
30 صص

عورضشمل ةلضصب تمت ل أهنإا تلأق
ةبارعل أهضسأاري يتلا ءاربخلا ةنجل

ئباخم4 ريمدتو فصشك
 ةــيباهرلا تاــعامجلل
ةرــيوبلاو ةدــكيكصسب

50صص
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عمجملا عم أندÓب تأضضوأفم نإا لأق
ةمدقتم دج ةلحرم تلضصو يكيرمألا

تاذ أهب تمأق يتلا ةردأبملا نأا تدكأا
ةمزلم ريغو ينأضسحتضسا يعوطت عبأط

أنط فلأا84 ـب جأتنإلا ةفعأضضم

زواـــجتي نل جاجدلا رعصس
ناصضمر يف راـــــنيد052

40 صص

ىيحيوأاو لÓضس نم لك نيتيضضقلا يف عبأتيتأيلو4 ـب «ةلطز» غلك58.16 زجحو تاردخم رأجت5 فيقوت
نيقبأضس ةلوو ءارزو ةدعو

 ةبذأكلا تاءأعدإلا هذه لوح قيقحت حتف
أيئأضضق هتعبأتمو أهرضشأن ةيوه ةفرعمل

يفني ةــيروهمجلا ليكو
«انوروك» ـب نيجاصسم ةافو

50صصةعيلقلا نجصس لــخاد

نأمضضلاو ل˘ي˘غ˘ضشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو تف˘ن
صصخت تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يأا راد˘ضصا ،ي˘عأ˘م˘ت˘جلا
ي˘ن˘ه˘م˘لا جأ˘مدإلا لأ˘م˘ع رو˘جأا ن˘م عأ˘ط˘ت˘˘قا
،أنوروك ة˘ح˘ئأ˘ج ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘م˘هأ˘ضسم˘ل˘ل
ي˘ف ترد˘ضص ي˘ت˘لا تأ˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نأا ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ردضصم يأل ةلضصب تمت ل ةريخألا ةرتفلا

.قوثوم يمضسر
،صسمأا ،أ˘ه˘ل نأ˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ةرازو˘˘لا تح˘˘ضضوأاو

ةينمأضضتلا ة˘ب˘ه˘لا نأا ه˘يو˘ن˘ت˘لا رد˘ج˘ي ه˘نأأ˘ب
نم ،عأطق˘لا و˘ف˘ظو˘مو لأ˘م˘ع أ˘ه˘ب مأ˘ق ي˘ت˘لا

ي˘˘ه م˘˘هرو˘˘جأا ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ي˘نأ˘ضسح˘ت˘˘ضسا ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت ع˘˘بأ˘˘ط تاذ ةردأ˘˘ب˘˘م
رأثآا نم في˘ف˘خ˘ت˘لا صضر˘غ˘ب ،ة˘مز˘ل˘م ر˘ي˘غو
.ءأبولا اذه

ةدوصسم نم أاربتت ةيروهمجلا ةصسائر
 ةـــلوادتملا روــتصسدلا لـــيدعت

يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم ىلع
40 صص

لقنلاو دارفألا لقنل ةضصضصخم
دوقولاو هأيملا جيرأهضصو يربلا

ةيركصسعلا تاعانصصلا ةيريدم
ةملع نم ةنحاصش833 ملصست

زــــــــــنب -سسدـــــيصسرم

50صص

ةباينلاب سشيجلل يلخادلا نمألل اماع اريدم يدصشار ينغلا دبع ديمعلا
30 صصلأقملا ةزعوب ينيضساو ديمعلل أفلخ أيمضسر هبيضصنت ىلع فرضشأا ةحيرقنضش ءاوللا

عيبتصس وكرادانأا» :باقرع
«ابيرق رئازجلاب اهصصصصح

40صص

نم مصصخلا يفنت لمعلا ةرازو
ينهملا جامدإلا لامع بتاور

40 صص

«يراجلا رهصشلا ةياهن انوروك ءابو نم ءادعصصلا سسفنتنصس»: نوبت سسيئرلا
ةرطيضسلا تحت عضضولا نأا ىلع ديكأأتلا ددجو نينطاوملا نأأمط

 ةـــــــمكاحم لــــــيجأات
يملوع دارمو دادح يلع
مداقلا يام11 ـلا ىلإا

30صص
مهروجأا ملصس يف رظنلا ةداعإاو عاطقلا يينهم لمع فورظ نيصسحت .. ةيندملا ةمدخلا ءاغلإاو ةيحصصلا ةموظنملا ةعجارمب دهعت^

دعاقتلا تاونصس باصسح يف ةيمدقألا نم ةنصس لداعي «انوروك» ةمزأا للخ نيصضرمملاو ءابطألل لمعلا نم نارهصش^
عاطقلا ةلكيه ةداعإل يحصصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا ءاصشنإا^



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)7172 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مشسق
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ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
دنع موق بئاصصم

دئاوف موق

،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا نأا ود˘ب˘ي
دعشسي ر˘يدرا˘ي˘ل˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ع˘ن تح˘ب˘شصأا

يذلا ،«لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘شس» ع˘م˘ج˘م كلا˘م ،بار˘بر
دحاو مقر ديفتشسملا تاب هنأا لوقلا نكمي
يئانثتشسلا يحشصلا فرظلا يف ايداشصتقا
لود لج رارغ ىلع اندÓب هب رمت يذلا
اهدروتشسي يتلا ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لا˘ف ،م˘لا˘ع˘لا

نم تفعاشضت ،اهعينشصتب موقي وأا هعمجم
عيباشسألا يف لقألا ىلع تارم5 ىلإا3
مخشضلا بلطلا ةجيتن ،ةيشضاملا ةعبرألا

نينطاوملا فواخمل ارظن ،اهيلع ديازتملاو
.ةلمتحم ةردن يأا نم

! .. بجاو لقأا

عراششلا اهنشسحت˘شسا ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘جر˘خ ي˘ف
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نع ،ةيكلشسÓلاو ةيكلشسلا تÓشصاوملاو
ةعشسب يلاع قفدت تاذ تنرتنأا ةمدخ ريفوت
يبطلا م˘قا˘ط˘ل˘ل ا˘نا˘ج˘م تيا˘با˘غ˘ي˘م001
«نوناف زتنارف» ي˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ب ى˘شضر˘م˘لاو
راطإا يف كلذو ،ةديلبلا ةيلوب كيرافوبو
فرظلا اذه يف ةليبنلا مهماهم ةشسرامم
.»91 ديفوك» انورك ةحئاجل بيشصعلا

ةحصصلا ةمظنم
! .. ⁄اعلا مدصصت

ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك لا˘مآا م˘لا˘ع˘لا ق˘ل˘ع˘˘ي تقو ي˘˘ف
متي يتلا ةيودألا فلتخمو ةيئاقولا تاءارجإلا
سسوريف حبكل رباخملا فلتخم يف اهرابتخا
ةيملاعلا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ه ا˘ه ،«ا˘نورو˘ك»
د˘ي˘ف˘يد رو˘ت˘كد˘لا لا˘ق ثي˘ح ،ة˘ير˘ششب˘لا مد˘شصت
«91‐ ديفوك» نأاششب سصاخلا اهثوعبم ،ورابان
ةكبششل تاحيرشصت يف ،ةدحتملا تايلولا يف
(CBN)،»يرششبلا سسنجلا دراطيشس ،ءابولا اذه
اعيمج انيدل نوكي ىتح،ة˘مدا˘ق ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل
.«هنم انيمحي حاقل

! .. نزıا دقح

ةشصرف يأا لغتشسي ،ةداعلا هيلع ترج امك
،اندÓب هاجت نيفدلا هدقح راهظإل فرظ يأاو
دق˘ع ع˘م ةازاو˘م ار˘خؤو˘م نز˘خ˘م˘لا عر˘شش ثي˘ح
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي عا˘˘م˘˘ت˘˘جل ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م
ءار˘ح˘شصلا عاز˘ن ي˘ف ة˘ل˘شصا˘ح˘لا تارو˘ط˘ت˘˘لا˘˘ب
هتلآا هيجوت يف ،4942 رارقلا دعب ام ةيبرغلا
سضع˘ب تن˘شش ن˘يأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
لÓغتشساب ،ةزكرم تاموجه ةيمÓعإلا عقاوملا
ةبذاك رابخأا رششن عم ،«انوروك» ةحئاج راششتنا
فرط نم ةذختملا تاءارجإلا فلتخمب قلعتت
لوادتو ،اهينطاوم ةيامحل اندÓب يف تاطلشسلا

تا˘˘ح˘˘ف˘˘شصلا د˘˘يد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘كر˘˘ب˘˘ف˘˘م رو˘˘شص
.ةيكوبشسيافلا

qarsana@essalamonline.com
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ليبصس هيلإا عاطتصسا نŸ .. قل◊ا
تاءار˘˘جإلا تشضر˘˘ف ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب

ر˘˘ج˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ،ي˘ح˘شصلا
،«انوروك» سسوريف يششفت حبكل

لج ،مهتÓحمل ني˘قÓ˘ح˘لا ق˘ل˘غ
نأا ة˘جرد˘˘ل «ل˘˘فو˘˘غ˘˘ت» بع˘˘ششلا
لكششب مهرهظم ر˘ي˘غ˘ت سضع˘ب˘لا

لكلا ىحشضأا ربشص دعبو ،يلك
يأا سسي˘˘لو ،قÓ˘˘ح ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي

ىلع بلطلا رثك ثيح .. قÓح
رجحلاب ني˘مز˘ت˘ل˘م˘لا ن˘ي˘قÓ˘ح˘لا
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ىود˘ع˘لا يدا˘ف˘ت˘ل
ة˘˘˘ب˘˘˘˘تر˘˘˘˘ب او˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب نور˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
،لزانملا ىلإا نولقنتي مكبو ةيانعب مهنئابز نيرخآلا مه نوراتخي اوحشضأاو ،«حارج روشسيفورب»
.جد0001 ىلإا «ةفيفحتلا» رعشس لشصو ثيح ةيلايخ تاريعشست سضرف مهشضعب

؟.. ةيندŸا ةيام◊ا فدهتصسي نم
ريظ˘ن ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘ششت لد˘ب

ي˘ت˘لا ةرا˘ب˘ج˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا
اهتادحو فلتخم ا˘ه˘لذ˘ب˘ت

ةهجاوم يف ،نطولا ربع
،«ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
تاذ تا˘ه˘˘ج فد˘˘ه˘˘ت˘˘شست
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ث˘ي˘ب˘˘خ ا˘˘ياو˘˘ن
تاعاششإا رششنب ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

ل ةيريمدت اهفادهأا اهلوح
تح˘شضوأا ثي˘ح ،ة˘لا˘˘ح˘˘م
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘لا˘˘شسر˘˘لا نأا ،سسمأا
ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لواد˘˘˘˘ت
،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
ر˘˘˘يزو˘˘˘ل ة˘˘˘بو˘˘˘شسن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،دوجلب لا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

يبيشستنم نيب ةنتفلاو ةلبلبلا عرز ىلإا فدهتو ،ةروزمو ةكربفم ،ىودعلا ةوÓع حنم لوح
.نوناقلا هيلع سصني امل اقفو ايئاشضق اهباحشصأا ةعباتم متي فوشس هنأا تدكأاو ،عاطقلا

! .. «ريزانÿا ىمح» ¤إا «انوروك» نم
ه˘بر˘˘ح م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘شصاو˘˘ي تقو ي˘˘ف

،كا˘ت˘ف˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو د˘˘شض سسور˘˘شضلا
يف ةيفيرلا نوؤوششلاو ةعارزلا ةرازو تنلعأا
ىمشسي امب ةباشصإا يتلاح دوجو نع ،نيشصلا
ي˘ف ة˘ل˘تا˘ق˘لا «ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ر˘يزا˘ن˘خ˘لا ى˘م˘ح»
ميلقإا يف ىلوألا ،دÓبلا برغ لامشش نيميلقإا
023 نÓقن˘ت ا˘ت˘نا˘ك ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘شش ي˘ف و˘شسنا˘ق
3 قوفن ع˘م ن˘ي˘ق˘ن˘م ة˘ع˘طا˘ق˘م ى˘لإا ار˘يز˘ن˘خ
ةيناثلا ةلاحلا تلجشس نيح يف ،اهنم ريزانخ
ةر˘ي˘غ˘شص ة˘عرز˘م ي˘ف ،ي˘ششن˘شش م˘ي˘˘ل˘˘قإا ي˘˘ف
93 قف˘نو ،ر˘خآا م˘ي˘ل˘قإا ن˘م ر˘يزا˘ن˘خ تر˘ت˘ششا

.اهنم اريزنخ

ةيدعم ريغ «انوروك» ىتوم ثثج
عيم˘ج˘لا ن˘ظ˘ي تقو ي˘ف

سسوريفب ىتوملا ثثج نأا
ه˘نأاو ،ة˘يد˘˘ع˘˘م «ا˘˘نورو˘˘ك»
رذحب اهعم لماعتلا بجي
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تلا˘˘ق ،د˘˘يد˘˘˘شش
سسكع ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا
ي˘˘˘ت˘˘˘ئر نأا تزر˘˘˘بأاو ،كلذ
ءابولاب نيباشصملا ىتوملا
ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ت نأا ن˘كم˘˘ي
لما˘ع˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘ل اذإا ط˘ق˘ف
ءانثأا ميلشس وحن ىلع ا�عم
.حيرششتلا



watan@essalamonline.com
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،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر تد˘كأا
رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت ةدو˘شسم نأا˘ب
عقاوم ىل˘ع ار˘خؤو˘م ة˘لواد˘ت˘م˘لا
تمت ل ،يعام˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا
ةنجلل مدقملا عورششملل ةلشصب
ا˘˘˘ه˘˘˘شسأار˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ءار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
.ةبارعل دمحأا روشسيفوربلا

يف ،ةشسائرلا تأاربت امدعبو
جار ا˘˘م ن˘˘م ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
لشصاوتلا تاكبشش ىلع ارخؤوم
ـب ىمشسي ام تحت ،يعامتجلا
ل˘يد˘ع˘ت عور˘ششم ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن»
ةنجل هتملشس يذ˘لا ،«رو˘ت˘شسد˘لا
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل ءار˘ب˘خ˘لا

ّنأا تدكأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةلشص يأاب تمت ل ةدوشسملا كلت
ةنج˘ل ه˘ت˘مد˘ق يذ˘لا عور˘ششم˘ل˘ل
روشسيفور˘ب˘لا ة˘شسا˘ئر˘ب ءار˘ب˘خ˘لا
ريكذتلا تددجو ،ةبارعل دمحأا
ل˘جأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نأا˘˘ب
روتشسدلا ليدعت عورششم عيزوت

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو باز˘˘حألا ى˘˘ل˘˘ع
ةينطولا تايشصخششلاو يندملا

فر˘ظ˘لا نأا م˘كح˘ب ه˘ت˘ششقا˘ن˘˘م˘˘ل
ة˘ششقا˘ن˘˘م˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي ل ن˘˘هار˘˘لا

ليدعت مج˘ح˘ب ة˘ي˘شسا˘شسأا ة˘ق˘ي˘ثو
ن˘مو ،ة˘ه˘ج ن˘م اذ˘ه رو˘ت˘شسد˘لا

لك ع˘م˘ج˘ت˘ت ى˘ت˘ح ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج
راششتنا ةحفاكمل ةمألا تاقاط
.«انوروك» ةحئاج

نأا» ،هتاذ ردشصملا دروأاو اذه
نأا دع˘بو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر
هذ˘˘ه ة˘˘مألا ن˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘لا ع˘˘˘فر˘˘˘ي
ماعلا يأارلا م˘ل˘ع˘ت˘شس ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

ع˘يزو˘ت ي˘ف عور˘ششلا˘ب ا˘ي˘م˘˘شسر
رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘˘ششم
تفاشضأاو ،«هئار˘ثإاو ه˘ت˘ششقا˘ن˘م˘ل
نأاششب ايلاح هلوادت متي ام لك»
ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘شسن يأا
،اهباحشصأا لإا مزلي ل ،روتشسدلا
تحت ة˘لا˘ح˘م ل نو˘ع˘ق˘ي ن˘يذ˘لا

،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ط
ة˘˘˘خ˘˘˘شسن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
احيرشص اّشسم نمشضتت ةروزملا
.«اهتيوهو ةمألا تباوث سضعبب

ح.نيدلا رمق

لÓخ ،نوب˘ت سسي˘ئر˘لا لا˘ق
ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘يز
ن˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ،سسمأا
ي˘ف ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
اقوفرم ناك نيأا ،ةمشصاعلا
نب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘م ل˘كب
ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
يفطل لامج ،تايفششتشسملا
بدتنملا ريزولا ،دمحاب نب
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا
د˘˘ن˘˘ح˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘شصلا
ر˘يزو˘لا ،د˘ي˘ع˘˘ل˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شسوأا
قطانلا لاشصتÓل راششتشسملا
ا˘ن˘نإا» ،ة˘شسا˘ئر˘ل˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع نور˘˘ط˘˘ي˘˘شسم
سضر˘م˘لا اذ˘ه ا˘ن˘˘ه˘˘جاو د˘˘قو
.«ةدارإلاو ناميإلا لشضفب

سسي˘˘˘ئر د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
عم هثيدح يف ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
هد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طألا
ي˘ل˘خاد˘لا بط˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘˘ل
ينب يعماجلا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
ةموظنملا ةعجارمب ،سسوشسم
نيشسحتو ،ةينطولا ةيحشصلا

عاطق يين˘ه˘م ل˘م˘ع فور˘ظ
م˘ل˘شس ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو ،ة˘˘ح˘˘شصلا
اد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششم ،رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جألا
يتلا ةريبكلا تادوه˘ج˘م˘لا˘ب
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘لذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
اهنوهجاوي يتلا تابوعشصلا
«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل
مهملا نأا افيشضم ،دجتشسملا
زوا˘ج˘ت و˘ه فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف
.تابوعشصلا

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر هو˘˘˘˘˘˘˘˘نو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ة˘˘ب˘˘ه˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
يتلا ةيو˘خألاو ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا ا˘ه˘ت˘˘ب˘˘ثأا
هذ˘ه ي˘ف ه˘فا˘ي˘طأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
دÓبلا اهب رمت يتلا فورظلا
ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه بب˘شسب
ةد˘يد˘ج ة˘قÓ˘ط˘نإا» ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
.«رئازجلل

،نوبت ديجملا دبع نلعأاو
ةنج˘ل ءا˘شضعأا˘ب ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ
ءا˘˘˘بو ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘مو د˘˘˘˘شصر
،ةحشصلا ةرازو˘ب ،«ا˘نورو˘ك»
ة˘ح˘شصلا ي˘شسرا˘م˘˘م ل˘˘ك نأا
نيرهشش ةدمل او˘ل˘م˘ع ن˘يذ˘لا
،«انوروك» ءابو ةهجاوم يف
ة˘ن˘˘شس ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي˘˘شس

تاونشس باشسح يف ةيمدقأا
ءاهت˘نا د˘ع˘ب كلذو ،د˘عا˘ق˘ت˘لا
،كاتفلا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ة˘مزأا

با˘هذ˘ل˘ل هداد˘ع˘ت˘شسا اد˘كؤو˘م
ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف د˘ح د˘ع˘˘بأا ى˘˘لإا
يبط˘لا كل˘شسلا تلا˘غ˘ششنا˘ب
حمشست امب ،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششلاو
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ه˘˘ب
ا˘مد˘ع˘بو ،دÓ˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘قو
ة˘لا˘كو˘لا ءا˘˘ششنإا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
يف يحشصلا نمأÓل ةينطولا
ةدا˘عإا سضر˘˘غ˘˘ب ،تقو بر˘˘قأا

،ة˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘ل˘˘˘كي˘˘˘ه
ة˘ه˘ج ن˘م ه˘ت˘ي˘ن ن˘ع ح˘˘شصفأا
ة˘مد˘خ˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ي˘˘ف ،ىر˘˘خأا
نأا افيشضم ،ءابطأÓل ةيندملا
لمعلا يف نيبغارلا ءابطألا
نو˘ق˘ل˘ت˘ي˘شس دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج˘ب
  .افعاشضم ارجأا

سسيئر محرت ةبشسا˘ن˘م˘لا˘بو
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

نم «ءادهششلا» ءابولا اياحشض
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م˘˘˘˘مو ءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘طأا

ةهج نم انمث˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘مو
عبطي يذلا ماجشسنلا ىرخأا

ةعباتمو د˘شصر ة˘ن˘ج˘ل ل˘م˘ع
حمشس يذلا «انوروك» ءابو
كلشسلا ةيقادشصم عاجرتشساب
.يبطلا

سسي˘ئر نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ف˘قو ،ة˘لود˘˘لا
ة˘لا˘ح ى˘ل˘˘ع ،سسو˘˘شسم ي˘˘ن˘˘ب
ىلع نأامطا ثيح نيباشصملا

لدابتو ،ةيحشصلا مهتيعشضو
ع˘م م˘ه˘شصو˘شصخ˘ب ثيد˘ح˘لا
ه˘˘ب˘˘ششو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘˘ق˘˘˘طألا

.ةيبطلا
لاشصيإل تارئاطلا ريخشست

ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو
نم ربشش لك ىلإا «انوروك»
ينطولا بارتلا

،نوبت سسيئرلا ددششو اذه
ة˘ي˘لد˘ي˘شصل˘ل ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
،تايف˘ششت˘شسم˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا

لا˘˘˘˘شصيإا ةرور˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
لئاشسوو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘ع˘م˘لا
سسور˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
نم ربشش لك ىلإا ،«انوروك»
ا˘م˘ي˘شسل ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا
بونجلاو ةلوزعملا قطانملا
ددشصلا اذه يف لاقو ،ريبكلا
دد˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست مد˘˘ع م˘˘غر»
ى˘ل˘ع تا˘با˘شصإلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
لإا ،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘شسم
طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ي˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي ه˘˘˘نأا

يغبني ل» فدرأاو ،«ةياقولاو
هذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘˘كشس ر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ششي نأا
،«نولوزعم مهنأا˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا

ريزولا ،قايشسلا اذه يف رمأاو
ةعانشصلاب فلكملا بدتنملا
لك ري˘خ˘شست˘ب ،ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا

ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو
لا˘شصيإا ل˘جأا ن˘م تار˘ئا˘ط˘لا
عرشسأا يف ةيبطلا تادعملا

نأا ىلإا اريششم ،نكمم تقو
ا˘ت˘قو قر˘غ˘ت˘شسي ار˘ب ا˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
.لوطأا

نم ين˘طو˘لا حا˘ت˘نإلا ع˘فر
ى˘˘لإا «ن˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك» ءاود
.ةبلع نويلم

تا˘ي˘م˘كل˘ل هد˘ق˘ف˘ت ىد˘˘لو
ءاود ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘نز˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

لم˘ع˘ت˘شسم˘لا «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك»
سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف جÓ˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘ف
سسي˘ئر ع˘م˘ت˘شسا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تاحورششلا ىلإا ،ةيروهمجلا
ءاودلا اذه لوح هيلإا ةمدقملا
كلمتو ايل˘ح˘م ع˘ن˘شصي يذ˘لا
يفكي هنم انوزخم رئازجلا

د˘ع˘˘بو ،سضير˘˘م ف˘˘لأا032
ن˘ع ،نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا لاؤو˘˘شس
نم ين˘طو˘لا جا˘ت˘نإلا ة˘ي˘م˘ك
و˘لوؤو˘شسم د˘˘كأا ،ءاود˘˘لا اذ˘˘ه
ىلع ،ةيزكر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘شصلا
ع˘فر ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ع˘˘شس
دعب ةبلع نويلم ىلإا اهجاتنإا

ن˘م ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا لو˘شصو
نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘ن˘˘ه˘˘˘لا
ى˘˘لوأا ن˘˘م تنا˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع تل˘شصح˘ت ي˘ت˘لا لود˘لا
ا˘م ا˘ه˘يد˘لو ة˘ي˘لوألا ةدا˘˘م˘˘لا
.نوزخملا نم يفكي

ةرطيضسلا تحت عضضولا نأا ىلع ديكأأتلا ددجو نينطاوملا نأأمط

«يراجلا رهصشلا ةياهن انوروك ءابو نم ءادعصصلا سسفنتنصس»: نوبت سسيئرلا
مهروجأا ملصس يف رظنلا ةداعإاو عاطقلا يينهم لمع فورظ نيصسحت .. ةيندملا ةمدخلا ءاغلإاو ةيحصصلا ةموظنملا ةعجارمب دهعت^

دعاقتلا تاونصس باصسح يف ةيمدقألا نم ةنصس لداعي «انوروك» ةمزأا للخ نيصضرمملاو ءابطألل لمعلا نم نارهصش^
عاطقلا ةلكيه ةداعإل يحصصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا ءاصشنإا^

ر.نورأه

اديضشم ،«ةرطيضسلا تحت» ،«أنوروك» صسوريف صصوضصخب عضضولا نأأب ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
نم ءادعضصلا صسفنتنضس دوهجلا ترمتضسا اذإا» لأقو ،ءأبولا اذه ةهجاومل فارطألا عيمج دوهج فتأكتو ةدارإأب

.«يلأحلا رهضشلا ةيأهن ءأبولا اذه

ةبارعل أهضسأاري يتلا ءاربخلا ةنجل عورضشمل ةلضصب تمت ل أهنإا تلأق

روتصسدلا ليدعت ةدوصسم نم أاربتت ةيروهمجلا ةصسائر
يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم ىلع ةلوادتملا

ديدجلا بضصنملا اذه يلوتل هتلوخ ةيلأع ةءأفك نع نأبأا

بصصنملا سسفن لغصشيل ةديلبلا ىلإا تليصسمصسيت ةرئاد سسيئر ليوحت

ذيفنت ىدم ىلع فقي
«أنوروك» نم ةيأقولا ريبادت

تادحولا صضعب دقفتيو
ةرايز يف ةحيرقنصش ءاوللا

ةيحانلا ىلإا مويلا سشيتفتو لمع
 نارهوب ةيناثلا ةيركصسعلا
ديعضسلا ءاوللا مويلا موقي

نأكرأا صسيئر ،ةحيرقنضش
يبعضشلا ينطولا صشيجلا

لمع ةرأيزب  ،ةبأينلأب
ةيحأنلا ىلإا صشيتفتو
،نارهوب ةينأثلا ةيركضسعلا
يف ءأج أم بضسح فوقولل
عأفدلا ةرازول نأيب
ذيفنت ىدم ىلع ،ينطولا

ءأبو نم ةيأقولا ريبادت
صضعب دقفتو ،«أنوروك»
صسأارتيضس أمك ،تادحولا

فيضضي‐ ةبضسأنملأب
تقلت يذلا هتاذ ردضصملا
‐هنم ةخضسن «مÓضسلا»
ةدأيق عم أيهيجوت أعأمتجا

.ةيحأنلا تارأطإاو
ر.نورأه

ي˘ل˘ع ل˘يو˘˘ح˘˘ت سسمأا م˘˘ت
ةر˘˘˘˘˘˘˘ئاد سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر ،يلو˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘يلو ى˘˘لإا ،تل˘˘ي˘˘شسم˘˘˘شسي˘˘˘ت
سسف˘˘ن ل˘˘غ˘˘ششي˘˘˘ل ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
يتلا ،ةديلبلا ةرئادب بشصنملا

ءابو راششتنل ةرؤوبك فنشصت
.«انوروك»

لمع نأا ،ينعملل قبشس دقو
ةدمل تليشسمشسيت ةيلو يف
سسيئرك تاونشس5 نع ديزت

ي˘˘˘ت˘˘˘شسي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ل
ن˘˘ع نا˘˘بأاو ،تل˘˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘تو
يلوت˘ل ه˘ت˘لو˘خ ة˘ي˘لا˘ع ةءا˘ف˘ك
 .ةديلبلا يف ديدجلا بشصنملا

ح.نيدلا رمق

ر˘يزو ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م ّثح
ةيبرتلا ءاردم ،ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع ،ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
عا˘ط˘ق˘نا ة˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ليعفت لÓخ نم كلذو ،ميلعتلا
ةطخ اهتنمشضت يتلا تايلمعلا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘شسر ي˘˘˘ت˘˘˘لا ئراو˘˘˘ط˘˘˘لا

ثب رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
تاو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسورد˘˘˘˘لا
لمششتل اهعيشسوتو ،ةينويزفلتلا
كلت اميشس ل ،ةيلحملا تاعاذإلا
ل نيذلا ذيمÓتلا ةئفل ةهجوملا
لئاشسو نم ةليشسو يأا نوكلمي
اذ˘ه .لا˘شصتلاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا

عاطق نع لوألا لوؤوشسملا اعدو
ه˘ئارد˘م ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
مهب هعامت˘جإا لÓ˘خ ،ن˘ي˘ي˘ئلو˘لا
،دعب نع ةيئرم ةودن يف سسمأا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
سصشصح˘˘لا ثب˘˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘شسألا
نويزفلتلا تاونق ربع ةيميلعتلا

يعام˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘مو
ىلإا ،ذيمÓتلا ةد˘ئا˘ف˘ل «بو˘تو˘ي»
تاردا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘طأا˘˘تو ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت
ل˘جأا ن˘م ةذ˘˘تا˘˘شسأÓ˘˘ل ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا
فدهب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا

حمشست ةيشضارتفإا تاءاشضف قلخ
ر˘ب˘ع ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب
يف ،طوعجاو نمث امك.تنرتنإلا
باشسحلا ىلع سسمأا رششن نايب
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
،«كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا» ي˘ف ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يتلا سصشصحلا هذه ثب ةيلمع
دهاششم ني˘يÓ˘م01 تزوا˘ج˘ت

.بويتويلا ةشصنم ءاشصحإا بشسح
ـه.داوج

ةذتأضسألا صضعبل ةيدرفلا تاردأبملا ريطأأتو عيجضشتل أعد

ثب ةيلمع عيصسوتب رمأاي ةيبرتلا ريزو
تاعاذإلا لمصشتل سسوردلا

ديعشسلا ءاوللا سسمأا فرششأا
نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘شش
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
سسي˘˘˘ئر م˘˘˘شسا˘˘˘ب ،ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ديمعلل يمشسرلا بيشصنتلا ىلع
اماع اريدم ،يدششار ينغلا دبع
افلخ ،ةباينلا˘ب ي˘ل˘خاد˘لا ن˘مأÓ˘ل
يذلا ةزعوب ين˘ي˘شساو د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل
.هماهم تيهنأا

هذهب ،ةحيرقنشش ءاوللا لاقو
نايب يف ءاج امل اقفو ،ةبشسانملا
تملشست ،ينطولا عافدلا ةرازول
م˘شسا˘ب» ،ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن «مÓ˘شسلا»
د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ريزو ،ةحلشسملا تاوقلل ىلعألا
ايمشسر بشصنأا ،ينطولا عافدلا
،يد˘ششار ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘م˘ع˘لا

ي˘ل˘خاد˘لا ن˘مأÓ˘ل ا˘ما˘˘ع ار˘˘يد˘˘م
ينيشساو ديمعلل افلخ ،ةباينلاب
ينإاف هيلعو» اف˘ي˘شضم ،«ةز˘عو˘ب
تح˘ت ل˘م˘ع˘لا˘ب ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘كر˘مأا
ذيفنتو ،هرماوأا ةعاطو ،هتطلشس
ح˘لا˘شص ه˘ي˘ل˘م˘ي ا˘م˘ب ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
د˘عاو˘ق˘ل˘ل اد˘ي˘˘شسج˘˘ت ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

،ة˘يرا˘شسلا ة˘ير˘كشسع˘لا م˘ظ˘ن˘لاو
ءا˘فوو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘قو

رار˘بألا ا˘ن˘ئاد˘ه˘شش تا˘ي˘ح˘شضت˘˘ل
.«ةديجملا انتروث ميقل اديلختو

نا˘كرأا سسي˘ئر ،م˘ن˘ت˘˘غإاو اذ˘˘ه
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ةلمج ءادشسإل ةبشسانملا ،ةباينلاب
،تاهيجوتلاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م
نم ديزملا لذب ةلشصاوم ةيغب
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘مد˘خ ي˘˘ف دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

اثاح ،ايلعلا اهحلاشصم ةيامحو
نيينعملا سشيجلا تادايقو دارفأا

م˘هد˘ئا˘ق لو˘ح فا˘ف˘ت˘للا ى˘˘ل˘˘ع
ءادأا ىل˘ع ه˘تد˘عا˘شسمو د˘يد˘ج˘لا

م˘ه˘ماز˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ماهملاب مايقلاب يفاولاو لماكلا
ةمار˘شصلا ل˘كب م˘ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا
‐ ةيرورشضلا ةرباثملاو ةمزÓلا
.‐ هتاذ نايبلا فيشضي

لا˘ق˘ُم˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
بشصنم لغشش ،ةزعوب ينيشساو
ليرفأا ذنم يلخادلا نمأÓل اريدم
دبع ديمعلا ناك اميف ،9102
افلخ هنييعت لبق ،يدششار ينغلا
اريدم بشصنم لغششي ،ينيشساول
يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘شسارد˘لا د˘ه˘ع˘م˘ل
.نمألا

ر.نورأه

أفلخ أيمضسر هبيضصنت ىلع فرضشأا ةحيرقنضش ءاوللا
لأقملا ةزعوب ينيضساو ديمعلل

 اماع اريدم يدصشار ينغلا دبع ديمعلا
ةباينلاب سشيجلل يلخادلا نمألل



ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘شضوأا
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ءارجإا ددشصب رئازجلا نأا ،سسمأا

ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ع˘˘˘م تا˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘م
،«و˘˘˘كرادا˘˘˘نأا» ة˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مألا

قا˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘ف ف˘˘˘ششكو
ربخ ابيرق مكلشصيشس »:Óئاق
ا˘ه˘ع˘ي˘ب ة˘ي˘شضق لو˘˘ح حر˘˘ف˘˘م
ركذي ،«رئازجلا˘ب ا˘ه˘شصشصح˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا نأا
تماق كارطانوشس تاقورحملل
ىلع ةعفششلا ق˘ح ة˘شسرا˘م˘م˘ب
ا˘هزو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
كير˘شش ،«و˘كرادا˘˘نا» ة˘˘كر˘˘شش
،نيكرب لقح يف كارطانوشس
.رئازجلا يف

،ة˘˘ل˘˘شص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ّنأا ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘ششك
دو˘˘ع˘˘شسم ي˘˘شسا˘˘˘ح ةا˘˘˘ف˘˘˘شصم

˘ما˘ع ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت˘˘شس
ديكأاتلا ىلع اددششم ،3202
ةا˘ف˘شصم˘لا عور˘ششم ّنأا ى˘˘ل˘˘ع
ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآلا ي˘ف م˘ت˘ي˘˘شس
ةنشس ةمدخلا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت˘شسو
يتلا ةيعشضولا وهو ،3202
ايئاهن ىلختت رئازجلا لعجت

لÓ˘خ دو˘قو˘لا دار˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع

ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ة˘ن˘شسلا سسف˘ن
جا˘˘ت˘˘نا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت سصي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
ماخلا داوملا ليوحتو ريركتو
،جراخلا يف ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ت ي˘ت˘لا

فيلاكتلا سصيل˘ق˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
اذ˘ه˘ل ةر˘خ˘شسم˘لا تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لاو
فّل˘كي ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،بنا˘ج˘لا
رييÓملا ةيموم˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

Óشضف ،ةبع˘شصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م
يف ريدشصتلا ىلإا لوحتلا نع
.ةقحÓلا لحارملا

سسيئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت
تاقفنلا سضفخل ةيروهمجلا

نإا ،سسمأا ،ةقاطلا ريزو لاق
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف أاد˘˘ب ه˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق
ةيروهمجلا سسيئر تام˘ي˘ل˘ع˘ت
،تاقفن˘لا سضف˘خ سصو˘شصخ˘ب
عم˘ج˘م ن˘م بل˘ط ه˘نأا اد˘كؤو˘م
هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘شس
لÓ˘خ ن˘م ،ءا˘كذ˘ب ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
اه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يرور˘شضلا
.تاقفنلا مجح سصيلقت

ّنأا با˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘˘˘˘شضأاو
ةررقملا كارطانوشس عيراششم
رد˘ق˘ت ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ
ي˘ف رلود را˘ي˘ل˘م41 ةمي˘ق˘ب
،طق˘ف ع˘ب˘ن˘م˘لا طا˘ششن لا˘ج˘م
ةلحرملا يف ةيولوألا هرابتعاب
ليجأات رر˘ق˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ن˘هار˘لا
ىلع ةرثؤوملا ريغ عيراششملا
ل˘˘ي˘˘خاد˘˘مو جا˘˘ت˘˘نإلا طا˘˘˘ششن
سصو˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘بو ،دÓ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
،طفنلل يلح˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘شسإلا
غلب هّنأا ىلإا ةقاطلا ريزو راششأا
ليمر˘ب ف˘لأا004 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
تاذ ي˘˘ف ح˘˘شضوأاو ،ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
جاتنإلا سضي˘ف˘خ˘ت نأا قا˘ي˘شسلا
ج˘ئا˘ت˘ن ا˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةعومجم˘ل ر˘ي˘خألا عا˘م˘ت˘جلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ي ن˘˘˘˘ل «+كبوأا»
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م دÓ˘ب˘لا ل˘ي˘خاد˘م
ّنأا را˘ب˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ط˘ف˘ن˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
دودح يف ىقبت˘شس ر˘يد˘شصت˘ل˘ل
،ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘˘ب ف˘˘لأا006
تايمكلا عجارت ّنأا ىلإا اريششم
.رعشسلا عافترا اهشضوعيشس
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ةمدقتم دج ةلحرم تلضصو يكيرمألا عمجملا عم أندÓب تأضضوأفم نإا لأق
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ز.لأمج

ىلإا تلضصو «وكرادأنأا» يكيرمألا يلورتبلا عمجملا عم رئازجلا تأضضوأفم نأا ،ةقأطلا ريزو ،بأقرع دمـحم دكأا
يف أهضصضصح عيب نأأضشب ،رئازجلا حلأضصل نوكيضس قأفتا ىلإا لضصوتلل رداوب دوجو ىلإا اريضشم ،ةمدقتم دج ةلحرم

ىلع ،صصوضصخلا اذهب ليضصأفتلا نم ديزملا ركذ نود ةيمهأا هل نوكيضس رمألا ّنأا ازربم ،ةينطولا ةيطفنلا لوقحلا
.ةرمتضسم لازت ل تأثدأحملاّ نأا صسأضسأا

تاذ أهب تمأق يتلا ةردأبملا نأا تدكأا
ةمزلم ريغو ينأضسحتضسا يعوطت عبأط

يفنت لمعلا ةرازو
لامع بتاور نم مصصخلا

ينهملا جامدإلا
ليغضشتلاو لمعلا ةرازو تفن

ةيأا رادضصا ،يعأمتجلا نأمضضلاو
روجأا نم عأطتقا صصخت تأميلعت

ةمهأضسملل ينهملا جأمدإلا لأمع
،أنوروك ةحئأج ةهجاوم يف
تردضص يتلا تأمولعملا نأا ةربتعم
ةلضصب تمت ل ةريخألا ةرتفلا يف

.قوثوم يمضسر ردضصم يأل
،أهل نأيب يف ةرازولا تحضضوأاو

ةبهلا نأا هيونتلا ردجي هنأأب ،صسمأا
لأمع أهب مأق يتلا ةينمأضضتلا

عربتلا لÓخ نم ،عأطقلا وفظومو
ةردأبم يه مهروجأا نم ءزجب
ينأضسحتضسا يعوطت عبأط تاذ
فيفختلا صضرغب ،ةمزلم ريغو
.ءأبولا اذه رأثآا نم

ليغضشتلاو لمعلا ةرازو تعدو
ةفأك ،يعأمتجلا نأمضضلاو
ىلإا ةينطولا مÓعإلا لئأضسو
تأمولعملاو رأبخألا ءأقيتضسا
،أهردضصم نم عأطقلأب ةقلعتملا

أهرضشن لبق أهنم ققحتلاو
.أهنأأضشب لوادتلاو

ز.لأمج

،يوار˘ط˘˘ب دـم˘˘ح˘˘م ن˘˘ل˘˘عأا
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
نع ،نجاودلاو ماعنألا ةيبرتل
ةبعشش يف جات˘نلا ة˘ف˘عا˘شضم
جات˘نإا˘ب ح˘م˘شسي ا˘م˘ب ن˘جاود˘لا
اذهو ،نط فلأا84 نم رثكأا

رئازجلا تاجايتحا يطغي ام
.هدعبو ناشضمر يف

لزن يذ˘لا ،ي˘نور˘ط˘ب لا˘قو
ةيعاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘شض
ه˘ح˘لا˘˘شصم نإا ،سسمأا ،ى˘˘لوألا
ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا تذ˘خ˘˘تا
رار˘ق˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
جاتنإلا ةفعا˘شضم˘ب ،قاو˘شسألا
فلأا84ــلا زواجت˘ي˘شس يذ˘لا

زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ،ن˘˘˘˘ط
ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حا

ل نأا ع˘˘قو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘˘شضمر
اميف ،نط فلأا81ـلا زواجتت
جا˘˘ت˘˘نإا سصا˘˘شصت˘˘ما م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
جا˘˘ت˘˘˘نإا سضئا˘˘˘فو سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا
اهجارخإاو ،اهنيزختو نجاودلا
طبشضل بشسانملا تقولا يف
قو˘˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شسلا

افيشضم ،ةبراشضملا يششاحتو
ءابو اه˘ب˘ب˘شس ي˘ت˘لا ة˘مزألا نأا

ق˘˘˘ل˘˘˘غ ى˘˘˘لإا تدأا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
،اهريغو تاعماجلاو معاطملا
كÓ˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ن˘˘˘˘م تشصل˘˘˘˘ق
ةر˘˘فو ق˘˘ل˘˘خ ا˘˘م˘˘م ن˘˘جاود˘˘لا

وهو ،قوشسلا اذه يف دوكرو
ىلإا ىعشسي ناويدلا لعج ام
بينجتل سضئا˘ف˘لا سصا˘شصت˘ما
،رئاشسخلا راغشصلا نيجتنملا

ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لو
ةطقن54 نمشض ا˘ه˘ع˘يزو˘تو
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب
بن˘ج˘ت˘ل ناو˘يد˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘شضو
.ءاطشسولا ةبراشضم

نأا يوار˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘˘ششكو
ريدشصت مزت˘ع˘ي نا˘ك ناو˘يد˘لا

نجاودلا نم نط فلأا002
ن˘م ف˘لأا006و ر˘˘شصم ى˘˘لإا
لبق ايبيل ىلإا خيرفتلا سضيب

رارق د˘ع˘بو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
هذ˘ه ته˘جو ر˘يد˘شصت˘لا ف˘قو
قوشسلا ىلإا ا˘ه˘ل˘ك تا˘ي˘م˘كلا
ى˘ل˘ع ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةياغ ى˘لإا را˘ع˘شسلا رار˘ق˘ت˘شسا

.مداقلا ةيليوج
ز.لأمج

أنط فلأا84 ـب جأتنإلا ةفعأضضم

ناصضمر يف رانيد052 زواجتي نل جاجدلا رعصس

تاعا˘ن˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تم˘ل˘شس
ةددعتم ةنحاشش833 ،ةيركشسعلا
‐سسديشسرم ة˘مÓ˘ع ن˘م ما˘ه˘م˘لا
ةكرششلا فرط نم ةعّنشصم ،زنب
ةعانشصل ةكرتششم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
«BM-SMA » ليقثلا نزولا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م ،ة˘˘ب˘˘يور˘˘لا˘˘ب
جيراهشصو يربلا لقنلا ،دارفألا
لك ةدئافل كلذو ،دوقولاو هايملا

داتعلل ةيزكر˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ل
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملاو
.ةشصاخو ةيمومع تاشسشسؤومو

عا˘˘فد˘˘˘لا ةرازو نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأاو
تاهيجوت˘ل ا˘ق˘ب˘ط ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا
ينطولا سشيجلل اي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
سشي˘ج˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
تاـشسشسؤوملاو يـبعششلا ينطولا
،ةشصاخلاو ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ريوط˘ت ى˘ع˘شسم ي˘ف جرد˘ن˘م˘لاو
ةيركشسعلا تاعانشصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا ا˘م˘˘ي˘˘شسل
ة˘ير˘يد˘م ن˘م ر˘ششا˘ب˘م فار˘ششإا˘بو

ّم˘˘ت ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
ةددعتم ة˘ن˘حا˘شش833 م˘ي˘ل˘شست
‐سسديشسرم ة˘مÓ˘ع ن˘م ما˘ه˘م˘لا
ةكرششلا فرط نم ةعّنشصم ،زنب
ةعانشصل ةكرتششم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
«BM-SMA » ليقثلا نزولا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م ،ة˘˘ب˘˘يور˘˘لا˘˘ب
جيراهشصو يربلا لقنلا ،دارفألا
لك ةدئافل كلذو ،دوقولاو هايملا

داتعلل ةيزكر˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ل
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملاو
.ةشصاخو ةيمومع تاشسشسؤومو

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ةرازو˘لا تفا˘شضأاو
دكؤوتل يتأات ،ةد˘يد˘ج˘لا ع˘يزو˘ت˘لا

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرد˘˘˘˘ق ىد˘˘˘˘م
سشيجلل ةيكيناكيملا ةيعانشصلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يف اهنئابز تابلطل ةباجتشسلا
تاذ تاجتنمب ةددحملا لاجآلا

تا˘˘ف˘˘شصاو˘˘م˘˘بو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ةدو˘˘ج
.ةيملاع

ع.لÓب

دوقولاو هأيملا جيرأهضصو يربلا لقنلاو دارفألا لقنل ةضصضصخم

ملصست ةيركصسعلا تاعانصصلا ةيريدم
زنب -سسديصسرم ةملع نم ةنحاصش833

ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا ةرازو تع˘˘˘شضو
فر˘˘˘شصت تح˘˘˘ت ،م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
تامامكلا عينشصت يف نيبغارلا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘قاو˘˘لا
اهب ةشصاخلا ةينقتلا سصئاشصخلا

ةدمتعملا جا˘ت˘نإلا ر˘ي˘يا˘ع˘م ق˘فو
ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا فر˘ط ن˘م
،«سسكتي˘ج» دو˘ل˘ج˘لاو ج˘ي˘شسن˘ل˘ل
سصئا˘˘شصخ˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘شست˘˘شسو
ةي˘قاو تا˘ما˘م˘ك جا˘ت˘نإا نا˘م˘شضب
.ةيلودلا ريياعملل عشضخت

نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تح˘شضوأاو
يتلا تافشصاوملا نأا ،سسمأا اهل

تاذ ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأا نو˘˘كت ا˘˘˘ه˘˘˘تدد˘˘˘ح
نر˘م ط˘ي˘خ ع˘م ي˘لا˘ع ح˘ي˘˘ششر˘˘ت
ن˘˘ي˘˘نذألا بنا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘شضو˘˘ي
ىل˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت˘ب ح˘م˘شسي ثي˘ح˘ب
سضيبأا اهنول نوكي نأاو ،هجولا
ثÓث نم ةنوكتم نوكت ،عشصان

ر˘ي˘غ ن˘ي˘ل˘ي˘بور˘ب˘ي˘لو˘ب تا˘ق˘˘ب˘˘ط
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط :جو˘˘˘شسن˘˘˘م
ىط˘شسو ة˘ق˘ب˘ط ،(2م/مارغ04)
ةيل˘خاد ة˘ق˘ب˘طو(2م /مار˘˘˘˘غ52)
ةلباق نوكت نأاو ،(2م/ مارغ03)
،تاونشس ثÓث ةدم˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘ل˘ل

نأا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ا˘ه˘شصئا˘˘شصخ ن˘˘مو
ىل˘ع م˘شس02 ا˘ه˘م˘ج˘ح نو˘كي
م˘˘شسو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م ، م˘˘˘شس81
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا ق˘˘فو» ي˘˘بوروألا
امك،EC/39‐24  ةيبوروألا
رايعمل ةقباطم نوكت نأا بجي
ةي˘ب˘ط ة˘ع˘ن˘قأا :38641 :5002
قر˘طو تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘شضا˘˘خ
نأا اشضيأا بجو˘ت˘شسيو ،بير˘ج˘ت˘لا
ةيامح ماظن ىلع جوتنملا رفوتي

تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا جا˘˘˘ت˘˘˘نإل ،سصا˘˘˘خ
يف لم˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

تارا˘ب˘ت˘خلاو ،ة˘حار˘ج˘لا لا˘ج˘م
نا˘˘˘ن˘˘˘˘شسألا بطو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

.ةعانشصلاو
م˘˘ت˘˘ي نأا ةرازو˘˘لا تح˘˘˘شضوأاو

سسايكأا يف ةع˘ن˘قألا هذ˘ه ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
نم بيكرتب عطق01 نم ةنوكم
AN 65- رايعملل اقفو فايللا

نأا ةرورشض ىلع ديكأاتلا عم،29
ةنوكم تاقب˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج نو˘كت
متي ،«نيلبورب˘يرو˘ب˘لا» ةدا˘م ن˘م
ز˘كر˘م˘لا فر˘ط ن˘˘م ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا
قفو ،دولجلاو جيشسنلل ينطولا
.ةيلودلا ريياعملا

ز.لأمج

ةيلودلا رييأعملاو ةدوجلا نأمضض ىلع أهنم أضصرح

جاتنإا تافصصاوم ددحت ةعانصصلا ةرازو
ةيقاولا ةيبطلا ةعنقألا

با˘ج ن˘ب ن˘ي˘شسا˘˘ي ف˘˘ششك
ةكرششلل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ،ه˘ل˘لا
ككشسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ىلع هتشسشسؤوم نأا ،ةيديدحلا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك رار˘˘˘غ
،م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘˘ع ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا

ة˘يدا˘شصت˘˘قا ر˘˘ئا˘˘شسخ تفر˘˘ع
مقر نم ةئاملاب05 تدقفو
طاششن فقوت ببشسب اهلامعأا
.نيرفاشسملا لقن

نأا ،هللا باج نب حشضوا
05 تحر˘˘˘شس ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،اهلامع عومجم نم ةئاملاب

ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب Ó˘م˘˘ع
سصاخششألا ةمÓ˘شس نا˘م˘شضل
نأاو ،ءا˘بو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
مت يتلا تاراطإلاو ناوعألا
طاششنل ءاوشس ،مهب ظافتحلا
طا˘˘ششن وأا ع˘˘ئا˘˘شضب˘˘لا ل˘˘ق˘˘˘ن
لظ يف نول˘م˘ع˘ي ،ة˘نا˘ي˘شصلا
مت ةمراشص ةيئاقو تاءارجإا
ة˘كر˘ششلا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هذا˘خ˘˘تا

،سسوريفلا يششف˘ت ة˘برا˘ح˘م˘ل
رهشست ه˘ت˘شسشسؤو˘م نأا اد˘كؤو˘م
رار˘م˘ت˘شساو ة˘مو˘˘م˘˘يد ى˘˘ل˘˘ع
ةيويحلا داوملا لقنل ةمدخلا

اشصوشصخ ،ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلاو
تايواحو بوبح˘لاو دو˘قو˘لا
داو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ع˘˘˘ئا˘˘˘شضب˘˘˘لا
ة˘كشسلا ر˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةيديدحلا

ةدا˘يزو ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
،عئاشضبلا ل˘ق˘ن طا˘ششن ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا تظ˘فا˘ح
ةيديد˘ح˘لا ككشسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل

ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘شص طا˘˘˘˘ششن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لاو تارا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ككشسلاو ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لاو
نا˘م˘شض فد˘ه˘ب ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ةدوعلل اهتيزهاجو اهتمÓشس
ة˘˘˘مزألا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،قايشسلا اذه يفو ،ةيحشصلا

ه˘نا لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ ف˘˘ششك
تÓ˘˘حرـب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس

ر˘ي˘شس ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع يأا ،ءا˘˘شضي˘˘ب
وا نيرفاشسم نودب تاراطق
ةمÓشس نم د˘كأا˘ت˘ل˘ل ع˘ئا˘شضب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘˘لا ككشسلا
مد˘عو ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
ءارج ا˘ه˘ب˘ير˘خ˘ت وأا ا˘هرر˘شضت

،اهري˘غ وأا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘ماو˘ع
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شصو˘˘شصخ
مل يتلا تارمم˘لاو ر˘با˘ع˘م˘لا
ذ˘ن˘م تارا˘ط˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘كل˘˘شست
.لقنلا ةكرح فقوت

ىلإا لوؤوشسملا تاذ راششأاو
،لمعلا ىلا ةدوعلا لاجآا نأا

ل˘ق˘ن فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شسا ا˘˘شصو˘˘شصخ
ع˘م نو˘كي˘شس ،ن˘ير˘˘فا˘˘شسم˘˘لا
،ةيحشصلا عا˘شضوألا ن˘شسح˘ت
لقنلل ةينطولا ةكرششلا نأاو
رظتنت ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككشسلا˘ب
تاط˘ل˘شسلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘مود
.راطإلا اذه يف ةيمومعلا

ز.لأمج

ينطولا ىوتضسملا ىلع أهطوطخ عيمج ةمÓضس نم دكأأتلل «ءأضضيب تÓحر» ـب مأيقلا

اهلامعأا مقر نم ةئاملاب05 تدقف ةيديدحلا ككصسلاب لقنلل ةينطولا ةكرصشلا

ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘˘ج
ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘م بئار˘شضلا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ع˘ي˘˘ب ةر˘˘ت˘˘ف ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ةرور˘˘شضب
خيرات ى˘لا تارا˘ي˘شسلا ة˘م˘ي˘شسق

ءار˘جلا اذ˘ه نأا ةد˘كؤو˘˘م ،ق˘˘حل
ءا˘بو را˘˘ششت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ي˘˘تأا˘˘ي

دعب ،ني˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘با˘˘˘شصإÓ˘˘˘ل تلا˘˘˘ح رو˘˘˘ه˘˘˘˘ظ
ىودعلا لاقتنا دعب سسوريفلاب
.لامعلل

ةلقتشسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تف˘ششكو
نايب ي˘ف ،بئار˘شضلا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘شسلا» زو˘˘ح˘˘ت  ا˘˘ه˘˘ل
ةمزلا لظ يف اهنا ،هنم ةخشسن
ةدع تقلت ،دÓبلا اهب رمت يتلا
نيفظو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ىوا˘كشش
ةباشصإلاب كو˘كشش د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ءا˘˘بو˘˘لا˘˘˘ب

ىودعب ةباشصلا ةلاح سضارعا
ءÓمزلا سضعبل انوروك سسوريف
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو ي˘˘ف ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ة˘ير˘يد˘م˘لا ة˘ي˘عاد ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ريبادتلا ذاختا ةرورشضب ةماعلا

نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإلاو
،انوروك سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘ششت˘نإا

تاميشسق عيب ةرتف عم ةشصاخ
ةباقنلا تبلاط امك ،تارايشسلا

ىلإا ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ا˘ي˘م˘شسر
نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،ق˘˘˘حل خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةرثكبو دفاوتي لازي ل نطاوملا

تا˘˘شضا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ى˘˘ل˘˘˘ع
راششتنا يدافتل اذهو ،اهئانتقل
ىلع اظافحو ةيامحو ،سسوريفلا
.بئارشضلا لامع ةمÓشس

ك.أضضر

 «أنوروك» صسوريفب نيفظوملا صضعب تأبأضصإا نع تنلعأا

بلطملا ددجت بئارصضلا يفظوم ةباقن
تارايصسلا ةميصسق عيب ليجأاتب



امل اقفو ،ةمكاحملا ليجأات مت
ببشسب ،عافدلا ةئيه نم ملع
ني˘فو˘قو˘م˘لا جار˘خ˘ت˘شسا مد˘ع
ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح نو˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.سشارحلاب
دار˘مو ،داد˘ح ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ة˘ي˘شضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ،ي˘م˘˘لو˘˘ع
،داشسفلاب ةلشص تاذ مهت ةدعب
تازايتما ىلع لوشصحلا اهنم
ةي˘مو˘م˘ع تا˘ق˘ف˘شصو ا˘ياز˘مو
،عيرششتل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
«PHRTE» عمجم بحاشصف

ر˘ي˘غ قر˘ط˘˘بو هد˘˘حو˘˘ل ر˘˘ف˘˘ظ
ةقفشص572 ـب ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
،يكنب سضرق254و ،ةيمومع
ىلع ءÓيتشسإلا ىلإا ةفاشضإلاب
تن˘˘م˘˘شسلا ع˘˘ن˘˘شصم  م˘˘ه˘˘˘شسأا
«ا˘˘كي˘˘ج» ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
.نازيلغب

ن˘ي˘ت˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ا˘م˘˘ك

نيلوؤوشسملا نم ديدعلا اشضيأا
نار˘يزو˘لا م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
د˘˘م˘˘حأا ،نا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘شسألا نلوألا
،لÓشس كلاملا دبعو ،ىيحيوأا

ةدبو ،يف˘شسو˘ي ف˘شسو˘ي اذ˘كو

،بوجحم
،نيقباشسلا ة˘عا˘ن˘شصلا ير˘يزو
ن˘ب ةرا˘˘م˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
،قبشسألا ةراجتلا ريزو ،سسنوي
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘˘كو

،قبشسألا لق˘ن˘لا ر˘يزو،نÓ˘عز
مهنم نيقباشس ةلو بناج ىلإا

ي˘˘˘لاو ،خوز ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
.قبشسألا ةمشصاعلا رئازجلا

watan@essalamonline.com
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نيقباضس ة’وو ءارزو ةدعو ىيحيوأاو لÓضس نم لك نيتيضضقلا يف عباتي

مداقلا يام11 ـلا ىلإا يملوع دارمو دادح يلع ةمكاحم ليجأات

ح.ميلضس

دارم اذكو ،دادح يلع لامعأ’ا لجر يتيضضق ةمكاحم ،ةمضصاعلا رئازجلاب دمحمأا يديضس ةمكحم سسمأا تلجأا
.مداقلا يام11 ـلا خيرات ىلا ،تارايضسلا بيكرتل «كافوضس» عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا ،يملوع

ملضس يعرضشلا بيبطلا
مايأا01 ـب زجع ةداهضش ةيحضضلا
ريدم ءادتعا ةيصضق يف قيقحتلا

لماع ىلع ةصسبت يف ةطصسوتم
فينع لكصشب ينهم

ةباقنلل يئ’ولا بتكملا بلاط
ةكرتضشملا كÓضسأÓل ةينطولا

عاطقل نيينهملا لامعلاو
،ةضسبتب ةينطولا ةيبرتلا

،ةيريدملل يروف لخدتب
قيقحتلل ،ةيضصولا ةرازولاو
ريدم ءادتعا ةثداح يف
فاحلوبب «ءاضسنخلا» ةطضسوتم
لكضشب ينهم لماع ىلع ،ريدلا

.فينع
نايب يف ءاج امل اقفوو
هيلع تعلطإا ،اهتاذ ةباقنلل
ةيحضضلا لماعلا نإاف ،«مÓضسلا»
ريدملا بتكم نم مدقت
راضسفتضسÓل طرافلا سسيمخلا

ملضس يف هطيقنت نع
اذكو ،رفضصب ةيدودرملا
نأا ريغ ،ةرجأ’ا نم مضصخلا
هطعي مل ينعملا ريدملا
ماقو حيضضوتلل ةضصرفلا

هملضسيل هيلع ءادتع’اب
زجع ةداهضش يعرضشلا بيبطلا

مامأا ىوكضش عدويو ،مايأا01ـب
فاحلوبب ينطولا كردلا
.ريدلا

يئ’ولا بتكملا ىقلتو اذه
كÓضسأÓل ةينطولا ةباقنلل
نيينهملا لامعلاو ةكرتضشملا
امك ،ةينطولا ةيبرتلا عاطقل

نم نماضضتلا تانايب نم Óئاه
نطولا ربع ةيئ’ولا بتاكملا
،ينهملا لماعلا عم نماضضتلل
دمحمل ءادنلا نيهجوم
،عاطقلا ريزو ،طوعجاو
تاقÓع نوناق ناطلضس طضسبل
نم ’دب نيفظوملا نيب لمعلا
يف فنع لامعأا يف طوقضسلا
نأا بجي يذلا يوبرتلا طضسولا

تايوتضسم ىندأاب ظفتحي
قيقحتلاب نيبلاطم ،قÓخأ’ا
’ ريدملا فيقوتو يروفلا
ردضصملا فيضضي - هنأاو اميضس
اياضضق يف طروتم - هتاذ
ةقورأا يف  لامهإ’او بيضستلا
.ةلادعلا

م.ماركإا

 ةغيلب حورجب نينطاوم ةباضصإاو نكاضسملا سضعب ذفاونو تارايضس ميطحت يف اوببضست

ةريودلا ةيدلبب ةيماد تاراجصش يف اوطروت ًاصصخصش22 فيقوت
كرد˘˘˘لا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘˘قوأا
اشصخشش22 ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو
ر˘˘ثإا ،ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسألا
ة˘ف˘ي˘ن˘ع تا˘كا˘ب˘ت˘ششا بو˘ششن
سصاخششألا نم ةعومجم نيب
ةقطنمب نكشسم0012 يحب

يف ةريودلا ةيد˘ل˘ب˘ب ،و˘يز˘ب˘ع
.ةمشصاعلا رئازجلا

ةيشضقلا هذه تايثيح دوعتو
نايب يف سسمأا ءاج امل اقفو
،ة˘ي˘ن˘مألا ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا تاذ˘˘ل
م˘قر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع غÓ˘ب ى˘لإا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ر˘˘شضخألا
ح˘˘لا˘˘شصم ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘ت (55.01)
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا
،ةمشصاعلا رئازجلاب ينطولا

تا˘كا˘ب˘ت˘ششا بو˘˘ششن هدا˘˘ف˘˘م
ةح˘ل˘شسأا ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب ة˘ف˘ي˘ن˘ع
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب ءا˘شضي˘ب
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ،سصا˘خ˘ششألا

ةقطنمب نكشسم0012 يح

هيلعو ،ةريودلا ةيدلب ،ويزبع
رشصانع˘ل ة˘يرود ل˘ي˘كششت م˘ت
ة˘م˘˘عد˘˘م ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
ثيح ،لخدتلا تادحو دارفأاب
فيقوت نع ةيلمعلا ترفشسأا

نانثإا مهنيب نم ،ًاشصخشش22
ز˘ج˘حو ،ًا˘ي˘ئا˘شضق نا˘قو˘ب˘شسم
ةحل˘شسألا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك
ةزوحب تناك يتلا ءاشضيبلا
7 يف ةلث˘م˘ت˘م ،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
،ريبكلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م فو˘ي˘شس
م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘خ
،نيتداح نيتلآاو ،ط˘شسو˘ت˘م˘لا

ةروراق93 ،قرا˘ط˘˘م3و
3 ىلإا ةفاشضإا ،«فوتولوم»
.مجحلا ةريبك يشصع
دارفأا لخدت نأا ،ركذلاب ريدج
ةرششابم ءاج ،ينطولا كردلا
ن˘˘ي˘˘ب را˘˘ج˘˘شش بو˘˘ششن د˘˘ع˘˘ب
هÓعأا روكذملا يحلا ناكشس
ةراجحلاب قششارتلا لÓخ نم
لا˘م˘˘عأا ى˘˘لإا رو˘˘ط˘˘ت يذ˘˘لاو

تلا˘ط ي˘ح˘لا ط˘˘شسو بغ˘˘شش
اهنع مجنو تارامعلا ذفاون
تارا˘ي˘شسلا سضع˘ب م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت
سصا˘خ˘ششألا سضع˘ب ة˘با˘شصإاو
.ةغيلب حورجب
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘ب
متيشس ،ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
مامأا ةيشضق˘لا فار˘طأا م˘يد˘ق˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘يو˘كت م˘ه˘ت˘ب ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ريشس ةلقرع ،رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ءادتعإلاو تاشسشسؤوملا لمع
د˘يد˘ه˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘ناو˘˘عأا ى˘˘ل˘˘ع
ةحلشسأا لامع˘ت˘شسإا˘ب ف˘ن˘ع˘لا˘ب
يدمع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا ،ءا˘شضي˘ب
ر˘ه˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا كل˘˘م˘˘ل
ىل˘ع سضير˘ح˘ت˘لاو ح˘ل˘شسم˘لا
ةر˘˘جا˘˘ششم˘˘لا ،ر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

˘ما˘ع˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب لÓ˘˘خإلاو
.ةيمومعلا ةنيكشسلاو

زوزع لامك

نيتنيدملا بابضش طضسو مومضسلا هذه جيورت ددضصب اوناك ايئاضضق نيقوبضسم سصاخضشأا6 فيقوت

سسارهأا قوصسو سسادرموبب تاصسولهملا نم ةربتعم ةيمك زجح
ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘ق
ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
5 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ،سسادر˘˘مو˘˘ب˘˘˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششأا

زجح عم ،ايئاشضق نيقوبشسم
سصارقألا نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك
.ةشسولهملا
،ةيلمعلا هذه ليشصافت دوعت
تاذ˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م لو˘˘شصو˘˘ل
تن˘م˘شضت ،ة˘ي˘ن˘مألا ة˘قر˘˘ف˘˘لا
راجشش ثود˘ح ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا

ةل˘ح˘شسأا لا˘م˘ع˘ت˘شسإا˘ب ف˘ي˘ن˘ع
ة˘عا˘م˘ج فر˘ط ن˘م ،ءا˘˘شضي˘˘ب
سصارقألا˘ب نور˘جا˘ت˘ي رار˘ششأا
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ،ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ي˘هار˘˘بإا دلوأا ي˘˘ح
سسي˘˘˘م˘˘˘˘خ ةر˘˘˘˘ئاد يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘عو ،ة˘ن˘˘ششخ˘˘لا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت تا˘˘يرود ل˘˘˘ي˘˘˘كششت
،ة˘ن˘ششخ˘لا سسي˘م˘خ ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كل
نا˘˘˘كم و˘˘˘ح˘˘˘˘ن ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
5 فيقوت م˘ت ن˘يأا ،ة˘م˘ير˘ج˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششأا

زجح عم ،ايئاشضق نيقوبشسم
سصارقألا نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك
،ءاشضيب ةحلشسأاو ةشسولهملا

،نيفوقوم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘شسو
ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
نم ءاهتنلا روف ةشصتخملا
.مهعم قيقحتلا

ن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةيئاشضقلا ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع
ة˘ع˘با˘ت˘لا ةروا˘˘ت ةر˘˘ئاد ن˘˘مأل
نم سسارهأا قوشس ةيلو نمأل
833.3 نع لقي ل ام زجح
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق

عم ،عنشصلا ة˘ي˘ب˘ن˘جأا عاو˘نألا
غلبي طروتم سصخشش فيقوت
ناك ،ة˘ن˘شس64 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
هنكشسمب مومشسلا هذه نزخي
ط˘شسو ا˘ه˘جور˘ي˘ل ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
لامكتشسابو ،ةنيدملا بابشش
ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج
يف يئاشضق فلم زاجنإا مت

مرج نع ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ق˘ح
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘ح
هبجومب مدقيل ،عيبلا سضرغب
ةروا˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘˘ن ما˘˘مأا
ل˘ي˘حأا ثي˘ح ،سسار˘هأا قو˘˘شسب

يروفلا لوثملا ةشسلج ىلع
ر˘˘˘مأا ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف رد˘˘˘˘شصي˘˘˘˘ل
.سسبحلا يف عاديإلاب

عنيدلا رون / ب.دامع

سشيجلل زرافم سسمأا لوأا ترمد
تايلمع لÓخ ،يبعششلا ينطولا
ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ط˘˘˘ي˘˘˘ششم˘˘˘˘تو ثح˘˘˘˘ب
ئباخم4 ،ةر˘يو˘ب˘لاو ةد˘˘كي˘˘كشس
نيتلبنقو ،ةي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
تف˘ششكو اذ˘ه.عنشصلا يتيديل˘ق˘ت
نايب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو
ةخشسن «مÓشسلا» تملشست سسمأا اهل
ةكرتششم زرافم فيقوت نع ،هنم
ر˘ثإا ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل

ناشسملت نم لكب ةقرفتم تايلمع
،جيريرعوب جربو لجيج ،نازيلغو

تط˘ب˘شضو تارد˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت5
ف˘ي˘كلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك58.16
.نيتيحايشس نيتبكرمو ،جلاعملا

ةزر˘ف˘م تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
نيعب يبع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
تز˘ج˘حو ا˘شصخ˘˘شش53 ،ماز˘˘˘˘˘ق
قراطم6 ،ةيئابر˘ه˘ك تاد˘لو˘م7
ن˘˘ع ف˘˘ششك زا˘˘˘ه˘˘˘جو ،ط˘˘˘غ˘˘˘شض
8 فيقو˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ندا˘ع˘م˘لا

ن˘م ن˘ي˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م
.ناشسملتب ةفلتخم تايشسنج

ط.ةراضص

تاي’و4 ـب «ةلطز» غلك58.16 زجحو تاردخم راجت5 فيقوت
ةيباهرلا تاعامجلل ئباخم4 ريمدتو فصشك

ةريوبلاو ةدكيكصسب

ل˘ي˘كو ،تار˘ي˘م˘ع فÓ˘˘خ ف˘˘ششك
،ةريوبلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

سصاخششأا3 ىلع سضبقلا ءاقلإا نع
مهباكترل ،ةلادعلا مامأا مهميدقتو
لبق ينيشسمخ قح يف لتق ةميرج
يف نيليل˘مو˘ت ة˘با˘غ˘ب ه˘ت˘ث˘ج ي˘مر
.ةر˘يو˘ب˘لا قر˘شش لو˘˘ل˘˘ششب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
هعمج ءاقل يف ،تاريمع حشضوأا
ةمكحم رقمب ةفاحشصلا عم سسمأا
كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا ،ةر˘˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لا
يشسايق تقو يف تنكمت ،ينطولا

ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ب˘كتر˘م ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
رمعلا نم نيغلابلا ،ركذلا ةفلاشسلا

تهجو نيذلا ،ةنشس85و83و53

رارشصإلا قبشس عم لتقلا ةمهت مهب
عم ،ءادتعلاو ةقرشسلاو ،دشصرتلاو
نم ة˘ي˘ح˘شضلا ة˘ن˘حا˘شش عا˘جر˘ت˘شسا

يف هنأا ركذي.حلاشصملا تاذ فرط
ترثع ،يراجلا ليرفأا رهشش ةيادب
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا تاد˘حو
برقلاب نيليلموت ةباغ يف لولششب
ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع ،تيد˘شسل˘ي˘˘ت د˘˘شس ن˘˘م
اذه.تانعط راثآا لمحت ينيشسمخ
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو د˘˘كأاو
نيم˘ه˘ت˘م˘لا نأا ،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘م˘كح˘م
هنأاو همامأا سسمأا لوأا اومدق ةثÓثلا
يشضاق ىلإا ةيشضقلا هرودب لاحأا
 .تايرحتلا ةلشصاومل قيقحتلا

يواضسيع دامع

نيليلموت ةباغ سشارحأا طضسو اهومرو هتثجب اولكنو هتنحاضش اوقرضس
ةريوبلاب لولصشب يف ينيصسمخ يلتاق فيقوت

ةلادعلا مامأا مهميدقتو

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم تف˘˘قوأا
راب˘خأل جور˘ي ،ف˘ل˘ششلا˘ب ا˘شصخ˘شش
ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نإا لو˘˘ح ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘˘م
تاروششنم لÓخ نم ،«انوروك»
ىلإا يمرت ،«كوبشسيافلا» ربع هل

،نينطاوملا ط˘شسو ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘خ
ةذختملا ريبادتلا يف كيكششتلاو
ترفشسأا.سسوريفلا اذه ةهجاومل
قيشسنتلاب تمت ي˘ت˘لا ،تا˘ير˘ح˘ت˘لا

ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ ع˘˘م
نع ،يناريبشسلا مارجإلا ةحفاكم
وعدملا هيف هبتششملا ةيوه ديدحت
ف˘ششكلا م˘ت ن˘يأا ،ه˘ف˘ي˘قو˘تو (ع.م)

ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،تارو˘ششن˘م5 ن˘˘ع
سسف˘˘˘ن ما˘˘˘˘ق ،لوألا رو˘˘˘˘ششن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ربع اهلواد˘تو ا˘هر˘ششن˘ب سصخ˘ششلا

ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
تاقيلعتو ًارابخأا اهعيمج نمشضتت

علهلاو ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘خ ى˘لإا ي˘مر˘ت
يششف˘ت لو˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ط˘شسو
ءاز˘˘ه˘˘ت˘˘شسإلاو ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو
يتلا لمعلا ططخ˘ب ة˘نا˘ه˘ت˘شسلاو
ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
هذ˘ه ي˘˘ششف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسل˘˘ل
ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا بق˘˘عو.ةحئاجلا
ميد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ةيئاشضقلا تاه˘ج˘لا ما˘مأا ي˘ن˘ع˘م˘لا
عيزوتو رششن يتمهتب ،ةشصتخملا
ربع تاروششنمل ةياعدلا سضرغب

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م تا˘˘ح˘˘ف˘˘˘شص
رارشضإلا اه˘نأا˘شش ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ىلإا ةءاشسإلاو ،ةينطولا ةحلشصملاب
ريهششتلا قيرط نع ةيماظن ةئيه
عقاوم ىلع ويد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ر˘ششن˘ب
م˘ت ن˘يأا ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
.يطايتحلا سسبحلا هعاديإا

ل.دمحم

 كيكضشتلا لÓخ نم نينطاوملا طضسو ةلبلبلا قلخل ىعضس
سسوريفلا اذه ةهجاومل ةذختملا ريبادتلا يف

 ةطولغم رابخأا جورم ىلع فلصشلاب سضبقلا
 «انوروك» راصشتنإا لوح «كوبصسيافلا» يف

ةديلبلا ةيلو نمأا حلاشصم تفقوأا
يحشصلا رجحلا قيبطت ةيادب ذنم
سسرام42 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ل˘˘ما˘˘˘ششلا
ي˘ششف˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا
،د˘ج˘ت˘شسم˘لا «ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
مه˘ماز˘ت˘لا مد˘ع˘ل سصخ˘شش8791
تماقو ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا رار˘ق˘ب
م˘هد˘شض ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نا˘ب
اهدعب متيل ةلادعلا ىلإا اهلاشسرإاو
تاذ تما˘ق ا˘م˘˘ك.مهليب˘شس ءÓ˘خإا
ةيعدر تاءارجإا قيبطتب حلاشصملا

اوشضفر ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا د˘شض
دعي يذلا يلزنملا رجحلاب مازتللا
ةباشصإلا نم ةياقولل ديحولا لحلا
ثيحب ،يد˘ع˘م˘لا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب
703و ،ةرا˘˘ي˘˘شس118 تع˘˘˘˘شضو
ا˘م˘ك ،ر˘ششح˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد

يتلا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘يرود تر˘ف˘شسأا
دكأاتلل ةطرششلا رشصانع اهب موقي
با˘ح˘˘شصأاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
تاميل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب تÓ˘ح˘م˘لا
د˘ن˘ع م˘ه˘تÓ˘ح˘م ق˘ل˘غ˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ريرحت نع ،لاوز ةثلاثلا ةعاشسلا

اشصخشش31 ق˘ح ي˘ف تا˘ف˘لا˘خ˘م
.ةلادعلا ىلإا مهتافلم لاشسرإاو
كردلا حلاشصم تماق اهتهج نم
ةبكرم243 ع˘شضو˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ر˘ششح˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ن ة˘جارد401و
مازتلا مد˘ع˘ل مر˘شصن˘م˘لا عو˘ب˘شسألا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأا
نم د˘ح˘ل˘ل ة˘شضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘شصلا
.«91‐ديفوك» سسوريف راششتنا

ناوتضش مركأا

رضشحملاب ةيران ةجارد703و ةرايضس118 عضضو
مدعل ةديلبلا يف سصخصش0002 ةبارق فيقوت

يحصصلا رجحلاب مهمازتلا
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دوكيللا بزح ميعز نأا دكؤوملا مكح يف تاب

ًا˘شسي˘ئر د˘يد˘ج ن˘م دو˘ع˘ي˘شس ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘˘ن˘˘ب
نكمت نأا دعب ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ة˘مو˘كح˘ل˘ل
راشسي ةلتك كيكفت نم ٍديدشش ٍثبخو ٍرهاب ٍحاجنب
،سضيبأا قرزأا بزح اهمعزتي ناك يتلا ،طشسولا

بشصنم ىل˘ع سست˘نا˘غ ي˘ن˘ي˘ب ا˘ه˘شسي˘ئر ه˘شسفا˘ن˘يو
يف تعجارت دق هظوظح نأا لإا ،ةموكحلا ةشسائر
رذعت نأا دعب ،ةموكحلل ًاديحو ًاشسيئر نوكي نأا

دق اناك نإاو ،هفÓتئا يف نيشضيقنلا عمج هيلع
 .ةموكحلا ليكششتل نايكلا سسيئر ىدل هايمشس

ٍةموكحب لوبقلل ًارطشضم حبشصأا دقف هيلعو
ع˘م ة˘شسا˘ئر˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف روا˘ع˘ت˘ي ،ن˘˘ي˘˘شسأار تاذ
ةدم لوألا اهشسيئر نوكي نأا رشصي يذلا وهاينتن

بزح ىلإا اهمدقي ةريثك ٍتلزانت لباقم ،نيماع
ءاشضعأا نم مهريغ ىلإاو ،هميعزو سضيبأا قرزأا
نم لاقتنلا يف اوبغر نمم ،طشسولا راشسي بازحأا
نيشسأار˘لا ة˘مو˘كح د˘ي˘يأا˘ت˘ل ،ة˘شضرا˘ع˘م˘لا م˘ه˘باز˘حأا

 .اهعم فافطشصلاو اهمعدو
اذ˘ه˘ب م˘ل˘ح˘ي نأا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘˘ب˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م

لول ،هانمتيو هيلإا علطتي ناك يذلا ويرانيشسلا
يذلا يملاعلا ءا˘بو˘لاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
،ًةماع هينطوتشسم نيب لحفتشساو هنايك برشض
ن˘ي˘ن˘يد˘ت˘م˘لا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م ي˘ف ٍة˘˘عر˘˘شسب ر˘˘ششت˘˘ناو
ىلع اهحاتفناب تدده يتلا ،ًاديدحت «ميديرحلا»
تادا˘ششرإاو ة˘يا˘قو˘لا ل˘ب˘شس ا˘ه˘˘شضفرو ،ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب
نا˘كشس مو˘م˘ع ى˘لإا ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا˘ب ،ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
 .نايكلا

نشسحأاف ،ءابولا اذه يف ه˘ت˘لا˘شض و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن د˘جو
ًامكاح هشسفن بشصن ذإا ،هنم ةدافتشسلاو هلÓغتشسا

ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘ح سضر˘فو ،ًلوؤو˘شسم ًا˘شسي˘ئرو ًادر˘ف
ةيركشسعو ةينمأا ٍتايحÓشص هشسفن حنمو ،ةماعلا

Óف ،هرمأاب مكاحلا هنم تلعج ،ةعشساو ةيحشصو
ةفاخم ،رخآا هتشسايشس ىلع سضرتعي وأا دحأا هشسفاني
عاشضوألا روهدت ةيلوؤوشسم ةشضراعملا لمحتت نأا
 .دÓبلا يف ةيحشصلا

ةنحملا هذه طشسو ٍركمو ٍثبخب وهاينتن ادب
نع اهب لغششناف ،ًاشصيرح ًاحشصانو ًاميكح Óًقاع
هتافلم نم رثكأا اهب متهاو ،ةيشصخششلا هلكاششم
ة˘شساردو ط˘ط˘خ˘لا ع˘شضو ي˘ف أاد˘بو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

اهنأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لاو ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عم هماهم قشسنف ،ةحئاجلا هذهل ٍحاجنب يدشصتلا

هئاشصقإا نم فئا˘خ˘لا ،تن˘ي˘ب ي˘لا˘ت˘ف˘ن ه˘بر˘ح ر˘يزو
نم عفرو ،ةمداقلا ةموكحلا يف هنع يلختلاو
ف˘ي˘فأا نا˘كرألا سسي˘ئر ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
،نيهوك يشسوي داشسوملا زاهج سسيئرو يفاخوك
ٍتاد˘ع˘م ِءار˘ششل ًا˘ع˘شسو˘م ًا˘ق˘ير˘ف ا˘م˘ه˘ع˘م ل˘كششو
ةز˘ه˘جأا ِبل˘جو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف سصح˘ف ِتاودأاو
ا˘م˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ة˘يودأاو ة˘ي˘قاو ٍتا˘ما˘م˘كو ٍسسف˘ن˘˘ت
هل يدشصتلاو سسوريفلا ةهجاومل هنايك هجاتحي
 .هنم دحلاو

،موشصخلاو ءا˘ف˘ل˘ح˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ى˘حوأا
لوألا ه˘˘˘م˘˘˘ه نأا ،بع˘˘˘ششلاو نا˘˘˘ي˘˘˘كلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لو
سسوريفل يدشصتلا وه ةلحرملا هذه يف سساشسألاو
نم ريثكلا ميدقتل ٍدادعتشسا ىلع هنأاو ،انوروك
هذهف ،«ليئارشسإا بعشش» ةاجن لجأا نم تلزانتلا
زواجتتو اهراطخأا يف قوفت اههجاوي يتلا ةنحملا
يف نوي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا هد˘ب˘كت ا˘م ل˘ك ا˘هر˘ئا˘شسخ ي˘ف
ةحشصلا ىوتشسم ىلع ءاوشس ،ةقباشسلا بورحلا

ى˘˘ل˘˘ع وأا ،حاورألاو ناد˘˘بألا ة˘˘مÓ˘˘شسو ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلاو داشصتقلا ىوتشسم
يف عوقو˘لا بر˘ق˘ب رذ˘ن˘ت ا˘ه˘تار˘ششؤو˘م تتا˘ب ي˘ت˘لا

يف ةريبك ٍةدايز نم اهيلع بترتي ام عم ،ٍةثراك
رشسألا ةجاح د˘ياز˘تو ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ة˘لا˘ط˘ب˘لا بشسن
تارا˘ع˘ششلا هذ˘ه نأا ود˘˘ب˘˘ي .ةمدعم˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا

سستناغ ينيب ىلع ٍةلوهشسب تلطنا دق تاءاعدلاو
نأامطاو وهاينتن يف قثوو ،اهب نمآاو اهقدشص يذلا
ليكششتب لبقو هعم فلاحتلا ىلع قفاوف ،هيلإا

بعشش» ةيامح ىلع ةرداق نوكت ئراوط ةموكح
ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م ع˘ي˘ط˘ت˘شستو ،ه˘ت˘˘لودو «ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإا

روشسج وهاين˘ت˘ن و˘ح˘ن د˘م˘ف ،ه˘ن˘م د˘ح˘لاو ا˘نورو˘ك
ًارشسق هنم بشسكي نأا لواحو ،مهافتلاو راوحلا
وهاينتن ةجاح Óًغتشسم ،هيلإا قوتي ناك ام سضعب
ةيليئارشسإلا ةموكحلل ًاشسيئر نوكي نأل ةحلملا
سضعب ريرمت نم نكمتيل ،نيتمداقلا نيتنشسلا يف
نود لوحتو ،هظ˘ف˘ح˘تو ه˘ي˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا
ءاهتنا دعب ٍةلوهشسب نكمتي˘ل ،ه˘ت˘م˘كا˘ح˘مو ه˘ت˘نادإا

،ينويهشصلا نايكلا ةشسائرل حششرتي نأا نم هتيلو
،ٍةمتاخ نشسحو ٍفرششب ةيشسايشسلا هتايح يهني اذبو
نم تلفي ل دق هنأا نوري نيبقارملا سضعب ناك نإاو
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تشسي˘ن˘كلا َعsر˘شش اذإا لإا ،ءا˘شضق˘˘لا
هجارخإاو هتيامح اهنأاشش نم يتلا ةمربملا نيناوقلا

 .هقزأام نم
هتريغ يف قداشص ريغ سستناغ نأا وهاينتن كردي

َلِبَق هنأا هاياون يف ككششيو ،يدوهيلا بعششلا ىلع
،انوروك ءابو ةهجاوم يف هعم ًاكيرشش نوكي نأاب
لوزنلاو هتباوث نع لزانتلل ًارطشضم ناك هنإا لب

ًاعطق هل نيبت نأا دعب ،اهقوف قلع يتلا هترجشش نع

هقيرط يف هنأاو ،ٌفيعشضو ٌسشه ماعلا هفÓتئا نأا
وهاينت˘ن نأاو ،ل˘ي˘حر˘لاو ي˘ظ˘ششت˘لاو ككف˘ت˘لا ى˘لإا
ٍةجاح يف نوكي نأا نود ديري ام قرفملاب ذخأايشس
سست˘نا˘غ عر˘شسأا اذ˘ه˘ل ،را˘ب˘كلا ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لا ى˘˘لإا
ةيدرفلا ةلا˘حر˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘قو ،ى˘ط˘خ˘لا

دوكيللا وحن لاحر˘لا د˘ششب م˘ه˘ق˘ب˘شسو ،ة˘ي˘بز˘ح˘لاو
ةلحر ي˘ف لوا˘ح˘ي˘شس ه˘ن˘كلو ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ه˘م˘ي˘عزو
لشصحي نأاو ،هطورشش سضرفي نأا ةليلذلا ةدوعلا

ن˘م عز˘ن˘ي نأاو ،ة˘ن˘كم˘م بشسا˘˘كم ى˘˘شصقأا ى˘˘ل˘˘ع
نم عيطتشسي يت˘لا ة˘يدا˘ي˘شسلا تارازو˘لا دو˘كي˘ل˘لا

Óً. vقتشسم ًاشسيئرو ًادرف ًامكاح نوكي نأا اهلÓخ
يدشصتلل وهاينتن ردشصتو ،انوروك ءابو ةمزأا لول
نششل ةمومحملا ةيمÓعإلا ةينÓعإلا هتلمحو ،هل
يف هريخشستو ،هراششتنا نم دحلاو هيلع برحلا

ًاششيجو ًانمأا نايكلا تاردقم لكل هدشض هتكرعم
ٍتا˘شسشسؤو˘مو ة˘ي˘لا˘مو ة˘ي˘˘جرا˘˘خ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بدو
هملح ليوحت يف حجني نأا هل ناك ام ،ةيعامتجا
يتلا ةمزألا هذهف ،عقاو ىلإا هلمأاو ،هقيقح ىلإا
هلأاشسيو اهيلع هللا ركششيو ،هتايح ةيقب اهل نيدي
،هتروشص عيملت تدا˘عأا ،لو˘طأا ًةر˘ت˘ف ا˘هرار˘م˘ت˘شسا

ًاكلم نوكي نأل ٍةرادجب هتأايهو ،هئادأا نيشسحتو
نم تعفر ذإا ،Óًمتحم ًايشسائر ًاحششرمو ًاجوتم
تقولا يف ،هل يليئارشسإلا روهمجلا دييأات ىوتشسم
ول يتلا ،اهلك ةشضراعملا ىوق هيف تفعشضأا يذلا
نأا كرد˘ت˘شس ا˘ه˘نإا˘ف ،ة˘ع˘بار ٍتا˘با˘خ˘ت˘نا ى˘لإا تب˘هذ
ةيباين ةلتكب نوزوفيشس هفÓتئاو هبزحو وهاينتن

ىلع ًارداق اهيف نوكي ،ةكشسامتمو ةيوقو ةريبك
ىلإا ةجاحلا نود ،هدحو همشساب ٍةموكح ليكششت
 .ةشضراعم ةيبزح ىوق عم ٍفÓتئا

ًاصسيئر هبصصنتوً اكلم وهاينتن ُجوتت انوروك
يوادللا فضسوي ىفطضصم .د ملقب

ناشسنإلا قوقح ىلع ءادتعاو ءاركن ةميرج يف
لÓ˘ت˘حلا تار˘ئا˘ط تمد˘قأا ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘حو
تاديبملاب ةيعارزلا يشضارألا سشرب يليئارشسإلا
مهتحÓف ءانثأا نيعرازملا فادهتشساو ةيئايميكلا

نيدايشصلا ةدراطمو ةزغ عاطق يقرشش مهيشضارأل
ةيليئارشسلا مئارجلا هذهف ةزغ رحب سضرع يف
يذلا ينيطشسلفلا بعششلا ءانبا قحب ةلشصاوتملا
اذ˘ه ل˘شصاو˘تو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
دومشصلا نم لينلل ةعونتم بيلاشسأابو ناودعلا
هتدايقو ينيطشسلفلا بعششلا ةردقو ينيطشسلفلا

باكترا ىلع رشصت اهنأاف ءابولا اذه ةهجاوم ىلع
ناودعلا ةشسراممو ةيبا˘هرإلاو ة˘ع˘ششب˘لا م˘ئار˘ج˘لا
لÓتحلا ةميرج ناف ينيطشسلفلا بعششلا قحب
ىتلاو اهريربت نكمي ل يتلا مئارجلا نم هذه
دشض هتير˘شصن˘عو لÓ˘ت˘حلا ة˘ي˘ناود˘ع ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت
 .ةينيطشسلفلا سضرألاو ناشسنإلا

بع˘˘ششلا ل˘˘غ˘˘ششن˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو ه˘˘˘نإا
ةحئاج ةهجاوم يف ملاعلا لود ةفاكو ينيطشسلفلا

يليئارشسإلا لÓت˘حلا ة˘مو˘كح ل˘شصاو˘ت ا˘نورو˘ك
ةفشضلا يف ديوهتلاو ناطيتشسلاب سضرألا بهن
اهناودعو ةلتحملا سسدقلا اهيف امب ةينيطشسلفلا

ة˘ق˘حÓ˘مو ةز˘غ عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع م˘لا˘ظ˘لا ا˘هرا˘شصحو
م˘ه˘قزر رد˘شصم ي˘ف ن˘ي˘عراز˘˘م˘˘لاو ن˘˘يدا˘˘ي˘˘شصلا

رئاشسخ مهتدبكم ةيعارزلا مهليشصاحم فÓتإاو
دعاوق˘ل ح˘شضا˘ف كا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ت ةو˘ط˘خ ي˘ف ة˘حدا˘ف
دعتو يناشسنإلا يلودلا نوناقلاو ناشسنإلا قوقح
اهنع ىنغ ل يتلاو ةشصاخلا تاكلتمملاب سسم
 . ةيناشسنلا دشض مئارج ةشسرامم ةلشصاومو

ماعلا نيمألا ءادن لهاجتت لÓتحلا ةموكح نأا
تاعار˘شصلا ف˘قو ى˘لإا ي˘عاد˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
ة˘مد˘خ ي˘ف دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك ر˘ي˘˘خ˘˘شستو بور˘˘ح˘˘لاو
ي˘م˘لا˘ع˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإلا

تابف ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا قو˘ف ة˘لود˘ك فر˘شصت˘تو
ةدحتملا ممألاو يلودلا عمتجملا  نم بولطملا

لجاعلا لخدتلا ةيلودلا ةيقوق˘ح˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت نا˘م˘شض ةرور˘شضو ناود˘ع˘لا اذ˘ه ف˘قو˘ل
نا˘شسنإلا قو˘ق˘ح ئدا˘ب˘م˘ل عا˘ي˘شصنلاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

 .يناشسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوقو
ةمظنمو وافلا ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نإا

ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلاو ةيملاعلا ةحشصلا
ةيناشسنإلا اهتاي˘لوؤو˘شسم ما˘مأا فو˘قو˘لا˘ب ًة˘ب˘لا˘ط˘م
سشر نع ةمجانلا ةيثراكلا راثآلا ىلع ةيقÓخألاو

تاد˘ي˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘لا ي˘˘شضارأا لÓ˘˘ت˘˘حلا
ةيلودلا ةيامحلا ريفوت ىلع لمعلاو ةيئايميكلا
ةيمها عم نيينيطشسلفلا نيدايشصلاو نيعرازملل
نكمت لجأا نم يلودلا معدلا دششح ةرورشضو
اهرود˘ب عÓ˘ط˘شضلا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
دوهجلا ةفاك لذبو ةمزألا هذه لÓخ يويحلا

فتاكتو تايناكملا دششحو عيمجلا عم نواعتلاو
ءابو يششفت عن˘م˘ل تا˘شسشسؤو˘م˘لاو ىو˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج
ه˘تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك
داشصتقلاو ةموكحلا ىلع ةيلاملاو ةيداشصتقلا
 . ماع لكششب ينيطشسلفلا

هبرحب ملاعلا هيف كمهني يذلا تقولا يف هنإا
بيلاشسأا نع ثحبيو انوروك ةحئاج دشض ةينوكلا
ةيرششبلاو ةيناشسنإلا ةيامحل ةيرورشضلا نواعتلا

نيميلا ةموكح ع˘فد˘ن˘ت ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا ر˘ط˘خ ن˘م
وهاينتن ةشسائرب لÓتحلا ىدل فرطتملا نيميلاو
نم تلعج دقو مشضلا طئارخ لامكتشسا لجا نم
ليكششت ناكرأا نم ايشساشسأا انكر ةيشضقلا هذه
قيبطتب ماتلا مازتللا ةطرتششم ةديدجلا ةموكحلا

ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘شص ى˘م˘شسي ا˘م ط˘ط˘خ˘˘م
قوقحلا نم لينلل لÓتحلا ططخم رارمتشساو

Óغتشسم هحلاشصل عارشصلا مشسحو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ة˘ي˘شضق˘لا ة˘ي˘ف˘شصت ل˘جا ن˘م ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
بع˘ششل˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
 . ينيطشسلفلا

ةيعرششلا ةدايقلاو ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا نا
لمعلا ةرورشضب ةبلا˘ط˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل

ام ذاختاو ينيطشسلفلا بعششلا ءانبا ةدناشسم ىلع
دشصرو لÓتحلا ةموكح حشضف لجا نم مزلي
ىوكشش عفرو ةيليئارشسإلا تاكاهتنلا قيثوتو
سسلجم سسيئرو ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا ىلإا
ةدحتملا ممأÓل ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئرو ن˘مألا

ىواكششلا ميدقتو ة˘عارز˘لاو ة˘يذ˘غألا ة˘م˘ظ˘ن˘مو
ى˘لإا فو˘قو˘لا ةرور˘شضو ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘˘ل

نيررشضتملا ةفاكو نيدايشصلاو نيعرازملا بناج
ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘تو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘شش ءا˘˘ن˘˘˘بأا ن˘˘˘م
ةا˘نا˘ع˘م˘لا ع˘فرو م˘ه˘تد˘عا˘شسمو ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لاو
ءارج مهتاناعم نم فيفختلاو مهنع ةرمتشسملا

 . ملاظلا يليئارشسلا ناودعلا اذه
نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت سسيئر

 للتحلا مئار÷ رخآا لكصش ةيئايميكلا تاديبŸاو مومصسلا
 ةودقلا يرضس  : ملقب

اهششيعي يتلا ةايحلا عقاو لكشش دقل
ةزغ عاطق يف ينيطشسلفلا بعششلا ءانبأا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ب˘ع˘شص ا˘فور˘ظو ا˘م˘لؤو˘م ا˘ع˘قاو
ا˘ما˘ع ر˘ششع ى˘ن˘ثا برا˘ق˘ي ا˘م تا˘م˘كار˘ت
تاو˘ن˘شسلا˘ب عا˘ط˘ق˘لا نا˘كشس ا˘˘ه˘˘ي˘˘م˘˘شسي
ةايح˘لا فور˘ظ تشضر˘ف ي˘ت˘لاو فا˘ج˘ع˘لا
ي˘ت˘لا تاو˘ن˘شسلا كل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لا
مكحلا ىلع سسامح ةكرح اهيف ترطيشس
بعشصلا ن˘م ا˘ع˘قاو زر˘فا ا˘م˘م عا˘ط˘ق˘لا˘ب
جئاتنلاو ءاطخلا م˘كار˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ل˘ي˘خ˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ششب˘˘لا رزا˘˘ج˘˘م˘˘لاو بور˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ناك يتلاو لÓتحلا تاطلشس اهتبكترا
يتلاو ةيعاجششلا ةرزجمب فرع ام اهرخا
نييندملا دشض لÓتحلا تاوق اهتبكترا
ةيعاجششلا يح يف ءايربألا نيينيطشسلفلا

نيتشس نم رثكأا داهششتشسا ىلإا ىدأا امم
مدهو نيرخآا004 وحن ةباشصإاو انطاوم

اهتايوتحم عيمجب ةلماشش ةيناكشس ءايحا
ءابر˘ه˘كو عراو˘ششو لزا˘ن˘م تا˘مد˘خ ن˘م
دعب عاطقلا ناكشس بلغا سشيعيلو هايمو
دحلا ريفوت نود لماكلا فيرجتلا اذه
نا نودو ةا˘ي˘ح˘لا تا˘مو˘ق˘˘م ن˘˘م ى˘˘ندلا
ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل م˘˘عد يأا ل˘˘شصي
ى˘ن˘ع˘م ن˘ع ثح˘˘ب˘˘تو سضرلا سشر˘˘ت˘˘ف˘˘ت
فورظلا هذه تمكارتو ةايحلل موهفمو
ى˘ل˘ع ر˘ق˘ف˘لا ةر˘ئاد تع˘شسو˘تو تد˘ت˘ششاو
دعبو مويلاو ةزغ عاطق تاميخم دادتما
ةا˘ي˘ح˘لا تح˘ب˘شصأا ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘ششت˘˘نا

روشصتت نا بعشصي يقيقح ميحج اهنأاك
يأا نود اهلمكأاب تÓئاع سشيعت فيك
ةددهم ناكشسلا ةايح تتاب ثيح تايناكما
رظتني ءابولاب توملاو ةيئابولا رطاخملاب
تايناكمإل نودقتفي نيذلا ناكشسلا بلغا
.يبطلا نامألاو ةمÓشسلا

ةديدج ةبكن وه عاطقلا هدهششي ام نا
لثمتت ىنعم نم ةملكلا هينعت ام لكب
مت نيذلاو نيرجهملا نم فلآا تارششعب
نودب اوحبشصأاو م˘ه˘لزا˘ن˘م ر˘ي˘مد˘تو مد˘ه
ديدششلا رطخلل مهتايح ددهي امم ىوؤوم
ةيعمتجملا مهقوقح طشسبا نم مهمرحيو
ةرمتشسملا برحلا مئارج نم دتعت يتلاو
ل˘ب˘ق ن˘م ىرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا بجو˘ت˘˘شستو
ةيامح˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
تاقافتا بجومب عاطقلا يف ن˘ي˘ي˘ند˘م˘ل˘ل

.فينج
ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘ب كلذ ل˘˘ظ ي˘˘ف

ةيشساي˘شسلا ه˘تا˘ئ˘ي˘ه˘ب ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ىل˘ع ناود˘ع˘لا ف˘قو˘ل يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا
قرف لاخدإاو راشصحلا عفرو ةزغ عاطق
تامدخلا ريفوتو ناكشسلا ةيامحل ةيلود
ينيط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ءا˘ن˘بأل ة˘ي˘شسا˘شسلا

ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص فور˘˘ظ˘˘ب نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ةا˘ي˘ح ن˘ي˘ما˘ت ى˘ل˘ع نا˘كشسلا ةد˘˘عا˘˘شسمو
ن˘م بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘ما ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص
ةفلتخملا ةيثاغلا ةي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ةشصاخلا قوقحلا طشسبا ريفوتل لخدتلا
ي˘ف ي˘لا˘هأا ذا˘ق˘نإل ة˘يا˘م˘ح˘لاو نا˘شسنإلا˘˘ب
.هراششتنا فقوو انوروك ءابو نم عاطقلا

يبورولا داحتلاو ةدحتملا ممألا نا
ةيقÓخألا مهتايلوؤوشسم لمحتب نوبلاطم
دح عشضو ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلاو
ذاقنإاو نييندملا ىلع يمارجإلا ناودعلل

ة˘شسر˘ط˘غ˘لاو سشط˘ب˘لا ة˘لآا ن˘م م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
معدلاو تادعاشسملا ميدقتو ةيليئارشسلا
اننأاو ناودعلا اياحشضل ئراطلا يناشسنلا
لجاع يلودو يبرع فقوم ىلا علطتن
ع˘فر ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘˘حلا را˘˘ب˘˘جإاو ع˘˘ير˘˘شسو
ف˘قو ى˘لاو ةز˘غ عا˘ط˘˘ق ن˘˘ع را˘˘شصح˘˘لا

نم ةزغ عاطق ةرادإاو نوؤوشش يف لخدتلا
.لÓتحلا ةموكح لبق

بيعملاو لجخملا ملاعلا تمشص نإا
قلطيو لÓت˘حلا ةو˘ق˘ل ة˘نا˘شصح˘لا ر˘فو˘ي
˘مد˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘ب˘˘ت˘˘شسل ا˘˘هد˘˘ي
ليكلا ةشسايشس فقو اهيلعو ينيطشسلفلا
بع˘˘ششلا قو˘˘ق˘˘ح م˘˘عدو ن˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ب
ىلعو فرشصتلل ةلباقلا ريغ ينيطشسلفلا

ى˘ل˘ع هر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ه˘ق˘ح ا˘ه˘˘شسأار
ةيدج فقاوم ذاختل ناوألا نآا دقل ،هشضرأا

لÓتحلا نم نرق فشصن ءاهنإل ةيلمعو
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف ة˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإاو
نامشضلا اهرابتعاب سسدق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عو
.ةقطنملا يف مÓشسلل ديحولا

نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس
حا˘˘ب˘˘شصلا ةد˘˘ير˘˘˘ج ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر

ةينيطشسلفلا

ةقيقحلا بايغو لوهجملا ريصصملا نيب «ةزغ عاطق»
ةودقلا يرضس  : ملقب
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هنيضشدت ىلع تاونضس ثÓث رورم دعب

ةزيمتم ةناكم أاوبت وحن..«ومام«رصصاعŸاو ثيد◊ا نفلا فحتم
نارهوب ‘اقثلا دهصشŸا ‘

وحن ،هنيضشدت ىلع تاونضس ثÓث رورم دعب ،«ومأم» نارهول رضصأعملاو ثيدحلا نفلل ينطولا يمومعلا فحتملا ريضسي
.هب ةضصأخ ةينازيم مادعنا نم مغرلا ىلع دÓبلا برغ ةمضصأعل يفأقثلا دهضشملا يف ةزيمتم ةنأكم أاوبت

ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘تو
يف اهنيششدت مت يتلا ،ةيفحتملا

ا˘ع˘˘قو˘˘م ،7102 سسرا˘˘˘˘˘م12
ةنيدم ط˘شسو ي˘ف ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ع˘شساو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد نار˘˘هو
ريغ ،اقباشس ةيرئازجلا ةقورأÓل
يو˘ه˘ج˘لا حر˘شسم˘لا ن˘ع د˘ي˘˘ع˘˘ب
ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا» ة˘حا˘شسو نار˘هو˘ل
يد˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘شس» ي˘˘˘˘˘˘˘˘حو «4591
.قيتعلا «يراوهلا

،يفاقثلا قفرملا اذه ربتعيو
ن˘ف˘ل˘ل ف˘ح˘ت˘م لوأا د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصا˘˘ع˘˘م˘˘لاو ثيد˘˘ح˘˘˘لا

،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةيحايشسو ةي˘فا˘ق˘ثو ة˘ي˘ن˘ف ة˘ه˘جو
نم نينانفل تاعادبإا ىلع ةذفانو
ق˘˘ثو˘˘ت ،ن˘˘طو˘˘لا جرا˘˘خو ل˘˘˘خاد

ريثك يف حلت تناك ةينف ءامشسأل
ىلع ةيفا˘ق˘ث˘لا تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ن˘م
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ةأا˘˘ششن˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا
.رشصاعملا ينفلا عادبإÓل

اذه نوكي نأا فحتملا وبشصيو
ل˘شصاو˘ت˘˘لاو عاد˘˘بإÓ˘˘ل ءا˘˘شضف˘˘لا
ةطششنأا ةجمرب لÓخ نم ،زايتماب
ارششابم اكاكتحا ق˘ل˘خ˘ت ة˘ف˘ث˘كم
ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لاو رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
مهتارايت فلتخ˘م˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نينانفل لامعأا فا˘ششت˘كا ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ةلوؤوشسم هتزربأا امبشسح ،بناجأا

،ىوح نب ةجيدخ ،ةأاششنملا هذه
مامأا حوتفم «ومام» نأا ىلا ةتفل
ةشصرف يطعيو ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا ل˘ك
ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ج˘لا ل˘ي˘ج˘ل˘ل
.نييليكششتلا

،يفاقثلا حرشصلا اذه مظن دقو
ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

ثÓ˘˘ث˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم
نم ديدع˘لا ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شس
ةيعامجلاو ة˘يدر˘ف˘لا سضرا˘ع˘م˘لا

تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ءا˘˘ي˘˘حإل
رارغ ىلع ةي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ثارتلا رهششو «رياني» تلافتحا

Óشضف ،ةأارملل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لاو
ةم˘ها˘شسم˘ب سضرا˘ع˘م ة˘ما˘قإا ن˘ع
ينطولا دا˘ح˘تÓ˘ل نار˘هو بت˘كم
يفاقثلا زكرملاو ةيفاقثلا نونفلل
،نارهول «سسيتنافرشس» ينابشسلا

.ىوح نب تفاشضأا امك
تارهاظت ةدع فاشضتشسا امك

ة˘ع˘ب˘ط˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ن˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘بار˘لا ة˘ي˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نولاشصلا تايلا˘ع˘فو ر˘شصا˘ع˘م˘لا

يف ةيليكششتلا نونفلل ينطولا
امم نولاشصلا ة˘ع˘با˘شسلا ه˘ت˘ع˘ب˘ط
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا بط˘ق˘ت˘شسي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
.هيلإا ريششأا امك ،راوزلا

‘أقث عأعضشإا بطق
ناهرلا نأا ةلوؤوشسملا تزربأاو

سسرغ يف لثمتي اهمقاطل ريبكلا
ةئ˘ششا˘ن˘لا ىد˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م ة˘فا˘ق˘ث
ي˘عا˘ع˘ششإلا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو
م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

لك نونفلا فلتخم يف تاششرو
لا˘ف˘طألا ةد˘ئا˘ف˘ل تب˘شسو ءا˘ثÓ˘ث
نمو ةنشس51 رمعلا نم نيغلابلا
نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ن˘ي˘نا˘ن˘ف ط˘ي˘ششن˘ت
ي˘˘ف تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ششرو˘˘˘لا

تبلج يشضاملا فيشصلا مشسوم
نيفوغششلا لاف˘طألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
.يرشصبلا نفلاب

ةنانفلا لوقت ،ددشصلا اذه يفو
ن˘م رو˘ن˘م ة˘يزو˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘كششت˘˘لا

يلوؤوشسمل ةعبقلا عفرن» :نارهو
هباوبأا اوحتف نيذلا فحتملا اذه
او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ة˘˘فا˘˘كل
سضر˘ع ي˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص نود˘˘ج˘˘ي
«و˘ما˘م» لÓ˘خ ن˘مو م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
ارو˘شضح ءا˘شضف˘لا اذ˘ه˘ل ح˘˘ب˘˘شصأا
ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا د˘˘ه˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘يو˘˘ق
هتايناكمإا نم مغرلاب يرئازجلا
سضعب فرعيو ةطيشسبلا ةيلاملا
بنا˘˘ج˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.«سضرعلا

موشسرملا نأا نم مغرلا ىلعو
رداشصلا26‐91 مقر يذيفنتلا
سصني يذلاو9102 رياربف يف
ي˘مو˘م˘ع ف˘ح˘ت˘˘م ءا˘˘ششنإا ى˘˘ل˘˘ع
رشصاعملاو ثيدحلا نفلل ينطو
لازي ل هنأا ريغ ،نارهو ةنيدمب
دمحأا» ينطولا فح˘ت˘م˘ل˘ل ا˘ع˘با˘ت

عم ،ةيلا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م » ة˘نا˘بز
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
امم ا˘ب˘ير˘ق ل˘شصت˘شس «و˘ما˘م˘لا»ـب
،ةطششنأا قلخو فيظوتلاب حمشسي

ةريدم ،اهتهج نم هتركذ امبشسح
ىر˘ششب ،«ة˘نا˘بز د˘م˘حأا» ف˘ح˘ت˘˘م
.يحلاشص

ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو تق˘ل˘˘طأا ا˘˘م˘˘ك
نف˘لا ف˘ح˘ت˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع
لفكتتشس ،ر˘شصا˘ع˘م˘لاو ثيد˘ح˘لا
رييشست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ا˘ه˘ب
،ةفاقثلل ىربكلا عيراششملا زاجنا
ن˘ع نÓ˘عإا ي˘ف تر˘˘ششا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

بتكم رايتخل ةينطو ةشصقانم
ة˘شسارد داد˘عإا˘ب مو˘ق˘˘ي تا˘˘شسارد
هذ˘ه ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘ن˘˘ي˘˘شس
.ةيفحتملا ةشسشسؤوملا

 ةÒبك تأحومط
«ومام» فحتم لعج لجأا نمو

تا˘ف˘˘شصاو˘˘م˘˘لا ع˘˘م ى˘˘ششا˘˘م˘˘ت˘˘ي
نو˘ن˘ف˘لا ف˘حا˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
حارتقا مت ،ةرشصاعملاو ةثيدحلا
اهنم تايل˘م˘ع˘لا سضع˘ب د˘ي˘شسج˘ت
تا˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘˘شضوو ةءا˘˘˘˘˘شضإلا
ر˘˘جا˘˘ت˘˘مو ة˘˘ب˘˘ت˘˘كمو سضر˘˘ع˘˘ل˘˘ل
عم ،اهري˘غو ى˘ه˘ق˘مو ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م
تءاج تاحارتقلا هذه نأا ملعلا
تلاغ˘ششنا ى˘لإا عا˘م˘ت˘شسلا د˘ع˘ب
عانشصو نييلي˘كششت˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا
تفا˘شضأا ا˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا عاد˘˘بإلا

.«ةنابز دمحأا» فحتم ةريدم
لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘ششلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو

ن˘ب ة˘ج˘يد˘خ ،«و˘ما˘م» ة˘لوؤو˘˘شسم
ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك لو˘ع˘ن ا˘ن˘نإا» :ىو˘ح
اهتيقرتل ةشسشسؤوملا هذه زيهجت
اهريشضحتو ةيملاعلا فاشصم ىلإا
نأا اميشسل ،ةيلودلا تانولاشصلل
نا˘شضت˘حا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م نار˘˘هو

سضي˘˘˘˘بألا ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأا
.«طشسوتملا

ىلع اي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ن»:تفا˘شضأاو
ةشصا˘خ تا˘ي˘ط˘ع˘م ةد˘عا˘ق داد˘عإا
ا˘م˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا˘˘ب
ءادأا ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ه˘˘شسي
ي˘ف ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
.«سضراعملا ميظنت لاجم

،«ومام» فحتم ءارثإا لجأا نمو
ايليكششت اماشسر11 ىدهأا دقف
ةي˘ن˘ف˘لا ة˘حا˘شسلا ي˘ف ن˘ي˘فور˘ع˘م
فحتملل ةينف تاحول ،ةينطولا
ثيدحلا نفلل ينطولا يمومعلا

نيماشسر عم رشضحيو رشصاعملاو
ة˘ي˘ن˘ف تا˘حو˘ل زا˘˘ج˘˘نإل ن˘˘ير˘˘خآا

ف˘ح˘ت˘م˘ل˘ل ا˘شصي˘شصخ ا˘ه˘ئاد˘˘هإل
.روكذملا

تاذ نا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لاو
ةحول24 ايلاح سضرعي فحتم
يف ةعمل ةيرئازج ةينف ءامشسأل
نع ةرابع يهو ،يليكششتلا نفلا

دمحأا» فح˘ت˘م˘ل تقؤو˘م نوز˘خ˘م
.«ةنابز

ب.Úمأا

ناديملا يف ةرضشتنملا ةيتأيلمعلا هتادحو فلتخم لÓخ نم

ذيفنت لصصاوي راردأا ةيلو نمأا
انوروك ءابو نم ةيئاقولا ريبادتلا

 «صشرطل ميلضس» بيبطلا موحرŸا ةلئأع يزعت «مÓضسلا»

نومظني ةطارخ ىفصشتصسم لامع
‘وتŸا مهليمز حور ىلع محرت ةفقو

انوروك سسوÒفب
ةئأملأب05 ةبضسنب عجارت يذلاو لجضسملا صضأفخنلا ةهجاومل

نازيلغب مدلاب عربتلل ةلمح مظنت ةيامحلا حلاصصم

ة˘طر˘ششلا تاو˘ق ل˘˘شصاو˘˘ت
ةو˘˘˘عد راردأا ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘˘ب
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
ن˘م د˘ت˘م˘ي يذ˘لاو ،ي˘ئز˘ج˘˘لا
ىلإا ءاشسم ةعباشسلا ةعاشسلا

ة˘˘ع˘˘با˘˘شسلا ة˘˘عا˘˘شسلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ
يلاوم˘لا مو˘ي˘لا ن˘م ا˘حا˘ب˘شص
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو
ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا
ثيح ،ناديملا يف ةرششتنملا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
سصخشش431 ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م
لح˘م سصا˘خ˘ششأا70 م˘ه˘ن˘م
ىلإا ةفاشضإلاب يئاشضق ءارجإا

ةرايشس67 ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قار˘˘˘˘م
ي˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م50 ع˘˘˘˘˘˘شضوو
تم˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ر˘˘˘˘ششح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ةيرا˘ن تا˘جارد30 ةب˘قار˘م
راردأا ةيلو نمأا نأا ملعلا عم
بيشصنتب ماق يئاقو ءارجإاكو
ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘˘م طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ثÓ˘˘˘˘ث
ىلع نيد˘فاو˘لا سصا˘خ˘ششأÓ˘ل
ل˘˘˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘شسم
لك يف راردأا ةيلو جراخمو
نومي˘م˘ي˘ت نا˘قر ة˘ن˘يد˘م ن˘م
اذه ،كو˘كر˘ن˘ي˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا

،ي˘ن˘˘مألا ا˘˘نرد˘˘شصم بشسحو
راردأا ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘ي
نينطاوم˘لا و˘عد˘يو سسشسح˘ي
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت ى˘˘لإا
ءاقبلاو اه˘لا˘كششأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
تيقوتلا ةليط مهلزانم يف
يحشصلا رجحلل سصشصخملا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نأل ،ي˘ئز˘ج˘لا
ع˘ي˘م˘ج ة˘ح˘شصو م˘ه˘ت˘ح˘˘شصب
م˘هدÓ˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
                                                                                                                   .رئازجلا

ةيلولا نأكضس
نأكضس عم نونمأضضتي

ةديلبلا ةيلو
ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘ششف˘˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘شسب

ديدعلا حاتجأا يذلا انوروك
ل˘ق˘ن م˘ل نإا م˘لا˘ع˘لا لود ن˘˘م
نيب نم رئازجلا دعتو ،اهلك
اذه ا˘ه˘ل ل˘ق˘ت˘نإا ي˘ت˘لا لود˘لا
سضع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ءا˘˘بو˘˘˘لا
نيمداقلا نييرئازجلا اياعرلا

تناك ثيح ،لودلا سضعب نم
ا˘˘يا˘˘عر˘˘ل تا˘˘با˘˘شصإلا بل˘˘غأا
ثيح  ،اشسنرف  نم نيمداق
ة˘˘م˘˘ح˘˘ل ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ه˘˘ظأا

يرئازجلا بعششلا نماشضتو

ع˘م ا˘ن˘ما˘شضتو ،ه˘˘شضع˘˘ب ع˘˘م
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو نا˘كشس
،يلكلا رجحلا تحت تعشضو
راردأا ة˘˘يلو نا˘˘كشس ل˘˘˘شسرأا
ةلفاق يشضاملا سسيمخلا موي
ة˘يلو نا˘˘كشسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت
انط023 اهتلومح ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

تاذ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
فرششأاو ،عشساولا كÓهتشسلا

راردأا يلاو ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘ق˘فر
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘فو ة˘˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل
مهاشسو ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نيحÓفو راج˘ت ة˘ل˘فا˘ق˘لا ي˘ف
نينطومو ناي˘عأاو ن˘ي˘لاو˘مو
هذه يتأاتو ،ةيريخ تايعمجو
رداشصلا نايبلا بشسح ةلفاقلا

ليرفأا90 موي ةيلولا نع
تا˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘ع ةردا˘˘˘شصلا
يف ةلثمم دÓبلا يف ايلعلا

ريزولاو ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر
تارازو ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ثو ى˘˘˘˘لوألا
                                                                                                                    .ىرخأا

دهضشي تنÎنألاو..
اÒبك أفعضض

 قفدتلا ‘
تنرتنألا ما˘يأا ذ˘ن˘م د˘ه˘ششت

ة˘يلو˘ب ق˘فد˘ت˘لا ي˘ف ا˘ف˘ع˘شض
حفشصتلا تناك ءاوشس ،راردأا

يف نيكرت˘ششم˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع
وأا تبا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
فتاهلا ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م تا˘كر˘شش
،وديروأا ،سسيليبوم ) لاقنلا

يذلا فعشضلا اذه ،( يزاج
قرؤوي تنرتنألا قفدت هدهششي
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا نا˘˘˘كشس
،ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلا ن˘ي˘ل˘شسار˘˘م˘˘لا
موي لك اهب نولماعتي نيذلا
م˘ه˘تلا˘ق˘م لا˘شسرإاو ة˘با˘ت˘كل
تÓ˘ج˘م˘˘لاو د˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لاو
تاو˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘˘˘˘كو
بلا˘ط˘ي ذإا ،ة˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا نا˘˘˘كشس
لخدتلا ةرورشضب ةلوؤوشسملا

رادم ىلع قفدتلا نيشسحتو
            .ةعاشس نيرششعو ةعبرأا

نمحرلادبع ‘اولب :أهعمج

سسمأا لوأا ةحيبشص فقو
عا˘ط˘ق˘لا و˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘مو لا˘˘م˘˘ع
ةطارخ ىفششتشسمب يحشصلا
ىلع امحر˘ت ،تم˘شص ة˘ق˘ي˘قد
ميلشس بيبطلا مهليمز حور
ءاشسم  يفوت يذلا سشرطل
بب˘˘شسب ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا تب˘˘˘شسلا
سسور˘˘ي˘˘ف ءاد˘˘˘ل ه˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘ت

نا˘ك ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘ك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل فور˘˘˘ع˘˘˘م

ةديمحلا هقÓخأاو ه˘لا˘شصخ˘ب
امك ،لمعلا يف هطابشضناو
مار˘ت˘حلا ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘ل ن˘كي
نأاششلا اذه ي˘فو ،ر˘يد˘ق˘ت˘لاو
«مÓ˘شسلا» ة˘ي˘مو˘˘ي م˘˘حر˘˘ت˘˘ت

وعدتو هتلئاع يزعتو هيلع
ه˘˘حور د˘˘م˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ه˘˘˘ل˘˘˘لا
هنكشسيو ةرفغملاو ةمحرلاب
نإاو ه˘ل˘ل نإا ،ه˘نا˘ن˘ج ح˘ي˘˘شسف
 .نوعجار هيلإا

 ت . Ëرك

ةد˘˘حو˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م تن˘˘شضت˘˘حا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘˘لا
دواد نبب اهرقم نئاكلاو نازيلغب

كلذو ،مد˘لا˘ب عر˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
تارارقو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اد˘ي˘شسج˘ت
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

˘مد˘لا كو˘˘ن˘˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ةهجاو˘م˘ل ءا˘مد˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘كب
يذ˘لاو ل˘ج˘شسم˘لا سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نلا
ـلا نع ديزت ةيوئم ةبشسنب عجارت
ع˘ي˘با˘شسألا لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب05

ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا
˘˘‐ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘˘نا

نونطاوملا مغرأا نيأا ‐91ديفوك
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سضعب˘لا م˘ه˘شضع˘ب˘ب كا˘كت˘حلاو
د˘قو ،ىود˘ع˘لا را˘ششت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا تذختا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تاءار˘˘جا
بارت لماك ربع يحشصلا رجحلا
ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ن˘˘م ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
يئزجلاو ةديلبلا ةيلول لماششلا

بشسحو ىرخلا تايلولا ةيقبل
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
مÓعلا ةيلخ ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
يتلا عربتلا ةلمح نأا لاشصتلاو
002 نم رثكأا ةكراششم تفرع
بترلا فلتخم نم ةيامح نوع
تادحولا عيم˘ج ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م
ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب تر˘˘ج
.ناكشسلاو ةحشصلا

بويأا.صس
mahali@essalamonline.com

ةيضضأملا عيبأضسألا مهلمع نأك
ديمضسلا ةدأم ريفوت ىلع زكرم
نأكضسلل

81و ةراجتلا ريدم
رجحلا تحت افظوم
ةلصشنخب يحصصلا
ةحضصلا ةيريدمل نأيب فضشك
ريدم ةبأضصا نع ةلضشنخ ةيلوب
أنوروك صسوريفب ةرأجتلا
نم دجاوتم وهو ،«91ديفوك»
هلزنمب يحضصلا رجحلأب عوبضسأا

رييضستب موقيو ،هردأغي لو
.هلزنم نم ةيريدملا حلأضصم
ريدملا ةبأضصا دكأأت روفو
أفظوم81 عضضو مت صسوريفلأب
نم ةلضشنخب ةرأجتلا ةيريدمب
عم رضشأبم لأضصتا ىلع اونأك
يحضصلا رجحلا تحت ريدملا

يف نيحلأضصلا مأمح بكرمب
ليلأحتلاو تأضصوحفلا رأظتنا

نع فأضشتكل رجحلا ةدمو
ريدملا أهمدع وا مهتبأضصا

مهلمع نأك نيفظوملاو
ىلع زكرم ةيضضأملا عيبأضسلا

نأكضسلل ديمضسلا ةدأم ريفوت
ديدعلا عم مهلمأعتو مهلأبقتضساو
رأجتلا نم صصأخضشألا نم
ديقتلا نود نينطاوملاو
دعأبتلاو ةيئأقولا تاءارجإلأب
لخاد ،تأيقاولا لأمعتضساو
        .ةيريدملا رقم جرأخو
يدأعضس .يون



حمشست ةفشصب راشسملا ممشصو
ةحنجأا يف ىشضرملا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب

ىشضرملا يقاب نع اديعب ةشصاخ
تلاجم يف مهجÓع متي نيذلا
ىلع دمتعتو ىرخأا ةيئافششتشسا

تلا˘ح˘لا ءاو˘يإا˘ب ح˘م˘شسي ج˘ه˘ن˘م
سسوريفب اهتباشصإا ةجرد بشسح
تلا˘ح˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةدكؤوم˘لا ى˘لإا ،ا˘ه˘ي˘ف كو˘كششم˘لا
تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ث ،سضار˘˘˘˘عأا نود
ىلع ةمدقتم سضارعأاب ةباشصملا

ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت رار˘˘غ
اريخأاو سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف تا˘بو˘ع˘شص
.سشاعنإلا ءاشضف

زكر˘م˘ب را˘شسم˘لا ةرا˘يز أاد˘ب˘تو
ة˘فا˘ك ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي يذ˘˘لا زر˘˘ف˘˘لا
ىشضر˘م˘لا ى˘ق˘ب˘ي ن˘يأا ،تلا˘ح˘لا

بيبطلا يفتكيو ىنبملا جراخ
ربع ةلئشسألا حرط˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
نأا د˘˘ع˘˘بو .با˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ت˘˘˘ف
˘مو˘ق˘ي ،باو˘ج˘ت˘شسلا ل˘م˘كت˘شسي
فلتخم ىلإا ىشضر˘م˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ب
ز˘كر˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
.ىفششتشسملا لخاد91ديفوكلا

افلتخمو ا˘ب˘ير˘غ و˘ج˘لا ود˘ب˘يو
ةشسشسؤوملا داتعملا يف دوشسي امع
،نارهول ةيعماجلا ةيئافششتشسلا
ن˘˘م و˘˘ل˘˘خ˘˘˘ي نا˘˘˘كم˘˘˘لا دا˘˘˘كي ذإا
تغا˘بو .م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو ى˘شضر˘م˘لا
ةرا˘ي˘شس تو˘شص نا˘كم˘لا نو˘كشس
ةيلو نم اشضيرم تبلج فاعشسإا

.ةجر˘ح ة˘لا˘ح ي˘ف و˘هو ر˘كشسع˘م
ءا˘ب˘طألا لز˘نو ةرا˘ي˘شسلا تف˘قو˘ت
عبقي يذلا سضيرملل نوقفارملا

جراخ ةلا˘م˘ح˘لا قو˘ف ا˘ي˘ق˘ل˘ت˘شسم
يف ةبيبطلا تعرشش اميف ،ىنبملا

ءارو نم ةلئشسألا نم ةلمج حرط
.زجاحلا

م˘ل ذإا ا˘ق˘ل˘˘ق سضير˘˘م˘˘لا ىد˘˘بو
هينيعب هلوح رظنلا نع فقوتي
تلاهلا ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ب˘ع˘ت˘م˘لا
دع˘بو .ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لا ءادو˘شسلا
يذلا ليقثلا تمشصلا نم قئاقد
،ةريح تارظن عيمجلا اهيف لدابت
ءارو نم سضيرملا قفارم ملكت

قيرفلا لاؤوشس ىلع دريل هتمامك
ة˘لد˘ب هرود˘ب يد˘تر˘ي نا˘ك يذ˘˘لا
نأاب ،ءابطألاب ةشصا˘خ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةحلشصم ىلا لق˘ن˘ي˘شس سضير˘م˘لا
.بلقلا سضارمأا

سضير˘م˘لا ى˘ل˘ع تظ˘حو˘ل اذإاو
حرشص اذإا وأا ،انوروك ءاد سضارعأا
،ةدكؤوم ةلاحب هكاكتحا سضيرملا
نيأا «ةشضورلا» ىنبم ىلإا لوحي
ازكرم ىف˘ششت˘شسم˘لا ةرادإا تأا˘ي˘ه
.ءا˘˘˘شصق˘˘˘ت˘˘˘شسلاو سصح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىنبملا اذهب ءا˘ب˘طألا ل˘ب˘ق˘ت˘شسيو
،ةرم لوأل ،نيقباط نم نوكملا
ا˘ه˘ت˘با˘شصا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا تلا˘ح˘˘لا
ع˘˘شضخ˘˘ت ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
قمعم باوجتشساو قيقد سصحفل
.ةلاحلا بشسح رارقلا ذخؤوي مث

ى˘˘ن˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا رو˘˘ف
ق˘ل˘ق˘لا ة˘لا˘ح ى˘ل˘ج˘ت˘ت ة˘شضور˘˘لا

مقاطلا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ر˘تو˘ت˘لاو
د˘ح ى˘ل˘ع ى˘شضر˘م˘لاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
لخدمب ،راظتنلا ةعاق يف .ءاوشس
سضع˘ب ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ن˘˘يأا ى˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘لا

ينيثÓث باشش سسلجي ،ىشضرملا
.ةقلق ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘جوز ة˘ق˘فر
،ه˘ت˘ما˘م˘ك ف˘ل˘خ ةد˘˘ششب ل˘˘ع˘˘شسي
.هفتك ىلع طيبرتلاب يه موقتو

ةرايشس قئاشس هنأا باششلا لوقي
لمعلا نع فقوت هنأا مغرو ةرجأا

لإا ،يلزنملا رجحلا سضرف ذنم
ن˘م سضار˘عأا رو˘ه˘ظ˘ل ق˘˘ل˘˘ق ه˘˘نأا
هقرافت مل يتلا ةلعشسلاو ىمحلا

فيشضيو .نيموي نم رثكأا ذنم
بيشصأا دق نوكي نأا ىششخي هنأا
.هلمع ءانثأا ىودعلاب

يبطلا م˘قا˘ط˘لا ة˘كر˘ح دادز˘تو
حور˘˘ي ثي˘˘ح ى˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘لا قاور˘˘˘ب
نو˘تأا˘يو ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لاو ءا˘ب˘طألا
رور˘م د˘ع˘ب .ة˘عرا˘شست˘م ى˘ط˘خ˘ب
با˘˘˘˘ششلا أاد˘˘˘˘ب ،تقو˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘ب
ة˘فر˘ع˘م ى˘ل˘ع نو˘ح˘ل˘ي ه˘ت˘جوزو
نورظتني مهنأل سصحفلا ةجيتن
.تاعاشس ثÓث نم رثكأا ذنم

،بي˘ط ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ح˘˘شضو˘˘تو
ةئبوألا ملع يف ةشصتخم يهو
فار˘ششإلا ة˘م˘ه˘م ا˘ه˘ي˘˘لإا تل˘˘كوأا

نأا ،هيجوتلاو سصحفلا حانج ىلع
ربع سصحف ىلإا عشضخ سضيرملا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا نأاو ر˘ي˘نا˘كشسلا زا˘ه˘ج
.تقولا سضعب ذخأاتشس

نأا ة˘ي˘ئا˘شصخلا سسف˘ن زر˘˘ب˘˘تو
سصح˘˘ف˘˘لا تن˘˘ب˘˘ت ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘˘لا
نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘نا˘˘كشسلا˘˘ب
ا˘بود˘ن كر˘ت˘ي ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
نيت˘ئر˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ
ةباشصإلا نم مايأا ةدع رورم دعب
رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ىود˘ع˘˘لا˘˘ب
.ةيشسفنتلا تافعاشضملا

لثمي ،ةرجألا قئاشس ةلاح يفو
ليلحتلل لثمألا ليدبلا ريناكشسلا
ءادب ةباشصإلا نع فششكلا يف
لكاششم نم يناعي هنأل ،انوروك
نأا بيط ةروتكدلا لوقتو .ةيوئر
ى˘˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘ح˘˘˘˘ي ل ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإل تا˘ي˘نا˘˘كمإلا
نيثÓث ءاهز) نيد˘فاو˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
سصح˘˘˘ف ىر˘˘˘ج˘˘˘˘يو ،(ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
ى˘ق˘ب˘يو ،سضع˘ب˘ل˘ل ر˘ي˘˘نا˘˘كشسلا˘˘ب
ىلع رجحلا تحت رخآلا سضعبلا

اميف ،«ةشضورلا» ىنبم ىوتشسم
ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا سضع˘˘ب˘˘لا ن˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ي
.مهتويب يف نيروجحم

اهيف ودب˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا ا˘مأا
ي˘ت˘لا كل˘تو ة˘ح˘شضاو سضار˘عألا

ةلاح» عم ريبك كاكتحا اهيف ناك
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ه˘جو˘ت˘ف «ةد˘كؤو˘م
قمعأا سصحفل ةيوئرلا سضارمألا

د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ة˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف جÓ˘˘˘ع˘˘˘لاو
.ةباشصإلا

،صضارعأا نود تلأح
أهتبأضصإا قيدضصت بعضصي

ءادلأب
ودبي ل يتلا تلاحلا نيب نم

سضار˘عأا ن˘م سضر˘ع يأا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةباشش ،انوروك سسوريفب ةباشصلا

نا˘ع˘ب˘ق˘ت ا˘ه˘تد˘لاوو ة˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘ششع
ةيرد˘شصلا سضار˘مألا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب
هتجوزو اهلاخ ةباشصإا دكأات امدعب
تلاقو .موي˘لا سسف˘ن ي˘ف ءا˘بو˘لا˘ب
اهتدلاوو يه تثكم اهنأا ةاتفلا
لعجي ام مايأا ةعشضبل اهلاخ تيبب
.ادراو نهتباشصإا لامتحا

ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششيو
يذلا و˘ل˘ل ح˘لا˘شص رو˘شسي˘فور˘ب˘لا
تلاحلا جÓعو ةعباتمب لفكتي
ةحلشصمب سضارعألا نم ةيلاخلا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘˘يرد˘˘شصلا سضار˘˘مألا
تابوعشص مهيلع رهظت مل نيذلل
نوعشضخي نيذ˘لاو سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف
عباتيو .نيكورو˘ل˘كلا˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل
نع م˘ه˘ت˘لا˘ح و˘ل˘ل رو˘شسي˘فور˘ب˘لا

م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘˘ه˘˘˘ظ اذإاو ،بث˘˘˘ك
مهلوح˘ي ،ة˘ي˘شسف˘ن˘ت تا˘ف˘عا˘شضم
فنألا بط سضارمأا ةحلشصم ىلإا

يذا˘ح˘م˘لا ،نذألاو ةر˘˘ج˘˘ن˘˘ح˘˘لاو
.سشاعنإلا مشسقل

اذه نأا ولل روشسيفوربلا لوقيو
ليوحت ةيناكمإا ه˘فد˘ه را˘ي˘ت˘خلا
ىشصقأاب سشاعنإلا ىلإا ىشضرملا
ءاد ز˘ي˘م˘˘ي ا˘˘م نأا ثي˘˘ح ،ة˘˘عر˘˘شس
ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا نأا ،«91ديفوك»
رو˘˘ط˘˘ت˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘يو˘˘˘ئر˘˘˘لا

.قئاقد عشضب يف روهدتتو
ة˘ث˘كا˘˘م˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا ود˘˘ب˘˘تو

ةيرد˘شصلا سضار˘مألا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب
لكششم يأا نم يناعت ل اهنأاكو
قيدشصت بعشصي ثيح ،يحشص
،«91 ديفوك» تلاح مامأا كنأا

يف جوزل ةبشسنلاب لاحلا وه امك
نÓمحي امهنأا دكأات تاينيعبرألا
.سسوريفلا

لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا ق˘˘فاوو
ا˘م˘ه˘ت˘˘فر˘˘غ ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا
ن˘ع ثيد˘ح˘لاو ،ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
،سضرملاب ام˘ه˘ت˘با˘شصإا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت

ا˘ب˘ي˘˘شصأا ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘شصفأا ثي˘˘ح
اينابشسإاب امهتماقإا ءانثأا ىودعلاب
.ع˘ي˘با˘شسأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م
ن˘˘˘كي م˘˘˘ل ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا نأا م˘˘˘˘غرو
لإا ،امهتدوع دنع دعب اشضورفم
نع نيلوزعم ءاقبلا اررق امهنأا
.ملاعلا

ود˘ب˘ي ،ن˘ي˘جوز˘لا ة˘فر˘غ ي˘˘فو
ا˘ه˘لÓ˘خ ثد˘˘ح˘˘ت ،ئدا˘˘ه و˘˘ج˘˘لا

،ةيوفعب امهتلاح نع ناشضيرملا
رمألا نأا ىشسنت داكت كنأا ةجردل
لو˘ل «ل˘تا˘ق» سضر˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.هاوفألا بجحت يتلا تامامكلا

... صشأعنإلا مضسق
مÓفأأب ريدج وج
يملعلا لأيÿا

ةلماك ة˘ف˘شصب و˘ج˘لا ر˘ي˘غ˘ت˘ي
تناك يتلا سشا˘ع˘نإلا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب
عبشسب ،قيرفلا ةرايز موي لفكتت
«ةر˘ي˘ط˘خ» ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ى˘˘شضر˘˘م
يف ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ك ود˘ب˘يو
.بهأات ةلاح

ميخي يتلا ةح˘ل˘شصم˘لا ود˘ب˘تو
ا˘ه˘نأا˘كو بي˘هر نو˘كشس ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
لا˘ي˘خ˘لا عو˘ن ن˘م م˘ل˘ي˘ف رو˘˘كيد
ءا˘ب˘طألا ه˘ي˘ف يد˘تر˘ي ،ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

ةلدبب ةهيبشش ةلدب نوشضرمملاو
.ءاشضفلا داور

ى˘˘˘˘˘˘شضر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ثكم˘˘˘˘˘˘˘يو
سسفنت˘لا ةز˘ه˘جأا˘ب ن˘ي˘لو˘شصو˘م˘لا
بجوتي ،فرغ يف يعانطشصلا
باو˘˘بأا سسم˘˘خ ر˘˘˘ب˘˘˘ع رور˘˘˘م˘˘˘لا
تاءارجإا عفترتو ،اهيلإا لوشصولل
يبطلا مقاطلل ةبشسنلاب ةيامحلا

د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘يو .با˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ك د˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
سشيلمخ ي˘بر˘ع˘ل˘ب رو˘شسي˘فور˘ب˘لا

نأا ،سشاعنإلا ةحلشصم سسيئر وهو
ل˘ث˘م˘ي ة˘ح˘شصلا لا˘م˘ع ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف «ىو˘˘˘شصق ةرور˘˘˘شض»
،ا˘نورو˘ك تلا˘ح جÓ˘ع ل˘حار˘م
،مهل ةياقولا تاودأا لك ريفوتب
ة˘با˘شصإلا ر˘ط˘خ» نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم
ةئاملاب051 ةبشسن˘ب ف˘عا˘شضت˘ي
ا˘ه˘ي˘ف د˘قر˘ي ي˘ت˘لا فر˘غ˘لا ل˘˘خاد
،سشاعنإلا ةحلشصم يف ىشضرملا
لكششب يبطلا مقاطلا كتحي نيأا

.مهجÓعل مهعم ريبك
نأا لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضيو

41 ىلع ايلاح رفوتت ةحلشصملا
نأا ن˘˘كم˘˘ي ،سشا˘˘ع˘˘نإÓ˘˘ل ار˘˘ير˘˘شس
اذا43 ى˘لإا ل˘شصت˘ل ف˘عا˘شضت˘˘ت
هذهب لفكتلا نأاو ،رمألا مزلتشسا
مقاطلل «دهجمو ف˘ل˘كم» ة˘ئ˘ف˘لا
رو˘شسي˘فور˘ب˘لا بشسحو .ي˘ب˘˘ط˘˘لا

˘مد˘ع ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب˘˘ف سشي˘˘ل˘˘م˘˘خ
لإا هاشضرم يفاعتب مزجلا ةيناكما
ا˘م لذ˘ب˘يو Ó˘ئا˘ف˘ت˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ي ه˘˘نأا
.مهذاقنإل هقيرفو وه هعشسوب

يف هلمأا نع سصتخملا ربعو
انورو˘كلا ى˘شضر˘م سصقا˘ن˘ت˘ي نأا
رجحلا مازتلا ىلا عيمجلا ايعاد
نم نكمتلل ةمÓشسلا تاءارجإاو
.ةمزألا هذه نم جورخلا

صس.نيÒضس

mahali@essalamonline.com
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 ةمصصاعلاب ةزوجÙا تارايصسلا لابقتصسل تلباصصلا هزتنم سصيصصخت

،91ديفوكلا ىضضرمب لفكتلل صصضصخم زكرمك نارهوب «ربمفون لوأا» ةيعمأجلا ةيئأفضشتضسلا ةضسضسؤوملا تنيع نأا دعب
طÓتخÓل أبنجت مهب لفكتلاو نيبأضصملا زرفو لأبقتضسل «ةيلأع ةجردب نمؤوم» لزأع رأضسم عضضوب أهترادإا تمأق

.هوممضصم دكؤوي أمك ،ىضضرملا يقأبب

ناو˘يد˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘ششك
ةيلشستلاو تاشضاير˘لاو ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا
سسا˘ي˘لإا ،(Ó˘بوأا) ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يلو˘˘ل
ةريظح سصيشصخت نع ،ي˘نا˘ق˘م˘ق
هزتنم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تارا˘ي˘شسلا
لابقتشسل ةمشصاعلاب تÓباشصلا
يتلا تارايشسلا نم ريبكلا ددعلا
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل ا˘ع˘ب˘ت ا˘هز˘ج˘˘ح م˘˘ت
تاءارجا مارتحا مدعب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.ةمشصاعلاب يحشصلا رجحلا

حيرشصت يف يناقمق حشضوأاو
رششاحملا ءÓتمل ارظن» هنأا ،هل
تارا˘ي˘شسلا ا˘ه˘ي˘ف ز˘ج˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اهشسأار ىلعو نيناوقلل ةفلاخملا
مارتحا مدعب ةقلعتملا تافلاخملا
ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جا
ي˘لاو ن˘م ر˘مأا˘بو ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةري˘ظ˘ح سصي˘شصخ˘ت م˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ع˘شست˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘با˘شصلا هز˘ت˘ن˘˘م
ةرايشس0021 ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘يزأل
.«نيفلاخملا تارايشس لابقتشسل

نم رثكأا ريخشست مت هنا فاشضأاو
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ن˘˘مأا نو˘˘ع23
بنا˘ج ى˘لإا تÓ˘با˘شصلا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح
ن˘˘مألا دار˘˘فأل م˘˘ئاد˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘لا
عقوملا نيمأات لجأا نم ،يرشضحلا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جا ع˘˘فر ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ل˘˘˘شستو.يحشصلا
ز˘˘ج˘˘ح ءار˘˘جإل ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضا˘˘˘خ˘˘˘لا

ةبوق˘ع ر˘ششح˘م˘لا ي˘ف تارا˘ي˘شسلا
ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ع˘فد
تارا˘ي˘شسل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب جد0002
جد000.4و ف˘ي˘ف˘خ˘˘لا نزو˘˘لا
كلذو ل˘ي˘ق˘ث˘لا نزو˘لا تارا˘ي˘˘شسل
ا˘م بشسح ،ر˘ه˘شش ا˘ها˘شصقأا ةد˘˘م˘˘ل
ركذي.لوؤوشسملا سسفن هحشضوأا
ر˘ج˘ح˘ل ع˘شضخ˘˘ت ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا نأا

ي˘ششف˘ت بب˘شسب ي˘˘ئز˘˘ج ي˘˘ح˘˘شص
سسرام42 ذنم انوروك سسوريف
ةدم˘لا د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘بو .مر˘شصن˘م˘لا
ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا
ءا˘˘شسم ا˘˘شس91 ن˘ي˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘˘ب
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص ا˘˘شس7و
4 ى˘لا سسرا˘˘م42 نم ةدت˘م˘م˘لا
عم رجحلا ةرتف ديدمت مت ليرفأا
ىلا هقيبطت يف ءدبلا ةعاشس ميدقت
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ كلذو اشس51
.يراجلا ليرفأا91 ىلا5 نم

ة˘با˘ج˘ت˘شسا ة˘ب˘شسن تغ˘ل˘˘ب د˘˘قو
ر˘ج˘ح˘لا ط˘باو˘شضل ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لاو ي˘˘˘ل˘˘˘كلا ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
تايلو نم ددع ىلع سضورفملا
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ %59 نطولا

ليربأا6 ى˘˘لإا سسرا˘˘˘م42 ن˘˘م
ن˘مألا ة˘ير˘يد˘م بشسح ،يرا˘˘ج˘˘لا
.ينطولا

ج.دمحم
 عضضولا ةروطخب ÚنطاوŸا ةيعوتل طضشنت ةيئلو تأيعمج ةدع

ةنتابب انوروك سسوÒف نم ةياقولاو سسيصسحتلل دوه÷ا لصصاوت
دوهجلا ،ةنتاب ةيلوب لشصاوتت

ر˘طا˘خ˘م˘ب ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل ة˘لوذ˘ب˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ف˘ت ط˘شسو ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
مهشضعب جمدنا نيذلا ،نينطاوملل
تابلط˘ت˘م ه˘ي˘شضت˘ق˘ت ا˘م ع˘م ا˘ي˘لآا
˘ماز˘ت˘˘للاو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
طششنت.يليللا رظحلا تيقاومب

اذ˘ه ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج ةد˘˘ع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل ،را˘˘طإلا
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ةرو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ب
يف د˘جاو˘ت˘لا مد˘ع˘ب سسي˘شسح˘ت˘لاو
كلذ نو˘ك ،ة˘م˘حدز˘م˘لا ن˘كا˘˘مألا
.سسوريفلا را˘ششت˘نا ى˘ل˘ع د˘عا˘شسي

نيوشضنملا نم ديدعلا عوطت امك
ميقعتل ،ةيوعمجلا ةكرحلا تحت
تا˘حا˘شسلاو د˘جا˘شسم˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘تو
تارقملا نم ديدعلاو ةيمومعلا
ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘˘يرادإلا

بشسحو.ةيراجتلا تاءا˘شضف˘لاو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا و˘لوؤو˘شسم
فرظلا نإاف ،ةن˘طاو˘م˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل
نم رذحلاو طا˘ي˘ت˘حلا ي˘شضت˘ق˘ي

ىلإا نيعاد ،سسوريفلا اذه ةروطخ
،حاورألا ذا˘˘˘ق˘˘˘نإا ي˘˘˘ف ما˘˘˘ه˘˘˘شسإلا
عر˘ب˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإلا˘ب
بجاولا ءادن كلذ نيربتعم ،مدلاب
ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإلاو
نيدجاوتملا ،مدلا ىلإا نيجاتحملا
ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا˘˘˘ب
ام˘ك .ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلاو ة˘ي˘ح˘شصلا
ى˘ل˘ع ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،اود˘˘كأا

ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض
،2 ةل˘م˘ح˘ب مد˘لا ن˘ق˘ح˘ل ي˘ئلو˘لا
،تامدخ˘لا ن˘شسحأا ن˘م˘شضي يذ˘لا

،ل˘ئا˘شسو˘لا ثد˘حأا˘˘ب ز˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لاو
م˘ت ا˘م˘ك ،ل˘هؤو˘م ي˘ب˘ط م˘قا˘˘ط˘˘بو
ة˘كر˘شش ن˘م ة˘ب˘ي˘˘ط ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ب
رثكأا عيزوت ،«يرفإا دوف نيجاميإا»
ى˘ل˘ع ءا˘˘م ةرورا˘˘ق0002 ن˘˘˘م
ءارجإاك ةيحشصلا زكارملا فلتخم
مقاوطلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ي˘ن˘ما˘شضت
ة˘حار ى˘ل˘ع ةر˘˘ها˘˘شسلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نودجاوتملا اميشس ل ،ىشضرملا
ى˘لإا ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘كا˘˘مأا˘˘ب

ناطرشسلا ةح˘فا˘كم ز˘كر˘م بنا˘ج
ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لاو
ةيردشصلا سضارمألا ىفششتشسمو
ة˘لو˘ف˘ط˘لا ز˘˘كر˘˘مو ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لاو

مظن˘ت ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو.ةفعشسملا
ةلفاق «ةيناشسنلا ةدج˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج»
تحت ةديلبلا ناكشس حلاشصل ةثاغإا
لمششتشسو ،«ةديلبلا انلك» راعشش
ةيئاذغ داوم عيزوت تادعاشسملا

تازا˘ف˘قو ة˘ي˘ب˘ط تا˘مز˘ل˘ت˘˘شسمو
ةيط˘غأاو تا˘م˘ق˘ع˘مو تا˘ما˘م˘كو
ة˘ي˘ب˘ط ة˘شسب˘لأاو ة˘ي˘ح˘شص ة˘يذ˘حأاو
سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأاو ة˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م
هذ˘ه نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شصلا
اذه رحب ،عرشش˘ُي˘شس تاد˘عا˘شسم˘لا
ةنيدم ىلإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘ف ،عو˘ب˘شسألا
.نيعو˘ط˘ت˘م تا˘ن˘حا˘ششب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

يدا˘ن ة˘شسي˘ئر تد˘˘كأا ،ا˘˘هرود˘˘بو
ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا سساروألا اد˘˘˘نو˘˘˘كرا˘˘˘م
ريخب ايندلا ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
باوبأا نأا ،يمودرز ةيدان ةنتابب
لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
،اهديعاوم يف اهريفوتو تابلطلا
نع ايشصخشش يه فقوتت ل ذإا
ر˘ب˘كأا ة˘طا˘ي˘خ˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لا
نواعتلاب تامامكلا نم تايمكلا

ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘شسرإل ا˘˘˘ه˘˘˘جوز ع˘˘˘م
انتثدحم تناكو ،تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
اهنأا تلاق امك ،ةمزألا ةيادب يف
ءارششل سصاخلا اهلام نم ترفو
ريفوتل ةيلوألا داو˘م˘لاو سشا˘م˘ق˘لا
ن˘˘م ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
اهتنكم يتلا ،ةشصتخملا تاهجلا

ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسو
يونتو.ةيرورشضلا تامزلتشسملا
فلآا ة˘طا˘ي˘خ ي˘مودرز ةد˘˘ي˘˘شسلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا

ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ن˘م ا˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
ة˘يا˘م˘ح˘˘لاو ي˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
كرد˘˘لاو ة˘˘طر˘˘ششلاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ىر˘خألا ح˘لا˘˘شصم˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اذه ةهجاومو ةياقو˘ل˘ل ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تشسمل اهنأا ة˘ف˘ي˘شضم ،سسور˘ي˘ف˘لا
،عيمجلا لبق نم ةيوق ةباجتشسا
،ةيريخلا يدا˘ن˘لا ع˘يرا˘ششم م˘عد˘ل
فوقولاو ،د˘ل˘ب˘لا ة˘مد˘خ ل˘جأا ن˘م
،عاطتشسم˘لا رد˘ق ة˘لود˘لا بنا˘ج˘ب
ةيمومعلا دوه˘ج˘لا ل˘ك ن˘ي˘م˘ث˘تو
ن˘ما˘شضت˘ل˘ل ة˘مد˘˘خ ،ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ينطولا

م.ءأمضسأا
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ميصسلا» ةرداغمل هجتي  واكلاف
لبقملا فيصصلا «موب

رار˘شصإا ن˘ع ،ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘ششك
ينفلا ريدملا وكشسيششول نافزار ينامورلا
م˘جا˘ه˘م˘لا م˘شض ى˘ل˘ع ،يدو˘ع˘شسلا لÓ˘ه˘ل˘˘ل
عقوم ركذو ،واكلا˘ف ل˘ي˘مدار ي˘ب˘مو˘لو˘كلا
ةرادإا غلبأا وكشسيششول نأا «تروبشس يجيد»
مجاهم وا˘كلا˘ف م˘شض ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب ،لÓ˘ه˘لا

نأا عقوملا فاشضأاو ،يكرتلا يارشس ةطلغ
،و˘كشسي˘ششو˘ل ى˘ل˘ع تشضر˘ع لÓ˘ه˘˘لا ةرادإا
دد˘ح برد˘م˘لا ن˘كل ،ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا سضع˘˘ب
يار˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأاو ،وا˘˘˘كلا˘˘˘ف
لظ يف بعÓلا نع ءانغتشسÓل رطشضيشس
وا˘كلا˘ف ح˘ير˘شصت م˘غر ،ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘تار
.يكرتلا قيرفلا عم ةداعشسلاب هروعششب

لازلز سصيمق عيبي يتنيروي
انوروك ةحفاكمل دليفنأا

،بعÓلا هب لجشس يذلا سصيمقلا سضرُع
كا˘ب˘شش ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه ،ي˘ت˘ن˘يرو˘ي سسو˘كرا˘˘م
امهب دعشصو ،دليفنأا بعلم ىلع لوبرفيل
يرود يئاهن عبر ىلإا ديردم وكيتلتأا هقيرف
لو˘بر˘ف˘ي˘ل نا˘كو ،ما˘ع داز˘م ي˘˘ف ،لا˘˘ط˘˘بألا
يف اباهذ (0‐1) هتميزه سضيوعتل ىعشسي
ي˘˘خور˘˘لا«دا˘˘ق ي˘˘ت˘˘ن˘˘يرو˘˘ي نأا لإا ،د˘˘يرد˘˘م
دعب (2‐3) مهشضرأا جراخ زوفلل «سسوكنÓب
فلآا8 لباقم سصيمقلا عيب متو ،ديدمتلا

هتم˘ظ˘ن ،ي˘ن˘ما˘شضت داز˘م ي˘ف ،وروأا001و
،ة˘ل˘شسلا ةر˘كل ي˘نا˘ب˘شسإلا يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار
ي˘ف ةد˘عا˘شسم˘ل˘ل تا˘عر˘˘ب˘˘ت ع˘˘م˘˘ج فد˘˘ه˘˘ب
ديفوك دجتشسملا انوروك سسوريف ةحفاكم
ىل˘غأا ي˘ت˘ن˘يرو˘ي سصي˘م˘ق ن˘كي م˘لو،91 ‐
هقبشس دقف ،دازملا يف تعيب يتلا ،سضارغألا
تارا˘ي˘شسلا ق˘ئا˘˘شس ه˘˘ب سضا˘˘خ يذ˘˘لا يز˘˘لا
قا˘ب˘شس ر˘خآا ،ز˘ن˘يا˘شس سسو˘لرا˘ك ،ي˘نا˘ب˘˘شسإلا
فلآا9 غلبمب هعيب مت ثيح ،1 لومروف
مجن سصيمق اشضيأا عيب امك ،وروأا001و
ةلوطب هب ققح يذلا ،لادان ليئافار ،سسنتلا

افلأا02 غلبمب ،9102 ماع سسوراج نلور
هذ˘ه ى˘ت˘ح داز˘م˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ي˘˘ل ،وروأا005و
.وروأا فلأا541 ةظحللا

ىلع رقتصسي دنومترود
وصشناصس ةفيلخ

ليدبلا ىلع دنومترود ايشسوروب رقتشسا
همجنل لمتحملا ليحرلا سضيوعتل ،بشسنألا
لÓ˘˘خ ،و˘˘ششنا˘˘شس نودا˘˘˘غ ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا
لظ يف ةشصاخ ،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا
يشسليششتو دتيانوي ر˘ت˘شسششنا˘م ن˘م ما˘م˘ت˘ها

بشسح˘˘بو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شسو لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو
م˘شسلا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا «د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص
وه دنومترود يف وششناشس ةفÓخل برقألا
بختن˘مو ا˘ي˘شسن˘لا˘ف حا˘ن˘ج ،سسيرو˘ت نار˘ي˘ف
سسيروت دقع دتميو ،اًماع12 تحت اينابشسإا

ا˘م˘˘ك ،1202 ف˘ي˘شص ى˘ت˘ح ا˘ي˘شسن˘˘لا˘˘ف ع˘˘م
001 ةمي˘ق˘ب ي˘ئاز˘ج طر˘شش ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
هعفدي نل يذلا مقرلا وهو ،وروي نويلم
اًشضرع ميد˘ق˘ت˘ل د˘ع˘ت˘شسي ثي˘ح ،د˘نو˘م˘ترود
بعÓ˘لا م˘شضل ،ط˘ق˘ف ا˘نو˘ي˘ل˘م04 ةمي˘ق˘ب
ةيفحشص ريراقت تركذو،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا

،ىر˘ب˘كلا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ار˘˘خؤو˘˘م
ل˘ث˘م ،سسيرو˘ت نار˘ي˘ف م˘شضل ا˘شضيأا ى˘ع˘˘شست
.سسوتنفوجو ةنولششربو ديردم لاير

ابغورد نم ةيناصسنإا ةتفل
Ÿهدلب ةدعاصس Ÿانوروك ةهجاو

يروطشسألا يراو˘ف˘يإلا فاد˘ه˘لا ن˘ل˘عأا
اهشسشسأا يتلا ىفششتشسملا نأا ،ابغورد هييديد
ةمدخ تحت نوكتشس ،ناجديبأا ةنيدم يف
فششكلل زكرمك اهشصيشصخ˘ت˘ل تا˘ط˘ل˘شسلا

تدكأاو ،دج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع
ي˘شسل˘ي˘ششت م˘جا˘ه˘م نأا ،بي˘كي˘ل ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شص
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ي˘ف عور˘ششم˘لا مد˘ق ق˘با˘شسلا
،ناجديبأا يف ةريهششلا ءايحألا دحأاب عقاولا

فاد˘ه˘ل˘˘ل ر˘˘كششلا تمد˘˘ق تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا نأاو
ةر˘يد˘م ترا˘ششأا ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م،يرو˘ط˘˘شسألا
ميرم ،يبطلا زكرملا ريدت يتلا ةشسشسؤوملا
ةملكلا اهل نوكتشس تاطلشسلا نأا ،اكيرب
ةقيرطلاب ىفششتشسملا ليغششت يف ةريخألا
،اهديرت يتلا
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غيلرÈÁلا تاصسفانم لامكتصسإا حيتافم دحأا «يلبÁو»

رعصس ددحت ماهنتوت
يراه نع يلختلل يلايخ

لوألا اهمجن نيك
يفحضص ريرقت فضشك

يذلا رعضسلا نع ،يزيلجنإا
يلختلل مأهنتوت ةرادإا هتددح
قيرفلا دئأقو مجأهم نع
قوضس لÓخ ،نيك يرأه

،ةلبقملا ةيفيضصلا تلأقتنلا
«ليم يليد» ةفيحضص بضسحبو
مأهنتوت نإأف ،ةيزيلجنإلا

ليحرل وروأا نويلم722 ددح
تفأضضأاو ،نيك يرأه

يدأنلا كلأم» :ةفيحضصلا
يلختلل دعتضسم ،يفيل لأيناد

ىلع اًردأق نوكيل ،نيك نع
ديدجلا بعلملا فيلأكت دضس
تأمزألا ببضسب ؛يدأنلل
دعب ةيلأحلا ةيدأضصتقلا

:تعبأتو ،«أنوروك ءأبو يضشفت
ليحر نأا ىرت ،مأهنتوت ةرادإا»
نم لقأا مقرب نوكي نل نيك
صسيرأب ىلإا رأمين لأقتنا رعضس
نويلم222) نأمريج نأضس
مجأهملا حبضصيل ،(وروأا
يف ةقفضص ىلغأا يزيلجنإلا

اًرخؤومو ،«مدقلا ةرك خيرأت
ليحرلل هدادعتضسا نيك ىدبأا

ءدبو ،زريبضسلا فوفضص نع
،رخآا دأن عم ةديدج ةرمأغم
ةزفق قيقحت ةضصرف هل حيتي
،ةيوركلا هتريضسم يف ةيعون
نويد نأا ىلإا ،ريرقتلا رأضشأاو
يذلا ،ديدجلا مأهنتوت بعلم
نم رثكأا ةفلكتب هؤوأضشنإا مت
عضضت ،وروأا نويلم001و رأيلم
كلذل ،ةطرو يف يدأنلا ةرادإا

،رعضسلا اذهب نيك عيب نإأف
،ةمزألا لح يف دعأضُسيضس
رثكأا نم ديردم لأير دعُيو
ثيح ،نيكب أمأمتها ةيدنألا

يغنريملا صسيئر ىعضسي
صضيوعتل ،زيريب ونيتنيرولف
ذنم ،قيرفلل يفيدهتلا زجعلا

ونأيتضسيرك يلأغتربلا ليحر
.ودلأنور

 يغنÒملل هتدوع تاعئاصش بذكي ودلانور
ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا سضع˘˘ب تط˘˘بر

ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا
م˘ج˘ن ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
ةدوعلاب ،يلاطيإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ديردم لاير فوفشصل ديدج نم
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،ي˘نا˘ب˘˘شسإلا
عقوم نكل ،لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا
نإا لا˘˘ق «و˘˘تا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م و˘˘˘تو˘˘˘ت»
مارتحل دادعتشسا ىلع ودلانور
ى˘ت˘ح سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع
مجنلا نأا ىلإا اًر˘ي˘ششم ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا
ةردا˘غ˘م يو˘ن˘ي ل ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا
زيدنيم يخروخ هلامعأا ليكوو بعÓلا نأا فاشضأاو ،اًركبم يلاطيإلا يدانلا

تفلو ،يلاطيإلا يدانلا ةرادإا نئمطي امم ،اًراركتو اًرارم كلذب احرشص
ةبحملاو ةدوملاب ةئيلم ،ونايتشسيرك نم يتأات يتلا تاراششإلا نأا ىلإا عقوملا
لمحي اًعانق يدتري وهو مايأا لبق ةروشص هرششن دعب ةشصاخ ،سسوتنفوجل
نأاب متخو ،انوروك سسوريف ةهجاوم يف ايلاطيإا معدل ،يلاطيإلا ملعلا ناولأا
ةشصحلا رشضحي ىتح ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف ونيروت ىلإا دوعي دق نودلا
.لبقملا يام3 يف يشضايرلا طاششنلا ةدوع لاح ،ىلوألا ةيبيردتلا

اناف..ÊومÎحإا »:سشتيتيكار
«سسطاطبلا نم سسيك تصسل
اميف مارتحلاب هيدان ،ةنولششرب مجن بلاط

ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف اًدد˘ششم ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم سصخ˘ي
يف ،هديب هريشصم مشسحيشس نم وه هنأا ىلع
مامتها لوح ةدششب تجار يتلا ءابنألا لظ
ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘تا˘مد˘خ˘ب ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘فو ،ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
لا˘ق ،«و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
نم اًشسيك تشسل» :سشتيتيكار نافيإا يتاوركلا
رر˘˘قأا˘˘شس ن˘˘م ا˘˘نأا» فا˘˘شضأاو ،«سسطا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

يذلا ناكملا يف نوكأا نأا ديرأا ،يلبقتشسم
نوكأاشسف ا˘ن˘ه تل˘ل˘ظ اذإا ،ير˘يد˘ق˘ت ه˘ي˘ف م˘ت˘ي
ناكملا يف نوكأاشس ،ثدحي مل اذإاو ،اًرورشسم
ليحرلاب سشتيت˘ي˘كار ط˘ب˘تراو ،«هرر˘قأا يذ˘لا

ةيدنأا مامتها لظ يف ،ةنولششرب فوفشص نع
هدقع نأاو ا˘م˘ي˘شس ل ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ل˘ث˘م
ه˘نا˘كم د˘ق˘˘فو ،1202 ف˘ي˘شص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي
.انارغولبلا ليكششتب يشساشسألا

وكاكول وليمور ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ف˘ششك
ليحرلا نم هفقوم ،نÓيم رتنإا مجاهم
لÓ˘خ ،يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا فو˘˘ف˘˘شص ن˘˘ع
لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ىلع ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع و˘كا˘كو˘ل
نأا دقتعأا» :مارغتشسنإا: لشصاوتلا عقوم
كانه هنكل ،لي˘م˘ج ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا
يرودلا عم ةدششلا ثيح نم فÓتخا

بيلاشسألا» :عباتو ،«زاتمملا يزيلجنإلا
و˘ي˘˘ششت˘˘لا˘˘كلا ،ة˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا

هشصئاشصخ امهنم لكل غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لاو
بحأا» :فاشضأاو ،«ةشصاخلا هتافÓتخاو
يب ا˘ب˘حر ناد˘ل˘ب˘لا ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإاو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
دحأا نم وكاكول لئشسو ،«عئار لكششب
دريل ،رتنإا رداغيشس ناك اذإا امع هيعباتم
ديكأاتلاب ؟نونجم تنأا له» :ةقث لكب

،زيني˘ترا˘م ورا˘تول ه˘ل˘ي˘مز لو˘حو ،«ل
انأاو وم˘ن˘ي ه˘نإا ،ع˘ئار» :و˘كا˘كو˘ل حر˘شص
متأاو ،ةياغلل هبحأا انأا ،هعم بعللاب ديعشس
بهذأا˘˘شس ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب»
ءي˘شش لوأا اذ˘ه نو˘كي˘شس ،تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل
تابوعشص نم نوريثكلا يناعي ،هب موقأا

ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب نا˘ك اذإا ه˘نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا ،ة˘˘يدا˘˘م
.«كلذب مايقلا انيلعف ةدعاشسملا

ةر˘كل يز˘ي˘ل˘ج˘نلا دا˘ح˘تلا سضر˘˘ع
زكرمو يلبميو داتشس مادختشسا ،مدقلا
ي˘˘ف ،ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا كرا˘˘ب جرو˘˘ج تنا˘˘شس
نم ىقبت ام لامكتشسا ىلع ةدعاشسملا

يف ءاجو ،غيلريميربلا مشسوم تايرابم
ردشصم نع Óقن «زميات» ةفيحشص ريرقت
هنكمي يلبميو نأا ،رمألاب ةلشصلا قيثو
،مويلا سسفن يف تايرابم ةدع ةفاشضتشسا
دنع راقملا نيب لقنتلا نم دحلا راطإا يف

افيشضم ،ايلاح ةشضورفملا دويقلا فيفخت
روهمجلا ةدوعب حامشسلا عقوتي ل هنأا
ف˘قو˘˘تو ،تقو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف بعÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل
سسرام31 ،ارتلجنإا يف يوركلا طاششنلا
عيرشس سسوريفلا يششفت ببشسب ،يشضاملا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ةدو˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو ،ىود˘˘ع˘˘لا

ةيحشصلا تاطل˘شسلا ة˘ق˘فاو˘م˘ب ة˘نو˘هر˘م
ا˘مد˘ن˘ع» رد˘شصم˘لا لا˘قو ،ة˘ي˘مو˘كح˘لاو
تايلآاو قÓغإلا ةدم ةفرعم انل ىنشستي

يف رظ˘ن˘لا ا˘ن˘ع˘شسو˘ب نو˘كي˘شس ة˘كر˘ح˘لا
فاشضأاو ،«اهقيبطت نكم˘م˘لا تارا˘ي˘خ˘لا
و˘هو ،كرا˘ب جرو˘ج تنا˘شس نأا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ارتلجنا يف مدقلا ةركل ينطولا زكرملا

،ابعلم31و ةفرغ822 مشضي قدنف هبو
،ةفششاكلا ءاوشضألاب ةزهجم اهنم ةشسمخ
تحت بيردت زكرمك همادختشسا نكمي
.يحشصلا رجحلا

تأيرأبملل ةدوعلا لبق Òضضحتلل تقولا صضعب ةيدنألا حنم وحن

اغيللا فانئتصسا ةطخ دقعت ةبعصص طورصش
ة˘ط˘خ نأا ي˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا

،مشسوملا لامكإل ينابشسإلا داحتلا
،انوروك سسوريف ةمزأا ءاهتنا بقع
ارظن ماعلا اذه ا˘غ˘ي˘ل˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب رذ˘ن˘ت
نم ةعوشضوملا ةبعشصلا طورششلل
اًق˘فوو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا
نإاف ،ةينابشسإلا «تروبشس» ةفيحشصل
ةيدنأÓل اًلو˘كو˘ترو˘ب ل˘شسرأا دا˘ح˘تلا
ن˘م˘شضت˘ي ا˘غ˘ي˘ل˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا˘˘ششب
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ع˘˘شضو م˘˘ت تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت
لوح يبطلا لاجملا يف نييئاشصخإا
ا˘ه˘ب دو˘ع˘ي نأا بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘كلا
نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘ششأاو ،طا˘˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘˘˘لا
،ةحفشص43 نم نوكتي لوكوتوربلا

ر˘ث˘كأا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘يو
نم ةدو˘ع˘لا د˘ن˘ع ة˘با˘شصإÓ˘ل ة˘شضر˘ع
دح عشضو بجي اذل ،يلزنملا رجحلا
ةارابملا سضوخ لبق مايألا نم ىندأا
تاب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘ع˘ب ى˘لوألا
تناك اذإا هنأا تحشضوأاو ،ةيعامجلا
بجي ،عيباشسأا4 نم لقأا رجحلا ةرتف
نار˘˘م لوأا ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا نو˘˘˘كت نأا

،اًموي51 ىلوألا ةارابملاو يعامج
4 نم رثكأل رجحلا ةرتف تدتما اذإاو
دعب اغيللا قلطنت نأا بجي ،عيباشسأا

نارم لوأا نم لقألا ىلع اًموي12
03 ىلإا ةرتفلا هذه دتمتو ،يعامج
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ةد˘م تغ˘ل˘˘ب اذإا ،ا˘˘ًمو˘˘ي
تددششو ،عيباشسأا6 نم رثكأا لزنملا

هذ˘ه˘ل ا˘ًق˘فو ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ن˘˘م ،تا˘˘طار˘˘ت˘˘ششلا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تلو˘ط˘˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا

نأا تركذو ،مشسوملا اذه ةيبوروألاو
ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا د˘ت˘م˘ت نأا ىر˘ي دا˘ح˘تلا
ةدوعلا بقع ةيناثلاو ىلوألا ةارابملا
3 ىلإا سصلقتت مث ،مايأا6 وأا5 ىلإا

ثلاثلاو يناثلا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ي˘ب ما˘يأا4و
ةارا˘ب˘˘م˘˘لا سضو˘˘خ ل˘˘ب˘˘قو ،ع˘˘بار˘˘لاو
نوكت نأا بجي ،ةدوعلا دعب ةشسماخلا
دقو ،مايأا6 ىلإا5 نم ةحارلا ةرتف
مايأا4 وأا3 ىلإا اهشصيلقتب حمشسي
ءاقللا لبق ةحارلا ةدم ةدايز طرششب

هذ˘˘˘˘˘ه سضرا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘تو ،سسدا˘˘˘˘˘˘شسلا
ةد˘˘ن˘˘جأا ع˘˘شضو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘شسإلا
اغيل˘لا ة˘ط˘بار ر˘كف ع˘م ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ي˘ت˘لاو ،طا˘ششن˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا˘˘ششب
3 نم ةتباث ةحار ةدم عشضول ططخت
ىتحو تايرابملا لك لبق مايأا4 ىلإا
دا˘ح˘تلا ى˘شصو˘يو.يرود˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ن˘ير˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ءار˘˘جإا م˘˘ت˘˘ي نأا˘˘ب ا˘˘ًشضيأا
جراخ ،تايرابملا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
نأا طر˘˘ششب ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا تÓ˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا
اهي˘ل˘ع ق˘فاو˘يو بي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘حر˘ت˘ق˘ي
يترتف لمع ىلإا ةفاشضإلاب ،مكحلا
تاهجاوملا نأل ،ءاقللا ءانثأا بيطرت

ة˘جرد تح˘ت ف˘ي˘شصلا ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت˘˘شس
ريخألا ءزجلا زكريو ،ةعفترم ةرارح
لبق هنأا ىلع داحتلا تايشصوت نم
ع˘˘شضخ˘˘ي نأا بج˘˘˘ي ،طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ءد˘˘˘ب
تارابتخاو يندب سصحفل نوبعÓلا
،يشسفنتلا زاهجلل ىرخأاو لوبو مد
نو˘ب˘عÓ˘لا ع˘˘شضخ˘˘ي نأا بج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ل˘ك ا˘نورو˘ك تارا˘ب˘ت˘خل ما˘ظ˘ت˘˘نا˘˘ب
ل ،بعل يأا بيشصأا اذإاو ،نيعوبشسأا
داعي ىت˘ح ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م برد˘ت˘ي
ةج˘ي˘ت˘ن˘لا نأا د˘كأا˘ت˘لا م˘ت˘يو ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت
.ةيبلشس
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ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تدا˘˘˘فأا
سسرشش سسفانم روه˘ظ ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب˘˘ل
ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘جا˘ه˘م˘˘لا

يف ،نÓيم رت˘نإا م˘ج˘ن ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
وراتول ربتعيو ,لبقملا فيشصلا
ةنولششربل ةيشسيئرلا فادهألا دحأا

يذلا ،هموجه طخ زيزعت لجأا نم
نم اًلك ةباشصإاب مشسوملا اذه ىناع
،يلبميد نامثعو زيراوشس سسيول
«ن˘˘˘شص» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
ةنولششرب سسفانم نإاف ،ةيناطيربلا

يذ˘لا ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م و˘˘ه
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ر˘خآلا و˘ه ى˘˘ع˘˘شسي
ةفيحشصلا تدكأاو ،ديدج مجاهم
ىلع ،يتيشس رتشسششنام ةرادإا نأا
يئازجلا طرششلا ع˘فد˘ل داد˘ع˘ت˘شسا
111 غ˘لا˘ب˘˘لا ورا˘˘تول د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
ر˘مألا اذ˘ه ح˘ن˘م˘يو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م
ىلع يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل ة˘ي˘ق˘ب˘شسألا

ى˘ع˘شسي يذ˘˘لا ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب با˘˘شسح
نوشسلين مشضت ةيلدابت ةقفشص ءارجإل
روي˘نو˘ج ،لاد˘ي˘ف ورو˘ترأا ،ود˘ي˘م˘ي˘شس
لجأا نم ،سشتيتيكار نافيإا وأا ،وبريف
ثح˘ب˘يو ،عو˘فد˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت
ديدج مجاهم نع يتيشس رتشسششنام
،وريوغأا ويجري˘شس ة˘فÓ˘خ ع˘ي˘ط˘ت˘شسي
مشسوملا ةياهنب هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا
باجعإا˘ب ورا˘تول ى˘ظ˘حو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
،لويدراوغ بيب ينابشسإلا بردملا
حنم يذلا ،سسنزيتيشسلل ينفلا ريدملا
مغرو ،هعم دقاعتلل رشضخألا ءوشضلا
قلعتملا يئاهنلا رارقلا لظيشس ،كلذ
ن˘م ي˘ت˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م نا˘˘مر˘˘ح˘˘ب

ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا تا˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
مشسح يف اًيشساشسأا اًلماع ،نيمشسوم
.ةقفشصلا

ةليدبلا ةطÿا نأموك
ةنولضشÈل

نأا ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تدافأا
لخد ،ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا مو˘ج˘ن د˘حأا

ميعدت˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘شض
اقفوو ،ةنولششرب يف يمامألا طخلا
نإاف ،ةينولاتكلا «تروبشس» ةفيحشصل
يلشسغنيك يشسنرفلا عشضو ةنولششرب

رايخك  ،خنويم نرياب حانج ،ناموك
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘ششف لا˘ح ،ي˘طا˘ي˘ت˘˘حا
سسيراب نم افليشس اد رامين يئانثلا
نم زينيترام وراتولو ،نامريج ناشس

ق˘لأا˘ت نأا ى˘لإا ترا˘ششأاو ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘ه ،نر˘˘يا˘˘˘ب ع˘˘˘م نا˘˘˘مو˘˘˘ك
هنأا ةشصاخ ،هيف ري˘كف˘ت˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘ششر˘ب

بناج نم ريبك باجعإاب ىظحي ناك
ابردم ل˘م˘ع يذ˘لا ،لو˘يدراو˘غ بي˘ب
تركذو ،ا˘ق˘با˘شس يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
لقي لأا عقوتملا نم هنأا ،ةفيحشصلا
نع ناموك لباقم بولطملا رعشسلا

نوكي دق مقر وهو ،وروأا نويلم06
ناموك ققحو ،ةنولششرب لوانتم يف
رغشص م˘غر تلو˘ط˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
يرودلاب زاف ثيح ،(اًماع32) هنشس
،نامريج ناشس سسيراب عم يشسنرفلا

،سسوتنفوج عم ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لاو
عم يناملألا يرودلل تلوطب4و
.نرياب

مجن اهاز در˘ف˘ل˘يو يراو˘ف˘يإلا ل˘شصاو˘ي
م˘يد˘ق˘ت  يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا سسلا˘ب لا˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
ءا˘˘بو ة˘˘مزأا لÓ˘˘خ ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأا
91˘‐ د˘ي˘فو˘˘ك» د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
براقي ام  اماع72 اهاز رّفو امدعبو»
ةئيهب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل نا˘ج˘م˘لا˘ب لز˘ن˘م05
ةمشصاعلا يف ةينطولا ةيحشصلا تامدخلا
تركذ ،يشضاملا رهششلا ندنل ةيناطيربلا

ريرقت يف ةيناطيربلا (نشص اذ) ةفيحشص
مدق يراوفيإلا مجنلا نأا دحألا مويلا اهل
ءانبأا حاورأا ذاقنإل تادعاشسملا نم ريثكلا

ىدوأا يذلا سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ه˘ن˘طو
ملاعلا ءاح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م فلآلا ةا˘ي˘ح˘ب
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تح˘˘شضوأاو
تو˘ك ي˘ف ا˘هاز ا˘ه˘شسشسأا ي˘ت˘لا ة˘ير˘ي˘خ˘لا
راد ىلإا ةفاشضإلاب ،همشسا لمحتو راوفيد
اشضيأا اهأاششنأا يتلا ،(بوه وروموت) ماتيأا

نم %01 ةبشسنب نلومم امهÓكو ‐ كانه
سسلا˘ب لا˘ت˘شسير˘ك ي˘ف ي˘عو˘ب˘شسألا هر˘جأا
˘‐ ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا031 غ˘لا˘ب˘لا
،ا˘شضيأا ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ر˘يد˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘ب نا˘˘مو˘˘ق˘˘ي
ةدا˘ع ة˘ير˘ي˘خ˘لا ا˘هاز ة˘شسشسؤو˘م د˘عا˘˘شستو
،دÓبلا نم ةيئانلا قطانملا يف نينشسملا

ندقف يتاوللا ءاشسنلل نوعلا دي مدقت امك
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ه˘˘ئا˘˘كر˘˘شش
ةيشسا˘شسألا تارا˘ه˘م˘لا م˘ل˘ع˘تو ،ن˘ه˘ماد˘قأا
تراششأاو ،ةياعرلل نيجات˘ح˘م˘لا با˘ب˘ششل˘ل
لÓ˘خ ه˘نأا ى˘لإا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ةشسشسؤوم دعاشست ،انوروك سسوريف يششفت
ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘˘كأا ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ا˘˘هاز
دعب مهتاي˘ح ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع سصا˘خ˘ششألا
ةرت˘ف لÓ˘خ سسراد˘م˘لاو ر˘جا˘ت˘م˘لا قÓ˘غإا
تعزوو .دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘غإلا
نم ةعومجم ةشسشسؤوملل ةعبات تانحاشش
06 اهتميق غلبت يتلا ،ةيرورشضلا علشسلا

ى˘ل˘ع ا˘نا˘ج˘م ،ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘شسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج ف˘˘لأا
يف امب ،دÓبلا ءاحنأا عيمج يف نيجاتحملا
ي˘ه˘ط˘˘لا تيزو م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لاو زرألا كلذ
،يشضاملا ره˘ششلا سسبÓ˘م˘لاو نو˘با˘شصلاو
عبات قيرف بهذ ،يشضاملا عوبشسألا يفف
ةدايقب دارفأا ةعبشس نم فلؤوم ةشسشسؤوملل
لزانم ىلإا اهز نيراك يربكلا ةقيقششلا
ىلع ظافحلا ةي˘ف˘ي˘كب م˘ه˘غÓ˘بإل سسا˘ن˘لا
عم ،سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘مÓ˘شس
ن˘يد˘ي˘لا ل˘شسغ نأا˘ششب ةرو˘ششم˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
«تفاشضأاو ،سسطعلا دنع فونألا ةيطغتو
ميقعتلا تاينقت مادختشسا متي هنأا «نشص اذ
يمحت يتلا ،ماتيألا راد يف مراشص لكششب

ةدلو˘لا ي˘ث˘يد˘ح ن˘م ‐ ا˘ًل˘ف˘˘ط13 اًي˘لا˘ح
تحرشصو ،راوزلا نم ‐ اًماع61 ىتحو
يتلا ،اهازل ىر˘ب˘كلا ة˘ق˘ي˘ق˘ششلا «ن˘يرا˘ك»
ةيناطيربلا ةفي˘ح˘شصل˘ل ،ما˘ت˘يألا راد ر˘يد˘ت
ي˘ت˘لا تا˘عر˘ب˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ه˘نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن»
مايقلا نكمم اذه لك نأا ديرفليو اهمدقي
،«تقولا اذه ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ن˘ع˘ت ا˘ه˘نإا .ه˘ب
ًامأا نوكأا نأا» ةلئاق اهاز ةقيقشش تعباتو
،يتياعر تحت ماتيألا نم ريثكلا يدلو
ةشصاخ ؟ماعط ىلع لوشصحلا مدع ليخت

اذ˘ه نإا .ة˘ق˘ل˘غ˘م ر˘جا˘ت˘م˘لا نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع
حاورألا نم ر˘ي˘ث˘كلا ذا˘ق˘نإا ى˘ل˘ع د˘عا˘شسي
رثأا˘ت لازا˘مو ،«ار˘ي˘ث˘ك كلذ رد˘ق˘ن ن˘ح˘نو
يذلا ،سسوريفلا˘ب Ó˘ي˘ئ˘شض راو˘ف˘يد تو˘ك
ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م فلآلا ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأا
نع غÓبإلا مت ثيح ،نآلا ىتح ملاعلا

ةافو تلا˘ح ثÓ˘ثو ة˘با˘شصإا ة˘لا˘ح084
لثم رجاتملا لازتل ،كلذ مغرو ،طقف
،طقف ةحوتفم تكرام ربوشسلا تÓحم
نم سسانلا عنمي يلاح لوجت رظح كانهو
و ًءاشسم ةعشسا˘ت˘لا ة˘عا˘شسلا ن˘ي˘ب جور˘خ˘لا
.احابشص ةشسماخلا

ديردم لاير قلقي يذلا كئاصشلا فلملا ةميز نبو سسومار
نأا ،ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تركذ

كئاشش فلم عم دعوم ىلع ديردم لاير
د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘˘خ د˘˘يد˘˘ج
،تابترملا سصيلقت فلم نم سصلختلا

سضيفخت ررق دق ،ديردم لاير ناكو
لظ يف ،%02 ةبشسنب ،هيبعل بتاور
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ة˘˘مزألا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘˘شسب ؛ة˘˘˘يد˘˘˘نألا
ودنوم» ةفيحشص بشسحبو ،دجتشسملا
فلملا نإاف ،ةينا˘ب˘شسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
لا˘˘ير ي˘˘لوؤو˘˘شسم ل˘˘غ˘˘ششي يذ˘˘لا

يعابر دوق˘ع و˘ه ،اً̆ي˘لا˘ح د˘يرد˘م
ميركو ،سسومار وي˘جر˘ي˘شس ق˘ير˘ف˘لا
سساكولو ،زيغيردور سسيماخو ،اميزنب
لاير عم سسومار دقع يهتنيو ،زيكشساف
ىعشسيو ،لبقملا مشسوملا ةياهنب ،ديردم
،نييفاشضإا نيمشسوم ديدمتلل بعÓلا

ىلع يدانلا داتعا امنيب ،هبتار ةدايز عم
ىلإا سسومار فدهيو ،رابكلا نيبعÓلا عم طقف دحاو مشسومل ديدجتلا
بعلي نأا نكمملا نم هنأا ىلإا قباشس تقو يف راششأا ثيح ،ديردم لاير يف لازتعلا

حشضوأاو ،ينيشص ٍدانل هلاقتنا ةيناكمإا نع ريثأا ام دعب كلذو ،لايرلا سصيمقب اًناجم
ديدمتلا متو قبشس ثيح ،ايلاح اميزنب ميرك دقع ديدجت يف رظنلا متي نل هنأا ،ريرقتلا
هدقع يف بشسانملا ليدعتلا ىلع لشصحو ،2202 فيشص ىتح ،ةبيرق ةرتف ذنم هل
ةياهنب امهدقاعت يهتنيف ،زيكشساف سساكولو ،زيغيردور سسيماخ يئانثلا امأا ،ديدجلا
نم هجورخ دعب ،ديردم لاير نع نيلحارلا برقأا ،زيغيردور ربتعيو ،لبقملا مشسوملا

.لايرلا اهجاتحي يتلا تاقفشصلا ىدحإا يف هنيمشضت نكمي ذإا ،ناديز تاباشسح
«نهارلا تقولا ‘ ابوروأا لاطبأا يرود ءاهنإا ليحتصسŸا نم » :زيدنانÒه

لامكتشسا ةبوعشص ،خنويم نر˘يا˘ب ع˘فاد˘م ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه سسا˘كو˘ل ي˘شسنر˘ف˘لا د˘كأا
ةمزأا اهتببشس يتلا فقوتلا ةرتف دعب ،مشسوملا اذه ،ابوروأا لاطبأا يرود تاشسفانم
«بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خو ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
يف ،تاقباشسملا ةفاك نم ءاهتنلا بعشصلا نم نوكيشس» :زيدنانريه لاق ،ةيشسنرفلا

قلعتم لاطبألا يرود» :فاشضأاو ،«تايرودلا نم ءاهتنÓل عيمجلا هيف ىعشسي تقو
،رظحلا نم ءلؤوه لك جارخإا بعشصلا نمو ،انوروك سسوريفب ةرثأاتملا نادلبلا ةفاكب
وأا ارتلجنإا ،اينابشسإا ،ايلاطيإا ،ايناملأا نيب قرفلا لقنتتو ةلثامم ةلاح يف اونوكيل
يرود ءاهنإا ليحتشسملا نم هنأا دقتعأا ،نييعقاو نوكن نأا بجي» :لمكأاو ،«اشسنرف
تايرودلا ءاهنإا عي˘م˘ج˘لا ل˘ي˘شضف˘ت ع˘م ة˘شصا˘خ ،ن˘هار˘لا ع˘شضو˘لا ل˘ظ ي˘ف لا˘ط˘بألا
نمشض ،يشضاملا عوبشسألا ،ةيعامجلا تابيردتلل يرافابلا وبعل داعو ،«ةيلحملا

راششأاو ,لبقملا يام يف مشسوملا لامكتشسل اًديهمت ،اغيلشسدنوبلا قرفل ةوطخ
نمشض بردتن نحن» :لاق ثيح ،نارملا يف ةمراشصلا دعاوقلا ىلإا يشسنرفلا يلودلا

نوكت تابيردتلا» :فدرأاو ,«ىرخألاب يقتلت ل اهنم لكو ،ةلشصفنم تاعومجم4
لكششب سسبÓملا ةفرغ بيترت مت ..اننيب اميف لاشصتلا بنجتل ،ةفلتخم تاقوأا يف
تابيردتلا نم يهتنن» :زيدنانريه متخو ,«هتاذ بعلملا كراششتن ل اننأا امك ،فلتخم
هذه ..كانه ماعطلا لوانتو مامحتشسÓل انلزانم ىلإا اًعيرشس دوعنو ،ةريشصق ةرتف دعب

.«ىرخأا ةرم ةنيكاملا ليغششت ةداعإل ةقيرط
يلزنملا لزعلا يف درازاه بعري ميدق سسوباك

جمانرب ىلع بظاوي لاز ام هنأا ،ديردم لاير مجن ،درازاه نيديإا يكيجلبلا دكأا
،درازاه ىشضمأاو ،يشضاملا يرفيف يف ،هب تقحل يتلا ةريخألا ةباشصإلا نم هيفاعت
نكل ،تاباشصإلا قحÓت ببشسب ؛بعÓملا نع اًديعب مشسوملا اذه تارتف مظعم
رمألا ،مشسوملا ديمجت ىلع ابوروأا يف ةيلهألا تاداحتلا ربجيل ءاج انوروك سسوريف
اهتلقن تاحيرشصت يف درازاه لاقو ،اكيجلب بختنم دئاق حلاشص يف نوكي دق يذلا

لواحأاو ،اًريثك لكآا لأا لواحأا ،دقعم رمألا» :ةينابشسإلا «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحشص
، ةريغشص تايمك يبناجب يدل ،كعكلا نم ديزم ىلع لوشصحلل ةنازخلل بهذأا لأا

رثأا ام وهو ،هنزو ةدايز ببشسب ؛مشسوملا ةيادب يف ةريبك تاداقتنا درازاه هجاوو
لشصاوأا» :فاشضأا ،يجÓعلا هجمانرب نعو ،يكلملا قيرفلا عم هتيادب ىلع بلشسلاب
لو سضرم ثيح ،مودقلا ىلع اًرداق دعي مل هنأل ،تنرتنإلا ربع بيبطلا عم لمعلا
 ،«لزنملا رداغي

لاطبألا يرود لامكتصسل ةثلثلا عيباصسألا حارتقا مّيقي افيوي
لامكتشسا نأاششب اًديدج اًحار˘ت˘قا ،(ا˘ف˘يو˘ي) مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا مّ̆ي˘ق˘ي

اًقفوو ،دجتشسملا انوروك سسوريف ةمزأا ءاهتنا بقع ،ةيدنأÓل ةيراقلا تلوطبلا
لاطبأا يرود لامكتشسا يف ركفي «افيوي» نإاف ،ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحشصل
توأا  رهشش يف ،طقف عيباشسأا3 لÓخ طوغشضم لكششب ،يبوروألا يرودلاو ابوروأا
ويرانيشس نأا اميشسل ،رمألا سسردي لازي ل يبوروألا داحتلا نأا ىلإا تراششأاو ،لبقملا
.لبقملا مشسوملا ةدنجأا ىلع رثؤويشس ،يلاحلا مشسوملا لامكتشسا

«بيرغلا» هرارق نع عجارتلا ىلع دادييصسوصس ربجي يموكحلا طغصضلا
ناك امك ،ةيعامجلا تابيردتلل ةدوعلاب هرارق نع اًيمشسر دادييشسوشس لاير عجارت

دق ،داديشسوشسل ينفلا ريدملا ،ليشساوغلأا لوناميإا ناكو ،لبقملا ءاثÓثلا موي هل اًررقم
موي نم ًءادتبا تابيردتلا فانئتشسا يف هتبغرب ،يشضاملا ةعمجلا موي ،هيبعل غلبأا
نإاف ،ةينابشسإلا «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحشص بشسحبو ،يراجلا ليرفأا41 ءاثÓثلا
سسلجملا سسيئر ونازول نيريإا لبق نم يموكح طغشض دعب ءاج داديشسوشس عجارت
نوبعÓلا» :هيف لاق ،اًيمشسر اًنايب دادييشسوشس ردشصأاو ،اينابشسإا يف ةشضايرلل ىلعألا
لك يف عمتجملا ةمدخل لمعلا يف رمتشسنشسو ،مهلزانم نم لمعلا نولشصاويشس
يف مهقحب نوعنتقم دادييشسوشس لاير يلوؤوشسم نأا ةفيحشصلا تحشضوأاو ،«تقو
فشصو ثيح ،ةينعملا تاطلشسلا عم ةلكششم قلخ نوديري ل نكل ،تابيردتلل ةدوعلا
.«لوؤوشسم ريغ» هنأاب دادييشسوشس رارق ونازول

 ةيريخلا هتايعمج ربع انوروك ةبراحم لصصاوي اهاز

وروأا نويلم111 غلبي بعÓلا دقع يف يئازجلا طرضشلا

ةنولصشرب تاقفصص مهأا وراتول عم دقاعتلا قابصس لخدي يتيصسلا

ناŸا سسفاني ونيروم
ىلع دتيانوي

Îنإلا م‚ نيدوغ
ةيفحشص ريراقت تدكأا

رتنإا مجن بارتقا ،ةيلاطيإا
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ن˘م ،نÓ˘ي˘˘م
،يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا فو˘˘ف˘˘شص
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ل لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلاو
يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘˘لا
بشسح˘˘˘بو ،زا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،«تروبشس وتوت» ةفيحشص
ع˘˘˘˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
و˘غ˘˘ي˘˘يد ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروألا

نأا عقو˘ت˘م˘لا ن˘م ،ن˘يدو˘غ
فيشصلا ،نÓيم رتنإا رداغي
˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق
و˘ي˘نو˘ط˘نأا بع˘ل بو˘˘ل˘˘شسأا

,ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك
نيدوغ ةهجو نأا تفاشضأاو
يرود˘لا ي˘ه ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نأا ىلإا ةريششم ،يزيلجنإلا

و˘ه د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
دقاعتلل لشضفملا حششرملا

ماهنتوت نأا نيح يف ،هعم
هيزوج ةدايقب ،ر˘ي˘ب˘شستو˘ه
امام˘ت˘ها ىد˘بأا ،و˘ي˘ن˘يرو˘م
نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ,ه˘م˘شضب

مشضنا (اًماع43) نيدوغ
،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا فو˘˘ف˘˘شصل
ي˘ف ،ي˘شضا˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا

د˘ع˘ب ،ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘شص
ديردم وكيتلتأا نع هليحر
.ينابشسإلا



موهفم ريغ رضضخلا دئأق بأيغ

زرحم لهاجتي قباصسلا ارتلجنإا مجن رريصش نلأا
مشسوملا اذهل ةيلاثملا ةليكششتلا «غيل رميربلا»ـل يمشسرلا باشسحلا رششن

يرودلا يبعل نشسحأا رايتخإاب ةيزيلجنإلا ةركلا ةروطشسأا رريشش نلأا ماق يذلاو
بختنملا مجن بايغ تدهشش يتلاو هرظن ةهجو بشسح زاتمملا يزيلجنإلا
.يرئازجلا

نم لك تمشض يتلا ةمئاقلا نع «ةثÓثلا دوشسألا»ـل قباشسلا بعÓلا فششكو
نوشسنيبورو زنافيا ،كيد ناف ،دنولرأا نم لكو ،يمرملا ةشسارح يف نوشسردنه
ميدقت مغر ناديملا طشسو نع زرحم سضاير مشسإا باغ اميف ،عافدلا طخ يف
نيورب يد هليمز ارتلجنإا مجن رايتخاو «نزتيشسلا» ةقفر عئار ىوتشسمل ريخألا

،وريوغا ،ينام : ىلع هرايتخإا عقوف ةيمامألا ةرطاقلا يف امأا ،نوشسردنيهو
.يدرافو غنايمابوا

ارتلجنإا لطب ةقفر ةشسفانملا نع بايغلا يف رمتشسي  «زورح «نأا ريكذتلل
ءابو يششفت ءارج زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا فيقوت ببشسب يشضاملا مشسوملا

.دÓبلا يف انوروك
ز.صس

«زيأب كأملا» ىلإا40 كلأضش نم هلقنب ةليفك وروأا نويلم01

بلاط نب دقع ءارصشب هترادإا بلاطي لصساكوين بردم
لشساكوين ناديم طشسوو قباشسلا يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن برتقي

فيتشس بلط دعب يزيلجنإلا يدانلا ةقفر هترماغم ةلشصاوم نم يزيلجنإلا
جيرخ  دقع ءارشش ةقفشص ءاهنإا يف عارشسإلا ةرادإلا نم قيرفلا بردم سسورب
.ريبشستوه ماهنتوت

سضورعلاب عنتقا «زيبكاملا» بردم نأا ةيزيلجنإا  ةيفحشص رداشصم تدكأاو
همامشضنإا ذنم طقف تايرابم تشس يف هتكراششم مغر بلاط نب نم ةمدقملا
ربجيو بعÓلا ىلع بردملا رشصيل ،ةيوتششلا تلاقتنلا ةرتف يف قيرفلل
ناديم طشسو دقع ءارششل وروأا نويلم01 غلبم عفد ىلع يدانلا ىريشسم
نوه يزيلجنإلا ينقتلا نأا ردشصملا سسفن فيشضيل ،قبشسألا يرئازجلا بختنملا

يتلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف ةمخشض يدانلا ةرادإا اهارت يتلا  بلاط نب ةرجأا نم
ثبلا نم ةيلاملا تادئا˘ع˘لا با˘ي˘غو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ل˘ظ ي˘ف يدا˘ن˘لا ه˘ب ر˘م˘ي
.ديدجلا انوروك ءابو راششتنإا ببشسب ركاذتلا عيبو ينويزفلتلا

فيشصلا «رشضخلا» بعل بادتنإا دوي نميرب ردريف يدان نأا ركذلاب ريدجلا
وهو ،ناوج ىتح يناملألا كلاشش هيدان عم دقعب بلاط نب  طبتريو اذه لبقملا
ةيقحأا عم مرشصنملا يفناج يف ةراعإا لكشش ىلع لشساكوين يدانل مشضنإا يذلا
.هدقع ءارشش

ز.صس
ءأقل71 يف «تضسيضسأا»7 مدقو أفده11 لجضس

بقلب جيوتتلل هحصشرت يميهارب ماقرأا
«رطق يف لصضفألا»

نايرلا مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يميهارب نشسياي نيب عارشصلا دتششا
يرطق بعÓلا في˘ف˘ع مر˘كأا ،د˘شسلا م˘جا˘ه˘م حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ه˘ل˘ي˘مز ،ير˘ط˘ق˘لا

.«رطق يف لشضفألا» ةزئاجب رفظلا قابشس لوح ،نوشسليمدياو
يف هب جوت يذلا فيفع نم هفطخو بقللاب جيوتتلل يميهارب عيمجلا حششرو

يف رشضخلا مجن هب رهظ يذلا ديجلا ىوتشسملا لظ يف يشضقنملا مشسوملا
7 مدقو افده11 لجشس ءاقل71 يف كراشش امدعب رطق يف لوألا همشسوم
يشضاملا مشسوملا يف بقللا رشسخ يذلا حاجنوب كراشش نشسح يف ،«تشسيشسأا»
بقللاب جوتملا فيفع سصخي اميفو ،«تشسيشسأا»7 مدقو31 لجشس ءاقل61
امأاو ،افده11 عنشصو21 لجشس ءاقل71 يف كراشش دقف يشضقنملا مشسوملا
هيدان دوقيل اهيف كراشش ةارابم51 يف5 عنشصو فادهأا4 لجشسف نوشسليمدإا
.ةرادشصلل

ب.م.يرضسيإا

«رصضخلا» عم هتايركذ عجرتصسي ةيز نب
يشسنرفلا نوجيد يدانو قباشسلا ينطولا بختنملا بعل ةيز نب نيشساي داع

،رشضخلا عم اهششاع يتلا تاظحللا زربأاو ءارحشصلا يبراحم عم هتايركذ ىلإا
.ىرخأا ةرم هناولأا سصمقتل هنينح فخي مل يذلاو

يمشسرلا هباشسح ىلع يروتشس ىلع ةروشص قباشسلا يرئازجلا يلودلا عشضوو
تايفشصت نمشض نينبلاو رئازجلا ةارابم ةعباتم ددشصب وهو «مارغشسنألا» يف
بعلم يف يشضاملب لامج ةدايق تحت ،اهنيح ايشساشسأا هيف كراشش يذلا ،ناك
دعب رشضخلا ةليكششت يف هتناكم اهدعب رشسخ يذلا  ةديلبلاب ركاششت ىفطشصم
نيبراحملا عم ةكراششملا ةشصرف عيشضيل ،يكرتلا يرودلا يف فارتحÓل هلاقتنا
بحاشص نأا ةراششإÓل.اهل Óطب رشضخلا جوت يذلا رشصمب يقيرفلا سسرعلا يف
ةبرجتلا دعب ،نوجيد يدان ةباوب نم1غيللا يشسنرفلا يرودلا ىلإا داع ةنشس52
ىلإا لاقتنلا لبق يششخرب˘ن˘ف ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ا˘ي˘كر˘ت ي˘ف ا˘ه˘شضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ل˘ششا˘ف˘لا
ةليط طقف تايرابم ينامث يف هلÓخ كراشش دحاو مشسومل ينانويلا سسوكايبملوأا
.مشسوملا

ز.صس
فادهأا5 نود ءأقل81 يف كرأضش رضضخلا مجن

لوح فورحلا ىلع طاقنلا عصضي يليلب
يلهألا عم هلبقتصسم

يدوعشسلا يلهلا يدانو يرئازجلا بختنملا بعل يليÓب فشسوي فششك
يلاملا لكششملا ببشسب هيدان  عم هلبقتشسم سصوشصخب هذختا يذلا رارقلا نع
تمت يذلاو قيرفلا ةرادإاو قباشسلا يشسنوتلا يجرتلا مجن نيب بششن يذلا
.نآلا نم مايا لبق هتيوشست

قيرفلل هترداغم ةلأاشسم سصوشصخب قبشسألا ةمشصاعلا داحتا بعل حرشصو
ركفي ناك هنا ،ةيشسنوتلا «كيريمين يشسنوت» عقوم عم هراوح يف يدوعشسلا
ادكؤوم ،ةيلاملا هتاقحتشسم ىلع هلوشصح مدع دعب يلهألا نع ليحرلا يف لعفلاب
لشصاويشس هنأا ينعي ام وه و ،يدانلا ةرادإا نم نيرهشش بتار ىلع لشصحت هنا
Ó 5جشسم مشسوملا اذه ةارابم81 يف نارهو نبإا  كراششو ،قيرفلا عم بعللا
يدوعشسلا يرودلا ةلجع فقوت لبق ،ةمشساح تاريرمت ثÓث مدقو فادهأا
ىلإا مشضنإا دق اعيبر82 بحاشص نأا ركذلاب ريدجلا.انوروك ءابو يششفت ببشسب

يدان نم امداق ،ةيشضاملا ةيفيشصلا تلاقتنإلا يف يدوعشسلا يلهألا فوفشص
.وروأا نييÓم ةثÓث ىلإا تلشصو لاقتنا ةقفشص يف يشسنوتلا يشضايرلا يجرتلا

ز.صس
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1202 نم ةيادب أقيرف42 مضضت يتلا ديدجلا ةخضسنلا لÓخ

ةمئاق ةيدنألا لايدنوم يف ةكراصشملا يف ةيرئازجلا قرفلا ظوظح

13

يداو˘ن˘لا ظو˘ظ˘˘ح لاز˘˘ت ل
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ملاع˘لا سسأا˘ك ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
ة˘˘خ˘˘شسن˘˘لا لÓ˘˘خ ،ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘˘ل
م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا
ةيادب قلطنت يتلاو ،ةمداقلا

.1202 ةنشس نم
ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نألا نو˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘شسو

يو˘ق عار˘شص ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لوأا ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
لا˘يد˘نو˘م ن˘م ةر˘ب˘˘كم خ˘˘شسن
42 م˘˘شضي˘˘شس يذ˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
نيشصلا هنشضتحت يذلاو ايدان

.1202 فيشص
د˘ب˘ع ،ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا ف˘˘ششكو

ـل ماع˘لا ر˘ي˘تر˘كشسلا ،م˘ع˘ن˘م˘لا
مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا
قرف3 كا˘˘ن˘˘ه نأا ،«فا˘˘˘كلا»
ي˘˘ف كرا˘˘ششت˘˘شس ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
لايدنومل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘خ˘شسن˘لا
جو˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ثي˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘نألا

،0202 ايقيرفإا لاطبأا ةطبارب
باقلألا ىلغأاب جوتملا اذكو
،1202 مشسوم يف ةيقيرفإلا

ةارا˘ب˘م سضو˘خ م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصو ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ف
بحاشص رايتخل ن˘ي˘ت˘خ˘شسن˘لا
يذ˘˘لا ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
لا˘˘يد˘˘نو˘˘˘م ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششي˘˘˘شس
.ةيدنألا

ةيرئازجلا يداونلا تجرخو

ن˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘˘خ˘˘شسن˘˘لا ن˘˘م
ي˘ت˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘˘بأا يرود
،ةمداقلا ةرتفلا يف فنأاتشستشس
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘شسب
ةيلاحلا ةرتفلا يف «انوروك»
اذه رئازجلا لطب نأا ينعي ام
ةيمتح مامأا هفيشصوو مشسوملا

ةوقب تايفشصتلا رامغ سضوخ
يرود ي˘ف اد˘ي˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘لاو
ل ا˘˘م˘˘لو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘˘بأا

زجح لجأا نم بقللاب جيوتتلا
ة˘يد˘نألا لا˘يد˘نو˘م ي˘ف نا˘كم
.ةديدجلا هتخشسن يف

ق˘˘ير˘˘ف يأا ن˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘لو
ةطبارب جيوتتلا نم يرئازج
ج˘يو˘ت˘ت ذ˘ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا

،4102 ةن˘شس ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو
ةمشصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ل˘ششف ثي˘ح
م˘˘غر بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف
.5102 يئاهنلل هلوشصو

‘ ةيضسأضسأا ةزيكر تأب
«روطاÈملا» ةبيكرت

ةطلغ Òهامج
ءاقبب بلاطت يارصس

›وغيف
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت

م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
معدلا يكرتلا يار˘شس ة˘ط˘ل˘غ
راششتنإا دعب ،هيدان ريهامج نم
ي˘ت˘لا را˘ب˘˘خألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

هترداغم ةيناكمإا لوح تجار
يلاحلا مشسوملا ةياهن قيرفلل
دقاع˘ت˘لا ي˘ف ةرادإلا ر˘ي˘كف˘تو
ناكم فلخيل ديدج بعل عم
.قباشسلا ايشسنلاف بعل

«موب ميشسلا» راشصنأا دكأاو
بعل  «ر˘˘شضخ˘˘لا» م˘˘˘ج˘˘˘ن نأا
ةعطقو قيرفلا يف يئانثتشسإا
يذلاو ةليكششتلا يف ةيشساشسأا

تحت هنع ءانغتشسلا نكمي ل
ف˘˘ي˘˘˘شضي˘˘˘ل ،نا˘˘˘ك فر˘˘˘ظ يا

ر˘˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘˘لا قا˘˘˘ششع
ربتعي يلو˘غ˘ي˘ف نأا ر˘ف˘شصألاو
ةر˘طا˘˘ق˘˘ل˘˘ل سضبا˘˘ن˘˘لا بل˘˘ق˘˘لا
ن˘م ه˘ب زا˘ت˘م˘ي ا˘م˘ل ة˘ي˘ما˘مألا
ةرار˘حو ةر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما
ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ةارا˘ب˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ءادأا ل˘˘شضفأا
.اهيف كراششي

حتاف نا ىلإا ةراششإلا ردجت
نم ديدع˘لا ي˘ف ن˘ل˘عا م˘ير˘ي˘ت
بعÓل حمشسي نل هنأا تارملا
،لبقملا ف˘ي˘شصلا ةردا˘غ˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص ردا˘˘شصم د˘˘كؤو˘˘ت˘˘ل
يارشس ةطلغ ةرادإا نا ةيكرت
تا˘شضوا˘ف˘م ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب تأاد˘˘ب
ي˘غ˘˘يز˘˘ير˘˘ت م˘˘شضل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر
ة˘فÓ˘خ˘ل ير˘شصم˘لا ي˘˘لود˘˘لا
.مداقلا مشسوملا يلوغيف

ز.صس

بختنملا يف ادج ةيوق ةضسفأنملا نأا دكأا

ينرهبأا زرحم..رصضخلا عم ايصساصسأا اناكم فدهتصسأا :اجديكوأا
يئانثتصسا يصضاملبو

ريرحتلا ةهبج قيرف صسيضسأأتل06ـلا ىركذلا ىيحي يضشطز

ويديفلا قيرط نع عامتجا للخ نم هلمع يف مويلا عرصشي «فافلا» لمع قيرف

بأبضشلاو لÓقتضسلا يديعل06ـلا ىركذلا ءأيحإا عم نمازتي مأتخلا لفح

2202 طصسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا ةماقإا خيرات ددحت ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو
طشسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا ةرود تايلاعف ةماقإا خيرات ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تددح

ترششنو.ةيليوج5ـلا يف يهتنت نأا ىلع ناوج52ـلا نم ةيادب ةرودلا قلطنتشس ثيح ،2202
لوح ،طشسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأل ةيلودلا ةنجلا عم اهقافتا هيف دكؤوت ،انايب بابششلا ةرازو
ماتتخا لفح فداشصيو اذه.طشسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا نم91ـلا ةعبطلا ميظنت خيرات
.بابششلاو لÓقتشسلا يديعل06 ـلا ىركذلا ءايحإا2202 نارهوب ةيطشسوتملا باعلألا

 ر.ق

يلودلا سسراحلا اجد˘ي˘كوأا رد˘ن˘شسكلأا ل˘مأا˘ي
ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن بعل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مقر سسراحلا حبشصيل ،ةشصرف ىلع لوشصحلا

ةشسفانملا نع رظنلا سضغب بختنملا يف دحاو
ايقيرفإا ل˘ط˘ب دا˘ششأا ا˘م˘ك ،ةدو˘جو˘م˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
رارغ ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز˘ب
.حاجنوبو يناميلشس ،زرحم

اهب سصخ تاحيرشصت يف اجديكوأا حشضوأاو
: Ó˘˘ئا˘˘ق ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا «تو˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘كأا» ع˘˘˘قو˘˘˘م
امارت˘حا ن˘كأا ا˘نأا ،ا˘ي˘شسا˘شسأا از˘كر˘م فد˘ه˘ت˘شسأا»
ةوقب ل˘م˘عأاو ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ي˘شسفا˘ن˘م˘ل ار˘ي˘ب˘ك
يف ةكراششم˘لا فد˘ه˘ب ة˘ي˘لا˘ع˘ف ر˘ث˘كأا ح˘ب˘شصأل
سسفانت كانه نكل بختنملا عم تاءاقللا سضعب

.«ريبك
صصخضش يضضأملبو ينرهبأا زرحم»

«مهفتم

ايقيرفا لطب داششأا بختنملا يف هئÓمز نعو
حاجنوب دادغب ،يناميلشس مÓشسا ،زرحم سضايرب
نوبعل مهنأا احشضوم ،رشصان نب ليعامشساو
نيبعل كلمن »:درطتشساو ،عيفرلا زارطلا نم
يذلا ،زرحم سضاير لثم بختنملا يف نيعئار
اشضيأا كانهو .فشصوت ل ةينف تاراهمب عتمتي
همÓك متخو  ،«رشصان نبو حاجنوب ،يناميلشس
،عيمجلا فرط نم اعئار لابقتشسا تيقلت دقل »:

ثيح ،يملاعم داجيإا ىلع ينودعاشس مهلكو
امأا..ةدحاو ةلئاعك لب ةوخإلا لثم نآلا انحبشصأا
نّو˘ك ا˘م˘ك ،م˘ه˘ف˘ت˘م سصخ˘شش و˘ه˘ف ي˘شضا˘م˘ل˘˘ب
نأا حيحشص .فيرشش سسفانتب ةيقيقح ةعومجم
مدع نكمي ل نكل ،نييراهم نيبعل كانه
فرعيو يرئازج وهو بردملا تاميلعت قيبطت
.«يئانثتشسإا لمعب موقي ثيح ،اديج نييرئازجلا

ىلع «فافلا» ـب سصاخلا لمعلا قيرف نوكيشس
نع ثيدحلل ،هل عامتجا لوأا دقع عم مويلا دعوم
سسوريف ىل˘ع ءا˘شضق˘لا د˘ع˘ب ة˘ن˘كم˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا
.دجتشسملا «انوروك»

ةينطولا ةطبارل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘ششكو
قيرط نع مويلا دقعيشس عامتجلا نأا ،مدقلا ةركل
سسف˘ن ي˘˘هو ،00:31 نم ةيادب ويد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ةياهن يلارديفلا بتكملا اهب دقع يتلا ةينقتلا
.يشضاملا رهششلا

صسيضسأأتل26ـلا ىركذلا ىيحي يضشطز
ريرحتلا ةهبج قيرف

دا˘ح˘تلا سسي˘ئر ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ ى˘˘ي˘˘حأا
سسيشسأات نم26ـلا ىركذلا ،مدقلا ةركل يرئازجلا

هيجوت لÓخ نم ،ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرف
.بختنملا يشسشسؤومل ريدقتو ركشش ةلاشسر

يرئازجلا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘ششنو
ةيورك ةئيه ىلعأا سسيئر ـل ويديف ،مدقلا ةركل
ءا˘شضعأا م˘شسا˘بو ي˘م˘شسا˘ب »:لا˘قو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ييحأا ةيوركلا ةلئاعلا لكو يلارديفلا بتكملا
ريرحتلا ةهبج قيرف سسيشسأات نم26ـلا ىركذلا
نم ،ل˘ير˘فا31ـلا عم ن˘ماز˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

نيذلا نيبعÓلا ءلؤوهل ةعبقلا عفرأا اذه يربنم
كلذ يف بختنملاب قاحتلÓل ءيشش لكب اوحشض
.«تقولا

قباشسلا وداراب قيرف سسيئر ىنمت ،ريخألا يفو
.«انوروك» سسوريفب نيباشصملا لكل ءافششلا

ب.م.يرضسيإا

ب.م.يرضسيإا

sport@essalamonline.com
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يلعوب داؤوف بردملا هجتي
د˘ع˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ˘˘م سصبر˘˘ت ءار˘˘جإل
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
ةلوطبلا فانئتشساو «انوروك»
قفر اديج ريشضحتلا لجأا نم
ن˘يز˘ها˘ج او˘نو˘˘كي˘˘ل ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
قيرفلا ةدايقو يلاحلا مشسوملا
فا˘شصم ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘شضل
.رابكلا

ا˘˘نردا˘˘شصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘عو
تي˘ب ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ىلع لوألا لجرلا نأا ةيرشصنلا

ءارجإا ىلع رشصي قيرفلا سسأار
نم ةمداقلا ةرتفلا يف سصبرت
ي˘ند˘ب˘لا ل˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ث˘كت ل˘جأا

هؤوÓمزو ديعلب زيهجتل ينفلاو
دشصحل ةيقبت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
ةيباجيلا جئاتنلا نم ددع ربكأا

يف يدانلا ظوظح عفرت يتلا
.ءاقبلا نامشض

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘مزألا ل˘˘ظ ي˘˘فو
مدعو قيرفلا اهنم يناعي يتلا
دق سصبرتلا نإاف ةرادإلا كرحت
نم مايشص نب بكرم يف نوكي

لقنتي نأا ىلع ،بردتلا لÓخ
مهلزا˘ن˘م ى˘لإا داد˘ع˘ت˘لا ا˘هد˘ع˘ب
.يداع لكششب

نورظتني نوبعÓلا
ةرادإلا كر–

ر˘شصت ق˘ير˘ف و˘ب˘عل لاز˘ي ل
كرحت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ياد ن˘ي˘شسح
مهحنم لجأا نم قيرفلا ةرادإا

،ةقلاعلا مهتاقحتشسم نم اءزج
ةيلاحلا ةرتفلا زواجت نامشضل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ف˘˘شصع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ةوقب ريشضحتلا ىلع زيكرتلاو

نم عفرلا لجأا نم ،مداق وه امل
نا˘م˘شض ي˘ف يدا˘ن˘˘لا ظو˘˘ظ˘˘ح
.ءاقبلا

با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ل˘˘˘شصح˘˘˘ي م˘˘˘˘لو
،ر˘م˘حألاو ر˘ف˘شصألا ن˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا

ذنم ةيلاملا مهتاقحتشسم ىلع
نا لإا ،ةريشصقلاب تشسيل ةدم
ةيطغتلا جراخ لازت ل ةرادإلا

نكمي ا˘م ذا˘ق˘نإل كر˘ح˘ت˘ت م˘لو
.هذاقنإا

ب.م.يرضسيإا

مهتاقحتصسم نورظتني نوبعللاو قلغم سصبرت ءارجإا ىلع رصصي يلعوب

ياد Úضسح رضصن

ءأقبلا نأمضضل هيبعل زيهŒ ىلع رضصي

فيطضس قأفو

ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو بعل ل˘شصاو˘˘ي
ام كرادت لجا نم سصاخ جمانرب قفو لمعلا
ةيعامجلا تابيردتلل هتدوع ناو ةشصاخ هتاف

ر˘ملا و˘هو «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو لو˘˘شصو تفدا˘˘شص
نهارلا تقولا يف عشضخي ينعملا لعج يذلا
لجا نم هل اشصيشصخ هعشضو مت جمانرب ىلا
ه˘ت˘با˘شصا ناو ة˘شصا˘خ ر˘ث˘كا ه˘ت˘ي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘شسا
ل˘م˘ع˘لا ةرور˘شضب بلا˘ط˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ةيعامجلا تابيردتلا فانئتشسا لبق رثكا ةيدجب
.ةبيتكلا عم
ببضسب قأفولل أئيضش مدقي ⁄ بعÓلا

ةرركتŸا تأبأضصإلا
ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب بعÓ˘لا ة˘لا˘˘ح ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو

عم ادج ةليلق تايرابم يف كراشش ينعملاف
ببشسلا سسفنل تابيردتلا نع رمتشسملا هفقوت
نم هفوخت دعب مايأا01 ةدمل ةحار هحنم اهرخآا
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب هءا˘ق˘ب ا˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘قو ة˘˘با˘˘شصإلا دد˘˘ج˘˘ت
ةثÓثلا براقت ةر˘ت˘ف˘ل بعÓ˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ريبك سصقن نم يناعي هلعج يذلا رمألا رهششأا
رجحلا قيبطت ءاج دقو اذه ةيندبلا ةقايللا يف
ةيشضايرلا تآاششنملل يل˘كلا ق˘ل˘غ˘لاو ي˘ح˘شصلا
اشصاخ اجمانرب هل رطشسي ينفلا مقاطلا لعجيل
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ة˘يا˘غ ى˘˘لا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ه˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ي
.ةعومجملا

صشأمر مأضشه

Êدبلا رصضÙا جمانرب قفو لمعلا لصصاوي ةنوملقوب

قفتملا طاقنلا عيمج قيبطت ىلع جربلا يلهأا ةرادإا ترشصأا
ةيرهشش بتاور ةثÓث نع لزانتلاب ةقلعتملاو نيبعÓلا عم اهيلع
ىلع ةشسداشسلا ةبترملا يف مشسوملا ءاهنإا نع زجعلا لاح ةلماك
رظتني دانزوب ريذن ماعلا ريدملا نإاف كلذ نم رثكألاو لب لقألا
سصيلقت لÓخ نم ةيور˘كلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ق˘فاو˘م˘لا ذ˘خأا
مشسوملا ةياهن ة˘يا˘غ˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ير˘ه˘ششلا رو˘جألا
. نيبعÓلا يشضري نل كشش نود نم يذلا رملا وهو يشضايرلا

ةرادإلا قرؤوت ةقلأعلا نويدلا أيأضضق
ي˘ل˘هألا تي˘ب ي˘ف ل˘كا˘ششم˘لا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف

ةيشضاملا تادهعلا ىلا دوعت يتلاو نويدلا ةيشضقب ةقلعتملاو
ة˘ن˘ج˘ل و˘ح˘ن هو˘لد˘ب و˘لد˘ي˘ل م˘هد˘حا جر˘خ˘ي ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ثي˘˘ح
هطخشس نع ربعي يدامح نب سسيئرلا لعج ام وهو تاعزانملا
بردملاب ةشصاخلا كلت اهرخا لعل تاجرخلا هذه ءارج ريبكلا
هتميق امب ةلماك رهششا ةثÓث لين ىلع رشصي يذلاو رازخ يداهلا

ةرادإلا لكاششم نم امتح ديزيشس يذلا رملا ايرهشش نويلم58
.رملا ةيوشست ةرورشضب ةبلاطم نوكتشس يتلا ةيلاحلا

صشأمر مأضشه

جÈلا يلهأا

مصصÿا تارارق قيبطت ىلع رصصي دانزوب
Úبعللا روجأا نم

لمعلا جمانرب قيبطت ىلع ةليلم نيع ةيعمج وبعل بشضاوي
ةيعمب ةرارغوب نيمايل سشتوكلا فرط نم هايإا مهحنم مت يذلا
رملا قفو ةقايللا ءاقبإا يف عيمجلا بغري ثيح يندبلا رشضحملا
ءيششلاب ةلوطبلا فانئتشسا دنع مهتدوع لعجي يذلاو موتحملا
دق يريشضحت سصبرت يف ايدج ركفت ةرادإلا ناو ةشصاخ طيشسبلا
ةبيتكلل ةيعامجلا حورلا ةداعإا لجا نم فيطشس يف زابلاب نوكي
.ةوقب مشسوملا ءاهنا ةرورشضب ةبلاطملا

نيدهأج لمعنو ةضسفأنملا وجل أنقتضشا» :بيد
» ىلثملا ةيزهأجلا يف ءأقبلل

:لوقي دكا ثيح بيد بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه
ىلا ةدوعلا ريبك فغششب رظتننو يعامجلا لمعلل اريثك انقتششا»
رثكا قيرفلا جئاتن نيشسحت ىلع لمعلا لجا نم تابيردتلا

مت يذلا جمانربلا قفو لمعن نحن امومع ةوقب مشسوملا ءاهناو
يف امئاد دجاوتلا ىلع رشصنو يبطلا مقاطلا فرط نم هعشضو
يف دجاوتلا نم للقت ةيدرفلا تابيردتلا نا حيحشص ةمروفلا
انل حمشستشس ةثÓث وا نيعوبشسأا نا ديكألا نكلو ةروشص لشضفا
.انتايوتشسم ةداعتشساب

صشأمر مأضشه

ةليلم Úع ةيعمج

لمعلا ‘ ةيد÷ا نولصصاوي «ماصصل» وبعل
فقوتلا ةÎف حا‚إا ىلع نورصصيو

بعÓلا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ع˘م˘ج
فوفشص ي˘ف ي˘شسي˘شس ي˘لا˘م˘لا
دكأا ثيح ةركشسب داحتا قيرف
ي˘لا˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘م ه˘نأا ى˘ل˘˘ع
قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع اد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘يو
هنأاب ادكؤوم هريفاذحب جمانربلا
مقاطلا عم رمتشسم لشصاوت يف
يف اينمتم هئÓمز اذكو ينفلا
ةشسفانملا ىلا قيرفلا دوعي نا
ناو امي˘شسل ءا˘ق˘ب˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ةيلاعلا بعلمب لابقتشسلا لÓخ نم ةيتاوم نوكتشس ةشصرفلا

ىلا هئÓمز بعÓلا اعد دقو اذه تاءاقل ةعبرا نم رثكل
.لمعلا يف زيكرتلاو ربشصلاب يلحتلا

ءأقبلا نأمضضل دأحتلا عم ةوقب مضسوملا ءأهنإا ديري
نأبيزلا ءأنبأا عم هتحار دكؤويو

ةوقب مشسوملا ءاهنإا يف ةريبك ةبغر بعÓلا ىدبأا هتهج نم
يف اهب موقي يتلا ةيدجلا تاريشضحتلا ىلع هديكأات لÓخ نم
هبشسح افيفلا رارق ناو ةشصاخ ةلوطبلا فانئتشسل ابشسحت يلام
نا امب هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوشسملاب عاو لكلا لعجيشس
رابكلا ةريظح يف هئاقبل يدانلا نامشضل نوحمطي راشصنألا
مغرلاب داحتلا عم ةلشصاوملا يف هتبغر دكا ينعملا نا ركذي
. ةريخألا ةنوآلا يف هتلشصو يتلا ةيجيلخلا سضورعلا نم

صشأمر مأضشه

ةركضسب دأ–ا

رصصيو Èصصلل هئلمز وعدي يصسيصس
مصسوم نم ىقبت اŸ ةيدجب Òصضحتلا ىلع

هرصصانع ىلع فقوتلا Òثأات نم فوختم رصصان نب

نب ةرقم مجن سسيئر ينمي
ل˘شصاو˘ي نا ي˘ف ه˘شسف˘ن ر˘شصا˘˘ن

يف يدجلا لمعلا هقيرف وبعل
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
يذلا جمانربلا قفو اهنوشسرامي
بردملا فرط نم هعشضو مت
ىلع حليو رشصي يذلاو دارشش

امك طاششنلا ةشسرامم ةرورشض

مثير يف ءاقبلا لجا نم يغبني
ةلوطبلا ناو ةشصاخ ةشسفانملا
و˘هو Ó˘جا ما Ó˘جا˘ع دو˘ع˘˘ت˘˘شس
اريبك فوختلا لعج يذلا رملا

نكمتي ل نا يف سسيئرلا نم
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض ن˘م ه˘˘يدا˘˘ن

.رابكلا ةريظح

عم ةجهللا ددضش دارضش
ةرورضض ىلع رضصأاو هرضصأنع

نيرأمتلا ‘ عيونتلا
كيلم سشتوكلا لشصاويو اذه

نا˘م˘شض ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا دار˘˘شش
ة˘ي˘ق˘ب˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

ة˘لوا˘ح˘مو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا راو˘˘ششم
ينامث نم ةطقن51 ـب رفظلا

ةمانزرلا يف ةيقبتم تايرابم
نيبعÓلا  ثحي هلعج ام وهو
نيرامتلا عيونت ةرورشض ىلع
سضكرلا ىلع زيكرتلاو ةيدرفلا

ثدحي دق فقوت يأا يدافت عم
راظتنا يف ةيلشضع تاجنششت
تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا
سصبرت يف لوخدلاو ةيعامجلا
دعب في˘ط˘شسب زا˘ب˘لا ة˘شسرد˘م˘ب
. رظحلا عفر

صشأمر مأضشه

ةرقم م‚

تأضصأضصتخا ةعبضس ‘
ةيلأتق

ةيدا–لا
ةيرئاز÷ا

«مانيفوفلا» ـل
ةلوطب لوأا قلطت

دعب نع ةينطو
ةباصشلا تائفلل

ةيرئازجلا ةيداحتلا تررق
لوأا «وادوف تايف مانيفوفلا»ـل
اذه يف دعب نع ةينطو ةلوطب
،ةباششلا تائفلل  يلاتقلا نفلا
نيب ام م˘هرا˘م˘عأا ة˘حوار˘ت˘م˘لا

ةع˘ب˘شس ي˘ف ،ة˘ن˘شس81و41
.ةيلاتق تاشصاشصتخا

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘ششكو
ى˘ل˘ع ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
يعامتجلا لشصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
يرجت˘شس ه˘نأا «كو˘ب سسيا˘ف˘لا»
ة˘˘شصن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘˘لا
لجأا نم يعامتجلا لشصاوتلا
ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لا
:ة˘ي˘لا˘ت˘˘لا تا˘˘شصا˘˘شصت˘˘خلا˘˘ب

نو˘˘م با˘˘ن ‐ ن˘˘يو˘˘˘ك ياو˘˘˘ك
غنو˘ل ‐ن˘يو˘كو˘ت˘با˘ت ‐ ن˘يو˘ك
˘‐ ن˘يو˘كور˘تو˘ت ‐ ن˘يو˘˘كو˘˘ه
.باف مايك ‐ نيوك نوموين

نأا ه˘تاذ رد˘شصم˘لا فا˘شضأاو
نا ىلع ادغ قلطنت ةقباشسملا
ليرفأا91ـلا ةياغ ى˘لإا د˘ت˘م˘ت
لا˘شسرا لÓ˘خ ن˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ل˘ئا˘شسر ر˘ب˘ع تا˘هو˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

نييشضايرلل ةب˘شسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ
دعب جئاتنلا نÓعإا متي نأا ىلع
اقباشس روكذملا خيراتلا ءاهتنا

سصا˘˘خ و˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
.ةيداحتÓل ةيمشسرلا

ب.م.يرضسيإا
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Hí§وHة، M8اوÑيرودلا ل
س9و˘˘˘˘1̆ يد˘˘˘˘Ĭرو˘˘˘˘˘˘g˘˘˘˘˘˘لا
رو˘tÉÑ̆˘̆+ ،تا˘M̆را˘ğ˘˘˘م˘˘˘لا
رMراFÅÑíl -ïو ،رو§مqلا
دا˘˘t̆˘˘̆-لا ن&ا ة˘˘˘˘©˘˘˘˘ÓH˘˘˘˘>)ا
عó H̆ا˘í̆-لا˘+ يد˘Ĭرو˘˘g˘˘لا

ارر˘˘˘˘Ĕ ة˘˘˘˘ÇÑ˘˘˘˘˘˘t̆لا ةرا5و
H˘8اوÑ̆õ̆لا ة˘õ˘åب D˘ل˘; ي
+ïءا .Óp HgراMتا Dïط

ن˘̆> را˘˘ÄÑ˘˘kلا لاد˘6Ñ̆)ا ن˘˘>
يرودلا نوò©ل ،ة˘لوg˘Ü̆˘لا
5 ن©+ نH اد0او يدIروgلا
م˘˘ل م˘˘لا˘å̆˘˘لا ي˘D̆ تا˘˘Mرود
-kوEف.

عراصصŸاو براÙا
عEاوH داور لواد-

ي>امk/لا ل8Ñاوk˘لا
8Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ةرو -ÉÑ̆˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
لا˘م˘/ [برا˘t̆˘˘م˘˘لا^
ير˘م˘å˘لا ن˘̆+ ن˘˘Mد˘˘لا
يرو˘t̆˘˘م˘˘لا ب>Ó˘˘لا
،ي°̆:و˘لا بk˘w̆°˘م˘õ˘ل

با˘˘˘˘˘˘˘˘ÅÑ˘˘˘˘˘˘˘˘gلا ب>ل
ع˘˘˘˘˘H ،يدو˘˘˘˘˘˘ÄÑ̆˘˘˘˘˘åلا
ب©˘˘˘g˘˘˘0 عرا˘˘ÇÑ̆م˘˘˘لا
Ĭ˘روH̆˘t̆˘فود˘م، D̆ي

8Ñ˘ل ةرو˘ï˘©l -íا<Ó
F˘˘˘˘ğ˘˘˘©̆˘˘˘ار H̆˘˘˘داور ن
نM}لا óر5&لا ءاíÉÑلا
ه˘+ا˘ÅÑ- دو˘̆/و اود˘˘F&ا

Fg©لا ن©+ رÓ<ملاو بÇÑعرا Dلا ل; يtلا ةرارòg©لاو ةرïkلا ة©لاkي Mkمkي(ا°ثلا ا§+ ع.

يزعت «ةراطصسوصس»
«روب Òصس» ةرصسأا

-õïl 6&اÑا ةر(-tلا داå8اÑ1 ةمgام©ل&ا ار
<õو ر.)ا ىD0 يدوم0 ةاõ©لا مH©لا نåما
يدا°لا ةراد)ا l>را6Ñو ،[رو+ر©6Ñ^ عمqمل
ةõ(اåل ةMزå- ةلا˘6Ñر ه˘©̆/و˘k˘ل  ي˘م˘8Ñا˘å˘لا
عمqملا يí;وHو ةراد)ا لHاòلو مو0رملا

H˘و'F̆دM˘ن -ÉÑ̆اH˘°˘§˘وو مE˘وD˘§˘م H˘6ا عÑةر
ز> ىلوملا نH ن©/ار ،م§Ht°k يD د©íïلا

ن&ا ر©õk{Fل ،هkم0ر+ د©íïلا دمMkè نا ل/و
H˘q̆6^ ع˘مÑ˘©˘رو˘+ر] J˘لا يÅÑ˘رF˘لام˘لا ةòة
ناF ي}لاو يم8Ñاåلا يدا°لا م§6Ñ&ا ة©õg=&ل
M˘å˘اI˘ي H˘5&ا نH˘ة H˘ا˘1 ة˘©˘لاI˘ïة Egل1د- ل
لFاÅÑملا لF ةMوHl +kÄÑاE يkلا ةFرÅÑلا
ق˘Mر˘D ا˘§˘°˘H ي˘Iا˘M˘å نا˘˘F ي˘˘k˘˘لا ة˘˘Mدا˘˘م˘˘لا
^6Ñ6وÑÜةرا].

جمÈي قافولا
 سسنوت ‘ اصصبرت

فد˘§˘MÄÑ˘k ف̆©˘ó 6Ñ˘Üا˘Dو ق˘Mر˘D ن&ا ا˘م˘+
تر6Ñkïا ،م6Ñوملا ا}J [يõ+ودلا^ C+ رâíلا
س9و˘1 رار˘E ى˘˘õ˘˘> ف˘̆©˘ó 6Ñ˘˘Ü̆ا˘˘Dو ةراد)ا
ي˘D ن˘©̆>و˘6Ñ˘gل مود˘M ير˘©˘tÉÑ˘- سÇ+ر˘-
ر8Ñا يFوòلا يIÄÑوkلا ناو ة8Ñا1 سIÄو-

<̆õ˘9 ىÑ˘لا ةرور˘wÉÑ˘ل عو˘k˘را˘مMد> نMةد
عا/ر6Ñkا˘+ ة˘>و˘مq̆˘م˘õ˘ل ح˘م˘ÄÑ- تاءا˘ï˘لو
ةلوgÜلا نا ام+ تاMدktلا مداE يD ا§D©kا>
D˘م˘لا ي˘k̆°˘لاو لواò˘س6&ا M˘ï˘kبر H°§ا اFرث
D˘اF˘6ل ر˘ثÑ˘©˘ا˘م D˘لا˘0 ي +˘õ˘لا ه˘=و˘°ÇÑ˘ف
.جرgلا يJõا با0ÄÑ ىõ> ي(ا§°لا

لكصشمو رصصان نب
تاقحتصسŸا

ة§/اولا ىل)ا تاÄÑ˘ktïم˘لا ة˘©˘لا7Ñò̆)ا تدا̆>
D̆˘ي +̆˘©l D̆˘رM̆ق I˘q˘م H˘ï˘ةر H˘1 ن˘Óا ل(E˘ماد˘
ي}لا رH&لا فõملا ا}J حDk ةدا>)ا ىõ> ن©Ó<gلا

/åن+ ل I8اÑر MÄÑىل)ا عرا -qدMد -Üه-ا°©م
ث©0 بلاÜملا ¶}§+ ة©>او ةراد)لا ن&ا+ دF'وMو
6Ñ̆k˘ï˘مد <˘õ̆ى -ÄÑ̆وM̆9و ةÑ̆å˘©̆لا ةÓ<g©ن Dي
ىدö HردM سÄ©(رلا ناو ة8Ñا1 ل/اåلا بMرïلا
نMدM يkلا ةم©ïلا نH ءز/ ولو دMدÄÑ- ة©مJ&ا
اوDÉÑر ي/ارد ءاDïر نا رM{F نوÓ<gلا ا§+
-wí©Éرو/ا سJم +tqا ةI§9 اÑc©õة HïراIة
+íرó ىر1&ا.

ديري يدامح نب
«سسأاكلا»

MÜر حم)©Äا س&Jõلا يgىل)ا يدام0 ن+ جر
H̆˘8اوÑ˘˘õ˘˘م˘˘لا ة˘˘è̆˘اH˘˘ةر D̆˘ي HÄÑ̆˘ا+˘˘ï̆˘ة F̆س6&ا
ع+رملا ةر©7Ñ&ا- بFÄÑ ل1Ó نH ةMرو§مqلا
ف©ó 6ÑÜاDو راqلا قMرíلا بHõå نH يJg}لا

ن©Mïرíلا ن©+ لو&لا را1kgلا نوF نH م=رلا+و
Dي Hõåا تو&ا02 بIk§لا+ ىkåلا لدا(Mqي+ا
Jفد Hïل+ا Jملا ن&ا ر©= فدÄÑن> لو&لا لو'و
يg>ل ةردHï يD ةر©ògلا هïk. دF&ا يJõ&لا
DرMïه <õلا ىåةدو H8ا> نÑلا ةم§ÉÑلا باåõ©ا
. يJg}لا ع+رملا ىل)ا لJ&اkلا ةEرو+

qarsana@essalamonline.com
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ةروصضخلل ينفلا مقاطلا حلصس نازيŸا
Måملا لمtÉÑلا رgدIل يõ°يدا

نوMرE ي˘°˘©ïÄÑ˘°˘Ü̆˘لا ي˘9ÑاM̆ر˘لا
ن©Ó<gلا نا5وا ةEgارH ىõ> دلا1
Hو ر1ل ن©0 نJ{0 اkى Mkا&Fد
Hلا ة/رد نåي}لا لم Mïه+ مو
رÄÑÜملا HrاIر˘g˘لا ق˘Dو داد˘k̆å˘لا

J˘˘{و اE˘˘7 دÑ˘˘لا ددò˘˘و-Åة3و˘1 س
<õ9 ىÑةرور Hار/åة H©ناز Fل
ه+ موMï اH ةDرHå مMk ى0k ب>ل
Fب>ل ل Hرام- نMن Fر}0 ام
نوا˘§˘k˘˘لا ة˘˘H˘˘è˘˘g ن˘˘H سÅ-و˘˘òلا

هIوòل لFلا بIا/ يD ة8Ñا1
Mõåارود ب Fg©ار Dزلا يMةدا Dي
تFÓا ىõ> س8رMt نMا ن5ولا

.ة1í©í ة©9ÑاMر

15

!! ببصسلا اذهل ةصسفانŸا ليجأات ديري يوصضم
FÅÑ˘د˘لا ر˘©˘1 فM̆ن HÉÑ˘يو H˘برد

I˘˘لا يدا˘˘w˘˘õ˘˘©˘r لاÄÑ˘å˘6)ا يدوÑ̆k˘c̆°˘فا
ر(ازqلا ىل)ا ةدوõ˘å˘ل ي˘t˘õ˘م˘لا يرود˘لا

ءا§I˘kا  دå̆˘+ ،ه˘õ˘k˘(ا˘> ة˘D˘ïر د˘/او˘k˘لاو
ل˘©˘/&ا˘- نا اد˘F'وH̆ ،ة˘˘©˘˘ÇÑ˘˘tلا ة˘˘5H&لا

H°اDÄÑلا يرودلا ةÄÑåتو&ا ىل)ا يدو
6Ñ©òنو D8رÑة Hلاو ة©-اوk6 يÑkÄÑحم
ةرور9Ñ ادF'وH ،ن:ولا ىلا ةدوåلا+ هل
ا}˘J ي˘D ة˘8Ñا˘1 ه˘õ̆k˘(ا˘> ع˘H د˘/او˘k˘˘لا
س6ور©íلا س9رD نMا ب©åÇÑلا فرâلا

H°Üïاو ه&+åدI0&ا ن> اgا°+ا HgدMا -íهل'وا
ب6Ñg ع/رMو ،بMرE ن> ة5H&لا جارIíا+
+˘ï˘لا برد˘م˘لا ءاÄÑ˘و˘ل ق˘+اDاó 6ÑÜ©ف
Dلا يÄÑåدوMة +åا د(Mïفا F0رلا لÓت
.اIوروF ءا+و يíÅÑ- بÄÑg+ ةMوqلا
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رضصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءأضشعلا

20:14

ةلصصلا تيقاوم

«رطق ‘ لصضفألا» بقلب جيوتتلل هحصشرت يميهارب ماقرأا ^
يلهألا عم هلبقتصسم لوح فور◊ا ىلع طاقنلا عصضي يليلب ^

«فافلا» لمع قيرف
هلمع ‘ مويلا عرصشي
نع عامتجا للخ نم

ويديفلا قيرط

ياد Úضسح رضصن ةيلأتق تأضصأضصتخا ةعبضس ‘فيطضس قأفو

«مانيفوفلا» ـل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
دعب نع ةينطو ةلوطب لوأا قلطت

ةباصشلا تائفلل
ءأقبلا نأمضضل هيبعل زيهŒ ىلع رضصي

ءارجإا ىلع رصصي يلعوب
نوبعللاو قلغم سصبرت

مهتاقحتصسم نورظتني

عجاÎي هاوتضسم تلعجو هيلع ترثأا ةبأضصإلا

لمعلا لصصاوي ةنوملقوب
Êدبلا رصضÙا جمانرب قفو

06ـلا ىركذلا ىيحي يضشطز
ريرحتلا ةهبج قيرف صسيضسأأتل
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1202 نم ةيادب أقيرف42 مضضت يتلا ةديدجلا ةخضسنلا لÓخ

ةمئاق ةيدنألا لايدنوم يف ةكراصشملا يف ةيرئازجلا قرفلا ظوظح

ةيدنألا لايدنوم يف كراصشت ةيقيرفإا قرف3


