘عا˘˘ك
ةيحشصلا ةمزألا هذه لÓخ
.انوروك ةحئاجب ةطبترملا

نأا انيأاترا» :ريزولا لاقو
تان˘كشسلا م˘ي˘ل˘شست ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةمزألا هذه نم ءاهتنإلا دعب
ن˘˘م نو˘˘كي˘˘شس ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ا˘ن˘م فار˘ت˘˘عا˘˘ك ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘مو˘كح˘كو ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ك
نيذلا اهين˘طاو˘م ة˘عا˘ج˘ششب
هذ˘ه ي˘ط˘خ˘ت ن˘م او˘ن˘˘كم˘˘ت
ماق امو هوششاع امو ةمزألا
:فا˘شضأاو ،«ا˘هو˘لوؤو˘شسم ه˘ب
ءا˘بو˘لا اذ˘ه لاوز ى˘ن˘م˘ت˘˘ن»
ةديلبلا ينطاوم عم حرفنل
مهتانكشس نورظت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا
فششك امك ،«ربشصلا غرافب
را˘ق˘ع دا˘ج˘˘يإا ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا
ي˘˘ف˘˘كي ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب

ةدحو0008 زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإل
اديششم ،Óبق˘ت˘شسم ة˘ي˘ن˘كشس
مقاطلاو يلاولا تادوهجمب
اذه داجيإا يف هعم لماعلا
يناعت يتلا ةيلولاب راقعلا

،را˘ق˘ع˘لا ةرد˘ن ل˘كششم ن˘˘م
نأا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف د˘˘كأاو
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تا˘يلو كا˘˘ن˘˘ه
اننأاو اشصوشصخ راقعلا ةردن

تا˘ن˘كشس ءا˘ن˘ب˘ب ح˘˘م˘˘شسن ل
ي˘˘شضارألا با˘˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نع ثحبن اذهلو ،ةيحÓفلا

ع˘يرا˘ششم ءا˘ن˘ب˘ل تا˘حا˘˘شسم
ي˘˘˘شضارألا ن˘˘˘ع اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘يلوو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

0008 ءانبل ةحاشسم تدجو
را˘˘˘˘ششأاو ،ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ةد˘˘˘˘حو
حار˘ت˘قا دو˘جو ى˘لإا ر˘يزو˘˘لا
ضضعب ليدعتب قلعتم ،رخآا
ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا

ينارمعلا ططخملا ةشصاخ
ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،نور˘˘ف˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نأا ةيلولل ينقت˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
نأا افيشضم ،هيف للخ كانه
ذ˘خ˘ت˘ت˘شس ةرازو˘لا ح˘لا˘˘شصم
ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ب حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قإلا اذ˘˘˘˘ه
ا˘ه˘ل ح˘م˘شسي˘شسو ،را˘ب˘ت˘˘عإلا
ءان˘ب˘ل د˘يد˘ج را˘ق˘ع دا˘ج˘يإا˘ب
ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘ي˘˘ن˘˘كشس ج˘˘مار˘˘ب
.ةديلبلا يف Óبقتشسم

ل˘˘˘˘كششم ضصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘بو
زاغلاو ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘شش
،ىرخألا تاكبششلا ضضعبو
ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك يذ˘˘لا
ة˘ي˘ن˘كشسلا ج˘مار˘ب˘لا ضضع˘˘ب
ةنيدملاب ا˘هزا˘ج˘نإا يرا˘ج˘لا
د˘كأا ،نا˘ن˘˘يو˘˘ب˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسإا ه˘˘˘نأا ير˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن
،نأاششلا اذه يف نينطاوملل
خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ه˘˘˘نأاو
ع˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا
تا˘كب˘ششلا ع˘ي˘˘م˘˘ج زا˘˘ج˘˘نإا

ر˘ه˘شش ي˘ف نو˘كي˘شس يذ˘لاو
قيشسنتلاب ،لبقملا ربمتبشس
.ةقاطلا ةرازو حلاشصم عم

ز.لامج

لحارم ىلع متتصسو ةلصصاوتم ىقبتصس نكصسلا جمارب

اقح’ عزوتسس «لدع» يبتتكمل شصيسصخت ةداهسش فلأا021

ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو ته˘˘جو
ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

بار˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
اهلÓخ نم مهترمأا ،ينطولا
ير˘˘يد˘˘م مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘˘شضب
را˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لاو تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تاعاشس ءاردملا يدعاشسمو
ريزولا حلاشصم تدكأا.لمعلا

ى˘˘ل˘˘ع ،طو˘˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
قفرملا ةيرار˘م˘ت˘شسا ةرور˘شض
دجاوت لÓخ ن˘م ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
ر˘˘ظا˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسمو

،يلاملا ريشسملاو دشصتقملاو
ط˘شسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف
،ريدم˘لا د˘عا˘شسمو يو˘نا˘ث˘لاو
ن˘م ي˘ئاد˘ت˘˘بلا رو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف
ةياغ ىلإا احابشص8 ةعاشسلا
مارتحا عم ءاشسم41 ةعاشسلا

.ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك
ةرازو˘˘˘لا تب˘˘˘لا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘˘ك

ةشسشسؤوملا ةشسارحب ،ةيشصولا
كلذو ،ة˘˘عا˘˘شس42 لÓ˘˘˘˘خ
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا لود˘˘˘ج ط˘˘˘ب˘˘˘شضب
،نيينهملا لا˘م˘ع˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا

ةرور˘شض ى˘ل˘ع تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

وأا دعب ن˘ع ل˘م˘ع˘لا ع˘ي˘ج˘ششت
د˘ن˘ع ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا رو˘˘شضح
م˘˘ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم ى˘˘لإا ءا˘˘شضت˘˘قلا

ةبو˘ل˘ط˘م˘لا لا˘م˘عألا زا˘ج˘نل
لشصاوتلا نامشض عم  مهنم
ةيريد˘م ح˘لا˘شصم ع˘م  م˘ئاد˘لا
لئا˘شسو ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا
زا˘˘ج˘˘نا ل˘˘جا ن˘˘˘م لا˘˘˘شصتلا
لÓخ ةجمرب˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘شصف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةيلقنتلا ةكر˘ح˘لا ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
را˘شسم ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ن˘˘شسلا
.ضسردمتلا

ع.للب

يمومعلا قفرملا طاصشن ةيرارمتصسا ةرورصض ىلع دكؤوت ةيصصولا ةرازولا

يرابجإا مهبتاكم ىلإا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا يريدم روسضح

ةعاشس42ـلا لÓ˘خ تل˘ج˘˘شس
ةلاح951 رئازجلا يف ةيشضاملا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘شصإا
دد˘˘ع˘˘لا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
اميف ،ةلاح7994 ىلإا يلامجإلا

لشصيل ةديدج تايفو6 تلجشس
،ةلاح674 ىلإا تايفولا يلامجإا

ضسمأا ه˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششك ا˘˘˘م بشسح
قطانلا ،راروف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا
ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلا

فششك يذلا ،«انوروك» ضسوريف
عفتريل اباشصم031 ءافشش نع
ىلإا نيفاعتملل يلامجإلا ددعلا

7912.
ق.للج

7912 ىلإا زفقي نيفاعتملا ددعو اباصصم031 ءافصش
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا951و تايفو6



ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘ه
ينطولا ضشيجلل ة˘كر˘ت˘ششم
امل اقفو را˘ششب˘ب ،ي˘ب˘ع˘ششلا
عافدلا ةرازو ضسمأا هتدروأا
ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘خ˘شسن «مÓ˘˘شسلا» تم˘˘شست
تاردخم را˘ج˘ت5  ،ه˘˘ن˘˘م
مارغوليك5.33 تزج˘حو
،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م
يف ،نيتيحايشس نيتبكرمو
كردلا رشصانع طبشض نيح
مارغوليك5.01 ين˘طو˘لا

تنا˘˘ك ةدا˘˘م˘˘لا ضسف˘˘˘ن ن˘˘˘م
تاردخم راج˘ت3 ةزوح˘ب

نيتبكرم نت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك
.ىلفدلا نيعب نيتيحايشس

watan@essalamonline.com

5 8372ددعلا ^1441 ناصضمر41ـل قفاوملا0202 يام70صسيمخلاثدحلا

تاي’و ةدعب جلاعم فيك ريطانق4 ةبارق زجحو تاردخم رجات81 ـب ةحاطإ’ا

لجيجب ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رسصنع فيقوت

ط.ةراصص

امك ،لجيجب ةيباهرإ’ا تاعامجلا معدل ارصصنع ،يبعصشلا ينطولا صشيجلل ةكرتصشم ةزرفم صسمأا لوأا تفقوأا
ريطانق3 ـب ردقت جلاعملا فيكلا نم ةريبك ةيمك اوزجحو تاردخم راجت9 ،ناصسملتب دودحلا صسارح فقوأا

ةبكرم نتم ىلع تاردخم رجات ،ةقطنملا صسفنب ،ينطولا كردلا رصصانع فقوأا اميف ،امارغوليك54.03و
.ةداملا صسفن نم تامارغوليك5 ـب ةلمحم ةيحايصس

للخ ةفدصص اهيلع رثع
تاردخم رجات لزنم صشيتفت

ةيدقن ةعطق574 زجح
ةبقحلل دوعت ةيرثأا

راسشبب ةيلادنولا
ةطرصشلا تاوق تنكمت
ةحفاكمل ةيوهجلا ةحلصصملل
عورصشملا ريغ راجت’ا

تارثؤوملاو تاردخملاب
574 زجح نم ،راصشبب ةيلقعلا

دوعت ةيرثأا ةيدقن ةعطق
.ةيلادنولا ةبقحلل
تايرحتلا رثإا تءاج ةيلمعلا
ةقرفلا تاذ اهترصشاب يتلا
5 فيقوت ةيصضق يف ،ةينمأ’ا
9441 ةيمك زجحو صصاخصشأا

يعون ةصسولهملا صصارقأ’ا نم
يزاتصسكإا»و «نيلاباقيرب»
للخ نمو ثيح ،«ونيمود

دحأا لزنم صشيتفت ةيلمع
يف نيعلاصضلا مهيف هبتصشملا

نع نذإا بجومب ةيصضقلا هذه
ةيئاصضقلا تاطلصسلا
تناك يذلاو ،ةصصتخملا

تارثؤوملا ةيمك هيلإا ةهجوم
ىلع رثع ،ةزوجحملا ةيلقعلا

يزاتصسكإا» عون نم اصصرق67
تاردخم ةعطقو ،«ونيمود
تنكم امك ،مارغ53.0 اهنزو
عطقلا زجح نم اصضيأا ةيلمعلا
،ركذلا ةفلاصسلا ةيدقنلا

ةيريدم عم قيصسنتلابو
دافأا ،راـصشب ةي’ول ةفاقثلا

فحتلل ةربخلا ريرقت
عطقلا هذه نأا ىلع ،ةيرثأ’ا

ةيثارت ةميق تاذ ةلمع يه
ةيخيراتلا ةبقحلل دوعت
 .(لادنولا) ةيلادنولا

يئاصضق ءارجإا فلم بجومبو
عيبو راثآ’ا بيرهتب قلعتي
نم ةيتأاتم ءايصشأا ءافخإاو

بيقنت وأا رفحلا تايلمع
مدع ،ةفدصصلاب ةفصشتكم
تاكلتمملاب حيرصصتلا
فلم عم ةازاوم ،ةيئاجفلا

ةيرادإ’ا ةبقارملا ةفلاخم
لامعتصساب ةينقتلاو ةينمأ’او
،ةردخم صصئاصصخ تاذ ةيودأا

مامأا هيف هبتصشملا ميدقت مت
ىدل ةيروهمجلا ليكو
لاحأا يذلا ،راصشب ةمكحم
قيقحتلا يصضاق مامأا اياصضقلا

يف ردصصيل ،ةمكحملا تاذب
.عاديإا رمأا هيف هبتصشملا قح

يزيزع رامع

«ةلطزلا» يف يناثلاو ةصسولهملا صصارقأ’ا جيورت يف صصتخم لوأ’ا

ةدكيكسسب تاردخم يرجات قح يف انجسس تاونسس7و ارهسش81
ةباينلا ضسمأا لوأا تردشصأا

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا
تاءار˘جإا ن˘م˘شض ،ةد˘كي˘كشس
ن˘ي˘م˘كح يرو˘ف˘لا لو˘ث˘˘م˘˘لا
7 نيب ام ناحوارتي نجشسلاب
قح يف ارهشش81و تاونشس
رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش
نيطروتم ،ة˘ن˘شس83و91
نيتل˘شصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ي˘ف
ةرجاتملاو ةزايحب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.تاردخملاو

ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م م˘˘ت
تامولعم دورو دعب ىلوألا
لخدت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ى˘لإا
طا˘ششن˘ب د˘ي˘˘ف˘˘ت ،ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
ضصا˘خ˘˘ششألا د˘˘حأل هو˘˘ب˘˘ششم
يف ةنشس83 رمعلا نم غلبي
يف تاردخملا جيورت لاجم

ط˘˘شسو˘˘ب با˘˘ب˘˘ششلا طا˘˘شسوأا
طبشضلابو ةدكيكشس ةنيدم
ثيح ،يدعشس ةوخإلا يحب
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع تن˘˘˘ي˘˘˘ب
ضضع˘˘˘ب ددر˘˘˘ت ير˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ءانتقل هيلع م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
تمهاد  هيلعو ،تاردخملا
نا˘˘كم˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا تاو˘˘˘ق
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضضب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تق˘˘˘˘لأاو
ر˘ث˘˘ع يذ˘˘لا ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
ةعطق51 ى˘ل˘ع ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م تارد˘˘خ˘˘م
حÓشس ىلإا ةفاشضإا ،جيورتلاو
رقم ىلإا هليوحت متيل ،ضضيبأا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ة˘قر˘ف˘لا
.ةيشضقلا

هب هبتششملا م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘بو
،ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأا

7ـب ا˘م˘كح ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص

ةيلام ةمارغو انجشس تاونشس
.جد فلآا5 ةميقب

يتلا ىرخألا ةيشضقلا امأا
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ا˘ه˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
ةحلشصملل ةعبات˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
،ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا
ةهيبششلا ةشسرامملاب قلعتتف
نكمت ثيح ،ةحشصلا ةنهمل

فيقوت نم ةقر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
هب هبتششملا ضصاخششألا دحأا
ةيلقعلا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
ة˘˘يد˘˘يز˘˘لا˘˘ب رود˘˘˘ق عرا˘˘˘ششب
،ةد˘كي˘كشس ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو˘˘ب
ى˘ل˘ع ه˘تو˘ح˘ب ر˘˘ث˘˘ع يذ˘˘لاو
اغلبمو اشسولهم اشصرق021
 .جيورتلا تادئاع نم ايلام

يوابرع ناصسح

ةعو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو تن˘كم˘ت
،ةزابيتب ينطولا كردلل ةيميلقإلا
ثورو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
طاششنل دح عشضو نم ،يفاقثلا

تايلو ةدع ربع طششنت ةباشصع
تاكلتمم عيبب موقت ،نطولا ربع
عطق يف ةلثمم ،ةفنشصم ةيفاقث
ىلإا دوعت ةيلمعلا تايثيح.ةيرثأا

اهدافم ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
ج˘يور˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ششم ما˘˘ي˘˘ق
،ةميدق ةير˘ثأا ع˘ط˘ق˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لاو
،تا˘يلو ةد˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب نو˘˘ط˘˘ششن˘˘ي
ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصف دار˘˘فأا ع˘˘شضو ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
،ةزابيتب ينطولا كردلل ثاحبألا

ضساشسم˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘ل˘خ ة˘ق˘فر
ةعومجملاب ةيفاقثلا تاكلتمملاب
،ةزابيتب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

دشصرتو ةبقارم˘ل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘ُخ
ن˘˘م تن˘˘كم ،ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا دار˘˘˘فأل
ىلع اونا˘ك ضصا˘خ˘ششأا7 فيقو˘ت
امهششيتفت ىشضفأا نيترايشس نتم
،ةيرثأا عطق6 ىلع روثعلا ىلإا
،ءاشضيب راجحأا3 ىلإا ةفاشضإلاب

تح˘˘ت ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م تنا˘˘˘ك
،ةدايقلا ة˘حو˘ل ل˘ف˘شسأاو د˘عا˘ق˘م˘لا

اوناك مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا نأا ن˘ّي˘ب˘تو
ة˘˘ير˘˘ثألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب نوو˘˘ن˘˘˘ي
دعبو.ةزابيتو ةمشصاعلا رئازجلاب
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘˘تا

،قيقحتلا تايرجم˘ل ًلا˘م˘كت˘شساو
3 ى˘لإا ضصا˘شصت˘خلا د˘يد˘˘م˘˘ت م˘˘ت

عطق زجح مت نيأا ،ىرخأا تايلو
(تا˘كو˘كشسم) ة˘˘م˘˘يد˘˘ق ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن
،ندا˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘ششك زا˘˘ه˘˘جو
دقو ،رخآا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ف˘ي˘قو˘تو
نع اشضيأا ةيلمعلا هذه ترفشسأا

اهنأا حجرُي ،ةيدقن ةعطق29 زجح
لام˘ششب ي˘لاد˘نو˘لا د˘ه˘ع˘ل˘ل دو˘ع˘ت
3و ،(يدÓي˘م6 نرقلا) اي˘ق˘ير˘فإا
ىلإا دوعت ةر˘ي˘غ˘شص ة˘يرا˘خ˘ف ناوأا
نيلاثمتو ،يدÓيملا لوألا نرقلا
نم يتيز حا˘ب˘شصمو ،ن˘ي˘ي˘شسا˘ح˘ن
ةرتفل˘ل دو˘ع˘ي ه˘نأا ح˘جر˘ُي را˘خ˘ف˘لا
ةريغ˘شص را˘ج˘حأا3و ،ةي˘نا˘مور˘لا
نع فششك زاهجو ،نوللا ءاشضيب
،نيتيحايشس نيتبكر˘مو ،ندا˘ع˘م˘لا

ةفاك ءافيتشسا دعبو.ةلاقن فتاوهو
ميدق˘ت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
نيفوقوملا ةينا˘م˘ث˘لا ضصا˘خ˘ششألا
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
تاكلتمم عيب م˘ه˘ت˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا
،(ة˘ير˘ثأا ع˘ط˘ق) ة˘ف˘ّن˘شصم ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث
ضضر˘غ˘ب رار˘ششأا ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘˘كت
زا˘ه˘ج ةزا˘ي˘ح ،ة˘ح˘ن˘˘ج˘˘ل داد˘˘عإلا

ءار˘˘˘˘جإا ،ة˘˘˘˘شصخر نود ضسا˘˘˘˘˘شسح
ضصي˘˘خر˘˘ت نود ة˘˘ير˘˘˘ثأا ثا˘˘˘ح˘˘˘بأا

مهنم3 عدوأا ثي˘ح ،بير˘ه˘ت˘˘لاو
ع˘شضو م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،ضسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر
ةباقرلا تح˘ت ن˘ير˘خآلا ة˘شسم˘خ˘لا
.ةيئاشضقلا

ب.نيرصسن

ةزابيتو ةمصصاعلاب تاقورصسملا عيب نووني اوناك اهدارفأا
ةيرثأ’ا عطقلاب ةرجاتملا يفةسصّسصختم ةينطو ةباسصع كيكفت

ة˘قر˘˘ف ن˘˘م ل˘˘ك تن˘˘كم˘˘ت
،«IRB» ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

ةطرششلل ةلقنت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لاو
ةيلو نمأاب املاب ،ةيئاشضقلا
ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
3 فيقوت ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘شصف˘ن˘م
مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘ششأا
يف نوطروتم04و32 نيب
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت
 .ةيلقعلا تارثؤوملاو

اهتجلاع ىلوألا ة˘ي˘شضق˘لا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘˘ف
«IRB»،ر˘˘˘˘ثإا تءا˘˘˘˘جو
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةنيد˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ضصخ˘شش
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ةطخ عشضو متيل ،تاردخملا

تر˘م˘ثأا ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع «91 و˘˘نور»
ةيدلب لخدم نارودلا روحم
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع
امهعاشضخإابو ،امهيف هبتششم
ضشيتفتلا ةيلمعل ةبكرملا عم

ةيمك طب˘شض م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ـب ترد˘ق تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةقفر امهليوحت متيل غ242
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘شسل ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
 .تاءارجإلا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘لا ا˘˘˘مأا
ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع
،املا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل

د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا ى˘ل˘ع
ضصا˘˘خ˘˘ششألا د˘˘˘حأا ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
ي˘ف تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب
ةليشضف يح تارامع ىدحإا
فيثكت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ناد˘ع˘شس
ع˘م تا˘ير˘ح˘ت˘لاو ثا˘˘ح˘˘بألا

ه˘ب˘ت˘ششم˘لا تا˘كر˘ح˘ت د˘شصر
هنكشسم ة˘م˘هاد˘م م˘ت˘ت˘ل ه˘ي˘ف
معدب نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘ت د˘ع˘ب
بل˘كلا) با˘ي˘نألا ة˘قر˘ف ن˘˘م
نيينعملا فيقوتو (بردملا

زجح مت نكشسملا ضشيتفتبو
تاردخملا نم ني˘ت˘ح˘ي˘ف˘شص
ةعطق11 ،غ061 امهنزو
771و (غ74) تارد˘خ˘˘م

ة˘˘˘يودألا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘شسب˘˘˘˘ك
حÓشسو ةيلقعلا تارثؤوملاو
نع Óشضف ،روظحم ضضيبأا

ن˘م ه˘نأا ح˘جر˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
م˘ت˘˘ي˘˘ل ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
ةقفر هيف هبت˘ششم˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘شسل ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
.تاءارجإلا

ناتلشصفن˘م˘لا نا˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ق
ةلقنتملا ةقر˘ف˘لاو ل˘خد˘ت˘لاو
،املا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
نم غ944 زجح نم اتنكم
نم اشصرق771 ،تاردخملا
،ةيلقعلا تارثؤوملاو ةيودألا

،«91 ونور» عون نم ةبكرم
ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘شسأا

 .يلام غلبمو
زاجنإا نم ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘بو

ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م
مهميدقت مت ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح
.ةيلحملا ةباينلا مامأا

صش.ماصصع

جلاعملا فيكلا نم غلك فصصن نم ديزأا زجح نع اترفصسأا نيتقرفتم نيتيلمع يف

نم غلك5.13 زجح ةنتابب متةنيطنسسق يف تاردخم ينورابب ةحاطإ’ا
ردقي يلام غلبمو ،جلاعملا فيكلا
تادئاع لثمي جد نويلم7.92 ـب
5 فيقوت بقع ،تاردخملا جيورت
ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ضصا˘خ˘˘ششأا
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب تلوزا˘ت ق˘ير˘˘ط˘˘ب
ةيمارجإا ةكبشش ن˘م˘شض نو˘ط˘ششن˘ي
مت.ةرواجملا تايلو˘لاو ة˘يلو˘لا˘ب
يف ،ةيعونلا ةيلمعلا هذه ديشسجت
نم ل˘ك ن˘ي˘ب كر˘ت˘ششم د˘ه˘ج را˘طإا

ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا
راجتإلا ةحفاكم ةقرفو ،ةيئاشضقلا

تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘ششم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
حلاشصم اذك و ،ةيلقعلا تارثؤوملاو
متو اذه.يبعششلا ينطولا ضشيجلا
،قيقحتلا تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘ت˘شسا د˘ع˘ب
نيذلا ةشسمخلا نيفوقوملا ميدقت
63و12 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
.ةيلحملا ةباينلا مامأا ةنشس

خ.نيدلا زع

اهرواج امو ةي’ولاب طصشنت ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
ةنتابب جيورتلا تادئاع نم جد نويلم03 يلاوحو «ةلطز» غلك13 نم رثكأا زجح

نم غلبي عيشضر ضسمأا لوأا يقل
ارثأاتم ه˘ف˘ت˘ح ار˘ه˘شش21 رم˘ع˘لا
ه˘شضر˘ع˘ت ر˘˘ثإا ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب حور˘˘ج˘˘ب
عبارلا قباطلا نم تيمم طوقشسل

نكشسم059 يح ىوتشسم ىلع
،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو˘ب «لد˘ع»
يبطلا مقاط˘لا ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح
نم «ماده ي˘نا˘ج˘ت» ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
ةغيلب رارشضأاب بيشصأا ذإا ،هذاقنإا

عاخنلاو غا˘مد˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
رث˘كأا ه˘ت˘لا˘ح تمزأا˘تو ،ي˘كو˘ششلا

ىوتشسم ىلع رارشضأا ليجشست عم
قرا˘ف˘ي نأا ل˘ب˘ق بل˘ق˘لاو رد˘شصلا
.ةايحلا

لوأا ع˘لد˘نإا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
3 ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ح ضسمأا

ي˘˘ناوأاو مزاو˘˘ل˘˘ل تا˘˘عدو˘˘ت˘˘˘شسم
،ةي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب داو˘م ن˘م ة˘ي˘لز˘ن˘م
مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا

يلوتنك  دمحأا يلبج يحب97
ي˘˘ف نا˘˘يزو˘˘ب ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
هيلع ةرطي˘شسلا م˘تو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ناكشسلاو تاكل˘ت˘م˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو
رئاشسخ ليجشست نود نيرواجملا
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نا˘˘م˘˘شض ع˘˘م ،ة˘˘ير˘˘ششب
نم ماتلا دكأات˘لا ى˘ت˘ح ة˘شسار˘ح˘لا
.يئاهن لكششب هدامخإا

صش.ماصصع / ـه.لاون

ةنيطنصسقب ةيلزنم يناوأاو مزاولل تاعدوتصسم3 ىلع يتأاي قيرح
ةزابيت يف عبارلا قباطلا نم طقسس عيسضر كÓه

عاد˘˘˘˘˘˘˘يإا ضسمأا لوأا لاوز م˘˘˘˘˘˘˘ت
دمحأاو ،يريدق رشساي نيطششانلا
،تقؤوملا ضسبحلا ،ىشسوم يديشس
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا او˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ي˘شضا˘ق هد˘˘ع˘˘بو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،نوميميت ةمكحم ىدل قيقحتلا

ةينطولا ةنجللا هب تدافأا امبشسح
يف نيشسوبحملا حارشس قÓطإل
ىلع ةيمشسرلا اهتحفشصب روششنم
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
.«كوبشسياف»

دودرصش نيدلا رون

قيقحتلا يصضاق مامأا هدعبو ةيروهمجلا ليكو مامأا لثم
نوميميتب نجسسلا ىسسوم يديسسو يريدق نيطسشانلا عاديإا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘خد˘˘ت
نم ،ضسمأا راهن فشصتنم ةيندملا
يف نيقبا˘ط را˘ي˘ه˘نا ة˘ن˘يا˘ع˘م ل˘جأا

عراششب عقت قباوط6 نم ةرامع
ياد نيشسح رئاد يف ،«ضسلبارط»
قر˘ف تن˘كم˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب

جارخإا نم ،ةيندملا ةيامحلل ذاقنإلا
نيتنشس رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ة˘ع˘ي˘شضر
م˘ت ةأار˘˘ماو ،ضضا˘˘ق˘˘نألا تح˘˘ت ن˘˘م
يقلتل ىفششتشسملا ىلإا امهليوحت
.مزÓلا جÓعلا

ر.رجاه

ىفصشتصسملا ىلإا امهليوحتو صضاقنأ’ا تحت نم ةأارماو ةعيصضر جارخإا
ةمسصاعلاب ياد نيسسح يف ةرامع يقباط رايهنا
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ةينيطشسلفلا ةيلامعلا ة˘كر˘ح˘لا تت˘ب˘ثأا د˘ق˘ل
تم˘شصب نو˘ل˘م˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ءلؤو˘˘هو
فورظلا لظ يف زبخلا فيغر نع نوثحبيو
مهلجا نم لمعلا نوقحتشسي مهنأاب ةيشساقلا

لامعلاف مهقوقح ىلع ظافحلاو مهنأاشش عفرو
ثيح ةيئانثتشسا افورظ نوششيعي نيطشسلف يف
لÓغتشسلاو ةناهإلاو لذلا رممل نوشضرعتي
يف نو˘ل˘م˘ع˘يو لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘شس ل˘ب˘ق ن˘م
ةيطغت ىلع لوشصحلا نودبو ةيشساق فورظ
لمعلاب ةشصاخلا تاعيرششتلل اقفو ةيعامتجا

نولمعيو ايملاع نأاششلا اذهب هرارقإا متي امو
نم يتلا نيناوق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف
ةبرجتلا كلتو مهقوقح ىلع ظافحلا اهناشش
تتبثأا انوروك ءابو راششتنا لظ يف ةريخألا
ظفاحت لمع نيناوق ةرولب ىلا ةجاحب اننا

قح نمشضتو ةينيطشسلفلا ةلامعلا قوقح ىلع
كارتششلاو دعاقتلا ىلع لوشصحلا يف لماعلا
تاعيرششتلا هذه ريوطتو دعاقتلا ماظن يف
يف ءاوشس نيلماعلا عيمج لمششتل ةموظنملاو
عم ي˘مو˘كح˘لا عا˘ط˘ق˘لا وا ضصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا

لمع نودب نوكي يذلا نطاوملا قح نامشض
قو˘ق˘ح˘لا ن˘م ي˘ناد˘لا د˘ح˘لا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا

فورظو ةششيعملل ةي˘شسا˘شسألا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لاو
ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو تا˘ي˘نا˘كمإلا ه˘ل ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف طار˘خ˘نÓ˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
تا˘عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت ةرور˘شض ى˘لا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ا˘ق˘فو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا بيرد˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘ف ل˘م˘ع˘لا قو˘شس تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
ةيبرع˘لا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا ةرور˘شضو
 .ضصوشصخلا اذهب ةيلودلاو

ةيلامع˘لا ة˘كر˘ح˘لاو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف لا˘م˘ع نا
ةنهارلا فورظلا لظ يف ةشصاخو ةينيطشسلفلا
جوحأا مه ينيطشسلفلا بعششلا اهششيعي يتلا

مهيعو ريوطتو زيزعت ىلإا اهيف نونوكي ام
يف ةشصاخو يشسايشسلاو يباقنلا مهميظنتو
ملا˘ظ˘لا هرا˘شصحو لÓ˘ت˘حلا تا˘شسرا˘م˘م ل˘ظ
ا˘م˘ك ناود˘ع˘لاو را˘شصح˘لاو لÓ˘ت˘حلا ةأا˘طوو
ةدحولا لامكتشسا ىلا ينطولا لكلا علطتي
يف دادبتشسلاو ماشسقنلا ةلاح ءاهنإاو ةينطولا
لÓغتشساو ربع بيرهتلا فقوو ةزغ عاطق
ريغو ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل لا˘م˘ع˘لا
 .ماشسقنلا ءاهنا يلع لمعلاو ةينوناق

هذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘˘ع˘˘شش نإا
ل˘كلاو ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘˘لا

د˘ح ع˘شضو ةرور˘شض ي˘لا ع˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريفو˘تو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا بتاور ل˘كأا˘ت ة˘شسا˘ي˘شسل
ضضيفختو نيفظوملا ليغششت نم ىندألا دحلا
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘تو بئار˘˘شضلا
ر˘ي˘فو˘تو رو˘جألا ن˘م ى˘ندألا د˘ح˘لا د˘يد˘ح˘ت˘˘ب
لمعلا نع نيلطعتم˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ل˘م˘ع ضصر˘ف
ن˘ي˘جر˘خ˘لاو ة˘لا˘ط˘ب˘لا رو˘با˘˘ط˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضوو
ةميرك ةايح ريفوتو مهل لمع ضصرف ريفوتو
تام˘ي˘خ˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘شش ءا˘ن˘بأل
ريفوتو مهتيامحو ةي˘بر˘ع˘لا لود˘لاو تا˘ت˘ششلا
لخدتلا لظ يف ةشصاخو مهل يحشصلا جÓعلا
تاد˘عا˘شسم فا˘ق˘يإل ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ي˘˘كير˘˘مألا

ني˘ئ˘جÓ˘لا ل˘ي˘غ˘ششتو ثو˘غ ة˘لا˘كو ة˘ط˘ششنأاو
مازتللاب يلودلا ءافولا مدعو نيينيطشسلفلا
 .ينيطشسلفلا بعششلا هاجت

ءانبأا ييحن يملاعلا لامعلا موي يف اننا
لÓتحلا نوجشس يف لشساوبلا انارشسأاو انبعشش
نم لاشضنلا تاحفشص عورا نوشضوخي نيذلا

ةري˘شسألا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ءا˘فو˘لاو ن˘ما˘شضت˘لا لÓ˘خ
ماعطلا نع ةلشصاوتم تابارشضإاب موقت يتلا
تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ف˘قو˘لو ا˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع ًا˘˘عا˘˘فد
لÓتحلا تاطلشس نم ةير˘شصن˘ع˘لا ة˘ي˘ششحو˘لا

نيطشسلف لامع مهشسي ثيح اهدشض نوجشسلاو
فقيو ينطولا لاشضنلا يف يعيلطلا مهرودب

بنا˘ج ى˘لإا ءا˘فوو تا˘ب˘ثو ةو˘ق ل˘كب ا˘ن˘لا˘م˘˘ع
˘ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع ن˘ي˘˘بر˘˘شضم˘˘لا ىر˘˘شسألا لا˘˘شضن
لزعلا ءاغلإا يف مهبلاطم قيقحت ىلإا ًلوشصو
نوشصي ام˘ب بر˘ح ىر˘شسأا م˘ه˘نو˘ك يدار˘ف˘نلا

نم مهريرحت قيرط ىلع ةيناشسنإلا مهتمارك
 .ضضيغبلا لÓتحلا رشسأا

لامع معد دب ل يملاعلا لامعلا موي يف
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف لا˘م˘ع ا˘ي لو˘ق˘ن ا˘ن˘نأاو ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف
ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘مو م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا د˘˘شض اود˘˘ح˘˘˘تا

ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلاو
لكب ملاعلا وعدنو ةلبقتشسملا ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ةيناشسنإلاو ةيقوقحلا هتاي˘ع˘م˘جو ه˘تا˘شسشسؤو˘م
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف لا˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘لا

مئارج ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ضشي˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘شسمو
ق˘ح˘ب ضسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘˘حلا
 .لاقتعاو ةدراطمو هقحÓم نم لامعلا

نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت ضسيئر

 مهقوقح نع عافدلاو Úطسسلف لامع دومسص زيزعت
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نم يبرعلا نطو˘لا ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ا˘م˘ل ًار˘ظ˘ن
نم ةيمهألا ة˘يا˘غ ي˘ف ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ع˘قو˘م
ق˘ئا˘شضم˘لاو تار˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘ع˘قو˘م ثي˘ح
، م˘يد˘ق˘لا م˘لا˘ع˘لا تارا˘ق˘ل ه˘ط˘برو ة˘ي˘ئا˘م˘لا

قر˘ششلا ن˘ي˘ب ل˘شصو˘لا ة˘ق˘˘ل˘˘ح هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو
براقت يتلاو ةعشساولا هتحاشسمو برغلاو
هتي˘نا˘كمإاو م˘لا˘ع˘لا ة˘حا˘شسم ر˘شش˘ُع ة˘حا˘شسم
يذلا عونت˘م˘لا ه˘خا˘ن˘مو ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ة˘ير˘ششب˘لا
هتاورث كلذكو ، هجاتنإا عونت ىلإا يدؤوي
طفنلا لكششي يذلاو ةيعيبطلاو ةيندعملا

دا˘شصت˘قلا دو˘قوو ةا˘ي˘˘ح˘˘لا بشصع زا˘˘غ˘˘لاو
تاور˘ث˘لا ن˘ع اد˘ع ، ر˘شصا˘ع˘م˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةبشصخلا يشضارألاو ةيناويحلاو ةيكمشسلا
ةلشس جذومنك نادوشسلا ربتعي ثيح ةعارزلل
ربتعت يتلا ةحايشسلا كلذكو ، يبرعلا ءاذغلا

. يبرعلا ملاعلا داشصتقا نم مهم ءزج
لحم ناك زيمتملا ع˘قو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن

يتلاو ةيرا˘م˘ع˘ت˘شسلا لود˘لا عا˘م˘طإاو ر˘ظ˘ن
ةرط˘ي˘شسل˘ل قر˘ط˘لاو ل˘ئا˘شسو˘لا ل˘كب تع˘شس
نم ءاوشس ، هتاردقمو هتاريخ بهنو هيلع
نم وأا رششابملا يركشسعلا لÓتحلا لÓخ
، بادتنلاو ةياشصولاو ةيامحلا ماظن لÓخ
ن˘ي˘ي˘ل˘شصألا نا˘كشسلا در˘ط ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘عو
نينطوتشسملا لÓحإاو مهيشضارأا ةرداشصمو
ةيرششبلا دراوملا ىلع ةرطيشسلاو ، مهناكم
تافاقثو ديلاقتو تاداع ريمدتو ، ةيداملاو
رششنو ةيبرعلا ةيوهلا ضسمطو نادلبلا هذه
ةيرامعتشسلا لودلا تاشسايشسو ةفاقثو ةغل
م˘ه˘ناد˘ل˘˘ب تار˘˘ي˘˘خ ن˘˘م نا˘˘كشسلا نا˘˘مر˘˘حو
ى˘ل˘ع تل˘م˘عو ةاوا˘شسم˘لاو لد˘ع˘لا با˘ي˘˘غو
ةئزجتلا نم ةلاح يف يبرعلا عقاولا عشضو
قطانم ىلإا هميشسقت لÓخ نم ةمذرششلاو
ةيقاف˘تا » ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘شسلا لود˘لا ن˘ي˘ب ذو˘ف˘ن
يبرعلا نطولا تربتعاو ، » وكيب ضسكياشس
، اهعلشسو اه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل ا˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسا ًا˘قو˘شس
ىلع ىربكلا ةيرامعتشسلا لودلا تبلاكتو
نايك عرز لÓخ نم ةيفارغجلا ةعقبلا هذه
ةيرام˘ع˘ت˘شسا ةد˘عا˘ق˘ك » ل˘ي˘ئار˘شسإا » بير˘غ
، ي˘بر˘ع˘لا ن˘طو˘لا ةر˘شصا˘خ ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
ه˘قو˘ف˘تو ه˘ت˘يا˘عرو ه˘م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘عو
خيشسرتل ةقطنملا لود لك ىلع ايركشسع
. ةئزجتلا

نم ابعشص اعقاو ضشيعي يبرعلا عقاولا نإا

ةيفئاطو ةي˘ل˘هأا بور˘حو ة˘مذر˘ششو ما˘شسق˘نا
ا˘ه˘˘تارد˘˘ق˘˘مو لود˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تر˘˘مد
Óعفو لوق ةيطارقميدلا بايغو اهبوعششو
ناشسنإلا قوقح كاهتناو تايرحلا مادعناو
مامتهلا مدعو ةيعامتجلا ةلادعلا بايغو
حشضاو بايغو هتي˘م˘هأل ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا˘ب
نم اهل امل ىطشسولا ةقبطلا دودحو ملاعمل
عمت˘ج˘م˘لا ي˘ف نزاو˘ت˘لا ثاد˘حإا ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا

يندملا عمتجملا تاشسشسؤوم رود فعشضو
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا باز˘حألا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
ن˘ع اد˘ع ، ه˘تا˘شسا˘ي˘شسو بر˘غ˘ل˘ل قا˘ح˘˘لإلاو
ةلاطبلا نم ةيداشصتقلا اياشضقلا نم ديدعلا

ةيلاملا تامزألا كلذكو رقفلاو مخشضتلاو
تامشسلا نم ديدعلاو ةيلخادلا تاعارشصلاو
اياشضقلا ضضعب لوانت بلطتي امم ، ةماعلا

اذ˘ه ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ا˘ما˘ه˘شسإا ل˘كششت ي˘ت˘˘لاو
ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا عور˘˘˘ششم˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حإلو ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ةناكمو روشضح زيزعت لجا نم ، يوشضهنلا
ي˘لود˘لا د˘ي˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع ي˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ع˘˘˘م ا˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘شسنا

اياشضقلا زربا نمو ،  ةريبكلا ةيداشصتقلاو
:

لاكششأا ةفاك نم ةيبرعلا ةدارإلا ريرحت
لوقعلل نانعلا قÓطإاو قاحلإلاو ةيعبتلا
مدخي امب لمعلاو رحلا ر˘ي˘كف˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا

. ةيبرعلا ةمألا حلاشصم
ءانبو ةيطارقميدلا ةايحلا خيشسرتو قيمعت

تابغر لث˘م˘ي يذ˘لا ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
. ةيبرعلا بوعششلا تاعلطتو لامآاو

ة˘لاد˘ع˘بو ل˘ث˘ما ل˘كششب دراو˘م˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘شسا˘ي˘˘شس ةرو˘˘ل˘˘بو فا˘˘شصنإاو
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا قا˘˘ق˘˘حإل لو˘˘شصو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘قاو
. ةيعامتجلا

ل˘م˘ع˘لا لا˘كششأا ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
زيزع˘تو ، ة˘يود˘حو˘لا ه˘غ˘ي˘شصو ة˘كر˘ت˘ششم˘لا
ةيبرعلا لودلا عيمج نيب قيشسنتلاو نواعتلا

ةجلاعم يف راوحلا ة˘فا˘ق˘ثو ة˘غ˘ل خ˘ي˘شسر˘تو
. تايلاكششإلاو تاشضقانتلا ةفاك

نم ديدعلل تاجلاع˘م˘لاو لو˘ل˘ح˘لا ع˘شضو
ر˘ق˘ف˘لا ة˘شصا˘خ˘بو ة˘يدا˘شصت˘قلا ل˘كا˘˘ششم˘˘لا

ةيداشصتقلا ةيمنتلا وحن هجوتلاو ةلاطبلاو
هءانبو ناشسنإلا˘ب ما˘م˘ت˘هلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ة˘فا˘كب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا فد˘هو رو˘ح˘م هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب

. اهتلاجم
جهانملاو ميلعتلا تاشسايشسب رظنلا ةداعإا

تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل رود ءا˘˘ط˘˘˘عإاو ة˘˘˘ي˘˘˘شسارد˘˘˘لا
يف اهرود ذخأل ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ةديدج ةيميلعت تاشسايشس دامتعاو عمتجملا
داعتبلاو ةيكراششتلاو عادبإلا ىلع ةمئاق
. ةيظعولاو نيقلتلا نع

ةيمهأا نم هل امل يملعلا ثحبلاب مامتهلا
ظافحلا ةيمهأاو بوعششلا مدقتو روطت يف
ريجهتلا نم ةيملعلا ةغمدألاو لوقعلا ىلع
قÓطنلاو لمعلل اه˘ل تا˘ها˘ن˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلاو عاد˘˘بإلا ءا˘˘شضف و˘˘ح˘˘ن
. يملعلاو

دا˘شسف˘لا ر˘ها˘ظ˘مو لا˘كششأا ل˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ثÓثلا تاطلشسلا نيب لشصفلاو دادبتشسلاو
ةلقتشسملا اهتايحÓشصل ةطلشس لك ءاطعإاو
. ءاشضقلا لÓقتشساو

ي˘ف ي˘بر˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘لا ة˘كرا˘ششم ز˘يز˘ع˘ت
ةيبرعلا نادلب˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا تا˘شسا˘ي˘شسلا م˘شسر
ةيشسائرلا تاباختنلا ةيرود ىلع ديكأاتلاو
قو˘ق˘ح˘ل ة˘ن˘ما˘شضلا ا˘ه˘نو˘ك ة˘ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لاو
ة˘با˘قر˘لاو ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘ل˘ل را˘ي˘ع˘مو ن˘طاو˘م˘˘لا
. ةيبعششلا

يندملا عمتجملا تاشسشسؤوم رود زيزعت

ءانب ةمدخل ا˘ه˘ل ة˘طا˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ة˘ي˘م˘هأل
باز˘˘حألا رود ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو تا˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلع ةرداق نوكتل اهتطرقمدو ةيشسايشسلا

حلاشصل تاريغتلا ثادحإاو عقاولا ةاكاحم
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا م˘˘ها˘˘يا˘˘شضقو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

. ةيشسايشسلاو ةيداشصتقلاو
ةأار˘˘م˘˘لا ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق رودو قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘يا˘˘عر

فدهتشست ةشصاخ جمارب عشضوو بابششلاو
يف مهتاماهشسإا زاربإاو ني˘ت˘ح˘ير˘ششلا ن˘ي˘تا˘ه
ةينطولا ةيوه˘لا خ˘ي˘شسر˘تو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ءا˘ن˘ب
ي˘ت˘لا ة˘˘نا˘˘كم˘˘لا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لاو
مهلاشصيإاو تلاجملا ةفاك يف اهنوقحتشسي

. رارقلا عنشص زكارم ىلإا ايدج
قو˘شسلا ءا˘ن˘ب˘˘ل ىو˘˘شصق ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ءا˘˘ط˘˘عإا

ل˘ما˘كت˘ل˘ل از˘يز˘ع˘ت ة˘كر˘ت˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ةدحو نم ززعي امبو يبرعلا يداشصتقلا
ةرثؤومو ةلعاف ةوق نوكتل يبرعلا لمعلا

. يلودلا داشصتقلا ةطيرخ ىلع
دوجول ةجاح كانه نأا دقتعا يننإاف اماتخ

ع˘شضي ل˘ما˘كت˘م يو˘شضه˘ن ير˘كف عور˘ششم
عمتجملا ءانب يف مهشسيو ةيبرعلا حلاشصملا
ى˘ل˘ع اردا˘ق نو˘كي˘ل كشسا˘م˘ت˘م˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
. تايدحتلا ةهجاوم يف دومشصلا

ينيطشسلف يشسايشس للحمو بتاك

 .. يبرعلا عقاولا

 Òيغتلا قافآاو تايدحتلا
* بلاط مكح : ملقب



06 عّزوي «يفصشكلا ملصسلا» جوف
 ايموي راطفإا ةبجو

» مÓ˘˘شسلا » جو˘˘ف ةردا˘˘ب˘˘م تل˘˘خد
ذنم ،رششاعلا اهموي ،ضسمأا يفششكلا
داد˘˘عإا˘˘ب ،نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا

اهلاشصيإاو نيمئاشصلل ةلماك تابجو
ةيدلبب ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا تو˘ي˘ب˘ل

نود مه ن˘م˘ل ى˘ت˘حو ،ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع
نع ةردابملا هذه ترفشسأا ذإا ،ىوأام
ايموي ةبجو06 ـلا قوفي ام عيزوت
فلتخم نم ةنوكتم ،ةعاشسلا دح ىلإا
رهششلاب ةشصاخلا ةيشساشسألا قابطألا
ةبجو جوفلا مدقي امك اذه ،ليشضفلا
نيأا ،ايموي اهتاذ تÓئاعلل روحشسلا
داوم نم لماك عوبشسأا ةشصح مدقي
ففجملا بنعلاو ةدبزلاو ضسكشسكلا

˘مو˘ق˘ت نأا ى˘ل˘ع تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ن˘ب˘˘ل˘˘لاو
،ا˘ه˘شسف˘ن˘ب رو˘ح˘شسلا ة˘˘ب˘˘جو داد˘˘عإا˘˘ب
دنع يناث عوبشسأا ةيمك اهل فاشضتو
جوفلا لعج يذلا رمألا ،ىلوألا ذافن
تاجايتحا ةيطغتل هدوهج نم ديزي
ضصرحي امك ، ةلئاع06 نم رثكأا
بابشش م˘هو جو˘ف˘لا ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
عيمجب ىريخلا لمعلا ىف نوطششني
ة˘كرا˘ششم ،ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع˘ب ه˘˘لا˘˘كششأا
عورششمل ريشضحتلا ىلع نيعوطتملا

ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ف˘ق001
لÓ˘خ د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ةو˘˘شسك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضا
،مظعملا ناشضمر نم يناثلا فشصنلا
ىلإا ءادن جوفلا ولوؤوشسم هجو اميف
هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘˘شسح˘˘م˘˘لا
ضضع˘˘ب˘˘˘ب م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘تو ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘ي˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ن˘˘م ،تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
مهلمع يف رارمتشسلا نم مهنيكمتل
مهدادعت˘شسا ن˘ع ن˘ي˘ن˘ل˘ع˘م ،ير˘ي˘خ˘لا

جوفلا رقمب تامهاشسم˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسل
اذ˘ه ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا˘˘ب
مدق جوفلا نأا ركذلاب ريدج ،ضضرغلا

مايألا لبق ةفق »061 » ــبراقي ام
.ناشضمر رهششل ىلوألا

ضسودرفلا ةيعمجو ر˘ي˘خ˘لا نا˘شسر˘ف
ةفاششكلل داششرلا جوف عم نواعتلاب
 عزوت

ىلع ناهرلاو ةفق003
0001 لوصصو

ليشضفلا ناشضمر رهشش عم انمازت
رداب ،ةزوعملا تÓئاعلا عم انماشضتو
يف يدلبلا ضسودرفلا ةيعمج بتكم
جو˘ف ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ل˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسلا ة˘˘فا˘˘˘ششكل˘˘˘ل دا˘˘˘ششر˘˘˘لا
يوتحت ،ةفق003 عمجب ،ةيرئازجلا

،تيز˘لا˘ك ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسا داو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ح˘ل˘م˘لا ،ة˘ن˘ير˘ف˘لا ،ر˘كشسلا ،ةو˘ه˘˘ق˘˘لا
م˘ت ،ا˘هر˘ي˘غو ر˘شضخ˘˘لاو م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لا
ة˘ششه˘لا تا˘ئ˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
ءايحأا ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
لثم نأا ركذلاب ريدج ،اهتاذ ةيدلبلا

ة˘ير˘ي˘خ تاردا˘ب˘مو تا˘ي˘ل˘م˘ع اذ˘˘كه
نماشضتلاو محÓتلا زز˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘شسناو
يف ةجاتحملاو ةششهلا تاقبطلا عم
مايألا عم انمازت ،يرئازجلا عمتجملا
ةجيتن رئازجلا اهب رمت يتلا ةبيشصعلا
قاي˘شسلا ي˘فو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘ت

˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ا˘ن˘ل د˘كأا ه˘شسف˘˘ن
ي˘ششف˘ت ذ˘ن˘م م˘ت ه˘نأا ،ل˘شصي˘ف با˘˘هو
د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ا˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
عم ةيكراششتلاو ةيدرف˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ءا˘˘كر˘˘ششلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
تÓ˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ءايحأا فلتخمل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
،اراهنو Óيل اه˘تا˘شسشسؤو˘مو ة˘ن˘يد˘م˘لا

ةجمرب مت هنأا اشضيأا فاشضأا انثدحم
نم ةمداقلا مايألا لÓخ عيراششم ةدع
را˘ج˘ششألا ي˘ق˘شس عور˘ششم ا˘ه˘ن˘م˘˘شض
تقلطأا ،ةنيدملا ءايحأاو طيحم لخاد
جوف عم نواعتلاب امئاد ةيعمجلا تاذ
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسلا ة˘˘فا˘˘˘ششكل˘˘˘ل دا˘˘˘ششر˘˘˘لا
نم وعدت ةمحرلا ةردابم ةيرئازجلا

نا˘˘˘شسحإلاو ر˘˘˘ب˘˘˘لا ىوذ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
عورششمو ،ةفق0001 مقرل لوشصولل
لا˘˘ف˘˘طأل د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ضسبÓ˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا
ةيلمعب مايقلاو ةجاتح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةيريخ عيراششمو ي˘عا˘م˘ج˘لا نا˘ت˘خ˘لا
.ىرخأا

هذ˘˘˘˘ه تقل د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘˘ل
نا˘˘كشس نا˘˘شسح˘˘ت˘˘˘شسا تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
عفر يف مهاشست اهنأاو ةشصاح ،ةنيدملا
ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ع رر˘˘˘شضلا

فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ،ة˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
.دÓبلا هششيعت يذلا يئانثتشسلا

نيعب ميتيلا لفاك ةيعمج
ةلحرمك ةفق042 عزوت لجحلا

 ماتيأ’ا ةوصسكل رصضحتو ةيلوأا
بتكم ميتيلا لفاك ةيعمج لمعت

ىلع ةليشسملا ة˘يلو˘ب ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع
ةيريخلا ةطششنألا نم ديدعلا ةجمرب

ةفق رارغ ىلع ليشضفلا رهششلا لÓخ
ة˘ف˘ق ز˘ي˘م˘ي ا˘م زر˘بأا ل˘ع˘لو ،نا˘شضمر
فر˘ششت ي˘ت˘لا ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘ل نا˘شضمر
ضصيشصخت ميتيلا لفاك ةيعمج اهيلع
نم ةششهلا تائفلا لكل ناشضمر ةفق
نيجاتحملاو ءارقفلاو ماتيألا تÓئاع
يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا فر˘ظ˘˘لا بب˘˘شسب
 .رئازجلا هششيعت

م˘ت ه˘نأا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا بت˘˘كم دا˘˘فأاو
عيزوت ةيلمع˘لا ن˘م ة˘ي˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك
لÓخ ةيناشضمر ةفق071 نم ديزأا
ر˘ه˘شش لو˘ل˘˘ح تق˘˘ب˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘يألا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فاو˘˘˘ت˘˘˘ت ،نا˘˘˘شضمر
اهجاتحت يتلا ةيئاذغلا تايرورشضلا
محللا كلذ يف امب ،ةيرئازجلا ةرشسألا

لككو ،ةيرورشضلا ةيئاذغلا داوملاو
نم اهمقاط ةيعمجلا ترخشس ةنشس
ل˘جأا ن˘م تاد˘عا˘˘شسم˘˘لا ع˘˘م˘˘ج ل˘˘جأا
ةلجشسملا تÓئاع˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت

 .اهبتكم ىوتشسم ىلع
ة˘ي˘ع˘م˘ج نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘˘تو

ضصيشصخت ىلع تلمع ميتيلا لفاك
ماتيألاو لمارألا ى˘ل˘ع تاد˘عا˘شسم˘لا

ةفق07 عيزوت مت نيأا ،افنأا انركذ امك
نم ىلوألا رششعلا مايألا لÓخ ىرخأا
ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا نأل ،نا˘شضمر ر˘ه˘شش
ةفق ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘ع˘لا

ةح˘ير˘ششلا هذ˘ه نأا اور˘ب˘ت˘عا نا˘شضمر
يف ةشساشسحلا حئارششلا نيب نم دعت
اهدعاشسي نمع ثحبت اهنأاو عمتجملا
،اهتابلطتمو اهتامزلتشسم ريفوت يف
لوؤو˘شسم˘لا د˘كأا قا˘ي˘شسلا ضسف˘ن ي˘˘فو

نأا «يرمعم يشسيمخ» بتكملا نع
ل نا˘شضمر ة˘ف˘ق تاد˘عا˘شسم ع˘˘م˘˘ج
ي˘˘ه ل˘˘ب نا˘˘شضمر ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ششت
،ىرخأا تاب˘شسا˘ن˘م ى˘ت˘ح ة˘ل˘شصاو˘ت˘م
ءار˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا ةد˘˘˘عا˘˘˘˘شسم بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
تارداب˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأا ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘˘لا
رشضحي ذإا ،ةنشسلا لوط ىلع ةيراشس
ةشصاخلا ديعلا ةوشسك ىلإا بتكملا
كلذ˘ب م˘ه˘فد˘هو ما˘ت˘يألاو ل˘مارألا˘˘ب
تا˘م˘ها˘شسم˘لا ءا˘ي˘حإاو ر˘ي˘خ˘لا ل˘ع˘˘ف
ضسمأا˘ب ة˘ح˘ير˘ششلا هذ˘ه˘ف ،ة˘ير˘ي˘˘خ˘˘لا
ةلمرألا ةأارملا ابلاغف ،امئاد ةجاحلا
˘مد˘عو فور˘ظ˘لا ةو˘شسق ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
اذل ،اهءانبأا ل˘ي˘ع˘ت نأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
اهتادعاشسم لج ةيعمجلا تشصشصخ
 .ةحيرششلا هذهل

اهلامعأا ترششاب ةيعمجلا نأا ركذي
لشصاو˘ت˘ل ،نا˘ب˘ع˘شش ر˘ه˘شش ة˘ير˘ي˘خ˘لا

لجأا نم ناشضمر رهشش لاوط اهدوهج
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا م˘ع˘˘ت نأا

اهرابتعاب ،ةرئاد˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
جاتحي نم لكل لمألا ةداعإل ىعشست
 .ةدعاشسملا

ةيمنتو ةمدخل رئازجلا ةيعمج
ةبجو524 مدقت عمتجملا

تايلمعو ،ةفق002 ،ةلومحم
 ميقعتلاو ريهطتلل ةفلتخم
ةيمنتو ة˘مد˘خ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ‐ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
نئاكلا ةير˘ي˘خ˘لا ‐ ة˘ل˘ي˘شسم ي˘ئلو˘لا

لجحلا نيعل ةيدلبلا ةبتكملاب اهرقم
،ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا ع˘˘ن˘˘شصت ىر˘˘خألا ي˘˘ه
امدنع اهدوجو ضضرف نم تنكمتو
ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ب ناد˘ي˘م˘لا حا˘شست˘˘كا ترر˘˘ق
ل˘جأل ع˘شساو˘لا ه˘˘با˘˘ب ن˘˘م ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا

دار˘فأا ن˘م ن˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم
فرظلا اذه يف اشصوشصخ عمتجملا
راطإلا اذه يف انملع دقو ،تاذلاب
ىلع ةينماشضت ةفق002 تعزو اهنأا

فل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ،ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م
ى˘ل˘ع ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
ترر˘شضت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب
رجحلا ةيلمعو انوروك ءابو ببشسب
ل ةزوعم تÓئاع تلمشش ،يحشصلا
اهتايجاح ةيطغتو ةبكاوم عيطتشست

تعزو ميركلا ناشضمر رهشش لÓخ
دقو اذه ، ةيدلبلا ءايحأا فلتخم يف
هنأا ةيعمجلا ضسيئر لبق نم انملع
ناشضمر رهشش نم ثلاثلا مويلا ذنم
ةيمنتو ةمدخل رئازجلا ةيعمج تماق
ةلومحم ةبجو224 ميدقتب عمتجملا

قا˘ب˘طألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م
ليشضفلا رهششلاب ةشصاخلا ةيشساشسألا
امك ،ليبشسلا يرباعو ءارقفلا ةدئافل
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ط˘˘ب˘˘شض م˘˘˘ت
عيمج˘ب ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت م˘ت˘ي˘شس تÓ˘ئا˘ع˘لا
رهشش ةليط ةبولطملا ةيئاذغلا داوملا

ل˘شصاو˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع م˘ير˘كلا نا˘شضمر
ةطشساوب ةمداقلا مايألا لÓخ طاششنلا
ى˘ل˘ع ىر˘خأا ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت

ةد˘عا˘شسم˘لا ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ششت م˘˘ل تÓ˘˘ئا˘˘ع
بابشش نأا ر˘كذ˘ي ا˘شضيأا ،ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
مهو ضسيشسأا˘ت˘لا ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

اوماق دق ريخلا لعفل عوطتم مقاط

ءا˘بو ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ب
ديدعلا مهينبت ىلإا ةفاشضلاب انوروك
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
اهتاشسشسؤومو ةنيدملا ءايحأا فلتخمل
عيمج اهمقاط دششانيو اذه ،اهلكايهو
ميدقت عمتجملا دارفأا نم نييريخلا

لشصاوت ىتح ةيعمجلل مهتادعاشسم
نيجاتحملا ضسوفن يف رورشسلا ثعب
ةراششإÓل ةيدلبلا ءايحأا فلتخم ربعو
ةيداششنإا ةقباشسم تقلطأا ةيعمجلا نإاف
نيغ˘لا˘ب˘لا لا˘ف˘طألا ةد˘ئا˘ف˘ل د˘ع˘ب ن˘ع
«راعشش تحت ،ةنشس41 ىلإا تاونشس8
،«كتيب ي˘ف تنأاو ،كتو˘شص ا˘ن˘ع˘م˘شسأا
يتو˘شص ع˘ط˘ق˘م لا˘شسرا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘قد ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي ل ل˘˘˘ج˘˘˘شسم
ز˘ئاو˘ج ى˘ل˘ع نوز˘ئا˘ف˘لا ل˘شصح˘ي˘شسو
 .ةيعمجلا ضسيئر حيرشصت بشسح ةميق

امنيصسلاو حرصسملل ةيؤور ةيعمج
امنيشسلاو حرشسمل˘ل ة˘يؤور ة˘ي˘ع˘م˘ج

يديألا ةفوتكم قبت مل ىرخألا يه
ا˘˘˘ه˘˘˘ل نو˘˘˘˘كتو كرا˘˘˘˘ششت نأا تدارأاو
عمتجملا لخاد اهتيلعا˘فو ا˘ه˘ت˘م˘شصب
ىلع بوؤود ز˘ي˘م˘ت˘م با˘ب˘شش ل˘شضف˘ب
ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا لا˘˘م˘˘عألاو تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
تامهاشسم ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
ضسيفنتلاو هيفرتلا نم وج قلخل ةينف
يف عقوقتي تاب يذلا عمتجملا نع
نيتورو ةيطمن ضشيعي قيشض طيحم
بابشش ،حايترلا ىلع ثعبي ل لتاق
فوفشصلا يف ناك عوطتملا ةيعمجلا
˘ما˘م˘شصو لوأا عا˘فد ط˘˘خ˘˘ك ى˘˘لوألا
ل˘˘م˘˘ح˘˘تو ة˘˘مزألا ز˘˘ع ي˘˘ف نا˘˘مأÓ˘˘ل
يششفت مايأا ىلوأا ذنم ءانعلاو قاششملا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تÓ˘م˘˘ح ل˘˘شضف˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لا

يف ،اراهنو Óي˘ل ،ا˘ي˘مو˘ي ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ةنيدملا رششادمو ىرقو ءايحأا فلتخم
فتكي ملو ،اهلكاي˘هو ا˘ه˘تا˘شسشسؤو˘مو
يديشس ةنيدم ىلإا اهادعت لب كلذب
ن˘˘م ةدــحاو ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ضسر˘˘ج˘˘ه
دنج اهرطشس يتلا ةيبابششلا محÓملا

.ةيؤور ةيعمج مقاط
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا با˘˘ب˘˘شش نأا ى˘˘لإا را˘˘ششي

ي˘˘ها˘˘كف ضضر˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘شصاو˘˘˘ي
لÓخ د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ل˘عا˘ف˘ت ي˘شضار˘ت˘فا
لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘شضمر˘˘لا تار˘˘ه˘˘شسلا
«روفرفو روششرشش تايموي» ناونعب

ضصا˘˘خ˘˘لا م˘˘˘هدا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جا ن˘˘˘م ي˘˘˘هو
تقل دقو ،ةطيشسبلا م˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا˘بو
امل ءايلوألا ناشسحتشسا ةركفلا هذه
نم ليلقتلا يف ريبك رود نم هبعلت
يلزن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا فور˘ظو ن˘ي˘تور˘لا

.لافطألا ىلع ةيشسفنلا اهتاريثأاتو
ةفاقثلل ىدصص ةيعمج

صسيصسحتلل ربنم ملعإ’او
نينصسحملا نيب ريخ ةطصساوو

 نيجاتحملاو
ةفاق˘ث˘ل˘ل ىد˘شص ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘شصاو˘ت

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘عإلاو
،ةيليجحلا ةيكوبشسيفلا تاعومجملا

ضسوريف لوح ةيشسيشسحتلا اهتÓمح
ربع موي لوأا ذنم دجتشسملا انوروك
 .كوبشسيفلا يف اهتحفشص

تÓيجشستلا ضضعب لشضفب كللذو
اهدادعإاب موق˘ت ي˘ت˘لا تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لاو
واه بابشش تاردابم نم وأا يه ءاوشس
ن˘يأا ،تا˘قا˘ط˘لاو بهاو˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ةيراهششلا لشصاوفلا ضضعب تلجشس
ح˘˘ئا˘˘شصن˘˘لاو تادا˘˘ششرلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
فلتخمل ةروشصو ا˘تو˘شص ة˘يو˘عو˘ت˘لا
ا˘ن˘ل˘ج˘شس ا˘م˘ك ،ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ئار˘˘شش
ريخلا ل˘ع˘ف ى˘ل˘ع ثح˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف
ةي˘نا˘شسناو ة˘ير˘ي˘خ تاردا˘ب˘م ي˘ن˘ب˘تو
ىدشص ربتع˘ت ذإا ،ة˘ي˘ن˘ما˘شضت تا˘ب˘هو
ة˘يدا˘ير ة˘شصن˘م مÓ˘عإلاو ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل
ةكبششو ،طئاشسولا ةددعتم ةيمÓعإا
اهريراقتب زيمتت هيكرا˘ششت ه˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت
لمعتو ،ةعاشسلا رادم ىلع ةيمويلا

ةعمج دعتو اذه ،تامدخ ميدقت ىلع
؛بو˘ي˘تو˘ي˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ن˘˘قو ىد˘˘شص
نواعتلا ىلع موقت ةيمÓعإا ةشصنم
،عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘ششلا ن˘م دد˘ع ن˘˘ي˘˘ب
ن˘م دد˘عو ،ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ن˘يذ˘لا ،ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا
يمÓعا ىوتحم قلخل ًاعم نونواعتي

ي˘ف نو˘˘كرا˘˘ششت˘˘يو ،فدا˘˘هو د˘˘يد˘˘ج
ةيمهأا ىلع دكؤويو ؛ هرششنو هجاتنا
ي˘˘˘ف ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا تو˘˘˘˘شص لا˘˘˘˘شصيإا
ه˘˘شصر˘˘ف ن˘˘م زز˘˘ع˘˘يو ،ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

م˘˘˘هأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘شضلا ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شستو
 .ةيفرظلا تادجتشسملا

يلحم 8372ددعلا ^1441 ناصضمر41ـل قفاوملا0202 يام70صسيمخلا 08
 دحوتت ةليصسŸاب لج◊ا Úع..انوروك ةحئاج لظ ‘

 ليسضفلا ناسضمر ‘ رج◊ا نم نيررسضتŸا دنسس ةيÿÒا تايعم÷ا
 ةمحرلا رهسش ىف هوجولا ىلع ةمسسبلا تمسسر ةيناسسنإا تاردابمو يÒخ ءاطع ةمسصب

ىلع اهعيزوت ةداعإ’ ةيئاذغلا تاناعإ’ا نم نكمم ردق ربكأا عمج للخ نم ،ليصضفلا رهصشلا ةبكاومل نمزلا ،ةليصسملا ةي’و لجحلا نيعب ةيريخلا تايعمجلا قباصست
نم صضورفملا يحصصلا رجحلا تاءارجا عم انمازت ،ةيئانثتصسا فورظ يف ماعلا اذه لحي ناصضمر رهصش نأا ةصصاخ ،يحصصلا رجحلا نم نيررصضتملاو نيزوعملاو نيجاتحملا
ردصصم تدقف يتلا تلئاعلاو ةزوعملا رصسأ’ا ةدجنل نينصسحملاو نيريخلا نم افعاصضم ادهج صضرفي يذلا لماعلا وهو ،انوروك صسوريف يصشفت عنمل ةيرئازجلا ةلودلا لبق

 .يحصصلا رجحلا ءارج اهلخد وأا اهقزر

فصسوي نب . رصضÿ . أا :جاتروبر

mahali@essalamonline.com



تاميلعت يلاولا يطعأا ثيح
با˘˘ب˘˘ششلا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘مرا˘˘˘شص
ثع˘˘ب ةرور˘˘˘شضب ة˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
د˘˘يد˘˘ج ن˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نلا ة˘˘˘ششرو
ةياهن لبق حبشسملا اذه ميلشستو
دهع˘ت يذ˘لاو ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا
يف يويحلا قفرملا اذه ميلشستب
ربتعي يذلاو نكمم تقو برقأا

يف اشصوشصخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ما˘ه
د˘˘ت˘˘ششت ن˘˘يأا ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا ل˘˘˘شصف
ريدملا نم بلط امك ،ةرارحلا
ا˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا ج˘ما˘نر˘ب مد˘ق˘ي نأا
زا˘˘ج˘˘نلا ة˘˘ششرو ط˘˘ي˘˘˘ششن˘˘˘ت˘˘˘ل
ع˘م ن˘ي˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ضضوحلا فيظنت يف عارشسإلا

نيرامتلا ءارجإا عم ءاملاب هئلمو
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست ضسي˘˘˘˘يا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م بشسح
عاطقلا ريدم هرودبو ،حباشسملا

نو˘كي نأا ي˘˘لاو˘˘لا ما˘˘مأا مز˘˘ت˘˘لا
ر˘˘خآا ي˘˘فو ،از˘˘ها˘˘ج ح˘˘ب˘˘˘شسم˘˘˘لا
لافطألا يلاو˘لا نأا˘م˘ط ةرا˘يز˘لا

يذ˘لا ن˘ير˘شضا˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘ششلاو

ىد˘˘حإا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘با˘˘شس هو˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
يف م˘ه˘نأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل تارا˘يز˘لا

ضضوع ح˘ب˘شسم˘ل˘ل ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح
ضضاوحألاو كربلا يف ةحابشسلا

نوكيشس حبشسملا نأاب ةيحÓفلا
ضصر˘˘˘حو مز˘˘˘ح ل˘˘˘كب از˘˘˘ها˘˘˘˘ج
ةعباتملاب فيشصلا اذه مهتدئافل
.هزاجنا يف ةيمويلا

مصساقلب يفيرصشوب

mahali@essalamonline.com
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 رهسشلا اذه ةياهن لبق حبسسملا ميلسستب ةمراسص تاميلعت يطعي راردأا يلاو
مهنع Íغلا عفر اهنأاصش نم يتلا ةماهلا قفارŸا ىندأ’ نورقتفي

شسابعلب يديسسب ةلات ينب ةيدلب ونطاوم
ةيمنتلا ‘ مهقحب نوبلاطي

 انوروك ةحئاجب ت’اح ةدع ليجصست دعب

لÓغتسساب نوبلاطي مناغتسسمبناكسس
 ديدجلا ريرسس0042 ىفسشتسسم

ذنم رثعتملا حبصسملا عورصشم دنع فقو نيأا ،ليغونوف ةيدلب ىلإا هتداق ةيلمع ةرايزب راردأا يلاو لولهب يبرعلا ماق
بابصشلل هميلصستو زاجن’ا يف ةلماكلا ةيلوؤوصسملا لمحت مدع ةجيتن ةقباصس لكاصشمو تازواجت ءارج0102 ةنصس

فيصصلا لصصف يف هنم ةدافتصس’ لافطأ’او

ناكشس نم ديدعلا ضشيعي
ةيلو يقرشش ةلات ينب ةيدلب
ا˘فور˘ظ ضسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
مهتدلب راقتفا ءارج ،ةيشساق

يتلا ةماهلا قفارملا ىندأل
نع نبغلا عفر اهنأاشش نم
نيب نم لعلو ،نينطاوملا
تلظ يت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا زر˘بأا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق قرؤو˘˘ت
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘˘ت بذ˘˘˘بذ˘˘˘ت
مل يتلا برششلل ةحلاشصلا
امك ةدم ذنم مهتايفنح رزت
ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا تكت˘˘˘ششا
ءار˘ت˘هاو ة˘ف˘شصرألا ماد˘ع˘˘نا
ةيدلب˘لا ة˘قزأا ل˘خاد قر˘ط˘لا
ارو˘˘˘هد˘˘˘ت فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن  ،ا˘˘ظو˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م
هدهششت يذلا ريبكلا دوكرلا
ضصرف بايغ ةجيتن ةيدلبلا

تا˘ئ˘م با˘ط˘ق˘ت˘شسل ل˘˘م˘˘ع
عاشستا ىلإا ىدأا امم بابششلا
يف نامدإلا فارحنلا ةرئاد

يلكلاو ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا ل˘ظ
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لاو
لت˘ق ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا با˘ب˘شش
ئ˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا غار˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ضسف˘˘ن ي˘˘فو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
ةقطنملا لهأا بلاط قايشسلا
زا˘˘غ˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘شضب
لشصف يف ةشصاخ يعيبطلا
ه˘ي˘ف د˘ت˘˘ششت يذ˘˘لا ءا˘˘ت˘˘ششلا
نود˘˘ج˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ةدور˘˘˘ب˘˘˘لا
درب˘لا نو˘عرا˘شصي م˘ه˘شسف˘نأا
ةئفدتلا ريفوت ىلع مهزجعل
مدعنت يتلا مهليخادم ةلقل
ئلم لجا نم مهشضعب ىدل
يتلا ناتوبلا زاغ تاروراق
.اهنامثأا عفترت

تميلاغيت ةيدلب ناكشسو..
ن˘فد˘ل ةر˘ب˘ق˘م˘ب نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي

مهاتوم
نا˘كشس ةا˘نا˘ع˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘شست

ملك04 تميلاغ˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب
يد˘˘˘ي˘˘˘شس ة˘˘˘يلو بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج
ق˘˘ي˘˘شض بب˘˘شسب ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ةقطنملاب ةديحولا ةرب˘ق˘م˘لا

نفدل عشستت دعت مل يتلاو
ناكشسلا لع˘ج ا˘م ،ى˘تو˘م˘لا
ةينعملا تاهجلا نو˘ب˘لا˘ط˘ي
لجا نم ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب
ىتح ضضرأا ةعط˘ق م˘ه˘ح˘ن˘م
ىتوملا ن˘فد ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي
ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةÓ˘˘˘شصلاو
يتلا ةميدقلا نوك ةربقملا
ةيرامعتشسلا ةبقحلل دوعت
نولشصي اوحبشصأاو تأÓتما

.قيرطلا ي˘ف م˘ها˘تو˘م ى˘ل˘ع
ةمد˘ق˘م˘لا ىوا˘كششلا م˘غرو
نيلوؤوشسملا نم ريبك ددعل
ىلع تلظ نامقل راد نأا لإا

ىتوملا يلاهأا لازلو اهلاح
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ة˘˘˘ما˘˘˘عو
نو˘خر˘شصت˘شسي تم˘ي˘لا˘غ˘ي˘˘ت
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب ي˘˘لاو˘˘لا

ةي˘شضق˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإل
ذنم مهلاب لغششت تتاب يتلا
بلا˘˘˘ط˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شس
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كشسلا
لخدتلاب ةيحÓفلا حلاشصملا

ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق ضصي˘شصخ˘˘تو
ي˘˘شضارأا ةد˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘ك
ةحلاشص ريغ مهبشسح اهنكل
بل˘ط˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف كر˘ح˘ت˘˘لا
لكششملا اذ˘ه˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل
ي˘ن˘طا˘ق ل˘ها˘ك ق˘هرأا يذ˘لا
يمانت تفرع يتلا ةيدلبلا

ةيرششعلا يف اهناكشس ددع
.ةريخألا

ودبع.صص

ونطاوم مايألا هذه ددجي
مهبل˘ط˘م م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘يلو
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا ةرور˘˘˘˘˘شضب
ريرشس042 ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ئا˘كلا د˘يد˘ج˘لا

يقرششلا جرخم˘لا˘ب ة˘بور˘خ
اذ˘ه ،ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ل
مل يذلا يحشصلا لكيهلا
ذنم ةمدخ˘لا لا˘ج˘م ل˘خد˘ي
ام وأا اذه انموي ىلإا6002
ـ ىفششتشسملاب ايلحم فرعي
لواد˘ت يذ˘لاو ـ ة˘ل˘كششم˘لا

نم ريثكلاو ةلو ةدع هيلع
لازل ،زاجنإلا تاشسشسؤوم
ع˘فد ا˘م ،باو˘بألا د˘˘شصو˘˘م
يف ليجعتلا ىلإا ناكشسلا
ءاهتنا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،ه˘ح˘ت˘ف
ي˘˘ف عور˘˘ششلاو لا˘˘غ˘˘˘ششألا
ر˘ه˘ششألا لÓ˘˘خ هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
اذ˘ه ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شس ،ةر˘˘ي˘˘خلا
ي˘ششف˘تو بع˘شصلا فر˘ظ˘لا

91ـ د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ءا˘بو
تلاح ةدع ليجشست عمو
ة˘يلو˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘˘با˘˘شصإا

.ناكشسلا فواخم دايدزاو
اوناع نيذلا نون˘طاو˘م˘لا

تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ند˘˘˘ت ن˘˘˘م
ن˘م دو˘ق˘ع ذ˘ن˘م ة˘ي˘ح˘˘شصلا
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا م˘˘˘غر ن˘˘˘مز˘˘˘لا
نوبلاطي ،ةريثكلا ةيحشصلا
اذ˘˘˘˘˘˘ه ضصي˘˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ب
ءÓ˘˘جإÓ˘˘ل ى˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ع˘م ى˘شضر˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘شصلا
ضشا˘ع˘نلا ةز˘˘ه˘˘جأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لاو ة˘ي˘فا˘كلا
ةرشسألا ددع ثيح ،مزÓلا
ىلع اهشصيشصخت مت يتلا

ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
اراف يغيشش ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
لافطألا ةحارج ة˘ح˘ل˘شصم˘ب
ـب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو ا˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس
ىقب˘ي ضشا˘ع˘نÓ˘ل ر˘ير˘شس21
لا˘ج˘م˘ب ن˘ي˘فرا˘˘ع˘˘لا بشسح
ع˘م ،ي˘فا˘ك ر˘ي˘˘غ ة˘˘ح˘˘شصلا
دد˘ع ةدا˘يز ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ضشا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘نإلا ةز˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘جأا
ثÓ˘ث˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘˘لا˘˘ب
نم لك يف ريرشس06 تاذ
ة˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششع ،ةر˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘م
لثمألا لفكتلل تاريقوبو
.نيباشصملاب

ن.ةيدعشس نب

نم ف’آ’ا عيزوت قيرط نع
داوم ىلع ىوتحت ناصضمر ففق
ةيرورصض ةيئاذغ

ميتيلا لفاك ةيعمج
شسأا وأا شسأا»و
نانماسضتت «يليباك
ةياجب يزوعم عم
ميتيلا لفاك ةيعمج تعرصش
ةفق عيزوت يف ةياجب ةي’وب
ةزّوعم ةلئاع003 ىلع ناصضمر
صصوصصخلا هجو ىلع اهنم
ىلع نهتناعإا فدهب لمارأ’ا
هذه تبأاد امك ،نهرصسأا ةلاعإا
نم لوأ’ا مويلا ذنم ةيعمجلا
دادعإا ىلع ميركلا ناصضمر رهصش
ىفصشتصسمل ةنخاصس تابجو

ركصشتو ،نارمع ليلخ
يف اومهاصس نيذلا لك ةيعمجلا
ةيناصسنإ’ا ةلمحلا هذه حاجنإا
قح نع ةربعملا ةينماصضتلا

يتلا ةوخأ’ا يناعمل ةقيقحو
يف ناصسحإ’او ربلا دصسجت
.عمتجملا طاصسوأا

صسأا) مظنت ،قايصسلا صسفن يفو
ةلمح ( يليباك صسأا وأا

قاطنلا ةعصساو ةينماصضت
ىلع ةزوعملا تلئاعلا ةدئافل
ةي’وب ةيدلب25 ىوتصسم
هذهب فلكملا بصسحو ،ةياجب
ةينماصضتلا ةيلمعلا نإاف ةلمحلا

00022 نم ديزأا فدهتصست
فلأا22 لداعي ام يأا ةلئاع
ىلع ىوتحت ناصضمر ةفق
،ةيرورصضلا ةيئاذغلا داوملا

نإاف ةدراولا تامولعملا بصسحو
اهريصضحت يرجي تادادعتصس’ا

رقم نوكتل ريغ داو ةقطنمب
دقو ،ةلمحلا هذه قلطنا

يلاوح ةعاصسلا دح ىلإا تلصصو
ليقثلا نزولا تاذ تانحاصش5
نمو ،ةمزللا داوملاب ةلمحم
تانحاصش لصصت نأا رظتنملا
،ةمداقلا تاعاصسلا يف ىرخأا

ةيئاذغلا داوملا هذه لمجمو
لبق نم ةبه لحم يه
،صصاوخو ىربك تاصسصسؤوم
لك لمصشتصس تادعاصسملا هذهو
ربع نيعزوملا نيجاتحملا

 .ةي’ولا بارت
ت . ميرك

اهعاونأاب موحللا ةحصص ىلع نوفقي ةرطايب قرف صصيصصخت

ةحسص نامسضل ةنتابب ةيحÓفلا حلاسصŸا ةيريدŸ ةÒبك ةيجيتاÎسسإا
ءارم◊او ءاسضيبلا موحللا نم كلهتسسŸا

ح˘لا˘شصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ،تردا˘˘ب
ع˘مو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘شضف˘˘˘لا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا لو˘˘˘˘خد
ةر˘˘طا˘˘ي˘˘ب قر˘˘ف ضصي˘˘˘شصخ˘˘˘ت˘˘˘ب
نيومتلا ةيفي˘ك ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ىلع ءاشضيبلا موحلل قيوشستلاو
ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ة˘˘˘فا˘˘˘ك اذ˘˘˘كو ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لا
داوملا هتاه نأا رابتعاب قاوشسألا
بل˘ط˘لا د˘يز˘ي ة˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلا

.ليشضفلا رهششلا اذه يف اهيلع
ةميلع رداشصم ىلإا ادانتشساو

ا˘ه˘نأا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘خاد ن˘م ا˘˘ن˘˘ب
بيبط092 نم ديزأا تشصشصخ
ىلع فوقولل اهل عباتو ضصاخ
ربع عابت يت˘لا مو˘ح˘ل˘لا ة˘ح˘شص
د˘˘قو ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا بار˘˘˘ت ة˘˘˘فا˘˘˘ك
برشضلاب ةهجلا تاذ تشصرح
ل˘˘ك ع˘˘م˘˘قو د˘˘يد˘˘ح ن˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ب
ابل˘شس ضسكع˘ن˘ت ي˘ت˘لا ر˘هاو˘ظ˘لا

. نطاوملا ةحشص ىلع
ةرطاي˘ب˘لا ءلؤو˘ه ضصر˘ح د˘قو

نيذ˘ل˘لاو م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا بشسح

ايناديم جورخلا ىلع مهانيقتلا
تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘لا
˘مو˘ح˘ل˘لا ع˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا
ىلإا ةفاشضإا ءارمحلاو ءاشضيبلا

ىلع ضصرحلاو ضضيبلا ةبقارم
ة˘ح˘شصلا طور˘˘شش ل˘˘ك مار˘˘ت˘˘حا
ةشصاخ ،نطاوملل ةيكÓهتشسلا

ةرار˘ح˘لا تا˘˘جرد عا˘˘ف˘˘ترا ع˘˘م
ن˘ي˘ع˘ئا˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘ششجو
نو˘شسرا˘م˘ي ن˘يذ˘ل˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
موحللا ه˘تا˘ه ر˘ي˘شضح˘تو ح˘بذ˘لا
ىندأا مارتحا مدعو مهتويب يف
ءي˘ششلا و˘هو ة˘ح˘˘شصلا طور˘˘شش
ةحشص ىلع بلشسلاب دوعي يذلا
. كلهتشسملا

يف ةرطا˘ي˘ب˘لا د˘جاو˘ت لÓ˘خو
هيجوت ةشصرف اومنتغا ناديملا

ءانتقاب ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ح˘شصنو
ة˘ي˘كÓ˘ه˘˘ت˘˘شسلا ةدا˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
نم رهششلا اذه يف ةيرورشضلا
اينوناق ا˘ه˘ب ضصخر˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا
دوجو ىلع ضصرحلا ىلإا ةفاشضإا
ة˘ن˘يا˘ع˘م تب˘˘ث˘˘ي يذ˘˘لا م˘˘ت˘˘خ˘˘لا

ربع هحبذ ءانثأا هيلع ةرطايبلا
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ب ضصخر˘م˘لا ح˘˘باذ˘˘م˘˘لا

. ةنتاب ةيلولا بارت لماك
هابششأا نم د˘يد˘ع˘لا ل˘غ˘ت˘شسيو

ءارمحلاو ءاشضيبلا موحللا راجت
ل˘ي˘˘شضف˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا اذ˘˘ه مود˘˘ق
فورظ يف مه˘طا˘ششن ع˘ي˘شسو˘ت˘ل

يف فرعي املثم ةمدعم ةيحشص
،ماطيبو رازجلا تايدلب قاوشسأا
حبذب نيريخألا ءلؤوه موقي نيأا
ىأارم ىلع جاجدلاو يششاوملا

عيبلل اهر˘ي˘شضح˘تو ة˘ما˘ع˘لا ن˘م
. ةبقارملل اهعشضخ نود ةرششابم

ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج مود˘ق ع˘˘مو
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ تف˘˘قو
بوبحلا ريفوتو معد ةرورشض
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘ن˘ي˘ل˘لاو ة˘˘ب˘˘ل˘˘شصلا
ةنتاب ةيلوب ةرششتنملا نحاطملا

نم اذهو اهب نيومتلا نامشضو
نيومتلا ة˘مو˘م˘يد نا˘م˘شض ل˘جأا
ةنكاشسل ةنيرفلاو ديمشسلا ةدامب
.ةيلولا

ينامحد دمحم. نامثع راعرع

ةي’ولاب بابصشلا تاصسصسؤوم ناويد اهمظني

راردأاب يبهذلا توسصلا ةقباسسم ‘ ةعسساو ةكراسشم
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م ناو˘˘˘˘يد عر˘˘˘˘شش

ميظنت يف راردأا ةيلول بابششلا
،«ي˘ب˘هذ˘لا تو˘شصلا» ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم
ةمهاشسملا راطإا يف لخدت يتلاو
ىت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا ي˘ف
ىلع ءاشضقل˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘ششا˘ب
ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ششف˘˘ت
يف تقلطنا يتلا ةيلمعلا مودت
ار˘ه˘شش مر˘شصن˘م˘لا ل˘˘ير˘˘با12
ىقبأا :راعشش تحت مظنتو ،Óماك
كب˘هاو˘م ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘عو كراد ي˘˘ف
:ي˘هو تلا˘ج˘˘م4 ل˘˘م˘˘ششتو
م˘يد˘ق˘ت ن˘شسحأاو د˘يو˘ج˘ت ن˘شسحأا
يشضاير قيلعت نشسحأاو يرابخإا

نوكتتو يئانغ توشص نشسحأاو
متي ،لحارم ةثÓث نم ةقباشسملا

ةلحرم يهو ىلوألا ةلحرملا يف
ىلإا ويد˘ي˘ف لا˘شسرإا غ˘ن˘ي˘ت˘شسا˘كلا
ىد˘˘˘حإا ي˘˘˘ف ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مإا
ةقباشسملاب ةقلعتم˘لا تلا˘ج˘م˘لا

راتختو نيتقيقد نم لقا هتدم
يفو ،نيزئافلا م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ضضر˘ع م˘ت˘ي ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘هو˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
تادا˘ششرإلا د˘ع˘ب ن˘ي˘كرا˘˘ششم˘˘لا

فرط نم ةمدقملا تاهيجوتلاو
نو˘˘كيو م˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
يف اماه ارايعم اهيلع تيوشصتلا
لك يف لئاوألا ةثÓثلا رايتخا

ى˘˘لإا رور˘˘م˘˘لا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ث ،لا˘˘ج˘˘م
ىرجت ىتلا ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
تي˘˘ق˘˘ل د˘˘قو ،قا˘˘ي˘˘شسلا ضسف˘˘ن˘˘˘ب

ي˘ف ا˘ع˘˘شساو ا˘˘جاور ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىوتشسم ىلع بابششلا طاشسوأا

ذإا يعامتجلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
«غنيتشساكلا» ةلحرم يف كراشش
ضضرع متو بابششلا نم تائملا

مهب كراششملا تم˘ت و˘يد˘ي˘ف69
تقتنا بابششلا ناويد عقوم ىلع
ويديف35 مهنم ميكحتلا ةنجل
هذهب بجعأا دقو ةيناثلا ةلحرملل
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘با˘تو تا˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

002 نم رثكأا ناويدلا ةحفشص
عوب˘شسأا فر˘ظ ي˘ف بج˘ع˘م ف˘لأا

ناويد ضسيئر بشسح ،طقف دحاو
راردأا ةيلوب بابششلا تاشسشسؤوم
     .جاحلا دلو دمحم

نمحرلادبع ‘اولب
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دادزي شضومغلا
ةدوع لوح

نÓيمل ششتيفوميهاربإا
نأا ،يلاط˘يإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ر˘كذ

نا˘˘˘˘˘˘تلز يد˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘شسلا ف˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘م
نم ،نÓيم م˘جا˘ه˘م ،ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
هطي˘ح˘ي لاز ا˘م ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

.ضضومغلا نم ةلاح
ول˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تلا˘قو

ر˘مأا˘ي م˘ل نÓ˘ي˘م يدا˘ن نإا ،«ترو˘˘ب˘˘شس
،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب د˘ع˘˘ب بعÓ˘˘لا

نم قي˘شضلا˘ب ر˘ع˘ششي ل ه˘نأا ة˘ح˘شضو˘م
ق˘ير˘ف˘لا˘ب ه˘ئÓ˘مز ة˘ي˘ق˘˘ب نأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
تاشصوحفلل مويلا نم ةيادب اوعشضخ
.ةيبطلا

ءزج عوشضخ ،نلعأا دق نÓيم ناكو
ةيبط تاشصوحفل ،قيرفلا يبعل نم
تابيردتلا فانئتشسل اًد˘ي˘ه˘م˘ت ،مو˘ي˘لا
م˘جا˘ه˘م˘لا ةدو˘ع نأا تفا˘˘شضأاو.مويلا
،ةلوهجم لازت ل ونÓيمل يديوشسلا

فانئتشساب تانامشض ناتلز ديري ثيح
هنأاو اميشسل ،ةدوعلا لجأا نم ؛مشسوملا
د˘يو˘شسلا ي˘ف ر˘ب˘كأا ة˘ير˘˘ح˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي
.كانه رثكأا بردتيو

ردا˘غ ضشت˘ي˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةرك تاشسفان˘م ف˘قو˘ت بق˘ع ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ببشسب ؛ضسرام رهششب ،دÓبلا يف مدقلا
.دجتشسملا انوروك ضسوريف راششتنا

عيبل لانسسرآا عفدي يبيب
نيبع’6

مويلا ،يناطيرب يفحشص ريرقت دsكأا
يبيب ضسلوكين يراوفيإلا sنأا ،ءاثÓثلا
ءانغتشسÓل يدانلا عفديشس لانشسرآا مجن

.لبقملا مشسوملا لÓخ ،نيبعل6 نع
«ن˘˘˘شص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ا˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو

لانشسرآا sنإاف ،ءاثÓثلا مويلا ،ةيناطيربلا
عفدل ،ني˘ب˘عل6 ع˘ي˘ب˘ل ر˘ط˘˘شضي د˘˘ق
لاقتنا ةقفشص ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا لاو˘مألا
.تارامإلا بعلم ىلإا يبيب

ى˘لإا ل˘ي˘ل ن˘م ل˘ق˘ت˘˘نا ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ب نا˘˘ك
ةقفشص يف ،يشضاملا فيشصلا ،لانشسرآا
.ينيلرتشسإا نويلم27 تغلب ةيشسايق

ىلإا ،ةيناطيربلا ةفيحشصلا تراششأاو
لانشسرآا اهددشسيشس ةقفشصلا ةميق sنأا
.طاشسقأا5 ىلع ليل حلاشصل

ةمزأا نم يناعُي لانشسرآا sنإا تلاقو
ن˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ع˘ن˘م بب˘شسب ؛ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ديمجتل ةفاشضإلاب ،تايرابملا روشضح
ينويزفلت˘لا ثب˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا لاو˘مألا

.اًيلاح
دق ،يند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا sنأا تح˘شضوأاو

،نيبعل6 ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسÓ˘˘ل أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي
ةقفشص يف ةقبت˘م˘لا لاو˘مألا د˘يد˘شست˘ل
.يبيب

نيطب˘تر˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا تر˘كذو
رييب مه لان˘شسرآا ن˘ع ا˘ًي˘لا˘ح ل˘ي˘حر˘لا˘ب
رد˘ن˘˘شسكلأاو ،غ˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا كير˘˘ي˘˘م˘˘يإا

.ليزوأا دوعشسمو ،تيزاكل

837211ددعلا ^1441 ناصضمر41ـل قفاوملا0202 يام70صسيمخلاةصضايرلا
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ةنولسشرب نم Ìكأا ديردم لاير بسساني يبابم :شساغيرباف

ةÒسصقلا تايرابŸا حاÎقا ىلع درت «غيلÈÁÒلا» ةطبار

ةنئهت
،قارب رونب ،ةم˘صصا˘ع˘لا ءا˘م˘صس تأ’أل˘ت

،ةعلطلا ةيهب ةيبصص هتايط يف لمحي
يولعل» روتكدلا صشارف دايدزا ناكف
..«ينامأا»ـب «نيدلا حلصص

نم اقبع رصشنل ىعصست اهحورب تءاج
ا˘˘˘حر˘˘˘ف صصقر يذ˘˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘لاو بل˘˘˘˘صص
مودقل ،اركذو ’اهتبا هاتفصش تقطنو
ةا˘ي˘ح˘ب ا˘ه˘مر˘كأا م˘ه˘ل˘لا˘ف دو˘ق˘ن˘ع˘˘لا ر˘˘خأا

،ةحلاصصلا ةيرذلا ن˘م ا˘ه˘ل˘ع˘جاو ة˘ي˘ن˘ه
،ةميركلا اهتلئا˘ع با˘حر ي˘ف ة˘ب˘ي˘ط˘لا

فلأاو اهئافصش ليجعتب اهتدلاو مركأاو
.كوربم فلأا

كيلف ببسسب هلبقتسسم نأاسشب هططخ Òغي غنيتاوب

،قباشسلا ي˘نا˘ب˘شسإلا ي˘لود˘لا دا˘ششأا
،و˘كا˘نو˘م م˘ج˘ن ،ضسا˘غ˘ير˘با˘ف كشسي˘˘شس
نايلي˘ك ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا تارد˘ق˘لا˘ب
،نامريج ناشس ضسيراب مجاهم ،يبابم
ديردم لاير بشساني هنأا ىلإا اًريششم
ىلع يبابم ربتعيو.ةنولششرب نم رثكأا

يذلا ،يكلملا يدانلا تايولوأا ضسأار
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ه˘م˘شض فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسي

دحاو مشسوم ىقب˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ناشس غلابي ل يك ،هدقع ءاهتنا ىلع
لوحو.ةيلاملا هبلاط˘م ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج
لÓخ ضساغيرباف لاق ،يبابم يف هيأار
ودنوم» ةفيحشص اهتل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت
جراخ هنإا» :ةينو˘لا˘ت˘كلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
،طشسو بعÓك يل ةبشسنلاب ..مييقتلا

بعللا دوأا نيذلا نيمجاهملا نم وه

لا˘˘ن˘˘شسرآا م˘˘ج˘˘ن فا˘˘˘شضأاو.«مهعم
،ةياغلل عيرشس هنإا» :قباشسلا ةنولششربو
هتلاح ،ةبيهر ةيفيدهت تاردق هيدلو
:متأاو.«(عئاج) حلطشصم هيلع قلطي
هنأا دقتعأا ،لشضفأÓل علطتي باشش وه»
كلذكو ،ديردم لاير عم بشسانتيشس
ل˘كششب لا˘ير˘لا ع˘م ن˘كل ،ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب
.«ربكأا

نرياب عفادم ،غ˘ن˘ي˘تاو˘ب مور˘ي˘ج د˘sكأا
عم ءاقبلا لي˘خ˘ت ه˘ن˘كم˘ي ه˘vنأا ،خ˘نو˘ي˘م
،يلاحلا هدقع ةياهن دعب امل قيرفلا
.قيرفلل اًبردم ،كيلف زناه ءاقب دعب

ي˘ف ،ا˘ًما˘˘ع13 ،غ˘ن˘˘ي˘˘تاو˘˘ب لا˘˘قو
«د˘˘ل˘˘ي˘˘ب» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
نرياب عم رمتشسم يدقع» :ةيناملألا

.كيلف زناه ةدايق تحت1202 ىتح
.«هب ءافولا ليخت يننكمي

يف نرياب˘لا بيرد˘ت ،كي˘ل˘ف ى˘لو˘تو
ة˘لا˘قإا بق˘ع تقؤو˘م ل˘كششب ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
نم ةلشسلشس دعب نكل ،ضشتافوك وكين
ىلع لوشصحلا قحتشسا ديجلا ءادألا
ىلع هعيقوتو ليوط لجأل ةفيظولا

ر˘ه˘ششلا ر˘خاوأا ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت دو˘ق˘ع
.يشضاملا

تا˘˘قÓ˘˘ع غ˘˘ن˘˘ي˘˘تاو˘˘ب ىد˘˘˘ل نا˘˘˘كو
ي˘ف يدا˘ن˘لا تادا˘ي˘ق ع˘˘م ة˘˘بر˘˘ط˘˘شضم

ضصير˘ح ه˘نأا ر˘ه˘ظو ،تا˘˘قوألا ضضع˘˘ب
.رخآا دانل لاقتنلا ىلع

نيدأا» :ةفيحشصلل غنيتاوب فاشضأاو
،نآلا اًبردم نكي مل اذإا .كيلفل ريثكلاب
.«نرياب يف اًدجاوتم نكأا مل امبرف

يف دعاشسم بردمك كيلف لمعو
يذلا ايناملأا بختنمل ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا
،4102 م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘˘ب جو˘˘ت
.قيرفلا اذه نم اًءزج غنيتاوب ناكو

ىلع ،«غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘ط˘بار تدر
يزيلجنإلا يرودلا لامكتشسا حارتقا
ق˘ير˘ط ن˘ع ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ،زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا
.ةقيقد09 نع تايرابملا ةدم ضصيلقت

ضسي˘˘ئر ،رو˘˘ل˘˘يا˘˘ت نودرو˘˘˘ج نا˘˘˘كو
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار
نم لقأا ضضوخ حرتقا دق ،ةيزيلجنإلا

دو˘ع˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ح ،طو˘ششل˘ل ة˘ق˘ي˘قد54

ى˘ل˘ع ا˘ًفو˘خ ،مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
.نيبعÓلا ةمÓشس

اننكل ،لب˘ق˘ت˘شسم˘لا م˘ل˘ع˘ن ل» :لا˘قو
م˘ت ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ي˘ه ا˘م م˘ل˘˘ع˘˘ن

ديزملا ةفاشضإل ةيلامتحا كانه ،اهحرط
ل امبر تايرابم˘لاو ،تÓ˘يد˘ب˘ت˘لا ن˘م
.«طوشش لكل ةلماك ةقيقد54 نوكت

«رور˘˘˘ي˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو

«غيلريميربلا» ةطبار نإاف ،ةيناطيربلا
د˘˘ي˘˘ق ضسي˘˘ل حار˘˘ت˘˘قلا اذ˘˘ه نأا˘˘ب تدر
اًلوهذ كانه نأا ىلإا تراششأاو.ةشساردلا
يتلا «تاءاعدلا» نم ،ةطبارلا لخاد

.مÓعإلا لئاشسول روليات اهب حرشص
فانئتشسل حرتقملا دعوملا نأا ركذي

،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا تايرابم
.لبقملا ناوج21 وه

رنÒف ةقفسص ‘ لوبرفيل مكحي ددÎلا
رفوألا ح˘ششر˘م˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل لاز˘ي ل

مجاهم رنريف وميت عيقوتب رفظلل اًظح
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا غ˘˘˘يز˘˘˘ب˘˘˘يل
.ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا

ف˘ط˘خ˘ل ة˘شصر˘ف ،«زد˘˘ير˘˘لا» ما˘˘مأاو
ةميق عفد قيرط نع يناملألا يلودلا
نويلم06) هدقع يف يئازجلا طرششلا
.لبقملا ناوج51 لبق كلذو (وروأا

نإاف ،«نايدراجلا» ةفي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو
،ةرتفلا هذه دافنتشسل ططخي لوبرفيل
كلذو ،يئازجلا طرششلا ةميق عفد نود
ريظن مخشض غلبم عفد يف هتبغر مدعل

.بعÓلا مشض
راظتنلا ،لوبرفيل ولوؤوشسم ديريو

نيبعÓلا راعشسأا روطت ةيفيك ةفرعمل

ة˘˘مزأا د˘˘ع˘˘ب تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا قو˘˘شس ي˘˘ف
رئاشسخ ةيدنألا تدبك يتلا ،انوروك
طاششنلا ف˘قو˘ت بب˘شسب ة˘حدا˘ف ة˘ي˘لا˘م
.يشضايرلا

رو˘ه˘ظ ى˘لإا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا ترا˘˘ششأاو
دقاعتلا وحن هيعشس يف اًددرتم لوبرفيل
يف بغري ل ذإا ،ببشسلا اذهل رنريف عم
وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ط غ˘لا˘ب˘م قا˘ف˘نإا
.يفيشصلا

تدافأا دق ةيفحشص ريراقت تناكو
وروأا ني˘يÓ˘م01 ،لوبرف˘ي˘ل ضضر˘ع˘ب

دقع عم ،يونشس بتارك رنريف ىلع
.تاونشس5 ةدمل

˘ما˘مأا با˘ب˘لا ق˘ل˘غأا ر˘نر˘ي˘ف نأا ر˘كذ˘ي
قيرف يأا وأا خنويم نرياب ىلإا هلاقتنا

ضضوخل هدادعتشسا اًنلعم ،ايناملأا لخاد
.«اغيلشسدنوبلا» جراخ ةبرجت

تقوب انررم :يكوك
..كسشلاب ءيلم
ينبعري يلفطو

ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘ك فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
وكيتلتأا د˘ئا˘ق ،نو˘ي˘شسكرو˘شسير
اوششا˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا˘ب ،د˘يرد˘م
لوح «كششلا نم Óيوط اتقو»
طا˘˘ششن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا د˘˘عو˘˘˘م
ةدو˘ع˘لا»ـب ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،يور˘˘كلا
ي˘ف ي˘كو˘ك لا˘˘قو.«ايجيردت
ةلئشسأا ىلع ادر ر˘ششا˘ب˘م و˘يد˘ي˘ف
ل˘شصاو˘ت˘ي» ه˘نإا ،ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا
،هئÓمز عيمج عم ابيرقت ايموي
ز˘ي˘كر˘ت ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لاو
.«ةدوعلل ادادعتشسا

دق˘ت˘عأا ،ا˘ي˘شصخ˘شش» :فا˘شضأاو
ةيعيبطلا انتاي˘ح˘ل دو˘ع˘ن˘شس ا˘ن˘نأا
ءد˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ءاو˘˘˘شس ،ا˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت
ءار˘جإاو ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا˘ب
م˘ي˘ي˘ق˘ت م˘ث ن˘مو ،لوأا را˘ب˘ت˘خلا
لواحي عيمجلا» :دازو.«عشضولا
ل ى˘ت˘ح ه˘يد˘ل ا˘˘م ى˘˘شصقأا لذ˘˘ب
،ىودعلاب ةديدج تاباشصإا دجوت
ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت دو˘˘ع˘˘ن˘˘شسو
،اعيمج اهبحن يت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
نكلو ،نييشضاير˘لا ط˘ق˘ف ضسي˘ل
نكلو» :عبا˘تو.«هرشسأاب ملاع˘لا

رذحب لما˘ع˘ت˘لا ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ل˘ع
،تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا ضصر˘˘ح˘˘بو
،«انلزانمل دوعن امدنع ،لثملابو
5 هرمع لفطل بأا هنأاب اركذم
يأا د˘˘ير˘˘˘ي ل اذ˘˘˘ه˘˘˘لو ،ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا

د˘حأا با˘شصي ل ى˘ت˘ح ل˘˘كا˘˘ششم
نيبعÓك مهنأا دكأاو.ىودعلاب
يف مهئاقب ةدم لÓخ نولواحي
ىلع ظافحلا» نيرهششل لزنملا
رثكأا نأا ادكؤوم ،«ةقايللاو ةوقلا

عم ةركلا ضسمل وه هدقتفي ام
ل ةرتفلا كلت» :فدرأاو.هئÓمز
نكلو ،«مشسوم ةيادب ةباثمب دعت
ىوتشسمل اولشصو نأا دعب فقوت

،يزيلجنإلا لوبرفيل مامأا ريبك
يئاهن نمث نم هب اوحاطأا يذلا
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا˘˘˘ب لا˘˘˘ط˘˘˘بألا يرود
هنأا حشضوأاو.(2‐4) نيتهجاوملا

يأاب ةرتفلا كلت لÓخ ركفي ل
داد˘ع˘ت˘شسلا ي˘˘ف ىو˘˘شس طا˘˘ششن

ةلواحمو ديدج نم ةدوعلل اديج
ريهامج عاتمإاو مدقلا ةرك بعل
.ةشضايرلا هذه يبحمو ،وكيتلتأا

نود تايرا˘ب˘م˘لا ةدو˘ع» :م˘ت˘خو
م˘غر ةرور˘شض تتا˘ب ،ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج
«رمألا ةبارغ

«ثوغÈلا» بناج ¤إا بعللا ‘ بغري وراتول

نامÒج ناسس ةسضاسضقنا نم ةنولسشرب يمحي يسسيم
نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس ضسيرا˘˘ب م˘˘ح˘˘ت˘˘قا

،ةنولششرب فادهأا زربأا ىلع عارشصلا
،لبقم˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
.يفحشص ريرقت بشسحب

عشضو دق ينولاتكلا يدانلا ناكو
زينيترام وراتول ،نÓيم رتنإا مجن
نم ،هتايولوأا ضسأار ىلع ،(اًماع22)
ليدب داجيإاو ،مو˘ج˘ه˘لا م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا
ضسيول مرشضخم˘لا ي˘نا˘ياو˘غوروأÓ˘ل
.زيراوشس

«نإا.ي˘ب.ضسأا.وأا» ة˘كب˘شش بشسح˘˘بو
نامريج ناشس ضسيراب نإاف ،ةيكيرمألا
تامدخب زو˘ف˘ل˘ل ،ر˘خآلا و˘ه ى˘ع˘شسي
.ينيتنجرألا مجاهملا

يليزاربلا نأا ةكبششلا تحشضوأاو
ناشسل يشضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ودرا˘نو˘ي˘ل

ورا˘تول ى˘ل˘˘ع ر˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
مجنلل لمتحملا ل˘ي˘حر˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ل
نو˘شسن˘يدإا ،ر˘˘خآلا ي˘˘نا˘˘ياو˘˘غوروألا

ةياهنب هدقع يهت˘ن˘ي يذ˘لا ،ي˘نا˘فا˘ك
.يراجلا مشسوملا

يشسيرابلا يدانلا نإاف ،كلذ مغرو
ةق˘ف˘شصلا م˘شسح ما˘مأا ا˘ق˘ئا˘ع د˘ج˘ي˘شس
وراتول ةبغر يف لثمتي ،هحلاشصل

لينويل ،هنطاوم راوج ىلإا بعللا يف
.انارغولبلا فوفشص لخاد ،يشسيم
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ل˘جأا ن˘م ة˘ث˘ي˘ث˘ح ي˘عا˘شسم ط˘شسو
ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م ةدو˘˘ع
نومولاشس ويديف راثأا روهمج نودب

هرب˘ت˘عاو ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف ءا˘ي˘ت˘شسا و˘لا˘ك
ايرافاب ةيلو ضسيئر ردوز ضسوكرام
بعÓك خنو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن ل˘ق˘ع˘م
ي˘ف فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘شضأا

.هامرم
نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل ردوز لا˘˘قو

اذ˘ه ثد˘ح ا˘م» : «رأا.ي˘ب» يرا˘فا˘˘ب˘˘لا
ةو˘ط˘خ نا˘ك ف˘شسألا ع˘˘م عو˘˘ب˘˘شسألا
.«ءارولل

دق نيلرب اتريه بعل ولاك ناكو
ربع ويد˘ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا ر˘ششن

«كو˘ب ضسيا˘ف» ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع ه˘˘با˘˘شسح
ظافحلا دعاوق رشسكب همايق فششكي

ه˘ئÓ˘مز ع˘م د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘شسم ى˘ل˘˘ع
ة˘با˘شصإلا ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
.دجتشسملا انوروك ضسوريفب

بعÓلا ما˘ق يذ˘لا ،و˘يد˘ي˘ف˘لا ي˘فو
ماق ،هرششن دعب هتحفشص نم هفذحب

د˘ي˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ح˘فا˘شصم˘ب و˘لا˘ك
˘ما˘ح˘ت˘قاو ضسبÓ˘م˘لا ل˘يد˘ب˘ت ة˘فر˘غ˘˘ب

ر˘خآا بعÓ˘ل ي˘ب˘ط ضصح˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يعباتم ضضعب نكمت نكلو .قيرفلاب
نم ةخ˘شسن˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا ن˘م بعÓ˘لا
.ويديفلا

انايب ،ني˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه يدا˘ن رد˘شصأاو
ويديفلا هريوشصتب بعÓلا نإا هيف لاق
ةشصاخلا ضسبÓملا ليدبت ةفرغ لخاد
ةحير˘شص د˘عاو˘ق قر˘ت˘خا» :ق˘ير˘ف˘لا˘ب
عشضولاب قئل ريغ لكششب فرشصتو
تا˘ي˘كو˘ل˘شسلا ضسكع˘ي لو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.«اتريه يدانب ةشصاخلا

ولاك نومولاشس فاقيإا يدانلا ررقو
تابيردتلا يف ةكراششملا نم هعنمو
،ىمشسم ريغ ل˘جأا ى˘لإا تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
ذيفنت˘لا ز˘ي˘ح رار˘ق˘لا ل˘خد˘ي نأا ى˘ل˘ع
.اروف

هب ماق امم بشضغلا رشصتقي ملو
ربتعا ذإا ،طقف هيدان ىلع بعÓلا
نم ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا

ى˘ل˘ع ه˘ل ي˘م˘شسر˘لا با˘شسح˘لا لÓ˘˘خ
بعÓ˘لا ه˘ب ما˘ق ا˘م ،«ر˘ت˘يو˘ت» ع˘قو˘˘م
حما˘شست˘لا ن˘كم˘ي لو لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ»
.«هعم

ع˘م بعÓ˘لا ه˘˘ب ما˘˘ق ا˘˘م ن˘˘ماز˘˘تو
فانئتشسا ةلواحم يلع ايلاح لمعلا

لÓ˘خ ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م
ببشسب هفا˘ق˘يإا د˘ع˘ب يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا

،دجتشسملا «انوروك» ضسوريف ةحئاج
ةد˘ع فا˘ششت˘كا ن˘ع ار˘خؤو˘م نÓ˘˘عإلا
فو˘ف˘شص ي˘ف ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘˘با˘˘شصإا

.قرفلا ضضعب يبعل

ايرافاب ةيلو ءارزو ضسيئر لاقو
:«ايرافاب» نويزفلتل ردوز ضسوكرام
رو˘ه˘م˘ج نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا ا˘ع˘ب˘˘ط»
نكل ةيرظ˘ن˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘ن˘كم˘م
ة˘فا˘ك مز˘ت˘ل˘ي نأا و˘ه م˘شسا˘ح˘˘لا ر˘˘مألا
.«ةيحشصلا دعاوقلاب نيكراششملا

تقو ي˘ف د˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ق ردوز نا˘˘كو
ولا˘ك فر˘شصت ءا˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ه˘ظ ق˘با˘شس
يرودلا ةيدنأا» :لاقف هيمشسي نأا نود
داحآا يتأاي م˘ث ،ة˘ع˘ئار م˘ي˘ها˘ف˘م مد˘ق˘ت
فرشصتيو نآلا انأارق املثم نيبعÓلا
هنأا اشضيأا دقتعأا .ةياغلل ئيشس لكششب
ةفرتحملا ةيدنألا ررقت نأا ديجلا نم
ءيشسي كلذ نأل كلذ دشض مزح لكب
.«هلك موهفملا ةعمشس ىلإا

ا˘م˘ع و˘لا˘ك رذ˘ت˘عا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
هلماعت مدعب عابطنا ءاطعإا»ـب هفشصو
احشضوم «انوروك ضسوريف عم ةيدجب
جئاتن نأل ضسامحلاب رعشش» طقف هنأا
،«هيبلشس تناك هب ضصاخلا رابتخلا

.هفشصو دح ىلع
ر˘ع˘ششي ه˘نأا بعÓ˘˘لا فا˘˘شضأا ا˘˘م˘˘ك

ماظنلا ةدوج مدعل» ديدششلا قلقلاب
هريظن ةدوجك ايقيرفأا يف يحشصلا
.«يناملألا

،ةرظتنملا هتقفشص مامتإا نم خنويم نرياب يدان برتقا
ةرتف لÓخ ،يتيشس رتشسششنام حانج ،يناشس يوريل مشضب
.ةيراجلا ةيفيشصلا تلاقتنلا

يدا˘ن˘لا نإا˘ف ،«د˘ل˘ي˘ب ترو˘ب˘˘شس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو
ىلع ينام˘لألا ي˘لود˘لا ع˘م قا˘ف˘تل ل˘شصو˘ت «يرا˘فا˘ب˘لا»
5 ةدمل دقع ىلع عيقوتلاو ،قيرفلا فوفشصل همامشضنا
.تاونشس

هتاشضوافم نرياب مشسح مدع ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو
هنأا لإا ،ةقفشصلا ةميق نأاششب يتيشس ناملا عم نآلا ىتح
.طقف وروأا نويلم04 عفد يف بغري

06 نم رثكأا عفد مدع يناملألا يدانلا لواحيشسو
اذل ،ةيفاشضإلا زفاوحلاو تاريغتملا ةلماشش ،وروأا نويلم
ةرتفلا لÓخ نيفرطلا نيب ةرمتشسم تاشضوافملا ىقبت
لاومأا قافنإا بنجتل نريابلا ولوؤوشسم ىعشسيو.ةلبقملا

ةمزألا لظ ي˘ف ا˘م˘ي˘شسل ،تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘شس ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ط
دعب يشضايرلا طاششنلا فقوتلا ببشسب ةريخألا ةيلاملا

.انوروك ضسوريف ةحئاج
ريظن ةظهاب غلابم عفد ديري ل خنويم نرياب نأا امك

ر˘خآا م˘شسو˘م˘ل هرا˘ظ˘ت˘نا ن˘كم˘م˘لا ن˘م يذ˘لا ،ي˘نا˘شس م˘شض
.1202 فيشص يف هدقع ةياهن روف اًناجم همشضو

خنويم نرياب باوبأا ىلع Êاسس عسضي ديدج قافتا

ريبك غلبمب ،مدقلا ةركل ارتلجنإا بختنم وبعل عربت
ةحئاج لÓخ ةينطولا ةحشصلا ةمدخب نيلماعلا ةدعاشسمل
.انوروك ضسوريف

ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ىدوأا ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا ضسمأا ما˘قرأل ا˘ق˘فوو
زواجتتل ؛ايناطيرب يف اًشصخشش31323 ةايحب دجتشسملا
ىلعألا حبشصتو ،ايلاطيإا تايفو ددع ةدحتملا ةكلمملا
.ابوروأا يف

يزيلجنإلا داحتلا عقوم ىلع نايب يف نوبعÓلا لاقو
نوب˘عل» ةردا˘ب˘م ى˘لإا بهذ˘ي˘شس عر˘ب˘ت˘لا sنإا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
.ةينطولا ةحشصلا ةمدخ معدل تئششنأا يتلا «نودحتم

نم عرب˘ت˘لا اذ˘ه عا˘ط˘ت˘قا م˘ت˘ي˘شس» :نو˘ب˘عÓ˘لا فا˘شضأاو
اياشضقلا نم ةعومجم ةدناشسمل لعفلاب ئششنأا قودنشص
ربمتبشس ذنم تايرابملا موشسر لك مادختشساب ةقحتشسملا

8102».
ةمزألا هذه يف ةلودلا ءارو نودحتم نحن» اوعباتو

.«ءابولاب اورثأات نيذلا ءلؤوه عم انتاوعدو
ةيعامج ةروشصب ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م تا˘ب˘عل تعر˘ب˘تو

.يشضاملا رهششلا
نإا ،نايب يف مدقلا ةركل يدنلتكشسلا داحتلا لاقو

.اًشضيأا ريبك غلبمب اوعsربت نييلودلا هتابعلو هيبعل
:يدنلتكشسألا بختنملا دئاق نوشستربور يدنآا لاقو

ةيبطلا حئاشصنلا ىلع ءان˘ب ا˘ن˘لزا˘ن˘م ي˘ف ا˘ًع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ق˘ب»
ةمدخل ةيلوطبلا دوهجلا حشضوت يتلا ءابنألا اندهاششو
.«ةينطولا ةحشصلا

،ءابطألاو تاشضرمملا ينافتب اًعيمج انرثأات» فاشضأاو
طخ ىلع نيدوجوملا يحشصلا لاجملا يف نيلماعلا لكو
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘مد˘خ ة˘ي˘م˘هأا زز˘ع˘ي اذ˘ه .ة˘ه˘جاو˘م˘لا
هذه يمحن نأا بج˘ي ف˘ي˘ك ح˘شضو˘يو ا˘ن˘ت˘لود˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
.«ةشسشسؤوملا

ةينطولا ةحسصلا ةمدخ ةدعاسسŸ نوعÈتي ادنلتكسساو اÎل‚إا وبع’

«غيلريميربلا» ةدوع يف ءيسش بعسصأا اذه :اتيترأا
،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةيدنأا نإا ،لانشسرآا بردم ،اتيترأا لكيم لاق

ةقلعتملا ،ة˘مÓ˘شسلا تاءار˘جإا لو˘ح ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ف˘ي˘ق˘ث˘ت ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت نأا بج˘ي
دنع ،روفلا ىلع بعللا قÓطنا نامشضل كلذو .دجتشسملا انوروك ضسوريفب
.تايرابملا فانئتشسل رشضخألا ءوشضلا ىلع لوشصحلا

،يشضاملا عوبشسألا ،ويديفلا ربع اعامتجا «غيلريميربلا» ةيدنأا تدقعو
نأاششب رارق ذاختا تلجأا اهنكل ،رهششلا اذه تابيردتلا فانئتشسا ططخ ةششقانمل
.ةموكحلا ةقفاوم ىلع لوشصحلا نيح ىلإا ،مشسوملا لامكتشسا

:تيار نايإا ،ريبكلا لانشسرآا مجاهم عم ،«رتيوت» ىلع راوح لÓخ اتيترأا لاقو
بيردتلا بعÓم يف نيدوجوملا لكو نوبعÓلا فرعي نأا وه ،ءيشش بعشصأا»
.«فلتخم رمألا نأا ،تايرابملا مايأاو

ىتم ةيهيدب ةقيرطب فرعنشس ،لوكوتوربلاب امامت مزتلن نأا بجي» :فاشضأاو
بعللا يف اعيمج بغرن ،لجعتن نأا بجي ل ...ةيلاتلا ةوطخلل لاقتنلا اننكمي
.«داشصتقلاو عمتجملل مهم ءيشش هنإا ،هيلإا جاتحنو

يأا يف نيدعتشسم نوكن نأا انيلع ،ةيلوؤوشسملا هذه انقتاع ىلع عقت» :عباتو
.«روفلا ىلع قلطنن نأا عيطتشسن ىتح (بابلا حتفنل ،ايه) نولوقي تقو

«غيلريميربلا» ةدوع ددهي ةطقن001 نم باطخ
لامكتشسا ددهُي اًيبط اًباطخ كانه sنأا ،يناطيرب يفحشص ريرقت فششك

«ن˘شص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تلا˘قو .م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا تا˘شسفا˘ن˘م
(مهددحت مل) يزيلجنإلا يرودلاب ةيدنأا4 نم ءابطأا sنإا ،ضسمأا لوأا ،ةيناطيربلا
،ةلوطبلا ةدوع sنأا مهغÓبإل ،ةطبارلا ءاشسؤور ىلإا ةطقن001 نم اًباطخ اولشسرأا
تي˘ل˘ي˘غ كرا˘م ى˘لإا با˘ط˘خ˘لا لا˘شسرإا م˘ت ه˘sنأا ى˘لإا ترا˘ششأاو .ة˘ن˘مآا نو˘كت ن˘˘ل
ضضعب تءاجو .ةركلا ريدم كيلراغ دراششتيرو غيلريميربلل يبطلا راششتشسملا
ربع انوروك ضسوريف لاقتنا ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ن˘م ي˘ب˘ط˘لا با˘ط˘خ˘لا ي˘ف فوا˘خ˘م˘لا
كانه sنأا امك .ىمرملا ضسارح اهيدتري يتلا وأا ،قرعلاب ةشصاخلا تازافقلا
ةفاشضإلاب ،ةيهيجوتلا ةيحشصلا ئدابملل ةيدنألا ضضعب لهاجت لوح اًكوكشش
ثداوح ةلاح يف دجاوتلا ىلع ئراوطلا تامدخ ةردق مدع نم فواخم ىلإا
ةدوع ىلع رثؤوي دق باطخلا اذه sنأا ىلإا ،ةفيحشصلا تراششأاو .تابيردتلا ءانثأا
sنأا ركذُي .ماع لكششب ةلوطبلا ةدوع دعوم ىلعو ةيعامجلا تابيردتلل ةيدنألا لبقملا ناوج21 موي دوعيشس «غيلريميربلا» sنأا تمعز ،ريراقتلا نم ريثكلا

ليحرلاب ايليسسرام ددهي ششاوب
عم رمتشسي نل هنإا ايليشسرام كيبملوأا بردم ضشاوب ضشÓيف هيردنأا لاق

لشصحي مل اذإا مدقلا ةركل يشسنرفلا ىلوألا ةجردلا يرودل يمتنملا يدانلا
ايليشسرام نمشضو.ابوروأا لاطبأا يرود يف ةشسفانملل ةمزÓلا لبشسلا ىلع
يناثلا زكرملا لتحا امدنع تاونشس عبشس يف ةرم لوأل لاطبألا يرودل لهأاتلا
ةحئاج ببشسب ةياهنلا نم تلوج رششع لبق ىهتنا يذلا يلحملا يرودلا يف
عم دقعب طبتري يذلا يلاغتربلا بردملل ايفاك ضسيل اذه نكل .91‐ديفوك
ةطحمل ضشاوب ضسÓيف لاقو.1202‐0202 مشسوم ىتح يشسنرفلا قÓمعلا
.لاطبألا يرود يف ةكراششملا درجم ديرأا ل» ةيشسنرفلا ةيعاذإلا (يشس.مإا.رآا)
لا˘ح ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع) ق˘فاوأا ل ا˘نأا˘ف ط˘ق˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘˘ن˘˘ه تشسل
ضضعب ريفوت طرششب نكل ءاقبلا ديري هنأا يلاغتربلا بردملا دكأاو.«(كلذ
لثم يعم نولماعلا ناك اذإا ةفرعم ءيشش مهأا» ضشاوب لاقو .ةمهملا تابلطتملا
نع ثحبلا ريدم نيتنلاف) ترب˘لأاو (ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘ت˘يراز˘ي˘بوز) ي˘نود˘نأا
.«ل مأا ةطلشسلا نوكلمي (بهاوملا

.«تارارق ذاختل ةطلشسلا ،كلمن نأا ديرنو ،كلمن نأا بجي» دازو
يليكو يب لشصتي امدنع .ايليشسرام يف ةديج رعاششم ينباتنت» :لمكأاو

.«ةدوعلا ديرأا ل انأاف ،يزيلجنإلا يرودلا يف ضضورعب يغÓبإل
لمع ءادأل ةبشسانملا فورظلا رفوتت مل اذإا نكل .انه ديعشس انأا» :لشصاوو

نيمهملا نيبعÓلا ىلع ءاقبإلا نأا فاشضأاو .«ءاقبلا قحتشسي ل رمألاف ،حجان
امو ،هجتن نيأا ىلإا فرعأا نأا ديرأا» :ضشاوب لاقو .اشضيأا ةمشساحلا رشصانعلا نم
.«هرامثتشسا نكمي يذلا غلبملا مكو ،لعفن نأا نكمي

نايرولف طشسولا يئانثو ادنادنام فيتشس ضسراحلا ىلإا ةراششإا يف حشضوأاو
:نامريج يريلاف مجاهملاو يفامأا نادروج عفادملاو زيبول ميشسكامو نيفوت
مهدوقع يهتنت نيذلا نيبعÓلا يف ريكفتلا بجي .ةريبك ةليكششت انيدل ضسيل»
ةشصاخلا يبوروألا داحتلا حئاولل ةفلاخم ايليشسرام بكتراو .«1202 يف
يف تابوقعل ضضرعتلا رطخ يف ناكو يشضاملا ماعلا يلاملا فيظنلا بعللاب
.ةيوشستل لشصوتلا مدع ببشسب ضسرام

ةيبلصس تءاج تاصصوحفلا نوك تابيردتلل ةدوعلا دعب صسام◊اب رعصش هنا دكأا يراوفيإ’ا مجنلا

اغيلسسدنوبلاب رسضي ولاك ويديف :ÊاŸأا لوؤوسسم

حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتصسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

«ريدصصتلل يماصس ويب ورقأا » :ةامصسملا  م م ذ و و صش ذ م
ناكملا  ةيفيرلا ةقطنملا ةنصشخلا صسيمخ ةيدلب :اهرقم

401 مقر ةيكلم ةعومجم70 مصسق نونصض نب ىمصسملا
 (صسادرموب  ةي’و)

    جد00,000.001 :اهلامصسأار
 قيدصص رطاصش :ديصسلا اهريصسم

.00/53 ‐4257270 ب61 :مقر يراجتلا لجصسلا
ةسسسسؤوملا عوسضوم عيسسوت

عيصسوت مت ،0202 يام50 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
 ةيلصصأ’ا تاطاصشنلا ىلإا ةفاصضإ’اب ةصسصسؤوملا عوصضوم
داومو صضييبتلا تاجتنم ةعانصص‐ :يتآ’ا يراجتلا طاصشنلا
.ةلثامملا ةنايصصلا

نلعإلل



صضورعلل عامتصس’ا ديرت ’

لاطع يف طيرفتلا شضفرت شسين ةرادإا
ضسين حانجو ينطولا بختنملا مجن لاطع فشسوي ىقلت

ظافتحإلا تررق يتلا هيدان ةرادإا لبق نم ةمدشص يشسنرفلا
اهعطق ينعي ام ،قيرفلا راوشسأا رداغي هكرت مدعو بعÓلاب
لÓخ هعم دقاعتلا دوت يتلا ةيدنألا نم ديدعلا ىلع قيرطلا
.ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنإلا ةرتف

بعل ضصوشصخب يأل عامتشسإلا تشضفر «روشسنلا» ةرادإا
«بيكيل » ةفيحشص تركذ ام بشسح قباشسلا لئابقلا ةبببشش
ةيرئازجلا ةبهوملا نأا رداشصملا ضسفن تفاشضأا امك ،ةيشسنرفلا
مدعو هب ةرادإلا كشسمت لظ يف رخآا مشسومل ءاقبلل رطشضيشس
هفطخل ىعشست يتلا ةيبوروألا ةيدنألا عم ضضوافتلا باب حتف
ناشس ضسيرابو يلاطيإلا نÓيم ،يزيلجنإلا ماهنتوت رارغ ىلع
03 نم رثكا عفدل مهدادعتشسا اودكأا نيذلاو يشسنرفلا نامريج
يأا لوبق ةرادإلا ضضفر نأا لإا ،هعم دقاعتلا لباقم وروأا نويلم
.لبقملا مشسوملا هلاقتنا قيعيشس هشصوشصخب ضضرع
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تاباختن’ا للخ نيزاوملا بلق ىلع لمعلا للخ نم

ةدير وبأاو يسشطز ىلع لوعي يوامسشوب
«فاكلا» شسيئر دمحأا ـب ةحاطإÓل

،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ضسيئر يششطز نيدلا ريخ تاب
يشسنوتلا نم لك عم يثÓثلا ف˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ما˘م˘شضنÓ˘ل ا˘ح˘ششر˘م
ي˘لود˘لا ن˘يدا˘ح˘تلا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا و˘شضع يوا˘م˘ششو˘ب
ةحاطإÓل ،ةدير وبأا يناه يرشصملاو ،مدقلا ةركل يقيرفإلاو
ةركل يقيرفإلا داحتلا ضسأار ىلع نم دمحأا دمحأا يششغلملاب
.مدقلا

حششرتلا ديري يوامششوب نأا ةيشسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
،دمحأا دمحأل افلخ ،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتÓل اشسيئر نوكيل
ضسيئر يششطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك لا˘مأا د˘ق˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
ءاشسؤور نم اددعو ،نيزاوملا بلقو ناهرلا بشسكل «فافلا»
زوف˘لاو ي˘شسنو˘ت˘لا ح˘ششر˘م˘لا م˘عد˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘شش تادا˘ح˘تا
.تاباختنلاب

ب.م.يرصسيإا
رئازجلا ةيدولوم

ةرودلا يف نوكراصشي يبوروأا دانو ةيرئازج قرف

لافتحÓل ةرغسصم ةلوطب رسضحت ةرادإ’ا
ديمعلا شسيسسأاتل001ـلا ركذلاب

ضساملأا رشصانلا دبع ةدايقب رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تعرشش
،مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةرادإلا ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر
ة˘يد˘نألا د˘ي˘م˘ع ضسي˘شسأا˘˘ت ن˘˘م001ـلا ىر˘كذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘˘حلاو
هنأا قيرفلا ضسأار ىلع لوألا لجرلا فششك ثيح ،ةيرئازجلا
نم عقاولا ضضرأا ىلع هعشضو ىلع لمعيو اعورششم كلمي

.ديدجلا مشسوملل يشسفانت قيرف ءانب لÓخ
ىركذلا˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل بي˘تر˘ت˘لا دد˘شصب ه˘نأا ،ضسا˘م˘لأا فا˘شضأاو

ةلوطب ةجمرب لÓخ نم ،يمشصاعلا يدانلا ضسيشسأاتل001ـلا
يبوروأا قيرف بلج متي نأا ىلع ةيرئازج ةيدنأا نيب ةرغشصم
.ديمعلا مامأا يئاهنلا ضضوخل ريبك

يئانثتشسا رمأا عم دعوم ىلع نحن »:ددشصلا اذهب ضساملأا لاقو
ىركذلاب لافتحÓل ايعامتجاو ايفاقث ،ايشضاير اجمانرب انعشضوو
ةلو˘ط˘ب ضضو˘خ˘ل ر˘شضح˘ن ن˘ح˘نو ،د˘ي˘م˘ع˘لا ضسي˘شسأا˘ت˘ل001ـلا

يبروأا يقيرف بلج متي نأا ىلع ةيرئازج ةيدنأا عم ةرغشصم
.«يئاهنلا بعلل

ر.ق
ةمصصاعلا داحتإا

دودغز ـب ظافتح’ا يف ركفت ةرادإ’ا
ينفلا مقاطلا نمسض مسسوملا ةياهن

يف دودغ رينمب ظافتحÓل ،ةمشصاعلا داحتا قيرف ةرادإا هجتت
مشسوملا ةياهنب يهتني هعقو يذلا دقعلا نأا مغر ،مداقلا مشسوملا
.يراجلا

يف ر˘كف˘ت «رو˘ب ر˘ي˘شس» ة˘كلا˘م˘لا ة˘كر˘ششلا ةرادإا نأا ا˘ن˘م˘ل˘عو
مقاطلا يف ىتح وأا يشسيئر بردمك ءاوشس بردملا ىلع ءاقبإلا
ةداعل نيدايملا يف هتبر˘ج˘تو ه˘تر˘ب˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسÓ˘ل ي˘ن˘ف˘لا
.جيوتتلا ةشصنمل داحتلا

يفو قيرفلا ةدايقل ديدج بردم نع داحتلا ةرادإا ثحبتو
اهديرت يتلا تافشصاوملاب بردملا داجيإا نم هنكمت مدع لاح
تبلا فرعي هنأاو اميشسل بردمك دودغز نييعت ىلع لمعت دق
.ديدجلا مشسوملا يف هلمع لهشسي ام ،اديج

ب.م.يرصسيإا

8372ددعلا ^1441 ناصضمر41ـل قفاوملا0202 يام70صسيمخلاةصضايرلا

«افيويلا» لبق نم ةطلصسملا ةبوقعلا ببصسب

اددجم عفترت يراجلا مسسوملا ةياهن يتيسس رتسسسشنام نع زرحم ليحر تارسشؤوم

حلصصو ينام نم نصسحأا زرحم نأا دكأا

بابسشلا ةرادإا بعلم يف ةركلا يمري يرمعلا نب

ةيصساصسأ’ا زئاكرلا نم هÈتعت

عيبلل شسيل رسصان نب نأا دكؤويو شضورعلا لك شضفري نÓيم

ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ع˘˘شضو
عا˘˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘شص ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ه˘يدا˘˘ن يدو˘˘ع˘˘شسلا با˘˘ب˘˘ششلا
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘شضلا تح˘˘˘˘˘ت
ل يتلا ةريخألا تاحيرشصتلا
هلبق˘ت˘شسم ضصو˘شصخ˘ب ا˘ه˘لا˘ق
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا د˘ير˘ي ه˘نأا اد˘كؤو˘م
ثدحام مغر قيرفلا فوفشص
قيرفلا ةرادإا  عم لكاششم نم
رخآا يأار اهل نوكي  دق يتلاو
.هلبقتشسم ضصوشصخب

دا˘ح˘تا ج˘ير˘خ ناو˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
يف هتبغر ديكأات يف ضشارحلا
عم هترماغم ةلشصاومو ءاقبلا
لÓخ كلذو «ثويللا» يدان
نيعجششم ةلئشسا ىلع هتباجا
ر˘ششا˘ب˘م ثب ي˘ف ن˘ي˘يدو˘ع˘˘شس
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يدل »:لاق ثيح يعامتجلا

ةبشسنلا˘بو با˘ب˘ششلا ع˘م د˘ق˘ع
،«قير˘ف˘لا ي˘ف ل˘شصاوأا˘شس ي˘ل
ثدح يذلا لكششملا لوحو
فا˘شضأا يدا˘ن˘˘لا ةرادإا ع˘˘م ه˘˘ل
يتوكشس مدع ناك اذإا »:Óئاق
اذإا يتوكشس مدعو يقح ىلع
ح˘ب˘شصأا مار˘ت˘حا˘˘ب ل˘˘ما˘˘عأا م˘˘ل
د˘ق˘ت˘ع˘ي˘ل˘ف ..ل˘كا˘˘ششم ي˘˘عار
..ريخألا يف نوديري ام ضسانلا
كلاذب اعشضاو ،«رهظي قحلا
فور˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

بع˘ل˘م ي˘ف ةر˘كلا ا˘˘ع˘˘شضاوو
.يدانلا ةرادإا

ن˘ب دد˘ج ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
نأا ى˘ل˘ع هد˘ي˘˘كأا˘˘ت ير˘˘م˘˘ع˘˘لا

ي˘ف ه˘ل˘˘ي˘˘مز زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير
م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام
يقير˘فإا بعل ل˘شضفا ي˘ق˘ب˘ي

يف ،نهارلا تقولا يف يبرع

د˘˘˘˘˘حأا لاؤو˘˘˘˘˘شس ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع هدر
يف هباشسح ر˘ب˘ع ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا
«مارغتشسنآلا»
زر˘ح˘م ة˘˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘لا˘˘ب»:Ó˘˘ئا˘˘ق
ي˘نا˘˘مو حÓ˘˘شص ن˘˘م ل˘˘شضفأا

وه ضضاير ةفطاع نود نمو
ددر˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م˘˘ك ،«ل˘˘شضفألا

ى˘ل˘ع يو˘ق˘لا در˘لا˘ب ا˘ق˘ل˘˘ط˘˘م
«زورح» نأا دكأا عباتم قيلعت
لو طايت˘حلا ضسي˘ب˘ح ي˘ق˘ب˘ي
تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ا˘مود كرا˘˘ششي
وه ام »:Óئاق هيلع دريل ،هيدان
‐ةلمج عامشس دنع كروعشش
،«ضضاير اي لوقلا يف اهطح
ط˘˘باور د˘˘كؤو˘˘ت ة˘˘˘با˘˘˘جإا ي˘˘˘ف
عمجت يتلا نماشضتلا ةوخألا
.رشضخلا«يبعل نيب»
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رشصان نب ليعامشسإا لازي ام
ط˘شسوو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

عنشصي يلاطيإلا نÓيم ناديم
،هلبقتشسم ضصوشصخب ثدحلا

ي˘ف يدا˘ن˘لا ةرادإا د˘ي˘كأا˘ت م˘غر
اهمجن نأا تارملا نم ديدعلا
ةربتعم ،عيبلل ضسيل يرئازجلا
زئاكر دحأا ربتعي ريخألا اذه نأا
ن˘كم˘ي ل ي˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
نم لاح يأاب ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا
.لاوحألا

ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةرادإا تدد˘˘˘˘جو
مجنب اه˘كشسم˘ت «يدرا˘ب˘م˘ل˘لا»
ل˘˘ظ ي˘˘ف ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘لو˘˘ب˘˘˘مأا
ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا رار˘˘شصإا
ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘قÓ˘م˘ع˘لا

نا˘˘شس ضسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ةرو˘˘˘شص
ما˘ق ي˘ت˘لا ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
لا˘شصتا ءار˘˘جإا˘˘ب ا˘˘هو˘˘لوؤو˘˘شسم
«رشصان نب» ن˘ع را˘شسف˘ت˘شسÓ˘ل
ام بشسح ضضفرلا در نوكيل

وي˘ششتا˘ك» ع˘قو˘م ه˘ن˘ع ف˘ششك
ضسف˘ن ف˘ي˘شضي˘ل ،«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
ىر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسم  نأا رد˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا
ىلع ركفت ل «يرينوشسورلا»
ن˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف قÓ˘˘طإلا

،يرئازجلا ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘م
نمشض لخدي هنأا تدكأا يتلاو
تاو˘ن˘˘شسل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا عور˘˘ششم
.ةمداقلا

22 بحا˘شص نأا ر˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يدا˘ن˘ل م˘ظ˘نا د˘ق نا˘ك ا˘ع˘˘ي˘˘بر

ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘˘ي˘˘م
لاقتنا ةقفشص يف يلوبمأا يدان
لÓخ وروأا نويلم81 تغلب
ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
رشصان ن˘ب  ط˘ب˘تر˘يو ،طرا˘ف˘لا
ر˘˘م˘˘حألا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ب
.4202 ىتح دتمي دوشسألاو
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ةينا˘كمإا ن˘ع ثيد˘ح˘لا دا˘ع
د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ل˘˘ي˘˘حر
يدان مجن ،ينطولا بختنملا

يزيلجنلا يتيشس ر˘ت˘شسششنا˘م
وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع
تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘˘ف ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
داحتلا اهطلشس يتلا ةبوقعلا
قح يف «افيويلا» يبوروألا
بب˘شسب يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلا يدا˘˘ن˘˘لا
.فيظنلا بعللا نوناق

د˘ق ي˘ت˘ي˘˘شسلا ةرادإا تنا˘˘كو
نأا لإا ،رارقلا دشض تفنأاتشسا
ةبوقعلا تيبثتب يحوت رومألا

نيبعÓلا نم اددع لعجي ام
لطب مهزربأا ليحرلل احششرم
ى˘ل˘ع ر˘شصي يذ˘لاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
هنكمي رخآا قيرف ىلإا لاقتنلا

ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ق˘لأا˘ت˘لا ن˘م
عقوم فششك امبشسح ،يراقلا
.»563 لابتوف»

يف ،ايوق ءادأا زرحم مدقو
ثيح9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك
جا˘ت˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ر˘شضخ˘لا دا˘ق
نئازخ نع بئاغلا يقيرفإلا
،0991 ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا
،يتيشسلا عم هق˘لأا˘ت ل˘شصاو˘ي˘ل

هنأا لإا ،ةبعشصلا ةيادبلا مغر
ميدقت لÓخ نم هشسفن تبثأا
لز˘ن ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘شضإلا
كرا˘شش ى˘ت˘ح وأا Ó˘يد˘ب ا˘ه˘ي˘˘ف
.ايشساشسأا

هتميق عجارت
ةيدنأ’ا زفحت ةيقوصسلا

هعم دقاعتلا ىلع
دئاق زرحم ةميق تعجارتو

ةرتفلا يف ةيقوشسلا رشضخلا

84ـلا دنع تفقوتو ،ةيلاحلا
فقوتلا ببشسب ،وروأا نويلم
راششتنا ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ي˘لا˘ح˘لا
ا˘مد˘ع˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
تاو˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كأا تنا˘˘ك
نم اددع نإاف هيلعو ،ةيشضاملا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي د˘˘ق ة˘˘˘يد˘˘˘نألا
دقاعتلل ةيع˘شضو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

تارد˘ق˘ب ر˘˘بو˘˘شس حا˘˘ن˘˘ج ع˘˘م
ةعان˘شص ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا ضضا˘ير
تايناكمإلا لÓخ نم قرافلا
.اهكلتمي يتلا ةريبكلا

نأا هتاذ ردشصملا فششكو
تافشصاومب بعل عم دقاعتلا

ةيدنألا فلكيشس ناك زرحم
رهشش يهتني هدقع نأا لإا ،رثكأا

92 غلب هنأا امك ،3202 ناوج
عجارتت هتميق لعج ام ،ةنشس
لث˘م ة˘يد˘نأا ز˘ف˘ح يذ˘لا ر˘مألا

نا˘شس ضسيرا˘بو د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
قوشسلا يف كرحتلل نامريج
اميشسل هعم دقاعتلل ةمداقلا

تقو يف اهتبغر تدبأا اهنأاو
.هعم دقاعتلل ىشضم

مدع تررق يدانلا ةرادإا
ءارصشلا دنب ليعفت

Òهامج عدوي شسانو
شسين يدان يبع’و
ي˘لود˘لا ضسا˘نوأا مدأا ثع˘˘ب

ضسي˘˘ن حا˘˘ن˘˘˘جو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عادو ة˘˘لا˘˘شسر˘˘ب ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
يشسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل
،ق˘ير˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط و ه˘˘ئÓ˘˘مزو
هتراعإا ةرتف ءاهتنا دعب كلذو
يلا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ن˘م
دقع ءارشش دنب ليعفت مدعو
ل˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘م بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م «رو˘˘شسن˘˘لا«ق˘˘ير˘˘ف
فوف˘شص ى˘لإا ادد˘ج˘م ةدو˘ع˘لا
اذ˘˘ه˘˘بو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يدا˘˘ن˘˘لا
ودرو˘˘˘ب بعل ما˘˘˘˘ق دد˘˘˘˘شصلا
ه˘˘ئÓ˘˘مز ع˘˘يدو˘˘ت˘˘ب ق˘˘با˘˘˘شسلا
را˘شصنا كلذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

دو˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا قا˘˘ششعو
،ةرثؤوم ةلاشسر ربع رمحألاو
نومشضم رششنب ضسانوأا ماقو
ه˘˘با˘˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘شسر˘˘˘لا
«مارغتشسنإلا» ىلع ي˘م˘شسر˘لا

ةرماغملا ةياهن»:Óئاق بتكو
امشسوم ناك ،ضسين يدان عم
ر˘م˘˘حألا ناو˘˘لأا تح˘˘ت ا˘˘ع˘˘ئار
انح˘ج˘ن»:ا˘ف˘ي˘شضم ،«دو˘شسألاو
ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اتاقوأا تششع دقل ،ةيبوروألا

،«ريهامجلا عم ةعئارو ةليمج
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل
يف ينتفقوأا يتباشصإا»:لوقلاب
ةرتفب رمأا تنك يذلا تقولا

،«اريبك ًءادأا مدقأا تنكو ةعئار
نأا دوأا» :همÓك متخ نيح يف
م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو برد˘˘م˘˘لا ر˘˘˘كششأا
نيريشسملا ،نيبعÓ˘لا ،ي˘ن˘ف˘لا

م˘كل ى˘ن˘م˘˘تأا ،ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لاو
اد˘˘بأا ى˘˘شسنأا ن˘˘لو ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا
ز˘نا˘ي˘لأا بع˘ل˘م ي˘ف ضسا˘م˘ح˘˘لا

.«ارييفير
ع.ز

ب.م.يرصسيإا
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 ؟ همايأا ةلصسع يصضقي فيك
ةمألا لك ناشضمرو مكناشضمر حشص

نع اديعب دجاوتم انا حيحشص ةملشسملا
عم لماعتن ملشسم دلب يف نكلو رئازجلا

ل˘ك ذ˘خ˘ت˘ن ر˘خا د˘ل˘ب يأا ل˘ث˘م ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
يف ا˘ن˘ه ة˘شضور˘ف˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةشصاخ هراششتنا يدافت لجا نم ةيدوعشسلا

 .كلذ ىلع نوشصرحي ءابطألا ناو
فرط نم تانيمطت متيقلت له

مكتدوع دعوم صصوصصخب ةرافصسلا
 ؟رايدلا ىلإا

ةرا˘ف˘شسلا ع˘م ل˘شصاو˘تا م˘ل ا˘ي˘شصخ˘شش
نيبعل كا˘ن˘ه ن˘كلو
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘بو
ةدوع˘لا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي
ةدششبو ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لا
ضضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن
ة˘شصا˘خ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
عرشسا يف مهب لفكتلا متي نا ىنمتأا مهب
رئازجلا ىلا مهلقنو مهئÓجا لجا نم تقو
مئاد لشصاوت ىلع نحن كيلع ىفخي Óف
ىلع نيتثدحتشسملا نيتعومج˘م˘لا ل˘ع˘ف˘ب
اد˘˘˘ي˘˘˘ج ي˘˘˘ع˘˘˘نو «با˘˘˘شستاو» ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
 . اهودجو يتلا تابوعشصلا

رثكأ’ا صسارحلا نصسحأا نم ربتعت
يدوعصسلا يرودلا يف تاركلل ايدصصت

 ؟كل كلذ لثمي اذام
زربا نم ادحاو نوكت نا هلل دمحلا

تاركلل يدشصتلا يف مهنشسحأاو ضسارحلا
ريبك يرود يف ةشصاخ نيهلا رمألاب ضسيل

انأاو ةريبك ةيلوؤوشسم ةقيقح ةيدوعشسلاك
ةديج ةروشصب يدقع فيرششت ىلع لمعا

 . حاترم يريمشض نوكي ىتح
ةقثلا كزيمت يتلا رومأ’ا نيب نم

كتغوارم ةقيرطو صسفنلاب
 ؟نيمجاهملل

ضسف˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ث ي˘ل نا لو˘ق˘لا ن˘˘كم˘˘ي
هذه لثمب موقأا ينلعجت باشصعأا ةدوربو
هركذ بجاولا مهألا ءيششلا نكلو رومألا

وهو رمألا يف ةغلابملا مدع ةرورشض وه
تاطق˘ل كي˘تأا˘ت ا˘نا˘ي˘حأا˘ف ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘عا ا˘م
نمو ةيورب لماعتلا كيلع بجيو ةعرشسب
ابيرقت ينأا يباجيإلا ءيششلاو عرشست نود
دمحلا رومألا هذه لثم يف حاجنلا مئاد
ريثكلا تشصقنا مويلا لاح لك ىلع هلل
ةمزÓلا ةيدجلاب لماعتأا تحبشصأاو اهنم
ام جشضنلا نم غلب ناشسنإلا ناو ةشصاخ
ل˘كششب تÓ˘با˘ق˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘ب ه˘ل ح˘م˘شسي
.لشضفأا

مامأا يرانكلا تاءاقل ىدحإا يف

ءازج ةلكرل تيدصصت ةيدولوملا
 ؟قلعت اذامب يصشواصش كليمز

يرانكلا مامأا ةيدولوملا تاءاقل معن
ءاوجأا ريبك روهمج كانه نوكي ام امئاد
كلعجي ام وهو ريظنلا عطقنم معد ةعئار
اما ري˘غ ل زو˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ل˘خد˘ت
راطا يف تناك دقف ةطقللا ضصوشصخب
ينعمجت يتلا ةيباجيإلا ةشسفانملا حور
ي˘ف ثي˘ح ي˘˘ششوا˘˘شش يزو˘˘ف ي˘˘ق˘˘يد˘˘شصب

ةمدقتم ةيدولوملا تناك امنيبو ةلباقملا
ذيفنتب لفكتلا وه لشضف فدهل ةيئانثب
كلذب هوبلاط ةوانششلا ناو اميشسل ةلكرلا

يدشصتلل هللا ينقفو اهتقو هلل دمحلاو
ةقيرط فرعا تنك يناو اميشسل ةلكرلل
رثا ىلعو هلبق مشسوم يف هنا امب هديدشست
ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثلا ا˘ن˘ق˘فو ح˘ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘كر
فيك اديج ركذتأا ينلعج ام وهو ليجشستلا
ىقبت تاطقللا هذه لثم نا دقتعا اهددشس
يف ةعتممو ريهامجلل ةبشسنلاب ةيخيرات
 . تقولا ضسفن

يرمعلا نب عم كل ثدح ام ىلا دوعن
 ؟ اهموي يرانكلا نم كدرط ةيصضقو

ير˘م˘ع˘ل˘ب ع˘˘م ة˘˘شصق يأا يد˘˘ل ضسي˘˘ل
يف ىتحو ةيرشصنلا يف يعم بعل لامجف
Óف يدرط ةيشضق ضصوشصخبو يرانكلا
ةياهن يف تنك دقف ةحشصلا نم اهل ضساشسأا

رثكا هرداغ قيرفلا نا اديج ركذتأاو يدقع
يشسوب˘يا ة˘ثدا˘ح تءا˘جو ا˘ب˘عل41 ن˘˘م
نيب هنيبف انترداغم ببشس اما «هللا همحر»
 . اهموي يبر هيلع لكو لكلاو هللا

ةلباقملا بيترتب نيترم كماهتا مت
مامأا صسأاكلا ءاقل يف ىلوأ’ا ...

مامأا يئاهنلا يف ةيناثلاو ةيدولوملا
 ؟صسابعلب

يف تأاطخأا دقل ل «لوطم كحشضي »
فارطألا ضضعب نا اقÓطإا ركذتأا ل يقح
ضسكعلاب ةيدولوملا ءاقل بيترتب ينتمهتا
لجا نم يلع ام لك تمدق اناف امامت
ن˘كلو ةد˘ي˘ج ةرو˘شص ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘شضو
ينعملا ضصخششلا اما انفلاحي مل ظحلا
ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك د˘˘ق˘˘˘ف
ن˘م م˘غر˘لا˘ب لا˘˘ير
هنأاب فرتعا ينوك
لئÓقلا لاجرلا نم
او˘˘˘فر˘˘˘شش ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا

يف ليق ام لبقت بعشصلا نمو مهدوقع
يف بعل يأا ضضرعم هب ماق امو هقح
ءا˘ق˘ل ضصو˘شصخ˘ب ا˘ما ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل م˘لا˘˘ع˘˘لا
دعب تجرخ ةعاششإا كانه حيحشص ضسابعلب
حشضاو ةعاششلا ردشصم نكلو ةلباقملا
ن˘م م˘ه يدا˘ن˘˘لا نور˘˘ي˘˘شسي او˘˘نا˘˘ك ن˘˘م˘˘ف
ناك «ح˘ط˘شسلا لو˘م ق˘ي˘ق˘شش»و ا˘هو˘جر˘خا
نم وهو تاحفشصلا نم ديدعلا كلتمي

لمحتا ل نيفدهلا هلل دمحلا بتكي ناك
ءازجلا ةلكر ىتحو يدرطف امهتيلوؤوشسم

ةحارشص اهلوقاو اهتعاشضا مت
تعب ام يرمع هلل دمحلا»
تعدخ ام يرمعو ضشتام
فيشضاو «هل تبعل قيرف
 . رخآا ائيشش كل

 ؟ لصضفت
بعلن انك مشسوملا كلذ يف اديج ركذتأا

يف انك مايألا دحا يفو طوقشسلا لجا نم
را˘شصنأا ر˘شضح ةأا˘ج˘فو «رارو˘ت˘˘يا» قد˘˘ن˘˘ف
ةرادإلا ع˘م ثيد˘ح˘لا ل˘جا ن˘˘م يرا˘˘ن˘˘كلا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘˘ت تحار ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
اهتقو لخدتا ينلعج ام وهو «نيشصلاخ»
مغر نكلو حيحشص ريغ رملا نأاب دكؤوأاو
ةبيبششلا نامشضل ىعشسنشسو بعلنشس كلذ
دحاو لجرك انفقو هل˘ل د˘م˘ح˘لاو ا˘ه˘ئا˘ق˘ب˘ل

تمهاشس يللا ضسانلا مها نيب نم تنكو
يرانكلا لوشصو يف ىتحو ءاقبلا يف
تادوهجم رشسخا نا يل فيكف يئاهنلل
يرانكلا ايوخ ... ءاقل يف لماك مشسوم
اهنوخن تممخ ام يرمعو بلقلا قيرف
حاترم يريمشض هلل دمحلا اهترد لو
رخا ائيشش كل فيشضا يل حمشست ولو
 . ةظحللا هتركذت

 ؟ كلذ كل معن
اذهب تلشصتا ةبيبششلل يترداغم لبق

هتبلاطو «همشسا ركذ ديرا ل» ضسيئرلا
ةيحانلا نم يتيعشضو ةيوشست ةرورشضب
6 ـب نيدأا تنك يناو ةشصاخ ةيلاملا

ةنجل ىلإا رورملا ديرأا نكأا ملو رهششأا
نا˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘كلو تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
جرح يف ينعشضي ىتح لطاميو لطامي

عفدلل ةي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآلا ءا˘شضق˘نا ن˘ي˘ح
يتلاو ةنجلل أاجلأا ينلعج هرخأات نكلو
رهششا5 تل˘ن ن˘يا ي˘ق˘˘ح ي˘˘ن˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م

 . رهشش يف تحمشسو
ليبن موحرملا عم كتقلع

 ؟يناميح
ناك «ومحر˘ي ي˘بر» ل˘ي˘ب˘ن

ىتح كحشضلا ريثكو اشسكاششم
فورظلا أاوشسا ضشيعي ناك ناو
ه˘قرا˘ف˘˘ت ل ة˘˘ما˘˘شست˘˘بلا نا لا
تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ج ر˘˘كذ˘˘تأا
نيحو ضسارحلا ةشسكا˘ششم˘ل ا˘م˘ئاد ى˘ع˘شسي
ةملك ىل˘حاو رد˘ق˘لا˘ب كل˘ت˘ق˘ي ه˘ل ه˘جو˘ت˘ت

ثيح «اينيع» ةملك يه عيمجلا اهب ضشياع
اشضيأا ركذتأا امك اهب عيمجلا يداني ناك
ماما يرانكلا ءاقل يف هعم ةفيرط ةظحل
ءي˘شش ل˘ك ل˘ع˘ف ا˘ه˘ت˘قو ي˘˘شس ضسا ي˘˘شسلا
 . زوفيل

بابصش يف كتبرجت ىلع قلعت فيك
 ؟ دادزولب

يل ةحجانو ةديفمو ةديج تناك ةبرجت
تدع اهلشضفبف اقÓطا اهيلع مدنا نلو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف بع˘ل˘ل
يترداغم دنع ةثلاثلا ةبترملا يف هتكرت
بابششلا عم يل لوألا مشسوملا نا دقتعاو
تناك ةبرجت امومع ةلوطبلا ققحن اندك
 . كلذ ىلع هلل دمحلا ةعئار نم رثكا

 ؟ لئابقلا ةبيبصشو
اذهل ريبك فرششب بعلت بلقلا قيرف

تاونشس6 تي˘شضق ي˘نا د˘ق˘ت˘عاو يدا˘ن˘لا
ةحيلملا مايألا لك اهيف ركذتأا ىقبا ةعئار
 . ةيهازلاو

نيب ةنراقم كنم بلطن ول
 ؟ةيدوعصسلاو ةيرئازجلا نيتلوطبلا

ةيرئازجلا نم ىوقأا ةيدوعشسلا ةلوطبلا
يتلا ةيوقلا تامادقتشسلا ببشسب كلذو
يتلاو ةيدوعشسلا يداونلا ةرادإا اهب موقت
 .ةريدتشسملا ملاع يف ةنانر ءامشسأا لمحت

تحبصصأا ةيدوعصسلا ةيدنأ’ا اذامل
نييرئازجلا صسارحلا عم دقاعتت

 ؟ةرثكب
زعو يحلوبم ضسراحلا مودق نا دقتعا

يدو˘˘ع˘˘شسلا يرود˘˘لا ى˘˘لا ة˘˘خود ن˘˘يد˘˘لا

ة˘يد˘نألا ل˘ع˘ج ل˘شضفأÓ˘ل ا˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
تا˘ق˘ف˘شص نا˘م˘شضل عرا˘˘شست ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا

م˘ه˘با˘ج˘عا اود˘با م˘ه˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ج
هلل دمحلاو ةيرئازجلا ضسارحلا ةشسردمب
ة˘يار˘لا ع˘فرو ا˘ه˘ف˘ير˘ششت˘ل ى˘ع˘˘شسن ن˘˘ح˘˘ن
 . ةينطولا

كقيرف ةيعصضو ىلع كقيلعت

يناعي يذلا ياد نيصسح رصصن قباصسلا
 ؟مصسوملا اذه

ةيرشصنلا ضصوشصخب لوقأا يناشسع اذام
نم يهو ةلشسلا ةرك تبعل اهيف تيبرت
نا مدقلا ةركل لوشصولا ةشصرف ينتحنم
نا ملعا اعيرشس اهتيفاع ديعتشست هللا ءاشش
يدانلا ي˘ف ل˘كا˘ششم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه
ه˘ل˘لا ءا˘شش ناو ةر˘ب˘ع˘لا اوذ˘خأا˘˘ي ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن
يل دهنلا عجرتو ضشحيطت ام ةيرشصنلا

فو˘خ˘ت تنا˘كو ا˘ها˘˘ن˘˘فر˘˘ع
ف˘لا ا˘˘ه˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ل˘˘كلاو
ة˘شسرد˘م ا˘ه˘نو˘˘كل با˘˘شسح
ءيشش كل ف˘ي˘شضاو ةر˘ي˘ب˘ك
 .. رخا

 ؟ لصضفت
م˘غرو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘شسرد˘˘م ة˘˘ير˘˘شصن˘˘لا

اذه اهب ترم يتلا تامزألاو لكاششملا
لاو انازخ لازت لو تناك اهنا لا مشسوملا

رشصانعلا ديدعل ةرادإلا عيب رشسفن فيك
 . لكاششملا ضشيعت يهو طقف مشسوملا اذه

بختنملا عم كراوصشم ميقت فيك
 ؟ ليوط رمعت مل اذاملو

هلل دمحلا نكلو رتك دمن رداق تنك
يتيادب نا ركذتأا لك ىلع
ةوعد دعب˘ف ة˘ب˘ع˘شص تنا˘ك
ي˘ل ضشت˘يزو˘ل˘ي˘لا˘ح د˘˘ي˘˘حو
ةواك بردملا ةدايق تحتو
زاو˘˘ج تع˘˘شضو نا د˘˘ع˘˘˘بو
لوشصحلا لجا نم رفشسلا

ةشصرف تعيشضو كلذ رخأات ةريششأاتلا ىلع
ن˘م ةو˘عد ا˘هد˘˘ع˘˘ب ى˘˘ق˘˘ل˘˘تل ضضو˘˘ع˘˘ت ل
ضسأا˘ك ي˘ف كرا˘ششأاو فو˘كرو˘غ برد˘م˘˘لا
قيقحتل يدنع ام لك تمدق نيا ايقيرفا

 . ةفرششم ةكراششم
نم بختنملا جورخ نأا نظت له

صضعب حبذ7102 ناكل لوأ’ا رودلا
 ؟ةلصسع مهصسأار ىلع نيبعللا
ضسكعلاب يخا نونزحي مه لو حبذ ل

نم مه7102 ةرود يف اوناك نم ةيبلاغ
 . ايقيرفا ضسأاك اولان

مرح ةصسارحلا يف يحلوبم دجاوت
نم ليجلا اذه صسارح نم ريثكلا

 ؟زوربلا
يف مدقي ضسراح كانه ناك اذا يخا اي
أاطخ نود نمو اديج ادودرم ةلباقم لك

نا دقتعا ةليكششتلا نم هعزنت اذاملف
هيلع ام مدقو ريبك ضسراح يحلوبم
هوشسفا˘ن م˘ه˘ل˘ك اود˘جاو˘ت ن˘م ى˘ت˘حو
عم ةكراششملاف ةجاحلا تقو اوبعلو
مل يحلوبمو يباجيإا ءيشش بختنملا

. نيرخÓل نامرح يأا يف لخد هل نكي
ينطولا بخانلا نم ةوعد تيقلت
«انوروك» نكلو ريخأ’ا صصبرتلل

 ؟تاباصسحلا لك تدصسفأا
بختنملا نم ةوعد تيقلت حيحشص

ا˘مو˘م˘ع كلذ تط˘ل˘خا ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘كلو
ا˘ناو ا˘ب˘ير˘ق˘ت م˘شسو˘م ذ˘ن˘مو ي˘نا د˘ق˘ت˘عا
د˘ج˘ب تل˘م˘ع د˘ق˘ف ةو˘عد˘لا هذ˘ه ر˘ظ˘ت˘˘نا

دجاوتلا ىلع ارداق يشسفن ىرأا تنكو
ضسأاكب تجوت يتلا بختنملا ةمئاق يف
ريخألاو لوألا رايخ˘لا ا˘مو˘م˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فا
ي˘نأا˘ب نلا ىر˘ي و˘هو ضشتو˘كل˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي
ادهاج ى˘ع˘شسأا˘شس ا˘ناو ةو˘عد˘لا ق˘ح˘ت˘شسا

 . اهيف دجاوتلل Óبقتشسم
يرئازجلا يرودلا يف هارت نم
يف ةيرئازجلا ةركلا لبقتصسم

 ؟ةصسارحلا
ءامشسأا ةعبرا ىلا ةثÓث نم دجوي هللاو

ر˘كذ ي˘ن˘ن˘كم˘˘ي ل زور˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق
دجنشس زيكرتلاو لمعلاب نكلو ءامشسألا
ةرداق نوكت ءامشسألا ضضعب هللا ءاشش نا

 . رشضخلا ىمرم ةشسارح ةدايق ىلع
ناديز نبا ةينو ةبغر نع رابخأا كانه

 ؟ كيأار ام رصضخلا ناولأا صصمقت يف

ديكأا˘ت˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ا˘م ن˘كلو يردا ل
ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا نا و˘ه ه˘ي˘ل˘˘ع
ن˘˘م م˘˘ه ضسار˘˘ح˘˘لا برد˘˘م ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘بو
 . ةيشضقلا هذه يف لشصفلا مهناكمإاب

 ؟ ةريخأا ةملك
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘كششو م˘˘كنا˘˘˘شضمر ح˘˘˘شص

ءابو ببشسب اناتوم محري يبرو ةلÓطلا
ريدقلا نانفلا اشضيأا محري يبرو انوروك
ـلا ةعومجم ءاشضعأا رخا دحا اذكو «ريديا»
يدومعلا رداقلا دبع يشس دهاجملا22
 . رئازجلا ايحتو

 اهعم دقاعتلا متي يتلا ةÒبكلا ءامصسأ’ا ببصسب ةيرئاز÷ا ةلوطبلا نم ىوقأا يدوعصسلا يرودلا نأا دكأا

 « ةيدوعسسلا ‘ قلأاتلل انل باوبأ’ا حتف ي◊وبمو ةبيبسشلا ‘ يهيوسشت ’واح هوخأاو حطسسلا لوم» :ةلسسع
اياصضقلا نم ريثكلا ىلا قرطتو «مويلا ملصسلا» ةديرجل هبلق ةلصسع كيلم يدوعصسلا مزحلا صسراح حتف

بابلا نم هجارخإاو راصصنأ’ا عم هتعمصس هيوصشت ةلواحمب همهتاو يرانكلا صسيئر ىلع رانلا حتف امك
نا يف تقولا صسفن يف اينمتم همدقي ام ىلع ماتلا هاصضرو ةيدوعصسلا يف هتبرجت نع ثدحت امك قيصضلا

. ارخؤوم يصضاملب ةوعد ىقلت نا دعب ةصصاخ ةهجاولل بختنملا طاصشن ةدوع دعب ليوط رمعي

صشامر ماصشه هرواح

ÚمجاهŸا ةغوارÃ › حمسست يباسصعأا ةدورب »
» ةحابسسلا ةسضاير عابتا هيلع مجاهŸا ىسشخي نمو

رئاز÷ا ‘ ةÒبك ةسسردم ىقبت ةيرسصنلا »
» نطولا جراÚ ÿبع’ تعاب اهلكاسشم مغرو

يرمعلا نب عم لكسشم يأا يدل شسيل قفانم ششينام »
» يدقع ةياهن ‘ تنك لب ةبيبسشلا نم درطا ⁄و

ةفدسصلاب يتأاي ’ ءيسش تايدسصتلا ‘ نسسحأ’ا كرابتعا »
» اهسسفن نع ثدحتت ماقرأ’ا كرتاو داهتج’او لمعلاب لب

هذه لثمو يد– ناك يسشواسش ةلكر يدسصت »
» Òهامجلل ةبسسنلاب فغسش ىقبت رومأ’ا

» نطولا شضرأا ¤إا ةدوعلاب يئÓمز ةبغر ةيبلت ىن“أاو يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو Èع يتلئاع عم لسصاوتأا »



ةــــنصصرق

« اوÈسصا » .. ديسص نب
ة˘˘˘مزألا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف

ضسي˘ئر فر˘ت˘عا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ي˘ت˘لا ة˘مزلا ة˘بو˘˘ع˘˘شصب
يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا ل˘˘˘شصو
كل˘ت˘م˘ي ل ه˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
روجأا ديدشست ىلع ةردقلا
ةنيزخلا نا امب نيبعÓلا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلاو ة˘˘˘يوا˘˘˘˘خ
د˘ع˘ب ر˘فو˘ت م˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ءيشش لك نا امب ةلويشسلا

فورظل˘ل ار˘ظ˘ن ف˘قو˘ت˘م
ءا˘˘بو ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ةد˘˘˘ئا˘˘˘شسلا

فقوملا وهو » طقفو ربشصلا ىوشس نيبعÓلا ىلع ام» :لوقلاب ضسيئرلا ىفتكاو اذه انوروك
.ةياهنلا نم برتقي ناشضمر رهشش ناو ةشصاخ نوبعÓلا هل فشسأات يذلا

ةيلاŸا ةمزأ’ا ل◊ ىعسسي قافولا
فيطشس قافو ةرادإا ركفت

ة˘˘مزÓ˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘˘يإا ي˘˘˘ف
ديدشستب اهل حمشسي ةيلاملا
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل رو˘˘جألا ضضع˘˘ب
ةرجا نم مشصخ متي اهدعبو
ناو ة˘شصا˘خ ن˘˘ي˘˘تر˘˘جا ى˘˘لا
قيرفلا اهششيعي يتلا ةمزلا

ةريبك ة˘طرو ي˘ف ه˘ت˘ع˘شضو
ىلع تمتح جئاتنلا نا امب
د˘˘يد˘˘شست ةرور˘˘شض يدا˘˘ن˘˘لا
ةرادإلا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي رو˘˘˘جألا

اهلاشصتا يف ضسما تنأامط
طينحج ءاقفر نيبعÓلا عم
ىع˘شست ا˘ه˘نا ى˘ل˘ع تد˘كاو
تاعاشسلا يف رملا ةيوشستل
. ةمداقلا

شسفنلا ينÁ رسصان نب
ةلوطبلا قيلعت ‘

هشسفن رشصان نب ةرقم مجن ضسيئر ينمي
مشسوملا اذهل ةينطولا ةلوطبلا قيلعت يف
ل˘ك ن˘م م˘ها ر˘ششب˘لا ةا˘ي˘ح نا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
نو˘كل هرار˘˘ق ضسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘جراو اذ˘˘ه ءي˘˘شش
ربتعا ثيح ةبعشص ةيعشضو ضشيعي قيرفلا
ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ف˘˘ع˘˘شضألا ه˘˘يدا˘˘ن
تقولا ضسفن يف اينمتم ةيلاملا ةيرييشستلا
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا و˘˘لوؤو˘˘شسم د˘˘ج˘˘ي نا
ةيعشضو ضسيفنت لجا نم لحلا ةليشسملاب
ةلÓطا يف ضسفنلا نونمي نيذلا نيبعÓلا

. ةدحاو ةرجاب ولو

« يسسامولبدلا »  يرمعلب

يلودلا بعÓلا اهادبا ةريبك ةيشسامولبد
ىلع هتاباجا يف يرمعلب لامج يرئازجلا

دقو يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىوتشسم
هتني مل هدقع نا ىلع بابششلا ريهامجل دكا

نيح يف هديب تشسيل رومألا لك ناب ادكؤوم
تلوا˘ح ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ضضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع در
وهو ةفرطب انايحأاو ةريبك ةقابلب هزازفتشسا

ى˘ح˘شضا يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ج˘شضن˘لا د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ حار˘ج ضشا˘ب ن˘˘با ه˘˘ب ف˘˘شصت˘˘ي
ي˘ف ا˘ه˘ششيا˘ع ي˘ت˘˘لا با˘˘ع˘˘شصلا م˘˘شساو˘˘م˘˘لا
. ةينطولا ةلوطبلا

ركذتسسي يتيسس رتسسيل
زرحم ةقفر يبهذلا مسسوملا

نا˘هذأا ي˘ف زر˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ىر˘˘كذ تلاز ا˘˘م
وهو ل فيك ،يزيلجنإلا يتيشس رتشسيل راشصنأا
ةدا˘ي˘ق ي˘ف م˘ها˘˘شس يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن د˘˘حأا
يزيلجنإلا يرود˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل «ز˘شسشسكو˘ف˘لا»
يتيشس رتشسيل يدان داع ذإا ،6102 مشسوم زاتمملا
د˘ئا˘ق ه˘ب˘ع˘ل يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
بلاعثلا قيرف ريهامج ملح قيقحت يف «رشضخلا»
خيرات يف ةرم لوأل غيلرميربلا بقل قيقحتو
ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘ط˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
دعي «زورح» نأا ريرقتلا دكأاو ،قيرفلل يمشسرلا
قيرفلا ناولأا اوشصمقت نيذلا نيبعÓلا لشضفأا
.يتيشس رتشسيل  خيرات يف

هتباسصإا ربخ بذكي زوزعلب
انوروك شسوريفب

زوزعلب بيبح هل ضضرعت ةبيرغ ةثداح يف
هتباشصإا ةقيقح نأاششب لئابقلا ةبيبشش يدان بعل
هلوادت مت يذلا ربخلا ابذكم ،انوروك ضسوريفب
رششن مت نأا دعب ،يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم يف
هباشسح يف دجتشسملا ضسوري˘ف˘ل˘ل ه˘شضر˘ع˘ت ر˘ب˘خ
بعل عراشسي˘ل ،«مار˘غ˘ت˘شسنإلا «ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا
دكأا اقيلعت رششن نأا دعب ربخلا دنفيو «يرانكلا»
ة˘ح˘شصلا ن˘م ا˘ه˘ل ضسا˘شسأا ل ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نأا ه˘ي˘ف
لبق نم ةنشصرقلل ضضرعت هباشسح نأا افيشضم
لمعلا هشضفرل لعف درك لعفلا اذهب ماق ريجانم
.هعم

qarsana@essalamonline.com
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لسصاح هار ششوسشنخوب
ي˘ف ا˘ق˘˘لا˘˘ع هد˘˘جاو˘˘ت بب˘˘شسب

ضشوششن˘خو˘ب بل˘ط ،ة˘يدو˘ع˘شسلا
ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شس
ا˘ه˘˘بأا يدا˘˘ن بعل ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيرئازجلا تاطلشسلا ،يدوعشسلا
كا˘ن˘ه ن˘م ه˘ئÓ˘جإل كر˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ضضرأل ه˘˘˘˘˘تدا˘˘˘˘˘عإاو
فقوتم ءيشش لك نأا احشضوم
مهيلع بعشص ام ةيدوعشسلا يف
ر˘ج˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ضشيا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘شضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
،«انوروك ةحئاج ببشسب عيمجلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م دد˘ع د˘جاو˘ت˘˘يو
Óح نورظتني نيذلا نييرئازجلا
.نطولا ضضرأل ةدوعلل
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يميهارب فده ركذتسست ةطانرغ
لإا تاونشسلا رورم مغر

ينابشسلا ةطانرغ يدان نأا
هلجشس يذلا فدهلا ضسني مل
بعÓ˘لا ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘شسا˘ي
م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ىمرم يف ،يرطقلا نايرلا
اذ˘˘ه ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب كا˘˘˘ب˘˘˘شش
ن˘م˘˘شض ،فد˘˘ه˘˘لا ف˘˘ن˘˘شصو
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فاد˘˘˘هأا ل˘˘˘م˘˘˘جأا
ةير˘ششع˘لا لÓ˘خ ي˘شسلد˘نألا
«ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا» ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
هنأاو اشصو˘شصخ ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا

نم ءارحشصلا براحم نكم
و˘˘˘ترو˘˘˘ب ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
.اهدعب يلاغتربلا
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ةÓسصلا تيقاوم

عيبلل شسيل رسصان نب نأا دكؤويو شضورعلا لك شضفري نÓيم^
لاطع عيب شضفرت شسين ةرادإاو نيبعÓلاو راسصنأ’ا عدوي شسانو^

ةيدنأ’ا زفحت ةيقوسسلا هتميق عجارت^
هعم دقاعتلا ىلع

تايناكمإاو تاراهمب بع’ عم دقاعتلا^
نكمم ريغ وروأا نويلم84ـب زرحم

ىلع لوعي يوامسشوب
ةدير وبأاو يسشطز
دمحأا ـب ةحاطإÓل

«فاكلا» شسيئر

ةرودلا يف نوكراصشي يبوروأا دانو ةيرئازج قرف

ةلوطب رسضحت ةرادإ’ا
ركذلاب لافتحÓل ةرغسصم
ديمعلا شسيسسأاتل001ـلا

ظافتح’ا ‘ ركفت ةرادإ’ا
نمسض مسسوŸا ةياهن دودغز ـب

ينفلا مقاطلا

ةلوطبلا نم ىوقأا ةيدوعصسلا يرودلا نأا دكأا
اهعم دقاعتلا متي يتلا ةÒبكلا ببصسب ةيرئاز÷ا

اولواح هوخو حطسسلا لوم» :ةلسسع
حتف ي◊وبمو ةبيبسشلا ‘ يهيوسشت

«ةيدوعسسلا ‘ قلأاتلل انل باوبأ’ا

نيزاوملا بلق ىلع لمعلا للخ نم
تاباختن’ا للخ

8372ددعلا ^1441 ناصضمر41ـل قفاوملا0202 يام70صسيمخلا

«افيويلا» لبق نم ةطلصسملا ةبوقعلا ببصسب

زرحم ليحر تارسشؤوم
ةياهن يتيسس رتسسسشنام نع

اددجم عفترت يراجلا مسسوملا

رئاز÷ا ةيدولومةمصصاعلا دا–إا


