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تأردقلاب ناÁإ’أ ¤إأ Úيرئأز÷أ اعد
دÓبلأ اهب عتمتت يتلأ ةÒبكلأ

تأءأرجإÓل مئأدلأو مراشصلأ مأرتح’أ ىلع تددشش
«انوروك» يششفت حبكل ةيمأرلأ ةيحشصلأو ةيئاقولأ

حبذلأ ةيلمع ميظنت ةرورشض ىلع تددشش
:ءاملعلأ ةيعمج ،ةينكشسلأ ءايحأ’أ ‘

 موقت ’ ةقدشصلا
ةيحشضأ’ا ماقم

40 صص

ةيمكو نييلآأ نيشسدشسم ىلع روثعلأ
ةفلجلاب ةريخذلأ نم

«كوبشسيافلأ» ىلع ةشضرغم تامولعم رششن ةمهتب عبوت
ةينطولأ ةحلشصملأو يمومعلأ نمأ’اب صسمت

لأومأأ ديدبتو صسÓتخأو رأرششأأ ةباشصع نيوكت حنجب نومهتم
لأومأ’أ صضييبتو ةرربم ريغ تأزايتمأ حنمو ةيمومع

50 صص

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو تد˘˘˘شسأأ
نيينعملأ نيل˘خد˘ت˘م˘لأ ل˘ك˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ي˘˘شضق˘˘˘ت
ي˘شسرد˘˘م لو˘˘خد نا˘˘م˘˘شضل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لأو
4 موي صسوردلل يلعف قÓطنأو ،حجان
˘˘مأر˘˘ت˘˘ح’أ ل˘˘ظ ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لأ ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأأ
ةيئاقولأ تأءأرجإÓل مئأدلأو مراشصلأ

ي˘ششف˘ت ة˘ح˘فا˘ك˘م را˘طإأ ي˘ف ،ة˘ي˘ح˘شصلأو
.«انوروك»

«مك◊ا ‘ دولÿا يونأا ’» :نوبت شسيئرلا
30 صصةركأذلأ فلم ةيوشستب ةيشسنرفلأ ةيرئأز÷أ تاقÓعلأ ‘ امدق يشضŸأ نهر

دعاو لبقتشسŸا» :دارج
«لؤوافتلا بجي .. ÿÒاب

ةرازو تاميلعت يه هذه
يلعف قÓطنا نامشضل ةيبرتلا

ربوتكأا4 موي شسوردلل

30صص

40 صص

0202 ةياهن لبق ر’ود رايلم02 رئازجلا دشصتقتشس اذكه
ر’ود رايلم رفوتشس ةينطولا ةين’ديشصلا ةعانشصلا^

1202 قافآا داريتشسÓل هجوتشس تناك
ريغ تاطايتح’ا فاششكتشسا تاطاششن ثعب^

1202 يف دوقولا داريتشسا فقوو ةلغتشسملا
جراخلاب «كارطانوشس» بتاكم ددع شضفخ^

ةكرششلا ةيدودرمو ءادأاب طبترت ’ يتلا بشصانملاو

ينطولأ داشصتق’أ طيششنتو رامثتشس’أ ريوطتل جد رايلم0001 خشض

ةذفان ريغ رهششأا6 اهنم انجشس ةنشس
زكرملل ءيشسي ويديف رششان دشض

ةنيطنشسقب يعماجلا يئافششتشسإ’ا

يلامجإأو ءافشش ةلاح672 ليجشست
91041 ىلإأ لشصي نيفاعتملأ

ةباشصإا494و تايفو7
«انوروك»ـب ةديدج
رـــــئازجلا يــف

40 صص

Êاشسملت رمع ءأوللأ بيشصنت ىلع فرششأأ
ةلقروب ةعبأرلأ ةيركشسعلأ ةيحانلل أدئاق

ششي÷ا وعدي ةحيرقنشش قيرفلا
لماكلاو ماتلا مازتل’ا ¤إا

ماهŸا ءادأا ‘ ةيلوؤوشسŸاب
30 صص

30صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
شسيل ىيحيوأا

ماري ام ىلع

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت م˘˘ت تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست ر˘˘ي˘˘˘سشت
ة˘ب˘ج˘لا با˘ح˘سصأا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا
ى˘لإا ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ل˘ق˘ن ى˘˘لإا ،ءادو˘˘سسلا

روهدت دعب ،«اسشاب ىفطسصم» ىفسشتسسم
امدعب كلذو ،نجسسلا يف ةيحسصلا هتلاح
ذن˘م ةرر˘كت˘م ة˘ي˘ح˘سص تا˘كعو˘ل سضر˘ع˘ت
مامأا ،ىيحيوأا ىفيعلا هقيقسش ةافو ةعجاف
.ةمكحملا يف هنع عفادي وهو هيرظان

! .. ‘ولا لوغ

تامكاحم رارسسأاب نيفراعلا دحأا يوري
تحت نيوسضنملا نيق˘با˘سسلا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
نأا ،نوجسسلا يف نيعباقلا «ةباسصعلا» ءاول

لا˘غ˘سشأÓ˘ل ق˘ب˘سسأ’ا ر˘يزو˘لا ،لو˘˘غ را˘˘م˘˘ع
ل˘ما˘كلا ء’و˘لا ن˘كي لاز˘ي ’ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نم م˘غر˘لا˘بو لو˘غ ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسل˘ل
يتلا تابكنلا لك مغرو نجسسلا هلوخد
قيقسشل قلطملا ء’ولا ببسسب هب تقحل
ناسص» هنأا ’إا ،قباسسلا ةيروهمجلا سسيئر
نيبو هني˘ب ا˘نا˘ك ن˘يذ˘لا «ةر˘سشع˘لاو ح˘ل˘م˘لا
اذه انموي ىلإا لازي ’ هنأا ةجردل ،ديعسسلا
.رخآاب وأا لكسشب هنع عفادي

Ÿيعاولا ةشس

ةيفاقثو ةيخيرات ملاعم هيف لمهت تقو يف
ءانتع’ا متي ،نطولا نم ةدع قطانم يف ةميق
ي˘ف ر˘ها˘ظ و˘ه ا˘م˘ك ،ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ةيدل˘ب˘ب ق˘ي˘ت˘ع د˘ج˘سسم ،ا˘ن˘يد˘يأا ن˘ي˘ب ةرو˘سصلا
نم ة˘ن˘سس04 د˘ع˘ب يداو˘لا ي˘ف يوا˘ف˘ير˘ط˘˘لا

نينطاومو بابسش دعاوسسب ،هلامهإاو هنارجه
هجو ىلع ةيونع˘م˘لا ه˘ت˘م˘ي˘ق نورد˘ق˘ي ن˘ي˘عاو
هذه يف رهظيل هم˘ي˘مر˘ت˘ب او˘ما˘ق ،سصو˘سصخ˘لا
قحتسست ةلثامم ملاعم نم مك .. ةيهابلا ةلحلا
 .؟مامتهإ’ا

بيغي امدنع
! ..عدرلا

نارهو ةي’و يف داسسفلا سصسصق برغأا نم
لامعأا لجر رداب امدنع تاونسس لبق عقو ام
را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘ل تح˘˘ن˘˘م سضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
دقع رودسص لبق ىتح يعانسصلا رامثتسس’ا
91 ـلا زواجت يلام غلبمب ،يمسسرلا ةيكلملا

اه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘سسإا ه˘نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م
دو˘ق˘ع˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا ي˘هو ،يز˘مر˘لا را˘ن˘يد˘˘لا˘˘ب
ةيلمع يف يناث لامعأا لجرل كلم ةيمسسرلا
ةيسضقلا هذه .. ةينوناقلا رطأ’ا جراخ تمت عيب
ةهبا˘سشم˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ف’آا ن˘ع ة˘خ˘سسنو لا˘ث˘م
اهتفرع ماعلا لاملا بهن راطإا يف ةجردنملا

لظ يف نطولا تاي’و نم ديدعلا اهفرعتو
.عدرلا بايغ

qarsana@essalamonline.com

2972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ32ـل قفاوملا0202 ةيليوج41ءاثÓثلا

! .. ايقيرفإا ‘ رشصاحٌت اشسنرف
دسسجتي أادب ري˘ي˘غ˘ت˘لا م˘ل˘ح نأا ود˘ب˘ي

نوكتسس ةيادبلاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف Ó˘ع˘ف
رامعتسسإ’ا دويق لاكسشأا لك رسسكب
به˘˘˘نو «ةر˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا»و ،ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘سضلا
حسص نإا ننقملا دابعتسسإ’او ،تاريخلا
نم رئازجلا نم تناك ةيادبلا ،لوقلا

يرفيف22 ـلا يف بعسشلا ةروث لÓخ
نو˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بلا˘˘˘ط ن˘˘˘يأا ،9102
نآ’ا ،يسسنرف وه ام لك عم ةعيطقلاب
ط˘غ˘سضيو سضف˘ت˘ن˘ي ي˘لا˘م˘لا بع˘سشلا

عم قÓ˘ط˘لا نÓ˘عإ’ ه˘ت˘مو˘كح ى˘ل˘ع
ا˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘سصو ن˘˘م در˘˘ج˘˘ت˘˘لاو سسيرا˘˘ب
،و˘كا˘ما˘ب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ةر˘ت˘ت˘سسم˘˘لا

رسضحت ءارمسسلا ةراقلا يف ةدع لود بوعسش نإاف ،ةيلود ةيمÓعإا ريراقت هتلوادت امل اقفوو
.ةراقلا نم يسسنرفلا «ناطيسشلا» جورخب ةبلاطملا لجأا نم عراسشلا ىلإا جورخلل

! .. «61 ـلا ىلع مهتاج»

راجفنا ذنم اهسسفن ىلع اهعقوقت دعب ،اندÓب يف ةيسسايسسلا بازحأ’ا لاح هنإا ،دوكر ىلع دوكر
جعت يتلا اياسضقلاو تافلملا ةرثك مغرو مويلا يه اه ،9102 يرفيف22 ـلا يف يبعسشلا كارحلا
ةحئاجب كلذ يف ةججحتم اهتابسس لسصاوت ،ةيلودلا كلذكو ةينطولا ةيسسايسسلا ةحاسسلا اهب
ديفملا رسصتخملاب ،اهيسشفت مغر يسسايسسلا طاسشنلل لح فلأا0001 دجوي يتلا «انوروك»
هب رمت يذلا يئانثتسسإ’ا يحسصلا عسضولاو «ةميقع» اهبراسشم فلتخمب ةيسسايسسلا تÓيكسشتلا
.ةيماعلاب لوقن امك «61 ـلا ىلع مهاج» ملاعلا لود لج رارغ ىلع ايلاح دÓبلا

بيرŸا ›اولا
ءادأا ى˘ل˘ع سصير˘ح ه˘نأا ق˘ل˘ط˘ن˘˘م ن˘˘م

يف هيناف˘تو ،ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع ه˘ما˘ه˘م
ةجاحل مأا هنع نولوقي اذهك .. هتابجاو
يلاو رداب ،اهاسضق بوقعي سسفن يف
ذنم بسصنملا يف دوجوم ةيبونج ةي’و
سشبنب ،ةريخأ’ا ةيروهمجلا ة’و ةكرح
ةيومنت عيراسشم ثعب ةداعإاو فيسشرأ’ا

ريزولا ده˘ع ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م تنا˘ك ةد˘ع
ىلع ،يودب نيدلا رون قباسسلا لوأ’ا

ٍسضارأا ة˘ي˘˘كل˘˘م دو˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت رار˘˘غ
يحÓفلا رامثتسس’ا راطإا يف تاراقعو
.؟..يلاولا اذه رسس امف .. يعانسصلاو

؟.. بئاشص رارقلا له
يلاو ،ةفرسش فسسوي رارق راثأا

ع˘ن˘م˘ب ي˘سضا˘ق˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي’و
’إا ةمسصاعلا ىلإا يسشاوملا لوخد
ا˘ق˘ب˘ط ح˘باذ˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘˘لا كل˘˘ت
اعسساو ’دج ،ة˘ير˘ط˘ي˘ب تادا˘ه˘سشل
نيذلا ،نيبرملاو نيلاوملا طسسو
ر˘˘ي˘˘غ» ـب ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘ه او˘˘˘ف˘˘˘سصو
رئا˘سسخ ق˘ح˘ل˘ي˘سس ه˘نأاو «بئا˘سصلا

م˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عإا ى˘ل˘ع ،م˘ه˘ب ةر˘ي˘ب˘˘ك
ىحسضأ’ا ديع م˘سسو˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ن˘˘م ف’آ’ا تا˘˘ئ˘˘م ف˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘ل
.يسشاوملا سسوؤور



watan@essalamonline.com
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سسيئر ،نوبت ديجملا دبع رمأاو اذه
تاوقلل ىلعأ’ا دئاق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘سسم˘لا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل يرود عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ
ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب د˘ق˘ع˘˘نا ءارزو˘˘لا
ةسساردل سصسصخ ،دعب نع يئرملا

يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ةسصاخ ةي˘م˘هأا ح˘ن˘م˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
حسسمو بئارسضلا تاعاط˘ق ة˘ن˘م˘قر˘ل
،اه˘ت˘نر˘سصعو كرا˘م˘ج˘لاو ي˘سضارأ’ا

ةفريسصلا ثاد˘حإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصاو˘م
لاو˘مأا ع˘م˘ج ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
سضر˘˘ق ردا˘˘سصم ءا˘˘سشنإاو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘˘لا

ىو˘ت˘سسم ن˘م د˘ح˘˘لا اذ˘˘كو ،ةد˘˘يد˘˘ج
لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ تادراو˘˘˘لا
يرحبلا لقنلا نم اذكو ،تامدخلا
ةروتاف نم فيفخ˘ت˘لا د˘سصق ع˘ل˘سسل˘ل
ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،تادراو˘˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م˘˘لا لاو˘˘مأ’ا
يف اهجامدإا ةداعإاو ةيزاوملا قوسسلا
ةدا˘ع˘ت˘سساو ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا
ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا بهذ˘˘لا تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
تار˘سشع ذ˘ن˘م ةد˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا لاو˘˘مأ’ا
كرا˘م˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘سسلا

ئناوملا ىوتسسم ىلع ةزوجحملاو
ن˘˘م˘˘سض ا˘˘ه˘˘˘جاردإاو تارا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةينطولا تاطايتح’ا

هحا˘ي˘ترا ن˘ع ،سسي˘ئر˘لا ر˘ب˘ع ا˘م˘ك
خسضلا ةيناكمإا،ةيلاملا ريزو نÓعإ’
جد رايلم0001 لداعي امل يروفلا
ط˘ي˘سشن˘تو را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
01 غ˘ل˘ب˘م ا˘ه˘ي˘لإا فا˘سضي ،دا˘سصت˘ق’ا

ىلإا فاسضت ةرفوتم ر’ود تارايلم
تاقفنلا نم اهريفوت نكمملا غلابملا
تا˘سسارد˘لاو تا˘مد˘خ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
.ىرخأ’ا

عسضوب ،ةيروهمجلا سسيئر رمأاو
ةين’د˘ي˘سصلا جا˘ت˘نإ’ا تاد˘حو ة˘فا˘ك
ة˘يا˘سصو تح˘ت ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا ه˘ب˘سشو
،ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ةرازو
ةديدج˘لا تاد˘حو˘لا لو˘خد ع˘ير˘سستو
ةلحرم04 ـلا ا˘هدد˘ع قو˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ريزو نÓعإا حايتراب Óجسسم ،جاتنإا
يف نكمتلا ،ةين’د˘ي˘سصلا ة˘عا˘ن˘سصلا
رايلم ةبارق داسصتقا نم1202 قافآا
تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م ر’ود
تاميلع˘ت ه˘ل ىد˘سسأاو ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا

لاجآ’ا برقأا يف عورسشلا لجأا نم
ءاطعإا عم ررقملا جمانربلا ذيفنت يف
ي˘ف ةز˘ها˘ج˘لا تاد˘حو˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
حسسف يلاتلابو جاتنإ’ا يف لوخدلا
ةين’ديسص ةعانسص ريوطتل لاجملا

ةينطولا تاجايتح’ا ةيبلتل ةهجوم
،لقأ’ا ىلع ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ىوت˘سسم˘ب
سشاعنإا ىلع تقولا سسفن يف ةرداقو
ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تاردا˘˘سصلا لا˘˘ج˘˘˘م
.بيرقلا

سسي˘ئر˘لا ر˘مأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
فارسشإا تحت ةنجل بيسصنتب ،نوبت
ءا˘˘كر˘˘˘سشلا م˘˘˘سضتو ،لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
تاسساكعن’ا مييقت˘ل ،ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا
ىلع «انوروك» ةحئاج نع ةمجانلا
جرد˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا
لامعأا لودج يف هدعت يذلا ريرقتلا
.ءارزولا سسلجمل لبقملا عامتج’ا

فاششكتشسأ تاطاششن ثعب
ريغ تاطايتحلأ
فقوو ةلغتشسملأ

دوقولأ دأريتشسأ
1202 يف

لمعلا ةقرو ىل˘ع ه˘ب˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘فو
سسيئر لجسس ،ةقاطلا عاطقب ةسصاخلا
هفر˘ع˘ي يذ˘لا دو˘كر˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ثيح ،تا˘ير˘سشع ةد˘ع ذ˘ن˘م عا˘ط˘ق˘لا
يديلقتلا جاتنإ’ا طامنأا سسيبح يقب
رخزت يتلا ةلئاهلا تاقاطلا لهاجتو
تاميلعت ىدسسأا اهد˘ع˘بو ،د˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ب
تا˘طا˘سشن ثع˘ب ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘سضاو
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا فا˘˘˘سشكت˘˘˘سسا
ةقيقد تاسسارد قيرط نع ةلغتسسملا

لوقح ةدع دوجوب اركذم ،ةقثومو
بارتلا ربع ءاوسس لاجملا اذه يف
ثيح ،رحبلا سضرع يف وأا ينطولا
لاغسشأا هتتبثأا امك ةدكؤوم نماكملا
ى˘ل˘ع دد˘سشو ،ةز˘ج˘ن˘م˘˘لا بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

تا˘طا˘ي˘ت˘˘ح’ا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ةرور˘˘سض
ىدملا ىلع لسصوتلا ةيغب ةدوجوملا
04 ىلإا اه˘ت˘ب˘سسن ع˘فر ى˘لإا ر˘ي˘سصق˘لا
فقوب راطإ’ا اذه يف رمأاو ،ةئاملاب
تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو دو˘˘قو˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
ةنسس نم لوأ’ا يثÓثلا لبق ةرركملا

1202.
عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه لÓ˘خ رر˘ق˘ت ا˘م˘ك

ةلسصاوم ،ةقا˘ط˘لا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
اميسس’و يلح˘م˘لا ط˘بر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةدايزلا ةيغب ةيحÓفلا تارمثتسسملل
،لغسشلا بسصانم قلخو جاتن’ا يف
دوعسسم يسساح ةنيدم زاجنإا ليوحت
د˘ه˘ع˘م˘لا ع˘سضو ،ن˘كسسلا ةرازو ى˘لإا
ة˘يا˘سصو تح˘ت لور˘ت˘ب˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو
.يملعلا

بتاكم ددع ضضفخ
جراخلاب «كأرطانوشس»

ل يتلأ بشصانملأو
ءأدأاب طبترت

ةكرششلأ ةيدودرمو
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ه˘جو ا˘م˘ك

ةنياعم ةيلمع ةر˘سشا˘ب˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ة˘كر˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م
،اهتاكلتمم مييقت دسصق «كارطانوسس»
،جرا˘خ˘لا˘ب ا˘ه˘ب˘تا˘كم دد˘˘ع سضف˘˘خو
’ يتلا ةيلوؤوسسملا بسصانم سضفخو
،ة˘كر˘سشلا ة˘يدودر˘مو ءادأا˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘ت
ىلإا هدهع ىلو رييسست نم لاقتن’او
.ةميلسس ةيليلحت ةبسساحم

لÓغتشسأ يف عورششلأ
راغب ديدحلأ يمجنم

فودنت يف تÓيبج
دأوب ضصاشصرلأو كنزلأو

ةياجب يف روزيمأأ
هتاميلعت ،ةيروهمجلا سسيئر ددج

فافسشلاو لثمأ’ا لÓ˘غ˘ت˘سس’ا نأا˘سشب
رخزي يتلا ةيمجنملا تاقاطلا ةفاكل

يف لوخدلا ىلع اددسشم ،دلبلا اهب
م˘ج˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘ف لا˘جآ’ا بر˘قأا
،فودنت ةي’وب تÓيبج راغب ديدحلا

داو˘ب سصا˘˘سصر˘˘لاو كنز˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘مو
عور˘سشم ثع˘بو ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب روز˘˘ي˘˘مأا

ة˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘سسو˘˘ف˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص
.ةسسبت يف تانيوعلاب

بابششلل ضصيخرتلأ
مجانم لÓغتشساب

تناجب بهذلأ
تشسأرنمتو

دادعإ’اب ،نوبت سسيئرلا بلط امك
مسضت ةيجولو˘ي˘ج ة˘طرا˘خ˘ل يرو˘ف˘لا

يف لÓغتسسÓل ةلباقلا لوقحلا ةفاك
نيتسسغنتلاو ةردانلا ندا˘ع˘م˘لا لا˘ج˘م
نم اهريغو تيراب˘لاو تا˘ف˘سسو˘ف˘لاو
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘م ى˘ط˘عأاو ،ندا˘ع˘م˘˘لا
ةغايسص ىلإا ي˘عاد˘لا ر˘يزو˘لا حار˘ت˘قا
لÓ˘غ˘ت˘سس’ ة˘سصخر˘م˘لا سصو˘سصن˘˘لا

نم تسسارنمتو تناجب بهذلا مجانم
ريغ تاهجلل ةبسسنلاب ،بابسشلا فرط
،ي˘عا˘ن˘سصلا لÓ˘غ˘ت˘سسÓ˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘لا

مجانملل ةبسسنلاب تاكارسش قÓطإاو
.ىربكلا

طورشش رتفد دأدعإأ
دأريتشسأو ةعانشص

لبق ةديدجلأ تأرايشسلأ
يراجلأ ةيليوج22

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘قرو سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ةعانسصلا عاطق سشاع˘نإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

تاميلع˘ت ،سسي˘ئر˘لا ه˘جو ،هر˘يو˘ط˘تو
رتافد دادعإا دسصق ،ةعانسصلا ريزول
يراجلا ةيليو˘ج22 ل˘ب˘ق طور˘سشلا
،تارايسسلا ةعانسص عاطق سصوسصخب
جاتنإا ،ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘عا˘ن˘سصلا
تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسا ،را˘ي˘غ˘لا ع˘˘ط˘˘ق
ع˘˘نا˘˘سصم˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةلمعتسسملا

طور˘سشلا ر˘ت˘فد˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
تارا˘˘ي˘˘سسلا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
هذ˘ه نو˘كت نأا ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةكبسش ةما˘قإا˘ب ة˘بو˘ح˘سصم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
بارتلا ةفاك ربع عيبلا دعب ةمدخلل
نوينهم اهرييسست ىلوتيو ،ينطولا

،نوبت سسيئرلا رمأا امك ،عاطقلا نم
تاسسسسؤوم ريرحتب ،ةعانسصلا ريزو
لثمت يتلا ةيلزنمورهكلا تاعانسصلا
،ةئاملاب07 ىلإا لسصت جامدإا ةبسسن
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ح˘˘˘ن˘˘˘مو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيليوحتلا تاعانسصلا
نم ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت
،اهئاسشنإ’ حير˘سصت˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا
يراجتلا لجسسلا طرتسشي ’ ثيحب
ر˘مأاو ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا سسي˘سسأا˘ت د˘˘ع˘˘ب ’إا
برقأا يف دحوم كابسش ثادحإاب اسضيأا

قلطيل ةطلسسلا لك هل حنمت لاجآ’ا
نع ’د˘ب ا˘ه˘ه˘جو˘يو تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
.ةميدقلا لكايهلا

ينطولأ داشصتقلأ طيششنتو رامثتشسلأ ريوطتل جد رايلم0001 خشض

0202 ةياهن لبق ر’ود رايلم02 رئازجلا دشصتقتشس اذكه
1202 قافآا داريتشسÓل هجوتشس تناك ر’ود رايلم رفوتشس ةينطولا ةين’ديشصلا ةعانشصلا^

ينطولا داشصتق’ا ىلع «انوروك» ةحئاج نع ةمجانلا تاشساكعن’ا مييقتل ةنجل بيشصنت^

ر.نوراه

لبق رئأزجلأ نكمت نأأ اهنأاشش نم ةيلاملأ ريزو ىلإأ ةمراشص تاميلعت ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ ضسيئر هجو
لاجم يف اميشسل تأدرأولأ ىوتشسم نم دحلأ اهزربأأ ،رلود رايلم02 يلأوح داشصتقأ نم ةيراجلأ ةنشسلأ ةياهن

.يفرشصملأ ماظنلاب قلعت ام ةشصاخ عاطقلأ حÓشصإأ ةيلمع عيرشستو ،تامدخلأ

ديعشسلأ ضسيق ملشسي موداقوب
ةيروهمجلأ ضسيئر نم ةلاشسر

نوبت شسيئرلا
ابيرق شسنوت روزي

ريزو ،يرلأ نيدلأ رون نلعأأ
نع ،يشسنوتلأ ةيجراخلأ

ضسيئرلل ةبقترم ةلود ةرايز
ىلإأ ،نوبت ديجملأ دبع
نع فششكي نأأ نود ،ضسنوت
اهنأأ املع ،اهل ددحم خيرات
ضسرام61 يف ةجمربم تناك
ببشسب تلجأات اهنكل يشضاملأ

.«انوروك» ةحئاج
ةودن يف ،يرلأ حشضوأأ

عم ضسمأأ اهطششن ةيفحشص
يربشص يرئأزجلأ هريظن
ضسمأأ لاح يذلأ ،موداقوب
يف يتأات ةرايز يف ،ضسنوتب
ةرايزلل ريشضحتلأ راطإأ
،نوبت ضسيئرلل ةبقترملأ

ةنجلل دأدعتشسإÓل اشضيأأو
يتلأ ةكرتششملأ ايلعلأ
لÓخ رئأزجلأ يف دقعنتشس
.ةمداقلأ ةرتفلأ

ضسيئرلأ  لبقتشسأو أذه
رشصقب ،ديعشس ضسيق ،يشسنوتلأ

نوؤوششلأ ريزو ،جاطرق
،موداقوب يربشص ةيجراخلأ
ضسيئر نم ةلاشسر لمح يذلأ
ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

،يشسنوتلأ هريظن ىلإأ ،نوبت
قرطتلل ةبشسانم ءاقللأ ناكو
ةقطنملأ يف عشضولأ ىلإأ

ددج ثيح ،ايبيل يف ةشصاخو
ةيمهأأ ىلع ديكأاتلأ نافرطلأ

عيمج ىلع قيشسنتلأ ةلشصأوم
ةدعاشسم لجأأ نم تايوتشسملأ
ةنحملأ زواجت ىلع نييبيللأ
ربع مهدÓب اهب رمت يتلأ

ةدوعلأو رانلأ قÓطإأ فقو
.رأوحلأ ةلواط ىلإأ

ثحبل ةشصرف ءاقللأ لثم امك
تاقÓعلأ زيزعت لبشس
عمجت يتلأ ةزيمتملأ
تلاجملأ ةفاك يف ،نيدلبلأ

اعفد فرعت نأأ رظتني يتلأو
ةرايز ةبشسانمب أديدج

ضسيئرلأ اهيدؤويشس يتلأ ةلودلأ
ىلإأ ،نوبت ديجملأ دبع
.ةلبقملأ ةرتفلأ يف ضسنوت

ح.نيدلأ رمق

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر سسمأا ى˘ق˘ل˘ت
نم ةيفتاه ةملاكم ،نوبت ديجملا دبع
،ن˘ي˘تو˘ب ر˘ي˘مدÓ˘ف ،ي˘سسور˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
دوهج لوح تامولعملا اهلÓخ ’دابت
امك ،«انوروك» ةحفاكم يف نيدلبلا
نيب ةزيمتملا تاقÓعلا سضارعتسسا مت
،ي˘سسور˘لا سسي˘ئر˘لا دد˘ج ذإا ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا
ايسسور ةرايزل ،نوبت سسيئرلل هتوعد
نأا ىلع ةيروهمجلا سسيئر اهلبق دقو
.اقح’ اهدعوم ددحي

ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،نا˘فر˘ط˘لا قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
ىلإا ،ةيروهمجلا ةسسائرل نايب هدروأا
ةرد˘˘سصم˘˘لا لود˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م رود

اهترود رئازجلا سسأارت يتلا ،لورتبلل
سسيئر داسشأا د˘قو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘يرازو˘لا
رودلاب ددسصلا اذه يف ،ةيروهمجلا
وسضعلا اهتفسصب ايسسور هبعلت يذلا

ىلع ظافحلا لجأا نم ةمظنملا جراخ
نابناجلا قفتاو ،تاقورحملا راعسسأا

روا˘سشت˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘م ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جاأا ن˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو
سصوسصخبو.ةيملاعلا قوسسلا نزاوت
فيثكت ناسسيئرلا ررق ،يبيللا فلملا
مÓسسلا ةدو˘ع ن˘م˘سضي ا˘م˘ب روا˘سشت˘لا

.دلبلا اذه ةدحوو
ر.نوراه

زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا د˘كأا
دعاو ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا ،دار˘ج˘لا
لؤوافتلا ى˘لإا بع˘سشلا ا˘ي˘عاد ،ر˘ي˘خ˘لا˘ب
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تارد˘ق˘لا˘ب نا˘م˘يإ’او
نم رذح امدعب اذه ،دÓبلا اهب عتمتت
يذلا بعسصلا فرظلا لغتسست فارطأا
لود لج رارغ ىلع رئازجلا هب رمت
«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

.ةيسسايسس سضارغأ’
تاحيرسصت يف ،دارج زربأاو اذه

ةرايز سشماه ىلع اهب ىلدأا ةيفحسص
ىلإا سسمأا هتداق يتلا دقفتلاو لمعلا

داريتسس’ا نأا ،سسابعلب يديسس ةي’و
،ينطولا داسصتق’ا رسسك يئاوسشعلا

،هيف رظنلا ةداعإا ةرورسض ىلع ددسشو
لك ميدقت ىلع ةلودلا سصرح ادكؤوم
«نييقيقحلا» ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل م˘عد˘لا

لاجم يف نيط˘سشا˘ن˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ
بارت لماك ربع ةيليوحتلا ةعانسصلا
كلتمت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ن˘طو˘لا
نم اهنكمي ام تاريخلا نم ريثكلا

ع˘˘ير˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج نم.يلورتبلا
ةلوا˘ح˘م ى˘ل˘ع ا˘فار˘طأا سصر˘ح ،لوأ’ا
بعسصلاو جرحلا فر˘ظ˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
ءابو يسشفت ءارج ،دÓبلا هسشيعت يذلا
سضوع ةيسسايسس سضارغأ’ «انوروك»
ةدعاسسمو مهلهأا ةيامحل اودنجتي نأا
مÓ˘كلاو عو˘ط˘ت˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
.ةيبطلا ةرسسأ’ا عيجسشتو نسسحلا

مدع ببشسب روهدت يحشصلأ عشضولأ
ةيلوؤوشسملل نينطأوملأ ضضعب لمحت
كولسس نأا ،دارج زيزعلا دبع دكأا

،لوؤوسسم˘لا ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب
مقافت نم داز ةمامكلا مهءادترا مدعو
لا˘قو ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا
ةدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب عا˘˘سضوأ’ا ترو˘˘هد˘˘˘ت»
ثيح ،لقنلاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
لاز ءابولا نأا نينطاوملا سضعب دقتعا
.«ايجيردت رجحلا عفر دعب

ح.نيدلأ رمق

رواششتلأ فيثكت أررقو وكشسوم ةرايزل هتوعد اهيف هل ددج
Ãشسلأ ةدوع نمشضي اÓايبيل ¤إأ م

هÒظن نم ةيفتاه ةŸاكم ىقلتي نوبت شسيئرلا
Úتوب ÁÒدÓف يشسورلا

دÓبلأ اهب عتمتت يتلأ ةÒبكلأ تأردقلاب ناÁإلأ ¤إأ Úيرئأز÷أ اعد

«لؤوافتلا بجي .. ÿÒاب دعاو لبقتشسŸا» :دارج
ينطولا داشصتق’ا رشسك يئاوششعلا داÒتشس’ا^

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
،مكحلا يف دولخلا يوني ’ هنأا ،نوبت
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا م˘سسا˘ب ح˘سشر˘ت ل˘ب
نع اربعم ،تاسسسسؤوم ءانبل بابسشلاو
رو˘˘مأ’ا ل˘˘ك ة˘˘˘يو˘˘˘سست نأا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘مأا

ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
هتدهع ةياهن لبق ،دÓبلل ةيداسصتق’او
فورظ نوكت نأا بجي» لاقو ،ةيراجلا
ةدهعل حسشرتلا يف ركفأا ىتح ىرخأا
راوح يف ،سسيئرلا ددجو اذه.«ةيناث

،ةيسسنرفلا «نوينيبول» ةديرج هب سصخ
،ةئدهتلا ةسساي˘سس ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف ه˘مز˘ع
،لسصاوت˘ت˘سس ة˘ئد˘ه˘ت˘لا تارار˘ق» Ó˘ئا˘ق
،«عمق ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ل˘خد˘ت م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا» فا˘˘سضأاو
ةلداعو ةيوق ةلودو نايرورسض يندملا

ةيطارقميد ءانبل ديحولا نماسضلا يه
يف امأا.«ىسضوف ’إا وه امف سسكعلا امأا

نهر ،اسسنرف عم تاقÓعلا سصخي ام
اهيف امدق يسضملا ،ةيروهمجلا سسيئر
رئازجلا» لاقو ،ةركاذلا فلم ةيوسستب

ةيرورسض ا˘سسنر˘فو ا˘سسنر˘ف˘ل ة˘يرور˘سض
ةركاذلا فلم نأا ىقبي نكل ،رئازجلل

سسي˘ئر˘لا ع˘م تث˘حا˘ب˘ت د˘ق˘˘ل ،ير˘˘هو˘˘ج

اديج كردي وهو فلملا اذه نوركام
ا˘˘ن˘˘خ˘˘يرا˘˘ت تز˘˘ي˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا ثاد˘˘˘حأ’ا
ن˘م م˘ت ه˘نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،«كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
نب خرؤوملا نيي˘ع˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا بنا˘ج˘لا
لجرلا» ـب هفسصو يذلا ،اروتسس نيمي
تاقÓعلا ف˘ل˘م˘ب «م˘ل˘م˘لا»و «قدا˘سصلا
ةبقحلا نم اه˘خ˘يرا˘ت˘بو ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
هنأا افسشاك ،مويلا ةياغ ىلإا ةيرامعتسس’ا
نييعتب ةلبقملا ةعاسس27 لÓخ متيسس
ن˘ي˘تا˘ه» فدرأاو ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
تحت ةرسشابم نÓمعتسس نيتيسصخسشلا

(نوركامو نوبت ناسسي˘ئر˘لا) ا˘ن˘ت˘يا˘سصو
قدا˘سص و˘ج ي˘ف نÓ˘م˘ع˘˘ي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا

ممسسي يذلا ةركاذلا فلم لحل ئداهو
سسيئرلا دكأاو ،«نيدلبلا نيب تاقÓعلا
نويرئازجلا هيلإا اوبسصي ام مهأا نأا ،نوبت
رامعتسس’ا لÓخ فرتقا امب فارتعا وه
ثدحت امك.يلام سضيوعت يأا نم رثكأا

عم تاقÓعلا نع ،ةيروهمجلا سسيئر
فقوت ةرورسض ىلع اددسشم ،برغملا
ا˘ندود˘ح ى˘ل˘ع ة˘ير˘كسسع د˘عاو˘ق ءا˘ن˘˘ب
.«ديعسصتلا» ـب كلذ افسصاو

ـه.دأوج

،ة˘ح˘ير˘ڤ˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا ق˘ير˘ف˘لا د˘كأا
،يبعسشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر
ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ف˘ئا˘ظو˘لا ي˘لو˘ت ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م
،ءافكأ’ا لاجرلا را˘ي˘ت˘خاو ،بسصا˘ن˘م˘لاو
لمعلا سسيدقت ريياعم مهيف رفوتت نيذلا

سشيجلل سصÓخإ’او ،ةهازنلاو ةيدجلاو
لÓ˘خو .ن˘طو˘ل˘لو ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

بيسصنتلا لف˘ح م˘سسار˘م ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا
ادئاق ،يناسسم˘ل˘ت ر˘م˘ع ءاو˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا
ثح ،ةلڤروب ةعبارلا ةيركسسعلا ةيحانلل
ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تارا˘˘طإ’ا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قÓ˘˘خأ’او ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا طا˘˘ب˘˘˘سضن’ا˘˘˘ب
دو˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا لذ˘بو ،ة˘ي˘ما˘سسلا
.فرتحملاو رباثملا لمعلاو ،ةينافتملا

ح.نيدلأ رمق

ةركأذلأ فلم ةيوشستب ةيشسنرفلأ ةيرئأز÷أ تاقÓعلأ ‘ امدق يشضŸأ نهر

«مك◊ا ‘ دولÿا يونأا ’» :نوبت شسيئرلا
فقوتي نأا بجي اندودح ىلع ةيركشسع دعاوق ءانبل برغŸا عورششم^

ةلقروب ةعبأرلأ ةيركشسعلأ ةيحانلل أدئاق Êاشسملت رمع ءأوللأ بيشصنت ىلع فرششأأ

مازتل’ا ¤إا ششي÷ا وعدي ةحيرقنشش قيرفلا
ماهŸا ءادأا ‘ ةيلوؤوشسŸاب لماكلاو ماتلا



ح˘لا˘سصم˘ل رو˘سشن˘م ز˘كرو اذ˘ه
راطإا يف ،طوعجاو دمحم ريزولا

ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،1202‐0202
ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘سضم
ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سشب˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو
ةلسصاوم سضرغب ،ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لاو
ةيئاقولا تاءارج’ا قيبطت مارتحا

ة˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع’ا زا˘˘ج˘˘نإاو
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ة˘مو˘م˘يد˘˘ب
ع˘م تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإاو
ةمÓسسو ةحسص ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لا
لظ يف نيمدختسسملاو ذيمÓتلا
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
ح˘لا˘سصم تح˘سضوأاو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا

ي˘ح˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا نأا طو˘˘ع˘˘جاو
دÓبلا هب رمت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإ’ا

متحي ملاعلا لود يقاب رارغ ىلع
ةيبرتلا عاطق ىلع نيمئاقلا ىلع
،هاو˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف ل˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

ق˘ي˘سسن˘تو دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
نيلخدتم˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب لا˘م˘عأ’ا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت مار˘˘ت˘˘حا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘˘ل
،ةيزارتح’او ةيئاقولا تاب˘ي˘تر˘ت˘لا

لا˘م˘ع’ا زا˘ج˘ناو ا˘ه˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ة˘مو˘م˘يد نا˘م˘˘سضب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ةيبرتلا قفرمل ةيمومعلا ةمدخلا
ةداعإا ىلع لمعلا اذكو ،ةينطولا
عم ةيسسردملا تاسسسسؤوملا حتف
ذيمÓتلا ةحسص ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

قفو ،مهتمÓسسو نيمدختسسملاو
اذ˘ه˘ل د˘ع˘ي ي˘ح˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
تاعاطقلا عم قيسسنتلاب سضرغلا

يف ةرازولا تفاسضأاو ةسصتخملا
˘مدا˘ق˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا نأا ا˘˘هرو˘˘سشن˘˘م
ءا˘˘˘˘سسرإا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف جرد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي
بناوجلا يف ةلخدملا تانيسسحتلا
ميوقتلاو تاميلعتلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةيميلعتلا لئاسسولاو يجوغاديبلا
،ثÓثلا ةيميلع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ي˘ف
نيوكتب ةقلعتملا بناوجلا يفو
ىوتسسم ن˘م ع˘فر˘لاو ن˘ي˘نو˘كم˘لا
بناوجلا يفو ،ي˘فر˘ع˘م˘لا م˘ه˘ئادأا
دراو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ
نمسض ،ةيداملاو ةيلاملاو ةيرسشبلا

اهديسشرتو تاقفنلا ةنلقع ةبراقم
دسصق دراومل˘ل ل˘ث˘مأا لÓ˘غ˘ت˘سساو
يف ،ةيعونلا تار˘سشؤو˘م ن˘ي˘سسح˘ت
ةيرييسستلاو ةيجوغاديبلا ا˘هدا˘ع˘بأا

نأا روسشنملا زربأاو ،ةيرامثتسس’او
فورظلا ريفوت ىلع نيعتي لمعلا
لوخد نامسضل ةمئÓملاو ةديجلا

ع˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘جا˘˘ن ي˘˘سسرد˘˘م
ةمزح ىلع زاكتر’اب ،ةدعسصأ’ا

ةيرسشبلاو ةيميظنتلا داعبأ’ا نم
ةسصاخ ،ةيحسصلاو ةيجوغاديبلاو
دادعت سصيلقت ىلع لمعلا اهنم
نكمي ام ىسصقأاب يوبرتلا جوفلا

نم لوأ’ا روطلا ىوتسسم ىلع
ن˘ي˘ت˘ن˘سسلا) ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ذإا كلذ عيسسوتو ،(ةيناثلاو ىلو’ا
طسسوتم ىلو’ا ةنسسلا ىلإا نكمأا

ىلإا ةيعاد ،يوناث ىلو’ا ةنسسلاو
ي˘ف ن˘ي˘ماود˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ا˘م˘ي˘سس ’ ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتنسسلل ةبسسنلاب
جاوفأا حت˘ف ع˘ي˘سسو˘ت ع˘م ي˘ئاد˘ت˘با

سسرادملل تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
يلامجإا دادعت اهب يتلا ،ةيئادتب’ا
تثحو ،اذيملت05 يواسسي وأا لقأا

ىلع اهروسشنم يف ةيبرتلا ةرازو

ة˘يزار˘ت˘حإ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
سسوريف راسشتنا عن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو
ةئ˘ي˘ب ر˘ي˘فو˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ا˘نورو˘ك
فانئتسسإ’ ةنمآاو ةيحسص ةيسسردم
ايحسص ذيمÓتلا ةعباتمو ةسساردلا

ة˘ي˘ف˘ي˘ظو ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ ر˘ه˘سسلاو
،ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو ف˘˘سشكلا تاد˘˘حو
تايريدم عم قيسسنتلاب اهزيهجتو
.ناكسسلاو ةحسصلا

،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ك
ىلع رهسسلاب عاطقلا يف نيلعافلا
سصا˘خ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ي˘ف ي˘ح˘سصلا ن˘مأ’او ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب
ز˘يز˘ع˘˘تو ،ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا
سضار˘مأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
.هايملا قيرط نع ةلقنتملا
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«انوروك» يششفت حبكل ةيمأرلأ ةيحشصلأو ةيئاقولأ تأءأرجإÓل مئأدلأو مراشصلأ مأرتح’أ ىلع تددشش

يلعف قÓطنا نامشضل ةيبرتلا ةرازو تاميلعت يه هذه
ربوتكأا4 موي شسوردلل

ز.لامج

ةمئÓملأو ةديجلأ فورظلأ ريفوتب يشضقت نيينعملأ نيلخدتملأ لكل تاميلعت ،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تدشسأأ
مئأدلأو مراشصلأ مأرتح’أ لظ يف مداقلأ ربوتكأأ4 موي صسوردلل يلعف قÓطنأو ،حجان يشسردم لوخد نامشضل

.«انوروك» يششفت ةحفاكم راطإأ يف ،ةيحشصلأو ةيئاقولأ تأءأرجإÓل

لأومأأ صسوؤور حتف ىلإأ اعد
كيرحتل ةيمومعلأ تاكرششلأ
ةيلاملأ قوشسلأ

دكؤوي ةفلاخ نب
ةيفافشش مدع
ةيراجتلا تÓماعملا
ةرتوفلل اهداقتفاو

،ةفلاخ نب نمحرلأ دبع ددشش
ثوعبملأو ،قبشسأ’أ ةيلاملأ ريزو
ىلع يقيرفأ’أ داحتÓل صصاخلأ

،معدلأ ةموظنم حÓشصأ ةرورشض
بهذيل هبيوشصت لجأأ نم
قوشسلأ ريرحتو هيقحتشسمل
نأأ ىلإأ أريششم ،راعشسأ’أو
ةفافشش ريغ ةيراجتلأ تÓماعملأ

،ةرتوفلل ريبك بايغ نم يناعتو
قأوشسأ’أ طبشض نأأ أدكؤوم
بجي صشمأوهلأو راعشسأ’أ ةبقأرمو
ةيكتاموتوأأ ةقيرطب متي نأأ

’ ةيرأدإ’أ ةباقرلأ نأأ أربتعم
.Óح نوكت نأأ نكمي
ةعانشصلأ نأأ ،ةفلاخ نب دكأأ
لكششت ةيبيكرتلأو ةيليوحتلأ
ةيجيتأرتشس’أ يف ةيولوأ’أ
ةرورشضب ابلاطم ،ةيعانشصلأ
تاحÓشص’أ نم ةمزح عابتأ
ةيداشصتق’أو ةيلاملأو ةيكنبلأ
يداشصتق’أ عÓق’أ قيقحتل
يتلأ ةفاشضملأ ةميقلأ قلخو
يف احشضوم ،رئأزجلأ اهيلإأ حمطت
اهب ىلدأأ ةيفحشص تاحيرشصت
داشصتق’أ حÓشصإأ نأأ ،صسمأأ
ديدجت ربع رمي ينطولأ
ءاشسرإأو ةيداشصتق’أ تأودأ’أ

بناج ىلإأ ةيداشصتقأ ةمكوح
داشصتق’أ بيلأود ةنرشصع
قئأوعلأ نم دحلأو هتلكيهو
حتف نأأ افيشضم ،ةيطأرقوريبلأ

ةيمومعلأ تاكرششلأ لأومأأ صسوؤور
عم ةيلاملأ قوشسلأ كرحم لكششي
نع يعامتج’أ لشصف
يف عيرشستلأو ،يداشصتق’أ

،تاكرششلأ هتاه مجح عيشسوت
قبشسأ’أ ةيلاملأ ريزو بلاطو
قطنم نيب طلخلأ مدع ةرورشضب
لخأد يعامتجأ رخآأو يداشصتقأ
صصقني يذلأ ىربكلأ تاشسشسؤوملأ

ةيداشصتق’أ ةيلعافلأ نم
.تاكرششلل
ريزو دكأأ ىرخأأ ةهج نمو
ةعانشصلأ نأأ ،قبشسأ’أ ةيلاملأ
لكششت ةيبيكرتلأو ةيليوحتلأ
ةيجيتأرتشس’أ يف ةيولوأ’أ
ةاعأرم عم ،Óبقتشسم ةيعانشصلأ

طرششك رامثتشس’أ دعأوق تيبثت
بذجو يداشصتق’أ حاتفنÓل
قلخل بناجأ’أ نيرمثتشسملأ
.ةفاشضملأ ةميقلأ

ز.لامج

ءايحأ’أ ‘ حبذلأ ةيلمع ميظنت ةرورشض ىلع تددشش
:ءاملعلأ ةيعمج ،ةينكشسلأ

ةيحشضأ’ا ماقم موقت ’ ةقدشصلا

بشسب ةشسأردلأ دعاقŸ عوجرلأ ةبلطلأ صضفر لظ ‘
يحشصلأ لوكتوÈلأ قيبطت ةلاحتشسأ

تاحÎقم مدقي Úيرئاز÷ا ةبلطلا توشص
يعما÷ا مشسوŸا ذاقنإ’

باونو ةيبرتل˘ل تا˘با˘ق˘ن تب˘لا˘ط
ةينطولا ةيبرتلا ر˘يزو ،نو˘ي˘نا˘م˘لر˘ب
لÓغتسس’ ،ةينوناقلا ةيوسستلا ىلإا
ةسصاخلا ةيطايتح’ا مئاوقلل عيرسس
فلتخمل ةيلخادلا ةيقرتلا ةقباسسمب
،9102 ةنسس ناونعب ةيرادإ’ا بترلا
ةيئانثتسس’ا فورظلا هيسضتقت امل
ةنسسل ابنجتو ،دÓبلا اهب رمت يتلا
و˘يرا˘ن˘ي˘سس ا˘ه˘ي˘ف رر˘كت˘ي ة˘˘ي˘˘سسارد
اريفوت اذكو ،ةيئاوسشعلا تافيلكتلا
.تقولاو دهجلاو لاملل

نع بئان ،فÓخ نب رسضخل هجو
ىلإا ةلسسارم ،ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘˘م
دام˘ت˘عا ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف ها˘عد ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سساو
ةيلخادلا ةيقرتلا ةقباسسمب ةسصاخلا
ناونع˘ب ة˘يرادإ’ا بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ءاج هبلط نأا احسضوم ،9102 ةنسس
دÓبلا اهسشيعت يتلا فورظلل ارظن
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ءار˘ج ا˘ع˘م عا˘ط˘ق˘لاو
مو˘سسر˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
52 خرؤوملا491ـ21 مقر يذيفنتلا

ددح˘ي يذ˘لا2102 ة˘ن˘سس ل˘ير˘˘فأا
تا˘ق˘با˘سسم˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
ةينهملا سصوحفلاو تا˘نا˘ح˘ت˘م’او
تارادإ’او تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
يف بئانلا دكأاو ،اهئارجإاو ةيمومعلا

ىلع ءانب ءاج هلخدت نأا هتلسسارم
يف نييطايتح’ا نم ديدعلا بلاطم
ليعفتب اوبلاط نيذلا ةيرادإ’ا بترلا
فورظلل رظنلاب ،طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق
دÓبلا اهب رم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا

يذيفنتلا موسسرملا ماكحأاب Óمعو
سسرام12 يف خرؤوملا96ـ02 مقر
نم ةياقولا ريبادتب قلعتملا0202
اذكو ،انوروك سسوريف ءابو راسشتنا
09 م˘قر لوأ’ا ر˘يزو˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،0202 سسرا˘م41 يف ة˘خرؤو˘م˘لا

ةجمربملا ةطسشنأ’ا ليجأات  اميسس’
تارادإ’او تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م
امب ،ةيلحملاو ةيزكرملا ةيمومعلا
تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘ت كلذ ي˘˘˘ف
نب زربأا امك ،تيب˘ث˘ت˘لاو ق˘ي˘قد˘ت˘لاو
(20) ةرقفلا ىلإا ادانتسسا هنأا فÓخ
قباسسلا موسسرملا نم82 ةداملا نم

م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك دد˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
سصنت يتلاو اهئارجإاو تاناحتم’ا

ة˘ي˘حÓ˘سص ي˘ه˘ت˘ن˘ت :ي˘ل˘ي ا˘م ى˘ل˘ع
دنع اي˘ئا˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا
سصحفلا وأا ةق˘با˘سسم˘لا ح˘ت˘ف خ˘يرا˘ت
ىلعو ،ةي˘لاو˘م˘لا ة˘ن˘سسل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
هذه ماتتخا خيرات لبق ريدقت ىسصقأا
.ةيلاملا ةنسسلا

ىلإا ،ريزولا ،فÓخ نب اعد امك
تررق يتلا تاءارجإ’ا نع فسشكلا
متي نأا لجأا نم اهذاختا ةياسصولا
ةيطايتح’ا مئاوقلاب لمعلا دامتعا
فر˘ط ن˘م ة˘ب˘قار˘م˘لاو ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
توأا رهسش ذنم ةيمومعلا ةفيظولا

ليعفتلل ةزها˘ج ا˘ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،9102
ءا˘˘غ˘˘لإا ل˘˘ظ ي˘˘ف ،لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’او
ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم
كلذو ،ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ن˘˘˘ي˘˘˘يرادإÓ˘˘˘ل
ةرغاسشلا بسصان˘م˘لا ى˘لإا عو˘جر˘لا˘ب
طئارخلا يف ةدوجوملا ةررحملاو
ةيسساردلا ةنسسلل ةيرادإ’او ةيوبرتلا

0202/1202.
ك.اشضر

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
494و ،تايفو7 ةريخأ’ا ةعاسس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا
اقفو ،ءافسش ةلاح672 ءاسصحإا
روتكدلا سسمأا هنع فسشك امل

يمسسرلا قطا˘ن˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘ج

يسشفت ةع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
رد˘سصم˘لا ف˘سشك ا˘م˘˘ك.ءابولا
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘تاذ
اندÓب يف ءابولا اذهب نيباسصملل
˘˘˘ما˘˘˘قرأ’ا ءو˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب
ةعاسس42 ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

امي˘ف ،ة˘لا˘ح98691 ،ةر˘ي˘˘خأ’ا
ى˘لإا تا˘ي˘فو˘لا ي˘لا˘م˘˘جإا ل˘˘سصو
ددعلا زفق لباقملا يف ،8101
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

91041.
ك.اشضر

«انوروك» ةحئاج ببشسب دÓبلأ اهششيعت يتلأ ةيئانثتشس’أ ةيعشضولل ةبكأوم

ةيبÎلا عاطقب ةيرادإ’ا بشصانŸا ‘ طايتح’ا مئاوق ليعفتب نوبلاطي نويناŸربو تاباقن

91041 ىلإأ لشصي نيفاعتملأ يلامجإأو ءافشش ةلاح672 ليجشست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا494و تايفو7

قودنشصلأو رئأز÷أ ديرب Úب ةيقافتأ ىلع ًءانب
دعاقتلل ينطولأ

نيدعاقتŸا تاششاعم بشصل ةديدج ةمانزر
Òباوطلل ايدافت

ةقفر ،رازموب ميهاربإا فرسشأا
ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو ،ف˘سسو˘˘ي ق˘˘سشا˘˘ع
نيب ةيقافتإا عيقوت ىلع يقوسش
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م ن˘˘م
،دعاقت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلاو
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تإ’ا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ح˘م˘سست ةد˘يد˘ج ة˘˘ما˘˘نزر ع˘˘سضو
تاسشاعملا بسص خيراوت ميدقتب
.ةمانزرلا طبسض متو

ديرب نيب ةيقافتإا ىلع ًءانبو
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا تءا˘˘ج ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل

02 موي ىلوأ’ا ةئفلا :يلاتلاك

91و81 مايأا اهتاسشاعم ىسضاقتت
،ةيناثلا ةئفلا ،رهسش لك نم02و
مايأا اهتاسشاعم ىسضاقتت22 موي
،رهسش لك نم22و ،12,02 ،91
يموي ،ةعبارلاو ةثلاثلا نيتئفلا
اهتاسشاعم ىسضاقتت62و42ـلا
نم42و ،32,22,12,02 ،مايأا

.رهسش لك
ة˘˘˘ما˘˘˘نزر˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت ةد˘يد˘ج˘˘لا
.يراجلا ةيليوج رهسش نم ءادتبا

ز.لامج

ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تب˘˘لا˘˘˘ط
ةاعارمب ،نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا
ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا
ع˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،دÓ˘˘ب˘˘˘لا
حبذلا» نييريخلا نيب عيطتسسملا

ةريعسش ءايحإا لجأا نم ،«ةقدسصلاو
.كرابملا ىحسضأ’ا ديع يف حبذلا

اهل ناي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘كأا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا

˘ما˘ق˘م مو˘ق˘ت ’ ة˘قد˘سصلا نأا ،ه˘ن˘˘م
نأ’ ،لاحلا هذه لثم يف ةيحسضأ’ا
نم لسضفأا دراولا نإا لوقت ةدعاقلا

ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ةدا˘ب˘ع˘˘لاو دراو˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
مغر ،ةقلطملا ةدابعلا ىلع ةمدقم
ةيئانثتسس’ا ت’احلا سضعب يف هنأا
ةيفرظ ىوتف ءا˘م˘ل˘ع˘لا رد˘سصي د˘ق
اسضوع ن˘م˘ث˘لا˘ب قد˘سصت˘لا زاو˘ج˘ب

تا˘ه˘ج˘لا ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ،ح˘˘بذ˘˘لا ن˘˘ع

قاوسسأ’ا ميظنت ةرورسضب ةيسصولا
،ةمراسصلا ةباقرلا عم ةيدج ةفسصب
رمأ’ا اذه نأا ةيعمجلا تحسضوأاو
نود ة˘لود˘لا ق˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي
.رخآ’اب ررسضلا قاحلإا

ةيعمج تزربأا ،ىرخأا ةهج نمو
نأا ،نييرئازجلا نيملسسملا ءاملعلا

ىحسضأ’ا ديع موي حبذلا ةيلمع
ءايحأ’ا يف ةمظنم نوكت نأا بجي
ةيناكسسلا ةفاث˘كلا تاذ ة˘ي˘ن˘كسسلا
بجنتلو ئراط يأا يدافتل ،ةيلاعلا
ةريعسش تحتفو اذه ،ررسضلا قاحلإا
نيب اداح اسشاقن ةنسسلا هذهل حبذلا
تابا˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا
وأا اهقيبطت ةرورسض لوح ،ةينيدلا
سسوريف يسشف˘ت بب˘سسب ا˘ه˘طا˘ق˘سسإا
.رئازجلا يف «انوروك»

ع.لÓب

ةبلطلل ينطولا توسصلا مدق
ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ،ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘سسو˘م˘لا ذا˘ق˘نإ’ تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
لظ يف ،9102/0202 يعماجلا

دعاقم˘ل عو˘جر˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا سضفر
قيبطت ةلاحتسسا بسسب ،ةسساردلا
نم حرتقملا يحسصلا لوكتوربلا

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا فر˘˘ط
هذه نودب هنأا ازربم ،عقاولا سضرأا
هقيبطت ل˘ي˘ح˘ت˘سسي تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

يف ةبلطلل يلامجإ’ا ددعلا ىلع
.ةرفوتملا تايناكمإ’ا لظ

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘˘كم˘˘لا ح˘˘سضوأا
سسمأا هل نايب يف ،ميظنتلا تاذل
نأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
ر˘ب˘ع يأار˘لا تا˘عÓ˘ط˘ت˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ذا˘ق˘نإا لو˘ح ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم
،9102/0202 يعماجلا مسسوملا

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا عو˘˘م˘˘ج سضفر ثي˘˘˘ح
هذه لثم يف ،يعماجلا لوخدلا
بسسب ،ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ر˘ي˘غ فور˘ظ˘لا
لو˘كتور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘˘سسا
فر˘ط ن˘م حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
سضرأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
سضفر ىرخأا ةهج نمو ،عقاولا
احرتقم ،ءاسضيبلا ةن˘سسلا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ةيلمعلا تاحر˘ت˘ق˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإ’ ة˘˘ي˘˘ع˘˘قاو˘˘لاو
ةمÓسس ىلع ظافحلاو ،يعماجلا
ىلع ةبلطلا لوخد اهنم ،بلاطلا

،نامزلا نم نيلسصفنم لحارم3
ددعلا فسصن دجاوتب حمسسي امم
يف ةلثمتم ،ةبلطلا نم يلامج’ا

ةب˘ل˘ط لو˘خد ر˘ب˘ع ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م
5 ةسسارد ةيناثلاو ىلوأ’ا ةنسسلا
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ا˘ه˘ل˘م˘سشت ع˘ي˘با˘˘سسأا
تاونسسلا ةبلط لوخد مث ،ةيداعلا
ثيح ةينا˘ث ة˘ل˘حر˘م˘ك ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
تاونسسلا هذه ةيسصوسصخ ىعارت
اهتدمو تاسشقانملا سصخي اميف
ل˘˘م˘˘سشت ،ا˘˘سضيأا ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سسأا5
ىلإا ميظنتلا راسشأاو ،تاناحتم’ا
سصخت يت˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘كارد˘˘ت˘˘˘سس’ا ةرود˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا
ةينمز ةدم يف تاونسسلا عيمجل
ءانب هنأا افيسضم ،نيعوبسسأاب ردقت

ةيئانثتسس’ا تاحرتقملا هذه ىلع
حمسسي ،يجوغادي˘ب˘لا ا˘ه˘ق˘سش ي˘ف
يف يحسصلا لوكتوربلا قيبطتب
05 نمسضي يذلا يتامدخلا هقسش
،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
نأا ى˘ل˘ع ازر˘ب˘م ،ءاو˘˘يإ’ا ا˘˘سضيأاو
ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا نو˘˘˘كي
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف1202/0202
ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
ينطولا توسصلا دكأاو.ربمسسيد
هذه نودب هنأا ،نييرئازجلا ةبلطلل
قيب˘ط˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘سسي تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
ددعلا ىلع يحسصلا لوكتوربلا
ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا
ا˘سضفار ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
يف ةسساردلا دعاقم ىلإا عوجرلا

.ةلاحلا هذه
ز.لامج



تف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ةكرتسشم ةزرفم نأا ،هنم ةخسسن
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،سشيجلل
ي˘ف ة˘كير˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا
راجت3 تف˘˘˘قوأا ،ة˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب
00005 تز˘ج˘حو ،تارد˘خ˘م
يلام غ˘ل˘ب˘مو سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
اميف ،ميتنسس نويلم02 هردق
،سشيجلل ىرخأا ةزرفم تزجح
ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
يتيعابر نيتب˘كر˘م ،كرا˘م˘ج˘لا
06855ـب ن˘ي˘ت˘ل˘م˘ح˘م ع˘˘فد˘˘لا
00004و ،سسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م سصر˘˘˘ق
.ةلقروب ،رئاجسس ةبلع

سشيجلل زرافم تفقوأاو اذه

تناج نم لكب ،اسصخسش34
25 تط˘ب˘˘سضو ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘تو
ةقرطم24و ايئابره˘ك اد˘لو˘م
ن˘ع ف˘سشك يزا˘ه˘جو ط˘غ˘سض

ةف˘ل˘ت˘خ˘م تاد˘ع˘مو ،ندا˘ع˘م˘لا
بيقنتلا تايلمع يف لمعتسست

،بهذ˘لا ن˘ع عور˘سشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
لحاو˘سسلا سسر˘ح ط˘ب˘حأا ا˘م˘ي˘ف

7ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘˘نا˘˘ك سصا˘˘خ˘˘سشأا
.ةبانعب عنسصلا يديلقت براق

watan@essalamonline.com
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ةفلجلاب ةريخذلأ نم ةيمكو نييلآأ نيشسدشسم ىلع روثعلأ

شسادرموبو ةيدملاب ةيديلقت ةلبنقو ةيباهرإ’ا تاعامجلل ئباخم3 ريمدت
ةنتاب يف شسولهم شصرق فلأا05 زجحو تاردخم تانوراب3 ـب ةحاطإ’ا ^

ط.ةراشص

،عنشصلأ ةيديلقت ةلبنقو ةيباهرإ’أ تاعامجلل ئباخم3 ،يبعششلأ ينطولأ صشيجلل زرافم صسمأأ لوأأ ترمدو تفششك
ةيمكو نييلآأ نيشسدشسم ىلع ،ىرخأأ ةزرفم صسمأأ ترثع امك ،صسأدرموبو ةيدملاب طيششمتو ثحب تايلمع لÓخ

.ةفلجلاب ةريخذلأ نم

قيقحتلا ي˘سضا˘ق ى˘عد˘ت˘سسا
يلاوح ،ىلفدلا ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م˘ب
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ن˘ي˘ب ا˘˘سصخ˘˘سش57
ن˘ي˘فو˘قو˘م ر˘ي˘˘غو ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م
لوثملل ،ةيندم فارطأاو دوهسشو
تاسسلج ثÓث يف همامأا اددجم
61 موي ىلوأ’ا قلطنت ،قيقحت

ف˘ل˘م ي˘ف ،يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ة˘با˘سصع ن˘يو˘كت ح˘ن˘ج با˘كترا
باكتر’ دادعإ’ا سضرغب رارسشأا

د˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لاو سسÓ˘˘ت˘˘خ’ا ح˘˘ن˘˘˘ج
ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘˘غ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’او
ح˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لاو˘˘مأÓ˘˘˘ل
لاجم يف ةرربم ريغ تازايتما
دئاوف ذخأا ،ةيمومعلا تاقفسصلا
ةءا˘سسإا ،ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ف˘˘سصب
سضرا˘ع˘ت ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا
ح˘سضاو˘لا لا˘م˘˘هإ’ا ،ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ب˘˘˘ت ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ءارثلا ،ذوفنلا لÓغتسسا ،ةيمومع
سضي˘ي˘ب˘ت اذ˘كو ،عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع لاو˘˘مأ’ا

تادئاع ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن تا˘كل˘ت˘م˘م
ءا˘ف˘خإ’ جرا˘خ˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘هرد˘˘˘سصم ه˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘˘تو
ءانتقا ىلإا ةفاسضإ’اب ،عورسشملا
ي˘˘لآ’ا مÓ˘˘عإÓ˘˘ل تاز˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت
ة˘ي˘ب˘ت˘كم˘لا مزاو˘ل˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو
تاونسس لÓخ ىرخأا تازيهجتو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،6102 ىلإا8002
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ن فر˘˘˘سص
نود ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا˘ب
.رربم

ي˘ف ء’ؤو˘ه ءا˘عد˘ت˘سسا ي˘˘تأا˘˘يو
يلوأ’ا قيقحتلا لامكتسسا راطإا
يف رفسسأا يذلا ،لاحلا فلم يف
7 عاديإا نع يسضاملا يام رهسش
نم تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
ة˘˘ي’و ناو˘˘يد سسي˘˘ئر م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

سسرحلل قباسسلا ريدملا ،نازيلغ
،ىلفدلا نيع ةي’و يف يدلبلا

،ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ناو˘˘يد سسي˘˘ئرو
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ر˘يد˘˘م
سصاخ˘سشأ’ا ن˘م˘سض ن˘م ،ةزا˘ب˘ي˘ت
02 عاسضخإا مت اميف ،نيفوقوملا

ايلاحو اقبا˘سس ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت اً̆لوؤو˘سسم

مهنوك ةيئاسضقلا ةباقرلا ماظنل
ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘سص ى˘ل˘ع
اذه.ا˘ه˘تاذ دا˘˘سسف˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ثا˘ح˘˘بأ’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘تو
ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سش فا˘˘˘ق˘˘˘يإ’
اسضفر ،سضبقلاب نيرمأا عوسضوم
ةسسلج يف ةلادعلا رماوأ’ لوثملا
مت˘ي˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ى˘لوأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ددج دوهسش تادافإا ىلإا عامتسس’ا
لو˘˘سصح˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ق˘˘سش ي˘˘˘ف
لا˘ح ي˘ف ن˘ير˘يد˘مو ن˘ي˘لوؤو˘سسم
رربم ريغب تاراقع ىلع فاقيإا

قر˘ط˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصو
ةوÓع ،عيرسشتلا لوسصأاو ىفانتت

ةد˘ئا˘ف˘ل تم˘ت تا˘ير˘ت˘سشم ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف يد˘ل˘ب˘لا سسر˘ح˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘م
ىلإا8002 نم ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

يسضا˘ق ل˘م˘كت˘سسي ا˘م˘ك ،0102
فلملا اذهب فلكم˘لا ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ددع عم قاطن˘ت˘سس’او ثا˘ح˘بأ’ا

ديدبتب نيمهتملا نيفوقوملا نم
نوريسسي اونا˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا

نيع ةي’و يف ةفلتخم تايريدم
ىلإا مهليوحت متي نأا لبق ىلفدلا

ةزابيت ،نازيلغ ،مناغتسسم تاي’و
م˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف.ترايتو
نيدرومو لامعأا لاجر ءاعدتسسا
مامتإ’ ت’اج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ة˘سسل˘ج˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةجمربملا تاقيقحتلا نم ةثلاثلا
ىلع يراجلا ةيليوج رهسش يف
،ىلفدلا نيع ة˘م˘كح˘م ىو˘ت˘سسم
يذلا بعسشتملا فلملا تاذ يف

ا˘يا˘سضق ر˘ط˘خأا ن˘ي˘ب ن˘م ف˘ن˘˘سص
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت˘ب ه˘ت˘ل˘سصل دا˘سسف˘˘لا

ءانتقاو ةلود تاراقعو ةيمومع
ادج ةمخسضم ريتاوفب تايرتسشم
8002 نم ةدت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
تاقف˘ن˘لا فر˘سصو6102 ى˘˘˘لإا
ةيعيرسشتلا تاباختن’اب ةقلعتملا
ناو˘˘يد˘˘˘لا هر˘˘˘ج˘˘˘ف ،رر˘˘˘ب˘˘˘م نود
ماق يذلا ،داسسفلا عمقل يزكرملا
روهسش5 ماد يئاسصقتسسا لمعب

ى˘لإا عا˘م˘سسلا ه˘ل˘ل˘˘خ˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ةلاحإا لبق ،تاي’و5 يف تاراطإا
.ةماعلا ةباينلا ىلع فلملا

ر.رجاه

ةثج ىلع سسمأا حابسص رثع
فور˘˘ظ ي˘˘ف فو˘˘ت˘˘م با˘˘˘سش
روجهم لزنم لخاد ةسضماغ
ةيدلبب ة˘سشيا˘ي˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع قر˘˘سش نر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
نم اهلقن مت ،يداولا ةي’ولا

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ناو˘˘˘عأا فر˘˘˘˘ط
ظفح ةحلسصم ىلإا ةيندملا

رمع نب» ىفسشتسسمب ثثجلا
ن˘يأا يداو˘˘لا˘˘ب «ي˘˘نÓ˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل حر˘˘سشت˘˘سس
اهت˘ه˘ج ن˘م ،ةا˘فو˘لا با˘ب˘سسأا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘لا تح˘˘ت˘˘ف
ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
يتلا ةعجافلا هذه تاسسبÓم
.ةقطنملا ناكسس تزه

إأ.ميهأربإأ

ةعاسسلا دودح يف تلجسس
حا˘ب˘سص ن˘م ة˘ق˘ي˘˘قد22:80
ةمسصاعلاب ةيسضرأا ةزه سسمأا
تاجرد2.3 ا˘ه˘تد˘سش تغ˘ل˘˘ب

ام بسسح ،رتسشير ملسس ىلع
يف ثحبلا زكرمل نايب هدروأا

ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع
دد˘ح يذ˘لا ،ءا˘يز˘ي˘˘فو˘˘ي˘˘ج˘˘لاو
لا˘م˘سش م˘ل˘ك51ـب ا˘هز˘كر˘˘م
نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘˘م بر˘˘غ
.ةمسصاعلا برغ ةعقاولا

صش.لامك

حنجلا يسضاق سسمأا ردسصأا
ةي’وب سشورحلا ةمكحم ىدل
ن˘ج˘سسلا˘ب ا˘م˘كح ،ةد˘˘كي˘˘كسس
قح يف نيت˘ن˘سس ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘لا

ي˘ب˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ة˘مور˘ك يدا˘˘م˘˘ح˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
لوا˘˘ق˘˘م˘˘لاو ،(ب.ر) ق˘˘با˘˘˘سسلا
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ع˘فد ع˘˘م (ك.ز)
ن˘˘ع ،ج.د ف˘˘˘لأا001 ةمي˘ق˘ب

ح˘˘سضاو˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’ا ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘ج
لاو˘مأا عا˘ي˘˘سض ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا

ةءار˘ب˘ب ق˘ط˘ن ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ة˘ف˘ل˘كم ة˘ف˘˘ظو˘˘م
ريبخو ةيدل˘ب˘لا˘ب تا˘عزا˘ن˘م˘لا

حسضاولا لا˘م˘هإ’ا ة˘ح˘ن˘ج ن˘م
لاو˘مأا عا˘ي˘˘سض ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا

بسصنلاو ىلوأÓ˘ل «ة˘ي˘مو˘م˘ع
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘˘سضق˘˘لا.يناثلل

ها˘˘ي˘˘م ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت عور˘˘˘سشم˘˘˘ب
ةيدلبلا تاذ ناكسسل برسشلا

اهتمربأا تا˘ناز˘خ˘لا ىد˘حإا ن˘م
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ح˘لا˘سصم
3 ةمي˘ق˘ب لوا˘ق˘م ع˘م يد˘ل˘ب˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو ،ج.د ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘م
سسلج˘م˘لا مار˘بإا لو˘ح ر˘يرا˘ق˘ت
ة˘ق˘ف˘سصل يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ة˘قر˘ف˘لا تر˘سشا˘ب ،ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم
كردلل ةيلا˘م˘لاو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ةعسسوم تاق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا

نأا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م تف˘˘˘˘سشك
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘سصح لوا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

قحلأا امم نيترمل هتاقحتسسم
.ةيدلبلا ةينازيمب ةيلام رئاسسخ

ماعلا قحلا لثمم ناكو اذه
ة˘˘˘سسل˘˘˘ج ي˘˘˘ف سسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ق
5 ةبوقع طيلسست ةمكاحملا

1و اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس تاو˘˘ن˘˘سس
سسلجم˘لا سسي˘ئر˘ل جد نو˘ي˘ل˘م
نا˘ت˘ن˘سسو ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ة˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل اذ˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘سسب˘˘˘ح
جد ف˘˘˘لأا003و ،لوا˘ق˘م˘لاو
يفو.ريبخل˘ل ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
لوأا ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق عدوأا سسمأا
،ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م ىد˘˘˘ل
«تا˘بو˘˘كا˘˘ك» ز˘˘كر˘˘م سسي˘˘ئر
سسب˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كسس
ي˘ت˘ح˘ن˘˘ج ن˘˘ع ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
سسا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لاو سسÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ’ا
اميف ،ةيتامولعم˘لا ة˘م˘ظ˘نأ’ا˘ب
ن˘ير˘خآا تارا˘طإا ع˘سضو˘˘ب ر˘˘مأا

اهتاذ ةي˘سضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت

ج.صسابع

ةي’و نمأا حلاسصم تزجح
ن˘˘م مار˘˘˘غ504 ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بن˘ق˘لا عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘˘لا
سصرق877و ،يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا

ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا ،سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ةيرادإ’ا ةعطاقملاب نيتقّرفتم
4 فيقوت نع اترفسسأا ،ةيرارد
جيورت ددسصب اوناك سصاخسشأا

با˘ب˘سش ط˘سسو مو˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه
.ةقطنملا

تن˘ّكم˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ي˘˘سضق˘˘لا
يرسضحلا نمأ’ا رسصانع اهيف
نمأ’ عباتلا ةلابسسلا سسداسسلا
،ة˘يرارد ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا

روا˘ح˘م د˘حأا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘جارد ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،نارود˘لا
،نيسصخسش اهنتم ىلع ةيران
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘م˘ه˘عا˘سضخإا د˘ع˘˘بو
ط˘ب˘سض ،يد˘سسج˘لا سسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا

نم ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
مارغ002 اهنزو تارّدخملا

،سسوله˘م سصر˘ق003 اذ˘˘كو
امهيف هبتسشملا عم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
قباوسسلا يوذ نم امهنأا نيب
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘لد˘˘ع˘˘˘لا
هبتسشم فيقوت مت ،تايّرحتلا
نذإا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ،ثلا˘˘ث ه˘˘ي˘˘ف
زجح مت ،هلزنم سشيتفتب يباين
،ي˘ل˘ق˘˘ع ر˘˘ّثؤو˘˘م سصر˘˘ق17
غ˘ل˘ب˘مو ،رّد˘خ˘م ءاود ةرورا˘˘ق
.رانيد فلأا51 هردق يلام

دق˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ا˘مأا
ة˘طر˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع
نمأا سسفنل ةعباتلا ةيئاسضقلا
دورو دعب ،ةيرادإ’ا ةعطاقملا

سضعب مايق اهدافم تامولعم
ن˘˘ي˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا سصا˘˘خ˘˘˘سشأ’ا

جيورتب ،ايئاسضق نيقوبسسملاو

تار˘˘ّثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةنيدم ىوتسسم ىلع ةيلقعلا
ة˘ّط˘خ داد˘عإا د˘ع˘˘بو ،ةر˘˘يود˘˘لا

هيف هبتسشم فيقوت ّمت ةمكحم
لخادب طبسض يذلا ،يسسيئرلا

،يباين نذإا ذيفن˘ت د˘ع˘ب ه˘لز˘ن˘م
،يلقع رّثؤوم سصرق704 ىلع
نزوب تارّدخ˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘ط˘ق
نم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،مار˘غ502
061 هرد˘˘ق ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
،ريبك روطاسس ،ميتنسس نويلم
ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا4و
لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ىر˘˘˘خأا
لومعملا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
هبتسشملا ميدقت ّمت ،اينوناق اهب
ةيروهمجلا ليكو مامأا مهيف
ر˘مأا ن˘يأا ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا
.تّقؤوملا سسبحلا مهعسضوب

لÓعشش ةميشسن

ديدبتو صسÓتخأو رأرششأأ ةباشصع نيوكت حنجب نومهتم
لأومأ’أ صضييبتو ةرربم ريغ تأزايتمأ حنمو ةيمومع لأومأأ

مامأا نيدرومو لامعأا لاجرو ’وؤوشسم57
ىلفدلا نيع ةمكحم

ةششيايعلأ ةقطنÃ روجهم تيبب لتق

ةشضماغ فورظ ‘ ٍفوتم باشش ىلع روثعلا
يداولاب نرقŸا ةيدلبب

ناينبلأ نيع ةنيدم برغ لامشش ملك51ـب اهزكرم ددح

زهت2.3 ةدششب ةيشضرأا ةزه
ةمشصاعلا رئازجلا

ةشضرغم تامولعم رششن ةمهتب عبوت
نمأ’اب صسمت «كوبشسيافلأ» ىلع

ةينطولأ ةحلشصملأو يمومعلأ

ريغ رهششأا6 اهنم انجشس ةنشس
ويديف رششان دشض ةذفان
يئافششتشسإ’ا زكرملل ءيشسي
ةنيطنشسقب يعماجلا
،صسمأأ لوأأ ءاشسم تردشصأأ

ةيدايزلأ ةمكحم
ةنشسب امكح ،ةنيطنشسقب
ريغ رهششأأ6 اهنيب نم انجشس
ويديف رششان دشض ةذفان
يئافششتشس’أ زكرملل ءيشسي
نب روتكدلأ» يعماجلأ

ينعملأ عبوت ثيح ،«صسيداب
(ةنشس23‐ د.صس) وعدملأ

تامولعم رششن ةمهتـب
صساشسملأ اهنأاشش نم ةشضرغم
ةحلشصملابو يمومعلأ نمأ’اب
قيرط نع ةينطولأ
.ةيعامتجإأ ةكبشش لامعتشسإأ

ىلإأ ةيشضقلأ دوعتو أذه
امدنع ،طرافلأ نأوج ةياهن
ىلع ويديف ينعملأ رششن
تيبأوت رهظي ،«كوبشسيافلأ»
بطلأ ةحلشصم ةحاشسب
زكرملل يعرششلأ
نب» يعماجلأ يئافششتشس’أ

قيلعتب ةقفرم ،«صسيداب
تيبأوتلأ هذه نأأ يعدي
ةشضرعم نيماثج اهب دجوت

اهدعب درتل ،صسمششلأ ةعششأ’
،يحشصلأ لكيهلأ تأذ ةرأدإأ

رمأ’أ نأأ اهل نايب يف تدكأأو
ةغراف تيبأوتب قلعتي
ةحاشسلاب ةعوشضوم

ةجاحلأ دنع اهلامعتشس’
رششان دشض ىوكشش تعدوأأو
.ويديفلأ

ينامثع ميلشس

ةيمومع لأومأأ عايشض ¤إأ يدؤوŸأ حشضأولأ لامهإ’أ ةحنج نع

ÚلواقŸا دحأاو ةدكيكشس ‘ قباشسلا ةمورك يدامح «Òم» ـل اذفان اشسبح ناتنشس
شسب◊ا نهر ةدكيكشس «تابوكاك» زكرم شسيئر عاديا^

تقؤوملأ صسبحلأ نهر مهعشضوب رمأأ ةيروهمجلأ ليكو

شصرق877و يدنه بنق مارغ504 زجحو شصاخششأا4 فيقوت
ةمشصاعلا يف ةيراردب شسولهم
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ىلعو هءاغلا ينعي ’ مسضلا ليجأات

ن˘ع يرو˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةينيطسسلفلا ةلودلا يسضارأ’ هتقرسس
ة˘˘مو˘˘كح ر˘˘م˘˘ت˘˘سست نا ل˘˘ق˘˘ع˘˘ي Ó˘˘˘ف
قحب مئارجلا اهباكترا يف لÓتح’ا
لÓتح’ا اذهف ينيطسسلفلا بعسشلا
و˘هو خ˘يرا˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع لو˘˘ط’ا د˘˘ع˘˘ي
ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
ةلودلا ةماقإاب فرتعي ’و ةيعسسوتلا
سضاهجا ىلا ىعسسيو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
هئÓمع لÓخ نم ينيطسسلفلا ملحلا

ه˘˘ت˘˘ئز˘˘ج˘˘تو ما˘˘˘سسق˘˘˘نÓ˘˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘عدو
ةرطيسسلاو ةينيط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارأÓ˘ل

ا˘م˘ل ا˘ه˘م˘سض ن˘ع نÓ˘عإ’او ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
عداخي وهو لÓتح’ا ةدايسسب ىمسسي
ةيفانملا هتاسسراممو هبيذاكأاب ملاعلا
د˘عاو˘˘ق˘˘لاو فار˘˘عأ’او ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
.ةيلودلا

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘حاو ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش يأا م˘˘˘˘سض نإا
وأا ةلتحملا ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا

ءيسشلا تاذ ين˘ع˘ي ًا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘م˘سض
ًاديدحتو جئاتنلا سسفن ىلإا يدؤويو

ةينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلا ريمدت
ةماقإا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا م˘ل˘ح˘لا ل˘ت˘قو
تدجو يتلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
ي˘ف ئدا˘ب˘م˘لا نÓ˘عا قا˘ف˘تا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةلودو ريرحتلا ةمظنم نيب ولسسوا
ينيطسسلفلا بعسشلا لقنل لÓتح’ا

لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘˘لإا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ن˘˘˘م
ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا˘ب فار˘ت˘ع’او
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس ن˘˘كلو ه˘˘˘ت˘˘˘لود ما˘˘˘ي˘˘˘قو
ر˘ي˘مد˘ت د˘ير˘ت ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘˘ح’ا
ماسسقن’ا نم ةدا˘ف˘ت˘سس’او ة˘ط˘ل˘سسلا
هنعرسش يف رارمتسسÓل ينيطسسلفلا
ةسسايسسو يرامعتسس’ا نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا
ءاهنإاو ري˘مد˘تو د˘يا˘ه˘تر˘بأ’او م˘سضلا
اهسسأار ىلعو يئاهنلا لحلا اياسضق
لÓتح’ا رارمتسساو نيئجÓلا ةيسضق
نو˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف ير˘˘سس’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا
.مهنع جارف’ا سضفرو ةيليئارسس’ا

هتدايقو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا نإا
لكو لÓتح’ا تاططخم نوسضفري

ةدحتملا تاي’ولا فقاومو هططخ
ملاعلا عادخو بي˘لا˘سسأاو ة˘ي˘كير˘م’ا

ةطخ ذيفنتل فداه˘لا كي˘ت˘كت˘لا ر˘ب˘ع
لوأ’ا دعوم نأاو دياهتربأ’او مسضلا

ي˘ف دد˘˘ح يذ˘˘لا0202 زو˘م˘˘ت ن˘˘م
ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل ي˘˘فÓ˘˘ت˘˘ئ’ا قا˘˘ف˘˘˘ت’ا
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘ل د˘˘˘عو˘˘˘م و˘˘˘ه لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
مسضلا تاططخم ذيفنتل تاءارجإ’ا

ةطيرخ ي˘ف دد˘ح ا˘م˘ك د˘يا˘ه˘تر˘بأ’او
تحرط يتلا وها˘يا˘ن˘ت˘ن بمر˘ت ة˘ط˘خ
سسيلو0202 يناث نوناك82 موي
ليجأات ناو ذيف˘ن˘ت˘ل˘ل ًا˘ي˘ئا˘ه˘ن ًاد˘عو˘م
ف˘قو ا˘قÓ˘طا ي˘ن˘˘ع˘˘ي ’ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ذ˘ي˘ف˘ن˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘˘م
تا˘ط˘ط˘خ˘م ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا
.ةيبرغلا ةفسضلا يسضارأÓل مسضلا

نم اهذاختا مت يتلا تارارقلا نإا
ةقل˘ع˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
نلعأا يتلاو ولسسوا تايقافتا فقوب

91 موي سسابع دومحم سسيئرلا اهنع
ءا˘غ˘لإا ل˘م˘سشي ا˘˘م˘˘بو0202 را˘˘˘˘يأا
نيبناجلا عم تامهافتلاو تاقافت’ا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كحو ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا

تامها˘ف˘ت˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ة˘سصا˘خو

ذيفنتلا زيح Óًعف تلخد دق ةينمأ’ا
بعÓتلاب لÓتح’ا ةموكح مايق نأاو
درجم يه هتحاسسم وأا مسضلا تيقوتب
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا عاد˘˘خ˘˘ل سسرا˘˘م˘˘ت بي˘˘ع’أا

تعجارت اهنأاكو روهظل˘ل ة˘لوا˘ح˘مو
مسضلا نأاو مسضلا ةحاسسم تللق وأا

ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا بسسح
قيبطتو ةحلسسملا ةوقلاب ةرطيسسلا
ي˘كر˘ي˘مأ’ا يو˘ف˘˘سصت˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
ريمدتل ةيادب كلذ دعيو يليئارسسإ’ا
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘˘لود ما˘˘ي˘˘ق
ىلع ةيقرسشلا سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘ع˘ب

7691 ماع ناريزح نم عبارلا دودح
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا ر˘ي˘˘مد˘˘ت كلذ˘˘كو
بع˘˘سشلا ق˘˘حو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
هر˘ي˘سصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘بأا را˘ب˘جإاو
تار˘˘كسسع˘˘م) ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهل ططخي امك (ةيعامج ت’اقتعا

نيماينب يليئارسسإ’ا ءارزولا سسيئر
.ةيرسصنعلا هتموكحو وهاينتن

تابو ةمهم ةلحرم ىف رمن اننإا

ىلع لمعلا عيمجلا نم بولطملا
ةقمعم ةسساردو ةلحرملا ميقت ةداعا
اهب رمت يتلا عاسضوأ’او فقاوملل
ديعسصلا ىلع ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ع˘م ة˘قÓ˘ع˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘˘تاو˘˘ط˘˘خو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس
ام قبطت يلا ةفداهلا ةيناطيتسس’ا
ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘م˘˘سسي
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم ةرور˘˘سضو
لماكتلاو ءانبلا ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسا ع˘سضو
قو˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تارار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
سسل˘ج˘م˘˘لاو يز˘˘كر˘˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ا˘م˘م ع˘قاو˘لا سضرا ى˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةينطولا ةدحولا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘سسي
ةلسصاومو لاسضنلا ميهافم قيمعتو
برد ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلا ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي ناو ءاد˘˘ه˘˘سشلا
ةيامحو نطولا ءانب يف ةيلوؤوسسملا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

.ءادهسشلا ءامدب تدمع

ملاعلإ عدخت نل ةيمهولإ هعيراسشمو ةوقلاب مئاق لÓتح’إ

ةيموقلا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا نأا م˘غر
ة˘ي˘ن˘يد˘لا ةد˘ي˘ق˘ع˘لاو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
ةلود ىلع ًايلك ناقف˘ت˘ت ،ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
تاذ ،ةقو˘ف˘ت˘م˘لا ة˘يو˘ق˘لا ل˘ي˘ئار˘سسإا
سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘كلا ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
لي˘ئار˘سسإا وأا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ل˘ي˘ئار˘سسإا
ًة˘سصلا˘خ ًة˘لود ناد˘ير˘تو ،ىر˘˘ب˘˘كلا
’إا ،رايغأ’ا نم ًةيلاخ ًةيقن دوهيلل
ة˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا

تا˘˘يا˘˘غ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كلا فاد˘˘˘هأ’او
ٍتافÓخ دو˘جو ي˘ف˘ن˘ت ’ ،ةد˘ي˘ع˘ب˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘يرذ˘جو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ٍسضارأا م˘سض ة˘ه˘ج˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ةرو˘سصب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘˘تو
متيسس يذلا لكسشلاو ،ةيليئارسسإ’ا
فلتخم عم مسضلا دعب لماعتلا هيف
ةيبر˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا فار˘طأ’ا

ة˘˘ي˘˘بوروأ’او ًا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
.ًاسصوسصخ

يليئارسسإ’ا عمتجملا ودبي اذهلو
م˘سضلا ع˘يرا˘سشم ها˘ج˘ت ه˘ت˘˘مو˘˘كحو
ريغ ًا˘بر˘ط˘سضم ًا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ،ةر˘فا˘سسلا

،ٍنزتم ريغ Óًتخم ًاسشوسشمو ،ٍدحوم
ٍ،م˘سسا˘ح ر˘ي˘˘غ ًا˘˘سشع˘˘تر˘˘م ًاددر˘˘ت˘˘مو
مدتحي ذإا ،ٍنئمطم ريغ ًاقلق ًافئاخو
مقافتيو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ي˘ل˘خاد˘لا لاد˘ج˘لا
نيب تاوسصأ’ا ىلاعتتو فÓتخ’ا
ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’او ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘خ˘˘ن
م˘˘هؤوارآا ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’او
ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ،م˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت دد˘ع˘ت˘تو
تاحرتق˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘كح˘لا را˘كفأ’ا
مسضلا أادبم ةهجل ًءاوسس ،ةيكيرمأ’ا
يتلا ةقيرطلا وأا ،هتيمكو هتيقوت وأا
م˘ه˘ما˘مأا زر˘ب˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ت’ؤوا˘˘˘سست˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
مهنم ٌقيرف ىري يتلا ،تايدحتلاو
يورتلا قحتسستو ،ًادج ةرطخ اهنأا

لب˘ق يد˘ج˘لا ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ،ل˘مأا˘ت˘لاو
،اهنأا˘سشب ير˘ي˘سصم˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا

يسضاغتلا نأا مهتموكح نورذحيو
فر˘ط˘لا سضغو ا˘ه˘لا˘م˘هإا وأا ا˘ه˘ن˘˘ع
ىلع ريبكلا ررسضلاب دوعيسس ،اهنع
.«اهبعسشو ليئارسسإا ةلود»

ن˘˘˘م ٌر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ٌق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘سضف˘˘˘˘ي
ىلع يعقاولا مسضلا نييليئارسسإ’ا

مسضلا نأا نوريو ،ينوناقلا مسضلا
يذلا ،يقيقحلا مسضلا وه يعقاولا
،مهطورسش يبليو م˘ه˘فاد˘هأا ق˘ق˘ح˘ي
مهئابعأا نم ةريبك ةجرد ىلإا للقيو
م˘ج˘ح سصل˘ق˘يو ،م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
وهو ،مهيلع ةيلودلا تاسضارتع’ا

تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘م
،7691 ماعلا ذنم ًايلعف ةيليئارسسإ’ا

عقاولا رمأ’ا ةروسصب تمسض ثيح
ي˘سضارأ’ا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ٍتا˘˘حا˘˘سسم
ةفسضلاو سسدقلا يف ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تار˘سشع ا˘ه˘˘ي˘˘ف تن˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
تائم اه˘ي˘ف ما˘قأاو ،تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
نيذلا ،دوهيلا ني˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا ف’آا
مهتايح نوؤوسش لك يف نوعسضخي
نوطبتريو ،ةيل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ما˘كحأÓ˘ل

سسدقلاب ًايلعف نولسصتيو ًايوسضع
دقو ،ةيليئارسسإ’ا تادلبلا عيمجبو
،ةياهن’ ام ىلإا عقاولا اذه رمتسسي
ىلإا نهارلا عسضولا عسضخي نأا ىلإا
عم رسشابملا راوحلاو تاسضوافملا
.ةينيطسسلفلا ةطلسسلا

هف˘قو˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ز˘كتر˘ي
تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا سصو˘˘˘سصن ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
رقأا يتلا ،ةيليئارسسإ’ا ةينيطسسلفلا
،مسضلا أادبم نوي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ةيليئار˘سسإ’ا ا˘ياو˘ن˘لا ن˘ع او˘ت˘كسسو
مغر ،ىربكلا تانطوتسسملا نأاسشب
ةبسسن مسسح اهنيح يف متي مل هنأا
،ةليدبلا يسضارأ’ا ةع˘ي˘ب˘طو م˘سضلا
نأا ’إا ،ة˘حا˘سسم˘لاو نا˘كم˘لا ة˘ه˘ج˘ل
ناك نإاو ،ًاحورطم ناك مسضلا أادبم
ي˘˘سضارأ’ا لدا˘˘ب˘˘˘ت سسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ه˘نإا˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو ،دود˘˘ح˘˘لا ة˘˘حازإاو
ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘˘سضلا نو˘˘˘ل˘˘˘سضف˘˘˘ي
ةوقلاب ’ ،نيفرطلا نيب قافت’او
.ٍدحاو ٍبناج نم رهقلاو

م˘˘˘سضلا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سسا نأا نور˘˘˘˘يو
مسضلا قيق˘ح˘ت ن˘ي˘ح ى˘لإا ي˘ع˘قاو˘لا
ًا˘ن˘مأا ر˘ث˘كأا ،ق˘فاو˘ت˘لاو ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
نوك ،ةيونعمو ةيدام ًةفلك لقأاو
عم لماعتت ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
سساسسأا ىل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا بنا˘ج˘لا

’و هسضفرت دق يذلا ،عقاولا اذه
ىلع مدقت ’ اهنكل ،هيلع قفاوت

ةديدسش ٍلعف تادر وأا داسضم ٍلمع

.هل يدسصتلاو هتهجاومل
فلتخت نل يذلا ينوناقلا مسضلا

نع ةلودلا يف ةيل˘خاد˘لا ه˘ل˘ي˘عا˘ف˘م
نيدعبلا يف ىوسس ،يعقاولا مسضلا
نمأ’ا ددهيسس ،ينوناقلاو يونعملا
سضرعيسسو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘مو˘ق˘لا
،ٍةد˘˘يد˘˘ج ٍتا˘˘م˘˘ج˘˘˘ه ى˘˘˘لإا دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

ا˘˘م˘˘برو ،ٍة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ق ٍتا˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘مو
اهيف كراسشي ةفل˘ت˘خ˘م ٍتا˘سضا˘ف˘ت˘نا

ةزهجأ’ا نم نو˘لوؤو˘سسمو ر˘سصا˘ن˘ع
لثم ًامامت ،ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
رمأ’ا وهو ،0002 ماعلا ةسضافتنا
سشيجلا لخدي نأا هنأاسش نم يذلا
رارقإا ر˘خأا˘ت بب˘سسب ًا˘ي˘لا˘م موزأا˘م˘لا

ٍةيدام ٍتامزأا يف ،ةلودلا ةينازيم
ر˘ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘ع هز˘˘ج˘˘ع بب˘˘سسب ٍةدا˘˘ح
ةبولطملا تازيهجتلاو تايناكمإ’ا
.ةلحرملا تايدحت ةهجاومل

يلي˘ئار˘سسإ’ا ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه رذ˘ح˘ي
نم ٍفيفل نم لكسشتي يذلا ،ريبكلا

نييلاح˘لا ن˘مأ’او سشي˘ج˘لا طا˘ب˘سض
نم ليلق ريغ ٍددع نمو ،نيقباسسلاو
ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا

ن˘ي˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’او ن˘ي˘ي˘مÓ˘˘عإ’او
م˘˘سضلا تا˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت ن˘˘˘م ،را˘˘˘ب˘˘˘كلا
ىلع ما˘ع˘لا ن˘مأ’ا ى˘ل˘ع ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ى˘˘لإا ً’و˘˘سصو ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا دود˘˘ح˘˘لا
ة˘مو˘كح˘لا ن˘كم˘ت˘ت ن˘ل ذإا ،قار˘ع˘لا
ىلع عاسضوأ’ا طبسض نم ةيندرأ’ا

لا˘ح ي˘ف ،ا˘ه˘ق˘م˘عو دود˘ح˘لا لو˘˘ط
يف ةيل˘خاد˘لا عا˘سضوأ’ا تبر˘ط˘سضا

ى˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا تدا˘˘˘˘˘˘سسو ،ندرأ’ا
بسضغ˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن بار˘˘ط˘˘˘سض’او
.ةيليئارسسإ’ا تاءارجإ’ا ببسسب

ن˘˘م ٌر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ٌق˘˘˘ير˘˘˘ف د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
يعقاو˘لا م˘سضلا نأا ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
،ي˘ل˘ع˘ف˘لا ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ن˘˘مأا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسو ا˘˘˘˘هدود˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘مؤو˘˘˘˘˘يو
قيسسنتلا ىلع يق˘ب˘يو ،ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م
،ىنيط˘سسل˘ف˘لا بنا˘ج˘لا ع˘م ي˘ن˘مأ’ا

نواع˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘يو
دق يذلا ،ندرأ’ا عم راوجلا نسسحو
يف ةبرع يداو ةيقافتا ءاغلإاب ددهي

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا رار˘˘˘سصإا لا˘˘˘ح
.مسضلا تاءارجإا يف ًامدق يسضملا

م˘˘سضلا تارر˘˘ب˘˘م نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
’و ،ةيقيقح ريغ مهيأارب ينوناقلا

سشيجلا تايلوأا ملسس يف اهل ناكم
نأا ،ًا˘ع˘ط˘ق ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ر˘˘مأ’ا ،ن˘˘مأ’او
ي˘ه م˘سضلا ن˘˘م و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ع˘˘فاود
قلعتتو ،ةينيدو ةيموقو ةيسصخسش
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘م˘م ر˘ث˘˘كأا ًا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ه˘˘ب
،ماعلا يليئارسسإ’ا ينمأ’ا نأاسشلاب
ي˘ه˘ن˘ي نأا د˘ير˘ي و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن نأا كلذ
ة˘سسا˘ئر ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

،تيبلا وأا نجسسلا وأا ةلودلا ةسسائر
،ليئارسسإا بعسشل همدقي ٍريبك لمعب
ًادئاقو ًايسسايسس ًاميعز هنم لعجي
هركذتو خيرا˘ت˘لا ه˘ظ˘ف˘ح˘ي ،ًا˘ي˘ن˘طو
.لايجأ’ا

ي˘ه˘ن˘ي˘سس يذ˘˘لا م˘˘سضلا نأا ا˘˘م˘˘ك

هنإاف ،هفعسضيسس وأا ينمأ’ا قيسسنتلا
ةيوسستلل ةسصرف يأا ىلع يسضقيسس
هنوك ،نيينيطسسلفلا عم ةيسسايسسلا
ذإا ،نيتلودلا لح لامآا ىلع يسضقي
ةينيطسسلفلا قطانملا نم لعجيسس
’ ،ةدعابتمو ةقرفتم ةيناكسس ًارؤوب
عمجي نأا يسسايسس راطإا يأ’ نكمي
دق ءارجإ’ا اذه نإاف يلاتلابو ،اهنيب
،ةينيطسسلفلا ةطلسسلا لح ىلإا دوقي
ينع˘ي ا˘م ،و˘ل˘سسوأا ة˘ي˘قا˘ف˘تا ءا˘غ˘لإاو
،ميدقلا عقاولا ىلإا ليئارسسإا ةدوع
ٍتايلوؤوسسم نم اهيلع بترتي ام عم
ٍتا˘ق˘ف˘نو ،ة˘ي˘ن˘مأا ٍتا˘ع˘ب˘تو ة˘ي˘˘لود
ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ءاو˘˘سس ،ٍةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ٍة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ةدايزل وأا ،نيينيطسسلفلل تامدخلا

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘مأ’او سشي˘ج˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
.مهيلإا ةلكوملا ةديدجلا ماهملاب

،سشيجلا ديدع ةدايز ينعي اذه
ثادحتسساو ،طايت˘ح’ا ءا˘عد˘ت˘سساو
،ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج دود˘˘˘˘˘ح سسر˘˘˘˘˘ح قر˘˘˘˘˘ف
ةيلامسشلا دود˘ح˘لا ن˘ع لا˘غ˘سشن’او
،هللا بزح رطخ اهيف مظاعتي يتلا

ةيدرف ةينمأا ٍتايلمعل دادعتسس’او
ةدرفنم˘لا با˘ئذ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ب˘سشت
سشي˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ها˘˘˘ك تق˘˘˘هرأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

تعونت يت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’او
نيب ةيدرفلا تاردابملا قفو ًاريثك
.اهريغو سصنقلاو نعطلاو سسهدلا

... عبتي

مسضلإ ِرطاخم نم ٌةيليئإرسسإإ ٌفواخم
توريب ‐ يوأدللأ فشسوي ىفطشصم .د : ملقب
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:«مÓضسلأ»ـل بيعضشوب مÓحأأ اينوفطرأ’أ ‘ ةضصّضصختŸأ ةبتاكلأ

«ثيد◊ا كشسم» أارقي نم ّلكو ًاباتك كلÁ نم شسيل بتاكلا»
«دوشصقŸا وه هّنأاكو رعششي

،افيرخ نيرضشعلأو ةعبأرلأ تأذ قرضشم ديدج هجو - تليضسمضسيت - دحلأ ةينث نم ةبتاك يه بيعضشوب مÓحأأ
،اهل ةيوه ةقرولأو ملقلأ نم تلعجو ئفأدلأ اهبلقب بدأ’أ تنضضتحأ ،هجولأو حوّرلأ ةليمج ،ةيهبلأ ةلطلأ ةبحاضص

.ةملكلأو فرحلأ لاجم يف ةبرجت سضوخو زّيمتلأ نم اهنكم ام ةبهوملأو تايناكمإ’أ نم اهل ةعدبم ةّباضش ةبتاك

بي˘˘ع˘˘سشو˘˘ب مÓ˘˘حأا تز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت
يهو ،نقتملا اهلم˘عو ا˘ه˘بو˘ل˘سسأا˘ب
،ةملكلاو بدأ’ا ءامسس يف جّردتت
ّطخ˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ةدارإ’ا ن˘م ا˘ه˘ل

تقسشع ،ةباتكلا ملاع ىلإا اهقيرط
اهنّكم ام ،اهرغسص ذنم ةعلاطملا

تأايهت هن˘مو ،يو˘غّ̆ل˘لا ءارّ̆ث˘لا ن˘م
م˘سسّ̆ت˘ت ،ة˘با˘ت˘كلا را˘م˘غ سضو˘˘خ˘˘ل
،ةرهّ̆سشل˘ل ى˘ع˘سست ’و ة˘طا˘سسب˘لا˘ب
’و قدسصب اهعبا˘ت˘ي ن˘م ا˘ه˘ي˘ف˘كي
يه ،ةدئاف نودب ددعلا ةرثكل ّمتهت
ةباتكلاب اه˘ت˘ب˘هو˘م تف˘سشت˘كا ن˘م
؟ي˘ه ن˘م فر˘ع˘ن ى˘ت˘حو ر˘عّ̆سشلاو
بي˘ع˘˘سشو˘˘ب مÓ˘˘حأا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك
«ثيدحلا كسسم » باتك ةبحاسص
.راوحلا اذه

مÓحأأ نوكت نم .. Óهأأ
؟ بيعضشوب

دحلا ةينث ةنبا ،بيعسشوب مÓحأا
نيع ي˘ف تر˘ب˘ك «تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت»
6991 ديلاوم نم ،ةفلجلا ةراسسو
ةسصّسصختم ،ةينوفوطرأا ةّيئاسصخأا
ةيفرعم˘لا ة˘ي˘ب˘سصع˘لا مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف
تماق ،رئازجلا ةعيرزوب ة˘ع˘ما˘ج˘ب
ا˘ي˘نو˘فو˘طرأ’ا ي˘˘ف تارود ةّد˘˘ع˘˘ب
ما˘كحأا تا˘ق˘با˘سسم ي˘ف تكرا˘سشو
زئاوج ةّدع تلان ،ليترتلاو نآارقلا

.يلآ’ا مÓعإ’ا يف اهنم تاداهسشو
يف كتبهوم تفضشتكأ فيك

؟كلذ ءأرو ناك نمو ةباتكلأ
ىلوأ’ا يف يتبهوم تفسشتكا

غارف تقو ّلك يف تنك ،طسسوتم
يملاع يف سصوغأاو يملق لمحأا
ءاوسس ‘‘رعّسشلا ‘‘ وهو ’أا ّسصاخلا

،ةحارتسس’ا ةرتف ،مسسقلا يف تنك
نظأا ،احابسص ةسسماخلا يف ،لزنملا
ناك ،دّدحم تقو هل سسيل ماهلإا هنأاب
يسشيج لاحلا ةعيبطب كلذ ءارو
ي˘مأا لّوأ’ا يرو˘ه˘م˘˘جو ي˘˘تّو˘˘قو
يرو˘ه˘م˘ج أاد˘ب كلذ د˘ع˘بو ،ي˘˘بأاو
،تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح ،ءا˘˘˘قد˘˘˘سصأ’ا ،ر˘˘˘ب˘˘˘كي
مأا ةسشئاع ةيع˘م˘ج ي˘ف تا˘ق˘با˘سسم
ةيسسردم تانا˘جر˘ه˘م ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا

.ةعماجلا يفو
يف كعم ةيأدبلأ تناك فيك

تزواجت فيكو ،ةباتكلأ
؟تابوعضصلأ

ةيلسسم دجو ةعئار تناك هللاو
ا˘ه˘ي˘فو ،ي˘ن˘مأا˘مو ي˘ت˘˘حار ا˘˘ه˘˘نأ’
ةبسسنلا˘ب ،ي˘سسي˘سسا˘حأا ل˘ك بكسسأا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع لو˘˘قأا ’ تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘ّسصل˘˘˘ل

تمّ̆ل˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘م ي˘نأ’ تا˘بو˘˘ع˘˘سص
يدو˘لو˘م تب˘ج˘˘نأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ه’و˘˘لو
.» ثيدحلا كسسمب» موسسوملا

يقيرط يف تارثع تدجو معن
رسشّنلا راد دجأا نأا لبق ناك اذهو
ف˘ّق˘ث˘م˘ل˘˘ل يدو˘˘جو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كلو
ة˘ع˘ئاّر˘لا ةذا˘ت˘سسأ’ا ع˘م سصخأ’ا˘˘بو
كانه دعي مل «يروسصنم ةريمسس»

ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأ’ تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
.Óهسس بعّسصلا

يف كتبرجت نع انيثدح
ءأرو ناك نمو ةباتكلأ

؟كمعد
ة˘با˘ت˘كلا ي˘ف ى˘لوأ’ا ي˘ت˘بر˘ج˘ت

تر˘ثأا˘ت ي˘نأ’ ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع تنا˘ك
دعبو ،ةي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ي˘ف سسرد˘ب

ةر˘سشا˘˘ب˘˘م سسرّد˘˘لا ن˘˘م ي˘˘جور˘˘خ
نكلو ،رئازجلا نع اًرعسش تبتك
نع اًرعسش تناك ىلوأ’ا ةوطخلا
،ةعئار نم رثكأا ةبرجت يهو ّمأ’ا
تاظحّللا كلت سسنأا مل نآ’ا دحل
ينأ’ عو˘مّد˘لاو حر˘ف˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م˘لا
ينغم عم ويدوتسسأا يف اهتلّجسس
سضع˘ب˘لا ي˘ن˘فر˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘مو باّر˘˘لا

ّيلع اوحرتقاو يعيسضاوم اوّبحأاو
م˘ه˘˘سصسصق نودر˘˘سسيو ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع
ّل˘ك نو˘كت نأا بج˘ي ،ا˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ت˘˘كل
ةئيلم ،فوخلا نم ةدّرجم ةبرجت
ناك يذّلا نع اّمأا ،ةدارإ’او ةقّثلاب
ذحسشي ،اvيوق اًعفد ينعفديو يئارو
يوّقيو ،يرارسصإا نم ديزيو يتّمه
ءافولا لاثم لاحلا ةعيبطب يتدارإا

،ادبأاو امئاد اّيدلاو ءاطعلا ازمرو
اّدج ةّراحو ةسصاخ ةّيحت يّنم مهلف
.اّدج

،كتأردق تفضشتكأ ىتم
؟اهتيمنت ىلإأ تيعضس فيكو

قبسس يذلا لاؤوّسسلا يف تلق امك
يرغسص يف اه˘ت˘ف˘سشت˘كا ،ي˘تارد˘ق
نم رّوطأاو دهتجأا تأادب كانه نمو
ا˘ه˘ت˘ي˘م˘ن˘ت ى˘لإا تي˘˘ع˘˘سس ،ي˘˘سسف˘˘ن
،ماقي ل˘ف˘ح ّل˘ك ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب
.يئاطخأا حّحسصأاو دقّنلا لّبقتأا

ّمهأأ نم ةعلاطملأ تناك نإأ
باتكلأ مه نمف ،كتايأوه

يهامو ،كنووهتضسي نيذلأ
؟كّدضشت يتلأ عيضضأوملأ
نكلو ،ةعلاط˘م˘لا ىو˘هأا ا˘ع˘ب˘ط

اما˘م˘ت سسكع تا˘ياوّر˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م
نود دحاو مويل سسلجأا ’ ،يتبهوم
ءارعّسشلل ةبسسّنلاب ،ةياور ةعلاطم
ماسشه رعاّسشلا :يننووهتسسي نيذلا
،هللا همحر هللااطع خيسشلا ،خجلا

همحر فولخ نب رسضخل خيّسشلاو
.هللا

نع ديدج دولوم كل ردضص
وهو ةيرئأزجلأ فقثملأ رأد

كضسم» نأونعب موضسوم
رعضش نع ةرابع «ثيدحلأ
ام زربأأ نع انيثدح ،نوحلم
نعو ،اياضضق نم كبدأأ هلمحي

؟هفأدهأأو هتلاضسر
ّل˘˘ك ،ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م˘˘لا

ةفلتخم ة˘ي˘سضق ج˘لا˘ع˘ي عو˘سضو˘م
ي˘ع˘ي˘˘سضاو˘˘م˘˘ف ،ةر˘˘عا˘˘سش ي˘˘ن˘˘نأ’

فÓت˘خا˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘ت
ي˘با˘ت˘ك أار˘ق˘ي ن˘م ّل˘كو ،ا˘يا˘سضق˘لا
ّلك يأا ،دوسصقملا وه هّنأاكو رعسشي
اvسصاخ انّيعم ابناج سسمتلي ناسسنإا
،ة˘ڤر˘ح˘لا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ك ،ه˘˘ب
،...ةأار˘م˘لا ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف ،ن˘˘يد˘˘لاو˘˘لا

نم ةيباجيإا ةلاسسر يه يتلاسسر
،ةأارملا معدت ةّيرئازج ةّباسشو تخأا
،نيدلاولا ر˘كسشت ،باّ̆سشلا ح˘سصن˘ت
،ةّ̆ي˘با˘ج˘يإا ة˘عر˘ج ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع يأا
،بلقلا ىلإا لسصي نأا هنم فدهلا

يذ˘˘˘ّ̆لا نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘سصيو
.هّقحتسسي

نوحلملأ رعّضشلأ ةباتك
اينأدجو أدأدعتضسأ بّلطتت

فيك انيربخأأ ،انّيعم
؟كلذ نم نينّكمتت

نوكت يسسوقط ،ليمج لاؤوسس
ءود˘ه˘لا ه˘ي˘ف ّم˘ع˘ي نا˘كم ّل˘ك ي˘˘ف
«يتفرغ» ي˘ت˘كل˘م˘م ي˘ف  ة˘سصا˘خ
ةحار كانه نوكت اهّنأ’ ،ليّللا يفو
أاد˘ب˘ت ه˘ن˘مو ،لا˘ي˘خ˘لا عا˘سسّ̆تا ،ٍلا˘˘ب

.ِلايمأ’اب يتلوج
بدأ’أ عقأو ىلإأ كترظن يهام

بابضشلأ فرط نم بوتكملأ
؟رئأزجلأ يف

اًباتك كلمي نم سسيل بتاكلا
ةهجول ةبسسّنّلاب ،ًءارق كلمي نم لب
بوتكملا بدأ’ا عقاو لوح يرظن
ه˘ل˘لاو ي˘ن˘ع˘ي با˘بّ̆سشلا فر˘ط ن˘م
ى˘ن˘ح˘ن˘مو ن˘ّسسح˘ت ي˘فو زا˘ت˘˘م˘˘م
رو˘سصع˘لا ر˘ب˘ع بدأ’ا ،ّيد˘عا˘سصت
ءيدرلا ، اًراهدزاو اًطاطحنا سشيعي
ي˘ف ىرأا نأا ا˘م˘ئاد tبحأا ،د˘ّ̆ي˘˘ج˘˘لاو
بنا˘ج˘لا ى˘لإا ت’ا˘ج˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.ينيّوقيل ءيسضملا

اهيلإأ ليمت ةباتكلأ عأونأأ ّيأأ
كضسفن نيدجت له ،مÓحأأ
،لاحلأ ناضسل ىلإأ ليمت ًةبتاك

فقأومو تأّذلأ نع ريبعّتلأ مأأ
؟ةايحلأ

ادّ̆ي˘ق˘م سسي˘ل ر˘عاّ̆سشلا ّنأا ّن˘ظأا
هب رعسشأا ام بتكأا انأا ،طقف هسسفنب
،يريغ نعوأا يتاذ نع ناك ءاوسس
روّد˘˘˘لا سشي˘˘˘عأا نأا بج˘˘˘ي ن˘˘˘˘كلو
.ٌحور اهيف يتاملك نوكتل

نوحلملأ رعّضشلل كرايتخأ
سسانجأ’أ نم هريغ نود
؟أذامل ،ىرخأ’أ ةّيبدأ’أ
لب اًئيسش راتخأا مل ٍعسضاوت لكب

كلذل ينرات˘خا نو˘ح˘ل˘م˘لا ر˘عّ̆سشلا
يف قيفتسسأا ةم˘ئا˘ن نو˘كأا ،ه˘ت˘ب˘ب˘حأا

ا˘م عو˘سضو˘م ل˘˘ي˘ّ̆ل˘˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
هّرطسسأا يهافسش هدّدرتو ي˘ن˘ل˘غ˘سشي
.يتايبأا يف

امو ( مÓحأأ ) تاعلطت يه ام
يف هل حمطت يذّلأ

؟لبقتضسملأ
نوكي نأا لبقتسسملا يف حمطأا

،ةفلتخم ءامسسأاب ىرخأا ديلاوم يل
نّوكأاو ،ريبكلاو ريغّسصلا اهمهفي
تنكو ًةّيملاع ًةرعاسش يسسفن نم
ىّتح تنك ،اهب حمطأا رغّسصلا ذنم
تÓباقمو اّي˘ف˘ح˘سص اًراو˘ح ير˘جأا
يذلا ريغّسصلا رعاّسشلا نيبو ينيب
تن˘مآا ،بي˘˘جأاو لأا˘˘سسأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كسسي
ياغت˘ب˘م ى˘لإا ل˘سصأا˘سسو  ي˘سسف˘ن˘ب
.هللا نذإاب

ةحيضصن وأأ ةريخأأ ةملك
عيمجلل ( مÓحأأ ) اهمّدقت

هفرحأأ نوكت نأاب ملحي نملو
؟تابتكملأ فوفر ىلع

،ة˘ل˘ئ˘سسأ’ا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه ّبحأا
أارقي سصخسش ّلكل اهمّدقأا ةحيسصن
اوسضقي نأا ةطيسسبلا تاملكلا هذه
،نوّبح˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘ت˘قو او˘سسّر˘كيو
اودسصح امب ة˘ج˘ي˘تّ̆ن˘لا نود˘ج˘ي˘سس
ا˘ه˘لو˘قأا ا˘م˘ئاد ة˘˘م˘˘ل˘˘كو xكسش نود
ةيبلسسلا سساّنلا اولز˘ت˘عاو اود˘ع˘ت˘با

لهأاو نيّ̆ي˘با˘ج˘ي’ا ع˘م او˘ج˘مد˘ناو
ملقو ةقرو يف كراكفا بّتر ،ملعلا

رظنت ’ ،قلطناو هللا مسساب أادباو
ف˘˘سضأاو كسسف˘˘ن ىّد˘˘ح˘˘˘ت ،كءارو
ع˘سض ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘فو ،كت˘˘سسم˘˘ل
ءي˘سش ل˘جأا ن˘˘م سش˘˘ِع ،كت˘˘م˘˘سصب
.ءيسش Óب سسيلو

... ةّيماتخ ةملك
ى˘˘لإا ار˘˘كسش ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك

انأا ،بابّسشلل اهعيجسشتو مكتديرج
تناك كعم يرواحتل ةديعسس ّدج
ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ،ة˘ق˘ي˘سش ّد˘ج ة˘ل˘ئ˘سسأا
ىلع اهيف فّرعأا ةسصرف يل تحيتأا
ركسشلا ،ةطيسسبلا يتبرجتو يسسفن
ركّسشلا ليزجو يبأاو يّمأا يدنسسل
ةذاتسسأ’ا ّسصخأ’ا˘ب ف˘ّق˘ث˘م˘لا راد˘ل
ة˘بو˘ب˘ح˘م  يرو˘˘سصن˘˘م ةر˘˘ي˘˘م˘˘سس
،اهتلماعم نسسحو اهتبيطب عيمجلا

مهللا لو˘قأاو م˘ت˘خأاو ،ه˘ل˘لا م˘كق˘ّفو
Óًينو رمأا ّلك يف اًحاجن انقزرا
يف ةّم˘ق˘لا ا˘ن˘قزراو ٍد˘سصق˘م ّل˘كل
.ملعلا تاجرد

نط نويلم6.86 وحنب ةّيندعملأ هتورث ردقت

قافآا حتفي ةياجبب كنزلا مجنم لÓغتشسا
ةدعاو ةيداشصتقا

يعامتج’أ نكضسلأ وأأ ةيفيرلأ تانكضسلأ رأرغ ىلع

نم ةدافتشس’ا نم اباشش عنÁ يرادإا أاطخ
تليشسمشسيت ‘ ماشسب د’وأاب نكشس

را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا ترر˘˘ق
،ينطولا داسصتق’اب سضوهنلا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘سشلا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا

تاور˘˘ث˘˘لا تاذو ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسم
اه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا
،سصاسصر˘لاو د˘يد˘ح˘لا ،كنز˘لا
نأاسشلا اذه يفو ،تافسسوفلا
كلت نيمثت يف اهتبغر تدبأا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاور˘˘ث˘˘لا

هذ˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو .ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
ةورثلاب رخزت يت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا كل˘ت ،ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا
ةزمح ةلات يتيد˘ل˘ب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا

يتلاو ةياجب ةي’وب روزيمأاو
سصاسصرلاو كنزلا مجنم اهب
ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
عبرم رتموليك521  ـب ردقت
ربكأا نم لقحلا  اذه دعي و
ا˘م˘ل ة˘ي˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
كنزلا ي˘ند˘ع˘م ن˘م ه˘يو˘ت˘ح˘ي
ه˘تور˘ث رد˘ق˘تو .سصا˘˘سصر˘˘لاو
نويلم6.86 وحنب ةّيندعملا

غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي˘˘سسو كنز˘˘لا ن˘˘م ن˘˘˘ط
دعب عقوتملا يونسسلا جاتنإ’ا
نط20 ىلإا مجنملا ليغسشت
هرد˘ق ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب ،ما˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
كنز˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ط00012
.سصاسصرلا نم نط00004و
نإا˘˘˘ف تا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘˘لا بسسحو
م˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
يف ةعانسصلا عاطق سشعنيسس
رفويسس يلاتلابو ،ةياجب ةي’و
ةرسشابملا لمعلا سصرف ف’آا

ا˘ه˘نا ا˘م˘ك .ةر˘سشا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘˘غو
اهربتعي ةياغلل ةيباجيإا ةوطخ
نا نكمي ةحناسس نوسصتخملا
ةعانسصلا ريوطت يف مهاسست
ام˘ك .ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا

اذهب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس بحر
نود˘ب يذ˘لا م˘ي˘كح˘لا رار˘ق˘˘لا
ةطق˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘كي˘سس كسش
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ي˘با˘˘ج˘˘يإا لو˘˘ح˘˘ت
  .ايداسصتقاو ايومنت

ةلمح قلطت ةطرضشلأ
لوح ةيضسيضسحت

نكرلأو فقوتلأ رطاخم
تأرايضسلل يئأوضشعلأ

،في˘سصلا ل˘سصفو ا˘ن˘ماز˘ت
ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تق˘ل˘˘طأا
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘˘م˘˘ح ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ثداوح نم ةياقولل ةيوعوت
ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل رور˘م˘لا
نكرلا رطاخم لوح قيرطلا

ي˘˘˘ئاو˘˘˘سشع˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تءاج ةلمحلا هذه ،تارايسسلا
رار˘˘˘سضأ’ا ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘سسج˘˘لا ر˘˘ئا˘˘˘سسخ˘˘˘لاو
مجنت تحبسصأا يتلا ةيداملاو
فو˘˘قو˘˘لا تا˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ل˘ي˘ط˘ع˘تو ة˘قا˘عإ’ ة˘ب˘ب˘سسم˘لا

لخاد ة˘سصا˘خ رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
كاهتنا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ندملا

لا˘م˘ع˘ت˘سسا ي˘ف ةا˘˘سشم˘˘لا ق˘˘ح
هذ˘ه ن˘ماز˘ت د˘قو ،ف˘ي˘˘سصر˘˘لا
ع˘م ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

يذ˘˘لا فا˘˘ي˘˘ط˘˘سص’ا م˘˘سسو˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ة˘˘كر˘˘ح ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘˘كت
لظ يف ةسصا˘خ ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘˘لا
راسشتناب دÓبلا اهب رمت يتلا

ءار˘˘جإ’او ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
نم د˘ح˘ل˘ل ذ˘خ˘ت˘م˘لا ي˘ئا˘قو˘لا
ددرت عنمب سسوريفلا راسشتنا
.ئطاوسشلا ىلإا نينطاوملا

ت.ميرك

لود˘˘˘ف ‐ با˘˘˘سشلا لاز˘˘˘ي ’
د’وأا ةيدلبب نطاقلا ‐ دمحم
،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ب ما˘˘سسب
ءاسصقإ’او سشيم˘ه˘ت˘لا ي˘نا˘ع˘ي
ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م يرادإ’ا
لبق نم ةحونمملا ةيومنتلا
تانكسسلا رارغ ىلع ةلودلا
ن˘˘˘˘˘كسسلا وأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لا
ح˘ب˘˘سصأا يذ˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

أا˘ط˘˘خ بب˘˘سسب ه˘˘ن˘˘م مور˘˘ح˘˘م
نم هنامرح يف ببسست يرادإا
تارر˘˘ق˘˘م ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ى˘˘ت˘˘˘حو ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلا
مغرلاب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كسسلا

نكسس بلط فلمل هعاديإا نم
5002 ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جا
ءانب ةسصخرل هكÓتما ةجحب
ةرئادل ةعباتلا بعلملا ةيدلبب
يتلا قئاثولا بسسحو .ماجرل
دق هنإاف ينعملا اهيلع زوحي
يرادإا أا˘˘ط˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سض ع˘˘˘قو
ةيرادإا ةداهسش كلمي هنأا ليلدب
ن˘م ةا˘سضم˘مو ه˘م˘سسا ل˘م˘ح˘ت
بعلملا ةيد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق
˘مد˘ع د˘كؤو˘˘ت ما˘˘جر˘˘ل ةر˘˘ئاد˘˘ب
يأ’ با˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه كÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما

را˘˘طإا ي˘˘ف ’ ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ة˘˘˘سصخر
يأا ي˘ف ’و ي˘ف˘ير˘لا ن˘˘كسسلا
ن˘كسسلا عاو˘نأا ن˘م ر˘خآا عو˘˘ن

ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘هو
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘مزÓ˘˘لاو
ريغ ،ينعملل يبلسسلا رارقلا
ع˘ف˘سشت م˘˘ل ةدا˘˘ه˘˘سشلا هذ˘˘ه نأا
ح˘ي˘ح˘سصت ي˘ف با˘˘سشلا اذ˘˘ه˘˘ل
ةينعملا حلاسصملا ىدل أاطخلا

’ ثي˘ح ه˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإاو
سشيمهت˘لا ة˘قر˘ط˘م ن˘ي˘ب لاز˘ي
ل˘ك ن˘˘م ءا˘˘سصقإ’ا ناد˘˘ن˘˘سسو
’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ن˘˘كسسلا عاو˘˘نأا
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘حأا مد˘˘عو ما˘˘˘سسب
نم عونلا اذه ىلع لوسصحلا
ىلع هتزايح ليلدب تانكسسلا

،بعلملا ةيدلبب ءانب ةسصخر
ة˘˘˘مÓ˘˘˘ع حر˘˘˘ط˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ريسصم لوح ةمهبم ماهفتسسا

كل˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا با˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘م˘هو ءا˘ن˘ب ة˘سصخر
تبثت ةيمسسر ةقيثوو بعلملا

ةسصخرلا هذهل هكÓتما مدع
تاه˘ج˘لا ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
اذ˘˘˘ه فا˘˘˘سصنإاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘لا
ثحبي لازي ’ يذلا نطاوملا

نكسسلا يف عئاسضلا هقح نع
ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصب
.يعامتج’او

ز.دمحأأ

فضسوي نب . رضضÿ . أأ :اهرواح
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Úلجأرلأ وأأ تابكرŸأ

ةكرح دuقعُي ةيئوشضلا تاراششإ’ا شصقن
ةشسبت ‘ رتاعلا رئبب Òشسلا

ةيويحلأ ةداملأ هذهب ىرخأأ تÓئاع ديوزت راظتنأ يف

رئبب ةنيدملا زاغ نم ديفتشست ةلئاع003
يقاوبلا مأا يف ةبششخ

و˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘كت˘˘˘سشي
ط˘˘˘سسو˘˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
رتاعلا رئب ةنيدمب يرسضحلا
ملك59 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا

ن˘˘م ،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘ي’و بو˘˘ن˘˘˘ج
رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘سشإا سصق˘˘˘˘ن
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئو˘˘سضلا
عراوسشلاب قرطلا تا˘ع˘طا˘ق˘ت
،ةنيدملاب ةعزوملا ةيسسيئرلا

ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ةر˘ئاد را˘ب˘ت˘عإا˘˘بو
قيرطلل روبعلا طاقن ىدحإا
تاي’و ىلإا61 مقر ينطولا
يداولاك ،ي˘قر˘سشلا بو˘ن˘ج˘لا

ق˘ير˘ط˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘قروو
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ق˘ن˘ت ة˘كر˘ح د˘ه˘˘سشي
ريظن ’ اطاظتكاو تابكرملل
ى˘لإا ا˘نا˘˘ي˘˘حأا يدؤو˘˘ي ا˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ل

ن˘ي˘ب ة˘م˘لؤو˘˘م رور˘˘م ثداو˘˘ح
يفو ،نيلجارلا وأا تابكرملا

ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
ن˘ع تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

تاتفÓلا هذه بايغل مهتبيخ
ر˘ي˘سسلا ة˘كر˘ح˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيرزملا ةيعسضولا نع كيهان
لك يف فرع˘ت ي˘ت˘لا قر˘ط˘ل˘ل
ى˘لإا مدرو ر˘ف˘ح لا˘غ˘˘سشأا ةر˘˘م
ر˘ف˘ح˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا بنا˘ج
يحسصلا فرسصلا تاعولابو
نم مغرلا ىلعو .ةقلغملا ريغ
ا˘ه˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

لÓ˘˘خ ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
اذ˘ه ي˘ف ةر˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا
ل˘خد˘ت˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،نأا˘˘سشلا
’إا ةسصتخم˘لا تا˘ه˘ج˘لا ىد˘ل
اهلاح ىلع تيقب ةيعسضولا نأا

ةكرح قفدت ةدح نم داز ام
تابكرملل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب رور˘م˘لا

هبسش ماحدزا ىلإاو نيلجارلاو
د˘˘كأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،م˘˘ئاد
نأا » مÓسسلا » ـل نونطاوم
رور˘˘˘م˘˘˘لا تارا˘˘˘سشإا با˘˘˘ي˘˘˘˘غ
،رتاعلا رئب ةنيدمب ةيئوسضلا

مهل تدّلو ةدّقعم ةلاح قلخ
نأاو اسصوسصخ ةيقيقح ةاناعم
ة˘ي˘م˘هأا ل˘كسش˘ُت قر˘ط˘˘لا هذ˘˘ه
،ةيمويلا مهتÓقنت يف ةريبك
نع هتاذ تقولا يف نيربعم
تاتف’ رفوت مدع نم مهرمذت
ه˘ي˘جو˘ت˘ل تارا˘سشإاو ة˘يرور˘˘م
فلتخم نم نيمداقلا راوزلا
نود تا˘ي’و˘لاو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
سضعب هب موقي ام نع ثيدحلا

لغسشو ،نيروهتملا نيقئاسسلا
ةفسصرأÓل ةيوسضوفلا ةراجتلا
يدؤوي ا˘م ةا˘سشم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
،ةر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثداو˘˘ح ى˘˘لإا

و˘ن˘طا˘ق بلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘تو اذ˘ه
ة˘ح˘سضاو ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ة˘ن˘يد˘م
ةسصتخملا تا˘ه˘ج˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب

تارا˘˘سشإ’ا ن˘˘˘م فا˘˘˘ك ادد˘˘˘ع
اهتيبثتو ةيئوسضلا ة˘يرور˘م˘لا

قر˘˘˘ط˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
قرتفم نم ددعو ،ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘سصق ،قر˘˘ط˘˘˘لا
ةيرور˘م˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ن˘سسح˘لا

يتلا ءادوسسلا طاقنلا اميسس’
ةكرحو رورملا ثداوح فرعت
.ةريبك ريسس

قأوشسأأ طاششن قيلعت
ميلقإأ Èع يششأوŸأ عيب

ةي’ولأ
يت’وم ه˘ل˘ل ا˘ط˘ع رد˘سصأا

ارار˘˘ق ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو
قاوسسأا طاسشن قيلعتب يسضقي
م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ي˘سشاو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب
دحلل يئاقو ءارجإاك ،ةي’ولا

،انوروك سسوريف راسشتنإا نم
اذه نأا ةي’ولا يلاو راسشأاو
عيب قاوسسأا لك لمسشي رارقلا
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘سشاو˘˘م˘˘لا
نأاب افيسضم ،ةي’ولا تايدلب
هذ˘˘ه طا˘˘سشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت رار˘˘˘ق
،ق˘ح’ را˘ع˘سشإا ى˘لإا قاو˘˘سسأ’ا
تاءار˘جإ’ا قا˘ي˘سس ي˘ف ي˘تأا˘˘ي
ةياقول˘ل ة˘ي˘مار˘لا ة˘يزار˘ت˘حإ’ا

ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘م
هنأا رارقلا يف ءاجو .دجتسسملا
عيبل ةبسسانم اطاقن حتف متيسس
ىحسضأ’ا ديع لبق يسشاوملا

ءادتبا تايدلبلا ىوتسسم ىلع
0202 ةيليو˘ج52 مو˘ي ن˘˘م
احابسص ةعباسسلا ةعاسسلا نم
’اوز ةيناثلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا

م˘ت˘ي˘سس ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإا ة˘ف˘˘سصبو
ةعاسسلا ىلإا ةرتفلا هذه ديدمت
لÓ˘˘˘خ اءا˘˘˘سسم ة˘˘˘سسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
موي لولحل نيقباسسلا نيمويلا
اط˘ع ي˘ت’و˘م دد˘سشو ،د˘ي˘ع˘لا
اذهب لÓخإا لك نأا ىلع هللا
ه˘ب˘حا˘سص سضر˘ع˘ي˘˘سس رار˘˘ق˘˘لا
قلغلا عم ةيئاسضقلا ةعباتملل
.عيبلا ءاسضفل يرادإ’ا

نوراه يحابشصم

تاطلسسلا ار˘خؤو˘م تط˘عأا
ةرو˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘لا
زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا
يقاوبلا مأا ةي’ولل يذيفنتلا
رييسست ىلع نيمئاقلا ةيعمب
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نوؤو˘˘سش
زاغب ةلئاع003 ديوزت ةراسشإا
يف ى˘لوأا ةو˘ط˘خ˘ك ة˘ن˘يد˘م˘لا
ىرخأا تÓئاع ديوزت راظتنا
ماهلاو ةيوي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب
،نطاوملل ةيمويلا ةايحلا يف
ةقطنم ناكسس ىناع نأا دعب
رقم نع ةدي˘ع˘ب˘لا ة˘ب˘سشخ ر˘ئ˘ب
تÓيولا ملك5 وحنب ةي’ولا

زاغلا ةروراق ىلع لوسصحلل
عمو ءاتسشلا لسصف يف ةسصاخ
يذلا  عورسشملا اذه ديسسجت

يلاوح ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘ك
ميتنسس جد47,96012774
ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ط ة˘˘˘كب˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘عو
اذه ناكسس سسفنتيل ملك5.71
ءادعسصلا يناكسسلا ع˘م˘ج˘م˘لا
ةروراق عم ةليوط ةاناعم دعب

ر˘ئ˘ب ح˘ب˘سصت˘ل ،نا˘تو˘ب˘˘لا زا˘˘غ
ةلو˘سصو˘م ىر˘خأا ي˘ه ة˘ب˘سشخ
لاسصيإا مت نأا دعب ةداملا هذهب
هذهب ة˘يد˘ل˘ب92 ق˘ب˘سس ا˘م˘˘ي˘˘ف
.ةيويحلا ةقاطلا

رامع.ع

عشضولأ تÓفنأ نم تأريذحتلأ مغر

ةماقإا نولشصاويو تارارقلا نودحتي ةنتابب نونطاوم
طÓتخ’او شسارعأ’ا

تأديبملل صشر تÓمح بايغ لظ ‘

ةدعب تارامعلا ةيبقأاو ءايحأ’ا وزغي شسومانلا
ةليشسŸا ‘ تايدلب

تأريذحتلأ مغرو ،انوروك صسوريفب ةباشصإ’أ ت’اح يف اعراشستم اعافترأ مايأأ ذنم ،ةنتاب ةي’و لجشست
ةماقإاب ،صضيقنلأ ىلع اهتايح نينطأوملأ نم اهب ناهتشسي’ ةئف  لشصأوت ،ةرطيشسلأ نع عشضولأ جورخ نم

.صسوريفلأ لاقتن’ ةيشساشسأ’أ ةئيبلأ لكششت يتلأ ةظتكملأ نكامأ’اب دجأوتلأو تÓفحلأو صسأرعأ’أ

يتلا تارارقلا نم مغرلابو
يف ايلعلا تاطلسسلا اهتذختا
ذنم ،ءابولا ة˘ه˘جاو˘م˘ل دÓ˘ب˘لا

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘˘ب هرو˘˘ه˘˘ظ
ي˘˘˘ف ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تو
اذكو سسرادملاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا

دجاسسملا قلغو لقنلا ةكرح
جاوزلا دوق˘ع مار˘بإا ف˘ي˘قو˘تو
عنمو ،تايدلبلا يف ةيندملا
بكاو˘˘˘مو تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ما˘˘˘قإا
ة˘˘ف˘˘سصب م˘˘ئ’و˘˘لاو سسار˘˘عأ’ا

’إا ،طÓتخÓل ابن˘ج˘ت ة˘ت˘قؤو˘م
د˘ه˘سش تا˘با˘سصإ’ا ى˘ح˘ن˘م نأا
نيب ةعيرسس ةر˘ي˘تو˘ب ا˘عا˘ف˘ترا
دعب تÓئا˘ع˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ةجيتن ة˘سضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘سصلا

سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘˘ع
ةلثمتملا ةيسساسسأ’ا دعاوقلاب

مارتحا يف سصوسصخلا ىلع
يعامت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘سسم
اميسس يقاولا عانقلا ءادتراو
ن˘˘كا˘˘مأ’او تاءا˘˘سضف˘˘لا ي˘˘˘ف
مهأا نم ربتعت يتلا ،ةيمومعلا
را˘سشت˘نا ع˘ن˘م˘ل تا˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
.ءابولا

تار˘˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘سسوو
ا˘ه˘ه˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
ءاربخلاو ةيمومعلا تاطلسسلا
طÓ˘˘ت˘˘خ’ا ةرو˘˘ط˘˘˘خ نأا˘˘˘سشب
ىودعلا لقن يف تاعمجتلاو
ةر˘˘˘˘سسأ’ا دار˘˘˘˘˘فأا ي˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل
نومز˘ت˘ل˘ي ن˘م˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لاو
،ءابولا ي˘سشف˘ت ذ˘ن˘م لزا˘ن˘م˘لا

راتهت˘سس’ا ن˘م ت’ا˘ح كا˘ن˘ه

نم نوناق˘لا ى˘ل˘ع ل˘يا˘ح˘ت˘لاو
نيذلا نينطاوملا سضعب لبق
ةماقإاب ةيحسصلا دويقلا اوقرخ
لخاد ت’افتح’او سسارعأ’ا

راه˘ن˘لا ح˘سضو ي˘ف م˘ه˘لزا˘ن˘م
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘سسلا ي˘˘˘هو
م˘˘ها˘˘˘سست تلاز’و تم˘˘˘ها˘˘˘سس
م˘˘قا˘˘ف˘˘ت ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
.عسضولا

دجوت ،ةلباقملا ةهجلا يفو
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ئ˘ف

درف راتهتسساو لامهإا ةيحسض
ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘يدر˘˘˘ف وأا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘ه˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ب
طÓتخ’ا مهدمعتك ةيئاقولا

رو˘سضحو تارا˘يز˘لا لدا˘˘ب˘˘تو
ىود˘ع˘لا م˘ه˘ل˘ق˘˘نو سسار˘˘عأ’ا
مهمازتلا مغر ،دارفأ’ا ةيقبل
،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘ب

˘مد˘عو لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘م˘˘ب
ةرور˘˘˘˘سضل˘˘˘˘ل ’إا جور˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
دعاوقلا عا˘ب˘تا ع˘م ىو˘سصق˘لا
. ةيسساسسأ’ا

ةنتاب ةي’و نإاف ،ةراسشإÓل
نيب حوارتت تاباسصا لجسست
ىدأا ام ،ايموي ةلاح04و03
ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ع˘˘ب˘˘˘سشت ى˘˘˘لإا
لعجو ،ةيحسصلا تاسسسسؤوملا
ةيدودحم مامأا رطسضت اهبلغأا
ى˘˘˘لإا ،ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘سسأ’ا
ةجرحلا ت’احلاب ظا˘ف˘ت˘ح’ا
،ءا˘ف˘سشت˘سس’ا ل˘جأا ن˘م ط˘ق˘˘ف
ت’ا˘ح˘لا ن˘م بل˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لزانملا يف ءاقبلا ةرقتسسملا

ق˘فو ،كا˘ن˘ه جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘˘تو
اميف ،دمتع˘م˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
حلا˘سصم˘ب ىر˘خأا تد˘ج˘ن˘ت˘سسا

ةيمو˘م˘ع تا˘سسسسؤو˘م ةد˘يد˘ج

.عسضولا ءاوتح’ ةرغاسش

،فيسصلا لسصف لولح عم
ع˘م نا˘كسسلا ةا˘نا˘ع˘م دد˘ج˘ت˘˘ت
تار˘سشح˘لاو سضو˘ع˘ب˘لا ددر˘˘ت
سسومانلا رارغ ىلع ةماسسلا

ءاد ن˘م فوا˘خ˘م˘لا دد˘ج˘ت ع˘م
فر˘ع˘ت ا˘˘م وأا ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘سشي˘˘ل˘˘لا
يذ˘˘˘˘لا ،ةر˘˘˘˘كسسب ةر˘˘˘˘˘سشح˘˘˘˘˘ب
ىلع تافعاسضم يف ببسستت

تقو ي˘˘ف ،نا˘˘سسنإ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘سص
تا˘عا˘م˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘غ˘˘سشنا
ةليسسملا تايدلب يف ةيلحملا
،سسوريف انوروك ءادب74 ـلا

ن˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘كلا بسسحو
تÓ˘م˘ح نإا˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تر˘خأا˘ت سشر˘لاو ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
عم ةنراقم ماعلا اذه ام اعون
كي˘ها˘ن ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا

هايملا عبانم فيفجت مدع نع
يف تاديبملا سشرو ةدكارلا
نو˘˘كت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا
،سسو˘ما˘ن˘لا رو˘ه˘ظ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ءا˘˘ي˘˘حأ’او ند˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ب
سسو˘ما˘ن˘ل˘ل ار˘ي˘˘ب˘˘ك ارا˘˘سشت˘˘نا

ىد˘˘ل فوا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
م˘غرو ي˘ن˘سضح˘لا ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ةد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ىوا˘˘˘˘˘˘˘كسشلا
نودكؤوي مهنأا ’إا نينطاوملل
ةباجتسسا ةيأا اودجي مل مهنأا

يف ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لا ن˘م
يت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

تÓ˘م˘ح م˘ظ˘ن˘ت م˘ل م˘ه˘ب˘˘سسح
تتاب ثي˘ح ،تاد˘ي˘ب˘م˘ل˘ل سشر
غ˘لا˘ب˘م فر˘سصت ر˘سسأ’ا بل˘غأا
عاونأا فلتخم ىلع ةيفاسضإا

ام بسسحو ،سضوعبلا تاديبم
نإاف نينطاوملا نم ددع هدكأا

ديازت يف سسو˘ما˘ن˘لا ة˘ل˘كسشم
نم ديد˘ع˘لا نأا م˘غر ر˘م˘ت˘سسم
فرعت ةيناكسسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ق˘˘ئ’ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا
ريغ تاب ةرسشحلا هذه راسشتنا

ا˘م˘ي˘ف ،تا˘يا˘ف˘ن˘لا˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
ة˘ل˘كسشم ن˘ع نور˘خآا ثد˘ح˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘˘سصلا تا˘˘غار˘˘ف˘˘لا
،ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘كار˘˘˘ت فر˘˘˘ع˘˘˘ت

ةرا˘سضلا با˘سشعأ’ا را˘سشت˘˘ناو
،اسضيأا بابسسأ’ا نيب نم دعي
تاديبملا سشر نأا نيحسضوم
ريغ رمأا فيسصلا لسصف لÓخ
لاف˘طأÓ˘ل ر˘سضم و˘هو ،د˘ي˘ف˘م
نيباسصملا اذكو نسسلا رابكو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت سضار˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘ب
او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،ة˘ي˘سسا˘سسح˘لاو
مايقلا ةسصتخملا تاهجلا نم
ل˘سصف لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب
ارر˘سض ل˘قأا قر˘ط˘بو ع˘ي˘˘بر˘˘لا

ةرور˘سض ع˘م ة˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
تارا˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘قأا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ىلع ،ي˘نار˘م˘ع˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لاو
بط˘˘ق˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت رار˘˘˘غ
ةيليوج50و ير˘˘˘سضح˘˘˘˘لا

يندملا مائولاو ،ةل˘ي˘سسم˘لا˘بو
ةوا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سشلاو نا˘˘˘˘˘˘˘مرد مأاو
اذ˘˘˘كو ى˘˘˘سسي˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘˘سسبو
003و ن˘ي˘سسم˘خ˘لاو ن˘طا˘ب˘˘لا
ي˘قا˘بو ةدا˘˘ع˘˘سسو˘˘ب˘˘ب ن˘˘كسسن
. ةي’ولا تايدلب

ع .دلاخ

م.ءامشسأأ

بيهرلأ راششتن’أ دعب
ىلع انوروك صسوريفل
ةرواجملأ تاي’ولأ ىوتشسم

ىلع ةيبط ميخ بيشصنت
لجيج لخادم لك ىوتشسم
اهيلإا نيدفاولا شصحفل

ءابولل ريبكلأ راششتن’أ دعب
تاي’ولأ ديدع يف
،لجيج ةي’ول ةرواجملأ

ايجيردت هفحز ةيأدبو
تايدلب فلتخم ىلع
،لجيج ةي’و قطانمو
ةيئ’ولأ تاطلشسلأ تررق
حلاشصملأ عم قيشسنتلابو
ميخ3 بيشصنت ةيحشصلأ

ىوتشسم ىلع ةيبط
،ةي’ولل ةثÓثلأ لخأدملأ

ةميخ بيشصنت مت ثيح
ةمايز ةيدلب ىوتشسم ىلع
لخدملأ دنع ةيروشصنم
دنع ةميخ أذكو يبرغلأ
ىلع يقرششلأ لخدملأ

يديشس ةيدلب ىوتشسم
اشضيأأ ةفاشضإ’اب ،فورعم
ىرخأأ ةميخ بيشصنت ىلإأ

ىلع يبونجلأ لخدملأ دنع
،ةنشسكات ةيدلب ىوتشسم

ةميخ لك ديوزت مت ثيح
نع فششكلل يبط داتعب
91 ديفوك انوروك صسوريف
ريخشست ىلإأ اشضيأأ ةفاشضإ’اب
ءابطأأ نم ةيبط ردأوك
ةبوانملأ ماظنب نيشضرممو

كلذو ةعاشس42 رأدم ىلع
ىلإأ نيدفأولأ لك ةبقأرمل
ةبقأرمو مهشصحفو ةي’ولأ

ءأرجإاك مهترأرح ةجرد
ةي’ولأ نأأو ةشصاخ ،يئاقو
أريبك اباطقتشسأ فرعت
،فيشصلأ لشصف يف حايشسلل
اهلوحي نأأ هنأاشش نم ام وهو
،صضرملل ةديدج ةرؤوب ىلإأ
انلخد اننأأ أودبي يذلأ
ةلحرملأو ةيناثلأ ةجوملأ
ثيح ءابولل ةريطخلأ

تايفولأ دأدعأأ تديأزت
ةريبك ةروشصب تاباشصإ’أو

.أدج
ميهأرب.ع
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و’ية تيزي وزو
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

650630910513100:يئابجلا فيرعتلا مقر
11/0202 مقر ايند تاردق طارتششا عم ةحوتفم ةينطو ةشصقانم نع نÓعإا

ةقلعتم ايند تاردق طارتصشا عم ةحوتفم ةينطو ةصصقانم نع ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نلعت
«NUHZ» وزو يزيتب ةبجو0001/003 عون ةيوناث زيهجتو زاجنا

.evitrops noitallatsni colb ud ésilaéR A etseR :20°N TOL
:اهل يتلا تاصسصسؤوملل هجوم ايند تاردق طارتصشا عم ةحوتفملا ةينطولا ةصصقانملا نع نÓعإ’ا اذه

فقصسلاو ءانبلا لاغصشأا يف رثكأاف (II) ةجردلا نم نيينهملا فينصصتلاو ليهأاتلا ةداهصش اهيدل يتلا
.يصسيئر طاصشنك يندعملا
.يندعملا فقصسلا لاجم يف دحاو عورصشم وأا (B) ةجردلا نم لقأ’ا ىلع دحاو عورصشم تزجنأا يتلا
مهل حمصسي رانيد نويلم50 ل يواصسي وأا ربكأا ةريخأ’ا تاونصس ثÓثلل ةيلاملا ةليصصحلا لدعم اهل يتلا

.دهاعتلاب

تازيهجتلا ةيريدم ىوتصسم ىلع طور˘صشلا ر˘ت˘فد بح˘صس نÓ˘عإ’ا اذ˘ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
.(23 مقر بتكملا)MEINE ل ةماعلا ةيريدملل لباقم ،يتيتصس جهن ،وزو يزيت ةي’ول ةيمومعلا
:(طورصشلا رتفدل90.1 ةداملل اقبط) ةقرفتم ةفرظأا ةثÓث يف مدقت تادهعتلا
:نمصضتي حصشرتلا فلم .3
.خرؤومو موتخم ،عقوم ،ءولمم قحلملاب قفرملا حصشرتلاب حيرصصت -
.خرؤومو موتخم ،عقوم ،ءولمم قحلملاب قفرملا ةهازنلاب حيرصصتلا -
.تاكرصشلل يصساصسأ’ا نوناقلا -
.ةصسصسؤوملا مازلإاب صصاخصشأÓل حمصست يتلا تاصضيوفتلاب ةقلعتملا قئاثولا -
فرط نم هيلع قداصصم ةريخأ’ا تاونصس30 لÓخ ةيلاملا لئاصصحلاب ةرربم ةيلاملا تايناكمإ’ا

.ةيكنبلا عجارملاو بئارصضلا حلاصصم
عيراصشملا باحصصأا فرط نم ةجرختصسملا ذيفنتلا نصسح ةداهصشب ةرربم ةصسصسؤوملل ةينهملا عجارملا
.ةيمومعلا
.لوعفملا ةيراصس نيينهملا فينصصتلاو ليهأاتلا ةداهصش
تادا˘ه˘صشو (SANC) ءارجأ’ا نيمأات˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا تا˘ح˘ير˘صصت˘ب ةرر˘ب˘م ة˘ير˘صشب˘لا تا˘نا˘ك˘مإ’ا
.ينقتلا راطإÓل مامصضن’ا تاداهصشو ميلعتلا
ءارصشلا ريتاوفبو كرحت˘م˘لا دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘يدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب ة˘ق˘فر˘م ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا

تارايصسلا ريبخ وأا ينلعلا دازملا لبق نم ررحم داتعلا مييقتو ةربخلا ريرقت ،تباثلا داتعلل ةبصسنلاب
.قثوم راجيا دقع وأا لقأ’ا ىلع ةنصس هتيحÓصص ةدم
:نمصضتي ينقتلا صضرعلا
.خرؤومو موتخم ،عقوم ،ءولمم باتتك’اب حيرصصت
:ةيلاتلا طاقنلا ىلع بيجت ةرربم ةينقت ةركذم :ينقتلا صضرعلا مييقتب حمصست يتلا قئاثولا

.عورصشملا زاجنإا ةدم مرتحي ططخم ميدقت عم ةلحرم فصصو ينعت :ذيفنتلا ةيجهنم
.زاجنإ’ا لودجو ذيفنتلا ةدم
ةهجوملا صصاخصشأ’ا ددع ،قيرفلا ةل˘ك˘ي˘ه ع˘م عور˘صشم˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ير˘صشب˘لا تا˘نا˘ك˘مإ’ا
نيمأاتل ينطولا قودنصصلا تاحيرصصتب ةرربم) ةيتاذلا ةريصسلا ،مهتربخو مهصصاصصتخا عم عورصشملل
.(ينقتلا راطإÓل مامصضن’ا تاداهصشو ميلعتلا تاداهصشو (SANC) ءارجأ’ا
عورصشملل ةهجوملا ةيداملا تايناكمإ’ا
.عورصشملا زيهجتل ةمدختصسملا تايناكمإ’ا
.ذيفنتلا داعيم مارتح’ ةمدختصسملا تايناكمإ’ا

«لبقو ئرق» ةيطخلا ةرابعلا هتحفصص رخآا يف لمحي ،خرؤومو ،موتخم ،عقوم ،ءولمم طورصشلا رتفد
:نمصضتي يلاملا صضرعلا -4
.ةخرؤومو ةموتخم ،ةعقوم ،ةءولمم دهعت ةلاصسر -
.خرؤوم ،موتخمو ،عقوم ،ةيودحولا راعصسأ’ا لودج -
.موتخمو خرؤوم ،عقوم يريدقتلاو يمكلا فصشكلا -
:نمصضتيو يلاملا صضرعلا -4
.ةخرؤومو ةموتخم ،ةعقوم ،ةءولمم صضرعلا ةلاصسر -
.ةخرؤومو ةموتخم ،ةعقوم ،ةءولمم ،ةيودحولا راعصسأ’ا لودج -
 .موتخمو خرؤوم ،عقوم يريدقتلاو يمكلا فصشكلا -
مصسا لمحت ةموتخمو ةقرفتم ةفرظأا يف ةعوصضوم ،يلاملا صضرعلا ،ينقتلا صضرعلا ،حصشرتلا فلم
،ينقتلا صضرعلا ،حصشرتلا فلم ةرابع عم ةصصقانملا راعصشإا عوصضومو صضرغلاو عجرملا ،ةصسصسؤوملا
:ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو نونعم ريغ عبارلا فرظلا يف عصضوت ةفرظأ’ا هذه ،يلاملا صضرعلا
عم ةحوتفم ةينطو ةصصقانم ،صضورعلا مييقتو فرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا ةفرظأ’ا حتفت ’»
عون ةيوناث زيهجتو زاجنإاب ةقلعتم0202 /...... مقر ايند تاردق طارتصشا

NUHZ«» وزو يزيتب ةبجو003 /0001

.evitrops noitallatsni colb ud ésilaéR A etseR :20°N TOL
لباقم ،يتيتصس جهن ،وزو يزيت ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم ةديصسلا ىلإا لصسرتو عصضوت يتلاو
.(23 مقر بتكملا)MEINE ل ةماعلا ةيريدملل

يف نÓعإ’ا اذهل لوأ’ا رصشنلا نم ءادتبا اموي (51) رصشع ةصسمخب صضورعلا ريصضحت ةدم تددح
POMOBعإ’ا لودجو ةينطولا ةفاحصصلا وأاÓةيريدملا رقم ىوتصسم ىلع ن.
ىلع صضورعلا ريصضحتل موي رخأ’ فداصصملا مويلا يف هÓعأا نيبملا ناونعلاب صضورعلا عدوت نأا بجي
.(د03و اصس01) احابصص فصصنو ةرصشاعلا ةعاصسلا ىلع رثكأ’ا
موي ةياغ ىلإا دتمت صضورعلا عاديإا خيرات نإاف ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع مويلا اذه فداصص اذإا
.يلاوملا لمعلا

مويلا يف ،نيدهاعتملا عيمج روصضحب ةدحاو ةينلع ةصسلج يف ةيلاملاو ةينقتلا صضورعلا حتف متي
رقمب كلذو (د00 اصس11) احابصص رصشع ةيداحلا ةعاصسلا ىلع صضورعلا عاديإا خيراتل فداصصملا

.وزو يزيت ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

(30) ةثÓث اهيلإا فاصضم صضورعلا ريصضحت ةدم لداعت ةدمل مهصضورعب نيمزتلم نيدهاعتملا يقبي -
.صضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبإا كلذو ،رهصشأا



وابليب ديعي ايشسراغ
تاراشصتن’ا ةكشسل
برد˘˘ل وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا دا˘˘˘ع

ققح نأا دعب «اغيللا» يف تاراسصتن’ا
ى˘ل˘˘ع هد˘˘عاو˘˘ق جرا˘˘خ ا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ث ازو˘˘ف
ىلعو ،63 ةلوجلا نمسض2‐1يتنافيل
دوسسأا» نيدي و ،وناك وليماك بعلم
زوفلا سصانتقا يف لسضفلاب «كسسابلا
لوؤوار مر˘سضخ˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا بعÓ˘˘ل

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘لا بحا˘˘سص ا˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘غ
فده لجسس امنيب ،54و4 نيتقيقدلا
بع’ سضرأ’ا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأ’ فر˘˘˘˘سشلا
يف يدراب سسينإا ي˘نود˘ق˘م˘لا ط˘سسو˘لا
يكسسابلا قيرفلا عسضوو ،17 ةقيقدلا
هر˘ئا˘سسخ ل˘سسل˘سسم˘ل اد˘ح زو˘ف˘لا اذ˘ه˘ب

لاير مامأا نيتيسضاملا نيتلوجلا لÓخ
عفرو ،بيترتلا ىلع ةيليبسشاو ديردم
اهب زفقي ةطقن15 ىلإا هديسصر كيتلتأا

يتنافيل ا˘مأا ،ع˘با˘سسلا ز˘كر˘م˘ل˘ل ا˘ت˘قؤو˘م
دعب ،ايلاوت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ه˘ترا˘سسخ ى˘ق˘ل˘ت˘ف
دمجتيل ،مايأا ذنم اكرويام لاير ةيئانث
يف اهب لظي ةطقن34 دنع هديسصر
.21 زكرملا

تاباشصإ’ا» :يغازنإا
ارذع تشسيل
«ويز’ رايهن’

برد˘م ي˘غاز˘نإا ي˘نو˘م˘ي˘سس ه˘˘جاو
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص و˘˘يز’
زكرملا بحاسص ه˘ق˘ير˘ف را˘ي˘ه˘نا بب˘سس
ى˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا يرود ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
هسضر˘ع˘ت د˘ع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ةعبارلاو يلاوتلا ى˘ل˘ع ة˘م˘يز˘ه ثلا˘ث˘ل
ةراسسخ دع˘بو ،تا˘يرا˘ب˘م6 ر˘˘خآا ي˘˘ف

،ولوسساسس مامأا ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب1‐2 و˘˘يز’
تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ن˘˘ع ي˘˘˘غاز˘˘˘نإا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
ةدمل فقوتلا دعب مسسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
انوروك سسوريف ببسسب رهسشأا ةثÓث
تاباسصإ’ا ددع ىلع هترسسح ىدبأاو
سضفر ه˘ن˘كل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف تبر˘˘سض ي˘˘ت˘˘لا
ي˘غاز˘نإا لا˘قو ،رذ˘ع˘ك ا˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
نم هت’اح لسضفأا يف سسيل قيرفلا»
،ملسستسسن نأا بجي ’ .ةيسسفنلا ةيحانلا
هب رمن مل ءيسشو ةبعسص ةظحل اهنإا

هذ˘ه زوا˘ج˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي .ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م
م˘˘غر ا˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘سضم˘˘˘لاو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
،«ا˘ن˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسا˘˘كت˘˘ن’ا

نم ةيلا˘خ ةر˘ي˘سسم˘ب و˘يز’ ع˘ت˘م˘ت˘سساو
يف ةيلات˘ت˘م ةارا˘ب˘م12 ي˘ف م˘ئاز˘ه˘لا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سست˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق يرود˘˘˘لا
يرودلا فا˘ق˘يإا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يغازنإا لءاسستو ،سسرام يف يلاطيإ’ا

ةرتف لÓخ ةئطاخ ةروسصب راسس امع
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت ا˘مد˘ن˘ع ل˘ما˘سشلا لز˘˘ع˘˘لا
لا˘قو ،م˘هرا˘يد ي˘ف نار˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
م˘ل ن˘كل ءا˘ط˘˘خأا با˘˘كترا م˘˘ت ا˘˘م˘˘بر»
اذ˘ه ن˘م ف˘قو˘ت يأا ل˘ب˘ق ن˘˘م د˘˘ه˘˘سشن
ة˘فر˘ع˘م بع˘سصلا ن˘م نا˘كو ل˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘لا

برد˘˘ت .د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ءد˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
لزعلا ةرتف لÓخ مهرايد يف نوبعÓلا
تأادبو ،ديدج نم انأادب اننكل لماسشلا
اندقف» :دازو ،«روهظلا يف تاباسصإ’ا

ول˘ي˘نادو ا˘ف˘ي˘ل سسا˘كو˘ل ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘ع’
ز˘يو˘لو سشت˘ي˘سشارو˘˘م مدآاو يد˘˘لا˘˘تا˘˘ك
ي˘بو˘بو ا˘يرو˘ك ن˘ي˘كاو˘خو ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ف
،«نيمهم نيبع’ ةتسس مهو ،ييناكيدأا

ناكو مايأا ةثÓث لك بعلن» فاسضأاو
وأا ة˘ع˘سست˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا كار˘˘سشإا ي˘˘ل˘˘ع
ناكمإاب ناك مو˘ي˘لا .م˘ه˘سسف˘نأا ةر˘سشع˘لا
نم نيب˘ع’ ة˘ع˘سست ر˘ي˘ي˘غ˘ت و˘لو˘سسا˘سس
ترسضأا تابايغلا .ةيسساسسأ’ا هتليكسشت
.«ارذع نوكي نأا نكمي ’ اذه نكل انب
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ينابسسإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ءادأا ع˘˘˘جار˘˘˘ت بب˘˘˘سس ن˘˘˘ع
دئاق ،يسسيم ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ت˘ي˘ن˘جرأ’ا
يف فيدهتلا نع هبايغو ،ةنولسشرب
ةلكر ءانثتسساب ،ةريخأ’ا تايرابملا
،وكيتلتأا مامأا اهلجسس يتلا ءازجلا

«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
ى˘لإا دو˘ع˘ي ر˘مأ’ا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا

اه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا قا˘هرإ’ا ة˘لا˘ح
ل˘ب˘ق ،ة˘حار ى˘لإا ه˘ت˘جا˘حو بعÓ˘لا
،لاطبأ’ا يرود تايرابم فانئتسسا
تايرابم˘لا ع˘ي˘م˘ج ه˘سضو˘خ بب˘سسب
ل˘ئ˘ُسسو ،طا˘سشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ذ˘˘ن˘˘م
،ةنولسشرب بردم ،ني˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك
زاف يتلا ديلولا دلب ةارابم بقع
يسسيم ناك اذإا امع ،0‐1 هقيرف اهب
:با˘˘جأا˘˘ف ،ة˘˘حار˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب
،«ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ت˘ل˘ق د˘ق˘ل ،ع˘ب˘ط˘لا˘ب»

،ادحاو افده ’إا لجسسن مل» :دكأاو
نم ريثك انحنم انكل كلذ ’ولو
زهو ،«ةحارلا نم ديزملا نيبعÓلا

ءازج يت˘ل˘كر ن˘م كا˘ب˘سشلا ي˘سسي˘م
ا˘هزر˘حأا فاد˘هأا3 عو˘م˘ج˘˘م ن˘˘م
.اغيللا فانئتسسا ذنم ةنولسشربل

مجا˘ه˘م ،ا˘ت˘سسو˘ك و˘غ˘ي˘يد ىد˘بأا
فد˘ه بحا˘سصو د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
لاير ىلع بعسصلا هقيرف راسصتنا
ن˘م˘سض ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا سسي˘ت˘˘ي˘˘ب
«هتداعسس» ،ا˘غ˘ي˘ل˘ل63ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا
،«ايباسسح» ق˘ير˘ف˘لا فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ة˘ع˘برأ’ا ن˘ي˘ب م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا و˘˘هو
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،را˘ب˘كلا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا لا˘ط˘بأ’ا يرود
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘ت˘˘سسو˘˘ك د˘˘كأاو
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘˘ل˘˘ت
وناتيلوبورتيم ادناو بعلم اهدهسش
ةارابملا ،راسصتن’اب ةياغلل ديعسس»
ويرام درطب ةبوعسص رثكأا تحبسصا
ظ˘˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا˘˘حو ،و˘˘˘سسو˘˘˘مر˘˘˘يإا
،قفرب ةركلا تددسسو ،ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘ب

اديعب تبهذل ةوقب اهتددسس ول يننأ’
،«فدهلاب ديعسس انأاو ،ىمرملا نع
نيب دجاوت˘لا نا˘ك ا˘ن˘فد˘ه» ح˘سضوأاو
،ق˘ق˘ح˘ت ا˘م اذ˘هو ،را˘ب˘كلا ة˘˘ع˘˘برأ’ا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا سسف˘ن ة˘ل˘سصاو˘م ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ى˘ف˘نو ،«ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ن ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا
فدهلا نوكي نأا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
نم47 ةقي˘قد˘لا ي˘ف ه˘ل˘ج˘سس يذ˘لا
يبع’ سضارت˘ع’ ا˘ق˘فو ،د˘ي ة˘سسم˘ل
مكحلا نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير
ةينقت لÓخ نم هتحسص نم دكأات

،«RAV» دعاسسم˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘كح
ويرام قيرفلا يف هليمز درط لوحو
يف ةرسشابم ءارمح ةقاطبب وسسومريإا
ىلع ءاد˘ت˘ع’ا بب˘سسب75 ةقيقد˘لا

نيرول ،يسسلد˘نأ’ا ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م
ة˘قا˘ط˘ب˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا» لا˘ق ،نورو˘˘م
مكحلا نكلو ،ةيفاك تناك ءارفسصلا
نأا دقتعأا ،ءارمح˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ر˘ه˘سشا
ىنمتأا» عباتو ،«ةبعللا دهاسش مكحلا
،زو˘ف˘ن م˘ث ،رار˘م˘ت˘˘سسا˘˘ب ي˘˘نا˘˘ع˘˘ن نأا

ةبوعسصب زوف˘لاو ،ةا˘نا˘ع˘م˘لا ل˘سضفأا
عم ةاناعملا يتأات نأا ىنمتأا ،ءانعبو
دا˘˘˘˘عو ،«د˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
ة˘˘˘كسسل «سسو˘˘˘كنÓ˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘خور˘˘˘˘لا»
لداعت دعب ديدج نم تاراسصتن’ا
اتليسس مامأا فدهب ةيسضاملا ةلوجلا
66 ىلإا مهد˘ي˘سصر ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،و˘غ˘ي˘ف
اونمؤويو ،ثلاثلا زكرملا يف ةطقن
مسسوملا يف لاطبأ’ا يرود ةقاطب
.لبقملا

0202 ةنشس81ـلأ فدهل لشصو

ىربكلا تايرودلا موجن ىلع قوفتيو رجفني ودلانور

يشسيم عجارت رشس فششكي ريرقت

لبقŸا مشسوŸا لاطبأ’ا يرود ‘ دعقم نامشضب ديعشس اتشسوك وغييد

و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ن˘كم˘˘ت
ةدايق نم ،سسوتنفوج مجن ،ودلانور
،ا˘ت˘ن’ا˘تأا ما˘مأا ل˘تا˘ق لدا˘ع˘ت˘ل ه˘ق˘ير˘ف
يف ،2‐2 ةجيتنب ،يسضاملا تبسسلا

يرودلا نم23 ةلوجلا تاسسفانم
ي˘فد˘ه ود˘لا˘نور زر˘حأاو ،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا

يتل˘كر ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف تنا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ،ءاز˘˘ج
باسسحلا لاقو ،ةارابملا نم ةريخأ’ا
ر˘ب˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن˘ل ي˘م˘˘سسر˘˘لا

،«رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
81 مقر هفده ىلإا لسصو ودلانور نإا
ةثÓثب رثكأا ،يلاحلا0202 ماع يف
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘خآا بع’ يأا ن˘˘˘˘˘م فاد˘˘˘˘˘هأا
ا˘م˘ي˘ف ،ىر˘ب˘كلا سسم˘خ˘لا تا˘يرود˘لا
،«تسسايديم تروبسس» ةكبسش تتفل
ةليلق تاوطخب دعتبي نودلا نأا ىلإا

ثيح ،سسوتنفوج خيرات لوخد نع
يسشتيليف مقر ةلداعم نم ابيرق تاب
يذلا ،قباسسلا يفويلا بع’ ،ليروب
مسسوم يف يرودلاب اًفده13 لجسس

˘ما˘ع «ير˘ي˘نو˘˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ع˘˘م د˘˘حاو
6 نودلل ىقبتي هنأا تفاسضأاو ،4391
تربور يد˘ن˘لو˘ب˘لا˘ب قا˘ح˘ل˘ل فاد˘هأا
،خنويم نرياب مجاهم يكسسفودنافيل
،مسسوملا اذه اًفده43 زرحأا يذلا

امأا ،يبهذلا ءاذحلا قابسس ردسصتيو
،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل «ا˘˘ت˘˘بوأا» ة˘˘كب˘˘˘سش
خيرات يف ةثلاثلا ةرملل هنأا تركذف
نا˘ب˘ع’ ح˘ج˘ن˘ي ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘˘لا
ي˘ف «ي˘ل˘ي˘بو˘˘م˘˘يإاو و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك»

لوأا يف لقأ’ا ىلع اًفده82 ليجسست
سسرين دعب ،ةق˘با˘سسم˘لا˘ب ةارا˘ب˘م23
،1591 ـ0591 مسسوم يف لادرونو
ـ8591 مسسوم يف وليلجنأاو ينيفاتلأا

9591.

ر .ق ^

شضفري يلبميد
رتشسششنام شضرع

دتيانوي

ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
مجن ،يلبم˘يد نا˘م˘ث˘ع ف˘قو˘م ن˘ع
رتسسسشنام مام˘ت˘ها ن˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
غلابلا  يلبميد ينا˘ع˘يو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
سضرعت ةيوق ةباسصإا نم اًماع32
عسضخو ،يسضاملا يرفيف يف اهل

نمو ،ةيحارج ةيلمعل اهرثإا ىلع
نم ىقبت امب هقاحل مدع حجرملا
دق ءابنأا تناكو ،يلاحلا مسسوملا
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ة˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع تددر˘˘˘ت
،يلبميد عم دقاعت˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي
اههجاو يتلا تابوعسصلا لظ يف
ع˘˘م سضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
نوداغ مسض لجأا نم ،دنومترود
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘˘بو ،و˘˘˘سشنا˘˘˘سس
،ةينابسسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
رتسسسشنام ىلإا لاقتن’ا رايخ نإاف
يذلا ،يل˘ب˘م˘يد ع˘ن˘ق˘ي ’ د˘ت˘يا˘نو˘ي
،ةنولسشرب عم رارم˘ت˘سس’ا ل˘سضف˘ي
ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘تا˘˘ف ا˘˘م ل˘˘˘ك سضيو˘˘˘ع˘˘˘تو
يف ينولاتكلا قيرف˘ل˘ل ه˘ما˘م˘سضنا

،ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف ،7102 ف˘ي˘سص
قيرفلا ،دنومترود ايسسوروب نإاف
ليحر بقرتي ،ي˘ل˘ب˘م˘يد˘ل ق˘با˘سسلا
،ةنولسشرب ىل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا م˘ج˘ن˘لا

02 ىلع لوسصحلا هل قحي ثيح
.هعيب نم ،وروي نويلم
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بشضغ رشسفي يلويب

ششتيفوميهاربإا
برد˘م ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس ر˘سسف

تمز’ ي˘ت˘لا بسضغ˘لا ة˘لا˘ح ،نÓ˘ي˘م
هلادبتسسا ءانثأا ،سشتيفوميهاربإا نات’ز
ةلوجلا تايرابم ةمق يف ،دحأ’ا سسمأا

˘ما˘مأا ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا ن˘˘م23
.يلوبان

نم اًر˘ي˘ث˘م ا˘ًلدا˘ع˘ت نÓ˘ي˘م ف˘ط˘خو
امدعب ،(2‐2) ةجيتنب ،يلوبان لقعم
لداعتلا فد˘ه ي˘سسي˘ك كنار˘ف ل˘ج˘سس
ةقيقدلا يف ءازج ةلكر نم فويسضلل
37.

ولليد اتيزاغ’» ةفيحسص تركذو
رارق نم بسضغ اربإا نأا ،«تروبسس
هنم اًلدب وايل ليئافار لوزنو هليدبت
ةجاجز لكرب ماقو ،16 ةقيقدلا يف
.ةريغسص هايم

:ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب لا˘˘ق ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
نم هنأا ةق˘ي˘ق˘ح ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا فر˘سصب»
م˘ل ار˘بإا ن˘كل ،بسضغ˘ي نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.«ليدبتلا نم اًبسضاغ نكي

هنأ’ بسضغ دقل» :يلويب فاسضأاو
يف لسضفأا لمعب مايقلا انناكمإاب ناك
بعللا انناكمإاب ناك ،فقاوملا سضعب
هناكمإاب ناك اًسضيأا وهو ،عئار لكسشب
.«ديزملاب مايقلا

،ةارابملا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ن˘كل» :ع˘با˘تو
د˘ير˘يو ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل اًد˘˘ي˘˘ع˘˘سس نا˘˘ك ار˘˘بإا

ديرن امك ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح ا˘ن˘تد˘عا˘سسم
.«اًعيمج

ريثي اتن’اتأا تابث
ليخوت قلق

بردم لي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت د˘ه˘سشت˘سسا
ر˘˘ي˘˘سصم˘˘ب ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘ب

ةبوعسص ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف ،ا˘ت˘ن’ا˘تأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
.ابوروأا لاطبأا يرود

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت لا˘˘˘قو
لاطبأ’ا يرود تاسسفانم» :«بيكيل»
نأ’ ،ةد˘ق˘ع˘م نو˘كت˘سس م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه
’ .بقللاب رفظلا ديرت ةيدنأا8 كانه
هنكمي قيرف يأا نأ’ تآاجافملل لاجم
،ةلوطبلل ديدجلا ماظنلا عم جيوتتلا
.«طقف تايرابم3 جاتحي زاجنإا وهف

ةب˘ع˘سص ا˘ت˘ن’ا˘تأا ةارا˘ب˘م» :فا˘سضأاو
تعبات دقل ،ديج قيرف هنأ’ ،ةقلغمو
يوقلا قيرفلا سسوتنفوي مامأا هلعف ام
يلاحلا عسضولا اذل ،اًيندبو اًيموجه
.«زيكرتلا تاجرد ىسصقأا بلطتي

ى˘لإا ل˘سصن نأا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا» :را˘˘سشأاو
سسأاك يب˘ق˘ل ا˘ن˘ت˘ب˘ع˘ج ي˘فو ة˘نو˘ب˘سشل
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسأا˘˘كو ا˘˘سسنر˘˘˘ف
ل˘جأا ن˘م ا˘ًمو˘ي21 ان˘ما˘مأا نو˘كي˘سس
ن˘م ،ا˘ت˘ن’ا˘تأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل داد˘ع˘ت˘˘سس’ا
.«ةوطخب ةوطخ لمعن نأا لسضفأ’ا

3 ل˘ي˘حر˘ل ن˘يز˘ح ع˘ب˘ط˘لا˘˘ب» :م˘˘تأاو
هيينومو ينافاك لثم ةيسساسسأا زئاكر
ةمهم ةيددعلا ةرفولا نأ’ ،يسساوكو
،نامريج ناسس لثم قيرف فوفسص يف
ةديج قيرفلا لخاد ءاوجأ’ا ىقبت نكل
.«ةياغلل

رفا˘هو˘ل ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس زا˘فو
ي˘ف ،ا˘˘ًيدو د˘˘حأ’ا سسمأا0‐9 ةجيتن˘ب
4 ماد فقوت دعب ،سسيرابل ةارابم لوأا
.انوروك سسوريف ةمزأا ببسسب رهسشأا

ددهم لوبرفيل م‚
فاقيإ’اب

يزيلجنإا يفحسص ريرقت فسشك
يرد˘˘˘˘˘نأا يد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كسس’ا نأا

هجاوي ،لوبرفيل مجن ،نوسستربور
لبق ن˘م ة˘بو˘ق˘ع˘ل سضر˘ع˘ت˘لا ر˘ط˘خ
،مد˘ق˘لا ةر˘كل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا

«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
هجوي نأا عقوتملا نمف ،ةيناطيربلا
تا˘ما˘ه˘ت’ا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ريخأ’ا ةمجاهم د˘ع˘ب ،نو˘سستر˘بور˘ل
يف ،يلنريبو لوبرفيل ةارابم مكحل
ا˘ه˘ي˘ف ل˘ج˘سس ي˘ت˘˘لاو ،43 ةلو˘ج˘لا
،هقيرف فده يدنلتكسس’ا ريهظلا

نأا ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا تح˘˘˘˘˘سضوأاو
لداعت بقع هئوده دقف نوسستربور
،هلثمل فده˘ب ي˘ل˘نر˘ي˘بو لو˘بر˘ف˘ي˘ل
،ءاقللا مكحل بابسسلا هيجوتب ماقو
رعسش نوسستربور نأا ىلإا تراسشأاو
هتلقر˘ع م˘ت ا˘مد˘ع˘ب د˘يد˘سش بسضغ˘ب
عفادم لبق نم ءازجلا ةقطنم لخاد
سسا˘سسح تقو ي˘ف كلذو ،ي˘ل˘نر˘ي˘˘ب
با˘سست˘حا م˘ت˘ي م˘لو ،ةارا˘ب˘م˘˘لا ن˘˘م
ىلع هسضارتعا ىلإا ىدأا ام ،ءيسش
تا˘˘سسد˘˘ع تط˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو ،م˘˘˘كح˘˘˘لا
نوسستربور ه˘ه˘جو ا˘م تار˘ي˘ما˘كلا
م˘ل» :لا˘ق ثي˘ح ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘كح˘˘ل
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ءي˘˘سش يأا د˘˘˘ها˘˘˘سشت
يف كدوجو نم فدهلا ام ،اهلمكأاب
نأا ةفيحسصلا تفاسضأاوو،«؟ةارابملا
يف ر˘ظ˘ن˘ي˘سس يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا
ررقي نأا لبق ،ةارابملا مكح ريرقت
ةيبيدأات ةبوقع عقويسس ناك اذإا ام
.’ مأا نوسستربور ىلع

اهيلع أولشصح يتلأ ةحأرلأ تقو ةلق ببشسب أوناع هيبع’ نأأ دكأأ

«مهترطيشس ءانثأا ةحارلاب انرعششو ..لانشسرآا انأاجاف »:وينيروم

مدعب اددهم يتيسس رتسسيل حبسصأا
لاطبأا يرود ةلوطب يف ةكراسشملا
بقع ،لبقملا مسسوملا يف ،ابوروأا

˘˘˘ما˘˘˘مأا ،4‐1 ة˘˘يود˘˘م˘˘لا ه˘˘˘ترا˘˘˘سسخ
يسضاملا دحأ’ا ،ثومنروب هفيسضم
ةلوطبل53 ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
،يتيسس رتسسيل لظو ،غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
يف ةرسشاعلا ه˘ترا˘سسخ ى˘ق˘ل˘ت يذ˘لا
مسسوملا لÓخ ةيلح˘م˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا
،اتقؤوم عبارلا زكرملا يف ،يلاحلا
رتسسسشنام مامأا ةدحاو ةطقن قرافب

ديسصر عف˘تراو ،سسما˘خ˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي
لوأ’ا هزوف ققح يذلا ،ثومنروب
يرفيف نم لوأ’ا ذنم ةقباسسملا يف
زكرملا يف ةطقن13 ىلإا ،يسضاملا

زكارم فلخ طاقن3 قرافب ،81
زكارملا با˘ح˘سصأا ل˘هأا˘ت˘يو ،نا˘مأ’ا
يرودلا بيترت يف ىلوأ’ا ةعبرأ’ا
تاعومجملا ة˘ل˘حر˘م˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود˘˘˘ب
بحاسص كراسشي امبر نكل ،لبقملا
ة˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘ف سسما˘خ˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ىو˘˘˘قأ’او م˘˘˘هأ’ا
لا˘ح ،زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا ي˘ف ة˘يد˘˘نأ’ا

هب مد˘ق˘ت يذ˘لا ن˘ع˘ط˘لا لو˘ب˘ق مد˘ع
زكرملا بحاسص ،يتيسس رتسسسشنام
ميكحتلا ةمكحم مامأا ايلاح يناثلا
داحت’ا رارق دسض «سساك» ةيسضايرلا
نم هرظحب ‐افيوي‐ ةبعلل يبوروأ’ا
ة˘ي˘بوروأ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا ي˘ف بع˘ل˘˘لا

ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘لا د˘عاو˘ق ه˘كا˘ه˘˘ت˘˘ن’
.فيظنلا

لاطبأ’ا يرود بعل مدعب ددهم يتيشس Îشسيل

يرودلا ة˘يد˘نأا سضع˘ب فد˘ه˘ت˘سست
ي˘ب˘ع’ د˘حأا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
همسض ةلواحمل ،يناملأ’ا40 كلاسش
،ةيفي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
تروبسس ياكسس» ةكبسش بسسحبو
ط˘˘سسو˘˘لا بع’ نإا˘˘˘ف ،«ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا
بغري ينيكم نوتسسيو يكيرمأ’ا

،فيسصلا اذه40 كلاسش ةرداغم يف
ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه ما˘م˘ت˘ها بنا˘ج ى˘لإاو
ةيدنأا كا˘ن˘ه نإا˘ف ،ه˘م˘سضب ي˘نا˘م˘لأ’ا
،كلذ ي˘ف بغر˘ت ا˘ًسضيأا ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإا

،نوتر˘ف˘يإا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع
لسضفيو ،نوتبماهرفلوو لسساكوين

ٍدان ىلإا لاقتن’ا اًماع12ـلا بحاسص

يف ةمدقت˘م ةو˘ط˘خ ذا˘خ˘ت’ ،ر˘ي˘ب˘ك
رعسس حوارت˘يو ،ة˘يور˘كلا ه˘تر˘ي˘سسم
نويلم03 ىلإا02 نيب ام ينيكم
نل يكلملا قرزأ’ا نأا امك ،وروأا
ليحر قيرط يف تابقع يأا عسضي

هترداغم لعجي امم ،ٍدان يأ’ هبع’
.تقو ةلأاسسم

40 كلاشش مجن مشضل نوشسفانتي «غيلريميربلا«هقلامع

،ويموتراب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج ف˘سشك
نم هيدا˘ن ف˘قو˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب سسي˘ئر
مجاهم زينيترام وراتو’ عم دقاعتلا
ناسس سسيراب بع’ رامينو نÓيم رتنإا

ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
يف ويموتراب لاقو ،ةلبقملا ةيفيسصلا
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘تزر˘˘بأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ف˘ي˘سصلا اذ˘ه قو˘سسلا» :«ترو˘˘ب˘˘سس»
ةيدنأ’ا˘ف ،ا˘ًما˘م˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘كت˘سس
ةدودحم تاقفسصب موقتسس ىربكلا
،«ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا بب˘˘سسب
،زينيترام وراتو’ ةلاح يف» فاسضأاو
تقو˘لا ي˘ف تا˘سضوا˘ف˘م˘لا فا˘ق˘يإا م˘ت
لبق رتنإ’ا عم لعفلاب انثدحت ،يلاحلا

ةلحرم يف نآ’ا اننكل ،عيباسسأا ةدع
دقتعأا ’» :راسشأا رامين نعو ،«ليلحت
يأا عسضيسس نامريج ناسس سسيراب نأا

رامينو ،ت’اقتن’ا قوسس يف ةقفسص

لسصاوو ،«ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘ل˘ل بع’
يف قيرفلا دوقيسس يكيك» :ويموتراب
تايرابملا يفو ابوروأا لاطبأا يرود
انيدل» :عباتو ،«يرودلا يف ةيقبتملا

توأا يف بعلنسسو يداع ريغ مسسوم
ىلع انبلغت اذإا ،انبردم وه نوكيسسو
،«ة˘نو˘ب˘سشل ي˘ف نو˘كن˘˘سسف ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
نيتيسس لزنم ىلإا انبهذ دقل» فدرأاو
نعو لبقتسسملا ن˘ع ه˘ع˘م ا˘ن˘ثد˘ح˘تو

نوكيسس ،لبقملا مسسوملل طيطختلا
ةفرعمب اًدج متهم انأاو ،بردملا وه
ن˘ي˘نا˘هر˘لا ن˘عو ،«ه˘ب ر˘˘كف˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
وينيتوك مسضب ةنولسشرب˘ل ن˘ير˘ي˘ب˘كلا

نكت مل» :حرسص ،هتي’و يف يلبميدو
،ا˘ها˘ندرأا ي˘ت˘لا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

هتني ملو اًظوظحم نكي مل وينيتوك
.«لمعلا نم

«رامينو وراتو’و يشسيم نم انفقوم اذه» :ويموتراب

بردم ،وينيروم هيزوج برعأا
هتداعسس نع ،ري˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
لانسسرآا هف˘ي˘سض ى˘ل˘ع را˘سصت˘ن’ا˘ب
،ند˘ن˘ل لا˘˘م˘˘سش ي˘˘بر˘˘يد ي˘˘ف ،1‐2
ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘سض ،ي˘سضا˘م˘لا د˘حأ’ا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘لا ن˘˘م53ـلا
ي˘ف ،و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘˘قو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سشل تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ةحرفب ءادعسس نحن» :«سستروبسس
’ اننأ’ ءادعسس اننأا امك ،انريهامج
لهؤوم زكرم لجأا نم ،لتاقن انلز
:فاسضأاو ،«يبوروأ’ا يرودلا ىلإا
دسصح انيلع ناك ،انب قلعتي رمأ’ا»
طا˘ق˘ن˘لا سضع˘ب ا˘نر˘سسخ ..طا˘ق˘ن˘˘لا
طاقن9 انمامأا نآ’ا نكل ،ةمهملا
ةارابملا» :عباتو ،«اهلجأا نم لتاقنل

ةيط˘ط˘خ تنا˘كو ،ة˘برا˘ق˘ت˘م تنا˘ك
ليكيم ..رخآا ءيسش يأا نم رثكأا
،لا˘ن˘سسرآ’ ة˘ق˘ير˘˘ط د˘˘جو ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا

انرعسش يلاتلابو ،اًري˘ث˘ك ارو˘ط˘ت˘تو
يف انحجنو ،ملقأا˘ت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘نأا
:ل˘سصاوو ،«ةز˘ي˘م˘˘م ةرو˘˘سصب كلذ
،نيريليبو ينريت ى˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘سس»
ن˘˘˘م لوأ’ا ءز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘حو
مهذاوحتسسا دن˘ع ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا

حايتر’اب رعسشن انك ،ةركلا ىلع

انقلخ اهد˘ع˘بو ،ف˘قو˘م˘لا كلذ ي˘ف
:و˘ي˘ن˘يرو˘م ل˘م˘كت˘سساو ،«ا˘ن˘سصر˘ف
لا˘ن˘سسرآا ،ة˘ي˘لا˘ع حور˘ب ا˘ن˘ع˘ت˘م˘˘ت»
رثكأا ةحارلا نم ةعاسس84ـب يظح
..اًبعسص ناك رمأ’ا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ا˘ن˘م
جرخ هانمدق يذلا ىوتسسملا نكل
ةياهنلا يف» :فاسضأاو ،«بلقلا نم
ءيسش لك ،ةلكسشم يأا نم ناعن مل

فرعن ا˘ن˘ك ..ةر˘ط˘ي˘سسلا تح˘ت نا˘ك
نوذفنيو ،تامجهلا نون˘ب˘ي ف˘ي˘ك
عجارت لÓخ نم ،ىمرملا تÓكر
ملت˘سسي نأا ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غرو ،ا˘كا˘سشت
:لسسر˘ت˘سساو ،«ةر˘كلا ز˘يو˘ل د˘ي˘ف˘يد
ط˘غ˘سضن ي˘ك ا˘ن˘˘سسف˘˘نأا ا˘˘نر˘˘سضح»
رسصنع قلخ يف انحجنو ،مهيلع
نا˘˘كو ،ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا

اذهل ةجيتنك ليج˘سست˘لا ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب
م˘ه˘نأا فر˘ع˘ن ..ي˘لا˘˘ع˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا
م˘ت˘خو ،«تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا نو˘˘ق˘˘ل˘˘خ˘˘ي
عيطتسسن انك» :يلاغتربلا بردملا
نكل ..فادهأ’ا نم ديزملا ةفاسضإا

كلذ نكي مل ،اًفسصنم نوكأا يك
ة˘ب˘ع˘سص تنا˘ك ةارا˘ب˘م˘لا˘ف ،ا˘˘ًلدا˘˘ع
.«ةياغلل



›وبان ةهجأوم ‘ أزي‡ ءأدأأ مدق

ينثيو قلأاتلا لشصاوي رشصان نب
 هئÓمز ىلع

يف نÓيم يسسأا بع’و يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا قلأات
،ويسشتلاكلا يف يلوبان يدان دسض ،هقيرف ةقفر اهبعل يتلا ةارابملا

.ءاقفرلا ةيقب دودرم ىلع هاسضر ىدبأاو
عم ىرخأا ةرم قلأاتلا يف ينطولا بختنملا مجن رسصان نب حجنو

ةنيمث ةطقن دسصح عاطتسساو ةريبكلا تايرابملا يف نÓيملا هقيرف
لبقملا مسسوملا يف يبوروأا دعقم نع ثحبلا لجأا نم ولواب ناسس يف
.2 ـ2ب يلوبان يدان ىلع لداعتلا سضرف  عاطتسسا امدعب

قيقحت ةلسصاوم ىلع «يرينوسسورلا» يبع’ ةيقب رسصان نب ثحو
ىلع يمسسرلا هباسسح ربع لاقو ،مسسوملا ةياهن ىتح ةيباجيإ’ا جئاتنلا
.«ةريبكلا حورلا هذه سسفنب ةلسصاوملا انيلع»:رتيوت

يدان ةقفر رسضخلا ناديم طسسوتم رسصان نب ليعامسسإا ققحو
ىلع زوفلا نم نكمت ثيحب ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةديج اجئاتن نÓيملا
ويز’و سسوتنفوجو امور رارغ ىلع ىلوأ’ا زكارملا باحسصأا ةيدنأ’ا
.يلوبان قيرف مامأا ريخأ’ا لداعتلا ىلإا ةفاسضإ’اب

 ب.اشضر
ةليقثلأ ةراشسÿأ مغر Óيمج ءأدأأ امدق

مامأا اكراشش ›دبعو لحكل
ايدو «يج.شسأا.يبلا»

هيدان ةقفر ينطولا بختنملا ناديم طسسو لحكل روتكيف كراسش
ناسس سسيراب مامأا ،ةفيظن9ـب رفاهول اهرسسخ يتلا ةهجاوملا يف
.سسمأا لوأا نييدانلا عمج يذلا يدولا ءاقللا يف نامريج

رسشبي ءادأا مدق رسضخلا ناديم طسسو نأا ’إا ،ةليقثلا ةراسسخلا مغرو
نوكيل ،بعÓلا ءانب يف مهاسسو تاركلا ديدع داعتسسا ثيح ريخلاب
وذ يلدبع داميح كراسش هبناج نم ،هيدان يف نيبعÓلا لسضفأا نيب نم
سصرفلا سضعب عنسص امدعب يناثلا طوسشلا يف ،ةيرئازجلا لوسصأ’ا
.كلذ نم مهمرح سسفانملا سسراح قلأات نأا ’إا ،ليجسستلل ةحناسسلا

ب.م.يرشسيإأ
رشضÿأ عفأدم ةداعإ’ أÒبك أدوه‹ تلذب ةرأدإ’أ

تابيردتلاب يرمعلا نب قاحتلا مدع
يدوعشسلا بابششلا قلق Òثي

يرئازجلا يلودلا عفادم˘لا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج با˘ي˘غ ل˘سصاو˘ت˘ي
يف هدجاوت بسسب ،يدوعسسلا بابسشلا هيدان تابيردت نع بلسصلا
لاجملا قلغ ةيفلخ ىلع ةيدوعسسلل ةدوعلا ىلع هتردق مدعو ،رئازجلا
.يرئازجلا يوجلا

ةلاح يف دجاوتت يدانلا ةرادإا نأا ،ةيدوعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
لظ يف تابيردتلاب قاحتل’ا نم ايقيرفإا لطب نكمت مدع ببسسب قلق
ةدايقب يدانلا ةرادغ نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،رئازجلا يف هدجاوت

،يرمعلا نب ةداعتسسا لجا نم ت’واحملا ديدعب تماق ناطلبلا دلاخ
.يرئازجلا يوجلا لاجملا قلغ لظ يف لسشفلاب تءاب اهلك اهنأا ’إا

ب.م.يرشسيإأ
ايمشسر لاطبأ’أ يرود ‘ ةكراششŸأ ةشصرف عيشضي رشضÿأ م‚

يكÎلا يارشس ةطلغ ىلع رثأا ›وغيف بايغ
يكرتلا يرود يف ءيسس ءادأا ميدقت يارسس ةطلغ يدان لسصاو

داقناو.يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفسس بايغ يف ،زاتمملا
يف ،وغوج ةرقنلا يدان فيسضملا مامأا ،ةديدج ةراسسخل يارسس ةطلغ
هيلع ةطلسسملا فاقيإ’ا ةبوقع ببسسب «وسسوسس» نع باغ يذلا ءاقللا

لطب نوكيسسو اذه ،يكرتلا داحتÓل ةعباتلا طابسضن’ا ةنجل لبق نم
راطإا يف مداقلا ةعمجلا تايرابملا فانئتسسا عم دعوم ىلع ايقيرفإا
.هبتزوغ يدان فسضتسسي امدنع ،ةريخأ’ا لبق ام ةلوجلا

ب.م.يرشسيإأ
ةيندبلأ هتقايل ةداعتشس’ لمعي ةبابدلأ

يحشصلا رج◊ا نم جرخي ةرويدق
يذلا يحسصلا رجحلا نم يرئازجلا يلودلا ةرويدق ن’دع جرخ

.ارتلجنا نم هتدوع دعب اموي41 ةدمل ،رطق يف هيلع اسضورفم ناك
يف مويلا دجاوتم ناك ةرويدق نإاف ةيرطق ةيفحسص ريرقت بسسحو

ينطولا بختنملا ةيعفدم نأا دكؤوي ام «ريابسسأا» تاريسضحتلا زكرم
نع فسشكلا تاسصوحف جئاتن نأاو ،يحسصلا رجحلا ةرتف ىهنأا دق
.ةيبلسس تناك «انوروك»

زكرم يف سضكري ةرويدق ن’دع روهظب ةراسسلا رابخأ’ا بقعو
عاجرتسس’ ريبكلا لمعلاب بلاط˘م ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ى˘ق˘ب˘ي تار˘ي˘سضح˘ت˘لا

رخاوأا يف اهل سضرعت ةباسصإا نم ادئاع ،هرابتعاب دوهعملا هاوتسسم
يبيلسصلا طابرلا يف عطق نم ىناع امدعب يسضاملا يرفيف رهسش
.ةبكرلل

ب.اشضر

2972ددعلأ ^1441 ةدعقلأ يذ32ـل قفأوملأ0202 ةيليوج41ءاثÓثلأةصضايرلا

«افيويلأ» لبق نم يزيلجنإ’أ يدانلأ ىلع ةطلشسم تناك يتلأ ةبوقعلأ عفر دعب
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بختنم˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير كرا˘سشي˘سس
ايمسسر يتيسس رتسسسشنام هيدان عم ينطولا
،ديدجلا مسسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود يف
لبق نم نيمسسومل فاقيإ’ا ةبوقع عفر دعب
.«افيويلا» مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا

،سسمأا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘˘سصأاو
يتيسسلا ىلع ةبوقعلا عفرتل ،ريخأ’ا اهرارق
ةكراسشملا مدعب نيمسسومل ابقاعم ناك يذلا
هميرغت عم ،ةيراقلا تاقباسسملا ىلغأا يف
بعللا نوناق مارتحا مدع ببسسب ،نويلم03
.فيظنلا يلاملا

قيرف ميرغتب يبوروأ’ا داحت’ا ىفتكاو
يهو وروأا نييÓم01ـب يتيسس رتسسسشنام
،يزيلجنإ’ا يدانلا اهعفديسس يتلا ةبوقعلا

.ةيراقلا ةلوطبلا يف هتكراسشم نمسضتو
مجن زفحي ةكراششملأ نامشض

عم ءاقبلأ ىلع رشضخلأ
«نزتيشسلأ»

نمسض يتيسس رتسسسشنام قيرف نأا امبو
يرود ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
فا˘˘سصو ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ،لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا
زرحم ءاقب نإاف ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
يتلا ةريثكلا تاعئاسشلا مغر ايمتح نوكيسس
سضعب ةبغر نع ةيسضاملا ةرتفلا يف تجار
نامريج ناسس سسيراب مهتمدقم يف ةيدنأ’ا

يتيسسلا ةبقاعم لÓغتسسا يف ديردم لايرو
مهتمدقم يف يدانلا موجن زربأا عم دقاعتلل
.9102 ايقيرفإا لطب

فدهو ءامشسلأ يف تايونعملأ
ىلغأاب جيوتتلأ رشضخلأ مجن

ةيراقلأ تاشسفانملأ
ةع˘فد هؤوÓ˘مزو زر˘ح˘م سضا˘ير ل˘سصح˘ت

ريخأ’ا مكحلا ردسص امدعب ،سسمأا ةيونعم
ام وهو يدانلا ىلع تابوقعلا عفرب يسضاقلا
يذلا ،«يتيسسلا ـل ةيونعم ةعفد لكسشيسس
اذه لاطبأ’ا يرود يف هلقث لكب يمريسس
لاير مامأا ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘ياد˘ب م˘سسو˘م˘لا

لجأا نم مداقلا توأا رهسش ررقملا ديردم
نامسضل باهذلا ءاقل رارغ ىلع ديدج قلأات
.مداق وه ام ىلع زيكرتلاو لهأاتلا

فدهلأ ركذتشسي «غيل ريميربلأ» باشسح
يتيشس لاه ىمرم يف زرحم ـل زيمملأ

يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا با˘سسح˘لا ر˘كذ˘ت˘سسا
يذلا زيمملا فدهلا رتيوتلا ربع «غيلريميربلا»
يف ينطولا بختنملا مجن زرحم سضاير هنود
ناولأاب بعلي ناك امدنع ،يتيسس لاه ىمرم
باسسحلا قفرأاو ،يزيلجنإ’ا يتيسس رتسسيل يدان
،ةزات˘م˘م˘لا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا يرود˘ل ي˘م˘سسر˘لا
..مو˘ي˘لا فد˘ه »: ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق ةد˘ير˘غ˘ت˘ب فد˘˘ه˘˘لا
ةراسشإا يف ،«زرحم سضايرل ةسصقارلا لجرأ’ا

يتيسس لاه عافدب «زورح» بعÓتل ةحسضاو
لسضفأا دحأاك هرايتخا مت ،اعئار افده لجسسو
.كاذنآا يزيلجنإ’ا يرودلا يف فادهأ’ا

هجتي رشضÿأ Òهظ
ديدج نم هرأوششم ثعبل

هقيرط ‘ مÓغ
كيبŸوأا ¤إا

ايليشسرام
ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ةرادإا ى˘ع˘سست

يزوف اهبع’ جاردإ’ يلاطيإ’ا
،قبسسأ’ا يرئازجلا يلودلا مÓغ
قيرف عم لداب˘ت ة˘ق˘ف˘سص ن˘م˘سض
يسسنرفلا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا
ريهظلا تامدخ ىلع لوسصحلل
.بونجلا قيرفل رسسيأ’ا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
بغرت يلوبان ةرادإا نأا ،ةيلاطيا
مÓغ يزوف نم سصلختلا يف
وتاكريملا يف يرئازجلا مجنلا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ط ر˘سشب مدا˘ق˘˘لا

و˘˘لوؤو˘˘سسم بغر˘˘˘يو ،ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر
ي˘ف ه˘ما˘ح˘قإا˘ب «ي˘بو˘ن˘ي˘ترا˘ب˘˘لا»

كي˘ب˘م˘لوأا ع˘م لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
رسسيأ’ا ريهظلا «يفامأا نادروج»
ابسسحت هفوفسص ميعدت لجأا نم
.مداقلا مسسوملل

هتبغر ىدبأا مÓغ نأا مغرو
فوف˘سصل بع˘ل˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ي˘لو˘با˘˘ن ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يف ةيوق سضورع ميدقتو ،مداقلا
كراسش يتلا ةريخأ’ا تايرابملا
يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا بق˘ع ا˘ه˘ي˘ف
ةرادإا ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘يإ’ا
يلختلا يف بغرت يبونيترابلا

.هتامدخ نع
ن˘˘˘ع مÓ˘˘˘غ يزو˘˘˘˘ف با˘˘˘˘غو

ةارابم˘لا ي˘ف وزو˘تا˘غ ة˘ل˘ي˘كسشت
دحأ’ا موي اهب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
يف نÓيملا قيرف دسض يسضاملا
ةلوطبلا ن˘م23 ةلو˘ج˘لا را˘طإا
ةجيتنب تهتنا يتلاو ةيلاطيإ’ا
.2 ـ2ب لداعتلا

جاحلب اسضر

ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرادإا ،سسمأا تف˘˘˘ن
رابخأ’ا لك ،يسسنوتلا يسضايرلا
ةو˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘ت ا˘هدا˘ف˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
ناسسح ميهسس يرئازجلا بعÓل
عم قل˘غ˘م سصبر˘ت ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل
.يسسنوتلا يدانلا

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘سشنو
ن˘م د˘كأا ،سسمأا ا˘نا˘ي˘ب ي˘جر˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ىلإا ةوعدلا هيجوت مدع هلÓخ
سصبر˘˘ت ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘˘ل بع’ يأا

ةرادإا تئ˘جو˘ف »:تلا˘قو ،ق˘ل˘˘غ˘˘م
اهترسشن يتلا ةقيثو˘لا˘ب ي˘جر˘ت˘لا
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع تا˘ح˘ف˘سصلا ىد˘حإا
ةوعدلاب ةقلع˘ت˘م˘لاو ،كو˘ب سسي˘ف
ىعدي يرئازج بعÓل ةهجوملا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل نا˘سسح م˘ي˘ه˘سس

دكؤون »:عباتو ،قلغملا ركسسعملا
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘نرا˘˘˘سصنأ’
تاوعدلا هذه لثم نأاو ،ةروزم
،يدانلا سسيئر اهيلع يسضمي ’
ةرادإا تددسشو.«بدملا يدمح
ىلإا فلملا ةلاحإا ىلع ،يجرتلا
فارطأ’ا عبتتل ،ةينوناقلا ةنجللا
.ريوزتلا اذه نع ةلوؤوسسملا

ب.م.يرشسيإأ

ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس د˘˘جاو˘˘ت
م˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
نمسض ،يزيل˘ج˘ن’ا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
34 ةلوجلل ةيلاثم˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

،«بي˘سشن˘ي˘ب˘˘ما˘˘سشلا» يرود ن˘˘م
ه˘ت˘م˘ها˘سسم د˘ع˘ب تءا˘ج ي˘˘ت˘˘لاو
ةدوعلل ةيدان ةدايق يف ةريبكلا
يبر˘يد بع˘ل˘م ن˘م ن˘ي˘م˘ث زو˘ف˘ب

.يتنواك

ءادأ’ا دعب رايتخ’ا اذه يتأايو
يذلا ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل ع˘ئار˘لا
د˘ع˘ب زو˘ف˘ل ه˘ق˘ير˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت بل˘˘ق
اراسصتنا ايدهم نيفدهل هعيقوت

زر˘ح˘م » نا˘كو ،يدا˘ن˘ل˘ل اد˘يد˘ج
يدانل ديحولا لثم˘م˘لا «د˘يد˘ج˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف درو˘˘ف˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ب
ة˘˘جرد˘˘لا يرود ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
ناك يذلاو ،يزيلجن’ا يلوأ’ا

اوقلأات نيذلا نيبعÓلا زربأا نم
نأا ،ريكذت˘ل˘ل.ةلو˘ج˘لا هذ˘ه ي˘ف
ع˘˘فر ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ن ج˘˘ير˘˘˘خ
9 مد˘قو ا˘فد˘˘ه71 ـل هد˘˘ي˘˘سصر
مسسوملا لÓخ ةمسساح تاريرمت
ةر˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا
اهيف دجاوتي يتلا ايلاوت ةيناثلا
.ةيلاثملا ةليكسشتلا يف

طيمز.ع

يلودلا يليÓب فسسوي لخد
ي˘˘ل˘˘هأ’ا م˘˘جا˘˘ه˘˘مو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ةر˘˘˘˘ئاد ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ،يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسلا
نا˘ي˘تإا تنا˘سس يدا˘ن تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
دولك هبردم نم بلطب يسسنرفلا
مجن مسسا عسضو ريخأ’ا اذه ،ليوب
نمسض قباسسلا يسسنوتلا يجرتلا
د˘ير˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

يفيسصلا وتاكريملا لÓخ مهمسض
.يلاحلا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
ةيسسنرف˘لا ف˘ح˘سصلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ينقتلا ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ة˘يدو˘ع˘سسلاو
م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ه˘م˘سسا ع˘سضو يذ˘لاو «ر˘سضخ˘˘لا»

همسض ةلواحمل ه˘تا˘يو˘لوأا ن˘م˘سض
،ةيفيسصلا ت’اقت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا

دجيسس «رسضخأ’ا» يدانلا نأا ريغ

دو˘ت ىر˘˘خأا قر˘˘ف ن˘˘م ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
مينو يكرتلا يارسس ةطلغ اهزربأا
ميدقت هيلع بجوتي ام يسسنرفلا

نم يلهأ’ا ةرادإ’ عنقم سضرع
.هنع يلختلا لجأا

ةنيدم نبا نأا ،ةراسشإÓل ريدجلا
تارملا ديدعلا يف حرسص نارهو
سضوخو ءاوجأ’ا رييغت ديري هنأا
يليÓب طبتر˘يو ،ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت
ناوج ةياغ ىلإا «يقارلا» عم دقعب
2202.

ـب ثبششتي يلهأ’أ
عيمج عفديو يليÓب

تاقحتشسم
يدوعسسلا يلهأ’ا ةرادإا تعفد

يليÓب فسسوي تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ل˘ك
كلذب عطقتل ،يرئازجلا يلودلا

ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط
.لبقملا مسسوملا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تن˘˘ل˘˘عأاو
يلهأ’ا يدان نأا ،سسمأا ةيدوعسس
تاقحتسسم عيمج ةيوسستب  ماق دق
ريخأ’ا اذه ىد˘بأا ا˘مد˘ع˘ب ي˘ل˘يÓ˘ب
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ر˘خأا˘ت ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘˘سسا

،ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي ي˘ت˘˘لا لاو˘˘مأ’ا بسص
ةردا˘غ˘م ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ن˘ل˘عأاو
ي˘ل˘هأ’ا يدا˘ن ع˘˘فد˘˘بو.يدانلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ن˘ج تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
رثكأا هب ثبسشت دق نوكي ينطولا

و˘ح˘˘ن ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘ط˘˘قو
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا تي˘ب ن˘م ةردا˘غ˘م˘˘لا

.ةمداقلا ت’اقتن’ا ةلحرم
طيمز.ع

ريوزتلأ نع ةلوؤوشسŸأ فأرطأ’أ دشض ةيئاشضق ىوعد عفرل هجتي يشسنوتلأ يدانلأ

قلغم شصبرت ‘ لوخدلل ميهشس يرئاز÷ا ءاعدتشسا يفني يجÎلا

يتنواك ىمرم ‘ ةيئانثل هعيقوت دعب

ايلاوت ةيناثلا ةرملل «بيشش Úبموششلا»ـل ةيلاثŸا ةليكششتلا نمشض راتخي ةمحر نب

لويب دولك يشسنرفلأ بردŸأ نم بلطب

يليÓب عم دقاعتلا قابشس لخدي نايتإا ناشس

طيمز.ع

sport@essalamonline.com

لاطبأ’ا يرود يف يتيشسلا ةقفر ايمشسر كراششي زرحم
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ن˘م بر˘ق˘م رد˘˘سصم د˘˘كأا
،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو يدا˘˘ن ةرادإا
لÓخ ىعسستسس ةريخأ’ا نأاب
كير˘ح˘ت˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا
قوقح نم ةدافتسس’ا ةيسضق
ن˘م ل˘ك لا˘ق˘˘ت˘˘ناو ن˘˘يو˘˘كت
ودرو˘ب ق˘ير˘ف˘ل ة˘سشي˘˘سشدو˘˘ب
يذلا سشاكير˘حو ي˘سسنر˘ف˘لا
نيوا˘ط˘ي˘ت يدا˘ن ى˘لا ل˘ق˘ت˘نا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘سشا˘˘ن˘˘˘لا
ةدافتسس’ا لجأ’ ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا

اذه ،امه˘ن˘يو˘كت قو˘ق˘ح ن˘م
قافولا ريهامج تدكأا دقو
ليوحت ةقف˘سص حا˘ج˘ن ى˘ل˘ع
ءاوسس ابوروأا ىلإا فوسصوب
ل˘ق˘سصل بعÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
لÓخ نم هبهاومو هتاراهم
ةيدنأ’ا ربكأ’ هبعلو هفارتحا

ن˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل اذ˘˘كو كا˘˘ن˘˘ه
.ةيلاملا ةيحانلا

ىلا فوشصوب لاقتنا
افيفلل دهميشس ابوروأا
يف قافولا ةدعاشسمب
نيوكتلا زكرم عورششم

يف ةيفياطسسلا لمأايو اذه
ل˘يو˘ح˘ت عور˘˘سشم نو˘˘كي نأا

ى˘˘˘˘لإا فو˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ب بعÓ˘˘˘˘لا
دقع ةيناكمإ’ دهمم ،ابوروأا
ةيلودلا ةيداحت’ا عم ةكارسش
لجأا نم «افيف » مدقلا ةركل
حلاسصل نيوكت زكرم عسضو
نابسش نيوكتب حمسسي يدانلا
ابوروأا ىلإا نو˘لو˘ح˘ي ن˘ير˘خآا

ةيلودلا ةيداحت’ا نأاو ةسصاخ
هتاه لثم نمثت مدقلا ةركل
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘تو رو˘˘˘˘مأ’ا
حلاسصل ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا
طاسشن يف لمعت يتلا قرفلا
ل˘كف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
تاكرحت ىلع ةقلعم لامآ’ا
.نيريسسملا

اشضرع تيقلت» :ةششغ
يننكل جراخلا نم
يف ءاقبلا تلشضف

«قافولا
بع’ ة˘سشغ ما˘سسح د˘˘كأا

ىقلت هنأا ،فيطسس قافو يدان
ق˘ير˘ف ن˘م ا˘ي˘م˘˘سسر ا˘˘سضر˘˘ع
يف ءاقبلا لسضفو ي˘كي˘ج˘ل˘ب
.فيطسس قافو

عم هراوح يف ةسشغ لاقو
قا˘فو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا
نم يم˘سسر سضر˘ع ي˘نءا˘ج»
وتاكريملا يف يكيجلب قيرف
،هتسضفرف يسضاملا يوتسشلا

بحاسص عم ءاقبلا تلسضفو

دو˘سسأ’او سضي˘بأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘˘لا
يف يفده ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
قلأاتلا وهو ’أا مداقلا مسسوملا
ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف
.«اهب جيوتتلا املو

ىنمتأا انأا حي˘ح˘سص» م˘ت˘خو
تا˘˘يرود˘˘لا ي˘˘ف فار˘˘ت˘˘˘ح’ا
كان˘ه ق˘لأا˘ت˘لا نأ’ ة˘ي˘بوروأ’ا
حاجنب بوبأا ةدع يل حتفيسس
سسأار ى˘ل˘عو ،ي˘تر˘ي˘سسم ي˘ف
بع˘ل˘لا و˘ه تا˘حا˘ج˘ن˘لا هذ˘˘ه
.«ينطولا بختنملل

ةسشغ ماسسح نإاف ةراسشإÓلو
قافو عم هدقع ديدمتب ماق
يسضاملا يفناج يف فيطسس
1202 ناوج ةياغ ىلإا

جاحلب اشضر /ششامر ماششه
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ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ز˘˘ئا˘˘كر دد˘˘ه
ةيلاملا ةمزأ’ا لظ يف ،ةيعامج ةرجهب
ةرادإا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘نا˘˘خ˘˘لا
اهزج˘عو ى˘سسي˘ع ن˘ب سسرا˘ف سسي˘ئر˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست ن˘ع
ةبسسنلاب يسضاملا مسسوملا ذنم ةقلاعلا
نأا انرداسصم تدكأاو اذه ،مهنم ريثكلل

ةياهن نولغتسسيسس نيبعÓلا نم اددع
اذ˘كو نا˘ب˘يز˘لا ءار˘سضخ ع˘م م˘هدو˘ق˘˘ع
لبق نم ةيرغم˘لا سضور˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت

ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘ي˘غ˘ت د˘سصق ة˘يد˘نأ’ا د˘يد˘ع
قر˘ف ع˘م ةد˘˘يد˘˘ج برا˘˘ج˘˘ت سضو˘˘خو
م˘ه˘تا˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا تب˘˘ل˘˘ط
.نآ’ا نم مهتهجو رايتخا ىلا مهرجيسس

ةرادإ’ا عشضو ةيلاملا ةلويشسلا بايغ
ةبيتكلا عم ريبك جرح يف
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ل˘كسشم لاز˘˘ي ’و

نب سسراف سسيئرلا قل˘ق ر˘ي˘ث˘ي ة˘ي˘لا˘م˘لا
،تمسصلا مازتلا لسضف يذلا ىسسيع
نيبعÓل ةرركتملا تابلطلا لظ يف
اورسسفتسسا يتلا مهتاقحتسسم  ةيوسستب

د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت او˘ب˘ل˘طو ارار˘م ا˘ه˘ن˘ع
ف˘ت م˘ل ةرادإ’ا نأاو ة˘سصا˘خ ا˘ه˘م˘ل˘˘سست
يف اهسسفن ىلع اهتعطق يتلا دوعولاب
سضعب لعج ام وهو ةبسسانم نم رثكأا
ديدسشلا مهفسسأا نع نوربعي نيبعÓلا
لباقم ةقلاعلا تاقح˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘سضق˘ل
.ةرركتملا مهبلاطمل ةرادإ’ا لهاجت

ششامر ماششه

ي˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأ’ا لاز˘˘ت ’
ةليلم نيع ةيعمج تيب يف اهلÓظب

رطيسست لازت ’ ىسضوفلا نأاو ةسصاخ
بايغل ارظن ،«ماسص’» تايموي ىلع
عسضوب حمسست يتلا ةيلاملا ةلويسسلا
ةسصاخ ةبسسانم فورظ يف نيبعÓلا

تاعاسسلا يف اوعمجأا بيد ءاقفر نأاو
طاقنلا عسضو ةرورسض ىلع ةريخأ’ا

يف ةسصاخ ةرادإ’ا عم فورحلا ىلع
يتلاو ةيئ’ولا تاطلسسلا تمسص لظ
دي ميدقت لوح دعب اهسسفن ثحت مل
.تاءادنلا نم ريثكلا مغر ةدعاسسملا

دقع يف اولششف نوبعÓلا
ديشص نبو ةرادإ’ا عم عامتجا

رطخلا شسوقان قدي

اعقوتم ناك امكو ،هتاذ قايسسلا يف
اج˘مر˘ب˘م نا˘ك يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سشف
ع˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف هد˘˘ق˘˘ع
دكأا ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا
ىلع نيرداق ريغ امهنأا ىلع ناسسيئرلا
بايغ لظ يف ةمداقلا ةلحرملا رييسست
يداملا معدلا بايغو ةيلاملا ةلويسسلا

يف لاملا لاجر نم ىتح يونعملاو
نب سسيئرلا لعج ام وهو ،ةليلم نيع
مدع دكؤويو رطخلا سسوقان قدي ديسص
تار˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم يأا ه˘ل˘م˘˘ح˘˘ت
نادقفب ةددهم ةبيتكلا نأا امب ةمداقلا

لاقتنÓل نيحسشرملا اهزئاكر ةيبلاغ
.ىرخأا قرف ىلإا

ششامر ماششه
ةرقم مجن

ةيثراكلا قيرفلا ةيعشضو هل حشضوأاو يلاولا ىقتلا رشصان نب
ىقتلا رسصان نب ةرقم مجن سسيئر نأا ،ةسصاخلا انرداسصم نم انملع

سصوسصخب هعم ثدحتو ةليسسمب ةيئ’ولا تاطلسسلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا
تادعاسسم يأ’ قيرفلا يقلت مدع مكحب اريثك تمزأات يتلا قيرفلا ةيعسضو
نوبلا˘ط˘ي ن˘يذ˘لا ي˘جارد ءا˘ق˘فر ع˘م م˘ج˘ن˘لا ة˘مزأا سسي˘ف˘ن˘ت ه˘ن˘كم˘ت ة˘ي˘لا˘م
لين مهقح نمو مهحلاسص يف نوناقلا نأا امب ،ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتسسمب
.رهسشأا7 ـلا تغلب يتلاو اهراظتنا لاط يتلا مهروجأا

لخدتلاب بلاطم يلاولاو مهتاقحتشسم شصوشصخب نولجعتشسي نوبعÓلا
نم نوعلا دي ميدقت ةرورسضب هبلطم رسصان نب سسيئرلا ددجو اذه

،ةمداقلا تاعاسسلا يف ةيعون ةينازيم قيرفلا حنمو ةيئ’ولا تاطلسسلا
لعجو ةبيتكلا ةيعسضو نيسسحت يف ةماع ةفسصب ةرادإ’او قيرفلل حمسست
ةسصاخ Óبقتسسم ةهجاولا يف هلعجي يذلا ميلسسلا قيرطلا كسسمي قيرفلا
قيرفلا لعجيسس ام وهو ةلوطبلا فانئتسسا يلاردفلا بتكملا ررق لاح يف
.بيترتلا ليذ لتحي هنأا امب ءاقبلا نامسض ىلع لمعلل ىعسسي اهموي

ششامر ماششه
رج◊ا عفر دعب قلطنت يبŸوأا حبشسم ءاششنإا لاغششأا

ازهاج تاب ةبيورلاب يشضايرلا بكرŸا
تاراطإا ةقفر رئازجلا ةي’ول بدتنملا يلاولا اهب ماق ةيدقفت ةرايز يف

ءاهتنإا تفرع يتلاو ،ةبيورلاب يسضايرلا بكرملا ىلإا ةيرادإ’ا ةعطاقملا نم
ءاسشنإ’ ةسصاخ ةسشرو ءدب متيسس امك ،ةيجراخلا ةرانإ’او ةئيهتلا لاغسشأا

يتأاتو ،ناديملا ةيسضرأا ةئيهت لامكتسسا دعب ةرسشابم ىوقلا باعلأا رامسضم
،ةيقيرفإ’ا ةنجللا لبق نم ةلجسسملا تاظفحتلا عفر لجأا نم ةيلمعلا هذه
ة˘يرا˘ق˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘سضت˘ح’ ا˘ي˘م˘سسر ا˘هدا˘م˘ت˘ع’ اد˘ي˘ه˘˘م˘˘ت
بدتنملا يلاولا بلط دقف ،بكرملا رييسست ةيلمعب قلعتي اميف امأا.Óبقتسسم
ءاسضعأا عم رواسشتلا ةبيور ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر نم
اذيفنت ةيسضايرلا ةأاسشنملا رييسستب لفكتت ةسسسسؤوم ءاسشنإ’ لوادتلل سسلجملا
ةيلمع مت ،قايسسلا سسفن يف.رئازجلا ةي’ول بدتنملا يلاولا تاهيجوتل
ةرتف دعب ةبيورلاب ي˘ب˘م˘لوأ’ا ح˘ب˘سسم˘لا عور˘سشم زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ريسستو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت بب˘سسب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘ج ف˘قو˘ت˘لا
عورسشملاب ةفلكملا ةسسسسؤوملا ميعدت دعب اسصوسصخ ةديج ةريتوب لاغسشأ’ا

.عورسشملا فقوت نع جتانلا ريخأاتلا كرادتل زاجنإ’ا ةسشرو
طيمز.ع

عامتجÓل ÚبعÓلا روشضح مدع ةيناكمإا نم فوختت يلهأ’ا ةرادإا

جÈلا يلهأا

تاعزانŸا ةن÷ ¤إا هجوتلا نم ÚبعÓلا عانقإ’ لمعي يدامح نب

يئانثلا نيوكت قوقح ثحب نوبقÎي ةيفياطشسلا
ششاكيرحو ةششيششدوب

فيطشس قافو
ةقلاعلا ةيلاŸا تاقحتشسŸاو ةيلاŸا ةلويشسلا بايغ ببشسب«افيفلا» لبق نم تادعاشسم دوشسأ’ا رشسنلا يقلتل دهÁ فوشصوب لاقتنا

ةطرو ‘ ىشسيع نبو «نابيزلا» ءارشضخ ةرداغÃ نوددهي زئاكرلا

ةيعم÷ا ىلع اهلÓظب يقلت ةيلاŸا ةمزأ’ا

ةركشسب دا–ا

ةليلم Úع ةيعمج
رطÿا شسوقان قدي ديشص نب

sport@essalamonline.com

ايقيرفإا لطب حشصن
عفرب تارم3

يشساردلا هاوتشسم

:بيذ ميكحلا دبع
مل ببشسلا اذهل»

ةدعروب ظحي
ةرازو يف بشصنمب
«ةشضايرلاو بابششلا

م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ح˘سضوأا
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ا سسي˘˘˘˘ئر بيذ
يذ˘لا بب˘سسلا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لطب ةدعروب يبرعلا عنم
نم ،مسساوم ةثÓثل ايقيرفإا

بابسشلا ةرازو يف بسصنم
.ةسضايرلاو

بيذ ميكحلا دبع لاقو
ةدعروب» :مÓعإ’ا لئاسسول
بسصنم ىلع لسصحتي مل
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشلا ةرازو ي˘˘˘˘˘˘˘ف
هكÓت˘ما مد˘ع˘ل ة˘سضا˘ير˘لاو
ي˘˘سسارد˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘ن˘م بل˘˘طأا اذ˘˘ه˘˘ل ،مزÓ˘˘لا
ةدمل ةلسسار˘م˘لا˘ب ة˘سسارد˘لا
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ت˘ن˘سس وأا ة˘ن˘سس
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا با˘˘˘˘سست˘˘˘˘كا
.«بولطملا

نحن ان˘ت˘ه˘ج ن˘م»:م˘ت˘خو
لمكأا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘ع˘ب ا˘ن˘م˘ق
ىق˘ب˘يو ،ةد˘عرو˘ب ع˘م ه˘جو
د˘ي˘بو و˘ه هد˘ي˘˘ب نآ’ا ر˘˘مأ’ا

.«ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
جاحلب اسضر

،جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘هأا ةرادإا تد˘˘بأا
ةعطاقم لامتحا نم اهفوخت
اعد يذلا عامتج’ا نيبعÓلا
يدامح نب سسينأا سسيئرلا هيلإا

لجأا نم يدانلا رقم يف ادغ
يف مهلبقتسسم نع ثيدحلا
ا˘˘سضيأا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لا عو˘˘سضو˘˘م˘˘ل
فوخت دوع˘يو اذ˘ه ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ن˘م دد˘ع نو˘كل ن˘ير˘ي˘سسم˘˘لا

اوهجو˘ت د˘ق ي˘سسور˘ع ءا˘ق˘فر
ةعباتلا تاعزانملا ةنجل وحن
لجأا نم ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل

ىلع لو˘سصح˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
مقت مل يتلاو ةرخأاتملا روجأ’ا
.اهتيوسستب يدامح نب ةرادإا

ديري ’ يدامح نب
ىلإا نيبعÓلا هجوت

تاعزانملا ةنجل
سسيئرلا حومط ىقبيو اذه

Óسسيا ءاقفر عانقإا يدامح نب
ة˘˘˘يدو لو˘˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ي˘˘˘ف
هنأ’ ،تاقحتسسملا عوسضومل
ةن˘ج˘ل ى˘لإا م˘هءو˘ج˘ل سضفر˘ي
عافترا نم افوخ تاعزانملا

ام قيرفلا قتاع ىلع نويدلا
يدانلا عنم يف اببسس نوكيسس
يف ةديدجلا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م
تدكأاو اذه ،مداقلا مسسوملا

يريزد بردملا نأا انرداسصم
ي˘ف ار˘سضا˘ح نو˘كي˘˘سس لÓ˘˘ب
ه˘م˘قا˘ط ة˘ق˘˘فر˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
حر˘˘سش ل˘˘جأا ن˘˘م د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
دمتعيسس يتلا ةيجيتارتسس’ا

رارقإا لا˘ح ي˘ف ءاو˘سس ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نÓعإ’ا وأا م˘سسو˘م˘لا ة˘ل˘م˘كت

.سضيبأ’ا مسسوملا نع
ششامر ماششه

نيرداغŸا ÚبعÓلا ‘ لشصفلل نÓمعي ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا

ةنيطنشسق بابشش

جو‹و Êارمع Úب عامتجا ‘

ةرادإا سسل˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘سضح˘˘˘ي
تح˘ت ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش
جو˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘سصا˘˘˘ن فار˘˘˘سشإا
ةسشقانم˘ل د˘يد˘ج˘لا سسي˘ئر˘لا

،ةمهملا ايا˘سضق˘لا ن˘م دد˘ع
ينارمع رداقلا دبع ةيعمب
ءاهتنإا لبق ديدجلا بردملا
.مسسوملا

يدا˘ن˘˘لا ةرادأا نأا ود˘˘ب˘˘يو
ديدحت دير˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘لا م˘لا˘˘ع˘˘م
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق د˘يد˘˘ح˘˘ت

،ح˘ير˘سست˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
نمو ،ةيفيسصلا ت’اقتن’ا
نم لك عمتجي نأا بقترملا

لÓ˘خ جو˘˘ج˘˘مو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ةمداقلا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
ءا˘˘م˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف ل˘˘˘سصف˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلع نيرداغم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

مÓسسإاو باكروب ريمأا رارغ
ل˘خد˘ت ’ ن˘ير˘˘خآاو ةد˘˘ير˘˘ه

برد˘˘م˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘م˘˘˘سض
.«بوملا»ـل قباسسلا

ر˘سصي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ءان˘غ˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع ي˘نار˘م˘ع
نيذلا نيبعÓلا تامدخ نع
ةفاسضإ’ا ميدقت يف اولسشف
بل˘جو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا

ىلع ةرداق ةديدج رسصانع
ي˘˘ف ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حإا
مسسوملا «رفانسسلا«ةليكسشت
.لبقملا

طيمز.ع



ةــــنصصرق

«اتنيرغلا اوتشصخ»
ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ي˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘˘ن ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ـب عتمتي ،يلاحلا لسساكوين
ة˘ي˘لا˘ت˘ق حورو «ا˘ت˘ن˘˘ير˘˘غ»
دقف ريخأ’ا نأا ودبي ،ةيلاع
لÓ˘˘خ كلذ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ي˘ف ا˘ها˘سضق ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا
ناولأاب بعل امدنع ايناملأا
،يناملأ’ا40 كلاسش يدان
كا˘˘م˘˘لا» برد˘˘م ف˘˘˘سشكو
،سسور˘˘ب ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘سس «ز˘˘˘يا˘˘˘ب
تي راسش نايباف قيرفلا يف هليمز نأا احسضوم ،رسضخلا طسسو ىلع هدامتعا مدع بابسسأا

.ينطولا بختنملا بع’ نم ربكأا ةيندب ةوقو عافدناب عتم

«اهتقو ‘ تاج» تاناعإ’ا
ى˘ق˘ب˘ي را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا

ي˘˘˘ل˘˘˘هأا سسي˘˘˘ئر فد˘˘˘ه
يف يدا˘م˘ح ن˘ب جر˘ب˘لا
نم ةمدقملا ةينازيملا

ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘ط
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو
ن˘م ف˘سصنو ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
و˘لو ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا ل˘جأا
ةيرهسش ةر˘جأا د˘يد˘سست˘ل
ةمداقلا تا˘عا˘سسلا ي˘ف
د˘ير˘ي ثي˘ح ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
هيبع’ عا˘ن˘قإا سسي˘ئر˘لا
ى˘˘سسعو ل˘˘ع˘˘˘ل كلذ˘˘˘ب
ل˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ىدا˘˘ف˘˘ت˘˘ي
لÓغتسسا يف سسيئرلا لمأايو اذه ،قباسس تقو يف هب تدده املثم تاعزانملا ةنجل ىلإا رسصانعلا
.ادغ رظتنملا دعوملا يف نيبعÓلاب ةرادإ’ا عامتجا يف اهنع ثدحتيسس ثيح ةينازيملا

رظتني فوشصوب
  تÓيهشستلا

رظ˘ت˘ن˘ي فو˘سصو˘ب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو بع’
ه˘ح˘ن˘م˘ل ةرا˘ف˘سسلا فر˘ط ن˘˘م تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست
ىلا لاقتن’اب ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا
ليسصاف˘ت˘لا ر˘خآا ة˘سشقا˘ن˘م ل˘جأا ن˘م ،ا˘بوروأا
بعليسس يذلا قيرفلا ىلإا هلاقتناب ةسصاخلا
بسسحو اذ˘ه ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘ل
ىلع ينعملاف انيدل ةرفوت˘م˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

يقل˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘يو˘ج02 مو˘ي د˘˘عو˘˘م
ى˘ق˘ل˘ت˘ي˘سس ه˘ل˘سضف˘ب يذ˘˘لاو باو˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا
فار˘ت˘ح’ا˘ب ه˘ل ح˘م˘سست˘سس ي˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘˘لا
.رئازجلاب انه عيمجلا هانمتي املثم يجراخلا

 ل◊ا يه «كارطانوشس»

نب سسراف ةركسسب داحتا سسيئر دجي مل
تاقحتسسم ديدسست لجأا نم لحلا ،ىسسيع
’ ةي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا نأاو ة˘سصا˘خ ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةينازيملا نأاو ةسصاخ لوطت هبسسح تلاز
،ريبك لكسشب ترخأات قيرفلل ةسصسصخملا

نم ةريح يف ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو
نوك ىلإا تايطعملا لك ريسشتو اذه ،مهرمأا
كارطانوسس ةكرسش ديدج نم لسسار سسيئرلا
ميلسست لجأا نم رثكأا مهيلع طغسضلا دسصق
نم اهسصيسصخت مت يتلا ةينازيملا قيرفلا
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ي˘تأا˘˘ت ى˘˘سسعو ل˘˘ع˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق
.يدانلا لكاسشم نم ريثكلا لحتل ةمداقلا

لولحب بلاطم
 ةلجعتشسم

يدا˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا سسل˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر نو˘˘˘كي˘˘˘سس
بلاطم ،يروان ديعسس ينيطنسسقلا يسضايرلا
ي˘ف ا˘ع˘ير˘سس ق˘ير˘ف˘لا ل˘كا˘˘سشم ل˘˘ح ةرور˘˘سضب
ةيسضق سصخ˘ي ا˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
يف بترتتسس يتلا نويدلا اذكو جارجر ةلاقتسسا
لكاسشملا سضعب ىتحو نايزم سسراحلا ةيسضق
بردملا اهديري يت˘لا تا˘ن˘ي˘سسح˘ت˘لاو ة˘يرادإ’ا

ن˘م ه˘نأا ر˘كذ˘ي ،ق˘ير˘ف˘لا سسأار ى˘ل˘ع ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘سشقا˘ن˘م م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
روسسجلا ةنيدمب ةيليوج22 نم ةيادب ةكرسشلل
.ةقلعملا

«يرانكلا» ةرادإا
 حوناب يزعت

ةب˘ي˘ب˘سش يدا˘ن ةرادإا تما˘ق ،ة˘ب˘ي˘ط ة˘ت˘ف˘ل ي˘ف
حوناب ةزمح اهبعÓل اهيزاعت ميدقتب لئابقلا

ةرادإا تر˘˘سشنو اذ˘˘ه ،ه˘˘تد˘˘ج ةا˘˘فو ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيمسسرلا اهتحف˘سص ر˘ب˘ع ة˘يز˘ع˘ت˘لا «يرا˘ن˘كلا»
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
يدانلا ةرسسأا نأا ةدكؤوم ،«كوبسسيف«يعامتجإ’ا
ةعجافلا اذه يف حوناب ةلئاع بناجب فقتسس
ةديقفلا دم˘غ˘ت˘ي نأا ة˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،م˘ه˘ب تم˘لأا ي˘ت˘لا
مهليو هتانج حيسسف اهنكسسيو هتمحر عسساوب
 .ناولسسلاو ربسصلا اهيوذو اهلهأا

qarsana@essalamonline.com
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شسوÒفلا راششتنا مغر
تعم˘ج ة˘يدو ةارا˘ب˘م ي˘ف

نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب
ر˘فا˘هو˘ل هر˘ي˘سضنو نا˘مر˘ي˘ج
ي˘ف  ي˘سضا˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا مو˘˘ي
قÓطنإ’ تاريسضحتلا راطإا
بيرغلاو ،لبقم˘لا م˘سسو˘م˘لا
فر˘ع ءا˘ق˘ل˘˘لا نأا ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف
ف’آا5 براقي ام روسضح
فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ر˘سصا˘ن˘م
ةرو˘م˘ع˘م˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك را˘˘سشت˘˘نا بب˘˘˘سسب
بلغأا نأا كلذ نم برغأ’او
ذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘سصنأ’ا
سسوريف راسشتنا ببسسب1 غيللا نم يلاحلا مسسوملا ءاغلإا مت هنأا ملعلا عم ،ةيئاقولا تاءارجإ’ا

.ماهفتسسا ةمÓع نم رثكأا حرطي رمأ’ا لعج ام ،انوروك

15

ةيرئاز÷ا يداونلا مدشصي يجيعن
اهتقلت ةعجوم ةبرسض

يتلا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا
لÓغتسس’ ىعسست تناك
يدان نم يجيعن حيرسست

،يلاغتربلا يتنيسسف ليج
ثي˘ح ،ه˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
هنأا وداراب بع’ حسضوأا

ىلإا ةدوعلا يف ركفي ’
بعللا نأا ادكؤوم رئازجلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ءارو˘˘ل˘˘ل ةو˘˘˘ط˘˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ي
كلذب دكؤويل ،هل ةبسسنلاب
سضو˘˘خ˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘سسي ه˘˘˘نأا
.ةديدج ةيفارتحا ةبرجت
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ةÓشصلا تيقاوم

يليÓب عم دقاعتلا قابشس لخدي نايتإا تناشس^
يدوعشسلا بابششلا قلق Òثي تابيردتلاب يرمعلا نب قاحتلا مدع^

هقيرط ‘ مÓغ
كيبŸوأا ¤إا

ايليشسرام

يشسأردلأ هأوتشسم عفرب تأرم3 ايقيرفإأ لطب حشصن

ظحي مل ببشسلا اذهل»: بيذ
ةرازو يف بشصنمب ةدعروب

«ةشضايرلاو بابششلا

تأدعاشسم دوشسأ’أ رشسنلأ يقلتل دهÁ فوشصوب لاقتنأ
«افيفلأ» لبق نم

ثحب نوبقÎي ةيفياطشسلا
يئانثلا نيوكت قوقح
ششاكيرحو ةششيششدوب

هرأوششم ثعبل هجتي رشضخلأ ريهظ
ديدج نم
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«افيويلأ» لبق نم يزيلجنإ’أ يدانلأ ىلع ةطلشسم تناك يتلأ ةبوقعلأ عفر دعب

ةقفر ايمشسر كراششي زرحم
لاطبأ’ا يرود يف يتيشسلا

ةقفر ايمشسر كراششي زرحم
لاطبأ’ا يرود يف يتيشسلا

رشضخلا مجن زفحي ةكراششملا نامشض^
 «نزتيشسلا» عم ءاقبلا ىلع

رشضخلا مجن فدهو ءامشسلا يف تايونعملا^
ةيراقلا تاشسفانملا ىلغأاب جيوتتلا

فدهلا ركذتشسي «غيل ريميربلا» باشسح^
يتيشس لاه ىمرم يف زرحم ـل زيمملا

جÈلأ يلهأأفيطشس قافو

هجوتلأ مدعب ÚبعÓلأ عانقإ’ لمعي يدامح نب
تاعزانŸأ ةن÷ ¤إأ

ةيناكمإا نم فوختت يلهأ’ا ةرادإا
عامتجÓل ÚبعÓلا روشضح مدع


