
40 صص

 «ةفاّفضش» رئازجلا نأا دكأا
«انوروك» تايطعم عم

ريمدــــــتو فـــــــششك
 نييباهرإÓل ئـــباخم6

ةدكيكشسو ةيدملأ نم لكب
50صص
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عقومت ددحت تازيهجت ةلودلا كÓتما دكأا
«كوبضسيافلا» ىلع ةبذاكلا رابخأ’ا يرضشان

ءادأا ليعفتل عورضشم نع فضشك
فاقوأ’او ةاكزلا

اهنئابز عم اهنماضضت راطإا يف

 ةبوقع يغلت كونبلأ
نويدلأ ديدشست يف رخأاتلأ

«انوروك» ةمزأأ ببشسب
40 صص

لبقملا يام3 ـلا يف دعب نع اهئارجإا حارتقاةماعنلاب جلاعم فيك راطنق82 نم ديزأا زجح نطولا عوبر فلتخم ربع ةيضضق3031 ةجلاعم بقع

 اـــــبراشضم2641 فيقوــــت
دأوملأو ةيئأذغلأ دأوملأ يف
عوبشسأأ لÓخ ةينلديشصلأ هبشش

50صص

ىلع ،نمأ’ا حلا˘ضصم ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘ج˘ضس
تاكاهتنا ،نطولا تاي’و لج ىوتضسم
ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’ ة˘ل˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
دÓبلا يف ايلعلا تاطلضسلا هترقأا يذلا
رفضسأا ام ،«انوروك» صسوريف يضشفت حبكل

ي˘˘˘ف تارا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م ع˘˘˘ضضو ن˘˘˘˘ع
لئاه م˘ك ر˘ير˘ح˘تو ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ضشا˘ح˘م
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لاو عا˘˘م˘˘ت˘˘ضسإ’ا ر˘˘ضضا˘˘ح˘˘م ن˘˘م
.نيفلاخملل

:ةــــــحشصلأ رــــــيزو
لوقلأ دحأل نكمي ل»

«عشضولأ يف مكحتم هنأاب
30 صص

تلفكت ةيركضسعلا تارئاطلا
يضسايق تقو يف ةمهملاب

لئاشسول ةيبلط يناث لوشصو
ىلإأ «انوروك» نم ةيامحلأ
نيشصلأ نم ةمداق رئأزجلأ

50صص

«انوروك ةحئاج نم ةرشصتنم جرختشس رئأزجلأ»:ةيركشسعلأ ةشسشسؤوملأ
30 صصيبعضشلا ينطولا صشيجلاو ةيروهمجلا صسيئر نيب لماكلا ماجضسن’ا تزربأا

عفر»:ةشسائرلأ مشسإاب قطانلأ
ةباجتشسأ ىدمب نوهرم رجحلأ

«تأءأرجإÓل نطأوملأ

30صص

:ةينيدلأ نوؤوششلأ ريزو
ةÓشصلأ قيلعت رأرق»

«ايراشس لأزام دجاشسملأ يف

30 صص

30صص

نطولأ ربع يحشصلأ رجحلأ تأءأرجإل ةلمجلاب تاكاهتنأ
تافلاخملاو عامتضس’ا رضضاحم نم لئاه مك ريرحتو رضشاحملا يف تابكرملا تائم عضضو

ينغلأ دبع ةمكاحم ليجأات
ةرــملل يدششأربو لـماه
يــلأوتلأ ىــلع ةـــثلاثلأ

جورخلأ عنم تاعاشس لÓخ عمجتلل تأرامعلأ حطشسأأ نولغتشسي بابشش ^



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
مهأأ باششعألأ تÓحم
! .. تايلديشصلأ نم

باب˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ح˘ت˘ف
تاحفسصلا فلتخم مامأا هيعارسصم ىلع
ًءاوسس ،يعامتجإ’ا لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
جمارب قÓطإ’ ،ةليخدلا وأا اهنم ةسصتخملا
ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ح˘ئا˘سصن˘لا م˘يد˘ق˘ت ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘ت
تحبسصأا Óعفو ،كاتفلا ءابولا اذه ةهجاومب
ىلع ماعلاو سصاخلا هابتنا ىلع ذوحتسست
ا˘م و˘هو ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تا˘عا˘سس ىد˘م
ربع لباوتلاو باسشعأ’ا عيب تÓحم لعج
،تايلديسصلا نم مهأا ،نطولا عوبر فلتخم
،«91‐ دي˘فو˘ك» ن˘م كب˘تر˘م˘لا ن˘طاو˘م˘لا˘ف
نيسصحتل اهب قلعتي ةسشق ةيأا نع ثحبي
.«انوروك» نم هسسفن

ةوقب دوعي «راجعلأ»

ةليلق ةئف ءانثتسساب هنع يلختلا مت نأا دعب
يف تاريبك نهلج اندÓب يف ةوسسنلا نم ادج
يف «انوروك» سسوريف يسشفت مهاسس ،نسسلا
سسيل نكل ،ةوقبو «راجعلا» ةدوع يف اندÓب

ربتعت يتلا ةليسصأ’او ةقيرعلا انديلاقت يف ابح
نم نكل ،اهملاعم زربأا «راجعلا»و «كياحلا»
‐ديفوك» نم ةياقولا نهتياغ هعسضول ندع
نإاو ةيبطلا تامامكلا ةردن لظ يف ،«91
.لاغ اهنمث نإاف تدجو

! .. لمأأ ايقيرفإل

،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ةرا˘˘ق نا˘˘كسسل ةرا˘˘سس ىر˘˘سشب ي˘˘ف
لازت ’ هنأا ،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم تربتعإا
ءاط˘بإاو ل˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘سصر˘ف ،ءار˘م˘سسلا ةرا˘ق˘لا ما˘مأا
لمعت اهنأا تنلعأاو ،«انوروك» سسوريف راسشتنا

ةدا˘يز˘ل ،ا˘ه˘ئا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف تا˘مو˘كح˘لا ع˘˘م
لثم  ،ةجرحلا ةباجتسس’ا ت’اجم يف اهتاردق
ةرادإاو ةلزعلاو رابتخ’او ةبقارملاو قيسسنتلا
ىودعلا عنمو لاسصت’ا تاهج عبتتو ،ت’احلا

كارسشإاو رطا˘خ˘م˘لا غÓ˘بإا اذ˘كو ،ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
.ةيربتخملا تاردقلاو عمتجملا

! .. بيبط Òمشض

ءاو˘سس ه˘ئار˘ظ˘ن ن˘م سسأا˘ب ’ ة˘ب˘سسن˘˘ل ا˘˘فÓ˘˘خ
سصا˘خ˘لا وأا ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
ر˘ي˘م˘سضلا ن˘˘م م˘˘هدر˘˘ج˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘ع فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

سسا˘ع˘ن ف˘طا˘ع بي˘ب˘ط˘لا عو˘ط˘ت ،ة˘ي˘نا˘˘سسنإ’او
ىسضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ،ف˘ل˘سشلا ة˘ي’و˘ب ،ة˘بار˘ع
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا تÓ˘ئا˘عو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةلوليحلا اه˘نأا˘سش ن˘م ةردا˘ب ي˘ف ،سصو˘سصخ˘لا˘ب
تاسسسسؤوم˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع م˘هد˘ّب˘كت نود
نم ةياقولا يف كلذب ةمهاسسملاو ةيئافسشتسسإ’ا
هلاثمأ’و هل ةيحتف ،«انوروك» ىودع راسشتنا

.سضيبأ’ا سشيجلا دونج نم

qarsana@essalamonline.com
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؟.. ناشسملت ةعأذإأ حئاشضف فقوي نم
نا˘˘سسم˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘عاذإا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت

سسير˘˘˘˘˘˘كت ،ة˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،«ج’و˘˘˘كير˘˘˘ب˘˘˘˘لا»
،ةيمومعلا ةمدخلاب فافختسس’ا

˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ة˘ح˘ي˘سضف ي˘ف˘ف ،ن˘ي˘ع˘م˘ت˘سسم˘˘لا

اهيف مدقأا يتلا كلت دعب ةديدج
ةروا˘ح˘م ى˘ل˘ع تو˘سص ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ءوسضلا ىطعأا نم ،ةي’ولا يلاو
ن˘م سصخ˘سشلا سسف˘ن˘ل ر˘˘سضخأ’ا
لب ،ةيبابسش سصسصح ميدقت لجأا
يذلا ينقتلا اذه كلذ نم رثكأا

رسشابملا ىلع ةيعاذإا اسصسصح مدقي راسص ،يفحسصلا لمعلاب ديعب نم ’و بيرق نم ’ هل ةقÓع ’
رخزت تقو يف ،«انوروك» سسوريف عم لماعتلا ةيفيك نع تاهيجوتو حئاسصن ميدقتب قلعتت
.ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةلاطبلا مهتقنخ نيذلا نيفرتحملا نييفحسصلا تارسشعب ةي’ولا

هلهأأ طابشضنلأو Êافتلل
ي˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

،ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةرئاطلا مقا˘ط ن˘كم˘ت
نيرهاظلا ةيركسسع˘لا
ةرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
تقو يفو ،ان˘تزو˘ح˘ب
ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘م ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق
ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ن˘˘ح˘˘˘سش
نم ةيبطلا تادعملا
ن˘ي˘سسر˘كم ،ن˘˘ي˘˘سصلا
،طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضنإا كلذ˘˘˘˘˘ب
ل˘ك ماز˘ت˘لإاو ،ي˘نا˘ف˘˘ت
سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘˘ه
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةطونملا ماهملا ءادأاب
هجو لمكأا ىلع مهب

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ك
ريدقت ةيحتف .. ةداعلا

.مهل مارتحإاو

! .. ةرمامعل ىلع ناتدقاح تأرامإلأو رشصم
ر˘ي˘سشت ،ة˘ع˘قو˘ت˘م تنا˘ك ة˘جر˘˘خ ي˘˘ف

ن˘ي˘مأ’ا نأا ى˘لإا ،ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد ردا˘سصم
و˘ي˘نو˘˘ط˘˘نأا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

ةيسصخسش نع ايلاح ثحبي ،سشيريتوغ
ىلإا يممأا ثوعبم ماهم يلوتل ةديدج
هبسصنم نم ليقتسسملا ة˘فÓ˘خ˘ل ا˘ي˘ب˘ي˘ل

سضفر د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس نا˘˘˘سسغ
يرئازج˘لا ح˘سشر˘م˘لا م˘سسإ’ ،ن˘ط˘ن˘سشاو
د˘ع˘ب ،ةر˘ما˘م˘ع˘ل نا˘ط˘˘مر مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لا

رسصم نم ل˘ك ا˘ه˘ت˘سسرا˘م تا˘طو˘غ˘سض
ةرمام˘ع˘ل نار˘ب˘ت˘ع˘ت نا˘ت˘ل˘لا تارا˘مإ’او
.ينطولا قافولا ةموكحل ادج ابرقم

«زاكيماك» نوبت سسيئرلأ
د˘ن˘ح˘م د˘ي˘ع˘ل˘˘ب ق˘˘ل˘˘طأا

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا ،د˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسوأا
ة˘سسا˘ئر م˘سسا˘ب ي˘م˘سسر˘˘لا
سسيئر ىلع ،ةيروهمجلا
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
وهو ’أا اديدج ابقل ،نوبت
ه˘نأا م˘كح˘ب ،«زا˘كي˘˘ما˘˘ك»
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ما˘˘مز م˘˘ل˘˘ت˘˘˘سسا
ي˘˘˘˘ف ،دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘سش
ىلعو عاسضوأ’ا بعسصأا

افسصاو ،ةدعسصأ’ا عيمج
.«ةليقثلا» ـب هتمهم



حلاسصم ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘ج˘سس
ل˘ج ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘مأ’ا

تا˘كا˘ه˘ت˘نا ،ن˘طو˘لا تا˘˘ي’و
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’ ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘قأا يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
دÓبلا يف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ح˘˘˘ب˘˘˘˘كل
ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سسأا ا˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك»
تاراي˘سسلا ن˘م تا˘ئ˘م ع˘سضو
،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘سشا˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف
رسضاحم نم لئاه مك ريرحتو
تا˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لاو عا˘˘م˘˘ت˘˘سسإ’ا
.نيفلاخملل

’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ح˘لا˘سصم تل˘˘ج˘˘سس ،ر˘˘سصح˘˘لا
27 ـلا لÓ˘خ ة˘سسب˘˘ت˘˘ب ن˘˘مأ’ا
ةفلاخم164 ةريخأ’ا ةعاسس

،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’

سصخ˘ت ة˘ي˘˘سضق12 ا˘ه˘ن˘ي˘ب
˘ماز˘ت˘˘ل’ا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘لا سصخر
سسبح ع˘م ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا
ةمهتب رتاعلا رئبب نيسصخسش
بير˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو م˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

5 ،ةطر˘سشلا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’او
رثكأ’ عمجتلاب قلعتت اياسضق
تلم˘سشو ،سصا˘خ˘سشأا3 ن˘˘˘م
ةبقارملاو فيرع˘ت˘لا تاءار˘جإا

84 مهنيب نم سصخسش381
،يئاسضق ءارجإا لحم اسصخسش
861 ةبقارم ىلإا ةفاسضإ’ابو
نم اهنم82 زجح مت ،ةبكرم
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا
.رسشحملا يف عسضولاب

،نا˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و ي˘˘ف ا˘˘مأا
ةدع ،نمأ’ا حلاسصم تلجسس
رجحلا تاءار˘جإ’ تا˘ف˘لا˘خ˘م

يف تلثمت ،يئزجلا يحسصلا
8 فيقو˘تو ،ة˘ب˘كر˘م د˘ي˘م˘ج˘ت
عامسس مت ،نيفلاخم سصاخسشأا
ر˘سضا˘ح˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

،ةباينلا عم قيسسنتلاب ةيمسسر
ةيئاسضق تاءارجإا زاجنإا متيسس

.نيينعملا دسض
ةد˘˘ع ي˘˘˘ف ظ˘˘˘حو˘˘˘لو اذ˘˘˘ه

سسي˘˘˘˘˘˘˘ل ،ىر˘˘˘˘˘˘˘خأا تا˘˘˘˘˘˘˘ي’و
،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ا˘˘هر˘˘˘كذ نا˘˘˘كمإ’ا˘˘˘ب
ح˘ط˘سسأ’ با˘ب˘سشلا لÓ˘غ˘ت˘سسا
لÓ˘خ ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا
يهو ،جورخلا عنم تاعاسس

Óسضف مهاسست ةريطخ ةرهاظ
ي˘˘ف نا˘˘كم˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ ن˘˘˘ع
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع را˘˘˘سشت˘˘˘نإا
.«91 ديفوك ‐ انوروك»
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،ديعسسوأا دنحم ديعلب نهر
ةسسائر مسساب يمسسرلا قطانلا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘با˘ج˘ت˘سسإا ىد˘˘م˘˘ب ،ي˘˘ح˘˘سصلا
ةيئاقولا تاءارجإÓل نينطاوملا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘كل
ة˘ه˘ج ن˘م ازر˘ب˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
حلاسصم هب موقت ام نأا ىرخأا
يرسشانل تاف˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘مأ’ا
ربع ةطو˘ل˘غ˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ن˘ع عا˘فد و˘ه ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لا»
،ةمجهل سضرعتت يتلا رئازجلا

نيذلا ني˘ي˘ف˘ح˘سصلا نأا اد˘كؤو˘م
Óقن ةبذاك تامولعم نورسشني

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ط˘˘˘ئا˘˘˘سسو ن˘˘˘˘ع
قو˘˘ف او˘˘سسي˘˘ل ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جإ’ا
.نوناقلا

م˘˘سسا˘˘˘ب ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
ير˘ه˘˘سش ف˘˘سصن˘˘لا يراو˘˘ح˘˘لا
ثب˘ي يذ˘لا ،«حو˘ت˘ف˘م بل˘˘ق˘˘ب»
،ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةسسسسؤوملل ماعلا ريدملا هدعيو
نأا ،نابسص نب دمحأا ةيمومعلا

ر˘ب˘ع ط˘سشن˘˘ت ر˘˘با˘˘خ˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو» لا˘˘˘قو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اهتأاسشنأا يعامتج’ا لسصاوتلا
يهو ام ةرتف يف ىمظع ةلود
،اهتسسايسس مدخي امل اهلمعتسست
اهلمعتسسن ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ك ن˘ح˘ن
رئازجلا» فدرأاو ،«يعوب نكل
كارحلا ناك سسمأا ،ةفدهتسسم
نو˘لوا˘˘ح˘˘ي ا˘˘نورو˘˘ك مو˘˘ي˘˘لاو
او˘ل˘غ˘ت˘سسا ا˘م˘ل˘ث˘م ه˘لÓ˘غ˘ت˘˘سسا
.. ل˘ع˘ت˘ف˘م˘لا ي˘بر˘ع˘لا ع˘ي˘بر˘˘لا

نويرئازجلا هاري ام لك سسيلو
ي˘˘ف بت˘˘ُك كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ر˘با˘خ˘م كا˘˘ن˘˘ه ل˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تا˘مو˘ل˘ع˘˘م جور˘˘ت ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
تاباسسح اهل نأ’ ادمع ةئطاخ
،«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت
عقوتن ’ يبنجأ’ا» ادرطتسسم
.«انل ريخلا هنم

،ديعلب ديعسسوأا دنحم دكأاو
ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا

نأا انلعم ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ه˘جاو˘م
د˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ناجل ءاسشنإاب رمأا ،نوبت ديجملا
دعب امل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو ة˘سسارد˘ل
تنا˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا» لا˘قو ،ءا˘بو˘لا

تذختا يتلا لودلا ىلوأا نم
..انوروك ةهباجمل تاطا˘ي˘ت˘حا
8 موي نيسصلا يف رهظ ءابولا
مل م˘لا˘ع˘لاو9102 ر˘ب˘م˘سسيد
ي˘ف ’إا ه˘ب ه˘ما˘م˘˘ت˘˘ها ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
ر˘ه˘سش ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘سصن˘˘لا

كلذ ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ،0202 يفنا˘ج
ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
نأا دعبو ،«ىرخأا لود براجت
ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘˘ج زر˘˘˘˘بأا
ةلهولا ذ˘ن˘م ءا˘بو˘ل˘ل يد˘سصت˘لا
نايب رادسصإا لÓخ نم ،ىلوأ’ا
41 يف رذحلاو ةطيحلل وعدي

سسأار˘ت م˘ث ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘˘نا˘˘ج
،ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر
،ءارزولا سسلجمل نيعا˘م˘ت˘ج’
سسلجملل نير˘خآا ن˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو
سسرام رهسش يف نمأÓل ىلعأ’ا
’» ،ثدحتملا لاق ،يسضاملا

ق˘ح ي˘ف فا˘˘ح˘˘جإ’ا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
هذه نم سصاقتن’او نيرخآ’ا
.«دوهجلا

جرخي يذلا يفحضصلا
بضساحي نوناقلا نع

ÚنطاوŸا رئاضسك
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ادرو

يف نييفحسصلا سضعب دجاوتب
لا˘سصتإ’ا ر˘يزو زر˘بأا ،ن˘ج˘سسلا
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ح نإا ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا

تنا˘ك اذإا ا˘يرو˘ت˘سسد ة˘˘نو˘˘سصم
يفحسصلا نأاو نوناقلا مرتحت
وهف نوناقلا نع جرخي يذلا
لثم هلثم بسساحي هقوف سسيل
يتلا سسانلا» لاقو ،نطاوم يأا
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا جار˘˘خإا˘˘ب تما˘˘ق
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لاو تب˘˘˘سسلا ي˘˘˘مو˘˘˘ي
رج˘ح˘لا رار˘قإا د˘ع˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لاو
او˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ةيرح سسيل اذ˘ه م˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم
 .«ةيطارقميدو

م˘سسإا˘ب ق˘طا˘ن˘˘لا زر˘˘بأا و اذ˘˘ه
سضعب نأا ،ةيروهمجلا ةسسائر
ة˘مزأا ج˘لا˘ع˘ت مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو
«بوكسس» ةيل˘ق˘ع˘ب «ا˘نورو˘ك»
نأ’ ا˘ي˘قÓ˘خأا ز˘ئا˘ج ر˘ي˘غ اذ˘˘هو
نع ةقيقد ريغ تامولعم رسشن
ريغ رمأا تايفولاو تاباسصإ’ا
.هبسسح يقÓخأا

داوŸا ىلع تفاهتلا
مادعنا هببضس ةيئاذغلا

 ةقثلا
،ديعسسوأا دنحم ديعلب زعوأاو

ةيئاذغلا داوملا ىلع تفاهتلا
دوعي رمأ’او ةقثلا مادعنا ىلإا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ه˘ل˘ع˘ف˘ي نا˘ك ا˘˘م ى˘˘لإا
،ل˘ع˘ف˘ي ’ ا˘م لو˘˘ق˘˘ي ق˘˘با˘˘سسلا

ا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا» فدرأاو
نأا مغر ..ةقثلا هذه عاجرتسسا

نود˘˘ير˘˘ي ا˘˘سصا˘˘خ˘˘˘سشأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ع˘سضو˘لا اذ˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا

نع سسيئرلا ىلع نوطغسضيو
را˘ب˘خأ’او تار˘ي˘سسم˘لا ق˘ير˘˘ط
كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘بذا˘˘˘كلا

انوروك ةمزأا ىتح اولغتسساو
داوملا ةردنب سسانلا فيوختو
.«ةيئاذغلا

ايثراك اعضضو ثرو نوبت
لعفيو قباضسلا ماظنلا نع

دلبلا ذاقنإ’ هعضسوب ام
،يسسائرلا را˘سشت˘سسم˘لا دا˘فأاو

ماهم ملتسسا ،نوبت سسيئرلا نأا
ع˘سضو بع˘سصأا ي˘ف ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع دÓ˘ب˘لا ه˘سشي˘˘ع˘˘ت
،ا˘ي˘ن˘مأا ،ا˘ي˘سسا˘ي˘˘سس ،ةد˘˘ع˘˘سصأ’ا
ام» لاقو ،ايعامتجا ،ايداسصتقا
،ةتبلا Óهسس ارمأا سسيل ههجاوي
يذلا نم اه˘ت˘ل˘ق ا˘ي˘سصخ˘سش ا˘نأا
تايلوؤوسسملا هذ˘ه ل˘م˘ح˘ت˘ي˘سس
سسيئر هيمسسنسس .. لكاسشملاو
سسيئرلا نإا» عباتو ،«زاكيماك
نأاو ،د˘ل˘ب˘لا ذا˘ق˘نإا ى˘ل˘ع ر˘ها˘سس
21 موي قلطنا يذلا راطقلا
،فقوتي نل رييغ˘ت˘ل˘ل ر˘ب˘م˘سسيد
لسضفتيلف بوكرلا دارأا نمف
.«هفقوي نلف دري مل نمو
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ة˘ل˘ج˘م ة˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فإا تزر˘˘بأا
ر˘ي˘خأ’ا ا˘˘هدد˘˘ع ي˘˘ف سشي˘˘ج˘˘لا
ه˘نأا ،مر˘سصن˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سشل
سسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ديجملا دبع رهظأا ،ةيروهمجلا
ي˘ف ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ه˘ت˘˘ق˘˘ث ،نو˘˘ب˘˘ت
ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م
كلذ ي˘ف ة˘لد˘ت˘سسم ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ب
يذلا رودلا ىلع تاب˘سسا˘ن˘م˘لا
،يبعسشلا ينطولا سشيجلا هادأا
تاسسسسؤوم ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف
ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإاو ة˘˘˘لود˘˘˘لا

ةريسشم ،اهنم لينلا ت’واحم
سسي˘˘˘˘˘ئر ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سش نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا
ىد˘م سسكع˘ت ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ب ما˘ت˘لا ما˘ج˘سسن’او ة˘ق˘ث˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لاو ة˘سسا˘˘ئر˘˘لا
يعارلا ريخأ’ا نوك ،يبعسشلا
،ايسضام ،نامتئ’ا اذهل لثمأ’ا

نأا  ةزربم ،Óبقتسسمو ارسضاح
˘ما˘يأا كل˘حأا ي˘ف ق˘فو ،سشي˘ج˘لا
تناك امدنع ةينطولا ةاسسأاملا
يف ىعادتت ةيرئازجلا ةلودلا
اهناكرأاو اهسسسسأا ىلع ظافحلا

را˘سشأا ا˘م˘ك ،ا˘هدو˘جو تي˘ب˘ث˘تو
ماجسسن’ا نأا ىلإا هتاذ ردسصملا
ةيروهمجلا سسيئر نيب لماكلا

،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لاو
يسضاقلا هيلوي يذلا مامته’او
عافد˘لاو ن˘مأÓ˘ل دÓ˘ب˘ل˘ل لوأ’ا

ه˘نا˘م˘يإا ن˘م ع˘با˘ن ،ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘˘نر˘˘سصع ةرور˘˘سضب خ˘˘سسار˘˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا تاو˘˘˘ق
ءادأا ا˘ه˘ل ى˘ن˘سست˘ي˘ل ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

غو˘ل˘بو ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ا˘ه˘ما˘ه˘م
لك ةهجاومل ةمئادلا ةيزهاجلا
عفرو ةلمت˘ح˘م˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا

.ةينمأ’ا تايدحتلا فلتخم
حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب تر˘˘كذ نأا د˘˘ع˘˘˘بو

ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق را˘˘طإا ي˘˘ف سشي˘˘ج˘˘لا
ةمهمب لفكتلا يف ةيروهمجلا

ىو˘˘˘قو با˘˘˘هرإ’ا ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م

فوقو ،ةلجملا تدكأا ،مارجإ’ا
ى˘لإا ،ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

فلتخم يف نينطاوملا بناج
ةيعيبطلا ثراوكلاو تامزأ’ا
ءاو˘˘سس دÓ˘˘ب˘˘لا تبر˘˘سض ي˘˘ت˘˘لا

تاناسضيفلا وأا لز’زلا تناك
،ةيدرتم˘لا ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا وأا

،سسادر˘مو˘ب لاز˘لز رار˘غ ى˘ل˘ع
جولثو ،يداولا باب تاناسضيف
.وزو يزيتو سسيرآا

تدا˘˘سشأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘لود˘لا رار˘سصإا˘ب ة˘ي˘حا˘ت˘˘ت˘˘ف’ا

ءابو ةهجاوم ىل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
مظ˘ع˘م سسم يذ˘لا ،«ا˘نورو˘ك»
ق˘˘ير˘˘˘ط  ن˘˘˘ع ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لود
ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

سسي˘ئر˘ل ة˘ب˘ئا˘سصلا تارار˘ق˘لاو
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ،ة˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
تبنج يتلا» ،ينطولا عافدلا
ةيقيقح ةاسسأامل سضرعتلا اندÓب
فيسضي ‐ «اهنع ىنغ يف يه
يف ددسش يذلا ‐ هتاذ ردسصملا

سشيجلا نأا ىلع ،قايسسلا اذه
يف وعدم ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
ه˘ت˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘ل˘˘ل
هدادعتسسا لÓخ نم ةيتايلمعلا

يأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل م˘ئاد˘لا ه˘ب˘هأا˘˘تو
ة˘˘جرد تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘˘م ئرا˘˘˘ط
كاردإ’ا مامت اكردم ،هتروطخ
ى˘لوأا و˘ه ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘مأا نأا˘˘ب
.ةيسسيئرلا هماهمو هتامامتها

،ةلجملا ةيحات˘ت˘فإا تسصل˘خو
سشيجلا نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ى˘لإا
لك رخسس ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
قيسسنتلا را˘طإا ي˘ف ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ع˘˘˘م م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
ةفلتخملا ةيرازولا تاعاطقلا
ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا را˘ب˘ت˘عا˘ب
ةفاك دينجت يعدتسست ةبعسصلا

ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘قا˘˘˘ط
ىوتسسم نم عفرلاو ةيداملاو
تاسسسسؤوم ةفاك نيب قيسسنتلا
ةيجيتار˘ت˘سسإ’ا ن˘م˘سض ة˘لود˘لا
نم دحلل ةعوسضوملا ةينطولا
ةن˘ئ˘م˘ط˘م ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘سشف˘ت
نأا ىلع ديكأات˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نم ةرسصتن˘م جر˘خ˘ت˘سس ا˘ندÓ˘ب

.«انوروك» ةحئاج

يبعضشلا ينطولا صشيجلاو ةيروهمجلا صسيئر نيب لماكلا ماجضسن’ا تزربأا

«انوروك ةحئاج نم ةرشصتنم جرختشس رئأزجلأ»:ةيركشسعلأ ةشسشسؤوملأ
«مويلأ كلذك نوكيشسو تامزألأو ةيعيبطلأ ثرأوكلأ يف بعششلل أدنشس امئأد ناك سشيجلأ» ^

ح.ميلضس

لماكلا ماجضسنإ’ا تزربأاو ،«انوروك» ةحئاج نم ةرضصتنم جرختضس رئازجلا نأا ،ةيركضسعلا ةضسضسؤوملا تدكأا
ىلعأ’ا دئاقلا هتفضصب اهيلوي يتلا ةقلطملا ةقثلاو ،يبعضشلا ينطولا صشيجلاو ،ةيروهمجلا صسيئر نيب دوجوملا
،ةلودلا تاضسضسؤوم ىلع ظافحلا يف اهرود نم اقÓطنا ،صشيجلا ةضسضسؤومل ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلضسملا تاوقلل

.اهنم لينلا ت’واحم نم دÓبلا ذاقنإاو

عقومت ددحت تازيهجت ةلودلا كÓتما دكأا
«كوبضسيافلا» ىلع ةبذاكلا رابخأ’ا يرضشان

نوهرم رجحلأ عفر»:ةشسائرلأ مشسإاب قطانلأ
«تأءأرجإÓل نطأوملأ ةباجتشسأ ىدمب

رشضحت ناجلو انوروك ةهجأوم يف رخأاتت مل رئأزجلأ» ^
«ءابولأ أذه دعب امل ايلاح

تافلاخملاو عامتضس’ا رضضاحم نم لئاه مك ريرحتو رضشاحملا يف تابكرملا تائم عضضو

نطولأ ربع يحشصلأ رجحلأ تأءأرجإل ةلمجلاب تاكاهتنأ
جورخلأ عنم تاعاشس لÓخ عمجتلل تأرامعلأ حطشسأأ نولغتشسي بابشش ^

تلفكت ةيركضسعلا تارئاطلا
يضسايق تقو يف ةمهملاب
لئاشسول ةيبلط يناث لوشصو

ىلإأ «انوروك» نم ةيامحلأ
نيشصلأ نم ةمداق رئأزجلأ

راطم ىلإا صسمأا حابضص تلضصو
يناث ،يلودلا نيدموب يراوه
ةيبطلا لئاضسولا نم ةيبلط
صسوريف نم ةيامحلا تامزلتضسمو
يف ،نيضصلا نم ةمداق ،«انوروك»
تارئاطلا اهب تلفكت ةمهم
«67 نيضشوي» عون نم ةيركضسعلا

83 غلب يضسايق تقو يفو حاجنب
. ةعاضس

ىلع تادعملا هذه لمضشتو
لئاضسو نم انط03 ـب ردقت ةنحضش
عون نم ةمامك فلأا005 ،ةيامحلا

(2PFF)، 04صصخضشم فلأا
ىلإا ةفاضضإ’اب ،» انوروك صسوريفل
ىلع ،يعانطضصا صسفنت زاهج001
مÓتضساو لوضصو ابيرق متي نأا

.ىرخأا تادعم
نيمأا ،يتاوت دباعلب مدقملا دكأا

لاضصيإ’او مÓعإ’ا ةيريدم نم
ينطولا صشيجلا ناكرأاب هيجوتلاو
ىلع ىقبيضس صشيجلا نأا ،يبعضشلا
ةيبلتل ةيزهاجلاو دادعتضس’ا متأا
يف بعضشلا ةمدخو نطولا ءادن
ءاضضقلا ةياغ ىلإا فورظلا ةفاك
.ءابولا اذه ىلع يئاهنلا

ةرئاطلا دئاق حضضوأا ،هتهج نم
هذه نأا ،دمحأا حارم ديقعلا
.فورظلا نضسحأا يف تمت ةمهملا

ـه.داوج

ريزو ،يدهملب فسسوي دنف
،فاقوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا

د˘جا˘سسم˘لا ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ر˘˘ب˘˘خ
،ةعم˘ج˘لا ةÓ˘سصو ة˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
اذه لوح جور ام نأا ادكؤوم
’ تاعاسشإا درجم عوسضوملا
ايعاد ،ةحسصلا نم اهل سساسسأا
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف

ةعاذإا ريثأا ربع سسمأا لوأا اهب
نينطاوملا ،ةيوج˘لا ف˘ي˘ط˘سس
حيحسصلا ر˘ب˘خ˘لا ير˘ح˘ت ى˘لإا

.ةيمسسرلا رداسصملا نم
ف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ل˘ما˘ك عور˘سشم ن˘ع ،ر˘يزو˘لا
ةا˘كز˘لا ءادأا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘يؤور˘لا

هت˘قو ي˘ف ع˘فر˘ي˘سس فا˘قوأ’او

ه˘˘˘ت˘˘˘سسارد˘˘˘ل ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
هنم فدهلا ،هيلع ةقداسصملاو
ءادأ’ا اذ˘ه ل˘ي˘ع˘ف˘تو ر˘يو˘˘ط˘˘ت
سصاخ ناويد» سسسسؤوي يكل
ييحي˘سس «ةا˘كز˘لاو فا˘قوأ’ا˘ب
اديدج اعقاو لكسشيو عاطقلا
.رئازجلا يف

ح.نيدلا رمق

فاقوأ’او ةاكزلا ءادأا ليعفتل عورضشم نع فضشك

«ايراشس لأزام دجاشسملأ يف ةÓشصلأ قيلعت رأرق »:ةينيدلأ نوؤوششلأ ريزو



ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا حّر˘˘˘سصو
ةرازو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةود˘˘˘˘ن سشما˘˘˘˘ه
ي˘ن˘ي˘سصلا ز˘كر˘م˘لاو ة˘ح˘سصلا
ةيا˘قو˘لاو سضار˘مأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل
سضع˘ب نأا ،ن˘ي˘كب ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
حّرسصت ’ ةيبوروأ’ا نادلبلا
جرا˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘تو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
،ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ىر˘˘خأا مو˘˘ق˘˘˘ت ’ ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ل˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب
ءاحنأ’ا عيمج يفو ،سسوريفلا

اميف ،ط˘ل˘خ˘لا ن˘م عو˘ن كا˘ن˘ه
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘سضف
نب فاسضأاو ،ةيفافسشلا دامتعا
ودبي تايفولا ددع نأا ،ديزوب
ي˘˘ف ا˘˘نذ˘˘خأا ا˘˘ن˘˘نأ’ ا˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
تايفولا ةيادبلا ذنم نابسسحلا
ن˘كت م˘ل ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
سسوريفب ةطبترم ةرورسضلاب

ّنأا ى˘˘˘لإا اًر˘˘˘ي˘˘˘سشم ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
د˘ع˘ب ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ّم˘ت ل˘ي˘لا˘ح˘ت
سضعبلا ةباسصإا تدكأا ةافولا

امي˘ف ،سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘ب م˘ه˘ن˘م

سضع˘ب˘لا ىد˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘سس تنا˘˘ك
،انورو˘كب او˘فو˘ت ن˘م˘م ر˘خآ’ا

ة˘بو˘ع˘سصب ر˘يزو˘˘لا فر˘˘ت˘˘عاو
ةا˘فو˘لا هذ˘ه تنا˘ك نا د˘يد˘ح˘ت
مأا سسوريفلاب ةباسص’ا ةجيتن

ثي˘ح ،نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘˘ف ’
نود باسصم ىفوتي نأا نكمي
تافعا˘سضم˘ب ار˘ثأا˘ت˘م سضار˘عأا

.91 ديفوكب ةطبترم
ح˘˘سضوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ءارجا متي ’ هنأا ةحسصلا ريزو
نيذلا سصاخسشأÓل ّ’إا ليلاحت
،91 ديفوك يباسصمب اوكتحا
كاكتحا ىلع اوناك نيذلا وأا

ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضا ،ء’ؤو˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘م
م˘ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سش’ا
ن˘طاو˘م ل˘ك ا˘ي˘˘عاد ،سضار˘˘عأا
ا˘ًبا˘سصم ه˘سسف˘ن را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘لا

هيلعو ،سسوري˘ف˘لا˘ب Óً˘م˘ت˘ح˘م
نم ةفا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا˘ب

اذ˘ه را˘سشت˘ن’ يد˘سصت˘لا ل˘˘جأا
.ءابولا

هبتسشملاو نيباسصملا عيمج
جÓ˘ع˘ل˘ل نو˘ع˘˘سضخ˘˘ي م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
«نيكورولكلا» لوكوتوربب

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو حّر˘˘˘˘سص
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ع˘ي˘م˘ج ّنأا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
جÓعلل عسضخت اهيف هبتسشملا
.«نيكورولكلا» لوكوتوربب

ّنأا د˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘˘كأاو
،«نيكورو˘ل˘كلا» لو˘كو˘تور˘ب
جÓع يف ه˘ماد˘خ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سس
تدكأات نيذلا سصاخسشأ’ا لك
،91 ديفو˘ك ءا˘بو˘ب م˘ه˘ت˘با˘سصإا
اوكت˘حا ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ر˘˘˘ئا˘˘˘سسو ،ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘سشكو
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ّسصن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ءارآا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
تررق ،ءاربخلاو نييئاسصخأ’ا
ق˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘سشلا
يف ،نيكورولكلا لوكوتورب
ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ل˘˘ك ن˘˘ع Óً˘˘سضف ،ا˘˘نورو˘˘˘كب
مهيلع تر˘ه˘ظ ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا
ةباسصإ’ا سضارعأا
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«انوروك» تايطعم عم «ةفاّفضش» رئازجلا نأا دكأا

«عشضولأ يف مكحتم هنأاب لوقلأ دحأل نكمي ل»:ةحشصلأ ريزو

ز.لامج

يف مكحتم هنأاب لوقلا دحأ’ نكمي ’ هنأا ،تايفضشتضسملا حÓضصإاو ةحضصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
يتلاو ،هرثا ىلع تايفولا ددعو انوروك صسوريفب نيباضصملا ددعب ةطبترملا تايطعملا لك هتزوحبّ نأاو ،عضضولا

.ىرخأا ىلإا ةعاضس نم لب ،موي دعب ًاموي ريغتت

ميلعتلا ةرازو ةقفاوم دعب
يملعلا ثحبلاو يلاعلا
 نيبغأرلأ ةبلطلأ جأردإأ

عم نطولل ةدوعلأ يف
ايكرتب نيقلاعلأ نينطأوملأ

ىلع يلاعلا ميلعتلا ةرازو تقفاو
ىلإا ةدوعلا يف نيبغارلا ةبلطلا جاردإا
نينطاوملا ةمئاق نمضض ،نطولا صضرأا
يضضارأ’ا يف نيقلاع نولازي ’ نيذلا
رئازجلا ةرافضس نايب حضضوأاو.ةيكرتلا

ةبلطلا صصخي رارقلا نأا ،صسمأا ،ةرقنأاب
،ايكرت يف مهتضسارد نوعباتي نيذلا
ينطولا جمانربلا راطإا يف ءاوضس
نيوكتلا وأا ىدملا ليوط يئانثتضسإ’ا

ةبلطلا اذكو ،ىدملا ريضصق
ةموكحلا ةحنم نم نيديفتضسملا
ميلعتلا ةرازو نأا ىلإا ةريضشم ،ةيكرتلا
ةبلطلا جاردإا ىلع تقفاو يلاعلا
،نطولا صضرأا ىلإا ةدوعلا يف نيبغارلا

’ نيذلا نينطاوملا ةمئاق نمضض
.ةيكرتلا يضضارأ’ا يف نيقلاع نولازي

ءÓجإ’ا ةيلمعل ابضسحت اذه يتأايو
تاهيجوت يقلت ةرافضسلا رظتنت يتلا

ايلعلا تاطلضس لبق نم اهنأاضشب ةيمضسر
.دÓبلل

ز.لامج

ناريطلا ركاذت مادختضسا نأا تدكأا
اهطاضشن فانئتضسا درجمب اًيناجم نوكيضس

اهنئابز نئمطت «يريجلآأ ريإأ»
تÓحرلأ قيلعت نم نيررشضتملأ

ةيوجلا طوطخلا ةكرضش تنلعأا
تاءارجإا تذختا اهنأا ،ةيرئازجلا
قيلعت رثا نيررضضتملا اهنئابز ةنأامطل
تاءارجإ’ اقيبطت ،ةيوجلا تÓحرلا

.انوروك ءابو راضشتنا عنم
ةكرضشلا تلاق اهل نايب يفو

ةيوجلا طوطخلا دكؤوت »:ناريطلا
قحÓلا مادختضس’ا نأا ةيرئازجلا
يف اًيناجم نوكيضس ناريطلا ركاذتل
يأا نودبو ةريعضستلا فنضص صسفن
فانئتضسا درجمب ةيفاضضإا ةقيثو
ةياغ ىلإا تÓحرلل ةيوجلا تÓحرلا

ةيناكمإا ىلإا ةريضشم ،«1202 صسرام13
ةركذم لكضش ىلع نئابزلا صضيوعت
نع ةرداضص ةميضسقDME /) نامتئا
(ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرضش

ةلباقو ،1202 صسرام13 ةياغل ةحلاضص
مادختضس’ا مدع ةلاح يف صضيوعتلل
ىلإا اهنئابز تعدو ،خيراتلا اذه دعب

عيبلا طاقن ىلإا لقنتلا ةرورضض مدع
.ايلاح

ع.لÓب

ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تد˘˘كأا
ةرازو˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ،ىو˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘سشلا

تاءارجإا مار˘ت˘حا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع
ةبهلا ةقلخأاو يحسصلا رجحلا
يدسصتلا لجأا نم ،ةينماسضتلا

هذه يف انوروك ءابو راسشتن’
رمت يتلا ةيئانثتسس’ا ةلحرملا
.دÓبلا اهب

تحسضوأا ،ةنجلل نايب يفو
وأا يلكلا يحسصلا رجحلا نأا
ةز˘ه˘جأا ه˘تر˘قأا يذ˘لا ي˘ئز˘˘ج˘˘لا
ماكحأا ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي ة˘لود˘لا
هذ˘ه ه˘ت˘سضت˘قا ،ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
ةبعسصلا ةيئانثتسس’ا ةلحرملا
رارغ ىلع اننطو اهب رمي يتلا
ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘يو ،م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لود
سسوريفلا اذه يسشفت ةرسصاحم
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ،ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا حاورأ’

ه˘نإا˘ف م˘ث ن˘مو ،تا˘ن˘طاو˘م˘˘لاو
بجي يتلا دودحلا نم ربتعي
،اهيدع˘ت مر˘ح˘يو ا˘ه˘ب ماز˘ت˘ل’ا
لاثت˘م’ا ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ي˘عاد
يحسصلا رج˘ح˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل
،كلذ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ماوأ’او
،اينيد ايعرسش امكح اهرابتعاب
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا بو˘˘˘جو كلذ ن˘˘˘مو
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م
م˘˘ئ’و˘˘لاو حار˘˘˘فأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
نأا ىلإا ةيلئاعلا تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لاو
ةعيرذلل ادسس ،ءابولا اذه عفري
،سسف˘ن˘لا كÓ˘ه ى˘لإا ة˘يدؤو˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشلا تءا˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تسصوأاو ،اهظفحب ةيمÓسسإ’ا
لك بنج˘ت ةرور˘سضب ة˘ن˘ج˘ل˘لا
،اهعون ناك امهم تاعمجتلا

قاوسسأ’ا يف كاكتح’ا اهنمو
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ي˘ف سسا˘ن˘لا ن˘ي˘˘ب برا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو

،ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’او عراو˘˘سشلا
ةلسسلسسل ارسسكو ءابولل ارسصح
ناو˘عأا ةد˘عا˘سسم ع˘م ،ه˘لا˘ق˘ت˘نا
تاءارجإا قيبطت ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا
طابسضن’اب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

تاءار˘جإ’ا˘ب ما˘ت˘˘لا ماز˘˘ت˘˘ل’او
.ةذختملا ةيئاقولا

ىو˘ت˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تن˘˘م˘˘ثو
يت˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا
بجاو˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سضت
ى˘تو˘م˘لا ل˘˘سسغ˘˘ل ،ي˘˘ئا˘˘ف˘˘كلا
،انوروك سضر˘م˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا

مهيل˘ع ةÓ˘سصلاو م˘ه˘ن˘ي˘ف˘كتو
ة˘ي˘ئا˘قو فور˘ظ ي˘ف ،م˘ه˘ن˘فدو
ة˘˘ح˘˘سصلا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ة˘˘مرا˘˘˘سص
ن˘م ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
هذ˘ه مار˘ت˘˘حا ا˘˘عر˘˘سش بجاو˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’او تاءار˘˘˘جإ’ا

ا˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘سسإ’او
.ماظنلاو طابسضن’اب يلحتلاب

ز.لامج

انوروك صضرمب نيباضصملا ىتوملا صصخت يتلا ةيطايتح’ا تاءارجإ’ا تنمث

رجحلأ تأءأرجإأ ىلع يدعتلأ مرحت ءاتفإلأ ةنجل

ل˘˘ك ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تعد
،ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
جاتنا يف عورسشلا يف نيبغارلا

ورد˘ي˘ه˘لا مÓ˘˘ه˘˘لا» دار˘˘ي˘˘ت˘˘سساو
اهحلاسصمل مدقتلا ىلإا ،«يلوحك
ةقبسسم ةسصخر مÓتسسا لجا نم
.نوناقلل اقبط

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأا
يهنت اهحلاسصم نأا ،قيزر لامك
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ة˘فا˘˘ك م˘˘ل˘˘ع ى˘˘لإا
جا˘˘ت˘˘˘نإا نأا˘˘˘ب ،ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا

ورد˘ي˘ه˘لا مÓ˘˘ه˘˘لا» دار˘˘ي˘˘ت˘˘سساو
ةسصخر ىلإا ناعسضخي ،«يلوحك
ةراجتلا ةرازو اهملسست ةقبسسم
يذيفنتلا موسسرملا ماكحأ’ اقبط
ليرفأا يف خرؤوملا411 ـ01 مقر
م˘˘م˘˘ت˘˘يو لد˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ،0102
‐73مقر يذيفن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا

،7991 ة˘ن˘سس ي˘ف خرؤو˘م˘لا79
تايف˘ي˘كو طور˘سش دد˘ح˘ي يذ˘لا

ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا داو˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص
اهيبسضوتو يندب˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ي˘ف ا˘ه˘ق˘يو˘سستو ا˘˘هدار˘˘ي˘˘ت˘˘سساو
نأا ىلإا ةريسشم ،ةينطولا قوسسلا

ام˘ه˘م يدا˘سصت˘قا ل˘ما˘ع˘ت˘م ل˘ك
وأا يونعم سصخسش ،هتفسص تناك
ريبادتلا مارتحاب مز˘ل˘م ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ةعانسص لبق ةينقتلاو ةينوناقلا
د˘سصق ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا وأا
ن˘ع ّر˘ج˘ن˘ي د˘ق ر˘ط˘خ يأا يدا˘ف˘ت
.اهلامعتسسا

ل˘˘ك ،ةرازو˘˘لا تم˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
هذهل اولثتمي مل نيذلا نيينهملا
ه˘˘نا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
حلاسصملا نم برقتلا مهناكمإاب
لجأا يف راجتلا ةرازول ةيجراخلا

نم مايأا (70) ةعبسس ىدعتي ’

ع˘م ،نÓ˘عإ’ا اذ˘ه ر˘˘سشن خ˘˘يرا˘˘ت
ن˘ي˘ع˘برأاو ة˘سسم˘خ نأا˘ب ةرا˘˘سشإ’ا
ىلع اولسصحت دق Óماعتم (54)
راسشتنا ةيادب ذنم ةسصخرلا هذه
متيسس امك ،انوروك سسوريف ءابو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ر˘˘سشن
ةسصخرلا هذه ىلع ن˘ي˘ل˘سصا˘ح˘لا

ةرازول ينورتكل’ا عقوملا ربع
ةراجتلا
(zd.vog.ecremmoc.www).
اديدج Óجضسم72411

يراجتلا لجضسلا يف
يضضاملا صسرام لÓخ
ةرازو ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘سشك

ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا دد˘ع نأا ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا ي˘˘ف دد˘˘ج˘˘لا
ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط سصخ˘˘سش ي˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
Óجسسم724.11 غلب يونعمو
،طرا˘ف˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ
ةئملاب5,3 تغلب عافترا ةبسسنب
غلب ثيح9102 سسرامب ةنراقم
.Óجسسم758.01 ددعلا

ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأاو
يف نيلجسسملا ددع نأا ،ةيسصولا
سسرام رهسشل يراجتلا لجسسلا

يعيبط سصخسش ةفسصب9102
لبا˘ق˘م Ó˘ج˘سسم604.9 غ˘˘ل˘˘ب
سسرا˘م ي˘ف Ó˘ج˘˘سسم922.01
8,7 عا˘ف˘˘ترا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب0202
نيلجسسملا سصخي اميفو ،ةئملاب
غلب˘ف ،يو˘ن˘ع˘م سصخ˘سش ة˘ف˘سصب

ي˘ف Ó˘ج˘سسم154.1 م˘هدد˘˘ع
لباقم9102 سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
سسرا˘م ي˘˘ف Ó˘˘ج˘˘سسم891.1
هرد˘ق سضا˘ف˘˘خ˘˘نا˘˘ب يا0202
.ةئملاب71,4

ع.لÓب

قيزر لامك ريزولا حلاضصم اهملضست

جاتنإأ يف نيلماعتملل ةقبشسم ةشصخر
«يلوحك ورديهلأ مÓهلأ» دأريتشسأو

كو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا تذ˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تا
ةد˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
تاسسسسؤوملا ة˘يا˘م˘ح˘ل ر˘ي˘باد˘ت
،ن˘ئا˘بز˘لاو جا˘ت˘ن’ا ل˘˘ئا˘˘سسوو
ةرداسصلا ةمي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يتلاو ،رئازجلا كنب نع ارخؤوم
رخأاتلا ةبوقع ءاغلإا ىلع سصنت
ةياغل اهنئابز نويد ديدسست يف
.انوروك ءابو لاوز

كونبلا ةيعمج نايب حسضوأاو
نا ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ةيلاملا تاسسسسؤوم˘لاو كو˘ن˘ب˘لا
اهنئا˘بز ع˘م ا˘ه˘ن˘ما˘سضت د˘كؤو˘ت
يف مهتقفارمل اهتدارإا رهظتو
،ةيئان˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصل˘ل ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘ت

هجوب ةسضرعملا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
لÓتخاو قيلع˘ت ل˘ع˘ف˘ب سصا˘خ
را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘فو ،ا˘ه˘تا˘طا˘سشن
كو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا سسرد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سس
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘كل ة˘ي˘سصخ˘سشلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م دار˘˘فأا ن˘˘م نو˘˘بز
ةر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سصم تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘مو
ة˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘مو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصو
ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا˘ب ،تا˘˘كر˘˘سشلاو
وأا ليجأات اهنم ةسصاخ ةبسسانم
ي˘ت˘لا سضور˘ق˘لا لا˘جأا د˘يد˘ج˘ت

سسرام13 ي˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘جأا ل˘˘ح
ةدا˘˘عإاو هد˘˘ع˘˘ب ا˘˘مو طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

ةلسصحملا ريغ نويدلا ةلودج
.هيلي امو خيراتلا اذه ىلا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه ل˘م˘سشت ا˘م˘ك

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا د˘يد˘˘م˘˘ت
ةيلمعو سضورقلا لا˘م˘ع˘ت˘سس’
ءاغلإا كلذكو ،ةلجؤوملا عفدلا

نويدلل ةبسسنلاب رخأاتلا ةبوقع
سسرام13 خيراتب ةقحتسسملا
متيسس امك ،هدعب امو طرافلا
سضور˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب’ا
،ا˘˘هد˘˘يد˘˘ج˘˘ت وأا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سس’ا

ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه نو˘˘كتو
ءادتبا رهسشا6 ةدمل قيبطتلل
،اقباسس روكذم˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ن˘م
تاسسسسؤوملاو كونبلا رمتسستو
تامدخلا نامسض يف ةيلاملا
مهن˘ئا˘بز˘ل حا˘م˘سسل˘ل ةدا˘ت˘ع˘م˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘م˘ج˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ب
.ةيكنبلا

ح.ميلضس

اهنئابز عم اهنماضضت راطإا يف

«انوروك» ةمزأأ ببشسب نويدلأ ديدشست يف رخأاتلأ ةبوقع يغلت كونبلأ

ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘˘عأا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
بيسصنت مت هنأا ،تايفسشتسسملا

ريذخ ةفيرظو ،سشوبين دـمحم
ىلع نيديدجلا امهيبسصنم يف
،ةيلديسصلل ماع ريدمك يلاوتلا

ر˘يزو˘لا ىد˘ل ناو˘˘يد ة˘˘سسي˘˘ئرو
ةعانسصلاب فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
.ةين’ديسصلا

ةرازو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأاو
بي˘سصن˘ت˘لا ل˘ف˘ح نأا ،ة˘˘ح˘˘سصلا
،ديزوب نب نمحرلا دبع هسسأارت
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
،د˘م˘حا˘ب ن˘˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل لا˘˘م˘˘جو

ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
دكأاو ،ةين’ديسصلا ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب
اعد  ديزوب نب نأا نايبلا تاذ
ىرج يذ˘لا ل˘ف˘ح˘لا اذ˘ه لÓ˘خ
،سسمأا لوأا ،ةرازو˘˘˘لا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ةرئادلا هذه تاراطإا روسضحبو
مهدوهج فيثكت ىلإا ةيرازولا
ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘˘ف
انوروك سسوريف ءا˘بو ي˘سشف˘ت˘ب
،(91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك) د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

عيمج ريفوت لجا نم لمعلاو
ح˘˘˘˘م˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘˘سشلا
يحسص ماظن ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف
.نينطاوملا

ك.اضضر

ةين’ديضصلا ةعانضصلاب فلكملا بدتنملا ريزولاو ةحضصلا ريزو فارضشإا تحت

ريذوخ ةفيرظو سشوبين دمحم بيشصنت
ةحشصلأ ةرأزوب نيديدجلأ امهيبشصنم يف

ريزو ،باقرع دـمحم فسشك
لود˘˘˘˘لا نأا ،سسمأا ،ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
نادلبلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف ءا˘سضعأ’ا
اه˘ئا˘ف˘ل˘حو ط˘ف˘ن˘ل˘ل ةرد˘سصم˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم˘ب (+بي˘˘بوأا)
رثا تقفاو ،ةودنلا سسأارت يتلا
ةطسساوب دقعنا يذلا اهعامتجا
سسيمخلا ةليل ويد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
سضي˘ف˘خ˘ت ى˘ل˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا ى˘لإا
نويلم01ـب جا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘نإ’ا

 ،ايموي/ليمرب
سصخ˘ت ا˘ه˘ن˘م000002

باقر˘ع د˘كأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘سصح
لÓ˘خ ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي قا˘˘ف˘˘ت’ا نأا˘˘ب
سضر˘غ˘ل ناو˘جو يا˘م ير˘˘ه˘˘سش

ماخلا راعسسأا رارقتسسا نامسض
ي˘سشف˘ت ل˘ع˘ف˘ب ترا˘ه˘نا ي˘˘ت˘˘لا
.دجتسسملا انوروك سسوريف

ز.لامج

«انوروك» صسوريف لعفب تراهنا يتلا ماخلا راعضسأا رارقتضسا نامضض صضرغل

اهجاتنإأ سضفختشس رئأزجلأ» :باقرع
«ايموي طفن ليمرب فلأأ002 عقأوب



عافدلا يما˘ح˘م د˘ب˘ي م˘لو اذ˘ه
رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م ة˘˘˘يأا
هحارتقاو ليجأات˘لا˘ب ي˘سضا˘ق˘لا
.دعب نع ةمكاحملا ءارجإا

،ل˘ما˘ه نا˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ءو˘سس ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘ب ،يد˘˘سشار˘˘بو
سضر˘غ˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

ين˘ه˘م ع˘با˘ط تاذ ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
ن˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م بسصن˘˘م
ى˘ل˘عأا بسصن˘م وأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نوناق نم33 ةداملا بجومب
دا˘˘˘˘سسف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا

.امهتحفاكمو
ةمكح˘م˘لا نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ة˘˘˘سسل˘˘˘ج ي˘˘˘ف تل˘˘˘جأا ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ
ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
طراف˘لا سسرا˘م91 خيرا˘ت˘ب

عا˘˘˘فد ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ن˘˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ب
عيمج روسضح مدعل نيمهتملا
بيطلا مهسسأار ىلع دوهسشلا
،ق˘ب˘سسأ’ا لد˘ع˘لا ر˘˘يزو ،حو˘˘ل

ة˘ي˘ح˘سصلا ه˘ت˘ي˘ع˘سضو بب˘˘سسب
ايحارج Óخدت يعدتسست يتلا

تعل˘طا ة˘ي˘ب˘ط ة˘ق˘ي˘ثو˘ل ا˘ق˘فو
ىلإا ،ةمكحم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ا˘ه˘ي˘ل˘ع

فور˘˘ظ ر˘˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘ع بنا˘˘˘ج
ار˘ظ˘ن ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا
هب رمت يذلا يحسصلا فرظلل
.دÓبلا

watan@essalamonline.com
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سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘ت
يتيلمع رثإا ،يبعسشلا ينطولا
ن˘م ل˘كب  ط˘˘ي˘˘سشم˘˘تو ثح˘˘ب
فسشك نم ،ةدكيكسسو ةيدملا

نييباهرإÓل ئباخم6 ريمدتو
3 ،تاسسدسسم3 ىلع يوتحت
ة˘يرا˘ن ة˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ تارو˘˘سسا˘˘م
ةفاسضإ’اب ،ةريخذلا نم ةيمكو
ة˘سسب˘˘لأاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ى˘˘لإا

ىر˘˘˘خأا سضار˘˘˘غأاو ة˘˘˘سشر˘˘˘˘فأاو
.ةفلتخم
تط˘˘ب˘˘سض ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م
قيسسنتلاب ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

ةيمك ،كرام˘ج˘لا ح˘لا˘سصم ع˘م
جلاعملا ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘م˘خ˘سض
043.95و اراطنق82 ـب ردقت

ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘˘ع ر˘˘ثإا مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
يف نينج ةيدلبب نيتلسصفنم

ف˘قوأا ا˘م˘ك ،ة˘ما˘ع˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي’و
ن˘ب ى˘سسر˘م˘ب دود˘ح˘˘لا سسر˘˘ح
،ناسسملت ة˘ي’و ي˘ف ،يد˘ي˘ه˘م
ي˘ف سسمأا لوأا ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو
،ينطولا عافدلا ةرازول نايب
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
او˘ط˘ب˘سضو تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
سسف˘ن ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك001
نتم ىلع ةلمحُم تناك ةداملا

ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ي˘˘طا˘˘ط˘˘م قروز
ينطولا كردلا رسصانع فقوأا
تاردخم ير˘جا˘ت ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب

،ديسص ةيقدنب اوطبسضو كلذك
امك ،سسولهم سصرق0631و
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘ل˘˘ل
تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت ،ف˘ل˘سشلا˘˘ب
4.9 ا˘˘م˘˘ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا

.«ةلطز» مارغوليك
ط.ةراشص

ةماعنلاب جلاعم فيك راطنق82 نم ديزأأ زجح

 نييباهرإÓل ئباخم6 ريمدتو فششك
ةدكيكشسو ةيدملأ نم لكب

لبقملأ يام3 ـلأ يف دعب نع اهئأرجإأ حأرتقأ

يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل يدششأربو لماه ينغلأ دبع ةمكاحم ليجأات

ب.نيرشسن

نيدلأ رونو ،ينطولأ نمأÓل قبشسألأ ماعلأ ريدملأ ،لماه ينغلأ دبع ةمكاحم ةشسلج يشضاق ةديلبلاب صسمأأ لوأأ ررق
خيرات ىلإأ يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل ةمكاحملأ ليجأات ،ةمشصاعلأ رئأزجلأ ةيلو نمأل قبشسألأ صسيئرلأ ،يدششأرب

راششتنأ نم دحلأ تأءأرجإأ راطإأ يف كلذو امهتقفأوم ةلاح يف دعب نع اهئأرجإأ حأرتقأ عم لبقملأ يام3 ـلأ
فورظلأ لظ يف ،لدعلأ ةرأزو ةميلعتل أذيفنت دوهششلأ لو نيمهتملأ راشضحإأ متي مل هنأأ املع ،«انوروك» صسوريف

.عافدلأ يماحمو ةمكحملأ ةئيه ىلع روشضحلأ رشصتقأ نيح يف ،دÓبلأ اهدهششت يتلأ ةيحشصلأ

يحشصلأ هعشضو يدرت ببشسب
دعاقتملأ لأرنجلأ ةمكاحم ليجأات
لبقملأ يام41 ـلأ ىلإأ ديدح نب

يديشس ةمكحم صسمأأ لوأأ تلجأأ
ةيشضق فلم ،ةمشصاعلاب دمحمأأ
نب نيشسح دعاقتملأ لأرنجلأ

ببشسب لبقملأ يام41 ىلإأ ،ديدح
نأأ املع ،يحشصلأ هعشضو يدرت
فاعشضإأ ةمهت هجأوي ،ينعملأ

تجرفأأو أذه.صشيجلأ تايونعم
يفناج2 موي اهتأذ ةمكحملأ
نب دعاقتملأ لأرنجلأ نع ،يشضاملأ

لبق نم هفلم ةلاحإأ عم ،ديدح
ةشسلجلأ ليجأاتو ،قيقحتلأ يشضاق
نأأ لبق ،يشضاملأ صسرام5 موي ىلإأ

لوأأ موي ىلإأ ىرخأأ ةرم اهليجأات متي
يراجلأ ليرفأأ9 ـل فداشصملأ صسمأأ

مهتملأ عافد ةئيه بايغ ببشسب
يفناج03 موي رئأزجلأ رداغ يذلأ
.جÓعلل اشسنرف ىلإأ يشضاملأ

ر.رجاه

«كوبشسيافلأ» ىلع ويديف عطاقم لÓخ نم
قرخ ىلع أوشضرح سصاخششأأ3 فيقوت

نأرهوو ةمشصاعلاب يحشصلأ رجحلأ
كردلل ةيميلقإلأ ةبيتكلأ تنكمت
يف هللأ دبع يديشسب ينطولأ
ماق صصخشش فيقوت نم ،ةمشصاعلأ

لئاشسو ربع ويديف عطقم رششنب
هيف صضرحي يعامتجلأ لشصأوتلأ

رجحلأ تأءأرجإأ  قرخ ىلع
نم رشصانع تنكمت امك ،يحشصلأ
6و11 نييرشضحلأ نيينمألأ

ةقرف عم قيشسنتلاب ،نأرهوب
نم ةيتامولعملأ ةميرجلأ ةحفاكم
ويديف عطاقم يجورمب ةحاطإلأ

يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم ربع
عم ةلودلأ زومر ىلإأ ءيشست
ماظنلاب لÓخإلأ ىلع صضيرحتلأ
.لأوجتلأ رظح رشسكو ماعلأ

صشومرك ماهشس / ب.دلاخ

نطولأ عوبر فلتخم ربع ةيشضق3031 ةجلاعم بقع
يف ابراشضم2641 فيقوت

هبشش دأوملأو ةيئأذغلأ دأوملأ
عوبشسأأ لÓخ ةينلديشصلأ

،ينطولأ كردلأ تأدحو تنكمت
8 ىلإأ2 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ

6031 ةجلاعم نم ،يراجلأ ليربأأ
صصخشش2641 فيقوتو ةيشضق
عم ،نطولأ نم ةقرفتم قطانمب

دأوملأ نم ةربتعم ةيمك زجح
كÓهتشسلأ ةعشسأو ةيئأذغلأ

دأوملأو ،ءأرمحلأو ءاشضيبلأ موحللأو
   .ةينلديشصلأ هبشش

ب.Ëرك

 بÓكو ءاشضيبلأ ةحلشسألأ نم ةناشسرت زجح

ةمشصاعلأ يف ءاشضيبلأ رأدلاب نيتريطخ نيتيمأرجإأ نيتباشصع فيقوت
كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
،ةمسصاعلا رئازجلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ن˘˘ي˘˘ت˘˘با˘˘سصع ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
اتّث˘ب ن˘ي˘تر˘ي˘ط˘خ ن˘ي˘ت˘ي˘مار˘جإا
ناكسس طسسو علهلاو بعرلا

،ءاسضيبلا رادلاب دارم نب يح
ءا˘سضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م
.ةيران ةجاردو
هاقلت غÓب رثإا تمت ةيلمعلا

ةعومجملاب تايلمع˘لا ز˘كر˘م
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
رسضخأ’ا مقرلا ربع رئازجلاب
بو˘˘˘˘˘سشن هدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م (55.01)
لامعتسساب ةفينع تاكا˘ب˘ت˘سشا
ةعومجم نيب ءاسضيب ةحلسسأا

يدياق ي˘ح˘ب سصا˘خ˘سشأ’ا ن˘م
،ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب دار˘م ن˘˘ب˘˘ب
ة˘يرود ل˘ي˘كسشت م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةيميلقإ’ا ةب˘ي˘ت˘كلا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل
راد˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
لئاسصفب نيمّعد˘م ،ءا˘سضي˘ب˘لا
كرد˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘مأ’ا

روفلا ىلع لقنتلاو ينطولا
د˘˘ع˘˘بو ،ثد˘˘ح˘˘لا نا˘˘كم ى˘˘لإا
م˘ت ل˘ما˘كلا˘ب ي˘ح˘لا ق˘يو˘ط˘˘ت
ن˘م ا˘سصخ˘˘سش41 ف˘ي˘قو˘˘ت
قباوسسلا يوذو ني˘فر˘ح˘ن˘م˘لا
ن˘ي˘ج˘ّجد˘م او˘نا˘ك ،ة˘ي˘˘لد˘˘ع˘˘لا
ة˘ح˘ل˘سسأ’ا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
نيكاكسس رارغ ىلع ،ءاسضيبلا

با˘ع˘لأا ،ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘˘م
نم (لاينيسس) ةلمعتسسم ةيران
،رو˘طا˘سس ،ر˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا
عزا˘˘ن ،ة˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ح نا˘˘˘ب˘˘˘سضق
ن˘ي˘كسسو ،ل˘ج˘ن˘م ،ر˘ي˘˘ما˘˘سسم
ة˘جارد ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ر˘ي˘غ˘˘سص
.ةيران
ن˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ه دار˘˘˘فأا را˘˘˘ثأاو اذ˘˘˘˘ه
امهرحان˘ت ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ت˘با˘سصع˘لا
ى˘سضو˘ف˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ي˘ماد˘لا
ذإا ،روكذملا يحلاب ةمراعلا
م˘هرا˘ج˘سش ي˘ف او˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
بÓك5و ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘سسأا
ً’ا˘م˘˘عأا او˘˘سسرا˘˘مو ،ة˘˘سسر˘˘سش

وهو ،ريغلا كÓمأ’ ةيبيرخت
بعر˘لا ر˘سشن ي˘ف ب˘ّب˘˘سست ا˘˘م
ط˘˘سسو ع˘˘ل˘˘ه˘˘˘لاو فو˘˘˘خ˘˘˘لاو
.ناكسسلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘ف˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
م˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
هذه يف ني˘طرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
،ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا
،رارسشأا ةيعمج ن˘يو˘كت م˘ه˘ت˘ب
لمحو ،ماعلا ماظنلاب لÓخإ’ا

ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سسأا ةزا˘˘˘ي˘˘˘حو
يدمعلا بيرختلا ،ةرو˘ظ˘ح˘م
ةفلا˘خ˘م اذ˘كو ،ر˘ي˘غ˘لا كل˘م˘ل

سضير˘ح˘تو ،لو˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ح
،ريغلا ىلع ةسسرتفم تاناويح
لامعتسساو ريوزتلا بناج ىلإا
.لزنم ةمرح كاهتناو روزملا

‘أوح ماشستبإأ

سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘سسم بي˘˘˘˘˘˘˘˘سصأا
ي˘ف سصا˘خ˘˘سشأا6 سضي˘ب˘لا˘˘ب

زا˘غ˘ل ةرورا˘ق را˘ج˘ف˘نا ثدا˘˘ح
ريغسصلا مجح˘لا ن˘م ،نا˘تو˘ب˘لا
ي˘ح˘ب تا˘˘ن˘˘كسسلا د˘˘حأا ل˘˘خاد
يحب فورعملا ينسسح ةوخإ’ا
،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب «ن˘˘يز’»
ثانإا4 ـب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘يو
نينثا ةلاح تفسصو ،نيركذو
امهنأا مكحب ة˘جر˘ح˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م
ةجردلا ن˘م قور˘ح˘ل ا˘سضر˘ع˘ت
ةعبرأ’ا بيسصأا امي˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
قور˘˘حو حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’ا

فرط نم مهليوحت مت ،ةفيفخ
وحن ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم
ةسسسسؤوملل ةيحارجلاو ةيبطلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا
اوقلت نيأا «فايسضوب دمحم»
.مزÓلا جÓعلا

ءا˘سسم ي˘ق˘ل ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي با˘˘˘سش سسمأا لوأا
بيسصأاو ،هفتح ةنسس81 رمعلا
ةروطخلا ةتوافتم حورجب رخآا

ةيدعر ةقعاسص طوقسس ءارج
يئابرهك دو˘م˘ع ن˘م بر˘ق˘لا˘ب

ن˘ب ة˘ير˘ق˘ب ،ه˘تاذا˘ح˘˘م˘˘ب ا˘˘نا˘˘ك
داو ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا د˘ي˘ع˘لو˘ب
.ةليم ةي’و ناقسس

دودرشش ةديعشس / صش.Îنع

ةليمب ةيئابرهك ةقعاشص ءأرج حيرجو ليتق

سضيبلأ يف ناتوبلأ زاغل ةروراق راجفنأ يف سصاخششأأ6 ةباشصإأ

نمألأ تأوق دشض ةيئأدع تأرابع نمشضتت «كوبشسيافلأ» ىلع ةيشضيرحت تاهويديف رششانو لجشسم فيقوت

رشصانع ىلع ءأدتعإأ ةيشضق يف سسبحلأ سصاخششأأ9 عأديإأ
فراطلأ يف ناعرذلاب ةطرششلل

ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ق سسمأا لوأا رد˘˘˘˘˘سصأا
ناعرذلا ةمكحم ىدل قيقحتلا
9 دسض عاديإا رمأا ،فراطلا يف
تاوق ىلع اود˘ت˘عإا ،سصا˘خ˘سشأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خ ن˘مأ’ا

ةيبعسشلا ءايحأ’ا د˘حأا˘ب ة˘ب˘قار˘م
لوخد نم ىلوأ’ا ةليللا لÓخ
ز˘ي˘ح ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا ءار˘˘جإا
دوعت.ةي’ولا هذهب ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

˘ما˘˘ي˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ربع ةيناديم تايرودب ناعردلا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حأاو عراو˘˘˘سش
توسصلا تاربكم لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
لجأا نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ل˘˘ي˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
ةعومجم تماق ثيح ،يحسصلا

رسصانع قسشرب سصاخسشأ’ا نم
ا˘˘م˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
˘مرا˘سصلا ل˘خد˘ت˘˘لا ى˘˘عد˘˘ت˘˘سسا

مهلج سصا˘خ˘سشأا01 في˘قو˘تو
،ةيئا˘سضق˘لا ق˘باو˘سسلا يوذ ن˘م
42و91 نيب مهرامعأا حوارتت
ءاسضيب ةحلسسأا زجح عم ،ةنسس
تنا˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘ج˘˘حأا ن˘˘م
يف قيقحتلا ءانثأاو.مهتزوحب
ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘سضق˘˘لا تاذ
ةيتامولعملا ةميرجلا ةحفاكم
هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت نم
ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

تا˘هو˘يد˘ي˘ف ر˘سشنو ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضير˘˘˘ح˘˘˘ت
نمسضتت يعامتج’ا لسصاوتلا

رسصانع دسض ة˘ي˘ئاد˘ع تارا˘ب˘ع
مهما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ة˘طر˘سشلا

رجحلا تاءارجإا قيبطت لÓخ
ه˘ف˘تا˘˘ه ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ،ي˘˘ح˘˘سصلا
نم ءاهتن’ا د˘ع˘بو ،لو˘م˘ح˘م˘لا
مامأا ينعملا ميدقت مت ،قيقحتلا
ةسصتخملا ةيئاسضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘ع نا˘عرد˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ربع سضيرحتلاو ريهسشتلا ةمهت
.يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم

ج.ىشسيع

رسصانع سسمأا لوأا ةليل نكمت
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةح˘ل˘سصم˘ل
كي˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ن˘˘مأا˘˘ب

61 نم نوكتت رارسشأا ةيعمج
ط˘سسو بعر˘لا ثب˘ت ا˘سصخ˘˘سش
ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع نا˘˘˘كسس
ةرتف لÓ˘خ م˘ه˘ي˘ل˘ع يد˘ت˘ع˘تو
.يئزجلا يحسصلا رجحلا
هذ˘ه رار˘سشأ’ا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج دار˘˘فأا
ى˘ل˘ع م˘ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

،نادعسس ةوخإ’ا يح ىوتسسم
حوار˘˘ت˘˘ت ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘سسو
،ةنسس63و42 نيب مهرامعأا

ا˘ي˘ئا˘سضق نو˘قو˘ب˘˘سسم م˘˘ه˘˘ل˘˘ك
طبسض ،ةملاق ةيدلبب نوميقيو
نم ةنا˘سسر˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح˘ب

.ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا
مت ،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
د˘سض ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م ن˘˘يو˘˘كت
نيو˘كت ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

ثب سضر˘غ˘ل رار˘سشأا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
نا˘كسسلا طا˘سسوأا ي˘ف بعر˘˘لا

ن˘م ن˘مأ’ا ماد˘ع˘نا و˘ج ق˘ل˘خو
ىلع يدسسجلا ءادتع’ا لÓخ
مهتايح سضيرعتو سصاخسشأ’ا
ي˘˘ف ةر˘˘جا˘˘سشم˘˘لاو ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ةحلسسأا لمحو ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا

نود سسدا˘˘سسلا ف˘˘ن˘˘سصلا ن˘˘˘م
ه˘ي˘جو˘ت ه˘ب˘جو˘م˘˘ب م˘˘ت ،رر˘˘ب˘˘م
تا˘ه˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىد˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا

.ةملاق ةمكحم
ق.نيدلأ زع

يحشصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ نينطأوملأ ىلع أودتعأ61 ـلأ اهدأرفأأ

ةملاق ناكشس طشسو بعرلأ تثب رأرششأأ ةيعمج كيكفت

ةحفاكم ةقرف رسصانع نكمت
تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’ا
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب
قوسس ةي’و نمأ’ ةيئاسضقلا
ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘˘م ،سسار˘˘هأا
سصاخسشأا7 ن˘˘˘م نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘ت
تارثؤوملا جيورت يف ةسصتخم
سصرق632.5 زجحو ،ةيلقعلا

.سسولهم
ةطر˘سش  تز˘ج˘ح ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
472 ،يقاوبلا مأاب ةليلم نيع

081 ا˘ه˘ن˘م ،سسو˘ل˘ه˘م سصر˘˘ق
،«ل˘يد˘ي˘كر˘ب» ءاود ن˘م سصر˘ق
،«ليتيك» ءاود نم سصرق49
نا˘ك سصخ˘سش ةزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك
بابسش طسسو اهجيورت ددسصب
هدسض زجنأا يذلاو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
لوأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا سسمأا

ن .صس / ع ماششه

ةمظنم ةكبشش راطإأ يف نوطششني صصاخششأأ7 فيقوت
مومشسلأ هذه جيورت فرتحت

يقأوبلأ مأأو سسأرهأأ قوشسب سسولهم سصرق2745 زجح
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ِم˘َك˘ِح˘لا جر˘خ˘ت˘˘سسا د˘˘ق ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه sنّأا˘˘ك

اهيلع طلسسو ،نايسسنلا بهايغ نم َةميدقلا
زونكلا ىلإا داعأاو ،ٍلامهإا لوط دعب ءوسضلا
لازأاو ،اهترادسصو اهتناكم ةليسصأ’ا ةيبرعلا

ا˘ه˘ت˘ل˘ث˘مأا ى˘ل˘ع ى˘ط˘غ يذ˘˘لا ن˘˘مز˘˘لا ما˘˘كر
جراهب تغطو ،ةميكحلا اهلاوقأاو ةنوسصملا
داد˘جأ’ا ح˘ئا˘سصن ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يزو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
اهتطاسسب ىلع ًاموي تناك يتلا ،ةثوروملا
ًءافسشو ،ٍسضرم لكل ًاجÓعو ،ٍءاد لكل ًءاود
نم برعلا ءامكح اهغاسص ذإا ،ٍةلع لك نم
ةا˘نا˘ع˘مو ،م˘ه˘تا˘˘نأا لو˘˘طو ،م˘˘ه˘˘ما˘˘يأا ر˘˘ب˘˘سص
ًةنيز تدغ ىتح ،مهئانبأا ةربخو ،مهلايجأا

،انمار˘ت˘حا سضر˘ف˘ت ًة˘م˘كحو ،ا˘ن˘نارد˘ج ى˘ل˘ع
نوفراعلا اهظفحي ،انمÓك قبسسي ًاحسصنو
Óًيبسسو انسضارمأ’ ًاجÓع اهفسصيو ،اننيب نم
،انئابآا ن˘م نو˘م˘لا˘ع˘لا ،ا˘ن˘تا˘مزأا ن˘م ةا˘ج˘ن˘ل˘ل
ةر˘ب˘خ˘لا ُل˘هأاو ،ا˘ن˘خو˘ي˘˘سش ن˘˘م ُءا˘˘م˘˘كح˘˘لاو
ةايحلا مهترب نيذلا ،انتمأا ءانبأا نم ةءافكلاو
،ٍف˘ي˘سسك نو˘ن˘˘سسلا م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘سصو ٍ،م˘˘ه˘˘سسك
 .ٍحمرك براجتلا مهتسضمأاو

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ل˘ظ ي˘ف مو˘ي˘لا
لك يف ناسسنإ’ا سسنجب كتفي داكي يذلا

م˘ه˘تو˘ي˘ب ى˘لإا ًا˘ع˘ي˘م˘˘ج ُر˘˘سشب˘˘لا دا˘˘ع ،ٍنا˘˘كم
ىلإاو ،اهورمعف مهلزا˘ن˘م ى˘لإاو ،ا˘هو˘ن˘كسسف
ةط˘ي˘سسب˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘لإاو ،ا˘هوّدو˘ف م˘هر˘سسأا
،اهومزتلاف ىلوأ’ا مهتاداع ىلإاو ،اهويحأاف
،موؤورلا مأ’او ئفادلا تيبلا ةميق اوفرعو
ة˘جوز˘لاو ،نو˘ن˘ح˘لا خأ’او ة˘ب˘ي˘ط˘لا تخأ’او
خيسشلا ةميق اوكردأاو ،رابلا نب’او ةيفولا
مهقارف مهيلع sزعو ،زوجعلا ةأارملاو مرهلا
،ٍبحب مهلو˘ح او˘ف˘ت˘لا˘ف ،م˘ه˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا وأا

 .ٍلمأاب مهعم اوعمتجاو
ىوقي ’ ثيبخلا سسوريفلا اذه نأا كلذ

لزانملاو ةنسصحملا توي˘ب˘لا ما˘ح˘ت˘قا ى˘ل˘ع
،ٍبح˘ب ا˘ه˘ل˘هأا ا˘˘هر˘˘م˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ةرو˘˘سسم˘˘لا

نم اهنونوسصيو ،ٍةدومب اهؤوانبأا اهنكسسيو
يأا د˘˘سض ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع نو˘˘ع˘˘فاد˘˘يو ،ٍبير˘˘غ ل˘˘˘ك
منغلا نم سصنتقي نأا ’إا دجي Óف ،ٍلوهجم
لهاجلا عيطقلا نمو ،اهسسرتف˘ي˘ف ة˘ي˘سصا˘ق˘لا
نكسسيف ه˘ي˘ف˘سسلا ع˘م˘ج˘لا ن˘مو ،ه˘قر˘ت˘خ˘ي˘ف
لبق ،هتوقب كتفيو هتعانم فعسضيو هدسسج
هي˘سضا˘م ى˘لإا ف˘ي˘ع˘سضلا نا˘سسنإ’ا بوؤو˘ي نأا

هبتك ىلإاو ،هظفح˘ي˘ف ه˘ثار˘ت ى˘لإاو ،ه˘ب˘ل˘ق˘يو
ةياقولا ةفسصو نأا كرديو ،اهحتفيف ةميدقلا

هدادجأا رافسسأا يفو ،هرسضاح هيدل ءابولا نم
 .ٍةطوطخم ٍبهذ نم ٍدادمب

ٍلمأاتو ٍتمسص ةعاسس ىلإا ٍةجاح يف ءابولا
ناسسنإ’ا اهيف ولخي ٍةعاسس ،ٍرسصبتو ٍريكفتو
ةرثرثلا نع ًاديعب ،بحي نم عمو هسسفن عم
يذلا ،لم˘م˘لا ل˘يو˘ط˘لا مÓ˘كلاو بخ˘سصلاو
سضرفيو طونقلا قلخيو سسأايلا ىلع ثعبي
تمسصلاب ًةديسشم ُبر˘ع˘لا تلا˘ق˘ف ،طا˘ب˘حإ’ا
مÓكلا ًةردقمو ،نيزر˘لا ءود˘ه˘لاو م˘ي˘كح˘لا
ٍةسضف نم مÓكلا ناك نإا» ليلقلا نوزوملا
يف ةوعد غلبأا اهلعلو ،«بهذ نم توكسسلاف
نا˘سسل˘لا ظ˘ف˘ح˘ل ة˘ب˘ي˘سصع˘˘لا تا˘˘قوأ’ا هذ˘˘ه
ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘˘لاو ،مÓ˘˘˘كلا ط˘˘˘ب˘˘˘سضو
ةطولغملا رابخأ’او ةدوسصقملا تاعاسشإ’ا

سسانلا طابحإا اهنأاسش نم يتلا ،ةقوثوملا ريغ
 .ةيلخادلا مهتمواقم فاعسضإاو

رابخأ’او تاعئاسشلا هب هجاون ام ريخو
ءاغسصإ’ا مدعو اهلامهإا وه ةقوثوملا ريغ
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ردا˘سصم˘لا˘ب ءا˘ف˘˘ت˘˘ك’او ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
مسصب ’إا اذه نوكي ’و ،طقف ةلوؤوسسملا
يريثمو ،ةبذاكلا رابخأ’ا يجورم نع ناذآ’ا
برعلا ةدعب كسسمتلاو ،ةدسسافلا تاعئاسشلا
 .«ٍنيجع نم ٌنذأاو ٍنيط نم ٌنذأا» ةديتعلا

ٍةجاح ي˘ف ن˘ح˘ن ءا˘بو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘لو
ةعاجسشلاو ،حوسضولاو ةحارسصلا ىلإا ٍةسسام
ا˘˘ن˘˘ه نا˘˘كم Ó˘˘ف ،فو˘˘خ˘˘لا مد˘˘عو ةو˘˘ق˘˘˘لاو
ءا˘ف˘خإاو ل˘م˘ج˘ت˘˘لاو ر˘˘ت˘˘سست˘˘لا ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘ل
’و ،لجخلاو جرح˘ل˘ل نا˘كم ’و ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ٌسضر˘ع˘م ل˘كلا˘ف ،ةر˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘تا˘˘م˘˘سشل˘˘ل
ٍينغ نيب ٍزي˘ي˘م˘ت نود ،سضر˘م˘لاو ة˘با˘سصإÓ˘ل
،ٍسضيرموٍ ميلسسو ،ٍريب˘كو ٍر˘ي˘غ˘سصو ،ٍر˘ي˘ق˘فو
ا˘م ر˘ي˘خو ،ٍق˘يد˘سصو ٍود˘عو ،ٍبي˘ب˘˘حو ٍرا˘˘جو
’» ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘نا˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ي
ي˘˘ن˘˘ل˘˘يا˘˘ط م˘˘ه˘˘لا ،كر˘˘يا˘˘عأا ’و ي˘˘نر˘˘يا˘˘ع˘˘ت
ل˘˘ج˘˘خ˘˘لاو تم˘˘سصلا نإا˘˘ف ’إاو ،«كل˘˘˘يا˘˘˘طو
ن˘ير˘خآا طرو˘ي˘سس ة˘تا˘م˘˘سشلا ن˘˘م فو˘˘خ˘˘لاو
نيباسصملا ةرئاد عسسويسسو ،ريثكلا رسضيسسو
ن˘سسلا را˘ب˘ك ن˘م تو˘م˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘سضر˘˘ع˘˘م˘˘لاو
 .ةيلخادلا ةعانملا فاعسضو

نم لسضفأا سسيل ةبا˘سصإÓ˘ل ًا˘ب˘ن˘ج˘تو اذ˘ه˘ل
داعتب’او ،يلزنملا رجحلا وأا يتاذلا لزعلا

تارايزلا فقوو ،تاءاقللاو تاعمجتلا نع
قان˘ع˘لا˘ب مÓ˘سسلا بن˘ج˘تو ،تا˘ح˘فا˘سصم˘لاو
ٌنامز اذهف ،ناسضحأ’اب قوسشلا نع ريبعتلاو

طÓتخ’ا راسضمب فافختسس’ا هيف يغبني ’
عم رسشابملاو بيرقلا لسصاوتلا ئواسسمو
وأا اوناك ءابرقأا ،عمتجملا جئارسش فلتخم
دعبلاف ،ًا˘نار˘ي˘جو Óً˘هأا وأا ءا˘قد˘سصأاو ،ءا˘بر˘غ
ٌزوف مهتطلاخم مدعو ،ٌبسسكم مويلا مهنع
مهلوق ي˘ف او˘قد˘سص بر˘ع˘لا ل˘ع˘لو ،ٌحا˘ج˘نو
مل نإاو ،«ةمينغ سسانلا نع ُدعبلا» ميدقلا
ٍةفاسسم ىلع ظفاحنلف ءاقللا نم ُدب نكي

،ةيقاولا تازافقلاو ةمامكلا عسضنلو ،ٍةيفاك
وأا ءا˘ي˘سشأ’ا سسم˘ل ي˘ف كار˘ت˘سش’ا بن˘ج˘ت˘˘نو
 .اهلمح

ر˘ما˘ق˘يو ه˘تا˘ي˘ح˘ب ر˘ما˘غ˘ي نأا دارأا ن˘˘م ا˘˘مأا
،هسسفن ’إا نمولي Óف ،هبابحأاو هلهأا ةحسصب
هيلإا ءاسسأا وأا هعطاق نإا ٍدحأا ىلع نبتعي ’و
ِغسصي مل ذإا رثكأاو كلذ قحتسسي وهف ،هناهأاو
نم َجرخ نم» اولاق نيذلا هدادجأا ِحسصنل
وهو ،ٌةيامحو ٌرتسس تيبلاف ،«هرادقم sلَق هراد
ةيفاع˘لاو ة˘ح˘سصل˘ل ى˘عداو ،ٌة˘يا˘قوو ٌن˘سصح
او˘سسن ءا˘ه˘ف˘سسلا ءÓ˘ه˘ج˘لا ن˘كل ،ة˘مار˘˘كلاو
لو˘ق ن˘ع م˘ه˘ناذآا او˘م˘سصأاو ،م˘˘ه˘˘ل˘˘هأا ح˘˘سصن

را˘ط˘ن˘ق ن˘م ٌر˘ي˘خ ٍة˘يا˘قو م˘هرد» م˘ه˘ئا˘م˘˘كح
،ءاوأÓلا مهب تلحو ءابولا مهباسصأاف ،«ٍجÓع
امو ،ًاسضرم هب اوفختسسا ام ًاكتاف مهب لزنو
 .ًادسصو ًةياقو هل اوأايهتي مهل

وأا ،ة˘˘با˘˘سصإ’او ءÓ˘˘ت˘˘ب’ا لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘مأا
سصانم Óف ،سضرملا يف كسشلاو هابتسش’ا

تاهج˘لا وأا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لإا با˘هذ˘لا ن˘م
اهماكحأا دنع لوزنلاو ،ةسصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ناك ولو جÓعلا ىلع ربسصلاو ،اهتاهيجوتو
ثيح ،ٍديعب ٍلُزُن يف وأا ىفسشتسسم يف ً’زع
،نيرئاز ’و ناريج ’و ،بابحأا ’و براقأا ’

،ديدسشلا يلز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ًا˘مز˘ل˘م ًار˘مأا وأا
لقتني نأا ةفاخم ،ديدحلا مراسصك هذيفنتو
فاخن نملو ،انتيب يف بحن نمل سضرملا

ىلإا ةنحملا ىلع ربسصلاو ،اند’وأا نم هيلع
برعلا ح˘سصن ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’او ،ي˘ل˘ج˘ن˘ت نأا
 .«ةعاسس لك عجو ’و ةعاسس عجو» ميدقلا

ي˘ف ل˘ع˘فأاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ن˘م ل˘سضفأا ئ˘سش ’
’و ،سسوريفل˘ل يد˘سصت˘لاو ءا˘بو˘لا ة˘ه˘جاو˘م
’إا ةراهطلاو ةفاظنلا يف ناسسنإ’ا نئمطي
،اهيلإا نئمطيو اهيف قثي وهف ،هسسفن ىلإا

ن˘˘م فا˘˘خ˘˘يو ن˘˘ير˘˘ئاز˘˘لا ى˘˘سشخ˘˘ي ه˘˘ن˘˘كلو
ًادج ظاتغيو ،نيثباعلا نم قلقيو ،نيدفاولا

موقي نأا هيلع بجو اذهل ،نيرتهتسسملا نم
ه˘ن˘كسسمو ه˘ت˘ي˘ب ة˘فا˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإ’ا˘˘ب
ةر˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘كب ،ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ب
ىلإا نئ˘م˘ط˘ي ’أاو ،ة˘ن˘كم˘م˘لا تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو
لو˘ق˘ل ًا˘قاد˘سصم ،م˘ه˘ي˘لإا ن˘كر˘ي وأا ن˘ير˘˘خآ’ا
نيم يردت ام هtسشُرَو كتيب سسuنَك» نيقباسسلا
ىقنأاو ًةراهط ءاملا نم عفنأا ’و ،«هُسشُخُي
لوانتم يف نوباسصلا عم وهو ،ًةفاظن هنم
’ هبو ،ريقفلاو ينغلا يدل ٌرفوتمو ،ٍدي لك
هر˘ي˘غ ن˘ع ثح˘ب˘ن ’و ،Óً˘يد˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع لد˘˘ع˘˘ن

ن˘ي˘ل˘سصم˘لا ةد˘عا˘ق سسن˘ن ’ ا˘ن˘˘هو ،ًارو˘˘ه˘˘ط
 .«مميتلا لطب ءاملا رسضح اذإا» سساسسأ’ا

،برعلا هب ءاج امم ٍسضيف نم ٌسضيغ اذه
نوظفاحلاو ءامكح˘لا نو˘فرا˘ع˘لا ه˘ب ق˘ط˘نو
نم ٌتاملكو ر˘ب˘ت˘لا˘ك ٌح˘سصن و˘ه˘ف ،ءÓ˘ق˘ع˘لا
،مهحسصنب انذخأاو ،مهلوق انمزتلا اّلهف ،ٍبهذ
،وجنن انتنحم نم انلع ،مهتبرجتب انلمعو
 .ملسسن نرقلا ءابوو رسصعلا ةحئاج نمو

انوروكلأ ِنمز ‘ ٌةيبهذ ٌمَكِح ُةيبرعلأ ُةلثمأ’أ
يوادللا فضسوي ىفطضصم .د ملقب

يف ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا ىلع عمتجا
ءا˘بو ة˘بو˘ع˘سصلا ة˘يا˘غ ي˘ف نار˘مأا ما˘يأ’ا هذ˘˘ه
قيبطت ططخمو ناطيتسساو لÓتحاو انوروك
ل˘ق˘ي ’ ي˘ت˘لاو ة˘ي˘كير˘مأ’ا نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
نمو ،لÓ˘ت˘ح’ا تا˘سسرا˘م˘م ن˘ع ا˘ه˘ترو˘ط˘خ
مويلا سضرعتي ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ع˘م˘ق˘ل˘ل سضر˘ع˘ت
تاب يذلا انوروك سسوريفب ةباسصإ’ا رطاخمل
ىلع تارسشؤوم ةيأا نود هرسسأاب ملاعلا رسصاحي
نأا ريغ هل جÓع دوجو نم بارتق’ا وأا هتياهن
ىلع ةبوعسص دسشأا نوكتسس سسوريفلا تاعبت
ةزغ عا˘ط˘ق ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘با

تاتسشلا نكامأاو سسدقلاو ةيبرغلا ةفسضلاو
ى˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ءا˘˘˘بو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘مأا لو˘˘˘˘ط ع˘˘˘˘م
ي˘ت˘لا بر˘ح˘لا تÓ˘يو ن˘م نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘˘سسرا˘˘م˘˘ت
نم ةيلاع تايوتسسم ىلإا لاحلا مهب لسصتل
عاو˘نأا ى˘ت˘˘سشل ة˘˘سسا˘˘م˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لاو ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا
سسور˘ي˘ف دو˘جو ع˘م مو˘˘ي˘˘لاو ،تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا

دسشأا زوعلاو ربكأا ةجاحلا تحبسصأا انوروك
ةفسضلاو ةزغ عاطق تاميخم يف ةسصاخو
يتلاو ةيفيرلا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ىر˘ق˘لاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ي˘˘˘ف سصق˘˘˘ن ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘˘ت

 .ةيسشيعملا تابلطتملاو
تا˘م˘˘ي˘˘خ˘˘مو ىر˘˘قو ند˘˘م تد˘˘ه˘˘سش د˘˘قو

ءانبا نيب يعامتجا لفاكت ت’اح نيطسسلف
ءا˘بو ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

تاردابملا تايلمع ميظنت لÓخ نم انوروك
ذنمو ،نيجاتحملا نع فيفختلل ةيعامتج’ا
يف تارييغت تثدح انوروك سسوريف راسشتنا
فرع ام تابف ةاي˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا م˘ظ˘ن˘لا
ةايحلا طمن وه يرابجإ’ا يلزنملا رجحلاب
يعامتج’ا لفاكتلا ت’اح رهظتل ةداتعملا

اهعيزوتو ةيئاذغ تاجتنم ريفوت لÓخ نم
نيباسصملاو نسسلا رابكو ةريقفلا رسسأ’ا ىلع
مهلزانم يف اوثكم˘ي ى˘ت˘ح ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا˘ب
ي˘سشف˘ت نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع د˘عا˘˘سسي ا˘˘م˘˘م
ةيسسفن تادعاسسم ميدقت نع Óسضف سسوريفلا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘ل˘ل تارا˘سشت˘سساو
ليسصحتل ةريخأ’ا مايأ’ا يف مهفئاظو اودقف
 .مهقوقح

لاجم يف ةينيطسسلفلا ةبرجتلا تناك دقل
اهلو ةريبكو ةينغ ةبرجت يعامتج’ا لفاكتلا

تاونسسلا رادم ىلع ةزي˘م˘ت˘م˘لا ا˘ه˘سصئا˘سصخ
لظ يف ةلماكت˘م ة˘بر˘ج˘ت تنا˘كف ة˘ي˘سضا˘م˘لا

بعسشلا دسض ناودعلاو لÓتح’ا تاسسرامم
يف ةديحولا ةليسسولا يه نوكتل ينيطسسلفلا
نيب دسضاعتلاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا دو˘م˘سصلا م˘عد
رطاخملا ةهجاومل ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبا

ر˘سسأ’ا م˘عدو دو˘م˘سصلاو نوا˘ع˘ت˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو
رطا نمسض ينيطسسلفلا عمت˘ج˘م˘لا˘ب ةر˘ي˘ق˘ف˘لا
 .يعامتج’ا لمعلل ةبيبسشلا ناجل

بل˘ط˘ت˘ت ءا˘بو˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت˘لا ل˘ع˘˘لو
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ل˘ك لذ˘بو دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘˘سضم
نم تابو ةينيطسسلفلا رسسأ’ا معدل ةنكمملا
اهرود ةيلودلا تاسسسسؤوملا ذخأات نا ةيمهأ’ا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘ل˘سسلا ر˘ي˘فو˘تو ة˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ة˘لا˘كو دو˘ه˘ج ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضمو
نيينيط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ل˘ي˘غ˘سشتو ة˘ثا˘غإ’
ةرورسضو ةجاتحملا ةينيطسسلفلا رسسأ’ا معدل
ر˘˘سسأ’ا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘عد˘˘لا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘سصت˘˘˘ق˘˘˘ي ’ نا
 .طقف نيئجÓلا نم ةينيطسسلفلا

لمعلا ةطخو يداسصتق’ا ىوتسسملا ىلعو
زع ةفقو قودنسص ءاسشنإا ةيمهأا يتأات ةينطولا

نم ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ه˘ت˘ل˘كسش يذ˘لاو
دانسسإ’ لامعأ’ا لاجرو تاكرسشلاو كونبلا
انوروك سسوريف يسشفت ةهجاوم يف دوهجلا

يذلاو لمعلا تا˘ي˘لآا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘م˘ه˘م ةو˘ط˘خ
ىلا لسصي يلوأا لامسسأارب هلامعأا أادبي فوسس
ةمهم ةوطخ دعي اذهو ر’ود نييÓم ةسسمخ
 .ينيطسسلفلا ينطولا داسصتق’ا معدل

ة˘لا˘ح˘لا˘ب ف˘سصع˘ت˘ل ا˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ي˘˘تأا˘˘ت
’إا اءوسس اهديزتف اًلسصأا ةبعسصلا ةيداسصتق’ا
تاءارجإ’او ةينيطسسلفلا تايعمجلا سضعب نأا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا

عسضولا كرادتل لمعت ةيناسسنإ’ا تامظنملاو
ة˘لا˘ح˘لا كراد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ثا˘˘غإا تÓ˘˘م˘˘ح قÓ˘˘طإا˘˘ب
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘ع تج˘ت˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا

ىلع لمعلا اذه رسصتقي ’ نا بولطملاو
ىلإا اهاد˘ع˘ت˘ي ل˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
لاجرو ريخلا باحسصأا نم ةيدرفلا تاردابملا
ةدعاسسملا ميدقت ةرورسضو برعلا لامع’ا
ةحئاجلا هذه لظ يف مهتدعاسسم نكمي امل
ءاسشنإا ىلع لمعلا ةرورسض رمأ’ا اذه بلطتيو
رسسأ’ا ةدعاسسمل مئادلا ةيئاذغلا داوملا كنب
 .عيمجلا لمسشيل هراسشتنا ةعرسسو ةجاتحملا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر
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دورولا ةنيدم عم انماسضت ةردابم قلطي نييفرحلاو راجتلل يئ’ولا داحت’ا

ةديلبلأ ىلإأ كÓهتشسلأ ةعشسأولأ دأوملأو علشسلأ فلتخم نم ةلفاق نولشسري رأردأأ ناكشس
نييرئازجلا نيب ينطولا نماسضتلا تايلمع يف يندملا عمتجملا تايلاعف فلتخم طارخناو انوروك شسوريف يسشفت مسضخ ىلع
رجحلا تحت ششيعت يهو انوروك شسوريف راسشتنا نم يناعت يتلا ةديلبلا ةي’و ناكسس وحن اسصوسصخ ،نطولا قطانم فلتخم ربع

ةسصاخ ةينماسضت ةردابم راردأاب نييفرحلاو راجتلل يئ’ولا داحت’ا قلطأا ثيح شسوريفلا اذه رطخ ةهجاوم فدهب يلكلا
،كلهتسس’ا ةعسساو داومو تامزلتسسم برق نع ريفوتل مهتايونعم نم عفرلاو ليلقتلا ةيغب ةجيتم ةمسصاع ناكسسل ةسصسصخم

سسيئر دكأا قايسسلا اذه يفو
نأا رداقلا دبع Óب يئ’ولا داحت’ا

باجتسسا ةينماسضتلا ةردابملا هذه
ءاكرسشلاو ةلم˘ج˘لا را˘ج˘ت ل˘ج ا˘ه˘ل
متو ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لاو ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا

نم علسسلاو داوملا فلتخم عمج
ه˘كاو˘˘فو ر˘˘سضخو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م
عوبسسأ’ا ةياهن تقلطناو ،اهريغو
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو فار˘˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘ت
ترهسس يتلا تايلاعفلا فلتخمو
ةلسصاوم ىلإا اعد امك ،عمجلا ىلع
يف نييرئازجلا نيب نماسضتلا لمع
لابقإ’ا مدعو يحسصلا فرظلا اذه
ةرفوتم اهنأ’ علسسلا نيزخت ىلع
.عسساو لكسشب

لقنتم يديرب بتكم عسضو
ةعطاقملاب ةمدخلا زيح

نوميميت ةيرادإ’ا
،ار˘خؤو˘م ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو

نئابز ةدئافل لق˘ن˘ت˘م د˘ير˘ب بت˘كم
ةبدتن˘م˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
،(راردأا لامسش ملك022) نوميميت
ةيئاقولا تاءارجإ’ا راطإا يف كلذو
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت د˘˘سض
ام بسسح ،(91‐ديفوك) دجتسسملا
ديربل ةي˘ئ’و˘لا ةد˘حو˘لا ر˘يد˘م دا˘فأا
.رئازجلا

ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف ىر˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
عفدلا يئاهن ةزهجأا ةمدخ قÓطإا
ة˘با˘ث˘م˘ب د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ءارجإا نئابزلل حيتت ةلقنتم كيبابسش
لقنتلا نود ةيديرب˘لا م˘ه˘تÓ˘ما˘ع˘م
لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم ى˘˘لإا
عا˘ط˘ق˘لا ناو˘عأ’ قر˘ف سصي˘سصخ˘ت
مهلمع تارقم يف نئابزلل لقنتت
م˘ه˘لاو˘مأا بح˘سس ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
حسضوأا امل˘ث˘م ،ىر˘خأا تÓ˘ما˘ع˘مو
ر˘ئاز˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م ر˘˘يد˘˘م
.دمحأا خيسشلاب

ةيتامدخلا ريبادتلا هذه ىتأاتو
ةيسصولا ةرازولا تاميلعتل اذيفنت
تا˘ه˘ي˘جو˘ت سسير˘كت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
يخوتب دÓب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
رذحلاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا تا˘جرد ى˘سصقأا

ةحئاج يسشفت نم دحلل ةياقولاو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘˘ك
ام قفو ،تامدخلا فلتخم ريفوت
د˘ير˘ب˘لا ر˘يد˘م ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م ح˘˘سضوأا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
.ةنيل ةنيل ةيكلسسÓلاو

زيح عسضو ىلع هفارسشإا ىدلو
لقنتملا يديربلا بتكملل ةمدخلا
ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ن˘ئا˘˘بز˘˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
زربأا ،نوميميت ةبدت˘ن˘م˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب
ةيمهأا يبرعلا لولهب راردأا يلاو
ميدقت يف ةيئاقولا تاءارجإ’ا هذه
نيمدختسسملا نيكمت˘ل تا˘مد˘خ˘لا

نأا ىلإا اريسشم ،مهبتاور بحسس نم
ةمدخلا ريخ عسضوب عبتتسس ةيلمعلا

لكب ىرخأا ةلقنتم ةيديرب بتاكم
ة˘ي’و˘لا قر˘سش ف˘لوأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
جرب ةيدودحلا ةبدتنملا ةي’ولابو
.راتخم يجاب

هتاذ لوؤوسسملا ددسش ةبسسانملابو
نم لماكلا مازتل’ا ةرورسض ىلع
رجحلاب راردأا ةي’و ناكسس فرط
هيف تلخد يذلا يئزجلا يحسصلا
عجنأ’ا ةليسسولا هراب˘ت˘عا˘ب ة˘ي’و˘لا
.ةحئاجلا هذه يسشفت نم دحلل

لك دنجت بناجلا اذه يف دكأاو
ريفوتل ةينمأ’او ةيرادإ’ا حلاسصملا

ة˘يرور˘سضلا تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
                                                                                                                  .ةيئانثتسس’ا

ودبلا ناكسس وحن ةيبط ةلفاق
راتخم يجاب جربب لحرلاو

ي˘ح˘سصلا ل˘ف˘كت˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ربع ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا ل˘حر˘لا ود˘ب˘لا˘ب
،نيوايميتو راتخم يجاب جرب ةيدلب
ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم تلسسرأا
نم ةنوكم ةيبط ةقرف راردأا ةي’ول
ءار˘جإا˘ب مو˘ق˘ت˘˘ل تÓ˘˘با˘˘قو ءا˘˘ب˘˘طأا
ناكسس ةدئافل ة˘ب˘ي˘ب˘ط تا˘سصو˘ح˘ف
ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ل˘˘حر˘˘لاو ود˘˘ب˘˘لا
يلام ةلود عم يدودحلا طيرسشلا

هذه ،عقاوم ةدع ربع نيعزوملاو
ةماه ةسصحب تقفرأا ةيبطلا ةلفاقلا

ةفلتخملا تاحيقلتلاو ةيودأ’ا نم
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل اذ˘˘هو
م˘ه˘سسي˘˘سسح˘˘ت ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

سسور˘ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘ب م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘تو
ثيح هنم ةياقولا ةيفيكو انوروك
اموي21 ةليط ةيبطلا ةقرفلا لمعت
لوسصولا نكمتت ىتح ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ناكسس اهب دجاوتي ةطقن دعبأا ىلإا
ن˘م اود˘ي˘ف˘ت˘سسي˘ل ل˘حر˘˘لاو ود˘˘ب˘˘لا

.ةرسشابم ةيحسص ةياعر
لبق نم مدلاب عربتلل ةلمح
ةيامحلا تاراطإاو ناوعأا

ةيندملا
ةيسسيئرلا ةدحولا ارخؤوم تماق

راردأا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب
ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كسسلاو
راعسش تحت مدلاب عربتلل ةعسساو
’ ف˘˘ي˘˘كو ا˘˘ن˘˘سسف˘˘نأا˘˘ب ي˘˘ح˘˘سضن»
كراسش ي˘ت˘لاو ،«ا˘ن˘ئا˘مد˘ب ي˘ح˘سضن
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا دار˘فأا ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف
ةيسسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نم تايناكمإ’ا لك ترخسس ثيح
ه˘ب˘سشو ءا˘ب˘طأا˘ب ةز˘ه˘ج˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش
سصحف ىلع اهريغو ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لا
مهعربتل ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا
يسضرملا مهناوخإا ةد˘ئا˘ف˘ل م˘عد˘لا˘ب
هذ˘ه ،رارداو ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘ف
لفاكتلا ن˘م˘سض جرد˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

اذه يف نييرئازجلا نيب نماسضتلاو
لظ ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا
ر˘ه˘سس ن˘يأا ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نا
ة˘ق˘فر ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘˘م ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ةيندملا ةيامحل˘ل ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا

ترج يتلا ةيلمعلا هذه ريسس ىلع
ة˘م˘كح˘مو ة˘م˘ظ˘ن˘˘م فور˘˘ظ ي˘˘ف
تاءار˘˘جإ’ا ل˘˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تذ˘˘خ˘˘˘تا
ظافحلا فدهب ةق˘ي˘قد˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

تارا˘˘طإاو ناو˘˘عأا ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
راطإا يف اذهو نةيندملا ةيامحلا

ة˘ي˘عو˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
طرخنا يتلا نماسضتلاو لفاكتلاو
دحلاو ةهجاوم فدهب عيمجلا اهيف
يذلا انوروك سسوريف راسشتنا نم
وه ه˘ي˘ف ي˘سسا˘سسأ’ا ل˘م˘ع˘لا ي˘ق˘ب˘ي
تاوطخ عاب˘تإاو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
.ةياقولا

566 يسصحُي ةي’ولا نمأا
للخ ةملاكم784و ةفلاخم

شسرام رهسش
ةيئ’ولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا تل˘ج˘سس

راردأا ةي’و نمأاب يمومعلا نمأÓل
ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘م سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘˘خ
رورم ثداوح01  ،0202 ةيراجلا

ليجسست ن˘ع تر˘ف˘سسأا ،ة˘ي˘نا˘م˘سسج
ةتوافت˘م تا˘با˘سصإا90و نÓ˘ي˘ت˘ق
ي˘ف دو˘˘ع˘˘ت با˘˘ب˘˘سسأ’ ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
،ير˘سشب˘لا ر˘سصن˘ع˘˘لا ى˘˘لإا بلا˘˘غ˘˘لا

لÓخ نم ةحلسصملا تاذ تنكمتو
ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ز˘˘˘جاو˘˘˘ح
جراخمو ل˘خاد˘م ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا

ةبكار˘لا تا˘يرود˘لاو راردأا ة˘ن˘يد˘م
م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘جار˘˘لاو
201 ل˘ي˘ج˘سست ن˘م سصا˘˘سصت˘˘خ’ا

اهلمجم يف تقلعت ةيرورم ةحنج
نود ة˘يرا˘ن˘لا تا˘˘جراد˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
عم ةقايسسلا ةسصخر ىلع ةزايحلا
نايرسس مدعو نيمأاتلا ةداهسش مادعنا

ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ر˘˘سضا˘˘ح˘˘م
اهتدايق يف رارمتسس’او تابكرملل
ة˘سصخر بح˘سسب غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا م˘˘غر
ةحنج68 ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةقايسسلا
سسف˘˘ن تح˘˘م˘˘سسو ،ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت
566 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا

813 ءا˘سصحإا ع˘م ،ىر˘خأا ة˘ف˘لا˘خ˘م
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح
تب˘جو˘ت˘سسا ة˘يرا˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لاو
،ةري˘ظ˘ح˘لا ي˘ف ة˘لا˘ح86 ع˘˘˘سضو
بح˘سس ة˘˘لا˘˘ح391 ل˘ي˘˘ج˘˘سستو
،قيلعتلا سضرغل ةقايسسلا سصخرل

ةقرف تلجسس دقف كلذ ىلع ةوÓع
اددع ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرسش
ل˘ظ ي˘ف كلذو تا˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةلوذبملا ةيناد˘ي˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘م˘ل
تلثمت نارمعلاو ةئ˘ي˘ب˘لا˘ب ة˘سسا˘م˘لا
ةقلعتم ةفلاخ˘م41 لي˘ج˘سست ي˘ف
تافلاخم40ليجسستو نارمعلاب
هايملاو ةحسصلاو ةئيبلا لاجم يف
Ó˘ث˘م˘م راردأا ة˘ي’و ن˘مأا ى˘ع˘سسيو
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ي˘˘ف
تادوهجملا فيثكت ىلإا يمومعلا
و رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل
رورملا ةكرح ميظنت ىلع رهسسلا

ميظنت ربع نينطاوملا سسيسسحتو

ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح
اذه ،نيلجارو قاوسس نم قيرطلا

نمأ’ تايلمعلا ة˘عا˘ق تل˘ب˘ق˘ت˘سساو
ر˘ه˘˘سشلا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ راردأا ة˘˘ي’و
لبق نم ةدراو ةيفتاه ةملاكم784
ماقرأ’ا ىلع ةعزو˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
طخو401و51/84 ءار˘˘سضخ˘˘لا
هذه تلثمتو ،71 ةدجنلا ةطرسش
ةملاكم05 ي˘ف تا˘م˘لا˘˘كم˘˘لا

،ةثاغإ’او ةدعاسسملا ميدقتب ةسصاخ
بل˘ط˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘م˘لا˘كم17و
201و ،ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا

ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘˘م˘˘لا˘˘كم
قئارحلاو ةقرسسلاو رورملا ثداوح
تل˘ج˘سس ا˘م˘ك ،ءا˘ف˘ت˘خ’ا ت’ا˘˘حو
تاذ ةيفتاه951 حلاسصملا تاذ
تÓخدتلا فلتخم بلطب ةلسصلا
ةملاكم501 دورو بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
                                         .ىرخأا رومأاب قلعتت

/مسساقلب يفيرسشوب :اهعمج
نمحرلادبع ‘اولب

يسشفت ةحفاكŸ ةيئاقولا تاءارجإ’ا راطإا ‘
دجتسسŸا انوروك شسوÒف

لكايهلل ةعشسأو ميقعت تايلمع
ةيأدرغ ‘ يليلتÃ ةيحشصلأ

ميقعت ة˘ي˘ل˘م˘ع تل˘سصاو˘ت
ةيحسصلا لكاي˘ه˘ل˘ل ة˘ع˘سساو
ملك54) ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م ةر˘ئاد˘ب

يف كلذو ،(ةيادرغ بونج
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا را˘˘طإا
سسوريف ي˘سشف˘ت ة˘ح˘فا˘كم˘ل

‐ديفوك) دجتسسملا انوروك
.ظحول امبسسح ،(91

يتلا ةيلمعلا هذه تسسمو
ةيندملا ةيام˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا
نمأ’ا حلاسصم عم نواعتلاب
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلاو (كردو ن˘˘مأا )
يندملا عمتجملاو ةيلحملا

ةفاك ،يبطلا كلسسلا اذكو
تآاسشنملا ر˘با˘خ˘مو تا˘عا˘ق
ىفسشتسسملا اميسس ةيحسصلا
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ب يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لاو
.جÓعلا تاعاقو تامدخلا

ى˘لإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا

نيمأاتو نين˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص
نيفظوملاو يبطلا م˘قا˘ط˘لا
حسضوأا ام بسسح ،نييرادإ’ا
لا˘˘˘˘سصتإ’ا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا
نسسحل ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب

.يقيدسص
ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تم˘˘عدو

ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب
ة˘م˘ئأا ا˘ه˘ط˘سشن˘ي ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
ن˘م نا˘ي˘عأ’ا ن˘م م˘هر˘˘ي˘˘غو
ىلع ني˘ن˘طاو˘م˘لا ثح ل˘جأا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا مار˘˘ت˘˘حا
ةفاظنلا ةمزÓمو يحسصلا
م˘ي˘ق˘ع˘ت اذ˘كو ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا

تائيهلا تارق˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘تو
.ةيمومعلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ دو˘˘ه˘˘ج ز˘˘كتر˘˘تو
ةي’ولاب ةب˘قار˘م˘لاو ة˘مزأ’ا

رجحلا ريبادت مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع
لماك ربع يئزجلا يحسصلا
ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
تÓ˘ق˘ن˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘مار˘˘سصلا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت كلذو
.ةموكحلا

تمظن ،هتاذ قايسسلا يفو
م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ع˘˘سساو ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’او
ة˘˘˘˘˘˘يرادإ’ا تار˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
ندم روسصق ربع لزانملاو
را˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
د˘سض ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
.91‐ديفوك راسشتنا

ع˘م ةازاو˘م˘˘لا˘˘ب ير˘˘ج˘˘تو
ثيح ،فيظنت تÓمح كلذ
ة˘ي˘عاو˘˘ط نا˘˘كسسلا د˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ةقزأ’او عراو˘سشلا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل
ناراد˘˘ج˘˘لاو تا˘˘ي˘˘˘سضرأ’او
ل˘˘كب (باو˘˘بأ’ا سضبا˘˘ق˘˘مو
.رسصق

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘تو
ل˘م˘سشت˘ل ا˘ي˘مو˘ي م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا

،تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
لقن تاط˘ح˘مو م˘كا˘ح˘م˘لاو
تا˘˘ط˘˘ح˘˘مو ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
،د˘˘جا˘˘سسم˘˘لاو تÓ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لا

ربع ةيموم˘ع˘لا تا˘حا˘سسلاو
يراطم اذكو ةي’ولا ميلقإا

.ةعينملاو ةيادرغ

نيوكتلا زكرم قلطأا امك
نب ةياسض نيهمتلاو ينهملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ة˘يادر˘غ˘ب ةو˘ح˘˘سض
نم ةيبطلا تامامكلا جاتنإا
دو˘ه˘ج ز˘يز˘ع˘˘تو م˘˘عد ل˘˘جأا
ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قاو˘˘ط˘˘لا

ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘يادر˘˘غ
را˘طإا ي˘فو .ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘˘م
ةياقولاو نماسضتلا تايلمع
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ر˘ط˘خ ن˘˘م
‐ديفوك دجتسسم˘لا ا˘نورو˘ك
زكرملا ةيريدم تعرسش ،91
ةذ˘˘تا˘˘سسأا ع˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
سصسصخت يف ن˘ي˘سصبر˘ت˘مو
ةلمح ميظن˘ت ي˘ف ة˘طا˘ي˘خ˘لا
حلاسصلا ة˘مد˘خ˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت
جا˘˘ت˘˘نإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ما˘˘˘ع˘˘˘لا

اهع˘سضوو ة˘ي˘ب˘ط تا˘ما˘م˘ك
ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م فر˘˘˘سصت تح˘˘˘ت
هدكأا امك ،ةي’ولاب ةحسصلا
.د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا د’وأا م˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با

نإاف ديعسسلا د’وأا بسسحبو
ةه˘جاو˘م˘ل تءا˘ج ةردا˘ب˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘˘ه
اهيف ببسست يتلا ةيملاعلا

ذافنو91‐ديفوك
،ةي’ولاب ةيبطلا تامامكلا

يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
تاودأ’ا ل˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘تو
ةيجوغاديبلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لاو
يتلا تامامكلا هذه عنسصل
لجأا نم ةريثك تابلط ىقلت
نوز˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت
د˘˘˘قو .تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

لزانملاب تاطايخ تسضرع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ها˘˘سسم
ن˘ه˘ل ر˘ي˘فو˘ت طر˘سش ا˘نا˘ج˘م
ا˘ق˘فو ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ة˘˘سشم˘˘قأ’ا
ةمظنملل ةفاظنلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل
اذ˘ه˘ل ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا ن˘م عو˘˘ن˘˘لا
تاذ هركذ ام قفو ،ةيئاقولا
هذه فد˘ه˘ت˘سستو .رد˘سصم˘لا
اعيجسشت تق’ يتلا ةيلمعلا

ةي’ولا يلوؤوسسم فرط نم
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م ي˘˘ف
مث ةحسصلا عاطق تاجايتحا
تا˘عا˘ط˘ق ى˘لإا ا˘ه˘ع˘ي˘˘سسو˘˘ت
ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا فد˘ه˘˘ب ىر˘˘خأا
هذه ىلع ديازت˘م˘لا بل˘ط˘ل˘ل
ذن˘مو .ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا
ي˘˘˘˘˘سشف˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘عإ’ا
سسوريفلل ىلوأ’ا ت’احلا
نم ديدعلا تدهسش رئازجلاب
اريبك اتفا˘ه˘ت تا˘ي˘لد˘ي˘سصلا
ةعنقأ’ا ءانتق’ نينطاوملل
ام˘ك ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلاو
با˘ح˘سصأا د˘˘حأا ه˘˘ي˘˘لإا را˘˘سشأا
دبع ،ةقطنملاب تايلديسصلا
وينهم ىر˘يو .م˘جا˘ن ردا˘ق˘لا
نأاب راطإ’ا اذه يف ةحسصلا

˘˘مار˘˘ت˘˘حاو يدا˘˘˘يأ’ا ل˘˘˘سسغ
نيب ةيحسصلا نامأ’ا ةفاسسم
ر˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا
ع˘ج˘نأا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘لز˘ن˘م˘لا
يسشفت نم ةياقولل لولحلا

 .ةحئاجلا هذه
ج.دم�

mahali@essalamonline.com

يئافسشتسس’ا زكرملا ةدئافل
يعماجلا

أريرشس42 ـب ةبه
نم تأزيهجتو سشاعنإÓل

ةبانعب لامعأأ لاجر فرط
نوطسشني لامعأا لاجر ملسس
نم ةماه ةسصح ،ةبانع ةي’وب
ةيبطلا تازيهجتلاو داتعلا
اريرسس42 اهنيب نم ،ةيعونلا
زكرملا ةدئافل ششاعنإلل
يف كلذو يعماجلا يئافسشتسس’ا
ةينماسضتلا دوهجلا راطإا
انوروك شسوريف ةهجاومل
نم ملع ام بسسح ،دجتسسملا

.ةيسسبابد دمحم ،ةيلمعلا قسسنم
يتلا ةبهلا هذه تنمسضت امك
حلاسصم تازيهجت معدل هجوتسس
يعماجلا ىئافسشتسس’ا زكرملا

ةحلسصملا اهنم ةسصاخو
ءابو ةحفاكمل ةيعجرملا

ميلحلا ىفسشتسسمب91 -ديفوك
ةزهجأا (6) ةتسس ،نابرسض
ةعبسس تاذ ةيبطلا ةبقارملل
ةزهجأا (4) ةعبرأاو ريياعم
01و يعانطسص’ا شسفنتلل

يبطلا فسشكلل ت’واط
ت’واط01 ىلإا ةفاسضإ’اب
اعانق02و ت’اجعتسسلل
شسفنتلل عانق0002و ريدختلل
تاذل اقفو ،نيجسسلأ’اب
راطإا يف اسضيأا متو.ردسصملا

ميلسست ةينماسضتلا ةيلمعلا هذه
ةدئافل نيكورولك ءاود ةبلع09
ةيدعملا شضارمأ’ا ةحلسصم
،نابرسض ميلحلا ىفسشتسسمب

،ةيلمعلا قسسنم هركذ ام بسسح
ةفلكلا نأاب فاسضأا يذلا
نم ةسصحلا هذهل ةيلامجإ’ا
ةيبطلا تازيهجتلاو داتعلا

.ج.د نويلم01 قوفت
غ.لامأا



بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك د˘ي˘م˘˘ع ر˘˘كذو
رابرب بيسسن ناسسملت ةعماجل
هدامتعا مت دق زكرملا اذه نأا

ع˘با˘ت ءار˘ب˘خ ق˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ل
ءارجإاب حم˘سسي˘سسو ة˘م˘سصا˘ع˘لا

نع ايموي فسشك004 يلاوح
ةيناكمإا عم ،انوروك سسوريف
فر˘ظ ي˘ف ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
.تاعاسس سسمخ

ز˘ها˘ج ز˘كر˘م˘لا نأا فا˘˘سضأاو
تانيعلا نم ليلاحتلا ءارجإ’
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا
.ناسسملتل «يجرمد يناجيت»

اذ˘ه ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع فر˘سشيو
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي يذ˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا

5 ةمزÓ˘لا ةز˘ه˘جأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ر˘ب˘خ˘م ن˘م ة˘لدا˘ي˘سصو ءا˘˘ب˘˘طأا
مسسقب ةيئيز˘ج˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا
بط˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كل ة˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ملع ةح˘ل˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ىفسشتسسملل ةق˘ي˘قد˘لا ءا˘ي˘حأ’ا
تاذ قفو ناسسملتل يعماجلا
حاتتفا ق˘ب˘سس د˘قو .لوؤو˘سسم˘لا

براجت ةدع ءارجإا زكرملا اذه
.هيلإا ريسشأا امك حاجنب ةيلوأا

تذ˘خ˘تا ،ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج نا˘سسم˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
نيحÓفلا عيجسشتل تاءارجإ’ا

نيمأاتل يليم˘كت˘لا ير˘لا ى˘ل˘ع
ىر˘ب˘كلا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
يحÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل بو˘ب˘ح˘لا
ىدل ديفتسسا امبسسح ،يراجلا

.ةيحÓفلا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م
تاءار˘˘˘˘جإ’ا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سشتو
سسيسسحتلاو يحÓفلا داسشرإ’ا
دا˘م˘ت˘ع’ا ة˘ي˘م˘هأا˘ب يراو˘˘ج˘˘لا

ةبسسنلاب يليمكتلا يرلا ىلع
نو˘كل˘م˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ي˘ق˘سسلا دا˘ت˘عو ة˘ي˘ئا˘م دراو˘˘م
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو لÓ˘غ˘ت˘˘سساو
ةيلمع ةلسصاوم يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع سسي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘عاذإ’ا سصسصح˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘˘يرا˘˘˘ه˘˘˘سشإ’ا تا˘˘˘سضمو˘˘˘˘لاو
فلتخمب نيج˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لاو م˘˘عد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا

م˘عد˘م˘لا ير˘لا دا˘ت˘ع ءا˘ن˘˘ت˘˘ق’
03 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘ت ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب
مهعيجسشتو ة˘ئا˘م˘لا ن˘م04و
سضر˘ق ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سس’ا ى˘˘ل˘˘ع
سسيئر هب دافأا ام قفو ،يدحتلا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم
ةر˘مز ن˘ب ،ي˘حÓ˘ف˘لا م˘˘عد˘˘لاو
تاذ فا˘سضأاو .م˘ي˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا م˘˘ت ه˘˘نا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
ارظن يليمكتلا ير˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل
يذلا راطمأ’ا طقاسست سصقنل
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا هد˘˘ه˘˘سشي
ة˘ع˘قاو˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا رر˘˘سضتو
ةيبرغلا ةيلامسشلا ن˘ي˘ت˘ه˘ج˘لا˘ب
رارغ ىلع ةي’ول˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لاو
ةيانحلاو حاير د’وأاو ةينغم
زيم˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ب˘سصو ة˘تا˘نزو
م˘ت ثي˘˘ح بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب
يلاوحب ردق˘ي ز˘ج˘ع ل˘ي˘ج˘سست
نيب ام ةرتفلا يف ملم522
.نييسضاملا يرفيفو ر˘ب˘م˘سسيد
نأا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن زر˘˘˘بأاو
نآ’ا دحل ةيقسسم˘لا ة˘حا˘سسم˘لا
ردقت يليمكتلا يرلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
عومجم نم راتكه005.6ـب
راتكه002.671
،بوبحلا ةعارزل ةسصسصخملا

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا دد˘ع بسسح ى˘˘ل˘˘ع

ةيئا˘م دراو˘م نو˘كل˘م˘ي ن˘يذ˘لا
لدعمب يقسسلا ةيلمعب مايقلل
م˘ت د˘˘قو .تاددر˘˘ت8 ى˘˘لإا2
ن˘م ة˘نو˘كم ة˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كسشت
حلاسصملا ةيريدم نم تاراطإا
ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

لوقبلاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘تو
تاعطاقم˘لا ءا˘سسؤورو ة˘فا˘ج˘لا
تا˘جر˘˘خ ءار˘˘جإ’ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةيحÓفلا يسضارأÓ˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ة˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
اهتيعسضو ةنياع˘م˘ل بو˘ب˘ح˘ل˘ل
تاءارجإ’ا نم ديزملا ذاختاو
مسسوملل بوبحلا جاتنإا نيمأاتل
تاذ ق˘فو ،يرا˘ج˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل .رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م تل˘˘ف˘˘كت
فر˘ظ ي˘ف عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

تابلط فلتخم ةسساردب زيجو
طارخن’اب ةقلعتملا نيحÓفلا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف
داتع ءانتق’ ةيحÓفلا ةيمنتلل
لك مهل حنمو تاسشاسشر يرلا
ىلع مهعيجسشتل تÓيهسستلا
ادانتسسا ،يليمكتلا يرلا ةينقت
بقتري امك .لوؤوسسملا تاذل
ةدئاف˘ل ة˘ي˘مÓ˘عإا ما˘يأا ة˘ج˘مر˘ب
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةي’ولاب ةيحÓفلا تاعطاقملا
ةزهجأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب م˘ه˘ف˘ير˘ع˘ت˘ل
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ق˘˘فار˘˘مو م˘˘عد˘˘لا

طا˘سشن˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا
ةفرغ عم قيسسنتلاب يحÓفلا
كن˘بو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
امك ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
 .هيلإا ريسشأا

صشاتيلتوب ع

mahali@essalamonline.com
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ناشسملتب انوروك سسوريف نع ايموي فششك004 يرجي بطلأ ةيلكب زكرم ءاششنإأ
ةذتاضسأ’ا نم ةعومجم اهب ترداب ةيلمعلا

ايجولويبلا يف نيضصتخملا

ليلاحت ءأرجإل ربخم زيهجت
انوروك سسوريف نع فششكلأ

فلششلأ ةعماجب

راذنإا قباضس نود ةلاطب ‘ مهضسفنأا اودجو

ديدعلأ حيرشست ‘ ببشستت «انوروك»
ةياجب ‘ سصاÿأ عاطقلاب لامعلأ نم

انوروك ةحئاج يضشفت ةحفاكŸ ةيئاقولا تاءارجإ’ا راطإا ‘

يمدختشسم روجأأ عفدل رئأز÷أ ديÈل ةيتامدخ Òبأدت
طأوغألاب  يمومعلأ فيظولأ

ملع ام بضسح ،دجتضسŸا انوروك صسوÒف نع ركبŸا فضشكلل ازكرم ناضسملتل دياقلب ركب يبأا ةعماجب بطلا ةيلك تأاضشنأا
.›اعلا ميلعتلل ةضسضسؤوŸا هذه ىدل

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تردا˘ب
يف نيسصت˘خ˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا
ةبيسسح ةعماجب ايجولويبلا
ةيعمب فلسشلاب يلعوب نب
سضار˘مأ’ا م˘ل˘ع ي˘ف ءا˘ب˘˘طأا

ربخم زيهجت ىلإا ةئبوأ’او
نع فسشكلا ليلاحت ءارجإ’
،دجتسسملا انوروك سسوريف
ىد˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘م بسسح
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
.ةردابملا

ر˘ب˘خ˘م ر˘يد˘م ف˘˘سشكو
مولعو ةيئزجلا ايجولويبلا
ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’او مو˘ن˘ي˘ج˘˘لا
دمحم ،ايجولو˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘كب

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ن˘ع ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘يا˘˘ب˘˘سص
ثح˘˘ب ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘تو
ءار˘˘جإ’ (ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلا ط˘˘˘سسو)
ن˘˘ع ف˘˘سشكلا ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت
ثيح ،91‐ديفوك سسوريف
نم دامتع’ بلط ميدقت مت

رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م فر˘˘˘ط
.ةيلمعلا هذه يف قÓطنÓل

ردسصملا تاذل ادانتسساو
ةرمث يه ةردابملا هذه نإاف
ميلعتلا يعاطق نيب قيسسنت
مت ثيح ،ةحسصلاو يلاعلا
هميعد˘تو ر˘ب˘خ˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
نارهو ةعماج ن˘م ةز˘ه˘جأا˘ب
ن˘˘م ي˘˘˘ب˘˘˘ط دا˘˘˘ت˘˘˘ع اذ˘˘˘كو
تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
قيرف م˘سضي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي’و˘لا

12 نع وبري ام نيثحابلا
.اثحاب

لاق ةردابملا هذه نعو
دهعم حامسس» نأا ةيحيابسص
ربا˘خ˘م˘لا سضع˘ب˘ل رو˘ت˘سسا˘ب
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب

سصيخسشت ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإ’
انوروك سسوريفب ةباسصإ’ا
ا˘˘ع˘˘فاد نا˘˘ك د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ة˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘ل
اميسس’ ،دهعملاو ةيسصولا
ةيرسشبلا تاءافللا لظ يف
.«ةي’ولا اهيلع زوحت يتلا

نا˘كمإا˘ب» ه˘نأا فا˘˘سضأاو
69 ءار˘˘جإا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ع˘برأا ل˘ك لÓ˘˘خ ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت
003 براقي ام يأا تاعاسس
ا˘م و˘هو ،ا˘ي˘مو˘˘ي ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت
م˘˘كح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس
تايطعملا عيم˘ج ة˘فر˘ع˘مو
ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«ةي’ولاب ةيئابولا

فلكملا نّمث ،هبناج نم
،ةحسصلا ةيريدمب مÓعإ’اب
هذ˘˘˘˘ه ،ءا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كز سسيو˘˘˘˘˘ن
يف بسصت يتلا ةردابملا»
ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
تاءاقللا عيجسشتو ةي’ولاب
ةمهاسسملا اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تارب˘خ˘لا ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت ي˘ف
ىلع ءا˘سضق˘ل˘ل ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو
.«ءابولا اذه

ب.Úمأا

ن˘م سضع˘˘ب˘˘لا عرا˘˘سس
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘برأا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘يدا˘سصت˘˘ق’ا
داجيإا ى˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب

ة˘˘˘ل˘˘˘يد˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘˘خ
نهارلا عسضولل بيجتسست
تب˘ب˘سست يذ˘لا بي˘˘سصع˘˘لا
ايعسس ،انوروك ةحئاج هيف
فورظلا ف˘ي˘ي˘كت˘ل م˘ه˘ن˘م
ع˘قاو لا˘ج˘م˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لا
ةلمج سضرفي يذلا لمعلا

ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا ريبادتلا سضعب ذاختا

ىلع ةظفاحملا اهنأاسش نم
ة˘ه˘ج ن˘م ،م˘ه˘تا˘ب˘˘سست˘˘كم
ى˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةرو˘سصب لا˘م˘ع˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
تمد˘˘˘قأا د˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘سسن
ةطارخب وكميدا ةسسسسؤوم
52 ءا˘˘هز ح˘˘ير˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع
دوقع ءاهتنا ةجحب Óماع
نكمت مدعل كلذو مهلمع
ع˘فد ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘˘ه
وهو ،ة˘ير˘ه˘سشلا م˘ه˘ب˘تاور
ءاي˘ت˘سسا ق˘ل˘خ يذ˘لا ر˘مأ’ا

لامعلا ء’ؤو˘ه ىد˘ل ر˘ي˘ب˘ك
يف مهسسفنا  اودجو نيذلا

،راذ˘نا ق˘با˘سس نود ة˘لا˘ط˘ب
ميظنت ىلا مهعفد ام وهو
ر˘˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأا جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ة˘˘طار˘˘˘خ˘˘˘ب ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
يف رظنلا ةداعإاب ةبلاطملل
ةدا˘˘عإاو ح˘˘ير˘˘سست˘˘لا رار˘˘˘ق
بسصا˘ن˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدا

با˘برا م˘ه˘نو˘ك م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو .تÓ˘˘ئا˘˘ع
لوؤو˘˘˘˘˘سسم أا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘˘تاذ
ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘سصا˘خ ة˘سسسسؤو˘م
هلا˘م˘ع ح˘ن˘م ى˘لا ر˘سصق˘لا

كلذو ،ة˘يرا˘˘ب˘˘جإا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘فو˘˘ت مد˘˘ع˘˘ل
نمسضت ةي˘لا˘م تا˘ي˘نا˘كما
رهسشل لامعلا بتاور عفد
هتاذ تقولا يفو ،سسرام
نيحرسسملا لامعلا هجاوي
لظ يف ’وهجم Óبقتسسم
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا فور˘˘ظ˘˘لا
مهنإاف كلذ مغرو ،ةنهارلا
نا ة˘لود˘˘لا ن˘˘م نو˘˘ل˘˘مأا˘˘ي
ة˘يا˘م˘ح˘ل ةد˘ها˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘ت

لÓخ نم لا˘م˘ع˘لا قو˘ق˘ح
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لآا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضو
فد˘ه˘ت تا˘˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘كي˘˘مو
ر˘ي˘سصم˘لا ن˘˘م م˘˘هذا˘˘ق˘˘نإ’
ط˘ي˘ح˘ي يذ˘لا لو˘ه˘ج˘م˘˘لا
.مهتÓئاعبو مهب

 ت . ميرك

د˘˘ير˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م تذ˘˘˘خ˘˘˘تإا
طاو˘˘غأ’ا ة˘˘ي’و˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘ي˘تا˘مد˘خ ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت

يمدختسسم بتاور عفد ةيلمع
ا˘يدا˘ف˘ت ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
،ديربلا زكارم ل˘خاد م˘حاز˘ت˘ل˘ل
تاءار˘˘˘جإ’ا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ةحفاكمل ةيمومعلا تاطلسسلا
ا˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بسسح ،(91‐ديفوك)
.ةئيهلا تاذ يلوؤوسسم ىدل

يف تاءارجإ’ا كلت لثمتتو
نيفل˘كم د˘ير˘ب ةا˘ع˘سس د˘ي˘ن˘ج˘ت
لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘˘˘˘جأا بح˘˘˘˘˘˘˘سسب
تارادإ’او تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ز˘˘ي˘˘ح ع˘˘سضوو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
د˘ير˘ب بت˘كم ة˘ل˘فا˘ح ة˘مد˘خ˘لا

نيمدختسسملا نيكمتل لقنتم
ماي˘ق˘لاو م˘ه˘ب˘تاور بح˘سس ن˘م
ةيديربلا تايلمع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ر˘يد˘م حر˘سص ا˘م˘ل˘ث˘م ،ىر˘خأ’ا

.رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم
زي˘ح ر˘ي˘باد˘ت˘لا كل˘ت تل˘خدو

يمدخ˘ت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ناكسسلاو ة˘ح˘سصلا تا˘ير˘يد˘م
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
ةيمومعلا لاغسشأ’او ةراجتلاو
ل˘سصاو˘ت˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي’و˘لاو
ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘سشت˘˘˘ل
ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تارادإ’ا
م˘ه˘ب˘تاور فر˘˘سص د˘˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘ل

نب دمحم حرسش امك ،ةيرهسشلا
را˘طإ’ا ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك.بوقعي
ناو˘˘˘˘˘˘عأ’ا د˘˘˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘˘˘تاذ
ىل˘ع ن˘ي˘فر˘سشم˘لا تارا˘طإ’او
تامزلتسسم˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
تاذ فيسضي ،ةمزÓلا ةيئاقولا
.لوؤوسسملا

ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘تو
اذيفنت ةيئا˘قو˘لاو ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لا
د˘ير˘ب˘˘لا ةرازو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
سصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسÓ˘˘˘لاو
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
نام˘سضل ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘ح˘˘سص ة˘˘مÓ˘˘سس
.امومع نينطاوملاو

صس.نيÒضس

نييعرضشلا ريغ راجتلا صضعب
ةبراضضملل ةضصرفلا اولغتضسا

نوعئابو نونطأوم
عفرب نوبلاطي
نع سصيخرتلأ
سسابعلبب كاششكألأ
نينطاوملا نم ديدعلا رضسحت
ءارو ،صسابعلب يديضس ةي’وب

عيزوت ركعام ،كاضشكأ’ا قلغ
نيوانعلا نم ديدعلا
ببضسب ةيقرولا ةيفحضصلا

ىوتضسم ىلع كاضشكأ’ا قلغ
تايدلبلاو ىرقلاو ةي’ولا
قطانملاب ةضصاخ ،ةرواجملا
رارق دعب اذه ءاج ،ةيئانلا

يف يراجتلا طاضشنلا فيقوت
يئزجلا رجحلا تاميلعت راطإا
،انوروك ةحئاج نم ةياقولل

باحضصأا هيف راضشأا تقو يف
اوحتفي مل مهنأا كاضشكأ’ا
نيح يف ،مهترجاتم باوبأا

تاي’ول صصيخرتلا عفر
نارهو ،ناضسملتك ةرواجم
بناج ىلإا اذه ،...ركضسعمو

اهيف لظي ثحب ةيلمع
نع لوجي يضسابعلا كلهتضسملا

غبتلاك داوملل ةضساملا هتجاح
نحضش ،روطعلاو تيربكلاو
تاقاطبو فتاهلا ةدضصرأا

ةمدخ ديضصر ديدجت
لغتضسا اميف ...تنرتن’ا

نييعرضشلا ريغ راجتلا صضعب
ذخأاو كاضشكأ’ا قلغ ةضصرف
يف ةهوبضشملا ةرجاتملا
فلتخم يف ةبراضضملا
رطأاو لبضس تحت راعضس’ا

هتجاح نكلو نئابزلا فلكت
داوملا هتاه لثمل ةضساملا

راعضسأ’ا عافترا لبقتي هلعج
قايضس يفو ،ةلوبقملا ريغ
باحضصأا دضشاني لضصتم
ةيضصولا تاطلضسلا كاضشكأ’ا

لجأا نم مهل صصيخرتلا عفرب
زجاح عفرو نوبزلا ةمدخ

اذكه لثم يف ةلاطبلا حبضش
.فورظ

رون.ز
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دعتشسم دتيانوي رتشسششنام
ليومتل نيبعل5 عيبل

ةديدجلأ هتاقفشص
بردم نأا ةيفحسص ريراقت تدكأا

را˘نو˘غ ي˘لوأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ة˘سسم˘خ ع˘ي˘ب˘ل د˘ع˘ت˘سسم ر˘يا˘˘سشلو˘˘سس

ن˘م ءز˘ج˘ك ف˘ي˘سصلا اذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
.هقيرفل لماسش حÓسصإا

ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص ه˘˘تر˘˘سشن ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
نإا˘ف زو˘ي˘˘ن غ˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘يإا ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
زنوج ليف عيب ىلإا علطتي رياسشلوسس
اريريب سسايردنأاو دراغنيل يسسيجو
سسي˘سسكي˘لأاو غ˘ن˘ي˘لو˘˘م˘˘سس سسير˘˘كو
ةذ˘فا˘ن ح˘ت˘ف دا˘ع˘ي ا˘مد˘ن˘ع ز˘ي˘سشنا˘˘سس
.ت’اقتن’ا

دوجو نامسضل رياسشلوسس ىعسسي
تادقاعت بلجل هقيرف يف ةحاسسم
يذ˘لا ،ز˘نو˘˘ج نو˘˘كي د˘˘قو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ي˘ف ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘يرو˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ف كرا˘˘سش
اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘لا
ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.نورداغيسس

نيبعÓلا لوطأا نم دحاو وه زنوج
ماع يفو دتيانوي يف اومدخ نيذلا

سسكي˘˘˘لأا ر˘˘˘ي˘˘˘سسلا ى˘˘˘˘عدا3102
نأا نكمي عافدلا بلق نأا نوسسغريف
ىلع يدانلا موجن مظعأا دحأا حبسصي
.قÓطإ’ا

لجأا نم حفاك ام اريثك ،كلذ عمو
نأا نكميو ةيندبلا ةقايللاو لكسشلا
.يهتني يدانلا يف هتقو ىري

يف دراغنيل طقسس ،ءانثأ’ا هذه يف
د˘ت˘يا˘نو˘ي ي˘ف تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا بي˘˘تر˘˘ت
امدنع ريثأات ثادحإ’ اًريثك حفاكو
ةقيقح نم حسضتي امك ،هؤواعدتسسا مت
عيمج يف ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه ل˘ج˘سس ه˘نأا
.تاقباسسملا

73 ي˘ف ار˘ير˘ي˘ب سسا˘˘يرد˘˘نأا ر˘˘ه˘˘ظ
،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘م ةارا˘ب˘م
ناك ام اًبلاغ ،دراغنيل لثم ،نكلو
اذإا ةريبك ةأاجافم نوكت نلو ،اًبيخم
سضو˘خ ى˘لإا ط˘سسو˘لا بع’ ل˘ق˘˘ت˘˘نا
.ةديدج ةبرجت

روهظب غني˘لو˘م˘سس سسير˘ك ع˘ت˘م˘ت
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ل˘ق˘ت˘نا ا˘مد˘ن˘ع ز˘ي˘م˘م
ي˘ه˘ت˘ن˘ي نأا ن˘كم˘يو ا˘مور˘ل ةرا˘عإ’ا
يرودلا ىلإا مامسضن’اب عافدلا بلق
.مئاد سساسسأا ىلع يلاطيإ’ا

ز˘ي˘˘سشنا˘˘سس سسي˘˘سسكي˘˘لأا د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
يهتنت امدنع دت˘يا˘نو˘ي ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل

يف نÓيم رتنإا يف هتراعإا ةقفسص
.وينوي ةياهن

نو˘˘كي نأا رو˘˘سصت بع˘˘˘سصلا ن˘˘˘م
،دروفارت دلوأا يف لبقتسسم حانجلل

اًسضيأا هنكميو ،كلذ نم مغرلا ىلع
هرجأا نأا نم مغرلا ىلع ،ةرداغملا
يف ينيلرتسسإا هينج000004 غلابلا
مامأا ةبقع نوكي نأا نكمي عوبسسأ’ا
.لمتحم لقن يأا

ع˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ن˘˘˘كم˘˘˘ت اذإا
نكميف ،هÓعأا نيروكذملا نيبعÓلا
اهعمج م˘ت ي˘ت˘لا لاو˘مأ’ا ماد˘خ˘ت˘سسا

ايسسوروب حانجل ةقفسص نم ءزجك
.وسشناسس نوداج دنومترود

ط˘سسو ط˘خ بع’ ط˘˘ب˘˘ترا ا˘˘م˘˘ك
اًطاب˘ترا نو˘سسيدا˘م سسم˘ي˘ج ر˘ت˘سسي˘ل
مجن عم دتيانوي ىلإا لاقتن’اب اًقيثو
.سشيليرغ كاج Óيف نوتسسأا
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ةنولششرب ةرأدإأ سسل‹ ‘ ةيعامج ةلاقتشسأ
11

‘‘ايدرا˘غ˘نا˘ف ’‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تن˘ل˘عأا
ءاسضعأا ةتسس نأا ،ليلق ذنم ،ةينابسسإ’ا

اومد˘ق˘ت ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرادإا سسل˘ج˘م ن˘م
يدانلا سسيئرل اًي˘م˘سسر م˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا˘ب

’ رار˘ق˘ب و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج
 .هيف ةعجر

مدق ،ةينابسسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سصل˘ل ا˘ًق˘فوو
يف نييذيفنتلا نيلوؤوسسملا نم ةتسس
مه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةردإا سسل˘ج˘م
،سسي˘م˘خ˘لا ةر˘ه˘سس ،ي˘عا˘م˘˘ج ل˘˘كسشب
ي˘كير˘نإاو ،دو˘˘سسور ي˘˘ل˘˘ي˘˘مإا‘‘ :م˘˘هو
بيسسوجو ،سسايلإا ويفليسسو ،سسابموت
ايرامو ،ايلغيماسسلاك يدروجو ،تنوب
ةقث˘لا ة˘عز˘عز بب˘سسب ،‘‘رود˘ي˘سسكي˘ت
ايرام بيسسوج سسيئرلا ن˘ي˘بو م˘ه˘ن˘ي˘ب
 .ويموتراب

ءا˘˘سضعأا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا تد˘˘˘كأاو
˘ما˘مأا مو˘ي˘لا او˘م˘ل˘سس ة˘ت˘سسلا ءارد˘˘م˘˘لا

ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا با˘˘ط˘˘خ لد˘˘ع˘˘لا بتا˘˘كم
هسسفن ويموترابب اولسصتا مث كرتسشم
،هيف ةعجر ’ يذلا مهرارقب غÓبإ’
ةرادإا سسلجم سضفخنا ،ةقيرطلا هذهبو
31 ى˘˘لإا اًو˘˘سضع91 نم ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

.اًوسضع
ءاردملا رسشن ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب

ي˘˘ع˘˘ج˘˘سشم˘˘ل عادو ة˘˘لا˘˘سسر ة˘˘˘ت˘˘˘سسلا
د˘ير˘ن‘‘ :ي˘تآ’ا˘˘ك تءا˘˘ج ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
نأا ن˘˘ل˘˘ع˘˘ن نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه بجو˘˘م˘˘ب

ىلإا اولقن هاندأا ني˘ع˘قو˘م˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا
ةلاقتسس’اب انرارق وي˘مو˘ترا˘ب سسي˘ئر˘لا
ا˘ن˘ب˘سصن˘م ن˘م ه˘ي˘ف ة˘ع˘جر ’ ل˘˘كسشب

.‘‘ةنولسشرب يدانل ءاردمك
ىلإا انلسصو دقل‘‘ :نايبلا فاسضأاو

ةردق˘لا مد˘ع لÓ˘خ ن˘م ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه
ةرادإا لا˘كسشأاو ر˘ي˘يا˘ع˘م سسكع ى˘˘ل˘˘ع
تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ن˘م ة˘سصا˘خو ،ة˘ما˘ه˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.‘‘ديدجلا ءابولا دعب ام ويرانيسس

ءو˘سضلا ط˘ل˘سسن نأا بج˘ي‘‘ :ع˘˘با˘˘تو
ة˘ق˘ل˘ح˘لا ن˘م ا˘نءا˘ي˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًسضيأا

،ةيعامتج’ا تاكبسشلا ىلع ةفسسؤوملا
،‘‘تيج ا˘سصرا˘ب‘‘ م˘سسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لاو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو
:نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘˘سصاوو.‘‘ةفاحسصلا
هنأاب يسصون ،انيدانل ةريخأا ةمدخك‘‘
ةوعدلاب انل فورظلا حمسست نأا درجمب
ع˘ي˘م˘ج ع˘م ،ةد˘يد˘ج تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ى˘˘لإا
ل˘سضفأا˘ب يدا˘ن˘لا ةرادإا˘˘ب ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

تايدحتلا ةهجاوم يف ةنكمم ةقيرط
.‘‘بيرقلا لبقتسسملا يف ةماهلا

ىظحن نأا ديرن‘‘ :نايبلا ماتخ يفو
انئÓمزل اًر˘كسشو اًد˘ج سصا˘خ ر˘يد˘ق˘ت˘ب

او˘سسر˘ك ن˘يذ˘˘لا ةرادإ’ا سسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
حلاسصل م˘هدو˘ه˘جو م˘ه˘تا˘قا˘ط ل˘سضفأا
ركسشن امك ،مدقلا ةركل ةنولسشرب يدان
ىلع يدانلا يف نيفظوملاو نيريدملا
هذه لÓخ زاتمملا م˘ه˘ل˘م˘عو م˘ه˘م˘عد
ةمدخ فرسش اهيف انل ناك يتلا ةرتفلا
ر˘ي˘ب˘˘ك قا˘˘ن˘˘ع ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘يدا˘˘ن
لبق نم نايبلا عيقوت متو .‘‘عيمجلل

ي˘كير˘نإاو ،دو˘سسور ي˘ل˘ي˘˘مإا ن˘˘م ل˘˘ك
بيسسوجو ،سسايلإا ويفليسسو ،سسابموت
ايرامو ،ايلغيماسسلاك يدروجو ،تنوب
.روديسسكيت
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ديردم لايرو ةيبهذلأ ةركلأ نم Êام برقُت ةيلاغنشس ةحيشصن

لانشسرأأ بعل ىلع Îنإأو ةيليبششإأو ديردم وكيتلتأأ Úب عأرشص
يذلا تقولا يف نيريليب روتكيه ينابسسإ’ا تامدخب زوفلا لجأا نم كرحتلل ةيليبسشإاو ديردم وكيتلتأا نم لك ططخي

يف ةينابسسإ’ا ةيدنأ’ا.ندنل لامسش يف تاونسس رسشع نم برقي ام دعب هنطو ىلإا ةدوعلا لانسسرأا ريهظ هيف سسردي
نم غلابلا لانسسرأا مجن ةقحÓم يف نÓيم رتنإا سسفاني نأا حجرملا نمو فيسصلا اذه لماك ريهظ ىلع لوسصحلل قوسسلا
ماع يف ةنولسشرب نم زرناجلا ىلإا مسضنا يذلا ،نيريليب.ةينابسسإ’ا اكرام ةفيحسص هترسشن امل اًقفو ،اًماع52 رمعلا

ةيدنأ’ا ربجي نأا عقوتملا نم هنأا ينعي امم ،تارامإ’ا داتسسا يف يلاحلا هدقع ءاهتنا ىلع تاونسس ثÓث يقب ،1102
لÓخ زرناجلا عم بعÓلا رهظ.ينابسسإ’ا بعÓلا عم دقاعتل اًريبك اًغلبم عفد ىلع هتامدخب زوفلا يف ةبغارل ةثÓثلا

.هئÓمزل ةمسساح ةريرمت52 مدقو فادهأا ةينامث لجسسو ،زاتمملا يرودلا قيرفل تاقباسسملا عيمج يف ةارابم591
قباسسلا يتيسس رتسسسشنام مجن عم ةرسشابم فلخلا يف ةديدج تارايخ نع ثحبي ةيليبسشإا نأا ىلإا ينابسسإ’ا ريرقتلا ريسشي

اذإا.دعب اًزهاج دعي مل وزوب وردناخيلأا باسشلا نأا نيح يف ،43 نسس يف هيدل ام لسضفأا ربتعا يذلا سسافان سسوسسيخ
ريبيرت ناريك يلودلا ارتلجنإا لبقتسسمل لكاسشم ببسسي دقف ،اًماع52 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عم ديردم وكيتلتأا دقاعت
يف هناكم ىري دقو يسضاملا فيسصلا ينويميسس وغييد قيرف ىلإا قباسسلا ماهنتوت بع’ مسضنا.وناتيلوبورتم ادناو يف
.رخآا ريهظ ىلع ينيتنجرأ’ا عقو اذإا رطخ يف يسساسسأ’ا ليكسشتلا

فششكي Êاجور ليكو
هتباشصإأ تأروطت رخآأ

انوروك سسوÒفب
ل˘ي˘كو ا˘ي˘سشترو˘˘ت د˘˘ي˘˘فاد ف˘˘سشك

سسوتنفوي عفادم ينا˘غور ي˘ل˘ي˘ي˘ناد
نم اًبيرق تاب هلكوم نأا يلاطيإ’ا
هتباسصإا دعب يحسصلا رجحلا ءاهنإا
يليي˘ناد نا˘كو.انوروك سسوري˘ف˘ب
بع’ لوأا سسوتنفوي عفادم يناغور
يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف
سسور˘ي˘ف˘ل ا˘ًي˘با˘˘ج˘˘يإا هرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا نا˘˘ك
ةر˘ت˘ف نأا ه˘ل˘ي˘كو ف˘سشكو ،ا˘˘نورو˘˘ك
.اًبيرق يهتنتسس يحسصلا رجحلا

ي˘نا˘غور ة˘با˘سصإا سصي˘خ˘سشت م˘˘تو
،سسرام11 ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
يفويلا نم نيبع’ كلذ دعب هÓتو
.’ابيد ولوابو يديوتام سسيلب

لامعأا ليكو ايسشتروت ديفاد لاقو
اهلقن يتلا هتاحيرسصت يف يناغور
:‘‘ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإا لو˘˘˘ب˘˘˘تو˘˘˘ف‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘م
يحسصلا رج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس‘‘
نأا بجيو ،اًبيرق يناغورب ةسصاخلا
.‘‘ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف يهتنت

ديع د˘ع˘ب ف˘سشت˘كن˘سس‘‘ :فا˘سضأاو
ىلع لسصحيسس ناك اذإا ام حسصفلا
ةرداغمل لماك حيرسصت ىلع لقأ’ا
.‘‘اهيف ميقي يتلا ةفرغلا

ء’دبلا دعاقم ىلع يناغور ناكو
ي˘فو˘˘ي˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،نÓيم رتنإا دسض يلاطيإ’ا يرودلاب
.ةقيقد يأا يف كراسشي ملو

دقل‘‘ :هثيد˘ح ا˘سشت˘يرو˘ت ل˘سصاوو
ةارابم دعب داتعملاك يناغور بردت
م˘ث ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا د˘سض سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
ءاثÓثلا موي هترارح ةجرد تعفترا
هرابت˘خا ن˘م مو˘ي د˘ع˘بو4.73 ى˘لإا
نكت مل ،كلذ عمو ،انوروك سسوريفل
نم‘‘ :متتخاو.‘‘ىرخأا سضارعأا كانه
،اًيباجيإا اًراب˘ت˘خا نا˘ك ه˘نأا ف˘سسؤو˘م˘لا

م˘˘ت ه˘˘نأا ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘سسح ن˘˘م ن˘˘˘كلو
تناكو ،اًدج ركبم تقو يف هدسصر
.‘‘ةدودحم ىودعلا

ق˘با˘سسلا ي˘لا˘غ˘ن˘˘سسلا ي˘˘لود˘˘لا ثح
ويداسس ه˘ن˘طاو˘م ،ارا˘ما˘ك ي˘سسنا˘مو˘يد
ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘ج˘ن ي˘نا˘˘م
زوفلل هملح قيق˘ح˘ت˘ل د˘ل˘ي˘ف˘نأا بع˘ل˘م
مجاه˘م˘لا ءا˘ج د˘قو.ةيبهذلا ةر˘كلا˘ب
نم غ˘لا˘ب˘لا ي˘نا˘م و˘يدا˘سس ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا
يف عبارلا زكرملا يف اًماع72 رمعلا
ما˘ع ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا ةز˘ئا˘ج تيو˘سصت
يف هتبغر عوبسسأ’ا اذه دكأاو ،9102
طقف يقيرفأا بع’ يناث حبسصي نأا
هذه ىلع لوسصحلل هايو جروج دعب
.ةقومرملا ةزئاجلا

˘˘ما˘˘ه˘˘لو˘˘˘ف بع’ نإا˘˘˘ف ،كلذ ع˘˘˘مو
نأا رعسشي اراماك يسسنامويد ،قباسسلا

ققحتت نل ينام ه˘ن˘طاو˘م تا˘حو˘م˘ط
ةرداغمب هحسصنو ،دليفنأا بعلم ىلع
ىتح رخآا ٍدان ىلإا لاقتن’او لوبرفيل
ةر˘˘كلا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق نو˘˘˘كي
هتاحيرسصت يف اراماك لاقو.ةيبهذلا
:ةيملاعلا ‘‘نإا يب سسإا يإا‘‘ ةكبسشل
ةركلاب زوفلا موي تاذ ينام دارأا اذإا‘‘
ةردا˘غ˘م ى˘لإا ر˘ط˘سضي د˘ق˘ف ،ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لا
نوكي ’ ا˘م˘بر يدا˘ن˘لا نأ’ لو˘بر˘ف˘ي˘ل
نم مغرلا ىلع ،هنع نيعفادملا لسضفأا
جاتحي‘‘ :فا˘سضأاو.‘‘زيمتملا مه˘ئادأا

يذلا قيرطلا يف رارمتسس’ا ىلإا ينام
نع اًدج اًديعب نكي مل هنأ’ ،هيف ريسسي
ماع˘لا ي˘ف ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

ناك امبر يل ةبسسنلاب ىتحو ،يسضاملا
.‘‘ماعلا اذه ي˘ف ا˘ه˘ب زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘سسي
ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لإا نآ’ا جا˘ت˘ح˘ي‘‘ :ع˘با˘˘تو
اننأ’ ،ةيدنأ’ا رييغت ىتح امبرو ،لمعلا

عم ا˘ًق˘ح بع˘ل˘ي ’ لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ا˘ن˘يأار
اوطعأا سسانلاو ،ينام يف ةوقلا طاقن
ىلع كياد ناف ليجريف ىلإا مهتاوسصأا
دمحم لقأا ةجردبو ينام نأا نم مغرلا

جيوتت يف ةياغلل اًمهم ناك حÓسص
ناف لتحا دقو.‘‘ت’وطبلاب زديرلا
تيو˘سصت ي˘ف ي˘نا˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا كيد
لينويل ز˘ئا˘ف˘لا ف˘ل˘خ ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا

ى˘ل˘ع مد˘ق˘ت˘م ه˘˘ن˘˘كل (686) ي˘سسي˘˘م
ي˘نا˘مو (674) ودلانور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
اراماك ّرقأاو.(871) حÓسصو (743)
لا˘ير سصي˘م˘ق˘ب ي˘نا˘م ة˘يؤور دو˘ي نأا˘˘ب

ىلإا رظ˘ن˘لا‘‘ :اً̆ل˘ئا˘ق ل˘سصاوو ،د˘يرد˘م
ةدوج ىلإا رظنلابو ،قوسسلا يف هتميق
د˘جو˘ي ’ ،ه˘ي˘ف بع˘ل˘ي يذ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ي˘ت˘لا ىر˘خأ’ا ة˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
قيقحتل مويلا ه˘ي˘لإا با˘هذ˘لا ا˘ه˘ن˘كم˘ي
اذل‘‘ :لم˘كأاو.‘‘ةلئاهلا ةزف˘ق˘لا هذ˘ه
،د˘يرد˘م لا˘ير ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن نأا بج˘ي
ريياعملا ىلإا اًليلق برقأا هبعل بولسسأا
تنك اذإاو ،كانه اهنع نوثحبي يتلا

.‘‘اينابسسإا ىلإا هذخآا فوسسف ، هليكو
،كلذك ةنولسشرب‘‘ :اراماك متتخاو

،نامريج ناسس سسيراب عم اسسنرف يف
نو˘˘˘كي نأا بج˘˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا ي˘˘˘˘فو
بهذي هارأا نأا عيطتسسأا ’ ،سسوتنفوي
.‘‘ىرخأ’ا ةيدنأ’ا نم يأا ىلإا
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ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سص تف˘˘˘˘سشك
رار˘˘˘˘سسأا ن˘˘˘˘ع (بي˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل)

تاسضوافم نأا˘سشب ةر˘ي˘ط˘خ
ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا م˘˘سضل
امني˘ح ،7102 يف ي˘با˘ب˘م
.وكانوم يدان يف ناك

ةيدنأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا دارأاو
عيقوتلا ارتلجنإا يف ةبخنلا

تقولا كاذ يف يبابم عم
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م رار˘˘ِغ ى˘˘ل˘˘˘ع
لانسسرأا ،لوبرفي˘ل ،ي˘ت˘ي˘سس
ناسس سسيراب ىلإا ةفاسضإ’اب

لايرو يسسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
.ديردم

ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘˘م˘˘ت˘˘سساو
ا˘˘˘ه˘˘˘حر˘˘˘ط ي˘˘˘ف بي˘˘˘كي˘˘˘ل
ر˘يد˘م˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا˘˘ب
،ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا
ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘با˘˘ب˘˘م ـب ل˘˘سصتا ،ناد˘˘يز
مودقلاب هعان˘قإا ة˘لوا˘ح˘م˘ل
.(ويبانريب وغايتناسس) ىلإا

ر˘˘˘ي˘˘˘سش˘˘˘˘ُت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف

ىلإا ةيسسنرف˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
ةركفب عنتقي مل يبابم نأا
ديردم لاير ىلإا لاقتن’ا
هنأ’ اًرظن تقولا كاذ يف
تانامسض ىلع لسصحي مل
.بعللا نأاسشب ناديز نم

ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تع˘˘˘جرأاو
ناد˘يز نأا بب˘سسلا بي˘كي˘˘ل
دمتعيسس هنأاب ي˘با˘ب˘م غ˘ل˘بأا

ى˘ل˘˘ع لوأ’ا ما˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ،ي˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

،ود˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ة˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا

يف ليب ثيراغ يزليولاو
نل هنأا ينعي ام ،موجهلا
عم يسسيئر رود هل نوكي
.قيرفلا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو

رقتسسا يبابم نأا ةريهسشلا
ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘سضن’ا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نا˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘ب
يرميإا يانوأا هل دكأا امدعب
ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ن˘ب م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘˘ب

رامين يليزاربلا عم هلوح
ناك ىتم كلذو ،افليسس اد
ةسضراعلا ينابسسإ’ا ىلوتي
.ءارمآ’ا ةقيدح يف ةينفلا

ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ترو˘ب˘سس رو˘ه˘م˘ج ثح˘ب˘ي
م˘ير˘كت ن˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرادإاو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا

.ودلانور ونايتسسيرك قباسسلا مهبع’
‘‘تروبسس وتوت‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘سشنو

ةنوبسشل غنتروبسس ريهامج نأا ،ةيلاطيإ’ا
نم قيرفلا بعل˘م م˘سسإا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ى˘ع˘سست
ونايتسسيرك بعلم ىلإا (يد’افلأا) بعلم
.ودلانور

يف ًابع’ نا˘ك ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
ىتحو51 تحت ةنوبسشل قيرف فوفسص
ققحو ،لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا هد˘ي˘ع˘سصت م˘ت
ةق˘فر˘ب ت’و˘ط˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا بعÓ˘لا
ماع يف قيرفلا نع لحر ىتح ةنوبسشل
دتيانوي رت˘سسسشنا˘م ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ناو3002
.يزيلجنإ’ا

ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشل سسي˘˘˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘˘˘قو
ن˘ل ا˘ن˘نأا ح˘سضاو˘˘لا ن˘˘م‘‘ :ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
انلعجي فوسسو رمأ’ا اذه نأاسشب ملسستسسن
.‘‘ةياغلل نيروخف

˘˘˘مد˘˘˘ع ي˘˘˘ف يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةرادإا بغر˘˘˘˘تو
ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك م˘سسا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘كلو ،بع˘ل˘م˘لا ي˘ف Óً˘ما˘ك

بعÓ˘ل ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ة˘مÓ˘ع˘لا ماد˘خ˘ت˘˘سسا
7RCىلع ونايتسسيرك اهقلطي يذلاو
.اهئانبب موقي يذلا ةسصاخلا تأاسشنملا

ا˘ه˘ي˘لإا ى˘ع˘سسي يذ˘لا ة˘ط˘خ˘˘لا ي˘˘تأا˘˘تو
ىلإا بعل˘م˘لا م˘سسإا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا ة˘نو˘ب˘سشل
7RC ) وأا ،(7RC يد’افأا مويداتسسا)
.(يد’افأا بعلم

يشسيم مشض ‘ هتبغر نأاششب داج نÓيم Îنإأ
مايأا ةدع ذنم تاحيرسصتب قباسسلا نÓيم رتنإا يدان سسيئر يتاروم وميسسام جرخ

يدان بع’ عم نÓيم رتنإا دقاعت يف هتبغر نع ‘‘تروبسس ياكسس‘‘ ةكبسش ىلإا
.سسمأ’اب يسسيم هافن ام وهو يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا ،ةنولسشرب

لوسصحلا يف نÓيم رتنإا ةبغر نأا ،ةيلاطيإ’ا ‘‘تروبسس وتوت‘‘ ةفيحسص ترسشنو
ةداج اهنكلو يروزتارينلل قباسسلا سسيئرلا نم تاحيرسصت درجم تسسيل يسسيم ىلع
.يلاحلا تقولا يف ةياغلل

ةقفسصلا يف هلوخد وأا يسسيم عم نÓيم رتنإا دقاعت ةيناكما ًارخؤوم يتاروم ركنأا
ىلإا يدانلا ةيكلم لقن دعب يلاحلا تقولا يف رتنإا لخاد ةيلوؤوسسملا كلمي ’ هنأ’
.غناسشت نفيتسس ينيسصلا ،هسسيئر

هلاقتنا نع ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ ترسشتنا يتلا تاعئاسشلا ةحسص لينويل ىفن امك
زيوب دلوأا ليو وين يدان يف ةيوركلا هتريسسم ءاهنإا يف هتبغر وأا نÓيم رتنإ’
.نيتنجرأ’ا  هنطوم يف يسسيمل لسضفملا يدانلا وهو ينيتنجرأ’ا

تاسضوافملا حاجن مدعو ةنولسشرب عم ءاهتن’ا نم يسسيم لينويل دقع برتقي امنيب
تعقو يتلا ةمزأ’ا دعب ًةسصاخ ،يلاحلا تقولا يف انارغوÓبلاو يسسيم لينويل نيب
يسسيم لينويلو ينولاتاكلا يدانلل يسضايرلا ريدملا لاديبأا كيريإا نيب رهسشأا ةدع ذنم
.قيرفلا بع’

نم ،ينيتنجرأ’ا هبع’و ةنولسشرب نيب يلاحلا فقوملا لÓغتسس’ رتنإا ىعسسي كلذل
لاير بع’ ودلانور ونايتسسيركو يسسيم لينويل نيب ىرخأا ةرم لمسشلا ةداعإا لجأا

.يلاطيإ’ا يرودلا يف ةرملا هذه نكلو ،يلاحلا سسوتنفويو قباسسلا ديردم

ابغوب ليدب ددحي ديردم لاير
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘يرد˘م لا˘ير فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي

ط˘سسو ط˘خ بع’ ا˘غ˘ن˘ي˘˘فا˘˘ما˘˘ك ودراودإا
لوب عم دقاعتلا يف لسشف اذإا نير قيرف
.فيسصلا اذه دتيانوي رتسسسشنام نم ابغوب

ديردم ىلإا ابغوب مامسضنا ةيلامتحا دادزت
ل˘كسشب ة˘مدا˘ق˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف
ينفلا ريدملا د˘ير˘يو ،د˘ياز˘ت˘م
لعفلاب ناديز نيدلا نيز
طخ زيزعتل ىرخأا تارايخ
.هطسسو

ها˘ب˘ت˘نا ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘˘ك تف˘˘ل
ة˘˘ق˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
لا˘˘ير ن˘˘كل ،ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا

بعÓل قابسسلا دوقي ديردم
،اًماع71 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

ه˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘سشن ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘˘فو
.‘‘سسآا‘‘ ةفيحسص

با˘سشلا بعÓ˘لا ف˘˘سصو م˘˘ت
هبسشي هبولسسأا نأا ىلع نير نم
يف وريميسساك يليزاربلا ةقيرط
ن˘˘م ي˘˘ت˘˘نا˘˘ك و˘˘لو˘˘غ˘˘نو د˘˘يرد˘˘˘م
ة˘قا˘ي˘ل˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
.ابغوبل ةليوطلا ةيسضايرلا ةيندبلا

لوبرفيل نأا اكرام ةفيحسص تدافأا
ا˘ي˘سسورو˘بو نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘بو
ا˘ًما˘م˘ت˘ها ا˘ًع˘˘ي˘˘م˘˘ج اود˘˘بأا د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
ةلسضفملا ة˘ه˘جو˘لا ن˘كل ،ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘كب
نوكتسس نير يف طسسولا طخ بعÓل
.ديردم

ا˘ًن˘م˘ث ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ق˘ير˘˘ف ع˘˘سضو
ىلع ينيلرت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م35 ةمي˘ق˘ب
ل˘ك ي˘ف تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا ،ةد˘عا˘سصلا ه˘ت˘ب˘هو˘˘م
.مهل مسسوملا اذه يرودلا يف ةارابم

د˘ع˘ب ن˘ير ي˘ف فر˘ت˘˘ح˘˘م بع’ ر˘˘غ˘˘سصأا ه˘˘نإا
8102 ربمسسيد يف61 يف ةرم لوأ’ هروهظ
.هرمع نم11 نسس ذنم يدانلا عم ناكو

يف سشاع هنكل ،’وغنأا يف اغنيفاماك دلو
ه˘نإا لا˘ق˘يو ن˘ي˘ما˘ع هر˘م˘ع نا˘ك نأا ذ˘ن˘م ا˘سسنر˘˘ف
.ةيسسنرفلا ةيسسنجلا ىلع لوسصحلل بلطب مدقتلا ددسصب

أÒًطخ اًماهتأ هجوي دوشسور
ويموتراب ةرأدإل

ـل اًما˘ه˘تا ،ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب سسي˘ئر بئا˘ن ،دو˘سسور ي˘ل˘ي˘مإا ه˘جو
.ةيدقاعتلا تايلمعلا يف سسÓتخ’اب هترادإاو ويموتراب ايرام بيسسوج

ةسسمخ ىلإا ةفاسضإ’اب هبسصنم نم سسمأا هتلاقتسسا مدق دق دوسسور ناكو
ويفليسس ،سسابموت يكيرنإا ،مهو سسلجملا يف نييذيفنتلا نيلوؤوسسملا نم
كلذو ،روديسسكيت ايرامو ايلجيماسسلاك يدروج ،تنوب بيسسوج ،سسايلإا
.يدانلا ةرادإا يف ويموتراب ةسسايسس ىلع اًسضارتعا

نع وروي نويلم نوعفدي‘‘ :ةينابسسإ’ا (1كار) ةعاذإ’ دوسسور لاقو
هنإا ،كلذ لعفي ناك ام سصخسش ،وروي فلأا001 ةيقوسس ةفلكتب لمع
نكلو ،ناك نم فرعأا ’ ،قÓطإ’ا ىلع ةرادإ’ا سسلجم نم اًسصخسش سسيل
.‘‘كسشلا كنكمي

يف نيديد˘ج ن˘ي˘يرادإا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ل د˘ع˘ت˘سسي و˘ي˘مو˘ترا˘ب نأا ر˘كُذ ن˘ي˘ح ي˘ف
.نيلاقتسسُملا ءاسضعأ’ا سضيوعتل سسلجملا

امور ¤إأ هلاقتنأ وحن ةديدج ةوطخ ذختي هزتوغ
،هزتوغ ويرام يناملأ’ا ،دنومترود ايسسوروب يدان بع’ دقع برتقي

سضوخ يف هزتوغ بغريو مداقلا ةيليوج رهسش يف قيرفلا عم ءاهتن’ا نم
.يناملأ’ا يرودلا جراخ ةديدج ةبرجت

نييعتب ماق هزتوغ نأا ىلإا ،ةيناملأ’ا ‘‘دليب‘‘ ةفيحسص ريراقت تراسشأاو
ةلحرملا يف هتهجو نأا نلعأاو ،يليزاف ازير وهو ديدج لامعأا ليكو
.يلاطيإ’ا يرودلا يف نوكتسس ةمداقلا

تررق دقل‘‘ :Óًئاق ‘‘دليب‘‘ ةفيحسصل هتاحيرسصت يف هزتوج ثدحتو
ةوطخلا هذه تذختاو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ مدقلا ةرك يف يراسسم رييغت
.‘‘يل ةبسسنلاب ةماه ةلحرم اهنأ’ يتايح يف

بجي يتلاو ةيوركلا يتريسسم يف مهأ’ا يه ةظحللا هذه‘‘ :فاسضأاو
.‘‘فرتحم بعÓك يتايح نع ةيسصخسشلا يتايح اهلÓخ نم لسصفأا نأا

عم ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ هزتوغ مسضل برقأ’ا ربتعي امور نأا ركذي
طقف ةارابم رسشع ةثÓث يف هزتوغ كراسشو ،دنومترود نم هليحر بارتقا
ليجسست نم بعÓلا اهلÓخ نكمت مسسوملا اذه يناملأ’ا يرودلا يف
.فادهأا ثÓث

يف ةحجانلاب نكت مل ةرتف دعب دنومترود ىلإا ىرخأا ةرم داع هزتوغ
.خينويم نرياب يدان عم بعÓلا ةريسسم

بعلم مشسأ Òيغت ‘ بغرت ةنوبششل Òهامج
ودلانور ونايتشسيركل قيرفلأ

7102 يف نأديز سضرع يبابم سضفر ببشس فششك

دعتشسي امور
دقع ديدجتل

قيرفلأ بعل
يلاغترب˘لا برد˘م˘لا ى˘ع˘سسي

ى˘لإا ،ا˘كي˘سسنو˘ف و˘لوا˘ب ا˘˘مور˘˘ل
امور ي˘ف يو˘ق ق˘ير˘ف ز˘ي˘ه˘ج˘ت

قيرط نع ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
قيرفلا ىلإا ةريبك تاقفسص مسض
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
دادعتسس’ا لجأا نم امور موجن
.لبقملا مسسوملل

يريروك‘‘ ةفيحسص ترسشنو
ا˘˘مور نأا ،‘‘ترو˘˘˘ب˘˘˘سسولليد
بع’ د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل د˘ع˘ت˘˘سسي
لÓخ ينيرغلليب زنيرول قيرفلا
ةركلا ي˘نا˘ع˘ت.ةمداقلا ةر˘ت˘ف˘لا
تقولا يف ةيملاعلاو ةيلاطيإ’ا
ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘مزأا ن˘م ي˘لا˘˘ح˘˘لا

سسوريف راسشت˘نا بب˘سسب ةر˘ي˘ب˘ك
د˘يد˘ج˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
ىدأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا ،(91ديفوك)
يف مدقلا ةرك طاسشن فاقيإا ىلإا
.ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ م˘لا˘ع˘لا

دعب ةمزأ’ا هذه امور جلاعُيو
ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ة˘ق˘فاو˘م
ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘˘ثأا م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور سضف˘˘خ
هذه عفد متي نأا ىلع فقوتلا
.مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف بتاور˘˘لا

دقع ديدجت يف امور بغريو
ز˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا بع’
مسساوم ةسسمخ ةدمل ينيرغلليب
د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘فا˘˘سضإا
ماع و˘ي˘نو˘ي ر˘ه˘سش ي˘ف بعÓ˘لا

متي نأا ررقملا نم امنيب.2202
يو˘ن˘سسلا بعÓ˘لا بتار ةدا˘˘يز
ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘ب˘سسن˘˘ب
د˘˘ن˘˘ب فذ˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
د˘ق˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا طر˘˘سشلا
نييÓم03ـب ردقُملاو بعÓلا
عم ينير˘غ˘ل˘ل˘ي˘ب كرا˘سش.وروي
ةارابم رسشع ةينامث يف امور
اذ˘˘ه ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف
بعÓلا اهلÓخ نكمت ،مسسوملا

د˘˘حاو فد˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ن˘˘˘م
ي˘˘سسورو˘˘لا˘˘ي˘˘ج˘˘لا سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب
ة˘ع˘سست ة˘عا˘˘ن˘˘سصل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
.نيرخأا فادهأا



عافدلا روحم معدل يلاثم رايخ هيف ىري نيتيضس

ةرأدإأو يدنام مشضل طغشضلأ لشصأوي ةنولششرب
هحيرشستل نويلم03 طرتششت سسيتيب

ىلع طغسضلا ةنولسشرب يدانل ينابسس’ا بردملا نيتيسس يكيك لسصاوي
يرئازجلا يلودلا بعÓلا ،يدنام ىسسيع ةقفسص مامتإا لجأا نم هقيرف ةرادإا
دقاعتلا ىلع رسصي نيتيسس نأا ةينابسسا ريراقت تفسشكو.سستيب لاير يدان مجن
طخلا ميمرت لجا نم اهب زاتمي يتلا ةيندبلا ةوقلا لÓغتسس’ ،يدنام عم
ام وهو فلخلا نم بعللا ءانب ىلع ةريبكلا ةردقلا اذكو ،ةهج نم يفلخلا
.ةلوهسسب ينولاتكلا يدانلا بعل ةقيرط يف جامدن’اب رسضخلا مجنل حمسسي

ةرادإا هتطرتسشا يذلا وروأا نويلم03ـلا غلبم نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
يدانلا ظوظح عفري ام ايلاع سسيل ،رسضخلا مجن نع يلختلا لجا نم سسيتيب
.مداقلا فيسصلا ايقيرفإا لطب مسض يف ينولاتكلا

ب.م.يرضسيإا
يف ةريبكلا هتمهاضسمو ةينفلا هتاطقل اوركذتضسا

بقللاب جيوتتلا مضسوم

لشضفأأ نيب نم زرحم نأأ دكؤوت رتشسيل ريهامج
«بلاعثلأ» خيرات يف نيبعÓلأ

رتسسيل قيرف ينطولا بختنملا مجن زرحم سضاير ةرداغم نم نيماع دعب
يزيلجن’ا يرودلا بقلب جوتملا يدانلا راسصنأا لازي ’ يزيلجن’ا يتيسس
مجن همدق يذلا يقارلا ءادأ’ا نع ،ةزيمم تايركذب نوظفتحي6102 ةنسس
يزيلجن’ا يرودل˘ل ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا ن˘م هدا˘ق ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ر˘سضخ˘لا
عقوم ىرجأاو.يئانثتسسا مسسوم دعب جيوتتلا ةسصنم ىلع هعسضيل ،زاتمملا
لوح مهيأار ةفرعمل «بلاعثلا» راسصنأ’ ءاتفتسسا «يلياد تروبسس كيرفأا»
9102 ايقيرفإا لطب همدق يذلا زيمملا ىوتسسملاب عيمجلا داسشأا ثيح ،زرحم
سصيمقلا اولمح نيذلا نيبعÓلا زربأا نيب نم ادحاو هنأا نيحسضوم يدانلا عم
ةينفلا تاطقللا سضعب راسصنأ’ا سضعب ركذتسسا امك ،خيراتلا رم ىلع قرزأ’ا
بقللاب «بلاعثلا» جيوتت مسسوم يف ،يسسنرفلا رفاهول جيرخ اهب ماق يتلا

مامأا لجسسملا فدهلاو ،يتيسس كوتسس ةهجاوم لÓخ ةغوارملا رارغ ىلع
مهنأا عيمجلا دكأا ،ريخأ’ا يفو.يلاحلا هقيرف يزيلجن’ا يتيسس رتسسسشنام
.ءاوجأ’ا رييغتو ليحرلا ررق امدعب زرحم ىلع نيطخاسس ريغ

ب.م.يرضسيإا
ةيلاعلا بتاورلا باحضصأا نم صصلختلا ديرت ةرادإ’ا

يلوغيف ةفيلخ ددحي يأرشس ةطلغ
ةطلغ يدان مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس لبقتسسم لازي ام

ةرادإا نا تدكأا يتلاو ةريخ’ا رابخأ’ا لظ يف حسضاو ريغ يكرتلا يارسس
ام وهو يدانلل ةيمامأ’ا ةرطاقلا ميعدتل ددج نيبع’ عم دقاعتلا دوت قيرفلا
هنع تفسشك ام قفوو.لبقملا فيسصلا علطم يلوغيف ةرداغم بارتقإا ينعي
عم دقاعتلا يف ايلاح ركفت «موب ميسسلا» ةرادا نأا ةيكرت ةيفحسص رداسصم
ليحر سضيوعت لجأا نم Óيف نوتسسا بع’و يرسصملا يلودلا يغيزيرت
فيسضيل ،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا يف قيرفلا نع لمتحملا «وسسوسس»
باحسصأا نيبعÓلا نم سصلختلا نوديري يدانلا يريسسم نأا ردسصملا سسفن
دنع ةريبكلا ةيلام˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإ’او ،ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘لا˘ع˘لا بتاور˘لا
ينابسسإ’ا ايسسنلاف  مجن نأا ةراسشإÓل.ةيناث ةهج نم ىرخأا قرفل مهليوحت
لوسصحلا ىلإا ىعسست يتلاو ةيجيلخلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا يف بولطم قباسسلا

ةيدنأ’ا سضعب تدبأا نيا ،ةيلام تاءارغإا لÓخ نم ةدسشب هتامدخ ىلع
. ايونسس وروأا نويلم5 زواجتي بتارب دقع ىلع هعم عيقوتلل اهدادعتسسإا

ز.صس
رئازجلا ةيدولوم

همضضل صسراحلا عم ةديجلا هتقÓع لÓغتضس’ ىعضسي زيغن

«ةبيقعلأ» سسراح حابرم ـب همامتهأ ددجي ديمعلأ
موسسوملل ابسسحت يسسفانت قيرف ءانبل رئازجلا ةيدولوم ةرادإا نم ايعسس

يف ديج لكسشب ركفت ديمعلا ةرادإا نإاف ،ةسسفانملا ىلع ارداق نوكي ،ديدجلا
ىلع ارداق نوكي سسراح عم دقاعتلا لÓخ نم ىمرملا سسراح زكرم ميعدت

ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو.جيوتتلا ةسصنمل هتدايقو قيرفلا نيرع ةيامح
بابسش قيرف ىمرم سسراح اياق حابرمب اهمامتها تددج ديمعلا ةرادإا نأا
نم ،جيلخلا يف ةديدج ةبرجت سضوخل هجتي يذلا لاعسش ةفÓخل ،دادزولب

.ىرخأا ةهج نم هاوتسسم عجارتلو ةهج
بابسش عم يسضاملا مسسوملا قابسس يف رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تناكو

بابسش نم مدقملا سضرعلا نأا ’إا ،ةبقلا دئار ةسسردم جيرخ اياق مسضل دادزولب
بردملا طبرت يتلا ةديجلا ةقÓعلا نأا ’إا ،ريخأ’ا اذهل بعلي هلعج دادزولب
تحت بعل نأاو قبسس يذلا سسراحلاب زيغن ليبن رئازجلا ةيدولومل يلاحلا
.ةيدنأ’ا ديمع ىلإا «ةبيقعلا» نم اياق لاقتنا يف اببسس نوكت دق هفارسشإا

ب.م.يرضسيإا
لئابقلا ةبيبضش

ديد÷ا مضسوملل Òضضحتلا ‘ عرضشو فقوتلا لغتضسا Êافلزلا

قلطنت رشسيأأ Òهظ نع ثحبلأ ةلحر
ةرتف لئابقلا ةبيبسش قيرفل يسسنوتلا بردملا ،ينافلزلا نماي لغتسسا

ةرتفلا نع ثيدحلل نيريسسملا سضعب عم عامتجا دقعل يلاحلا فقوتلا
انملعو ،ةسصاخ ديدجلا مسسوملل ابسسحت بادتن’ا نعو ،ماع لكسشب ،ةمداقلا

معد ىلع رسصي ينافلزلا نأا قيرفلا ةرادإا نم ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم نم
.رسسيأا ريهظ بلج ىلع ددسش امك عافدلا روحمو موجهلا

ريخأ’ا هب ماق ام نأا ’إا ،ةفيرسش نبو نادغز لئابقلا ةبيبسش قيرف كلميو
رسسيأا ريهظ بلج ىلع رسصي بردملا تلعج فيطسس قافو ةهجاوم لÓخ
.يلئابقلا يدانلا نم ريخأ’ا ليحرل قيرطلا حتفي يذلا رمأ’ا ديدج

بلاط هنأا ’ا ،هعم دقاعتلا يف بغري يذلا مسس’ا ينافلزلا ددحي ملو
عافدلاو موجهلا يف ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع رداق يرسصع رسسيأا ريهظ بلجب
.ديدجلا مسسوملل ابسسحت يلئابقلا يدانلا ةوق نم عفرلل

إا.ع
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ريدم˘لا ق˘ي˘ف˘سش ر˘ما˘ع د˘كأا
بعل رارق نأا ،ينطولا ينفلا

1202 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك
،ا˘ه˘ت˘˘قو ي˘˘ف نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
يف رو˘مأ’ا رو˘ط˘ت˘ب ط˘ب˘تر˘م
نأا ادد˘˘سشم ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يأ’ا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’او لوأ’ا رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
يلودلا داحت’ا ديب نوكيسس
ن˘˘م ه˘˘نأا م˘˘˘ب ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
يقاب بع˘ل خ˘يراو˘ت دد˘ح˘ي˘سس
ةلهؤوملا تايفسصتلا تايرابم
تا˘ي˘ف˘سصت اذ˘كو «نا˘˘كلا» ـل
.2202 رطق لايدنوم

يف قيفسش رماع حسضوأاو
ةعاذإ’ا اهب سصخ تاحيرسصت
جرخ ر˘مأ’ا »:سسمأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

اطبترم تابو فاكلا دي نم
يقيرفإ’ا داحت’ا نأ’ ،افيفلاب
عابتإا ى˘ل˘ع ار˘ب˘ج˘م نو˘كي˘سس
ي˘لود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا خ˘˘يراو˘˘ت
نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م
نم ربتعم ددع دجاوت فرعت
يف نوطسشني نيذلا نيبعÓلا
ثيدحلا نإاف يلاتلابو ابوروأا

سضوخل ديدجلا خيراتلا نع
ل˘˘كو ه˘˘ناوأ’ ق˘˘با˘˘سس نا˘˘كلا
تا˘يرود˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘˘م ءي˘˘سش
.«ةيبوروأ’ا

«’ Áنهكتلا نك
فانئتضسا خيراتب

’و ةيوركلا ةضسفانŸا
«ءاضضيب ةنضسل دوجو
خ˘˘يرا˘˘˘ت سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو

،ةينطولا ةسسفانملا فانئتسسا
’و هنأا قيفسش رماع فسشك
ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘لا ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي د˘˘حأا
نأا ا˘م˘ب ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ر˘سشت˘ن˘م «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
فر˘ع˘ي د˘حأا ’ »:در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو
تاطاسشنلا فان˘ئ˘ت˘سسا خ˘يرا˘ت
لاز˘˘˘˘ي ’و ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا
خ˘يرا˘ت ف˘ن˘ت˘˘كي سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا
ل˘كف ،تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ،ةدو˘˘ع˘˘لا
ن˘م ا˘خ˘يرا˘ت تدد˘ح ة˘لو˘ط˘˘ب

لكسشب ن˘كل ن˘ه˘كت˘لا لÓ˘خ
،خيراتلا ددح دحأا ’و يمسسر
ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘نو
وه مهأ’او ،ي˘لا˘ح˘لا ع˘سضو˘لا

ىلع ،ءاسضيب ةنسس دوجو مدع
خيراوتلا ريخأا˘ت تا˘يدا˘ح˘ت’ا

ةياهن دعب ام ىلإا ت’وطبلاو
.«ءابولا اذه

انب تلضصتا افيفلا»
تادجتضسم ىلع تفقوو

«فاكلا صسكع ءابولا
رماع حتف ،رخآا بناج نم

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ق˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سش
داحت’ا ىلع ران˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ببسسب ،مدقلا ةركل يقيرف’ا

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’ا مد˘˘˘ع
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيعسضو تادجتسسم ةفرعمل
ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ا˘˘˘م سسكع دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
مدقلا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
.«افيفلا»

اذ˘˘ه˘˘ب ق˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سش ح˘˘˘سضوأاو
اولسصتي مل فاكلا »:ددسصلا
تفقو يتلا افيفلا سسكع انب

،سسوريفلا تادج˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ل ا˘˘ن˘˘قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
،مسسوملا ءاهنإ’ ت’امتح’ا

انعسضو دقل لاح لك ىلعو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ا˘سصا˘خ ا˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ى˘ت˘حو ما˘˘كح˘˘لاو
برد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف دار˘˘ف˘˘نا ى˘˘ل˘˘˘ع
.«ةيلاحلا

رج◊اب مزتلم انأا»
موقأا ينكل يحضصلا

«يلمعب
ر˘ما˘ع د˘˘كأا ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو

ر˘ج˘ح˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘م ه˘نأا ق˘ي˘ف˘سش
هلمعب موقي هنأا ’إا ،يحسصلا

ةقفر انأا »:لاقو ،لزنملا نم
تاميلع˘ت˘لا ق˘ب˘طأاو ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
ةبسسن˘ب لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب
ينعي ’ اذه نكلو ،001%
لك عباتأا انأاو ،لمعأا ’ يننأا
،«تنرتن’ا قيرط نع ءيسش
ىلع لوأ’ا لجرلا مدقو اذه
ةلاسسر ةينفلا ةيريدملا سسأار
اهيف بلط يرئازجلا بعسشلل
تاميلعتلا قيبطت˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

ةماسسملل لزنملا يف ءاقبلاو
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
.«انوروك»

لشضفأأ عبأر تاحرف
«1غيللأ» يف ررمم
يلودلا تاحرف نيز ىقلت

بع’و ق˘با˘سسلا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءانثلا يسسنرفلا مين كيبملوأا

يمسسرلا با˘سسح˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
يذ˘لاو ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘˘ل˘˘ل
داحتا بع’ ىوتسسمب داسشأا
يذ˘لا ،ق˘ب˘سسأ’ا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
مسسوملا ازيمم ىوتسسم مدقي
ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘˘فر ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

.«1غيللا» تاسسفانم
ي˘˘˘ف «و˘˘˘ن˘˘˘يز» ف˘˘˘ن˘˘˘˘سصو

فينسصت يف ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا
’ا˘سسرإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضر˘˘ع˘˘لا تار˘˘كل˘˘˘ل
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
اذ˘˘ه ح˘˘ج˘˘ن ن˘˘يا ،م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا
ةر˘ير˘م˘ت عو˘م˘ج˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا

15 ا˘ه˘ن˘˘م391 ة˘ي˘سضر˘˘ع
،ةحيحسص ة˘ي˘سضر˘ع ةر˘ير˘م˘ت
ةميق نم عفري فينسصتلا اذه
لج˘سس يذ˘لاو ا˘ي˘ن˘ف بعÓ˘لا

تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘˘ع
.«1غيللا»

ناديم طسسو نأا ةراسشإÓل
ل˘˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘ي «ر˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘لا»
د˘ع˘ب ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب

لÓخ ن˘م ،د˘يد˘ج˘لا ا˘نورو˘ك
يندبلا بناجلا ىلع لمعلا

هتقايل ىلع ظافحلا لجأا نم
ار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت ه˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘جو
تا˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’
.ةيمسسرلا

ز.صس

عفترت بابضشلا نع هيلحر تارضشؤوم

يرمعلأ نب دشض ةشسرششلأ هتلمح لشصأوي يدوعشسلأ مÓعإلأ

ميتنضس رايلم02 نم رثكأا تعمج ةيداحت’ا

يلريمز ىفششتشسم ءابطأأ فرشصت تحت ىشسوم يديشسب ينقتلأ زكرملأ عشضت «فافلأ»

عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج لاز ام
يدوعسسلا بابسشلا بع’و يرئازجلا يلودلا
مÓعإ’ا لبق نم ةسسرسشلا تامجهلل سضرعتي
ه˘˘ت˘˘م˘˘سص ن˘˘ع ه˘˘جور˘˘˘خ بب˘˘˘سسب يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا

يدو˘ع˘سسلا يدا˘ن˘لا ير˘ي˘سسم د˘سض ه˘سضا˘ف˘ت˘ناو
سضرف يذلا قيسضتلاو ملظلل هسضرعت ببسسب

.قيرفلا ةرادا لبق نم هيلع
ةلمح ةيدوعسسلا «دÓبلا» ةفيحسص تلخدو

لئابقلا ةبيبسش بع’ تلاط يتلا تاداقتنإ’ا
رتخي مل ريخأ’ا اذه نأا تلاق يتلاو ،قباسسلا
يريسسمل هل˘ئا˘سسر ه˘ي˘جو˘ت˘ل بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ف˘قو˘تو ن˘ماز˘ت يذ˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك بعÓ˘لا نا ترا˘سشأاو ،ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ةسساسسحلا ةرتفلا هذه يف هقيرف عم نماسضتلا

لكاسشملا قلخو «ثويللا» ىلع طغسضلا لدب
فرظلا يف اهنع ىنغ يف وه يتلا يدانلل
دقتفي «رسضخلا» ع˘فاد˘م نأا ة˘ف˘ي˘سضم ،ى˘لا˘ح˘لا
ةديرجلا تلهاجتو ،ةيلوؤوسسملا سسحو جسضنلل
يرئازجلا عافدلا ةرخسص اهب رم يتلا ةاناعملا

.هيدان فرط نم لامهإاو لهاجت نم
لاز ام ياد نيسسح رسصن جيرخ نأا ةراسشإÓل

هقوقح ديدسستب بابسشلا ةرادإا مايق راظتنإا يف
تا˘سضيو˘ع˘ت ي˘ق˘ل˘ت ًا˘سضيأاو ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
اسسنرف ي˘ف ا˘هار˘جا ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ع˘فاد˘م نأا د˘كؤو˘م˘لا ن˘مو ،ة˘سصا˘خ˘لا ه˘لاو˘˘مأا˘˘ب
لÓخ رخا دانل لاقتنإ’ا نم بيرق «كانف’ا»
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا

ز .صس

ةدايقب ،مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ع˘سضو
بيردت˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
ءابطأا فرسصت تحت ،ىسسوم يديسسب تابختنملا

.سشارحلاب يلريمز ىفسشتسسم
هنأا ،يمسسرلا عقوملا ىلع انايب «فافلا» رسشنو

ريفوت عم ءابطأ’ا فرسصت تحت زكرملا عسضو
ةبراحم ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘يرور˘سضلا تا˘مد˘خ˘لا ل˘ك
.دجتسسملا انوروك سسوريف

رايلم02 نم رثكأا تعمج ةيداحت’ا
ميتنضس

نم رثكأا يرئازجلا داحت’ا عمج ،رخآا قايسس يف
سسوريف ةهجاوم يف ةمهاسسملل ،وروأا نويلم1
قطانلا ،دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘لا˘سص ف˘سشكو.«انوروك»
نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
،ميتنسس راي˘ل˘م02 ن˘م ر˘ث˘كأا تع˘م˘ج «فا˘˘ف˘˘لا»

،مهتمهاسسُم ىلع عيمجلا ركسشن »:Óئاق حسضوأاو
اهتقيرط˘ب ا˘ن˘ت˘م˘عد ىر˘خأ’ا ي˘ه ة˘يد˘نأ’ا ى˘ت˘حو
ثبلا تاقحتسسم نع لزانتلا لÓخ نم ،ةسصاخلا
.«ينويزفلتلا

ب.م.يرضسيإا

ب.م.يرضسيإا

sport@essalamonline.com
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ةيدرفلا كتاÒسض– Òسست فيك
 ؟ «انوروك» صسوÒف لظ ‘

Iÿÿåÿÿ©Åس Dÿÿkÿÿ8 ةرÑÿÿåÿÿgÿة Dÿلا يÿوEت
«اKIروF^ ءا+K يkíÅÑل ارIâ يلاtلا

KJو Hر> اEل -tÉÑ©لا ا°-ارqة©>ام
K/åل Fلا ةرïمد -kوEì Dي Fل +õناد
برد-ا اIا يÿلاÿtÿلا تEوÿلا يDÿ مÿلاÿåÿلا

Fل Mمو +ÅÑòيدا> ل Hثõي Hي&ا لث
ا§/راK 1ا ة©°:ولا ةلوgÜلا يD ب>’
KDر+ قIاHم- ج H°t°ا ا(Mها Hفر: ن
ىõ> د/او-ا امF قMرõíل ي°íلا مEاÜلا
دلا1 يIدgلا رtÉÑملا+ يHوM ل8Ñاو-
EÿÿرMÿÿنو Hÿÿا ن/ÿÿلا لÿÿkÿÿïÿÿ©ÿÿلا دÿÿ©ÿوHÿي
+ÿلاÿ°ÇÑÿا)ÿu K+ÿÜÿرMÿïÿلا ةÿåÿمÿل Kلاÿkي
-ÄÑمu ا°ل +kq°ب HÅÑò8)’ا لÑتا+ا
Kلاÿ{ي Mÿqÿåÿõÿ°ÿا Iÿåÿدو -ÿردMÿqÿ©ÿلا اÿى
. ةDÄÑا°ملا

ةبلاطم ةطبارلا نأاب ىرت له
Ãلبق ىرخأا عيباسسأا مكحن

؟ ديدج نم ةلوطبلا فانئتسسا
مtk- ا§©ÿõ> بردIÿkÿ يÿkÿلا ةرÿ©ÿ-وÿلا

<ÿÿõÿÿى HÄÑÿÿو'Kلÿÿلا يòÿÿلا ةرÿÿqÿÿ~ا)ÿرMÿة
9ÑÿÿرKةر Hÿÿ°ÿÿtÿÿ°ÿÿا KEÿkÿ1ا اÿل رÿõÿåÿمÿل
راÄÑملا ÇÑÿt©u- لÿ/ا نHÿ يÿ>اÿمÿqÿلا
Dلا يqاIg©لا نí°ي KلاgدIي ’ Mwíى
<õ©8 كÑt©u Itن Iåلم +qل د°òنو
ةدوåلا ة0õرH نH ىgï- امل نJ~Mا/
Kلòا ن’&F©نا د Dkلا ةرkوEì لاkي
ة>ومqملا يD تر.ا ار1'وH اJا°MÅÑا>
Fò6 لÑءاو Dي DرMï°ا اK Dي Dقر
ةÿåÿ©ÿمK+ÿ ةÿÜÿ+ارÿلا نا دFÿÿ©ÿ&’ا Lر1ÿÿ&ا
ناIÿو6Ñÿ©òÿ ةMÿÿرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا ةMÿÿداÿÿtÿÿ-’ا

HÜلاg©ن +ÉÑرKدم- ةرMد Dkلا ةرåلم
لEg نMر1ا ن©>و6Ñg&ا وt°ل ة©>امqلا
ت’وÿÿÿqÿÿÿلا س9و1ÿÿÿÿ يKé DÿÿÿÿرÅÑÿÿÿÿلا
. ةلوgÜلا نH ة©kgïملا

مسسوŸ دوجو ل هنأا تدكأا افيفلا
لكسشب لمتكتسس ةلوطبلاو صضيبأا

؟رارقلا ىرت فيك يداع
Eرار H°Üïي KH9رÑل يòلا لíقر

Dملا ر©= نمåïلو -qا دIدMة -õåب
Hÿÿا ن/ÿÿلا لÿÿõÿÿïب Kلاÿمÿ°ÿاDÄÑÿة <ÿõÿى
سDÄا°M اMÉÑ&ا ا§K+åÉÑ ىلK&’ا راKد&’ا

Hلا ل/ا نÇÑåدو -ÄÑد ددMن Jر©= ي
HÄÑو'Kةل <õ©وم> هHا K/ا بIkâرا Hا
6ÑÿkÄÑÿíÿر <ÿ°ÿه Eÿا مدا’&Mÿما Hÿن Iÿkÿا)ÿج
لÅÑò+ ءا+ولا ا}J را.دIا ى°مIk ث©0
Fÿõÿ0 يÿkÿى -ÿåÿلا دوÿtÿ©ÿلا ةاÿ6 ىÑÿا+ÿق
اH لامFا ىõ> لمIå م. نKH اJد§>
-ÿgÿïÿى Hÿن /ÿت’و -ÄÑÿمÿu +ÿمÿ°u Fل
DÿرMÿ0 قÿïÿه Dÿ©ÿمÿا ا/ÿkÿ§ÿد <ÿõ©لاو: ه
.م6Ñوملا

‘ Òبك ءزج نم نومرحتسس
نودوعتسسو مسسوŸا اذه فيسصلا
ام مداقلا مسسوŸا ةلوطبل اعيرسس

؟كقيلعت وه
^ MÉÑÿÿtك HÿÿÜÿو’ ^ ... Fÿœ<ÿgÿ©ÿن

ل8ÑاوDk ام(اد ة©kÉÑtلا ىõ> اIدk>ا
ا}J ة0ÿارÿلا نHÿ اHÿ°ÿر6Ñÿ©ÿtÿ ةÿلوÿgÿÜÿلا

ل6ÑkÄÑq ةلوgÜلا نا مtò+ م6Ñوملا
نH ماM&ا Kا ر§7Ñ دå+ اMåر6Ñ ا§-دو>
م6Ñوملا ا}§ل ي9ÑاMرلا م6Ñوملا Eìو-
7Ñءي H6'وÑì  لòل ن©Äدل سM°ل0 ا Dي

;ÿل Jÿ{لا هÿâÿرKف <ÿõÿ©ÿ°ÿا -ÿïgا ل’Hر
K6’اÑÿÿkÿÿثÿمÿا راFÿثÿر Dÿلا يÿوEلا تÿ{ي
Mòا°ل نو Hرلا ل/ا نFة0ارلا ىلا نو
KDïá +رDïلا ةåا)õة .

مئاد لسصاوت ىلع تنأا له
تايد– كانه لهو كئÓمزب

Œخ مكعمÓ؟مايألا هذه ل
Iåم +òا- ل&F©د Itن <õ8او- ىÑل

عEÿاوHÿ ىÿõÿ> ىK 0ÿkÿا ÿì-اÿ§ÿلاÿÿ+ مÿÿ(اد
لمIå ة§/ نمD ي>امk/’ا ل8Ñاوkلا
لKاIt ة§/ نKH ي°íلا مEاÜلا ةDïر+
س9و1 ل1œ نH ا°IíÄÑا ن> ه©Dرkلا
+åÉلا سktدMتا Kلاkي -qåõ°ا IkÄÑõى
KIÄÑkرMu Iا>و Hملا ءار/ اq§تادو
ةMÿدرÿíÿلا تاMÿgÿردÿkÿلا يDÿ ةÿلÿÿgÿÿ{Kمÿÿلا

<ÿÿمÿوHÿ1 اÄÑÿ0ا ترÿد -ÿtÿدMÿ0 تاÿõÿق
كMÉÑÿÿt^ وMÿÿÜÿÿ مIÄÑÿÿ©ÿÿ عHÿÿ رÅÑÿÿåÿÿلا

HÜو’» Kا<k{هل ر Hن J{ملا ا°gر <õى
.يدktلا ق©Üg- مد>

مكلزانت نع ارخؤوم ثيد◊ا ”
ةركسسب ىلع زوفلا ةحنم ىلع

؟نيزوعملل اهحنمو
8ÑدMïا ي<kïنا د Hلث J{ا ه’&Hرو

-ò7 نوÑwÇÑ©لا ن©+ ةõه K<gهد K’
Mÿqلا بÿtÿدMث <ÿ°ÿ§ÿا ا:ÿœEÿل اÿkíيدا
هDõ°íÄÑ كل3 لمMå نH اHوم> ءاMرلا

KMí©هر©= ه+ د K+6ا°ملاÑg7ا ةÑòر Fل
Hلم> ن D8 يÑ6 كل3 ن’ تمÑ©õïها
.ه-ر1ا يD اد= ل/K ~> ىلوملا د°>

تÓم◊ا ىلع كقيلعت ام
بعسشلا اهب موقي يتلا ةينماسضتلا

؟يرئاز÷ا
فKرHå اHومÿ> يرÿ(ا~ÿqÿلا بÅÑÿåلا

+ÿمÿgÿاردا-ÿلا هÜ©gة K1ا ه-ا/ر’(Mqة©+ا

ءاو6Ñ لثملا ا§+ برMÉÑ ى9Ñtا يkلا
Dلا ن:ولا يåا ي+رK 0kى Dلا يgõناد
يD ةK6ÑرHè ةوw°لا KvرD ة©+KرK&’ا
ة°MدH هاq- بÅÑåلا ه+ ماE اKH ا°(اHد
ا°-و1’ ة>وDدملا تاg§لا اKH ةد©gõلا

J°اö ل©لد ’ا <õدلا ىKلا رkÉÑاH°ي
. ير(ا~qلا هMå©ÅÑ ي}لا ر©ògلا

ثدحتنو يسس صسا يسسلا ¤ا دوعن
د◊ هميقت فيك مسسوŸا اذه نع

؟ةظحللا
بوHÜõ وJ اH مدIï مل ا°Iا دkï>ا

H°ا DملاÄÑkوL +اد Hk6وÑÜا KEد Fنا
سåÉ+ نòلK لDÉÑ&’ا مMدï- ا°IاHò)ا+
ت8Ñåg نHÿ يJÿ فKرÿâÿلاK لHÿاوÿåÿلا

<õ©°ا Kا>&اEk°ا Dي Hلا ة§/اوktدMتا
مJا لåلK ا§©لا لو8Ñولا دMرI ا°F يkلا

<ÿÿا)ÿÿ0 قÇÑÿÿل لÿÿ°ÿا Jÿ6 وÑÿ9ر&ا ءوÑÿ©ÿة
Hÿõÿåلا بÅÑÿ§ÿ©ÿ0 دÿمÿœKي Dÿœ Mÿwíى
<ÿÿõÿÿ©لا كÿÿمÿ°ÿاDÄس Mÿqÿ6 دÑÿ§ÿلوÿة Dÿي
-ÄÑÿÿ©ÿÿ©ÿÿلا رÿÿمÿÿاو/ÿ§ÿة Eÿد Mÿïÿلو Eÿا)ÿل
«سDÄاÿ°ÿمÿلا ىK<ÿõÿ ك©ÿõÿ>^ ة9Ñÿÿ©ÿر&’ا

Kلòÿÿÿلا نÿÿÿاوEÿÿÿع <òÄكل3 س Dÿÿ°ÿÿtÿÿن
ةاراgملا ر©©ÄÑ- ةرKرÉÑ+ نوÿgÿلاÿÜÿمÿلا

Kلاgtلا }1ا ن> ثíوم> قراHا Itن
’ Iwkõ6&’ا قÑgبا Kلòاولا نEع Mïلو
.كل3

عم كل ةÒبك لكاسشم تثدح
د◊ا لسصوو ةندخوب ÒجانŸا

ليحرلاب كتبلاطم ةياغ ¤ا
؟هفرط نم

8Ñt©u +د1وIة Fلا ناÄÑgب Dي
ا~FرH نF&ا مل يI&’ ياوHÄÑk ع/ار-
K9Ñت>ا <õلا يktÉÑ©لا تارÇÑ©í©ة
لF لFاHÅÑ ةMوkÄÑ+ ماE هIاK ة8Ñا1
ي°gلا: يرKد نا0 ن©K0 ن©œ<gلا
ة©K9Ñå يD ي°åõ/ اH وKJ ل©0رلا+

8Ñÿÿÿåÿÿÿgÿÿا ة<ÿÿkÿÿïÿÿنا د Jÿÿ{ا Fÿÿنا Hÿÿن
ت&ادÿ+ هÿÿõÿل دÿÿمÿÿtÿÿلا ن’ا ي9Ñÿÿاÿÿمÿÿلا
لíÉÑ+ ا©Mqردÿ- ياوHÄÑÿkÿ عÿ/ر6Ñÿkÿا
يل اtم6Ñ نõ{Mلا ر©ktÉÑلاK لمåلا
ة©°íلا ىK0k ة©Iدgلا يEkا©ل ةدا6Ñkåا+
Hÿ1 نÿœا ل(Mÿqÿدا Hÿåÿلاÿلا مÿkÿíاJم Hع
5Hÿœ)ÿي Dÿلا يÿدDÿاé <ÿمÿوHÿا EÇÑkه
HÿÿÜÿوMÿة KاIÿا اDòÿن’ا ر Dÿي Fÿ©ÿíÿ©ÿة
عHÿ دÿ©ÿ/ لÅÑòÿ+ يÿم6ÑÿÿوHÿÿ لاÿÿمFÿÿا
بòÄÑ+ ةMا§°لا يD ا°ل uمMÄÑ قMرíلا
-ÿ7&اÑÿ©ÿلا ةرÿkÿا&Jÿلا لÿى Hÿ°ÿاDÄÑÿة EÿراMÿة

ن&ا+ öردI ا°IاK ة8Ñا1
يD نوÿg=رMÿ رDÿاÄÑÿ°ÿلا
.كل3 ىلا لو8Ñولا

رفانسسلا لخدت
Áا رومألا داعأا لوقلا نك¤

لكلا نأاو ةسصاخ اهتقو اهباسصن
؟كعم نماسضت

Iåم DلاïÉÑ©6 ةÑلا ا§+ عمÄÑ°اDر KEد
ةIد1و+ عH قاí-ا ة©9Ñر&ا داMq)ا اولKا0
د©F&اkلاK اJدÿåÿ+ برÿkÿ§ÿلا لKا0ÿ ي}ÿلا

<õا ىIي&ا د/و- ’ ه EÉÑ©ا ام+ ةIه
6Ñÿ©ÿåÿمÿل <ÿõÿى -ÄÑÿوMÿkÿ§ÿا Dÿولا يEت
نH ةK'Mرلا 9Ñ©uو- نòلK ب6Ñا°ملا

KFÿ©ÿا ل<ÿمÿلاÿي /ÿåÿõÿه Mÿïÿع Dÿلا يÿíخ

يIgا/ ىلا KEì نH لF ر7Ñòا اHوم>
Dي -õلا كíkةر K6ÑاIدIي ’Iي MوH§ا
7Ñÿÿåÿÿتر +ÿÿلاÉÑÿÿåÿÿì Fÿÿ©ÿÿì ’ KFÿÿل
5Hœ)تم- ي -ÄÑوMة HÅÑاFõ§م Hاد> ا
7ÑwÇÑي .

يتلاو ةقÓطنلا نع ثدحتن
تاعقوت صسكعو ةئيسس تناك
؟ كلذ عجري ام ¤ا رفانسسلا
بMq ةIÜœE’ا ن> ثMدtلا د°>

ن©©å- يD ر©ògلا ر1&اkلا ىلا ةدوåلا
دå+ قMرíلا ر©©ÄÑ- ىõ> لمå- ةراد)ا
-°t©لا ر©/ا°ملا ةÄÑار> قرا: ق+اHة

0ÿ©ث -ÿم /ÿõب +ÿ1وÿدIÿة Kلòÿن +ÿåدJا
-ÿÿÿ1&اÿÿÿا تر’IÿÿÿÜÿÿœEÿÿلا ةÿÿqÿÿدMÿÿة Dÿÿي
ةMدولا تاءاõïلا ىK0ÿkÿ تارÿkÿtÉÑÿ©ÿلا

لÅÑòلا+ ل1دI ’ ا°åõ/ اH وKJ ت+ا=
هاÿ°ÿمMÿÿkÿ ناFÿÿ اHÿÿ قK’ Iÿÿtÿÿïÿÿ مÿÿœ5لا
تEولا رKرH عH دkï>ا نòلK رDا°ÄÑلا
فKرÿâلاK هÿمÿلاFÿkÅÑÿì Hÿåÿا قMÿرÿíÿلا
Dïá Jي Hن FÄÑه-ر .

نكي ⁄ زئاكرلا دودرم ىتح
له ¤وألا ةلهولا ذنم يباجيإلاب

ةيبلسس ¤ا كلذ دوعي
؟ فيسصلا ‘ تاÒسضحتلا
قMرíلا نوòل ~(اFر ةم0g{ Fõا ’

Måلم +°âملا ماqنا ي&ا ة>وم Fل Hن
Mõå6 بÑ©òنو HÜلاgا +ÉÑرKةر -ïدMم
اÿïÿ+ا6Ñÿ كل تEÿõ دL Dÿÿïÿدÿÿل لDÉÑÿÿ&’ا

=ÿÿÿ©ÿÿلا باÿÿدوMÿÿتا Jÿÿو Hÿÿا ا.ÿÿر <ÿÿõÿÿى
. ا°IÜœEkا

عجارت نع ثد– صضعبلا
كتلاط تاداقتنلاو كتايوتسسم
؟ ةرركتŸا ءاطخأÓل ارظن اÒثك

8Ñt©u اIÜœEkي FاI6 تÑ©cة J{ا
ا§©D ت.دt- يkلا باœ&6Ñgل م6Ñوملا
6Ñا+ïا ^ HÅÑòõkي Hد1و+ عIة KF{ا
6Ñلا ءوktÉÑ©ا ^ ر’Hي}لا ر /åõ°ي ’
يÿkÿلا ةÿïÿثÿلا نHÿ مÿ=رÿÿلاÿÿ+ ادÿÿ©ÿÿ/ &ادÿÿ+ا

K9Ñÿÿåÿÿ§ÿا Dÿلا يÿÜÿاEÿلا مÿíÿ°ÿي Kلاÿ{ي
/ÿåÿõÿ°ÿ6ا يÑÿkÿر/ÿع Eÿ7 ياوÑÿ©cا DÅÑ©cا

Kلòن Hا K/لا بtدMه°> ث Jي&ا نا و
وKJ ءاœ1Üل س9رHå ملاåلا يD ب>’
Hÿ6 اÑÿïÿÜت Dÿ©ÿ7 هÑÿwÇÑÿ©ÿا Dي +åÉس
اHÿوÿمÿ> جرÿgÿلا ةÿ§ÿ/اوÿمFÿ تاءاÿÿõÿïÿلا
يDÿ اIÿاK ءاÿõÿïÿلا كلHÿÿ°ÿ{ 3 نا دFÿÿ©ÿÿ&’ا
-tÄÑن Fg©ر K6Ñلم>&ا <õى H8اوÑõة
. ةوï+ م6Ñوملا ءا§I’ رثFا دا§k/’ا

ةبسسانم لئادب بايغ نأا ىرت لأا
ةنراقم عجاÎي كدودرم لعج

؟ ةيسضاŸا مسساوŸاب
ل(اد+ لö HÅÑòا°J نا دkï>ا ’ ’

Hÿ°ÿ6اÑÿgÿة <ÿõÿلا ىÿåòÄس -ÿمÿاHا DلاíرMق
Mÿمÿkÿõك <ÿدMÿلا دÿåÿ°ÿ8اÑÿلا رÿïÿةردا <õى
7Ñèةد> ل H°8اÑب K+لاkيلا Dبردملا
Eردا <õ9 ىÑgá لاòر©ث Hلا نkلو©íتا
Fلا نا امkåداد MkوDر <õ7 ب>’ ىÑبا

KMÿÿمÿkÿõا ك(HòÿاIÿتا Fÿgÿ©ÿةر Eÿردا <ÿõÿى
رFgا س8رD هH°t مMk ول رثFا K5رgلا
Dg7وÑرMtة Dي Fل Hةر Mõåا ب’ K Mïمد
HÄÑÿkÿوMÿتا :ÿ©ÿgÿة K+ÿلاkيلا DمÅÑòõkي
نé Hÿوÿ°ÿ+ بÿåلا ت°Fÿÿ يIÿÿا ةد0ÿÿ©ÿÿوÿÿلا
رM°kâ ناF ةIد1و+ ناK ة8Ñا1 فوwلا
ثMدtلا دKا ي°tkم6ÑkÄÑا ولK ي(ا1Üا

. طاï°لا Lد0ا لو0
؟ لسضفت

Egاد+ لM6وملا ةÑم KFب>’ ي&ا Dي
ل/ا نH قMرíلا رHï ىلا تHدE باÅÑgلا
يÿÿkÿÿلا روHÿÿ&’ا سÿÿåÉ+ لو0ÿÿ ثMدÿÿtÿÿلا
-wÇÑ°ي Hثõام -tدp 5Hœ)ي -íت&ا/ا
KJو Mïل لوõÄÑòر©-ر Hن J{5 ا<œIي
اÿ§ÿ+ يÿõÿ°ÿ+اEÿ دKEÿ هp Hÿåÿدÿÿtÿ-ا ي}ÿÿلا

KاFدJ7 يل اÑwÇÑ©ا ا’Hي}لا ر /åõ°ي
وF©ì ’ KJ ه©D ت1õï ي}لا مو©لا هرFا
رH’ا ب©>ا يIوF نH م=رلا+ ي°IاJا

<õ©ل هòوIب>’ ي Dلا يíرMق KJو Hن
لمFا ىõ> قMرíلا يD هرKد+ مMï مل
K/ه D~<œIل0 ي +ïÄÑ°Ü©°ة K1س9ا
.œ.ة H6اوÑا0 ةد©/ مKل H°u لاèيلا
Kلا°í©Äس Hل/ا ن -tï©ا ق’IkÇÑتارا
Kلòن +åد EدKHا0 هKل -ÅÑوM§ي .

.........Mkgع

صشامر ماسشه هرواح

يلودلا داحتلا رارقب ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع عفادم ينÓعز بحر
ةحئاج ببسسب ةفقوتملا ةيملاعلا تلوطبلا يف ةسسفانملا رارمتسسا ةيمتحب صصاخلا مدقلا ةركل

لخاد ةريثم قئاقح ةدع نع ثيدحلل قرطت امك قرفلا لكل لداعلاب هايإا افسصاو انوروك صسوريف
ريسس ةيفيك اذكو ةحيرسشوب يف هيأارو ةندخوب عم هتيسضق اهزربأا ةروسضخلا صسبÓم رييغت فرغ
. لوطملا راوحلا اذه يف اهنودجت ةريثم ىرخأا ءايسشأاو قيرفلا ةليكسشتل ةيدرفلا تاريسضحتلا

سضيبألأ مشسوŸأ سصوشصخب بئاشصلأ رأرقلأ تذختأ افيفلأ: ÓÊعز
«فانئتشسلأ لبق Òشضحتلل تقولأ انحنم فافلأو ةطبأرلأ ىلعو

نماشضت تÓمحو هبرو دبعلأ Úب نوكت ةقدشصلأ»
«مويلأ ةديلو تشسيل يرئأز÷أ بعششلأ

ةيحشضتلل نودعتشسم»
ةندخوبو فيشصلأ ةحأرب
«يتايح لوط سشولحمشسن ام

رثأأ تايدولأ بايغ»
عجأرتو انتقÓطنأ ىلع
«هبابشسأأ هيدل دودرŸأ

ةحيرششوبو ةيرث ةليكششت كلت‰»
Áبقتشسم هيلع دامتعلأ نكÓ»

قرطلا ىتسشب هميط– ءارو يعسسلل ةندخوب مهتا

«هبلطل ةباجتشسلأ مدعل رذتعأو وطي عم يدحتلأ ترشسخ ،يئÓمزب مئأد لاشصتأ ىلع انأأ»



ةــــنصصرق

ابلط Ìكألأ بعÓلأ يجاجزلأ
0ÿÿÿلاÿÿÿة Hÿÿلا نÿÿkÿÿ°ÿÿاEÉس

-åرD§ا ا’&IدMة Dولا يEت
دد> ةg=ر بÄÑg+ يلاtلا

Håkgر H°§ا Dلا يkåاEد Hع
<ÿÿثÿمÿد ناMÿمÿgÿõÿلا يÿœ<ب
مIÿqÿ يIÄÑÿرÿÿíÿÿلا يÿÿلKدÿÿلا
Iÿÿÿيدا +ÿÿÿ7رÑÿÿÿõÿÿوIÿÿر ،ة=ÿÿم
-ÿåÿ9رÑÿل هÿåÿدد Fÿgÿ©ÿر Hÿن
هEÿ©ÿåÿوHÿ°ÿ{ -ÿ تاÿ+ا8Ñÿÿ)’ا
يداÿÿÿÿ°ÿÿÿÿلا عHÿÿÿÿ دÿÿÿÿåÿÿÿÿïÿÿÿÿلا
ةMÿÿاÿÿ= ىÿÿل)ا يIÿÿوÿÿلاòÿÿÿkÿÿÿلا
رMراï- تKFÅÑí ،ةÿõÿtÿâلا
،ةر©Fg تاردE كkõمM ن&اK ام©6Ñ’ ~©مH ب>’ مq°لا يgõمMد ن&ا Lر- ةMدI&’ا ن&ا ،سHÄ&ا ة©œH>)ا
-qåõه Hwkõíا+ ن> اEلا يœ<g©ن Dل; ي Eلا ه-ردòg©ث©0 ةر Mمõلا كÄÑة>ر Kلاïةرد <õى
-è©©ا ر’-qاJتا Kلاqملا ةدوkÜا+ïة Dلا يõåلا+ بïدH©ن.

ةيشسنم ءامشسأأ
8Ñÿÿÿÿ°ÿÿÿì لÿÿÿwÉÑÿÿÿر

+õوH6&ا يÑÜلا ةروòةر
نÿÿم9Ñÿÿ ةMÿÿرÿÿ(ا~ÿÿÿqÿÿلا
،ةÿÿ°ÄÑÿ©ÿمÿÿلا ءاÿÿم6Ñÿÿ&’ا

Kلاÿkÿي EÿدHلا تòÿثÿ©ر
ة©MïرD)’ا مدÿïÿلا ةرòÿل
Kلاÿÿåÿÿلاÿمÿ©ÿة، Dÿي ;ÿل
ي}لا ع(ارلا LوÄÑkملا

بkw°ملا عH ه+ ر§;
عEوHÿ داK<ÿ ،يÿ°ÿ:وÿلا
^FÿÿوKKل «ةرÿÿõÿtÿدMث
نH ة©H°ÄÑ ءام6Ñ&ا ن>
+ÿ©ÿ°ÿ§ÿم +õوHي KDÅÑõه
Dÿÿÿا ي’Iÿÿÿkÿÿÿïÿÿÿل)ا لاÿÿÿى
ن©Mر(ا~qلا لF ةرFا3 يD ا6Ñwار ل6Ñ©â ام6Ñا هíÄÑ°ل ع°K8Ñ ،تا©°©Iامثلا تاو°6Ñ يD ةIو7Ñõر+

.يIولاòkلا يدا°لا ةDïر ة©Dار0kا ة+رq- س9و1 نH هHkر0 ،ةHراÇÑلا ن©Iاوïلا ن&ا ر©=

نوظفاحي«رشضÿأ»
مهبيترت ىلع

IÅÑÿلا رÿمÿوEÿلا عÿ6رÑÿمÿل يœ-tدلا داKيل
تاkwg°مõل يملاåلا kÇÑ°©ìلا مدïلا ةرòل
بkw°ملا ر6ÑÿkïاK ،س6راHÿ رÅÑÿ§ÿ+ س8اÿwÿلا
ا©ملا>F~ 52رملا يD  ير(ا~qلا ي°:ولا

Kمل ي}لا  Mkè©ر +ÄÑgب -qلا د©م°ÅÑطا
سK6رDÿ©ÿ ةÿtÿ(اÿ/ راIÿkÅÑÿا بÄÑÿÿg+ يKرòÿÿلا

FروKIلو0 ا Hwkõì اItلا ءاåملا H°{ 7Ñ§ر
Hÿÿلا س6راÿÿمÿÿ°ÇÑÿمر. Fÿمÿ0 اÿاDÿä Hÿtÿرا+ÿو
ىÿÿõÿ> عÿÿ+ارÿÿلا ~Fÿÿرÿÿمÿÿلا ىÿÿõÿÿ> ءارÇÑÿÿtÿÿلا
يH°kwg نH ل1õì F يMïرD)’ا LوÄÑkملا
-ÿوIÄس KIÿ©ÿqÿ©ÿرMÿا Dÿلا يÿمÿر-ÿgÿkÿ©ÿلا نÿاثI©ة
Kلاÿÿثÿÿلاÿثÿة -ÿلاوÿ©ÿا Dÿ©ÿمÿ0 اÿاDÿä لاÿمÿ°ÿkÿwب
.ا©MïرD)ا ب©-رkلا ةراد8Ñ ىõ> يلاÄÑ°èلا

مزتلم بورÿأ يئانث
يحشصلأ رج◊اب

Mÿåÿمÿل .ÿ°ÿا)ÿي /ÿمå©لا ةwرKس9و©+ ب
KHÿtÿي5ر <ÿõÿل’ا ىÿkÿ~ما +ÿلاtqلا رÇÑtي
+ÿقد&ا -ÿíÿ8اÑÿ©ÿõÿ0 هÿ©ث MÄÑÿå©6’ ناÑkèœل
يD ةMÿ°ÿ©ÿدÿلا روHÿ’اDÿ دÿ©ÿ/ لÅÑòÿ+ تEوÿلا

KEk§ا KرلاM9اÑ©لا ةw8اÑلا+ ةkردMgتا Dي
KEk§ا ا&MÉÑا K0kى H6رامÑل ةågلا ةgœي
Dي KEk§ث©0 ا Måا س9و1 ىلا نادمFgر
ر©Fg يدt- يD تاءاõïلا نH نòمH دد>
يDÿ 5وÿíÿلا لÿ/ا نHÿ سÿgÿåÉلا اÿمÿÿgÿÿåÉÑÿ§ÿل
يkلاK اJدå+ يدktلا ةIk©q رارE)اK ةMا§°لا
-wÇ7 لم> سÑءي Hå©ن .

ءاقبلأ عأرشص
دأرشش قرؤوي

<ÿÿgTÿÿةراد)ا تر Iÿÿqÿÿم Hÿÿïÿÿةر <ÿÿا ن&Hÿÿõÿ§ÿا Dÿي
ة°qل ن©òمÿkÿل ي9ÑÿاMÿرÿلا طاÿ°ÅÑÿلا فا6Ñÿkÿcÿ°ÿا

HÿÿåÿÿاMÿÿ°ÿÿلا ةÿÿمÿœ<ب <ÿõÿى HÄÑÿkÿوL لاÿار+ÿÜÿة
ىل)ا ةراM~+ ما©ïلا نH مدïلا ةرòل ةDرtkملا

Hÿõÿåلا بÅÑÿ§ÿ©ÿد +ÿ7وÑÿõ©ق Kا<k0’ هدامkÉÑنا
+ï©ل ةïلا تاءاíرMل قõ6ومÑلا مq9 يراÑنم
+Üملا ةلوtkا فر’&Kل Dا ل; ي’Ik§ءا Hن
هDïارKH هIgاو/ Hwkõì تõم7Ñ يkلا لا7Ñè&’ا

Jÿ{ا KMÿلا ب=رòÿو-Å7 سÑÿ6’ا دارÑÿkÿïÿgÿلا Dÿ©ÿه
1ÿÿ8اÑÿÿة KاIÿÿه <ÿgÿر <ÿ6ا نÑÿkÿ©ÿا)ÿه Hÿن ;ÿرKف
’ دEÿ يÿkÿلاK ةòÿkÿ©ÿgÿلاÿ+ ة8Ñÿاÿwÿلا رÿkÿtÉÑÿ©ÿلا
-ÄÑمu لõíرMق +ÉÑلا نامgïءا .

حششرم يوانكل
ةدوعلل

Eا ةراد)ا ترر(-tدا +ÄÑòلا ل©/&ا- ةرtÄÑم Dي
ا1õí دMد/ بردH ن©©K-å ة©°íلا ة9Ñراåلا رH&ا
سÄ©(رلا لDÉÑ ث©0 يKا°òل رI{M بÄÑt°مõل
Dن+ س6را <©ÄÑلا ىkرMا= ىل)ا ثMر ةDلا عtâر
لوtÇÑلاK ة©9ÑاMرلا تا:اÅÑ°لا Hwkõì ن>
<ÿõÿلا ىÉÑÿ1&’ا ءوÉÑÿ6’ رÑÿkÿcÿ°ÿلا فاÿمÿ°اDÄÑة
ة©لاملا ة5H&’ا ةد0 ىل)ا رâ°لا+ كلK3 ةKMرòلا
ةلو©ÄÑلا رDو- مد>K قMرíلا ا§°H يIاMå يkلا
ةراد)ا لو1د م=رD ر9Ñاtلا تEولا يD ةœ5Hلا
سÿåÉ+ عHÿÿ ةÿÿ©ÿÿلK&ا تاK9ÑÿÿاHÿÿíÿÿ يDÿÿ يداÿÿ°ÿÿلا
ةدو> ةIÿ©ÿاHòÿ)ا نا ’ا سMÿåÿ©Å لÿثHÿ نÿ©ÿ+ردÿمÿلا
. ةدراK ىgï- يKا°òل

qarsana@essalamonline.com
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هيبعل لبقتشسم نع ثيد◊أ سضفري يدامح نب
جرÿÿgÿÿلا يJÿÿõÿÿ&ا سÿÿ©Ä(ر سDÉر

ن> ثMدtلا يدام0 ن+ سI©Ä&ا
HÄÑkïgل ’<gي DرMïث©0 ه Eلا
م6Ñوملا دادå- نH ة©gلاèلا ن)ا
ةMاèل يدا°لا عgá H-رH يلاtلا
7Ñÿÿ§ÿÿر /ÿÿناو Hÿÿ6 نÑÿ°ÿ1202 ة
HÉÑ©íلا ن&ا اÜومv ا’&Kل Dي
ءاDïر ~©Fر- وJ يلاtلا تEولا
لمåلا ىõ> كMرد©6Ñ س6راtلا
تارÿÿkÿÿtÉÑÿÿ©ÿÿلا يDÿÿÿ يدÿÿÿqÿÿÿلا
د>وH دMدt- راIkâا يD ةMدرíلا
ىÿÿÿÿل)ا دMÿÿÿÿدÿÿÿÿ/ نHÿÿÿÿ ةدوÿÿÿÿÿåÿÿÿÿلا
د°> ةÿ©ÿ>اÿمÿqÿلا تارÿkÿtÉÑÿ©ÿلا
ا}J راIkÅÑا نH دtلا يv Dاq°لا
.ءا+ولا
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تاقحتشسŸأ عفد ليجأات ررقت فافلأ
ةيدنألأ قتاع ىلع يتلأ ةيدنألأ تامأرغلأو
ن> مدïلا ةرòل ةMر(ا~qلا ةMداt-)’ا ت°õ>&ا

Eÿÿرار /ÿÿدMÿد MÿwÇا س’&IÿدMÿة KMÿkÿåÿõÿا ق’&Hÿر
+ÿkÄÑÿدMÿ7)’ا دÑÿkÿرFÿتا KدDÿلا عÿèارHلا تاkي

<õا ق-ا> ى’&IدMة، Kا&Fلا تد§©cلا ةòرKMة
<ÿÿõÿÿى HÿÿوEÿÿåÿÿ§ÿÿلا اÿÿ6رÑÿمÿي <ÿن -ÿو/ÿ©ÿ§ÿ§ÿا
ةKMرòلا تاÜ+ارلا ءا°H&ا ع©مÿqل تاÿمÿkÿåÿõÿ©ÿل

<gن:ولا ر  +kد ل©/&اD7’ا عÑkرFتا K-ÄÑدMد
ا}J ىKMgï ،يداو°لا ىõ> ةg-رkملا تاHارèلا
فا6Ñÿkÿcÿ°ÿ)ا ى0ÿkÿ لوÿÿíÿåÿمÿÿلا يرا6Ñÿÿ رارÿÿïÿÿلا
ءاg>&’ا kwí©ìل رارïلا ا}J ي-&اKM ،ةDÄÑا°ملا
عÿ/رMÿ ي}ÿلا قرÿíÿلاK ةMÿدIÿ&’ا ىÿõÿ> ةÿ©ÿلاÿمÿلا
س6راH°{ 61H ي9ÑاMرلا طاÅÑ°لا د©مkqل
.91‐د©DوF سK6ر©D راIkÅÑا بÄÑg+ طراíلا
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رضصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاضشعلا

20:14

ةÓشصلأ تيقأوم

يلريمز ىفششتشسم ءابطأأ فرشصت تحت ىوشسم يديشس زكرم عشضتو ميتنشس رايلم02 تعمج «فافلأ^
«بلاعثلأ» خيرات يف نيبعÓلأ لشضفأأ نيب نم زرحم نأأ دكؤوت رتشسيل ريهامج^

لشصأوي ةنولششرب
يدنام مشضل طغشضلأ

سسيتيب ةرأدإأو
نويلم03 طرتششت

هحيرشستل

رئاز÷ا ةيدولوملئابقلا ةبيبضش

همضضل صسرا◊ا عم ةدي÷ا هتقÓع لÓغتضس’ ىعضسي زيغن

همامتهأ ددجي ديمعلأ
«ةبيقعلأ» سسراح حابرم ـب

ةشسفانŸأ فانئتشسأ خيراتب نهكتلأ نكÁ ل» ^
«ءاشضيب ةنشسل دوجو لو ةيوركلأ

تأدجتشسم ىلع تفقوو انب تلشصتأ افيفلأ» ^
«فاكلأ سسكع ءابولأ

«يلمعب موقأأ ينكل يحشصلأ رج◊اب مزتلم انأأ» ^

ديد÷ا مضسوملل Òضضحتلا ‘ عرضشو فقوتلا لغتضسا Êافلزلا

Òهظ نع ثحبلأ ةلحر
قلطنت رشسيأأ

قرطلا ىتضشب هميط– ءارو يعضسلل ةندخوب مهتا

بئاشصلأ رأرقلأ تذختأ افيفلأ :ÓÊعز
ةطبأرلأ ىلعو سضيبألأ مشسوŸأ سصوشصخب

فانئتشسلأ لبق Òشضحتلل تقولأ انحنم فافلأو

ايلاثم ارايخ هيف ىري نيتضس
عافدلا روحم معدل
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ةياغلل ابعضص تاب دعوملا صسفنب ظافتح’ا نأا دكأا

1202 «ناكلأ» ءأرجإأ خيرات ررقت نم اهدحو «افيفلأ» :قيفشش رماع


