
منغلا نم اضسأار07 ةقرضس
ناملي ينبب اهنم82 حبذو

ةليضسملا يف

ةينيرضشع ىلع روثعلا
اقنضش ةيفوتم نيلفطل مأاو

فلضشلا يف يلئاعلا اهنكضسمب
50صص
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مهأأ يرامعتضسلأ يضضاملأ ةدقع ّنإأ لاق يخيضش
اهفيضشرأل رئأزجلأ دأدرتضسل ةلقرعملأ بابضسألأ

يضشأوŸأو لحنلأ يبرم صس“ ةيلمعلأ
Úتاضسبلأ باحضصأأو جاجدلأ أذكو

ةئاملاب51 ايلاح تضسم ةيلمعلأ
ةينطولأ ةريظحلأ تابكرم نم

005 ليوحت ىلعةرداق رئازجلا
LPG وحن ايونضس ةبكرم فلأا

40صص

تاعيردلأ يتثداحل لضصألأ قبط ويرانيضس يف
يضشأوضشلأ مأأو

نوبركلأ ديضسكأأ يداحأأ زاغب اقانتخأ لماح ةأأرمأ ةافو
ةفلجلاب حبحب يضساحب

ةقضشلأ يحب رضسج ىلعأأ نم ةديضس راحتنأ ةلواحم طابحإأ

50صص

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لأ ةرأزو تط˘˘˘ب˘˘˘ضض
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ضصح˘˘˘لأ ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘لأ
قئأرحلاب ةضصاخلأ ةينيعلأ تاضضيوعتلل
نيبرملأو ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل حا˘م˘ضسلأ ل˘جأأ ن˘م
لوضصأأ ليكضشت ةداعإأو مهتاطاضشن ثعبب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ صسم˘ت˘ضسو ،ة˘عر˘ضسب م˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإأ

،بولح راقبأأ3 ،ةلماك لحن ةيلخ0766
0008 ،مانغألأ نم اضسأأر71و ،نأريث01
،توكتك0028و ،ة˘˘˘ضضا˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘جد
ليهأات ةداعإأو ،محللأ ةجاجد04412و
23و ةينبم نجأودلأ ةيبرتل ىنبم41
ن˘ع Ó˘ضضف ،ن˘جأود˘ل˘ل ا˘ي˘ك˘ي˘ت˘ضسÓ˘ب ا˘ت˘ي˘ب
ةرجضش0646و ،نوتيز ةرجضش فلأأ392
فلأأ731و ة˘مر˘˘ك ف˘˘لأأ41 أذ˘˘كو ،زر˘˘˘ك
.ىرخأأ ةرمثم ةرجضش

ربمفون حتافلا ءاتفتضسا دعب تايئادتبإلا يف ةضساردلا فانئتضسا ديعاوم هذه
40 صصةيقبتملل رهضشلأ صسفن نم2و عأرتقلاب ةينعملأ صسرأدملل ربمفون3

ÚبرŸاو ÚحÓفلا تاضضيوعت هذه
تاباغلا قئارح نم نيررضضتŸُا

يضسنرفلا-يرئاز÷ا نواعتلا
دعب قلطني ⁄ةركاذلا فلم لوح

30صص

40 صص

:يكم ىيحي روتكدلأ,ةضسأرضش Ìكأأ تحبضصأأ صسوÒفلأ تانيج نإأ لاق

ضصاخضشأا5 ةباضصإا
راجفنا يف ةدحاو ةلئاع نم

ةيدملاب زاغلل

مÓضسإلأ عم طلخ يأل اهضضفر تدكأأ
حماضستلأو مÓضسلأ نيد

ءادتعإلا نيدت رئاز÷ا
ةدابع ناكم ىلع ىباهرإلا

Ãةيضسنرفلا ضسين ةنيد
30 صص

40 صص

50صص

يرهضش لÓخ هتورذ غلبيضس انوروك
Úمداقلا Èمضسيدو Èمفون

رطÿا ضسوقان قد يعدتضسيو قلقم رئاز÷ا ‘ يئابولا عضضولا :يوايهم ضضاير^
تايفضشتضسŸا ضضعب ‘ اهرخآا نع ةئلت‡ ضشاعنإلا حلاضصم^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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 ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةضضرمم مدقأا

«ىفاوصسلا» لك هعم لعافت نزحُم ربخ يف
،امومع نويرئازجلاو سصوصصخلا هجو ىلع
نع ،يداولا ةي’و يف ةصضرمم مدقأا تيفوُت

رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ن˘صس311 ـلا ز˘ها˘˘ن ر˘˘م˘˘ع
تق˘ح˘ت˘لإا ي˘ت˘لا ،«ةر˘ي˘خ ة˘نا˘ن˘م» ةو˘عد˘م˘لا˘˘ب
ءا˘صضف˘لا ،6491 ةن˘صس يداو˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
فلتخمب ةريخأ’ا تاعاصسلا يف سصغ قرزأ’ا

ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لاو ر˘˘كصشلاو ءاز˘˘ع˘˘لا تارا˘˘ب˘˘ع
يف ةحارلا اهلذبت تئتف ام يتلا تادوهجملا
لك هيف تصضق يذلا ةي’ولاب ةحصصلا عاطق
ف’آا «ةريخ ةنا˘ن˘م» تج˘لا˘ع ثي˘ح ا˘ه˘با˘ب˘صش
.لايجأا رم ىلع ىصضرملا

عفدي طيضسبلا نطاوملا
 ..ةروتافلا

تلقثأا يتلا ةيعامتج’ا رهاوظلا يه ةريثك
فور˘ظ˘لا بنا˘ج ى˘لإا˘ف ،ن˘طاو˘م˘˘لا ل˘˘ها˘˘ك
اه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لاو ة˘ب˘ع˘صصلا
ريتاوف ديدصستب اصضيأا بلاطم وهف ،ايموي
برصستت ي˘ت˘لا بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا

وه سسيل هنأا مغر ،ءايحأ’ا يف ايئاوصشع
ة˘ق˘ط˘ن˘م سشي˘ع˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘ن˘ع لوؤو˘˘صسم˘˘لا
،ةليو˘ط ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ،ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ة˘نا˘قرد
لايح انكاصس ةيدلبلا كرحت مل كلذ مغرو
وه لاحلا ةعيبطب ربكأ’ا رصساخلاو ،كلذ
  .ةروتافلا عفديصس يذلا طيصسبلا نطاوملا

ةيلاثملا مألا

يئÓلا تا˘ي˘لا˘ث˘م˘لا تا˘ه˘مأ’ا ن˘ه تار˘ي˘ث˘ك
ةليوط لحارم لÓخ ةرابج لامعأاب نمقي
ة˘ي˘بر˘ت ل˘جأا ن˘م ،ر˘ب˘˘صصلاو ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نم ناك اذإا ةصصاخ ،ةيبرت نصسحأا نهئانبأا
،ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ نم لفط مهنيب

ىلع مهلقن˘ت لÓ˘خ نو˘ن˘طاو˘م ر˘ه˘ب˘نا ثي˘ح
تناك مأاب ،ةم˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ياو˘مار˘ت˘لا ن˘ت˘م
يذلا اهنبا نقلت يهو دعاقملا دحأاب ةصسلاج
سضع˘ب ق˘ط˘ن˘لا ي˘ف ة˘بو˘˘ع˘˘صص ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
سضعبلا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع يذ˘لا ر˘مأ’ا ،فور˘ح˘لا
.«ةيلاثملا مأ’ا اهنإا» نيلئاق

! .. رطخ يف ةراملا

ديدعلا ىوتصسم ىلع مهئارظن لاح مهلاح
د’وأا ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس ،ن˘طو˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م
ةصصاخ ةمصصاعلا يف ةتوت رئب ةرئادب لبصشلا
يف سسرادملا ذيمÓت اديدحتو مهنم ةراملا

،ة˘˘ف˘˘صصرأ’ا با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘صسب كلذو ر˘˘˘ط˘˘˘خ
ليجصست مغر يلابت ’ ةيلحملا تاطلصسلا

ل˘˘صصاو˘˘ي ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو .. ةر˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ثداو˘˘˘ح
 .ىودج نود ىوكصشلا

qarsana@essalamonline.com
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 اهممعنل
يماصصع» ةطصسوتم ةريدم نم ةوعدب
،ناصسملت يف ةديلجوب يحب «ليعامصسإا
ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا بتكم ماق
ECOPA كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘صشرإاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو ،ه˘ط˘ي˘ح˘مو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت لا˘˘مآا با˘˘ب˘˘صش
تاراصشإا عصضوب يحصصلا لوكوتوربلا
ةيصسيصسحت تاقصصلم قيلعتو فوقولا
ةدعاصسم˘ب ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا جرا˘خو ل˘خاد
كير˘˘صشلا ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
ادادعتصسا كلذو ةيلمعلا يف يمصسرلا
ربمفون40 موي ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل
ىلع اهميمعت ةبيط ةردابم .. لخادلا

دو˘ع˘ي˘صس ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘˘ك
لظ يف عيمجلا ىلع ةدئافلاو ريخلاب
.«انوروك» ةحئاج رارمتصسا

 ملاعلا يف بلاط لوطأا
ةصسردم ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل رو˘صص تواد˘ت

هرمع ،ويك نير ىعدي ،ينيصص
12.2 ىلإا هلوط لصصي ،اماع41
ة˘ن˘يد˘م ن˘م ،و˘ي˘ك مد˘ق˘تو ،ر˘˘ت˘˘م
،ناوصشتيصس ةعطاقم يف ،ناصشيل

بل˘ط˘ب ،ن˘ي˘صصلا ي˘بر˘غ بو˘ن˘˘ج
سسي˘ن˘ي˘˘غ ة˘˘عو˘˘صسو˘˘م لو˘˘خد˘˘ل
لو˘طأا˘ك ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ما˘˘قرأÓ˘˘ل

نأا ق˘ب˘صسو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف بلا˘˘ط
بقللا اذه يكيرمأا قهارم لمح
يف ر˘ت˘م951.2 ه˘لو˘ط غ˘ل˘بو
.اماع61 رمع

! .. فيضسينويلاو وكضسينويلاوSMO نيب
ل˘ظ ي˘ف ة˘صسارد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ة˘ي˘صضق نأا ود˘˘ب˘˘ي
’دج ثدحتل هجتت ،«انوروك» ةحئاج رارمتصسا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ترذ˘ح تقو ي˘ف˘ف ،ا˘ي˘م˘مأا ا˘عار˘صص وأا
تعدو ةصساردلا ىلإا ةدوعلا نم ةيملاعلا ةحصصلا
وكصسنويلا اتمظنم تبلاط ،ةيلمعلا ليجأات ىلإا

سسرادملا ءاقبإاب ،يلود˘لا كن˘ب˘لاو ف˘صسي˘نو˘ي˘لاو
ةهجاومل ةدمتعملا ريبادتلا قايصس يف ةحوتفم
،ثÓثلا تامظنملا تلاقو ،«91‐ديفوك» ءابو
اورصسخ ةريقفلا نادلبلا لافطأا نإا ،اهل ريرقت يف
يصشفت ءدب ذنم ةصساردلا نم رهصشأا4 براقي ام
يف ةرا˘صسخ˘لا هذ˘ه تر˘صصت˘قا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ءا˘بو˘لا
.عيباصسأا6 ىلع ةينغلا نادلبلا

! .. ةديدج ةعفضص
ةد˘يد˘ج ة˘˘ع˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف
،بر˘غ˘م˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘ع
نإا تائم ىلإا فاصضت
ف’آا ل˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ة˘ق˘با˘صسلا تا˘ع˘ف˘˘صصلا

تائيهلا فل˘ت˘خ˘م ن˘م
،ةيمصسرلا تامظنملاو
ع˘قاو˘م˘˘لا داور لواد˘˘ت
و˘يد˘ي˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
،يدو˘˘ع˘˘صس ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ل
ءارحصصلا نع ثدحت
ا˘ه˘نأا د˘كأاو ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘˘م
ل˘˘جأا ن˘˘م بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ذاو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

فرصشملا يرئازجلا فقوملا نمث ،يدوعصسلا ريبخلا اذه ،ةقطنملل ىرخأ’ا ةيعيبطلا تاورثلاو
.ريصصملا ريرقت يف اهبعصش قحو ةيوارحصصلا ةيصضقلا ةدناصسمو معد يف



watan@essalamonline.com
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ه˘ّ̆نأا ،ي˘˘خ˘˘ي˘˘صش ف˘˘صشكو اذ˘˘˘ه
خرؤو˘م˘لا ع˘م ن˘ي˘˘تر˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت
،ارو˘ت˘صس ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ،نور˘كا˘م ل˘يو˘˘نا˘˘م˘˘يإا
ّنأا ريغ» لاقو ،يصسنرفلا بناجلا
دحل ا˘ي˘ل˘ع˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي م˘ل ل˘م˘ع˘لا
،كلذ با˘˘˘ب˘˘˘صسأا دو˘˘˘ع˘˘˘˘تو ،«نآ’ا

يف ،يخيصش هحصضوأا ام بصسح
ءا˘ب˘˘نأ’ا ة˘˘لا˘˘كو ه˘˘ب سصخ راو˘˘ح
ا˘صضيأا ل˘غ˘صشي يذ˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةصسصسؤومل ماعلا ريدملا بصصنم
عصضولا ىلإا ،ينطولا فيصشرأ’ا
ءابو راصشتنا˘ب م˘صست˘م˘لا ي˘ح˘صصلا
لازي ’و لاح يذلا «91‐ديفوك»
نيبو هنيب ر˘صشا˘ب˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا نود
ل˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘صضو˘˘ل ارو˘˘ت˘˘صس
م˘ل˘ع ه˘نأا ى˘لإا را˘صشأاو ،ة˘كر˘ت˘˘صشم
دق ،اروت˘صس خرؤو˘م˘لا نأا˘ب ار˘خؤو˘م
يذلا هر˘ير˘ق˘ت داد˘عإا ن˘م ى˘ه˘ت˘نا
يذلاو ،نوركام سسي˘ئر˘ل˘ل ه˘مد˘ق
لو˘˘ح ا˘˘ما˘˘ع ارو˘˘صصت ن˘˘˘م˘˘˘صضت
ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه تا˘يو˘لوأاو ل˘حار˘˘م
.يصسنرفلا بناجلل ةبصسنلاب

يلعفلا عورصشلا راظتنا يفو
د˘˘كأا ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف
ةدارإ’ا دو˘˘˘جو ،ثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اركذم ،نيفرطلا ىدل ةيصسايصسلا
،نوبت ديجملا دبع سسيئرلا نأاب

ةدارإ’ا هذه نع حصصفأا دق ناك
وه ام حصضوأا امك ،ةحارصص لكب
اذه هيف متي نأا بجي يذلا راطإ’ا

رمأ’ا سسفن وهو» لاقو ،راوحلا
يذلا يصسنرفلا فرطلل ةبصسنلاب
اذه ،«ةدارإ’ا سسفن هيدل انصسمل
نع ددصصلا اذه يف برعأا امدعب
،يئانثلا لمعلا اذه لآامب «هلؤوافت»
فرط˘ل˘ل ا˘ن˘ح˘صضوأا د˘ق˘ل» فدرأاو
ىلع رئاز˘ج˘لا سصر˘ح ي˘صسنر˘ف˘لا

نم اهلصصي امب اهبعصش ةحراصصم
نم اقÓطنا ،ةيخيرات تامولعم
ةنو˘هر˘م ا˘ه˘ن˘طاو˘م ة˘ير˘ح نو˘ك
ام ىلع هعÓطاو وه نم ةفرعمب
عافدلل ةقباصسلا لا˘ي˘جأ’ا ه˘ت˘ل˘ع˘ف
.«نطولا اذه نع

ىد˘ل را˘صشت˘صسم˘لا دد˘صش ا˘˘م˘˘ك
ف˘ل˘كم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
،ةين˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لاو ف˘ي˘صشرأ’ا˘ب

ناك يأا قح نم سسيل هنأا ىلع
نم يرئازجلا ن˘طاو˘م˘لا نا˘مر˘ح
ة˘صصا˘خ ،ل˘كك ه˘خ˘يرا˘ت ة˘فر˘ع˘م

‐يخيصش فيصضي ‐ حبصصأا هنأاو
قلعتي ام ل˘ك ة˘فر˘ع˘م˘ب ا˘فو˘غ˘صش
ه˘ت˘ي˘با˘ج˘يإا˘ب و˘ه ا˘م˘ك ه˘خ˘يرا˘ت˘˘ب
اذ˘˘ه ي˘˘ف فدرأاو ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘صسو
ثدح ام ىلع مكحلا» قايصسلا
ترم يتلا تارتفلا فلتخم يف
ر˘خآا ي˘ف ه˘ل دو˘ع˘˘ي دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،فا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ق˘ئا˘ق˘ح˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا
نأا ديرن» فاصضأا امك ،«ةيخيراتلا
’ اننأا يصسنرفلا فرطلا فرعي
ةقيقح˘لا ءا˘ف˘خإا د˘ير˘ن ’و يو˘ن˘ن

لعفي نأا هنم بلطنو انبعصش نع
ىتح هينطاوم هاجت ءيصشلا سسفن
ثد˘ح ا˘م˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘˘ع او˘˘نو˘˘كي

.«ةيرامعتصس’ا ةلحرملا لÓخ
عاجرتصسا ةلأاصسم تلثم املاطل

اصسنرف ى˘لإا بر˘ه˘م˘لا ف˘ي˘صشرأ’ا
ذنم رئازجلل ةبصسنلاب اتباث افقوم

ي˘ف تلذ˘ب ثي˘ح ،ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
دوهجلا نم ريثكلا كلذ ليبصس
اهديصصر دادرتصس’ ةل˘صصاو˘ت˘م˘لا
نأا ري˘غ ،بو˘ل˘صسم˘لا ي˘ف˘ي˘صشرأ’ا

يفو مدطصصت تناك دوهجلا هذه
فرطلا اهعصضي ليقارعب ةرم لك
لو˘˘ق˘˘ي كلذ ن˘˘عو ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا
يصسنرف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا» ،ي˘خ˘ي˘صش
ف˘قو˘م˘لا ن˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘بو
لمحي لازي ’ هدÓبل يمصسرلا

امم ،يرامعتصس’ا هيصضام ةدقع
فيصشرأ’ا عوصضو˘م ن˘م ل˘ع˘ج˘ي
نكميصس هنأ’ ةصساصسح دج ةلأاصسم
ع˘قو ا˘م ل˘ك ن˘˘ع ف˘˘صشكلا ن˘˘م
ةفرصشملا ريغ ةلحرملا هذه لÓخ
ى˘لإا ه˘ع˘فد˘ي ا˘م˘م ه˘خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م
.«قرطلا ةفاكب هصسمط ةلواحم

دنارغ روكول ييفيلوأا ّدكأا
ذاتصسأ’او ي˘صسا˘ي˘صسلا ،نوز˘ي˘م
تن˘صش ا˘صسنر˘ف نأا ،ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ا˘˘هرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ
ا˘˘˘م (2691‐0381) رئاز˘ج˘ل˘ل
«ة˘˘ل˘˘ما˘˘صش ا˘˘بر˘˘ح» ـب ه˘˘ف˘˘صصو
رزا˘ج˘م با˘˘كترا˘˘ب تز˘˘ي˘˘م˘˘ت
تصضفأا ةيناصسنإ’ا دصض مئارجو
.نييلصصأ’ا ناكصسلا ةدابإا ىلإا

دنارغ روكول حصضوأاو اذه
ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ،نوز˘˘˘ي˘˘˘˘م
خيرا˘ت˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا
ي˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
بر˘˘ح˘˘لا» هذ˘˘ه نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا «ة˘˘ل˘˘ما˘˘صشلا
سشويجلا لوز˘ن ع˘م ا˘ه˘ترار˘صش
ةنصس جرف يديصسب ةيصسنرفلا

تاوزغ˘لا˘ب تز˘ي˘م˘ت0381
ىر˘˘ق˘˘لاو ند˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘تو
ني˘ي˘ند˘م˘لا نا˘كصسلا ل˘ي˘حر˘تو
،تا˘˘قر˘˘ح˘˘م˘˘لاو رزا˘˘ج˘˘م˘˘˘لاو
حيرصصت يف لوقي لصسرتصساو
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ب˘نأ’ا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل
ةجهتنملا قرطلا يه مكلت»
تلآا يتلا برحلا هذه لÓخ
يف ريبك عجارت ىلإا اهجئاتن

هنأا ىلإا اريصشم ،«يلاهأ’ا ددع
مت1481 يرف˘ي˘ف ر˘ه˘صش ي˘ف
امكاح ،وجيب لارنجلا نييعت

ماق ثيح ،رئازجلا ىلع اماع

بر˘صضت ة˘ل˘ما˘صش بر˘ح ن˘˘صشب
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ب ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا سضر˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عاز˘˘ن˘˘لا
فدرأا امك ،نييند˘م˘لا ي˘م˘ح˘ت
تيقب كلذ تلت يتلا ةئدهتلا»
تي˘˘ق˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘˘صشه ا˘˘˘م˘˘˘ئاد
سشو˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لاو تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا
داد˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

لÓ˘˘˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘قارإ’
،«تاصضافتن’او تار˘ها˘ظ˘م˘لا

ىلإا لاثملا ليبصس ىلع اريصشم
ي˘ت˘لا ة˘صضا˘ف˘˘ت˘˘ن’ا «ق˘˘ح˘˘صس»
.1781 يف ينارقملا اهداق

نأا ،نوزيم دنارغ ركذ امك
ا˘صسنر˘ف رزا˘ج˘˘مو تازوا˘˘ج˘˘ت
هد˘˘كؤو˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م تل˘˘صصاو˘˘˘ت
71 مو˘ي ة˘ب˘كتر˘م˘لا م˘ئار˘ج˘˘لا
ق˘˘ح ي˘˘˘ف1691 ر˘بو˘˘ت˘˘كأا
يف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
هذ˘˘ه نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم ،ا˘˘˘صسنر˘˘˘ف
فر˘ظ ي˘ف تب˘كترا م˘ئار˘˘ج˘˘لا

ذيفنتو بيذعتلا نأاب هيف فرع
ن˘م ن˘˘يدو˘˘ق˘˘ف˘˘م˘˘لاو ماد˘˘عإ’ا

ةيصسنرفلا ةطرصشلا تاصسرامم
ة˘طر˘˘صشلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ي˘˘حاو˘˘صضب نو˘˘با˘˘ب سسيرو˘˘˘م
هذ˘˘˘˘˘ه تب˘˘˘˘˘˘كتراو ،سسيرا˘˘˘˘˘˘ب
تا˘ع˘م˘ج˘ت لÓ˘˘خ رزا˘˘ج˘˘م˘˘لا
فيصضي ‐ اهيلإا تعد ةيملصس
رير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا

رظح ىلع جاجتحÓل ينطولا
يذ˘لا ير˘صصن˘ع˘˘لا لاو˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ي˘م˘ل˘صسم ى˘ل˘ع كاذ˘نآا سضر˘˘ف
لو˘˘˘˘˘˘˘صصأ’ا ووذ ا˘˘˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘˘˘˘ف
نم ربوتكأا5 ذنم ةيرئازجلا
.ةنصسلا سسفن

عÓ˘طإ’ا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
ف˘˘ي˘˘صضي‐ ف˘˘ي˘˘صشرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
تنبت اصسنرف ناف ‐نويمدنارغ
ر˘˘ي˘˘غ» ة˘˘يد˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت تاءار˘˘˘جإا

ارارق نأا ىلإا اريصشم ،«ةلوبقم
1102 ةنصس يف ردصص ايرازو
او˘صسنار˘˘ف لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘ع
قئاثولا م˘ي˘ل˘صست ر˘ظ˘ح ،نو˘ي˘ف
نم مغرلاب ةفنصصملا ةيرصسلا
ةنصس نيصسمخلا ةرتف ءاصضقنا
ةيليوج51 نوناق اهددح يتلا

اصسنرف نأا فاصضأا امك ،8002
،اصضيأا رومأ’ا هذه يف زيمتت
،ة˘صصا˘خ ة˘يد˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ما˘˘كحأا˘˘ب
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد لود˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
نأا بيرغلا نم» لاقو ،ىرخأا
يه ةطرصشلا ةظفاحم نوكت
يه اهنأا امب فرطلاو يصضاقلا
ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ’ وأا ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف بغر˘ي ن˘م˘ل سصي˘خار˘ت˘˘لا
هذ˘ه ف˘ي˘صشرأا ى˘ل˘ع عÓ˘˘ط’ا
.«ةصسصسؤوملا

ك.اضضر

اهفيضشرأ’ رئاز÷ا دادÎضس’ ةلقرعŸا بابضسأ’ا مهأا يرامعتضس’ا يضضاŸا ةدقع ّنإا لاق يخيضش

دعب قلطني ⁄ ةركاذلا فلم لوح يضسنرفلا-يرئاز÷ا نواعتلا

ـه.داوج

عم يئانثلا لمعلا نأا ،ةينطولا ةركاذلاو فيضشرأ’اب فلكŸا ةيروهم÷ا شسيئر ىدل راضشتضسŸا ،يخيضش ديÛا دبع ّدكأا
دعب ايلعف قلطني ⁄ اضسنرف ¤إا لوÙا يرئاز÷ا فيضشرأ’ا عاجÎضساب لضصتي اميف ،اروتضس Úماجنب يضسنرفلا هÒظن

.فلŸا اذهب قلعتي اميف نيدلبلا Óك ىدل ةيضسايضس ةدارإا دوجو ىلع اددضشم ،انوروك ةحئاج يضشفت ببضسب

ءافضش ةلاح591 ليجضست
لضصي نيفاعتملا يلامجإاو
41004 ىلإا

913و تايفو7
ةديدج ةباضصإا
رئازجلا يف «انوروك» ـب
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجضس
ةباضصإا913 ،ةريخأ’ا ةعاضس

7و ،«انوروك» شسوريفب ةديدج
يذلا تقولا يف ،ةافو ت’اح

اضضيرم591 هيف لثامت
.ءافضشلل

قطانلا ،راروف لامج فضشك
ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا

ءاقللا لÓخ ،«انوروك» شسوريف
شصضصخملا يمويلا يمÓعإ’ا
ةيعضضولا روطت شضرعل
يلامجإا نأا ،اندÓب يف ةيئابولا
15675 غلب ةدكؤوملا ت’احلا

ةديدج ةلاح913 اهنم ةلاح
7.0 ـب ردقت ثودح ةبضسنب يأا)

،(ةمضسن فلأا001 لكل ةلاح
يلامجإ’ا ددعلا غلب اميف
اولثامت نيذلا شصاخضشأÓل
غلب امك ،ةلاح41004 ءافضشلل
6591 تايفولل يلامجإ’ا ددعلا

.ةلاح
ك.اضضر

عم طلخ يأ’ اهضضفر تدكأا
حماضستلاو مÓضسلا نيد مÓضسإ’ا

نيدت رئازجلا
ىباهرإلا ءادتعلا

ةدابع ناكم ىلع
ةيضسنرفلا ضسين ةنيدمب
ءادتع’ا رئازجلا تنادأا
ةدابع ناكم ىلع ىباهرإ’ا

شسين ةنيدمب
لمعلا» ـب هتفضصوو ،ةيضسنرفلا
تبرعأاو ،«عينضشلا يباهرإ’ا

.اياحضضلا رضسأا عم اهنماضضت نع
امل اقفو رئازجلا تددجو اذه

نوؤوضشلا ةرازول نايب يف ءاج
تباثلا اهفقوم ،ةيجراخلا

،باهرإ’ا ةهجاوم نم حضضاولاو
نم لكضش يأا شضفرت اهنأا تدكأاو
عم طلخ يأاو ريربتلا لاكضشأا
،حماضستلاو مÓضسلا نيد مÓضسإ’ا

نواعتلا خيضسرت ىلإا تعدو
لجأا نم راوحلاو يلودلا

لك دضض ةكرتضشم ةهبج ليكضشت
.فرطتلا لاكضشأا

ع.لÓب

:نويضسنرف نويضسايضس ءاربخ ،ربوتكأا71 رزاجمب فارتعإ’ا ىلإا مهدÓب تاطلضس اوعد

نييلضصألا ناكضسلا تدابأا ةلماضش ابرح رئازجلا يف تنضش اضسنرف
تايدحتلا ةهجاوŸ ششي÷ا دادعتضسا ىلع هضصرح دكأافيضشرألا ىلع عÓطإلا ضصوضصخب ةلوبقم ريغ ةيدييقت تاءارجإا ىنبتت اضسنرف ^

ةلمتÙاو ةمئاقلا ةينمأ’ا

رجح Úيركضسعلا يعو :ةحيرقنضش قيرفلا
رئاز÷ا نمأا ىلع ةظفاÙا ‘ ةيوازلا

يئزجلا رجحلاب ةينعملا تاي’ولا ةمئاق يف ةديدج تاي’و9جاردإا

ةدوعلا دعبتضست ل ةموكحلا
يلكلا رجحلا ىلإا

د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ّد˘˘˘كأا
نا˘كرأا سسي˘ئر ،ة˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘صش
نأا ،يبعصشلا ينطولا سشيجلا

ر˘ج˘˘ح ن˘˘ي˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا ي˘˘عو
ىلع ةظفاح˘م˘لا ي˘ف ة˘يواز˘لا
زئاكر تيبث˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘مأا
.اهرارقتصسا

ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘˘ه
اهاقلأا ةملك يف ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘صش
د˘ق˘ف˘تو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز لÓ˘˘خ
ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا ،سسمأا لوأا ه˘˘تدا˘˘ق
يوج˘لا عا˘فد˘لا تاو˘ق ةدا˘ي˘ق
ى˘˘ع˘˘صسي ه˘˘نأا ،م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ن˘˘˘ع
نو˘كي نأا ى˘ع˘صسي ل˘ظ˘˘ي˘˘صسو
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا
ةمئاق˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ىلع دمت˘ع˘ي ’ ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لاو
ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘لاو
نأا دو˘˘ن» لا˘˘قو ،ة˘˘يرور˘˘صضلا
دار˘فأ’ا ىد˘ل ي˘˘عو˘˘لا نو˘˘كي
هذ˘ه م˘ج˘˘ح˘˘ب ن˘˘ي˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
،هتاجرد ىلعأا يف تايدحتلا

انماهم ةيصساصسحب يعولا ّنأ’

ةروطخ يأ’ ةيوازلا رجح وه
ةظفاحملا هاجتا يف اهوطخن

تيب˘ث˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘مأا ى˘ل˘ع
فاصضأاو ،«اهرارقتصسا زئاكر
نوعاو مكنأاب نيقي ىلع ينإا»
ى˘˘صضم تقو يأا ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ىلع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب

دارفأا نأاب نيقي ىلعو مكقتاع
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا نو˘˘˘ع˘˘˘ي
ةاقلملا ةيلوؤو˘صسم˘لا˘ب ى˘صضم
مامت نوكردمو مهقتاع ىلع
هذهب عÓطصض’ا نأاب كاردإ’ا
ريصضحتب ’إا يتأاي نل ماهملا

اريصضحت تادحو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
هذه ةماصسج عم مغانتي ايلاثم
ا˘م˘ي˘صس’ ة˘ل˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا ما˘˘ه˘˘م˘˘لا
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسأ’او ة˘˘˘ير˘˘˘˘صصع˘˘˘˘لا
ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ناكرأا سسيئر عبات ،«ةزوحلا
.يبعصشلا ينطولا سشيجلا

ك.اضضر

’ ا˘ه˘نأا ة˘مو˘كح˘˘لا تد˘˘كأا
لظ يف ءارجإا ذاختا دعبتصست
ددع يف ظوحلملا عافتر’ا
انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةلجصسُم ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا
هنأاصش نم ةظقيلا يف يخارت
يف مكحتلا يف مهاصسي  ’ نأا
’ يذ˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا ع˘˘صضو˘˘لا
لك طابصضنا˘ب ا˘ًنو˘هر˘م لاز˘ي
،هرو˘هد˘ت بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ن˘˘طاو˘˘م
كا˘ن˘ه نأا تح˘˘صضوأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ريبادتل ءوج˘ل˘لا ى˘لإا لا˘م˘ت˘حا
يلكلا يلزنملا رجحلل ىرخأا
دويق سضرف ىلإا وأا يئزجلا وأا

ةيداصصت˘ق’ا ة˘ط˘صشنأ’ا ى˘ل˘ع
.ةيعامتج’او

ةرازو˘˘˘˘˘لا تدد˘˘˘˘˘جو اذ˘˘˘˘˘ه
لوأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ى˘˘لوأ’ا
ةرور˘صضب ا˘ه˘تا˘ي˘صصو˘ت ،سسمأا
تعدو ،رذ˘˘ح˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ىر˘خأا ةر˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةمارصصلاو دنجّت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
ر˘ي˘باد˘ت ة˘فا˘ك ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف
يدصسجلا دعابتلاو ة˘يا˘م˘ح˘لا

لبّصسلا لظت يت˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
اذه ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘ث˘مـلا
.ءابولا

9 تجردأا ،هتاذ قايصسلا يف
ةم˘ئا˘ق ي˘ف ة˘ي˘فا˘صضإا تا˘ي’و
ريباد˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘مـلا تا˘ي’و˘لا
ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
يصشفت نم ّدحلل سضورفملا

، دÓبلا يف «انوروك» ءابو
رجح˘لا ةد˘م ل˘يد˘ع˘ت ّم˘ت ا˘م˘ك
00:32 ـلا ةعاصسلا نم ّدتمتل
00:50 ـلا ةعاصسلا ةياغ ىلإا

، يلاوملا مويلا نم احابصص
،00:60 ـلا ةعاصسلا نم ’دب
نم ديدج رارق بجومب اذهو

ءاج ام بصسحو ،لوأ’ا ريزولا
نإاف ،ىلوأ’ا ةرازولل نايب يف
ةد˘يد˘ج˘لا ع˘صست˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
رج˘ح ا˘ه˘ي˘ف سضر˘ف˘ي˘صس ي˘ت˘لا

روهد˘ت د˘ع˘ب ،ي˘ئز˘ج ي˘لز˘ن˘م
ي˘ه ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
،ةليصسملا ،سسادرموب ،ةريوبلا

جر˘˘˘ب ،ة˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قرو
اذ˘كو ،ة˘˘صسب˘˘ت ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
.ةركصسبو ترايت

ر˘ج˘ح˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو
51 ةدمل ي˘لز˘ن˘مـلا ي˘ئز˘ج˘لا
مويلا خيرات نم ءادتبا اموي
ربوتكأا13 ـل فدا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
’دب ةي’و02 ىلع ،يراجلا

تاي’ولا ةفاصضإا دعب ،11 نم
.اهركذ قباصسلا

ّر˘˘ق˘˘ي ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ف˘˘˘ي˘˘˘صضي ‐ لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ىلع ءاقبإ’ا ‐هتاذ ردصصملا
عي˘م˘ج ر˘ظ˘ح˘ي يذ˘لا ءار˘جإ’ا
سصاخصشأ’ا تا˘ع˘م˘ج˘ت عاو˘نأا

اميصس’ ،ةيلئاعلا تاعمجتلاو
نا˘˘ت˘˘خ˘˘˘لاو جاوز˘˘˘لا سسار˘˘˘عأا

امك ،تابصسانملا نم اهريغو
ذاختا ةي˘نا˘كمإا ة’و˘لا ح˘ن˘م˘ي

اهيصضتقت يتلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك
ل˘كل ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا

ةرازو˘لا د˘كؤو˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي’و
تا˘ط˘ل˘صسلا نأا ى˘ل˘ع ،ى˘لوأ’ا
ةز˘ه˘جأا زز˘ع˘ت˘صس ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
تابوقعلا قيب˘ط˘تو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘مـلا د˘˘صض
ل˘˘ث˘˘م ةرر˘˘ق˘˘˘مـلا ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
عا˘ن˘ق˘ل˘ل يرا˘ب˘˘جإ’ا ءاد˘˘تر’ا
.يقاولا

ح.نيدلا رمق



،ي˘كم رو˘ت˘كد˘لا لا˘قو اذ˘ه
تاصسوريفلا مصسوم يف انلخد»
،اعون02 اه˘ن˘م ،ة˘ي˘صسف˘ن˘ت˘لا

د˘˘ع˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت م˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لاو
نكل ،انوروكل ةيناثلا ةجوملا
ي˘ف زر˘بأاو ،«ق˘ل˘ق˘˘م ع˘˘صضو˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ة˘˘˘عاذإ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ثأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسمأا
عصضولا ةروطخ نأا ،ةينطولا
دد˘ع ي˘ف ن˘م˘كت دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا
مهيلع ر˘ه˘ظ˘ت ’و سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
د˘˘˘كأا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ،سضار˘˘˘˘عأ’ا
ل˘ح ل˘˘صضفأا نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

رجحلا ىلإا ةدوعلا وه ايلاح
ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘˘جإاو ،ي˘˘ح˘˘صصلا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا

،ة˘ح˘صصلا د˘عاو˘ق˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’او
رثكأ’ا م˘ه نو˘ن˘خد˘م˘لا» لا˘قو
.«تاصسوريفلل ةصضرع

ملع يف ريبخلا فصشك امك
ة˘صسارد ر˘خآا نأا ،تا˘صسور˘ي˘ف˘لا
‐د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف نأا تد˘كأا

يف رييغت هيلع أارط دق «91
ر˘˘ث˘˘كأا ح˘˘ب˘˘صصأاو تا˘˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘˘لا

.ةصسارصشو ةروطخ
سضا˘˘ير د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘صضع ،يوا˘˘ي˘˘ه˘˘م
ي˘صشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

نأا ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو را˘صشت˘ناو
رئازجلا يف ي˘ئا˘بو˘لا ع˘صضو˘لا

يعدتصسيو فيخمو ادج قلقم
ع˘جرأاو ،ر˘ط˘خ˘لا سسو˘˘قا˘˘ن قد
ى˘˘لإا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘˘ب كلذ
نم لجصسملا ريبكلا نواهتلا
عا˘ب˘تإا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘˘ق
نع لفاغتلاو ةيئاقولا ريبادتلا

ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘˘ترا
تاءاصضفلا فلتخم حتف ىلإا
ددصشو ،ةيراجتلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
ةرور˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘مرا˘صصلا ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

.ةيزارتح’ا ريبادتلاب ديقتلاو
نأا ،يوا˘ه˘ي˘م ف˘˘صشكو اذ˘˘ه

تا˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘˘˘ب
ىوتصسم ىلع ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا

نع ةظتكم تاي’ولا نم ددع
سسوريفب ني˘با˘صصم˘لا˘ب ا˘هر˘خآا
ح˘لا˘صصم نأا ا˘م˘ك ،«ا˘نورو˘˘ك»
ىرخأ’ا يه ةئلتمم سشاعنإ’ا
كلذو ،ةئام˘لا˘ب001 ةب˘صسن˘ب
تايفصشتصسملا تلجصس نأا دعب
ةدي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ق˘با˘صس تقو ي˘ف
.نيباصصملا ددع عجارت دعب

ي˘˘ف ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
لوخدلا ليجأاتو تا˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
درجم يعما˘ج˘لاو ي˘صسرد˘م˘لا
ةعاصشإا

م˘ت˘ي ا˘م سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا

لوخدلا ل˘ي˘جأا˘ت لو˘ح ه˘لواد˘ت
نيروطلاب سصاخلا يصسردملا
جمربملا يوناثلاو طصسوتملا
،لخاد˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن4 مو˘˘˘˘˘ي
لو˘˘خد˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
22 ـلا يف ررقملا يعماجلا

ف˘ي˘قو˘تو ،ر˘ه˘صشلا سسف˘ن ن˘˘م
ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا

،ءا˘صضي˘ب ة˘ن˘صس ى˘لإا با˘هذ˘لاو
قلعتي رمأ’ا نأا ،يواهيم ّدكأا
اهل سساصسأا ’ ةعاصشإا درجمب
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،ة˘˘ح˘˘صصلا ن˘˘م
رارق يأا ذاختا متي مل» ددصصلا
.«سصوصصخلا اذه يف

تايلمعلا قيلعت متي نل
ةلجعتسسŸا ةيحار÷ا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع ى˘ف˘نو اذ˘ه
ي˘صشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو را˘˘˘صشت˘˘˘ناو
ءار˘˘جإا ق˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ة˘ل˘ج˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ريغ تايلمعلا سسمي قيلعتلا
ن˘كم˘ي ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا
ةرتفل رظتني نأا اهيف سضيرملل
.لوطأا

ثدحلا4 1882ددعلا ^2441  لوألا عيبر41ـل قفاوملا0202 ربوتكأا13تبسسلا

watan@essalamonline.com
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Úمداقلا Èمضسيدو Èمفون يرهضش لÓخ هتورذ غلبيضس انوروك :يكم ىيحي روتكدلا
رطÿا ضسوقان قد يعدتضسيو قلقم رئاز÷ا ‘ يئابولا عضضولا :يوايهم ضضاير ^

تايفضشتضسŸا ضضعب ‘ اهرخآا نع ةئلت‡ ضشاعنإلا حلاضصم ^

ح.نيدلا رمق

نم ةروطخو ةسسارسش Ìكأا تحبسصأا «انوروك» تانيج نأا ،تاسسوÒفلا ملع ‘ Òبÿا ،يكم ىيحي روتكدلا فسشك
.Úمداقلا Èمسسيدو Èمفون يرهسش لÓخ هتورذ غلبيسس هّنأا افسشاك ،لبق

يمÓسسإلا ⁄اعلاو رئازجلل ابسسكم مظعألا دجسسŸا Èتعي يميجح

Úقهارملل حامضسلل عفاري ةيع يلع
دجاضسŸا لخاد ةÓضصلاب

عارتقلاب ةينعملا سسرادملل ربمفون3
ةيقبتملل رهسشلا سسفن نم2و

يف ةضساردلا فانئتضسا ديعاوم هذه
ربمفون حتافلا ءاتفتضسا دعب تايئادتبإلا

Úتاسسبلا باحسصأاو جاجدلا اذكو يسشاوŸاو لحنلا يبرم سس“ ةيلمعلا

تاباغلا قئارح نم نيررضضتŸُا ÚبرŸاو ÚحÓفلا تاضضيوعت هذه

تابسسانŸُا لÓخ قاوسسألا ‘ جوتنŸا Òفوت ىلع اسصرح

لطعلا مايأا لضصاوتم ةيلوألا ةداŸاب ديمضسلل ةجتنŸُا نحاطŸا نيو“

ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو تط˘˘ب˘˘صض
ةليصصحلا ،ةيفيرلا ةيم˘ن˘ت˘لاو
تا˘صضيو˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
قئارحلاب ةصصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘لا

نيحÓفل˘ل حا˘م˘صسلا ل˘جأا ن˘م
مهتاطاصشن ثعب˘ب ن˘ي˘بر˘م˘لاو
لو˘˘˘صصأا ل˘˘˘ي˘˘˘˘كصشت ةدا˘˘˘˘عإاو
سسمتصسو ،ة˘عر˘صسب م˘ه˘جا˘ت˘نإا
لحن ةي˘ل˘خ0766 ةيلم˘ع˘لا

01 ،بولح راقبأا3 ،ةلماك
ن˘˘˘م ا˘˘˘صسأار71و ،نار˘˘˘ي˘˘˘ث
ةجاجد0008 ،ما˘˘˘ن˘˘˘˘غأ’ا
،توكتك0028و ،ة˘صضا˘ي˘ب
،م˘ح˘ل˘لا ة˘جا˘˘جد04412و
ىنبم41 ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإاو
23و ةينبم نجاودلا ةيبرتل

،نجاودل˘ل ا˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ا˘ت˘ي˘ب
ةرجصش فلأا392 نع Óصضف
،زرك ةرجصش0646و ،نوتيز
731و ةمرك فلأا41 اذكو
.ىرخأا ةرمثم ةرجصش فلأا

ح˘˘لا˘˘صصم ترد˘˘صصأاو اذ˘˘ه
،ينادمح ديمحلا دبع ريزولا
تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
اًرار˘˘˘ق ،«مÓ˘˘˘صسلا» ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘م ل˘ك ل˘يو˘م˘˘ت˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي
تايريدمو تاباغلا يظفاحم
،ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
يتأايو ،ة’ولا عم قيصسنتلاب
ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ع˘˘صسم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
اهردصصأا يت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا لÓ˘˘˘˘خ ،دار˘˘˘˘ج
يذ˘˘لا كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا يرازو˘˘لا

،مرصصنملا توأا5 يف دقع
ة˘˘˘صسارد˘˘˘˘ل سصصصخ يذ˘˘˘˘لاو
ةلي˘ف˘كلا ل˘ئا˘صسو˘لاو ل˘ب˘صسلا
سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا سضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ق˘ئار˘˘ح ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘صضت˘˘م˘˘لا
لئاصسولا نع Óصضف ،تاباغلا
هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ةر˘˘خ˘˘صسم˘˘لا
،ةرازو˘لا تر˘كذو ،ةر˘ها˘ظ˘˘لا
ةظقي ةنجل بيصصنت مت هنأاب
ق˘˘ئار˘˘ح رار˘˘صضأا م˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘تو
ر˘يزو˘لا ة˘صسا˘ئر˘ب ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ةيليوج03 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،لوأ’ا
.ريخأ’ا

ك.اسضر

ير˘ئاز˘ج˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا د˘˘كأا
نيومت نأاب ،بوبحلل ينهملا
ةدا˘م˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘حا˘ط˘م˘لا
ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘م˘˘صسلا

ا˘م˘ب ل˘ط˘ع˘لا ما˘يأا ل˘صصاو˘ت˘م

ىركذ ،ربمفون حتاف˘لا ا˘ه˘ي˘ف
يتأايو ،ريرحتلا ةروث ع’دنا

ناويدلا هدروأا ام بصسح اذه
ىلع ةيمصسرلا هتحفصص ربع
ن˘م ا˘صصر˘ح ،«كو˘ب˘صسيا˘ف˘˘لا»

ةدا˘م ر˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘يد˘˘لا
ي˘ف قاو˘صسأ’ا ي˘ف د˘ي˘˘م˘˘صسلا

ا˘م ا˘ب˘لا˘غ تا˘ب˘صسا˘ن˘˘م اذ˘˘كه
.اعفترم اكÓهتصسا دهصشت

ع.لÓب

مامإا ،ةّيع يلع خيصشلا اعد
ةموكحلا ،ريب˘كلا د˘ج˘صسم˘لا
ن˘ي˘ق˘هار˘م˘ل˘ل حا˘˘م˘˘صسلا ى˘˘لإا
نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا

ة˘يدأا˘ت˘ب ،ة˘ن˘صس41و21
،دجا˘صسم˘لا ل˘خاد تاو˘ل˘صصلا

ةيحصصلا طورصشلا ريفوت عم
سسوريف نم ةياقولل ةمزÓلا
 .«انوروك»

يف ،ةيع خيصشلا دكأاو اذه
،«مÓصسلا» هب سصخ حيرصصت
ىلع دجاصسملا حتف ذنم هنأا
متي مل ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
سسوريفب ةباصصإا يأا ليجصست
ىلإا كلذ اعجرم ،«انوروك»
ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حأ’ا ءا˘˘ن˘˘بأا فو˘˘قو
ري˘فو˘ت لÓ˘خ ن˘م د˘جا˘صسم˘لا
تاودأا فلتخمو تاداجصسلا
كانه نأا احصضو˘م ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

لوخد تعنم ةريثك دجاصسم
ءار˘ج ،ا˘ه˘˘ي˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ق˘˘هار˘˘م˘˘لا
ثيح ،«91 ‐ديفوك» راصشتنا
دد˘˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘˘عد
حا˘˘م˘˘صسلا ى˘˘لإا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
لخاد ةÓصصلا ةيدأاتب ء’ؤوهل
.هللا تويب

ةظقي نأا ،انثدحم زربأا امك
ىلع مهرهصسو ءايحأ’ا ءانبأا
˘˘˘˘مرا˘˘˘˘صصلا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لخاد يحصصلا لوكوتوربلل
ريفوت لÓ˘خ ن˘م ،د˘جا˘صسم˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصلا تادا˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسلا
ىلإا ،ةريصصق ةرتفل ةÓصصلل

فيظنتلا داوم ريفوت بناج
،تا˘ما˘م˘كو تا˘م˘ق˘˘ع˘˘م ن˘˘م
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كصشبو م˘˘ها˘˘صس
ـب تاباصصإا يأا ليجصست مدع
فو˘˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
 .نيلصصملا

د˘عا˘ب˘ت˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
د˘جا˘صسم˘لا ل˘˘خاد يد˘˘صسج˘˘لا
سسور˘ي˘ف˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل
نأا ،ة˘˘ي˘˘ع ح˘˘صضوأا ،ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا

اوتفأا نوملصسم ءاملع كانه

لÓخ دعابتلا زوجي ’ هنأاب
اوع˘جار˘ت م˘ث ،ةÓ˘صصلا ة˘يدأا˘ت

ن˘ي˘لد˘˘ت˘˘صسم ،ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع
ع˘م رود˘ي م˘كح˘لا» لو˘ق˘˘لا˘˘ب
. «امدعو ادوجو ةلعلا

يلع دكأا ،رخآا قايصس يف
فصسوي ىلع حرتقا هنأا ،ةيع
نوؤو˘صشلا ر˘˘يزو ،يد˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ب
ي˘˘ف ،فا˘˘قوأ’او ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا
،تاعاصس ثÓث ماد عامتجا
اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘يا˘صضق˘لا سضع˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘حÓ˘˘˘صصإا لا˘˘˘خدإا

ةفر˘ي˘صصلا ،ةا˘كز˘لا قود˘ن˘صص
ءاقتا ةرور˘صضو ،ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا
بناج ىلإا ،امهيف تاهبصشلا
ةيدأاتب ني˘ق˘هار˘م˘ل˘ل حا˘م˘صسلا
عم دجاصسملا لخاد ةÓصصلا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
 .يحصصلا

خي˘صشلا بلا˘ط ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ماعلا نيمأ’ا ،يميجح لولج
ةمئأÓل ةينطولا ةيقي˘صسن˘ت˘ل˘ل
،ةينيدلا نوؤو˘صشلا ي˘ف˘ظو˘مو
،«مÓ˘˘صسلا» ـل ه˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح ي˘˘˘ف
’ يتلا دجاصسملل لح داجياب
املع ،تاحا˘ب ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
نم سسداصسلا نم ًءادتبا هنأا
حم˘صسي˘صس ،ل˘خاد˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
،اهيف ةعمجلا ةÓصص ةيدأاتب
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ر˘˘ت˘˘م يد˘˘صسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا

لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ف˘˘˘صصنو
ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
.نيلصصملا

م˘ظ˘عأ’ا د˘ج˘صسم˘لا لو˘حو
يف هني˘صشد˘ت نو˘كي˘صس يذ˘لا
،لبقملا ربمفو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا
ةفحتلا هذه ،يميجح ربتعا
ةرا˘ق˘ل˘ل ة˘باو˘ب ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا
،ةيقيق˘ح ةرا˘ن˘مو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘صسكم اذ˘˘˘كو
.ةيمÓصسإ’ا لودلاو

م.يمولد

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ترر˘˘˘ق
ةصساردلا ةرصشاب˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

سسراد˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ح˘تا˘ف˘لا عار˘ت˘قا˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ءاثÓثلا موي لخادلا ربمفون
امأا ،ربمفون3 ـل فداصصملا
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ سسراد˘˘م˘˘لا
فنأاتصستصس باختن’ا ةيلمعب
ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي ة˘صسارد˘لا ا˘ه˘˘ب
سسف˘ن ن˘م2 ـل فدا˘˘صصم˘˘˘لا
.رهصشلا

ةيبر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م تقر˘بأا
،تا˘ي’و˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
،ةيئادتب’ا سسرادملا يريدم
ن˘م م˘ه˘م˘ل˘ع˘ت تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب

فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا خ˘يرا˘ت˘ب ا˘ه˘لÓ˘˘خ
حتافلا ءاتفتصسا دعب ةصساردلا

،ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت بب˘˘˘صس تع˘˘˘˘جرأاو
هذ˘ه˘ب ة˘صسارد˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا
سصي˘صصخ˘ت ى˘لإا ،سسراد˘˘م˘˘لا
ءات˘ف˘ت˘صسÓ˘ل ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا

يذ˘˘˘لا ،رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع

2 ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا مو˘˘ي نو˘˘˘كي˘˘˘صس
سسرادملا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل ر˘ب˘م˘فو˘ن
از˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
.ءاتفتصسÓل

ةلصسارم سصن يف ءاجو اذه
ةيبرتلا ةيريدم نع ةرداصص
ينفرصشي» ،سسادرموب ةي’ول
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسا نأا م˘˘كم˘˘ل˘˘عأا نأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا
ل˘يد˘ع˘ت ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا
حتافلا يف ررقملا روتصسدلا

نوكي0202 ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م
ةبصسنلاب :يلاتلا وحنلا ىلع
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘ل˘˘ل
فانئتصسا عارتق’اب ةين˘ع˘م˘لا
˘˘مو˘˘ي ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص ة˘˘صسارد˘˘لا
امأا0202 ربمفون2 نينث’ا
ةينعملا ةيئادتب’ا سسرادملا

نو˘كي˘صسف حار˘ت˘قا ز˘كار˘م˘˘ك
ةحيبصص ةصساردلا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
ربمفون3 ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا مو˘˘˘ي
0202».

ح.نيدلا رمق

ةئاملاب51 ايلاح تسسم ةيلمعلا
ةينطولا ةريظحلا تابكرم نم

ةرداق رئازجلا
005 ليوحت ىلع
ايونضس ةبكرم فلأا
LPG وحن

يبكرمل ينطولا داحتإلا ّدكأا
عيمملا لورتبلا زاغ ةزهجأا

تابكرملل دوقوك
(LPGAINU)، رئازجلا نأا
ليوحتل تاردق ىلع زوحت
وحن ايونسس ةبكرم فلأا005
LPG،هذه زيزعت ىلإا ايعاد

راطإا يف ةمهملا ةوطخلا
وحن ينطولا يوقاطلا لوحتلا

.ةفيظنلا ةقاطلا رداسصم
يف ،هتاذ داحتإلا حسضوأاو اذه
هيلع تعلطإا سسمأا هل نايب
ليوحت ةبسسن نأا ،«مÓسسلا»
ةينطولا ةريظحلا تابكرم
زواجتت ل «زاغ ريسس» دوقو وحن

.ةئاملاب51 ايلاح
تاسشروو زكارم رفوتتو
فلتخم ربع ةعزوملا ليوحتلا

ازكرم056 وحن نطولا تايلو
فلأا005 ليوحتل تاردق ىلع
ماعلا مت ثيح ،ايونسس ةبكرم
ةبكرم001 ليوحت يسضاملا
اذهب ليغسشتلا ماظن وحن
.فيظنلا دوقولا

ينطولا داحتإلا نمث امك
لورتبلا زاغ ةزهجأا يبكرمل
تابكرملل دوقوك عيمملا

(LPGAINU)، ىعسسم
فده تددح يتلا ةموكحلا

ةبكرم فلأا002 وحن ليوحت
،لبقملا ماعلا لÓخLPG وحن
ىلع ،هتاذ نايبلا يف ددسشو
اذه ةقفارمو معد ةرورسض

،ةدعسصألا عيمج ىلع عورسشملا
ةلودلا ةنيزخل حمسسيسس ثيح

ةمجان ةريبك لاومأا داسصتقاب
يكيسسÓكلا دوقولا معد نع

ردسصملا فاسضأاو ،نيزنبلا
اهنكمي ةلئاعلا نأا ،هتاذ
ىلإا فلأا002 نيب ام داسصتقا

نم ايونسس رانيد فلأا082
نيب قرافلا وهو ،اهتينازيم
زاغو يكيسسÓكلا نيزنبلا
.عيمملا لورتبلا

ح.نيدلا رمق



،سسمأا لوأا حابصص ظقيتصسا
«تصسو˘ق˘نا˘ت» ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس
تملأا ،ةملؤوم ةعجاف عقو ىلع
يذلا ،ةقط˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘م د˘حأا˘ب
ر˘كا˘ب˘لا حا˘ب˘صصلا ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت

جرخُي˘ل ه˘ت˘ب˘يرز ى˘لإا ه˘تدا˘ع˘ك
،ي˘˘عر˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘غأا
اصسأار82 ىلع روثعلاب أاجافتيل
مل اميف ةحوبذم ةيصشاملا نم
حجري رخآا اصسأار04 ـل ارثأا دجي
فرط نم  مهتقرصس تمت هنأا

ة˘يو˘ه˘لا ة˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘با˘˘صصع
.ددعلاو

رو˘˘فو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تعرا˘˘صس ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا
ينبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
قمعم قيقحت حتف ىلإا ،ناملي
اذه تاصسبÓم ىلع فوقولل
تر˘صشا˘بو ،ر˘فا˘˘صسلا ءاد˘˘ت˘˘ع’ا

نينطاوم ةيعمب ثحب تÓحر
،ةيفتخملا مانغأ’ا سسوؤور نع

قورصسملا ددعلا ىلع رثع نيأا
ةقطنمب اصسأار04 ـب ردقملاو
ايرادإا عباتلا حورطملاب نانج
.ةرواجملا ةغونو ةيدلبل

ةثلاثلا ربت˘ع˘ت ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه
،عيباصسأا فرظ يف اهعون نم
ةيأا ةقطنملا ناكصس اهل دجي مل

يلاهأا لعج لاح عقاو ،ةباجإا
تاهجلا نوب˘لا˘ط˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةباصصعلا ف˘صشكب ة˘صصت˘خ˘م˘لا

سضر˘ف ع˘م ا˘هدار˘فأا ف˘ي˘˘قو˘˘تو
.مهيلع تابوقعلا ىصصقأا

نيبرقملا سضعب فصشك امك
ـل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا لاو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

نم كتصشي مل هنأا ،«مÓصسلا»
وأا سصاخصشأا عم لكاصشم يأا
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘ي˘ل ،ه˘ل برا˘قأا

تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك ن˘م Ó˘صصاو˘ت˘ُم
ى˘لإا لو˘صصو˘ل˘˘ل ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
. مهفيقوتو ةانجلا

watan@essalamonline.com
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يضشأوضشلأ مأأو تاعيردلأ يتثداحل لضصألأ قبط ويرانيضس يف

ةليضسملا يف ناملي ينبب اهنم82 حبذو منغلا نم اضسأار07 ةقرضس

ع ميهأربإأ

حبذ عم ،ةليضسملاب ناملي ينب يف «تضسوقنات» ةقطنمب لأومل كلم منغلأ نم اضسأأر07 ةقرضس ىلع نولوهجم مدقأأ
منغ يعأر لتق مت نيأأ ةليضسملأ ةيلوب يضشأوضشلأ مأأو تاعيردلأ يتثداحل لضصألأ قبط ويرانيضس يف ،اهنم82

.هلك هحبذو ةعيطق ةقرضسو

ىلع روثعلا سسمأا لوأا مت
62 رمعلا نم غلبت ةأارمإا ةثج
ةيفوتم ،ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘ل مأاو ،ة˘ن˘صس
لخاد حاصشو ةطصساو˘ب ا˘ق˘ن˘صش
ن˘ئا˘كلا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘كصسم
.فلصشلا يف ةلخنلا ةقطنمب

ةيامحلا ةير˘يد˘م تح˘صضوأا
م˘ت ه˘نأا ،ف˘ل˘صشلا˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ثدا˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا
نمازتلا˘ب ع˘قو يذ˘لاو م˘ي˘لأ’ا

،فيرصشلا يوبنلا دلوملا عم
05:31 ـلا ةعاصسلا دودح يف
ماق نيأا ،سسمأا لوأا راهن نم
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ليوحتب ،عوردلا مأاب ةيندملا

ةح˘ل˘صصم ى˘لإا ،ةد˘ي˘صسلا ة˘ث˘ج
ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
.دمحم د’وأاب

هذ˘ه با˘ب˘صسأا ى˘ق˘ب˘˘تو اذ˘˘ه
،ةلوهجم ةعج˘ف˘م˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا
يذلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ةصصتخملا حلاصصملا هترصشاب
ن˘ي˘ع˘ب ةر˘صضا˘ح تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا
.ناكملا

رصصانع نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ةيامح˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا
او˘ط˘ب˘حأا ،ف˘ل˘صشلا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

،ي˘صضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ءا˘˘صسم
نم غلبت ةأارمإا راحتنا ةلواحم
ددصصب تناك ،ةنصس73 رمعلا
نم اهصسفن يمر ىلع مادقإ’ا
ة˘ق˘˘صشلا ي˘˘ح˘˘ب ر˘˘صسج ى˘˘ل˘˘عأا
متي نأا لبق ،ف˘ل˘صشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
اذ˘ه ن˘ع لود˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘عا˘˘ن˘˘قإا
.لعفلا

ل.حلاضص

ةقرف ر˘صصا˘ن˘ع سسمأا ن˘كم˘ت
نمأابIRB لخدت˘لاو ثح˘ب˘لا

غلب˘م ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م روز˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘م
ف’آا901 ـب ردق˘ي ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.جد0001 ةئف نم جد

ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘صسج˘ت م˘تو
ىلإا تامولعم دورو ىلع ءانب

ةزايح اهدافم ةطرصشلا رصصانع
«جاروفأا كراب» يحب سصخصش
غلب˘م˘ل ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م روز˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘م
ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م تن˘˘كم ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا

73 ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘˘لاو
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو ،ةروز˘˘˘˘˘م جد ف˘˘˘˘˘لأا
لزنملا سشيتفتب نذإا رادصصتصسا
نم غلابلا ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
قوبصسملاو ة˘ن˘صس63 رم˘ع˘لا
غلبم ىلع روثعلا مت ،ايئاصضق
جد فلأا07 ـب ردقي روزم رخآا

م˘ت ا˘م˘ك ،جد0001 ة˘ئ˘ف ن˘م
ي˘نا˘ث˘لا ه˘كير˘˘صشل ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا

ةي’وب ةملعلا ةنيدمب ميقملا
رادصصتصسا دعب كلذو ،فيطصس
نم سصاصصتخ’ا ديدمتب نذإا

ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘صصا˘˘ن˘˘ع فر˘˘ط
رمأ’ا قلعتيو ،اصضيأا هفيقوتو
62 رمعلا نم غلبي سصخصشب
ثيح ،ايئا˘صضق قو˘ب˘صسم ة˘ن˘صس
جد0002 غ˘ل˘ب˘˘م ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت
،يلآا مÓعإا ةزهجأا5و ،روزم
فلأا18 غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب
جيورت تادئاع نم جد006و
متيل ةروزملا ةيدقنلا قاروأ’ا
مامأا امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
.ةيلحملا ةباينلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تن˘˘كم˘˘تو اذ˘˘ه
نم ،ةنتاب ةي’و نمأا حلاصصم
ةدحو32و ف˘لأا124 زج˘ح
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ع˘قر˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م
زاجنإا متيل ماجحأ’او عاونأ’ا

د˘˘˘صض ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘م
ى˘لإا ا˘ه˘لا˘صسرإاو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا
  .ةيلحملا ةباينلا

 ط.مÓضسلأ دبع

اهجيورت ددضصب اناك ايئاضضق نيقوبضسم نيضصخضش فيقوت

ةيدقنلا قاروألا نم جد فلآا901 زجح
ةنتابب جد0001 ةئف ةروزملا

ةقضشلأ يحب رضسج ىلعأأ نم ةديضس راحتنأ ةلواحم طابحإأ

ةيفوتم نيلفطل مأاو ةينيرضشع ىلع روثعلا
فلضشلا يف يلئاعلا اهنكضسمب اقنضش

نم ناغلبت نا˘ت˘ل˘ف˘ط تكل˘ه
حرج اميف ،ةنصس21و3 رمعلا

حوار˘ت˘ت ن˘ير˘خآا سصا˘خ˘صشأا4
ةنصس04و11 نيب مهرامعأا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ر˘˘ي˘˘صس ثدا˘˘ح ي˘˘ف
ن˘ي˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘ط˘˘صصا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘˘ي˘˘صس
5 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
.ةليم يف تنانجاتب

كل˘˘˘ه ،ر˘˘˘خآا ثدا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘فو
بيصصأاو سصخصش سسمأا حابصص
ةتوافتم حورجب نورخآا ةثÓث
رور˘م ثدا˘ح ر˘ثإا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

«ة˘صشير˘ط˘لا» ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب ع˘˘قو
طصسرم ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ،ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
ن˘ي˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘ط˘˘صصا
ىوتصسم ىلع عقو نيتيحايصس
61 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ة˘صسب˘ت ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

نا˘˘˘كم˘˘˘لا˘˘˘ب سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘صسو
.ةصشيرطلا ىمصسملا

ثدا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ف˘˘صسأا د˘˘قو اذ˘˘ه
غلبي سصخصش كÓه نع ميلأ’ا

نيعب ،ة˘ن˘صس84 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
ىلإا هتثج ليوحت مت ناكملا

ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ةفاصضإا ،طصسر˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث حر˘˘ج ى˘˘لإا
27و62 نيب مهرامعأا حوارتت
مهليوحتو مهفاعصسإا مت ،ةنصس
ت’اجعت˘صس’ا ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا
جÓعلا يقلتل طصسرمب ةيبطلا
تح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م.مزÓلا
ةصصتخملا ةين˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا
فورظ ديدحتل اقيقحت ايميلقإا

 .ثداحلا تاصسبÓمو
م.لامك / ج.صسابع

ةضسبتب ريضس ثداح يف نيرخآأ ةثÓث حرجو صصخضش ةافو

نيرخآا ضصاخضشأا4 حرجو نيتلفط كÓه
ةليم يف تنانجاتب رورم ثداح يف ةفلجلاب حبحب يضساحب نوبركلأ ديضسكأأ يداحأأ زاغب اقانتخأ لماح ةأأرمأ ةافو

ةيدملاب زاغلل راجفنا يف ةدحاو ةلئاع نم ضصاخضشأا5 ةباضصإا
ضسابعلب يديضسب ةضسردمل يفيظو نكضس يف قيرح علدنا دعب لافطأا6 ذاقنإا

نيتبكرم نتم ىلع اهجيورت ددضصب اناك نيضصخضش فيقوت

يقاوبلا مأاب ضسولهم ضصرق فلآا01 نم ديزأا زجح

أوناك صصاخضشأأ4 فيقوت
عيبل ةقفضص دقع ددضصب
مومضسلأ هذه جيورتو

ةلوضسبك8782 زجح
تاذ ةيودألا نم
ةرثؤوملا ضصئاضصخلا

ةنيطنضسقب ايلقع
ثحبلأ ةقرف صسمأأ تنكمت
ةحلضصملابIRB لخدتلأو
ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةيئلولأ

نم ،ةنيطنضسق ةيلو نمأاب
8782 نع لقي ل ام زجح
تأذ ةيودألأ نم ةلوضسبك
ايلقع ةرثؤوملأ صصئاضصخلأ

فيقوت عم يبنجأأ أاضشنم تأذ
.نيطروتم صصاخضشأأ4

ىلإأ دوعت ةيضضقلأ تايثيح
ةطرضشلأ رضصانع يقلت
ريضضحتلأ اهدافم تامولعمل
ةيمك عيبل ةقفضص دقعل
تأذ ةيودألأ نم ةربتعم
ثيح ،ةردخملأ صصئاضصخلأ

ناكمو خيرات ديدحت مت
ةطخ دأدعإأ متيل ةقفضصلأ

نم تنكم ةمكحم ةينهم
امهدحأأ نيضصخضش فيقوت

ةيران ةجأرد نتم ىلع
مت ةنحاضش نتم ىلع يناثلأو
دنع اهلخأدب روثعلأ

8782 ىلع اهضشيتفت
مت كلذ بقعو ،ةلوضسبك
نيرخآأ نيضصخضش فيقوت
نتم ىلع امهيف هبتضشم
زجح عم ةريغضص ةنحاضش
جد فلأأ03 هردق يلام غلبم
.امهتزوحب ناك
فلم دأدعإأ نم ءاهتنلأ دعبو
ميدقت مت ةيئأزج تأءأرجإأ
حوأرتت نيذلأ نيفوقوملأ
ةنضس13و62 نيب مهرامعأأ
نع ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ

أاضشنم تأذ ةعلضس بيرهت مرج
دأوم عيبو ةزايحو يبنجأأ

ةضصخر نود ةينلديضص
ةيعرضشلأ ريغ ةضسرامملأو
لامعتضساب ةحضصلأ ةنهمل
.كرحم تأذ ةبكرم

صش.ناميران

ـلا ة˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ع˘˘ّقو
راجفنا ،سسمأا حابصص نم70:90
نا˘كم˘˘لا˘˘ب تي˘˘ب ل˘˘خاد زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
يح برق تيزلا نيع ىمصسملا
ي˘لا˘م˘صشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب با˘˘ت˘˘كلا
اببصستم ،ةيدملا ةي’و ةمصصاعل
ن˘م دار˘فأا ة˘صسم˘˘خ ة˘˘با˘˘صصإا ي˘˘ف
مهرامعأا حوار˘ت˘ت ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع
مهنيب نم ةنصس57و52 نيب
نم قورحب تبيصصأا لماح ةأارمإا
ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا

اذه.اه˘م˘صسج ن˘م ءا˘صضعأا ةد˘ع
حانج ىلع نيباصصُملا لقن متو
دمحم» ىفصشتصسم وحن ةعرصسلا
ناو˘˘عأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م «فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب
تعراصس امك ،ةيندملا ةيامحلا

حلاصصم ةيع˘م˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم
قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ى˘لإا «زا˘غ˘ل˘نو˘صس»
يذلا راجفن’ا بابصسأا ةفرعمل
ط˘صسو بعر˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح را˘˘ثأا
بصسح دو˘ع˘يو ،راو˘ج˘˘لا نا˘˘كصس
عو˘قو ى˘لإا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأا
بو˘ب˘نأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع بر˘˘صست
،ءاملا ناخصس ى˘لإا زا˘غ˘لا ر˘ير˘م˘ت

نايب بصسح راجفن’ا ببصست امك
ة˘ير˘يد˘م˘لا مÓ˘عإا ة˘ي˘ل˘خ˘ل ي˘لوأا
يف ،ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةلئاعلا تيب فقصسل يلك رايهنا
ناو˘عأا ل˘خد˘ت ا˘˘م˘˘ك.ةباصصملا
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

حبحب يصساحب ةيوناثلا ةدحولل
دود˘ح ي˘ف ءاد˘ن م˘ه˘ي˘ق˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ل˘جأا ن˘م52:01 ـلا ة˘˘عا˘˘˘صسلا
ل˘خاد ة˘ي˘فو˘ت˘م ة˘ي˘ح˘˘صض ءÓ˘˘جإا

نرقوب دهاجملا» يحب اهنكصسم
زاغ˘ل ا˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسا ر˘ثا «د˘م˘ح˘م
ثعبنملا نوبركلا ديصسكأا يداحأا

،ةأافدملا بوبنأا نم برصستملاو
ح˘لا˘صصم ه˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بصسحو
ةيحصضلا نإاف ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،لماح ةنصس92 رمعلا نم غلبت
ظفح ةح˘ل˘صصم˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت
ي˘صسا˘ح ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
.حبحب

دعب لافطأأ6 ذاقنإأ
نكضس يف قيرح علدنأ

ةضسردمل يفيظو
صسابعلب يديضسب

تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإا سسمأا تل˘˘خد˘˘ت
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
عزو˘م˘˘ب بصش ق˘˘ير˘˘ح دا˘˘م˘˘خإا

يفيظو نكصسل عبات يئابرهك
يد˘ي˘صسب يداد˘غ˘ب ة˘˘صسرد˘˘م˘˘ل
نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسحو ،سسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
يف ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل
لافطأا6 ذاقنإا مت دقف ،ةي’ولا

لوأ’ا قباطلا نم ةذفان ربع
11و20 نيب مهنصس حوارتي
.ةنصس

تاعاضسلاب ةقضش قيرح
باب يح يف ثÓثلأ

ةمضصاعلاب يدأولأ
ةرهصس بصش ،ىرخأا ةهج نم

ى˘ل˘ع ة˘ق˘صشب ق˘ير˘˘ح سسمأا لوأا
ثÓثلا تاعاصسلا يح ىوتصسم
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب يداو˘لا با˘ب ي˘ف
ثدا˘ح˘لا ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘م ق˘˘فوو
،لزنملا ثاثأا مظعم ىلع ىتأا

مل ةيلوأ’ا تامولعملا بصسحو
،ةيرصشب ر˘ئا˘صسخ ل˘ي˘ج˘صست م˘ت˘ي

ببصسب علدنإا قيرحلا نأا املع
دلوملا ةبصسانمب ’افتحإا ةعمصش
.فيرصشلا يوبنلا

صساطغ ةثج لاضشتنإأ
يف «وضسلاط» ئطاضشب
ةمضصاعلاب جرف يديضس
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

نم ،سسمأا لوأا ءاصسم ةيندملا
ى˘ل˘ع سسا˘ط˘˘غ ة˘˘ث˘˘ج لا˘˘صشت˘˘نا

«و˘صس’ا˘ط» ئ˘طا˘صش ىو˘˘ت˘˘صسم
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف جر˘ف يد˘ي˘صسب

روخصصلا ني˘ب ر˘صصح˘نإاو ق˘ل˘ع
ر˘خ˘صسو اذ˘ه ،ئ˘طا˘˘صشلا تاذ˘˘ب
ةرايصسو نيصساطغ4 ةيلمعلل
ةحلصصم ىلإا هلقن متيل فاعصسإا
.ةقطنملا ىفصشتصسمب ثثجلا

نولضسأرم اهعمج

ةقرف رصصانع سسمأا نكمت
نمأابIRB لخدتلاو ثحبلا

قيصسنتلا˘ب ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ي’و
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا تاو˘ق ع˘˘م
ف’آا01 زجح نم ،يبعصشلا

تارثؤوملا ن˘م ا˘صصر˘ق045و
هذ˘ه د˘ي˘صسج˘˘ت م˘˘تو.ةيلقعلا
ةيناديم تايرحت دعب ةيلمعلا

تامولعم لÓغتصساو ةقمعم
سصخ˘صش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ن˘مأا
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ل˘ق˘ن˘ب
ىلإا ةصسبت ةي’و نم ةيلقعلا

مأا ةي’وب ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
ةط˘خ ع˘صضو د˘ع˘بو ،ي˘قاو˘ب˘لا
نيت˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘ي˘ن˘مأا

،امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ن˘ي˘صصخ˘صشو

ىد˘˘حإا˘˘ب رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ف’آا01 ىلع ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م˘لا

تارثؤوملا ن˘م ا˘صصر˘ق045و
،ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نم يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب

.جيورتلا تادئاع
ط.ةراضص
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يليئارسسإلا عمتجملا لخاد اهسسفن ضضرفت ةيرسصنعلا

ةليوط ةلصسلصسل يني˘ط˘صسل˘ف˘لا ع˘صضخ˘ي
زربا ه˘ل˘ع˘ج˘ت تاءار˘جإ’ا ن˘م ةد˘ع˘ق˘مو
عم˘ت˘ج˘م˘لا ل˘خاد ة˘ير˘صصن˘ع˘لا ا˘يا˘ح˘صض
ة˘لود ا˘ه˘صسرا˘م˘ت ي˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
يرصصنعلا ططخملا نمصض لÓتح’ا

امم ةيرصصنعلا ني˘ناو˘ق˘لا ثاد˘ح˘ت˘صساو
تصسي˘˘ن˘˘كلا ءا˘˘صضعأا ن˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘فد
،دوكيللا بازحأ’ نيعبا˘ت ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا

قرزأاو كانهو سساصشو انتيب ليئارصسإاو
عور˘صشم˘ب مد˘ق˘ت˘لاو ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ،سضي˘˘بأا
يفآا تصسينكلا وصضع هيلإا رداب نوناق
ريزول نوكيصس هبجومب يذلاو رتخيد
ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد
نطاوم يأا ةيصسنج بحصسل ةيرصصحلا

ة˘لود ل˘خاد ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ف˘ن ي˘بر˘ع
ن˘م بتار ى˘ل˘ع ل˘˘صصح˘˘يو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةفيحصصلل اقفوو .ةينيطصسلفلا ةطلصسلا
سصاخصشأ’ا ،لاثملا ليبصس ىلعو هنإاف
ماع يف يدنج لتق ةيلمع اوذفن نيذلا

نم ا˘ًير˘ه˘صش ا˘ًب˘تار نو˘صضا˘ق˘ت˘ي0891

حرتقي ا˘م˘كو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
داعبأا متيصس هنأا ىلع نوناقلا يف سصنلا
ةيليئارصسإ’ا ةيصسنجلا لمحي ريصسأا يأا
نم هحارصس قÓطإا لاح يف ةماقإ’ا وأا
ةط˘ل˘صسلا ي˘صضارأا ى˘لإا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا كل˘ت نإا .ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

عفديصس يرصصنعلا ر˘ي˘كف˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو
ل˘ما˘صشلا را˘ي˘ه˘ن’ا ي˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ريكفتلا ةعي˘ب˘ط ن˘ع ر˘ب˘ع˘يو ل˘ما˘كلاو
يتلا ةيرصصنعلا تاصسراممو يباهرإ’ا
ىلعاو ةيمصسرلا ةصسصسؤوملا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت
ةيرصصنعلا لتكت لÓخ نم تاطلصسلا

نيناوقلا نم ةلصسلصس ذاخت’ باهرإ’او
يقبت ام درطو لÓتح’ا ةلود ديوهتل
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا ءا˘˘˘ن˘˘˘با ن˘˘˘م
نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا ه˘˘جو ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ما˘˘صصلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل بصصا˘˘غ˘˘لا
نآا ن˘كم˘ي ا˘م ر˘ط˘خا نإاو ،ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا
ةفاصضإا ينيط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ه˘ه˘جاو˘ي
يعصس وه نرقلا ةقفصص تاططخم ىلإا

رارقإاو قيبطت يرصصنعلا لتكتلا اذه
ثيح ةيدوهيلا ةيموقلا ةلودلا نوناق
ي˘ف فر˘ط˘ت˘˘لاو ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا سسر˘˘كي
و˘˘عد˘˘يو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

با˘˘˘هرإ’ا ة˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل حو˘˘˘صضو˘˘˘بو
فاد˘ه˘ت˘صساو ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا فر˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ةدوع مامأا ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘قو تا˘ي˘ل˘قأÓ˘ل
مهيصضارأا يلإا ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبأا

ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا نا˘ي˘ك ل˘م˘ع˘˘ي كلذ˘˘بو
سضر˘ف˘يو ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ر˘ي˘˘مد˘˘ت

باهرإ’ا سسرامي وهو ،ةلودلا ةيرصصنع
لثم رارقإا لÓخ نم فرطتلاو ينيدلا

ةيطغتبو اهب لماعت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا هذ˘ه
ثيح ،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا نم
لÓ˘خ ثد˘˘ح ا˘˘م رار˘˘كت ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘صسي
ءانبا ري˘ج˘ه˘ت˘ب8491 ما˘˘ع ة˘˘ب˘˘كن˘˘لا
يف نيدما˘صصلا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
ة˘صسرا˘م˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ي˘˘صضارأ’ا
.مهقحب باهرإ’ا

ةي˘م˘صسر باز˘حأاو تا˘صسصسؤو˘م ل˘م˘ع˘تو

نم طابصض اهريد˘ي ة˘فر˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي
داصسوم˘لا زا˘ه˘جو لÓ˘ت˘ح’ا تار˘با˘خ˘م
نيناوقلا هذه ريدصصت ىلع يليئارصسإ’ا
باز˘حأ’ا ج˘ه˘ت˘ن˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا
ذيفنت ىلع لمعتو ىنبتتو ةيليئارصسإ’ا

ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا باز˘˘حأ’ا ه˘˘حر˘˘ط˘˘˘ت ا˘˘˘م
قوقح اهيف لهاج˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا
ركنتتو ينيط˘صسل˘ف˘لا ي˘بر˘ع˘لا بع˘صشلا
،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘هدو˘جو˘ل
ناو ،نيدوجوم ريغ مهنأاكو لماعتتو
بعصشلل نطو يليئارصسإ’ا نايكلا ةلود
نم مهعيمج˘ت م˘ت ا˘مو ط˘ق˘ف يدو˘ه˘ي˘لا
ام مهحنمو مهنيطوت متيل ملاعلا ءاحنأا

باح˘صصأا با˘صسح ى˘ل˘ع نو˘ق˘ح˘ت˘صسي ’
دجوي ’ يلاتلابو ،نييلصصأ’ا سضرأ’ا

نأا دعب تاصضوافم ’و سشاقنلل لاجم
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘جو˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م حر˘ط م˘ت˘ي
،لÓ˘ت˘ح’ا ىد˘ل ير˘صصن˘ع˘لا ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا
سضرأ’ا ة˘ي˘كل˘م ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘ت˘˘ف

دوجو ’ هنا عم لماعتلاو اهباحصصأ’

مهمرحتو ينيطصسلفلا بعصشلل اصساصسأا
ةيرحلا لجا نم حافكلا يف مهقح نم
مهب ل˘ي˘كن˘ت˘لا سسرا˘م˘تو لÓ˘ق˘ت˘صس’او
بج˘يو ة˘ير˘صصن˘ع˘ب م˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘تو
نم مهدرطو لكصش يأاب مهنم سصلختلا
تا˘ي˘م˘صسمو ج˘ج˘˘ح تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ي˘˘صضارأا

ىعصسي يذلا دعبلا وه اذهف ،ةفلتخم
رار˘م˘ت˘صس’او ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘لإا لÓ˘ت˘ح’ا
رارمتصس’ا يلا فداهلا ططخملا سسفنب
سصلختلاو يناطيتصس’ا عورصشملا يف
نا˘م˘صضل ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا ن˘˘م
ةلماكلا ةرطيصسلاو يدوه˘ي˘لا ع˘صسو˘ت˘لا

هجو نود ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا سضرأ’ا ى˘ل˘ع
ام نع اديعبو ،ينوناق دنتصسم وا قح
كلذب ةدمتعمو ةيلودلا ةيعرصشلا هترقأا

تا˘ب يذ˘لا ي˘كير˘مأ’ا ف˘قو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
لÓتح’ا ةلودل ديحولا ءاطغلا لكصشي
دييأاتلا ةدعاق عصسوت رارمتصسا لظ يف
ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘ل˘ل ي˘لود˘لا

.ملاعلا لود فلتخم
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!.. فارخلاو رازجلا

رازجلا ناك مÓعإ’ا نيعأا نع ًاديعبو ،ٍءان ناكم يف
لوأا لوصصو ًارظتنم هبيلÓك زهجيو هنيكصس دحي

يف ،خلصسملل ةرواجملا ةبيرزلا نم يبرع فورخ
سشيعت ةب˘يرز˘لا ي˘ف فار˘خ˘لا تنا˘ك ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا كل˘ت
ةبيرزلا كلت ىلإا تءاج دق اهنأاكو برصشتو لكأاتو
ط˘صسو ى˘لإا ةأا˘ج˘ف راز˘ج˘لا ل˘خد ..دو˘ل˘خ˘لا نا˘م˘صضب
نأا يرطفلا اهصسح˘ب «نا˘فر˘خ˘لا» تكردأا˘ف ،ة˘ب˘يرز˘لا
دحأا ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘خ’ا ع˘قو ..ة˘لا˘ح˘م ’ مدا˘ق تو˘م˘لا
جراخ ىلإا هبحصسي هينرقب رازجلا كصسمأاو فارخلا
تاذ نصسلا يف ًايتف ناك سشبكلا كلذ نكلو ،ةبيرزلا
رعصش دقو ،نييوق نينرقو ئلتمم مصسجو ةيوق ةينب
توملا ىلإا داقي وهو فقوملا لوهو ثدحلا ةبهرب
يهو ،عيطقلا روتصسد نم ةيصسيئرلا ةيصصولا يصسنف
روتصسدلا كلذ يف ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘صصو˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
يف نافرخلا رابك نم تاعاصس لبق اهعمصس دق ناكو
مواقت Óف ،رازجلا رايتخا كيلع عقي امنيح ) ةبيرزلا
،راز˘ج˘لا كن˘م بصضغ˘ي˘صس ل˘ب كع˘˘ف˘˘ن˘˘ي ن˘˘ل اذ˘˘ه˘˘ف
لاقف..!(رطخلل عيطقلا دارفأا ةايحو كتايح سضرعيو
يبغ روتصسدو ةلطاب ةيصصو هذه :هصسفن يف سشبكلا

انب فيكف ..ريزانخلا عيطق ىلع ىتح يلطني ’
تنا˘ك اذإا˘ف ،ر˘ه˘طأاو فر˘صشأا ن˘ح˘نو فار˘خ˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن
اهنا دقتعأا Óف فقوملا اذه يف ينعفنت نل يتمواقم
بصضغ˘ت˘صس ي˘ت˘موا˘ق˘م نإا م˘ه˘لو˘ق ا˘مأا ،ي˘نر˘صضت˘˘صس
امف ءابغلا نم اذهف نافرخلا عيمج لتقي دقو رازجلا

هتدع دعأا دقو ’إا ةبيرزلا هذه ىلإا رازجلا اذه انب ءاج
يتمواقمف ،رخآ’ا دعب ًادحاو انحبذيل هتطخ مصسرو
كلذ سضفتناف ،رصضت نل كصش Óب اهنكلو ديفت دق
رازجلا أا˘جا˘فو ،رو˘صسج˘لا د˘صسأ’ا ة˘صضا˘ف˘ت˘نا سشب˘كلا

طصسو يف لخديل هيدي نيب نم برهي نا عاطتصساو

يذلا توملا نم تÓفإ’ا يف حجن ثيح عيطقلا
.هرظتني ناك
ةظتكم ةبيرزلاف ،ًاريثك ثدح امب رازجلا ثرتكي مل
كلذ ةقحÓم يف تقولا عييصضتل يعاد ’و فارخلاب
ن˘م هر˘جو ر˘خآا فور˘خ˘ب كصسمأا˘ف برا˘ه˘لا سشب˘˘كلا

ريخأ’ا فورخلا ناك ،ةبيرزلا نم هب جرخو هيلجر
ًاتوصص ’إا ةمواقم ةيأا دبي ملو ًاملصستصسم ًاملاصسم
فورخلا كلذ لانف عيطقلا ةيقب هيف عدوي ًاتفاخ
اهعيمج تناكو ةبيرزلا يف نافرخلا عيمج باجعإا
ملو ،همصساب فته˘تو ع˘ف˘تر˘م تو˘صصب ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ث˘ت
رازجلا توصص اهعطاق ىتح فاتهلا نع فقوتت
ميخف ،ربكأا هللاو هللا مصسب لوقي وهو ،يروهجلا
تلصصو نا د˘ع˘ب ة˘صصا˘خو ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع تم˘صصلا

اوداع ام ناعرصس مهنكلو ةبيرزلا ىلإا توملا ةحئار
يذلا مهريصصمل نيملصستصسم مهبرصشو مهلكأا ىلإا
فارخلا تيقب اذكهو هتمواقم مهنم دحأا يأا سضفري
لك يفو رخآ’ا دعب ًادحاو توملا رظتنت ةبيرزلا يف
فارخلا ةيقب ىصسنت ’ مهدحأا ذخأايل رازجلا يتأاي ةرم
ناكو ،ةمواقملل ’ مث ’ عيطقلا روتصسدب هركذت نأاب
ًائداه ًافورخ دجو اذإا دهجلاو تقولل اريفوتو رازجلا

داز ام لكو هعم هحبذي رخآا ًافورخ هعم ذخأاي ًاعيطم
ذخأا يف رازجلا عمط داز ةملصستصسملا فارخلا ددع
نأا لاحلا هب لصصو ىتح ةدحاولا ةرملا يف ربكأا ددع
وأا نيرخآا نيفورخ يدانيو هديب ًادحاو ًافورخ كصسمي
.خلصسملا ىلإا فورخلا اذه فلخريصستل رثكأا وأا ةثÓث
ًافارخ مرتحا مل ةملاصسم فارخ نم اهلاي :لوقي وهو
فارخ Óًعف اهنإا فارخلا هذه مرتحا ام ردقب لبق نم
نأا بنجتي ًاقباصس رازجلا ناكو ..! مارتح’ا قحتصست
ري˘ث˘ي ’ ى˘ت˘ح ىر˘خأ’ا فار˘خ˘لا ما˘مأا ًا˘فور˘خ ح˘بذ˘ي

جايصس قوف زفقلاب موقت نأا نم ًافوخو ،اهبصضغ
ىأار ا˘م˘ن˘ي˘ح ه˘ن˘كلو ،ًاد˘˘ي˘˘ع˘˘ب بر˘˘ه˘˘لاو ة˘˘ب˘˘يرز˘˘لا
هصسفن فلكي ناك هنأا كردأا قلطملا اهمÓصستصسا
هفارخ نإاو تقولا نم ريثكلا عيصضيو ،هتقاط قوف
ام موت˘ح˘م˘لا ا˘هر˘ي˘صصم˘ب ة˘عا˘ن˘ق˘لا ن˘م كل˘م˘ت كل˘ت
راصصف قوقحلا نم ديزمب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘م˘ي
نيكصسلا دحب موقيو اهصضعب بناجب فارخلا عمجي
ءايحأ’او اهحبذو اهحدصسب موقي مث طقف ةدحاو ةرم
نكلو ،رازجلا نيكصس مهيلإا تقبصس نم دهاصشت اهنم
مامأا Óًئاح فقت عيطقلا روتصسد نم ةيصصولا تناك
.«مواقت ’» بورهلا وأا ةمواقملا لواحي دحأا يأا

بهذو ،رازجلا بعت نأا دعبو مويلا كلذ ءاصسم يفو
هأادب ام حابصصلا يف لمكيل ةحارلا نم طصسق ذخأ’
ةقيرط يف ركف دق باصشلا سشبكلا ناك .مويلا كلذ
عيطقلا ةيقب جارخإاو توملا ةبيرز نم جورخلل
وهو باصشلا فورخلا ىلإا رظنت فارخلا تناك هعم
هتأارج نم ةصشهدنم يبصشخلا ةبيرزلا جايصس حطني
دقف ًايوق يبصشخلا زجاحلا كلذ نكي ملو ! هروهتو
لواحت نأا نم نبجأا هفارخ نأا ملعي رازجلا ناك
ةبيرزلا جراخ هصسفن باصشلا فورخلا دجوو ،برهلا
ل˘خاد ه˘قا˘فر ي˘ف حا˘صصف ه˘ي˘ن˘ي˘ع قد˘صصي د˘كي م˘˘ل
حابصصلا علطي نأا لبق هعم برهلاو جورخلل ةبيرزلا

عيطقلا نم دحأا جرخي مل هنأا ةأاجافملا تناك نكلو
هنونعليو سشبكلا كلذ نومتصشي ًاعيمج اوناك لب
ثدح ام رازجلا فصشتكي نأا نم ًافوخ نودعتريو
يف عيطقلا ىلإا رظني عاجصشلا سشبكلا كلذ فقو
عم عيطقلا دارفأا ثدحتف ،ريخأ’ا مهرارق راظتنا
نم سشبكلا كلذ مهيلع هحرتقا ام نأاصش يف مهصضعب
نيكصس نم مهصسفنأاب ةاجنلاو ةبيرزلا نم جورخلا

ًا˘ب˘ي˘خ˘م عا˘م˘جإ’ا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ءا˘جو ،راز˘ج˘لا
يلاتلا مويلا حابصص يفف ...عاجصشلا سشبكلل ًائجافمو
تنا˘كف ه˘ل˘م˘ع ل˘م˘كي˘ل ة˘ب˘يرز˘لا ى˘لإا راز˘ج˘لا ءا˘˘ج
نكلو روصسكم ةبيرز˘لا جا˘ي˘صس ..ة˘ل˘هذ˘م ةأا˘جا˘ف˘م˘لا
..! دحأا هنم برهي ملو ةبيرزلا لخاد دوجوم عيطقلا
طصسو يف ىأار امني˘ح ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةأا˘جا˘ف˘م˘لا تنا˘ك م˘ث
حارجلاب انخثم هدصسج ناكو ًاتيم ًافورخ ةبيرزلا

ام ةقيقح فرعيل هيلإا رظنف ..! حطنلل سضرعت هنأاكو
هللا اي :رازجلا حاصص ىتح تاظحل ’إا يه امو ثدح
..!سسمأا موي ينم بره يذلا يوقلا سشبكلا كلذ هنا
تارظنو لمأ’ا نويعب رازجلا ىلإا فارخلا ترظنف
» فورخلا كلذ ع˘م ه˘ت˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ب ر˘خ˘ف˘لاو زاز˘ت˘ع’ا
راز˘ج˘لا ة˘قÓ˘ع د˘صسف˘ي نأا لوا˘ح يذ˘˘لا «ي˘˘با˘˘هرإ’ا
ةداعصس تناك ..! رطخلل مهتايح سضرعيو عيطقلاب
ثدحي راصص هنأا ىتح فصصوت نأا نم ربكأا رازجلا
مك عيطقلا اهيأا) ءانثلاو باجعإ’ا تاملكب عيطقلا
ةرم لك يف يمارتحا ديزي مكو ،مكب روخف انأا
مكرصسيصس ديعصس ربخ يدل انأاف اذلو ،مكعم لماعتأا

ريظنلا عطقنملا مكنواعتل ينم ًاريدقت كلذو ًاعيمج
يأا بحصس ىلع مدقأا نل حابصصلا اذه نم ةيادبف
لعفأا تنك امك ةوقلاب خلصسملا ىلإا مكنم دحاو
نإاو مكيلع ًايصساق تنك يننا تفصشتكا دقف ًاقباصس
يفارخ اي هلعف مكيلع ام لكف مكتمارك حرجي كلذ
ىلع ةقلعملا نيكصسلا كلت ىلإا اورظنت نأا ءازعأ’ا
يننأا ينعي اذهف ةقلعم اهورت مل اذإاف خلصسملا باب
مكنم دحاولا تأايلف هيلعو خلصسملا لخاد مكرظتنأا
،خلصسملا باوبأا ىلع محازتلا اوبنجتو رخآ’ا دعب
ميظعلا مكروتصسدب ديصشأا نأا ىصسنأا ’ ماتخلا يفو
.! (ةمواقملل ’)
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ةينيطسسلفلا ةأارملل ينطولا مويلا

ةأار˘م˘لا تكرا˘صش ي˘ن˘طو˘˘لا رر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ل˘˘ع
لكصشب تمهاصسو ءاطعلا ةري˘صسم ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةدعاق ليكصشتو يلاصضنلا عقاولا ليعفت يف لعاف
يرر˘ح˘ت˘لا حا˘ف˘كلا ةر˘ي˘صسم ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا لا˘صضن˘لا
ءامتنÓل عوبنيو دودح Óب ءاطع تناكف ينيطصسلفلا
ةأار˘م˘لا ة˘م˘ها˘صسم د˘ع˘تو ،ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ملو ةلعاف ةمهاصسم لاصضنلا ةريصسم يف ةينيطصسلفلا
تاونصس ربع ةيصساصسا تناك لب ةرباع ةمهاصسم نكت
اهروذجو لمر˘كلا لا˘ب˘ج˘ك ة˘خ˘ما˘صش ي˘ه˘ف لا˘صضن˘لا

.رصضخأ’ا نوتيزلا رجصشك ةبيطلا سضرأ’ا ىلإا ةدتمم
ةصسائرب ينيطصسلفلا ءارزولا سسلجم دمتعا كلذلو
ةأارملل ينطولا مويلا ةيتصشا دمحم ءارزولا سسيئر
ربوتكأا نم نيرصشعلاو سسداصسلا قفاوملا ةينيطصسلفلا

رارقلا اذه ءاجو ،9102 زومت71 خيرات ذنم ماع لك
اهتداي˘قو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ة˘ط˘خ را˘طإا ي˘ف
ةينيطصسلفلا ةأارملا نيكمت ىلع لمعلاب ةيصسايصسلا

ناو ،ينطولا ىوتصسملا ىلع يدايقلا اهرود زيزعتو
ناكم لك يف ةأارملا نأاصش اهنأاصش ةينيطصسلفلا ةأارملا

اهتيرح نم اًبناج لانت نأا لبق رهقلا نم ريثكلا اهقحل
ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ةأار˘م˘لا تنا˘كف ،ثيد˘ح˘لا ر˘صصع˘لا ي˘ف
اهقحل ثيح ةلتاقملاو ةديرطلاو ةريصسأ’او ةديهصشلا
ةيعمقلا هتاصسايصسو لÓتح’ا تاصسرامم ةجيتن رهقلا

يف ريمدتلاو ليكنتلاو لÓتح’ا تاباصصع تصسرامو
ربكأ’ا ىذأ’ا قحل يذ˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةأارملا تناك نكلو ،ينيطصسلفلا عمتجملابو ةأارملاب
ذإا ،لاكصشأ’ا ةددعتمو ةعونتمو ةفعاصضم اهتاناعم
تاصسرامم ةجيتن طغصضلا لماوع ةفاك اهيلع عقت
ريغ ةايح اهتايح تناك فورظلا لك يفو لÓتح’ا

. ةبعصصو ةيعيبط
ةقيرعو ةميق ت’’د هل خيراتلا اذه دامتعا لعلو
يف دقع ثيح ؛اهحافكو ةينيطصسلفلا ةأارملا ةريصسمب
يف ينيطصسلف يئاصسن رمتؤوم لوأا مويلا اذه لثم
طصسو ،م9291 لوأا نيرصشت62 خيراتب سسدقلا ةنيدم
،ةديصس003 نم ر˘ث˘كأا رو˘صضح˘بو ة˘ل˘عا˘ف ة˘كرا˘صشم
يتلا ةمهملا تارارقلا نم ةعومجمب جرخ يذلاو
هيلإا علطتي نيطصسلف بعصش ناك امع قدصصب تربع

تايلعفلا نمصض ةينيطصسلفلا ةأارملا تكراصش ثيح
رثإا ،9291 ماعلا ذنم يصسايصسلا لمعلا يف ةمظنملا
عيمج يف اهراصشتناو ،قاربلا ةروث ثادحأا دعاصصت
بعصشلا ءا˘ن˘با ع˘م بن˘ج ي˘لا ا˘ب˘ن˘ج ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ءا˘ح˘نأا
ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا تل˘م˘ح˘تو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

تدرصشتو تويبلا تمدهو ءاصسن عصست تدهصشتصساو
.نوجصسلا يف نيريثكلاب جزو رصسأ’ا

بعصشلا ريهامج تاعلطت ةينيطصسلفلا ةأارملا دصسجتو
راطا يف ايروحمو امهم ارود بعلتو ينيطصسلفلا

زمر يهف ةروثلاو ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
فور˘ظ˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،دو˘˘م˘˘صصلاو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هتاكاهتناو لÓتح’ا لظ يف اهصشيعت يتلا ةيصشيعملا
تربعو ،لتقو ،ديرصشتو ،ريجهتو ،فنع نم ءاوصس
لاصضنلل ينطولا ىوتحملا نع ةينيطصسلفلا ةأارملا
لب˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘غا˘ي˘صص ي˘ف تم˘ها˘صسو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

مامصضن’ا يف ةيلعافب مهاصستل ةينيطصسلفلا ةيصضقلاو
ةريصسأ’ا ةأارملا تناكف ،ينطولا ررحتلا ةكرح ىلإا

لكب تمهاصسو حÓصسلا ةلماحو ةديهصشلاو ةدئاقلاو

. ينيطصسلفلا عمتجملا تايلعاف
حافكلاو ةروثلا ةعناصص ،لاجرلا ةعناصص ةأارملا اهنإا
ةينيطصسلفلا ةلودلا ءانب يف مهاصست يتلاو ،ينطولا
تقلطناو ءادفلاو ةيحصضتلاو ءاطعلل ازمر تناكف
ءانبلل ايصساصسأا ادفار نوكتل ةروثلا ةقÓطنا عم ةأارملا
داحت’ ريبكلا رودلا ىصسنن نأا انه نكمي ’و ،ينطولا
ةلعافلا هتمهاصسمو يعامتج’ا لمعلل ةأارملا ناجل
داحتا سسصسأات ثيح ينيطصسلفلا عمتجملا ءانب يف
ماع ناريزح ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘م˘ع˘ل˘ل ةأار˘م˘لا نا˘ج˘ل
ةأارملا اياصضقب ىنعت ةير˘ي˘ها˘م˘ج ة˘صسصسؤو˘م˘ك1891
داحت’ا رود ىصسنن ’ اصضيأاو ،نيطصسلف يف لفطلاو
ي˘ئا˘صسن˘لا دا˘ح˘ت’او ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
مقاطو يئاصسنلا لمعلا نا˘ج˘ل دا˘ح˘تاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
نم ديدعلاو ةأارملا حافك ناجل داحتاو ةأارملا نوؤوصش
نكامأاو نيطصسلف يف ةلماعلا ةيوصسنلا تاصسصسؤوملا
ديصسجت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا ا˘ه˘ل نا˘ك ثي˘ح تا˘ت˘صشلا

ءانب يف ةريبكلا ةمهاصسملاو ينطولا لاصضنلا حمÓم
.ةينيطصسلفلا ةلودلا تاصسصسؤوم
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ةيلولأ ةمضصاعب يوهج حرضسم زاجنإأ عورضشم نع ديمجتلأ عفر
راردأاب ةيفاقثلا لكايهلا رود ليعفتل قيقد ططخم دادعإا
نب ة˘كي˘ل˘م ح˘لا˘صصم ف˘كع˘ت
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ،ةدود
ة˘ق˘ي˘˘قد ة˘˘ط˘˘خ داد˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
لثمأ’ا لÓغت˘صس’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل
.راردأا ةي’وب عاطقلا لكايهل
لÓ˘˘خ ،ةر˘˘يزو˘˘˘لا تح˘˘˘صضوأا
ةعبات تآاصشن˘م سسمأا ا˘هد˘ق˘ف˘ت
˘مو˘ي˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘عا˘ط˘˘ق˘˘ل
ةرا˘يز ن˘م ر˘ي˘خأ’او ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ىلإا ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘˘ئاد نأا ،راردأا ة˘˘˘˘ي’و
ةطخ دادعإا ددصصب ةيرازولا
لÓغتصس’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ق˘ي˘قد
عا˘ط˘ق˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘ل ل˘˘ث˘˘مأ’ا
ىلإا ،ءاكر˘صشلا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب

بنا˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج
ةيقرت نمصضي امب ،نيوكتلا
فلتخمب ةيفا˘ق˘ث˘لا ة˘ط˘صشنأ’ا

  .عاطقلا تآاصشنم
،ةدود ن˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةرايزلا هذه نأا˘ب ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
ةكراصشم راطإا يف يتأات يتلا
تايلاعف يف ةقطنملا ناكصس
يوبنلا دلوملا ةبصسانم ءايحإا
ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم د˘ق ،ف˘˘ير˘˘صشلا
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا
ةلغتصسملا ريغ ةماهلا ةيفاقثلا
ةي’و˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ما˘ك ل˘كصشب

،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘صصق رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘خأÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ىد˘˘لو
تع˘ل˘طا ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب

اذ˘ه ة˘ح˘ن˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع
بناج ى˘لإا ي˘فا˘ق˘ث˘لا حر˘صصلا

تايع˘م˘ج˘ل˘ل سضر˘ع˘م ةرا˘يز
بهاو˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘صسم˘˘˘لا

ن˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘عاد˘˘˘˘بإ’او
تا˘عا˘ن˘صصلاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
اذه يفو ،فرحلاو ةيديلقتلا
ة˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا تعد دد˘˘˘صصلا
ةفاق˘ث˘لا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا
ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ،دÓ˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نييليكصشتلا نينانفلا ةقفارم
لÓ˘غ˘ت˘صسا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ب
ةدعاصسمو سضرعلا تاءاصضف
ق˘˘يو˘˘صست ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا

هرابتعاب يديلقتلا مهجو˘ت˘ن˘م
ةا˘ي˘ح سسكع˘ي ا˘ي˘فا˘ق˘˘ث ا˘˘ثار˘˘ت
د˘˘˘ع˘˘˘ب تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأاو ،داد˘˘˘˘جأ’ا
ىدحإا ت’اغصشن’ اهعامتصسا
ة˘ي˘حر˘˘صسم˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ثحبتصس ةرازولا نأا ،ةي’ولاب
ع˘فر˘ل تاءار˘جإ’او ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا
زاجنإا عورصشم نع ديمجتلا

.راردأاب يوهج حرصسم
ل˘ع˘ف˘لا ة˘ي˘قر˘ت سصو˘صصخ˘بو
ةر˘يزو تح˘صضوأا ،ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

اهترئاد نأا ،نونف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا
ينيوكت جمانر˘ب ثاد˘ح˘ت˘صسا
ةيحرصسملا تايعمجلا ةدئافل
ةاو˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘˘˘صسم ي˘˘˘˘˘˘˘ف
‐ ةصصرف ي˘هو ،فر˘ت˘ح˘م˘لاو
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ل ‐تفا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘˘ك
ةلعافلا ةيحر˘صسم˘لا ة˘كر˘ح˘لا
لابق˘ت˘صس’ ا˘صضيأاو ،ة˘ي’و˘لا˘ب
لو˘ح با˘ب˘صشلا تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
يف ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا م˘ه˘ع˘يرا˘صشم
.نيوكتلا لاجم
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ىد˘˘˘لو
تا˘طو˘ط˘خ˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
حتف يذلا ةي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
،ةريزولا تعلطإا6002 ةنصس
يف زكرملا اذه دوهج ىلع
طو˘ط˘خ˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح لا˘˘ج˘˘م
لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ب ة˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةلمعتصسملا ةينقتلا تادعملا
،هتنمقرو هميمرتو هدرج يف
دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف تدد˘˘˘صشو
لكيهلا ءادأا ةيقرت ةيمهأا ىلع
م˘هأا˘ب ى˘ن˘ع˘ي يذ˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا

نم رئازجلاب يفاقث ثوروم
ا˘م˘ك‐ ر˘ث˘كأا بر˘ق˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
يكلام نم ‐ةريزولا تركذ
تا˘˘طو˘˘ط˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ئاز˘˘˘خ
ذاقنإا لجأا نم مهعم نواعتلاو
ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
.راثدنإ’ا

ة˘صصر˘ف ةرا˘يز˘لا هذ˘ه تنا˘كو
هوجولا ديدع ةريزولا ميركتل
فلتخم يف ةيلحم˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا
فوقولا بناج ىلإا ،عوبطلا

ةيعامتج’ا ةي˘ع˘صضو˘لا ى˘ل˘ع
رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘ل˘ل
بيطلا ةمزتلملا ةينغأ’ا نانف
تد˘˘˘عو يذ˘˘˘لا ،ي˘˘˘بو˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لاو ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ب
ن˘ب تد˘ق˘ف˘تو.هتيعصضوب
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا ،ةدود
،راردأاب ةيمومعلا ةعلا˘ط˘م˘ل˘ل
لوح احرصش اهب تقلت يتلا
قلعتملا يراكتبإ’ا جذومنلا
طار˘خ˘ن’ا ة˘قا˘ط˘ب راد˘˘صصإا˘˘ب
ةقاطبلا ىلع طقف دامتع’اب
جذومن˘لا و˘هو ،ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب˘لا
،«ة˘قرو ر˘ف˘صص»ـب فور˘ع˘م˘لا

دوهج ،عاطقلا ريزو تنمثو
ةبتكملا هذه ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
اينطو ةد˘ئار تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا
اهلعج امم ،ةنمقرلا لاجم يف
ءار˘˘ق˘˘لا د˘˘يد˘˘ع بط˘˘ق˘˘ت˘˘˘صست
.نيطرخنملاو

ب.نيدلأ رون

تايدلبلأ فلتخمب اهباحضصأأ ةدئافل ةيفير تانكضس ليومت تأرأرق عيزوت
ةيدملاب غيضصلا فلتخم نم نكضسم0021 نم رثكأا حيتافم ميلضست
م˘ي˘ل˘صست ة˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب سسمأا م˘˘ت
002.1 ن˘م ر˘ث˘كأا ح˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م
،غيصصلا فلتخم نم نكصسم
بطقلا هنصضتحا لفح لÓخ
روصضحب ةي’ول˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ةي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘صضيأا تفر˘صشأا
ل˘˘يو˘˘م˘˘ت تارار˘˘˘ق ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير تا˘˘ن˘˘كصس
تايدلب فلتخم˘ب ا˘ه˘با˘ح˘صصأا
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو.ةي’ولا
ةدحو640.1 حيتافم ميلصستب
،راجيإ’اب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘صص ن˘م
عقاوم نم لك ىلع ةعزوم
عارد ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةدر˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ع

ينبو ،(ةدحو645) رامصسلا
طÓ˘˘با˘˘تو ،(003) نا˘م˘ي˘ل˘صس
،(عقوم لكب001) ةيزيزعلاو
حيتافم عيزوت ىلإا ةفاصضإ’اب
ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو021
نم ،يراجيإا يمومع فنصص
،ر˘ياود تل˘˘ت˘˘ب09 ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب
04 اذ˘˘كو ،نا˘˘يز يد˘˘˘ي˘˘˘صسو
اي˘م˘ها˘صست ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘ن˘كصس
لÓ˘خ م˘ت ا˘˘م˘˘ك.ةيقاوربلاب
تارارق عيزوت لفحلا سسفن
ةدئافل ةيفير تانكصس ليومت
رب˘ع نو˘عزو˘م˘لا ا˘ه˘با˘ح˘صصأا

.ةيدملا تايدلب فلتخم
يوأرمع ميضسن

لخدلأ تأدودحم ةضصاخ لمأرألأ تاهمألأ ىلع يلاملأ ءبعلأ فيفخت ىلإأ يمرت ةردابملأ

ماتيألا ىلع ةيضسردم ةظفحم0024 عزوت ةديلبلاب «ميتيلا لفاك» ةيعمج
نيضسردمتملأ ماتيألأ ىلع ةيضسردم ةظفحم002.4 عيزوت ىلإأ ةديلبلاب ةيريخلأ «ميتيلأ لفاك» ةيعمج صسمأأ لوأأ ترداب

.تابضسانملأ لك يفو ةتضسلأ ةليط ةيعمجلأ هذه مهب لفكتت نمم ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطألأ يف

سسيئر ،يطاو˘ع˘صش ي˘ل˘ع ح˘صضوأا
تاحيرصصت يف ،اهتاذ ةيعمجلا

ى˘ل˘ع سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص
د˘لو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا ل˘˘ف˘˘ح ،سشما˘˘ه
ىركذلا اذكو فيرصشلا يوبنلا
ةرو˘˘ث˘˘˘لا ع’د˘˘˘نإ’66 ـ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ى˘لإا تردا˘ب يذ˘لا ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘˘لا
،«ميتيلا لفاك» ةيعمج هميظنت
ةيصسرد˘م ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لا ع˘يزو˘ت نأا
ماتيأ’ا ىلع اهتامزلتصسم لماكب
تبأاد ةردابم يه نيصسردمتملا

لوخد لك دنع ةيعمجلا اهيلع
ةردابملا هذه نأا زربأاو ،يصسردم
مصسر نع Óصضف يمرت ةيريخلا
مهنأاصش ماتيأ’ا هوجو ىلع ةحرفلا
ىلإا ،لافطأ’ا نم مهنارقأا نأاصش
ى˘ل˘ع ي˘لا˘م˘لا ءبع˘لا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ل˘˘˘˘مارأ’ا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘مأ’ا

تاذ فيصضي ‐ لخدلا تادودحم
ر˘˘˘˘˘كصش يذ˘˘˘˘˘لا ‐لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لا
نينصسحم˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه او˘˘م˘˘˘عد يذ˘˘˘لا
.ةيريخلا

لا˘˘ف˘˘طأ’ا ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت فد˘˘˘ه˘˘˘بو
هذ˘ه ءاو˘ل تح˘ت ن˘ي˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ف ةر˘با˘ث˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
نم ديز˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘صسارد˘لا
م˘˘هراو˘˘صشم ي˘˘ف تا˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
نو˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا سصر˘˘ح ،ي˘˘صسارد˘˘لا

م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب لÓ˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
م˘˘ير˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع اذ˘˘ه ي˘˘صسارد˘˘˘لا
راوطأ’ا يف نيقوفتملا ذيمÓتلا

ةحرف طصسو ةثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نهتاه˘مأا اذ˘كو ،ء’ؤو˘ه˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
نههوجو ىلع تمصسر يتاوللا

يتأاتو ،راختف’او ةحرفلا حمÓم
تح˘˘صضأا ي˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يف ‐ يطاوعصش لوقي ‐ اديلقت
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا را˘˘طإا
لا˘ف˘طأ’ا ع˘ي˘ج˘صشت˘ل ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
نام˘صضل ة˘صسارد˘لا ى˘ل˘ع ما˘ت˘يأ’ا

سسرغ فدهب اذكو م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
هل ء’ولاو ءامتن’او نطولا بح
.ةدعاصصلا لايجأ’ا سسوفن يف
يذلا لقحلا اذه لÓخ مت امك

ة˘˘عا˘˘ق ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا

يلاو ،رصصيون لامك روصضحبو
ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘ي’و˘˘لا
تاي˘ع˘م˘ج ءا˘صسؤورو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ميركت ،يندملا عمتجملا دارفأاو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
هذ˘ه˘ل ة˘مد˘خ م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح او˘˘صضمأا
،«ميتيلا مداخ» ماصسوب ةيعمجلا

ا˘˘صضيأا ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ل˘˘خ˘˘˘تو
ةيعمج اهتيحأا ةيداصشنإا تارقف
،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘م راو˘˘نأ’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘صسم سضور˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘كو

لا˘˘ط˘˘بأا تا˘˘ي˘˘ح˘˘صضت ترو˘˘˘صص
ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف م˘ه˘˘ن˘˘طو˘˘ب ن˘˘يرا˘˘ب
م˘صشا˘غ ر˘م˘ع˘ت˘صسم ن˘˘م هر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
لاف˘طأ’ا تا˘ه˘مأا د˘يرا˘غز ط˘صسو
.روصضحلا تاقيفصصتو نيلثمملا

ق.دمحأأ ديضس

ةفيرضشلأ ةيوبنلأ ةنضسلأ راضسم صضرع
ةئضشانلأ لايجألأ ىلإأ اهنيقلت لبضسو
متاخ لامعأا نيمثت
نيلضسرملاو ءايبنألا
ةيادرغب ةودن روحم

لو˘صسر˘لا لا˘م˘عأاو قÓ˘خأا تل˘كصش
ىلصص ،هللا دبع نب دمحم مظعأ’ا
ةينوكلا اهداعبأاو ،ملصسو هيلع هللا

تمظن ةينيد ةودن روحم اهنيمثتو
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يادر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ب سسمأا لوأا
يو˘ب˘ن˘لا د˘لو˘م˘لا˘˘ب ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
رهاط جاحلا قرطتو اذه.فيرصشلا
ةينيد˘لا ةود˘ن˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ،كير˘ب
،بوبعج يمصشاهلا اهرصضح يتلا

نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ريزو
لمعلا ةرايز راطإا يف ،يعامتج’ا

ريخأ’او يناثلا اهموي يف دقفتلاو
ى˘لإا ،ة˘ي’و˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

هللا لوصسر ةايح لحارم فلتخم
ر˘صشنو ،م˘ل˘صسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘صص
ر˘ب˘ع ة˘ي˘قÓ˘خأ’ا ه˘م˘ي˘قو مÓ˘صسإ’ا
ة˘ن˘صسلا ن˘م ةا˘حو˘ت˘صسم˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
د˘كأا ا˘م˘ك ،ةر˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ب˘˘ن˘˘لا
دلوملا ةبصسانم ءايحإا نأا ،رصضاحملا
ة˘صصر˘ف د˘ع˘ت ،ف˘ير˘صشلا يو˘˘ب˘˘ن˘˘لا
ن˘مؤو˘م˘لا حور ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘˘ح˘˘نا˘˘صس
،ق˘ل˘˘خ˘˘لا د˘˘ي˘˘صسل ه˘˘ب˘˘ح ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو
ةيوبنلا ةنصسلا را˘صسم ا˘صضر˘ع˘ت˘صسم
ى˘لإا ا˘ه˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ل˘ب˘صسو ة˘˘ف˘˘ير˘˘صشلا
.ةئصشانلا لايجأ’ا

ريزو فرصشأا ةودنلا هذه ماتخ يفو
نا˘م˘صضلاو ل˘ي˘غ˘˘صشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
م˘ير˘كت ل˘ف˘ح ى˘ل˘ع ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ايرولاكبلا ةداهصش يف ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا
ةئيه˘لا رو˘صضح˘ب ،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ب
ءا˘ي˘لوأاو ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اذه مصسارم ترجو اذه ،نيحجانلا
مارتحا لظ يف مظن يذلا لفحلا
ءاوجأا يف يدصسجلا دعابتلا ريبادت
ةينيد حئادم هتللختو ةحرفلا نم
.ةيلحم تايعمج اهتددر

ج.رداقلأ دبع

داو˘مو تا˘ج˘ت˘ن˘م بط˘˘ق˘˘ت˘˘صست
ا˘يود˘ي ة˘عو˘ن˘˘صصم˘˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘˘ي˘˘˘لوأا داو˘˘˘م˘˘˘بو
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ي˘˘ف ة˘˘صضور˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاعانصصلل يفاقثلا نولاصصلا
ةنيد˘م˘ب فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
لو˘صضفو ما˘م˘ت˘ها ،سسادر˘˘مو˘˘ب
.ءاصسنلا نم ةعصساو ةئف
يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا فر˘˘ع˘˘يو
ن˘م ،سسي˘م˘˘خ˘˘لا سسمأا فدا˘˘صص
ةيفاقث˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ر˘م˘ع
تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘يو˘صست˘لاو
ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا ءا˘˘˘صسم
71 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘تو
ير˘˘ج˘˘تو ،مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
ةيمومعلا ةحاصسلاب اهتا˘ي˘لا˘ع˘ف
ةطحمل ةل˘با˘ق˘م˘لا ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘˘صسو˘˘˘ب را˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
رظنلل اتفلم ’ابقإا ،سسادرموب

تاثكاملا ءا˘صسن˘لا ن˘م ة˘صصا˘خ
ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ب˘لا˘طو تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةيعماجلا تاماقإ’او تايلكلا
.ةرواجملا

تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘هأا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
اجاور تيقل ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةحوتفم˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ي˘ف
امبصسح ،ةلوقعم راعصسأاب عيبلل

ةلوج لÓخ «مÓصسلا» هتظح’
عاو˘˘˘نأ’ا ي˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصلا˘˘˘˘ب
ة˘ن˘يز˘لا داو˘م ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا

ل˘صسغ ل˘˘ئاو˘˘صسو نو˘˘با˘˘صصلاو
لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘صشلا

ا˘يود˘ي ة˘عو˘ن˘صصم˘لا را˘ب˘كل˘لو

ةصصاخ ةيعيبط ةيلوأا داومبو
،ل˘˘˘صسع˘˘˘لاو نو˘˘˘ت˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا تيز
يتلا ،ىرخأ’ا داوملا لثمتتو
ىدل اجاور تيقلو تبطقتصسا

ي˘ف ن˘ير˘ئاز˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه
ةيبعصشلا ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تÓ˘كأ’ا

ي˘˘صسكصسكلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ة˘خو˘صشخ˘صشلاو سسكو˘كر˘ب˘˘لاو
تÓ˘˘˘˘كأ’ا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غو
ىلإا ةفاصضإا ،ايودي ةعونصصملا

ل˘صسع˘لاو نو˘ت˘يز˘لا تا˘ق˘ت˘صشم
ي˘˘˘بارز˘˘˘لاو تا˘˘˘يو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
.جاجزلاو راخفلاو ةيديلقتلا

حرصص ،ةيلاعفلا سشماه ىلعو
ر˘˘˘يد˘˘˘م ،قورز تيأا يد˘˘˘ع˘˘˘صس
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘˘غ
هذ˘ه نأا˘ب ،ة˘ي’و˘لا˘ب فر˘˘ح˘˘لاو
ى˘لإا ا˘صسا˘صسأا ي˘مر˘ت ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
تاردابملاو بهاوملا عيجصشت
لا˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا
فرحلاو ةيديلقتلا تاعانصصلا
فلتخمب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو ة˘يود˘ي˘لا
ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
بحر نا˘كم ر˘ي˘فو˘تو ة˘ي’و˘˘لا
ليهصست لجأا نم ن˘ي˘صضرا˘ع˘ل˘ل

ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘يو˘صست تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىخوتيو ،ةيعادبإ’ا مهتاجتنم
طاصشنلا اذه ميظنت نم كلذك
˘‐ ه˘تاذ لوؤو˘صسم˘لا ف˘˘ي˘˘صضي ‐
ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ثورو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا
رابتع’ا درو ةيقرتو يديلقتلا
ةيديلقتلا ةعانصصلا تاجتنمل

بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع

ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لا جا˘˘مدإا ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست
يق˘يو˘صست ط˘ي˘ح˘م ي˘ف دد˘ج˘لا

با˘ب˘˘صشلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو بصسا˘˘ن˘˘م
و˘ح˘ن ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘طا˘ع˘˘لا
ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
دامت˘ع’ا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘فر˘ح˘لا

م˘عد˘لا ةز˘ه˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
ي˘ف ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لا

.مهلوانتم
هذ˘˘ه ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘يو
وحن اهطصشني يتلا ،ةرهاظتلا

سسادر˘مو˘ب ن˘م ا˘˘صضرا˘˘ع04
،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مو
يف اه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت جرد˘ن˘ي ي˘ت˘لاو
66 ـلا ىر˘˘كذ˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا را˘˘طإا

،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا ع’د˘˘ن’
فلتخم زربت ةعونتم سضراعم
نهملاو فرح˘لاو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ر˘ب˘ع ة˘صسرا˘م˘م˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
كلذك نم˘صضت˘ت ا˘م˘ك ،ن˘طو˘لا
تصصصصخ ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘جأا
تيز تاج˘ت˘ن˘م ع˘ي˘بو سضر˘ع˘ل
ن˘ي˘ت˘˘لاو ل˘˘صسع˘˘لاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
ةفلتخملا ةمعطأ’او يديلقتلا

يديلقتلا سسابللاو تايولحلاو
ة˘ح˘ن˘جأا بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘ل˘˘ح˘˘لاو
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م سضر˘˘˘ع˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا

ليغصشتلا معد ةزهجأا فلتخم
نا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘صضلاو با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صشلا
سضر˘ع˘ل ىر˘خأاو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ن˘ف˘لا ي˘ف با˘ب˘صشلا تا˘˘عاد˘˘بإا
.يليكصشتلا

خ.ةميضسن

فرحلل نولاضص راطإأ يف اهضضرع مت ةيلوأأ دأومبو ايودي ةعونضصم
ضسادرموبب ءاضسنلا نم ةعضساو ةئف يوهتضست ةيعيبطلا ةنيزلا تاجتنم
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ةداعإا يف نيفوفكملا نيوكتل ةضشرو
نارهوب بضشخلا اياقب ريودت

نار˘هو ة˘يدا˘ح˘تا تثد˘ح˘ت˘˘صسا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘فو˘ف˘كم˘ل˘ل
ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل ة˘˘˘صشرو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
ي˘ف م˘ه˘ئا˘ن˘بأاو ن˘ي˘فو˘ف˘كم˘˘لا
نم بصشخلا اياقب ريودت ةداعإا
تارو˘˘كيد ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص ل˘˘˘جأا

.ةيلزنم تامزلتصسمو
ذن˘م ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه تق˘ل˘ط˘نا
رقم ىوتصسم ى˘ل˘ع ن˘ير˘ه˘صش

سسناكملاو سشر˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘صص
،رو˘ن˘م˘لا ي˘ح˘ب «سسور˘با˘ن˘يإا»
نم ةعومجم عم ةكارصشلاب
هذه تحمصسو ،نيعو˘ط˘ت˘م˘لا
ةثÓ˘ث ثاد˘ح˘ت˘صسا˘ب ة˘صشرو˘لا

ن˘ع Ó˘صضف ل˘غ˘صش بصصا˘ن˘˘م
يف نيصصبرتم ةعبرأا لابقتصسا

بصشخلا ر˘يود˘ت ةدا˘عإا لا˘ج˘م
د˘˘قو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
لÓخ نوصصبرتملا عا˘ط˘ت˘صسا

حاولأا نم عنصص زيجو فرظ
ن˘م ة˘ع˘ئار ع˘ط˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘صشخ
خ˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘صسم
متيل ،ةليم˘ج˘لا تارو˘كيد˘لاو
ىلع عيبلا ةطقن يف اهصضرع
«سسور˘با˘ن˘ي» ر˘ق˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
راعصسأاب اهقيوصست ةيغب ،اقباصس
داوملا ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘لو˘ق˘ع˘م د˘ج
نهد سصخت يتلا كلت اهنم
.ةيبصشخلا عطقلا

ة˘صشرو˘لا هذ˘ه تح˘م˘صس د˘˘قو
نهم ريوطت˘ب ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘ل˘ل

ن˘˘هد˘˘لا˘˘ك ىر˘˘خأا ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صص

بصشخ˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
لا˘خدإاو ة˘ط˘ي˘صسب بي˘˘لا˘˘صسأا˘˘ب

ذخأات ةعئار تÓيدعت اهيلع
ىل˘ع ي˘لز˘ن˘م رو˘كيد ل˘كصش
تا˘ير˘هز˘م وأا فو˘فر˘لا رار˘غ
.اهريغو
ةمظنملا ةكارصش ترمثأا امك
ن˘ي˘˘فو˘˘ف˘˘كم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم ةعومجم عم ،نييرئازجلا
ثاد˘ح˘ت˘صسا˘ب ،ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
ةطاي˘خ˘ل ة˘ي˘نا˘ث ة˘صشرو ا˘صضيأا
ن˘م ة˘ي˘قاو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘˘لا
رارغ ىلع «انوروك» سسوريف
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘صسب˘لأ’او ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا

اهنيب نم تاعاطقلا فلتخم
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
هذه تقل˘ط˘نا د˘قو .ة˘ي˘ند˘م˘لا
يصضاملا ةيليوج ذنم ةصشرولا

نيفو˘ف˘كم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ي˘هو
نم اونكمتي نيذلا مهئانبأاو
مهنيوكتل مهتصسارد ةلصصاوم
مهدعاصست ةريغصص نهم يف
ثيح ،ةي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف
عنصص نوصصبرتم˘لا عا˘ط˘ت˘صسا
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا سضع˘ب ا˘صضيأا
رهظلا بئاقح لثم ة˘يد˘ل˘ج˘لا
تا˘م˘ل˘ق˘مو ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘ل˘ل
˘ما˘م˘ح˘لا تاودأ’ ظ˘فا˘ح˘˘مو
اهقيوصست متي يتلاو ،اهريغو
عيب˘لا ة˘ط˘ق˘ن ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
.افنآا ةروكذملا

ب.دلاخ

لبقملأ ماعلأ لÓخ لÓغتضسلأو زاجنإلأ يتلحرم لخدتضس ىرخأأ5
تايئاملا ةيبرتل عيراضشم6 لوخد

مناغتضسمب قيوضستلا ةلحرم
ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م تل˘˘˘˘خد
ةيبرتل عيراصشم6 مناغتصسم
قيوصست˘لا ة˘ل˘حر˘م تا˘ي˘ئا˘م˘لا
ردقي يلامجإا جاتنإاب يراجتلا
.انط057.1 ـب

،ي˘نا˘م˘حر ق˘ي˘فو˘ت ح˘صضوأا
د˘ي˘صصل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
،ةيديصصلا دراوملاو يرحبلا
ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
اذه نأا ،سسمأا لوأا اهب ىلدأا
لوأ’ قوصسي يذلا جو˘ت˘ن˘م˘لا

عراز˘˘م ثÓ˘˘ث سصخ˘˘ي ةر˘˘˘م
«جو˘ج˘ق˘لا» كم˘صس ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل
ل˘˘˘˘خاد «ر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا بئذ»و
006.1) ة˘م˘ئا˘ع˘لا سصا˘ف˘˘قأ’ا

ىر˘خأا عراز˘م ثÓ˘˘ثو (ن˘˘ط
«راحملا» رحب˘لا ح˘ل˘ب جا˘ت˘نإ’
051) كا˘ب˘صشلا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب

،ثدحتملا تاذ ركذو ،(انط
ىر˘خأا ع˘˘يرا˘˘صشم ة˘˘صسم˘˘خ نأا
زا˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ل˘حر˘م ل˘خد˘ت˘صس
˘ما˘ع˘لا لÓ˘خ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’او
تاردق فعاصضي ام لبقملا
بي˘ج˘ت˘صسيو ا˘ي˘ئ’و جا˘˘ت˘˘نإ’ا
هذه ىل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘ل˘ل
سضو˘ع˘يو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا

.يونصسلا جاتنإ’ا ةيدودحم
ةياقولا ريبادت ترثأا دقو اذه
«انوروك» ةحئاج يصشفت نم
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ما˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

ع˘صضو˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘صس’و
وأا رحبلا يف ةمئاعلا سصافقأ’ا

نم تازيهجتلاو داتعلا بلج
˘‐ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،جرا˘خ˘˘لا

ي˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صضي
دراو˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصل˘ل
جا˘ت˘نإا ل˘صصي نأا ‐ة˘يد˘˘ي˘˘صصلا

نوصضغ يف مناغتصسم ةي’و
نيب ام نيتلب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘صسلا

ن˘م ن˘ط000.8و000.7
رحبلا بئذو جوجقلا كمصس
دعب رحبلا حلب نم نط003و
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك لو˘˘˘˘خد
قيوصستلا ةل˘حر˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
لوؤو˘صسم˘لا ق˘فو ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ديصصلا عاط˘ق ن˘هار˘يو.هتاذ
ةيديصصلا دراوم˘لاو ير˘ح˘ب˘لا
ةفعاصضم ى˘ل˘ع ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم˘ب
كامصسأ’ا نم يونصسلا جاتنإ’ا
لقتنيل ةلبقملا تاونصسلا يف
05 نط فلأا02 ىلإا01 نم
عيراصشم نم اهنم ةئاملا يف
12) تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت
اهنيطوت م˘ت ي˘ت˘لا (ا˘عور˘صشم
يد˘˘ي˘˘صسو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ي˘˘ب
(نط ف’أا6) ابرغ روصصنم
ةرا˘ح˘بو ر˘˘صضخ˘˘ل يد˘˘ي˘˘صسو
فاصضتو ،(نط ف’أا5) اقرصش
جما˘نر˘ب ى˘لإا ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه
تايئاملا ةيبرت طاصشن جامدإا

لÓخ حمصس يذلا ةحÓفلا عم
8102) نيتيصضاملا نيتنصسلا

قوفي ام عارزتصساب (9102و
كا˘م˘صسأا ن˘م ة˘قر˘ي ف˘˘لأا42
ا˘م˘ي˘صس’و ة˘˘بذ˘˘ع˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
طوب˘صشلاو ر˘م˘حأ’ا ي˘ط˘ل˘ب˘لا

سضاوحأا601 ـب يرو˘˘ب˘˘˘لاو
.يحÓفلا يقصسلل

 هللأ دبع زوزع

جد نويلم03 ـلأ قاف ايلامجإأ ايلام افÓغ تبلطت ةيلمعلأ

زاغلا ةكبضشب ةلضشنخ يف ةماحلاو ةيليضش يتيدلبب لظلا قطانمب لزانم701 طبر
ةيليضش يتيدلبب بورخلأو بورزملأو يعيبرلأ رأود ىرقب لزانم701 طبر عورضشم ةمدخلأ زيح ،صسمأأ لوأأ لخد

.يعيبطلأ زاغلاب نيومتلأ ةكبضشب ،ةلضشنخ ةيلوب ةماحلأو

يلع ةلصشنخ يلاو فرصشأا دقو
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف ،يد˘˘يزو˘˘ب
ىركذلاب ةي˘ئ’و˘لا ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث ع’د˘ن’66ـلا
ريد˘م ن˘م ل˘ك ة˘ق˘فر ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا
ع˘يزو˘ت زا˘ي˘ت˘ما ر˘يد˘مو ة˘قا˘ط˘˘لا
ع˘صضو ى˘ل˘ع ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

ديوز˘ت عور˘صشم˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
يعيبطلا زاغ˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
ىلإا يمارلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف
ريفوتو لظلا قطانمب سضوهنلا

م˘ير˘˘كلا سشي˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘صس ة˘˘فا˘˘ك
.اهناكصسل
،بوهوم نب ركبوب حصضوأاو اذه
ءابر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت زا˘ي˘ت˘ما ر˘يد˘م
تاحيرصصت يف ،ةي’ولاب زاغلاو
هصضرع لÓخ اهب ىلدأا ةيفحصص
هذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل
يتلا ةيلمعلا هذه نأا ،عيراصشملا
ةي’ولا ةينازيم نم اهليومت مت
ةنصسلا ةياهن اهنم تدافتصسا يتلا
قود˘ن˘صص ن˘م˘صض ة˘مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا
تاعامجلل نماصضتلاو نامصضلا
ايلام افÓ˘غ تب˘ل˘ط˘ت ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
،جد نويلم03 ـلا قوفي ايلامجإا

’زنم52 ط˘˘˘˘بر نأا فا˘˘˘˘˘صضأاو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ع˘ي˘بر˘لا راود ة˘ير˘˘ق˘˘ب
،يعيبطلا زاغلا ةكبصشب ةيليصش
ملك5.1 لوطب ةكبصش ىلع مت
ةعبرأ’ا دعتي مل ينمز فرظ يف
ردقي يلام فÓغب كلذو رهصشأا
.جد نويلم55.9 ـب

نأا ،لوؤوصسملا تاذ حصضوأا امك

بورزملا ةيرقب انكصس36 طبر
وه فلك ةيلحملا ةعامجلا تاذب
نم ديزأاب ردقي ايلام افÓغ رخآ’ا

ة˘كب˘صش لو˘ط˘ب جد نو˘ي˘ل˘م12
تقولا يف ملك21.44 ـل ردقي
لاغ˘صشأ’ا ه˘ي˘ف تقر˘غ˘ت˘صسا يذ˘لا

يف رخأاتلا اعجرم ،رهصشأا01 ةدم
سسيراصضتل˘ل عور˘صشم˘لا م˘ي˘ل˘صست
ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘˘صصلا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لاو
را˘صشت˘نا ءار˘ج دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ت
،دج˘ت˘صسم˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
ع˘˘˘˘صضو نود تلا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ي˘ف ة˘مد˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح عور˘˘صشم˘˘لا
.هل ةددحملا لاجآ’ا
ن˘˘˘ب د˘˘˘كأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف

انكصسم91 ط˘بر نأا ،بو˘هو˘˘م
ةيدلبب بورخلا يفيرلا عمجتلاب
ـب ردقي ايلام افÓغ فلك ةماحلا

ردقي ةكبصش لوطب جد فلأا006
مل ةدم يف كلذو ارتم072 ـب
.نيرهصشلا زواجتت
،ةلصشنخ ي˘لاو ن˘ل˘عأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ه˘فار˘˘صشإا لÓ˘˘خ
زاغلا ةكبصشل ةمدخلا زيح عصضو
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘ع ،ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ةقاطلا ةيريدم عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو
،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتماو
ديدع طبرل عيراصشملا تارصشع
اهؤواصصحإا مت يتلا لظلا قطانم
ي˘ت˘كب˘صشب ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و ر˘ب˘˘ع
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

نا˘كصس بر˘عأاو اذ˘ه.ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
بورزملاو يعيبرلا راود ىرق
ءاهتن’ مهحايترا نع ،بورخلاو
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
ي˘ت˘لا نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق
يز˘كر˘م ى˘لإا نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي او˘˘نا˘˘ك
ي˘ف ة˘ما˘ح˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘صش ي˘ت˘يد˘ل˘ب

لÓ˘خ ة˘ي˘صسا˘ق ة˘ي˘خا˘ن˘م فور˘˘ظ
راعصسأاب اهئانتق’ ءاتصشلا لصصف
.يقيقحلا اهرعصس نع ةفعاصضم

لÓعضش روضصنم

رامثتضسأ راطإأ يف
هتميق تزواجت
جد نويلم003

قدنف زاجنإا وحن
ةفرغ221 ةقاطب

راضشب يف تيغاتب
ةقاطب ديدج قدنف زاجنإأ يرجي
ةيلوب تيغات ةقطنمب ةفرغ221
عباط تأذ ةيدلب يهو ،راضشب
لكيهلأ أذه بلطتو ،يحايضس
يذلأ ،ديدجلأ يحايضسلأو يقدنفلأ

دحأو نم رثكأاب ةحاضسم يطغي
لابقتضسلأ تأردق ززعيضسو راتكه
003 زواجتي أرامثتضسأ ،ةقطنملاب
.جد نويلم
لجضست يتلأ ةيقدنفلأ ةأاضشنملأ هذه
57 ةبضسنب اهتاضشرو يف امدقت
اهمÓتضسأ رظتنملأ نم ،ةئاملاب
نأوج يف ةمدخلأ زيح اهلوخدو
نوكيضسو ،أًريرضس442 ةقاطب2202
نم برقلاب عقي يذلأ قدنفلأ أذه
ريغ ،ةيناقوفلأ ةيوأزلأ ةنيدم
فلتخمب أًزهجم ،تيغات نم ديعب
ةثيدحلأ لئاضسولأو قفأرملأو
عضستي معطم كلذ يف امب ،ةمزÓلأ

حبضسمو ًدعقم002 نم رثكأل
هيفرتلأو ةحأرلأ قفأرمو
تاضضايرلل تاعاق ىلإأ ةفاضضإلاب
أذه رفويضسو ،ةيدرفلأو ةيعامجلأ
هلوخد ىدل يحايضسلأ عورضشملأ

لمع بضصنم002 ةمدخلأ زيح
.ديدج
تيغات ةقطنمب ايلاح دجويو
لابقتضسلأ لكايه نع Óضضفو
ىلع اميضسل صصاخلأ عاطقلل ةعباتلأ

دوعي يذلأ رضصقلأ تأذ ىوتضسم
ةنضس فلأأ نم رثكأأ ىلإأ اهدييضشت
،’’تÓئاعلأ عم ةماقإلأ» ةغيضصب
ةلضسلضسل ةعبات ةيقدنف ةأاضشنم
،«رئأزجلأ» ةيمومعلأ قدانفلأ

ىلع يقدنفلأ لكيهلأ أذه رفوتيو
811 عومجمب ،نيحانجو ةفرغ95
021) معطم ىلإأ ةفاضضإلاب أًريرضس
تامدخلأ ةددعتم ةفرغو (أًدعقم
قفأرمو (دعقم002 نم رثكأأ)
صضوح اهنم ،ىرخأأ هيفرتو ةحأر
.قلطلأ ءأوهلأ يف ةحابضس

ينامثع مÓضسإأ

ةي’ول ةئيبلا ةيريدم تقلطأا
ع˘˘˘م ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘ب ،نار˘˘˘˘هو
اًر˘خؤو˘م ،تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م
فينصصت ىلإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةي’ولل ة˘ير˘صضح˘لا تا˘با˘غ˘لا

ةباغ31 ـب اهددع ردق يتلاو
.ةيلوأا درج ةيلمع يف
ةئيبلا ةريدم ،وحد ةراصس تلاق
تاحيرصصت يف ،نارهو ةي’وب

سسمأا لوأا ا˘ه˘ب تلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص
ةيرصضح ةباغ31 انددح دقل»
ة˘ي’و بار˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘م
ةوطخب قلعتي رمأ’ا .. نارهو
ع˘ي˘م˘˘ج ءا˘˘صصحإا سصخ˘˘ت ى˘˘لوأا
ى˘ت˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘صضح˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
اهفينصصت فدهب ،اهنم رغصصأ’ا

تفا˘˘˘˘صضأاو ،«ي˘˘˘˘ئ’و رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
فينصصت˘لا اذ˘ه نأا ،ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ءانبلا تاي˘ل˘م˘ع˘ل اًد˘ح ع˘صضي˘صس
نم ةماه تاحاصسم تصسم يتلا
ةددصشم ،تا˘با˘غ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
 .تاباغلا

سسف˘˘˘˘ن تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ل˘˘˘ب˘˘˘قو ه˘˘˘نأا ،ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
،ريجصشتلا ةداعإا نع ثيدحلا
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ً’وأا بج˘˘˘ي
اذه ،دوجوملا يباغلا جيصسنلا
سسف˘ن ي˘˘ف تف˘˘صسأا˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يتلا ةيعصضولا ءارج تقولا
هذ˘ه سضع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘˘ت˘˘ت

ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘صضح˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
تا˘˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘م ى˘˘˘لإا تلو˘˘˘ح˘˘˘˘ت
اهلمأا نع ةربع˘م ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
فينصصتلا اذه يدؤوي نأا يف
نيري˘صسم ن˘ي˘ي˘ع˘ت ى˘لإا ا˘ًصضيأا

ىلع ةيلحملا تاعامجلا نم
˘ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ،لا˘ث˘م˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
ظافحلاو ةنايصصلا تايلمعب

تهونو ،تاءاصضفلا هذه ىلع
،نارهو ةي’وب ةئيبلا ةريدم
،تايعم˘ج˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأا ى˘لإا
تا˘جر˘خ ي˘˘ف كرا˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘كار˘˘˘صشإا ،ءا˘˘˘صصحإ’ا
تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست
.اهيلع ةظفاحملاو

ج.ةيرأوه

تاباغلأ نم ةماه تاحاضسم تضسم يتلأ ءانبلأ تايلمعل دح عضضو لجأأ نم
نارهوب ةيرضضح ةباغ31 فينضصت وحن

تا˘با˘غ˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م تصصصصخ
نم اراتكه065 ركصسعم ةي’ول
يف اهلÓغتصس’ ةيباغلا يصضارأ’ا

.ةيبطو ةيرطع تاتابن ةعارز
سسي˘ئر ،ة˘ما˘˘ط د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘صضوأا

ةيباغلا ةورثلا ع˘ي˘صسو˘ت ة˘ح˘ل˘صصم
تاحيرصصت يف ،ركصسعم ةي’وب

نأا ،سسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحصص
را˘طإا ي˘فو تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
تا˘تا˘ب˘ن˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت
ا˘يدا˘صصت˘قا ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ير˘ط˘˘ع˘˘لا

053 ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك تصصصصخ
،ور˘صضلا تا˘ب˘ن ة˘عارز˘ل ارا˘ت˘˘كه

تابن ةعارز˘ل تارا˘ت˘كه012و
عيصسوت راظتنا يف ،لبجلا ليلكإا
ةي˘تا˘ب˘ن عاو˘نأا ل˘م˘صشت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.يبطو يرطع عباط تاذ ىرخأا

ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
عم ،ركصسعم ةي’ول تاباغلا
كرتصشملا ي˘ن˘ه˘م˘لا سسل˘ج˘م˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صشل
ة˘فر˘غ˘ل ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘ع˘˘لاو
سسف˘˘˘˘ن بصسح‐ ة˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ ‐رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا
لاجم يف ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا
،ةيرطعلاو ةيب˘ط˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا

ذنم يرجأا ءاصصحإا حمصس دقو
Óباق اتا˘ب˘ن32 ر˘صصح˘ب ةد˘˘م
تا˘عا˘ن˘صص ي˘ف لÓ˘غ˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
متي ،هتاذ قايصسلا يف.ةلصص تاذ
راطنق004 يلاوح جاتنإا ةي’ولاب
لÓغتصسا ةرود لك يف نيلفلا نم
سسايق ةدحو) راتصس0002 ةبارقو
بعكم رتم نم ةئاملاب57 لثمت
ي˘عا˘ن˘صصلا بصشخ˘˘لا ن˘˘م (د˘˘حاو
نم اقÓطنا يلمعملا بصشخلاو
ورصسلاو يبلحلا ربونصصلا راجصشأا

.سشيرعلاو سسوتيلاكلاو
صش.رثوك

ةلضص تأذ تاعانضص يف لÓغتضسÓل Óباق اتابن32 ءاضصحإأ
ركضسعمب ةيبطو ةيرطع تاتابن جاتنإل اراتكه065 ضصيضصخت
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:ماه تضسو بعل
’’لوبرفيل نم نيفئاخ انضسل’’

ماه تسسو قيرف بعل لافوك ريميدÓف دكأا
ة˘ه˘جاو˘م نو˘سشخ˘ي ل ه˘ق˘ير˘فو ه˘نأا د˘ت˘يا˘نو˘ي
نيب ةبقترملا ةارابملا يف لوبرفيل قيرف
ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘لا
 .زاتمملا يزيلجنلا يرودلا

اهنا’’ :هيدانل يمسسرلا عقوملل لافوك لاقو
ىلإا بهذ˘˘ن˘˘سس ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا كا˘˘ن˘˘˘ه
ىسشخن ل اننكل مارتحلا ضضعبب لوبرفيل

ضضع˘˘ب ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا دو˘˘ن ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
يف عد˘ب˘م بع˘ل˘م ه˘نإا ،د˘ل˘ي˘ف˘نألا ن˘م طا˘ق˘ن˘لا
ةليمج ةبرجت اهنإا ،هيلإا علطتأا انأاو ارتلجنإا

ن˘˘˘˘˘م طا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘ن نأا ل˘˘˘˘˘مآاو
 .’’لوبرفيل
ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘˘عر˘˘سسب لا˘˘فو˘˘ك ر˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
د˘عا˘سسو ،ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ع˘برأا ل˘ب˘ق غار˘ب ا˘ي˘فÓ˘˘سس
تارا˘سصت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع د˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يتيسس رت˘سسي˘لو نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو ىل˘ع ةر˘ه˘ب˘م
ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت ع˘˘م ة˘˘م˘˘ّي˘˘ق تلدا˘˘ع˘˘تو
.يتيسس رتسسسشنامو

ةبسسنلاب لسضفأا موي لك نأا دقتعأا’’ :فاسضأاو
م˘هو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ي˘ئÓ˘مز تل˘با˘ق د˘˘ق˘˘ل ،ي˘˘ل
نوسشيعي نيأاو مهتÓئاع نع يعم نوثدحتي
ةغللاب ةثداحملا ،يل ةبسسنلاب يلاثم اذهو
انأاو يل ةبسسنلاب لسضفأا موي لك ةيزيلجنإلا
انه تنك نأا ذنم ،ةمداقلا مايألا ىلإا علطتأا
ديج وجلا ،اذه رمتسسي نأا لمآاو رسسخن مل

.’’!نوبخاسص عيمجلاو ادج
،هدÓب بختنم عم تارم رسشع لافوك رهظو
ةيبوروألا ةسسفانملا يف ةرم94 رهظ امك
نا˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘سس ق˘˘˘با˘˘˘سسلا يدا˘˘˘ن˘˘˘لاو ا˘˘˘ي˘˘˘فÓ˘˘˘سس ع˘˘˘˘م
ريثكلا هكÓتما عم ىتح نكلو ،ضشتيريبيل
رمعلا نم غلابلا بعÓلا فرتعا ،ةربخلا نم
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا نأا˘ب ا˘ًما˘ع82
 .اًفلتخم اًئيسش هل مدق
دعب ،هفقوم نع هسسفن ءيسشلا لوق نكمي

،ه˘ن˘طو ي˘ف ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ˘ك بع˘ل˘˘لا ن˘˘م د˘˘ق˘˘ع
ةرم هنكل ،نميأا ريهظك نآلا لافوك لمعي
دقل’’ :راسشأاو .يدحتلا ىوتسسم ىلع ىرخأا
يرود˘˘لاو ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود ي˘˘˘ف تب˘˘˘ع˘˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب تنرا˘˘ق اذإاو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلا
عا˘ق˘يإا ه˘يد˘ل غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا نإا˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا
ىلعأا نم انه نوبعÓلا ،عرسسأا ةفاثكو عرسسأا
هباسشم يرود هنإا’’ :لسصاوو.’’تايوتسسملا

ريهظلا زكرم يف تبعل ،قباسسلا يقيرف يف
اًبيرقت ان˘تا˘يرا˘ب˘م ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ك˘ل ،ن˘م˘يألا

يف07 ي˘لاو˘ح د˘ن˘ع ةر˘ك˘لا˘ب ظ˘ف˘ت˘حا تن˘˘ك
 .’’بعلملا يف لازأا ل تنك كلذل ،ةئاملا
ءي˘˘˘˘˘سشلا ضضع˘˘˘˘˘ب بع˘˘˘˘˘سص ر˘˘˘˘˘مألا ،نآلا’’ :م˘˘˘˘˘تأا

اننأل رثكأا عفادأا نأا بجي يننأل يل ةبسسنلاب
.’’قباسسلا يقيرف يف امك ةركلاب بعلن مل

قلغي دتيانوي رتضسضشنام
هجو يف لمألا باب

أاًيئاهن تولاد مضضب نÓيم
و˘غو˘يد نأا ة˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا م˘˘عز˘˘ت
فوسس يلاطيإلا نÓيم يدان بعل تولاد
ثيح وريسس ناسس يف ةريسصق ةرتف يسضقي
هتدا˘ع˘ت˘سسا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م بغر˘ي

مسسوملا ةياهنب ةراعإلا ةرتف ءاهتنا بقع
.يراجلا

ىلإا ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا م˘˘˘سضناو
ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ىل˘˘ع ف˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘لا
.رمحلا نيطايسشلا نم ةراعإلا

اًماع12 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسو
يرود˘لا ي˘ف نÓ˘ي˘م ضصي˘م˘˘ق˘˘ب لوألا ه˘˘فد˘˘ه

غارب ايفÓسس مامأا هتارابم لÓخ يبوروألا
.اًسضيأا اًفده عنسصو
ور˘ي˘سس نا˘سس ي˘ف ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس كلذ ع˘˘مو
ونامور ويزيرباف دكأا ثيح ىدملا ةريسصق
نأا ترو˘˘˘ب˘˘˘سس يا˘˘˘ك˘˘˘سس ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سشب ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف بغر˘˘ي د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
.مسسوملا ةياهنب بعÓلا

را˘ي˘خ˘ب د˘ن˘˘ب ع˘˘سضو ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ضضفرو
ةرا˘عإا د˘ق˘ع ي˘ف نÓ˘˘ي˘˘م˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ءار˘˘سشلا
ه˘نأا˘ب نور˘ي ثي˘ح ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا˘˘ب بعÓ˘˘لا

ع˘يرا˘سشم ن˘م ا˘ًم˘ه˘م اًءز˘ج نو˘˘ك˘˘ي نأاو ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
.ةيلبقتسسملا يدانلا

ن˘˘م ه˘˘ف˘˘قو˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م م˘˘˘سسحو
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ي˘˘هو بعÓ˘˘لا

.نÓيم عم هتراعإا ءاهتنا بقعو

ةدوعلا نم بÎقي وÒمور
Úتنجرألا ¤إا

ور˘ي˘مور و˘ي˘جر˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ُع
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ى˘مر˘م سسرا˘ح
غن˘ي˘صسار ق˘با˘صسلا ه˘يدا˘ن ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

 .نيتنجرأ’ا يف بولك
ن˘م ا˘ً̆ب˘˘صضا˘˘غ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا نا˘˘ك
ر˘ت˘صسصشنا˘م ة˘م˘ئا˘ق ن˘م هدا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي
نم ةنوكملا ابوروأا لاطبأا يرودو
سضفر دعب ،مصسوملا اذه ًابع’52
.نوترفيإا ىلإا هلاقتنا

ءاقبلا نم اًصسئاي ،اًماع33 ،وريمور
هلها˘ج˘ت د˘ع˘ب ،’’درو˘فار˘ت د˘لوأا’’ ي˘ف
ن˘˘يدو ا˘˘ي˘˘خ يد د˘˘ي˘˘ف˘˘˘يد ح˘˘˘لا˘˘˘صصل
ىرجأا دقو ،تنارغ يلو نوصسردنه
لجأا نم دتيانوي ةداق عم تاثداحم
ىتح ،ماع لبق دتيانوي عم هدقع ءاهنإا
 .ديدج دان ىلع روثعلا نم نكمتي
نأا ى˘لإا ’’ن˘صص’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ترا˘˘صشأا
دادعتصسا ىلع مر˘صضخ˘م˘لا سسرا˘ح˘لا
يذلا يلاحلا هدقع نع ءانغتصسÓل
ردقي ايعوبصسا اب˘تار ه˘ي˘ف ى˘صضا˘ق˘ت˘ي
ل˘جأا ن˘م ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسا ف˘˘لا001ـب
 .ةينهملا هتريصسم ةيادب ىلإا ةدوعلا

و˘˘˘˘كنÓ˘˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘قو
م˘ل˘حأا’’ :بو˘ل˘ك غ˘ن˘ي˘˘صسار سسي˘˘ئر
نأا هيلع نكل ،وريمور راصضحإاب
عم ،ةدوعلا ديري هنأا ةعانقب يتأاي
وأا ر’ودلاب بصسكي نل هنأا ملعلا
.’’ابوروأا يف هبصسكي يذلا غلبملا

عم تا˘يرا˘ب˘م ع˘برأا ور˘ي˘مور بع˘ل
ي˘ف ا˘ًق˘هار˘م نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع غ˘ن˘˘ي˘˘صسار
ىلإا لقتني نأا لبق ،7002‐6002
 .رامكلأا عم ابوروأا

ع˘م ةارا˘ب˘˘م16 ور˘˘ي˘˘˘مور سضا˘˘˘خ
هعم عيقوتلا ذنم رمحلا نيطايصشلا
زوفلا ىلع مهدعاصس امم ،5102 يف
سسأا˘كو يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا سسأا˘كب
 .يبوروأ’ا يرودلاو ةطبارلا

عبر ةارابم يف هل روهظ رخآا ناكو
مصسوم˘لا ي˘بوروأ’ا يرود˘لا ي˘ئا˘ه˘ن
يكرامندلا نغاهنبوك دصض يصضاملا
. توأا يف
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ضسويضسينيف عم ةميزنب ةمزأا ىلع ديردم لاير يف ضسبÓملا علخ ةفرغ لعف ةدر

كانه نأا ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأا
فرغ لخاد بارغتصس’ا نم ةلاح
ديردم لاير يدانب سسبÓملا علخ
ةميزنب ميرك هب ماق امم ينابصسإ’ا

سسويصسيني˘ف د˘صض ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م
مامأا قيرفلا ةارابم لÓخ روينوج
يرودب خابدÓجنصشنوم ا˘ي˘صسورو˘ب
.ابوروأا لاطبأا

اصسنفيد’’ ةكبصش هتلقن امل اًقفوو
تا˘ح˘ير˘˘صصت˘˘لا نإا˘˘ف ’’لار˘˘ت˘˘ن˘˘صس
ةميزن˘ب م˘ير˘ك ثيد˘حو ة˘ي˘صسا˘ق˘لا
دن’ر˘ي˘ف ه˘ن˘طاو˘م˘ل رر˘ب˘م ر˘ي˘غ˘لا

هل نكي مل روينوج نأاصشب يدنيم
ةًصصاخ ليزاربلا يف ةديج ءادصصأا

بوبحم يل˘يزار˘ب˘لا حا˘ن˘ج˘لا نأاو
نم ددع رهظأاو هدلب يف ةياغلل

م˘ه˘˘م˘˘عد وا˘˘صسي˘˘ل˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ب˘˘ع’
.بعÓل لماكلا

نم ةقلت˘خ˘م تا˘عا˘ط˘ق تر˘ج˘ف˘ناو
سضع˘بو ة˘ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا

لثم نيروهصشملا مدقلا ةرك يبع’
ثيح ةميز˘ن˘ب د˘صض نو˘صسلرا˘صشت˘ير
فÓخلا دعب مهنطاوم نع اوعفاد

لعف ةدر كانه نا˘ك ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
يكلملاب سسبÓملا علخ فرغ لخاد
رربم ريغلا لد˘ج˘لا اذ˘ه بر˘غ˘ت˘صست
.يئانثلا نيب موهفم ريغلاو
رمأ’ا نأا ديردم لاير موجن دقتعيو

وه ةميزنب نأاو ةًصصاخ موهفم ريغ
يف سسويصسينيف˘ل ن˘ي˘م˘عاد˘لا ر˘ب˘كأا

ءابنأا ناديز نيدلا نيز ىقلت نيح
ةميزنب نم ةب˘صضا˘غ ل˘يزار˘ب˘لا نأا˘ب
.سسويصسينيف لجأا نم
NPSE’’’’ ة˘كب˘صش تر˘كذ ا˘م˘˘كو
نيب ةقÓعلا نإاف رهصشأا ةعصضب لبق
ةعئار تناك سسويصسينيفو ةميزنب
ءا˘قد˘صصأا ن˘ي˘م˘ج˘ن˘لا Ó˘ك ح˘ب˘˘صصأاو
.هجراخو بعلملا لخاد
ءانثأا ديردم لاير يف يئانثلا لظو
يف ملاعلا سسأاك ةلوطب تايرابم
ببصسلا اذهلو8102 ماع ايصسور
باصشلا بعÓلا نم ةميزنب برتقا

ىلع اًع˘ير˘صس ه˘م˘ل˘قأا˘ت ي˘ف م˘ها˘صسو
.ءاوجأ’ا

ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا نأا ي˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لاو
˘˘ما˘˘قو ةد˘˘ي˘˘ج تلاز ا˘˘م ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا
باصشلا بعÓل راذتع’اب يصسنرفلا

.ةمزأ’ا تهتناو راذتع’ا اذه لبقو

ر .ق ^

مجاهم درازاه نيديإا يكيجلبلا داع
روهظلل ينابصسإ’ا ديردم لاير يدان
18 ماد بايغ بقع قيرفلا تايرابمب
ايصسوروب مامأا هتدوع تناك ثيح اًموي
.ةديج خابدÓجنصشنوم
ق˘ير˘ف˘لا ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘صشو
،ناد˘يز˘ل ناد˘ي˘ع˘صس نا˘ثدا˘ح ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
م˘ل ة˘لو˘ب˘ق˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا لوأ’ا
لوحي نأا عاطتصساو قيرفلا ملصستصسي
يف نيمث لداع˘ت ى˘لإا ن˘ي˘فد˘ه˘ب هر˘خأا˘ت
ةيناثلاو يناثلا يرودلا غولبل هتلحر
درازاه ن˘يد˘يإا تا˘مد˘خ ةدا˘ع˘ت˘صسا ي˘ه
مجنلا نيعب عيمجلا هيلإا رظني يذلا
.قيرفلل يلبقتصسملا

درازاه داع ،اًموي18 ماد بايغ بقعو
ديردم لا˘ير تا˘يرا˘ب˘م˘ب ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
سسويصسيني˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘ل˘ل Ó˘ًيد˘ب ل˘حو
تناك امنيب07 ةقيقدلا يف روينوج
باح˘صصأا مد˘ق˘ت ى˘لإا ر˘ي˘صشت ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
.نيفيظن نيفدهب سضرأ’ا

طا˘صشن˘لا ن˘م ة˘˘لا˘˘ح درازا˘˘ه ثد˘˘حأاو
هناكمإاب ناكو هلوخد ذنم يموجهلا

اهبوصصو ةركلا ردهأا هنكل ليجصستلا
.ةيجراخلا كابصشلا يف
عافد˘لا ي˘ف درازا˘ه ة˘م˘ها˘صسم تنا˘كو
لاير رخأات ببصسب يقطنم اذهو ةليلق
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غرو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م
يف يكلملا موجهلا حجنو ليدعتلا
ةطقنب دوعيل ةياهنلاب ةجيتنلا ليدعت
ام سسكع ىلعو.ديردم ىلإا ةنيمث
˘ما˘مأا دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ب ر˘˘ع˘˘صش
مصسوملا ةلوطبلاب ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
ملأا يأا نم درازاه يناعي مل ،يصضاملا
ة˘حار˘ج˘ل ع˘صضخ يذ˘لاو ه˘ل˘˘حا˘˘ك ي˘˘ف
ناديز هاقلت ربخ لصضفأا وهو هجÓعل
.كراب ايصسوروب بعلم نم
سضيوعتو ةكراصشملل هتدوع بقعو
،ةيلات˘ت˘م تا˘يرا˘ب˘م ع˘ب˘صس ن˘ع ه˘با˘ي˘غ
رارم˘ت˘صس’ا ي˘ف نآ’ا ة˘ط˘خ˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ت
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘فا˘˘صضإا˘˘˘ب
زكتري يذلا دومعلا وهو تايرابملل

رعصشي درازاه ،بعÓلا بولصسأا هيلع
ةيندب ةلاح يف هنأا ودبيو حايتر’اب

ببصسب هنزو نم اًريثك سصقنو ةديج

ي˘ف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ى˘˘ل˘˘ع درازا˘˘ه ق˘˘˘ل˘˘˘عو.يصضاملا

انه انأا’’ :لاقو ةارابملا يف هتكراصشم
وأا ن˘ير˘ه˘صش د˘ع˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘ك بع˘˘لأ’
ام لكو بعÓلا مدع نم رهصشأا ةثÓث
.’’طقف بعللا وه هديرأا

ع˘م ها˘ياو˘ن ن˘˘ع ناد˘˘يز ف˘˘صشكي م˘˘لو
ي˘فا˘ح˘صصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘˘خ درازا˘˘ه
وتلل أادب دقل’’ :لاق ثيح ةارابملا بقع
هتارابم اهنإا ،تايرابملا يف ةكراصشملا
.’’ريبك بايغ دعب لوأ’ا

ةلواحم يه هعم انتطخ تناك ’ :عباتو
انيلع نيعتي ام وهو اًيجيردت بعللا
.’’هب مايقلا

اًئيصشف اًئيصش كراصشي فوصس’’ :فاصضأاو
امنيب ىرنصسو ةقيرط يأاب فرعأا ’و
.’’مايأا ةثÓث لك بعلن
ة˘ه˘جاو˘م˘ل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير د˘˘ع˘˘ت˘˘صسيو
تبصسلا مويلا اغيللا ةلوطبب اكصسيوه
وهو ونافيتصس يد وديرفلأا بعلم ىلع
ذنم درازاه هب كراصشي مل يذلا بعلملا

. يصضاملا ةيليوج61

خابدÓجنضشنوم ايضسوروب مامأا درازاهل ةديمح ةدوع

يلاطيإ’ا سسوتنفو˘ي يدا˘ن د˘ع˘ت˘صسي
ثيح يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’
هنيعو اي˘صست˘ي˘ب˘ي˘صس هر˘ي˘ظ˘ن ه˘جاو˘ي

ةريخأ’ا جئاتنلا بقع زوفلا ىلع
.لامأÓل ةبيخملا

ةدو˘ع˘لا ن˘˘ع سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ثح˘˘ب˘˘يو
فا˘ن˘ئ˘ت˘صساو تارا˘صصت˘ن’ا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل
طوقصسلا بقع ةًصصاخ ةوقب لمعلا
.ابوروأا لاطبأا يرودب ةنولصشرب مامأا

ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لا تح˘˘ت˘˘فو
تاداقتن’ا نم ديزم قÓطإ’ بابلا

نأاو ود˘ب˘˘ي ن˘˘كلو و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأ’

برد˘م˘لا ي˘ف ق˘ث˘˘ت تلاز ا˘˘م ةرادإ’ا
.باصشلا

’ هنأا ةيفاح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأاو
عا˘م˘ت˘جÓ˘ل ةرادإ’ا ىد˘ل ة˘ي˘ن د˘جو˘˘ت
ةبيخملا جئاتنلا بقع ةًصصاخ ولريبب
ةلماك ةقثلا هحنمت فوصسو ةريخأ’ا

.راوصشملا لامكتصس’
نأا يصشيتاراب و ديفدينو يلينأا ملعيو
سضع˘˘ب ىو˘˘صس قر˘˘غ˘˘ت˘˘صسي ’ ر˘˘˘مأ’ا
تا˘ف˘صص ةدا˘ع˘ت˘صسا ل˘جأا ن˘˘م تقو˘˘لا
يف هلاخدإاو ةداتعملا هتئيهو قيرفلا
.ديدجلا عورصشملا

ولريب يف ةلماكلا هتقث ددجي ضسوتنفوي

لانصسرآا ةروطصسأا نويك نترام رذح
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بع’ ،ق˘˘با˘˘صسلا
ع˘م ه˘تا˘ب˘ث ةدا˘يز˘ل ي˘ب˘ي˘ب سس’و˘كي˘˘ن
دا˘ع˘ب˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م وأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

زرناغلا يف هل˘ي˘مز ل˘ث˘م د˘ي˘م˘ج˘ت˘لاو
.ليزوأا دوعصسم

زو˘ف ي˘˘ف ا˘˘فد˘˘ه ي˘˘ب˘˘ي˘˘ب ل˘˘ج˘˘صس
كلادنود قيرف ىلع0‐3 لانصسرا
يبوروأ’ا يرود˘لا ي˘ف يد˘ن˘لر˘ي’ا

 .سسيمخلا ءاصسم
مل ،اًفده هليجصست نم مغرلا ىلعو
،لانصسرأا يف بع’ لصضفأا يبيب نكي
يف ءاطخأ’ا نم Óًيلق اًددع بكتراو

كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،’’تارا˘˘مإ’ا’’ بع˘˘ل˘˘م
كا˘ب˘صشلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘كر ة˘˘ل˘˘كر لا˘˘صسرإا
 .ةيبناجلا

نويك نترام قباصسلا لانصسرأا عفادم
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ي˘ع˘ج˘˘صشم ن˘˘م
هبو˘ل˘صسأا˘ب دا˘صشأاو ،ا˘ًما˘ع52 ر˘م˘ع˘لا

م˘ل اذإا ه˘نأا ى˘صشخ˘ي ه˘˘ن˘˘كل ،ه˘˘عاد˘˘بإاو
دجي دقف ،هاوتصسم عفر نم نكمتي
ريصصم سسفن هجاوي ةياهنلا يف هصسفن
 .ليزوأا قيرفلا يف هليمز
هذه’’ :’’تروبصس يت يبـل نويك لاق
نم اهعقوتن انك يتلا تاظحللا يه
رن مل ،ةرم لوأ’ لصصو امدنع ،يبيب

فيك وهو ،بعÓلا اذه نم يفكي ام
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘لا كن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ي
مدع نع اًعيمج انثدحت دقل ؟لصضفأ’ا

بردملا لاقو هراوجب ليزوأا دوجو
؟نآ’ا يبيب نع اذام بعÓلا لصشف هنإا
 .’’يلاتلا ليجلا ىلإا لقتنن نحن
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك’’:فا˘˘˘صضأا
ىلع ل˘صصح˘ي ل˘هو ،ه˘ن˘م ل˘صضفأ’ا
ا˘ن˘يأار د˘˘ق˘˘ل ؟ه˘˘صسف˘˘ن ن˘˘م ل˘˘صضفأ’ا
، عدبم هنإا ،كانه رحصسلا نم ليلقلا
قلع˘ت˘ي ر˘مأ’ا ن˘كل ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ه˘يد˘ل
تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ء’ؤو˘˘ه جار˘˘خإا˘˘˘ب
.’’لانصسرأ’ ةمصساحلا

ليزوأا دوعضسم ريضصم نم يبيب رذحي لانضسرآا ةروطضسأا
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ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تإ’ا در
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘كل
ي˘لوؤو˘˘صسم تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ةريخأ’ا رئازجلا ةيدولوم
ةيدا˘ح˘تإ’ا او˘ل˘م˘ح ن˘يذ˘لا

امل ةيلوؤوصسملا ةطبارلاو
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تل˘˘˘صصو
،ي˘˘˘نور ي˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا

فقت اه˘نأا ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘مو
ة˘˘يد˘˘نأ’ا بنا˘˘ج˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ئاد
رو˘˘مأ’ا سضع˘˘ب تف˘˘صشكو
ةقفصصلا هذه ةقيقح لوح
ع˘˘ن˘˘˘صصت لاز˘˘˘ت ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
روهمجلا ط˘صسو ثد˘ح˘لا
.يرئازجلا يصضايرلا

نا˘ي˘ب ي˘ف فا˘ف˘˘لا تلا˘˘قو
ا˘ه˘ع˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘تر˘˘صشن
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشي» ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘لا

دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا و˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار و˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسمو
مدقلا ةركل ني˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ن˘˘˘م عز˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
،ريصسُم ه˘ب˘صشل ي˘مÓ˘عإ’ا
ي˘ف ه˘ل˘ه˘ج ى˘ف˘˘خأا يذ˘˘لا

م˘جا˘˘هو ةرادإ’ا ل˘˘ئا˘˘صسم
«فافلا» ا˘صسي˘ئر ة˘حا˘قو˘ب
.«ةطبارلا»و
كلذ ىلإا ةفاصضإا» فاصضأاو
ناقفتت ةطبارلاو فافلا نإاف
ى˘ل˘ع ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ريصسُم هبصشلا اذه عم لقأ’ا

كار˘طا˘نو˘صس لاو˘مأا نأا و˘هو
سسيل يلاتلابو بعصشلل كلم
.«اهديدبت يف كصش كانه
اد˘ج د˘ي˘ف˘م˘لا ن˘م»: ع˘با˘˘تو
يذ˘لا ل˘جر˘لا اذ˘ه ر˘ي˘كذ˘˘ت
ةطبارلاو ةيدا˘ح˘ت’ا م˘جا˘ه
ا˘نو˘كي م˘ل ن˘ير˘ي˘˘خأ’ا نأا˘˘ب

تاصضوافملا ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع
ع˘˘˘˘م د˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تقو
دافتصسا يذلا ينوريماكلا

نم لهذم بتار سضرع نم
ةد˘م˘ل د˘ق˘عو كار˘طا˘˘نو˘˘صس
مل هنأا امك«.«مصساوم ةثÓث
دقع ةطبارلاو فافلا رتصشت

لاومأاب ديدج يبنجأا بع’
قلغ لبق ةكلاملا ةكرصشلا
.«ايمصسر ينور ةيصضق
اذ˘˘˘ه م˘˘˘غرو» :ل˘˘˘˘صصاوو
را˘˘˘˘صصنأ’ ا˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حاو
م˘˘ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ،د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
داحت’ا لظ˘ي ،او˘عد˘خ˘ن˘ي
فر˘صصت تح˘ت ة˘ط˘بار˘لاو
ق˘˘ير˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةيرئازجلا قرفلا عيمجو
نكلو ،ةلكصشم يأا لحل
ة˘˘يدو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ًم˘˘˘ئاد
.«نيناوقلل اًقفوو
نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك» م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ناظفتحت ةطبارلاو فافلا
راصضحإا يف قوقحلا لكب
مامأا ف˘ئاز˘لا ر˘ي˘صسم˘لا اذ˘ه
ةيئاصضقلا تائيه˘لا ع˘ي˘م˘ج
.هتاحيرصصت ىلع درلل
ةدوم˘ح ف˘صسو˘ي لا˘قو اذ˘ه
تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر
ةرادإا نأا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت Ó˘˘خ
ديدعلاب تماق ة˘يدو˘لو˘م˘لا

لÓ˘˘خ تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م

عم يصضقنملا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
نم لك رارغ ىلع اهيبع’
،ينا˘ثرو˘لاو لاو˘ط ،ي˘نور
ل˘كصشب م˘هدو˘ق˘˘ع خ˘˘صسف˘˘ب
نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ي˘˘ف˘˘صسع˘˘˘ت
ةيوصست يه هت˘ئ˘ي˘ه ة˘م˘ه˘م
خ˘صسف سسي˘لو ،تا˘فÓ˘˘خ˘˘لا

.نيبعÓلا دوقع
لداعتي ديمعلأ»

ايدو «مأول» عم
لصصاوي ،رخآا قايصس يفو
هتاريصضحت دي˘م˘ع˘لا داد˘ع˘ت
ثي˘ح د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘صصبر˘˘ت سسمأا لوأا ى˘˘ه˘˘نأا
هجاو ةيدو ةارابمب ،ثلاثلا

ي˘ب˘م˘لوا هر˘ي˘ظ˘ن ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
يتلا ةارابملا يهو ،ةيدملا
لا˘ب˘صشأا ةر˘ط˘ي˘صس تد˘ه˘˘صش
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ءا˘ق˘فر نأا ’إا .ا˘ه˘تا˘ير˘˘ج˘˘م
او˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل دو˘˘صشح
ىلإا ةرطيصسلا هذه ديصسجت
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل .زو˘˘ف
.1 ـ1 ـب يباجيإ’ا لداعتلاب
ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا هذ˘˘ه تفر˘˘عو
،رصصانعلا عيمج ةكراصشم
مد˘ع بصسب ود˘ع˘صس اد˘عا˘م

ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ه˘ت˘يز˘ها˘ج
بابصسأ’ يحي نبو ةقاطوب
ةارا˘ب˘م˘لا نأا م˘غرو .ة˘ي˘ن˘˘ف
م˘غر ،لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا
ةيجلع نب ءاق˘فر ةر˘ط˘ي˘صس

ي˘˘˘˘ف فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘صص
دهصشو اذه ،لوأ’ا طوصشلا
لو˘˘خد ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘صشلا
ن˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا د˘˘˘˘فاو˘˘˘˘لا
ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘حا˘˘صس
تل˘صصاو ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا
،ءا˘ق˘ل˘لا ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
ىرخأ’ا يه تلصشف اهنكل
فادهأ’ كلذ ديصسجت يف
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل ،ىر˘˘خأا
.هلثمل فده لداعتلاب
ز˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن رر˘˘قو اذ˘˘ه
ن˘˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
ح˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا
ةحارلا نم مايأا3 دادعتلا
مايأا01 بقع ،عاجرتصسÓل
ر˘كصسع˘م ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘˘م
نو˘كت˘صسو ،نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع
موي تابيردتلا ىلإا ةدوعلا
ةلصصاومل لبقملا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
ديدجلا مصسوملل ريصضحتلا
82 ي˘ف ه˘قÓ˘ط˘نا رر˘ق˘م˘لا
.لبقملا ربمفون

جاحلب اضضر

صشأرحلأ داحتإأ

ةيدملأ يبملوأأ مامأأ يباجيأ لداعتب ثلاثلأ هضصبرت يهني ديمعلأ

ينور ةيضضق ايابخ فضشكتو ةيدولوملا ةرادإا ىلع ةوقب درت «فافلا»

رئأزجلأ ةيدولوم

دقاعتلا مت نيذلاو نيبع’ ةعبرأا ميدقتب سسابعلب داحتإا قيرف ةرادإا تماق
.ةيفيصصلا تÓيوحتلا ةرتف ءاصضقنا لبق قباصس تقو يف مهعم
ىلع اوصضمأا دق اوناك نيبع’ ةصسمخ تامدخ تنمصض دق «ةركملا» تناكو
عفادملاب رمأ’ا قلعتيو مÓعإ’ا لئاصسو ىلإا مهميدقت نود مايأا لبق مهدوقع
،نيمصسومل عقو يذلاو ياد نيصسح رصصن نم مداقلا نايفصس ريدخ نمي’ا

رئازجلا ةيدولوم نم ةلياصص عفادملاو طصسولا بع’ يتاثرولا يدهمو
قحتلا يذلا ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘صسو˘لا بع’ سسا˘نو ةز˘م˘ح ،ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل د˘ق˘ع˘ب
سسراحلا اريخأاو ،نيتنصس ةدمل تنانجات عافد نم مدق سسابعلب فوفصصب
ةرادإا كلذب قلغتل نيمصسومل ةراعإا دادزولب بابصش نم وصشاعم ناوصضر
قÓطن’ تاريصضحتلا يف ءدبلا لبق تامادقتصس’ا فلم سسابعلب داحتإا
«يصسابعلا» قيرفلا ةرادإا نأا ةراصشإ’ا ردجت امك.ديدجلا يوركلا مصسوملا

يتلاو ةيلحملا تاطلصسلا نم ةتافتلا رظتنت ةليكصشتلا دادعت لامتكا دعبو
لكاصشم يف طبختي يذلاو ،قيرفلا ةنيزح معدب قباصس تقو يف مهتدعو
ىلع لكصش لصضفأاب دادعتصس’ا يف لمأاي قيرفلا نأاو اصصوصصخ ةريبك ةيلام
يذلا ينفلا مقاطلا ايقيقح ايدحت لكصشيصس يذلاو تقولا قيصض نم مغرلا
اهقÓطنا عمزملا نم يتلاو ةلوطبلل دادعتصس’ا لجأا نم نمزلا قباصسيصس
.لخادلا ربمفون رهصش رخاوأا
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ددج نيبعل ةضسمخ ميدقت دعب

 اهدادعت لمكتضست «ةركملا»
تاطلضسلا دوعو رظتنتو

صسابعلب داحتإأ

ةعومجملأ ةدناضسم يدانلأ راضصنأأ نم بلط

ةديج قÓطنا قيقحت انفدهو يتيب يف انأا :يلغز

ةياجب ةبيبضش

لمعلا ،لوأ’ا يوهجلا مصسقلا ىلإا يمتنملا وبقأا يبملوأا قيرف ةرادإا لصصاوت
تماق يتلا ةيلاثملا ةقيرطلا دعبف ،فورظلا نصسحأا يف قيرفلا عصضو لجأا نم
طصشنت قرف هب مقت مل يذلا رمأ’ا وهو ،ددجلا نيبعÓلا ميدقت لÓخ ةرادإ’ا اهب
ةيملاعلا «ايروأا» ةكرصش عم دقاعتلا ىلع ةرملا هذه رودلا ءاج ،لوأ’ا مصسقلا يف
ىلع يدانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو.داتعلاو ةصسبلأ’اب قيرفلا ليومتل
ةروصص رصشن عم ،ةيملاعلا ةكرصشلا عم دقاعتلا ربخ يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
وبقأا قيرف ةرادإا هجوتل ،ديدجلا مصسوملا يف قيرفلا هب بردتيصس يذلا سسابلل

بعلت يتلا ،فرتحم لوأ’ا مصسقلا يف طصشنتو ةريبك اهنأا يعدت قرفل ةعفصص
.هتعمصسب ’و يدانلا مصساب قيلت ’ ةصصمقأاب

ب.م.يرضسيإأ

ةيملاعلا «ايروأا» لومملا عم دقاعتت ةرادإلا
وبقأأ يبملوأأ

يلعصش تيأا قح˘لا د˘ب˘عو لا˘بر˘غ ى˘ف˘ط˘صصم نا˘ي˘لود˘لا نا˘م˘كح˘لا سضر˘ع˘ت
ةرتف يف نÓخدي يئانثلا لعج ام ،دجتصسملا «انوروك» سسوريفب ةباصصإÓل

.نيرخآا سصاخصشأا ةباصصإا يدافتل يحصص رجح
لÓخ ءابولل نيمكحلا سضرعت نع ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا فصشكو
.مزÓلا جÓعلا امهعابتإا عم يحصص رجح ةرتفل اعصضخيل رصصمب امهدجاوت
لاصصتا ىلع ،فافلل ماعلا نيمأ’ا دعاصس دمحم نأا ،ردصصملا تاذ حصضوأاو
سسيئر ،يصشطز نيدلا ريخ ثعب نيح يف ،نييرئازجلا ماكحلا عم مئاد
ىلإا ةلاصسرب يلارديفلا بتكملا ءاصضعأاو ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا
.لجاعلا ءافصشلا مهل نينمتم نيبصصاملا ماكحلا

دبع ،لابرغ ىفطصصم ،يرئازجلا يميكحتلا مقاطلا نأا ركذلاب ريدجلاو
ةارابم ةرادإا دصصق رصصم ىلإا اولقنت ،يراروغ نارقمو ،يلعصش تيآا قحلا

.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
ب.م.يرضسيإأ

«انوروك» ضسوريفب ناباضصي يلعضش تيأاو لابرغ نامكحلا

ي˘ف سشار˘ح˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تمد˘˘ق
ءاصضعأا ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا
داحتا قيرفل ديدجلا ينفلا مقاطلا
ل˘˘ك رود د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ع˘˘م سشار˘˘˘ح˘˘˘لا
دانم لامج نوكيصس ثيح ،سصخصش
ةطام دلو ناميلصس ،ايصسيئر ابردم
بلاطوب د˘ي˘ع˘صس ،سسار˘ح˘ل˘ل ا˘برد˘م
،ايناث ادعاصسم جاحلب ’وأا ادعاصسم

نا˘م˘حد ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
ا˘ي˘ند˘˘ب ار˘˘صضح˘˘م نو˘˘كي˘˘ل ح˘˘يا˘˘صس
.ءارفصصلل
ةقÓطنا قيقحتل ةرادإ’ا ىعصستو
،فرتحم يناثلا مصسقلا يف ةديدج
يف ءاقبلا لجا نم بعللا يدافتو
.رابكلا فاصصم

ب.م.يرضسيإأ

لمعلأ يف عورضشلأ لبق يحضص رجح يف نÓخدي يئانثلأ

دحألا ادغ رئازجلا نÓضصي فلودور يندبلا رضضحملاو ةيحلوب

لئابقلأ ةبيبضش

ف˘لودور ل˘ح˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
قيرفلاب سصا˘خ˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘صضح˘م˘لا
ا˘ير˘كز بعÓ˘لا ة˘ق˘˘فر˘˘ب د˘˘حأ’ا مو˘˘ي
امهل حا˘م˘صسلا بق˘ع كلذو ة˘ي˘ح˘لو˘ب
عقوملا ركذ ام بصسح رئازجلا لوخدب
.لئابقلا ةبيبصشل يمصسرلا

دق ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ةرادإا تنا˘كو
نم هنأا يفحصص نايب يف تنلعأا
ة˘ي˘ح˘لو˘ب ا˘ير˘كز ةدو˘ع ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ى˘لإا با˘صشلا «يرا˘ن˘كلا» م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ةقايللا بردم ةفاصضإ’اب ،رئازجلا

حمصس نأا د˘ع˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا
لظ يف رئازجلا ىلا ةدوعلاب امهل
يذلا يئانثتصس’ا يحصصلا فرظلا
سسوريف يصسفن ءارج نادلبلا هفرعي
راصشأا ا˘م˘ك ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا «ا˘نورو˘ك»
بعÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م Ó˘˘˘˘ك نأا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ناع˘صضخ˘ي˘صس ي˘ند˘ب˘لا ر˘صضح˘م˘لاو
لوخدلا لبق يحصصلا رجحلا ةرتفل
اقيبطت يتأات يتلاو ةليكصشتلا يف
˘مرا˘صصلا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘˘ل
ةح˘صصلا ةرازو ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا يذ˘لا

ةيامحل كلذو ةحئاجلا ةيادب ذنم
ةباصصإ’ا نم مقاوط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.سسوريفلاب
تناك لئابقلا ةبيبصش نأا مولعملا نمو
قلطني ةفرتحملا ةلوطبلا يف دان لوأا
ءارجإاب ماق يذلاو ،تاريصضحتلا يف
تايرابم اهتل˘ل˘خ˘ت تا˘صصبر˘ت ة˘ع˘برأا

ةيز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل كلذو ة˘يدو
ةلوطبلا قÓطنا لبق ينافلزلا لابصشأا
.مداقلا ربمفون42 يف ةررقملا
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«اياروقامي» نأا ،ةياجب ةبيبصش قيرفل ميدقلا ديدجلا بعÓلا يلغز لامك دكأا
دجي نلو هتيب يف هنأا احصضوم فرتحم لوأ’ا مصسقلا يف اناكم قحتصسي

.ةعومجملا عم جامدن’ا يف ةبوعصص
قيرف» :قيرفلل ةيمصسرلا ةحفصصلا اهب سصخ تاحيرصصت يف يلغز حصضوأاو
عم ملقأاتلا يف ةبوعصص دجأا نل يننأا مكل دكؤوأاو ،يتيب ةياجب ةبيبصش
ريبك دان ةياجب ةبي˘ب˘صش ق˘ير˘ف» :ع˘با˘تو ،«ي˘ت˘ل˘ئا˘ع ع˘م ي˘ن˘نأ’ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

دجاوتلاب ديعصس انأا »:فاصضأاو ،«فرتحم لوأ’ا مصسقلا يف دجاوتلا قحتصسيو
ميدقت لÓخ نم تاعلطتلا نصسح دنع نوكأا نأا ىنمتأاو اددجم يتيب يف
.«ةديج جئاتن دصصح يف ةمهاصسملاو ةفاصضإ’ا

«انتدعاضسم راضصنألأ نم بلطأأ»
لجا نم ةصصرفلا رمحأ’او رصضخأ’ا نينوللا لمحل دئاعلا يلغز لغتصساو اذه
لاقو ،ةديج جئاتن دصصحو دادعتلا ةدناصسمل قيرفلا راصصنأا نم نوعلا دي بلط
ةريغصص لك يف انتدعاصسمو انعم فوقولا يدانلا راصصنأا نم بلطأا» :يلغز
وه انفده ن’ ،ةلوطبلا ةيادب يف اصصوصصخ ،ةديج جئاتن دصصح لجا نم ةريبكو
.«ةيلاثم ةقيرطب مصسوملا رييصستل ةديج ةقيرطب ةلوطبلا طيرصش سصق

ب.م.يرضسيإأ

ديدجلا ينفلا مقاطلا مدقت «ءارفضصلا» ةرادإا
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ىلع جربلا يلهأا قاصشع ىنثأا
تما˘ق ن˘يذ˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا نا˘˘ب˘˘صش
فنصص ىلإا م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت˘ب ةرادإ’ا
يديعصس مهصسأار ىلعو رباكأ’ا

ءاقل يف يناثلا فدهلا بحاصص
ع˘ت˘م˘ت˘ي ثي˘ح يدو˘لا ف˘يدر˘˘لا
ةريبك ةيدرف تاناكمإاب ريخأ’ا

ل˘ي˘ج˘صست ة˘ق˘ير˘ط نأاو ة˘صصا˘خ
اذه هبعك و˘ل˘ع د˘كؤو˘ت فد˘ه˘لا

يريزد لÓب ينقتلا دعصس دقو
لوأ’ا سصبرتلا ءاهت˘نا˘ب ار˘ي˘ث˘ك
نأا ر˘كذ˘˘ي تا˘˘با˘˘صصإا نود ن˘˘م
ىلع اديج لمع ينفلا مقاطلا

ن˘ي˘ب ما˘ج˘صسناو ة˘م˘˘ح˘˘ل ق˘˘ل˘˘خ
اديج يعي هناو ةصصاخ ةبيتكلا
ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘كصشت ي˘˘˘˘˘˘˘ف كلذ رود
ىل˘ع ةردا˘ق نو˘كت ة˘عو˘م˘ج˘م
. ةصسفانملا

ةئدهت ىلإأ وعدي دانزوب
قيرفلأ ىلع ربضصلأو عاضضوألأ
د˘˘˘ع˘˘˘بو ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف
تثدح يتلا ةريخأ’ا ثادحأ’ا

عجارت دانزوب ماعلا ريدملا عم

ة˘لا˘ق˘ت˘صس’ا رار˘ق ن˘ع ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ءود˘˘ه˘˘لا ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ا˘˘˘عدو
لمعلاب ةعومجم˘ل˘ل حا˘م˘صسلاو
ح˘م˘صست ة˘ب˘ي˘كر˘˘ت˘˘ب جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل
نع اديعب سسفا˘ن˘ت˘لا˘ب ي˘ل˘هأÓ˘ل

ة˘صصا˘خ طو˘ب˘ه˘لا تا˘طو˘غ˘صض

ظافحلا يف تحجن ةرادإ’ا نأاو
ةيصساصسأ’ا ةبيكرت˘لا ل˘ج ى˘ل˘ع
’ ه˘نا دا˘˘نزو˘˘ب د˘˘كأا د˘˘قو اذ˘˘ه
ءا˘ط˘خأا ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
سصوصصخب ةيدولو˘م˘لا ة˘كر˘صش
نأا ار˘˘ي˘˘صشم لا˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق

جرا˘خ ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
نوكت هتهج نم يلهأ’ا قاطن
سسما تعرا˘˘˘˘˘˘˘صس د˘˘˘˘˘˘˘ق ةرادإ’ا
سسراحلا لا˘كصشا ءا˘ه˘نا ثح˘ب˘ل

نوكت هتلهم ناو ةصصاخ لاوط
. سسما تهتنا دق

ىلع لمعلا يكوكلا يصسنوتلل دعاصسملا ينفلا مقاطلا لصصاويصشامر ماضشه
ةعومجملا ماظن جراخ نيدجاوت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘يد˘ع ز˘ي˘ه˘ج˘ت
ديدعلا جمدني نا رظتنملا نم ثيح رخأاتلا وا ةباصصإ’ا ببصسب
دصصق كلذ ديري بردملا ناو ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا يف مهنم
تا˘يدو˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت م˘ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’او م˘ه˘ج˘مد ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا
داجيإاب يصسنوتلا ينقتلل حمصستصس يتلاو ةمداقلا ةيريصضحتلا
ناو ةصصاخ يدانلل جئاتنلا لصضفأا قيقحت ىلع ةرداقلا ةفيلوتلا
. طينحج دئاقلا ءاقفر نم ريثكلا نورظتني راصصنأ’ا

ةقيرط صضرف ديري يكوكلأ
دأدعتلأ لماك ىلع بعل

ةيدو ةلباقم ولفرد مجاهملا ءاقفر سضاخ هتاذ قايصسلا يف
يكوكلا سشتوكلا اهلÓخ نم لواح ةرقم مجن ماما سسما
مهتايوتصسم ىلع ديكأاتلا لجا نم عيمجلل ةصصرفلا حنم ثحب

يلاتلابو بع˘ل˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا دو˘ي ه˘ناو ة˘صصا˘خ
يف امب مصسوملا لاوط اهب لمعلل اهزيهجت دصصق ناك لمعلاف
رصصانع ةدعو يلادو يلهاج ةلكاصش يف قيرفلا نابصش كلذ
ةيصضق ديدج رظتنتو رودم ليهأات يف تحجن ةرادإ’ا نا ركذي

. ةلاصصيم طصسولا بع’
صشامر ماضشه

فيطضس قافو

ةداعتضسل نمزلا عراضسي ينفلا مقاطلا
تاريضضحتلا يف نيرخأاتملا

ةري˘ب˘ك ة˘يد˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش ف˘يدر ة˘ل˘ي˘كصشت تر˘ه˘ظأا
ةبي˘ت˘كلا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ل ر˘ي˘خ˘لا˘ب ر˘صشب˘ي ي˘با˘ج˘يإا د˘ج ادودر˘مو
ثيح عنام نيصساي ينقتلا ةدايق تحت ءادوصسلاو ءارصضخلا

اومدقو ةيفياطصسلا ةليكصشتلا ةاراجم ةعومجملا تلواح
ةصصاخ ةينفلا ىتحو ةيندبلا ةيزهاجلا ثيح نم اديج ءاقل
امك دادعتلا ةيبلاغ ىلع ظافحلا لصضف ينفلا مقاطلا ناو
لعج ام وهو طصساو’ا فنصص رصصانع سضعب ةيقرتب ماق
لمعلا نيصسحت راظتنا يف لصضفا لكصشب رهظت ةموظنملا
. تاريصضحتلا ةرتفو تاءاقللا رورم عم رثكا يعامجلا

 أرخآأ ايدو ءاقل جمرب عنام
رباكأÓل يطايتحلأ قيرفلأ عم

ءاقل عنام بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا جمرب ىرخأا ةهج نم
دبع ينقتلا عم قافت’ا مت ثيح رباكأ’ا رصصانع عم ايدو
مهلعجيصس ام وهو ءاثÓثلا موي اهصضوخ ىلع ينارمع رداقلا
ىدم ةفرعمب مهل حمصست لصضفا ةبرجت بصسك ىلع نولمعي
قيرف نا ركذي هل نوعصضخي يذلا جمانربلا عم مهبواجت
فيدرلا هجاويصس قيرفف ءاثÓثلا موي هميصسقت متيصس رباك’ا

. ةيدملا ءاقل عم دعوم ىلع نوكتصس ىرخأا ةعومجمو
صشامر ماضشه

«يضس.صسأأ.يضسلأ» رباكأأ مامأأ رخآأ يدو ءاقل

قافولا مامأا ىوتضسملا يف ءاقل مدق فيدرلا
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نيباضصم نود نم صصبرتلأ ةياهن ىلع ينثي يريزد

ايباجيإا ناك قيرفلا نابضش دودرم

جربلأ يلهأأ

زعم يصسنوتلا بردملا عرصش
ة˘يد˘ج˘لا هرو˘ما ي˘ف زا˘كعو˘ب
ةريخأ’ا سصصصحلا داق نا دعب
ة˘ن˘يد˘م˘ب ل˘ح ثي˘ح ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
سسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي نا˘˘˘ب˘˘˘يز˘˘˘لا
ل˘ك ع˘م ع˘م˘ت˘جاو ي˘صضا˘˘م˘˘لا
نم نيبعÓلاو ينفلا مقاطلا
ه˘ل˘م˘˘ع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط حر˘˘صش ل˘˘جا

ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘˘لاو
لمعلا ةصسرام˘م ي˘ف ة˘يد˘ج˘لا
يف ل˘مأا˘ي ه˘نا ا˘م˘ب ي˘ناد˘ي˘م˘لا
دا˘ح˘˘ت’ا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘صصب كر˘˘ت
ةدا˘ي˘ق ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق د˘ي˘كأا˘˘تو
لصضفا تاط˘ح˘م ى˘لا يدا˘ن˘لا
حرصستصس ةعومجملا نا ركذي

بجاو˘˘لا ءادأا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م اد˘˘˘غ
ل˘خد˘ت نا ى˘ل˘ع ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

عوصضوملا بلصص يف ةرصشابم
. نينث’ا اذه

لقني دق ىضسيع نب
جراخل صصبرتلأ

بايغ ببضسب ةركضسب
تايدولأ

ىصسيع نب سسيئرلا نا ركذي
نا دكا هنوك نم مغرلابو
˘˘˘˘˘مود˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صس سصبر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

’ا ةركصسب يف نيعوبصس’
د˘˘˘ق تا˘˘˘يدو˘˘˘لا ل˘˘˘كصشم نا
هرارق ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لا هر˘ط˘صضي
وا ة˘م˘صصا˘ع˘لا ى˘˘لا ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
ر˘ي˘صضح˘ت ل˘جا ن˘م ف˘ل˘صشلا

نا ر˘كذ˘ي ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج
ن˘م ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مز’ا

تل˘ع˘جو ة˘م˘ه˘م˘˘لا تد˘˘ق˘˘ع
سضو˘˘˘خ رر˘˘˘ق˘˘˘ي سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ةر˘كصسب ي˘ف تار˘ي˘صضح˘ت˘˘لا
˘ما˘ع˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا نا ر˘كذ˘˘ي
ن˘˘مز˘˘˘لا عرا˘˘˘صسي ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ت
يف تايدولا سضعب طبصضل

قا˘فو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ةرو˘˘صص
. يصس سسا يصسلاو مجنلاو

صشامر ماضشه

ةبيبصش قيرف سسمأا ةيصشع متتخا
يذلا ينا˘ث˘لا ه˘صصبر˘ت ةد˘كي˘كصس
ةدا˘صشإا ق˘فو ف˘ي˘ط˘صس ي˘ف ه˘ما˘˘قأا

نا˘صسي˘ت˘فا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نأاو ةصصاخ د˘ئا˘صسلا طا˘ب˘صضن’ا˘ب
ديج لكصشب تلم˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

امك ةيبيردتلا سصصصحلا لاوط
ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا تع˘صس ا˘˘ه˘˘نأا
ة˘ي˘م˘صسر˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ا˘ه˘يد˘ل

تاميلعتب ديقتلاب قلعت ام ةصصاخ
ةبيتكلا نا ركذي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

سسما سصبر˘˘ت˘˘لا نا˘˘كم تردا˘˘˘غ
˘مدا˘ق˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا دو˘ع˘ت نا ى˘ل˘˘ع
ةيدجلا تاريصضحتلا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
. لصضفأ’ا قيقحتب حمصست يتلاو

نم ريبك رأرضصإأ
حاجنإأ ىلع ناضسيتفأ
مداقلأ فلضشلأ صصبرت

يف عرصشتصس ةبيتكلا نا ركذي
ةي˘م˘صسر ة˘ف˘صصب ثلا˘ث سصبر˘ت
فلصشلا ةن˘يد˘م˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي

ناصسيتفا ينقتلا ىعصسي ثيح
لماوع˘لا د˘يد˘ع ن˘ي˘صسح˘ت ى˘لإا

ىلع ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘صسا˘صسأا ي˘ت˘لاو
اذكو ةيندبلا ةيزهاجلا ةيوقت
ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق نو˘كت˘صس
ىرخأا ةهج نم قيرفلا فادها
نم تايدو ةدع ةجمرب ررقت

مزÓلا ماجصسن’ا نيصسحت لجا
ملعي امك قيرفلا ناو ةصصاخ
رصصانع ةد˘ع˘ب م˘عد˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا

نا يف ادا˘كي˘صسور ءا˘ن˘بأا ل˘مأا˘ي
. ديج لكصشب اورهظي

صشامر ماضشه

ةركضسب جراخ صصبرتلأ لقنل صسيئرلأ عفدت ةيدولأ تأءاقللأ

ةبيتكلا زيهجت ىلع رضصيو هلمع يف عرضشي زاكعوب

ةركضسب داحتأ

فلضشلأ صصبرت حاجنإأ ىلع رضصي ناضسيتفأ
ءاثÓثلا ةدوعلاو فيطضس ضصبرت اومتتخا اداكيضسور ءانبأا

ةدكيكضس ةبيبضش

ةنيطنضسق بابضش

ةباصص’ يغير لفون بعÓلا سضرعتل ةرقم مجن ةرادإا تفصسأات
وا نيرهصش ىلا لصصت دق ةليوط ةرتفل بعÓملا نع هدعبتصس
ةثÓثلا نع ديزت ’ نأاب تابغرلا لك تناك نا دعب كلذو ةثÓث
هيلع ةصضورفملا ةحارلا ىلا نكريصس بعÓلا نا ركذي عيباصسأا

ل˘ك تنا˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كصشب ى˘فا˘ع˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ماقرأÓل ارظن مجنلا مو˘ج˘ه ةدا˘ي˘ق ل˘جا ن˘م ه˘ي˘ل˘ع تÓ˘يو˘ع˘ت˘لا
يذلا يباجيإ’ا دودرملل اذكو يصضاملا مصسوملا اهيلع لصصحملا
. تاريصضحتلا ةيادب لÓخ همدق

فيطضس ةيدوب صسمأأ متتخأ صصبرتلأ
ارخآا ايريصضحت ءاقل ةرقم مجن ةليكصشت تصضاخ هتاذ قايصسلا يف
نم ءز˘ج دا˘م˘ت˘عا˘ب ا˘صشا˘ب برد˘م˘ل˘ل ح˘م˘صس ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ما˘ما
لجا نم اذهو هنهذ ي˘ف ا˘ه˘ع˘صضو ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
هناو ةصصاخ سضعبلا مهصضعب عم رثكا مهتيؤورو رثكا مهبيرجت
ة˘ف˘ي˘لو˘ت نا˘م˘صض ل˘جا ن˘م برد˘م˘لا بصسح بصسا˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا

يناثلا سصبرتلا نا ركذي مصسوملا ةقÓطن’ ابصسحت ةصسناجتم
وحن نوبعÓلا رداغ ثيح سسما يدولا ءاقللا سضوخب ىهتنا
. تاباختن’ا دعب ةرصشابم اودوعي نا ىلع مهرايد

صشامر ماضشه

قافولأ ةهجأومب متتخأ صصبرتلأ

ينفلا مقاطلا طرويو نيرهضشل بيغي يغير

ةرڤم مجن
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ةركل يوبابميزلا داحتإ’ا سشيعي
ةليلق عيباصسأا ةيلام ةقئاصض مدقلا
˘ما˘مأا ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ب˘˘ق
رئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

مهتعصضو اهنأا حصضاولا نم يتلاو
ل˘ظ ي˘ف ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ل˘˘كصشم ما˘˘مأا

لاو˘˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘ع م˘˘هز˘˘ج˘˘˘ع
ةليكصشتلا ةلحر ليومتل ةمزÓلا
.رئازجلا يف «رصضخلا» ةهجاومل

ةيوبابميزلا ةيداحت’ا ىعصستو
لقن لجأا نم ةمزÓلا ةميقلا عمجل
سشتي˘صشورا˘غو˘ل و˘كفاردز لا˘ب˘صشأا
ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل بع˘ل˘ل
ةررقملا2202 «ناك» تايفصصت
ءاصضعأا قباصسي ثيح ،نوريماكلاب
ل˘جأا ن˘م ن˘مز˘لا ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
بخت˘ن˘م˘لا م˘عد˘ل ن˘ي˘لو˘م˘م دا˘ج˘يإا
ةيادب تايفصصتلا راوصشم يف لوأ’ا

،«ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م» ءا˘ق˘˘ل ن˘˘م
بئان اناصشتام نوميلف حرصص ثيح
ةيو˘با˘ب˘م˘يز˘لا ةر˘كلا دا˘ح˘تإا سسي˘ئر
ةي˘ل˘ح˘م˘لا «ياد زو˘ي˘ن» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل
باحصصأا دعاصسي نأا لمآا انأا »:Óئاق
ةلحرلا معد يف ةموكحلاو لاملا
داحتإ’ا جاتحي ثيح ،«رئازجلا ىلإا
فلأا002 نم ر˘ث˘كأا يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا
جرا˘˘خ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ف˘˘يرا˘˘صصم ر’ود
قير˘ف˘لا مد˘خ˘ت˘صسي˘صس ثي˘ح ه˘صضرأا

دو˘جو مد˘˘ع˘˘ل ةر˘˘جأا˘˘ت˘˘صسم ةر˘˘ئا˘˘ط
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م تÓ˘˘حر
سصخرأا د˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

فاصضأا ثي˘ح ه˘مÓ˘ت˘صسا م˘ت سضر˘ع
ةياغ˘ل˘ل بع˘صص ع˘صضو ه˘نإا» ا˘نا˘صشم
ىلإا ةيوج تÓحر دجوت ’ هنأ’
حاتملا رايخلا» :فدرأاو ،«رئازجلا
ةرم نكل ،ةرئاط راجئتصسا وه انيدل
ظ˘ها˘ب ق˘ير˘ط  .كلذ˘ك و˘˘ه ىر˘˘خأا
راعصسأا سضرع سصخرأا نأ’ نمثلا
و˘ه اًد˘ع˘ق˘م04 تاذ ةر˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘ل

ن˘˘ح˘˘˘ن كلذ˘˘˘ل ،ر’ود000251
ر˘ب˘كأا ةر˘ئا˘ط تارا˘ي˘خ ف˘صشكت˘صسن
يف ابلاط02 يلاوح دوجول اًرظن
ةدوعلا يف نوبغريو اًيلاح رئازجلا
ةيصضق عصضتصس ثيح ،«مهنطو ىلإا
داجيإ’ رئازجلا يف نيقلاعلا ةبلطلا

ادامتعا رفصسلا ةفلكت سضفخل قرط
ن˘ير˘صشع ن˘م بر˘ق˘ي ا˘م ءا˘بآا ى˘ل˘ع
ي˘ف ل˘ب˘صسلا م˘ه˘ب تع˘ط˘ق˘ت ا˘ًب˘لا˘˘ط
ةدافتصس’ا مهنكمي نيذلاو رئازجلا

ةر˘جأا˘ت˘صسم˘لا ةر˘ئا˘ط˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت ن˘˘م
يف متخيل  ،«نطولا ىلإا ةدوعلل
انيدل نوكي نأا لمأان كلذل »:ريخأ’ا
رومأا ءايلوأاو ةموكحلا لثم ءاكرصش
ةرئاطلا نتم ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ء’ؤو˘ه
رمأا هنإا ،ةلحرلا معد يف ةدعاصسملل

˘ماز˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كل ا˘˘ًق˘˘ح بع˘˘صص
لح داجيإا انيلعو عورصشملا لامكإاب
نع ربعي ام ،» كانه ىلإا لوصصولل

هنم نوناعي يذلا لكصشملا مجح
ح˘صضاو ل˘كصشب ر˘ثأا يذ˘˘لاو ا˘˘يدا˘˘م
يوبابم˘يز بخ˘ت˘ن˘م راو˘صشم ى˘ل˘ع
.ةمداقلا تاقاقحتصس’ا يف

يبعل ةعطاقم
يوبابميزلأ بختنملأ
ةلب نيطلأ ديزي ءاقلل

لكصشم زرب لصصتم قايصس يف
فصشك  نأا دعب حطصسلا ىلإا ديدج
سشتيصشوراغول وكفاردز يتاوركلا

ي˘ف  يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م برد˘م
يذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت

يبع’ مظ˘ع˘م نأا «ل˘يا˘م يد˘نا˘صص
نو˘˘˘صضفر˘˘˘ي لوأ’ا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيوفصصتلا ةارابملا يف ةكراصشملا
يرئازجلا بختنملا ما˘مأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

لخاد تفلتخا بابصسأ’ا نأا ادكؤوم
ثي˘ح ،لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘كصشت
بنا˘ج˘لا نإا لو˘ق˘ل˘ل سضع˘˘ب˘˘لا بهذ
يف ازجاح فقي يذلا وه يلاملا

ي˘تاور˘كلا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا ه˘˘جو
املع ،«رصضخلا» ةهجاوم ةعطاقمل
ناك يوبابميز بختنم بردم نأا
ةدع ربوتكأا رهصش فصصتنم دقع دق
سصرحو نيبعÓلا ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا

ةزهاجلا هرصصانع ممه ذحصش ىلع
دعوملل ادادعتصسا ءاقللاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

تاذ تد˘كأا ن˘يأا ،ما˘ه˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ردا˘صصم˘˘لا
ه˘ي˘ب˘˘ع’ ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘تاور˘˘كلا
م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ىد˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘˘ب
م˘˘مأا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت سضو˘˘خ˘˘˘ل
،لبقملا رهصشلا دوعتصس يتلا ايقيرفإا
سضوخ مهصضفرب مدطصصي نأا لبق
بختنملا نأا مولعملا نمو.ءاقللا
هريظن هجاويصس يرئازجلا ينطولا
21 سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا
02 ة˘عا˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
بعلمب رئازجلا تيقوتب فصصنلاو
،ةمصصاعلاب يبم˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ى˘لإا لا˘حر˘لا د˘صش ل˘ب˘˘ق
ة˘ه˘جاو˘م˘ل يرار˘ه ة˘يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا
نم61 نينثإ’ا موي «نيبراحملا»
ةيناثلا ةعاصسلا ةيادب رهصشلا سسفن
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م˘˘˘صض ’اوز
ممأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م ة˘ع˘بار˘لا
نور˘ي˘ما˘كلا˘ب ةرر˘ق˘م˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

«ر˘صضخ˘لا» رد˘صصت˘ي تي˘ح ،2202
دعب طاقن6 ـب ةنماثلا ةعومجملا
نيتلوج لوأا يف نيزوف ققح نأا
.اناوصستوبو ايبماز نم لك مامأا

ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ة˘كرا˘˘صشم لاز˘˘ت ’
ع˘م ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘م˘˘حر
ي˘ف ما˘ه تصساو د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘˘ير˘˘ف
يدانب هع˘م˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
يزيلجنإ’ا يرودلا نم ةعباصسلا
.ةدكؤوم ريغ زاتمملا

رئاطلا حانجلا مويلا لحيصسو
يدان ةق˘فر ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ىلع افيصض يزيلجنإ’ا ماه تصساو
م˘صسو˘م˘لا «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘˘لا» ل˘˘ط˘˘ب
’ سضو˘م˘غ˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ي˘صضا˘م˘لا
زر˘ح˘م» ة˘ي˘ع˘˘صضو ع˘˘ب˘˘ط˘˘ي لاز˘˘ي
براحم» ةكراصشم لوح «ديدجلا
ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘˘ف «ءار˘˘ح˘˘صصلا

مجن ةيزهاج نم مغرلابف ،همدع
ىلا ةدوعل˘ل ق˘با˘صسلا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
يذلا وهو ،ديدج نم ةصسفانملا
ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف بع˘˘˘˘˘ل
قباصسلا هقيرف عم «بيصشنيماصشلا»
فو˘˘˘ف˘˘˘صصب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ل˘˘صضف˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ، «قرا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا»
لبق ثيرتلا سسيول ديفاد بردملا
ىلإا هلوصصو ذنم  هيلع دامتع’ا

هءاق˘بإا ل˘صضفو ،ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘صص
ني˘ت˘لو˘ج˘لا ي˘ف ء’د˘ب˘لا ة˘كد ي˘ف
ينقتلا حرصص ثي˘ح ،ن˘ي˘ت˘ق˘با˘صسلا
ةقباصس تابصسانم يف يزيلجن’ا
«رصضخلا» م˘ج˘ن ءا˘ط˘عإا د˘ير˘ي ه˘نأا
ل˘كصشب م˘ل˘قأا˘ت˘لاو مزÓ˘لا تقو˘˘لا

ةلي˘كصشت˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ع˘م د˘ي˘ج
˘مدا˘ق ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘ع’ا ل˘˘ب˘˘ق
.تايرابملا

سسين جيرخ نأا مولعملا نمو
فوفصصل لقتنا دق ناك يصسنرفلا
دروفتنيرب ن˘م ا˘مدا˘ق «زر˘ما˘ه˘لا»
يف «بيصشنيبوصشلا» يف طصشانلا
د˘ع˘ب ،و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا تا˘عا˘˘صس ر˘˘خآا
ن˘ي˘ب ة˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
مصسومل عقو˘ي نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘فر˘ط˘لا

دنب عم ةراعا لكصش ىلع دحاو
نم اقÓطنا هدقع ءارصش ةيرابجا
هب تلبق ام وهو لبقملا مصسوملا
.ماه تصسيو ةرادا

جاحلب اضضر

طيمز.ع

نيضضرعم نييضضايرلأ نأأ دكأأ
«ءابولأ»ـب ةباضصإÓل

نكمي : يناكرب طاقب
ةلوطبلا فانئتضسا

دحاو طرضشب
ةنجللا وصضع يناكرب طاقب حنم

سسوريف يصشفتو د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
سصي˘صصب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
82ـلا يف ةلوطبلا فانئتصس’ لمأا
لب˘ق ن˘م دد˘ح˘م˘لا مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
نأا ار˘ي˘صشم ،ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ىلع رثؤوت نل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
قيبطت لاح يف ةلوطبلا فانئتصسا
ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا
طاقب حصضوأاو.نيبعÓلاو ةيدنأ’ا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ي˘نا˘˘كر˘˘ب
ي˘ف د˘يد˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
يف»:لاقو سسمأا يفحصص حيرصصت

يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت لاح
عنمي ءيصش ’ نإاف قرفلا لبق نم
عباتو ،«Óبقتصسم ةلوطبلا فانئتصسا
ءابولاب ةباصصإÓل سضرعم عيمجلا» :

،كلذ˘ك ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا ل˘م˘صش اذ˘˘هو
ىتحو يلاغتر˘ب˘لا ود˘لا˘نور Ó˘ث˘م˘ف
او˘صضر˘ع˘ت ن˘ي˘ي˘بوروأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ا˘م اذ˘هو ى˘صضم تقو ي˘ف ءا˘بو˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ د˘˘كؤو˘˘ي
حماصستي ’ ديفوكلا ..ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا

نا˘˘ك و˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح سصخ˘˘صش يأا ع˘˘م
.«ايصضاير

ب.م.يرضسيإأ

عييضضتل هجتيو ةيلام لكاضشم ‘ قراغ يوبابÁزلا دا–لا
«رضضÿا» مامأا باهذلا ءاقل

«زديرلأ» مامأأ يوق مأدضص ‘ «زرماهلأ»

لوبرفيل مامأا ةمحر نب ةكراضشم لوح لضصاوتي ضضومغلا

ارييفير زنايلأا بعلم نصضتحا
نم ةيناثلا ةلوجلا ةارابم سسينب
غيل ابورويلا تاعومجم يرود
يدانو يصسنرفلا سسين يدان نيب
رئب ل˘يو˘بأا ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘صضارأ’ا
فصسوي اهيف كراصش يتلاو عبصس
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا لا˘˘˘ط˘˘˘ع
يف سسي˘ن ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ا˘ي˘صسا˘صسأا
ذنم ايصساصسأا هل ىلوأ’ا ةارابملا

ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘با˘˘صصإ’ا ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘ع
برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا زو˘ف˘ب ته˘˘ت˘˘نا
اذ˘ه ،ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘ب ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا

ر˘ي˘ه˘ظ ق˘لأاـت ةارا˘ب˘م˘لا تفر˘˘عو
م˘˘˘غر ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ودارا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن

م˘ل ثي˘ح ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘ي˘صسا˘˘صسح
ةكرحلا نع ير˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘ت˘ي

ي˘ف ه˘ت˘˘كرا˘˘صشم راو˘˘طأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
يدر˘˘ف دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘بو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةعيزوت لاصصيا لاطع عاطتصسا
يرئازجوكنارفلا هليمزل ةرحاصس
ةركلا عصضو يذلا يريوغ نيمأا
،22 ةقي˘قد˘لا ي˘ف كا˘ب˘صشلا ي˘ف
جورخ86 ةقيقدلا تدهصش امك
هناكم اكرات ةنصس42 بحاصص

هصسفن ابصصنمو ابموتول هليمزل
.ةارابملل Óجر

يوادو˘ب ما˘صشه نا˘ف ةرا˘صشÓ˘ل
Ó˘يد˘ب ل˘خد ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
58 ةقيقدلا يف غربلود هليمزل

ةيناثلا ةارابملا هذه ربتعت ثيح
اهيف كراصشي يتلا يلاوتلا ىلع
ءادأ’ا دعب Óيدب ءارحصصلا نبا
د˘ع˘ب ه˘مد˘ق يذ˘˘لا بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةباصص’ا نم ةدوعلا

ب.ع

ةأرابŸأ ةيضساضسح مغر ةأرابملل Óجر هضسفن بضصن

Êويهضصلا نايكلا قيرف ةهجاوم ‘ هضسفن تبثيو ةوقب دوعي لاطع

غيلزنيمضشلأ يف يناثلأ طوضشلأ يف هلوخد دعبمداقلأ ربمفون21ـلأ يف ررقم ءاقللأ

دلفيضش مامأا مويلا ةيضساضسألا ةليكضشتلا ىلإا دوعي زرحم
ًافيصض يتيصس رتصسصشنام هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا زرحم سضاير لحي

يف «نيل لومارب» بعلم ىلع تبصسلا دغ ءاصسم دتيانوي ديلفيصش يدان ىلع
بصسحو .زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم ةعباصسلا ةلوجلا تاصسفانم راطإا

’ويدراوغ بيب اهب لخديصس يتلا ةليكصشتلا يملاعلا «دروكصسوه» عقوم
لكو اذه ،طصسولا طخ يف رصضخلا مجن روصضح تفرع ةهجاوملا هذه لÓخ
هذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘صسا˘صسا نو˘كي˘صس ءار˘ح˘صصلا برا˘ح˘م نأا˘ب ي˘حو˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا
،ىرخأ’ ةارابم نم ينابصسإ’ا بردملا ىصضر لاني تاب يذلا وهو ،ةهجاوملا

ايقيرفإا لطب نأا ةيصضاملا ةليلقلا مايأ’ا يف هتاحيرصصت يف ريخأ’ا ىلدأا ثيح
لخاد هيلع ام مدقي وهو ،بجي امك هتاميلعت ذفني ينطولا بختنملا عم
ثÓثلا طاقنلا دصصح قافرلا ةيقبو زرحم ىعصسيو اذه .ناديملا ةيصضرأا
بعلو ،بقللا دصصح ’ املو مصسوملا اذه ةلوطب ىلع ةصسفانملا ةلصصاومل
،نيتنثا يف لداعتو ،نيتارابم يف زاف تايرابم5 مصسوملا اذه يتيصس ناملا

.ةدحاو ةميزهو
جاحلب اضضر

ةلضصأوتم ايقيرفإأ لامضش ةرودل تأريضضحتلأ

يف لخدي ةنضس02 لقأا ينطولا بختنملا
ربمفون9ـلا ةياغ ىلإا قلغم ضصبرت

ديدج قلغم سصبرت يف ةنصس02 نم لقأا ينطولا بختنملا ،سسمأا لخد
ةركل يرئازجلا داحت’ا رصشنو.لبقملا ربمفون9ـلا ةياغ ىلإا نونكع نبب
اريصضحت قلغم سصبرت يف لوخدلاب نيينعملا ابع’52ـلا ةمئاق ،مدقلا
سسأاك ىلإا ةلهؤوملا ايقيرفإا لامصش ةرود مهتمدقم يف ،ةمداقلا تاقاقحتصسÓل
ةدايقب ينطولا بختنملل قبصسو اذه.ةئفلا تاذ يف سسنوتب ايقيرفإا ممأا

لوخدلا ،ةدوع نب دعاصسملا بردملاو ينطولا بخانلا نيعامصس نب رباصص
نيفرتحم نيبعÓب سصاخ ،رخآاو ةلوطبلا يبعÓب سصاخ دحاو نيصصبرت يف
،نييلحملا نيبعÓل اصصصصخم يلاحلا سصبرتلا نوكيل ،اصسنرف يف نوطصشني
ةرود ليجأات نع رظنلا سضغب ،ةمداقلا ةرتفلل لمعلا نولصصاويصس نيذلا
ربمصسيد رهصش ىلإا لخادلا ربمفون يف ةررقم تناك يتلا ايقيرفإا لامصش
.مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا بلط بصسح

ب.م.يرضسيإأ
نيفده ليجضست يف كراضش

«غيل ابورويلا» ةرادضص يف نÓيمب قلحيو قلأاتي رضصان نب
ةيصسمأا يكيصشتلا غارب كاترابصسو يلاطي’ا نÓيم ةارابم تدهصش

يرود ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ور˘ي˘صس نا˘صس بع˘ل˘م˘ب سسي˘م˘خ˘˘لا
يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا قلأات يبوروأ’ا داحت’ا تاعومجم
ةفيظن ةيثÓثب «يرينوصسورلا» اهيف زاف يتلا ةارابملا يف هقيرف ةقفر
طخ ومانيد زورب ةارابملا تفرعو اذه ،طاقن تصسب ةعومجملا اردصصتم
يف هتكراصشم دعب ةارابملا يف هتكراصشم ةرتف ةليط يرئازجلا طصسولا
وايل هليمزل اهررم يذلا تولاد هليمزل ةيحتفم ةريرمتب يناثلا فدهلا

ةصسردم جيرخ قلأات ةلصصاوم66 ةقيقدلا تلجصس امك ،فدهلا لجصسم
عقو يذلا تولاد وغييد يلاغتربلا هليمزل ةمصساح ةريرمتب نوينيفأا لرأا

هصسفن كلذب يرئازجلا عصضيل ،يدرابموللا قيرفلل ثلاثلا فدهلا ىلع
تايئاصصحإÓل دروكصسوه عقوم بصسح ةارابملا يف بع’ نصسحأا يناثك
يراوفي’ا هليمزل هناكم اكرات18 ةقيقدلا يف هجورخ مغر5.8 طيقنتب

طصسولاو يلاطي’ا مÓعإ’ا ةداصشإا ةارابملا ةياهن تدهصشو اذه.ييصسيك
ةروطصسأا ةديرغت اهزربأا ةارابملا يف رصصان نبل يفارخلا ءادأ’اب ينÓيملا
يفارخ » : Óئاق يرئازجلاب هباجعإا نع ربع يذلا يزيراب وكنارف نÓيملا

.» ناكم لك يف دجاوتم وه هلعفي ام
دب.ع

يرودلأ ردضصتم مامأأ ةبعضص ةأرابم يف

ةلوجلا ةمق يف غيزبيل لبقتضسي ينيعبضس نب
يدان ريهظو يرئازجلا يلودلا ينيعبصس نب يمار مويلا ةيصسمأا نوكيصس

ةبعصص اهنع لاقي ام لقأا ةهجاوم يف يناملأ’ا خابدÓغصشنوم ايصسوروب
زاتمملا يناملأ’ا يرودلا بيترت ردصصتم غيزبي’ يدان لبقتصسي امدنع
اهيف لواحيصس يتلا ةارابملل احرصسم نوكيصس يذلا كراب ايصسوروب بعلمب
ةيادب ذنم غيزبي’ اهققح يتلا ةميزهÓلا ةلصسلصس فاقيإا يرئازجلا ءاقفر
«روهملا» ةيادب دعب ةصصاخ بيترتلا ملصس يف ةوقب ةدوعلاو اغيلصسدنوبلا
يف ايصساصسأا وداراب يدان جيرخ نوكي نأا رظتنملا نمو ،ةلوطبلا يف ةئيصسلا

راطا يف ديردم لاير مامأا ءاثÓثلا ةارابم يف هقلأات دعب ةصصاخ مويلا ةهجاوم
ثيح يباجي’ا لداعتلاب تهتنا يتلاو «غيلزنويبماصشلا» نم ةيناثلا ةلوجلا
يناملأ’ا بردملا ةليكصشت يف ةي˘صسا˘صسأا ة˘ع˘ط˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ح˘ب˘صصأا

.هزور وكرام
ب.ع

غيلابورويلأ يف ايضساضسأأ هل ةيناثلأ ةأرابملأ يف

ةعومجملا ةرادضصل هقيرف دوقيو افاده ليضضوفلب
هقيرف ةارابم يف ايصساصسأا يرئازجلا مجاهملا ليصضوفلب قاحصسا كراصش

سسيمخلا ةيصسمأا ريخأ’ا اذه بعلمب يكيجلبلا تنيج مامأا يناملأ’ا مياهنفوه
يتلاو يبوروأ’ا يرودلا تاعومجم يرود نم ةيناثلا ةلوجلا راطا يف
يف هقيرفل لوأ’ا فدهلا هليجصستب يرئازجلا ةبرحلا سسأار قلأات تفرع
نم ديزملا ليجصستل هءÓمز اهب ررح ءازج ةبرصض قيرط نع53 ةقيقدلا
دحاو فدهل فادهأا ةعبرأا ةجيتنب هئÓمز زوف يف اصضيأا مهاصس ثيح فادهأ’ا

ةيناثلا ةعومجملا ردصصتم يناملأ’ا قيرفلا كلذب حبصصيل رايدلا جراخ
دعب77 ةقيقدلا يف سسوÓك هليمزل هناكم يرئازجلا كرتو اذه ،رصشع
تايرابم يف ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا نع هبايغ مغر ةديج ةارابمل هميدقت
لامج ينطولا بخانلل ةرفصشم ةلاصسر كلذب هجويل اغيلصسدنوبلا يف هقيرف
            .مداقلا رصضخلا سصبرتل هتيزهاجب يحوت يصضاملب

ب.ع
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

يخيرات فده
يتيصس رت˘صسصشنا˘م دا˘ع
يمصسرلا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع
فد˘˘ه˘˘لا را˘˘كذ˘˘ت˘˘˘صس’
م˘ج˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
سضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘مر˘˘م ي˘˘˘ف زر˘˘˘ح˘˘˘م
ناك ا˘مد˘ن˘ع ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ناولأاب  «رصضخلا» دئاق
ثي˘˘ح ،«سسصسكو˘˘ف˘˘لا»
«نز˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا» ر˘˘˘˘صشن
ى˘ل˘ع و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘˘ق˘˘م
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘˘م
«رت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يدنلياتلا ةافو دعب ناموي ناك يذلاو8102 مصسوم ءاقللا يف هلجصس يذلا مصساحلا فدهلل
.«رواب غنيكلا» بعلم مامأا هتيحورم طوقصس رثإا ىلع يدانلا كلام «ياصشيف»

!!4R و ةجديكوا
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإا قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسم
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ردن˘صسكي˘لأا ير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘ب˘يرد˘ت˘ب ة˘جد˘ي˘˘كوا
يصسنرفلا زت˘ي˘م ه˘ق˘ير˘ف
و˘نور» ةرا˘ي˘صسب ا˘˘مدا˘˘ق
مجاهملا رصشن ثيح ،«4
ع˘ط˘ق˘م زا˘˘يد را˘˘ن˘˘غا˘˘ف
ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
لصصاوتلا
«مارغتصسنإا«يعامتج’ا
رقم˘ل ه˘لو˘صصو ة˘ظ˘ح˘ل
ةرا˘˘ي˘˘صسلا˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
تق’ ي˘ت˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا
ةفارطل اعصساو ا˘بوا˘ج˘ت
.فقوملا

لخدتلا نورظتني

د’وأا بابصش راصصنأا هادبأا ريبك فوخت
ام ءارج م˘ه˘ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لÓ˘ج
ى˘ل˘ع ل˘كا˘صشم ن˘م ما˘يأ’ا هذ˘ه ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ي
يدانلا سسيئر رارق دعب ةرادإ’ا ىوتصسم
˘˘مد˘˘عو با˘˘ح˘˘صسن’ا بلا˘˘ط ن˘˘˘ب را˘˘˘م˘˘˘ع
ركنتصسا دقو اذه ةديدج ةدهعل حصشرتلا
ر˘ي˘غ ل˘كصشب عا˘صضوأ’ا د˘ق˘ع˘˘ت را˘˘صصنأ’ا

سصخصش يأا ميدقت مدع لظ يف قوبصسم
اذه يفو قيرفلا ةصسائرل هحصشرت فلمل
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا او˘ب˘لا˘˘ط قا˘˘ي˘˘صسلا
جرخم داجيإا لÓخ نم لجاعلا لخدتلاب
لا˘م˘كت˘صس’ م˘ه˘ق˘ير˘ف ة˘ل˘كصشم˘ل ع˘˘ير˘˘صس
.تابادتن’ا ةيلمع

ناوألا لبق ةمق

برد˘م˘لا ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘˘ما˘˘ي ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ع˘˘صس
فوقولا لئابقلا ةبيبصش قيرفل يصسنوتلا

لب˘ق ة˘ل˘ي˘ل˘ق ا˘ما˘يأا ه˘ب˘ع’ ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع
ريخأ’ا ررق ،ةينطو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا
فيطصس قافو مامأا ةيوق ةارابم ةجمرب
طقف مايأا01 يأا لبقملا ربمفون81 يف
فوقولا لجأا نم مصسوملا قÓطنا ىلع
م˘لا˘ع˘م د˘يد˘ح˘تو ه˘ي˘ب˘ع’ ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع
.ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا

نمزلا عم قابضس يف يروت

عر˘صش ي˘صسا˘ط˘غ˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘صضح˘م˘لا ة˘ق˘فر
اذهو يدجلا لمعلا يف يروت كيلم بعÓلا
ناو ةصصاخ ةمداقلا تايدولل ابصسحت هزيهجتل
ةرورصض ىلع رصصأا يكوكلا يصسنوتلا بردملا

ي˘ف ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ةد˘صش ع˘فر ل˘جا ن˘م ه˘ت˘يز˘ها˘ج
ةريخأ’ا تايدولا نأاو ةصصاخ يمامأ’ا طخلا
ا˘م و˘هو ي˘مو˘ج˘ه˘لا م˘˘ق˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظأا
ي˘ف ة˘م˘ه˘م ة˘قرو نو˘كي ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس
نيصسحت لجا نم يصسنوتلا ينقتلا تاباصسح
. ةيمامأ’ا ةرطاقلا ةيلعاف

  تاطلضسلا دضشاني يواجح

دصصق ايكرت ىلإا هلقن يف هتدعاصسم لجا نم
قباصسلا يلودلا سسراحلا دصشان جÓعلا ةلصصاوم
هناو اميصس’ ةيرئازجلا ةلودلا يواجح ريمصس
نأا ركذي هحلاصص ريغ يف تقولاو اريثك يناعي
هعم اريثك اونماصضت ةيرئازجلا ةيدنأ’ا راصصنأا

لصصاوتلا عقاوم ىلع كلذ نÓعإا يف اوعراصسو
ةحصضاو ةلا˘صسر لا˘صسرإا ل˘جا ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
اذكو ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا عا˘ط˘ق ي˘لوؤو˘صسم˘ل
حامصسلا لجا نم ةماع ةفصصب ةلودلا يلوؤوصسم
.جÓعلل هجوتلاب هل

qarsana@essalamonline.com

1882ددعلأ ^2441  لوألأ عيبر41ـل قفأوملأ0202 ربوتكأأ13تبضسلأ

ليحرلل هجتي
ي˘˘نا˘˘ب˘˘صس’ا ر˘˘ي˘˘صصم
بي˘˘˘˘ب ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘غ
زرحم سضاير بردم
يتيصس رتصسصشنام يف
ع˘م ءا˘ه˘ت˘نÓ˘ل ه˘ج˘ت˘ت
8 د˘ع˘ب هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘˘ن
لا˘ح ي˘˘ف ’إا ،ر˘˘ه˘˘صشأا
هؤوÓمزو زرحم ةدايق
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل يدا˘˘ن˘˘˘لا
،ابوروأا لاطبأا يرود
و˘هو م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
د˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ىلع بي˘ب ةد˘ها˘صشم˘ل
يتيصسلا ء’دب دعاقم
.ديدجلا مصسوملا يف

15

نوركام يف ةراكز
رار˘˘˘˘˘صصإا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
ةءاصسإ’ا ىلع سضعبلا
ىلصص دمحم انديصسل
م˘˘ل˘˘صسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا

ل˘˘˘˘˘صضف ،مÓ˘˘˘˘˘˘صسإ’او
نÓ˘ي˘˘م ي˘˘صسا ق˘˘ير˘˘ف
فلاخي نأا ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
،نيدلا ىلع نيدقاحلا

ه˘˘با˘˘صسح ر˘˘ب˘˘ع أا˘˘ن˘˘هو
عقاوم ىلع يمصسرلا
يعامتج’ا لصصاوت˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت
ىر˘كذ˘ب ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا
،ةصصاخ نييرئازجلاو ،نيملصسملا نم اريبك امارتحا تيقل ةوطخ يهو ،فيرصشلا يوبنلا دلوملا

.رصصان نب ليعامصسإا يرئازجلا يلودلا هفوفصص يف مصضي يذلا وهو
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ةÓضصلا تيقاوم

ربمفون9ـلا ةياغ ىلإا قلغم ضصبرت يف لخدي ةنضس02 لقأا ينطولا بختنملا ^
«غيل ابورويلا» ةرادضص يف نÓيمب قلحيو قلأاتي رضصان نب ^

ةعومÛأ ةدناضسم يدانلأ راضصنأأ نم بلط

انفدهو يتيب ‘ انأا:يلغز
ةديج قÓطنا قيق–

: Êاكرب طاقب
Áفانئتضسا نك

ةـــلوطبلا
دـحاو طرـضشب

ةيدŸأ يبŸوأأ مامأأ اباجيإأ لداعتلاب ثلاثلأ هضصبرت يهني ديمعلأ

ىلع ةوقب درت «فافلا»
فضشكتو ةيدولوŸا ةرادإا

Êور ةيضضق ايابخ

لمعلأ ‘ عورضشلأ لبق يحضص رجح ‘ نÓخدي يئانثلأ

Êدبلا رضضÙاو ةي◊وب
رئاز÷ا نÓضصي فلودور

دحألا ادغ

نيضضرعم نييضضايرلأ نأأ دكأأ
«ءابولأ»ـب ةباضصإÓل
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مداقلأ ربمفون21ـلأ يف ررقم ءاقللأ

يف قراغ يوبابميزلا داحتلا
عييضضتل هجتيو ةيلام لكاضشم
«رضضخلا» مامأا باهذلا ءاقل

 ةلب Úطلا ديزي ءاقلل يوبابÁزلا بختنŸا يبعل ةعطاقم

لئابقلأ ةبيبضش ةياجب ةبيبضش رئأز÷أ ةيدولوم


