
ىنكملا يباهرإ’ا
هسسفن ملسسي «ةحلط وبأا»

ةيركسسعلا تاطلسسلل

ةلم◊ ميتنسس يأا عفدأا ⁄»
فرعأا ’و ةقيلفتوب

«اهلوم ضصخسش يأا
50صص
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رداق يبعضشلإ ينطولإ صشي÷إ نأإ دكأإ
ةعيدولإ نوضصو ةنامألإ ءإدأإ ىلع

ماظن ينبت دعبتضسي ل ‘رضش
تاباختنلإ ‘ ةحوتفŸإ ةمئاقلإ

صضرعتي بوبحلل ينطولإ نإويدلإ نأإ تدكأإ
ةجهن‡و ةضسرضش هيوضشت ةلمح ¤إإ

حمقلا :ةحÓفلا ةرازو
ايناوتيل نم دروتسسملا

40 صص«امومسسم» ضسيل

عون نم صشاضشر صسدضسم هتزوحب طبضض
ةقلط93و ةريخذ ينزخمو فوكينضشÓك

نيتبكرمو ةماعنلاب فيكلإ نم غلك05 زجح
ربتعم يلام غلبمو

:دكؤويو زوزعمو يرياب ديعضسلاب هتقإدضص ركني دإدح

50صص

ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلإ صسي˘˘˘ئر ي˘˘˘فر˘˘˘ضش د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘ضشك
ن˘ع ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ
ل˘خإد ة˘ع˘ضسإو ة˘ل˘بر˘غ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف عور˘˘ضشلإ
ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لإ بر˘ضست ع˘ن˘م˘˘ل ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلإ ءا˘˘ضضعأإ
تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘خإد بإز˘˘حأÓ˘˘ل
ا˘ن˘ف˘ضشت˘كإ» Ó˘ئا˘ق ،م˘ه˘لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأإو ة˘˘يرإدإإ

طور˘˘˘˘ضشلإ إو˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسي م˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘˘ضضعأإ دو˘˘˘˘˘جو
كلذلو ةطلضسلإ يف ءاضضعأإ نوكيل ةينوناقلإ

.«نأاضشلإ إذه يف اقيقحت تحتف

 ةيوارحسصلا ةيسضقلا ةلحل◊ ةمهم ‘ ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا
30 صصوتوضسيل ةكل‡ روزي موداقوب..ايقيرفإإ بونج دعب

ةينمأاو ةيرادإا تاقيق–
ةطلسسلا ءاسضعأا لاطت

تاباختنÓل ةلقتسسŸا

تايد– :ةحيرقنسش
ةميظعو ةÒطخ
رئاز÷ا ضضÎعت

30صص

30 صص

تايئإدتبإلإ زيهجتل1202 ةينإزيم يف رانيد رايلم2 صصيضصخت

IRBفسشتكي نارهو
عينسصتل ةيرسس ةسشرو

«يزاتسسكا»ـلا

اهلوضصو رظتنملإ ةيمكلإ ىلإإ فاضضت
ايضسور نم

ةنحسش مÓتسسا وحن
ينيسصلا حاقللا نم

رهسشلا اذه ةياهن لبق
40 صص

50صص

تاءانبلا ةيطمن ديحوت فلم
ةموكحلا ةلواط ىلع ةيسسردملا

30 صص



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«باقعلا نم تÓفإ’ا»

جراخ نم اقثوم نأا علطم ردشصم فششك
ل˘جر نأا˘ب ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ه˘ج غ˘ل˘˘بأا ،راردأا ة˘˘ي’و
ليف دوقع نع لزانت ةي’ولا نم لامعأا
يف اهكلمي صضرا ةعطقو ،هقيقششل نارهوب
امهكلمي صضرا يتعطقو ،هنب’ ةمشصاعلا
دوقعب ،هتجوزل راردأا ةي’و ةمشصاع يف
،اهريرحتب ه˘تاذ ق˘ثو˘م˘لا ما˘ق ةر˘ه˘ششم ع˘ي˘ب
ىلع ءانب ءاج اذه لامعأ’ا لجر كولشس
يفو ،ةيئاشضقلا ةعباتملا نم هيدل فواخم
قباشس يئ’و ريدم لزا˘ن˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘مو˘ل˘ع˘م
نع ةليلق عيباشسأا لبق راردأا ةي’وب لمع
حلاشصل دحاو ةمشصا˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘ثا ن˘يرا˘ق˘ع
نم تلفإلل هتجوز حلاشصل يناثلاو هدلاو
دقتعي اكلمأا يقب˘ي ى˘ت˘حو ا˘م˘بر با˘ق˘ع˘لا
.ةرداشصملا نع اديعب ةيعرشش ريغ اهنأا

رحسسلا بلقني امدنع
! رحاسسلا ىلع

ةيدلب صسي˘ئر ن˘ي˘ب ة˘ي˘مل˘ك ةدا˘ششم ترا˘ثأا
،ةرئادلا صسيئرو صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘ي’و˘ب
ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ه˘تا˘قل˘ع˘ب فور˘ع˘م˘لا ر˘ي˘˘م˘˘لا
لئاق ،«ةرياد فاشش» دده ةطلشسلا بيلاود
يف كتيمح دقو كيلع لشضفلا بحاشص انأا
ن˘ج˘شسلا كل˘خد˘ت˘شس تنا˘ك ةر˘ي˘ث˘ك ا˘يا˘شضق
لاق اهدعب ،«تيشصاب كار» يذوفن ’ولف
اذ˘ه نأا ه˘ي˘لإا بر˘ق˘م نو˘ع˘ل ةر˘ئاد˘لا صسي˘ئر
تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘شست ى˘ل˘ع ي˘ن˘م˘غرأا ر˘ي˘م˘˘لا

هئا˘قد˘شصأا د˘حأ’ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ءا˘ن˘ب ة˘شصخر
اذه فرط نم ىشضاقت هنا اهدعب تفششتكا
.اريبك اغلبم قيدشصلا

ماعلا لاملل رادهإا

ة˘يد˘˘ل˘˘ب تردا˘˘ب ،بير˘˘مو بير˘˘غ عور˘˘ششم ي˘˘ف
ةقطنم يف صضرأا ةعطق جييشستب ةدم لبق يليلتم
صضرأ’ا ،ا˘ه˘ي˘ف قو˘شس ة˘ما˘قإا ة˘ج˘ح˘ب تار˘مو˘ن˘˘لا
مغر لغتشست مل قوشس ةماقإا ةجحب ةجيشسملا
اهدعب ،عورششملا يف ةريبك ةيلام غلابم رادهإا
قيرط ديبعت˘ل عور˘ششم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا تما˘ق
ةفلكبو ،بارغتشس’ا ريثت ةيلمع يفو ةعرشسب

زجنملا قيرطلا نأا وه بيرملاو بيرغلا ،ةريبك
ءانثتشساب للغتشسا يأا نود يقب قوشسلا لجأا نم
قرط يناعت امنيبو ،نيحلفلا نم ادج ليلق ددع
ةموقمقلا ءايحأا يف يلي˘ل˘ت˘م ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد
مهفي ’ ،ريطخ روهدت نم ةحطبلاو قراوشسلا
هذه ل˘ث˘م ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا لاو˘مأا قا˘ف˘نإا بب˘شس د˘حأا
.ةلغتشسملا ريغ عيراششملا

ةيرسصم نويعب «ركسسعم»

لوادت ،ركشسعم ةي’و نع يوق لعف در يف
عطقم «كوبشسيافلا» يعامتج’ا عقوملا داور
ةقطنم˘لا˘ب لز˘غ˘ت˘ي ير˘شصم ن˘طاو˘م˘ل و˘يد˘ي˘ف
ركشسعم :لئاق ،اهلامجب رهبنا يتلا ةيرئازجلا

،ةيدششار اهمشساو جات يهو ،بوعششلا يشضام
نم عورأ’او ،راثآا دجوت اهنم ربشش لك يفو
ي˘ت˘لا ءا˘شضي˘ب˘لا ة˘ل˘ح˘لا˘ب هرا˘ه˘ب˘˘نا ه˘˘ل˘˘ك اذ˘˘ه
يذلا ر˘مأ’ا ،ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف لل˘خ ا˘ه˘ت˘شست˘كا

صصخشش لك نإا» لاق ثيح ،ءاهبو انشسح اهداز
عتمتيل ةيرئازجلا ركشسعم روزي نأا ىنمتي
  .«بلخلا اهلامجب

qarsana@essalamonline.com
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! طيربغ نب ةلاقتسسا رسس
ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةر˘˘يزو ن˘˘كت م˘˘˘ل
ى˘ظ˘ح˘ت ط˘ير˘ب˘غ ن˘ب ة˘يرو˘ن ة˘ق˘با˘شسلاو
،يوبرتلا طشسو˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘ششب
ييباقن ىدل اشضيأا ةئيشس تناك اهتيبعشش
ةيبرتلل ةلق˘ت˘شسم˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ا˘ه˘شسف˘ن˘ل تق˘ل˘خ ط˘ير˘ب˘غ ن˘ب ،اد˘يد˘ح˘˘ت

هريدت تناك يذلا عاطقلا يف تاوادع
ةناكم ةبحاشص تلظ اهنأا ’إا ،هجراخو
قبشسأ’ا ةيروهمجلا صسيئر ىدل ةوظحو
ةقلعب ةطبترم تنا˘ك د˘ق˘ف ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

تانينامث ىلإا دوعت هب ةميدق ةقادشص
ع˘شضو اذ˘ه˘ل ا˘م˘برو ،ي˘شضا˘˘م˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا
ةرفوتملا تامولعملا ريششتو ،ةيبرتلا عاطق حلشصإا عورششم ةرششابم لجأا نم ةقث اهيف ةقيلفتوب
تحت اهتعشضوو ةيبرتلا ريزو عقوم نم اهتلاقتشسا6102 ناوج يف تمدق طيربغ نب نأا ىلإا
ةلاقتشس’ا ،لمعلا ةلشصاوم ةريزولا نم بلطو اروف تشضفر ةلاقتشس’ا نأا ’إا ،صسيئرلا فرشصت

ةريزولا نإا علطم ردشصم لوقيو ،6102 ايرولاكب ةلئشسأا بيرشست ةحيشضف  طغشض تحت تءاج
نكل ،اهب ةحاطإ’ا وه ةحيشضفلا فده نأا تدقتعاو ،مايأ’ا كلت يف ةئيشس ةيشسفن ةلاح يف تناك
.ريثكب ربكأاو دعبا ةربدملا ةيلمعلاو ةحيشضفلا فده نأا ةريزولل دكأا ينمأا زاهج يف اريبك اطباشض

قلغملا قيقحتلا فلم
عورف ىدحإا تراز صشيتفت ةنجل تفششتكا
˘ما˘ع ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا كار˘طا˘نو˘شس ة˘˘كر˘˘شش
دنب يف اهيف غلابم فيراشصم دوجو ،2102
ةيلمع ءانثأاو ،يلآ’ا ملعإ’ا تادعم ءانتقا
لوؤوشسم نأاب نوققح˘م˘لا  ئ˘جو˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا
ةئف نم ةلاقن فتاوه ءانتق’ دمع ةكرششلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ة˘كر˘ششلا تارا˘طإ’و ه˘ل «نو˘ف˘يا»
تنقا ةكرششلا نأا تفششك ةيفاشضإ’ا قيقدتلا

اهميد˘ق˘ت˘ل نو˘ف˘يا ف˘تاو˘ه تاو˘ن˘شس ة˘ل˘ي˘ط
لخاد نيمهملا نيلوؤوشسملا صضعبل ايادهك
قيقح˘ت˘لا ،كار˘طا˘نو˘شس ة˘عو˘م˘ج˘م جرا˘خو
.لشصاوتي ملو اقح’ قلغأا

لافطأ’ا هاوفأا نم ةمكحلا ذخ
لفط رشضح ،عئار نم رثكأا فقوم يف
ني˘ب ح˘ل˘شص ة˘شسل˘ج ،ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و ن˘م
بطخو ،ةي’ولاب نيمشصاختم نيششرع
عيمج لعج ام ،ةمئأ’اك ،رابكلا ةبطخ
نيششرعلا براقأاو لهأا نم نيرشضاحلا
نإا «ر˘ي˘غ˘شصلا ل˘جر˘لا» مل˘كب نور˘ثأا˘ت˘˘ي

نزتملا هملكب نورهبنيو ،ريبعتلا حشص
يت˘لا ة˘ي˘مل˘شسإ’ا م˘ي˘ق˘لاو قل˘خأ’ا ن˘ع
يف ،اهب يلح˘ت˘لا˘ب ه˘لو˘شسرو ه˘ل˘لا ا˘نر˘مأا

’و ،هنشس يف مه نم لافطأ’ا وهلي تقو
دمحلاف ،عراوششلاب بعللا ’إا مهل لغشش
 .ملشسإ’ا ةمعن ىلع هلل

 ة’ولل ةيفاسضإا بسصانم
تاباختن’ا مئاوق حئاشضف تفششك
ةقيرطلاو ،7102 ماع يف ةيلحملا
م˘˘ئاو˘˘ق ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف صصا˘خ ل˘كششب ن˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا

«ديدج لوغ» نع ةطلشسلا يبزح
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و صضع˘˘ب ه˘˘م˘˘شسا
تاي’و7 نم رثكأا يفف ،نيقباشسلا
لغ˘شش ة˘يرا˘ب˘خإا ر˘يرا˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘شصحأا

ةيفاشضإا بشصانم ةيروهمجلا ة’و
ريرحتلا ةهبج بزح ظفاحم اهنم
عمجتلل يئ’ولا نيمأ’او ،ينطولا
ن˘ي˘مأاو ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة’ولا ةداشسلا ىل˘ع ي˘ن˘ج˘ت˘لا با˘ب ي˘ف ل˘خد˘ي ’ اذ˘هو ،ة˘ير˘ه˘ج˘م˘لا باز˘حأل˘ل ي˘ئ’و بت˘كم
،مئاوقلا بيترت ءانثأا يف ةريطخ تازواجت عوقو ليلدلاب دكؤوت عئاقولا نكل نيمرتحملا

رداشصملا صسفن ديفت ةدع تاي’و يفف ،ةمئاقلا نم يلاولا ديشسلا هنع ىشضري ’ نم ءاشصقإاو
يفو ،يلاولا ديشسلا ناويد يف اهبيترت مت ةطلشسلا يبزحل ةشصاخ تايدلبلا يحششرم مئاوق نأا

.هاوه بشسحو وه بغري امك ةمئاقلا بيترت ةداعإا يف يلاولا ديشسلا لخدت ،ىرخأا ت’اح
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هفارششإا للخ ةحيرقنشش دكأا
ةرازولا تاراطإ’ عامتجا ىلع
ءادأا ىلع رداق صشيجلا نأا ،صسمأا
نأاو ،ة˘ع˘يدو˘لا نو˘شصو ة˘نا˘مأ’ا
يتلا ةقّثلا ىوتشسم يف نوكي
يرئازجلا بعششلا اهب ُهَحّششو
يت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا ه˘تر˘ب˘خ م˘كح˘ب
ريرملا هعار˘شص ي˘ف ا˘ه˘ب˘شست˘كا

ىلا ،«يج˘م˘ه˘لا» با˘هرإ’ا ع˘م
صسورد˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م بنا˘˘˘ج
  .اهب رم يتلا ةيشساقلا

ىلع ،هشصرح قيرفلا ددششو
ةحشضاو قيرط ةطيرخ ديدحت
ةشسائر ماهم هيلوت ذنم ،ملاعملا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا صشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ي˘ت˘لاو ،ي˘ب˘ع˘˘ششلا
نا˘هذأا ي˘ف ا˘ه˘م˘لا˘ع˘م خ˘ي˘شسر˘˘ت
ةدا˘قو ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
تارا˘˘يز˘˘لا لل˘˘˘خ تاد˘˘˘حو˘˘˘لا
ى˘لإا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ي˘حاو˘ن˘˘لاو تاو˘˘ق˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ق
تاعامتج’ا للخو ةيركشسعلا

،ةيدايقلا قاشسنأ’ا فلتخم عم
  .ةحيرقنشش بشسحب

ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك
ةيؤور˘لا حور˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘شض
ا˘˘هرا˘˘كفأا م˘˘شضهو ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ششلا

اه˘فاد˘هأا ي˘ف ما˘ت˘لا طار˘خ˘ن’او
رمأ’ا اذه نأا ازربم ،اهيمارمو

فادهأا قيقحت راطإا يف يتأاي
ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘طو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،يوق صشيج ءانب يف ةعورششملا

صسكع˘˘ي ،رو˘˘ط˘˘ت˘˘مو ير˘˘شصع
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘شس ىو˘˘ت˘˘شسم
ةفاك عفر هنا˘كمإا˘بو ،ةد˘يد˘ج˘لا
تا˘نا˘هر بشسكو تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لاو د˘˘حاو˘˘لا نر˘˘ق˘˘˘لا

ع˘˘م ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا ف˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘لاو
ةّيم˘ل˘ع˘لا ر˘شصع˘لا تاّد˘ج˘ت˘شسم
  .ةّيجولونكّتلاو

صشيجلا ناكرأا صسيئر فزو
ىلع ةيروهمجلا صسيئر ريدقت
صشيجلا اهلذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا

يف ةن˘ي˘كشسلاو ن˘مأ’ا ر˘ي˘فو˘ت˘ل
تاذ˘بو .ن˘طو˘لا عو˘˘بر ة˘˘فا˘˘ك
ةملك قيرفلا ىق˘لأا ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
هينا˘ه˘ت ا˘ه˘ي˘ف دد˘ج ،ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت
نيماعلا لولح ةبشسانمب ةراحلا
1202 يدل˘ي˘م˘لا ن˘يد˘يد˘ج˘˘لا

.1792 يغيزامأ’او
صشيجلا ناكرأا صسيئر دقعو

ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،صسمأا ،ة˘ح˘ير˘ق˘˘ن˘˘شش د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا
تارا˘طإ’ا ع˘م ل˘م˘ع عا˘م˘˘ت˘˘جا

ةرازو ر˘˘ق˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع
مييقت ءارجإ’ ،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف هزا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ل

نايب هب دافأا امبشسح ،مرشصنملا
.ينطولا عافدلا ةرازول

رو˘˘شضح˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ىر˘˘˘جو
عا˘فد˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ءاشسؤورو تاوقلا ةداقو ينطولا
صشيجلل ماعلا بقارملاو رئاودلا

حلاشصملا ءاشسؤورو نيريدملاو
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
،صشي˘ج˘˘لا نا˘˘كرأ’و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.هتاذ نايبلا فيشضي

watan@essalamonline.com

ةعيدؤلا نؤصصو ةنامألا ءادأا ىلع رداق يبعصشلا ينطؤلا سشي÷ا نأا دكأا

رئاز÷ا ضضÎعت ةميظعو ةÒطخ تايد– :ةحيرقنسش

 يمؤلد ميرم

ءاقترلا ةرورصض ىلإا نينطاؤملا عيمج ،يبعصشلا ينطؤلا سشيجلا ناكرأا سسيئر ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا اعد
  .دÓبلا سضرتعت ةميظعلاو  «ةريطخلا»ـب اهفصصو تايدحت نم رذحو ،رئازجلا ةمظع ىؤتصسمل

ؤتؤصسيل ةكل‡ روزي موداقؤب..ايقيرفإا بؤنج دعب

ةلحل◊ ةمهم ‘ ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا
 ةيوارحسصلا ةيسضقلا

ر˘يزو مودا˘قو˘ب ير˘˘ب˘˘شص ما˘˘ق
ةرايزب صسمأا ،ةيجراخلا نوؤوششلا

،و˘تو˘شسي˘ل ة˘كل˘م˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘م˘˘ع
تارا˘يز˘لا ة˘ل˘شسل˘شسل ارار˘م˘ت˘˘شسا
لودلا فلتخم ىلإا اهيدؤوي يتلا
ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
ةيم˘ي˘ل˘قإ’او ة˘ي˘لود˘لا ل˘ئا˘شسم˘لا
.كرتششملا مامته’ا تاذ

نوؤو˘˘ششلا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘˘فأا
هذه للخ موداقوب نأا ،ةيجراخلا
ريزولا لابقتشساب يظح ،ةرايزلا
ورو˘جا˘˘م ي˘˘شست˘˘ي˘˘كيو˘˘م لوأ’ا

ةر˘يزو ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ع˘˘م ثدا˘˘ح˘˘تو
تاقلعلاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا
.ياوكامار وبيشستام ةيلودلا

نأا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت تا˘ثدا˘ح˘م˘˘لا»
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قل˘ع˘لا ع˘قاو
لئاشسوو لبشس ةشساردو نيدلبلا
دد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
ىلع ديكأاتلا مت امك ،«تاعاطقلا

را˘˘ط’ا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا ةرور˘˘˘شض
ت’اشصت’ا فيثكتو ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ابشسحت تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
ةنجلل ةيحاتتف’ا ةرودلا داقعن’
.ةكرتششملا

ل˘ئا˘شسم˘ل˘ل قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘˘ك
مامته’ا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإ’ا
نافرط˘لا ق˘ف˘تا ثي˘ح كر˘ت˘ششم˘لا

قيشسنتلا قيم˘ع˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع
تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ق’ا
نو˘نا˘ق˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
ةمظنملا فادهأا قيقحتو يلودلا
م˘ل˘شسلا ت’ا˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا

.ةيمنتلاو نمأ’او
ءار˘˘ح˘˘شصلا صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو

ى˘ل˘ع نا˘فر˘ط˘لا د˘كأا ،ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
دا˘˘ح˘˘ت’ا ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي نأا ةرور˘˘˘شض
ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’او ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا
راشسم قلطإا لجأا نم رواششتلاب

لا˘م˘كت˘شسإا ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح
.رامعتشس’ا ةيفشصت راشسم

ير˘˘ب˘˘شص ي˘˘ظ˘˘ح ،ةرا˘˘ششإل˘˘˘ل
ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب صسمأا لوأا مودا˘˘قو˘˘ب

،ا˘يرو˘ت˘˘ير˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا بو˘˘ن˘˘ج
فر˘ط ن˘م لو˘ط˘م لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ي˘ق˘ير˘فإ’ا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا
م˘ن˘ت˘غا ن˘يأا ،ازو˘فا˘مار ل˘ير˘˘ي˘˘شس
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ي˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا مودا˘˘قو˘˘ب
كشسم˘˘˘ت ازو˘˘˘فا˘˘˘مار صسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ة˘يو˘ق˘ت˘ب تبا˘ث˘لا نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘لا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا ة˘كار˘˘ششلا
ةيكرح ءافشضإاب همازتلاو نيدلبلا

.يئان˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج
هنا موداقوب لاق ،ءاقللا للخو
هفشصو يذلا قايشسلل هنم اكاردإا
ى˘ل˘ع «ة˘بو˘ع˘شصلا غ˘˘لا˘˘ب» ه˘˘نأا˘˘ب
،يميلقإ’او يلودلا نيد˘ي˘ع˘شصلا
تل˘م˘شش د˘ق تا˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘ف
لئاشسملا نم ةعشساو ة˘عو˘م˘ج˘م
قا˘˘فآاو ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو» ن˘˘˘م اءد˘˘˘ب
نيب ةزاتمملا ةيئانثلا تاقلعلا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘جو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

مل˘شسل˘ل ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لاو
كلذ يف امب ،ةراقلا يف نمأ’او
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو ي˘˘لا˘˘م ي˘˘ف ع˘˘شضو˘˘˘لا

لحا˘شسلاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘شصلاو
،ى˘ط˘شسو˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو
تاد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ًشضيأا ن˘˘˘˘كلو
عيمج ي˘ف با˘هرإل˘ل ةد˘ياز˘ت˘م˘لا
.«انتراق ءاحنأا

خ.ةميصسن

‘ اينطو لئاوألا نمصض نؤكت نأاب اهتبغر تدبأا
ةينلديصصلا ةعانصصلا

تاحفسص ةاسضاقم ررقت لاديسص
 ةبذاك ةلاسسر ببسسب «ةيكوبسسياف»

ةلمحلا ،لاديشص عمجم نادأا
صسف˘ن ي˘ف هد˘شض تذ˘˘ف˘˘ُن ي˘˘ت˘˘لا
ر˘˘ششن˘˘ل ما˘˘ع ل˘˘ك ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ةعفد نأاب ديفت ةبذاك تامولعم
تشضرعت «ديفامور» جتنم نم
ءاود ع˘م ف˘ي˘ل˘غ˘ت˘لا ي˘ف أا˘ط˘خ˘˘ل
.بلقلل يوقم

هنإا˘ف ،لاد˘ي˘شصل نا˘ي˘ب بشسحو
لشصاوتلا عقاوم ربع لوادت مت
ى˘˘لإا تب˘˘˘شسن ة˘˘˘بذا˘˘˘ك ة˘˘˘لا˘˘˘شسر
«ة˘ي˘لا˘ع ة˘ج˘يد˘خ» ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا

نأا ،ًايمشسر تفن اهرودب يتلاو
،ة˘لا˘شسر˘لا هذ˘ه ة˘ب˘حا˘شص نو˘˘كت
ةجيدخ ةينعملا نأا نايبلا دكأاو
م˘ت ،ة˘لا˘شسر ي˘ف تغ˘ل˘بأا ة˘ي˘˘لا˘˘ع
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن لا˘˘˘شسرإا

تمدق اهنأا ،لادي˘شص ة˘عو˘م˘ج˘م
هذه يف لوهجم دشض ىوكشش
.اهيلإا تبشسن يتلا ،ةيشضقلا

لاد˘˘ي˘˘شص ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأا˘˘م˘˘˘طو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،هتاجتنم ةدوج لوح نييحشصلا
يتلا ريياعملل ا˘ًق˘فو ة˘ع˘ّن˘شصم˘لا
ة˘˘˘يودأ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘شص م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت
ة˘لا˘كو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لاو
.(PPNA) ةيودألل ةينطولا

ذاختا لاديشص عمجم مزتعيو
نيفلؤوملا دشض ةينوناق تاءارجإا
يتلا ةلاشسرلا هذهل نيموعزملا

.ةحشصلا نم اهل صساشسأا ’
˘مو˘ط˘ف تن˘م˘ث ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

ماعلا ةريدملا ةشسيئرلا مشساقوأا

صسي˘ئر رار˘ق ،لاد˘ي˘شص ع˘م˘ج˘م˘ل
ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،ةينطولا ةين’ديشصلا ةعانشصلا

صسكعنيشس كلذ نأا ىلإا ةريششم
.لاديشص عمجم ىلع اباجيإا

حير˘شصت ي˘ف م˘شسا˘قوأا تلا˘قو
ناك لاديشص عمجم نإا ،يفحشص
متي نأا لبق ةعمشسو خيرات هيدل
تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لا
صسي˘˘ئر رار˘˘˘ق ن˘˘˘كل ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ي˘ف حور˘لا دا˘عأا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ل˘مأ’ا ى˘˘ي˘˘حأاو ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
اورششبتشسا نيذلا هلامع صسوفن

ىلإا دوعي عمجملا ةيؤورب اريخ
.«هدهع قباشس

ملتشسا نع مشساقوأا تفششكو
ةديدج تادحو ثلث ع˘م˘ج˘م˘لا
ةيدوأ’ عينشصتلا ةيلمع رششابيل
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا ق˘فو ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ما˘م˘ت˘ه’ا نأا ةزر˘ب˘م ،ة˘شسورد˘م
ةدحو صصيشصخت ىلع بشصنم
ةه˘جو˘م ة˘يودأا ة˘عا˘ن˘شصل ا˘ه˘ن˘م
ترا˘ششأاو .نا˘طر˘˘شسلا صضار˘˘مأ’
ةدوعلا عمجملا حومط نأا ىلإا
يف ةينطولا ةحاشسلا ردشصت ىلإا
لقأ’ا ىلع وأا ةيئاودلا ةعانشصلا

،ىلوأ’ا ةثلثلا زكارملا نمشض
ىلإا هتجرحد مت نأا دعب كلذو
ا˘ي˘ن˘طو ر˘ششع ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا

.اهريبعت بشسح
ر.نوراه

تاباختنلا ‘ ةحؤتفŸا ةمئاقلا ماظن ينبت دعبتصسي ل ‘رصش

تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةطلسسلا ءاسضعأا لاطت ةينمأاو ةيرادإا تاقيق–
صسيئر ي˘فر˘شش د˘م˘ح˘م ف˘ششك

ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ي˘ف عور˘ششلا ن˘ع ،تا˘با˘خ˘ت˘نل˘˘ل

ءاشضعأا لخاد ةعشساو ةلبرغ ةلمح
نيمتنملا برشست ع˘ن˘م˘ل ة˘ط˘ل˘شسلا
لل˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد باز˘˘حأل˘˘˘ل
،مهلوح ةينمأاو ةيرادإا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت
مل ءاشضعأا دوجو انفششتكا» لئاق
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا طور˘ششلا او˘˘فو˘˘ت˘˘شسي
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ي˘˘ف ءا˘˘شضعأا نو˘˘كي˘˘ل
اذه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف كلذ˘لو
.«نأاششلا

ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،ي˘˘فر˘˘شش دا˘˘فأاو
قيقحتلا ةيلمع نأا ،صسمأا يفحشص
صضعبلا ق˘ل˘ق˘ت ا˘ه˘ي˘ف عرُ̆شش ي˘ت˘لا

نيشسدنملا ةفرعمب حمشستشس اهنأ’
ةبراحم راطإا يفو ،ةطلشسلا لخاد
ثدحتملا حشضوأا ،دشسافلا لاملا

ة˘ل˘ق˘ت˘شسم ة˘ن˘ج˘ل ءا˘ششنإا ن˘ع ه˘˘تاذ
ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلل ةعبات
تائيه نم لكششتت تاباختنلل
هتبراحم ىلع لم˘ع˘ت˘شس ةدد˘ع˘ت˘م
ليومت يف ةيفافشش ءاشسرإا لجأا نم
دكأا ا˘م˘ك.ةيباختن’ا تلم˘ح˘لا

ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا صسيئر
عورششم ةدوشسم نأا ،تاباختنلل
تاباخ˘ت˘نل˘ل يو˘شضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
ة˘ع˘جا˘ن تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م ن˘م˘شضت˘ت
.ةيباختن’ا ةيلمعلا ةهازن نامشضل
يذ˘˘لا عار˘˘ت˘˘ق’ا ط˘˘م˘˘ن نإا لا˘˘قو
نوناق عورششم ةدوشسم هتنمشضت
عم ةعيطقلا ثدحيشس تاباختن’ا
ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف د˘˘شسا˘˘˘ف˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘لا
دعبتشسي مل لباقملا˘ب ،ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
نم ةحوتفملا ةمئاقلا ماظن ينبت

رايتخا نم نيبخانلا نيكمت للخ

.ةمئاق˘لا ن˘م ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م ءا˘م˘شسأا
ةريهششلا هتلوقمب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
را˘ششأا ،«ة˘شسو˘شسد˘م˘لا ة˘˘شسو˘˘شسلا»
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا صسي˘˘ئر
يف مهفدا˘شصت ى˘لإا تا˘با˘خ˘ت˘نل˘ل
يتلا ةئ˘ي˘ه˘لا رود ة˘شسرا˘م˘م را˘طإا
نم اريبك ادهج لذبي نمب اهدوقي
.مهتايحلشص ةشسرامم ةلقرع لجأا

مدعب هدهعت يفرشش دمحم ددجو
صسأار ى˘ل˘ع دو˘ه˘ج˘م ى˘ندأا را˘˘خدإا
تاباختنلل ةل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
برشض يذلا ريوزتلا ةبراحم يف
ة˘شسرا˘م˘م˘لا تا˘جر˘خ˘م ة˘ي˘عر˘˘شش
ىلإا اريششم ،قباشسلا يف ةيباختن’ا
ريوزتلا ةدابإا يف حلفي مل نإا هنأا
ىلع جئاتنلا ةميقع اهنم لعجيشس
.اهباحشصأا

خ.ةميصسن
تايئادتبإلا زيهجتل1202 ةينازيم يف رانيد رايلم2 سصيصصخت

ةموكحلا ةلواط ىلع ةيسسردملا تاءانبلا ةيطمن ديحوت فلم
ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘˘مأ’ا صسرد˘˘˘˘ت

يرازو رارق عورششم ةموكحلل
ةرازو نم لك دادعإا نم ،كرتششم
ةيلحملا تاعا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ددحي ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازوو
،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا تاءا˘ن˘ب˘لا ة˘ي˘ط˘م˘˘ن
زا˘ج˘نا ر˘ي˘يا˘ع˘م د˘˘ي˘˘حو˘˘ت د˘˘شصق
رفوتت ىتح ةيئادتب’ا صسرادملا

،ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ق˘فار˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيهيفر˘ت˘لاو ة˘ي˘ح˘شصلاو ة˘يراد’ا

ريزو دوجلب لامك دكأا.لبقتشسم
يف ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

صسلجملاب بئانلل لاؤوشس ىلع هدر
دو˘ع˘˘شسم ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

تكراشش هحلاشصم نأا ،يوارمع
رار˘˘˘ق˘˘˘لا عور˘˘˘ششم داد˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘ف

ةماعلا ةنامألل هتعفرو يرازولا
ليو˘ح˘ت لو˘ح لا˘قو .ة˘مو˘كح˘ل˘ل
نم ةيئادت˘ب’ا صسراد˘م˘لا ر˘ي˘ي˘شست
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ى˘لإا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تاطشسوتملا رارغ ىلع ةينطولا

لخدي عورششملا نأا ،تايوناثلاو
امك ،صسرادملا نيشسحت راطإا يف
يف جد رايلم2 صصيشصخت مت
زيهجتل1202 ة˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م
.بولطملا ثاثأ’اب تايئادتب’ا

ي˘ف ر˘يزو˘لا د˘كأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
لشسار هنأا ،يباتكلا هدر صضرعم
بل˘˘ط ل˘˘جأا ن˘˘م لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

ف˘ي˘ظو˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا ة˘˘شصخر
يشسردملا لقنلا تلفاح يقئاشس
مارباو تايدلبلا تاجايتحا بشسح

نيوكتلا ةرازو عم راطإا ةيقافتا
ناو˘˘عأ’ا ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
.معاطملا يف نيلغاششلا

ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
لامك لاق ،ةيشسردم˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا
تما˘˘ق  ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا دو˘˘ج˘˘ل˘˘˘ب
ةهجوملا ةلودلا تاناعإا عيزوتب
ةيشسرد˘م˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
يف جد رايلم31.13 ـب ةردقملا

تاينازيم˘لا ة˘م˘ها˘شسمو0202
رثكأ’ جد رايلم3.3 ـب ةيلحملا

47 يأا ذيم˘ل˘ت نو˘ي˘ل˘م9.3 ن˘م
ذيملت˘لا عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يشساردلا ماع˘ل˘ل ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا
.يراجلا

ـه.داؤج

ةيمقرلا ةصصنملا لÓخ نم
«ةيقرت»

تاحيسشرتلا قÓطنا
ةيقرتلا ةقباسسمب
ةيبرتلا لامعب ةسصاخلا
ةيلمع سسمأا تقلطنا
قلعتت يتلا تاحيصشرتلا

ةصصاخلا ةيقرتلا ةقباصسمب
لÓخ نم كلذو ،ةيبرتلا لامعب
دعب «ةيقرت» ةيمقرلا ةصصنملا
،ارخؤؤم ةريخألا هذه قÓطإا

ىلع ةظفاحملا فدهب
  .تاحيصشرتلا ةيقادصصم
ةمظنألا ريدم ةرامع مناغ دكأا
ةيبرتلا ةرازؤب ةيتامؤلعملا
نأا يفحصص حيرصصت يف ،ةينطؤلا
يتلا «ةيقرت» ةيمقرلا ةصصنملا

،ةمدخلا زيح سسمأا تلخد
عاطق رييصست نيصسحت ىلإا فدهت
لÓخ نم ،ةينطؤلا ةيبرتلا

ةيقرتلا تابلط عيمج ةجلاعم
،ايلعلا بصصانملل حصشرتلاو
،ةيعؤصضؤمو ةهيزن ةقيرطب
ًءانب يرصشبلا لخدتلا سصيلقتل

.ريياعملا نم ةعؤمجم ىلع
ةيلمعلا هذه نأا فاصضأاو
راطإا يف لخدت ةديدجلا
لمع ططخم نم ثلاثلا رؤحملا
نيصسحت ىلإا فدهي يذلا ةرازؤلا

امك ،ةيبرتلا عاطق رييصست
مت ماظنلا اذه نأا حصضوأا

لجأا نم هريؤطتو هميمصصت
سصئاقنلاو تلÓتخلا ةجلاعم
ءادألاو رييصستلا يف ةدؤجؤملا

ةزكرمملا ريغ حلاصصملا سضعبب
نع جتان اهبلغأا يتلاو ،ةرازؤلل
ايلعلا بصصانملا نم ددع رؤغصش
نيمدختصسم نييعت وأا ،اهيف
،بصصانملا هذه يف فيلكتلاب
نؤفؤتصسي نيفظؤم دؤجو مغر
نورفؤتيو ،ةينؤناقلا طورصشلا

مهل حمصست يتلا تÓهؤؤملا ىلع
رثأا امم ،ةريخألا هذه لغصشب

هذهل نصسحلا ريصسلا ةيلمع ىلع
اهتيلاعفو اهئادأاو حلاصصملا

،ةمدقملا تامدخلا ةيعؤنو
  .ينهملا اهدودرم ىلع يلاتلابو

  يمؤلد ميرم



لا˘˘˘˘˘˘شصت’ا ر˘˘˘˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘˘˘˘كأا
،ةموكحلل يمشسرلا قطانلاو
لو˘ح ا˘شضر˘ع ه˘م˘يد˘ق˘ت لل˘خ
ن˘م  ةد˘يد˘ج ة˘ن˘ح˘˘شش ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
‐ديفوك ءابول داشضملا حاقللا

دقع يذلا عامتج’ا يف91
يئرملا لشصاوتلا ةي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
تا˘ف˘ل˘˘م ة˘˘شسارد˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ة˘قا˘ط˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ح˘˘شصلا

تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لاو
ىقلتتشس رئازجلا نأا ،ةيلحملا
لبق نيشصلا نم حاقللا ةنحشش
ىلإا اريششم ،يفناج رهشش ةياهن
لو˘شصح˘ل˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ي˘˘لآا نأا

ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
.هتحفاكمو

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
انايب صسمأا ءاشسم أارق رميحلب
،ةموكحلا عا˘م˘ت˘جا ما˘ت˘خ ي˘ف
ر˘˘˘يزو نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘˘ششأا ثي˘˘˘˘ح
موشسرم عورششم مدق ةيلاملا

موشسرملا متيو لدعي يشسائر
يذلاو0202 ة˘ن˘شس ردا˘شصلا

ة˘شصا˘˘خ˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا دد˘˘ح˘˘ي
˘˘˘مار˘˘˘بإا ءار˘˘˘جإ’ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘لا
راطإا يف ةيمومعلا تاقفشصلا

.انوروك صسوريف ةحفاكم
اشسا˘شسأا مو˘شسر˘م˘لا فد˘ه˘يو

ةديدج ريبادت ثادحتشسا ىلإا
حاقل يف لوشصحلا يف لهشست

حر˘ت˘ق˘ي اذ˘ه ل˘جأ’و ،ا˘نورو˘ك

نم7 ةداملا ليدعت عورششملا
د˘شصق ي˘شسا˘ئر˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا
ةدقاعتملا ةحلشصم˘لا ن˘ي˘كم˘ت
يدافت نم ةيئانثتشسا ةفشصبو
دادر˘˘ت˘˘شسا ة˘˘لا˘˘˘ف˘˘˘ك م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
نم ةطر˘ت˘ششم˘لا تا˘ق˘ي˘ب˘شست˘لا
.ةيداعلا فورظلا يف دقاعتملا

فيكتلا ليدعتلا نأاشش نمو

ليومتلاو عفدلا تاءارجإا عم
يأ’ ايداف˘ت ا˘ي˘لود ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
ىل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ف ل˘ي˘ط˘ع˘ت
.انوروك ءابول داشضملا حاقللا
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ايسسور نم اهلوسصو رظتنملا ةيمكلا ىلإا فاسضت

رهسشلا اذه ةياهن لبق ينيسصلا حاقللا نم ةنحسش مÓتسسا وحن

خ.ةميسسن

نيسصلا نم انوروك حاقل نم ةنحسش ملسستسس رئازجلا نأا ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو رميحلب رامع نلعأا
.ايسسور نم اهلوسصو رظتني يتلا ةنحسشلا ىلإا فاسضتل ،يراجلا رهسشلا ةياهن لبق

اهزواŒ نكÁ ’و رمحأا طخ راعسسأ’ا نأا تدكأا
ةمعدŸا داوŸا ةسصاخ

ةدمÛا موحللا داÒتسسا قلعت ةموك◊ا

فرتحمو ديج قيوسست قيقحت هنأاسش نم ءارجإ’ا

ةيمÓعإ’ا ةيجيتارتسسإ’ا ىلع ةقداسصملا
ةيمÓسسإ’ا ةفريسصلا نيطوتل

ميظنت ريدم ينارقم دمحأا دكأا
ةيراج˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘لاو قاو˘شسأ’ا

،ةراجتلا ةرازوب ةننقملا نهملاو
.ةدمجملا موحللا داريتشسا قيلعت

حيرشصت ي˘ف ي˘نار˘ق˘م ح˘شضوأاو
تءاج ةوطخلا نأا ،صسمأا يفحشص
صسي˘ئر تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
،نوبت ديجملا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

موحللا رفوت ىلإا ةوطخلا اعجرم
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت تا˘˘ي˘˘م˘˘كب
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
جمانرب نع ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك .ي˘ن˘طو˘لا

ديوزتل ةراجتلا ةرازو نم صصاخ
يتلا موحللاب ةي˘ل˘خاد˘لا تا˘ي’و˘لا
ا˘مأا .بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘بر˘ت م˘ت˘˘ي
نأا د˘كأا˘ف ،را˘˘ع˘˘شسأ’ا صصو˘˘شصخ˘˘ب
ةرفوتم ءاشضيبلاو ءارمحلا موحللا
لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف نو˘˘كت˘˘شسو ةر˘˘ث˘˘كب
.راعشسأ’ا ةيحان نم عيمجلا

م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘م ف˘˘ششك ا˘˘م˘˘ك
ةيراج˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘لاو قاو˘شسأ’ا

،ةراجتلا ةرازوب ةننقملا نهملاو
قوشسلا نيومتل جمانرب عشضو نع
نأا ينارقم فاشضأاو ،ناشضمر يف
قيبطت ىلع تبأاد ةيحشصلا ةمزأ’ا
صصخ˘ي ا˘م˘ب تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا تارار˘˘ق
عشضو مت هنأاو ةيراجتلا تاطاششنلا
نوع فلأاو ،ةبقارملل صصاخ ماظن
تا˘شسرا˘م˘م˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘قر
راج˘ت˘لا مار˘ت˘حإا ىد˘مو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

تاذ لاقو.يحشصلا لوكوتوربلل
جما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘شست م˘ت ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا

للخ نم ناشضمر رهششل صصاخ
ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
ط˘ب˘شض م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘با˘قر˘˘لا ة˘˘ن˘˘م˘˘قر اذ˘˘كو قو˘˘شسلا

ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘تو
جرا˘˘خ ر˘˘يد˘˘شصت˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ششتو
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ،تا˘قور˘ح˘م˘لا

امك ،ةيراجتلا تاطاششنلا لمجم
قو˘شسلا ن˘يو˘م˘تو ط˘ب˘شض م˘ت˘ي˘شس
م˘ي˘عد˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا داو˘˘م˘˘لا˘˘ب

لل˘خ ن˘م ن˘يو˘م˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
هنأا حشضوأاو .ةينطو˘لا صضرا˘ع˘م˘لا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل ار˘˘كب˘˘م داد˘˘˘عإ’ا م˘˘˘ت
ءارجاو رطفلا ديع للخ ةموادملا
.ةيشسيشسحتلا تايلمعلا

لاقف ،راعشسأ’ا صصوشصخب امأا
نكمي ’و رمحأا طخ اهنأا ،ينارقم
،ةمعدملا داوملا ةشصاخ اهزواجت
ةيشساشسأ’ا داوملا ةعباتمب ابلاطم
تا˘نوز˘خ˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
ه˘نأا دا˘فأاو .ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا تاد˘حو˘˘لاو
مكحتلل يمقر ماظن عشضو متيشس
داوم˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
نا˘شضمر ر˘ه˘شش لل˘خ ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا
.كرابملا

خ.ةميسسن

ملعإ’ا ءاردم صسمأا قداشص
كو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘لاو
ةيريدمو ةيلاملا تاشسشسؤوملاو
صسل˘ج˘م˘ل˘ل مل˘عإ’او ق˘ي˘ثو˘ت˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا ي˘˘˘مل˘˘˘شسإ’ا
ة˘ي˘مل˘˘عإ’ا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شس’ا
،ةيملشسإ’ا ةفريشصلا ن˘ي˘طو˘ت˘ل

ن˘م رد˘شصم ن˘ع م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘شسح
.صسلجملا

ريدم ،دمحم دادغب  حشضوأاو
ىوتشسم ىلع ملعإ’او قيثوتلا
ءاردمل ا˘عا˘م˘ت˘جا نأا ،صسل˘ج˘م˘لا
تاشسشسؤوملاو كون˘ب˘ل˘ل مل˘عإ’ا
قي˘ثو˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘قدا˘˘شصم˘˘لا ى˘˘لإا صصل˘˘خ
يتلا ةيملعإ’ا ةيج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا
ن˘˘ي˘˘طو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘˘شس
نوكتل ،ة˘ي˘مل˘شسإ’ا ة˘فر˘ي˘شصلا
فيرعتلل قيرطلا ةطخ» كلذب
.«يكنبلا طمنلا اذه قيوشستو

نم فدهلا نأا دادغب فاشضأاو
ميظنت وه ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا هذ˘ه
ةيلاشصت’او ةيملعإ’ا دوهجلا
نيب ةيعامج ةغيشصب لذبت يتلا
ى˘ل˘عأ’ا ي˘مل˘شسإ’ا صسل˘ج˘˘م˘˘لا
ةيعرششلا ةئيه˘لا» ي˘ف ل˘ث˘م˘م˘لا
ة˘عا˘ن˘شصل˘ل ءا˘ت˘فإل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘ي˘بو «ة˘ي˘˘مل˘˘شسإ’ا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
قيوشستلاو مل˘عإ’ا تا˘ير˘يد˘م»
«ةيلاملا تاشسشسؤوملاو كون˘ب˘ل˘ل
تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م قو˘˘˘شست ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
نأا لاقو .ةيملشسإ’ا ةفريشصلا

قفتا ام ىلع ءانبو ةشسشسؤوم لك
ا˘ه˘تاز˘ي˘م˘م˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ي˘ت˘لاو ،ق˘يو˘شست˘ل˘ل ا˘ه˘ط˘ط˘˘خو
ة˘ع˘ي˘ب˘ط مار˘ت˘حا ع˘م ى˘ششا˘م˘ت˘ت
.ةشسفانملا

ةيجي˘تار˘ت˘شس’ا تاذ ي˘مر˘تو
د˘ي˘ج ق˘يو˘شست» ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا

ة˘˘˘فر˘˘˘ي˘˘˘شصل˘˘˘˘ل «فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو
لوادت ليهشست عم ،ةيملشس’ا

ةقلعتملا رابخأ’او تامولعملا
ةنكمم ةئف ربكأ’ طمنلا اذهب
اهاوتح˘م م˘يد˘ق˘تو ن˘ئا˘بز˘لا ن˘م
نأا لاقو .ماعلا يأارلل يقيقحلا
ةي˘م˘ل˘ع˘لا ر˘با˘خ˘م˘لاو ة˘ع˘ما˘ج˘لا

دوهجلا يف ةمهاشسملل ةوعدم
اذه قيقحتل ةيمارلا ةيلاشصت’ا
ى˘ل˘ع د˘يد˘˘ششت˘˘لا ع˘˘م ،فد˘˘ه˘˘لا

ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ةرور˘˘˘˘˘شض
ع˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا تا˘˘م˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ف˘ي˘ث˘كت بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةئششانلا تاشسشسؤوملاب لاشصت’ا

.تاردابملا باحشصأاو
راششملا فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لو

م˘ت˘ي˘شس ،داد˘غ˘ب ف˘ي˘شضي ،ا˘ه˘ي˘˘لإا
لمششي «يلاشصتا طمن» دامتعا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت تاود˘˘ن م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت
ن˘ي˘ث˘حا˘بو ءار˘˘ب˘˘خ ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب
ىلع زيكرتلا عم ،نيرمثتشسمو
ل˘شصاو˘ت˘لا ط˘ئا˘شسو ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت
صضر˘غ˘˘لا تاذ˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م باو˘بأا ة˘ما˘قإاو
ة˘˘˘قو˘˘˘شسم˘˘˘لا تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘فر˘˘˘ي˘˘˘شصلا تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ل
.ةيملشسإ’ا

ىلع ةقداشصملا دعب متيشسو
ثادحتشسا ،ةيجي˘تار˘ت˘شس’ا هذ˘ه
ريود˘ت ى˘لو˘ت˘ت ة˘ي˘مل˘عإا ة˘ي˘ل˘خ
ةفريشصلل يملعإ’ا ىوت˘ح˘م˘لا
عمت˘ج˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘مل˘شسإ’ا
ىلا ،نيرهشش لك ةيرود ةفشصب

ةيملعا ةئيه ثادحتشسا بناج
ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘يو˘˘شست ع˘˘با˘˘ت˘˘ت
م˘شضتو ،ة˘فر˘ي˘شصل˘ل ي˘مل˘˘عإ’ا

ملعإ’ا ءاردـم ةفاك ةئيهلا هذه
كو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘لاو
نأا ىلع ،ةيلاملا تاشسشسؤوملاو
،ر˘˘ه˘˘ششأا ة˘˘ت˘˘شس ل˘˘ك ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘ت
.دادغب ،فيشضي

خ.ةميسسن

ةجهن‡و ةسسرسش هيوسشت ةلمح ¤إا سضرعتي بوبحلل ينطولا ناويدلا نأا تدكأا

«امومسسم» ضسيل ايناوتيل نم دروتسسŸا حمقلا :ةحÓفلا ةرازو
نيشسحلا دلو فيرشش فششك

نأا ،ة˘حل˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو را˘˘ششت˘˘شسم
ن˘م هدار˘ي˘ت˘شسا م˘ت يذ˘لا ح˘م˘ق˘لا
لدتشساو ،امومشسم صسيل ،ايناوتيل
كردلا اهب ماق يت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا˘ب
مهل عباتلا ربخملا يف ينطولا
نأا فا˘˘˘شضأاو ،يوا˘˘˘˘ششو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
ينطولا ناويدلا عم نيلماعتملا
ادج ةريبك دئاوف ىلع نولشصحي
دكأا  .اهددح نم فرعي دحأا ’و
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘شسح˘˘لا د˘˘لو ف˘˘˘ير˘˘˘شش
حمقلا نأا ،صسمأا يفحشص حيرشصت
،ايناوت˘ي˘ل ن˘م هدار˘ت˘شسا م˘ت يذ˘لا

ىلع يو˘ت˘ح˘ي نا˘ك ،هز˘ج˘ح م˘تو
ة˘عارز˘ل˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م بو˘˘ب˘˘ح
تا˘ي˘م˘ك ا˘ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ط˘˘ق˘˘ف
يتلا رييا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘لو˘ب˘ق˘م
ا˘م˘ه˘ت˘م ،ناو˘يد˘لا ا˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ي
رو˘˘مأ’ا م˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘شضت˘˘˘ب مل˘˘˘عإ’ا

  .اهقايشس نع اهجارخإاو
نأا ،ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘شضأاو

بهذت ’ ةدروت˘شسم˘لا بو˘ب˘ح˘لا
ن˘˘˘ح˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ةر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ةدع ىلع رمت لب ،كلهتشس’او
ىوتشسم ىل˘ع ر˘با˘خ˘مو ل˘حار˘م
اهنيب ،تايداحت’او تاينواعتلا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةدو˘ج˘لا ر˘ب˘خ˘˘م
  .بوبحلل ينطولا ناويدلا

ح˘˘شضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف

نأا ،ة˘حل˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو را˘˘ششت˘˘شسم
بو˘ب˘ح˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
ه˘يو˘ششت ة˘ل˘م˘ح ى˘˘لإا صضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
برشض دشصق ،ةجهنممو ةشسرشش
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م
ةلودلا يف ةماهلا تاشسشسؤوملا
يف قيقحتلا افشصاو ،ةيرئازجلا
اذه نأا ادكؤوم ،يداعلاب ةيشضقلا
تاءارجإ’ا راطإا يف لخدي رمأ’ا
ءا˘كر˘ششلا ع˘م ا˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
  .بناجأ’ا

ح˘˘˘شضوأا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
لمعتشسأا ناويدلا نأا ،راششتشسملا
برشض لجأا نم ةقباشس ةرتف يف
نأا˘ب ار˘كذ˘م ،دل˘˘ب˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
تناك ،8891 ربوتكأا5 ثادحأا
ةدا˘م˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ن˘حا˘شش بب˘شسب
را˘˘ششت˘˘شسم ف˘˘ششكو .د˘˘ي˘˘م˘˘شسلا
نأا ،ن˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘لا د˘˘˘لو ف˘˘˘ير˘˘˘شش
ينطولا ناويدلا عم نيلماعتملا
ادج ةريبك دئاوف ىلع نولشصحي
رمأ’ا ،اهددح نم فرعي دحأا ’و
فلم حتف ىلإا ريزولاب ىدأا يذلا
ىلع فوقولا لجأا نم ناويدلا

  .ت’لتخ’ا هذه
نيلما˘ع˘ت˘م كا˘ن˘ه ى˘لإا را˘ششأاو

راطنقلا يف رانيد008 نوذخأاي
رانيد0071و نيللا حمقلا نم
  .بلشصلا حمقلا نم راطنقلا يف

فيرشش لاق ،رخآا ديعشص ىلع
ة˘˘حا˘˘شسم˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘لا د˘˘˘لو
بوبح˘لا ة˘عارز˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا

052و نويلم ـب ردقتو ةريغشص
ىلع اددششم ،طقف راتكه فلأا

قطان˘م˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ةرور˘شض
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘يوار˘ح˘شصلا
  .بوبحلا يف يتاذلا ءافتك’ا

موحللا راعشسأاب قلعتي اميفو
را˘ششت˘شسم ل˘م˘˘ح ،ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا
دكأاو ،ةيلوؤوشسملا راجتلا ،ريزولا
ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ا˘˘هر˘˘ع˘˘شس نأا

رانيد008 يدعتي ’و صضفخنم
يف ةيلوؤوشسملا لمح امك ،غلكلل
ةراجتلا ةرازو ناوعأا ىلإا ،كلذ
  .مهلمع يف نيشسعاقتملا

ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تنا˘˘˘˘كو
03 ـب ةلمحم ةنيفشس ،تزجح
ءانيمب ،نيللا حمقلا نم نط فلأا
تلق˘نو .دل˘ب˘لا بر˘غ تاوز˘غ˘لا

ةن˘ي˘ف˘شسلا نأا ،ة˘ي˘مل˘عإا ردا˘شصم
ةمداق تناك ،يمنبلا ملعلا لمحت
مت رهشش لبقو  .اينوتشسإا نم
بلشصلا حمقلا نم ةيمك زجح
م˘˘ت ،ن˘˘ط ف˘˘˘لا13ــب ةرد˘ق˘˘م
تت˘ب˘ثأا ،ا˘ي˘ناو˘ت˘ي˘ل ن˘م ا˘هد˘يرو˘ت
  .ةمومشسم اهنأا تاقيقحتلا

  يمولد Ëرم
مهب لفكتلاو نينطاوملا لابقتسسا فورظ نيسسحت فدهب

ميتنسس نويلم02 ىلإا بحسسلا غلابم ةميق عفري رئازجلا ديرب
،رئازجلا ديرب ةشسشسؤوم تررق

يتلا غلابملل ىشصقأ’ا دحلا عفر
ىوتشسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ح˘شس ن˘كم˘ي
ىلإا ةيديربلا بتاكملا كيبابشش
ءادتبا  كلذو ،رانيد فلأا002
حشضوأاو.صسيمخ˘لا مو˘ي˘لا ن˘م
،رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘شسشسؤو˘م˘ل نا˘ي˘ب
،ءارجإ’ا اذه نم فدهلا نأا صسمأا

تامدخلا ىوتشسمب ءاقتر’ا وه
فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘˘تو ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا
لفكتلاو نين˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا

ريزو رازموب ميهاربا ناكو.مهب
ةيكلشسلا تلشصاوم˘لاو د˘ير˘ب˘لا

تقو يف نلعأا دق ،ةيكلشسللاو
غلابم فيقشست رارق نع قباشس
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بح˘˘˘˘˘شسلا
فلأا03 دنع ةيلآ’ا تاعزوملا
صصق˘˘ن ل˘˘كششم ل˘˘ح˘˘ل ،را˘˘ن˘˘˘يد
نم عيمجلا ن˘ي˘كم˘تو ة˘لو˘ي˘شسلا
.لاومأ’ا ىلع لوشصحلا

ديربل ةماعلا ةيريدملا تناكو
توأا رهشش يف ترمأا دق ،رئازجلا

تاد˘˘حو˘˘لا ءارد˘˘م ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
ف˘ي˘ق˘شست˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘يد˘ير˘˘ب˘˘لا

ديربلا بتاكمب بحشسلا تايلمع
ةر˘ت˘ف لل˘خ را˘ن˘يد ف˘لأا ة˘ئا˘˘م˘˘ب

ةيلاشسرإا تدكأاو.انوروك ةحئاج
ءاج تقؤوملا ءارجإ’ا نأا ،اهنيح
نكمم ددع ر˘ب˘كأا ءا˘شضرا ة˘ي˘غ˘ب
نيفظو˘م˘لا ا˘م˘ي˘شس ن˘ئا˘بز˘لا ن˘م
.نيدعاقتملاو

د.م

لÓخ نم مهتادوهجم نمث
ريوطت ىلع مهتدعاسسم
ةيلحملا تاجتنملا

ميظنت ىلع ددسشي ينادمح
تاينواعت يف نيلماعتملا
ةيت’واقملا ملاع جولوو

ريزو ينادمح ديمحلا دبع ثح
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

ةيحÓفلا تاجتنملا يجتنم
ميظنت ىلإا (ةينطوملا) ةيلحملا
جولولاو تاينواعت يف مهسسفنأا
.ةيت’واقملا ملاعل
هترسشن نايب هب دافأا ام بسسحو
عقاوم ىلع اهتحفسص ربع ةرازولا
«كوبسسيف» يعامتج’ا لسصاوتلا
ةبسسانمب تءاج ةوعدلا هذه نا

سسيئر ةقفر ينادمح ةرايز
ديزي دمحم ،ةينطولا ةفرغلا

تاجتنملا سضرعم ىلا يلبنح
ميقأا يذلا ةيلحملا ةيعارزلا

رسصقب دجاوتملا ةفرغلا رقمب
ةبسسانمب كلذو سضراعملا
ةنسسلا سسأارب لافتح’ا
فاسضاو .1792 رياني ةيغيزام’ا
،سضرعملا اذه نأا هتاذ ردسصملا
ةينطولا ةيعمجلا هتمظن يذلا
تناك ةينطوملا تاجتنملل

فيرعتلل نيكراسشملل ةسصرف
حرط اسضياو مهتاجوتنمب
ةسصاخ ةقلعتملا مهت’اغسشنا

نمث دقو .ميظنتلاو قيوسستلاب
ء’ؤوه تادوهجم ينادمح

مهتدعاسسم لÓخ نم نيجتنملا
ةيلحملا تاجتنملا ريوطت ىلع
.نطولا قطانم فلتخم ربع
نيجتنملا ء’ؤوه ريزولا ثحو

تاينواعت يف ميظنتلا ىلع
ةيت’واقملا ملاعل جولولاو
تايلآاو ةزهجأا نم ةدافتسس’او
يف ةلودلا اهرفوت يتلا معدلا

.لاجملا اذه
فرسشأا ،سضرعملا سشماه ىلعو

ميركت لفح ىلع ينادمح
يف ةثحاب زÓق ةزيول
اهتادوهجم ريظن ايجولوبرثن’ا

كرتسشملا فلملا دادعإ’
ديلاقتلاو تاداعلا ليجسستل
لوانتو جاتنإاب ةطبترملا
ةمئاقلا ىلع يسسكسسكلا
وكسسينويلا ةمظنمل ةيليثمتلا
ميركت مت امك.يفاقثلا ثارتلل
يسشاح ناميلسس روسسيفوربلا

ليجسست فلمل اقسسنم هتفسصب
يدام ’ يفاقث ثارتك يسسكسسكلا

.وكسسينويلا يف
ـه.داوج



عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأا
ي˘با˘˘هرإ’ا نأا ،صسمأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
قح˘ت˘لإا «ة˘ح˘ل˘ط و˘بأا» ى˘ن˘كم˘لا
ة˘ن˘شس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘˘ب
،يباهرإ’ا ةزوحب ناكو .1102
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م صشا˘˘˘˘ششر صسد˘˘˘˘شسم
ةريخذ ينزخمو فوكينششلك
.ةقلط93و

تطبشض ،قايشسلا صسفن يفو
اشسدشسم ينطولا كردلا حلاشصم
فوكينششلك عون نم اششاششر
ةيرود للخ ةريخذ نزاخم3و
.نايبلا فيشضي ،صسانيمأا نإاب

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
عم قيشسنتلاب ،يبعششلا ينطولا

92 ،ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
للخ ،تزجحو تاردخم رجات

تا˘ي˘م˘ك ،ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘م˘خ˘شض
758,55 و اراطنق41 ـب ردقُت

ر˘ب˘ع ا˘ه˘لا˘خدإا م˘ت مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
.برغملا عم دودحلا

تط˘ب˘˘شض ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
نيتيلمع يف يبعششلا ينطولا

ريطانق60 راششبب نيتلشصفنم
فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك8,0و
ةزرفم تطبشض اميف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا
77و ريطانق40 فودنتب ىرخأا

امك .ةداملا صسفن نم مارغوليك
تاردخم راجت (30) فيقوت مت
ىرخأا ةيمك طبشضو ناشسملتب
ـب رد˘ق˘ُت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م

.مارغوليك70,881
تف˘قوأا ،قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘فو

صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
ح˘لا˘شصمو ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
دودحلا صسارحو ينطولا كردلا

تطبشضو تاردخ˘م ر˘جا˘ت62
ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك789,981
نم مارغ002و جلاعملا فيكلا

909531و ن˘ي˘يا˘كو˘˘كلا ةدا˘˘م
تايلم˘ع ي˘ف ا˘شسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق
نإاو ة˘ل˘ڤرو ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م
ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لاو يداو˘˘لاو صسا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا

ةنيطنشسقو مناغتشسمو نارهوو
.ةرابيتو ةشسبتو ةماعنلاو

نأا ،ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
تشسار˘ن˘م˘ت ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘ششلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
اشصخشش421  تفقوأا ،يزيلإاو

97و ة˘ب˘كر˘˘م92 تز˘˘ج˘˘حو
ةقرطم64و ايئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م
فششكلل ةز˘ه˘جأا90و ط˘غ˘شض
نم ا˘ن˘ط921و ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع
ةراج˘ح˘لاو بهذ˘لا ما˘خ ط˘ي˘ل˘خ
اذ˘˘˘كو ر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتشست ىرخأا تازيهجت

عورششملا ريغ بيقنتلا تايلمع
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب بهذ˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ةيئاذغلا داوملا نم نط623,5
مت امني˘ب ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
80 زجحو صصاخششأا40 فيقوت
نم مارغوليك30و ديشص قدانب
ةششوطرخ073و دورا˘˘˘ب˘˘˘˘لا

43851و غبت ةبلع73192و
،تابورششملا فلتخم نم ةدحو
تذفُن ةلشصفنم تايلمع للخ
ة˘˘يادر˘˘˘غو يداو˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
مأاو لج˘ي˘جو ة˘شسب˘تو ةر˘كشسبو

طابحإا ّمت امك .ةلششنخو يقاوبلا
تا˘ي˘م˘˘ك بير˘˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
ـب رد˘ق˘ُت دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةشسب˘ت ن˘م ل˘كب ار˘ت˘ل64794
جربو فراطلاو صسارهأا قوشسو
.تناجو راتخم يجاب

ن˘˘كم˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو
طا˘ب˘حإا ن˘م ل˘˘حاو˘˘شسلا صسار˘˘ح
ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم
نتم ىل˘ع او˘نا˘ك ا˘شصخ˘شش21
،ةبانعب عنشصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق
ريغ ارجاهم06 فيقوت مت اميف
ةفلتخم تايشسنج نم يعرشش
نا˘˘شسم˘˘ل˘˘تو يز˘˘ي˘˘لإا ن˘˘م ل˘˘كب
فرا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘شسب˘˘˘تو يداو˘˘˘لاو
.راششبو

watan@essalamonline.com
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ةقلط93و ةريخذ ينزخمو فؤكينسشÓك عؤن نم صشاسشر صسدسسم هتزؤحب طبسض

ةيركسسعلا تاطلسسلل هسسفن ملسسي «ةحلط وبأا» ىنكملا يباهرإ’ا

ط.ةراسس

يجاب جربب ةيركسسعلا تاطلسسلل هسسفن «ةحلط ؤبأا» ىنكملا «ةمح ةجَرهم» ىمسسملا يباهرإ’ا ملّسس
.ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحانلا ميلقإاب راتخم

تا˘˘˘شسل˘˘˘ج صسمأا تل˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت
يف نيطروتم˘لا ى˘لإا عا˘م˘ت˘شس’ا

تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا بي˘˘˘كر˘˘˘ت ف˘˘˘ل˘˘˘˘م
ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو
دبع قباشسلا صسيئرلل ةيباختن’ا
ة˘فر˘غ˘لا˘ب ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ءا˘شضق صسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ع˘بار˘لا ا˘ه˘مو˘ي ي˘ف ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
لام˘عأ’ا ل˘جر ى˘لإا عا˘م˘ت˘شس’ا˘ب

.دادح يلع
ىلع هدر يف دادح يلع ىفن

ةكراششملاو لاومأ’ا صضييبت مهت
،ةيباختن’ا ةلم˘ح˘لا ل˘يو˘م˘ت ي˘ف
ةر˘ب˘خ˘لا» نإا ل˘ئا˘ق ،م˘ه˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك
ميتنشس يأا عفدأا مل يننأا تدكأا
صصخشش يأا فرعأا ’و ،ةلمحلل
.«ةلمحلا لوم

˘˘˘ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت نأا˘˘˘ششبو
هي˘ق˘ل˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا
د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ’ا˘˘˘شصتا
حلاشصل لاومأ’ا عمجل ةقيلفتوب
يلع ىفن ،ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا

:كلذب حرشص دق نوكي نأا دادح
لشصتي ملو ،اذه لقأا مل ،ادبأا ’»
راششتشسم يب لشصتا .دحأا يأا يب
حرتقا ىت˘ح «د˘ي˘ع˘شسلا» صسي˘ئر˘لا

.«طقف يلام بشساحم هيلع
فر˘ط ن˘م ه˘ت˘ه˘جاو˘م د˘˘ن˘˘عو

هلا˘ب˘ق˘ت˘شسا بب˘شس ن˘ع ي˘شضا˘ق˘لا
93 ـب ا˘كي˘شش ه˘ح˘ن˘مو زوز˘ع˘م˘˘ل
ه˘نأا ادد˘ج˘م داد˘ح ى˘ف˘ن ،را˘˘ي˘˘ل˘˘م
فرعأا ’ انأا» :لئاق زوزعم فرعي
صسيئر بئان ناك يريابو زوزعم

زوزع˘م ي˘نءا˘ج د˘قو ،ىد˘ت˘ن˘م˘لا
.«ةفدشص رقملل

زوز˘˘ع˘˘م ي˘˘نءا˘˘ج» :فا˘˘˘شضأاو
ثيدحلا فارطأا انلدابتو بتكملل
،تارا˘˘ي˘˘شسلا ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شصت نأا˘˘˘ششب
ريدن تيبح انأا» لئاق ينربخأاو
راهدزا يف دلبلا مادامو ريخلا
ةيباختن’ا ةلمحلا لومأا نأا ديرأا

كنم بلطأا ةيشصخشش بابشسأ’و
.«ةلمحلا ةيريدمب كيششلا عاديإا

ى˘˘لإا ه˘˘تذ˘˘˘خأا» :لو˘˘˘ق˘˘˘ي ع˘˘˘با˘˘˘تو
عمشسأا مل اهدعب نمو ،ةموادملا

ىلع يندشصق دقو ،اتاتب هتوشص
ة˘شصا˘خ با˘ب˘شسأا ه˘يد˘ل نأا صسا˘شسأا

.«ةنشسح ةين هيف تشسمل دقو
هعاديإاب ةلمحلل هليومت نعو

امك رايل˘م081 ـب رد˘ق ا˘غ˘ل˘ب˘م
را˘ششأا ،زوز˘ع˘مو ير˘˘يا˘˘ب حر˘˘شص
مل يّنأا دكؤوت ةربخلا» نأا دادح
لاومأا قلتأا ملو ،ميتنشس ’و عدوأا
يذلا كيششلا ءانثت˘شسا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘لا
فرظ يف ناكو زوزعم يل همدق
ي˘ن˘م بل˘ط» :فا˘شضأاو .«ق˘ل˘غ˘˘م
ىلع هلدأا نأا ةقيل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘شسلا

تحر˘˘ت˘˘قا˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث وذ بشسا˘˘ح˘˘م
يد˘ن˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأ’ ير˘˘ه˘˘شص
يشضاقلا لأاشس هدعب .«ةشسشسؤوملاب

ناو ديعشسلاب هتقلع نع دادح
:داد˘ح لو˘ق˘ي ،ه˘ل ا˘ق˘˘يد˘˘شص نا˘˘ك
م˘ل ط˘ق˘ف ل˘م˘ع ق˘˘يد˘˘شص نا˘˘ك»
ملو اموي هعم ىششعتأا وأا ىذغتأا
.«ايوشس ةلطع يأا صضقن

م.ةزمح

بيشصأاو اشصخشش51 يفوت
468 يف حورجب نورخآا719
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع رور˘˘م ثدا˘˘ح
عوبشسأ’ا للخ نطولا قطانم
ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح بشسح ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ةيامحلا حلاشصم صسمأا اهتدروأا
.ةيندملا

نأا ردشصملا صسفن حشضوأاو
تاذ لل˘˘خ ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ل˘˘ق˘˘˘ثأا
يفناج9و3 ني˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘لا
ة˘˘ي’و˘˘ب تل˘˘˘ج˘˘˘شس يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
صصاخششأا3 ةا˘فو˘ب نا˘شسم˘ل˘˘ت
مهفاعشسإا مت نيرخآا41 حرجو
ز˘كار˘م˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
51 رـثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شس’ا

تما˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك .رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح
نم ةيندملا ةيامحلا تادحو
لخدت838 ـب ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
اقيرح235 دا˘م˘خإا˘˘ب ح˘˘م˘˘شس
ىر˘خأاو ا˘ي˘عا˘˘ن˘˘شص ،ا˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
.ةفلتخم

تا˘طا˘ششن˘لا صصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
،(91‐ديفوك) انوروك صسوريف
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تما˘˘˘ق
،ةرتفلا صسف˘ن لل˘خ ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

ـب ،ينطولا بارتلا ةفاك ربع
ثحت ةيشسيشسحت ةيلمع504
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ ن˘˘م
˘مار˘ت˘حا ةرور˘شضب م˘هر˘˘كذ˘˘تو
اذكو يحشصلا رجحلا دعاوق
.يعامتج’ا دعابتلا

مايقلا مت ،راطإ’ا اذه يفو

ةماع ميق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع053ـب
لكايهو تآاششنم ةدع تشسم
اذ˘˘كو ة˘˘شصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘ل تشصشصخ ،عراو˘˘˘˘ششلاو
،انوع5551 ةيندملا ةيامحلا
ةرايشس952 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب
ةنحاشش061و فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسإا

.ةخشضم
ينيسسمخ ذاقنإا

زاغلاب قانتخ’ا نم
ةريؤبلا يف

زكرم˘لا تا˘فا˘ع˘شسإا تل˘خد˘ت
يف ةيندملا ةيامحلل مدقتملا
ن˘م ،صسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل ةر˘يو˘ب˘˘لا
يداحأا زاغب قانتخا ثداح لجأا
.نوبركلا ديشسكأا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو
دقف ،ةي’ولاب ةيندملا ةيامحلا

لجر قان˘ت˘خا ،ثدا˘ح˘لا ف˘ل˘خ
مت ،ةنشس05 رمعلا نم غلبي
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘نو ه˘فا˘ع˘شسإاو هذا˘ق˘˘نإا

عف˘تر˘ي˘ل ،ةر˘يو˘ب˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم
،ةي’ولا يف ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا
اهنم قا˘ن˘ت˘خا ة˘لا˘ح47 ى˘˘لإا

مشسوم ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ةا˘فو ة˘لا˘ح
ح˘لا˘˘شصم ل˘˘شصاو˘˘تو.دربلا
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةيشسيشسحتلا تلمحلا ةريوبلا
قانتخ’ا راطخأا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
.ةي’ولا ميلقإا ربع ،زاغلاب

م.نتاف

:دكؤؤيو زوزعمو يرياب ديعسسلاب هتقادسص ركني دادح

’و ةقيلفتوب ةلم◊ ميتنسس يأا عفدأا ⁄»
«اهلوم ضصخسش يأا فرعأا

اقيرح235 دامخإاب حمسس ءافطإ’ا لاجرل Óخدت838 ليجسست

اسصخسش51 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
عوبسسأا فرظ يف

اهيجورم فيقؤتو تاردخملا نم غلك2 نم ديزأا زجح

ةنتابب يراجت لحم ةقرسسب اسسبلتم ايئاسضق قوبسسم فيقوت

ةيفرسصŸا تاباسس◊اب ةقلعتŸا رؤمأ’اب هلكؤم لهج لغتسسا ةيحسضلا نأا دكأا عافدلا

ديسصر نودب اكيسش ردسصأا «ينيعبسس»ـل اسسبح ماع ضسامتلا

فيكلا نم غلك05 زجح
غلبمو نيتبكرمو ةماعنلاب
ربتعم يلام

IRBفسشتكي نارهو
عينسصتل ةيرسس ةسشرو
«يزاتسسكا»ـلا
ثحبلا ةقرف تنكمت
ةي’و نمأابIRB لخدتلاو
ةسشرو فاسشتكا نم ،نارهو
عينسصتل ةيرسس ةيديلقت
ةيلقعلا تارثؤؤملا ديلقتو
.«يزاتسسكا»
ةيلمعلا لÓخ مت امك
ةيمارجإا ةكبسش كيكفت

50 نم نؤكتت ةريطخ
اسصرق761 زجحو ،صصاخسشأا

،يزاتسسكإا لكسش ىلع اسسؤلهم
تادعمو ةيئايميك داؤم
،ةيلقعلا تارثؤؤملاو عينسصت
تادئاع نم يلام غلبم
نؤيلم20 قؤفي ام جيورتلا
نيتبكرم20 ،ميتنسس
لقنلا يف نÓمعتسست
،ةيناث ةهج نمو.جيورتلاو
كرامجلا ناؤعأا نكمت
ةماعنلاب ةيرئازجلا

نمأ’ا حلاسصم عم قيسسنتلابو
طابحإا نم ةماعنلاب ينطؤلا

نم غلك05 بيرهت ةيلمع
نم تنكمو جلاعملا فيكلا

صصاخسشأا3 فيقؤت
يلام غلبم زجحو نيتبكرمو
ةلاحإا مت ثيح ،ربتعم
تاهجلا مامأا نيفؤقؤملا
.ةلهؤؤملا ةيئاسضقلا

ب.ناميا

ةر˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و نو˘ي˘˘ع˘˘لا صسأار
نم غلبي ايئاشضق قوبشسم فيقوت
دحأا ةقرشسب اشسبلتم ةنشس91 رمعلا
.ةيراجتلا تلحملا

ءانثأا تءاج ةيلم˘ع˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
ة˘طر˘ششلا ة˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘ي˘˘ق
نويعلا صسأار ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا
،ةنيدم˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘يرود˘ب
صصخشش دوجو مههابتنا تفل نيأا

لحم ةقر˘شس دد˘شصب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم
متيل ،ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا عيبل

عاجر˘ت˘شساو ه˘ف˘ي˘قو˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت ع˘م تا˘قور˘شسم˘˘لا
ةشصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
تنكمت ،ىرخأا ةهج نمو.ايميلقإا

نمألل ةيئ’ولا ةحلشصملا رشصانع
ىلع ةبكرم فيقوت نم يمومعلا

ي˘ح˘ب ي˘ن˘مأ’ا ز˘جا˘ح˘لا ىو˘ت˘˘شسم
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ل˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘˘لا
ةنشس12 رمعلا نم غلبي صصخشش
موحللا نم ةيمكب ةلمحم تناك
كلهتشسلل ةحلاشص ريغ ءاشضيبلا
682 ـب اهنزو ردقي يتلا يرششبلا

ل˘يو˘ح˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،غ˘ل˘ك
يرشضحلا نمألل ةبكرملا بحاشص
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاخت’ يناثلا

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘كلا فل˘˘˘˘تإا ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘شض
حلاشصم عم قيشسنتلاب ةزوجحملا

تق˘لأا ا˘˘م˘˘ك.ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
صضبقلا ،ةنتاب ةي’و نمأا حلاشصم
ةيمك تزجحو ،اشصخشش31 ىلع
نييران نيحلشس ،تاردخملا نم
تنكم˘ت ثي˘ح.ةيلقع تار˘ثؤو˘مو
ن˘م ،ة˘ناور˘م ةر˘ئاد ن˘ما ر˘شصا˘ن˘˘ع
حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘˘ششأا5 ف˘ي˘˘قو˘˘ت

عم ةنشس34و72 نيب مهرامعأا
ردقي تاردخملا نم ةيمك زجح
زجح مت امك امارغ382 ـب اهنزو
ع˘ن˘شص ن˘˘م ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ن ن˘˘ي˘˘حل˘˘شس
ةدا˘م ن˘˘م مار˘˘غ002و يديل˘ق˘ت
ةقرفلا دارفأا نكمت امك. دورابلا
يف ةيئاشضقلا ةطرششلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

8 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةركشسب ةنيدم نم لكب صصاخششأا
0093 ز˘ج˘حو ،ة˘ناور˘˘مو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
غلم003 ن˘ي˘ل˘با˘ق˘˘ير˘˘ب صصر˘˘ق
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
غلك10 ـب اهنزو ردقي تاردخملا

ـب ردقي يلام غلبم ،امارغ239و
تادئاع نم ربتعي جد00082
نيتبكرم ىلإا ةفاشضإ’اب جيورتلا
. نيتيحايشس

م.ءامشسأا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو صسم˘˘ت˘˘لا
ةبوقع ،دمح˘مأا يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م˘ل

ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح ماع
دقعلا يف دعاقتم قح يف ،كيششلا
ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘با˘شسلا

نودب كيشش رادشصإا ةمهتب هتعباتم
ميتنشس نويلم002 ةميقب ديشصر
،ةقيدشص هدشض اهعفر ىوكشش دعب
ةيشضقلا يف مكحلا˘ب ق˘ط˘ن˘لا م˘ت˘ي˘ل
.لبقملا يرفيف3 خيراتب

دعب تقلطنا ،ةيشضقلا ليشصافت
002 غلبم يلاحلا ةيحشضلا ملشس نأا

مهتملا ه˘ق˘يد˘شصل م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
مهتملا هح˘ن˘م ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو ،ن˘يد˘ك
،نامشضك صضايب ىلع اعقوم اكيشش
يذلا كيششلا ةيحشضلا لغتشسا ثيح
غلبملا نيودتب ماقو هتزوحب ناك
زكرم ىلإا ةرششابم هجوتو ،يلاملا
نأاب أاجافتو ،هبحشس لجأا نم ديربلا

يأا ىلع يوتحي ’ مهتملا باشسح

ةئيه مامأا مهتملا لوثمبو .ديشصر
تاءار˘جإا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
نأا حر˘شص ،ر˘ششا˘ب˘م˘لا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘شس’ا
002 غلبم هح˘ن˘م ل˘ع˘ف ة˘ي˘ح˘شضلا

لباقم هملشس ام˘ك م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
صضا˘ي˘ب ى˘ل˘ع ا˘ع˘قو˘م ا˘˘كي˘˘شش كلذ
لغتشسا ريخأ’ا اذه نأا ريغ ،نامشضك
ناك يذلا نيدلا غلبم ررحو كشصلا
.امهنيب

ط.ةراسس
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( م1202 ‐ م8591 )لÓتح’ا نوجسس يف ضضرملا عراسصي «نايزابلا نيدلا ءÓع» فيفكلا ريسسأ’ا
مهتاوشصأا تادجاملا انتاريشسأاو لشساوبلا انارشسأا
مهفارطأا تلشش نم مهنمف ملأاتت مهداشسجأاو نئت
ن˘م نا˘ك ءاو˘شس م˘ه˘ئا˘شضعأا ف˘ئا˘ظو تل˘˘ط˘˘ع˘˘تو
وأا مهداشسجأا قرتخا يذلا ينويهشصلا صصاشصرلا

يتلا ةح˘جا˘ن˘لا ر˘ي˘غ جل˘ع˘لا برا˘ج˘ت لل˘خ ن˘م
لكششب مهعم نوج˘شسلا ة˘ح˘ل˘شصم ةرادإا ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت
باكترا يف دشصرتلاو رارشصإ’ا قبشس عم دمعتم
دومشصلاو ربشصلا ت’ارنج انلاطبا قحب مهمئارج
تادجاملا ي˘تاو˘خأا د˘جا˘مأ’ا ي˘تو˘خإا.يدحتلاو
ن˘ي˘ت˘با˘ث˘لا ن˘ير˘با˘شصلا ن˘يد˘ما˘شصلا ي˘برد قا˘˘فر
ءار˘ق˘لا ي˘ئاز˘عأا ,ر˘شسأ’ا عل˘ق ي˘ف ن˘ي˘شسر˘م˘ت˘م˘لا
طيلشست وه مويلا هددشصب انأا امف لشضافأ’ا يتبحأا
نيباشصملا ىرشسأ’ا ت’اح رطخأا ىلع ءوشضلا
تو˘م˘لا نو˘ه˘جاو˘ي ن˘يذ˘لاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م صضار˘مأا˘ب
ةيحشص فورظ نم نوناعي مهعيمجو ءيطبلا

ءو˘شسلا ة˘غ˘لا˘ب ه˘ي˘لا˘ق˘ت˘عاو ة˘يوا˘شسأا˘مو ة˘ي˘˘ثرا˘˘ك
، يبطلا لامهإ’ا ةشسايشس ةجيتن ةبوعشصلاو
يف ةبع˘شصلا ة˘ي˘شضر˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ه˘جل˘ع بجو˘ت˘شست ي˘˘ت˘˘لاو لل˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس
ريشسأ’ا وه يحشصلا هعشضو ءوشسل هنع جارفإ’او

نايزابلا اشضر نيدلا ءلع «فيفكلا «يشسدقملا
نوت˘شسلاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘با «لا˘م˘ك و˘بأا»ــب ى˘ن˘كم˘لا

اناونعو ايلاشضن ازمرو ةزراب ةملع وهف ,ًاعيبر
ىرشسأ’ا نم ادحاوو ةريشسأ’ا ةكرحلا نيوانع نم
صسداشسو ىرشسأ’ا ءادم˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو ى˘ماد˘ق˘لا
ةظحللا ذنم رشصبلل دقافو يشسدقم ريشسأا مدقأا
يذلاو ًاماع نوثلثو ةعبرأا لبق هلاقتع’ ىلوأ’ا

نازحأاو قارفلا ةعولو نجشسلا ملأا دباكي لاز ’
هان˘ي˘ع د˘ق˘ف صضار˘مأ’ا ع˘جوو نا˘مر˘ح˘لاو د˘ع˘ب˘لا
نم صصلختلا لجأا نم ةفشسان ةوبع راجفنا ةجيتن
نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘˘لا ءل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا صضع˘˘˘ب
نلق˘شسع ن˘ج˘شس ي˘ف ًا˘ي˘لا˘ح ع˘ب˘ق˘يو,ن˘ي˘ي˘ئاد˘ف˘لا
لبق نم راتهتشساو ةلطاممو يبط لامهإا اهقفاري
جلعلا ميدقت يف هتايحب نوجشسلا ةحلشصم ةرادإا
ي˘ف ىر˘شسأ’ا ل˘ك لا˘ح˘ك ه˘لا˘ح نإا˘˘ف,هل مزل˘لا
نم تليو˘لا نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا لل˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس
مهجلع دمعتت يتلا ةيرشصنعلا ةرادإ’ا تاشسايشس
م˘ي˘ل˘شس صصي˘خ˘ششت˘ب ما˘ي˘ق˘لا نود تا˘ن˘˘كشسم˘˘لا˘˘ب
صضارمأ’ا عم ةرمتشسم˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘مو م˘ه˘ت˘لا˘ح˘ل
د˘قو ,هد˘شسج˘ب كت˘ف˘ي صضر˘م˘ل˘ل ة˘شسير˘ف ه˘كر˘˘ت˘˘ل

يف هنع جارفأ’ا دعب ًاماع52 رشسأ’ا يف ىشضمأا
داعاو «طي˘لا˘شش ة˘ق˘ف˘شص» رار˘ح’ا ءا˘فو ة˘ق˘ف˘شص
م˘˘لو م81/6/4102 خيرات˘ب ه˘لا˘ق˘ت˘عا لل˘ت˘ح’ا
يشضقي يذلاو نيماع ريغ هجاوز ىلع يشضمي

..دبؤوملا نجشسلاب ًامكح
دمحا نيدلا ءلع ‐:«ريرشضلا» يشسدقملا ريشسأ’ا

«لامك وبأا» نايزابلا اشضر
،72/6/8591 ‐:دليملا خيرات
ةدلبلا يف ةيدعشسلا ةراح يف ‐: ةماقإ’ا ناكم
صسدقلاب ةميدقلا
ةلشضافلا ةديشسلا نم جوزتم ‐:ةيعامتج’ا ةلاحلا
نهو نيتنبا ءانبأ’ا نم هلو بأاو ةششتنلا نيرشسن
..رانمو راشصتنا
ادهتجم هتلوف˘ط ذ˘ن˘م نا˘ك ‐:ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘هؤو˘م˘لا
ىتح ةيركبلا ةشسرد˘م˘لا˘ب تق˘ح˘ت˘لاو ة˘شسارد˘لا˘ب
راد ى˘لا م˘ث ن˘مو ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا صسدا˘˘شسلا ف˘˘شصلا
،ةدحاو ةنشس اهيف يشضق ثيح ةيملشس’ا ماتي’ا

عراشش يف ةيم˘ي˘هار˘ب’ا ة˘ي˘ل˘كلا ى˘لا كلذ د˘ع˘بو
،يداد˘ع’ا ثلا˘ث˘لا ف˘شصلا ى˘ت˘ح ن˘يد˘لا حل˘شص
6 ةدم ًايكيناكيم لمعو ةشساردلا كرت اهدعبو

دهعتم ناك يذلا ةدلاو عم لمع ًاقح’و رهششا
ةيهيجوتلا ةداهششلا ىلع لشصح«(ةششارط) ناهد
ن˘كلو ر˘شصب˘لا ناد˘ق˘ف م˘غر ,ن˘ج˘شسلا ي˘˘ف و˘˘هو
نج˘شسلا ة˘طر˘شش تح˘م˘شس تاد˘ششا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ف˘بو
ةشساردلا نم نكمتي يك كلذو ليرب ةلآا لاخدإاب
‐كلذ دعب اهترداشص اهنكلو
نم ةلشضافلا هتلئاع نوكتت ‐:ةميركلا ةلئاعلا

خيراتب ىفوت يذلاو» نايزابلا دمحأا » جاحلا هدلو
ةرادإا اهنيح تشضفرو9002 ماع ربمتبشس72
ةكراششملاو هعادوب هل حامشسلا » عوبلج » نجشس
ريشسأ’او ريخأ’ا هاوثم ىلإا هنامثج عييششت يف
ةماو ليحر نم ماع نم لقأا دعب همأا دقف ءلع
..يشضر ‐نامثع ‐ ءلع ‐ رمع / ةوخإ’ا نم هلو
،02/4/6891 ‐:لاقتع’ا خيرات
نلقشسع ‐:لاقتع’ا ناكم
دبؤوملا نجشسلاب ‐:مكحلا
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ل˘ي˘كششت ‐:ه˘˘ي˘˘لإا ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

نا˘ي˘كلا د˘شض ة˘ير˘كشسعو ة˘ي˘ئاد˘ف تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ينويهشصلا

عبتي..

ةدوف ميهاربإا يماصس : ملقب  ^

هلعف بولطملاو ىرسسأ’او «انوروك»
رمعلا نم ىشضقناو ،0202 ماع ىشضم
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘تا˘˘ي˘˘ط ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘م˘˘ح ما˘˘ع
ةيشساقلا ثادحأ’او ةبعشصلا تاطحملا
ًاماع ناك .م˘ه˘يوذو ىر˘شسأل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ثاد˘حأ’ا ة˘م˘حز ثي˘ح ن˘م ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘شسا

ة˘ح˘ئا˘ج را˘˘ششت˘˘ناو با˘˘ع˘˘شصلا م˘˘كار˘˘تو
ل˘˘ئاوأا ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
يتلاو ،يشضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م صسرا˘م/راذآا
تم˘˘هادو نو˘˘ج˘˘˘شسلا راد˘˘˘ج تقر˘˘˘ت˘˘˘خا
ةئم نم رثكأا تباشصاو فرغلاو ماشسقأ’ا

ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ل˘ع˘ف˘ب ،ار˘˘ي˘˘شسأا ن˘˘ي˘˘شسم˘˘خو
ءوشس :اهزربأا لعلو .لماوعلاو بابشسأ’ا
رارمتشساو ةيبط˘لا تا˘مد˘خ˘لاو ة˘يا˘عر˘لا
ىرشسأ’ا ةايحب يلي˘ئار˘شسإ’ا را˘ت˘ه˘ت˘شس’ا

ملو  .ةيحشصلا مهعاشضوأاو نيلقتعملاو
«ا˘نورو˘ك» ن˘ي˘ب ا˘˘م ًا˘˘قر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه د˘˘ع˘˘ي
ا˘˘م˘˘هل˘˘كف ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا نا˘˘ج˘˘شسلاو
دا˘˘شسجأ’ا م˘˘جا˘˘ه˘ُ̆ي ،ل˘˘تا˘˘ق «صسور˘˘يا˘˘˘ف»
صسف˘˘˘ن˘˘˘لا يذؤو˘˘˘يو نا˘˘˘شسنإ’ا بِذ˘˘˘ع˘˘ُ̆يو
نا˘ك اذ˘كه .حور˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘يو د˘˘شسج˘˘لاو
انوروك صسورياف وه اذهو ،ًامود ناجشسلا
نا˘˘ج˘˘شسلا ع˘˘م˘˘ت˘˘جا ناو .د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
د˘ج˘ت˘شسم˘لا «ا˘نورو˘ك»و ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
نيلقتع˘م˘لاو ىر˘شسأ’ا ةا˘نا˘ع˘م تم˘قا˘ف˘ت
مل ،«انوروك» نمز يفف  .نيينيطشسلفلا
راششتنا ذنم لجُشسو ،ت’اقتع’ا فقوتت
نم صسرام راذآا يف ةقطنملا يف ةحئاجلا
(0063) نم رثكأا لاقتعا يشضاملا ماعلا
زاجتح’ا فورظ تيقبو ،ة/ينيطشسلف
،ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع لل˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف
قيقح˘ت˘لا فور˘ظو ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا د˘عاو˘قو
ملو امك ،رييغت نود بيذعتلا تاودأاو
ىو˘ت˘شسم ن˘م نو˘ج˘شسلا ةرادا صضف˘˘خ˘ُ̆ت
يعاودب ًايموي اهذ˘ف˘نُ̆ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘تاءار˘جا
كاكتح’ا ةروطخل ةاعارم نود ،(نمأ’ا)
،ىودعلا راششتنا ةيلامتحاو ةطلاخملاو
تاءار˘˘جا نو˘˘ج˘˘شسلا ةرادا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت م˘˘لو
رفوت ملو ،ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘تو ة˘مل˘شسلا
صسور˘يا˘ف˘لا تا˘ب ى˘ت˘ح ،ة˘يا˘قو˘˘لا تاودأا

مجاهُيو نوجشسلا نيب لقنتي ًليقث ًافيشض
(651) باشصأاف ،اهيذؤوُيو ىرشسأ’ا داشسجأا
ًاقفو ،روطشسلا هذه ةباتك ىتح ،ًاريشسأا
اهيف كو˘كششم˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا ة˘ياور˘ل˘ل
ىلع للدت تارششؤوملا لكو ،ًادبأاو امود
ِفتكت مل .عافترلل حششرم ددعلا اذه نأا
تعشس امنإاو ،كلذب للتح’ا تاطلشس
ي˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘يا˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ربع ةينعم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا تا˘ب˘لا˘ط˘مو
،نوجشسلا لخاد تاءارج’ا صضعب ذاختا

صسور˘يا˘ف ف˘ي˘ظو˘ت ى˘˘لا تع˘˘شسو ا˘˘م˘˘ك
مه˘يوذو ىر˘شس’ا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل «ا˘نورو˘ك»
بيذ˘ع˘ت˘لا نأا˘كو ،م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ة˘م˘قا˘ف˘مو
يبطلا لا˘م˘هإ’او يد˘شسج˘لاو ي˘شسف˘ن˘لا

ًايفا˘ك د˘ع˘ي م˘ل ن˘يزو˘ج˘ح˘م˘لا ع˘يو˘ج˘تو
صسي˘ف˘ن˘تو ي˘ما˘ق˘ت˘ن’ا ا˘ه˘م˘ه˘ن عا˘ب˘ششإ’
لهأ’ا ةرايز يف قحلا ترداشصف ،اهدقح
تارا˘˘˘يز ما˘˘˘مأا ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع تع˘˘˘˘شضوو
ةيئانثتشسا تاءارجا تشضرفو نيماحملا
نا ىششخُ̆ي ي˘ت˘لاو ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ع˘يرذ˘ب
ةداعإاو اهرييغت جاتحي ةدعاق ىلا لوحتت
نمز لبق هيلع تناك ام ىلا عاشضو’ا
تايح˘شضت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ى˘لإا «ا˘نورو˘ك»
عقاولا اذه مامأاو .ةيلاشضنلا تاوطخلاو
صسوريافلاب تاباشص’ا ديازتو بعشصلا
ىر˘˘˘شسأ’ا فو˘˘˘ف˘˘˘شص ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ديزم لذب ىلا ةجاحب اننإاف ،نيلقتعملاو
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ى˘لا ة˘جا˘ح˘بو ،د˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
:اهزربأاو ،تاوطخلا

،يعوشضومو لماشش مييقت ءارجإا  ‐1
تامظنمو دارفأاو تاشسشسؤومك ،انئادأ’
ل˘ئا˘شسوو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا نا˘˘شسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح
ذنم ،ةفاك نيطشسلف يف ةلماعلا ملع’ا
دعشصلا ةفاك ىلع ،انوروك ةمزا ءدب
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ق’او ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘يو˘ت˘شسم˘لاو
.ةيلودلاو
عيشسوت نمشضي امب رثكأا انئادا ليعفت ‐2
اياشضقل نيمعادلاو نين˘ما˘شضت˘م˘لا ةر˘ئاد
ةشصرف يلزنملا رجحلا لعجو ،ىرشسأ’ا

يف ن˘يزو˘ج˘ح˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م را˘ع˘ششت˘شس’
يلاعلا انر˘يد˘ق˘ت ع˘م .لل˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس
ىوتشسملا ىلع كلذُب يتلا دوهجلا لكل
يف انئاقدشصأا لبق نم ةشصاخو يلودلا
ىرشسأا ةر˘شصا˘ن˘م˘ل ي˘بوروأ’ا ف˘لا˘ح˘ت˘لا
.نيطشسلف
تاشسشسؤوملا ىلع رثكا طغشضلا  ‐3
ىوتشسمب ءاقترل˘ل ا˘هرا˘ب˘جإ’ ،ة˘ي˘لود˘لا

طغشضلاو ،اهري˘ثأا˘تو ا˘ه˘ل˘ع˘فو ا˘ه˘با˘ط˘خ
هنوجشس باوبا حتفي يك للتح’ا ىلع
،ةدياحملا ةيلودلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا دو˘فو˘لا ما˘ما

ةيلودلا قيثاوملاو تايقافت’ا مارتحاو
نيلقت˘ع˘م˘لاو ىر˘شس’ا ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت ي˘ف
ة˘با˘شص’ا وا تو˘م˘لا ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو
.ةريطخلا صضارم’او صسوريافلاب
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لا ا˘˘ندو˘˘ق˘˘˘ي اذ˘˘˘هو  ‐4
يتمظنم ةشصاخو ،ةيلودلا تاشسشسؤوملا
ىلا ،رمحأ’ا بيلشصلاو ةيملاعلا ةحشصلا
ى˘لا د˘يا˘ح˘م ي˘لود ي˘ب˘˘ط د˘˘فو لا˘˘شسرا
ًا˘جا˘ع ا˘ب˘ل˘ط˘م اذ˘ه تا˘ب د˘قو ،نو˘ج˘شسلا

ى˘ل˘ع بث˘ك ن˘ع عل˘طل˘ل ،ا˘يرور˘˘شضو
ميدقتو كانه ةيحشصلا عاشضوأ’ا ةعيبط
ى˘شضر˘م˘˘لا ىر˘˘شسأل˘˘ل مزل˘˘لا جل˘˘ع˘˘لا

ةلماشش تاشصوحف ءارجا ىلع فارشش’او
تاحا˘ق˘ل˘لا م˘ه˘ئا˘ط˘عاو ىر˘شسأ’ا ة˘فا˘كل
نوجشسلا ةرادإاب قثن ’ اننأا ثيح .ةمزللا

.اهاياونو
جارفإ’اب ةبلاطملا يف رارمتشس’ا  ‐5
تار˘ي˘شسأ’او ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘شس’ا ن˘˘ع
م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،لا˘ف˘˘ط’او ن˘˘شسلا را˘˘ب˘˘كو
ةباشصإ’ا رطخل ةشضرع رثك’ا تائفلا
تلعف ام رارغ ىلع ،«انوروك» صسوريافب

ءانجشسلا نع تجرفاو لودلا تارششع
يت˘لا لل˘ت˘ح’ا ة˘لود ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ا˘ه˘يد˘ل
نييليئارشس’ا ءانجشسلا تائم نع تجرفا

جارف’ا صضفرتو انوروك ةمزا ةيادب عم
صسكعت ةوطخ يف  ،ينيطشسلف ريشسا نع
.يرشصنعلا زييمتلاو ةيرشصنعلا

نوا˘ع˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا  ‐6
ة˘فا˘ك ف˘ي˘˘ظو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
ةيلود˘لا تا˘ي˘لآ’او ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تاودأ’ا
رطخ ن˘م ى˘شضر˘م˘لا ىر˘شسأ’ا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ر˘ط˘خ ن˘م ن˘ير˘خآ’ا ة˘يا˘م˘˘حو تو˘˘م˘˘لا
«انوروك» صسوريافو صضارمأ’اب ةباشص’ا
ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ف .ل˘تا˘˘ق˘˘لا

تاب نيلقتعملاو ىر˘شسأل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو
كرحتلل ناوأ’ا نآا دقو .ةحلم ةرورشض
هذ˘هو .كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ل˘عا˘ف˘لاو دا˘˘ج˘˘لا

.عيمجلا ةمهمو ةيعامج ةيلوؤوشسم
قحلا نأا كردن نأاو دب’ ماتخلا يفو

ىر˘شسأ’ا قو˘ق˘حو ،بهو˘ُ̆ي ’و عز˘˘ت˘˘ن˘ُ̆ي
امبو ةيحشصلا ةياعرلا يف نيلقتعملاو
يناشسنإ’ا يلودلا نو˘نا˘ق˘لا ع˘م م˘ج˘شسن˘ي
نل ،ناشسنإ’ا قوقحل يلودلا نوناقلاو
رثؤوم لمعو طغاشض لعف نود رفوتت
.عيمجلا هيف كراششُي

فلؤوملا نع  
رر˘ح˘م ر˘ي˘شسا ،ة˘ناور˘ف ر˘شصا˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع*
،نيررحملاو ىرشسأ’ا نوؤوششب صصتخمو
،ينيطشسلفلا ينطولا صسلجملا وشضعو
يف قيثوتلاو تاشساردلا ةدحو صسيئرو
ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
نوؤوشش ةرادإ’ ةفلكملا ةنجللا وشضعو
 .ةزغ عاطقب ةئيهلا

لخدي راطعلا ماشسح ريشسأ’ا : ةطينق
  .للتح’ا نوجشس يف رششع يناثلا هماع
نيررحملاو ىرشسأ’ا نوئشش ةئيه تدافأا
ريشسأ’ا نأاب ةيبونج˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف
(اًماع43) راطعلا دمحم دعشسأا ماشسح

ةزغ عاطق لامشش ةرطاطعلا ةيرق نم
4/1/1202   ق˘فاو˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا ي˘ه˘ن˘ي

يناثلا هماع لخديو رششع يداحلا هماع
نشسح دافأاو . للتح’ا نوجشس يف رششع
هنا ةزغب ةئيهلا ةرادا ةنجل صسيئر ةطينق
ر˘ي˘شسأ’ا نإا˘ف ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تا˘نا˘ي˘ب بشسح˘بو
9002 /1 /4 خيراتب لقتعا دق راطعلا

ىشضمأا ،اًماع81 ةدمل نجشسلاب مكحو
ر˘ي˘شس’ا نا ي˘لا ا˘ت˘ف’ ، ˘˘ًما˘˘ع11 اهن˘م
«تانج» ركبلا هتدولومب قزرو جوزتم
.5102 ماع ةبرهملا فطنلا ربع
يواكع رمع ناطبقلا ريشس’ا : ةطينق
نو˘ج˘شس ي˘ف نور˘ششع˘لا ه˘˘ما˘˘ع ل˘˘خد˘˘ي
ةنجل صسيئر ةطينق نشسح دافأا. للتح’ا
نيررحملاو ىرشسأ’ا نوئشش ةئيه ةرادا
ريشسأ’ا ناب ةيبونجلا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف
26) يواكع نشسح دمحم رمع ناطبقلا

يهني ةزغ ةنيدمب رشصنلا يح نم (ًاماع
رياني نم ع˘بار˘لا ق˘فاو˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا اد˘غ
ه˘ما˘ع ل˘خد˘يو  ر˘ششع ع˘˘شسا˘˘ت˘˘لا ه˘˘ما˘˘ع
ركذو . للتح’ا نوجشس يف نورششعـلا
خيراتب لقتعا يواكع ريشسأ’ا نا ةطينق
ة˘ن˘ي˘ف˘شس ةر˘شصا˘ح˘م د˘ع˘ب4/2/2002
دودشسا ءانيم يلا اهدايتقاو (A نيراك)
لقن ةمهتب اهنتم يلع ناك نم لاقتعاو
ةينيطشسلفلا يشضار’ا لخاد يلا ةحلشسأا
للتح’ا ةمكحم نأاب فاشضأاو . ةلتحملا
هلاقتعا نم تاونشس ةدع دعب تردشصأا

ةمهتب ًاما˘ع52 ةدمل نج˘شسلا˘ب ًا˘م˘كح
ميدقتو ،روظحم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘لا ءا˘م˘ت˘ن’ا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ن˘ت˘ل˘ل م˘عد˘˘لا
ر˘ي˘شسأ’ا نا ة˘ط˘ي˘ن˘ق ر˘كذو . ة˘ح˘ل˘شسم˘˘لا

ةد˘ي˘حو ة˘ن˘با ه˘يد˘˘لو جوز˘˘ت˘˘م يوا˘˘كع
ع˘م صشي˘ع˘تو (ُا˘ما˘˘ع82) كل˘˘م ى˘˘م˘˘شست
.ايبيل يف ةيوازلا ةنيدم يف اهتدلاو

لمعلا عوبصسأا نع نلعت «نودماصص
تادعصس دئاقلا نع جارفإÓل يلودلا

نيينيطصسلفلا ىرصسألا عيمجو
نع عافدل˘ل نود˘ما˘شص ة˘كب˘شش تن˘ل˘عأا
نماشضتلا عوبشسأا قلطإا نع ىرشسأ’ا
يف تادع˘شس د˘م˘حأا د˘ئا˘ق˘لا ع˘م ي˘م˘مأ’ا
1202 رياني32 ىلإا51 نيب ام ةرتفلا
ىلع حيرشصت يف ةكبششلا تثحو .مداقلا

ع˘م ف˘ق˘ي ن˘م ل˘ك ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘˘م
اذه ىلإا مامشضنلل ةلادعلاو نيطشسلف
ةرتفلا يف مظنُي يذلا يلودلا عوبشسأ’ا
نم طغشضلل1202 رياني32 ‐51 نيب
تاد˘ع˘شس د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا حار˘˘شس قل˘˘طإا ل˘˘جأا

ةدكؤوم ،نيينيطشسلفلا ىرشسأ’ا عيمجو
عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ع  نل˘˘˘˘عإ’ا» نأا
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا  د˘ئا˘ق˘لا ع˘م ي˘ن˘ما˘شضت˘لا

عم ًانمازت يتأاي تادعشس دمحأا يممأ’او
م˘˘كح˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ششع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا
ىركذ ًاشضيأاو  ،هيلع رئاجلا ينويهشصلا
عاطق ىلع رداغلا ينويهشصلا موجهلا

ةكبششلا تينَبو «.ماعلا صسفن يف ةزغ
ةر˘ششع ة˘˘ع˘˘شسا˘˘ت˘˘لا ىر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششعو
ة˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م تاد˘ع˘شس لا˘ق˘ت˘˘ع’
يف ءاج لاقتع’ا اذه» نأا ةينيطشسلفلا
لل˘ت˘ح’ا ع˘م ي˘ن˘مأ’ا نوا˘ع˘ت˘لا قا˘ي˘شس
م˘غر اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘ت˘ح ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
تلاق امك «.هل عشساولا يبعششلا صضفرلا

ى˘ل˘ع تمد˘˘قأا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا» نأا تفا˘˘شضأاو
عئارذ تحت هقافرو تادعشس (لاقتعا)

،تاونشس عبرا ةدمل مه˘ت˘ن˘ج˘شسو ،ة˘بذا˘ك
ينو˘ي˘ه˘شصلا لل˘ت˘ح’ا م˘جا˘ه˘ي نأا ل˘ب˘ق
قحب ثدح ام نأا ةتف’ ،«احيرا نجشس
نم ةدحاو لثمي هقافرو تادعشس دئاقلا
بع˘˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘مد˘˘م˘˘لا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا
«.ولشسوأا ‐ ديردم راشسم نم ينيطشسلفلا

ءا˘ن˘ثا ه˘نأا ة˘كب˘ششلا تد˘كأاو تلا˘ق ا˘˘م˘˘ك
زاجتحا مت احيرا نجشس يف مهزاجتحا
ةشسارح تح˘ت ه˘قا˘فرو تاد˘ع˘شس د˘ئا˘ق˘لا
ى˘ل˘ع ل˘لد˘ي ا˘م ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو ة˘ي˘كير˘˘مأا
ةدحتملا تا˘ي’و˘ل˘ل ر˘ششا˘ب˘م˘لا طرو˘ت˘لا

بجوتشسي ام ،مهن˘ج˘شس ي˘ف ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو
هذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘لود˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض
اذه للخ اهنأا ةكبششلا تدافأاو .ةيشضقلا
ةلمح كانه نوكتشس يلودلا عوبشسأ’ا

عزنو1202 ماع عيبطتلا دشض ةعشساو
زيزعتو ينويهشصلا نايكلا نع ةيعرششلا

رار˘م˘ت˘شساو ،ه˘ل ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا تل˘˘م˘˘ح
ىرشسأا حارشس قلطا لجأا نم طغشضلا

نوجشسلا صضعب يف نيزجتحم اولاز ام
ي˘بر˘ع˘لا ل˘شضا˘ن˘م˘لا ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
يف نوجشسملا هللادبع جروج يممأ’ا
مغرلا ىلع ًاماع63 نم رثكأا ذنم اشسنرف
،9991 ماع ذنم هنع جارفإ’ا رارق نم
ن˘ع جار˘˘ف’ا تاو˘˘عد ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
لك تعدو .ىرشس’ا عيمجو تادعشس
بعششلا عم نيفطاعتملاو ملاعلا رارحأا
ى˘لإا ىر˘شسأ’ا ة˘ي˘شضقو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
نم يلودلا عوبشسأ’ا اذه يف ةكراششملا

نم ةفلتخ˘م˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت لل˘خ
تا˘˘حا˘˘شسلا ي˘˘ف ما˘˘شصت˘˘عاو جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا

للخ نم وأا ،ةحوتفملا ةماعلا نكامأ’او
.تاراعششلاو روشصلاو ويديفلا لئاشسر

ةناورف ينوع رصصانلا دبع :ملقب ^
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رئازجلا خيرات يف سصوغلا ةصصرف هراوزل حيتي
..يقاوبلا مأاب ءاسضيبلا نيعب «يونلا ىهقم»

يغيزامأ’ا درفلا ةايح يكاحي ءاسضف
ن˘ي˘ع˘ب «يو˘ن˘لا ى˘ه˘˘ق˘˘م» د˘˘ع˘˘ي
˘مأا قر˘شش م˘˘ل˘˘ك62) ءا˘شضي˘ب˘لا
زا˘ي˘ت˘˘ما˘˘ب اد˘˘شصق˘˘م (ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
ن˘ي˘قاو˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘كشسل
ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ر˘ئاز˘ج˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ل
،ةيقرششلا ةن˘يد˘م˘لا هذ˘ه راوز˘لو
ة˘ي˘م˘شست ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ىلإا ةبشسن «ةتكارحلا ةمشصاع»
.ىمادقلا ةقطنملا لئابق
يذلا «يو˘ن˘لا ى˘ه˘ق˘م» ح˘ي˘ت˘يو
د˘˘لاو ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘˘شست دو˘˘˘ع˘˘˘ت
ى˘˘ه˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ششم˘˘˘لا
ذنم يفوت ،«يو˘ن˘لا» ى˘م˘شسم˘لا
ةشصر˘ف هراوز˘ل ،تاو˘ن˘شس ع˘شضب
غ˘يزا˘˘مأا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف صصو˘˘غ˘˘لا
مزاول نم هب رخزي امل رئازجلا

درفلا ةيوه ىلإا زمرت تاودأاو
يف هششيع ةقيرطو يغيزامأ’ا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ى˘ت˘حو ى˘شضم ن˘مز
رئازجلا قطانم صضعب يف مويلا

.ةيلبجلاو اهنم ةيودبلا ةشصاخ
اذ˘ه قل˘طإا ةر˘كف تءا˘˘ج د˘˘قو
يف هباششملا يراجتلا عورششملا

ف˘ح˘˘ت˘˘م وأا صضر˘˘ع˘˘م˘˘ل ها˘˘ياوز
يف لمأاتلاو ةجرفلا نيب عمجي
صسمخ نم رثكأا ذنم هتايوتحم
باجعإلل ارظ˘ن تل˘خ تاو˘ن˘شس
مهيليإا دمحأا هيلع مئاقلل ديدششلا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب يو˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘شسلا ن˘˘با
رئازجلاو ا˘شصو˘شصخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ه˘˘ن˘˘م ي˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مأ’ا ا˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
.يروثلاو
در˘شس عور˘ششم˘˘لا ةر˘˘كف ن˘˘عو
ي˘ن˘ي˘شسم˘˘خ˘˘لا ل˘˘جر˘˘لا د˘˘م˘˘حأا
عورششملا يف ريكفتلا تايادب
ن˘ع ‐لا˘ق ا˘م˘ل˘ث˘م‐ تشضخ˘م˘ت
ءايششأ’ابو ثارتلا˘ب ه˘ما˘م˘ت˘ها»
تفلت ام ةدا˘ع ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا
يتلا كل˘ت ا˘شصو˘شصخ ه˘ها˘ب˘ت˘نا
يداو˘ب˘لاو فا˘يرأ’ا ي˘ف ا˘هار˘˘ي
لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كشس ىد˘˘˘˘˘لو
ة˘يو˘ه˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةلوقمب ا˘ن˘م˘ي˘تو «ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا
هل صسيل صضام هل صسيل نم»
.«رشضاح
عم رواششت دعب» :دمحأا فاشضأاو
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م با˘ب˘˘ششو نا˘˘كشس
ءا˘˘ششنإا ةر˘˘كف لو˘˘ح ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا

هداور ر˘كذ˘ي يد˘ي˘ل˘ق˘ت ى˘ه˘˘ق˘˘م
تدجو ةيوهلاو دادجأ’ا خيراتب
نمو ةركفلاب ابيحرتو اعيجششت
عمج ربع ةقلطن’ا تناك انه
ةيخ˘يرا˘ت ة˘يز˘مر ه˘ل م˘يد˘ق ل˘ك
ةنشس ىهقملا حتفو ةيغيزامأاو
5102».
ءافشضإا فدهب» هنأا دمحأا ركذو
زيمي يذلا عون˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘ج˘لا
ناكملا ىلع رئاز˘ج˘لا ة˘عا˘شسشش
يتلا قطانملا ىلإا لقنتي ناك
ءيشش بلج هناكمإاب هنأاب ىري
يداملا ثارتلا نع ربعي اهنم
ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا ه˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب نو˘˘˘˘كيو
.«ريغشصلا هعورششمل
ل˘خاد ل˘ق˘˘ن˘˘ت» ه˘˘نأا ى˘˘لإا تف˘˘لو
ى˘لإا ا˘ه˘جرا˘خ ى˘ت˘˘حو ة˘˘ي’و˘˘لا

ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لاو صساروأ’ا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ثي˘ح ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ءار˘˘ح˘˘شصلاو
امإا تاين˘ت˘ق˘م بل˘ج ن˘م ن˘كم˘ت

تناك يتلاوأا اهئارشش قيرط نع
نيذلا اهباحشصأا نم هل ىدهت
اهنمو عورششملا ةركف مهتبجعأا

نم هيلإا لشسرت تناك يتلا ىتح
ن˘يذ˘لا ى˘˘ه˘˘ق˘˘م˘˘لا راوز فر˘˘ط

ءا˘˘شضف نا˘˘˘كم˘˘˘لا ي˘˘˘ف اود˘˘˘جو
هذ˘ه ل˘ث˘م ءاو˘˘ت˘˘ح’ ا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م
.«تاينتقملا

عباطلا  ءافصضإا يف ريكفتلا
ىهقملا ىلع يفاقثلا

عباط ءافشضإا يف دمحأا ركفيو
للخ نم ىهقملا ىلع يفاقث
ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب ءا˘˘شضف صصي˘˘شصخ˘˘˘ت»
راوزلل حيتت ةيفاقث ابتك عمجي
نا˘˘كم˘˘˘لا نود˘˘˘شصق˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
يدا˘م˘لا ثار˘ت˘لا˘ب عا˘ت˘م˘ت˘˘شس’ا
ءا˘˘˘ي˘˘˘ششأ’ا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
اءزج مشسرت يتلاو ةشضورعملا

در˘˘ف˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘هو خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘م
ةشصرفو ،ةه˘ج ن˘م ي˘غ˘يزا˘مأ’ا
ىوتحموأا ناونع ىلع فرعتلا

يف ايعاد«ىرخأا ةهج نم باتك
ىلإا ةنيدملا بابشش قايشسلا اذه
ىهقملا ديوز˘ت ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
ى˘ت˘شش ي˘فو ةد˘ي˘ف˘م˘لا بت˘كلا˘ب
ديشسجت لجأا نم تاشصشصختلا

.ابيرق يفاقثلا عورششملا اذه
تا˘˘ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘شش ن˘˘˘مو
ىهق˘م˘لا رو˘كيد ءار˘ثإا بت˘كلاو
تاءاشضف يأا نع فلتخي يذلا
ةباذجلا ناولأ’ا للخ نم ىرخأا
ل˘ما˘نأا˘ب ة˘جو˘شسن˘م˘لا ي˘بارز˘˘ل˘˘ل
ةي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ي˘شساروأ’ا ةأار˘م˘لا

ناردج ىلع اهقيلعت مت يتلاو
ة˘˘ل˘˘كششم ى˘˘ه˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ق˘˘شسو
هنأا اهيف لمأاتملل يحوي اروكيد
.ةميخ لخاد
نم ةعومجمب هاياوز نادزت امك
اهنم لكششتي ناك يتلا يناوأ’ا
م˘يد˘ق˘لا ي˘غ˘يزا˘مأ’ا خ˘ب˘ط˘˘م˘˘لا

ةيرج˘ح˘لاو ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ب˘ششخ˘لا˘ك
تمت يتلا فف˘ق˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘لاو
ءا˘ف˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘كا˘˘ي˘˘ح
ج˘˘شسن تاودأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
هب˘ششي) «ل˘ب˘ن˘ح˘لا»و «ة˘ي˘برز˘لا»
يف ءاطغك لمعتشسيو ةيبرزلا
ثارحملا اذكو (ءاتششلا لشصف
حمقلا نيزخت صسايكأاو يبششخلا

ةعونشصم˘لا ا˘هر˘ي˘غو م˘ح˘ششلاو
صشا˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘مو د˘˘ل˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةيديلق˘ت˘لا بو˘ب˘ح˘لا ن˘حا˘ط˘مو
.رجحلا نم ةتوحنملا

نود˘˘فاو˘˘ت˘˘ي راوز˘˘لا نا˘˘ك د˘˘˘قو
ى˘ه˘ق˘م» ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك داد˘˘عأا˘˘ب
91‐ديفوك يششفت لبق «يونلا
˘مار˘ت˘حا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م صضر˘˘ف يذ˘˘لا
ايدافت ةيحشصلا ت’وكوتوربلا
ةجرفلا لجأا نم كلذو ،ىودعلل
لشضف دادجأ’ا ةحئار مامتششاو
قاذ˘˘˘م˘˘˘ب عا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ن˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ت’و˘كأا˘م˘˘لا
و ةرشسكلاك ىه˘ق˘م˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ي
نوتيزلا تيزب يهطملا صضيبلا
و˘ل˘ح˘لا ق˘ب˘ط˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
م˘˘شسا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا «يواريزلا» وأا «صسيفرلا»
ق˘ي˘قد˘لا داو˘م˘ب هر˘ي˘شضح˘ت م˘ت˘˘ي
ر˘˘˘م˘˘˘ت) صسر˘˘˘غ˘˘˘˘لاو ةد˘˘˘˘بز˘˘˘˘لاو
.اهريغو (نوجعم
صضع˘ب دا˘فأا ،ه˘ل ح˘ير˘˘شصت ي˘˘فو
مغرلا ىلع مهنأاب ىهقملا راوز
ةشصاخلا ةيزارتح’ا ريبادتلا نم
’إا انوروك صسوريف نم ةياقولاب
ام ل˘م˘ح ن˘م او˘مر˘ح˘ي م˘ل م˘ه˘نأا
ت’و˘˘˘كأا˘˘˘م ن˘˘˘م نو˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ششي
.مهلزانمب اهقوذتو

سس.سس

تايئاملا ةيبرتو ةعارزلا نيب عمجت ةينقت

ةيوارحسصلا تايئاملا ةيبرت ةطحمب «ةحجان» ةبرجت..ةلڤروب ةيئامويحأا ةعارز
ىوتصسم ىلع (تايئاملا ةيبرتو ةعارزلا نيب عمجت ةينقت) ةيئامويحألا ةعارزلا ريوطت يف ةدئار ةبرجت تققح

.ةطحملا هذهب تاراطإا هب تدافأا امبصسح ،«ةعجصشم جئاتن» ةلقروب ةيوارحصصلا تايئاملا ةيبرتل ةيبيرجتلا ةطحملا

،ةي˘ئا˘مو˘ي˘حأ’ا ة˘عارز˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ا˘شضيأا ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ة˘عارز˘لا ل˘ما˘˘كت» ح˘˘ل˘˘ط˘˘شصم
ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي ما˘ظ˘ن ،«ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ها˘ي˘م˘لا ي˘ف تا˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ة˘˘عارز
مادختشسا نود كامشسأ’ا ةيبرتو
ر˘˘يد˘˘م ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا
.ةطحملا

تاذ يف دمحم تاديمح دكأاو
ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه نأا ،قا˘ي˘˘شسلا
ريبك لكششب مهاشست نأا اهنأاشش
هايملا ةردن ةلكششم ةهجاوم يف
ي˘ف ،ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ءو˘˘شسو
ةفاجلا هبششو ةفاجلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ام ذنمو .صصوشصخلا هجو ىلع
عورششلا نم ني˘ت˘ن˘شسلا برا˘ق˘ي
ةيئامويحأ’ا ةعارزلا ةبرجت يف
هاي˘م˘لا دا˘شصت˘قإا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا

كامشسأ’ا تافلخ˘م ماد˘خ˘ت˘شساو
ة˘˘عارز ي˘˘ف يو˘˘شضع ءاذ˘˘غ˘˘ك
جئاتن تققحت دقف تاورشضخلا
صضع˘ب ة˘عارز ي˘ف «ة˘ي˘با˘ج˘يإا‘‘
رارغ ىلع تاورشضخلا عاونأ’ا
ثدحتملا ركذ امبشسح ،صسخلا
ى˘لإا ،تاد˘ي˘م˘˘ح را˘˘ششأاو.هتاذ
لو˘ح ة˘ي˘ن˘يو˘كت ةرود م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘مو˘ي˘حأ’ا ة˘عارز˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
لجأا نم ةيفيرلا ةأارملا ةدئافل
ةلوذبملا دوهجلا يف ةمهاشسملا
يف اميشس ةينقتلا هذه ميمعتل
.يفيرلا طشسولا

ةيذغأ’ا ةمظنم ريرقتل اقفوو
،«واف» ةدحتملا ممألل ةعارزلاو
ةكبشش ىلع اهعقوم ىلع رششن
ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘ف ،تنر˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ا
لولحلا دحأا ربتعت ةيئامويحأ’ا
طشسوأ’ا قرششلا لودل ةبشسنلاب
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘ششو
فعشضو ها˘ي˘م˘لا ةرد˘ن ة˘ل˘كششم
.ةبرتلا ةدوج
ى˘˘لإا ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘شصم˘˘˘لا را˘˘˘ششأاو

هذه مادختشسا يف ايلعف عورششلا
،ةقطنملا لود صضعبب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ةنطلشسو رشصمو رئازجلا لثم
ةيشسيئرلا ايازملا لثمتتو.نامع
ةليشسو اهنأا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه˘ل
ةينغلا ةمعطأ’ا جا˘ت˘نإ’ ة˘ع˘جا˘ن
كا˘م˘شسأ’ا ل˘ث˘م ،ن˘˘ي˘˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘شس ،تاور˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘لاو
دجوي يتلاوأا ةريقفلا قطانملا
تاجتنم ىلع يوق بلط اهيف
بشسح ،ةيلاع ةدوج تاذ ةيئاذغ
.هتاذ ردشصملا

ةيئامويحألا ةعارزلا
هايملا ةردن ةهجاومل

 ةبرتلا ةدوج سصقنو
يعارز˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م˘شضو
نم هاي˘م˘لا ق˘فد˘ت˘ت ،ي˘ل˘ما˘كت˘لا

ح˘˘ششر˘˘م ى˘˘لإا كم˘˘شسلا صضو˘˘ح
ايريتكبلا موقت ثيح يجولويب
كا˘م˘شسأ’ا تا˘ف˘ل˘خ˘م كي˘كف˘ت˘ب
يوشضع لولحم ىلإا هليوحتو
دمشست ثي˘ح ،تا˘تا˘ب˘ن˘ل˘ل د˘ي˘ف˘م
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا كا˘˘م˘˘شسأ’ا تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن
،تاتابنلا يقشسل ة˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا

هاي˘م˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا ف˘ظ˘ن˘ت ا˘م˘ك
ىر˘˘ج ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘˘م ،كا˘˘˘م˘˘˘شسأل˘˘˘ل
.هحيشضوت
صصتم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لل˘خو
نم ةيوشضعلا داوملا تا˘تا˘ب˘ن˘لا
لبق اهفيظنت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا
ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘عإ’ ا˘هر˘يود˘ت ةدا˘˘عإا
يدؤو˘˘ت ذإا ،كا˘˘م˘˘˘شسأ’ا صضاو˘˘˘حأا
ليوحت يف ازراب ارود ايريتكبلا
ا˘نو˘كم د˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا ،ا˘˘ي˘˘نو˘˘مأ’ا

كامشسأ’ا تا˘يا˘ف˘ن ن˘م ا˘ي˘شسي˘ئر
نم هايملا عنمي امم ،تارتن ىلإا
،كا˘م˘شسأل˘ل ة˘ما˘˘شس ح˘˘ب˘˘شصت نأا

اينومأ’ا ةدا˘م ل˘يو˘ح˘ت فر˘ع˘يو
،ةجرتنلا ةيلمع مشساب تارتن ىلإا

.ريرقتلا يف درو امك
ةطحملل نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت
تايئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ة˘يوار˘ح˘شصلا

ملك02)هل˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ي˘شسا˘ح
زكرملل ةع˘با˘ت˘لا (ة˘ل˘قرو قر˘شش
يف ةيمنتلاو ثح˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصلا
(ةزابيت) ليعامشسوبب تاي˘ئا˘م˘لا

را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت ما˘˘ه˘˘م ةد˘˘ع

يف تاي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت ع˘ي˘ج˘ششت
بشسح ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا بو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج
.اهيلع نيمئاقلا تاحورشش
يف اميشس ماهملا كلت لثمتتو
تاذ براجتلاو ثوحبلا ءارجإا
،ي˘ئا˘م˘لا عارز˘ت˘شسإ’ا˘ب ة˘ل˘˘شصلا

هايملا كامشسأا ة˘يذ˘غأا ع˘ي˘ن˘شصتو
ا˘ن˘ي˘لور˘ي˘ب˘شسلا ل˘ث˘˘م ،ة˘˘بذ˘˘ع˘˘لا

،ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صسد˘˘˘˘عو ’وزآ’او
رثاكت تايلمع ىلع فارششإ’او
ني˘عراز˘م˘لا د˘يوز˘تو كا˘م˘شسأ’ا
تا˘ي˘ع˘ب˘شصأ’ا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
يف اهعارزتشسا ةيغب ةيرورشضلا
جمانرب نمشض يقشسلا صضاوحأا
ي˘ف تا˘ي˘ئا˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت جا˘˘مدإا
.ةحلفلا

ي˘ن˘ف˘لا م˘عد˘لا مد˘ق˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لاو ن˘ي˘عراز˘م˘ل˘˘ل
نيلبقم˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا ي˘ل˘ما˘حو
بنا˘ج ى˘لإا ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
يحو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت
.هيلإا ريششأا امك ،ةبلطلل

م.ق

نوعرفلل لاث“ Úسشدت
لوسصأ’ا وذ قانسشاسش

وزو يزيتب ةيغيزامأ’ا
ةنشسلاب لافتح’ا زيمت
1792 ةديدجلا ةيغيزام’ا
ةنشسلا هذه رياني21ـل ةقفاوملا
يزيت ةنيدم طشسو ،نيششدتب
قانششاشش نوعرفلل لاثمت ،وزو
لوشصأ’ا وذ (لوأ’ا قنششيشش)
مكح ىلوت يذلا ،ةيغيزامأ’ا

بأا ةافو دعب ةميدقلا رشصم
يناثلا صسنشسوشسب هتجوز
ةيناثلا ةرشسأ’ا كلذب صسشسؤويل
059 ماع يلاوح ،نيرششعلاو
عمج رشضحو.دليملا لبق
نم اومدق نينطاوملا نم ريفغ
لافتح’ا اذه تاي’ولا فلتخم
نيبختنم بناج ىلإا زيمملا

ناملربلاب باونو نييلحم
لثمم ،ةي’ولل ماعلا نيمأ’او
امك.عماج دومحم يلاولل

نانانفلا نيششدتلا اذه رشضح
يملاشسو يدرف ديمح ناتاحنلا
زاجناب اماق ناذللا ،ريمشس
لوطب ،لوأ’ا قنششيشش لاثمت
نم ليومتبو راتمأا4ر4
يئ’ولا يبعششلا صسلجملا
.رانيد نييلم ةتشس هتميق

ن.نانهنيت

 ءانبلا داوم ريفوتل ريخلا لهأل ءادنب تهجوت
 «حابسصم يمع» ةلئاعل لزنم دييسشتل دحت مامأا ةيغيرلا بابسش ريخلا يدايأا ةيعمج

ةيريخلا تاردا˘ب˘م˘لا ل˘شصاو˘ت˘ت
فراطلا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لاو
تل˘ئا˘ع˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسمو م˘˘عد˘˘ل
دعت مل ثيح ،ىماتيلاو ةريقفلا
ى˘ل˘ع ف˘قو˘˘ت˘˘ت تاد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا
صسب˘ل˘˘م˘˘لاو ل˘˘كأا˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
دح ىلإا هتزواجت امنإا ،بشسحف
تا˘عر˘ب˘ت ل˘شضف˘ب لزا˘ن˘م ءا˘ن˘ب
ثيح ،نيعوطتملاو نينشسحملا
،تاردابم ةدع ةي’ولا تدهشش
ةي˘ع˘م˘ج ةردا˘ب˘م ا˘ه˘ي˘لإا فا˘شضت
يفناج علطم ةلاقلا ريخلا يدايأا
ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف
هزيهجتو نكشس زاجنإاب تلفكت
تناك نويع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘ل
ددجتيل .ةيوشسأام افورظ صشيعت
ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘كشس ءا˘˘˘ن˘˘˘ب عور˘˘˘ششم
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م1202
ةي˘غ˘ير˘لا با˘ب˘شش ر˘ي˘خ˘لا يدا˘يأا
يذ˘لا حا˘ب˘شصم ي˘م˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
تيب يف ةلئاعلا دارفأا عم صشيعي
ل˘˘˘˘˘يآا خو˘˘˘˘˘كو ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘شصق
’ صشه ف˘˘ق˘˘شسو ،طو˘˘ق˘˘˘شسل˘˘˘ل
.يشساقلا ءاتششلا درب مهيقي

هذ˘ه˘ل ن˘كشسم زا˘˘ج˘˘نإا ةردا˘˘ب˘˘م
ءاد˘ن˘ل ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ءا˘˘ج ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ريخلا يدايأا» ةيريخلا ةيعمجلا
ةيدلبل ةعباتلا ،«ةيغيرلا بابشش
هذه تعلطا ا˘مد˘ع˘ب˘ف ،نا˘ح˘ير˘ب
يششيعملا عقاولا ىلع ةيعمجلا
تررق ،حابشصم يمعل يثراكلا
يف عورششلل ةثاغإا ءادن قلطإا
در˘ب م˘ه˘ي˘ق˘ي ق˘ئ’ ن˘كشس ءا˘˘ن˘˘ب
موي مت ثيح ،صصراقلا ءاتششلا
ةئيه˘ت لا˘غ˘ششأا ة˘ياد˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا
ةد˘م˘عأا ر˘ف˘ح بشصو ة˘ي˘شضرأ’ا
ل˘هأ’ ءاد˘ن ن˘ي˘ه˘جو˘م ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
لوح فافتل’ا ةرورشضل ريخلا

ءانبلا داوم ريفوتب مهعورششم
د˘˘˘يد˘˘˘ح ،ر˘˘˘جآا ،تن˘˘˘م˘˘˘شسإا ن˘˘˘م
.اهريغو

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا صصر˘ح˘تو
نكشسلا حيتافم ميلشست نامشض
ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق  ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
م˘˘ه˘˘لو˘˘ح ف˘˘ت˘˘˘لإا نا نا˘˘˘شضمر
،ني˘ن˘شسح˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘خ˘لا ل˘هأا
عدوتو ،هللغتشسا نم نكمتتل
اهتدبكت يتلا اهتاناعم كلذب

لكششي  يريدشصق لزنم يف
.اهيلع ارطخ
ة˘لا˘ح˘لا رو˘شص تر˘˘ششت˘˘نا د˘˘قو
معلا اهششيعي يت˘لا ة˘ي˘ششي˘ع˘م˘لا

ةيعمجلا ةحفشص ىلع حابشصم
اهلوادت مت مث ،كوبشسيفلا ربع
ة˘عر˘شسب ىر˘خأ’ ة˘ح˘ف˘˘شص ن˘˘م
نينشسحملا عفد لجأا نم ،ةقئاف
.ةيعمجلا ةدعاشسمل

لها نا ىلإا ةراشش’ا ردجتو
داد˘ع˘ت˘˘شسا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ئاد ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا
هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا تاردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اهنأاشش نم يتلا ،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ةشصاخ ،ءارقفلا ةدناشسمو معد
يناعت ةريثك ت’اح كانه نأا

’ اهنكل ،نامرحلاو رقفلا نم
تاي˘ع˘م˘ج˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ي˘كت˘ششت
ةاناعم لقن ىلع لمعت ةيريخلا

داجيإا ل˘جأا ن˘م تل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه
ىلع اهدعا˘شست ة˘م˘ي˘حر بو˘ل˘ق
ام لقأا ،تايعشضو نم اهجارخإا
.«ةيثراك» اهنإا ،اهنع لاقي

سسراف وب
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نواعتلاو نماصضتلا تايلمع نم ديدعلا ميظنت

ةياجب ةي’و راطقأا معت ةديدجلا ةيغيزامأ’ا ةنسسلا ةبسسانمب ت’افتحا
يتلا ديلاقتلاو تاداعلا تمغانت
ة˘يوا˘ج˘ب˘لا تل˘ئا˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘حأا
لولح ةبشسانمب ءافتح’ا ةبشسانمب
) ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘شسلا

نم ديدعلا تمظن ثيح ،(1792
نيب نواعتلاو نماشضتلا تايلمع
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘نو˘كم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ةمشصاع ىوتشسم ىلع يواجبلا
،ةي’ولا قطا˘ن˘م ي˘قا˘بو ة˘ي’و˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا تم˘ها˘شس د˘قو
يف ةيشصولا تاطلشسلا نم زاعياب
ربتعت يتلا ةبشسانملا هذه ءايحإا
ةقطنم ناكشسل ةيمهأ’ا ةياغ يف
ثارتلاب اهتقلعل ارظن ،لئابقلا
ةقطنملا هب زيمتت يذلا يفاقثلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث بشسكم˘˘ك
ى˘لإا ي˘مر˘ي يذ˘لاو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نيمثلا  يثارتلاو يفاقثلا عونتلا
،رئازج˘لا ا˘ن˘ت˘لود ه˘ب ر˘خز˘ت يذ˘لا

هذه ةقطنملا ناكشس لبقتشسا دقو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا˘ب ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘لا
حرفلا رهاظم نم ديدعلا اهتللخت
صسو˘ف˘ن تم˘ع ي˘ت˘لا ة˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لاو
تكراشش ةريخأ’ا هذهو ،تلئاعلا
ةب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘ي˘حإا ي˘ف ةو˘ق˘ب
يتلا تاداعلاو د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لا ءا˘ي˘حإا˘ب

اهشسرامي فلشس’او دادجأ’ا ناك
ريشضحت نم ةبشسانملا هذه يف
ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘م˘ع˘طأ’ا ن˘م عاو˘نأا

هذهب ةقلع اهل تايلمعب مايقلاو
ا˘شسا˘شسأا ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع عيجششتلاو صضرأ’ا ةمدخب

نيمتتو صسوفنلا يف نطولا بح
،.. ةيوخأ’او ةيعامتج’ا طباورلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘˘ج تردا˘˘ب د˘˘قو
ميظنت يف ةياجب  ةنيدمب تعيلقت
ّمتو لجع حبذ مت نيأا ةعيزول
تل˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ه˘م˘ح˘ل ع˘يزو˘ت
صسفن يفو ،ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘يد ة˘ي˘ع˘م˘ج تردا˘ب قا˘ي˘شسلا
ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘شضت ة˘ل˘فا˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب
روز˘ي˘مأا˘ب مل˘ع˘˘ل ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كشس
تردا˘ب ا˘م˘ك ،ة˘ل˘يو˘ط ة˘م˘ئا˘ق˘لاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل فا˘˘قوأ’او
ىزغم ىلإا تقرطت تارشضاحم
ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘شسلا˘ب لا˘ف˘ت˘˘ح’ا
ط˘بار˘لا ل˘ث˘م˘ت ا˘ه˘نأاو ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
رشضاحلاو يشضاملا نيب لشصاولا

يه ةبشسان˘م˘لا هذ˘ه˘ب لا˘ف˘ت˘ح’او
ميمشص نم دادجأ’ا اهكرت ةداع
يذلا يعامتج’ا يفاقثلا ثارتلا

ةين˘يد˘لا م˘ي˘ق˘لا ع˘م صضرا˘ع˘ت˘ي ’
اذه يفو ،ءاح˘م˘شسلا ة˘ي˘مل˘شسإ’ا
ة˘˘لود˘˘لا رار˘˘ق ل˘˘ّكشش قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةبشسانم مويلا اذه لعجب يشضاقلا

بع˘ششلا ا˘ه˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘˘ي ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ة˘يا˘غ ي˘ف ةردا˘˘ب˘˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءايحإا ى˘لإا ي˘مر˘ت ثي˘ح ة˘ي˘م˘هأ’ا
يذلا عونتم˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا
بناو˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ل˘˘˘كششي
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘شضح˘˘لا
،ى˘ماد˘ق˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘شسشسأا

اهوربتعاو نا˘كشسلا ا˘ه˘ن˘ّم˘ث د˘قو
ىلع دهششت ةزراب ةينطو ةطحم
براشضلا ينطولا ثارتلا ةيمهأا
 .يناشسنإ’ا خيراتلا قامعأا يف

ت. ك
ةيلولا تايدلب نم ددع ربع

ةنتابب يحسصلا فرسصلا ةكبسش نم رتم فلأا951 نم رثكأا فيظنت
ناويدلا ةدحو حلاشصم تنكمت
،ةنتاب ةي’وب ريهطتلل ينطولا

569951 ريهطتو فيظنت نم
فر˘˘شصلا ة˘˘˘كب˘˘˘شش ن˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘م
تايدلب نم ددع ربع يحشصلا
ةدتمملا ةرت˘ف˘لا لل˘خ ،ة˘ي’و˘لا

13 ةياغ ىلإا يفناج حتافلا نم
دافأا ام بشسح ،0202ربمشسيد
،ةدحولاب ملعإ’اب فلكملا هب

.يدامشص نيدلا ماشسح
ةيلمع˘لا نأا،ثد˘ح˘ت˘م˘لا ح˘شضوأاو
ل˘ئا˘شسو˘لا ا˘ه˘ل تر˘˘خ˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
مت ،ةيرورشضلا ةيداملاو ةيرششبلا

فرشص بعششم50701 اهللخ
6361، ةعولاب56501 ،يحشص
هايم فيرشصت˘ل ة˘ي˘لو˘ط ة˘عو˘لا˘ب
فر˘˘شص ةر˘˘ف˘˘˘ح24،راطمأ’ا

فر˘شص تا˘ع˘م˘ج˘م6،يحشص
ارششتنم ازكرم21 ربع،يحشص
،صسيرآا صسواقن ،ةكيرب ،ةنتاب ربع
ةينث ،رذعملا ،ة˘نا˘ير˘شس ،تلوزا˘ت
،صسيدشسف ،نويعلا صسأار ،دباعلا

يف تحمشس ،ةناورم ،ةتوتلا نيع
بعكم رتم45 عفر يف اهلمجم
.تلشضفلا نم
ف˘˘˘ششك ،قا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
ناو˘يد˘لا عور˘شش ن˘ع رد˘˘شصم˘˘لا

يشضاملا ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش لل˘خ
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ع˘شساو ة˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف
فرشصلا يت˘كب˘ششو تا˘عو˘لا˘ب˘لا
راطمأ’ا هايم فيرشصتو يحشصلا

للخ نم ةنتاب ةنيدم ءايحأا ربع
صسيدشسف ةن˘تا˘ب ز˘كار˘م ر˘ي˘خ˘شست
نوع52 ر˘ي˘خ˘شست و تلوزا˘˘تو
،ةيودي ريهطت قرف4 ،للغتشسا

،نيتروشصقم تاذ تانحاشش40
جيراهشص تاذ تانحاشش ،رفح ةلآا
،ها˘ي˘م ة˘خ˘˘شضم ،صصا˘˘شصت˘˘مل˘˘ل

ةن˘حا˘شش ،ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر ةرا˘ي˘شس
نأا را˘ششأاو .ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘مورد˘ي˘˘ه
طاقنلا فدهتشست يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
كلذك تشسم ةي’ولاب ءادوشسلا

ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘عو تلوزا˘ت ة˘ن˘يد˘˘م
ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘˘ت˘˘شست ،صسيد˘˘شسفو
فدهب ةي’ولا بارت لك ةيطغت
نم نكم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ثدحتم˘لا بشسحو.تاعولابلا
تماق يتلا تاعولابلا ددع نإاف
لل˘خ ا˘ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ة˘ن˘تا˘ب ةد˘حو
نم رثكأا  غ˘ل˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا

يلاوح جارختشساو ةعولاب039
تلشضفلا نم بعكم رتم45
داوم تلشضف يف ابلاغ تلثمت
ة˘ي˘لز˘ن˘م ا˘يا˘ق˘بو لا˘حوأاو ءا˘ن˘ب˘˘لا
طوقشس لك دنع ها˘ي˘م˘لا ا˘هر˘ج˘ت
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو .را˘˘ط˘˘˘مأل˘˘˘ل
طلتخا لكاششمو تادادشسن’اب
ها˘ي˘م˘ب ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا ها˘˘ي˘˘م
ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع بر˘ششلا
ن˘˘ع يدا˘˘م˘˘شص ف˘˘ششك ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
لد˘˘ع˘˘م صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست
ى˘لإا كلذ ا˘˘ع˘˘جر˘˘م تاداد˘˘شسنإ’ا
حلاشصمل ةر˘م˘ت˘شسم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ة˘كب˘شش ةرور˘ي˘˘شسل ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
كفل لخدتلا ةعر˘شسو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
صضعب يف ةلشصاحلا تادادشسن’ا
تلشضفلا مكارت ببشسب طاقنلا
.يحشصلا فرشصلا تاونق لخاد
ل˘شصاو˘ت ،ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘˘ف
لا˘غ˘˘ششأ’ا  تازا˘˘ج˘˘ن’ا ةر˘˘ئاد
ىلع فارششإ’ا ةدحولل ةعباتلا
ط˘بر˘لاو ل˘ي˘شصو˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
نينطاوملل ري˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘ششب
ةدع ربع تاونقلا ديدجت اذكو
.ةنتاب ةنيدمب ءايحأا

م.ءامصسأا

ميركلا سشيعلا تايرورصض طصسبأل بايغ

نامرحلاو ةلزعلا نم تاونسس..تليسسمسسيتب ةرڤوب ةيدلبب ملاوغلا راود ناكسس

ةيديلقتلا ةعانصصلا يفرحو ةينابصشلا ةيوعمجلا ةكرحلا نم ةعصساو ةكراصشمب
يزيلإاب رجان يليسساطلاب يغيزامأ’ا يفاقثلا ثوروملا نم دهاسشم ءايحإا

،تليصسمصسيت ةيلو عم دودحلا مصساقتت يتلا ةرقوب ةيدلب ميلقإاب عقاولا ملاوغلا راود ناكصس سشيعي
نامرحلا رهاظم رارمتصسإا ببصسب ةايحلا اهناكصسب فقوتت نأا تداكو ةاناعملاو لكاصشملاب ةلقثم ةايح

راودلا نأا مغر قيرطلاو زاغلاو ءاملل بايغ نم ميركلا سشيعلا تايرورصض طصسبأا بايغو دوقعل سسؤوبلاو
 .ةيدلبلا رقم نع تارتموليك ىوصس دعبي ل

نوؤواتصسم ناكصس
نيلابم ريغ نولوؤوصسمو

ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘كشسلا صضع˘˘ب ر˘˘ي˘˘ششي
نم اعرد اوقاشض مهنأا مهانيقتلإا
يف اهنوقلي يتلا ةيمهولا دوعولا

نأاب نودكؤوي ثيح ،ةبشسانم لك
ذ˘˘ن˘˘م صشم˘˘ه˘˘م م˘˘˘لاو˘˘˘غ˘˘˘لا راود
ل˘˘ها˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
مهبلاطمل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

مغرلاب ةمكارتملا مه˘ت’ا˘غ˘ششناو
ىوا˘˘˘˘˘˘كششلا د˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘˘م
نيأا ،اهوعفر يتلا تلشسارملاو
نم مهرمذت نع نوكتششملا ربع
يلاحلا بختنملا صسلجملا زجع
ءاو˘ت˘حا ى˘ل˘ع ةر˘˘قو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘شضوأ’ا

انفع˘ت تداز ي˘ت˘لاو م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
ن˘م ق˘ب˘ط˘م˘لا تم˘شصلا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن

ل˘ط˘ع يذ˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
ىلع هدامتعإاب مهب˘شسح ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ر˘ير˘م˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضفأ’ا أاد˘˘ب˘˘م
ةيومنتلا عيراششملا

سصغنت قيرطلا ةلكصشم
ناكصسلا ةايح

ديحولاو يشسيئرلا قيرطلا ديبعت
راود ينطاق بلاطم ةمدقم يف
صسجاه ىلإا لوحت نأا دعب ملاوغلا
اوكتششا نيذلا هيلمعتشسم قرؤوي
قيرطلا روهدت نم ةديدع تارم
’إا ،ةيثراك دج ةلاح يف دجاوتملا
هيلع وهام ىلع يقب عشضولا نأا

ةيشضرأا نع ةرابع لازي ’ هنوك
ه˘ي˘ل˘ع رور˘م˘لا بع˘شصي ة˘ي˘˘بار˘˘ت
حشضوأاو ،ءاتشش وأا افيشص ءاوشس
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘قا˘˘ن˘˘لا نا˘˘كشسلا د˘˘حأا
ذنم دهششي مل قيرطلا نأا عشضولا
رمأ’ا ،ةنايشص ةيلمع ةيأا تاونشس
راششتناب هتلاح ءوشس نم داز يذلا
اهلوط ىلع تاب˘ط˘م˘لاو ر˘ف˘ح˘لا

نع ةرابع هنم ةريبك ءازجأا نوك
اهيف عمجتت ةيئا˘م تا˘ع˘ق˘ن˘ت˘شسم
تبعشص اكر˘ب ة˘ل˘كششم را˘ط˘مأ’ا

ءاوشس اهنم روبعلا ناكشسلا ىلع

ةشصاخ مادقأ’ا ىلعو تارايشسلاب
مهبشسح نيشسردم˘ت˘م˘لا لا˘ف˘طأ’ا
للخ فقوتلا نورطشضي نيذلا
مايأ’ ةشساردلا نع ءاتششلا لشصف

ن˘م جور˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسي ه˘˘نأ’
نتم ىلع ىوشس لزانملا تابتع
تم˘ت˘ح اذإا ترار˘ج˘لاو ر˘ي˘م˘ح˘˘لا
.ئراوطلا

 يعيبطلا زاغلاب طبرلا
 مهبلاطم مهأا نم

ةرار˘م˘ب راود˘لا نا˘كشس ثد˘ح˘ت˘ي
يعيبطلا زاغ لاغششنإا نع ةريبك
زا˘غ˘لا بو˘ب˘نأا رور˘م˘ب ن˘يد˘ي˘ف˘˘م
مهتقطنم نع ةر˘ي˘شصق ة˘فا˘شسم˘ل
ميلقإاب ريواود كانه نأاب نودكؤويو
زا˘غ˘ب ا˘˘ه˘˘نا˘˘كشس دوز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص م˘˘غر ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
كلذ نور˘ب˘ت˘ع˘يو ،ا˘˘ه˘˘شسيرا˘˘شضت
مهيلع صسرامم صشيمهتو ءاشصقإا

ن˘ير˘˘ي˘˘ششم ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
ةدحاولا ةروراقلا رعشس لوشصوب
ط˘˘قا˘˘شست تقو نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ˘˘ل
ةردن عم جد005 ىلإا جولثلا

ةدا˘م˘لا هذ˘ه ع˘يزو˘ت ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ى˘لإا لو˘شصو˘لا ة˘بو˘ع˘شص ل˘ع˘ف˘˘ب
ةءادر بب˘˘˘˘شسب ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘شش راود˘˘˘˘لا
راود˘لا  ط˘بر˘ي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
يذ˘لاو ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

مدعو ةقطنملا لزع يف ببشستي
لوشصولا نم نيعزوملا نكمت
يلا تلئاع˘لا ر˘ب˘ج˘ي ا˘م˘م ا˘ه˘ي˘لإا
ةئفدتلا ي˘ف بط˘ح˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسإا

 .خبطلا يف هلامعتشسإا ىتحو
رخأات يذلا ملحلا بورصشلا ءام
يتلا ةريبكلا صصئاقنلا نيب نمو
مدع ةقطنملا هذه ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ل˘ع˘˘جا˘˘م بر˘˘ششلا ها˘˘ي˘˘م ر˘˘فو˘˘ت
،اظهاب نمثلا نوعفدي تلئاعلا
يف ءام ةر˘ط˘ق ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
حلاشصم˘لا تز˘ج˘ع يذ˘لا تقو˘لا
لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ن˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘ل˘˘ل
،لاوط نينشس ذنم اهيف نوطبختي
هذه ىلع لوشصحلا ةنحم مامأاو
ناكشسلا لو˘ق˘ي ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا
صشطعلا نم نيرمأ’ا اوناع مهنأاب

يذلا رمأ’ا ،رحلا تاقوأا ةشصاخ
ج˘يرا˘ه˘شص ءا˘ن˘ت˘قإا م˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح
تل˘ق˘ثأا ة˘ظ˘ها˘ب ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب

ىلا صضعبلا أاجلي اميف ،مهلهاك
باودلا لثم ةي˘ئاد˘ب˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا

لجأا نم ة˘ي˘كي˘ت˘شسل˘ب˘لا ء’د˘لاو
اذهو ةيويحلا ةداملا هذهب دوزتلا

صسيئر تايشصوت عم يفانتي ام
نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلع ايئاهن ءاشضقلا صصوشصخب

هيلعو    ةيئادبلا رهاظملا هذه
ءادن ملاوغلا راود ونطاق هجوت
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ة˘ثا˘غ˘ت˘شسإا

لوأ’ا لوؤو˘شسم˘لا ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو
لخدتلاب نيمأ’ا دمحم يششمارد
م˘ه˘ن˘ع ة˘لز˘˘ع˘˘لا كف˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا

يتلا ةاناعملا ةرئاد نم مهجارخإاو
للخ نم دوقع ذنم اهنوششيعي
عيراششملا نم مهديشصر مهحنم
د˘ي˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيروهمج˘لا صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
قطانملل ةيولوأا ءاطعإاب ةيشضاقلا
تحبشصأا يتلاو ةيئا˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب نآ’ا فر˘˘ع˘˘ت
ةيعشضو نيشسحتو اهب صضوهنلل
  .اهناكشس ةششيعم

لو˘ل˘ح˘ب ت’ا˘ف˘ت˘حإ’ا تز˘˘ي˘˘م˘˘ت
رياني) ةديدجلا ةيغيزامأ’ا ةنشسلا

يزيليإا ةي’وب ،صسمأا لوأا (1792
ة˘ي˘فا˘ق˘ث تار˘ها˘ظ˘˘ت م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
دهاششم زربت ةعونتم ةيشضايرو
يرا˘˘˘شضح˘˘˘لا ثورو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةقطنم˘ب ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
ة˘كرا˘ششم˘ب ر˘جا˘ن ي˘ل˘˘ي˘˘شسا˘˘ط˘˘لا

ةيوعمجلا ةكر˘ح˘لا ن˘م ة˘ع˘شساو
ة˘عا˘ن˘شصلا ي˘فر˘حو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلا
.ةيديلقتلا

،ةيلافتحإ’ا هذه جمانرب نمشضتو
ةيلحملا تاطلشسلا تفرششأا يتلا

بكر˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘ل˘˘ع
ةم˘شصا˘ع˘ب يراو˘ج˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
اعونتم اي˘ثار˘ت ا˘شضر˘ع˘م ة˘ي’و˘لا

ةيديلقتلا تاعانشصلا رارغ ىلع
ةشسبلأ’او يل˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةيرولكلوفو ةيحرشسم اشضورعو
ةيغيزا˘مأ’ا ة˘يو˘ه˘لا ق˘م˘ع زر˘ب˘ت
هذهب يدامللاو يداملا ثارتلاو
صسوقطلا نم اهريغو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
،يقراتلا عمتجملا يف ةرذجتملا

اذ˘ه˘ب ف˘ل˘كم˘لا ح˘شضوأا ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م
.ةجوتوب بيطلا ،ثدحلا

ةرهاظتلا هذه جمانرب ىوتحا امك
تفيكو تمظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
يحشصلا فرظلا قفو اهتايلاعف
ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ششف˘ت بب˘شسب ن˘هار˘˘لا

تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نم ةعو˘ن˘م ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت تار˘ق˘فو
با˘ع˘لأ’ا ي˘ف تا˘شسفا˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب
(ةقبر˘خ˘لاو ق˘ي˘شسلا) ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ة˘ق˘با˘شسمو ي˘˘قرا˘˘ت˘˘لا صصقر˘˘لاو
ق˘ب˘طو ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘شش ة˘˘ل˘˘كأا ل˘˘شضفأا
تار˘˘ق˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘هو ،يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت

طشسو تر˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘ح’ا
روهمجلا اهعنشص ةجيهب ءاوجأا
.تايلاعفلا هذهل رشضاحلا

يذلا ثدحلا اذه نأاشش نمو
هتارقف ط˘ي˘ششن˘ت ي˘ف تكرا˘شش
ةينابششو ةيفاقث تايعمج ةدع
تايعم˘ج رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م
ثار˘ت˘لا ءا˘ي˘حإ’ ‘‘ترز˘قو˘˘ت‘‘
ةيعمج‘‘و ي˘قرا˘ت˘لا ي˘ل˘ح˘م˘لا
حارفأا‘‘و ‘‘ةيديلقت˘لا با˘ع˘لأ’ا
ة˘يرو˘ل˘كل˘ف˘لا ‘‘ي˘ل˘˘ي˘˘شسا˘˘ط˘˘لا

تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ةظفاحملا لاجم يف ةطششانلا

يف ة˘م˘ها˘شسم˘لا ثار˘ت˘لا ى˘ل˘ع
يفاقثلا عونتلاو ءارثلا نيمثت
ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
.ةقطنملا هذهب

ع.ب

ديمح.ز
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362 ضسرغت قئادح ةجيتم
ةينييزت ةتبنو ةرجسش فلأا

ةديلبلاب ةيسضاملا ةنسسلا
ةيلول ةيمومعلا ةصسصسؤوملا تماق
لÓخ «قئادح ةجيتم» ةديلبلا
فلأا31 سسرغب ،ةيصضاملا ةنصسلا
ىلع ةينييزت ةتبن فلأا052و ةرجصش
لخادم تّصسم ،ةيلولا ىوتصسم
ةينكصسلا ءايحألاو ندملا

.ةغرافلا تاحاصسملاو
ىلع مÓعإلاب فلكملا فصشكو
هنأا «ينانوت ماصشه» ةصسصسؤوملا ىوتصسم
مزأاتملا يحصصلا عصضولا نم مغرلاب
يتلا ةيلولا ةوقب برصض يذلاو
اراصصح اهيلع سضرفي ىلوألا تناك
تلصصاو ةقيدح ةجيتم نأا لإا ،Óماصش

ةلصصاومو ةبعصص فورظ يف اهلمع
يتلاو ةجمربملا ريجصشتلا ةلمح
ةرجصش فلأا31 سسرغل تلصصو
وهو ،تاحاصسملاو ءايحألا فلتخمب
ةنصسلا لÓخ لصصاوتيصس يذلا لمعلا
نم ربتعم ددع سسرغب ةيراجلا
يتلاو ةينيزتلا تاتابنلاو راجصشألا

ةثÓثلا لÓخ ةتيبن فلأا052 تقاف
نأاب لوؤوصسملا راصشأاو ؛ةريخألا رهصشألا

ميعدت يف تمهاصس قئادح ةجيتم
لجأا نم ،تÓتصشب يندملا عمتجملا
يعوطتلا لمعلا ىلع ثحلا

رصضخألا قصسانتلا ىلع ظافحلاو
حنم مت ثيحب ،ةديلبلا ديروتو
ناجلو تايعمجلل ةلتصش07611
نكامألا يف سسرغلا سضرغب ءايحألا
ةينكصسلا ءايحألاب ةغرافلا

يفو ؛ءادوصسلا طاقنلا فلتخمبو
ةليط ةصسصسؤوملا موقت ،رخآا قايصس
راجصشألا ةنايصصو ليدعت ىلع مايألا

لكب ايونصس ةرجصش00055 لدعمب
نيصسحت سضرغب ةديلبلا تايدلب
ومنلا نامصضو يلامجلا رظنملا
.راجصشأÓل نصسحلا

بوبق داعصس
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ربجم ديردم لاير
ةنومسضم ريغ ةطخ ىلع

ابغوب مسضل
،ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
لا˘ير ف˘قو˘م ن˘ع ،ءا˘ع˘برأ’ا مو˘˘ي˘˘لا

يشسنرف˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م د˘يرد˘م
يئدب˘م˘لا ر˘ع˘شسلا د˘ع˘ب ،ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب
د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م هدد˘˘ح يذ˘˘لا
.وروأا نويلم57 غلابلاو ،هعيبل
د˘لوأا ي˘ف د˘ق˘ع˘ب ا˘ب˘˘غو˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘يو
م˘شسو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح درو˘˘فار˘˘ت
اًقفو ةحارلاب رعششي ’ هنكل ،لبقملا
،’ويار وني˘م ه˘ل˘ي˘كو تا˘ح˘ير˘شصت˘ل
وه فيشصلا يف هليحر نإاف يلاتلابو
.برقأ’ا

«لارتنيشس اشسنيفيد» عقوم بشسحبو
لعفلاب ديردم لاير نإاف ،ينابشسإ’ا

ةبغر ىلع ًءانب ،ابغوب مشضب متهم
موقي نل هنأا ’إا ،ناديز نيدلا نيز
.مقرلا اذه عفدب
ديرد˘م لا˘ير نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘شضوأاو
يف ،هيف غلابم رعشسلا اذه نأا ىري

دعب يهتني فوشس ابغوب دقع نأا لظ
هنكمي يلاتلابو ،طقف دحاو مشسوم
م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ط˘شسو ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا

ل˘كششب ه˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ما˘˘م˘˘شضن’او
.يناجم
نأاشش هنأاشش ديردم لاير يناعي امك
ة˘مزأا ن˘م ا˘بوروأا ي˘ف قر˘ف˘لا ي˘قا˘ب
صسوريف اهيف ببشست ،ةريبك ةيلام
.انوروك
ديردم لاير نأا ىلإا ،ريرقتلا راششأاو
ىلع لوشصحلاو راظتن’ا يف ركفي
هنكل ،ليلق رعشسب وأا ،اًناجم ابغوب

ل˘ظ ي˘ف ه˘ت˘ط˘خ حا˘ج˘˘ن ن˘˘م˘˘شضي ’
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس صسيرا˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها

و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘˘ي˘˘شسيروا˘˘م ه˘˘برد˘˘مو
.اشضيأا صسوتنفوج بناجب همشضب

مجاهم مسضل دعتسسي نÓيم
ايئاهن ديردم لاير

نأاب ،يلاطيإا يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
لا˘ير ع˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا رر˘˘ق نل˘˘ي˘˘م
م˘جا˘ه˘م˘لا م˘˘شض ل˘˘جأا ن˘˘م ،د˘˘يرد˘˘م
ل˘كششب زا˘يد م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
يف نليم ىلإا زايد مشضناو.يئاهن
ىلع مشسوم ةدمل ،يشضاملا فيشصلا
يأا دو˘˘˘جو نود ،ةرا˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شس
تا˘يو˘ت˘شسم˘لا نأا ’إا ،ءار˘ششل˘ل را˘ي˘خ
،وريشس ناشس يف اهمدق يتلا ةديجلا
يف ريكفتلل نليم يلوؤوشسم تعفد

.اًيئاهن همشض
وليد يرييروك» ةفيحشص بشسحبو
نل˘ي˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘ب˘˘شس
لا˘ير ع˘م ه˘تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م أاد˘˘ب˘˘ي فو˘˘شس
زايد ءارشش لجأا نم ،اًبيرق ديردم
.يئاهن لكششب
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأا ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘شضوأاو
نع ءانغتشس’ا ديردم لاير صضفر
نل˘ي˘م نإا˘ف ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كششب زا˘˘يد
.رخآا مشسومل هتراعإا دمب كشسمتم
ع˘م ةارا˘˘ب˘˘م12 زا˘˘˘˘˘يد صضا˘˘˘˘˘خو
اذه تاقبا˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف نل˘ي˘م
،فادهأا4 ل˘ج˘شس ثي˘ح ،م˘شسو˘˘م˘˘لا

.نيرخآا3 عنشصو
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«ثوغربلا» عيبل رتنلا نم ايلايخ اصضرع سضفر نأاو قبصس هنأا دكأا

رامين ةبعل لخدأا نلو ..ءاقبلا ديري يسسيم :اتروب’

ح˘ششر˘م˘لا ،ا˘ترو˘ب’ ناو˘˘خ ق˘˘ل˘˘ع
ع˘شضو ى˘ل˘ع ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل
يف ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ي˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو ،يدا˘˘ن˘˘لا
عم يشسيم دقع يهتنيو.فيشصلا
ملو ،مشسوملا اذه ةياهنب ةنولششرب
ٍدقع عيقوت لوح قافت’ لشصوتي

نوكيشس يلاتلابو ،نآ’ا ىتح ديدج
فلم لوأا وه ينيتنجرأ’ا ثوغربلا

مداق˘لا صسي˘ئر˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح را˘ب˘ت˘خاو
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ترو˘˘˘ب’ لا˘˘˘˘قو.اشسربلل
«ريشس انيدا˘ك» ة˘عاذإ’ تا˘ح˘ير˘شصت
نأا ةيناكمإا يف ركفأا ’» :ةينابشسإ’ا
ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘خآا رار˘˘ق ي˘˘شسي˘˘م˘˘ل نو˘˘كي
ةحارلاب رعششي هنأا فرعأا ،رارمتشس’ا
.«ءاقبلا ديريو ،ةنولششرب يف
ةز˘ي˘˘م يد˘˘ل نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» :فا˘˘شضأاو
ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ب˘˘شسن
ي˘ت˘لا ة˘قل˘˘ع˘˘لا بب˘˘شسب ،ن˘˘ير˘˘خآ’ا
:اتروب’ عباتو.«يشسيمب ينطبرت
تيفوأا دق هتلق ام لك نأا ملعي هنإا»
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ةدو˘ع˘لا د˘˘ير˘˘ي و˘˘هو ،ه˘˘ب
ةر˘˘م ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لاو تارا˘˘شصت˘˘˘ن’ا
ةبشسنلاب ءيشش مهأا» :دكأاو.«ىرخآا
ةرد˘ق˘لا يد˘ل ا˘نأاو ،لا˘م˘لا صسي˘˘ل ه˘˘ل

هرع˘ششي اًد˘يد˘ج اًد˘ق˘ع م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع

تق˘ق˘ح د˘ق˘ل» :ل˘˘م˘˘كأاو.«ة˘˘حار˘˘لا˘˘ب
يتي’و يف تاحاجنلا نم ديدعلا
ظافتح’اب اًدج روخف انأاف ،ةقباشسلا
صضورعلا نم مغرلا ىلع يشسيمب
.«انل تمدُق يتلا ةلهذملا

رتنإا نم صضرع كانه ناك» :فردأاو
نم ىل˘عأا ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘شسي˘م˘ل نل˘ي˘م

،اهتقو هدقع يف يئازجلا طرششلا
صسيئر يأا فعشضيشس ناك ام وهو
.«هيف طيرفتلا انشضفر اننأا ’إا ،رخآا

زيد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘ششت ن˘ع ه˘لاؤو˘شسبو
با˘جأا ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا بيرد˘˘ت ه˘˘ي˘˘لو˘˘تو
،رطق يف بردي وه ،نآ’ا» :اتروب’
،ةنولششربل اًبردم نوكيشس ام اًموي

،ءامشسأا لقأا مل يعورششم يف نكل
.«نايكلا بشساني ءيشش هنأا دقتعأا ’
:لا˘ق ،را˘م˘ي˘ن ةدو˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘˘عو
نع ثدحتأا نل يننإا تلقو قبشس»
،ةيباخ˘ت˘ن’ا ي˘ت˘ل˘م˘ح لل˘خ ءا˘م˘شسأا
هرع˘شس ل˘ع˘ج˘ي بع’ ن˘ع ثيد˘ح˘لا
.«ةبعللا هذه لخدأا نلو ،عفتري

اموجهو اعافد ملاعلا يف لسضفأ’ا وكيتلتأا :يغيتيبول
برد˘م ،ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ن˘لو˘ج ه˘˘جو

صضع˘ب ل˘˘م˘˘ح ا˘˘ح˘˘يد˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ششأا
د˘ع˘ب د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأ’ ة˘˘ير˘˘خ˘˘شسلا

ردشصتم مامأا (0‐2) هقيرف ةراشسخ
.ءاثلثلا صسمأا ينابشسإ’ا يرودلا

نأا ،ني˘ي˘ف˘ح˘شصلا ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل غ˘ل˘بأاو
ديج ينويميشس وغييد بردملا قيرف
نم ةدافتشس’ا يف اشضيأاو عافدلا يف
.هل حاتت يتلا ةليلقلا صصرفلا

طوشش لك يف افده وكيتلتأا زرحأاو
لوؤواشسو ايرو˘ك ل˘ي˘خ˘نأا ق˘ير˘ط ن˘ع
دعب ،ثلثلا طاقنلا دشصحيل ،زيغين
،ىمرملا ىلع طقف تارك5 ددشس نأا

حدتماو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششأ’31 ل˘با˘˘ق˘˘م
.صضشضم ىلع هشسفانم يغيتيبول
زوفلا لجأا نم انه ىلإا انئج» فاشضأاو
نكل ةديج ةارابم انبعل اننأا دقتعأاو
،ملاعلا يف قيرف لشضفأا وه وكيتلتأا

عم اديج لماعتلاب رمأ’ا قلعتي امدنع
.«موجهلاو عافدلا

يف وكيتلتأا حجني»: يغيتيبول عباتو
لشضفأ’ا نيب نم مهو ،هيبع’ عانقإا

يف ةليوط تاقوأا ءاشضقب ،ملاعلا يف
نوديج مهو عافدلل مهئازج ةقطنم
ءاز˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘ف ا˘˘شضيأا ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
.«صسفانملا

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘ل تح˘˘ي˘˘تأا» :فدرأاو
دفتشسن مل اننكل مهنم رثكأا صصرفلا

نأا درجمب .كلذ اولعف مهو اهبلغأا نم
رو˘مأ’ا ح˘ب˘شصت مو˘ج˘ه˘ل˘ل او˘مد˘ق˘ت˘ي

نإا ،يغ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل لا˘ق ا˘م˘ك.«ةبعشص
د˘˘ع˘˘ب قا˘˘هرإ’ا˘˘ب اور˘˘ع˘˘شش ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
بقع ةطيشسب ةحار ىلع مهلوشصح
موي داديشسوشس لاير ىلع2‐3 زوفلا
رث˘كأا و˘كي˘ت˘ل˘تأا نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،تب˘شسلا
دشض هتارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت د˘ع˘ب ا˘ششا˘ع˘ت˘نا
ة˘ف˘شصا˘ع بب˘شسب وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا
انأا» ةيليبششأا بردم لشصاوو.ةيجلث

او˘لذ˘ب ي˘ق˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع’ نأ’ ن˘˘يز˘˘ح
هجاون انك اننكل ،دهجلا نم ريثكلا
اذهو ةديج ةحار ىلع لشصح اقيرف
.«اريبك اقراف عنشصي
ا˘ن˘ل تح˘ي˘تأا» :ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ر˘م˘ت˘شساو
ربكأا ددع ىلع انلشصحو رثكأا صصرف
ىلإا انلشصوو ةينكرلا تلكرلا نم
ي˘ف ن˘كل ،ر˘ث˘كأا م˘ه˘ئاز˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ملو ،مهي ام لك يه فادهأ’ا ةياهنلا
.«ةيلاعفلا ةياغ يف نكن
وكيتلتأا بردم ينويميشس نكي ملو
برح يف لوخدلا˘ب ا˘م˘ت˘ه˘م ،د˘يرد˘م
لاقو ،ةيليبششأا يف هريظن عم ةيملك
يتلا ةقيرطلاب تايرابم˘ل˘ل د˘ع˘ت˘شسن»
بعلملا لزن قيرفلاو ،ةبشسانم اهارن
ىلإا جاتحي ام ديدحتلاب فرعي وهو
:و˘كي˘ت˘ل˘تأا برد˘م ع˘˘با˘˘تو.«هلعف
تا˘بو˘ع˘شصلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ه˘˘جاو»
يف ريهامج دجوي ’ فشسأللو مويلا
او˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘نأ’ ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا دا˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
˘ما˘مأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه˘ب نود˘˘ع˘˘شسي˘˘شس
.«ريبك صسفانم

راسصتنا نود اًموي681 انربسص :دليفيسش بردم
نم طاقن9 دعب ىلع ،دتيانوي دليفيشش ىقبي
،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا˘ب نا˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م
د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘مو ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شسو
،ةلبقملا ثلثلا تايرابملا يف يتيشس رتشسششنامو
زوف لوأاب هلافتحا وفشص ركعيشس ءيشش ’ نكل
افده ،براشش يليب زرحأاو.ءاثلثلا مويلا مشسوملاب
دليفيشش زوفيل يناثلا طوششلا يف ءازج ةلكر نم
ي˘ب˘ع’ ن˘م ةر˘ششع ى˘ل˘ع0‐1 بيترت˘لا ل˘يذ˘ت˘م
71 نم ةلشسلشسل ادح عشضيل ،دتيانوي لشساكوين
.مشسوملا اذه يرودلا يف زوف نود ةارابم
صسيرك برد˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل ا˘ق˘ح˘ت˘شسم زو˘ف˘لا نا˘كو
يف ةيبوروأا ةقاطب ىلع صسفاني ناك يذلا ،ردلياو
زكر˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ه˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
زوفلا دع˘ب هر˘عا˘ششم ن˘ع رد˘ل˘ياو ر˘ب˘عو.عشساتلا
.نيلداعتو ةميزه51 بقعأا يذلا

لك دعأا تنك ..راشصتنا نودب اموي681» :لاقو
.«ديعشس انأا نآ’او ،موي لكو ةعاشس لكو ةقيقد
يرود˘ل د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش دا˘˘عأا يذ˘˘لا رد˘˘ل˘˘ياو فا˘˘شضأاو

ديزملا ققحن نأا بجي ناك»9102 يف ءاوشضأ’ا
ناك ءادأ’ا نكل ،كلذ كردنو ةديجلا جئاتنلا نم
يف ةدوهعملا ةقيرطلابو ان˘ت˘يو˘ه˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘لو اد˘ي˘ج
.«ةريخأ’ا تاونشسلا

درطلا ن˘ع نو˘كي˘شس ثيد˘ح˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ع˘با˘تو
زوفلا قحتشسن انك ييأار يف نكلو ،ءازجلا ةلكرو
،لشساكوين بردم صسورب فيتشس ىقلأاو.«ةليللا
لتحيو يرودلاب تايرابم6 رخآا يف زفي مل يذلا
و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘كح ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع مو˘ل˘لا˘ب ،51 زكر˘م˘لا
دوجو يعادب ءازجلا ةلكر باشستح’ دعاشسملا
.زيدنانرف وكيرديف ىلع دي ةشسمل
ناك مكحلا .ينتكبرأا ءازجلا ةلكر» :صسورب لاقو
زيدنانرف دي تشسمل ةركلاو بشسانم ناكم يف
با˘شست˘حا ن˘كم˘ي نا˘كو ،ةدو˘شصق˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘˘ن˘˘كل
.«اشضيأا هحلاشصل ةفلاخم
و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘كح نو˘كي نأا صضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م» :هو˘نو
عم لماعتلل يناعأا .تارارقلل اًمشساحو اًحشضاو
.«ةبعللا رمدي هنإا .عوبشسأا لك رمأ’ا اذه
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ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي
يدا˘ن˘لا ه˘ف˘ي˘˘شض ةد˘˘كي˘˘كشس
يف ينيطنشسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
هللخ نم ثحبي يوق ءاقل

ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ك
ثيح ،ل˘ما˘ك داز˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
» اداكيشسور » راشصنأا لمأاي
ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ي˘˘ف
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘ك داز˘˘˘لا
ةشصاخ ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا

ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘˘لا ناو
ةروا˘شسلا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش با˘˘شسح
ةيع˘فاد˘لا ن˘م ا˘عو˘ن ى˘ط˘عأا
ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل˘˘˘˘ل
ثح˘ب˘ي ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘˘˘˘ع صشو˘˘˘˘˘˘يز ءا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘فر
ل˘كا˘ششم ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘شس صسأا ي˘˘˘شسلا

اديج رشضح قيرفلا نوك نم
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘يو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف
جراخ راشصتنا لوأا ليجشست
. رايدلا

رامثتشس’ا انيلع» : ناشسيتفإا
» طاقنلا نم ديزملا دشصحو

انل ناك هتاذ قايشسلا يف
صسنوي برد˘م˘لا ع˘م ثيد˘ح
: لوقي دكأا يذلاو ناشسيتفإا
يف رثكأا رامثتشس’ا انيلع »
انتايون˘ع˘م ي˘فو ا˘ن˘ت˘يز˘ها˘ج
د˘ع˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا

باشسح ىلع ققحملا زوفلا
بجو امك ،ةرواشسلا ةبيبشش
لجا نم داه˘ت˘ج’او ل˘م˘ع˘لا
،ل˘˘ما˘˘ك داز˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘شصح˘˘˘ت

صشيعي صسفانملا ناو ةشصاخ
ا˘مو˘˘م˘˘ع ،ل˘˘كا˘˘ششمو ة˘˘مزأا
ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘شضن˘˘˘˘شس
صضيور˘˘˘ت˘˘˘ل ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسن˘˘˘˘شسو
ليشصحت يلاتلابو صسفانملا
ي˘˘ت˘˘لا ثل˘˘˘ث˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
طو˘غ˘˘شض ن˘˘ع ا˘˘ند˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شس
.«ةريخأ’ا بتارملا

ةبوعصص كردن » : ينارمع
نوبعÓلاو ةارابملا

 رابغلا سضفنب نوبلاطم
«مهصسفنأا نع

برد˘م˘لا ر˘ب˘ع ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
نيبعللا ةبغر نع ينارمع
را˘˘شصت˘˘ن’ا ل˘˘ي˘˘˘شصح˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ة˘شصا˘خ ،م˘ه˘˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘تو
ةبو˘ع˘شص اد˘ي˘ج نو˘ع˘ي م˘ه˘نأاو
ر˘فا˘ن˘˘شسلا نأا ا˘˘م˘˘ب ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
نم جرع˘ن˘م˘لا ي˘ف نور˘ظ˘ت˘ن˘ي

،قيرفلا راشسم حيحشصت لجأا
» : ددشصلا اذه يف لاق دقو
نم ان˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘لا ا˘ي˘ل˘ع
ثيح ،نزاوتلا ةدا˘ع˘ت˘شسا ل˘جا
نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا ن˘˘˘ح˘˘˘ن
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘شضب
تاطحملا زوا˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ا˘ه˘ب ا˘نرر˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا

نيبعللا ى˘ل˘ع ا˘م ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ن˘˘ع را˘˘ب˘˘غ˘˘لا صضف˘˘˘ن ىو˘˘˘شس
ةبيط ةجيتن قيقحتو مهشسفنأا
.«ةهجاولا ىلإا انديعت

سشامر ماصشه

فرتحم لوألا مصسقلا نم8ـلا ةلوجلا ممق نم ةمق يف

ةدوعلا طاقن نع ثحبت «يسس ضسا يسسلا»و راسصتن’ا ىلع نورسصي «اداكيسسور ءانبأا»

ةنيطنصسق بابصش – ةدكيكصس ةبيبصش

ع˘م عا˘م˘ت˘ج’ا ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو˘ل ر˘ي˘شسم˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ل˘˘شضف
،ةيلاملا بناوجلا صصوشصخب مهتنأامط لجا نم ةعومجملا

ن˘م ق˘ئا˘ثو˘لا نو˘ق˘ل˘ت˘ي ا˘م˘ث˘ير ا˘ه˘ت˘يو˘شست ى˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
ةرورشضب ةعومجملا اوبلاط ام˘ك ،ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
،ةيباجيإ’ا جئاتنلا قيقحت ةلشصاومو ناديملا ىلع زيكرتلا

،ةيداع نوكت داكت تبشسلا اذه ةيدولوملا ةمق نا نيربتعم
صشرع ىلع عبرتلا ةلشصاوم لجا نم اهيف زوفلا طقف مهمهي
نب بيط يزوف برتغملا بعللا لازي ’و اذه ،ةلوطبلا

يف نوكي نل ةريبك ةبشسنب ثيح براجتلا يرجي صسابع
. صسمأا لوأا ةباشصإا ىقلت نا دعب ةشصاخ دادعتلا

هرظتني ام يعيو نيبعÓلا سضعب داعتصسا يكوكلا
ىلع لمعلا يكوكلا يشسنوتلا ينقتلا لشصاوي هتاذ قايشسلا يف
دجاوتلاب مهل حمشست يتلا حئاشصنلا هيجوتو هرشصانع عيجششت
يف قافولا عشضيشس زوفلا ناو ةشصاخ ،تبشسلا اذه ةمروفلا يف
ةبيتكلا نا ركذي ،بقللا ىلع ةشسفانملل ابشسحت ديج راشسم
يلادو موم˘غد ةرو˘شص ي˘ف نا˘ب˘ششلا صضع˘ب تا˘مد˘خ تدا˘ع˘ت˘شسا

نم ةيعيبط ةروشصب امهيلع دامتع’ا نوكي نا ىلع ،يديعشسو
اذهو ،ةليكششتلا ءافخإا ررق بردملا نا ركذي ،صشتوكلا فرط
.ةمروفلا يف دجاوتلاب عيمجلل حمشسي ىتح
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 اهرسصانعب تعمتجا ةرادإ’ا
ةيدولوŸا طاقنب زوفلا ىلع رسصتو

فيطصس قافو
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يف ةبيتكلا عشضو ةرورشضب ابلاطم ةعيبشصوب بردملا نوكيشس
بشسك ىلإا ةشسام ةجاح يف ىقبي يلهأ’ا ناو ةشصاخ ةروشصلا
صسراحلا ءاقفر نوكيشسو اذه ،ةهجاولا ىلإا هديعت ةيباجيإا ةجيتن
ىلإا رطاخملاب فوفحمو بعشص لقنت عم دعوم ىلع كيرديشس
راشصنأ’ا لمأاي ثيح فلششلا ةيعمج ةهجاومل صسيرششنولا ةنيدم
ةميزهلا اهشسأار ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ج˘شسم˘لا تا˘ب˘ي˘خ˘لا ف˘قو˘ت ي˘ف
للب بردملا ىلع تمتح يتلاو فيطشس قافو مامأا ةيشساقلا
. ةفششنملا يمر يريزد

Óبقتصسم يلهألا ةدايقل سسابع وأا زاكعوب
مامتإا لجا نم فلششلا ىلإا مويلا هلقنت لجشسيشس قيرفلا نأا ركذي
ةيباجيإا ةجيتن ليشصحت ىقبي فدهلا ناو ةشصاخ ،تاريشضحتلا
ناو ةشصاخ ،ت’وجلا مداقل ابشسحت صضافتن’اب قيرفلل حمشست
صضع˘ب ةرادإ’ا ير˘ج˘˘تو اذ˘˘ه ،يدا˘˘ن˘˘لا ح˘˘لا˘˘شص ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف تقو˘˘لا
ةمداقلا تاعاشسلا للخ ديدج بردم نامشض لجا نم تاشضوافملا

ي’وم ودح ةدعاشسمب زاكعوب بردملا نا انرداشصم تراششأا ثيح
تحرتقا نيح يف ،فلششلا ءاقل دعب قيرفلا بيردت ةمهم نايلوتي دق
.ةدايقلا صسابع زيزع يجياربلا بردملا حنم فارطأ’ا صضعب
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جÈلا يلهأا
يلهألا بيردتل سسابع وأا زاكعوب نيب لصضافت ةرادإلا

فلسشلا مامأا قيرفلا دوقيسس ةعيبسصوب
«كيلكيدلا» ثادحأا ىلع نهاريو

صسما ةيششع هرشصانع عم عامتج’ا صشيعي بردملا لشضف
ةشصاخ ،دوهجلا نم ديزملا لذب ةرورشضب مهتبلاطم لجا نم
عم ةعمجلا اذه ماه دج دعوم ىلع نوكيشس قيرفلا ناو
بردم ماما اذكو ،رايدلا جراخ صضوافتلا نشسحي يوق قيرف
ى˘ع˘شسي ل˘كلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،اد˘ي˘ج تي˘ب˘لا فر˘ع˘ي
ىلإا ةديدج طا˘ق˘ن ثل˘ث ة˘فا˘شضإا و˘هو ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ركذي ،لشضفأ’ا قيقحت وحن امدق يشضملا لجا نم ديشصرلا
. يحاونلا لك نم ةزهاج ةعومجملا نا

سسفانملا ةبوعصص كردي
تاراصصتنلا ةكصس يف ءاقبلا ىلع رصصيو

لجا نم ةلبا˘ق˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا ة˘ي˘م˘هأا نو˘ب˘عل˘لا كرد˘يو اذ˘ه
للتحاب ةبيتكلل حمشست يتلاو ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلشصاوم
عيمجلا ناو ةشصاخ ،ت’وجلا مداقل ابشسحت ةديج ةبترم
لمعي قيرفلا لعجيشس ايلاح جئاتنلا يف رامثتشس’ا نأا كردي

،ةدوعلا ةلحرم تاطوغشض يدافتل لشضفأا راشسم طبشض ىلع
لجا نم يفاشضإا صسفنتم نع ثحبت ةرادإ’ا لازت ’و اذه
يف مهعشضول نيبعل˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ة˘يو˘شست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

.رثكأا زوربلاب مهل حمشست ةحيرم فورظ
سشامر ماصشه

ةليلم نيع
راسصتن’اب بلاط هرسصانعب عمتجا ضشيعي

زيكرتلا ىلع ظافحلاو

زاكعوب ةفÓخ نم يوانكل بارتقا نع ثيدح

ضسابعلب ىلع زوفلا دسصق حورلا ةداعتسسا ديري وحوح
ةركشسب داحت’ ينفلا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي

ىلع وحوح ريمشس ينفلا ريدملا ةدايقب
ىلع لمعلا دشصق ةبيتكلل حورلا ةداعإا
داحت’ا ناو ةشصاخ ،راشصتن’ا ليجشست
اذه ،ت’وج ةدع ذنم كلذ ققحي مل
ةرداقلا ةفيلوتلا ن˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا ثح˘ب˘يو
دا˘˘ح˘˘تا صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘شش ز˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع
ناو ةشصاخ ،تناك ةقيرط يأاب صسابعلب
ةلجشسملا تابايغلا نم ريبك فوختلا

ا˘ه˘م˘هأا ل˘ع˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع
باشصملا يرا˘شضخ˘ل ن˘يد˘ئا˘ق˘لا با˘ي˘غ
. بقاعملا دلاوخو

يديعصس مكحلا رييغتب بلاطم
مداقلا بردملا نوكي دق يوانكلو

قيرفلا راشصنأا لمأاي هتاذ قايشسلا يف
هتنيع يذلا يديعشس مكحلا رييغت يف
،ةركملا ءانبأا ءاقل ةرادإ’ ميكحتلا ةنجل

ع˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع ق˘˘باو˘˘شس ه˘˘ل ناو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
رداشصم˘لا صضع˘ب تد˘كاو اذ˘ه ،ق˘ير˘ف˘لا

ةداعإا يف قيرفلل ريشسملا مقاطلا ةبغر
نيدي هنوكل يوانكل قباشسلا بردملا
تيبلا هتفرعمل اذكو ،لاومأ’ا صضعبب

صضيو˘ع˘ت˘ل حا˘ت˘م˘لا را˘ي˘خ˘لا و˘هو اد˘ي˘˘ج

كلتمي هناو ةشصاخ زاكعوب لبقتشسملا
دق ام داحت’ا يلوؤوشسم عم ةبيط ةقلع
. ةلوجلا هذه دعب ةدوعلل هحششري
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ةركصسب داحتا

«كابلا» يدحت لبق نامدو ونرب تامدخ ةداعتسس’ عاسسم
ةرقم مجن قيرفل يبطلا مقاطلا لشصاوي
تامدخ ةداعتشس’ رثكأاف رثكأا داهتج’ا
ونرب يئانثلا ةشصاخ ،نيباشصملا صضعب
ى˘ل˘ع ة˘با˘˘شصإا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لاو نا˘˘مدو
صسا˘ب˘ع˘ل˘ب ءا˘ق˘ل ي˘˘ف ل˘˘حا˘˘كلا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةدايقب ينفلا مقاطلا لمأايو اذه ،ريخأ’ا
ةمقل ابشسحت يئا˘ن˘ث˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا صشر˘ط˘ل
ءا˘ق˘ل˘لا و˘هو ،ودارا˘ب يدا˘ن ما˘مأا تب˘˘شسلا
ىلإا ةدوعلا نع قيرفلا هيف ثحبي يذلا
ة˘ن˘ج˘ل نأا ر˘كذ˘˘ي ،ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘كشسلا

ة˘ي˘ها˘ب˘لا ن˘با ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب تما˘ق م˘ي˘كح˘ت˘لا
.تبشسلا ةارابمل مكحك ناهج نب نارهو

 يصشيروقو سشاقوب
ءاقللا ناعيصضي

صشاقوب يئانثلا قحلي نل ىرخأا ةهج نم
امهنأاو ةشصاخ ،تبشسلا ةمقب يششيروقو
دارفنا ىلع لمعلاب نايفتكي ن’ازي ’
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘˘م
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ر˘شصا˘ن ن˘˘ب صسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج

يف ىقبي قيرفلا ناو ةشصاخ ،هئايتشسا
،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘مد˘خ ى˘لإا ة˘˘شسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح
بشصنم يف ناطششن˘ي ا˘م˘ه˘ناو ا˘م˘ي˘شس’
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ،مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
وهو فيدهتلا يف ةيقيقح ةمزأا صشيعي
ىلع لمعي صشرطل صشتوكلا لعج ام
ح˘م˘شست ي˘ت˘لا تا˘ششرو˘لا صضع˘ب ع˘شضو
م˘ق˘ع˘لاو تا˘ب˘ي˘خ˘لا زوا˘ج˘ت˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘˘ل
. ارخؤوم لجشسملا يموجهلا

سشامر ماصشه

ةرڤم مجن
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ي˘ششطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ل˘˘شضف
ةركل يرئازجلا داحت’ا صسيئر
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ل˘ي˘جأا˘˘ت ،مد˘˘ق˘˘لا
ةينطولا تاطبارلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
صضيوفت ى˘ل˘ع ل˘شصح ا˘مد˘ع˘ب
ةشضايرلاو بابششلا ةرازو نم
تاقورخلا لظ يف ،اهرييشستل
.ةريخأ’ا اهفرعت يتلا ةريثكلا

ي˘م˘شسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘ششكو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلل
صسأار ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ل˘˘جر˘˘لا نأا
،رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا
ةليلقلا تاعا˘شسلا ي˘ف ع˘م˘ت˘جا
راودم ميركلا دبعب ةيشضاملا

ةركل ةينطولا ةطبارلا صسيئر
صسي˘ئر كلا˘م˘ك ي˘ل˘ع ،مد˘˘ق˘˘لا
نب يلعو ةاوه ةيناثلا ةطبارلا

ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ط˘بار صسي˘ئر ر˘ب˘ج˘م
ةقثلا مه˘ي˘ف دد˘ج˘ي˘ل ،تا˘ه˘ج˘لا
ةياهن ىلإا ةيلاحلا ةرتفلا ريشستل
متي نأا ىلع د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا
ديدجت بقع تاباختن’ا ءارجإا

تل˘يد˘ع˘ت˘لا بشسح ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
بابششلا ةرازو اهب تماق يتلا

.ةشضايرلاو
ةشصاخ˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا تنا˘كو
يرفيف رهشش ةررقم تاطبارلاب

«فافلا» ميدقت نأا ’إا ،صسرامو
ة˘ق˘فاو˘مو ةرازو˘لا ى˘لإا ا˘ب˘˘ل˘˘ط
رييشستب يشضقي هيلع ةريخأ’ا
ثلثلا تاطبارلا ىلإا «فافلا»
ح˘ن˘م˘ي لوأ’ا لوؤو˘شسم˘لا ل˘ع˘ج

ثلثلا طباورلا ىلع نيمئاقلا
نأا ىلع مشسوملا ءاهنإا ةشصرف
مداقلا ف˘ي˘شصلا د˘يد˘ج˘ت˘لا م˘ت˘ي
يور˘˘كلا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘˘ت
.ديدجلا

ب.م.يرصسيإا
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اهرييصستل ةرازولا لبق نم رصضخألا ءوصضلا ىلع تلصصحت امدعب

يلودلا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ر˘ب˘ع
،دشسلا يدان بع’و يرئازجلا

ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘شس ن˘˘˘ع
،يقيقحلا هاوتشسم ةدا˘ع˘ت˘شسا˘ب
يف «كير˘تا˘ه˘ل˘ل» ه˘ل˘ي˘ج˘شستو
يدا˘˘ن ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘˘م
41 ةلوجلا باشسحل ليحدلا

.رطق موجن يرود نم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م لا˘˘˘قو
تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةياهن بقع اهب ىلدأا ةيفحشص
تلجشس هلل دمحلا » :ةارابملا
اذ˘˘˘ه نا˘˘˘كو ،«كير˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘˘لا»
ر˘ي˘ب˘˘كلا دا˘˘ه˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شضف˘˘ب
ي˘ف ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ى˘لإا  ة˘فا˘شضإ’ا˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب ي˘ئل˘مز دو˘ه˘˘ج˘˘م
ذنم ةتباث ىطخب ريشسن ،لاحلا

˘مدا˘ق˘لاو م˘شسو˘˘م˘˘لا قل˘˘ط˘˘نا
د˘˘ق˘˘ل ،ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘شش نإا ل˘˘˘شضفأا
ياو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم تد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا

صسف˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘شصاوأا˘˘˘˘شسو
و˘ه نآ’ا م˘˘هأ’او ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

صسفن˘لا ى˘ت˘ح ق˘ير˘ف˘لا ة˘مد˘خ
.«ريخأ’ا

ه˘˘جاو˘˘ت ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع » ع˘˘˘با˘˘˘ت و
نب لث˘م ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ع˘فاد˘م
نأا بجي رشساي دمحأاو ،ةيطع
،اي˘ند˘بو ا˘ي˘ن˘هذ از˘ها˘ج نو˘كت
لماك يف تنك هلل دمحلاو
ةارابملا هذ˘ه لل˘خ يز˘ي˘كر˘ت
ي˘ف تح˘ج˘نو  ،ة˘ياد˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘ت˘˘لا صصر˘˘ف˘˘لا لل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا
ىراشصق تلذبو ،يل تحيتأا

.«فادهأ’ا ليجشستل يدهج
نار˘˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘با  تا˘˘بو
يف نيفادهلا ة˘م˘ئا˘ق رد˘شصت˘ي
افده51 ـب رطق موجن يرود
ن˘˘ع فاد˘˘هأا ة˘˘ثل˘˘ث قرا˘˘˘ف˘˘˘ب
يذلا يليلب فشسوي هنطاوم
تا˘يو˘ت˘شسم ر˘خآ’ا و˘ه مد˘˘ق˘˘ي

.رطق يدان عم ةيلايخ
جاحلب اصضر

«لسضفأا مداقلاو ياوتسسم تدعتسسا» :حاجنوب

رطق يف ثدحلا عنسصي يليÓب

موجنلا يرود يف نيفادهلا ةمئاق ردصصتيو «كيرتاهلا» لجصسي رصضخلا مجن
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ياد نيشسح رشصن قيرف ىرجأا
،ةر˘˘ي˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت ة˘˘˘شصح
ةوخإ’ا بعلمب ،صسمأا ةحيبشص
،ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ب يو˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا
بع˘شصلا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ار˘ي˘˘شضح˘˘ت
ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا دو˘˘ق˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا

ةهجاومل ابشسحت راششب ةنيدم
راطإا يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا
لوأ’ا مشسقلا نم8ـلا ةلوجلا

.فرتحم
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘شصح ل˘ككو اذ˘˘ه
ي˘ل˘ع تقؤو˘م˘لا برد˘م˘لا رر˘ق
لبق هيبعلب عامتج’ا ،ةعمج
نم ةيبيردتلا ةشصحلا قلطنا
ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘شضو ل˘˘جأا
،بعشصلا ءاقللا لبق ،فورحلا

ىلع لوأ’ا لجرلا ددششو اذه
ةجهللا ةينفلا ةشضراعلا صسأار
م˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘طو ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ع˘˘م
ةر˘ت˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘شسنو ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
مامأا ققحملا زوفلاو ةيشضاملا

عشضو لجأا نم فلششلا ةيعمج
را˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
يف ةجيتنلا ديكأاتو ،حيحشصلا
.ةرواشسلا ءاقل

نولقتني بهذلاو مدلا
راصشب ¤إا مويلا

نيشسح رشصن ةرادإا تطبشض
راششب ىلإا يدانلا ةيرفشس ياد
رومأ’ا لك زيهجت للخ نم
فور˘ظ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘شضو˘˘ل

قيرفلا زيفحت لجا نم ،ةديج
.ةديج ةجيتن قيقحتل
دششي نأا رظتنملا نمو اذه
ى˘لإا مو˘ي˘لا لا˘حر˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ءاقللا صضوخ لجا نم راششب
مداقلا تب˘شسلا مو˘ي رر˘ق˘م˘لا
يف راششبب توأا02 بعلمب
مشسقلا نم8ـلا ةلوجلا راطإا
.فرتحم لوأ’ا
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ياد نيصسح رصصن
8ـلا ةلوجلا يف ةرواصسلا ةبيبصش ةهجاومل ابصسحت

راسشب ىلإا لاحرلا دسش لبق ةريخأا ةسصح ضضوخت ةيرسصنلا

ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ةرادإا تخ˘˘˘˘شسف
ينوزاك رانر˘ي˘ب د˘ق˘ع نار˘هو
ة˘˘˘ف˘˘˘شصب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م
ه˘˘ت˘˘قل˘˘ع بب˘˘شسب ،ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر
قيرفلا صسيئر ع˘م ةر˘تو˘ت˘م˘لا
.يوايحم بيطلا

ي˘نار˘هو˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ف˘˘ششكو
ل˘ي˘حر ن˘ع صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص
امدعب ةيمشسر ةفشصب هبردم
،يشضار˘ت˘لا˘ب هد˘ق˘ع خ˘شسف م˘ت
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تفر˘˘عو
ن˘ي˘ب ةر˘تو˘ت˘م ة˘قل˘˘ع دو˘˘جو
صسيئرو ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا
ا˘ن˘ل تح˘˘شضوأاو ،ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا

تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘شصم
د˘ق ي˘نوزا˘ك نأا ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ءز˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘شصح˘˘˘ت
هتقفاوم لباق˘م ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
.هدقع خشسف ىلع
ققح ينوزاك نإاف ةراششإللو
ءانبأا عم ة˘لو˘ب˘ق˘م د˘ج ج˘ئا˘ت˘ن
ت’وج عبشس للخ يرمحلا
مل هنا نم مغرلاب˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ي˘˘˘ف ’إا زو˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسي
صضرعتي مل هنأا ’إا نيتبشسانم
لداع˘ت˘لا ق˘ق˘حو ة˘م˘يز˘ه يأ’
نأاك ىرخأا ت’وج صسمخ يف
.رئازجلا ةيدولوم مامأا اهرخآا

بي˘ط˘لا ةرادإا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘شس و
ثح˘ب˘لا ة˘ل˘حر ي˘ف يوا˘ي˘ح˘م
جرخي ديدج ينف مقاط نع
هذ˘˘ه ن˘˘م نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م

» تح˘˘ب˘˘˘شصا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف «ة˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘م
7 دعب دهشش يذلا يرئازجلا

قل˘ط˘نا ن˘م ط˘˘ق˘˘ف ت’و˘˘ج
ةمئاق دوق˘ع خ˘شسف ة˘لو˘ط˘ب˘لا

يتلاو نيبردملا نم  ةريبك
برد˘م ن˘م ا˘ه˘ت˘˘ياد˘˘ب تنا˘˘ك
ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ ق˘˘با˘˘شسلا
ارور˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس
ينا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي ي˘شسنو˘ت˘لا˘ب
ا˘هد˘ع˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا ع˘˘شسو˘˘ت˘˘ت˘˘ل
صسابع زيزع نم لك مشضتو
ز˘ع˘م ،نا˘شسم˘ل˘ت دادو برد˘˘م
دا˘˘˘ح˘˘˘تا برد˘˘˘˘م زا˘˘˘˘كعو˘˘˘˘ب
،يوا˘˘˘ن˘˘˘كل ر˘˘˘يذ˘˘˘ن ،ةر˘˘˘كشسب
ير˘يزد ،يد˘يزو˘ب ف˘˘شسو˘˘يو
ةرقم مجن بردم اششابو للب
. ةرارغوبل ةفاشضإ’اب

جاحب اصضر

نارهو ةيدولوم
يرئازجلا يرودلاب لصصاوتت نيبردملا نع لزانتلا ةيحرصسم

ينوزاك دقع خسسفت «ةوارمحلا» ةرادإا

بعللا يليلب فشسوي لشصاو
يدان مجن ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ،ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘ق
يف ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘يو˘ق تا˘يو˘ت˘شسم
بق˘˘˘ع ،ر˘˘˘ط˘˘˘ق مو˘˘˘ج˘˘˘ن يرود
هيدانل ديحولا فدهلل هليجشست
˘ما˘مأا هر˘شسخ يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘ف
.ديحو فدهل ةيئانثب نايرلا

ىلإا ر˘ششا˘ع˘لا ي˘ل˘يل˘ب ل˘شصوو
موجن يرود يف21ـلا فدهلا
هتردقو هبعك ولع تبثيل ،رطق
ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
اد˘ئا˘ق نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ءاو˘˘جأ’ا
ر˘شضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘خاد
.فورظلا تناك امهم
ن˘ع ي˘ل˘˘يل˘˘ب ف˘˘كي م˘˘لو اذ˘˘ه
يرودلا يف ثد˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘شص
صضرعت هنأاو اميشس’ ،يرطقلا
ةارا˘ب˘م ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘ع در˘˘ط˘˘ل˘˘ل
نبا اه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ ي˘ت˘لاو نا˘ير˘لا

و˘هو ،ة˘ي˘ها˘ب˘لا نار˘هو ة˘ن˘يد˘˘م
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب م˘كح˘ل˘˘ل ق˘˘ف˘˘شصي
هحنم مكحلا ررق˘ي˘ل ،ةارا˘ب˘م˘لا

.ءارمحلا اهدعبو ءارفشص ةقاطب
ةا˘˘ن˘˘ق و˘˘ل˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ع˘˘˘فادو اذ˘˘˘ه
جمانرب ربع ةيرطقلا «صسأاكلا»
يلهأ’ا بع’ نع ،«صسلجملا»
نأا نيدكؤوم ،قباشسلا يدوعشسلا
نم درطلا قحتشسي ’ يليلب
هظفلت ةلاح يف ’إا مكحلا لبق
.مكحلل ةئيشس تاملكب

صسنو˘˘ي ع˘˘فاد ،ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
يقارعلا بختنملا مجن دومحم
يرئازجلا حانجلا نع ،قباشسلا
نأا ا˘ح˘شضو˘م ي˘ل˘يل˘ب ف˘شسو˘ي
ناكو درطلا قحتشسي ’ ريخأ’ا

هذ˘˘ه زوا˘˘ج˘˘ت م˘˘كح˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.رومأ’ا
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ءاقللا ةياهن بقع درطلل سضرعتو افده لجصس انوروك نم ضصلختي ةي’وب
ديدج نم دوعيو

يلودلا  ةي’وب ديرف صصلخت
زتيم يدان بع’و يرئازجلا
ة˘˘با˘˘شصإ’ا ن˘˘م ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةماقإ’ا دعب انوروك صسوريفب
ةد˘م˘ل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف
هتدوع راظتنا يف ،نيعوبشسأا
ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
يدان مامأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
.نويل كيبملوا

ر˘ب˘˘ع ز˘˘ت˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ف˘˘ششكو
عقوم ىلع يمشسرلا هباشسح
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
نم ىفاعت ةي’وب نأا «رتيوت»
ى˘لإا دا˘عو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف
يف ،ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةشسفانملا ىلإا هتدوع راظتنا
ي˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةا˘˘يد˘˘ب
برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك ع˘م˘ج˘˘ت˘˘شس
يدانب «يتينوتنا كيرديرف»
02 ة˘لو˘ج˘لا با˘شسح˘ل نو˘ي˘ل
.يشسنرفلا يرودلا نم
ناد˘ي˘˘م ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م ع˘˘ي˘˘شضو
لل˘خ ي˘شسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
ني˘تارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
ودروب يدان مامأا تناك يتلا

يدا˘ن ما˘مأا تنا˘ك ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
طششني يذلا يشسنرفلا صسين
ماششه يرئازجلا يئانثلا هيف
.لاطع فشسويو ،يوادوب
م˘˘ج˘˘ن يدا˘˘ن نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإل˘˘˘ل
ر˘ي˘ت˘خا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

يدا˘˘ن ي˘˘ف بع’ ن˘˘˘شسحأا˘˘˘ك
ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش ي˘˘ف ز˘˘ت˘˘ي˘˘م
زئاكر دحأا دعي امك ،لبقملا
.مشسوملا اذه قيرفلا

جاحلب اصضر

رئازجلا ةيدولوم
هدجاوتو رئازجلاب مويلا رظتنم Óسسيإا

ينفلا مقاطلا ديب فيطسس ءاقل يف
ةيدولوم قيرفل يشضايرلا ريدملا وياروب فيطللا دبع فششك

نأا ىلع لحلل هقيرط يف لشسيإا بعللا لكششم نأا رئازجلا
.صسيمخلا مويلا ةشصح نم ةيادب تابيردتلاب قحتلي
لشصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا تحشضوأاو
لكششم لحب تانامشض تقلت ةيدولوملا ةرادإا نأا يعامتج’ا
،صسيمخلا ةشصح نم ةيادب تابيردتلاب قحتليشس يذلا بعللا

لوأ’ا لجرلا ديب ،اهمدع نم بعللا ةكراششم ىقبت نأا ىلع
.زيغن ليبن قيرفلا صسأار ىلع
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ينطولا بختنملا نوكيشس
ةيششع ،د˘ي˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
نم ءاقل عم دعوم ىلع مويلا
هجاوي امدن˘ع ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا
،قيقششلا يبرغ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نم6ـلا ةعومجملا حاتتفا يف
يتلاو ،ديلا ةركل ملاعل صسأاك
ةاطغ˘م˘لا ة˘عا˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ت
،ةديد˘ج˘لا ة˘يرادإ’ا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
ة˘عا˘شسلا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب ،ر˘˘شصم˘˘ب
.00:81ـلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خد˘ي˘˘شسو اذ˘˘ه
ن’أا بردملا ةدايقب ينطولا
ةين˘ب ةو˘ق˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ترو˘ب
لوأ’ا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ،زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ثل˘ث لوأا ى˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لاو
رودلل هلهؤو˘ت˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت طا˘ق˘ن
ةشسفانملا نأاو ا˘م˘ي˘شس’ مدا˘ق˘لا

ي˘ف ار˘ي˘غ˘ت تفر˘ع ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه

باحشصأا نأا ينعي ام ،ماظنلا
ةعومجم لك نم3ـلا زكارملا
وهو ،مداقلا رودلل نولهأاتيشس
صسو˘كر˘ب د˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
ةيمتح مامأا هؤولمزو دوعشسم
زوفلل مويلا ريبك ءاقل ميدقت
ةيونعم ةعفد ىلع لوشصحلاو
.ةيملاعلا ةقباشسملا يف مدقتلل

ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م نو˘˘˘كت ن˘˘˘لو اذ˘˘˘ه
ي˘ف ة˘ل˘ه˘شس ر˘شضخ˘لا ي˘عا˘ب˘شس
يبرادل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل
نأا ’إا ،نيبختنملا عمجي يذلا
ةركلا ي˘ف ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا داد˘ع˘ت
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘مزا˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا

حورب بعللاو داجمأ’ا ةداعتشسا
زوفلل ةري˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘ت˘قو ة˘ي˘لا˘ع
،تاريشضحتلا صصقن ة˘ي˘ط˘غ˘تو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لل˘˘ظ˘˘ب ى˘˘ق˘˘لأا يذ˘˘لا
،ةيشضاملا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ر˘شضخ˘لا
تشسيل تايرابم بعل نم ةيادب
نم تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم ي˘ف
ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا مد˘˘˘عو ،ة˘˘˘ه˘˘˘ج
لبق نيرحبلا يف ريخأا صصبرت
رشصمب قاحتل’ا نم ةليلق مايأا

ةميزع نم ينثت نل رومأا اهلك
ى˘ل˘ع ن˘ي˘مزا˘ع˘لا ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا
دنلا فوقولاو نزاوتلا ةداعتشسا
.ةينطولا ناولأ’ا فيرششتل دنلل

ىلع زوفلا انفده :تروب
يبرغŸا بختنŸا
ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا د˘˘كأا

ديلا ةركل يرئازجلا بختنملل
رشضخلا دادعت نأا ،تروب ن’أا

ةقل˘ط˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع مزا˘ع
ةر˘كل م˘لا˘ع˘لا صسأا˘ك ي˘ف ةد˘ي˘ج
نيب ام ،ر˘شصم˘ب رر˘ق˘م˘لا ،د˘ي˘لا
.يراجلا يفناج13ـلاو31ـلا

تاحيرشصت يف تروب لاقو
يبرغملا بختنملا» :ةي˘ف˘ح˘شص
اريثك نشسحتو ةديج ةرتفب رمي
،انلثم ةشسفانملا نع ديعب هنكل
.«مهيلع زوفلا وه انفدهو
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برغŸا مامأا يوق ءاقل ‘ ديلا ةركل ينطولا بختنŸا

ليصسي رصضÿا م‚
لويدراوغ باعل

ةركفم ‘ رسصان نب
يتيسس Îسسسشنام
رشصان نب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا دا˘ع

بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ى˘لإا ي˘لا˘ط˘يإ’ا نل˘ي˘م ي˘˘شسأا
ي˘ت˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘شس’ا ة˘م˘ئا˘˘ق
بردم ’ويدراوغ بيب بغري
ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن
ي˘ف ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
.لبقملا يوتششلا وتاكريملا

لو˘˘˘ق » ع˘˘˘قو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ششكو
بردملا ةبغر نع «لاتجيد
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘شسو˘ت˘˘م
تليوحتلا ةرتف يف ينطولا
ةثلث ع˘شضو ثي˘ح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
اذه يف قيرفلا ميعدتل ءامشسأا
بع’ ،اهزربأا ناك بشصنملا
.نليم يشسأا

ةرادإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘يو
رثكأا ع˘فد ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
عانقإ’ وروأا نويلم05 نم
«يرينوشسورلا» نم اهتريظن
دحأا تامد˘خ ى˘ل˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘ب
نليملا نأاو ةشصاخ ،اهزئاكر
هلعف عيطتشسي ام اديج فرعي
ةفاشضإ’اب ،ءارحشصلا براحم
ةيدنأ’ا نم ديدعلا دوجو ىلإا
مشض ل˘جا ن˘م ق˘با˘شست˘ت ي˘ت˘لا
9102 ناك يف بع’ لشضفأا
ي˘نا˘ب˘شسإ’ا قل˘م˘ع˘لا ا˘هزر˘˘بأا

نا˘شس صسيرا˘بو د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةراششإللو.يشسنرفلا نامريج
طبتري ةنشس22 بحاشص نإاف
نل˘˘˘ي˘˘˘˘م ي˘˘˘˘شسأا يدا˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م
ى˘لإا د˘ت˘م˘ي ،ٍد˘ق˘ع˘ِب ي˘لا˘ط˘يإ’ا

د˘ن˘ب دو˘جو ع˘˘م ،4202 ةيا˘غ
غلبم ةرادإ’ا ملتشسا بوجوب
هدد˘˘شسي ،وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م05
.همشض يف بغارلا يدانلا

جاحلب اصضر

00:81ـلا نم ةيادب مويلا برغملا – رئازجلا
1202 رصصم ملاعلا سسأاك نم6ـلا ةعومجملا تايلاعف حاتتفا يف

لئابقلا ةبيبصش
«يرانكلا» سسيئر اهثدحأا يتلا ةريبكلا ةيمÓعإلا ةجصضلا دعب

ء’دإا يفنتو تاعئاسشلا بذكت ةرادإ’ا
تاحيرسصتب لÓم

،ةريخأ’ا ةرتفلا يف ليق ام لك لئابقلا ةبيبشش قيرف ةرادإا تفن
يدانلا صسيئر للم فيرشش اهقلطأا يتلا تاحيرشصتلا صصخي اميف
ةريبك ةيملعإا ةجشض تثدحأا يتلاو ةيشضاملا ةرتفلا يف يلئابقلا

رابخأا لقنب ةشصاخلا تاحفشصلاو يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع
لشصاوتلا عقاوم ىلع قيرفلل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو.يدانلا
يأ’ حيرشصت يأاب لدي مل يدانلا صسيئر للم فيرشش نأا يعامتج’ا

ةددششم ،ةحشصلا نع راع هناشسل ىلع ليق ام لكو ةيملعإا ةليشسو
ىلع دجاوتي يذلا قيرفلا ريشسكتل نولمعي راشصنأ’ا هابششأا صضعب نأا
.حيحشصلا قيرطلا

رمأ’ا قلعتيو ايمشسر اقطان كلمي للم نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاو
’ ةيشضاملا ةرتفلا يف ءيشش يأاب حرشصي مل يذلا ،دوبيع دوليم ـب

امك.للم فيرشش يف ةلثمتملا ةرادإ’ا ناشسل ىلع ’و هناشسل ىلع
،رشضخأ’او رفشصأ’ا نينوللا قاششع نم ةيمشسرلا ةحفشصلا تبلاط
عقاوم ى˘ل˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘ك ن˘م رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘خو˘تو ماز˘ت˘ل’ا
.يلئابقلا يدانلا ةحلشصم لجا نم يعامتج’ا لشصاوتلا

ب.م.يرصسيإا
سسأاكلا يف مدقملا بحاصشلا هجولا دعب

ةمحر نب نودقتني زيلجن’ا
نب ديعشس ـل ةريثك تاداقتنا داقنلاو يزيلجن’ا ملعإ’ا هجو

دتيانوي ماه تشسيو يدان مجن ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا ةمحر
،صسأاكلا ءاقل يف هب رهظ يذلا بيخملا ءادأ’ا ةيفلخ ىلع يزيلجن’ا

كوتشس مامأا ،هشسفنل لظ ناكو ريثكلا ءيششلا بعللا مدقي مل ثيح
تار˘كلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا عا˘شضأا ر˘شضخ˘لا حا˘˘ن˘˘ج ناو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،رو˘˘ب
بشسح ءيشس مويب رم هنأا امك ،قيرفلا حلاشص يف نكت مل هتاغوارمو
توف ةمحر نب نأا داقنلا ددششو اذه.ةيزيلجنإ’ا عقاوملا هتدكأا ام
مداق يف يشساشسأاك ةكراششملل زيوم عانقإا لجأا نم ةيبهذ ةشصرف
.تايرابملا

ب.م.يرصسيإا
ةمصصاعلا داحتا

جربلا لهأا نم هتلاقتصسا نع مايأا ةعبرأا دعب

«ةراطسسوسس»ـل اماع انيمأا نّيعي دانزوب
قباشسلا صسيئرلا دانزوب ريذن ةمشصاعلا داحتا يدان ةرادإا تنيع

.ةراطشسوشس ءانبأ’ اديدج اماع انيمأا جيريرعوب جرب يلهأا قيرفل
ميشسرتب تماق لولج روششاع ةرادإا نأا ةبرقم رداشصم تفششكو

امك ،يمشصاعلا قيرفلل اماع انيمأا رفشصأ’ا دارجلل قباشسلا صسيئرلا
يف ةقفشصلا هذه نع نلعتشس ةراطشسوشس ةرادإا نأا رداشصملا تاذ دكأا
.ةلبقملا ةليلقلا تاعاشسلا

يدان ةشسائر نم دانزوب ةلاقتشسا نع مايأا ةعبرأا ىوشس رمت ملو
فيطشس قافو مامأا ةيشساقلا ةميزهلا ةيفلخ ىلع ءاج يذلا جربلا يلهأا
قيرفلا تقحل يتلا ةيبلشسلا جئاتنلا ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةلماك ةيشسامخب
ت’وج7 ةليط زوفلا معط قذي مل ثيح مشسوملا قلطنا ذنم
.ةيشضاملا

جاحلب اصضر
ةيلودلا سسنوت ةرود يف اهقلأات دعب

ضسنتلل ايملاع695ـلا ةبترملا ىلع ظفاحت وبيإا
اهزكرم ىلع ،وب˘يا صسا˘ن˘يا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا صسن˘ت˘لا ة˘ب˘ع’ تظ˘فا˘ح

تابعلل يم˘لا˘ع˘لا دا˘ح˘تل˘ل يدر˘ف˘لا بي˘تر˘ت ي˘ف ،ا˘ي˘م˘لا˘ع695ـلا
،يجوزلا فينشصت يف زكرم101 ـب  ةزفق تلجشس اميف ،تافرتحملا

.صسنوت يف نيققحملا نيجيوتتلا لشضفب238 فشصلا كلذب ةلتحم
تنكمت اذه مغرو طاقنلا نم اريبك اددع طشساوأ’ا ةلطب دشصحت ملو
ةبترملا يهو ،يملاعلا ديعشصلا ىلع695 زكرملا ىلع ظافحلا نم
.طرافلا عوبشسأ’ا اهيلع تلشصحت يتلا

تارود يف ةيلودلا صسنوت ةرود يف اهتكراششم وبيا لشصاوتو اذه
نيشسحت يف لمأا ةمداقلا عيباشسأ’ا للخ ،ر’ود فلأا51ـب ةيفاشضإا
.يملاعلا اهبيترت

ب.م.يرصسيإا
ةريخألا ةرتفلا يف هاوتصسم عجارت ببصسب

هلبقتسسم مسسحيو لاطع ئجافي ضسين
 يمسسر لكسشب

صسين يدان ةرداغم ىلإا يرئازجلا يلودلا لاطع فشسوي هجتي
قيرفلا ةرادإا تررق امد˘ع˘ب ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ي˘شسنر˘ف˘لا
صسين يدان نأا ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششكو .هتامدخ نع لزانتلا
وتاكريملا يف يرئازجلا يلودلا تامدخ نع يلختلا يف ايدج ركفي
تا˘با˘شصإ’ا بب˘شسب هاو˘ت˘شسم ع˘جار˘ت د˘ع˘ب كلذو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا
ريهظلا ةدوع نأا ودبيو .يشضاملا مشسوملا ذنم هقحلت يتلا ةيلاتتملا
كلذو ،ةيمشسر نوكتشس ةلبقملا ةرتفلا يف صسين ةليكششت ىلإا رئاطلا

ىلع ليهشستلاو ،هتايوتشسم نم اشضعب بعللا عاجرتشسا لجا نم
.ةددحملا ةرتفلا لبق هعيب ةيلمع يف ةرادإ’ا

جاحلب اصضر

sport@essalamonline.com
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يلودلا رشصان نب ليعامشسإا داع
نل˘ي˘م ي˘شسأا بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا
تامادقتشس’ا ةمئاق ىلإا يلاطيإ’ا
’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب بغر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن برد˘م
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
.لبقملا يوتششلا وتاكريملا

«لاتجيد لوق » عقوم فششكو
يف ينابشسإ’ا بردملا ةبغر نع
ناد˘ي˘م ط˘شسو˘ت˘م ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةر˘ت˘ف ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

عشضو ثيح ،ةلبقملا تليوحتلا
يف قيرفلا ميعدتل ءامشسأا ةثلث
بع’ ،اهزربأا ناك بشصنملا اذه
ةرادإا ىلع ى˘ق˘ب˘يو.نليم ي˘شسأا

05 نم رثكأا عفد يتيشس رتشسششنام
نم اهتريظن عانقإ’ وروأا نويلم
ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘ب «ير˘ي˘نو˘˘شسور˘˘لا»
نأاو ةشصاخ ،اهزئاكر دحأا تامدخ
عيطتشسي ام ديج فرعي نليملا
،ءار˘˘ح˘˘˘شصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف
نم ديدعلا دوجو ىلإا ةفاشضإ’اب

مشض لجا نم قباشستت يتلا ةيدنأ’ا
9102 نا˘˘˘ك ي˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘شضفأا
لاير يناب˘شسإ’ا قل˘م˘ع˘لا ا˘هزر˘بأا

نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس صسيرا˘بو د˘˘يرد˘˘م
بحاشص نإاف ةراششإللو.يشسنرفلا

يشسأا يدان عم طبتري ةنشس22
ىلإا دتمي ،ٍدقعِب يلاطيإ’ا نليم
د˘˘ن˘˘˘ب دو˘˘˘جو ع˘˘˘م ،4202 ة˘يا˘˘غ
05 غلبم ةرادإ’ا ملتشسا بوجوب
يدا˘˘ن˘˘لا هدد˘˘شسي ،وروا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
.همشض يف بغارلا

جاحلب اصضر

لويدراوغ باعل ليصسي رصضÿا م‚

يتيسس Îسسسشنام تامادقتسسا ةمئاق ‘ رسصان نب

ل˘˘ي˘˘شضو˘˘ف˘˘ل˘˘ب قا˘˘ح˘˘شسإا تا˘˘ب
يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعل˘˘لا

ا˘ح˘ششر˘م ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه
ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت صضو˘˘خ˘˘ل
ةيادب زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا

.يراجلا وتاكريملا نم
ة˘ي˘˘مل˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو

قباشسلا رتن’ا بع’ نأا ةيناطيرب
ةعشسو˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي

،صسيو˘م د˘ي˘فاد يد˘˘ن˘˘ل˘˘ت˘˘كشسل˘˘ل
يفو دتيانوي ماه تشسيو بردم
م˘جا˘ه˘م نإا˘ف ة˘ف˘شصلا ما˘م˘˘تإا لا˘˘ح
ةمحر نب ديعشس لمازيشس رشضخلا
ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا
لو˘˘˘خد مد˘˘˘˘ع م˘˘˘˘غرو.يلاحلا
ططخ يف ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب
ةميتح ماما زرماهلا نا ’ا ،هبردم
لوشصحل˘ل ةرادإ’ا ع˘م صضوا˘ف˘ت˘لا

لازي ’ هنا امب بعللا دقع ىلع
ىلإا يناملأ’ا يدانلا عم اطبترم
قبشسأ’ا مجنلا داعو.2202 ةياغ
عي˘با˘شسأ’ا ي˘ف ة˘ه˘جاو˘ل˘ل ،ر˘ت˘نإل˘ل
عاجرتشسا نم انكمتم ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

دعب هيدان عم ةيشساشسأ’ا هتناكم
.بايغلا نم رهششأا

ب.م.يرصسيإا

ي˘˘لود˘˘لا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
هدجاوت˘ب ه˘تدا˘ع˘شس ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا
هناو ،هييلبنو˘م ه˘ق˘ير˘ف تي˘ب ل˘خاد
ةرتف لوطأ’ كانه ءاقبلا يف بغري
بختنم˘لا م˘جا˘ه˘م لا˘قو.ةنكمم
ىلع يمشسرلا هباشسح ربع ينطولا

ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
،هييلبنوم يف ديعشس انأا» :«رتيوت»
اذ˘ه ةردا˘غ˘م ي˘ف ى˘ت˘ح ر˘كفأا م˘˘لو

اذ˘ه ع˘م قا˘ب ا˘نأا»:ع˘با˘تو ،«ق˘ير˘ف˘لا
هذ˘ه تءا˘جو.«يت˘ي˘ب ه˘نا يدا˘ن˘لا
ءار˘ح˘شصلا برا˘ح˘م ن˘م ة˘جر˘خ˘لا
هلبقتشسم نع ثيدحلا رثك امدعب
ةيناكمإا نعو يشسنرفلا قيرفلا عم
للخ هييل˘ب˘نو˘م يدا˘ن˘ل ه˘تردا˘غ˘م
تفششك ثيح ،لبقملا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
يف ةيبروأ’ا فحشصلا نم ديدعلا
صضورع دوجو نع ةقباشسلا مايأ’ا

عم دقاعتلا ديرت ةيزيلجنا ةيدنأا نم
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف «فو˘˘˘لزو˘˘˘ب يد˘˘˘˘نا»
نإاف ةراششإللو.ةلبقملا تليوحتلا
ديري ناك رخآ’ا وه ايليشسرم يدان
يف اماع03 بحاشص عم دقاعتلا
نكل ،لبقملا يوتششلا وتاكريملا
ل˘ع˘ج ي˘ئاز˘ج˘لا ه˘طر˘˘شش عا˘˘ف˘˘ترا
.اركبم بحشسني يبونجلا قيرفلا

جاحلب اصضر

ماه تصسيو بردم سسيوم ـل ةعصسوŸا ةمئاقلا ‘ دجاوت امدعب

«غيلÈÁÒلا» ‘ ةديدج ةبرŒ ضضوÿ حسشرم ليسضوفلب

يزيل‚إلا يرودلا ¤إا هليحر تاعئاصش يفني رصضÿا مجاهم

«انه ىقبأاسسو هييلبنوم ‘ ديعسس انأا» :رولود



ةــــنصصرق

!! نويل كيبملوأا نم يناميلسس برقُت ةروسص
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ج˘˘شضلا د˘˘ع˘˘ب
ع˘قاو˘م ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘˘ت˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا

˘مل˘شسإا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لو˘˘ح
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شس
ىلإا هلقنت نيب ترشصحنا
وأا ،يشسنرفلا نويل يدان
تا˘˘˘˘˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
تر˘˘ششن ،ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا

بختنملا مجاهمل ةروشص
دد˘شصب و˘˘هو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يناميلشس لبقتشسم ةيشضق قلغتو ،ةيشسنرفلا نويل ةنيدمب قاحتللل ةشصاخلا ةرئاطلا بوكر
.ةلبقملا ةليلقلا تاعاشسلا يف ةقفشص نع يمشسرلا نلعإ’ا راظتنا يف ،ايئاهن

ببسسلا اذهل
لاؤو˘˘˘شس» راو˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
دوعشسم عم «باوجو
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘يزوأا
ف˘˘˘ششك ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا

لا˘ن˘شسرأا يدا˘ن بع’
ه˘˘˘نا ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ل˘˘شضف˘˘ي

ودلانور وناي˘ت˘شسير˘ك
ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘شسي˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
بب˘˘شس نا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘˘م
ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا نأا و˘˘˘ه كلذ
ل˘˘˘˘شضفأا ه˘˘˘˘نا تب˘˘˘˘˘ثا
،اينابشسإا يف نيبعللا
امئاد ناك نودلا نكل
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ل˘˘شضفأ’ا
بعل يتلا تايرودلا
.اهيف

ناسسيتفإا رارسصإا

ناشسيتفا صسنوي دجاوتي ةباشصإ’ا ببشسب
نم ةريح ي˘ف ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش برد˘م
د˘ق ي˘قوزر˘م ه˘فاد˘ه ناو ة˘˘شصا˘˘خ ،هر˘˘مأا
ه˘نأا ا˘م˘ب ي˘˘شس صسا ي˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ق ع˘˘ي˘˘شضي
نأا ’إا  ،دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب ى˘˘ف˘˘ت˘˘كا
يشسلا ءاقل عييشضت ىلع ربجي دق بعللا
يتلا م’آ’ا مجح ىلإا رظنلاب يشس صسا
ع˘م نا˘شسي˘ت˘فا ثح˘ب˘˘يو اذ˘˘ه ،ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
نيبعللا دحأاب هشضيوعت نع هيدعاشسم
عم ثحبلا وأا فيد˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق˘لا
ه˘شضو˘خ ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
. هئلمز عم قئاقدلا صضعبل

قافولا بلط

نم في˘ط˘شس قا˘فو ق˘ير˘ف و˘لوؤو˘شسم بل˘ط
حتف ةرورشض ةيرئازجلا ةركلا يلوؤوشسم
يفناج ةياهن نم اءدب يوتششلا وتاكريملا

صسيلو ،ملاعلا ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘م و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م
قافولا نأاو ة˘شصا˘خ صسرا˘م ر˘ه˘شش را˘ظ˘ت˘نا
ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘شس
ى˘لا ة˘جا˘ح˘ب و˘ه˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ة˘ثل˘ث وا ن˘ي˘ب˘ع’ ه˘ل ن˘م˘شضي و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
ةيقيرفإ’ا ةيدنأ’ا ةارا˘ج˘م˘ب ه˘ل نو˘ح˘م˘شسي
هل ح˘م˘شست د˘ق ،ةد˘ي˘ج ة˘كرا˘ششم ق˘ي˘ق˘ح˘تو
نأاو اميشس’ ةشسفانملا يف اديعب باهذلاب
.اهيف اديعب باهذلا نوديري ةيفياطشسلا

دئاقلا ةمعن

زاكعوب ةدايقب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا با˘ح˘شسنا د˘ع˘ب
عامتج’ا دلاوخ ةركشسب داحتا قيرف دئاق لشضف
ةرورشض ىلع رشصأا ثيح ،صسمأا لوأا هرشصانعب
،ناديملا ىلع زيكرتلاب مهايإا ابلاطم صضافتن’ا

اهنولانيشس ةيلا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ناو ة˘شصا˘خ
ءاقفر لعجيشس يذلا رمأ’ا وهو ،لجاع مأا لجآا
لشضفأا جئاتن نامشض ىل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي ة˘ي˘فا˘عو˘ب
رامثت˘شس’ا˘ب بلا˘ط˘م دا˘ح˘ت’ا نأا ا˘م˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كا ل˘˘ي˘˘شصح˘˘تو
نم بعللاب مهل حمشست ةديج ةبترم للتح’
. طوغشض نود

ةرڤحلاو «ماسص’»
ةلسصاوتملا

جئاتنلا مغر قيرفلل ةيبلشسلا ةلماعملا ءارج
نيع ةيعمج قاششع ربع ةق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا

نم مغرلابو ثيح ىرخأا ةرم مهرمذت نع ةليلم
بي˘تر˘ت ة˘فا˘شصو ي˘ف ى˘ح˘˘شضأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نو˘˘ك
ةيحان نم هقوفت قرف ةدع نم نشسحأاو ةلوطبلا
تاطلشسلا تمشص نأا ’إا ،ةيداملا تاناكمإ’ا

تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو لا˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جر اذ˘˘˘كو
ىقبت را˘ه˘ششإ’ا ى˘لإا ى˘ع˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا

نأاب نودكؤوي راشصنأ’ا لعج يذلا رمأ’ا ،ةبئاغ
«ةر˘ق˘ح˘لا» ق˘ح˘ت˘˘شسي ’و ير˘˘ئاز˘˘ج م˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
. ههاجت ةشسرامملا

qarsana@essalamonline.com
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مقر درجم
96ـلا ن˘شس ا˘ه˘غو˘ل˘ب م˘˘غر
ل˘˘ي˘˘ن˘˘يرا˘˘م نأا ’إا ،ا˘˘ما˘˘˘ع
وتيلوكب ةبقلملاو ان˘يد˘ي˘م
بع˘ل˘ت لاز˘ت ’ ،ة˘ن˘شس96
ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك
وهو ،يليششلا نم يلتشسن
زوجعلا قششع نأا تبثي ام
يأا ن˘م ر˘ب˘كأا مد˘ق˘لا ةر˘كل
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب ءي˘˘˘شش
،يدا˘ن˘لا ع˘م تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

د˘يد˘ع ه˘ت˘لواد˘ت ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
تا˘˘ح˘˘ف˘˘شصلاو ع˘˘قاو˘˘م˘˘˘لا
را˘ب˘˘خأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
.يعامتج’ا لشصاوتلا

15

ديردم وكيتيلتأا ء’دب دعاقمب ةيئابرهك ةئفدم
ةداتعم ريغ ةطقل يف
،مد˘ق˘لا ةر˘ك بعل˘م˘ب
تا˘˘˘شسد˘˘˘ع تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا
ة˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ار˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا
و˘كي˘ت˘ي˘˘ل˘˘تأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل
ىلع ،ةيليبششإاو ديردم
اد˘˘˘˘˘˘˘ناو» بع˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘م
يف «ونا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘ي˘م
ةينا˘ب˘شسإ’ا ة˘م˘شصا˘ع˘لا

«ةبيرغ ةطقل» ،ديردم
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا نا˘˘˘˘˘ك
ثي˘ح ،نو˘ي˘طا˘ي˘ت˘˘ح’ا

صسكيل˘ي˘ف واو˘ج ر˘ه˘ظ
وهو ،ةيئابرهك ةأافدم نم برقلاب هيدي عشضي وهو ،ةتباث ةجارد ىلع اشسلاج وكيتيلتأ’ا حانج
.يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع اعشساو اراششتنا فرع يذلا رمأ’ا



S
P
O
R
T

رصصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاصشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

يتيسس Îسسسشنام ةركفم ‘ رسصان نب ̂ 
«انه ىقبأاسسو هييلبنوم ‘ ديعسس انأا» : رولود  ̂ 

اهثدحأا يتلا ةÒبكلا ةيمÓعإلا ةجصضلا دعب
 «يرانكلا» سسيئر

تاعئاسشلا بذكت ةرادإ’ا
 تاحيرسصتب لÓم ء’دإا يفنتو
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00:81ـلا نم ةيادب مويلا برغملا – رئازجلا

 ةنيطنصسق بابصش – ةدكيكصس ةبيبصش لئابقلا ةبيبصش ةمصصاعلا دا–ا

حسشرم ليسضوفلب
ÿضضو Œةبر

‘ ةديدج
«غيلÈÁÒلا»

ةعصسوŸا ةمئاقلا ‘ دجاوت امدعب
Ÿماه تصسيو بردم سسيو 

1202 رصصم ملاعلا سسأاك نم6ـلا ةعومجملا تايلاعف حاتتفا يف

برغŸا مامأا يوق ءاقل ‘ ديلا ةركل ينطولا بختنŸا

 جÈلا لهأا نم هتلاقتصسا نم مايأا ةعبرأا دعب

اماع انيمأا نّيعي دانزوب
«ةراطسسوسس»ـل

 فرتحم لوألا مصسقلا نم8ـلا ةلوجلا ممق نم ةمق يف

نورسصي «داكيسسور ءانبأا»
ضسا يسسلا»و راسصتن’ا ىلع

ةدوعلا طاقن نع ثحبت «يسس


