
30 صص

دعاقتلأ ىلع لماعلأ ةلاحإأ مدختسسملل نكمي ’
ةيفاسضإ’أ تأونسس5 ـلأ لÓخ ةدرفنملأ هتدأرإاب

دإدــــح يــلع ةـــمكاحم
مويلإ يملوعو توكحطو
دــــمحمأإ يديسس ةمكحمب

50صص
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فسصنو نييÓم8 ءاسصحإأ نع فسشك
لظ ةقطنم فلأأ51 يف نوسشيعي يرئأزج

ةرابعب ليغسشتلأو لمـعلاب فلكملأ ريزولأ ةرابع لأدبتسسإأ
ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأو ةريغسصلأ تاسسسسؤوملأ ريزو

روسضح صضفرو تامامكلأ ءأدترأ
ءاقدسصأ’أ وأأ ةلئاعلأ نم درف يأأ

تايلكلإ ميقعت يف عورسشلإ
ةسشقانم فانئتسسل تاعماجلإو

هإروتكدلإو رتسساملإ لئاسسر
40 صص

نويلم005 اقرسس ةأأرمإأ يز يف نيركنتم نيحلسسم نيسصخسش فيقوتنيمهتملأ ةقفأوم طرسشب دعب نع متت ةحسصلأ ةرأزو نم نيدمتعملأ نيلماعتملأ صصخت
دأريتسسإ’أو جاتنإ’أ ىلع نيرداقلأ

نــيومتل ةــيئانثتسسلإ ريبإدتلإ هذـــه
ةــــينلديسصلإ دإوــــملاب قوــــسسلإ

«انوروك» ةهجإومل ةيبطلإ تامزلتسسملإو
40صص

م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ تد˘˘ن˘˘سسأأ
ي˘ت˘˘لأ ،(JESNA) با˘ب˘سشلأ ل˘ي˘˘غ˘˘سشت
ةرأزو ة˘˘يا˘˘سصو تح˘˘ت ا˘˘ًق˘˘˘با˘˘˘سس تنا˘˘˘ك
نا˘˘˘م˘˘˘˘سضلأو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لأو ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ةرأزو ىلإأ ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جإ’أ
تا˘سسسسؤو˘م˘لأو ةر˘ي˘غ˘سصلأ تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ
.ةفرعملأ داسصتقأو ةئسشانلأ

دـــعاقتلإ نـسس ديدمت
ةنسس56 ىلإإ يرابجإلإ

50صص

«انوروك» ةرسصاحمل ةمإرسص رثكأإ تإءإرجإابو رجحلإ ةرتفل ديدج ديدمت وحن
50 صصتفلم لكسشب ءابولأ اهيف عجأرت يتلأ تاي’ولأ يف هتاعاسس صصيلقتو ةمامكلأ ءأدترإأ ةيرابجإأ ميسسرت

: ةــــــــيلخإدــلإ رــــــــيزو
مإرتحإإ نيلوؤوسسملإ لك ىلع»

«ةـــباقرلإ يف نطإوملإ رود

30صص

ايمسسر «جاسسنوأإ» دانسسإإ
تاــسسسسؤوملإ ةرإزو ىلإإ
ةـــئسشانلإو ةرــيغسصلإ

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحأوسضو ةمسصاـــــعلأ رئأزجلأ

35:30:كاــسسمإلا
94:91:راـطفإلا

30 صص

«نيروهتملإ» ةرسصاحم لسصإوت نمألإ تإوق
يـــحسصلإ رــــجحلإ تإءإرـــجإإ يـــفلاخم

رسشاحملاب مهتابكرم تعسضوو مهتقايسس صصخر تبحسس .. نطولأ ربع تائملأ تفقوأأ

وطسس ةــلواحم طاــــبحإإ
دـــــــيرب بــتكم ىـــلع
وزو يزــيتب ةدوـــــكام

40صص



م.م.ذ.شش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
إونئمطإ

يملع لدج لحم عوسضوملا ناك امدعب
فلتخم ربع نينطاوملا سشوسش ام ،يملاع
ةعارزلل يبظوبأا ةئيه تدكأا ،ملاعلا ءاحنأا

ليلد يأا دوجو مدع ،ةيئاذغلا ةمÓسسلاو
نم «انوروك» سسوريف لاقتنإا ةيناكمإا ىلع
تركذو ،اهفيلغت ةيلمع وأا ،ةيذغألا لÓخ
سشيعلا عيطتسست ل ةيجاتلا تاسسوريفلا نأا
ىلإا جاتحت اهنوكل ،ءاذغلا يف رثاكتلا وأا

ر˘ثا˘كت˘ل˘ل ير˘سشب ف˘ي˘سضم وأا ي˘ح ناو˘˘ي˘˘ح
ة˘ه˘كا˘ف˘لا ل˘سسغ نأا ى˘لإا ةر˘ي˘سشم ،ءا˘ق˘ب˘˘لاو
فا˘ك ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ها˘ي˘م˘˘لا˘˘ب تاور˘˘سضخ˘˘لاو
.ماعطلا ةحسص نامسضل

« ششلّقŸإ» ريدŸإ

داسسفلا مجح فسشكت ةديدج ةعقاو يف
دوقعلا لÓخ دÓبلا يف ادئاسس ناك يذلا
ةيمومع ةكرسش ماع ريدم لقنت ،ةريخألا

41 رخآا يف ةمهم بسصانم3 نيب ،ىربك
هئاعدتسساو هب˘سصن˘م ن˘م ه˘لز˘ع ل˘ب˘ق ة˘ن˘سس
لك يف لغاسشلا هلغسش ينعملا ،قيقحتلل
ةداعإا وه ،اهرييسستب لفكت ةماع ةيريدم
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ما˘قإلا وأا Ó˘ي˘ف˘لا ما˘م˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ب
ىوتسسم يف نوكت ىتح هل ةسصسصخملا

Óيف مامح ديدج˘ت˘ل ةرو˘تا˘ف ر˘خأا ،ه˘حو˘م˘ط
نويلم051و ،ميتنسس نويلم005 تقاف
Óيف يف هبكر «يزوكاج» ءارسشل ميتنسس
.بعسشلا لاومأا نم كلذو ةيناث

ششاهÓخ ام» .. ›إولإ
! .. «وبلق ‘

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو ي˘لاو نأا ود˘ب˘ي
،ةيروهمجلا ةلول ةريخألا ةكرحلا يف هتمهم
،هتمسصب كرتي نأا لبق ةيلولا ةرداغم دري مل

«لاتيفسس» ةعومجم ةدافتسسا رارق ىغلأا ثيح
نم ،باربر دعسسي لامعألا لجر اهكلمي يتلا
ة˘ن˘يد˘م ةاذا˘ح˘م˘ب ع˘ق˘ت ة˘ع˘سسا˘سش سضرأا ة˘ع˘ط˘˘ق
مازلإا هبجومب مت رارقلا ،«دنلاتسسوم» يهÓملا

رارق لبق اهدهع قباسسل سضرألا ةداعإاب ،باربر
هل نأا مأا ايداع ءارجإا رارقلا ناك لهف ،ةدافتسسلا

.؟ ام ةفيلخ

وبلق» .. دسساف
! .. «وديلو ىلع

اياسضق يف قيق˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ي˘سسو˘ت ع˘م
نارهو نم ريبك لامعأا لجر رطسضإا ،داسسفلا

02 يلاوح يأا ،وروأا نويلم1 غلبم عاديإل
هنبإا مسسإاب هحتف يكنب باسسح يف ،ميتنسس رايلم
يف ايلا˘ح دو˘جو˘م˘لا ،تاو˘ن˘سس8 ـلا بحا˘˘˘˘سص
ديحولا نبلا وه ذي˘م˘ل˘ت˘لا ،ة˘سسارد˘ل˘ل ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
هنأا ودبيو ،يناثلا هجاوز نم لامعألا لجرل

توملاو نجسسلا لوخد نم هسسفن ىلع فاخ
.هدبك ةذلف لبقتسسم نيمأات ررقف ،هيف

qarsana@essalamonline.com
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قيفوتلاب
يتلا ةبعسشلا هذه ريوطتل

ا˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘تو ادو˘˘˘كر تفر˘˘˘˘ع
،ةريخألا دوقعلا يف نيبيهر
تاناكمإل اندÓب كÓتمإا مغر
ة˘ل˘ي˘ف˘˘ك ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ةبرجت تقلطنإا ،اهب سضوهنلل
حا˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘ث˘كم˘لا ة˘˘عارز˘˘لا
،ة˘ل˘سشن˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘م˘˘حو˘˘ب˘˘ب
ة˘لود ع˘م نوا˘ع˘ت˘ل˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت
ج˘ما˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف اد˘˘ن˘˘لو˘˘ب
يف حافتلل ةيئلولا ةبعسشلا
متيسس ثيح ،لبقملا مسسوملا
تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو قر˘˘ط˘˘لا لا˘˘خدإا
ةهكافلا هذه ةعارزل ةثيدحلا
.قيفوتلا لك .. ةمامحوبب

! .. هآإ «ةرقامزلإ» اي هآإ

ىلإا ،ةيسسنجلا يجودزم نم اهاياعر رئازجلاب اسسنرف ةرافسس ةوعد نم ةعاسس42 نم لقأا دعب
ةيحسص لكاسشم نوهجاوي ل مهنأاو اميسسل ،سسيراب ىلإا مهتدوع سصخي اميف ربسصلاب يلحتلا
ةيموي ةدحاو ةلحر تجمرب ،ةيسسنرفلا ناريطلا تاكرسش تررق ،رمألا اذه يف ةلجعلا سضرفت
مت يتلا زجحلا تابلط نم ريبكلا ددعلل اًرظن كلذو ،ةمسصاعلا رئازجلا ىلإاو نم مويلا نم ًءادتبإا
نوركذتي نيذلا «ةرقامزلا» نم ةريبك ةبسسن ندعم ىرخأا ةرم دكؤوي لاح عقاو ،اهتجلاعمو اهيقلت
ةدوعلل ليحتسسملا اولعف .. هللا ناحبسسف ،كلذ مهتحلسصم يسضتقت امدنع مألا مهدÓب يأا رئازجلا
نسسحت درجمبو اسسنرف يف سسبايلاو رسضخألا «انوروك» سسوريف لكأا امدنع نطولا سضرأا ىلإا
.! .. هيلإا ةدوعلل نوعراسسي مه اه دلبلا اذه يف عاسضوألا

! .. ةثراك
سضو˘خ˘ي م˘لا˘ع˘لا لاز˘˘ي ل تقو ي˘˘ف

«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو د˘سض سسور˘سض ا˘بر˘˘ح
،نييÓملا ةاي˘ح˘ب ىدوأا يذ˘لا ،كا˘ت˘ف˘لا

ةعماج تفسشك ،فلآلا تائم باسصأاو
نأا ،سسمأا اهل ريرقت يف ،غنوك غنوه
ديدج ءابو ةمج˘ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ت ن˘ي˘سصلا
،ناسسنإلا دبك بيسصي ،نارئفلا ببسسب
،ما˘يأا ة˘ع˘سضب لÓ˘خ ه˘ي˘ل˘˘ع ي˘˘سضق˘˘يو
دوجو نم مغرلا ىلع هنأا تحسضوأاو
ه˘ب با˘˘سصيو سسا˘˘سسألا ي˘˘ف سضر˘˘م˘˘لا
ةياغ يف حبسصي أادب هنأا لإا نونطاوملا
.ةعرسسلاو ةسسارسشلا

ناهوول دوعي «انوروك»
تا˘ط˘ل˘سسلا نÓ˘عإا ن˘م ع˘ي˘با˘˘سسأا د˘˘ع˘˘ب

تا˘با˘سصإا يأا ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست مد˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا
زر˘فأا ا˘م ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
ةيناكمإاب م˘لا˘ع˘لا لو˘ح ار˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘ن˘ئ˘ط˘مإا
«91‐ديفوك» وه اه ،ءابولا اذه زواجت
ناهوو ةنيدم يف اددجم روهظلل دوعي
يسشفت أا˘سشن˘م تر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا
ةيلحملا ةحسصلا ةنجل تركذو ،سضرملا
ةد˘كؤو˘م ة˘با˘سصإا ل˘ي˘ج˘˘سست م˘˘ت ه˘˘نأا ،سسمأا

رمألا قلعتيو ،يبوه ةعطاقم يف ةديدج
ي˘ف ا˘ي˘ل˘ح˘م ىود˘ع˘لا˘ب بي˘سصأا سصخ˘سشب

.ناهوو ةعطاقملا ةمسصاع
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ـل ة˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم تر˘˘سسأا
ةيملعلا ةنجللا نأا ،«مÓسسلا»
ءا˘˘˘بو ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو د˘˘˘سصر˘˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع تحر˘˘ت˘˘قإا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ديدمت ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةرملل يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
ام ىلإا يلاوتلا ىلع ةعبارلا
ةدع˘ل يرا˘ج˘لا يا˘م51 د˘ع˘ب
ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘عو˘سضو˘م تارر˘ب˘م
تاباسصإلا ليجسست رار˘م˘ت˘سسا
يف ايموي ةدكؤوملا تلاحلاب

كلذ ىلإا فسض ،تايلو ةدع
ةافو تلاح ليجسست رارمتسسإا
اندÓب يف يملاعلا ءابولا اذهب
مايألاب ةنراقم اهعجارت مغر
.ةحئاجلا هذه يسشفتل ىلوألا

ءارو نم ةلودلا ىعسستو اذه
يحسصلا رجحلا ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت
،«91‐ديفوك» ةرسصاحم  ىلإا

نمو ،ايئاهن هيلع ةرطيسسلاو
اذ˘˘ه بحا˘˘˘سصي˘˘˘سس كلذ ل˘˘˘جأا
‐انرداسصم فيسضت ‐ ديدمتلا
ةد˘يد˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا سضع˘˘ب

تاعاسس سصيلقت  رارغ ىلع
يتلا تايلولا سضعبب رجحلا
تاباسصإلا دادعأا اهب تعجارت
سضرفتسس امك ،تفل لكسشب

تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإا
ةيمومعلا تاءاسضفلاب ةسصاخ
ة˘كر˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا

تارقم رارغ ىلع طاسشنلاو
،ةيراجتلا تÓحملاو ،لمعلا

ةلولل ةموكحلا لوختسس امك
ةداعإاب سصي˘خر˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ثع˘˘˘˘ب
هريدق˘ت بسسح ل˘ك ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ة˘يلو˘لا ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا ع˘˘سضوو
.اهرييسست ىلع فرسشي يتلا

نامحرلا دبع نأا ،ركذلاب ريدج
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو

ة˘يا˘ه˘ن د˘كأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
نأا ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا
«انوروك» ءا˘بو ع˘م سشيا˘ع˘ت˘لا
،ىر˘خأا رو˘ه˘˘سشل ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
ـب ع˘سضو˘لا ف˘˘سصو ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا زر˘بأا ،«ق˘ل˘ق˘م˘˘لا»
راسشأاو ،رارقتسسا ةلاح لجسست
حسشرم نيباسصملا ددع نأا ىلإا
هيلع وه امم رثكأا عافترإÓل
كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا م˘˘˘كح˘˘˘ب ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
سسوريفلا نولم˘ح˘ي سصا˘خ˘سشأا

ى˘˘˘˘˘لإا نو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي لو
.تايفسشتسسملا

،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘طو اذ˘˘˘˘˘ه

نأا ى˘لإا را˘سشأاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
لدتسسم ،هيف مكحتم عسضولا
دد˘˘ع سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نإا˘˘˘ب كلذ ي˘˘˘ف
سسكع˘ي ا˘م اذ˘˘هو ،تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا

قبطملا جÓعلا ةيلاعف هبسسح
هونو ،ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ئا˘ط˘عإاو
«انوروك» يف  مكحتلا نأا ىلإا
تايفولا دد˘ع ع˘جار˘ت˘ب سسا˘ق˘ي
تلا˘ح˘لا دد˘ع ةدا˘يز˘ب سسي˘لو
نم رثكأا دعب» لاقو ،ةدكؤوملا
ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت ن˘م ن˘ير˘˘ه˘˘سش
زواج˘ت ن˘م تن˘كم˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

را˘سشت˘نا ن˘م فو˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘˘م
ا˘˘˘م م˘˘˘غر» فدرأاو ،«ءا˘˘˘بو˘˘˘˘لا
ةيحسصلا ةموظن˘م˘لا ه˘ت˘ل˘ج˘سس
هنأا لإا روطت نم رئازجلا يف

عاطقلاب اهتنراقم  نكمي ل
وأا ي˘˘˘˘˘˘بوروألا ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا
.«يلاطيلا

تفلم لكسشب ءابولأ اهيف عجأرت يتلأ تاي’ولأ يف هتاعاسس صصيلقتو ةمامكلأ ءأدترإأ ةيرابجإأ ميسسرت

«انوروك» ةرسصاحمل ةمإرسص رثكأإ تإءإرجإابو رجحلإ ةرتفل ديدج ديدمت وحن

ح.ميلسس

بحاسصي نأأ ىلع ،يراجلأ يام51 دعب ام ىلإأ ىرخأأ ةرم يحسصلأ رجحلأ ةرتف ديدمت ىلإأ ةيمومعلأ تاطلسسلأ هجتت
ىلع ،اهذيفنت ىلع رهسسلاب ةيروهمجلأ ة’و فلكي ةمأرسص رثكأأ ةيئاقو تأءأرجإأ هعون نم عبأرلأ ديدمتلأ أذه

.ىودعلأ لقنل ةلمتحم نكامأأ لكسشت يتلأ ةيمومعلأ تأءاسضفلأ يف ةسصاخ تامامكلأ ءأدترأ ةيرابجأ رأرغ

ةميقب يلام فÓغ ريخسست
0002 ـل رانيد رايلم621
قطانملأ هذه يف عورسشم

يرئإزج فسصنو نييÓم8 ءاسصحإإ
لظ ةقطنم فلأإ51 يف نوسشيعي
نطإوملإ مإرتحإإ هيلع لكلإ» :دوجلب ^

«امومع ةيبعسشلإ ةباقرلإو ةسصاخ
ريزو ،دوجلب لامك فسشك
تاعامجلأو ةيلخأدلأ
ةئيهتلأو ةيلحملأ
ءاسصحإأ نع ،ةينأرمعلأ

فسصنو نييÓم8 يلأوح
51 يف نوسشيعي يرئأزج

نع انلعم ،لظ ةقطنم فلأأ
رايلم621 ـل ةلودلأ ريخسست
ـب لفكتلل لوأأ غلبمك رانيد
هذهب عورسشم0002
.قطانملأ
يف ،ريزولأ حسضوأأ

ىلدأأ ةيفحسص تاحيرسصت
ءاسصحإأ ةيلمع نأأ ،صسمأأ اهب
لبق نم تمت لظلأ قطانم
نم نييلحملأ نيلوؤوسسملأ

،ةرئأدلأ صسيئرو يلأو
ةلودلأ نأأ زربأأ امدعبو
ةرظن اهيدل ةيرئأزجلأ

اعد ،لظلأ قطانم لك ىلع
ىلإأ نييلحملأ نيلوؤوسسملأ
يف لسصحي ام أوكردي نأأ

.مهقطانم
ريزو راسشأأ ىرخأأ ةهج نم
رود نأأ ىلإأ ،ةيلخأدلأ
لÓخ نم عسسوتي نطأوملأ
ةبقأرم ةيلمع يف هكأرسشإأ
،لظلأ قطانم يف عيراسشملأ

همأرتحأ هيلع لكلأ» لاقو
.«ةيبعسشلأ ةباقرلأو

ر.نوراه

نسس ديدمت ةموكحلا تررق
56 ى˘لإا يرا˘ب˘جإلا  د˘عا˘ق˘ت˘لا
06ـب اددحم ناك امدعب ةنسس
لامعلا ناكمإاب تاب ذإا ،ةنسس
يف رارمت˘سسإلا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
ةيرايتخإا ةروسصب مه˘ب˘سصا˘ن˘م
دعب ىر˘خأا تاو˘ن˘سس5 ةدم˘ل
.ةنسس06 ـلا مهغولب
،يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت مو˘˘سسر˘˘م بسسحو
نم72 دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف رد˘˘˘سص
لماعلا نإاف ،ةيمسسرلا ةديرجلا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘سسلا غ˘ل˘˘ب يذ˘˘لا
ةنسس06 ـب ةددحملاو دعاقتلل
،يرئازجلا دعاقتلا نوناق يف
هنم بلطب راتخي نأا هناكمإاب
5 دودح يف هطاسشن ةلسصاوم
ي˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ىر˘خأا تاو˘ن˘˘سس
بل˘ط م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه

ي˘سضم˘مو خرؤو˘مو بو˘ت˘˘كم
ةئيهلا ىدل عدوي ،هفرط نم
رهسشأا3 لب˘ق ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا

ىلع هت˘لا˘حإا ن˘م ل˘قألا ى˘ل˘ع
هملسست لباقملا يفو ،دعاقتلا
لسصو ةمد˘خ˘ت˘سسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
نو˘˘كي نأا ة˘˘ط˘˘ير˘˘˘سش ،عاد˘˘˘يإا
امك ،طاسشن ةلاح يف لماعلا
نأا ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ما˘ع˘ل˘ل ن˘كم˘ي
ة˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘سسر˘˘ي
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ،طا˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
ىرخأا ةليسسو˘ب ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ى˘سصو˘م ة˘لا˘سسر ا˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب

.مÓتسسلاب راعسشإا عم اهيلع
‐ مدختسسملل نكمي لو اذه
ةلاحإا ‐هتاذ ردسصملا فيسضي
هتدارإاب دعاقتلا ىلع لماعلا
،تاونسس5 ـلا لÓخ ةدرفنملا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘˘ي ل ا˘˘˘م˘˘˘ك
مÓتسسا سضفر ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م عدو˘˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا
ةدم ديدمت راتخا يذلا لماعلا

نأا مدختسسملل نكميو ،هلمع
لماع˘لا ة˘لا˘حإا ا˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت رر˘ق˘ي

نسس نم ءادتبا دعاقتلا ىلع
.قوف امو ةلماك ةنسس56
ةر˘˘يا˘˘سسم˘˘ل رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘ج
يف نولمعي نيفظوم سصرح
فلتخمو ةيمومعلا تارادإلا

نسس اوغلب ،ةلودلا تاسسسسؤوم
جورخلا نو˘سضفر˘يو06 ـ˘˘لا
اسضيأا فدهي امك ،دعاقتلا ىلإا
ن˘ع ز˘ج˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ى˘˘لإا
.دعاقتلل ينطولا قودنسصلا

ر.نوراه

ةيفاسضإ’أ تأونسس5 ـلأ لÓخ ةدرفنملأ هتدأرإاب دعاقتلأ ىلع لماعلأ ةلاحإأ مدختسسملل نكمي ’

ةنسس56 ىلإإ يرابجإلإ دعاقتلإ نسس ديدمت

ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس باز˘˘˘˘حأا تعد
ةقبطلا ،ةي˘ن˘طو تا˘ي˘ع˘م˘جو
تا˘ي˘سصخ˘سشلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ي˘ف ،ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ليدعت عورسشم ةدوسسم ءارثإا
ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
تاعلطت ىلإا ىقري روتسسد
.نييرئازجلا لك
سسيئر ،ينيوغ يلÓيف اعد
،ي˘ن˘طو˘لا حÓ˘سصإلا ة˘كر˘˘ح
ةرورسض ىلإا راطإلا اذه يف
ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘ب˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةسشرو حاجنإا لجا نم دÓبلا
لكو يروت˘سسد˘لا حÓ˘سصإلا

ىرب˘كلا حÓ˘سصإلا تا˘سشرو
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ة˘يدا˘سصت˘˘قلا ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

طارخنا ربكأاب ،ةيعامتجلاو
لكل دينجت عسسوأابو ،نكمم
ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ف˘˘ي˘˘ط˘˘لا ناو˘˘لأا

ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
نو˘˘˘م˘˘˘˘سضم˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ترا
ةلقنلاو ةقيمعلا تÓيدعتلا
ا˘ه˘فر˘ع˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا
ا˘م كلذو ر˘ئاز˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘سسد

تÓيدعتلا فلتخم يف رهظ
ةرتسسد اهنيب نم ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
نيسصحتو ،يبعسشلا كارحلا

،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
قوقحلا تاحاسسم عيسسوتو
ةمارك سسيركتو ،تايرحلاو
ن˘˘˘ي˘˘˘سصح˘˘˘تو ،ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةأارم˘لا ة˘يا˘م˘حو ،ي˘ف˘ح˘سصلا

ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا سسير˘كت اذ˘˘كو
ر˘˘ي˘˘غ ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب ءا˘˘سضق˘˘˘لا

ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘قإا˘ب قو˘ب˘سسم
ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو ة˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
ىل˘عألا سسل˘ج˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
.هيف ةيوسضعلاو ءاسضقلل
ة˘˘كر˘˘˘ح تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
سسمأا اهل نايب يف ،حÓسصإلا
،«مÓ˘سسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
ةدوسسم ةسشقانم يف عورسشلا
ل˘˘كب رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت
تاسسسسؤوملا ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم
،ةكرحلل ةيدعاقلاو ةيدايقلا
يت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
اذ˘˘ه ة˘˘يو˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘سست
ةليلقلا مايألا يف عورسشملا
عمت˘جإا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ة˘مدا˘ق˘لا
بزحل ،يسسا˘ي˘سسلا بت˘كم˘لا
ه˘سسي˘ئر ة˘سسا˘ئر˘˘ب ،ة˘˘مار˘˘كلا
نع ،ياودلا  دمحم ةباينلاب

نع رسضاحتلا ةي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط
ىلع يلوألا عÓطإÓل ،دعب
،رو˘ت˘سسد˘لا ةدو˘سسم ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
هذ˘ه ن˘ع جار˘فإلا˘˘ب ا˘˘هو˘˘ن˘˘م
يتلا فورظلا مغر ةقيثولا
ةحئاج ءارج دÓبلا اهسشيعت
اقفو كلذ اربتعم ،«انوروك»
تاذ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ل
زوحت ةيسسايسسلا ةل˘ي˘كسشت˘لا
‐ هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
غلابلا مام˘ت˘هلا ى˘ل˘ع Ó˘ي˘لد
سسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘سصإÓ˘˘˘˘ل ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت
فا˘˘˘˘سضأاو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا

هذ˘˘ه نأا˘˘˘ب ،ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
كراد˘˘ت˘˘ل تءا˘˘ج ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘˘لا
يف تناك يتلا تلÓتخلا
اريسشم ،ة˘ق˘با˘سسلا ر˘ي˘تا˘سسد˘لا
ل˘˘م˘˘ع جو˘˘ف ل˘˘ي˘˘كسشت ى˘˘˘لإا
روتسسدلا ةدوسسم ة˘سشقا˘ن˘م˘ل
اي˘عاد ،ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘تو ا˘ه˘ئار˘ثإاو
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ىلإا ةينطولا تايسصخسشلاو
هذ˘ه ءار˘ثإا ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا
تاعلطت ىلإا ىقري روتسسد
ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك
.تلاجملا

ءامدق ة˘ي˘ع˘م˘ج تد˘كأاو اذ˘ه
ة˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سشكلا
سسمأا اهل نايب يف ،ةيرئازجلا
،«مÓ˘سسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
،ي˘ف˘سشكلا ا˘هر˘ب˘خ˘م عور˘سش
ح˘بار د˘ئا˘ق˘لا ه˘سسأار˘ت˘ي يذ˘لا
ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م ،ي˘˘سسور˘˘ع˘˘˘ل
بئا˘نو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا مو˘ل˘ع˘لا

،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ماعلا دئا˘ق˘لا ن˘م ف˘ي˘ل˘كت˘بو
ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا ءامدقل
ى˘˘ف˘˘ط˘˘˘سصم ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف ،نود˘˘˘ع˘˘˘سس
نيظ˘فا˘ح˘م˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا
تارا˘طإلا ل˘كو ن˘ي˘ي˘ئلو˘˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

لوح راوحو سشاقن تاسسلج
عم روتسسدلا ليدعت ةدوسسم
قيرط نع ةيفسشكلا جاوفألا
لسصاوتلل ةثيدحلا تاينقتلا

ر˘ج˘ح˘لا ل˘ظ ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ع˘˘فر˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ى˘لإا تلا˘غ˘سشنلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
يذ˘˘لا ي˘˘ف˘˘سشكلا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا
،ةيئاهنلا اه˘ت˘غا˘ي˘سص ى˘لو˘ت˘ي
ءا˘مد˘ق ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
هذ˘ه ة˘ي˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘فا˘˘سشكلا
ةكراسشم˘ل ة˘سصر˘ف ةو˘ط˘خ˘لا
عمتجملا رارغ ىلع عيمجلا
روتسسد˘ب جور˘خ˘ل˘ل ي˘ند˘م˘لا
اومن رئازجلل نمسضي لماسش
.«اهتيوه ظفحيو اراهدزاو
رئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج تد˘كأا ا˘م˘ك
ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست
م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘مز˘ع  ،ه˘ن˘م
ة˘ق˘ي˘م˘عو ةدا˘ج تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م
ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
روتسسد داجيإا يف ةيباجيلاو
ة˘˘˘لود˘˘˘لا سسا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
فادهأاو بعسشلاو ةيرئازجلا
ةدد˘ج˘م ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإا
ربتعي يذلا ،ما˘ع˘لا ي˘ن˘طو˘لا

يرورسضلا لخدملا ،اهبسسح
تا˘˘حÓ˘˘سصإا ي˘˘ف عور˘˘سشل˘˘ل
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
،ةلماسشو ةقيمع ةيعامتجاو
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ع˘˘˘˘م ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ن˘ي˘سصل˘خ˘˘م˘˘لا

ةديدج رئازج ءانبل مهفقاوم
ة˘˘ه˘˘يز˘˘نو ةد˘˘يد˘˘ج هو˘˘˘جو˘˘˘ب
.ةؤوفكو

ح.نيدلأ رمق

ىقريو ةيرئأزجلأ ةلودلأ مدخي روتسسد ىلإأ لوسصولل
كأرحلأ فأدهأأو بعسشلأ تاعلطتل

نيلعافلإ لك وعدت ةينطو تايعمجو ةيسسايسس بإزحأإ
روتسسدلإ ليدعت ةدوسسم ءإرثإإ يف ةمهاسسملل

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تد˘˘ن˘˘سسأا
با˘˘ب˘˘سشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘˘سشت م˘˘˘عد˘˘˘ل
(JESNA)، تنا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةرازو ة˘يا˘سصو تح˘ت ا˘ًق˘با˘˘سس
نامسضلاو ليغسشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ى˘لإا ا˘ي˘˘م˘˘سسر ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

ةريغسصلا تاسسسسؤوملا ةرازو
ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةفرعملا داسصتقاو
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘˘سسر˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ج
،0202 يام5 خيراتب رداسص
ن˘م ر˘ي˘خألا دد˘ع˘لا ي˘˘ف ر˘˘سشن
دنـسسـي» ،ةي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ى˘˘˘˘لإا

تا˘˘سسـسسؤو˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
،ةفرعملا داسصت˘قاو ة˘ئ˘سشا˘نـلا
ةلاكولا ىلع ةياسصولا ةطلسس
ل˘ي˘˘غ˘˘سشت م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.«بابسشلا

موسسرملا نم2 ةداملل ًاقفوو
ريزولا ةرابـع لدبتـسسـت ،هتاذ
،ليغسشتلاو لمـعلاـب فلكملا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘يزو ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘ب
تا˘˘سسـسسؤو˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غـسصلا
،ةــفرعملا داسصتقاو ةئ˘سشا˘ن˘لا
موـسسرم˘لا ما˘كحأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
8 ي˘ف ردا˘˘سصلا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
،6991 ة˘ن˘سس ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس

ةلا˘كو˘لا ءا˘سشنإا ن˘م˘سضت˘م˘لاو
ل˘ي˘˘غ˘˘سشت م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ا˘ه˘نو˘نا˘ق د˘يد˘ح˘تو با˘˘ب˘˘سشلا
.ممتملاو لدعملا يسساسسألا

،ةيروهمجلا سسيئر ناكو اذه
رمأا د˘ق ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
9 يف دقع ءارزولا سسلجمل
قا˘˘ح˘˘لإا˘˘ب ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا سسرا˘˘˘م
م˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ةرازو˘لا˘ب با˘ب˘سشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘سصلا
.ةفرعملا داسصتقاو ةئسشانلا

ـه.دأوج

ةريغسصلأ تاسسسسؤوملأ ريزو ةرابعب ليغسشتلأو لمـعلاب فلكملأ ريزولأ ةرابع لأدبتسسأ
ةــفرعملأ داسصتقأو ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأو

ةئسشانلإو ةريغسصلإ تاسسسسؤوملإ ةرإزو ىلإإ ايمسسر «جاسسنوأإ» دانسسإإ



،ةرا˘ج˘ت˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا
زو˘ح˘˘ت سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘˘خ يا˘˘كب د˘˘كأا

ن˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
ة˘يذ˘حألا ة˘عا˘ن˘سص ي˘ت˘ب˘ع˘˘سشب
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،قرو˘لا اذ˘˘كو
داوم˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا
ا˘˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م˘سض ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘سصم˘˘لا˘˘ب
ة˘يا˘م˘ح˘ل ةد˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآلا
ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا ةلداع˘لا ر˘ي˘غ ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

رادم ىلع اهل سضرعتي ناك
ع˘سضو˘ب كلذو ،تاو˘ن˘سس ةد˘˘ع
ةيامح نم ن˘كم˘ت˘سس ة˘سسا˘ي˘سس
خانم ريفوتو ينطولا جوتنملا
ي˘قا˘ب ع˘˘م م˘˘ئÓ˘˘م ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت
،ةدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

:ةراجتلا ةرازو نايب فاسضأاو
ريزولا ياكب ىسسيع سسأارت»
ةراجتلاب ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
ةرازو ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

نيلسصفنم نيعامتجا ةراجتلا
ني˘يدا˘سصت˘قإلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل
ةيذحألا ي˘ع˘ن˘سصم ي˘ت˘ب˘ع˘سشل
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع قرو˘˘˘لاو
تارا˘طإا رو˘سضح˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
ةيزكرملا ةرادإلاب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ءاقللا يتأايو ،ةراجتلا ةرازول
ي˘ت˘لا تاروا˘سشم˘لا را˘طا ي˘˘ف

ةراج˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘ي˘ف تعر˘سش
ءاكرسشلاو بعسشلا عيمج عم
.«نيينهملاو

بدتنملا ريزولا حتتفأاو اذه
ةرظن ميدقتب لمعلا يتسسلج
سصو˘سصخ˘˘ب ةرازو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع
د˘˘قو ،تادراو˘˘لا سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ءانثأا بدتنملا ريزولا عمتسسا

نيلخدتملا فلتخمل ءاقللا اذه

تاءارجإلا هذه اوكراب نيذلا
اهيف تعرسش يتلا تاءاقللاو
لماك نينلعم ،ةراجتلا ةرازو
نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘هداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا

تاءارجإلا لك عم بواجتلاو
نم ةمو˘كح˘لا ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا
تارامثتسسإلا مجح عفر لجأا
جوتنم˘لا˘ب ي˘قر˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
،تادراولا سضيوعتل ينطولا

ريزولا ملعأا ،قايسسلا اذه يفو
ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ير˘سضا˘ح˘لا ن˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإلا

تاعامتجاب نيتبعسشلا يلثمم
بيرقلا لبقتسسملا يف ةينقت
ةكيرسشلا تاعاطقلا يقاب عم
.فلملا اذهب ةينعملا

ثدحلا4 1472ددعلأ ^1441 ناسضمر81ـل قفأوملأ0202 يام11نينثإ’أ

watan@essalamonline.com

نيتبعسشلأ نيتاه يف ينطولأ جاتن’أ ةيامحل

ةيذحألإو قرولإ نم رئإزجلإ تإدرإو شصيلقت وحن

ز.لامج

ثيح نم ،ةراجتلأ ةرأزو ةيجيتأرتسسأ نع ،ةيجراخلأ ةراجتلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ ،ياكب ىسسيع فسشك
نع يلختلأ نكمي يتلأ ةيلوأ’أ دأوملأ صضعب ىتحو يئاهنلأ جوتنملأ نم ءأوسس تأدرأولأ ةروتاف صضفخ ةيمتح
،قرولأو ةيذحأ’أ يعنسصم ةبعسش يف ةسصاخ ايلحم ةعنسصملأ ةيلوأ’أ دأوملاب اهسضيوعتو ايجيردت اهدأريتسسأ

.تأونسس ةدع رأدم ىلع اهل صضرعتي ناك يتلأ ةلداع ريغلأ ةسسفانملأ نم ينطولأ جوتنملل ةيامح

روسضح صضفرو تامامكلأ ءأدترأ
ءاقدسصأ’أ وأأ ةلئاعلأ نم درف يأأ

تايلكلإ ميقعت يف عورسشلإ
ةسشقانم فانئتسسل تاعماجلإو

هإروتكدلإو رتسساملإ لئاسسر
تاعماجلأ تعرسش
تايلمع يف ،ةيرئأزجلأ

ابسسحت ةعسسأو ميقعت
ةسشقانم ةيلمع فانئتسس’
.هأروتكدلأو رتسساملأ لئاسسر
ةميلعت ىلع ءانب أذه ءاجو
ريزو ،روتيسش نيدلأ صسمسش
ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ
أرمأأ هجو يذلأ ،يملعلأ
ءاسسؤورل يسضاملأ عوبسسأ’أ
اهيف مهحنم ،تاعماجلأ
ةسشقانمل رسضخأ’أ ءوسضلأ
نكمت دسصق ةقلاعلأ لئاسسرلأ
ىلع لوسصحلأ نم ةبلطلأ
ءأرجإأ دسصقو ،مهتأداهسش

فورظ يف ةسشقانملأ ةيلمع
نم ديدعلأ تعرسش ةيحسص

ميقعت يف تاعماجلأ
ىلع ةزكرم اهتاسسسسؤوم
اهيف متي يتلأ تاعاقلأ

تماق امك ،لئاسسرلأ ةسشقانم
ءانتقاب ةيعماجلأ تاسسسسؤوملأ

،تامامكلأ نم ربتعم ددع
«مقعملأ مÓهلأ» أذكو
. يزأرتحأ ءأرجإاك
تاسسسسؤوملأ تطرتسشأ امك
نيلبقملأ ىلع ،ةيعماجلأ

أوموقي نأأ ،ةسشقانملأ ىلع
صضفرو تامامكلأ ءأدتراب

وأأ ةلئاعلأ نم درف يأأ روسضح
نأأ ثيح ،ءاقدسصأ’أ
بلاطلأ عم متتسس ةسشقانملأ

نود طقف ةفرسشملأ ةنجللأو
.رخآأ رسصنع نع يأأ دوجو

ع.لÓب

ريزو ،يلعيسش قوراف دكأا
نأا ،لقنلاو ةيمومعلا لاغسشألا

حÓ˘˘سصإاو ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘سشم
را˘ط˘م˘ل ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا جرد˘˘م˘˘لا
ن˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ه˘مÓ˘ت˘˘سسا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ،ي˘˘لود˘˘لا
ابلاطم ،ةيليوج ةياهن لولحب
«راديسسوك» ةزجنملا ةكرسشلا
.لمعلا ةريتو عيرسستل

ع˘م˘ج˘م˘لا ،ر˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
كلمي ،«راديسسوك» يمومعلا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘مزÓ˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا
جرد˘˘م˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
را˘ط˘م˘لا ق˘حÓ˘مو ي˘سسي˘ئر˘لا
˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا فد˘˘ه˘˘˘ب ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ة˘يا˘ه˘ن˘ب عور˘سشم˘˘لا
لا˘˘جآلا ن˘˘ع ًلد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ةكرسشلا فرط نم ةجمربملا
نمثو ،توأا رهسش ةياهن يف
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
يتلا دوهجلا ،سسمأا لوأا اهب
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ت˘لذ˘ب
تحنم يتلا ،رئازجلا ةيلول

ةئيه˘تو تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘كر˘سشل ة˘˘مزÓ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
نم نكمتت ىتح «راديسسوك»
فور˘ظ ي˘ف لا˘غ˘سشألا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ى˘˘لإا ر˘˘يزو˘˘لا را˘˘سشأاو ،ةد˘˘ي˘˘ج
ي˘ف لا˘غ˘سشلا ما˘م˘تإا ةرور˘سض

ماهلا رودلل ارظن ،تقو برقا
ة˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ت يذ˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ىوتسسملا ىلع ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
نأا ىلع اددسشم ،يداسصتقلا
ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘سشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا را˘˘ط˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ا˘˘ًط˘˘ب˘˘تر˘˘م لاز˘˘ي ل ،ي˘˘لود˘˘لا
ل ،يحسصلا عسضولا نسسحتب
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ميمرت لاغسشإا مامتإا ةرورسض
ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا جرد˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘حÓ˘م˘لا طا˘سشن فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
يلعيسش دكأاو ،ةيلودلا ةيوجلا
ل˘ق˘ن˘لا طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا نأا
روطت بسسح نوكيسس يوجلا

،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
متي فوسس رارقلا نأا ًافيسضم
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب هذا˘˘˘خ˘˘˘تا
اميسس لو ،ةينعملا تاعاطقلا
.ةحسصلا عاطق

نمحرلا دبع ىرخأا ةهج نم
لا˘غ˘˘سشألا ر˘˘يد˘˘م ،ي˘˘نا˘˘م˘˘حر
مدق ،رئازجلا ةيلول ةيمومعلا

نأا ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘كذ ا˘˘سضر˘˘ع
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘تإا عور˘˘˘سشم لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشأا
لوأا يف مّلسس يذلا ،جردملا
4102 ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد ي˘˘ف ر˘˘مألا

و لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سشألا ة˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘سشل
عمج˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تازا˘ج˘نلا

بب˘˘سسب ار˘˘خأا˘˘ت د˘˘ه˘˘سش ،داد˘˘ح
.دقعلا خسسف تاءارجإا

عور˘سشم˘لا م˘ي˘ل˘˘سست د˘˘ع˘˘بو
يرفيف يف راديسسوك ةكرسشل
ةل˘ه˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت م˘ت ،0202
نم عورسشملا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘مز˘لا

ةميق ع˘م ،ر˘ه˘سشأا6 ى˘لإا21
رايلم2,6 وحن˘ب رد˘ق˘ت د˘ق˘ع
نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد
عورسشملل ماعلا مدقتلا ةبسسن
.ةئملاب24 ىلا لسصي

نأا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘حر د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ف˘لأا˘ت˘ي عور˘سشم˘لا نو˘م˘˘سضم
جردملل يلكلا حÓسصإلا نم
جراد˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا
راط˘م˘لا تÓ˘فا˘ح˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا

تاذ تار˘ئا˘ط˘ل˘ل ن˘ي˘˘ف˘˘قو˘˘مو
عبرم رتم000.61 ـب ةحاسسم
يلامجإا لوطب تلوحم9و
نأاو ،ر˘ت˘م000.2 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي
ي˘سسي˘ئر˘لا جرد˘˘م˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘ن˘ب˘لا ثيد˘ح˘ت˘ب ح˘م˘˘سسي˘˘سس
ريياعملل اًقفو راطملل ةيتحتلا
ا˘ه˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
تاراطملل ةيلودلا ةمظ˘ن˘م˘لا
.ةيندملا

ز.لامج

ةيليوج ةياهن يلودلأ رئأزجلأ راطمل يسسيئرلأ جردملأ زيزعت عورسشم مÓتسسأ نع نلعأأ

«انوروك» ةحئاج روطتب يوجلإ لقنلإ طاسشن فانئتسسإ نهري لقنلإ ريزو

،سصار˘خ˘لو˘ب ر˘ها˘˘سش ف˘˘سشك
عمجمل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ه˘نأا ،«زا˘غ˘ل˘نو˘سس»
رثكأاب ةورذلا جاتنإا يف عجارت
جا˘ت˘نإا ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب01 ن˘˘˘م
ه˘سشي˘ع˘ت ا˘م بب˘سسب ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ببسسب ةيحسص ةمزأا نم دÓبلا

.دجتسسملا انوروك ءابو
كانه نأا ،سصارخلوب حسضوأا

رثكأاب ةورذلا جاتنإا يف عجارت
ىلإا اريسشم ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب01 ن˘˘م
اهب رمت يتلا ةيحسصلا ةمزألا
انوروك ءابو يسشفت ءارج دÓبلا
بل˘ط ى˘ل˘ع كلذ˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت ا˘ه˘˘ل
عجارت ذإا ،ءابر˘ه˘كلا كÓ˘ه˘ت˘سسا
ببسسب ةئاملاب01 نع ديزي امب
دحلاب تلمع تاعاطقلا لك نأا
هذه ببسسب اهتاقاط نم ىندألا
لوؤوسسملا سسفن ربتعاو ،ةمزألا
هيلع فرسشي يذلا عاطقلا نأا

ق˘فار˘ي ه˘نأا را˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب سسا˘˘سسح
تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ر˘˘فو˘˘يو ،ىر˘˘خألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ثوكملا ةيناكمإا ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ر˘ج˘ح˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
مهل ميدقت لÓخ نم ،انوروك
تاذ يفو ،ةيعون تاذ ةمدخ
ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا د˘كأا قا˘ي˘سسلا
ةلاح عفر مدع ،عمجملل ماعلا
جاتنإلا قرف لمع يف بهأاتلا

ةرسشتنملا تاطحملا لك ربع
ةيادب عم تأادب يتلاو ،نطولاب
.ءابولا اذه راسشتنا

لوألا لوؤو˘سسم˘لا زر˘بأاو اذ˘ه
نأا ،«زا˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس» سسأار ى˘˘ل˘˘ع
لك ريفوت ىلع رداق عمجملا
م˘ت د˘ق ه˘نأاو ة˘سصا˘خ تا˘ب˘ل˘ط˘لا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ع˘˘˘سضو
سسوريف ةمزأا ةهجاومل ةيئاقولا

تاواغيم0058 ءاهز ،انوروك
لك ةيبلت لجأا نم لوانتملا يف
تلاحلا ةهجاومو تاجايتحلا
هذ˘ه نأا ى˘لإا ا˘˘ت˘˘فل ،ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لا
ةسصاخ اهفادهأا تققح ريبادتلا

باطعأا ليجسست مدع ثيح نم
ربع دوزتلا ةكبسش يف ةريبك
تلاحلا سضعب يف لإا نطولا

.نمزلا يف ةدودحمو
ز.لامج

«انوروك» ةمزأأ ءأرج دÓبلأ هسشيعت ام ببسسب

ةئاملاب01 نم رثكأاب ءابرهكلإ نم ينطولإ جاتنإلإ عجإرت

ريدملا ،نيسساي ميرك فسشك
نأا ،«ازوتيإا» ةسسسسؤومل ماعلا
يف03 تر˘سسخ ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةنراقم اهلامعأا مقر نم ةئاملا
˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ح˘˘˘˘سضوأا.ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

نم رئاسسخلا هذه نأا ،«ازوتيإا»
لا˘ح ي˘ف ع˘سست˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف ع˘˘سضو˘˘˘لا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا
قايسسلا يف اريسشم ،ةيفاسضإا
ىلع دمتعت ةسسسسؤوملا نأا هتاذ
ةئاملاب05 ةبسسنب اهليخادم
نم ةئاملا˘ب05 ىقلتت ا˘م˘ي˘ف

نم معدك ةيونسسلا اهتينازيم
نيسساي دكأا امك.ةلودلا فرط
ةيعسضولا رارمتسسا نأا ،ميرك
طاسشن ىلع رثؤوي˘سس ة˘ي˘لا˘ح˘لا
دمتعت اه˘ل˘ع˘ج˘يو ة˘سسسسؤو˘م˘لا

.ةلودلا معد ىلع ايلك
ك.اسضر

 ةلودلأ معد ىلع ةيلك دمتعت ةسسسسؤوملأ لعجي هيلع وه ام ىلع عسضولأ رأرمتسسإأ

«انوروك» ةحئاج ببسسب اهلامعأإ مقر نم ةئاملاب03 رسسخت «إزوتيإإ»

ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘˘ت
نيومتب ،ةسصاخلا ةيئان˘ث˘ت˘سسلا
داو˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قو˘˘˘سسلا
تامزل˘ت˘سسم˘لاو ،ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا
فسشكلا تاز˘ي˘ه˘ج˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
يذيفنت موسسرم يف ،«انوروك»
.ةيمسسرلا ةديرجلا يف رسشن

ينوناقلا سصنلا اذه قلعتيو
،0202 يا˘˘م5 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا
ةهجوملا ةيئانثتسسلا ريبادتلاب
قو˘˘سسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘˘ل
ةينلديسصلا داو˘م˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ةهباجمل فسشكلا تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
كلذو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ءا˘˘بو
ةحسصلا ريزو ريرـقت ىلع ءانب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
اذ˘ه سصخ˘يو ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘م ،ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةرازولل ةسصتخ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ن˘يذ˘لا ،ة˘ح˘˘سصلا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
تايل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ه˘ل ن˘كم˘ي
تامزلتسسملا دار˘ي˘ت˘سساو جا˘ت˘نإا
ةهجاومل تازي˘ه˘ج˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ن˘˘كم˘˘يو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ةرازول ةسصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
ة˘˘ف˘˘سصب ،سصخر˘˘ت نأا ة˘˘ح˘˘سصلا
ريغ نيلماعت˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ا˘سضيأا ما˘ي˘ق˘لا˘ب ن˘يد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
تامزلتسسملا داريتسسا تايلمعب
ةهجوملا تازي˘ه˘ج˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
هذ˘ه ه˘جو˘تو ا˘نا˘ج˘م عر˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ىلإا ،ةلاحلا بسسح ،تاعربتلا
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا
د˘ه˘˘ع˘˘م وأا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ةنجللا موقتو ،رئازجلا روتسساب
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
انوروك سسورـيف ءابو تاروطت
ةرازو ىوتسسم ى˘ل˘ع ةأا˘سشن˘م˘لا
ق˘يد˘سصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ،ة˘ح˘˘سصلا

ةينلديسصلا داوملا ةمئاق ىلع
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
اذ˘كو ،ف˘سشكلا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو
هذ˘˘˘ه را˘˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘ط˘˘˘˘قو مزاو˘˘˘˘ل
وأا ةدرو˘ت˘سسم˘لا تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
اهدّعت يتلا ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘ن˘ت˘ق˘م˘لا

امك ،ةرازولل ةينعملا حلاسصملا
داو˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سست نا ن˘˘كم˘˘ي
،هÓعأا ةروكذملا ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا
ىسضرملاب لف˘كت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
،انوروك سسوريف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإا را˘˘طإا ي˘˘˘ف
ا˘ق˘فو لا˘م˘ع˘ت˘˘سسÓ˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘لا

11‐81 مقر نوناقلا ماكحأل
ما˘ع لاو˘سش81 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

ةنسسل ناوج2 قفاوملا9341
،ةحسصلاب قل˘ع˘ت˘م˘لاو8102
نأا ى˘ل˘ع مو˘سسر˘م˘لا سصن ا˘م˘˘ك
داوملا راعسسأاو ة˘يـعو˘ن م˘ي˘ي˘ق˘ت
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا
ة˘م˘ه˘م ،ةرو˘كذ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع فر˘˘سشت˘˘سس
،ة˘ح˘سصلا ةرازو˘ل ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا تاـفـل˘م˘لا سسا˘سسأا ى˘ل˘˘ع
بسسحو ،نولماعت˘م˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ي
را˘ع˘سسألاو سضور˘ع˘لاو ةر˘فو˘لا
ةيلودلا قوسسلا ي˘ف ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا

تاجتنملا ةيب˘ل˘ط م˘يد˘ق˘ت د˘ن˘ع
ريبادتلا راطإا يفو.ةروكذملا
سصن˘لا اذ˘ه ي˘˘ف تدد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
نولماعت˘م˘لا ى˘ف˘ع˘ي ي˘نو˘نا˘ق˘لا
داوملا داريتسساب مهل سصخرملا
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا
ةقلعتملا ماكحألا نــم ةيبطلا
داريتـسسل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا طور˘سشلا˘ب
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نلد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ير˘سشب˘˘لا بط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ميظنتلا يف اهيلع سصوسصنملا
اسضيأا عسضخت لو ،هب لومعملا

ةقلعتملا ماكحأÓل داوملا هذه
داو˘˘˘م˘˘˘لا دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ب
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا
بط˘ل˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘ن˘˘سصم˘˘لا ير˘˘˘سشب˘˘˘لا
ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سستو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘مو ،ة˘يز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
ة˘ط˘سسب˘م ة˘ي˘كر˘˘م˘˘ج تاءار˘˘جإا
ىقبتو ،كرامجلا ةرادإا اهددحت
،ةت˘قؤو˘م مو˘سسر˘م˘لا اذ˘ه ما˘كحأا

روف اهلوعفم نايرسس يهتنيو
ءاه˘ت˘نا ن˘ع ي˘م˘سسر˘لا نÓ˘عإلا

.رئازجلاب انوروك سسوريف ءابو
ز.لامج

دأريتسس’أو جاتنإ’أ ىلع نيرداقلأ ةحسصلأ ةرأزو نم نيدمتعملأ نيلماعتملأ صصخت

دإوملاب قوسسلإ نيومتل ةيئانثتسسلإ ريبإدتلإ هذه
«انوروك» ةهجإومل ةيبطلإ تامزلتسسملإو ةينلديسصلإ



363 ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ب ف˘˘˘˘قوأا
ةبكرم25 ليوحتو اسصخسش
ى˘˘لإا ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘˘جارد71و
ة˘ف˘لا˘خ˘م بب˘سسب،ر˘سشح˘˘م˘˘لا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا
راسشتنا نم ةياقولل يئزجلا
كلذو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ن˘˘م لوألا ف˘˘سصن˘˘لا لÓ˘˘˘خ
،كرا˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
،لوأا مزÓ˘م˘لا ح˘سضوأا ثي˘˘ح
يف ،يباقع قاحسسإا فسسوي
ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
نأا˘˘ب ،سسمأا لوأا ءا˘˘سسم ا˘˘˘ه˘˘˘ب

لÓخ اوماق ةطرسشلا رسصانع
ليرفأا42 ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
يام7 ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘سضا˘م˘˘لا
هعومجم ام ةبقارمب يراجلا

تا˘قوأا ي˘ف ا˘سصخ˘˘سش2201
ىلإا اريسشم ،ليللا نم ةرخأاتم
تلمسش ف˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا
تسسي˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘˘سشألا
ةيئان˘ث˘ت˘سسا سصي˘خار˘ت م˘ه˘يد˘ل
م˘ت ه˘نأا˘ب دا˘فأاو ،Ó˘ي˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل

ة˘ب˘قار˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
˘مز˘ت˘ل˘˘ي م˘˘ل ة˘˘ب˘˘كر˘˘م416
ر˘ظ˘ح تاءار˘جإا˘ب ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا
ل˘يو˘ح˘تو ي˘ل˘ي˘ل˘˘لا لو˘˘ج˘˘ت˘˘لا
زو˘ح˘ي ل ي˘ت˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
لقنتلل سصخر ىلع اهباحسصأا
بحسسو يدلبلا رسشحملا وحن

نأا˘ب ازر˘ب˘م ،ة˘قا˘˘ي˘˘سسلا سصخر
تل˘م˘سش ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
.ةيران تاجارد91 اسضيأا

نأاب ،رد˘سصم˘لا سسف˘ن ر˘كذو
نمأÓل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق
ام ةرتفلا لÓخ تماق يئلولا
،نا˘سضمر ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح ل˘˘ب˘˘ق
اسصخسش316 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
62و ،ةبكرم331 ليوحتو
ر˘سشح˘م˘لا ى˘لإا ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
رجحلا تاءارجإا قرخ ببسسب
.يئزجلا يحسصلا

حلاسصم تلجسس اهتهج نم
483 ةديعسس ةيلوب ةطرسشلا

ريبادت قرخب قلعت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م
جردني يذلا يئزجلا رجحلا

يسشفت نم ةياقولا راطإا يف
نم ،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ءا˘بو
با˘ح˘سصأاو ن˘ي˘˘ل˘˘جار˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
تا˘˘˘˘جارد˘˘˘˘لاو تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
63 فيقوت مت ثيح ،ةيرانلا
ربع ةيران ةجارد31و ةرايسس
ة˘ير˘يد˘م سصا˘˘سصت˘˘خا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضوو ي˘˘ئلو˘˘لا ن˘˘مألا
،ةديع˘سسل يد˘ل˘ب˘لا ر˘سشح˘م˘لا˘ب
تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تا بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا
سصا˘خ˘˘سشألا د˘˘سض ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
مهتفلا˘خ˘م˘ل كلذو ن˘ي˘ل˘جار˘لا
ل˘يو˘ح˘تو ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م
.ةيئاسضقلا

ةطرسشلا حلاسصم تماق امك

ءارجإا ريرحتب ،نارهو ةيلوب
اسصخسش7392 دسض يئاسضق
يحسصلا زجحلا ةفلاخم ءارج
فسصنلا لÓخ كلذو ،يئزجلا
امك ،ناسضمر رهسش نم لوألا
عسضو ةرتفلا سسفن لÓخ مت
،رسشحم˘لا ي˘ف ة˘ب˘كر˘م881
ةفلاخمل ،ةيران ةجارد531و
رجح˘لا تاءار˘جإل ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
.يئزجلا يحسصلا

ن˘مأا ح˘لا˘سصم تدا˘فأاو اذ˘˘ه
تل˘ج˘سس ا˘ه˘˘نأا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘يلو
رجحلا ةرتف لÓخ تازواجت
359 عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا
رئاود˘لا مو˘م˘ع ر˘ب˘ع سصخ˘سش
نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مألا
دجاوت˘ب تل˘ث˘م˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
م˘ه˘لزا˘ن˘م جرا˘خ سصا˘خ˘˘سشألا

نم ًءدب ةددحملا ةرتفلا لÓخ
ةعاسسلا ةياغل ءاسسم ةعباسسلا
قايسسلا يفو ،احابسص ةعباسسلا
ة˘ل˘ما˘ع˘لا قر˘ف˘لا تف˘قوأا ه˘˘تاذ
03و ،ةرا˘ي˘˘سس86 نادي˘م˘لا˘ب
دقو ،رسشاحملل تلوح ةجارد
قيسسنتلاب تاءارجإلا تذختا

.ةيئاسضقلا تاهجلا عم

watan@essalamonline.com
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 ةيدلبلأ رسشاحملاب مهتابكرم تعسضوو مهتقايسس صصخر تبحسس نطولأ ربع تائملأ تفقوأأ

يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإإ يفلاخم «نيروهتملإ» ىلع اهبرح لسصإوت نمألإ تإوق

نولسسأرم اهعمج

تأءأرجإاب نينطأوملأ مأزتلإأ نامسضل بوؤودلأ اهلمع ،نطولأ عوبر لك ربع ،نمأ’أ حلاسصم فلتخم لسصأوت
وأأ «نيروهتملأ» صصاخسشأ’أ نم تائملأ تفقوأأ ثيح ،«انوروك» صسوريف يسشفت حبك ىلإأ ةيمأرلأ يحسصلأ رجحلأ

صصخر تبحسس امك ،هيجو ببسس نود رجحلأ تاقوأأ لÓخ نولجتي نيذلأ ،نوبقلي أوتاب امك «نييراحتنإ’أ»
.ةيدلبلأ رسشاحملاب مهتابكرم تعسضوو مهتقايسس

ىلع عيزوتلل ةهجوم تناك
ةريغسص تانحاسش نتم

موحللإ نم ريطانق8 زجح
طورسش مإدعنل ءاسضيبلإ

تسسإرنمت يف ظفحلإ
ةي’وب نمأ’أ حلاسصم تزجح

موحللأ نم ريطانق8 تسسأرنمت
طورسش رفوت مدعل ءاسضيبلأ
تناك ،ةيرورسضلأ ظفحلأ

نتم ىلع عيزوتلل ةهجوم
.ةريغسص تانحاسش

082 يلأوح زجح متو أذه
ةمهم رثإأ صضيبلأ نم ةحيفسص
اهب تماق ةكرتسشم ةينأديم
لوأ’أ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم
ةبقأرملأ نأوعأأ عم قيسسنتلاب
حلاسصملأو ةراجتلأ ةيريدمب
تلجسسو ،أرخؤوم ةيرطيبلأ

،تافلاخملأ ديدع اهلÓخ
مدعب قلعت ام اهنم ةسصاخ

ةبولطملأ ظفحلأ طورسش رفوت
مدعو ،(ةفاظنو ديربت)
دأوملأ ةمÓسس ةيمأزلإأ مأرتحأ
صصئاسصخلأ لاجم يف ةيئأذغلأ
ةلسسلسس) ةيجولويبوركملأ
مدع اسضيأأ لجسس امك ،(ديربتلأ

ةعاسضبلأ هذه باحسصأأ ةزايح
ةيرطيبلأ ةداهسشلأ ىلع

تذختأ هيلعو ،جوتنملل
لومعملأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

.نيفلاخملأ ء’ؤوه هاجت اهب
Êاسسيع Òبوز

ةريخأ’أ ةعاسس42 ـلأ لÓخ نيرخآأ521 حرجو صصاخسشأأ5 ةافو يف تببسست

نييرئإزجلإ حإورأإ دسصح يف «انوروك» شسفانت رورملإ ثدإوح
سصاخسشأا5 ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل

521 حر˘˘˘جو ،م˘˘˘ه˘˘˘عر˘˘˘سصم
رور˘م ثداو˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآا

،ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ
،ة˘ل˘ي˘˘سصح ل˘˘ق˘˘ثأا تل˘˘ج˘˘سسو
سصخسش ةافوب ةيادرغ ةيلوب
ر˘˘ثإا ن˘˘ير˘˘خآا3 ة˘˘˘با˘˘˘سصإاو
ن˘ي˘ترا˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘ط˘˘سصا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ي˘سس
 .ةنافلز ةرئادو ةيدلب

تاطاسشنلا سصخي اميف امأا
راسشتنإا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تفسشك ،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
سسمأا اهل نايب يف ،ةيندملا
نأا ،«مÓسسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا

سسفن لÓ˘خ تما˘ق ا˘ه˘تاد˘حو

ةيلمع422 ـب  ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نينطاوملا ةدئافل ةيسسيسسحت

(ةيدلب431) ةيلو23 ربع
ى˘ل˘ع م˘هر˘˘كذ˘˘تو م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ت

د˘˘˘عاو˘˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘سض
اذ˘˘كو ي˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
مت امك ،يعامتجإلا دعابتلا
ميقعت ةيلمع302 ـب مايقلا

321 ) ةيلو23 ربع ةماع
تآاسشن˘م ةد˘ع تسسم (ة˘يد˘ل˘ب
ةسصاخو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

د˘ي˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت  ذإا ،عراو˘˘سشلاو
ةيند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع3601
ةفاسضإلاب نيت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا Ó˘كل
ة˘ي˘˘ن˘˘مأا ةز˘˘ه˘˘جأا ع˘˘سضو ى˘˘لإا
ةماقإÓل ن˘كا˘مأا3 ةيطغ˘ت˘ل

ربع يحسصلا رجحلل ةهجوم
.تسسارنمتو ةلسشنخ نيتيلو

تلخدت ،رخآا ديعسص ىلعو
نم ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
،ةيرسضح قئارح5 دامخإا لجأا

ى˘ل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘عا˘ن˘˘سص
،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م تا˘˘يلو ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
.ةليسسملا ،ةملاق

تاد˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ردسصملا فيسضي ‐ فيطسس
يتثج ليوحت لجأا نم ‐ هتاذ
ةقعسصل اسضر˘ع˘ت ن˘ي˘سصخ˘سش
لزنم حطسس قوف ةيئابرهك
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرو˘سشر˘˘سشلا ي˘˘ح˘˘ب
.ناملو نيع ةرئادو

ب.نيرسسن

يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م تج˘مر˘˘ب
لامعألا لاجر ةيسضق دمحمأا

ن˘يد˘لا ي˘˘ح˘˘مو ،داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘ع
،ي˘م˘لو˘ع دار˘˘مو ،تو˘˘كح˘˘ط
.دعب نع مويلا ةمكاحملل

ن˘˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو
ة˘ي˘˘سضق˘˘لا نإا˘˘ف ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘˘لوألا
ل˘سصح˘ت ي˘˘ت˘˘لا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا

ي˘ح˘م لا˘م˘عألا ل˘جر ا˘ه˘ي˘ل˘ع
عاط˘ق ي˘ف ،تو˘كح˘ط ن˘يد˘لا
ىلإا ،تارايسسلا بيكرتو لقنلا

بحاسص ،يم˘لو˘ع دار˘م بنا˘ج
بي˘كر˘ت˘ل «كا˘فو˘سس» ع˘م˘˘ج˘˘م
اهيف طروت يتلاو ،تارايسسلا

ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ءارزو˘لا ن˘م دد˘˘ع
،نÓعز ينغلا دبع رارغ ىلع
ةفاسضإلاب  ،ي˘ع˘ل˘ط ة˘ع˘م˘جو˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘لوألا ن˘˘˘ير˘˘˘يزو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
،لÓسس كلاملا دبع ،نيقبسسألا

ن˘ع Ó˘سضف ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأاو
ي˘˘˘لاو ،خوز ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ءارزوو ،ق˘ب˘سسألا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
د˘ب˘ع ن˘ي˘ق˘ب˘˘سسألا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

ف˘سسو˘ي ،براو˘سشو˘ب مÓ˘˘سسلا
.بوجحم ةدبو ،يفسسوي

سصختف ةيناثلا ةيسضقلا امأا
،دادح يلع لامعألا لجر فلم
ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘˘مإلاو
لا˘غ˘سشألا عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشمو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا
اهيف عبا˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ،تا˘قر˘ط˘لا

ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ءارزو˘لا ن˘م دد˘˘ع
ينغلا دبع رارغ ىلع كلذك
رامع ،يعلط ةعمجوب ،نÓعز
ىلإا ةفاسضإلا ،لوغ رامعو ،وت
نيقبسسألا ن˘ي˘لوألا ن˘ير˘يزو˘لا
كلاملا دبعو ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا
.لÓسس

يفلاسسلا نيمهتملا ةمكاحم
طرسشب دعب نع متتسس ،ركذلا

رذعت دعب نيي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ق˘فاو˘م
يدي˘سس ة˘م˘كح˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن
تاءار˘˘جإلا بب˘˘سسب د˘˘م˘˘ح˘˘˘مأا
لدعلا ةرازو لبق نم ةذختملا
را˘سشت˘نا ة˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف
.«انوروك» سسوريف

ر.رجاه

نيمهتملأ ةقفأوم طرسشب دعب نع متت

يملوعو توكحطو دإدح يلع ةمكاحم
دمحمأإ يديسس ةمكحمب مويلإ

تويب4 ىلع قيرح ىتأا
ةتسشمب ةيجذومن ةيكيتسسÓب
ديعلا موغلسش ةيدلبب يبرعلا
ل˘ك ف˘ل˘تأا ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘˘م ي˘˘ف
لخدتلا لسضفبو ،اهتايوتحم
ةد˘˘حو فر˘˘ط ن˘˘م ع˘˘ير˘˘˘سسلا
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل عا˘ط˘ق˘لا
ةمو˘عد˘م ةر˘ي˘سشم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
تاذ˘ل ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
مو˘غ˘ل˘سشل ي˘ما˘ظ˘ن˘لا كل˘سسلا
نارينلا يف مكحتلا مت ،ديعلا

اهدادت˘مإا يدا˘ف˘تو ا˘هدا˘م˘خإاو

ىرخأا ةيكيتسسÓب تويب ىلإا
راجسشأاو ةيعارز ليسصاحمو
.راوجلاب ةرمثم

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو اذ˘˘ه
تويبلل يلك قارتحا ةيندملا
ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
ن˘يد˘لو˘م قار˘ت˘حاو ة˘ع˘˘برألا

،ةيلآا تآافدم01و نييئابرهك
،زاغ ةروراق11 نع Óسضف
م˘ج˘ح˘لا ن˘م ة˘˘حور˘˘م61و
4 ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةلآا02و ةي˘ئا˘بر˘ه˘ك ن˘ئاز˘خ

ة˘سصسصخ˘م ة˘ي˘˘كي˘˘تا˘˘مو˘˘توأا
4 اذ˘كو ،ن˘جاود˘˘لا ما˘˘ع˘˘طإل
د˘حاو˘لا ة˘ع˘سس ءا˘˘م تا˘˘ناز˘˘خ
تادربم4و رتل0001 اهنم
5 ذا˘˘ق˘˘نإا م˘˘تو.ةيكيتاموتوأا
ةيجذومن ةيكيتسسÓ˘ب تو˘ي˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م ىر˘˘خأا
تحتف ،اهتهج نمو ،نجاودلا
ةسصتخملا ةينمألا حلاسصملا
د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإا
.قيرحلا بابسسأا

ح.نيدلأ رسصن

 ىرخأأ ةيكيتسسÓب تويب5 ذقنأأ ةيندملأ ةيامحلل عيرسسلأ لخدتلأ

ةليم يف ديعلإ موغلسشب نجإودلإ ةيبرتل ةيجذومن ةيكيتسسÓب تويب4 قإرتحإ

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ن˘م ،م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ل ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘حا˘˘˘طإلا
تاررحملاو ةينطولا ة˘ل˘م˘ع˘لا
نم نوكتت ،ةيمسسرلا ةيرادإلا

مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا4
متو.ةنسس05و52 ن˘ي˘ب ا˘م
عاجرتسسا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
ةينطولا ةلمعلا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
نييÓم6 ـب هتميق ردقت روزم
ة˘˘ئ˘˘˘ف ن˘˘˘م ،جد ف˘˘˘لأا002و

تارر˘˘˘ح˘˘˘˘مو ،جد000.2
،ةروز˘˘˘م ة˘˘˘يرادإا تادا˘˘˘ه˘˘˘سشو
،يلآا مÓعإا ةزهجأا نع Óسضف
ا˘ت˘نا˘ك ن˘ي˘ت˘يرا˘˘ن ن˘˘ي˘˘ت˘˘جاردو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف نÓ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست
ا˘م ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘عو.جيورتلاو
ءافيتسسا دعب متيسس ،هركذ قبسس
ميدقت ةينوناقلا تاءارجإلا لك
˘ما˘مأا ة˘ع˘برألا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

ب.دلاخ

 رانيد0002 ةئف نم ةسشوسشغم نويلم006 نم ديزأأ زجح

ةينطولإ ةلمعلإ ريوزتل ةكبسشب ةحاطإلإ
مناغتسسمب ةيرإدإلإ تإررحملإو

ىلع سسمأا لوأا ةيسسمأا رثع
ةي˘مر˘م ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث خ˘ي˘سش ة˘ث˘ج
نو˘ت˘يز˘ل˘ل ل˘ق˘ح ن˘م ة˘بر˘ق˘م˘˘ب
‐قرسش رايسسلا قيرطلل يذاحم
ي˘ف ة˘يو˘يد˘ج ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب بر˘˘غ
لبق نم اهليوحت مت ،نازيلغ
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ظفح ةحلسصم وحن ةيويدجب
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘˘ع˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
اهتهج نم ،يعرسشلا بيبطلا
ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘˘لا تر˘˘سشا˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ه˘ج ن˘م.ةافو˘لا تا˘سسبÓ˘م
ةيام˘ح˘لا قر˘ف تل˘خد˘ت ،ىر˘خأا
ي˘ف نا˘م˘لو ن˘ي˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
برهكت ثداح لجأل ،فيطسس

ةيدلب ةروسشرسش يحب ،يلزنم
ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأاو ،نا˘˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع
ن˘م ة˘غ˘لا˘ب تن˘ب ،ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
غلابلا اهمعو تاونسس9 رمعلا

ثداحلا.ةنسس92 رم˘ع˘لا ن˘م
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو م˘˘ي˘˘لألا
تسسمل ن˘يأا ،لز˘ن˘م˘لا ح˘˘ط˘˘سس
وذ ءابرهكلا لقن لباك تنبلا
ي˘˘فو ،ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا

فر˘ط ن˘م ا˘هذا˘ق˘نإل ة˘لوا˘ح˘˘م
يف امحفت امهÓك يفوت اهمع
د˘قو ا˘ه.ادج ة˘م˘لؤو˘م ةرو˘سص
فارسشإاب ةلخدتملا قرفلا تلوت
نيتيحسضلا لق˘ن ةد˘حو˘لا د˘ئا˘ق
د˘˘م˘˘ح˘˘م» ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا
.ناملو نيعب «فايسضوب

Êابعسش Îنع / بويأأ.صس

فيطسسب يلزنم برهكت ثداح يف اهمعو ةلفط محفت

نإزيلغ يف ةيويدجب خيسش ةثج ىلع روثعلإ

ىلع وطسس ةيلمع تطبحأا
ةر˘ئاد ة˘م˘ي˘جو˘ب د˘ير˘ب بت˘˘كم
نم ،وزو يزيت ةيلوب ةدوكام
ن˘ي˘ح˘ل˘سسم ن˘ي˘سصخ˘سش فر˘ط
.ةأار˘˘ما يز ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘م
ي˘ف ،د˘ير˘ب˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا

ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع رو˘˘سشن˘˘م

نأا ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا
ل˘خد˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ظ˘ق˘˘ي
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم
نيينعملا فيقوت نم تنكم
هردق يلام غل˘ب˘م عا˘جر˘ت˘سساو
.ميتنسس نويلم005

ع.ةيمسسن

نويلم005 اقرسس ةأأرمأ يز يف نيركنتم نيحلسسم نيسصخسش فيقوت

وزو يزيتب ةدوكام ديرب بتكم ىلع وطسس ةلواحم طابحإإ
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ى˘ل˘ع ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا مو˘˘ي ّل˘˘ح
ةحئاج لظ يف نيطسسلف يف نييفاحسصلا

نو˘ج˘سس ي˘ف ٍر˘ي˘سسأا ن˘˘ي˘˘ب م˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك
سضّرع˘ت وأا ه˘ن˘ي˘ع د˘ق˘ف ٍح˘ير˘جو لÓ˘ت˘حلا

ءانثأا قحÓم وأا ،همسسج ءاحنأا يف ٍةباسصإل
ليوطلا لامج ررحملا .ةيناديملا ةيطغتلا

ليوطلا ىرسشب ةيفاحسصلا ةريسسألا دلاو
ةريسسألا يتنبا ق˘حÓ˘ي لÓ˘ت˘حلا» :لو˘ق˘ي
،ةيناديم ةيفاحسص اهنوك ليوطلا ىرسشب
اهلاقتعل تارباخملا طباسض ءاج امدنعو
ا˘ه˘م˘ل˘قو ،ا˘ن˘يذؤو˘˘ت ىر˘˘سشب ةرو˘˘سص» :لا˘˘ق
ة˘فا˘ح˘سصلا˘ف ،«ل˘يو˘ط ا˘ه˘نا˘سسلو ،ا˘ن˘يذؤو˘˘ي
لÓتحلا فرُع يف اهنكل ،ةميرج تسسيل

نييفاحسصلل ديري ل لÓ˘ت˘حلا˘ف ،ة˘م˘ير˘ج
تلاقتعلاو ةيمويلا ةاناعملا ةروسص لقن
ل˘˘ح˘˘˘سسلاو بر˘˘˘سضلاو تا˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قلاو
م˘ه˘سضرأا ي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
tجز» :فيسضُيو.«اهيف مهقح نع نيعفادم ٌعطاق ٌليلد يرادإلا لاقتعلا يف يتنبا
نوكي نييفاحسصلا عم لماعتلا ّنأا ىلع
لي˘لد يأا ه˘ي˘ف د˘جو˘ي ل يذ˘لا لا˘ق˘ت˘علا˘ب

ىلع ةيركسسعلا مهمكاحم فرُع بسسح
بسسح ة˘˘لدأا كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك و˘˘ل˘˘˘ف ،ة˘˘˘نادإلا
ةحئل كان˘ه تنا˘كل ة˘م˘لا˘ظ˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ناو˘ق
ةيركسسعلا ةباينلا لبق نم ةمدقم ماهتا
ي˘˘˘ف تار˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي نو˘˘˘كت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ام ردسصلا جلثي يذلا» :عباتُيو.«ةمكحملا

لÓخو رسسألا لخاد نم لئاسسر نم ءاج
تاريسسأÓل حامسسلا د˘ع˘ب ا˘ه˘ع˘م لا˘سصتلا
،ة˘ع˘ف˘تر˘˘م تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ّنأا لا˘˘سصتلا˘˘ب
ة˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م قا˘˘˘سصت˘˘˘للا ى˘˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘سصإلاو
ي˘ت˘لا نا˘م˘ثألا تنا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ،بعا˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«نييفاحسصلا ىلع لÓتحلا اهسضرفي

نم ةدرو وبأا نيمأا .د يمÓعإلا ررحملا
،ي˘مÓ˘عإلا ءاد˘سصأا ع˘قو˘م ر˘يد˘م ،سسل˘با˘ن
ي˘ف ن˘ي˘تر˘م ر˘˘سسألا ةرار˘˘م تقذ» :لو˘˘ق˘˘ي
يدجاوت لÓخو ،ةملاظ ةيرادإا تلاقتعا
ريسسألا قحب ةرسضاحلا ةمهتلا ،رسسألا يف
نم هب موقي امو ،سضيرحتلا يفاحسصلا
ى˘م˘سسي ا˘م ي˘ف بسصي ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت
ةزهاج مهت يهو ،لÓتحلا نمأاب رارسضإلا
يهو ،يرادإلا لاقتعلا يف مكاحملا مامأا

يسضاقلاو ،فانئتسسلاو تيبث˘ت˘لا م˘كا˘ح˘م
هذ˘ه˘ب نا˘ع˘ن˘ت˘ق˘ي ل ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لاو
ةيمهو ةيروسص مكاحملا نوكتو ،مهتلا

لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ءا˘˘˘ف˘˘˘سضإل
ع˘م ا˘ن˘تلو˘ج لÓ˘خ» :ف˘ي˘سضيو.«يرادإلا
سضرعت˘ن ي˘مÓ˘عإلا ءاد˘سصأا ع˘قو˘م ق˘ير˘ف
ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا دو˘ن˘ج ن˘م تا˘ق˘يا˘˘سضم˘˘ل
يف تلوجلا لÓخو ،ةيركسسعلا زجاوحلا
راو˘˘غألا ي˘˘ف ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘سضارألا

،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ن˘˘م ىر˘˘خُأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو
يف ةحسضاو تامي˘ل˘ع˘ت م˘ه˘يد˘ل دو˘ن˘ج˘لا˘ف

ع˘م˘ق˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ه˘فاد˘ه˘ت˘سساو لا˘ق˘˘ت˘˘علاو ة˘˘ق˘˘يا˘˘سضم˘˘لاو
˘˘مود˘˘˘ق ر˘˘˘ف˘˘˘ك ةر˘˘˘ي˘˘˘سسم.«سصا˘˘˘سصر˘˘˘لا˘˘˘ب
عسساتلا ا˘ه˘ما˘ع تل˘خد ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ب˘سسُألا
ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا م˘قاو˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ة˘˘با˘˘سصإلاو را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإاو لا˘˘ق˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل
.ًايلود مرحملا رجفتملا سصاسصرلاب

:لوقي لازن راسشب يفحسصلا روسصملا
ن˘م ي˘مد˘ق د˘˘ق˘˘فأا تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘برأا ل˘˘ب˘˘ق»
ن˘م ر˘ج˘ف˘ت˘م مد˘˘مد عو˘˘ن ن˘˘م ٍة˘˘سصا˘˘سصر
دقو ،رتم ةئم ىوسس هنع دعبأا ل سصانق
حÓ˘سسلا بيو˘سصتو هزاز˘ف˘ت˘˘سسا تب˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ةتبثملا يتريما˘ك ع˘م تف˘قوو ،ي˘ها˘ج˘تا˘ب

قلطأا كلذ مغرو ،سصاخلا زاهجلا ىلع
،يمدق يف تبسصُأاو ،ةرداغلا هتسصاسصر
ىفسشتسسملا ىلإا يليوحت ّمت روفلا ىلعو
ة˘˘˘ي˘˘˘حار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضخإاو
رواسش دمحأا يفا˘ح˘سصلا لو˘ق˘يو.«ةد˘ق˘ع˘م
يطغي وهو تاباسصإا ةدعل سضرعت يذلا
هذه» :مودق رفك يف ةيعوبسسلا ةريسسملا

لكف ،يناديملا يفاحسصلا لمعلا ةبيرسض
تائفلا نم وه ةيطغتلاب موقي يفاحسص
،لÓتحلا سشيج طابسض نم ةفدهتسسملا

عم لماعتلا م˘ت˘ي ف˘ي˘ك د˘ها˘سشن ا˘ن˘لز ا˘مو
ةريسسملا يطغت يتلا ةيفاحسصلا مقاوطلا
روسصم ةباسصإا ا˘هر˘خآا نا˘كو ،را˘ت˘ه˘ت˘سسا˘ب

ة˘ير˘كسسع ة˘فار˘ج ما˘ي˘ق ءار˘˘ج ي˘˘فا˘˘ح˘˘سص
هاجتاب ةريبكلا روخسصلا فذقب ةمخسض
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا نا˘˘ب˘˘سشلاو لا˘˘ف˘˘˘طألا

،يو˘ي˘ت˘سشا دار˘م.«ة˘ي˘عو˘ب˘سسألا ةر˘ي˘سسم˘˘لا
ر˘ف˘ك ي˘ف ة˘ي˘عو˘ب˘سسإلا ةر˘ي˘سسم˘لا ق˘سسن˘م
مقاوطلل سضرعتلا حبسصأا» :لوقي ،مودق
ةر˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا
،ة˘ع˘ب˘ت˘مو ة˘ت˘با˘ث ة˘سسا˘ي˘سس ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسُألا
نأا ةيفاحسصلا مقاوطلل ديري ل لÓتخلاف
تار˘سشع لا˘ق˘ت˘˘عا م˘˘تو ،ةر˘˘سضا˘˘ح نو˘˘كت
ة˘ي˘ل˘ح˘م تلا˘كو ةد˘ع ن˘م ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلا

،مهيلع ءادتعلا وأا مهتباسصإا وأا ،ةيلودو
عم باسسحلا ةروتافف ،ةدمعتم ةروسصبو
ةئيلم مودق رفك ةريسسم يف نييفاحسصلا
روسصملا.«م˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘م˘لؤو˘م˘لا ثداو˘ح˘لا˘ب
ةزغ عاطق نم ننق نيعم دمحأا يفاحسصلا
مويلا» :يملاعلا ةفاحسصلا موي نع لوقي
تطقُتلا ؛اًمتح يتيرحب هيف ُترعسش يذلا
جا˘ي˘سسلا ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘سص ي˘˘ل
ةناسسرتل مخاتم˘لا ةز˘غ عا˘ط˘ق˘ل يدود˘ح˘لا

ل يليئارسسإلا لÓتحلا سشيجل ةيركسسع
دادعإا ةمهم يف ُتنك ،ةيرحلا ىنعمل هبأات
يف اميسسل ،نيفعسسملا دوهج نع ريرقت

تنّو˘كتو ،ةدو˘ع˘لا تار˘ي˘سسم ماد˘ت˘حا ل˘ظ
ةعباتم لÓخ نم ّيدل ريرقتلا كلذ ةركف
سضيبألا ءادرلا سشيج اهلذبي يتلا دوهجلا
نم نيباسصملا سسوفن يف ةايحلا نع اًثحاب

ة˘ي˘م˘ل˘سسلا تار˘ي˘سسم˘لا ّنأا ا˘ًم˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘لو˘˘ح
دونج لِبق نم ي˘سشحو˘لا ع˘م˘ق˘لا˘ب تل˘بو˘ق
يتيرح ى˘لإا دو˘عأا» :ف˘ي˘سضيو.«لÓ˘ت˘حلا
ةداعلا يف ،كاذنآا اهب ترعسش يتلا ةديقملا
نو˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلاو نو˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ع˘˘˘سسي

،ةددعتم بابسسأل ةظحللا قيثوتل نيدهاج
انأا تيهنأا ام ةظحل لاثملا ليبسس ىلع
،ريرقتلل ةيناديملا ةمهملا لمعلا مقاطو
؛ءادع˘سصلا تسسف˘ن˘تو ة˘ل˘ت ى˘ل˘ع تد˘ع˘سص
«رهقي ل» هنأا اومعز سشيج يفلخ نمف
،ةيسضقلا بحاسص ينيطسسلفلا يمامأا نمو
عبانلاو ،يتاذل ةيرحلا روعسش للسست انه
؛ةيرحب ةلتحم سضرأا قوف فقأا ينوك نم
انأاو ّلحمسضا ام ناعرسس روعسشلا نكل
يد˘ن˘ج˘لاو ة˘با˘˘بد˘˘لا ع˘˘فد˘˘م ة˘˘هو˘˘ف بقرأا
هلوح نم هنارقأاو اهراوجب ثكاملا ركاملا
جا˘ي˘سسلا ن˘م بر˘ت˘ق˘ت ة˘سسير˘ف نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ول ىتح مهتيزانو مهثبخب اهيلع اوسضقنيل

وأا ،يمÓعإا اريماك وأا يفاحسص ملق تناك
ول كلاب امف ،هلم˘كأا˘ب ا˘ًي˘ب˘ط ا˘ًم˘قا˘ط ى˘ت˘ح
ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘عا˘˘ف كرا˘˘سشم˘˘ل تنا˘˘ك
:دهسشملا ف˘سصو ي˘ف ع˘با˘ت˘يو!؟ة˘ي˘م˘ل˘سسلا
،ة˘كئا˘سش ة˘ب˘ئا˘سش ءاو˘جألا تنا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح»
،او˘˘˘حر˘˘˘˘ُج خو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشو ءا˘˘˘˘سسنو لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأا

فدهتسست ةيزاغ لبانقو ةيح تاسصاسصر
را˘ج˘ف˘نا تو˘سص حد˘سص ا˘ن˘ه ،كر˘ح˘ت˘م يأا

م˘ّي˘خ ؛ة˘ير˘كسسع ة˘با˘˘بد هرد˘˘سصم م˘˘خ˘˘سض
تبرغو ،ةيؤورلا تلحمسضاو ،ليللا اهدعب
مامح سشسشعو ،ءاوهلا نكسسو ،سسمسشلا
راسشي.«يتيرح تبلُسسو انبحسسناو ،مÓسسلا
ام هنوجسس يف لقتعي لÓتحلا نأا ىلإا
ةمهتب ةيفاحسصو ًايفاحسص91ـلا براقي
.لÓتحلا ةلود ىلع سضيرحتلا

ةنيدم ناكسس نم تايبع رسصان ريسسألا لخد
نابسضقلا فلخ رسشع سسماخلا هماع محل تيب
نم6002 ماع يف لقتعا دق ناك يذلاو
نيم˘ك ي˘ف ل˘ي˘ل˘خ˘لا لا˘م˘سش لو˘ح˘ل˘ح ة˘ن˘يد˘م
ةمكحم˘لا ه˘ي˘ل˘ع تم˘كحو لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق˘ل
ةمهتب تارم عبرأاب دبؤوملا نجسسلاب ةيركسسعلا
حا˘ن˘ج˘لا ى˘سصقلا ءاد˘ه˘سش بئا˘ت˘˘كل ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق
دسض تايلمع ذيفنتو حتف ةكرحل يركسسعلا

ذنم تايبع ريسسلا هجاو و .ةيليئارسسا فادها
ع˘م˘ق˘لا تا˘سسرا˘م˘م ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
نيزا˘نز˘لا ي˘ف ه˘جز ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا
هترايزب هتلئاع دارفا نم ددع عنمو ةيدارفنلا
هنا ىلا ةفاسضا ة˘ي˘ن˘ما ج˘ج˘ح˘ب تاو˘ن˘سس ةد˘ع˘ل
ةيلمع ىلا جاتحا ذا دمعتم ايبط لامها هجاو
تلظ دقو اهيف ةيمحل روهظ دعب ةرجنحلا يف
دمحم لاقو .كلذ يف هلطامت لÓتحلا تاوق

يف نيررحملا ىرسسلا ةيعمج سسيئر ةديمح
نيب نم رسصان ريسسلا نا محل تيب ةظفاحم
ةأارج لكب لÓتحلا اوهجاو يذلا نيلسضانملا

ىلع اسصيرح ناك امئادو سشاج ةطابرو ربسصو
ةينطو قÓخاب ىلح˘تو ا˘ه˘تد˘حوو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
هق˘حل اذ˘ه˘لو ةز˘ي˘م˘ت˘م ة˘ي˘لا˘سضنو ة˘يود˘حوو
تاونسس دعب هلاقتعا نم نكمت ىتح لÓتحلا

نكلو ،ارئاج امكح هقحب عقواو ةدراطملا نم

اناميا انمؤوم لظو ةع˘ف˘تر˘م تل˘ظ ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م
ىلع .هتروثو انبعسش راسصتنا ةيمتحب اعطاق

نع لÓتحلا تاوق تقلطا ةلسص تاذ ديعسص
ةنسس32 حابسص نيسسح فسسوي رفعج ريسسلا

3 ءاسضق دعب ، محل تيب يقرسش عوقت ةدلب نم
ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘˘ه˘˘نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ف˘˘سصنو تاو˘˘ن˘˘سس
لÓتحلا ةمواقم يف ةكراسشملا

لÓتحلإ ةقحÓم لعفب ةلسصإوتم ةاناعم ..نوينيطسسلفلإ نويفاحسصلإ
صسدقلأ ةديرج ‐ يربسص ىفطسصم

نابسضقلإ فلخ رسشع شسماÿإ هماع لخدي تايبع رسصان Òسسألإ
يدومسس يلع :ريرقت



نيأإو مكتباقن سسيسسأات ” ىتم
؟اهرقم

سسراد˘م˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةرازو فرط نم تدمتعا ةقايسسلا
نا˘˘م˘˘سضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
خيراتب741 مقر تح˘ت ي˘عا˘م˘ت˘جلا

.0202 يرفيف,91
يتلإ فإدهألإو اهتاطاسشن ام

سضرأإ ىلع اهديسسŒ ¤إإ ىعسست
؟ عقإولإ

ةديدجلا ةيرئازجلا ةباقنلا ىعسست
يف ةكراسشملاو ريطأاتلا ىلع لمعلل
نع عافد˘لاو عا˘ط˘ق˘لا ة˘ل˘كي˘ه ةدا˘عإا

قيسسنتلاب نيينهملا تابجاوو قوقح
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ع˘˘م
ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو ةد˘˘ع˘˘سصألا

لاجم يف ةيرسشبلا ةقاطلا نيوكتو
ةبكاوم ىلع لمعلاو ةقايسسلا ميلعت
.راوجلا لود لثم ةنرسصعلا

يتلإ تاحÎقŸإو لول◊إ يهام
عاطقلإ لاسشتنل اهنوحÎقت
هروطت تنهر يتلإ لكاسشŸإ نم

؟ةنرسصعلإ ةلسصإومو
ةنرسصع ةبا˘ق˘ن˘لا فاد˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م

تلا˘ج˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
لحلاف ،ةميدق دعت يتلا تاناحتملا

ةقيرط عابتاو ناحتملا ةنمقر وه
ز˘كر˘م ي˘ف بو˘سسا˘ح˘لا˘ب زا˘˘ي˘˘ت˘˘جلا

لخدت يأا دعبي ا˘م˘م ة˘ق˘ل˘غ˘م ة˘عا˘قو
امك رورملا نوناق يف ةسصاخ يرسشب
نيب ام لماعتلا ىلع ةنمقرلا دعاسست
سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لاو ةرادإلا

تÓيجسستو ني˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م
سصخأاو راوجلا لود لثم تاناحتملا
اذه يف ةدئار يه يتلا سسنوت ركذلاب
ةبرجتلا بل˘ج ن˘كم˘ي ا˘م˘ك لا˘ج˘م˘لا
ىلع اهديسسجتو رئازجلل ةيسسنوتلا
ةدارلا تر˘˘˘فو˘˘˘ت نإا ع˘˘˘قاو˘˘˘لا سضرأا
.ةنهملا ريوطتل ةينهملاو ةيسسايسسلا

‘ اهنودمتعت يتلإ ÒياعŸإ ام
؟نيوكتلإ جمانرب قيبطت
ايلا˘ح ة˘قا˘ي˘سسلا سسراد˘م ل˘غ˘ت˘سشت

مجح ىلع يوتحي ينطو جمانربب
ير˘ظ˘ن ة˘عا˘˘سس52 رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘˘عا˘˘˘سس
هديسسجت ىقبيو يقيبطت ةعاسس03و
،طوبسضم ريغ نيينهملا فرط نم
تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م تا˘ي˘لآا ر˘فو˘ت مد˘˘ع˘˘ل
نيوكتلا بح ةفاقث بايغو ةباقرلا

ريخألا اذه ل˘ع˘ج ا˘م ح˘سشر˘ت˘م˘لا ن˘م
يف ةسصخرلا ىلع لوسصحلاب متهي
ن˘يو˘˘كت˘˘لا ه˘˘م˘˘ه˘˘ي لو تقو بر˘˘قأا

ىلع رفوتت يتلا ةسسردملا رايتخاو
.ةروطتم ايجوغاديب لئاسسو

Úنإوقو Òياعم كانه له
نوكت ىتح ةÒعسستلإ طبسضت

سسرإدŸإ فلت� Èع ةدحوم
؟نطولإ Èع

ىلع لوسصحلا فلم ةريعسست نإا
رئازجلا يف ا˘ي˘لا˘ح ة˘قا˘ي˘سسلا ة˘سصخر
لود ي˘ف ة˘قا˘ي˘سس ن˘ي˘ت˘عا˘سس يوا˘سسي
دود˘ح˘م وأا ن˘ن˘ق˘م ر˘ي˘غ و˘ه ،ة˘ي˘بروأا

لكسشب رعسسلا ىواهتي ثيح ،اندنع
ثي˘ح يد˘˘عا˘˘سصت سسي˘˘لو ي˘˘لزا˘˘ن˘˘ت

ةيداسصتقلا ة˘لدا˘ع˘م˘لا هذ˘ه تر˘ه˘ظ
رعسس داز املك ملاعلا ترهبأا يتلا
تÓجعلاو راي˘غ˘لا ع˘ط˘قو ن˘يز˘ن˘ب˘لا

سسرادم دجت رئازجلا يف بئارسضلاو
اذهف ةسصخرلا رعسس سضفخت ةقايسسلا

دحوتي نل ايلاح ،اريسسفت هل دجن مل ام
ةدع ةبرجت قبطن مل انمد ام رعسسلا
انمق يتلاو يبرعلا برغملا يف لود
ي˘ف ءا˘سضعأا ا˘ن˘نأا م˘كح˘ب ا˘ه˘ت˘سسارد˘˘ب
يه ةبرجتلا هذه ،يبراغملا داحتلا
تافلملا نم ددحم ددع يأا ةطوكلا

ا˘هزوا˘ج˘ت ة˘سسرد˘م˘لا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست ل
ج˘ما˘نر˘ب بسسح دد˘ح˘ت ا˘م˘ك ا˘يو˘ن˘˘سس
هنأل ةرازولا نم سضورفملا نيوكتلا
،نيعم يعا˘سس م˘ج˘ح ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
نحن امك ىقبنسس ةركفلا هذه نودب

003 ا˘ه˘ل نو˘˘كي ة˘˘سسرد˘˘م ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
زواجتت ل ةسسردمو ايونسس حسشرتم
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م اذ˘ه ا˘يو˘ن˘سس ف˘˘ل˘˘م02
ىلع نولغت˘سشي سسراد˘م˘لا با˘ح˘سصأا
.رعسسلا سضيفختو ةيمكلا

رابجإل ةباقنك نوحÎقت إذام
ىلع ةقايسسلإ ميلعت سسرإدم
كلذ ‘ اÃ ،نوناقلإ قيبطت

؟نيوكتلإ طط�
ملكتي يرئازجلا عراسشلا نأا ىرن

ة˘˘ل˘˘ه˘˘سسلا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘مود
هذ˘ه˘ف ة˘سصخر˘لا ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل

نم أادبي اذهو دحأا اهركني ل ةقيقح
اهرود نع ةرسسألا ةلاقتسساو بايغ
مدعو اهئانبأا حاورأا ىلع ظافحلا يف
امك مهنيوكت نوقلتي نيأا مهتفرعم
تاناحتملا زايت˘جا ة˘ق˘ير˘ط نأا د˘ج˘ن
ركفت ةلودلا لعج امم ةيئادب تلزام
ىقبي ن˘كلو نا˘ح˘ت˘ملا ة˘ن˘م˘قر ي˘ف
وه انرود ،ددحم ريغ ديسسجتلا خيرات
عيرسستلل تاباقنو نيينهمك قيسسنتلا
سضرأا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه سضر˘ف ي˘ف
تازوا˘˘ج˘˘ت ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ثداوح نم سضيفختلاو ةيبوسسحملا
.رورملا

Úسصتıإ نم ددع لّمح
اطسسق ةقايسسلإ ميلعت سسرإدم

يمانت ةيلوؤوسسم نم إÒبك
رئإز÷إ ‘ تاقرطلإ باهرإإ

فيك ،نيوكتلإ فعسض لعفب
؟تاماهتلإ هذه ىلع نودرت
˘ما˘ه˘تلا ع˘با˘سصأا نأا ار˘خؤو˘˘م ىر˘˘ن

ةقايسسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت سسراد˘م ى˘لإا ه˘جو˘ت
اذهو ةفيعسضلا ةق˘ل˘ح˘لا ا˘ه˘نأل ا˘م˘ئاد
نيينهملاو تابا˘ق˘ن˘لا تت˘سشت˘ل ع˘جار
ثداوح نإا ،مهسسفنأا نع عافدلا مدعو
لود رارغ ىلع رئازجلا يف رورملا
كراسشتو اهلمكأاب ةموظنم يه ملاعلا
سسراد˘˘م ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج ةد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
را˘ي˘غ ع˘ط˘قو تا˘ب˘كر˘مو تا˘قر˘طو
روهتلا ىلع كيهان تاراسشإا بايغو
لمحتت ةقايسسلا سسرادمف ،ةعرسسلاو
بسسح اهتيلوؤوسسم لكلو ةليلق ةبسسن

لدابت يه اهتل˘كسشم˘ف ا˘ه˘سصا˘سصت˘خا
لك عاجراو ماهتلا عباسصأاو موللا
ام اذهف نيوكتلا عاطق ىلع جئاتنلا

.ةباقنك هلبقن ل
دق تناك لقنلإ ةرإزو

يميلعتلإ ىوتسسŸإ تطÎسشإ
ةداهسش حنŸ ةينهŸإ ةÿÈإو

ميلعت سسرإدم دامتعل نرمŸإ
يذلإ ءإرجإلإ إذه ،ةقايسسلإ
،سسرإدم ةدع قلغ ‘ ببسست

؟هئاغلإاب نوبلاطتسس له
ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘حÓ˘˘سصإلا نإا

طور˘سشلا ن˘م ر˘ي˘غ˘تو ل˘ق˘ن˘˘لا ةرازو
ةءا˘ف˘كلا ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل

ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م نر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ك
رييغت انيلع لب يفكت ل يسساردلا

نيوكت جما˘نر˘بو ن˘يو˘كت˘لا ة˘ق˘ير˘ط
ةميق عفر ىلع لمعلاو نينوكملا
يف في˘ف˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت سسي˘لو ةدا˘ه˘سشلا
دبلو نيوكت غلبم عفر وأا جمانربلا

ن˘ي˘نر˘م˘م˘لا دد˘ع لو˘˘ح ة˘˘سسارد ن˘˘م
ل˘م˘ع˘لا بسصا˘ن˘مو ن˘ي˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
هجتت سسرادم˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ،ةدو˘جو˘م˘لا
ةر˘˘ث˘˘ك ثي˘˘ح ن˘˘م سسÓ˘˘فلا و˘˘˘ح˘˘˘ن
دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ح˘˘˘سشو ف˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ة˘˘سسارد نود˘˘ب˘˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ن˘˘سس
بسصنم نودب نيجرختملا نينرمملا

ةداهسشلا هذهل ةميق Óف نذإا ،لمع
افإدهأإ مكتباقن تمسسر له
جمانربو ةيجهنمو ةديدج

؟ةمداقلإ ةنسسلل لمع
يف ةماهلا فادهألا مهأا نيب نم

بيسصنت ىلع لمعلا ،ةباقنلا جمانرب
تايقتلم ميظنتو ةيئلولا بتاكملا

متي امك ،نيينهملل ةيوهجو ةينطو
لدا˘ب˘ت˘ل راو˘ج˘لا لود ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا
ل˘م˘ع˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
.يباقنلا

نم له ،ةيقرطلإ ةمÓسسلإ نع
؟لاÛإ إذه ‘ هب نوموقت رود

ةيلوؤوسسم ةيرورملا ةمÓسسلا دعت
سسي˘ئر ر˘مأا ثي˘ح ،فار˘طألا ع˘ي˘˘م˘˘ج
مامتهلا لوألا ريزولاو ةيروهمجلا
ي˘ف مو˘سسر˘م رد˘سصو عو˘سضو˘م˘˘لا˘˘ب
بي˘˘سصن˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ة˘مÓ˘سسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا
اهيف افرط نوكن نأا دبل ،ةيرورملا
نح˘ن ر˘ب˘ت˘ع˘نو سصا˘سصت˘خلا م˘كح˘ب

ةيرورملا ةمÓسسلل اعنسصم عاطقك
ةباقنلا جمانرب امأا ،انسصاسصتخا اذهف
ي˘ف ة˘قا˘ي˘سسلا سسراد˘م˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

حرتقنسس ةيرورم˘لا ة˘مÓ˘سسلا لا˘ج˘م
فرط نم ة˘قد˘ب ا˘سسورد˘م ا˘ج˘ما˘نر˘ب
ةلواط ىلع عسضويو ةباقنلا تاراطإا

ةيلخادلا وأا لقنلا ةرازو وأا ةيبودنملا
ملو رمألا يف لسصفي مل ايلاح هنأل
.لمعلا يف ةيبودنملا دعب قلطنت

يتلإ ةمزألإو ةحئا÷إ لظ ‘
راسشتنإ عم رئإز÷إ اهب ر“

عنمو ،انوروك سسوÒف
،ةلودلإ نم رإرقب تاعمجتلإ
ةقايسسلإ سسرإدم ىلع لابقلإ

عم نولماعتت فيك ،ليئسض
،يئابولإو ›اجعتسسلإ عسضولإ
إذكه ‘ لمعلل مكتاحÎقم امو

؟فورظ
ةحئاج يف يلاحلا انعسضوو انمازت

رطخلا سسوقان ةباقنلا قدت انوروك
ءابو لبق اذهو سسÓفلا ةرهاظ ديازتب

ي˘ف ح˘سشو كار˘˘ح˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
ذيفن˘تو ق˘ل˘غ˘لا ر˘مأا ى˘تأا م˘ث دراو˘م˘لا
لعج ،هب مازتللاو يحسصلا رجحلا

دجوو لخد نودب ةقايسسلا سسرادم
دح ىلع نيريدملاو نينرمملا لك
،ةسضورفم ةلاطب يف مهسسفنأا ءاوسسلا

طقف ةرايسس تسسيل ةقايسسلا ةسسردم
ءارك وه ةسسردملا رقم ،ناكرأا اهل لب
،ةيلاغ نا˘م˘ثأا˘بو سصاو˘خ˘لا د˘ن˘ع ن˘م
ن˘ي˘مأا˘ت ن˘م ا˘ه˘˘ت˘˘مز˘˘ت˘˘لاو ةرا˘˘ي˘˘سسلا

ةيبلغأاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ب˘قار˘مو ة˘ب˘ير˘سضو
نم نويد اهيف مهترايسس سسرادملا
ا˘يرا˘ت˘ير˘كسسلاو نر˘م˘م˘لا م˘ث ،كن˘ب˘لا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نا˘˘م˘˘سضلا ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
ءا˘˘بو نأا فر˘˘ع˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ه ،بئار˘˘˘سضلاو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ثرا˘ك ي˘ف بب˘سست ا˘نورو˘˘ك
ماعلا يأارلا ملعن امك ،سسيياقملا لكب

يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘ه˘ت˘نا نإاو ى˘ت˘ح
ينهملا رجحلا يف ةنهملا لخدتسسف
ني˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا قا˘ح˘ت˘لا مد˘ع˘ل كلذو
نم فوختلل كلذ دوعيو سسرادملاب

نم ةيلام˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا با˘ي˘غو ة˘ه˘ج
.ةثراكلا نمكت انهف ىرخأا ةهج

ةقايسسلا يريدم ءاعدتسسا مت دقل
لقنلا تايريدم فرط نم نينرمملاو
م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست˘ل ن˘طو˘لا تا˘يلو ر˘˘ب˘˘ع
فدهلا ام ملعي دحأا لو تارامتسسا

غلبم ىلع لوسصحلل تناك نإا اهنم
اهرقأا يتلا رانيد فلآا ةرسشع ةناعإا
ىقبت نكلو يفكت ل يهف سسيئرلا
ةباقنك هيلع زكرن ام ،عيمجلل ةناعإا
اسضيوعت تسسيل ةرامتسسلا هذه نأا

عاطقلا هدبكت ام نأل رئاسسخلا نع
داجيإاو هئاسصحا نم دبل رئاسسخ نم
ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ت تا˘سضيو˘ع˘ت˘ل لو˘ل˘ح
نيينهملا ثحأا اذهل ،يلاحلا عسضولا

عيمجو ةباقنلا لوح فافتللا ىلع
داجياو بلاطملا لا˘سصيإل تا˘با˘ق˘ن˘لا

.هذاقنا نكمي ام ذاقنإاو ةبسسانم لولح
ءإرقلإو Úقئاسسلل ةÒخأإ ةملك

انقفوي نأا هللا لأاسسن ريخألا يف
عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘ن˘˘طو ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل
يباقنلا لمعلا ديسسجت ىلع لمعلاو
تا˘با˘ق˘ن˘لاو ة˘لود˘لا ن˘ي˘ب كر˘ت˘سشم˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا أاد˘ب˘م د˘ي˘سسج˘˘ت˘˘ل
ل Óعف نطولا ةمدخ ىلع لمعلاو
سسي˘ئر ه˘لا˘ق ا˘م ن˘م˘ث˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،لو˘˘ق
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا رود لو˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
رود˘ل ا˘ع˘م لو˘ق˘ن ن˘ح˘˘نو ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
د˘ي˘سسج˘ت˘ل˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ميلعت يف ةيعون ءاطعإل ،قيسسنتلاو
يهف ةيرورملا ة˘مÓ˘سسلاو ة˘قا˘ي˘سسلا

لأاسسن ،قاوسسلاو سسرادملا ةيلوؤوسسم
محر˘يو ءا˘بو˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ع˘فر˘ي نأا ه˘ل˘لا

ظفح˘يو ا˘نا˘سضر˘م ي˘ف˘سشيو ا˘نا˘تو˘م
.هوركم لك نم ةيناسسنلا
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ةزوعملإ تÓئاعلإ ةدعاسسمو ءاسصحإإ سضرغب

يعامتجلإ نماسضتلإ ايÓخ بيسصنت
شسابعلبب ةيدلب25 ـب

ةيحسصلإ تامدخلل مهراقتفل

نوؤواتسسم ةليسسŸاب Êإذول ةيرق ونطاق
ةحسصلإ ةيريدم نم

يحب اهرقم نئاكلإ ةقايسسلإ سسرإدمل ةيرئإزجلإ ةباقنلإ سسيئر جيريرعوب جربب1891 يفناج11 ديلإوم نم يرانم نايزم ذاتسسألإ
ةمÓسسلإو ةقايسسلإ سسرإدمل يبراغملإ داحتلإ ةنجل مسساب يمسسرلإ قطانلإ ،ماعلإ نيمألإو جيريرعوب جرب يمهاسست نكسسم002

.جيريرعوب جربب ةقايسسلإ ميلعتل ةمÓسسلإ ةسسردم ريدم تاقرطلإ نمأإو ةيرورملإ ةمÓسسلإ يف ريبخ ةيرورملإ

فسسوي نب . رسضÿ . أإ :

ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا بسصن
ةيلخ سسابعل˘ب يد˘ي˘سسل يد˘ل˘ب˘لا
لجا نم يعام˘ت˘جلا ن˘ما˘سضت˘لا
ةزو˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘سصحإا

،يمويلا لخدلا تاذ تÓئاعلاو
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ا˘ه˘جاردإا ل˘جا ن˘˘م
ل˘ظ ي˘ف ة˘يدا˘م˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا
ةيلولا اهسشيعت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا
مت دقو ،انوروك ةحناج ببسسب
ىلع ناجللا هذه بيسصنت ميمعت
ربع ةرسشتنم ةيدلب25 ىوتسسم
د˘ي د˘م د˘سصق ي˘ئلو˘لا بار˘˘ت˘˘لا
تدقف ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل نو˘ع˘لا

ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت بق˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘خاد˘˘˘م
ةهجاومل ةيزارتحلا تاءارجإلا
ليبسس ىلعو .انوروك سسوريف
ةيدلب تعرسش رسصحلا ل لاثملا
ىسصقأا يف ة˘ع˘قاو˘لا ،تو˘مدوا˘ت
ءا˘سصحإا ي˘ف ي˘ئلو˘لا بو˘ن˘ج˘˘لا
ل˘جا ن˘م ن˘يزو˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا

يتلا فورظلا ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘سسم
قايسسلا تاذ يفف ،دÓبلا اهب رمت

تومدوات ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر حر˘سص
ة˘ي˘ل˘خ ءا˘سضعأا ع˘ي˘سسو˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب
ةبسصنملا يعامتجلا نماسضتلا
نع نيلثمم لمسشتل لوألا سسمأا
تائيهلا فلتخ˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
مهنيب اميف قيسسنتلا ليبسس يف

ن˘ي˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘سصحإا ةدا˘˘عإل
م˘ئاو˘ق ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘ت ي˘ت˘لا ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةيسضاملا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ ا˘هداد˘عإا

ريسشت ةيعامتجلا ةنجل لبق نم
ةيدلبب جاتحم844 دوجو ىلإا
ءا˘˘سصحإا ى˘˘لإا ةدا˘˘يز تو˘˘مدوا˘˘ت
لÓخ ةزوعم ةلئاع85 ارخؤوم
نم نيديفتسسملا مئاو˘ق ن˘ي˘ي˘ح˘ت
.كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش ة˘˘ف˘˘ق
ةمزألا ةيلخ ناب ريملا فسشكو
ر˘يرا˘ق˘ت ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا د˘م˘ت˘ع˘ت˘˘سس
نم ةيمنتل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ر˘˘سسألا با˘˘برأا ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جا
ىتح ةيمويلا ةرجألاب نيلماعلا
ة˘ق˘ي˘قد ةد˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق˘لا نو˘كت
تادعاسسملا لسصتل ةطوبسضمو
لباقملاب ،نيجا˘ت˘ح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا تق˘ل˘ط˘نا

سسابعلب يديسس ةنيدم نم ةيناثلا
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا
نم لك ها˘ج˘تا˘ب ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسلا
ن˘˘ير˘˘مو مو˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
بونجلا ىسصقا يف نيتعقاولا
ةراجتلا ريدم بسسحو ،يئلولا
ةنحاسش21 م˘سضت ة˘ل˘فا˘ق˘لا نا˘ف
علسسلا فلتخمب ةلم˘ح˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ىلع ع˘سساو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسلا تاذ
،تيز˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘م رار˘˘غ
لجا نم نئاجعلا اذكو نكسسلا
يف لظلا قطانم ىلع اهعيزوت
لا˘قو ،ن˘ير˘مو نو˘حر˘م ي˘تر˘ئاد
ةلفاقلا هذه ناب هتاذ ثدحتملا
ةكراسشمب اهتادعاسسم عمج تمت
ربتعتو نييداسصتقا نيلماعتم9
اهعون نم ةينا˘ث˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه
27 ذنم تقلطنا يتلا كلت دعب
ريفوت تسصخو ةيسضاملا ةعاسس
لظلا قطان˘م نا˘كسسل ة˘نوؤو˘م˘لا
سسأار ةيدلب يحاوسضب ةدجاوتملا
.نيرمو موحرم ءاملا

ةلمح قلطت مإرتيسسو..
 ليسضفلإ رهسشلإ لÓخ ةينماسضت

يفو ةنطاوم ةكرسش اهتفسصب
ة˘ع˘سساو ن˘ما˘سضت ة˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإا
ةزوع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل
راسشتنا بقاوع نم ةررسضتملاو
مارت˘ي˘سس تق˘ل˘طأا ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
ة˘ف˘ق ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ير˘ي˘خ˘˘لا

لÓ˘خ ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘سضمر
ر˘ب˘ع كلذو ل˘ي˘˘سضف˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
ةردابملا هذه .ة˘ت˘سسلا ا˘ه˘تا˘كب˘سش
ةد˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘سسم ىو˘˘˘˘˘˘سس تسسي˘˘˘˘˘˘ل
ةلوذبملا ةينطولا تادوهج˘م˘ل˘ل
سسور˘ي˘ف˘لا ي˘سشف˘ت ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإاو
ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا
˘مار˘ت˘حا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘كر˘سشلا
اذ˘ه ن˘م .ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ىرخأا ةرم مارتيسس دكؤوت ربنملا
يرئازجلا بعسشلا هاجت اهمازتلا

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ه˘ب˘ن˘˘ج˘˘ب ا˘˘ه˘˘نو˘˘كو
.دÓبلا ىلع رثؤوت يتلا فورظلا

ودبع.سص

ي˘ناذو˘ل ة˘ير˘ق نا˘كسس لاز˘˘ي ل
يف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ة˘ل˘ي˘سسم˘لا قر˘سش
يتلا ةيومنتلا لكاسشملا نم ةلمج
ىلع ،ميركلا سشيعلا نم مهتمرح
ز˘كر˘م ى˘لإا م˘˘هرا˘˘ق˘˘ت˘˘فا ا˘˘ه˘˘سسأار
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘عر˘لا ر˘فو˘ي ي˘ح˘˘سص
ة˘ق˘سشم م˘ه˘ي˘ف˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا
،ةرواجملا قطانم˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ةعبات˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ة˘ي˘غ˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘يدد˘˘˘سشم ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ىلإا فافتللا ةيلحملا تاطلسسلا

ّسضق يذ˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشنلا اذ˘˘˘˘˘ه
ة˘ير˘ق نا˘كسس جر˘˘خ.مهعجسضم
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادا ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘˘ناذو˘˘ل
ةنسضحلا ةمسصاع قرسش عماوسسلا
ءازإا م˘ه˘ت˘˘م˘˘سص ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
ىلع مهدراطت يت˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا

يحسص زكرم ىلإا مهراقتفا ةيفلخ
تايرورسضلا ىندأا ريفوت نمسضي
اديعب ةيحسصلا مهت˘لا˘ح ة˘ب˘قار˘م˘ل

ابلاغ يتلا ،ةيمويلا ةاناعملا نع

نع امامت نونغتسسي مهلعجت ام
نو˘م˘˘ل˘˘سست˘˘سسيو ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
نأا نا˘كسسلا ح˘سضوأاو .سضار˘مأÓ˘ل
ةيحسص ةدا˘ي˘ع˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ت م˘ه˘ت˘ير˘ق
ةيلاعلا ةيناكسسلا ةفاثكلا لباقم
يذ˘لا ر˘مألا ،كا˘ن˘ه ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلإا لقنتلا ةاناعم ىلع مهربجي

يقلت لجأا نم ةيدلبل رقم ةياغ
اوبلاط مهنأا ىلإا نيريسشم ،جÓعلا
ةيلحملا تاطلسسلا ةرم نم رثكأا
ةزجنم˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ح˘ت˘ف ةرور˘سضب
ي˘˘ت˘˘لاو تل˘˘خ ة˘˘˘ن˘˘˘سس81 ذ˘˘˘ن˘˘˘م
حور نود˘˘ب ل˘˘كي˘˘˘ه تح˘˘˘ب˘˘˘سصا

ةرم لك يف لقنتلا لدب مهبسسح
ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تادا˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
ثيح ،ةديعبلا ةرواجملا تايدلبلا

لخدتلا ةرورسضب مهبلط اوددج
ةحورطملا سصئاقنلل دح عسضول
هذ˘˘ه ح˘˘ت˘˘فو لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةريخألا
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تايعمجلا كلت ترداب ثيح
ن˘ي˘ن˘سسح˘˘م˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ى˘لإا را˘ج˘ت˘لاو
ةيئاذغلا دورطلا تائم عيزوت

ربع ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
رو˘˘سصق˘˘لاو ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ا˘˘م˘˘ك ،فار˘˘طألا ة˘˘ي˘˘مار˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سضع˘˘ب ف˘˘كع˘˘ت
يحسصلا رجحلا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل

تارسشعلا عيزوتو دادعإا ىلع
ىل˘ع ة˘ن˘خا˘سسلا تا˘ب˘جو˘لا ن˘م
ةزو˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب
باز˘ع˘لاو ل˘ي˘˘ب˘˘سسلا ير˘˘با˘˘عو
سضي˘بألا سشي˘˘ج˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘عو
سسار˘˘˘˘˘˘حو ى˘˘˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نأا˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
ريخ˘لا با˘ب˘سش ة˘ي˘ع˘م˘ج تعزو
ر˘ئاز˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب راردا˘˘ب
يف ةنخاسس ةبجو4321 ريخلا

را˘طإا ي˘ف ما˘˘يأا ة˘˘سسم˘˘خ فر˘˘ظ
د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا ة˘سسرد˘م ةردا˘ب˘˘م
،ن˘ي˘م˘ئا˘سصلا را˘˘ط˘˘فإل ردا˘˘ق˘˘لا

اعوطتم02 دينجت متي ثيح
ي˘ه˘ط˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل
تا˘ب˘جو˘لا تا˘ئ˘م ل˘ي˘سصو˘ت˘لاو
ا˘مأا راردا˘ب ا˘ي˘مو˘ي ة˘لو˘م˘ح˘م˘لا

يه تماقف ريخلا سسان ةيعمج
موي يناث ذنم عيزوتب ىرخألا

ةبجو1602 ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘م
ير˘با˘ع سضع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ن˘˘خا˘˘سس
تا˘ن˘حا˘سشلا ي˘ق˘ئا˘سس ل˘ي˘ب˘˘سسلا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘عو
سضع˘˘˘ب سسار˘˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةزوعملا تÓئاعلاو ةسصاخلاو
ةبجو002 ـب رد˘˘ق˘˘ي لد˘˘ع˘˘م˘˘˘ب
نآلا د˘˘ح˘˘ل م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
عيزوت ةيعمجلا سسيئر بسسحب
نويلم421 ةبار˘ق ه˘ت˘م˘ي˘قا˘م
يتلاو تابجو˘لا ن˘م ا˘م˘ي˘ت˘ن˘سس
ا˘م˘ك ،نو˘ن˘سسح˘م ا˘ه˘ي˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت

حا˘ج˘نإل ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تد˘˘ن˘˘ج
نيعزوم اعوطتم02 ةيلمعلا

يهطلا مهتمهم ن˘ي˘جو˘ف ى˘ل˘ع
ى˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘جو˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘سصيإاو
.ةينعملا عقاوملاو تاهاجتلا
ل˘˘ك ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت م˘˘˘ل ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
تايدلبلاو ةيريخلا تايعمجلا

نم يرئازجلا رمحألا لÓهلاو
ىلع راط˘فإلا م˘عا˘ط˘م حا˘ت˘ت˘فا

فلواك تايدلب ةدع ىوتسسم
تورقوا نوميميتو كوكرنيتو
جر˘بو ر˘ي˘م˘جز˘نا ة˘ت˘ن˘ك ة˘˘يواز
ن˘˘ع Ó˘˘سضف را˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب

تناك يتلاو ةيلولا ةمسصاع
ر˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘خ ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي مد˘˘ق˘˘ت
ةبجو فلأا نم رثكأا ليسضفلا
ىرخأاو ةلومحم اهنم ةنخاسس
امك ،را˘ط˘فإلا م˘عا˘ط˘م˘ب مد˘ق˘ت
ىلع اسضيأا تاوت قدنف رهسسي
راط˘فإا ة˘ب˘جو054 ر˘ي˘سضح˘ت
ةد˘ع ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘سسأا ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب عزو˘˘ت تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق
ليبسسلا يرباع وحن نيعوطتم
ماق نيأا ،ةزوع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لاو
لو˘ل˘ه˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا راردا ي˘˘لاو
هذه ةروريسص ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا˘ب
مهل امدقم ةينماسضتلا ةيلمعلا
اذه يف نحن Óئاق ،عيجسشتلا

ىلع ل˘م˘ع˘ن ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا
ءا˘بو˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ه˘˘ب˘˘ج
تقو˘لا سسف˘ن ي˘فو ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب
نماسضتلا نيم˘ث˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسن
اسصوسصخ ةسشهلا تائفلا وحن
اذ˘˘هو ،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا طار˘˘˘خ˘˘˘نا˘˘˘˘ب
انل تطعأا يت˘لا ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لاو
ءانب يف ةيجذومن رداوب اعيمج
ةوخإلا نيب ن˘ما˘سضت˘لا رو˘سسج
تاردابملا هذه لك نييرئازجلا
يلإا ةرمتسسم يه ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

.ليسضفلا رهسشلا ةياهن ةياغ
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انوروك صسوريف يسشفت مسضخ يف نيجاتحملأ وحن نماسضتلأ روسسج ءانب نولسصأوي نونسسحمو تايعمج

ليبسسلإ يرباع ىلع ايموي ةلومحم راطفإإ ةبجو فلآإ3 عيزوت
رإردأاب تاسسسسؤوملإو تÓئاعلإو

اهنم ةدافتسس’أ نود2002 ةنسس ذنم ةيلاملأ تاقحتسسملأ لك ديدسست

ةيسضرأإ عطق لوح قيقحتلاب بلاطم
ةيحÓف شضرأإ ىلإإ اهليوحت مت ةعزوم

تليسسمسسيت يف يتسسيمخب
يف ةلعاف تايعمج ةدع اهتطسشن ةعسسأو ةينماسضت تايلمع اهتيأدب ذنمو ةيناسضمرلأ مايأ’أ هذه رأردأأ ةي’و دهسشت

ةيمويلأ ةاناعملأ نم ليلقتلأ يف اهنم ايعسس ،انوروك صسوريف يسشفت لظ يف نواعتلأو نماسضتلأ روسسج دم يف عمتجملأ
ةسشهلأ تائفلأ اهدبكتت يتلأ

ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا أا˘˘جا˘˘ف˘˘˘ت
ةعطق04 نم نيديفتسسملا
ةيدلبب ءانبلاب ةسصاخ سضرأا

قر˘سش م˘˘ك71 يت˘سسي˘م˘خ
ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘ع
هذ˘ه لو˘ح˘ت˘ب تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
ة˘ي˘حÓ˘ف سضرأا ى˘لإا ع˘ط˘ق˘لا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘˘سصم بسسح
رمألا وهو ،يسضارألا حسسم
ءانبلا هلÓخ نم عنمي يذلا
ةيسضرألا عطقلا هذه قوف
هب لومعملا نوناقلا بسسحب
ي˘سضارألا ي˘˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لاو
ءانبلا نم عنم˘يو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نوديفتسسم˘لا ه˘ل بر˘غ˘ت˘سسا

ة˘ي˘سضرألا ع˘ط˘ق˘لا هذ˘ه ن˘م
ل˘ك د˘يد˘˘سست ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ذنم ةيلا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
ةدافتسسلا نود2002 ةنسس
ة˘ي˘سضرألا ع˘ط˘ق˘لا هذ˘ه ن˘م
ح˘˘م˘˘ل ي˘˘ف تلو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،ةيحÓف سضرأا ىلإا رسصبلا
ءلؤوه دفتسسي مل نيح يف
˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘سصو ن˘˘م لإا
ةي˘م˘هو ةدا˘ف˘ت˘سسلا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
عطقلا ىلع لوسصحلا نود
و˘هو ع˘قاو˘لا ي˘ف ة˘ي˘سضرألا
ر˘ث˘˘كأا ح˘˘ب˘˘سصأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ةقفاوم نم مغرلا˘ب اد˘ي˘ق˘ع˘ت
ةينقتلا حلاسصملا نم ديدعلا

ةسصخر نيديفتسسملا حنمو
نأا ريغ مهب ةسصاخ ةئزجت
ي˘سضارألا ح˘˘سسم ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
نمسض سضرألا هذه تفنسص
دقو اذه .ي˘حÓ˘ف˘لا ع˘با˘ط˘لا

‐ةيلولا يلاو ءلؤوه بلاط
˘˘‐ ظو˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘كز
يروف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
نيينعملا نيلوؤوسسملا ىدل
نع رابغلا سضفن لجأا نم
ةيسضرألا عطقلا هذه ريسصم
طقف اهن˘م اودا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

ا˘ن˘ل د˘كأا ن˘يأا ،قرو˘لا ى˘ل˘˘ع
لسصو ادعام هنأا نوجتحملا
يأا اوم˘ل˘سست˘ي م˘ل مÓ˘ت˘سسلا

هذهل مهتيكلم تبثت ةقيثو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ةيحÓف سضرأا ىلإا تلوحت
نولءاسست˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م و˘هو
ع˘ط˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘سصم ن˘˘ع
سضومغلا لظ يف ةيسضرألا
ةيسضقلا هذه فنتكي يذلا

نم مغرلا˘ب ،ا˘ما˘ع71 ذن˘م
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘˘لا

بتاكم ىلإا اهادسص تلسصو
نود نييلحملا نيلوؤوسسملا
لبق ن˘م ة˘يد˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا يأا
ط˘بر˘˘لاو ل˘˘ح˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت رو˘˘˘مألا دازا˘˘˘مو
و˘ه م˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسح
نمسض سضرألا هذه فينسصت
ا˘م و˘هو ،ي˘حÓ˘ف˘لا ع˘با˘ط˘لا
ة˘مÓ˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا حر˘˘ط˘˘ي
ن˘˘ع ة˘˘سضما˘˘غ ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
ع˘ط˘ق ح˘˘ن˘˘م ن˘˘م ىود˘˘ج˘˘لا
تارسشعل˘ل ة˘ي˘م˘هو ة˘ي˘سضرأا

فلتخم نم نينطاوملا نم
ن˘يذ˘لاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘ف
ثح˘ب ة˘ل˘حر ي˘ف او˘ح˘ب˘˘سصأا

مهعطق ريسصم نع يرحتو

او˘˘ما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضرألا
ةيلاملا اهتاقحتسسم ديدسستب
ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كم ة˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م نود
ةدا˘ف˘ت˘سسلا نودو ي˘ل˘سصألا
يتلا عطقلا هذه نم Óسصأا
ةلحر عم مهبعاتم يهنت دق
مهلهاك تلقثأا يتلا ءاركلا
ي˘لاو ل˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
هيلع نوقلعي نيذلا ةيلولا
ةريبكلا مهلامأا نوجت˘ح˘م˘لا

هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا ن˘˘م
تسصغ˘ن ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا

مهتلعجو ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح
م˘˘ه˘˘ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع نو˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘ي
ىل˘ع ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘سضرألا
سضرأا ىلع ةبئاغلاو قرولا
.عقاولا

نم نوديفتسسمو..
ةيفير ةيسضرأأ عطق
اهليوحتب نوبلاطي
ةينأرمع صضرأأ ¤إأ

ن˘م تار˘سشع˘˘لا لاز˘˘ي ل
ع˘ط˘ق˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
ع˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘سضرألا
ق˘ير˘ط˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

تليسسمسسيت ةيلوب ةيدامح
تاطلسسلا لخدت نورظ˘ت˘ن˘ي
ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإل ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا
80 ذنم ةقلاعلا مهتيسضقل
خيرات ذنم ،ةلماك تاونسس
عطق˘لا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا
لسصفت ل يتلاو ةيسضرألا

ي˘نار˘م˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ثي˘ح ةد˘حاو ق˘ير˘ط ىو˘˘سس

سضرأا ىلإا اهليوحتب اوبلاط
ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘˘ع
اهلÓغتسسا نم نيديفتسسملا

سصخي يذ˘لا نو˘نا˘ق˘لا ق˘فو
ي˘˘˘سضارألا قو˘˘˘ف ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لا
بسسحو .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
دقف نيجتحملا تاحيرسصت
رثكأا يف ادوعو ءلؤوه ىقلت
مهبلطمب لفكتلاب ةرم نم
هذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘سضرألا ع˘ط˘ق˘لا
عيطتسسي ةينارمع عطق ىلإا

نم ديفت˘سسم˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
اهنأاو اسصوسصخ اهيلع ءانبلا

ةنيد˘م˘لا ر˘ق˘م ن˘ع د˘ع˘ب˘ت ل
ةرواج˘م˘لا ءا˘ي˘حألا سضع˘بو
ىو˘سس ةد˘يا˘م ي˘˘ن˘˘ب ي˘˘ح˘˘ك
يذلا رمألا وهو ،طقف راتمأا
ءلؤو˘˘˘˘ه ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضه˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ل
اولئاسست نيذلا نيديفتسسملا

يذلا يقيقحلا ببسسلا نع
تاهجلا ؤوطابت ءارو نمكي
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا
وأا ل˘ح دا˘ج˘يإاو م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘˘ب

ح˘م˘سست ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص
ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب
نمسض ةفنسصم˘لا ة˘ي˘سضرألا
ع˘ط˘ق ى˘لإا ي˘ف˘ير˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

،ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘خاد ة˘ي˘نار˘˘م˘˘ع
ءلؤو˘˘ه بلا˘˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل
نيلوؤوسسملا ىد˘ل ة˘عو˘فر˘م
لفكتلا لجأا نم نييلحملا
ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘فرو ا˘˘˘ه˘˘˘ب
بر˘قأا ي˘ف ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

.نكمم تقو
ز.دمحأأ

اموي52 نع قوفت ةدمل

جيوحلإ ةيرق ناكسس
ةياجبب دياقلإ عإردب
ءام نودب
جيوحلأ ةيرق ناكسس يناعي
دياقلأ عأرد ةيدلبل ةعباتلأ

مأدعنأ ةمزأأ نم ةياجب ةي’وب
ذنم برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ
مغرو ،اموي52 نم ديزأأ
مدقت يتلأ ةددعتملأ ىواكسشلأ

حلاسصملل ناكسسلأ ء’ؤوه اهب
ةيرئأزجلأ اهنم ،ةينعملأ
ةلسصلأ تأذ اهريغو هايملل
مهعقأو نأأ ’إأ ،عوسضوملاب
عمو ،ريغتي مل ىرزملأ
هذهب ةاناعملأ هذه رأرمتسسأ
تحسضأأ ةبعسصلأ ةروسصلأ
ىلع مهربجت ةرورسضلأ
لقت ’ ةفاسسمل ايموي لقنتلأ

نم تايمك بلجل مك2 نع
تايجاح دسسل بورسشلأ ءاملأ

تتاب يتلأ ،مهيوذو مهتÓئاع
ةيدعاسصت ةريتوب دأدزت
ةرأرحلأ ةجرد عافترأ ةجيتن
أذهو ،فافجلأ مسسوم لولحو
ةيعسضولأ تايعأدت لظ يف
اهيلع نّميهت يتلأ ةيلاحلأ

انوروك ةحئاج حمÓم
ناكسسلأ نإاف هيلعو ،ةيئابولأ

ةيمومعلأ حلاسصملأ نودسشاني
تقو برٌقأأ يف لخدتلاب
هذهب مهديوزت ةداعإ’ نكمم
صشاعنأو ةيويحلأ ةداملأ

.ديدج نم مهتايفنح
ت . ميرك

ناسضمر ةفق نم نيديفتسسŸأ مئأوق دأدعإأ ‘ ةخراسصلأ تاكاهتن’أو يدأرفن’أ Òيسستلاب هومهتأ

ةلسشنخب شسياق ةيدلبل يدلبلإ يبعسشلإ شسلÛإ ءاسضعأإ
›إولإ لخدتب نوبلاطيو ŸÒإ تافرسصت نم نوؤوÈتي

نم ةرسشعلا ةعومجم تهجو
يدلبلا يبعسشلا سسلجملا ءاسضعأا
ةيبلطم ة˘سضير˘ع سسيا˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ي˘˘ل˘˘عة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘يلو ي˘˘˘لاو˘˘˘ل
ةد˘ع˘ل ن˘ي˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ،يد˘˘يزو˘˘ب
اوربع نيأا ةي˘سسا˘ي˘سس تÓ˘ي˘كسشت
ن˘م م˘ه˘ت˘مذ ة˘ئر˘˘ب˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
تافرسصتلاو ةجهتنملا ةسسايسسلا
سسي˘ئر فر˘ط ن˘م ة˘لوؤو˘˘سسمÓ˘˘لا
يد˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

دمعتم˘لاو ر˘سشا˘ب˘م˘لا م˘هءا˘سصقإاو
ة˘˘لا˘˘سسر˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م بسسح
ذخألا نودو مهفرط نم ةعقوملا
نوؤو˘˘سش ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ئارآا˘˘ب
ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا نودو سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

اياسضقلا يف سسلجملا تلوادم
مهرابتعاب نينطاوم˘لا م˘ه˘ت ي˘ت˘لا

تنعتلاو ،سسلجملاب هيلع نيلثمم
رييسستلاو ريخألا اذه فرط نم
نود تارارقلا ذخأا يف يدارفنلا
ةمظنألاو نيناوقلا ىلا عوجرلا
كيهان سسلجملا لكايهل ةريسسملا

نم ةسضيرعلا يف دروام بسسحبو
داد˘عإا ي˘ف ة˘خرا˘سص تا˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
نيديفتسسملاو نيزو˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو نا˘سضمر ة˘ف˘˘ق ن˘˘م
مات بايغ يفو ىرخألا رومألا

مهتراسشتسسا ىتح نودو ءلؤوهل
ةسضيرع نوعفري مهلعجام وهو
تازواجت˘لا˘ب هر˘ي˘كذ˘تو ة˘ئر˘ب˘ت˘لا
تادجتسسملاب همÓعإاو ةلسصاحلا
نم لسصحيامب هريكذتو ةئراطلا
فرط نم ةجه˘ن˘م˘م˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا
اومد˘ق م˘ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ ،ر˘ي˘م˘لا
ةيدلبلل هترايز نيحو هل ىواكسش
نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘ت ه˘ل او˘˘مد˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
ر˘ثأا اداد˘˘سسنا فر˘˘ع˘˘ي سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كسشبو
ةيمنتلا عقاو ىل˘عو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
بسسحب نايعلل يدابلاو ةيدلبلاب
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعألا ءلؤو˘˘ه
نا˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘مو اود˘كأا ن˘يذ˘لاو
سسولجلا نوسضفري مهنأاب ةئربتلا

سضف ةياغ ىلإا ريملا عم لمعلاو
ه˘ي˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا لا˘˘كسشإلا
ةد˘ه˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاعارسصلا لظ يفو ةيباختنلا
.ءاسضعألا ةيبلاغ نيب ةددجتملا

ةيلمعلأ قÓطنإأو..
ةيسسيسسحتلأ ةينماسضتلأ
لظلأ قطانÚ ÃحÓفلل

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ار˘خؤو˘م تق˘ل˘ط˘نإا
ن˘م ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘˘لا

يو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا فر˘˘˘ط
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ربع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

،ةلسشنخ ةيلو تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ظ˘فا˘ح˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب كلذو
تاناعإا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأا ،تا˘با˘غ˘لا
فلت˘خ˘م ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل
رارغ ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ط˘سشنألا
ةعنقألا ،تازافقلا ،ميقعتلا تايلآا

نع كي˘ها˘ن .ةر˘ه˘ط˘م داو˘م اذ˘كو
لا˘ث˘ت˘ملا ة˘ي˘م˘هأا˘ب م˘ه˘سسي˘سسح˘˘ت

را˘سشت˘نإا ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإل
م˘˘ه˘˘ت˘˘لواز˘˘م لÓ˘˘خ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
ررق يذلا تقولا يف ،مهطاسشنل
ة˘فا˘ك د˘يد˘م˘˘ت قود˘˘ن˘˘سصلا ه˘˘ي˘˘ف
ةقيرطب ،هنئابزل ةينيمأاتلا دوقعلا
رجحلا تاءارجإاو ى˘سشا˘م˘ت˘ت ة˘ي˘لآا
ع˘˘فد م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

مكحتلا دعب نيمأاتلا تاقحتسسم
كلذو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ي˘ف
نمؤو˘م˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.هتلئاع ةمÓسسو

يداعسس. يون
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ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

عبطلل ةيرئازجلا » :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش
«فيلغتلاو

،05-94 مقر تاطاسشنلا ةقطنم :اهرقم
(ةزابيت ةيلو) ةكوف ةيدلب

.جد00,000.005.04 :اهلامسسأار
يراجتلا لجسسلا

00/24-3538001 ب41 :مقر
 ةرادلا شسلجم عامتجا رسضحم عاديإا

يام70 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح˘م د˘˘ق˘˘ع بجو˘˘م˘˘ب
رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عاديإا مت ،0202
03 خيراتب دقعنملاو ةرادإلا شسلجم عامتجا
:ةيلاتلا تارارقلا نمسضتملاو ،9102 ربمتبسس
شسيئر هتفسصب رمع لوحك :ديسسلا نييعت (1
.ةكرسشلل ةرادإلا شسلجم
 .ةرادإلا شسلجم شسيئر تايحلسص ديدحت (2
.ةرادإلا شسلجم شسيئر ةرجأا (3
نم رمع لوحك :ديسسلل تاطلسسلا لك حنم (4
.انوناق ةددحملا تاءارجإلا لكب مايقلا لجأا

نلعإلل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
60-21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةسسسسؤوم شسيسسأات

تايعمجلاب قلعتملا
يمسساق (1 :ةداسسلا شسسسأا ،0202 يام60 يف بتكملاب ررح دقع بجومب

دمحم يبح (2 ،دوعسسم
ماكحأل اقبط دمحم روفسصع (5و طسسابلا دبع ديسص (4 ،دمحم ودنه (3
لمحت ةسسسسؤوم تايعمجلاب قلعتملا60-21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا
 :ةيلاتلا تافسصاوملا

 » ةيملسسإلا تاراسشتسسلاو تاسساردلل ةلاسصألا زكرم » :ةامسسملا *
ي˘ح ا˘ي˘لا˘ح «ة˘ن˘ها˘ك˘لا» ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا ة˘بورو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب :ا˘˘هر˘˘ق˘˘م *
10 مقر لحم3 مقر «A» عراسش دمحم نوديعسس
.(رئازجلا) يسضرألا قباطلا

.عمتجملا يف ةيعوتلا رسشن :اهعوسضوم *
يرئازجلا بعسشلل ةينيدلا ةيعجرملا قيمعت يف ماهسسلا-1 :اهفادهأا *
امم اهتيامحو ،قلخألاو كولسسلا، هقفلا ،دقتعملا :ةثلثلا اهبناوج يف
ميلاعتب هتل˘سص ق˘ي˘ثو˘تو ه˘ما˘ج˘سسناو بع˘سشلا ةد˘حو شسر˘ك˘ي ا˘م˘ب ،ا˘ه˘ب ر˘سضي
.فينحلا نيدلا

تلؤوا˘سست˘ل بي˘ج˘ت˘سست ي˘ت˘لا تارا˘سشت˘سسلاو تا˘سسارد˘لاو ثو˘˘ح˘˘ب˘˘لا جا˘˘ت˘˘نا-2
كلذو ،ةينيدلا اياسضقلاب ةقلعتملا ةلودلا تاسسسسؤومو عمتجملا تلاكسشاو
ا˘يا˘سضق ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ةر˘سسألا ا˘يا˘سضق :ة˘ل˘˘سصلا تاذ بناو˘˘ج˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
مهسسي امم ،اهريغو ...ةينوناق اياسضق ،ةيداسصتقلاو ةيلاملا تلماعملا

،هيقرو ،نطولا ة˘سضه˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تو ، ة˘لود˘لاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تل˘ك˘سشم ل˘ح ي˘ف
.هراهدزاو
،ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تاءا˘ف˘ك˘لاو ، ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘ك˘˘م زار˘˘بإا-3
،مهمرتحي عمتجملا لعجي امب ، يملعلا جاتنإلاو ءاطعلا ىلع مهزيفحتو
.مهتاربخ نم ديفتسسيو
.ءاسضعألا تامهاسسمو تاكارتسشلا- :اهلئاسسو *
.تاعربتلاو تابهلا-
.اهتاسسسسؤومو ةلودلا تاناعإا-
.ةسسسسؤوملا تاطاسشن دئاوع-
ةسسسسؤوملل لوأا ريسسم هتفسصب دوعسسم يمسساق :ديسسلا (1 نيعي :رييسستلا *
 ةدودحم ريغ ةدمل
ر˘ي˘غ ةد˘م˘ل ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘نا˘ث ر˘ي˘سسم ه˘ت˘ف˘˘سصب د˘˘م˘˘ح˘˘م ود˘˘ن˘˘ه :د˘˘ي˘˘سسلا (2و
. ةدودحم

نلعإلل

ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

ةيرئازجلا » :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش
«فيلغتلاو عبطلل

،05-94 مقر تاطاسشنلا ةقطنم :اهرقم
(ةزابيت ةيلو) ةكوف ةيدلب

.جد00,000.005.04 :اهلامسسأار
 يراجتلا لجسسلا

00/24-3538001 ب41 :مقر
ةكرسشلا لامسسأار عفر

70 خيراتب بتكملاب ررحم دقع بجومب
ن˘م ة˘˘كر˘˘سشلا لا˘˘م˘˘سسأار ع˘˘فر م˘˘ت ،0202 يا˘˘م
غ˘ل˘ب˘م ىلإا ل˘سصي˘ل جد00,000.005.04 غلب˘م
غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا˘˘˘˘ب يأا جد00,000.003.501
با˘˘˘سسح˘˘˘لا ن˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو جد00,000.008.46
   .نيمهاسسملل يراجلا

 نلعإلل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

عبطلل ةيرئازجلا » :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش
«فيلغتلاو

ةكوف ةيدلب ،05-94 مقر تاطاسشنلا ةقطنم :اهرقم
(ةزابيت ةيلو)

.جد00,000.005.04 :اهلامسسأار
00/24-3538001 ب41 :مقر يراجتلا لجسسلا

 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديإا
مت ،0202 يام70 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ةيعمج˘لا عا˘م˘ت˘جا ر˘سضح˘م ن˘م ة˘خ˘سسن بت˘ك˘م˘لا˘ب عاد˘يإا
 ةماعلا

،9102 ربمتبسس03 خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ريغ
:ةيلاتلا تارارقلا ةنمسضتملاو
00,000.008.46 هردق غلبمب ةكرسشلا لامسسأار عفر (1
.نيمهاسسملل يراجلا باسسحلا نم جد
نوناق˘لا ن˘م20 ةر˘ق˘ف˘لا ،ة˘سسدا˘سسلا ةدا˘م˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت (2
.يسساسسألا

تسس ةد˘م˘ل ةرادإلا شسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘سضعأا ةد˘˘ه˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت (3
ة˘ن˘سسلا تا˘با˘سسح ىل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا د˘ن˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت تاو˘ن˘سس
.4202 ةيلاملا

ل˘جأا ن˘م ر˘م˘ع لو˘ح˘ك :د˘ي˘سسل˘ل تا˘ط˘ل˘˘سسلا ل˘˘ك ح˘˘ن˘˘م (4
.انوناق ةددحملا تاءارجإلا لكب مايقلا

نلعإلل



يناملأإ قيرف عسضو
لزعلإ يف لماكلاب

يحسصلإ
،ندسسيرد و˘ما˘ن˘يد يدا˘ن ن˘ل˘عأا

ةيناثلا ةجردلا يرود يف سسفانملا
هعقوم ربع ،مدقلا ةركل يناملألا

ه˘ق˘ير˘ف عو˘سضخ ،تنر˘ت˘˘نإلا ى˘˘ل˘˘ع
روهظ دعب ،يبطلا لزعلل لماكلاب

سسوريفب نيتديدج ة˘با˘سصإا ي˘ت˘لا˘ح
ف˘سشكي م˘لو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأا ن˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ظا˘˘˘ف˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا
عوسضخ ل˘ظ ي˘فو ،ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا
نكمتي نل ،يحسصلا لزعلل قيرفلا
ىد˘˘˘ل ،ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘˘م كلذ˘˘˘˘ب
يرود ي˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘˘سسم فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا
لÓخ ،ةيناثلاو ى˘لوألا ن˘ي˘ت˘جرد˘لا
ر˘يد˘م˘لا ،ج˘ن˘ي˘م ف˘لار لا˘˘قو ،ما˘˘يأا
ند˘˘˘˘سسيرد و˘˘˘˘ما˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل يرادإلا
ع˘ي˘ط˘ت˘˘سسن ن˘˘ل ا˘˘ن˘˘نأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا»
وأا تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
41ـلا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نأا ىلإا ةراسشإلا رد˘ج˘تو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ى˘لإا دا˘ع يذ˘لا ،ند˘سسيرد و˘ما˘ن˘˘يد
نم ناك ،ةعمجلا سسمأا تابيردتلا
موي ،رفوناه هجاوي نأا سضرتفملا

تاسسفانم نمسض ،يراجلا يام71
لبق ررقتو ةيناثلا ةجردلا يرود
يرود تا˘سسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ،ما˘يأا
،ايناملأاب ةيناثلاو ىلوألا نيتجردلا
،يرا˘ج˘لا يا˘م61 ن˘م ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
،ريها˘م˘ج نود تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘قإا˘ب
.ةمراسص ةيحسص ريياعمل اقبطو

:نويل شسيئر
..حبذلل شضرعتن

ءاقل دعوم إذهو
شسوتنفوج

،سسلوأا ل˘ي˘سشي˘م نا˘˘ج ف˘˘سشك
نا˘كمو د˘عو˘م ن˘ع ،نو˘ي˘˘ل سسي˘˘ئر
يف سسوتنفوج عم هقيرف ةهجاوم
لاط˘بأا يرود˘ل61ـلا رود با˘˘˘˘˘يإا
يف باهذلا ةارابم تميقأاو ،ابوروأا
،يسضاملا يرفيف62 موي اسسنرف
هلجسس ،در نود فدهب نويل زافو
ةليلق مايأا دعبو ،تراسسوت سساكول
طاسشن ديمجت مت ،ةارابملا كلت نم
بب˘˘سسب ،ا˘˘بوروأا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك
لا˘قو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
لا يت را»ـل تاحيرسصت يف سسلوأا
˘ما˘ق˘ت˘˘سس» :مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘سسم «سسنار˘˘ف
يف سسوتنفوي مامأا بايإلا ةارابم
باوبأا فلخ ، توأا7 موي ونيروت
داحتلا نأا فورعملا نمو ،«ةقلغم
«ا˘ف˘يو˘ي» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا
لاطبألا يرود فانئ˘ت˘سسل ى˘ع˘سسي
د˘ع˘ب دد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل ، توأا ي˘˘ف
فا˘˘سضأاو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م
،اسسنرف يف مسسوملا ءاغلإا» :سسلوأا
ناسسو نويل كي˘ب˘م˘لوأا ح˘بذ ي˘ن˘ع˘ي

مامأا ،لاطبألا يرود يف نامريج
.«اهتقايل لماك يف قرف

147211ددعلآ ^1441 ناصضمر81ـل قفآوملآ0202 يام11نينثإ’آةصضايرلا
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لسضفألإ عإرسص ‘ يسسيمو ودلانور فلخيسس يذلإ يئانثلإ عقوتي رغنيف

Êام نأاسشب رإرقل لوبرفيل عفدت نإديز ةبغر

Òبك ٍدانل بعللإ ‘ هتبغر ددجي دتيانوي Îسسسشنام م‚

ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ةبغر ى˘ل˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ع˘ف در ن˘ع
ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا م˘سض ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
باجعإاب ينام ىظحيو ،ينام ويداسس

نيدلا نيز بناج نم نيريبك ريدقتو
بسسحبو ،يغنر˘ي˘م˘لا برد˘م ،ناد˘يز
،يزيلجنإلا «ردياسسنإا لوبتوف» عقوم
نأا حسضوأا لوبرفيل لخاد ردسصم نإاف

ديدج دقع م˘يد˘ق˘ت˘ل د˘ع˘ت˘سسم يدا˘ن˘لا
ارخؤوم عئار˘لا هاو˘ت˘سسم د˘ع˘ب ،ي˘نا˘م˘ل
يرودب جيوتتلاب ةرثؤوملا هتمهاسسمو
يبوروألا ربوسسلا دسصحو ،لاطبألا

ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘يد˘˘نألا لا˘˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘مو
بق˘˘ل ةدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘م بار˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ل
ينام دق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
ف˘ي˘سص ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

،13ـلا ه˘ما˘ع˘ل ه˘لو˘سصو˘˘ب يأا ،3202
ةرم هدقع ديدمت نأا ينعي ام وهو
ىتح ه˘ي˘ق˘ب˘ي نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘م ،ىر˘خأا
سضاخو ،دليفنآا ي˘ف ه˘تر˘ي˘سسم ة˘يا˘ه˘ن
لوبرفيل سصيمق˘ب ةارا˘ب˘م83 ينا˘م
،مسسوملا اذه تاقباسسملا عيمج يف
.21 عنسصو ،اًفده81 لجسس ثيح

ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ط˘˘سسو بعل بر˘˘عأا
دحأل بعللا يف هتبغر نع ،دتيانوي
،رخآا يبوروأا يرودب ىربكلا ةيدنألا

ار˘ير˘ي˘ب سسا˘يرد˘نأا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا د˘جاو˘تو
ذ˘ن˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي نا˘م˘لا ي˘ئ˘سشا˘ن ن˘˘م˘˘سض
،1102 ماع نفوهد˘ن˘يآا ن˘م ه˘ما˘م˘سضنا
3 د˘ع˘ب لوألا ق˘ير˘ف˘ل˘ل هد˘ي˘ع˘سصت ل˘ب˘ق

ىلإا نيترم هتراعإا مث نمو ،تاونسس
تاحيرسصت لÓخو ،ايسسنلافو ةطانرغ
،ةيليزاربلا «تروبسس وبولغ» ةفيحسصل
ام اًموي بعللا ديرأا عبطلاب» :اريريب لاق
يف بعللا لسضفأا» :فاسضأاو ،«ريبك ٍدانل
وأا ،ديردم لاير وأا ةنولسشرب لثم ٍدان
،«خنويم نريا˘ب ل˘ث˘م ر˘ي˘ب˘ك ر˘خآا ق˘ير˘ف

ماع سشيفافخلا ىلإا هتراعإا ءاهتنا ذنمو
ىلإا اًماع32ـلا بحاسص داع ،8102
95 يف رهظيل ،دروفارت دلوأا بعلم
،نيمسسوم رخآا يف قيرفلا عم ةارابم
ركذلاب ريدج ،فادهأا3 اهلÓخ لجسس
عم دقعب طبترم يليزاربلا يلودلا نأا
.3202 ماع ىتح رمحلا نيطايسشلا

ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ن˘م ل˘˘ك ر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
ديردم لاير بعل ودلانور ونايتسسيرك
ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘جو ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

بعل ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألاو
ةبعلل ةيدرفلا زئاوج˘لا ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

ن˘˘كل ،ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م د˘˘ق˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأل
لانسسرآا بردم رغنيف نيسسرآا يسسنرفلا
ةمقلا يف امهدجاوت نأا دقتعي قباسسلا
ر˘غ˘ن˘ي˘ف لا˘قو ،ه˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
نيبعل اًدبأا رن مل» :«كلوت نيب«عقومل
ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘كو ي˘سسي˘م ل˘˘ث˘˘م
يأا يف اًمامت نيعدبم اونوكي نأا نكمي
ءلؤو˘˘˘ه» :فا˘˘˘سضأاو،«ق˘˘˘ي˘˘˘سض ف˘˘˘قو˘˘˘م
كسشو ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نآلا قلعتي رمألا نإا» :لسصاوو،«ءاهتنلا
ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘ئا˘ن˘ثو ،مدا˘ق˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا˘˘ب

ي˘ف»:ل˘م˘كأاو«د˘يد˘ج عار˘سص ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص
دئاقلا نوكي نأا نكمي ،يلاحلا تقولا

دعيو ،«رامين فرع˘ن ع˘ب˘ط˘لا˘بو ،ي˘با˘ب˘م
يتلا فادهألا م˘هأا د˘حأا ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘سضل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘ع˘˘سسي
يدانلا قيرط ةطيرخ ريسشتو ،لبقتسسملا
ه˘ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا بج˘ي ه˘نأا ى˘لإا ي˘كل˘م˘لا
ىقبتي ل نيح ،1202 فيسص لولحب
سسيراب عم هدقع يف دحاو ماع ىوسس
ةديحولا ةقيرط˘لا ي˘هو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
،لوقعم رعسسب هعيقوت ىلع لوسصحلل
عم هدقع يبابم ددجي ل نأا عقوتملاو

نمسضتي نأا نود نامريج ناسس سسيراب
ىلإا لاقتنلاب هل حمسسي اًيئازج اًطرسش
يف ةسصاخ ،لبقتسسملا يف ديردم لاير
سضور˘ع˘˘لاو ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا طو˘˘غ˘˘سضلا ل˘˘ظ
ديدمتل يسسنرفلا قيرف˘لا ن˘م ة˘ير˘غ˘م˘لا
نم هنأا فورعملا نمف رامين امأا ،دقاعتلا
ل˘خاد ةد˘سشب ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا نا˘كو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ف˘˘ي˘˘سصلا لÓ˘˘خ ه˘˘˘م˘˘˘سض ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ي
تل˘سشف تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ن˘كل ي˘سضا˘˘م˘˘لا
نا˘سس سضفرو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا رو˘مألا بب˘˘سسب

ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب لو˘خد نا˘مر˘ي˘˘ج
ديردم لاير حاجن لاح يفو ،ةقفسصلا

،را˘م˘ي˘نو ي˘با˘ب˘م م˘سض ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘بو
ر˘ب˘كأا ن˘ي˘˘ب عار˘˘سصلا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي كلذ˘˘ف
نوكيسس مدقلا ةر˘ك م˘لا˘ع ي˘ف ن˘ي˘م˘ج˘ن
رم˘ت˘سست د˘قو ل˘ب ،ا˘ًسضيأا ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ل˘خاد
ةيدرفلا زئاوجلا ىلع نيقيرفلا ةنميه
.نيبعÓلا اهيلع لسصحي يتلا

آدآرو ىبي ةقفصصلآ ‘ نيرخآآ Úبع’ جمد

ششينايب شصوسصخب شسوتنفوج م‚ عم قافتل لسصوتي ةنولسشرب
نع ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك

مجن ع˘م قا˘ف˘تل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ل˘سصو˘ت
لÓخ همسضل ،يلاط˘يإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
بسسحبو ،ةيفيسصلا تلاقتنلا قوسس

هنإاف ،ةينابسسإلا «تروبسس» ةفيحسص
لسصوت دقف ،ةيلاطيإا رداسصمل اًقفو
سشتينايب ميلاريم عم قافتل ةنولسشرب

عيقوت ىلع سسوتنفوج طسسو بعل
:تفاسضأاو ،تاو˘ن˘سس4 ه˘تد˘م د˘ق˘˘ع
قا˘ف˘تا ،ة˘ق˘ف˘سصلا ما˘م˘تإل ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ي»
نيبعل جمدل سسوتنفوجو ةنولسشرب
هسسفن سشتينايبو ،ةقفسصلا يف نيرخآا
يف هتبغر اسصرابلا يلوؤوسسمل دكأا
،«ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ما˘˘م˘˘سضنلا

سضعب بل˘ط سسو˘ت˘ن˘فو˘ج» :تع˘با˘تو
يدا˘ن˘لاو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
دجاوت˘ي نأا ى˘ل˘ع ر˘سص˘ُم ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
نمسض سشتي˘ت˘ي˘كار نا˘ف˘يإا ي˘تاور˘كلا
لواح دق سشتينايب ناكو ،«ةقفسصلا

ةديسسلا نع يسضاملا فيسصلا ليحرلا
تسضفر يدانلا ةرادإا نكل ،زوجعلا

م˘ت ا˘ًي˘لا˘حو ،هرار˘م˘ت˘سسا˘ب تكسسم˘˘تو
دوجو لظ يف ،قوسسلا يف هعسضو

ي˘سسل˘ي˘سشت ن˘م ه˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
رتسسسشنا˘مو نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘بو
يلودلا بعÓلا ةميق غلبتو ،دتيانوي
،وروأا نوي˘ل˘م05 اًيلا˘ح ي˘ن˘سسو˘ب˘لا

بب˘سسب ة˘م˘ي˘ق˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ق˘˘ت˘˘سس ن˘˘كل
ءابو يسشفت ببسسب ةيلاملا رارسضألا

نويلم03 ىلإا لسصت امبرو ،انوروك
.وروأا

ططخي لوبرفيل
ÿةبهوم فط

لانسسرآإ
ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك

لوبرفيل ةبغر ن˘ع ي˘نا˘ط˘ير˘ب
،ا˘كا˘سس و˘يا˘كو˘˘ب ف˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف

،باسشلا لانسسرآا رسسيأا ريهظ
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
81) ا˘كا˘سس ر˘ه˘ظو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

عم ةزيمم تايو˘ت˘سسم˘ب (ا˘ًما˘ع
نكمتو ،مسسوملا اذه لانسسرآا

ليكسشتلا يف دعقم زجح نم
،هن˘سس ر˘غ˘سص م˘غر ي˘سسا˘سسألا

«روري˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو
ىقبتي اكاسس نإاف ،ةيناطيربلا
عم اًدحاو ا˘ًم˘سسو˘م هد˘ق˘ع ي˘ف
ى˘˘ع˘˘سسي ا˘˘م و˘˘˘هو ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا
رابجإاو هلÓغ˘ت˘سسل لو˘بر˘ف˘ي˘ل
اذ˘˘ه ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع زر˘˘نا˘˘ج˘˘لا
سضفريسس هيدان نأا لإا ،فيسصلا

ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا سضور˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ك
باجعإاب اكاسس يظحو ،همسضل
اذه هقلأات دعب بولك نغروي
يت˘لا ه˘ت˘ي˘سصخ˘سشو ،م˘سسو˘م˘لا
بعللا ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ح˘ج˘ن

دا˘ي˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع
،ينريت نار˘ي˘كو كا˘ن˘ي˘سسلو˘ك
لانسسرآا نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
ةدمل اكاسس دقع ديدجت لواحي
ءاقبإÓل ططخي امك ،مسساوم5
ول ىتح لبقملا مسسوملا هيلع
تف˘قو˘تو ،هد˘قا˘ع˘ت دد˘ج˘˘ي م˘˘ل
لا˘ن˘سسرآا ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

،قÓغإلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘كا˘سسو
زرناجلا مدق نأاو قبسس ثيح
لبق ةباسشلا ةبهو˘م˘ل˘ل ا˘ًسضر˘ع
بسسا˘ن˘يو ،م˘سسو˘م˘لا ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل تا˘ما˘م˘ت˘ها ا˘كا˘سس
م˘سضل زد˘ير˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح
ن˘م ا˘ًلد˘ب ،ة˘˘با˘˘سشلا بهاو˘˘م˘˘لا

غ˘ل˘ب˘تو ،را˘ب˘ك ن˘ي˘ب˘عل بل˘˘ج
لÓخ اكاسسل ةيقوسسلا ةميقلا

نويلم81 ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ى˘ل˘˘غأا د˘˘حأا˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سسإا
ةئفلا هذهل بابسشلا نيبعÓلا
يفو ،غيلريميربلا يف ةيرمعلا

ى˘˘لإا ا˘˘كا˘˘سس ما˘˘م˘˘سضنا ة˘˘لا˘˘˘ح
ةفÓخل هدادعإا متيسس لوبرفيل
يذ˘˘لاو ،نو˘˘˘سستر˘˘˘بور يد˘˘˘نأا
ريهظ لسضفأا نوريثكلا هربتعي
.ملاعلا يف رسسيأا
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طسسوتم ،ابغوب لوب يسسنرفلا رمي
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘˘ير˘˘ف ناد˘˘ي˘˘م
كردُيو ،قرط قرتف˘م˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
تا˘˘قوألا كل˘˘ت نأا ا˘˘ًما˘˘م˘˘˘ت بعÓ˘˘˘لا
همزÓتسس ةريحلاب ةئيل˘م˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا

نارين طيحٌتو ،مسسوملا ةياهن ىتح
،بنا˘ج ل˘ك ن˘˘م ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م اذإا ي˘ع˘ي ل بعÓ˘لا˘ف
لاير يدان نم سضرع لوسصو راظتنا

ىلع ةقفاوملا مأا ،ينابسسإلا ديردم
سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا ىر˘خأا ةر˘م ةدو˘ع˘لا
تاثداحم يف لوخدلا مأا ،يلاطيإلا

ي˘ت˘لا ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ع˘˘م
وراتول عيب دنع هنئازخ سشعتنتسس
ينابسسإلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
ناسس سسيراب ىلإا يدراكيإا وروامو

لهسسأا ذاخ˘تا مأا ،ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
هدقع ديدجت ىلع ةقفاوملاو قرطلا

كل˘ت˘م˘يو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ع˘˘م
عم اًد˘ق˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا ط˘سسو˘لا بعل
1202 ماع ىتح يزيلجنإلا قÓمعلا
71 ـب ه˘ت˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ُت يو˘ن˘˘سس بتار˘˘ب
ىلع هتقفاوم ةلاح يفو ،وروأا نويلم
اذه نمسضيسس هنإاف ،ديدجتلا سضرع
ذخألا عم ،تاو˘ن˘سسل ر˘ي˘ب˘كلا بتار˘لا
ابوروأا ةيدنأا ىربك نأا رابتعلا نيعب
ةجرح ةيداسصتقا ةلحرمب كلذك رمت
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب
بتار دعُيو ،مدقلا ةرك ىلع هريثأاتو
يف يسسيئرلا قئاعلا عفترملا ابغوب
،د˘يرد˘م لا˘ير ى˘لإا ه˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘لأا˘˘سسم
بتار ي˘فا˘سص ي˘سضا˘ق˘ت˘˘ي بعÓ˘˘لا˘˘ف

امنيب ،وروأا نويلم71 ـب هتميق ردقُت
ل˘˘ي˘˘ب ثيرا˘˘غ يز˘˘ل˘˘يو˘˘لا رد˘˘˘سصت˘˘˘ي
ةمئاق سسومار ويجريسس ينابسسإلاو
ديردم لاير يف اًرجأا نيبعÓلا ىلعأا
ىر˘˘يو ،وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م5.41 ـ˘˘˘˘˘ب
يدا˘ن˘لا سسي˘ئر ،ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘˘ف
نع بعÓلا ليحر ةميق نأا ،يكلملا

ة˘م˘ي˘ق كلذ˘كو د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ةبسسنلاب ةريبك د˘ع˘ُت يو˘ن˘سسلا ه˘ب˘تار
ةرادإلا تلواحو ,طسسو بعل ىلإا
دقاعتلا ةبسسانم نم رثكأا يف ةيكلملا

،ةريخألا تاونسسلا لÓخ ابغوب عم
فيسصو6102 ما˘ع ي˘ف اًد˘يد˘˘ح˘˘تو
ىلع ًءانب كلذ ناكو ،يسضاملا ماعلا

نيدلا نيز قيرفلا بردم نم بلط
.ناديز

يلودلا يدنلوهلا لبقتسسم دهسشي
سسكاجأا بعل كيب يد ناف ينود
د˘ي˘كأا˘ت د˘ع˘ب˘ف ،ةر˘م˘ت˘˘سسم تارو˘˘ط˘˘ت
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،را˘سس رد نا˘ف ن˘يود˘يإا
ط˘˘سسو˘˘لا بعل نأا سسكا˘˘جأا يدا˘˘ن˘˘ل
اذه قيرفلا رداغي فوسس بوهوملا
نل يدانلا نأا دكأا هنكلو ،فيسصلا
يدام ل˘با˘ق˘م˘ب بعÓ˘لا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ي
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا نأل د˘˘ي˘˘هز
ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ت فو˘˘سس91 د˘ي˘فو˘˘ك
رد ناف ،ديكأات لكب ةلئاه تاسضيفخت
يأل ةميق ل هنأا ديكأاتلل داع راسس

،ةريبك بسسنب اهليزنت متيسس بعل
يسضاملا رياني» :راسس رد ناف لاقو
،نيبعل8‐7 دقفنسس اننإا سسانلا لاق
ن˘ي˘ب˘عل ا˘ند˘ق˘ف ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ن˘كلو
لثم ىربكلا ةيدنألا ،طقف نييحاتفم
ي˘ف ر˘ي˘يا˘ع˘م كل˘م˘ت خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
نأا ل˘ه˘سسلا ن˘م ،تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا قو˘˘سس
يف ةبغر نع ربعي ثيدحلا ،ثدحتت
رد ناف فاسضأاو ،طقف عيبلاو ءارسشلا
تلاقتنلا يفتختسس ديكأاتلاب» :راسس
دعب وروأا نويلم002‐051 ةميقب

ةميق كانه نأا دقتعأا يننكل ،ةمزألا
مهنإا ،سسكاجأا يبعل سضعبل ةيلاع
ةربخ نوكلمي ،ديج لكسشب نوملعتم
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لاو را˘˘سصت˘˘نلاو بع˘˘˘ل˘˘˘لا
ا˘˘ن˘˘ير˘˘جأا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ،ا˘˘بوروأا
ا˘نا˘نوأا يرد˘نأا ع˘م ة˘ي˘ل˘ع˘ف تا˘قا˘˘ف˘˘تا

يد نافو و˘كي˘فا˘ي˘ل˘غا˘ت سسلو˘كي˘نو
مهاندعو ،رخآا اماع اوثكمي نأاب كيب
ذاختا ىلع كلذ ريظن مهدعاسسن نأا

يأا ثدحي ملو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘ه˘تو˘ط˘خ
نكل ،نأاسشلا اذهب قلعتي اميف ءيسش
ة˘ب˘سسن˘ب سضي˘ف˘خ˘ت كا˘ن˘ه نو˘˘كي ن˘˘ل
نأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يد˘˘نألا ،05%
تاسضيفختلاب قلعتي ءيسش يأا ىسسنت
نم ةبولطملا تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘م˘ي˘ق ي˘ف
اًبولطم كيب يد ناف دعيو،«سسكاجأا
ديردم لاير ييدان يف ربكأا لكسشب
د˘ق ن˘يذ˘ل˘لا ،د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو
دعب ،قلقو بقرتب ءابنألا هذه نايقلتي
راعسسأا سضافخناب ةيد˘نألا را˘سشب˘ت˘سسا
ر˘ثإا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘فاد˘هأا سضع˘ب
.انوروك سسوريف يسشفت

سسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت دكأا
،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘˘ف تقو نأا ،د˘˘حألا

نرياب ىلإا را˘ع˘م˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب بعل
يرودلا يف ابيرق˘ت ى˘ه˘ت˘نا ،خ˘نو˘ي˘م
سضرعت و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك نا˘كو ،ي˘نا˘م˘لألا

عسضخو ،نميألا لحاكلا يف ةباسصإل
42 موي ايناملأا يف ةيحارج ةيلمعل
هنأا نريا˘ب ن˘ل˘عأاو ،ي˘سضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا
،اًموي41 بقع ليهأاتلا ةداعإا أادبيسس
ةفي˘ح˘سصل ة˘سصا˘خ ردا˘سصم˘ل ا˘ًق˘فوو

نإاف ،ةينابسسإلا «وفيتروبيد ودنوم»
ةدمل بعÓملا نع بيغيسس وينيتوك
نأا ىلإا تراسشأاو ،ىرخأا عيباسسأا6
سضو˘خ ن˘م ن˘كم˘ت˘ي ن˘ل و˘ي˘ن˘ي˘تو˘˘ك
يف نرياب عم تايرابملا نم ديزملا
رمتسسيسس هنأا لإا ،يناملألا يرودلا
نمو ،يفاعتلا لجأا نم خنويم يف
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سست نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
،لبقملا عوبسسألا يناملألا يرودلا

،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘مزأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘˘م لوأل

قق˘ح اذإا ه˘نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأاو
،عقوتملا نم عرسسأا ايفاعت وينيتوك
طقف ةريخألا ةارابملاب قحلي دق هنإاف
،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا ي˘˘ف نر˘˘يا˘˘ب˘˘˘ل
لظت و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ة˘سصر˘ف نأا تر˘كذو
لاط˘بأا يرود˘ب د˘جاو˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘ئا˘ق
يبوروألا داحتلا نأا اميسسل ،ابوروأا
يموي دحأا ةلوطبلا فانئتسسا يوني
.لبقملا توأا8 وأا7

..كيب يد ناف وحن ديردم لاير مامأإ قيرطلإ حتفي شسكاجأإ
يسساسسأإ طرسشب

اغيلسسدنوبلإ عيدوت باتعأإ ىلع وينيتوك

اًموي41ـلإ شسوباك ليسصافت فسشكي نسسكيرإإ
نÓيم رتنإإ بيردت زكرم يف

يكرامندلا فسشك
،نسسكيرإا ناي˘ت˘سسير˘ك
ي˘ف د˘يد˘ج˘لا بعÓ˘˘لا
نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ق˘˘ير˘˘˘ف
ةح˘ئا˘ج نأا ،ي˘لا˘ط˘يإلا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
هل تببسست  دجتسسملا
يسصخسش سسوباك يف
ن˘˘م ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
، يفناج يف ماهنتوت
ط˘˘خ بعل ح˘˘˘سضوأاو
˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت ط˘˘˘سسو
ا˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘فو ،ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسلا
«ن˘سصلا» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
نكل ،غنوي يلسشآاو وكاكول وليمور ىلإا ثدحتلا يف تركف :ةيناطيربلا
ةكيرأا ىلع مونلا نم اًموي41 نأاو ،اهب ةيانعلل تÓئاع لعفلاب مهيدل
يف ءاقبلاب رمألا يب ىهتنا ،كلذ نم لدب :لسصاوو ،اًدج ةليوط ام سصخسش
رجحلا اوراتخا نيذلا نيفظوملا نم ةسسمخو هاط عم يدانلا بيردت زكرم
لاق ،ةيافكلا هيف امب اًئيسس اذه ناك ول امك ،مهرسسأا ةيامح لجأا نم يحسصلا
اًرجتم راز نأا دعب ةيلاطيإلا ةطرسشلا نم اًريذحت ىقلت هنأا اًسضيأا نسسكيرإا

ينتفقوأا :فاسضأاو ،اهذيفنت مت يتلا لزنملا يف ءاقبلا تاداسشرإا قرخل اًريبك
تنك ام حرسشأا نأا ام اًعون ةئيسسلا ةيلاطيإلا يتغل يف ّيلع ناكو ةطرسشلا
مل هنأا نسسكيرإا حسضوأاو ،لزنملا جراخ تنك اذاملو بهذأا نيأا ىلإاو ،هلعفأا
لوح سضكري ناكو ،اًبيرقت نيرهسش ةدمل حيحسص لكسشب مدق ةرك لكري
لاقو ،هتقايل ىلع ظافح˘ل˘ل نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا بيرد˘ت ع˘م˘ج˘م تارا˘ي˘سس ف˘قو˘م
يدا˘ن˘لا ه˘ل˘سسرأا يذ˘لا بيرد˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘مز˘لا لود˘ج˘لا ع˘ب˘ت˘ن ن˘ح˘˘ن :ن˘˘سسكيرإا

سضكرأا تنك دقل :لمكأاو ،كلذ لعفت نأا كيلعو ،اًسضيأا ةيئاذغلا مهططخو
سضكرأا نأا نكمي يننأا تبسسحو تارايسسلا فقوم نم يلفسسلا قباطلا يف
سسملأا مل» :متتخاو ،فلخلل اًرتم53 سضكرأاو ريدتسسأا نأا بجي مث ،اًرتم53
يف مدقلا ةرك نودب لوطألا ةرتفلا تناك دقل .عيباسسأا ةعبسس ذنم ةركلا

.«اهدقتفأا لعفلاب انأاو يتايح
«غيلريميربلإ» ليجأات بلطت ةيزيلجنإلإ ةطرسشلإ

اوبلط ،ارتلجنإا يف ةطرسشلا لاجر رابك نأا،يناطيرب يفحسص ريرقت دكأا
سسوريف نم فواخم ببسسب ،ةدوعلا ةطخ ليجأاتغجيلريميربلا يلوؤوسسم نم
ةدوع رارق تمسسح غيلريميربلا ةطبار نأا ريراقتلا مظعم معزتو ،انوروك
،روهمج نودبو ةدياحم بعÓم ىلع لبقملا ةيليوج21 موي تايرابملا

ىدحإا» زد˘نلد˘ي˘م تسسيو ي˘ف ة˘طر˘سشلا سضو˘ف˘م ،نو˘سسي˘ما˘ج د˘ي˘فاد لا˘قو
اهتزربأا تاحيرسصت يف «غيلريميربلا تايرابم فيسضتسستسس يتلا قطانملا

ةدياحملا بعÓملا يف تايرابملا ةماقإا» :ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسص
سسانلا نأا مهفتأا» :فاسضأاو ،«انوروك سسوريف رطاخم ةدايز ىلإا اًسضيأا يدؤوت
ل» :عباتو ،لوأا يتأات نأا بجي ةمÓسسلا نكل ،مدقلا ةرك فانئتسسا نوديري
اذام ،ةريبك رطاخم نود تايرابملا ةماقإل ةقيرط كانه نأا ةيؤور عيطتسسأا
سضرف ةطرسشلل نكميسس فيك ؟نيعجسشملا نم فلآلا رسضح اذإا ثدحي
،«؟ةسسفانتملا تاعومجملا نيب اوقرفي نأا نكمي فيك ؟يعامتجلا دعابتلا

ةلاح يف نوكت نأا ةطرسشلا ىلع ،نوعجسشملا رسضحي مل ول ىتح» :لسصاوو
ة˘يا˘عر˘ب نو˘مو˘ق˘ي ي˘ع˘م نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا طا˘ب˘سضلا» :م˘تأاو ،«داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
،«كلذ ىلع زيكرتلا نوجاتحيو ،نينطاوملا

يسسيمو انودإرام نيب لسضافُي ينيتنجرألإ شسيئرلإ
سسي˘˘ئر˘˘˘لا لا˘˘˘ق

و˘تر˘ب˘لأا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرألا
نكمُي هsنإا ،زيد˘نا˘نر˘ي˘ف
ةرك ةدوع يف ريكفتلا
نود˘˘ب ن˘˘˘كل ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ر˘فاو˘ت رو˘ف ،رو˘ه˘م˘˘ج
ةعيرسسلا تارا˘ب˘ت˘خلا

؛ع˘˘ن˘˘˘سصلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
ةطحمل راوح يف زيدنانريف دsكأاو ،دجتسسملا انوروك سسوريف نع فسشكلل
سسينيخ لأاسسأا ةرتف لكو ،اًدج مدقلا ةرك دقتفأا» :«سستروبسس يت نإا يت»
بعلملا ناك اذإا بعللا نكمي ل اذامل ،(ةحسصلا ريزو) ايسسراغ سسيلازنوغ
نكمي مدقلا ةرك sنأا ىرأا» عباتو ،«اًبعل22 هبو عبرم رتم فلآا9 هتحاسسم
انيدل رفاوتت امدنع .زافلتلا رب˘ع ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ا˘ن˘م˘سض اذإا ا˘ًي˘ج˘يرد˘ت دو˘ع˘ت نأا
رابتخا نم ةيدنألا نكمتتسس نيتنجرألاب ةعونسصملا ةعيرسسلا تارابتخلا
ثsدحت ،ىرخأا ةيحان نم ،«انوروكب بعل يأا ةباسصإا مدع نمسضنسسو ،اهقرف
هsنإا» :Óئاق ،انودارام وغييد ةينتينجرألا مدقلا ةرك ةروطسسأا نع زيدنانريف
دقتعأا ينإاف ،يسسيم لينويل وبجعم بسضغي ل يكلو ،هتيأار بعل لسضفأا
يذلا» فاسضأاو ،«ةفلتخم نآلا ةركلا .ةفلتخم مدق ةرك يف بعلي يسسيم sنأا

نوريثكلا .اًيئانثتسسا ناك .رخآا بعل يأا نم هرأا مل ،انودارام هلعفي ناك
،«اولسشف هنع اودعب امدنعو ،انودارام نم برقلاب اوناك امدنع ءامظع اوناك
ةمزأا لÓخ نيينيتنجرألا مازتلاب هنانتما زيدنانريف ىدبأا ،هثيدح ماتخ يفو
لماعت ميظع بعسش اننأل ؛ءادعسس نوكن نأا انيلع» :Óئاق انوروك سسوريف
تغلب نيتنجرألا يف انوروك تايفو نأا ركذ ،عسضولا عم ةياغلل ديج لكسشب
.ةلاح6775 تاباسصإلا يلامجإا غلبي امنيب ،نآلا ىتح ةلاح003

ةقفسصلا رخأات ‘ ببسس ›اعلا يونسسلا هبتار

قرط قÎفم ‘ ابغوب
لاير ¤إإ هلاقتنإو
اًقلغم حبسصأإ ديردم



ءابولاب نوباسصم يسسلدنأ’أ يدانلأ يف نيبع’3

 «اغيللإ» ةسسفانمل يدنام ةدوع ددهي انوروك
لاير يدان بعلو يرئازجلا يلودلا عفادملا يدنام ىسسيع هجاوي

ليجسست دعب ،دجتسسملا انوروك سسوريفب ةباسصإلا رطخ ينابسسإلا سسيتيب
ةليسصحلا عفترتل هيدان فوفسص يف سسوريفلاب سصاخسشا تاباسصإا ثÓث
ربخلا اذه يتأايو.ينابسسإلا يرودلا قرف نمسض نوطسشني  نيبعل ةتسسل
يذلا يبطلا سصحفلا نأا ةينابسسإلا «ريسس انيداك «ةعاذإا تفسشك نأا دعب
تبثأا ،ةيناثلاو ىلوألا نيتطبارلا قرف ىلع ةينابسسإلا ةطبارلا هتسضرف
لعجي يذلاو يسسلدنلا يدانلا يف سسوريفلاب ةباسصإا تلاح ثÓث
لظ يف اسصوسصخ ،ىودعلل سضرعتلا رطخ تحت قباسسلا سسمير عفادم
نوعسضخيسس نيذلا ،نيباسصملا ءامسسأا نع فسشكلا نع قيرفلا ةرادإا متكت
ىودعلا لقنل ايدافت ةيبيردتلا سصسصحلا نع نوبيغيسسو يحسصلا رجحلل
.مهئÓمزل

ع.ز
ةبعلل يلودلأ داحت’أ نم ةلسسأرم تقلت «فافلأ»

بهإوملإ ريوطت جمانرب يف رئإزجلإ لخدت «افيفلإ»
اميف ،«افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ءاول تحت رئازجلا تلخد

ةركل يجولوكيإلا ماظنلا ليلحت ،ةباسشلا بهاوملا ريوطت  جمانرب سصخي
رسشن نايب يف «فافلا» تفسشكو.نيبردملا بيردت ،ةينقتلا ةدايقلا ،مدقلا

ةدايقب يلودلا داحتلا نم ةلسسارم تقلت اهنأا يمسسرلا عقوملا ىلع
ريدملا ،زنيترام نفيتسسو ةيملاعلا مدقلا ةرك ريوطت ريدم رغنيف نيسسرأا
ةئيهلا لسصتت نأا رظتنملا نمو اذه ،رئازجلا بلط لوبقل ،«افيفلا»ـل ينفلا
دقعل دعوم ىلع قافتلا لجأا نم فافلاب ،ةمداقلا مايألا يف ةيلودلا
.يديهمت عامتجا

ب.م.يرسسيإأ
«يدرابمللأ» يدانلأ نأديم طسسو مجن ةوقب أوداسشأأ

نÓيملإ ريهامج نم إددجم ءانثلإ لاني رسصان نب
نÓيم ناديم طسسوو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا ىقلت

يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘جو قا˘سشع ن˘م ة˘ع˘سساو˘لا ةدا˘سشإلاو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ةوقو ةيلاعلا ةيفارتحإلاب مهباجعإا نÓيملا راسصنأا ىدبأاو ،«يدرابمللا»
تثدحتو.هب اباجعإا مهتداز يتلاو يرئازجلا مجنلا اهب زيمتي يتلا ةدارإلا

لسصاوي يذلا قباسسلا يلوبمأا مجن لوح لوطم «يرينوسسورلا» ريهامج
ريبك دهج لذبو بيردتلا لسصاوي يذلاو ،نيبجعملا نم ديزملا بسسك
ةفعاسضمل ةبسسانم ةسصرف اهدجو يتلاو يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ
عقوم ىلع ويديف عطقم رسشن نأا دعب ،رثكأا ةيندبلا هتيزهاج عفرو لمعلا
يتلاو مسسوملا نم يقب امل هريسضحت ةقيرط رهظي يعامتجإلا لسصاوتلا
قيرفلا ةرادإا تنلعأا رخآا قايسس يف.«نÓيملا» ريهامج اريثك اهب تبجعأا
اهفوفسص يف سسوريفلاب ةباسصإا يأا دوجو مدع يمسسر نايب يف يلاطيلا

ةباسصإÓل نيبعÓلا سضعب سضرعت ىلإا تجور يتلا تاعئاسشلا لك ةبذكم
تيرجأا يتلا ةيبطلا تارابتخلا ىلع ءانب» :نايبلا يف ءاجو ،ىودعلاب

كانه نكت مل ،ينفلا زاهجلاو لوألا قيرفلا يبعل نم لك ىلع نآلا ىتح
.�91‐ديفوك نم ةيباجيإا تلاح يأا

ع.ز
دأدزولب بابسش

فقوتلأ ةياغ ىلإأ ىلوأ’أ ةلوجلأ ذنم ةلوطبلأ ردسصت هقيرف نأأ دكأأ

قرفلإ ديدحت لو شضيبأإ امسسوم ديرن ل : يسشيرق
بقللاب قحأإ نحنو ةيراقلإ ةسسفانملل ةلهأاتملإ

هترادإاو هنأاب دادزولب بابسش قيرفل ماعلا ريجانملا يسشيرق قيفوت دكأا
يف ةكراسشملا قرفلا ديدحت ىتح وأا ،سضيبأا مسسوم نÓعإا ناسضفري
يسشيرق لاقو.بقللاب جيوتتلاب قحألا هقيرف نأا احسضوم ةيراقلا ةسسفانملا
ىتحو سضيبأا مسسوم نÓعإا سضفرن نحن»: «ةيبرعلا» ةانقل تاحيرسصت يف
ذنم ةلوطبلا انردسصت دقل ،ةيراقلا ةسسفانملا يف ةكراسشملا قرفلا ديدحت
.«انقح بقللاب جيوتتلاو ىلوألا ةلوجلا

رئأزجلأ ةيدولوم

قفألإ يف حولت ةمسساح تإرإرقو مويلإ عمتجت ةرإدإلإ
يدانلا رقمب ،مويلا مسساح عامتجا دقع رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تررق

.قيرفلا سصخت يتلا اياسضقلا ديدع ةسشقانم لجأا نم
ةحفسصلا ىلع نايب يف ،رئازجلا ةيدولومل يمسسرلا قيبطتلا فسشكو

عامتجا دقع ددسصب ةرادإلا نأا ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيمسسرلا
بتكملا عم دقع يذلا عامتجلا ىوحف نع تاطلسسلا نÓعإا دعب ،مسساح
تارارقلا قلطنتسسو.ةينطولا ةلوطبلا لبقتسسم مسسحل ،سسمأا يلارديفلا

ةلسصاوم اذكو فورحلا ىلع طاقنلا عسضو لÓخ نم ةطقنلا هذه نم
.ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا

ب.م.يرسسيإأ
نأرهو ةيدولوم

ميتنسس نويلم056ـب نيدي بردملأ

يلافك ةيسضق ءاهنإل ثبلإ قوقح لإومأإ رظتنت ةوإرمحلإ
ريدملا ينازولا فيرسش رهاط يسس ةدايقب نارهو ةيدولوم ةرادإا رظتنت

ديدسست لجأا نم ينويزفلتلا ثبلا قوقح لاومأا لوخد قيرفلل يسضايرلا
فقسس لسصت يتلاو يلافك لاسشيم نوج يسسنرفلا بردملا تاقحتسسم
نأا هلÓخ نم دكأا انايب يسضايرلا ريدملا رسشنو.ميتنسس نويلم056ـلا
،قبسسألا برد˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست ل˘جأا ن˘م لا˘م˘لا كل˘م˘ت ل ةرادإلا

اهلعج ام ،يدانلل اسسيئر اباب ناك تقو يف تثدح ةيسضقلا نأاو اميسسل
ةبوقعلا يدافتو ةقلاعلا هتاقحتسسم لجرلا حنمل ثبلا لاومأا لوخد رظتنت
.يسسنرفلا بردملا حلاسصل مكح يذلا مدقلا ةركل يلودلا داحتلا لبق نم

ب.م.يرسسيإأ
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ديدجلاب تأاي مل رأودمو ياب حلاسص عم ةرأزولأ عامتجأ

رخآإ راعسشإإ ىلإإ اقلعم ىقبي تايرابملإو تابيردتلإ فانئتسسإ

هعم دقاعتلأ ىلع رسصتو هبقأرت قرف ةدع

ةيسسنرفلإ ةلوطبلإ يف ةيقيرفإ رهإوج5 لسضفأإ ةمئاق يف لاطع
فسسوي تبثي رخآل موي نم

ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع
سسين يدا˘ن م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
لسضفأا نيب نم هنأا يسسنرفلا
ل˘سضف˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ةر˘ه˘ظألا
رهظ يذلا زيمملا ىوتسسملا
يدا˘˘ن˘˘ل ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘˘ب
بختنملا عم ىتح وأا بونجلا
ز˘ي˘كر تا˘˘ب ثي˘˘ح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأا

.بختنملاو
ع˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘سصو

جيرخ ينابسسلا «سساجيسشيف»
ةمئاق نمسض وداراب ةسسردم
ةيق˘ير˘فا ر˘هاو˘ج5 ل˘˘˘˘سضفأا
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ط˘˘˘˘سشن˘˘˘˘ت
ةمئاق˘لا تم˘سضو ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

اغني˘ف˘ما˘ك ودراود˘يإا ن˘م ل˘ك
،ن˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘˘سسو بعل
،مين يدان بعل راسس يديسس
يدا˘ن بعل ي˘نا˘ي˘ن ا˘م˘ي˘هار˘بإا

،نا˘ه˘م˘ي˘سسأا رو˘ت˘كي˘فو ز˘ت˘ي˘م
.ليل يدان بعل

تاردق هتاذ ردسصملا ددعو
،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
بعل سصئا˘˘˘سصخو تاز˘˘˘ي˘˘˘م
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘˘ير˘˘˘ف
رو˘ط˘ت ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ق˘˘ب˘˘سسألا
ددعتم حبسصيل ،ريبك لكسشب
لغسش ىلع رداقو بسصانملا

ل˘˘سضف˘˘ب ز˘˘كر˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ل˘˘˘غو˘˘˘ت˘˘˘لا ةو˘˘˘قو ة˘˘˘عر˘˘˘سسلا

،اهب زات˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘غوار˘م˘لاو
يدرفلا بعÓلا دامتعا مغر
.نايحألا سضعب يف

نأا لاقملا بتاك دكأاو اذه
هتاردق لسضفب نكمت لاطع
ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘ح ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا
ل˘˘حو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يذلا نميألا ريهظلا لكسشم
سسأار ي˘˘˘ف ا˘˘˘عاد˘˘˘˘سص ل˘˘˘˘كسش
.رسضخلل نيقباسسلا نيبردملا

فرسصي ⁄ ماهنتوت
هنع رظنلأ

لاز˘˘ي ل ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ةيعسضو بقاري ماهنتوت يدان
سسين هيدان عم لاطع فسسوي
رأا.يب.يت» فسشكو ،يسسنرفلا
مل ماهنتوت ةرادإا نأا «لابتوف
عم دقاعتلا نع رظنلا فرسصت
تع˘˘سضو ا˘˘ه˘˘نأا لا ،ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
نيذلا نيبعÓ˘لا م˘سضت ة˘م˘ئا˘ق
مهيف دحاو عم دقاعتلا يونت
نميألا ريهظلا زكرم لغسشل

«كابلا» ج˘ير˘خ د˘جاو˘ت˘ي ثي˘ح
ةسسفانملا نأا لا ،ةمئاقلا يف
ةيوه ديدحتل ةيوق نوكتسس
ناولأا لمحيسس يذلا بعÓلا
.«زريبسسلا»

«وسشوسش» لاطع :راسس
 صسين ‘ أÒيف

حانج لاطع فسسوي ىظحي
يرئازجلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

بح˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘نو
ن˘يذ˘لاو ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف اود˘˘˘˘كأا
بعل لاطع نا تاحيرسصتلا

يف عيمجلا فرط نم بوبحم
ًاسضيأا ىظحيو «روسسنلا» يدان
هبردم لبق نم ةسصاخ هناكمب
غ˘نلا˘م ثد˘ح˘تو.يسسنرفلا
ي˘ف سسي˘ن يدا˘ن ع˘˘فاد˘˘م را˘˘سس
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
بعل ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
نأا ق˘با˘سسلا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش
ار˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف كير˘˘˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ه˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ي «رو˘˘˘سسن˘˘˘لا«برد˘˘˘م
وه لا˘ط˘ع»: لا˘ق ثي˘ح ًار˘ي˘ث˘ك
نأا ادكؤوم ،«ارييف كيرتاب للدم
ريبك مزحب ل˘ما˘ع˘ت˘ي برد˘م˘لا

في˘سضي˘ل «ر˘سضخ˘لا» م˘ج˘ن ع˘م
ارييف تارملا سضعب يف »:Óئاق
،لا˘ط˘ع ع˘م اد˘ج سسا˘˘ق نو˘˘كي
تايناكمإلا ببسسب كلذ نكل
ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ىلع لدي ام وهو ،«يرئازجلا
عتمتي يتلا ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘نا˘كم˘لا
.قيرفلا لخاد اهب
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ن˘ع ل˘ث˘م˘م ،سسمأا ع˘م˘˘ت˘˘جا
ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو
دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘لا˘سص ن˘م ل˘˘كب
دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا
دبعو مدقلا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا
˘˘مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
سسيئر يجرامد ىلإا ةفاسضإلاب
دا˘ح˘تلا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
قرط˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ى˘˘˘لإا
.تابيردتلا ىتح وأا ةسسفانملا

ل˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘لو اذ˘˘˘˘˘ه
رار˘ق˘لا ى˘لإا نو˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
نأا عيمجلا قفتا ثيح يئاهنلا
تابيردتلا فانئتسسا ةيناكمإا
ه˘ب˘سش ى˘ق˘ب˘ي تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا وأا

ر˘ج˘ح˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘ي˘ح˘ت˘˘سسم
ي˘˘ف سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘سصلا

،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
دعب ديدمتلا وحن هجتي يذلاو
مدع ببسسب مداقلا يام41ـلا
ىلع ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘م ن˘كم˘ت˘لا
يف نهارلا تقولا يف ءابولا

تابا˘سصإلا دد˘ع عا˘ف˘ترا ل˘ظ
.ايموي

نكمي ’ :يجرامد
تابيردتلأ فانئتسسأ
لكو نآ’أ تايرابملأو
عفر دعب لجؤوم ءيسش

 يحسصلأ رجحلأ
يجرامد نيدلا لامج دكأا

ىدل ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر
ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘لا˘ح˘ت˘سسا ،مد˘ق˘˘لا
يف تايرابملا وأا تابيردتلا

ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ
نييرئازجلا ىل˘ع سضور˘ف˘م˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب

احسضوم دجتسسملا «انوروك»
ادعبتسسم ىقبي رجحلا عفر نأا
.مداقلا يام41ـلا يف

:ددسصلا اذهب يجرامد لاقو
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا»
تقو˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘كو ن˘˘كم˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘هار˘˘لا
دعب ام ىلإا اقلعم ىقبي ءيسش
.«يحسصلا رجحلا عفر

نكÁ ’ :رأودم
ةلوطبلأ فانئتسسأ

يحسصلأ رج◊أ ببسسب
ءوسضلأ رظتننو

لبق نم رسضخأ’أ
تاطلسسلأ

راود˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘ع د˘كأا
ر˘ج˘ح˘لا نأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر
ا˘ي˘لا˘ح سضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘˘سصلا
تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ع˘ن˘م˘ي
نأا ا˘ح˘˘سضو˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لاو

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
يقلت دعب نوكي˘سس ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘˘˘˘˘سضلا
.تاطلسسلا

ي˘م˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو
فلسشلا ةيعمج قيرفل قباسسلا
ن˘ع ثيد˘ح˘لا »:دد˘سصلا اذ˘ه˘ب
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا

يف نكمم ريغ تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
رجحلا ببسسب ،نهارلا تقولا
سضور˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا

دعب فانئتسسلا نع ملكتنسسو
ءو˘˘˘سضلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘˘لا
.«تاطلسسلا لبق نم رسضخألا

تا˘˘نرا˘˘ق˘˘م˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘˘بو
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

نأا راودم دد˘سش ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسلاو
كل˘م˘ت ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا

لعج ام اهب ةسصاخ تآاسشنم
يف نكم˘م ر˘ي˘غ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا
.نهارلا تقولا

تلمعتسسأ رأوفيد توك نأأ دكأأ
ىلع زوفلل ةيسضاير ريغ قرط

«ءأرحسصلأ يبراحم»

ىلع انلمع» :يرإزون
نييرئإزجلإ زإزفتسسإ

تايفسصت يف مهيلع زوفلل
«8991 ناك

بردم يرازون تريبور داع
قباسسلا راوف˘يد تو˘ك بخ˘ت˘ن˘م
يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘˘ل˘˘ل

لبقتسسأا يتلا ةارابملا يف هسشاع
«يراو˘ف˘يلا» بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف
تناك يتلاو يرئاز˘ج˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
سسأاك تاي˘ف˘سصت ن˘م˘سض ل˘خد˘ت
ثدح ام نع افسشاك ،ايقيرفإا ممأا
.هنهذ يف تي˘ق˘ب ي˘ت˘لاو ا˘ه˘مو˘ي
يف يسسنرفلا بردملا ثدحتو
«يإا فا رأا » ةفيحسصل هراوح
»:Óئاق ثداحلا لوح ةيسسنرفلا

ةي˘ق˘ير˘فلا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا تنا˘ك
وهو ،اهب ةسصاخ ديلاقت كلتمت
توكل يبيردت دنع هتدجو ام
ةارابم موي يف »:عباتيل ،«راوفيد
ممأا سسأاك تاي˘ف˘سصت˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ع˘سضو˘ب م˘هد˘حأا ما˘ق ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

،مهسسبÓم ليدبت فرغب ريزنخ
نأا ادكؤوم ،«ةارابملاب انزف دقلو
لجأا نم ناك نيسشملا لعفلا اذه
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘عا˘سشم زاز˘˘ف˘˘ت˘˘سسإا
نو˘م˘ل˘سسم م˘ه˘نأل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

. مهزيكرت تتيسشتو
يرئازجلا بختنملا نأا ملعلل

نا˘˘˘˘˘كل ل˘˘˘˘˘˘هأا˘˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘˘˘ك
ةرسشاعلا ةرملل وسسافا˘ن˘ي˘كرو˘ب˘ب
أاوسسأا Óجسسم ،كاذنا هخيرات يف
«رسضخلا» خيرات يف ةكراسشم
يف هتايرابم عيمج رسسخ نأا دعب
ءاج نأا دعب ،تاعومجملا يرود
يتلاو ىلوألا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف

نور˘ي˘ما˘˘كلا ن˘˘م Ó˘˘ك تم˘˘سض
بختنم ىلإا ةفاسضلا˘ب ا˘ي˘ن˘ي˘غو
.فيسضملا دلبلا
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ناسضمر مايأأ يسضقت فيك
انوروك ءابو لظ يف
؟يحسصلأ رجحلأ أذكو
انقتسشا كرابم «مكناسضمر»

انع متبغ دقف مكتلÓطإلو مكل
،ةريخألا تاونسسلا ةليط اريثك
ءيسش مهأا فر˘ع˘ت ا˘م˘ك ا˘مو˘م˘ع
رهسشلا اذه نم نزحمو فسسؤوم
نود نم هزاتجن اننأا ليسضفلا

رمأا اذه˘ف د˘جا˘سسم˘لا ي˘ف ةدا˘ب˘ع

نم ىنمتأا ةيناسسنإا ةثراك ربتعي
ءابولا اذه دعبي نأا لجو زع هللا

يف نيم˘ي˘ق˘م ا˘ن˘ل˘ع˘ج د˘ق˘ف ا˘ن˘ع
ىو˘˘˘˘سس جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن ل تي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ةهج نمف ىوسصقلا ةرورسضلل
نمو ،تيبلا تامزلتسسم ءارسش
ةيسضاير ن˘يرا˘م˘ت ءار˘جإل ة˘ه˘ج
امك ةمروفلا يف ا˘مود ا˘ن˘ي˘ق˘ب˘ت
مازتللا ةرورسضل عيمجلا وعدأا
.تاميلعتلاب

ىلإأ دوعن ن’دع
ملاع عم كتايأدب

؟ةريدتسسملأ
تنأا ما˘سشه ا˘ي هار˘˘سسح ا˘˘ي

نآلا ير˘˘˘˘عا˘˘˘˘سشم حر˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
تاير˘كذ «لو˘ط˘م كح˘سضي»
ةريدتسسملا م˘لا˘ع ع˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ق˘ير˘ف ع˘م تنا˘ك ي˘˘ت˘˘ياد˘˘ب˘˘ف
فنسص يف يعامتجلا نامسضلا
ن˘يأا ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب لا˘˘ب˘˘سشألا
ى˘ل˘ع ي˘ح˘˘لا ل˘˘هأا ي˘˘نو˘˘م˘˘غرأا
دقو ةريدتسسملا ملاعل لوخدلا
موجهلا بلق بسصنم يف تبعل
91 تلجسس ينأا اديج ركذتأا نيأا

72و لوألا مسسوملا يف افده
تنكو ،يناثلا مسسوملا يف افده
اهدعب هلك قرسشلا يف فادهلا
ىلإا تلقتنا ةسصرفلا يل تحنسس
يبر» يتلاخ دنع ميقأل ايلاطيإا
تسضن» ملع˘ت ا˘م˘كو «ا˘ه˘م˘حر˘ي

ةيل˘ئا˘ع ل˘كا˘سشم ي˘فو «ي˘لاوز
تنا˘˘˘ك فور˘˘˘ظ˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك
م˘ه˘م˘لا ،ا˘م ا˘عو˘ن ة˘˘طو˘˘غ˘˘سضم
يف ةسساردلا لجا نم تلقتنا

ينأا ا˘م˘ك كي˘نور˘ت˘كلإلا لا˘ج˘م
ثيح ،ةركلاب يفغسش تيلغتسسا

ي˘ف قر˘ف˘لا د˘حأل كا˘ن˘ه تع˘قو
ينأا تلسصوتو ةعبارلا ةجردلا
انأاو ربا˘كألا ف˘ن˘سص ي˘ف بع˘ل˘ن

امومع ةن˘سس61ـلا دود˘ح ي˘˘ف
يزيسشت» يقيرف˘ل كا˘ن˘ه تب˘ع˘ل

تنكو «وكيسسناسس»و «وسشتلاك
ةيناثلا ةجردلا نم ةبرقم ىلع
ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تق˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا ثي˘˘˘˘ح
.ليسصافتلا

نم تناك انه ةقÓطن’أ
؟ةيدمحملأ عيرسس قيرف

نم تدع امل لاحلا ةعيبطب

ىلإا ةر˘سشا˘ب˘م تل˘ق˘ت˘نا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
يذلا ةيدم˘ح˘م˘لا ع˘ير˘سس ق˘ير˘ف
لوألا مسسقلا يف طسشني ناك
طسسو نيمسسق هب ناك يذلاو
نا˘˘كو بر˘˘˘غ ط˘˘˘سسوو قر˘˘˘سش
دعسص ،مسسوملا كلذ يف اهتقو
ن˘˘كلو را˘˘ب˘˘كلا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ى˘˘لإا
ل˘كا˘سشم˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘نو ف˘˘سسأÓ˘˘ل
م˘سسق˘لا ى˘لإا ط˘˘ق˘˘سس ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا
.يناثلا

ةنيطنسسقل تدع فيك
كقاحتلإأ ناك فيكو

؟كوملاب

ع˘ير˘سس ع˘م ي˘ت˘بر˘ج˘ت د˘ع˘ب
نم لاسصتا تيقلت ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا
ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا

ىلإا لاقتنÓل يدارسش بردملاو
تقفاوف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م
نأا ل˘كسشم˘لا ن˘كلو ،ةر˘سشا˘˘ب˘˘م
تسضفر ة˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرادإا
Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ي˘˘ح˘˘ير˘˘سست
ديدسست لواح ةغيمد نأا مغرو
رومألا نم ريثكلاو يلام غلبم
«ماسصلا» يلوؤوسسم تنعت نأا لإا

ا˘م˘سسو˘م ءا˘ق˘ب˘لا رر˘قأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
اسضيبأا

ل نأا يسسفن يف تررق ينوكل
ل˘كل ي˘تا˘مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘م» بع˘˘لأا
ق˘ح˘ت˘لأل «ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا را˘˘سصنأا
هيلي يذلا مسسوملا يف اهدعب
ةغ˘ي˘مد ةر˘سشا˘ب˘م ي˘ن˘بد˘ت˘نا ن˘يأا

.ةبسسانملاب هييحأا يذلاو
يف مسسأوم9 تبعل

لمجأأ يه ام ،ةيدولوملأ

أذه عم كتايركذ
؟يدانلأ

ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘سضق ة˘ل˘ي˘م˘˘ج ما˘˘يأا
يرغسص» ... ةنيطنسسق ةيدولوم
مسساوم9 يـف «اها˘ع˘م و˘ت˘ي˘ن˘ف
لا˘˘جر ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تفر˘˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ى˘ت˘˘حو ءا˘˘قد˘˘سصأاو «با˘˘ب˘˘ح»و
ل ثدحتأا امهم ةوخأا تاقÓع
ل ينقدسص ،اهفسصو يننكمي
حتف يذلا يدانلا اذه قح يفوأا
اهي˘عار˘سصم ى˘ل˘ع باو˘بألا ي˘ل
يدل ام لك تمدق هلل دمحلا
ل˘˘˘ك ي˘˘˘˘فو يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
.بسصانملا

قيرفلأ عم تطقسس
تلسشفو يناثلأ مسسقلل

أذه له ،دوعسصلأ يف هعم
؟مسسأوم9 دعب كيف رثأأ

سشاوو يكحن سشاو» يخأا اي
نم ةدامرأا كلتمن انك «يلخن
م˘ه˘فا م˘ل نآلا د˘ح˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
امف جيوتتلا يف انقافخإا ببسس
طو˘ق˘سسلا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا كلا˘˘ب
لوقأاو كحراسصأا ينعد نكلو
يسسلا ىتح وآا كوملا نأاب كل
د˘˘˘حاو ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘سس سسا
و˘ه ءا˘سسؤور˘لا عا˘ت «طÓ˘خ˘ت˘لا»
ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘تزا˘˘ي˘˘ح مد˘˘ع بب˘˘سس

ءا˘ق˘ب˘لا د˘ير˘ي ل˘كلا˘ف ،با˘ق˘˘لألا
نمم نوكي «راسسكتلا» نكلو
اهتقو يدانلا ةدايق يف نوبغري
دو˘˘ع˘˘سسم» ي˘˘˘م˘˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘تأا
ملو ءيسش لكو هلاومأاب «عفروب
ىوسس ءيسشل ل حاجنلا عطتسسي
نيبرقملا سضعبل ةثيبخلا ةينلل
لسشفن انولعجو هو˘ن˘ع˘ط ن˘يذ˘لا
معنو هللا يبسسح» طقف لوقأا
اوببسست نيذلل ة˘سصا˘خ ل˘ي˘كو˘لا
.«ليقارعلا نم ريثكلا يف انل

ليقأرعلأ نع تثدحت
انثدحت نأأ نكمي له

؟اهسصوسصخب
ا˘ن˘سشع كل تل˘ق ا˘م˘ك ه˘˘ل˘˘لاو

كانهف كوملا عم ةحيلم اتاقوأا
ة˘ي˘ب˘ل˘سس تنا˘˘ك رو˘˘مألا سضع˘˘ب
ديدسست مدع ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لاو
يراوسشم لÓخف تاقحتسسملا

ن˘كم˘ي تاو˘ن˘سس9ـلا لاو˘˘˘˘ط
عمو «رابك مهارد تيلخ» لوقلا
ي˘ف ر˘˘كفأا ي˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج تقو˘˘لا
Óف يدانلا اذه نع رثكأا ليحرلا
ةنيطنسسق ءا˘ن˘بأا كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي
ةسصا˘خ ،«ن˘يرو˘ق˘ح˘م» ا˘ن˘سشعو
اديج ركذتأا يل مسسوم رخآا نأاو

تح˘ب˘˘سصأا فار˘˘طألا سضع˘˘ب نأا
نم ةمذرسشلا سضعب لمعتسست
ن˘ي˘ب ن˘˘م ا˘˘نأاو ا˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘سش ل˘˘جا
ةفدهتسسم تناك يتلا رسصانعلا
كتد˘لاو ي˘ق˘˘يد˘˘سص ل˘˘ي˘˘خ˘˘ت˘˘ف
سشار˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ير˘˘ط ة˘˘سضير˘˘˘م
ةقيق˘ح ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘سشي سضع˘ب˘لاو
كل لوقأا نكلو اريثك ترثأات
اوناك نييقيقحلا «تسسكوميل»
انودناسسيو انعم نو˘ف˘ق˘ي ا˘م˘ئاد
لاجر انح يلب انوفرعي مهنوكل
نم انعسسو يف ام لك انلمعو
.يدانلا اذه ةيار عفر لجا

مث ،مجاهمك بعلت تنك
،عفأدم مث طسسو بع’

أذه ءأرو ناك نم
؟رييغتلأ

يذ˘لا ل˘ئÓ˘ق˘لا ن˘˘م تن˘˘ك
بسصا˘ن˘م ةد˘ع ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي
تابلط يبلأا تنك هلل دمحلاو
ىلع اوبقاعت نيذ˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لا
نم سصوسصخب امأا اهتقو كوملا

اهتقو انك دقف رييغتلا ءارو ناك
ريم˘سس ن˘ي˘برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت
ل˘ك نأا ر˘كذ˘˘تأا ثي˘˘ح ،بي˘˘ب˘˘تو
بب˘سسب ار˘غا˘سش نو˘كي بسصن˘م
لإا تا˘با˘سصإلا وأا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

وهو ذقنملا وه نلدع نوكيو
نم اه˘ت˘قو لو˘ح˘تأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م
ي˘˘˘˘ف بعل ى˘˘˘˘لإا م˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
روحم يف اهدعبو عاجرتسسلا
.عافدلا

يذلأ بسصنملأ وه ام
بعللأ صشيرق ذبحي

؟هيف
سشير˘ق نأا لو˘ق˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘˘سست

بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف حا˘˘تر˘˘˘ي
ديجا ي˘نو˘كل ر˘خ˘ف˘لا˘ب ر˘ع˘سشاو
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا
،نا˘˘˘˘˘˘كم يأا

تن˘˘ك ثي˘˘ح
ل˘˘ك ح˘˘˘ن˘˘˘مأا
ي˘˘˘˘ل ءي˘˘˘˘سش
نولخد˘ي ن˘ي˘ب˘عل د˘ج˘ت ا˘نا˘ي˘حأا
مهدودرم نم نيفوختم ءاقللا

تنك ةقث لكب اهلوقأا انأا نكلو
م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ا˘نأاو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘خدا
.اريبك ءاقل مدقأاسس ينوكب

صسأاك ةسسفانم تسضخ
تلجسسو كوملأ عم فاكلأ

يف خيرملأ ىمرم يف
نع لوقت أذام ،نأدوسسلأ

؟ىركذلأ هذه
انسشع ةي˘ق˘ير˘فإلا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ا˘˘ن˘˘هو ما˘˘˘يألا ى˘˘˘ل˘˘˘حأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يذلا ةغيمد ركسشا ةبسسانملاب

ل˘ماو˘˘ع ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘ل ر˘˘فو˘˘ي نا˘˘ك
انك كيلع ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف حا˘ج˘ن˘لا

ة˘سصا˘خ تار˘ئا˘ط ي˘ف ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ن
امومع قدانفلا مخفأا يف تيبنو
يف خير˘م˘لا ءا˘ق˘ل سصو˘سصخ˘بو
فدهلا بحاسص تنك نادوسسلا

تنك ينا ركذتأا ،اهتقو انلهأاتو
نحنو ل فيك ةياغلل اديعسس
ةياغ ىلإا ةسسفانملا يف مدقتن
ا˘˘كير˘˘فأا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ا˘˘نءا˘˘سصقإا
تيكب اهموي يراوفيلا روبسس
ق˘ح˘ت˘سسن م˘ل ا˘˘ن˘˘نو˘˘كل ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
بسست˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ءا˘˘˘سصقإلا
ناك ا˘ن˘ل ا˘ي˘عر˘سش ا˘فد˘ه م˘كح˘لا
ىسصقن انلعج ام وهو انلهؤويسس
.ءازجلا تÓكرب ةياهنلا يف

بابسشب اهدعب تقحتلإأ

ملأأ ،ةرسشابم ةنيطنسسق
يف اجأرحإأ كل لكسشي
كنأأ ةسصاخ ةنيطنسسق

يف كوملأ تهجأو
؟يبرأدلأ

ا˘نا ثد˘ح˘ت˘˘ت جار˘˘حا يأا ن˘˘ع
ام بيعأا ايلاحو فرتحم بعل
يور˘˘˘كلا عرا˘˘˘سشلا ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
ةمل˘كف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سصو˘سصخ˘ب
ل ءيسس حل˘ط˘سصم «فر˘ح˘ن˘م»
امومع ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘كب ق˘ي˘ل˘ي

ي˘ف «ف˘ي˘ظ˘ن ي˘سضر˘ع» تي˘ل˘خ
لقتنا ينلعج ام وهو ةيدولوملا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘يدا˘˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘سصب
اهتقو يسس سسأا يسسلا يلوؤوسسم

سضعب ةقفرب ةسسÓحوب سسيئرلا
ينوعنقأاو يتيبب اولح هيبرقم
ةروسضخلا عم ةبرجت سضوخب
اد˘ي˘ع˘سس تن˘˘ك ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لاو
هذ˘˘ه سضو˘˘خ˘˘ب اد˘˘ج ارو˘˘خ˘˘˘فو
اديعسس ينتلعج يت˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا

دا˘˘˘سس مار˘˘˘ت˘˘˘حلا نو˘˘˘كل اد˘˘˘˘ج
ينأا امك ،رفانسسلا عم يتقÓع
بهاو˘م˘لا د˘˘يد˘˘ع ما˘˘مأا تب˘˘ع˘˘ل
يسسابع ةروسص يف ةيسضايرلا

ءامسسألا نم ريثكلاو جوجمو
نأاب ديكأاتلا د˘يرأا ا˘م˘ك ،ة˘نا˘نر˘لا
يسسلا ىلإا كوملا نم يلاقتنا
طقفو بوتكم ناك يسس سسآا

سضع˘ب˘لا لوا˘ح ا˘م˘ل˘ث˘˘م سسي˘˘لو
ةراكز تحر ينأاب هيلع ديكأاتلا

. كوملاف
صشأرحلأ ىلإأ تلقتنأ

؟اهدعب
بردملا نأا اهموي ركذتأا معن

ي˘ب ي˘ل˘˘سصتا فرا˘˘سش مÓ˘˘عو˘˘ب
بياعلا ع˘م تق˘ف˘تاو ا˘ي˘سصخ˘سش
يف تسشع هلل دمحلاو اعيرسس
اسضيأا تاقوألا ىلحأا يدانلا اذه
ةفيظن ةرك انقبط اننأاو ةسصاخ
ام˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسي ى˘ح˘سضأا ل˘كلاو
ينأا ام˘ك ،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ل˘ع˘ف˘ن
ل ف˘ي˘ك ا˘سضيأا ارا˘ت˘ح˘م تي˘ق˘ب
ل˘ث˘م˘ف ج˘يو˘ت˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ن
سسا يسسلاو كوملا عم يتبرجت
ع˘˘˘م ا˘˘˘سضيأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشع ي˘˘˘˘سس
.رسساوكلا

عبتي

... نكل و اينطو نسسح’أ هسسفن ىري ناك بعÓلأ

بعليسسو ،هتني مل ششيرق نأإ هل لوقأاف يرإوسشم نفد ديري نم »:ششيرق
«لوألإ فرتحملإ يف14ـلإ نسس يف

ةرك ملاع يف هتايأدب نع ثدحتو ،» مويلأ مÓسسلأ» ةديرجل هبلق ،صشيرق ن’دع عفأدملأ حتف ليوط تمسص دعب
قباسسلأ ةيداحت’أ صسيئر ىلع رانلأ حتف امك44ـلأ نسس لبق لقأ’أ ىلع يسضايرلأ هرأوسشمل أدح عسضو اسضفأر مدقلأ

ةنيدم نبأ تدحت امك ،يلودلأ يسضايرلأ هرأوسشم ميطحت يف يسسيئرلأ ببسستملاب هايإأ افسصأو ،ةوأور دمحم
.لوطملأ رأوحلأ أذه يف ةرم لوأ’ اهنع فسشكي يتلأ رومأ’أ نم ريثكلأ نع ةنيطنسسق

صشامر ماسشه هرواح

ىلع تنك يك و بسصانŸإ لك ‘ تبعل »
» لكب ةبقلإ تغوإر كوŸاف Êإديد

Èكألإ ةروسضÿإو كوŸإ لكسشم»
«نفعتŸإ طيÙإ ‘

ةيحسض تحرو رسضÿإ عم يتسصرف ىلع لسص–أإ ⁄»
«رجامو ةوإرور Úب تاباسسح تايفسصت

امنيأإ مدقلإ ةرك ‘ ششلك تيدم »
» ايلام هومسضه يقح نكل و تل–رإ

ةيحللإ ببسسب يلع إدقاح ناك ةوإرور»
«شسيلإوكلإ ‘ نوركفلإ ىسصقأإ يسشانحو

»b يريسسلإ يف بعلإ نم ينمرح ةيسسنجلإ نوناق و ايلاطيإإ يف ريغسص تبرغتو يلإوز تيبرت»



ةــــنصصرق

 «وسسوسس»ـب نونيعتسسي كإرتألإ
سسوريف يدحت لجأا نم

د˘˘˘حأا ع˘˘˘سضو «ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا
نا˘ي˘ف˘سس م˘سسا لو˘ب˘ن˘˘ط˘˘سسا
يلود˘لا بعÓ˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف
يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةلدبلا ىلع يارسس ةطلغ
عم اهسسبلي يتلا ةيئاقولا

،«و˘˘سسو˘˘˘سس» م˘˘˘قر ع˘˘˘سضو
بي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘سص ثي˘˘˘ح
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ثد˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

قلع يلوغيف نأا ليمجلاو
ربع بتكو ةروسصلا ىلع
.«برلا مكرابي» :هباسسح

 رئإز÷إ قسشعي روليد
دكؤوي رخآل موي نم

قسشعي هنأا روليد يدنأا
نكي مل هرايخو رئازجلا

يف ةكراسشملا لجأا نم
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك
هر˘سشن ل˘ي˘لد˘ب ،ط˘˘ق˘˘فو
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘سص
يعام˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ت ة˘ما˘م˘كل
مقر عم هييلبنوم هيدان
،هيدتري يذلا سصيمقلا

م˘˘ج˘˘ن سسن˘˘ي م˘˘˘لو اذ˘˘˘ه
م˘˘قر ع˘˘سضو ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
بختنم˘لا ع˘م ه˘سصي˘م˘ق
ينطولا ملعلاو ينطولا
.رئازجلاب هقلعت دكؤويل

مهاسسي «كيجاملإ»
 ءابولإ ةبراحم يف

ةرڤوب ديجم اهب ماق ةيباجيإا ةوطخ يف
لÓخ نم كلذو قباسسلا يرئازجلا يلودلا

ة˘ل˘سسل˘سس فا˘ق˘يإا» ة˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا ي˘˘هو ،«سضر˘˘م˘˘لا
اهثبي يت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل يو˘ي˘سسآلا دا˘ح˘تإلا

رسشن ىلإا فدهت يتلاو يمسسرلا هعقوم ربع
يتلا ،لمألا ةلاسسر ثعبو ةيباجيإلا راكفألا
سسوريف دسض ةيعوتلا دوهج نمسض لخدت

ديدعلا ةكرا˘سشم تد˘ه˘سش ي˘ت˘لاو ،ا˘نورو˘ك
،لودلا فلتخم نم نييلودلا نيبعÓلا نم
لجأا نم ةلاسسرب قباسسلا رسضخلا دئاق ثعبو
.ءابولا اذه دسض ةدحاو دي فوقولا

ينفلإ مقاطلإ
 ›ابي ل قافولل

قافول ينفلا مقاطلا ءاسضعأا دحا ىري
لامكتسسلاب بلاطم مسسوملا نأاب فيطسس
ريسضحت ىلع نول˘م˘ع˘ي م˘ه˘نا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
ةطسساوب ةيندب تارابتخا ءارجإل نيبعÓلا
ىلع عÓطلا لجأا نم «سسا يب يج» ةينقت

ريطسست ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو بعل ل˘ك ة˘يز˘ها˘ج
نيب˘عÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘هد˘ع˘ب سصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب
نيرخأات˘م م˘ه˘نأا تارا˘ب˘ت˘خلا ر˘ه˘ظ˘ت ن˘يذ˘لا

لÓ˘خ كراد˘ت˘ل˘ل كلذو م˘ه˘ئÓ˘مز˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م
ي˘عا˘م˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا ما˘˘يألا

بار˘˘ط˘˘سضا ن˘˘م او˘˘نا˘˘ع ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سسل
.ةباسصإلا ببسسب يدرف لكسشب تابيردتلا

قيلعت لسضفي دانزوب
 مسسوŸإ

ريغ ن˘م ه˘نأا نور˘ي جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا و˘لوؤو˘سسم
ل˘سصف ي˘ف م˘سسو˘م˘لا لا˘م˘كت˘سسا ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
سسو˘سسح˘م˘لا عا˘ف˘ترلا ع˘م ة˘˘سصا˘˘خ ف˘˘ي˘˘سصلا
بعÓملا ةيبلاغ نأا تقو يف ةرارحلا تاجردل
ة˘ب˘سشو˘سشع˘م˘لا تا˘ي˘˘سضرألا ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةحسص ىلع ارطخ Óعف لكسشي ام ايعانطسصا
ق˘با˘سسلا ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا د˘˘كؤو˘˘يو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
تائي˘ه˘لا ى˘ل˘ع ل˘سضفألا ن˘م ه˘نأا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘ل˘ل
نيبعÓلا ةحسص ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ة˘يور˘كلا

قيلعتلا را˘ي˘خ ل˘سضف˘ي ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم م˘ه˘ي˘لا˘هأاو
ط˘ب˘سض ي˘ف ق˘ير˘ف ل˘ك عور˘سش ع˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
يسضايرلا م˘سسو˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تاداد˘ع˘ت˘سسلا
.لبقملا

 Òجانم اهبابسس «ماسصل»

ىلع لايناد يبرسصلا بردملا فرسشي مل
ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘ب˘م ي˘ف و˘لو «ما˘سصل» ة˘ل˘ي˘˘كسشت
ىلع هتزايح مدع ةياهنلا يف حسضتا هنأل ةدحاو
ةيلارديفلا اهطرتسشت يتلا ةيبيردتلا تاداهسشلا
ةبخنلا يبردمل ةبسسنلاب مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ليكولل ةيلوؤوسسملا لماك راسصنألا لمح دقو
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ةرادإلا عا˘ن˘˘قإا ءارو نا˘˘ك يذ˘˘لا
مدع ىلإا ةرادإلا اوعد ثيح يبرسصلا ينقتلا
مودق ءارو ناك هنأا مادام اددجم هعم لماعتلا
عÓطلا نود ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ى˘لإا سشت˘ي˘فو˘كا˘نا˘ي
.اهيلع زوحي يتلا تاداهسشلا ىلع Óسصأا

qarsana@essalamonline.com
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 راسصنألإ بلطل ةباجتسسإ
عراسس «ةرقم» ةيدلب سسيئر

قاسشعو نيبحملا ة˘نأا˘م˘ط ى˘لإا
تاءارجإلا ذاختا ىلع قيرفلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘مزÓ˘˘لا
ةيسضرأا يف ةلجسسملا سصئاقنلا

كلذو «قيلسشوب» بعلم ناديم
بحا˘سصب ه˘˘لا˘˘سصتا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا كلذو عور˘˘سشم˘˘لا
ءاج ام قفو راسصنألا تابلطل

ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘عو ثي˘˘ح «كو˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
م˘سسو˘م˘لا لا˘م˘كا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

وهو ر˘مألا ف˘ل˘ك ا˘م˘ه˘م كا˘ن˘ه
ه˘˘ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
.مجنلا راسصنأا

15

 شضيبألإ مسسوملإ لإإ
ةيرئازجلا ديلا ةرك ةرسسأا

ذاقنإل ،اريبك ادوهجم لذبت
يدا˘ف˘تو ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘˘لا
بيبح دكأا ام بسسح هؤواغلإا
ة˘يدا˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر نا˘˘ب˘˘ع˘˘ل
حر˘˘سص ن˘˘يأا ،ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اندوهجم لك لذبنسس»:Óئاق
نأل ،سضيبأا مسسوم يدافتل
سضي˘˘˘˘بأا م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م نÓ˘˘˘˘˘عإا
ةي˘ب˘ل˘سس ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ل نو˘كي˘سس
،«ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةقفر عمتجيسس هنا فيسضيل
ة˘يدا˘ح˘تلا بت˘˘كم ءا˘˘سضعأا

خيرات تزواجتو يحسصلا رجحلا ةرتف تلسصاوت اذإا اريسشم ،بسسانم لح داجيإل ةيدنألا ءاسسؤورو
رمألا اذه كرادت ادج بعسصلا نم نوكيسسف ناوج51
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رهظـلأرجفلأ
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برغŸأ

19:38

ءاسشعلأ
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ةÓسصلإ تيقإوم

»8991 ناك تايفسصت يف مهيلع زوفلل نييرئإزجلإ زإزفتسسإ ىلع انلمع» :يرإزون^
بهإوملإ ريوطت جمانرب يف رئإزجلإ لخدت «افيفلإ»^

يحسصلإ رج◊إ عفر دعب ام ¤إإ لجؤوم ءيسش لكو نآلإ تايرابŸإو تابيردتلإ فانئتسسإ نكÁ ل :يجرامد
تاطلسسلإ لبق نم رسضخألإ ءوسضلإ رظتننو يحسصلإ رج◊إ ببسسب ةلوطبلإ فانئتسسإ نكÁ ل :رإودم

ةمئاق يف لاطع
رهإوج5 لسضفأإ

يف ةيقيرفإ
ةيسسنرفلإ ةلوطبلإ

تإرإرقو مويلإ عمتŒ ةرإدإلإ
قفألإ ‘ حولت ةمسساح

¤إأ ¤وأ’أ ةلو÷أ ذنم ةلوطبلأ ردسصت هقيرف نأأ دكأأ
فقوتلأ ةياغ

لو اسضيبأإ امسسوم ديرن ل :يسشيرق
ةسسفانملل ةلهأاتŸإ قرفلإ ديد–

بقللاب قحأإ نحنو ةيراقلإ

ميتنسس نويلم056ـب نيدي بردملأ

قوقح لإومأإ رظتنت ةوإرمحلإ
يلافك ةيسضق ءاهنإل ثبلإ

رسصتو هبقأرت قرف ةدع
هعم دقاعتلأ ىلع
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ديدجلاب تأاي مل رأودمو ياب حلاسص عم ةرأزولأ عامتجأ

رخأإ راعسشإإ ¤إإ اقلعم ىقبي تايرابŸإو تابيردتلإ فانئتسسإ

نأرهو ةيدولومرئأز÷أ ةيدولومدأدزولب بابسش



هذه الصحيفة تم تحميل 
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