
أشسبح تاونشس4و نيمأع ضسأمتلإا
رورم ثدأح ةيشضق يف نيمهتملل اذفأن

ةمشصأعلا – ةدلارز عيرشسلا قيرطلا

ريطأنق9 نم ديزأا زجح
ينبب جلأعم فيك

رأششب يف فينو
50صص
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ةلويسسلا صصقن طبر ةيلاŸا ريزو
ةقباسس تاسسرا‡ تامكاÎب

مهتلاغسشنا يف رظنلل ةرازولا ىلع طغسضلل

صسمتو مويلا قلطنت ةيلمعلا
انطاوم6295

تÓحر جمأنرب اذه
نييرئازجلا ءÓجإا

30 صص

نع ةديدج ليسصافت تفسشك مهعامسس ةسسلج
ثداحلا بابسسأاو تايفلخ

ةيداع ةفسصب يبطلا كلسسلا ءاسضعأا لقن تنمسض ةسسسسؤوŸا ىلفدلا نيع يف عنسصلا ةيديلقت لبانق4 ريمدت

50 صص

يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘˘قأا
تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ىل˘˘ع ،صضير˘˘م˘˘ت˘˘لا
تايلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ةبا˘ج˘ت˘سسلا مد˘ع˘ب اد˘يد˘ن˘ت ،ن˘طو˘لا
ل˘جأا ن˘م ،ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل
ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل ةرازو˘˘لا ىل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘˘سشنا
ببسسب دÓبلا اهب رمت يتلا ةبعسصلا
.ءابولا

«أنوروك ةمزأا ‘ يرئازج نطاوم يأا نع ىلختت نل ةلودلا» :دارج
30 صصءابولا اذهب تاباسصإلا ددع عافترا مامأا رطاıا نع داعتبلاو ةظقيلا ¤إا اعد

ةديدج تأمزينأكيم
تأيلمعل يدشصتلل كونبلأب

لاومأ’ا ضضييبت

نومظني ضضيرمتلا ودعأشسم
ةينطو ةيجأجتحا تأفقو

30صص

40 صص

مهيلع ةيمارجإ’ا تاءادتع’ا ةرهأظ يمأنت بقع
«أنيمحي نم» .. نوثيغتشسي تأبأغلا ناوعأا ..

مهيلع ةيمارجإ’ا تاءادتع’ا ةرهأظ يمأنت بقع
«أنيمحي نم» .. نوثيغتشسي تأبأغلا ناوعأا ..

اوبلأطو مهتأنأعمل ةيأشصولا لهأجتب اوددن^
يرششبلا دادعتلا ميعدتو ةمدخلا حÓشس عأجرتشسأب

62 موي ينطو بارشضإا يف لوخدلا اوررق^
«نوبشضأغ أننإا .. أفك» رأعشش تحت يرأجلا ةيليوج

ةيفسصتلاب مهددهت راقعلا ايفامو نيلفلاو لامرلاو بسشخلا تاباسصع

«ازوتيإا» لأــــمع بارشضإا
لــــقن ةـــكرح لــششي

ةـــمشصأعلا ‘ نــيرفأشسŸا

يلامجإاو ءافسش ةلاح703 ليجسست
15061 ىلإا لسصي نيفاعتملا

535و تأيفو01
«أنوروك» ـب ةديدج ةبأشصإا

رـــئازجلا يـــف
30 صص

لئاسسولا ريفوتل ةيولوألا حنم لÓخ نم
ةيرورسضلا ةيسسردملاو ةيجوغاديبلا

تأيريدم رمأأي طوعجاو
اريشضحت فششقتلأب ةيبرتلا

لبقملا يشساردلا مشسوملل
30 صص

30صص

40صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

رأـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهصشإلا

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

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

   (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 ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. رأيمأ’ا ذÓم

4 ةيبونج ةي’وب ةيدلب رييشست ىلع بقاعت
،تاريدرايلم ىلإا رداق ةردقب اولوحت ،رايمأا
وهو ةنشس53 لبق اطيشسب Óماع ناك لوأ’ا
لا˘غ˘ششأا دا˘ت˘عو تارا˘ق˘ع كل˘م˘ي لوا˘ق˘˘م نآ’ا

يفتاه ليوحت لماع لبق ناك يناثلا ،ةيمومع
ري˘نو˘ي˘ل˘م ى˘لإا نآ’ا لو˘ح˘ت «تشسيراد˘نو˘ت˘شس»
تانكشس4 ـل ةفاشضإا ةمشصاعلا يف ةقشش كلمي
ثلاثلا ريملا ،ةي’ولا تاذ يف Óيف اهنيب نم
3و ة˘ي˘حÓ˘ف ي˘شضارأاو تارا˘ق˘ع نآ’ا كل˘˘م˘˘ي
عبارلا امأا ،رخآ’ا وه اطيشسب افظوم ناكو ققشش
03 لبق طيشسب يموي لماع ناك ،ريخأ’او
هتميق ىدعتت يحÓف راقع نآ’ا كلمي ،ةنشس
ني˘ي˘ن˘كشس ن˘يرا˘ق˘عو م˘ي˘ت˘ن˘شس ر˘ي˘يÓ˘م01
لعج لاح عقاو ،ءانبلل ةشصشصخم يشضارأاو
دشساف ريم لك مل˘ح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا هذ˘ه
لهشس اهيف بهنلا ،دÓبلا يف ريمشضلا ميدع
بيقرلا بايغ لظ يف قرطلا فلتخمب حاتمو
.«رايمأ’ا ذÓم» ـب بقلت تحبشصأا ىتح عدرلاو

 نأنوك يلاولا

5 لبق هأادب اقيقحت ةيبرغ ةي’و يلاو لشصاوي
بلق تفدهت˘شسا ةر˘ماؤو˘م طو˘ي˘خ كف˘ل ر˘ه˘ششأا
ان˘ب˘حا˘شص د˘ق˘ت˘ع˘ي ة˘ي’و˘لا ي˘ف م˘كح˘لا ما˘ظ˘ن
تناك اهنأا «لقاع»و «نيزر» هنأا هنع فورعملا
،بشصنملا يف هءاق˘ب فد˘ه˘ت˘شستو  ه˘فد˘ه˘ت˘شست
ةعاشسلا دح ىلإا ءيششل لشصي مل هنأا مغرو
نم فششكل امدق يشضملا ىلع رشصم هنكل
ثيح ،هيمدق تحت نم طاشسبلا بحشس اودارأا
ىلإا هلشصوي نأا نكمي ءيشش يأا يف ققدي تاب
دحأا «نانوك ققحملا» ـب بقلي تاب ىتح ،هفده
توهتشسإا يّتلا ةكرحتملا موشسرلا مÓفأا زربأا
.راغشصلا لبق رابكلا

! .. «فااااااازب»

ة˘يدا˘م تا˘بو˘ع˘شص ن˘م ه˘نو˘نا˘ع˘ي ا˘م نإا او˘˘لا˘˘ق
وبتتكم .. مه˘ي˘ف˘كي «ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا ا˘ه˘تزر˘فأا

ىلع مهتاقيلعتو مهتاششدرد يف نوكتششي لدع
عا˘ف˘ترا ن˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
فرط نم اهريرحت متي يتلا تادهعتلا راعشسأا
،مهتانكشس حي˘تا˘ف˘م مÓ˘ت˘شسا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ق˘ثو˘م˘لا
رب˘ع ةد˘حو˘م ر˘ي˘غ را˘ع˘شسأ’ا نو˘ك ن˘ع كي˘ها˘ن
انفيراشصم .. فااااااااازب» مهلاح ناشسل ،نطولا
ةفرغو ةلاكولا نيبلاط˘م ،«ا˘ن˘ت˘كه˘نأا ة˘ي˘مو˘ي˘لا
لهف .. لاكششإ’ا اذه لحل لخدتلاب نيقثوملا
.مهل باجتشسُي

أعأمط02

«لجنملا» اهققح يتلا ةرهبملا جئاتنلا مغر
،اندÓب يف نيدشسافلاو داشسفلا دشض هبرح يف
’ لامعأ’ا لاجرو نيلوؤوشسملا سضعب ّنأا ّ’إا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا به˘˘ن نو˘˘ل˘˘شصاو˘˘ي نو˘˘˘لاز˘˘˘ي
ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ،قر˘ط˘لا ى˘ت˘ششب ه˘فاز˘ن˘ت˘شساو
’ لاثملا ليبشس ىلع نازيلغ ةي’وب ثدحي
نيأا ،رمط˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ط˘ب˘شضلا˘بو ،ر˘شصح˘لا
،يجيتارتشسا عقوم يف سضرأا ةعطق تلاشسأا
نيقباشس نييناملربو نييلحم نيبختنم باعل
ءا˘ي˘ن˘غأا ن˘م دد˘عو ،ن˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسمو
لك لعج اهب رفظلل ء’ؤوه عارشص ،ةقطنملا

زاجنإا مدع ىلع سصرحيو ىعشسي مهنم دحاو
.هذه سضرأ’ا ةعطق ىلع عورششم يأا

qarsana@essalamonline.com
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ةريخأا ةشصرف
ر˘يزو˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ع˘˘ب
،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا

ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششلا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
نييعامتج’ا

ثح˘ب˘ل ،ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’او
نم دÓبلا ي˘فا˘ع˘ت ل˘ب˘شس
ىلع «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
تا˘ب ،ةد˘ع˘شصأ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
يموكحلا مقاطلا رظتني

ىلإا لشصولل رابج لمع
عشضول˘ل ة˘ع˘ير˘شس لو˘ل˘ح
مامأا تاب هيلعو ،نهارلا
ثدحي نأا نكمي يموكح رييغت مهب فشصعي نأا لبق مهتءافك تابثإ’ ةريخأا ةشصرف ءارزولا سضعب
يأاب اوموقي مل مهبشصانم يف مهنييعت ذنمو نيذلا ،نيبئاغلا نيرشضاحلا مهنم ةشصاخ ،ةظحل يأا يف
يلخادلا نأاششلل يداع عباتم يأاو ،تاحيرشصت وأا تارايز ’و تاكرحت ’ تارارق ’ ،ركذي طاششن
.بدتنم ريزوو ةلود بتاك ،ريزو نيب ءارزو8 وأا7 ـب ةمئاق مدقي نأا هنكمي دÓبلل

«كوبشسيأفلا» ضشبك
ع˘˘شضو˘˘˘لا ع˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘قأا˘˘˘ت
يذ˘˘لا ن˘˘هار˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘شصلا
بب˘˘شسب ا˘˘ندÓ˘˘ب ه˘˘ششي˘˘ع˘˘˘ت

ى˘ل˘ع «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود ل˘˘ج رار˘˘˘غ
قاوشسأا ق˘ل˘غ زر˘فأا يذ˘لاو
ارخؤوم تره˘ظ ،ة˘ي˘ششا˘م˘لا
تا˘ح˘ف˘شصلا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

سضرعت «كوبشسيافلا» ىلع
عيبلل سشابكلا نم ديدعلا

ف˘تاو˘ه ما˘قرأا ع˘˘شضو ع˘˘م
ل˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ر˘ششا˘ب˘م˘˘لا

،نييمشسوم راجتو نيلاوم
ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م او˘˘˘˘شضر˘˘˘˘ع
رار˘غ ى˘ل˘ع تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا
ةيحشضأÓل يناجملا لقنلا
.نوبزلا لزنم ىلإا

! .. «حيرلاو اوهلا ولداز حيلم يمع»
زع يفASUTE تÓفاح هيف تتاب تقو يف
ةديحولا يعامجلا لقنلا ةليشسو «انوروك» ةمزأا
يف مظتنم لكششب ةمشصاعلا يف ةطششانلا ابيرقت

،مهطاششن فانئتشسا نع سصاوخلا بلغأا عانتما لظ
تا˘بار˘ط˘شضإا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا سسمأا حا˘ب˘شص أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت
بارشضإ’ا ةيفلخ ىلع كلذو اهتكرح يف ىشضوفو
مرح لاح عقاو ،يعامتج’ا كيرششلا هنشش يذلا

ىلإا مهعفد وأا مهلمع بشصانمب قاحتل’ا نم رثك
ىلإا اورطشضإا كلذ نم رثكأاو ،مهلغاششم نع رخأاتلا
لاومأا عفد يلاتلابو ةرجأ’ا تارايشس ىلع تفاهتلا
ة˘شسشسؤو˘م˘لا ن˘ئا˘بز ل˘ع˘ج لا˘ح ع˘˘قاو .. ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا
.«حيرلاو اوهلا ولداز حيلم يمع» لوقلاب نوقلعي

! .. ةملعلا يف ضسيلبإا
لاب ىلع رطخت ’ ةيناطيشش ةليح يف
د˘˘˘حأا ما˘˘˘ق ،ه˘˘˘تاذ د˘˘˘ح ي˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ل˘˘˘˘بإا
ةملعلا ةنيدمب نيموي ذنم نينطاوملا
بوتكم ةتف’ ح˘شضو˘ب ،ف˘ي˘ط˘شس ي˘ف
هيومتلا سضرغل ،«ةزانج لهمت» اهيلع
مي˘ق˘ي نا˘ك ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف ن˘كل ط˘ق˘ف
˘ما˘قأاو ي˘ن˘كشسلا ي˘ح˘لا ل˘خاد ا˘شسر˘˘ع
رو˘شضح˘لا فر˘شش ى˘ل˘ع ءا˘ششع ة˘بدأا˘˘م
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م ةا˘˘˘˘عار˘˘˘˘م نود
اذا˘م˘ل فر˘ع نآ’ا ا˘م˘برو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
يف اينونج اعافترا فيطشس تدهشش
.نيعللا ءابولا اذهب نيباشصملا ددع



watan@essalamonline.com

3 7972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ82ـل قفاوملا0202 ةيليوج02نينثإلاثدحلا

ةبشضتقم ةملك يف ،دارج دكأا
سسمأا ه˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شصن˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘ل
،حابشصم ليعامشسإا روشسيفوربلا
ر˘يزو˘ك ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ما˘˘ه˘˘م ي˘˘ف
حÓ˘˘شصإا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ةرازو ىد˘˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لا
حÓ˘˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا
اه˘ل ة˘لود˘لا نأا ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
اهقيبطت ىلع لمع˘ت˘شس ن˘ي˘ناو˘ق
ميظنتو رييشست لجأا نم ةمارشصب
ى˘شضر˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘˘كلا دد˘˘ع˘˘لا
،تايفششتشسم˘لا نو˘ل˘شصي ن˘يذ˘لا
ًاعيمج نحن» ددشصلا اذهب Óئاق
لمعلل ءابطأ’ا عيمج عمو مكعم
اميشس’ ،يوق قيشسنت يف ةئيهك
نم ةحشصلا ةرازوو ة’ولا عم
يف عورششلاو يعامج لمع لجأا

ا˘ه˘حر˘شش بج˘ي ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ط˘˘خ
زر˘بأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.«نينطاوملل
،حابشصم ليعامشسإا روشسيفوربلا

سسكع˘˘˘ي بي˘˘˘شصن˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نإا
تاطلشسلا اهيلوت يتلا ةيمهأ’ا
عا˘ط˘ق˘ل˘ل دÓ˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ح˘لا˘شصل ه˘˘حÓ˘˘شصإاو ي˘˘ح˘˘شصلا
حÓشصإا نأا ىلإا ًاريششم ،نطاوملا
ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

،عاطقلا اذهل قيمعلا حÓشصإ’ا
م˘ه˘م حÓ˘شصإ’ا اذ˘ه نأا اد˘كؤو˘˘م
،عا˘ط˘ق˘ل˘ل يرور˘شضو ل˘˘جا˘˘عو
نامشض وه هفده نأا ىلإا اريششم
عيمج ةيامحو ة˘ما˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ميد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مدق امدعب اذه ،مهل ةديج ةياعر
دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل هركشش
يتلا ةقثلا ىلع ،نوبت ديجملا

هنأا ًادكؤوم ،هشصخشش يف اهعشضو
نوكيل هعشسوب ام لك لذبيشس
ةمدخ ة˘ق˘ث˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ي˘ف
سسي˘˘˘ئر نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي.نطاوملل
سسي˘م˘خ˘لا ن˘ي˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ليعامشسإا روشسيفورب˘لا طرا˘ف˘لا

ي˘˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘شصخأ’ا ،حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصم
بشصنم يف ،ةيدعملا سضارمأ’ا

حÓشصإاب فلكم بد˘ت˘ن˘م ر˘يزو
ةرازو ىد˘˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لا
حÓ˘˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا
ناك هنأا ا˘م˘ل˘ع ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ششي
ةيدعملا سضارمأÓل ةيئافششتشس’ا
اقباشس راط˘ق˘لا ي˘شسي˘ل˘ف يدا˘ه˘لا
.ةمشصاعلا رئازجلاب

ءابولا اذهب تاباسصإلا ددع عافترا مامأا رطاıا نع داعتبلاو ةظقيلا ¤إا اعد

«أنوروك نمز ‘ يرئازج نطاوم يأا نع ىلختت نل ةلودلا» :دارج

خ.ةيمسسن

ءابو نم مهرسسأاو مهسسفنأا ةيامحو رطاخملا نع داعتبلاو ةظقيلا ىلإا نينطاوملا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا اعد
.نينطاوملا هاجت اهتابجاوب ةلودلا مازتلا ىلع ديكأاتلا اددجم ،تاباسصإلا ددع عافترا لظ يف ،«انوروك» صسوريف

صسمتو مويلا قلطنت ةيلمعلا
انطاوم6295

تÓحر جمأنرب اذه
نييرئازجلا ءÓجإا
بئانلا ،ةنباعسش ريمسس فسشك
نع ينطولا يبعسشلا صسلجملاب
،جراخلاب ةيرئازجلا ةيلاجلا

ءÓجإا تÓحر جمانرب نع
يف نيقلاعلا نييرئازجلا
مويلا قلطنيسس يذلا ،جراخلا
ىلإا رمتسسي نأا ىلع نينثإلا

،رهسشلا صسفن نم62 ـلا ةياغ
6295 ةيلمعلا صسمتسسو
يتلا تاءارجإلا قفو ،انطاوم
،لوألا ريزولا اهذيفنتب رمأا

يف ارخؤوم ،دارج زيزعلا دبع
ءÓجإا ةيلمع ةلسصاوم راطإا
.جراخلاب نيقلاعلا نينطاومـلا
نينثإلا مويلا نوكتسس ةيادبلا

،ةدج نم نطاوم003 ءÓجإاب
رجحلا رقمل مههيجوت متيسس
12 ،يداولا ةيلوب يحسصلا

نم تÓحر ،يراجلا ةيليوج
316 ،زتيم ،ودروب ،زولوت
،ةمسصاعلاب رجحلا ،اسصخسش
نم22 ،ةزابيتو صسادرموب
نم تÓحر ،رهسشلا صسفن
،ايليسسرام ،ليل ،هدج ،صضايرلا

،اسصخسش2221 ءÓجإا نمسضت
رجحلا زكارمل نوهجوي
،صسادرموب ،رئازجلا ،ةيادرغب
32 ـلا ،ةبانعو ةزابيت

نم تÓحر فرعيسس ،ةيليوج
ايليسسرام ،اينابسسإاب يتناكيلأا

،صسيرابو امور ،(ةرخاب)
،نارهوب رجحلا ،اسصخسش4612
،رئازجلا ،ةنيطنسسق ،ةبانع
مويلا يفو ،ةزابيتو صسادرموب
لايرتنوم ،ةيليوج42 يلاوملا

اكيجلب) لسسكورب ،ادنكب
ديوسسلا) ايناملأا ،(ادنلوهو
رجملا ادنلنف كرامنادلا

رجحلا ،اسصخسش967 ،(ادنلوبو
،ةمسصاعلا ،ةيادرغ ،ةنتابب
52 ،ةزابيتو صسادرموب

تايلولا ،ايزيلام ،ةيليوج
رجحلا ،اسصخسش275 ،ةدحتملا

ةزابيت ،ةمسصاعلا ،ةنيطنسسقب
رهسشلا نم62 ـلا ،صسادرموبو
،اسصخسش682 ،رسصم ،يراجلا
.ةنيطنسسقب رجحلا

ح.نيدلا رمق

،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تر˘مأا
ديششرت˘ب ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘تا˘ير˘يد˘م
م˘شسو˘م˘ل˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا
حنم لÓخ ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘شسارد˘لا
ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا
ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
نم ةقحلملا فيلاكتلاو ةيرورشضلا

بن˘˘˘ج˘˘˘ت ع˘˘˘م ،ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كو زا˘˘˘˘غ
ر˘ثأا ا˘ه˘ل سسي˘ل ي˘ت˘لا ف˘˘يرا˘˘شصم˘˘لا

فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
.ذيمÓتلا سسردمت

ةيلاملا دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م تقر˘بأا
،ةينطولا ةيبرت˘لا ةرازو˘ب ة˘يدا˘م˘لاو
تاشسشسؤوملا يريدمو ةيبرتلا ءاردم
ناونع لمحت ةميلعتب ،ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست تا˘˘نا˘˘عإا»
تعلطإا ،«0202 ناونعب ةيميلعتلا

ن˘م م˘ه˘ت˘مز˘لأا ،«مÓ˘شسلا» ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تادامتع’ا لÓغتشسا ةداعإاب اهلÓخ
ةنشسلا نم ثلاثلا لشصفلاب ةشصاخلا
ةشصشصخملا ،ةيشضقنملا ةيشساردلا
ن˘م ل˘كل ة˘ي˘شسرد˘م˘لا ة˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةداعإاو ،تايوناث˘لاو تا˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
سصيشصختلا قير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ناونعب ةدوشصرملا تادامتع’ا ىلإا
زجعلا ةيطغتل ةكرتششملا حلاشصملا
.رييشستلا تاقفن يف لجشسملا

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصم تعدو اذ˘˘˘ه
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ءارد˘˘م ،طو˘˘ع˘˘جاو
˘ماز˘ت˘ل’ا ى˘لإا ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ةينوناقلا تاءارجإ’او تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا˘ب
ن˘ع Ó˘شضف ،لو˘ع˘ف˘˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘شسلا
لمعلاو اهذا˘خ˘تا بجاو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ع˘يرا˘ششم داد˘عإا لÓ˘خ ا˘ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب
تاشسشسؤوملل ةيليدعتلا تايناز˘ي˘م˘لا
فلاشسلا ءارجإ’اب ةينعملا ةيميلعتلا
نم0202 ةيلام˘لا ة˘ن˘شسل˘ل ر˘كذ˘لا

،ةماعلا تاهيجوتلاب د˘ي˘ق˘ت˘لا لÓ˘خ
ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع
اهنيمثتو ةديدجلا ةيلاملا دراوملل
مكحملاو ديجلا ريشضحتلا سضرغب

فورظلا يف ذي˘مÓ˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’
كارد˘ت˘˘شسا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،ة˘˘ق˘˘ئÓ˘˘لا

بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ل˘ج˘شسم˘لا سصئا˘ق˘˘ن˘˘لا
ةيولوأاك ةيرورشضلا تاقفنلا عشضو
اهليومت يف ةماتلا ةيانعلاب ىظحت

ةطبتر˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م˘شض
نويدلاو ةقحلملا فيلاكتلاب اشساشسأا
،ءاملاو زاغلاو ءابرهكلاب ةشصاخلا

ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا ر˘ي˘فو˘تو
م˘عد˘بو ة˘يرور˘شضلا ة˘ي˘شسرد˘م˘˘لاو
ق˘˘فار˘˘م˘˘ل ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصلا
كل˘ت ة˘شصا˘خ ة˘ف˘شصبو ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا
تددشش امك ،ذيمÓتلا لبقتشست يتلا

دعاوقلا ىلإا لاثتم’ا ةرورشض ىلع
ديشسجت ىلإا ةيمارلا تاءارجإ’ا لكو
اهعشضوو ةي˘تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘مار˘شصلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ع˘˘شضو˘˘م
ن˘م ما˘ع˘لا قا˘ف˘نإÓ˘ل سصي˘شصخ˘˘ت˘˘لا

ر˘ي˘غ ف˘يرا˘شصم˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ
رششابم رثأا اهل سسيل يتلا ةيرورشضلا

سسرد˘م˘ت فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تايلمع د˘ي˘ششر˘ت اذ˘كو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شساو ءا˘˘ن˘˘ت˘˘˘قا

يف مكحتلا عم ةيبتكملا تاودأ’او
سصي˘ل˘ق˘ت˘لاو نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
ة˘شصا˘خ ،ءا˘ب˘عأ’ا ي˘ف د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت˘˘لاو
سضع˘ب ماد˘خ˘ت˘˘شسا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ف˘تا˘ه˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
تا˘˘ف˘˘ي˘˘كم˘˘لا ،ءا˘˘م˘˘لا ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
.خلإا ...ةيئاوهلا

ةديدجلا ماعطإلا تاقفن هذه
ةيلاملا دراوملا ةيريدم تراششأا

،ةينطولا ةيبرت˘لا ةرازو˘ب ة˘يدا˘م˘لاو
ليدعتلا دعب ماعطإ’ا تاقفن نأا ىلإا
ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصت ،ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شسلا

ذيملتل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب جد00.00061
ذيم˘ل˘ت˘ل جد00.0008و ،ي˘ل˘˘خاد
ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘ششو ،ي˘˘ل˘˘خاد ف˘˘˘شصن

تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ةرور˘˘شض
ءانثأا ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘شسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو
نم لكل ةيليدعتلا تاينازيملا دادعإا
هذ˘ه˘ل تا˘يو˘نا˘ث˘لاو تا˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
.0202 ةنشسلا

ـه.داوج

ريزو نامحرلا دبع نب نميأا دكأا
ل˘ك ه˘يد˘ل عا˘ط˘ق˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
كو˘ن˘ب˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا
سضي˘ي˘ب˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل يد˘˘شصت˘˘ل˘˘ل
هحلاشصم ي˘ع˘شس اد˘كؤو˘م ،لاو˘مأ’ا

،ق˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘فر˘˘˘شصم حÓ˘˘˘شصإ’
كونبلا يف ةيلام ةيفافشش قيقحتو
سصقن نأا ،ريزولا حشضوأا.ةينطولا
تامكارت ةجيتن وه مويلا ةلويشسلا

نأا ىلإا اريششم ،ةقباشس تاشسرامم
ليومت يف مهاشسي ةيلاملا عاطق
اهنأاشش نم يتلا تÓماعملا لك
،ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘ق’ا˘ب سضو˘ه˘ن˘˘لا

ةيفحشص تاحيرشصت يف فششكو
ريغ داريتشس’ا ّنأا ،سسمأا اهب ىلدأا
ةينطو تاورث انيلع عيشض ننقملا

ادكؤوم ،نطولا عوبر فلتخم يف
ل˘يو˘˘م˘˘ت و˘˘ه عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا فد˘˘ه ّنأا
جوتنملاو رامثت˘شس’او ة˘عا˘ن˘شصلا
.ينطولا

جراخلاب كو˘ن˘ب˘لا سصو˘شصخ˘بو
’» نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأا لا˘ق
ةيرئازج كونب ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ن
،«اهريفوت لجأا نم طقف جراخلاب
ديدج كانه نوكيشس هنأا ىلإا اريششم
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا كو˘ن˘ب˘لا سصو˘˘شصخ˘˘ب
ةيراجلا ةنشسلا ةياهن لبق جراخلاب
قرطلا لكب لمعيشس هعاطق نأاو
،نيردشصملا ةق˘فار˘مو ةد˘عا˘شسم˘ل
بتاكملا لك ةنمقر ىلإا ةفاشضإ’اب
.بئارشضلا تايششتفمو

خ.ةميسسن

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
،ةافو ت’اح01 ةريخأ’ا ةعاشس
ـب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘˘شصإا535و
703 ءا˘˘شصحإا ع˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘˘ك»
هنع فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا سسمأا
دشصر ةنجلل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

امك.ءا˘بو˘لا ي˘ششف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
ددعلا نأا ،هتاذ ردشصملا فششك

ءابولا اذهب نيباشصملل لامجإ’ا
ءو˘شض ى˘˘ل˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
42 ـلا لÓخ ةلجشسملا ماقرأ’ا
،ةلاح48032 ،ةري˘خأ’ا ة˘عا˘شس
ىلإا تايفولا يلامجإا لشصو اميف
ددعلا زفق لباقملا يف ،7801
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

15061.
ـه.داوج

ةيرورسضلا ةيسسردملاو ةيجوغاديبلا لئاسسولا ريفوتل ةيولوألا حنم لÓخ نم

فششقتلأب ةيبرتلا تأيريدم رمأأي طوعجاو
لبقملا يشساردلا مشسوملل اريشضحت

ةقباسس تاسسرا‡ تامكاÎب ةلويسسلا صصقن طبر ةيلاŸا ريزو

لاومأ’ا ضضييبت تأيلمعل يدشصتلل كونبلأب ةديدج تأمزينأكيم

15061 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح703 ليجسست
رئازجلا يف «أنوروك» ـب ةديدج ةبأشصإا535و تأيفو01

ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ى˘لإا ة˘˘ثدا˘˘ح ي˘˘ف
ىلوأ’ا ،نيرهشش فرظ يف اهعون
،يقاوبلا مأا يف ةيناثلا ،لجيج يف
د’وأا ميلقإاب تاباغلا ناوعأا مه اه
دششمب تاباغلا ةع˘طا˘ق˘م˘ب د˘ششار
نوشضرعتي ،ةريوب˘لا ة˘ي’و˘ب ه˘ل˘لا

د˘˘˘˘حأا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ءاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عإ’
و˘هو ه˘ت˘م˘هاد˘م ر˘ثإا سصا˘خ˘˘ششأ’ا
ة˘ي˘˘ب˘˘ششخ ةد˘˘م˘˘عأا ل˘˘ق˘˘ن دد˘˘شصب

˘ما˘ق ثي˘ح ،ة˘عو˘ط˘˘ق˘˘م ءار˘˘شضخ
مهقششر˘ب ه˘ت˘ل˘شش ة˘ق˘فر ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةرا˘ي˘شس ر˘˘ي˘˘شسكتو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ةايح نأا دكؤوُي لاح عقاو ،ةمدخلا
رطخ يف تحشضأا تاباغلا ناوعأا
ةرركت˘م˘لا تاءاد˘ت˘ع’ا ل˘ظ ي˘ف
داعأا ام وهو ،اهل نوشضرعتي يتلا

ى˘لإا م˘ه˘ح˘ي˘ل˘شست بل˘ط˘م ةو˘ق˘بو
.ةهجاولا

،«نيل˘ف˘لا ا˘ي˘فا˘م» ـب فر˘ع˘ي ا˘م
تاباشصعو ،«محفلا ايفام» اذكو
،تا˘با˘غ˘لا را˘ج˘ششأا به˘نو ع˘˘ط˘˘ق
ةرتفلا يف اهدارفأا تطلشس اهلك
تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأا ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ع˘˘˘ششبأ’ او˘˘˘˘شضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
يف او˘ف˘قو م˘ه˘نو˘ك تاءاد˘ت˘ع’ا

يتلا ةينوناقلا ريغ لامعأ’ا هجو
ليب˘شس ى˘ل˘ع˘ف ،ء’ؤو˘ه ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
سضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘شصح˘˘لا ’ لا˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا

ناوعأا يشضا˘م˘لا يا˘م ف˘شصت˘ن˘م
نم ءادت˘ع’ ،ل˘ج˘ي˘ج˘ب تا˘با˘غ˘لا

ةشصتخم ةمثلم ةعومجم فرط
مه˘ئادأا ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ل˘ف˘لا ة˘قر˘شس ي˘ف
با˘ط˘خ ي˘ن˘ب ة˘با˘غ˘ب م˘ه˘ما˘ه˘م˘˘ل
مهقششر عم ،حبار د’وأا ةيدلبب
ةيفشصتلاب مهديدهتو ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب
ليجشست يف ببشست امم ةيدشسجلا

ة˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ئا˘˘˘شسخ˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
ةظفاحمل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا˘ب
ةيادب اشضيأا سضرعت امك ،تاباغلا

تاباغلا ناو˘عأا ،ي˘شضا˘م˘لا ناو˘ج
ةيلمع˘ل ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل

فرط نم يباغ كلشسمل خيخفت
ةداح ةيذ’وف ةدمعأاب نيلوهجم
ى˘˘ل˘˘ع بار˘˘ت˘˘لا تح˘˘˘ت تب˘˘˘شصن
ر˘ي˘غ˘شصلا نر˘ف ة˘˘با˘˘غ ىو˘˘ت˘˘شسم
ـل رفوت امل اقفوو ،ةيزاجلا ةيدلبب
نإا˘ف ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م «مÓ˘˘شسلا»
اوناك لعفلا اذه ىلع نيمدقملا
ناو˘عأا ع˘ن˘م ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م نودر˘˘ي
قم˘ع ى˘لإا مد˘ق˘ت˘لا ن˘م تا˘با˘غ˘لا
ةبقارملا ةيرود سضاهجإاو ةباغلا
ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا دد˘شصب او˘نا˘ك ي˘ت˘˘لا
رداشصم ،ةيباغلا لتكلا ةنياعمل
نأا د˘ع˘ب˘ت˘شست م˘ل ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘˘م
ا˘ي˘فا˘م ل˘م˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ءارو نو˘˘كي
اذه يف مدقت ام ابلاغ يتلا محفلا
مار˘شضإا ى˘ل˘ع ة˘ن˘شسلا ن˘م تقو˘لا
ركذلا ةفلاشسلا ةبا˘غ˘لا˘ب ق˘ئار˘ح˘لا

د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م او˘مو˘ق˘ي نأا ى˘ل˘˘ع
ةيامحلا ناوعأا فرط نم اهئافطإا
ة˘˘ع˘˘شساو ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا
ام عمجب روطتم داتع لامعتشساب
ى˘ل˘ع كلذو م˘ح˘ف˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كمأا

ةردا˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘غ ةور˘˘˘ث با˘˘˘شسح
ا˘ف˘نآا ا˘نر˘كذ ا˘م˘كو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ناو˘عأا ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ذ˘ن˘م سضر˘ع˘ت
د˘ششار د’وأا م˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
هللا دششم˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب
ن˘م ءاد˘ت˘ع’ ،ةر˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب

ر˘˘˘ثإا سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا د˘˘˘˘حأا فر˘˘˘˘ط
ةدمعأا لقن ددشصب وهو هتمهادم
ثيح ،ةعوطقم ءارشضخ ةيبششخ
مهقششرب هتلشش ةقفر ينعملا ماق
ةرا˘ي˘شس ر˘˘ي˘˘شسكتو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
.ةمدخلا

،هركذ ق˘ب˘شس ا˘م ءو˘شض ى˘ل˘عو
لامعل ةينطولا ةيلاردفلا تبلاط
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
دا˘ح˘تإ’ا ءاو˘ل تح˘ت ة˘يو˘شضن˘م˘لا
يف ،نيير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا
«مÓشسلا» تملشست سسمأا اهل نايب
ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘شسن

تاودأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت بو˘˘˘جو˘˘˘ب
ماعلا نو˘نا˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
نوناقلاو21‐48 تا˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،721‐11 ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘شسأ’ا
ةيعدرلا تاودأ’ا لك عاجرتشسا

يرورشضلا ةمدخلا حÓشس اهنم
،ة˘ي˘با˘غ˘لا ة˘˘طر˘˘ششلا ما˘˘ه˘˘م ءادأ’
داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘شضف
تا˘ي˘نا˘كمإاو ل˘ئا˘شسوو ير˘ششب˘لا
تاباغلا ةرادإا رود زيزعتو لمعلا

عاجرتشسإاو اهتايحÓ˘شص ة˘يو˘ق˘تو
تا˘با˘غ˘لا لا˘جر ة˘ب˘ي˘هو ة˘˘نا˘˘كم
ف˘˘ي˘˘شضي ‐ او˘˘ح˘˘ب˘˘˘شصأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ل˘كل ة˘شضر˘ع ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا
تازازفتشس’او تاءادتع’ا عاونأا

نم مهديرجت دعب تاقياشضملاو
سسف˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح طور˘˘شش ط˘˘شسبأا

م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي ن˘يدد˘ه˘˘مو
تاعامج فرط نم مهتاكلتممو
لا˘مر˘˘لاو بششخ˘˘لا تا˘˘با˘˘شصعو
اذكو ،را˘ق˘ع˘لا ا˘ي˘فا˘مو ن˘ي˘ل˘ف˘لاو
.ةيمارجإ’ا قئارحلا يلعتفم

ة˘با˘ق˘ن˘لا تر˘كن˘ت˘شسا ا˘مد˘ع˘بو
ة˘ي˘مار˘جإ’ا لا˘ع˘فأ’ا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘تاذ
نيوشضنملا لاطت يتلا ةريطخلا
عوبر فلتخم ربع اهئاول تحت
ا˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ل˘˘ك تعد ،ن˘˘طو˘˘لا
ةينطولا ةيقيشسنتلا اذكو ةيئ’ولا
تاو˘ف ل˘ب˘ق كر˘ح˘ت˘˘لا ةرور˘˘شضل
بارشضإا ميظنت لÓخ نم ناوأ’ا

اننإا .. افك) راعشش تحت ينطو
د˘˘حأ’ا مو˘˘ي كلذو (نو˘˘ب˘˘˘شضا˘˘˘غ
ةيليوج62 ـل فداشصملا لبقملا
لباق˘م˘لا ي˘ف تدد˘ششو ،يرا˘ج˘لا

بوششن دنع لخدتلا ةيمازلإا ىلع
ةاعارم ىلع سصرحلاو قيرح يأا

ةحئاج نم ةيئاقولا طورششلا لك
اذ˘ه نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ششم ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تاو˘ط˘خ˘ب ع˘ب˘ت˘˘ي˘˘شس بار˘˘شضإ’ا
.موزللا دنع ةيديعشصت

ر.نوراه

ةيفسصتلاب مهددهت راقعلا ايفامو نيلفلاو لامرلاو بسشخلا تاباسصع

ناوعأا .. مهيلع ةيمارجإ’ا تاءادتع’ا ةرهأظ يمأنت بقع
«أنيمحي نم» .. نوثيغتشسي تأبأغلا

يرششبلا دادعتلا ميعدتو ةمدخلا حÓشس عأجرتشسأب اوبلأطو مهتأنأعمل ةيأشصولا لهأجتب اوددن^
«نوبشضأغ أننإا .. أفك» رأعشش تحت يرأجلا ةيليوج62 موي ينطو بارشضإا يف لوخدلا اوررق^



ةرازولل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ه˘جو
نيريدملا ىلإا ةميلعت ،ةيشصولا
تاءار˘جإا ذا˘خ˘ت’ ،ن˘ي˘ي˘ئ’و˘˘لا

يتلا ،ةشصاخلا سسرادملا دشض
تامي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت تشضفر
ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

يام13 ةلشسارم يف طوعجاو
ءاهنإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،مر˘شصن˘م˘لا
ي˘شسارد˘لا ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت
سسل˘ج˘م تارار˘ق˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
قيلعت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ءارزو˘لا
ل˘˘شصف˘˘لا ءا˘˘غ˘˘˘لإاو ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا
ن˘م ه˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن ا˘˘مو ،ثلا˘˘ث˘˘لا
ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘˘شسلا با˘˘شست˘˘حا
ي˘ف ءا˘جو ،ط˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘شصف˘˘ب
ةنامأ’ا اهتهجو يتلا ةميلعتلا
لمحت ةيبرت˘لا ةرازو˘ل ة˘ما˘ع˘لا

61 ي˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م037 م˘˘قر
ءاردم راطخإا ،يراجلا ةيليوج
،ةياشصولا حلاشصم نأاب ةيبرتلا

ىوا˘˘كشش ى˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت لاز˘˘˘ت ’
يدا˘م˘ت ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت سضئار˘˘عو
تاشسشسؤوملا يلوؤوشسم سضعب
مايقلاب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
هاجت ةلوبقم ريغ تاشسراممب
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
ةلشسارم نو˘م˘شضم˘ب م˘ه˘مÓ˘عإا

نأا ةر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘م ،يا˘˘˘˘˘˘م13
ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
سسف˘˘ن˘˘ل ع˘˘شضخ˘˘ت ة˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ششت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصن˘˘˘لا

ىلع ةقب˘ط˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
،ةيمومعلا ميلعتلا تاشسشسؤوم
ى˘لإا ةو˘عد˘م ي˘ه˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب مرا˘˘˘˘شصلا ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ششت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصن˘˘˘لا
اذكو اهب لومعملا ةيميظنتلاو
ةقبا˘شسلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ىو˘ت˘ح˘م
تابو˘ق˘ع˘لا ل˘ئا˘ط تح˘ت ي˘هو
ظا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يرادإ’ا
ةباطم ،ةيئاشضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب
ريرق˘ت˘ب ا˘ه˘تا˘فاو˘م˘ب ا˘ه˘ير˘يد˘م
اذه يف هذاختا مت امع لشصفم
ذاختا يف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لاو ،نأا˘ششلا

نم ةيرورشضلا تاءارجإ’ا لك
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا

برقأا يف اهتيوشستل لخدتلاو
تر˘مأاو ،ر˘ي˘خأا˘ت نودو لا˘˘جآ’ا
سسرادملا قل˘غ ي˘ف عور˘ششلا˘ب
ةيوشست تشضفر يتلا ،ةشصاخلا
ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ة˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن تاءار˘˘˘˘جإا
ذيمÓت˘لا م˘ي˘ل˘شستو ة˘ي˘شسارد˘لا

ةدا˘عإا ع˘ن˘مو طا˘ق˘ن˘لا فو˘ششك
،لبقملا مشسوم˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست
ع˘˘فد ءا˘˘ي˘˘لوأ’ا سضفر بب˘˘˘شسب
يذلا ثلاث˘لا ل˘شصف˘لا طا˘شسقأا

يا ن˘˘م ةرذ˘˘ح˘˘م ،هؤوا˘˘غ˘˘لإا م˘˘ت
لاملا حبرل زازتبا وأا طغشض
ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ قر˘˘ط˘˘ب

،ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘شصم با˘˘شسح
ة˘ي˘عدر تاءار˘جإا ه˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ت˘˘شس
بح˘˘شسو ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘شصت
.دامتع’ا

ىلع ةياشصولا كرحت ءاجو
لÓخ ىواكشش اهيقل˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ذيمÓتلا ءايلوأا نم ةرتفلا كلت
لبق نم مهتب˘لا˘ط˘م نو˘كت˘ششي

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع
ديدشستب ،ةشصاخلا ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

،ثلاث˘لا ل˘شصف˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
نيشسردمتملا مهئانبأا ةبقاعمو
فوششك نم مهنامرحب ،اهيدل
ماعلل مهليجشست اذكو طاقنلا
عفد اوشضفر نأا دعب ،لبقملا
نإاو ،سسرٌدي مل لشصف طاشسقأا

تل˘˘ج˘˘شس د˘˘ق ةرازو˘˘˘لا تنا˘˘˘ك
دد˘˘ع لا˘˘ث˘˘ت˘˘ما نا˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
سسراد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ظو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م

13 ةميلعت نومشضمل ةشصاخلا
.يام
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ذيمÓتلل طاقنلا فوضشك حنمو يضساردلا ماعلا تابيترت ءاهنإا اهنم ددع سضفر دعب

أهب لومعŸا ةيعيرششتلا ضصوشصنلأب مازتل’أب ةشصأÿا ضسرادŸا رمأأت ةيبÎلا ةرازو

ز.لامج

لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرضشتلا سصوضصنلاب مراضصلا مازتللاب ،ةضصاخلا سسرادملا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ترمأا
ذيمÓتلا ميلضستو يضساردلا ماعلا تابيترت ءاهنإاب ةقلعتملا ةياضصولا تاميلعت قيبطت مدع نم اهايإا ةرذحم ،اهب

عم ،ةمراضص ةيرادإا ةيباقع تاءارجإاب نيفلاخملا تددهو ،ءارزولا سسلجم تارارقل اقيبطت طاقنلا فوضشك
.ةيئاضضقلا ةعباتملا قحب ظافتحلا

رظنلل ةرازولا ىلع طغضضلل
مهتلاغضشنا يف

ضضيرمتلا ودعأشسم
تأفقو نومظني
ةينطو ةيجأجتحا

يدعاضسم نم تارضشع مدقأا
تافقو ميظنت ىلع ،سضيرمتلا
تايلو فلتخم ربع ةيجاجتحا
ةباجتضسلا مدعب اديدنت ،نطولا
لجأا نم ،ةعوفرملا مهبلاطمل
يف رظنلل ةرازولا ىلع طغضضلا
ةلحرملا هذه يف مهتلاغضشنا
ببضسب دÓبلا اهب رمت يتلا ةبعضصلا
.ءابولا
يدعاضسمل ةينطولا ةنجللا تحضضوأا
سسرادملا يجيرخ سضيرمتلا
زوحت ،سسمأا اهل نايب يف ةضصاخلا
دعبو هنأا ،هنم ةخضسن ىلع «مÓضسلا»
ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو رارضصإا

هتمضسا ام ىلع تايفضشتضسملا حÓضصإاو
انبلاطم هاجت اهتيلوؤوضسم نم سصلمتلا
حتف يف اضساضسأا ةلثمتملاو ةعورضشملا

زجعلا ماما اضصوضصخ عاطقلاب
عاطقب يرضشبلا رضصنعلا يف لجضسملا
تافقو ميظنت ررقت ،ةحضصلا
تايريدم ماما ةيملضس ةيجاجتحا
رطقلا ىوتضسم ىلع ةيئلولا ةحضصلا
ةيامحلا طورضش ةاعارم عم ينطولا

ءادتراب ،انوروك سسوريف نم
نيب يعامتجلا دعابتلاو تامامكلا
نم تايلو ةدع تدهضشو ،نيجتحملا
تافقو سسمأا ،ةيروهمجلا
سضيرمتلا يدعاضسمل ةيجاجتحا
،رارغ ىلع ةحضصلا تايريدم ماما

،ةدكيكضس ،ةفلجلا ،ةليضسملا ،ترايت
نم جرخ ،ةبانعو ةضسبت ،نارهو

يدعاضسم نم تارضشعلا اهلÓخ
نيديقتم عراضشلا ىلا سضيرمتلا

ىلع ةيحضصلا ةياقولا تاءارجإاب
،تامامكلا ءادتراو دعابتلا رارغ
ةديدع تاراعضش نوجتحملا عفرو

اهنا لا ،اهنيماضضم تفلتخا ناو ىتح
عارضسإلا ةرورضض ىلع اهعيمج تقفتا

ةعوفرملا بلاطملل ةباجتضسلا يف
فيظوتلاب ةبلاطملا رارغ ىلع
ةفاك حنمو سشيمهتلا مدع ،هضصخرو
يناعت يتلا ةحيرضشلا هذهل قوقحلا
.سصئاقنلا نم ريثكلا

نوناقلل اقبط ،هنأا ىلإا نايبلا راضشأاو
ةضسرامم تايفيكب قلعتملا09-41
73 داوملا سصن اميضسل يباقنلا قحلا

يضساضسألا نوناقلل اقبطو ،اهيلي امو
يدعاضسمل ةينطولا ةباقنلل
ةرازو رادضصإا مدعل ارظنو ،سضيرمتلا
ام هيف نيبت يمضسر نايبل ةحضصلا

يجيرخ بلاطم نم هتيبلت عيطتضست
بتكملا ررق ،ةضصاخلا سسرادملا
سسرادملا يجيرخ ةنجلل ينطولا
تافقو يف لوخدلا ،ةضصاخلا
تايلو فلتخم ربع ةيجاجتحا
ةدع ربع رمتضست نا ىلع ةيروهمجلا

ربع اقحل اهخيراوت ددحت لحارم
.يمضسر نايب

ز.لامج

داضصتقلا دفاور دحأا نوكيضس يمجنملا عاطقلا نأا دكأا
لغضشلا بضصانم قلخو ةورثلا عيونتو

رفوتي رئازجلأب ضضرأ’ا نطأب» :بأقرع
«ةيندعم ةدأم0001 يلاوح ىلع

ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘با˘ق˘ن تن˘˘ل˘˘عأا
اهرمذت ن˘ع ناز˘ي˘ل˘غ ة˘ي’و˘ل
ةشسايشسو ،دادشسن’ا ةلاح نم
ريدم نم ةجهتنملا تمشصلا
ل˘كا˘ششم˘لا لا˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
تمشص ةركنتشسم ،ةمكارتملا
˘مد˘ع لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا
ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا
تا˘˘˘˘˘˘عاز˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا سضف ي˘˘˘˘˘˘ف
.فرط نود فرطل زايحن’او

تع˘ل˘طا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘فو
تددن ،سسمأا ،هيلع «مÓشسلا»
ة˘شسا˘ي˘شسب ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘با˘˘ق˘˘ن

ي˘ف ة˘شسرا˘م˘م˘لا سشي˘م˘ه˘˘ت˘˘لا
،ةيبرتلا ريدم لبق نم مهقح
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ق تبر˘˘˘˘شض يذ˘˘˘˘لا
،طئاحلا سضرع ةيروهمجلا

لا˘˘˘˘كششأا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضفار
ل˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ي˘˘ي˘˘شضت˘˘لا
نيبودنملا ةبقاعمو يبا˘ق˘ن˘لا
،ةيوبر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘ف
اذكو ،نو˘نا˘ق˘لا ف˘لا˘خ˘ي ا˘م˘ب
ة˘يرادإ’ا نا˘ج˘ل˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت
ي˘ف ءا˘شضعأ’ا ة˘˘يوا˘˘شست˘˘م˘˘لا

سصي˘خ˘˘ششت˘˘ب اءد˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘ف ءا˘ط˘خأ’ا ى˘˘لإا سضئا˘˘ف˘˘لا

دامتعا مدعل ةيلقنتلا ةكرحلا
تربعو.ةينوناقلا سسيياقملا
اهئايتشسا نع عبشسلا تاباقنلا
ة˘يذ˘غ˘تو ة˘يا˘شصو˘لا تم˘˘شصل
ئششا˘ن˘لا ف˘ن˘ع˘لاو نا˘ق˘ت˘ح’ا
نم ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا يف
تاءارجإ’ا ذاختا مدع لÓخ
تاعازنلا سضف يف ةينوناقلا

،فرط نود فرطل زايحن’او
ي˘˘ما˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘شصخ˘˘˘لا ع˘˘˘م
امب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل ي˘ف˘شسع˘ت˘لا
.نييباقنلا نيبودنملا مهيف

ك.اضضر

لقنلا ةشسشسؤوم لامع نشش
يرشضحلا هبششلاو يرشضحلا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل «ازو˘˘ت˘˘يا»
،لمعلا نع ابارشضإا ةمشصاعلا

تنلعأا دق ةشسشسؤوملا تناكو
ن˘˘˘ع ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘شسلا
ي˘ف تا˘بار˘ط˘˘شضا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘ه˘طو˘ط˘خ ر˘˘ي˘˘شس
يذلا بارشضإ’ا ةجيتن ،سسمأا
كير˘˘˘˘ششلا ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
.يعامتج’ا

نايب يف ةشسشسؤوملا تنلعأا
ليجشست متيشس هنأا ،سسمأا اهل
رارق ببشسب اهتكبشش بذبذت
ي˘با˘ق˘ن˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا هذ˘˘خ˘˘تا
داحتÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا
نأا ا˘ف˘ي˘˘شضم ،بار˘˘شضإا ن˘˘ششب
اهترششاب يتلا تا˘شضوا˘ف˘م˘لا
ةشسشسؤومل ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ه˘˘ب˘˘ششو ير˘˘شضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةمشصاعلا رئازجلل يرشضحلا

لجأا ن˘م ة˘ي˘ل˘يو˘ج41 ذ˘ن˘م
م˘ل عاز˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يا
.ةجيتن يأ’ سضفت

لقنلا ةشسشسؤوم ترذتعاو
يرشضحلا ه˘ب˘ششو ير˘شضح˘لا
«ازوتيا» ةمشصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
دق جاعزا يأا نع اهنئابز نم
هنأا تدكأا نيح يف ،ثدحي
ءا˘شضعأا ل˘ق˘ن نا˘م˘شض م˘ت˘ي˘شس
.ةيداع ةفشصب يبطلا كلشسلا

ع.لÓب

رخآا نود فرطل زايحنلاو تاعازنلا سضف ‘ ةياضصولا تمضص تركنتضسا

ةيبرت ءاردم لبق نم مهقح ‘ ةشسرأمŸا ضشيمهتلا ةشسأيشسب ددنت ةيبÎلا تأبأقن

ةيداع ةفضصب يبطلا كلضسلا ءاضضعأا لقن تنمضض ةضسضسؤوŸا

ةمشصأعلا ‘ نيرفأشسŸا لقن ةكرح لششي «ازوتيإا» لأمع بارشضإا

ةيروهم÷ا سسيئر اهددح يتلا فادهألا قيقحتل لئاضسولا لك Òخضست Èع

عأطقلا حÓشصإ’ ةلودلا ىعشسم ‘ أهطارخنا دكؤوت «كارطأنوشس»
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا تدد˘˘شش

اهنأا ،كارطا˘نو˘شس تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
قيقحتل لئاشسولا لك رخشستشس
سسي˘ئر ا˘˘هدد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’ا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘شسح˘˘تو ا˘˘ه˘˘ترادإا ثيد˘˘ح˘˘ت˘˘ب

اهتردقو ة˘ي˘ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ا˘ه˘تءا˘ف˘ك
يف اهطارخنا ةدكؤوم ،ةيشسفانتلا

دÓبلل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘يؤور
تا˘قور˘ح˘م˘لا عا˘ط˘˘ق حÓ˘˘شصإ’
ربع ةكرششلا تزربأاو.هريوطتو
سسيئر تارارق نأا ،سسمأا اهل نايب
ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

د˘كؤو˘ت ،ر˘ي˘خأ’ا ءارزو˘لا سسل˘ج˘م
هيلوت يذلا مامته’ا ىرخأا ةرم
ة˘لود˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
يتلاو ،اهلبقتشسمو كارطانوشسل
ة˘ط˘ششنأا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
ر˘ي˘ط˘شست لÓ˘خ ن˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
،هرييشست قر˘ط ثيد˘ح˘ت˘ل فاد˘هأا

ةيل˘ي˘غ˘ششت˘لا ه˘تءا˘ف˘ك ن˘ي˘شسح˘تو
ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘شسفا˘ن˘˘ت˘˘لا ه˘˘ترد˘˘قو
ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘ششب˘˘لا هدراو˘˘م
اهنأا ةدكؤو˘م ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘تور˘ث
ة˘يؤور ي˘ف ا˘ما˘˘م˘˘ت طر˘˘خ˘˘ن˘˘ت˘˘شس
ل˘كششب و˘ب˘شصت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘لود˘˘لا

نم تايطايتح’ا زيزعتل سصاخ
تاردق˘م د˘ششحو ،تا˘قور˘ح˘م˘لا
تايوتشسم ةدايز˘ل تا˘فا˘ششت˘ك’ا
ة˘˘ط˘˘ششنأا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ،جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
دراو˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘˘ت˘˘ل ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
قافنإ’ا ةنلقعو ،دÓبلل ةيوقاطلا

ةردق زيزعت لجأا نم هديششرتو
نامشضو دومشصلا ىلع عمجملا

فاشضأاو ،ه˘ت˘ماد˘ت˘شساو ه˘ت˘ي˘ح˘بر
ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘م˘˘ع نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ذيفنت ة˘ل˘شصاو˘م رر˘ق ي˘ق˘ير˘فإ’ا

قيقحتل يجيتارتشس’ا اهجمانرب
عيراششم لÓخ نم ،فادهأ’ا هذه
،ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا
دراو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو ثيد˘˘˘ح˘˘˘ت
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘لا
دراوم ط˘ي˘ط˘خ˘ت) تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
طيششنتو ،(ةنمقرلاو ،ةشسشسؤوملا
ز˘يز˘ع˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
رمأا ةراششإÓل ،يلحملا ىوتحملا

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
سسلجمل عامتجا رخآا يف ،نوبت
ةقمعم ةنيا˘ع˘م ءار˘جإا˘ب ،ءارزو˘لا
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل كار˘طا˘˘نو˘˘شس ة˘˘كر˘˘ششل
دد˘˘ع سضف˘˘خو ا˘˘ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م
،جراخ˘لا˘ب ة˘كر˘ششلا تا˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت
بشصانم سضفخ ى˘لا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ءادأاب طبترت ’ يتلا ةيلوؤوشسملا
رييشست يف لاق˘ت˘ن’او ،ع˘م˘ج˘م˘لا
ةيليلحتلا ةبشساحملا ىلإا عمجملا
يذلا دوكر˘لا بب˘شسب ،ة˘م˘ي˘ل˘شسلا
ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ه˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ي

ىلإا ةكرششلا تراششأاو.تايرششع
تا˘˘طا˘˘ششن ثع˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘˘نأا
ر˘ي˘غ تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا فا˘ششكت˘شسا
تاشسارد قيرط نع ة˘ل˘غ˘ت˘شسم˘لا
لÓغتشسا بجي ،ةقثومو ةقيقد
ءاوشس لاجملا اذه يف لوقحلا

ي˘ف وأا ي˘ن˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ر˘ح˘ب˘لا سضر˘˘ع
ةدوجوملا تاطايتح’ا عاجرتشسا
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘شصو˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ىلإا اهت˘ب˘شسن ع˘فر ى˘لإا ر˘ي˘شصق˘لا

داري˘ت˘شسا ف˘قوو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب04
ةرركملا تاجو˘ت˘ن˘م˘لاو دو˘قو˘لا
ة˘ن˘شس ن˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا ل˘˘ب˘˘ق
1202.

ك.اضضر

ر˘يزو ،با˘قر˘˘ع دـم˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
ةدام0001 يلاوح نأا ،مجانملا

رئازجلا نطاب اه˘يو˘ح˘ي ة˘ي˘ند˘ع˘م
ديدحلا نم نط نويلم07 اهنم
،ةرشضخوبو ةزنولا نيب ةدوجوم
تÓيبج راغ يف نط رييÓم3و
غلبتف تافشسو˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا

رتاعلا رئب نيب ةدجاوتم نط5.2
نداع˘م ن˘ع Ó˘شضف ا˘ه˘ي˘حاو˘شضو
اتف’ ،ةشسيفن ريغو ةشسيفن ىرخأا
تا˘طا˘ششن˘لا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا نأا ى˘˘لإا
ل˘م˘ششي ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘˘لا

ىدملا ةريشصق ىلوأ’ا نيتلحرم
نيب حوارتت ىد˘م˘لا ة˘ط˘شسو˘ت˘مو
.ةنشس ىلإا رهششأا ةثÓث

ةثÓث كانه نأا ،ريزولا حشضوأا
ي˘ف ة˘يو˘لوأ’ا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت م˘جا˘ن˘˘م
م˘ج˘ن˘م ي˘ه ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
ر˘فو˘ي˘شس يذ˘لا كنز˘˘ل˘˘ل روز˘˘ي˘˘مأا
تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا
ىلإا يقابلا ريد˘شصتو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تاحيرشصت يف افيشضم ،جراخلا

مجنم نأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
ةثÓثلا مجانملا دحأا تÓيبج راغ
تا˘شسارد˘لا ه˘ب ته˘ت˘˘نا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا

لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ة˘ل˘حر˘م ل˘خد˘ي˘شسو
يف يبنجأا كيرشش عم نواعتلاب
1202 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا

ةيلوأ’ا ةداملا ريفوت ىلع لمعيو
.ةيرئازجلا عناشصملل

م˘ج˘ن˘م˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
حشضوأا ،رئازجلا قرشش تافشسوف
م˘˘خ˘˘شض عور˘˘ششم ه˘˘نأا ،با˘˘قر˘˘ع
ةشساردلا نأا ىلإا اتف’ لماكتمو

فقوتم ريغ هنأاو تيرجأا ةيلوأ’ا
دهششي˘شسو ي˘ن˘مز لود˘ج ه˘يد˘لو
،ةيلعفلا ةقÓ˘ط˘ن’ا1202 ي˘˘ف
ريوطت نأا ريزولا دكأا لباقملاب
ىلع زكتري يم˘ج˘ن˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا
رظنلا ةداعإا اهلوأا ،رواحم ةعبرأا
طا˘ششن˘ل˘ل ر˘ي˘شسم˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف
ةيبذاج رثكأا ه˘ل˘ع˘ج˘ل ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ي˘نا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ا˘مأا ،بنا˘˘جأ’او
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي˘˘ف
ةيمج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ير˘خ˘لا
ري˘يا˘ع˘م˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘شست ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل
افيشضم ،ةقدلا ثيح نم ةيملاعلا
ريوطتل فدهي ثلاثلا روحملا نا
ةدا˘عإا ر˘ب˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا

،اهرييشستو اهميظنتو ا˘ه˘ت˘ل˘كي˘ه
ع˘بار˘لا رو˘ح˘م˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
عفرل يرششبلا ر˘شصن˘ع˘لا ن˘يو˘كت

.ةيرششبلا دراوملا ةءافك
فعشض ،ثدحتملا عجرأاو اذه

ي˘ف م˘جا˘ن˘م˘لا عا˘ط˘ق ة˘م˘˘ها˘˘شسم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ةور˘˘ث˘˘لا

داعتبا ىلإا ،ماخلا يلخادلا جتانلاو
فادهأا نع ةقباشسلا تاموكحلا
يمرت تناك يتلا تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا
تاور˘ث˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘شسا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
،ةيحطشسلاو ةينطابلا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا

نآ’ا ة˘مو˘كح˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ع˘يو˘ن˘˘ت و˘˘ح˘˘ن ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا دد˘˘شصب
ىلع دمتعملا ينطولا داشصتق’ا

.تاقورحملا تادئاع
ز.لامج



يشسيئرلا مهتملا مه نومهتملا
ها˘كير˘ششو ،(نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع .سش)
،(كلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م .ك)و (بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تر .ع)
ة˘ي˘ح˘شضلا بلا˘ط ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘بو
003 هرد˘˘ق يدا˘˘م سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
رارشضأ’ا نع اربج ميتنشس نويلم
 .هب ةقحÓلا

د˘ب˘ع .سش) ي˘شسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا
ي˘˘ف ما˘˘ث˘˘ل˘˘لا طا˘˘مأا (نا˘˘م˘˘حر˘˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه ما˘˘مأا سسمأا ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
ثداحلا ليشصافت نع ،ةمكحملا
نأا زر˘بأاو ،ي˘نو˘ن˘ج˘لا يرور˘˘م˘˘لا
ناك ةيح˘شضل˘ل ه˘تدرا˘ط˘م بب˘شس
امدعب هل فقوتلا هشضفر ةجيتن
،رور˘م ثدا˘ح ي˘ف ه˘ب مد˘˘ط˘˘شصا

،ةف˘لا˘خ˘م ر˘ير˘ح˘ت سضر˘غ˘ب اذ˘هو
ن˘م و˘ه ة˘ي˘ح˘شضلا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘˘شضم
هزا˘ي˘ت˘˘جا د˘˘ع˘˘ب ةروا˘˘ن˘˘م بكترا
رارفلا ’واحم ةئجاف˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
هب مادطشص’ا ببشس نأا امك ،هنم
ةفاشسم همارتحا مدع ةجيتن ناك

نا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه.نا˘˘مأ’ا
ي˘ف ا˘م˘ه˘ل بنذ ’ ه˘نأا˘ب نار˘˘خآ’ا
امهنأا سساشسأا ىلع كلذو ،ثداحلا

’إا ،يشسيئرلا مهتملا ةئدهت ’واح
كلتب ةبكرملا ةدايق لشصاو هنأا
قا˘˘ح˘˘ل˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘لا
فقوتلا سضفر يذلا ةيحشضلاب
لواح ،هتهج نم.ةفلاخم ريرحتل

ةشسلجلا ةشسيئر عان˘قإا ة˘ي˘ح˘شضلا
نم هلتق اولواح ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا نأا˘ب

كل˘˘ت˘˘ب ه˘˘ل م˘˘ه˘˘تدرا˘˘ط˘˘م لÓ˘˘خ
اعجرم ،ةلوؤوشسملا ريغ ةقيرطلا
نم مه˘ل ف˘قو˘ت˘لا ه˘شضفر بب˘شس
،مادطشص’ا ةفلاخم ريرحت لجأا

فاشضأاو ،هل مهتيذأا نم هفوخ وه
زجاح يف فقوتلا لّشضفي ناك هنأا

قئاشسلا نم هبلط ام اذهو ،ينمأا
دانعلا اولشصاو مهنأا ’إا ،هاقفارمو
عو˘قو ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ه˘˘تدرا˘˘ط˘˘م˘˘ب
يف ببشستي داك يذلا ،ثداحلا

ق˘ب˘شس ا˘م ءو˘شض ى˘˘ل˘˘عو.ه˘˘تا˘˘فو
ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تلا˘حأا ،هر˘˘كذ
قطنلل ةلوادم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضق˘لا
.يراجلا ةيليوج22 موي مكحلاب

watan@essalamonline.com
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ثداحلا بابسسأاو تايفلخ نع ةديدج ليسصافت تفسشك مهعامسس ةسسلج

ةيشضق يف نيمهتملل اذفأن أشسبح تاونشس4و نيمأع ضسأمتلإا
ةمشصأعلا – ةدلارز عيرشسلا قيرطلا رورم ثدأح

ب.نيرسسن

اسسبح تاونسس4و نيماع نيب تحوارت تابوقع ،صسيار دارم رئب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو صسمأا رهظ صسمتلا
قيرطلا رورم ثداح ةيسضق يف نيفوقوم نيمهتم ةثÓث قح يف جد فلأا001 اهردق ةذفان ةيلام ةمارغو اذفان

.ةمسصاعلا ‐ ةدلارز عيرسسلا
ةزر˘˘ف˘˘م ،سسمأا لوأا تز˘˘ج˘˘˘ح

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم
ين˘ب˘ب دود˘ح˘لا بر˘ق ،ي˘ب˘ع˘ششلا

ةي˘م˘ك ،را˘ششب ة˘ي’و ي˘ف ف˘ي˘نو
،جلاعملا فيكلا نم ادج ةمخشض
اميف ،غلك5و ريطانق9 ـب ردقُت

ناشسملتب دودحلا سسرح طبشض
اميف ،ةداملا سسفن نم غلك041
ينطو˘لا كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ف˘قوأا
5 يداولاو ةنيطنشسق نم لكب
م˘ه˘تزو˘˘ح˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت
ن˘م ا˘شسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘˘ق3985
.عاونأ’ا فلتخم

تف˘˘ششك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةزر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م سسمأا لوأا تر˘˘˘˘˘مدو
4 ،يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

رثإا كلذو ،عنشصلا ةيديلقت لبانق
نيع يف طيششمتو ثحب ةيلمع
نا˘ي˘ب هدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ى˘ل˘فد˘˘لا
تملشست ،ينطولا عافدلا ةرازول
نأا هيف ءاج ،هنم ةخشسن «مÓشسلا»
تف˘قوأا ،سشي˘ج˘ل˘ل ىر˘خأا زرا˘ف˘م
يجاب جرب نم لكب اشصخشش61
6 تز˘ج˘˘حو ،تنا˘˘جو را˘˘ت˘˘خ˘˘م
قراطم7و ةيئابرهك تادلوم
داو˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب ،ط˘˘غ˘˘شض
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م سضار˘غأاو ةر˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘م
بيقنتلا تايلمع يف لمعتشست

يف ،بهذلا نع عورششملا ريغ
ريغ ارجاهم03 فيقوت مت نيح
،ةفلتخم تايشسنج نم يعرشش
.ناشسملتو حلاشص نيع نم لكب

ط.ةراسص

ة˘˘طر˘˘ششلا تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘ت
،مناغتشسم ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

نم يشضقنملا ناوج رهشش لÓخ
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘˘شضق ةد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
،تاردخملا كÓهتشساو ةرجاتملاب
غلك10 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘˘شسأا

ف˘˘˘ي˘˘˘كلا ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م غ4.771و
،اشسولهم اشصرق4494و جلاعملا
74731 ز˘ج˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘˘ق

عاونأ’ا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
تاذ تلجشس دقو اذه .ماجحأ’او
ةدع ةرت˘ف˘لا سسف˘ن ي˘ف ح˘لا˘شصم˘لا
635 تغ˘˘ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ا˘˘يا˘˘˘شضق
،اشصخشش766 اهيف طروت ،ةيشضق
ثانإا92 ،ارشصاق13 مهنيب نم
35 عاديا مت ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ي˘ب˘ن˘جأا12و
’25و يطايتح’ا سسبحلا مهنم
.ثحب لحم اولاز

نيدلارون .ب

ة˘˘طر˘˘ششلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
نمأاب ي˘نا˘ث˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ل˘ي˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ي’و
نيتشصتخ˘م رار˘ششأا ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م
فتاو˘ه˘لاو لزا˘ن˘م˘لا ة˘قر˘شس ي˘ف
ةعشست نم نوكتت ىلوأ’ا ،ةلاقنلا
نيتأارماو روكذ ةعبشس ،سصاخششأا
25و91 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ةثÓث نم نوكتت ةيناثلاو ،ةنشس
نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخششأا

.ةنشس22و02
تأادب ىلوأ’ا ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو

حلاشصم ىلإا ةيحشضلا مدقت رثإا
ىو˘كشش د˘ي˘ي˘ق˘ت سضر˘غ˘ب ن˘˘مأ’ا

ا˘ه˘لز˘ن˘م سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘م˘˘شسر
عا˘˘ط˘˘ق ءا˘˘ي˘˘حأا د˘˘حأا˘˘˘ب ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا
،رشسكلاب ة˘قر˘شسل˘ل سصا˘شصت˘خ’ا

ةعومجم لاط يذلا لعفلا وهو
اذكو ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا نم
ةين˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
ترششاب هرثإا ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’او
يتلا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ح˘لا˘شصم˘لا تاذ
دار˘فأا ى˘لإا لو˘شصو˘لا ن˘م تن˘كم
عاجرتشساو مهفيقو˘تو ة˘با˘شصع˘لا
ةقششب تناك ي˘ت˘لا تا˘قور˘شسم˘لا
نيذلا ،مهيف هبتششملا دحأا ةقيقشش
،ةميرجلا هذهل مهفارتقاب اوفرتعا
ة˘ي˘ئا˘شضق تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
مامأا مهميدقتو مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘ل˘ل
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع ة˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

ة˘˘˘قر˘˘˘شسلا ،رار˘˘˘ششأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ج

،ليللا يفرظ تحت ةفوشصوملا
ل˘˘خاد ن˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ر˘˘˘شسكلا

ءا˘ي˘ششأا ءا˘ف˘˘خإاو ءار˘˘ششو ن˘˘كشسم
ةشسلجلا يشضاق رمأايل ،ةقورشسم
ةشسشسؤومب مه˘ن˘م ة˘شسم˘خ عاد˘يإا˘ب
.ةليشسملاب ةيبرتلا ةداعإا

تأادب˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ا˘مأا
ح˘لا˘شصم˘لا تاذ ما˘ي˘ق ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
فلاشسلا ةعومجملا دارفأا فيقوتب
ةقرشسب سسبل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف م˘هر˘كذ
نيتبكرم لخاد نم ةلاقن فتاوه
تÓحم مامأا ني˘ت˘نو˘كر˘م ا˘ت˘نا˘ك
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘˘ت
ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘˘لإا م˘˘˘هدا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قا

سشيتفت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل م˘ه˘عا˘شضخإاو
رث˘ع ثي˘ح يد˘شسج˘لا سسم˘ل˘ت˘لاو
ىلع مهيف هبتششملا دحأا ةزوحب
اياحشضلا مدقت دعبو ،لاقن فتاه
ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ىوا˘˘كشش د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘ب
يذلا ةقرشسلا لعف˘ل م˘ه˘شضر˘ع˘ت˘ل

لخاد نم ةلاقنلا مهفتاوه لاط
تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ،م˘ه˘تا˘ب˘˘كر˘˘م
م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
فتاوه ةقرشس لجأا نم ةليشسملا
ةلاح يف تابكرم لخاد نم ةلاقن
ىلع مهلاحأا هرودب يذلا سسبلت

رمأا نيأا ،يروفلا لوثملا ةشسلج
م˘ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب ة˘˘شسل˘˘ج˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ق
.ةليشسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب

ع .دلاخ

ىلفدلا نيع يف عنسصلا ةيديلقت لبانق4 ريمدت

ينبب جلأعم فيك ريطأنق9 نم ديزأا زجح
رأششب يف فينو

3985 زجحو تاردخم تأنورأب5 ـب ةحأطإ’ا^
يداولاو ةنيطنشسقب أشسولهم أشصرق

امهمئارج ذيفنتلل رج◊ا تاقوأاو ةيحسصلا فورظلا اتلغتسسا

ةقرشس نأفÚ –Îتبأشصع رطخأا كيكفت
ةليشسŸأب ةلأقنلا فتاوهلاو لزأنŸا

فلتخم نم ةروراق0453 زجح
نودب اهعيب ددسصب ناك عاونألا

ةسصخر

جورمب ةحأطإ’ا
يف رومخلا
ةيأجبب روزيمأا
نمأل ةطرسشلا رسصانع تنّكمت
ةحاطإلا نم ،روزيمأا ةرئاد
ريغ راجتلا فرتحي صصخسشب
تابورسشملاب يعرسشلا
ةيمك زجح عم ةيلوحكلا

ةروراق0453 ـب ردقت ةربتعم
ماجحألا فلتخم نم ةعج
ددسصب ينعملا ناك ،عاونألاو
.ةسصخر نودب اهعيب
مايق دعب تءاج ةيلمعلا

ىلع تايرودب ةطرسشلا رسصانع
ءايحأاو عراوسش ىوتسسم
دحأا مهفقوتسسا نيأا ،ةنيدملا
تافرسصتب مهغلبأاو نينطاوملا
موقي ايك عون نم ةنحاسش قئاسس
قيرطلا يف ةريطخ تاروانمب
،رطخلل نيرخآلا ةايح اسضرعم
ريسس هاجتا ديدحت دعبو
ةبوعسصب اهفيقوت مت ةنحاسشلا

صضفر نم مغرلا ىلع ةريبك
بورهلاو فقوتلا قئاسسلا

ءافتخلا لواحم ةنحاسشلاب
ةينكسسلا ءايحألا دحأا لخاد
ةبقارم دعبو ،ةنيدملاب
تطبسض اهسشيتفتو ةنحاسشلا

نم ةربتعم ةيمك اهلخادب
تناك ةيلوحكلا تابورسشملا

ةنيدمب قيوسستلل ةهجوم
،ةيعرسش ريغ ةقيرطب روزيمأا

ةعج ةروراق0453 يف لثمتت
،ماجحألاو عاونألا فلتخم نم
Óجسس كلمي ل هيف هبتسشملا

تÓحم قلغ لغتسسأاو ايراجت
اعبت ةيلوحكلا تابورسشملا عيب
ةياقولا ببسسب قلغلا تارارقل
انوروك صسوريف راسشتنا نم
هيلعو ،رومخلا عيبو جيورتل

ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع ماق
دسض لسصفم ريرقت ريرحتب
ةزايحب رمألا قلعتيو ،هبتسشملا

ةيلوحكلا تابورسشملا لقنو
.ةسصخر نودب اهعيب دسصق

ت.ميرك

نمأا حلاشصم ارخؤوم تحاطأا
ة˘ي’و قر˘شش ل˘يا˘ن˘م جر˘ب ةر˘ئاد
نم ةنوكتم ةباشصعب ،سسادرموب
جيورت فرتح˘ت ر˘شصا˘ن˘ع ة˘ع˘برأا
تارثؤوملاو ةشسولهملا سصارقأ’ا
.بابششلا طاشسوأا يف ةيلقعلا

ن˘مأا ح˘لا˘شصم تع˘شضوو اذ˘ه
طاششن˘ل اد˘ح ل˘يا˘ن˘م جر˘ب ةر˘ئاد
يتلا ةي˘مار˘جإ’ا ة˘با˘شصع˘لا هذ˘ه
سصار˘˘˘قأ’ا ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب  مو˘˘˘ق˘˘˘ت

بابششلا طاشسوأا يف ةشسولهملا
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا بق˘˘ع ،ق˘˘هار˘˘م˘˘لا

زكارم لوح ةدكؤوم تامولعم
اهدارفأا فيقوت مت نيأا اهطاششن
نيب ام مهرامعأا حوارتت نيذلا

م˘ه˘شضع˘بو ة˘ن˘شس53و42
تايرحت دعب ،ايئاشضق قوبشسم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م
ةبارق طبشض نع كلذك ترفشسأا

ن˘˘م سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق005

ي˘˘لاو˘˘حو عاو˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
جيورت تادئاع نم جد ينويلم
.مومشسلا هذه

،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
هذ˘˘ه ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت
ى˘لإا ة˘ي˘مار˘جإ’ا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
لجأا  نم ةشصتخملا حلاشصملا
،ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشسا

زاهج مامأا اقح’ مهميدقت عم
.ةمكاحملا  لجأا نم ةلادعلا

ع.نيدلا رون

ةيئاشضقلا ةيطبشضلا تنكمت
ةنيطنشسقب دارم سشوديد نمأ’
نم ،ةيليللا جاو˘فأ’ا˘ب ة˘مو˘عد˘م
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
،ةين’ديشصلا داوم˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

غلبي ايئاشضق قوبشسم فيقوتو
يف طروتم ،ةنشس62 رمعلا نم
ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح ةيشضق
.جيورتلاو ةرجاتملا سضرغل

ر˘ثا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نمأ’ا تاوقل ة˘ي˘طر˘شش ة˘ي˘ل˘م˘ع
سشود˘يد ي˘جرا˘خ˘لا ير˘شضح˘˘لا

قيبطت ىدم ىلع فوقولل دارم
ءابو د˘شض ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا

ة˘برا˘ح˘م اذ˘كو ،«91‐ دي˘فو˘ك»
ي˘ت˘لاو ،ة˘ير˘شضح˘لا ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تشسم
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘هو˘ب˘ششم˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا
كلذ مشضخ يفو ،سصاشصتخ’ا
فورعم هيف هبتششم فيقوت مت
نت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘لد˘ع˘لا ه˘ق˘باو˘شسب
«103 وجيب» عون نم ةبكرم
ة˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ل
لÓ˘خو ،ة˘ب˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإ’او
ط˘ب˘شض م˘ت ،سشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
قودنشصلاب يكي˘ت˘شسÓ˘ب سسي˘ك
ءاود نم بلع8 هلخادب يفلخلا

ل˘ك «غ˘ل˘م051 ‐نيلبا˘غ˘ير˘ب»
،ةلوشسبك06 ىلع يوتحت ةبلع
ن˘م بل˘˘ع5 ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
،«ليدي˘كرا˘ب» ي˘ل˘ق˘ع˘لا ر˘ثؤو˘م˘لا

ط˘شسو ا˘ه˘ي˘جور˘ت دد˘˘شصب نا˘˘ك
م˘ت ا˘م˘ك ،دار˘م سشود˘يد با˘ب˘˘شش
ه˘تزو˘ح˘ب ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ز˘˘ج˘˘ح
تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ل˘كششم
كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘قرو˘˘لا
ةح˘ل˘شصم˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت

ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشس’
.ةمزÓلا

خ.رسصان

ةيرورم ثداوح ةدع تببشست
42ـلا لÓخ نطولا ربع تلجشس
ةينامث لتقم يف ،ةريخأ’ا ةعاشس
نيرخآا381 ةبا˘شصإاو سصا˘خ˘ششأا
ة˘توا˘ف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م حور˘˘ج˘˘ب
ح˘لا˘شصم تل˘ج˘شسو ،ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ةليشصح لقثأا ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
نيشصخشش ةافوب فلششلا ةي’وب
،حورج˘ب ن˘ير˘خآا ة˘ثÓ˘ث ة˘با˘شصإاو

ةرا˘˘˘ي˘˘˘شس بÓ˘˘˘ق˘˘˘نا ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىوتشسم ىلع داو يف اهطوقشسو
ةيدلب91 مقر ينطولا قيرطلا

ثداح فلخو اذه.سسنت ةرئادو
تابكرم6 ـل يلشسلشست مادطشصا
3و تا˘ن˘حا˘شش3 ي˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
5 ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإا ،سسمأا تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس
ة˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب سصا˘˘خ˘˘ششأا
قرشش رايشسلا قيرطلاب ةروطخلا

،كر˘ت˘لا ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب بر˘˘غ
اذ˘˘ه ن˘˘ع ر˘˘ج˘˘نأاو اذ˘˘ه.ةريوبلا
ع˘قو يذ˘لا يرور˘م˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا

ةقيقد05و7ـلا ة˘عا˘شسلا ى˘ل˘ع
ي˘ئز˘ج م˘ي˘ط˘˘ح˘˘ت ،سسمأا حا˘˘ب˘˘شص
ي˘ت˘لا تا˘ن˘حا˘ششلاو تارا˘ي˘˘شسل˘˘ل
سضع˘ب˘لا ا˘ه˘شضع˘ب˘ب تمد˘˘ط˘˘شصا

.رورملا ةكرح يف للششو
خ.ةيمسسن

عاونألا فلتخم نم صسولهم صصرق005 زجح

ضسادرموب يف ليأنم جربب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت فرتحت ةبأشصعب ةحأطإ’ا

دارم صشوديد بابسش طسسو اهجيورت ددسصب ناك

ةنيطنشسقب ةين’ديشص داومو أشسولهم أشصرق085 زجحو أيئأشضق قوبشسم فيقوت

ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإل نيرخآا381 صضرعت يف ببسست

ةعأشس42 فرظ يف ضصأخششأا8 ةأيحب يدوي تأقرطلا بأهرإا

ارسصاق13 مهنيب نم اسصخسش766 اهيف طروت ةيسضق635 ليجسست
جلأعم فيك مارغوليك1 نم ديزأا زجح

منأغتشسمب رهشش لÓخ أشسولهم أشصرق4494و
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ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب
لبق نم تارهاظملا ةلشسلشس عاشستا
ليحرب مهتبلاط˘مو ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
ر˘ه˘ششلا لÓ˘خ تع˘شستا و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
ر˘ق˘م ما˘مأا تل˘˘شصاو˘˘تو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ميدقتو هليحرب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ه˘ت˘ما˘قإا
مهتلا ةيفلخ ىل˘ع ارو˘ف ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا
قÓ˘غإا م˘تو ،دا˘شسف˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

رقملاب ةطيح˘م˘لا عراو˘ششلا ع˘ي˘م˘ج
،ءابن’ا ت’اكو هتلوادت امل اقفو
تادا˘ق˘ت˘˘نا نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘جوو
لايتح’او داشسفلاب مهتملا وهاينتنل
ماد˘خ˘ت˘شسا ءو˘شسو ة˘نا˘مأ’ا ة˘نا˘ي˘خو
ة˘مو˘كح تشضر˘˘ع˘˘تو ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا

بب˘˘˘˘شسب ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘شساو تادا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’
نع ةمجانلا ةيداشصتق’ا تايعادتلا
ءافيإا مدعو انوروك سسوريف يششفت
سشا˘˘ع˘˘نإ’ ا˘˘هدو˘˘عو˘˘ب ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
تاد˘عا˘شسم˘لا م˘يد˘ق˘˘تو دا˘˘شصت˘˘ق’ا
ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ا˘˘شضيأاو ،ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘ل˘˘ل
عم لماعتلاب ةشصاخ˘لا ا˘ه˘تا˘شسا˘ي˘شس
نرقلا ةقفشص قيبطتو مشضلا فلم
.ةيكيرم’ا

ة˘ب˘لا˘ط˘مو تار˘ها˘ظ˘˘م˘˘لا كل˘˘ت نإا
وهاينتن نييليئارشس’ا نم تائملا
هداشسف ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘لا˘ق˘ت˘شس’ا˘ب
ه˘ترد˘ق مد˘عو يرادإ’او ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ةيلودلا تاريغتملا ةهجاوم ىلع
عم لماعتلا يف هلششفو ةيلحملاو
ة˘حور˘ط˘م˘لا ا˘يا˘شضق˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
مكح ةرتف لوطا نم ةدافتشس’او
لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘˘لود خ˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شساو
عيشسوتل يعشسلاو تان˘طو˘ت˘شسم˘لا
ةيعرشش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا

ي˘˘˘˘˘˘شضار’ا با˘˘˘˘˘˘˘شسح ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
هذ˘ه تلاز ا˘م˘ف ،ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
كلت ناو هقحÓي احبشش اياشضقلا
تنا˘ك تا˘شسرا˘م˘م˘لاو تاءار˘˘ج’ا
ه˘ي˘ق˘ل˘تو هدا˘˘شسف ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ة˘ط˘ل˘شسلا˘ب ه˘كشسم˘˘تو ىوا˘˘ششر˘˘لا

ينيطشسلفلا بع˘ششلا ءا˘ن˘با ل˘ع˘لو
اذ˘ه ةرو˘تا˘ف ع˘فد ن˘م م˘هد˘حو م˘ه
ىلا مÓشسلا قرط لشصتل روهتلا
يف ةقطنملا رودتو ةدوقفم ةرئاد
نم ة˘ي˘ث˘ب˘ع˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘م˘لا ة˘ماود

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس ءار˘˘˘ج
.ةيرشصنعلا هتاشسراممو
ىلع لمعي نأا لواحيشس وهاينتن نإا
ن˘م ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا عا˘شضوأ’ا ج˘ي˘جأا˘˘ت
ي˘لا بور˘ه˘لاو ه˘شسف˘ن ذا˘˘ق˘˘نإا ل˘˘جأا
كلذ نأا ’إا ،ةديدج ةعبار تاباختنا
ءاوشس ةيشسايشس ف˘قاو˘م˘ب ه˘با˘ج˘ي˘شس
ىذ˘لا دو˘كي˘˘ل˘˘لا ه˘˘بز˘˘ح ل˘˘خاد ن˘˘م
ى˘ت˘ح وا ه˘ي˘ل˘ع بل˘ق˘ن˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي

امك ،بمارت سسيئرلا ديحولا هفيلح
ة˘حا˘شسلا ى˘ل˘ع ف˘قاو˘م˘ب ه˘با˘ج˘ي˘شس
يتلا لÓتح’ا ةلود ىدل ةيشسايشسلا
ي˘ف و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ر˘م˘˘ت˘˘شسي نأا سضفر˘˘ت
ن˘م ه˘ب˘كترا ا˘م ل˘ك د˘˘ع˘˘ب م˘˘كح˘˘لا

عرا˘˘˘ششلا تج˘˘˘˘جا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘م
بذاك لجر وهف ؛هدشض يليئارشس’ا

سسرا˘م ،ا˘˘مو˘˘ي ا˘˘قدا˘˘شص ن˘˘كي م˘˘لو
عمجا ملاعلا ىلع بذكلاو عادخلا
نوكي نا ىلا فاطملا هب لشصيل

عم˘ق˘لا ا˘مد˘خ˘ت˘شسم اد˘شسا˘ف ا˘م˘كا˘ح
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ق˘˘ح˘˘ب لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’او
هتحلشصم عشضي هناو م˘ه˘تدرا˘ط˘مو
.عيمجلا قوف ةيشصخششلا

ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ثاد˘˘ح’ا تلا˘˘ت˘˘ت د˘˘ق˘˘ل
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ءارزو سسي˘ئر˘˘ل
تلاز ام ثي˘ح و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب
نم مغرلاب هقحÓت داشسفلا اياشضق
ثيح ،ةموكحلا ليكششتل هلشصوت
ةنايخو سشغلاو ةوششرلا هب فشصعت
ت’واحم لك هفعشست ملو ةنامأ’ا

قيبطتل هت’واحمو مامإÓل هبوره
،رشصتنملاب جورخلاو نرقلا ةقفشص
ه˘تا˘قÓ˘ع ه˘ف˘ع˘شست وا ه˘ع˘ف˘ن˘ت م˘˘لو
يكيرم’ا سسيئرلا عم هتافلاحتو
ثاد˘˘˘˘˘˘ح’ا تدا د˘˘˘˘˘˘˘قو ،بمار˘˘˘˘˘˘˘ت
ي˘˘ف عار˘˘شس’ا ى˘˘لا ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘˘م
ند˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘شش ثي˘˘ح ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب
تارها˘ظ˘م ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا

ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا˘ب بلا˘ط˘ت ة˘ب˘خا˘شص
ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خو دو˘˘˘كي˘˘˘ل˘˘˘لا بز˘˘˘ح
يل˘ي˘ئار˘شس’ا ي˘شسا˘ي˘شسلا د˘ه˘ششم˘لا
ةلادعلا قيبطت ىلع هتردق مدعل
انوروكلا ءابو ةهجاوم يف هلششفو
ةقفشص ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ه˘م˘ي˘م˘شصتو
نع رظنلا سضغب ةيكيرم’ا نرقلا

تارارقلا هذه نع ةبترتملا جئاتنلا
همارت˘حا مد˘ع˘لو لد˘ج˘ل˘ل ةر˘ي˘ث˘م˘لا
بزح عم اهعقو يتلا تايقافتÓل
ي˘˘˘لا تدا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو سضي˘˘˘˘با قرزا
ةدحولا ةموكحل ةريشسعلا ةد’ولا
.ةينطولا
يتلا ةجطلبلاو ةدبرعلا ةشسايشس نا

بعششلا ءانبأا دشض وهاينتن اهشسرام
ل˘خاد˘لا ى˘ف ءاو˘شس ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف وا ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

ةمشصو ىقبتشس ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلاو
هبكترا ام هل رفغي نلو هقحÓت راع
داشسفو بهنو ةقرشسو ةجطلب نم
ة˘ير˘شصن˘ع˘لا ة˘عز˘ن˘لا ه˘ت˘شسرا˘˘م˘˘مو
ه˘ت˘ف˘ششك ا˘م اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ما˘˘شسÓ˘˘لاو
عم هلما˘ع˘ت ى˘ف و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ة˘شسا˘ي˘شس
تعلدنا ىتلا تاجاجتح’او ةمز’ا

ن˘˘˘˘م’ا تاو˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م
م˘ج˘ح ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ؛ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شس’ا
ةيددعتلاو ةيطارقميدلا ميق رايهنا

ة˘مو˘كح با˘ط˘قا ن˘ي˘ب ةاوا˘˘شسم˘˘لاو
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘يزو ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا
.هككفتو يليئارشس’ا

ةيليئارشسإ’ا ةدحولا ةموكح ككفتو فيز

ر˘ي˘ف˘شس / ةود˘ق˘˘لا ير˘˘شس : م˘˘ل˘˘ق˘˘ب
‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓع’ا

حا˘ب˘شصلا ةد˘ير˘ج ر˘ير˘ح˘˘ت سسي˘˘ئر
ةينيطشسلفلا

لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا م˘˘˘ئار˘˘˘ج ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘شستو
لشصاوتتو ةيعم˘ق˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا
نوكتو ناودع˘لاو ع˘م˘ق˘لا لا˘م˘عا
ةشضرعم ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضار’ا
مئارج ي˘ف ة˘قر˘شسلاو ةردا˘شصم˘ل˘ل
مت ام اه˘مار˘جإا˘ب يزاو˘ت ةدد˘ج˘ت˘م
ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘كترا
هذه8491 ما˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةشسكن عم تلشصاوت يتلا ىركذلا

ديرششت يلا تدا يتلاو ناريزح
هشضرا نع يني˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا

ير˘˘كشسع˘˘˘لا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ما˘˘˘ي˘˘˘قو
ه˘تر˘ط˘ي˘شس سضر˘ف˘ب ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شس’ا

ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفشضلا ىلع
ل˘ت˘ح˘م˘لا ن’و˘ج˘لا ي˘˘لا ’و˘˘شصو
بولشسأاب لÓتح’ا رؤوب عيشسوتو
ل˘كل ف˘لا˘خ˘م ي˘˘ع˘˘م˘˘ق ي˘˘ج˘˘م˘˘ه
ل˘˘خداو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تاد˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ماودو تا˘عار˘شصب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
اذ˘ه ا˘ن˘ت˘قو ى˘لا م˘˘ئاد˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ةشسراممب هرارم˘ت˘شسا ن˘ع كي˘ها˘ن
ةردا˘˘شصم ن˘˘م بو˘˘ل˘˘شس’ا سسف˘˘˘ن

تاءادتع’او ةقرشسلاو يشضار’ا
ترمتشسا امك ةرركتملا ةيمويلا
د˘يو˘ه˘ت˘ل ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا تÓ˘م˘ح˘لا
اهتيوه سسمط ت’واحمو سسدقلا

ةيفارغميدلا اه˘ت˘ب˘ي˘كر˘ت ر˘ي˘ي˘غ˘تو
ي˘مÓ˘شسإ’او ي˘بر˘ع˘لا ا˘ه˘ع˘˘با˘˘طو
ةيمÓشسإ’ا اه˘تا˘شسد˘ق˘م سسي˘ند˘تو
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘لاو
ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘لا تا˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا

ع˘˘شضو˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت ت’وا˘˘˘ح˘˘˘مو
هيف مئاقلا يخيرا˘ت˘لاو ي˘نو˘نا˘ق˘لا

يرشصن˘ع˘لا ل˘شصف˘لا راد˘ج ءا˘ن˘بو
را˘شصح˘لاو ناود˘ع˘لا رار˘م˘˘ت˘˘شساو
قو˘ق˘ح˘ل˘ل ر˘˘كن˘˘ت˘˘لاو ةز˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ربكتلاو ءÓعتشس’او ةينيطشسلفلا

تاءادنلا لكل ةباجتشس’ا مدعو
هناودع فقوت ةرورشضب ةيلودلا

ناحف يلودلا نوناقلل عوشضخلاو
يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ما˘ي˘ق˘ل تقو˘لا
بع˘˘ششل˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب
د˘˘˘ح ع˘˘˘شضوو ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حا لو˘˘طا رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’
تاشسرام˘م˘لا هذ˘ه ف˘قوو م˘لا˘ع˘لا
اذ˘هو ة˘ير˘˘شصن˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ق˘˘لا
ةموكح ه˘شسرا˘م˘ت يذ˘لا ناود˘ع˘لا
.ةيليئارشس’ا برحلا

ةينويهشصلا ةمجهلا رارمتشسا نإا
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘شضوو
سسد˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ت تار˘˘˘˘ماؤو˘˘˘˘م
نا˘ي˘كل˘ل ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
قي˘ب˘ط˘ت˘ل ى˘ع˘شسلاو ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا

ت’وا˘ح˘م ي˘˘ه نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص
نا ن˘˘كم˘˘ي ’و هر˘˘با˘˘عو ة˘˘˘قرا˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘شضق ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
ي˘لو’ا ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ه ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
يلودلا ىوتشسملا ىلع ةيزكرملا

ل˘˘ك ة˘˘ل˘˘شصو˘˘ب ي˘˘هو ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لاو
م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع ءا˘˘فر˘˘ششلاو رار˘˘ح’ا

يف عدشصي يذلا قحلا توشصو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك
بر˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
يد˘ح˘ت˘لا ناو˘ن˘عو م˘ه˘ت˘ل˘˘شصو˘˘بو
نأاو نيي˘ح˘ي˘شسم˘لاو ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘ل˘ل
نا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ’ لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا اذ˘˘˘˘ه
بشصا˘غ لÓ˘˘ت˘˘حا و˘˘هو ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي
هريشصمو ةينيطشسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘ل˘ل
ا˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘لا لاوز˘˘˘لا ي˘˘˘لا

تنا˘˘˘˘˘ك ًا˘˘˘˘˘يأاو ن˘˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘ط
بع˘˘˘˘˘ششلاو تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘˘لا
ناو˘ن˘ع˘لا ل˘كششي ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ةيبر˘ع˘لا ة˘مأ’او ر˘ح˘لا ي˘حا˘ف˘كلا

يف رارحأ’او يحافكلا قمعلا يه

ةيلومششل يلودلا دعبلا مه ملاعلا
يتلا ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ر˘ير˘ح˘ت ة˘كر˘ع˘م
فلتخم نم انماشضت مويلا دهششت
لا˘˘˘˘شضن˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا لود
ةطراخ مشسر ديعتل ينيطشسلفلا
نيب اهتناكم سضرف˘تو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
بع˘˘ششلا ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جا ن˘˘˘م لود˘˘˘لا
ةيخيراتلا هقو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ة˘ما˘قإاو لÓ˘ق˘ت˘شس’ا ل˘˘ي˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح
ةلقتشسملا ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا

.اهتمشصاع سسدقلاو
اشصوشصخو مويلا بلاطم عيمجلا
يمÓشسإ’او يبر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا لود
را˘ي˘خ˘ب كشسم˘ت˘لا ع˘م˘جأا م˘لا˘ع˘لاو
عار˘شصلا ءا˘ه˘نإ’ ن˘ي˘ت˘˘لود˘˘لا ل˘˘ح
ح˘˘ن˘˘مو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا
نم هقوقح ينيط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
عار˘˘شصلا اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو ل˘˘جا
تم˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تو هد˘˘˘مأا لا˘˘˘˘ط يذ˘˘˘˘لا
يف قوبشسم ريغ لكششب هتايعادت
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا خ˘˘يرا˘˘˘ت
نأاو سضرأ’ا بوعشش نيب ةيلودلا
لÓ˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘تا˘˘شسرا˘˘م˘˘مو
ةحشضافلا ةريط˘خ˘لا ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘ناو
تارار˘˘قو ي˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل

عا˘م˘جإ’او ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
ملشسلاو نمأ’ا ددهي امنإا يلودلا
را˘˘ج˘˘ف˘˘نا˘˘ب رذ˘˘ن˘˘يو ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ةياهن يف يمتح يبرع ينيطشسلف
نا˘˘فو˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘ما فا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ةموكح اهشسرامت يتلا ةدبرعلاو
عمجا ملا˘ع˘ل˘ل ةر˘كن˘ت˘م لÓ˘ت˘ح’ا

ل˘ت˘كت ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
ةشسايشس سضرفل يرشصنعلا بمارت
لÓتح’ا رارمتشساو عقاولا رم’ا

ةشضفارلا ةيوفشصتلا هتاططخمو
.مÓشسلا ةيلمع سسشسأ’
لك هعمو ينيطشسلفلا بعششلا نإا
م˘ه˘ت˘ل˘˘شصو˘˘ب ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘شس رار˘˘حأ’ا
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود ل˘˘ك ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا فار˘˘ت˘˘ع’ا ل˘˘جا ن˘˘˘م
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ةلودلا يلا ةطلشسلا نم لوحتلاو
ل˘˘ما˘˘ك ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ى˘˘لإا ً’و˘˘˘شصو
فرشصت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ر˘ي˘غ ه˘قو˘ق˘ح
قحو ةدو˘ع˘لا ق˘ح ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ه˘˘ت˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإا
نم عبارلا دودح ىلع ةلقتشسملا

اهتمشصاعو7691 نار˘˘˘˘يز˘˘˘˘ح
.ةيقرششلا سسدقلا

ةينيطشسلفلا ةلودلا مأيقو نيتلودلا لح ىلع يلود عأمجإا
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب

ةدوع يملاعلا دا˘شصت˘ق’ا ع˘قو˘ت˘ي
قاو˘شسأ’ ي˘ج˘يرد˘ت˘لا سشا˘ع˘˘ت˘˘ن’ا
دع˘ب جا˘ت˘نإ’ا تا˘عا˘ط˘قو ة˘قا˘ط˘لا
،انوروك دويقل يجيردتلا عفرلا

ىلإا داشصتق’ا تارششؤوم ريششتو
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ءادأ’ا ع˘˘جار˘˘˘ت
ةلوي˘شس ر˘فاو˘ت مد˘عو ،ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا

،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك
بب˘˘˘شسب قاو˘˘˘شسأ’ا بار˘˘˘ط˘˘˘˘شضاو
ةيعامتج’ا تاحÓ˘شصإ’ا ف˘ع˘شض
رتوتلا ق˘ح˘لأا ا˘م˘م ة˘يدا˘شصت˘ق’او
.جاتنإ’ا عاطقب
ر˘م˘ي نأا ة˘ي˘لود ر˘يرا˘ق˘˘ت ح˘˘جر˘˘تو

دوكر ةرتفب ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘شصت˘ق’ا
را˘˘ي˘˘ه˘˘ن’ا ن˘˘م أاو˘˘شسأا نو˘˘كت د˘˘ق
بناج ى˘لإا8002 يف يرا˘ق˘ع˘لا

را˘شسح˘نا ن˘م ن˘ي˘ق˘ي˘لا مد˘ع ة˘لا˘ح
تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا دد˘˘ه يذ˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
تا˘نا˘ي˘كلا و˘ح˘ن˘تو ،ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
سصر˘ف ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا ة˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
،ةد˘ع ت’ا˘ج˘م ي˘ف را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
يتلا لمعلا ةلجع كيرحت فدهب
ببشسب رهششأا4 نم رثكأ’ تفقوت
جاتنإ’ا عاطق لطعتو تاقÓغإ’ا
فا˘˘ع˘˘شضإا ى˘˘لإا ًا˘˘شضيأا ىدأا يذ˘˘لا
.ةيمنتلا

ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ر˘ير˘ق˘ت ع˘قو˘˘تو
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘˘شسا ع˘˘جار˘˘ت
يشضاملا ماعلا نع %04 ةبشسنب
كا˘˘ن˘˘ه ه˘˘نأا ’إا ،ا˘˘نورو˘˘ك بب˘˘˘شسب
اهيف رامثت˘شسÓ˘ل ة˘ب˘حر ت’ا˘ج˘م
يجÓعلاو يح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ه
اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا ي˘ما˘ن˘ت د˘ع˘ب ًة˘شصا˘˘خ
نم هلوح مامته’ا زكرتو عاطقلا

ةيجÓعو ةيب˘ط ةز˘ه˘جأاو تاد˘ع˘م
را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت تاودأاو
تا˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘قأاو تار˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘مو
اهنأاشش نم ةيحشص تامزلتشسمو

ةدح نم في˘ف˘خ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
.ءابولا راششتنا

قÓغإ’ا عيراششم ّنا نم مغرلابو
ا˘ه˘˘شضع˘˘ب ف˘˘قو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘ع
يملاعلا هجوتلا ّنأا ’إا اهئاطبإاو
نيب ذاوحت˘شس’او جا˘مد˘ن’ا و˘ح˘ن
نم فيفختل˘ل ةدد˘ع˘ت˘م تا˘كار˘شش
سضفخ امك ،ةلمتح˘م˘لا ر˘ئا˘شسخ˘لا

ن˘˘م ي˘˘لود˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘شص
رايهنا دعب ومنلا نأاششب هتاعقوت
.انوروك ببشسب جاتنإ’ا

ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن ي˘˘˘ف ع˘˘˘جار˘˘˘ت كا˘˘˘ن˘˘˘هو
ي˘لا˘ح˘لا ما˘˘ع˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا

يشسا˘شسأا ل˘كششب بل˘ط˘لا ى˘ق˘ب˘يو
يحشصلاو يمدخلا عاطقلا ىلع
رطق تذخأا اذإاو ،ةيتحتلا ىنبلاو
عا˘ط˘ق˘لا تز˘ف˘ح د˘ق˘˘ف ،ًا˘˘جذو˘˘م˘˘ن
تاكارشش سسيشسأات ىلع سصاخلا
عاطق˘لا ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘شصو ة˘يرا˘ج˘ت
ةيئاذغلا داوملا نم ًاحاحلإا رثكأ’ا

داوم اهزربأاو ةيمدخلاو ةيبطلاو
˘مزاو˘لو م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا
.ةيجÓعلا يفاششملا

ةدعاولا سصرفلا نم ربتعي اذهو
نيرمثتشسملل ةلودلا اهتأايه يتلا
.ًايجراخ وأا ًايلحم ءاوشس

ةدعاولا تارأمثتشس’ا زفحت أنوروك
ةيرطقلا قرسشلا ةديرج ‐دازهب يلع : ملقب
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فيكو ة˘با˘ت˘ك˘لا تأاد˘ب ف˘ي˘ك ^
كعجسش نم وأا اهملاوع تلخد

 ؟كلذ ىلع
،ر˘˘غ˘˘شصلا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘˘كلا تأاد˘˘˘ب
01 ن˘شس ي˘ف لو˘ق˘ت نأا ع˘ي˘ط˘ت˘شست
ي˘ف ي˘ت˘ب˘غر˘˘ل تا˘˘ششبر˘˘خ در˘˘ج˘˘م
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘ث˘لا ن˘ع ة˘با˘˘ت˘˘كلا

،هب اروهبمو ي˘بأا خ˘يرا˘ت˘ب ًار˘ثأا˘ت˘م
نأا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م ه˘˘˘نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘تأا
وحن ةيرود» ايروث امليف تدهاشش
ةر˘ي˘شصق ة˘ياور تب˘ت˘ك  ،«قر˘˘ششلا
ر˘م˘ع˘ت˘˘شسم˘˘لا م˘˘ل˘˘ظ ن˘˘ع ي˘˘كح˘˘ت
سضع˘˘ب بت˘˘كأا تأاد˘˘ب ،ه˘˘تور˘˘ب˘˘جو
ةرو˘ث˘لا ن˘ع ة˘˘ير˘˘ع˘˘ششلا تا˘˘ي˘˘بأ’ا
تشسيل يه ،ةرف˘ظ˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا مو˘ه˘ف˘م˘لا˘ب ر˘˘ع˘˘ششلا˘˘ب
باتك لّوأا ت’واحم نكل ،رعششلل
هط باتك وه هتأارق يقيقح رعشش
هذ˘ه ،ي˘ل˘ها˘ج˘لا ر˘˘ع˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘شسح
.يتيادب تناك
ه˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘طو ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘تاذ بدأÓ˘˘˘˘ل ^
ًارود بعل˘ي نا˘ك˘م˘لا˘ف ،صصا˘خ˘لا

بدألا حمÓم ليكسشت يف ريبك
ام ،ةسصا˘خ˘لا ه˘ت˘يو˘ه ه˘ي˘ط˘ع˘يو
يتلا ة˘ي˘سصخ˘سشلا ح˘مÓ˘م˘لا ي˘ه
؟هريغ نع كبدأا زيمت
حمÓملا ىلع مكحلا عيطتشسأا ’
،يبدأا اهب زيمتي يتلا ةيشصخششلا

دقف ،ريبك طيل˘خ ة˘طا˘شسب˘ب ا˘ه˘نأ’
يذ˘لا يد˘ل˘ب ،ن˘ي˘ت˘فا˘ق˘ث˘ب تر˘˘ثأا˘˘ت
ةماقإ’ا دلبو اهيف تربكو تدلو
نطومب ارثأات ر˘ث˘كأا ا˘نأاو ،ي˘لا˘ح˘لا
،اقرشش يعيبطلا هدادتماو ةلوفطلا
حمÓملا نأا لوقلا عيطتشسأا اذهل
ليمت يبدأا زيمت يتلا ةيشصخششلا
ى˘ل˘ع ‐ا˘بر˘غ ا˘ه˘ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘قر˘˘شش
دا˘ق˘ن˘ل˘لو ئرا˘ق˘ل˘ل كر˘تأا مو˘م˘˘ع˘˘لا
 .ةيشصخششلا هذه حمÓم ديدحت

اد˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو ا˘˘˘بوروأا ي˘˘˘ف تنأا ^
ىلإا برقأا اهرابتعابو اسسنرف
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ترثأا ىدم يأا ىلإا ،ةيبوروألا
ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

 ؟كتاباتك
اريبك اريثأات ىرأا ’ انأا ةحارشص
،ا˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شصو˘˘شصخ ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لاو
يه ،ةدحاو ةلاح يف ّ’إا يتاباتك
ي˘ت˘ل˘ما˘ع˘م ي˘ف ير˘ي˘كف˘ت ة˘ق˘ير˘ط
،ا˘ه˘ب ي˘ّن˘غ˘ت˘لاو ا˘ه˘حد˘مو ةأار˘م˘ل˘˘ل
رشسك وه د˘ي˘حو˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ي˘ن˘ع˘ي
ل˘جر˘لا ع˘ن˘م˘ي يذ˘لا و˘با˘ط˘˘لا كلذ
كبحأا هتجوزل لوقي نأا يقرششلا

ابيع كلذ نأا دقتعيو اهب لزغتيو
هنأا مغر ،ة˘لو˘جر˘لا ي˘ف ا˘نا˘شصق˘نو
هتجوز رعششي نأا ةلوجرلا مامت نم
امدن˘ع ه˘ب˘ل˘ق ي˘ف ة˘نا˘كم ا˘ه˘ل ّنأا˘ب
كلذ نلعيو اهبحي هنأا اهحراشصي
اذ˘ه ر˘شسك د˘يرأا ‐ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
دقتعم نم لجّرلا ريرحتو وباطلا

ه˘ب˘ح نÓ˘˘عإا مار˘˘ح ه˘˘نأا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
انه ركذأاو ،ةراششإ’اب ولو هتجوزل
ملشسو هيلع هللا ىلشص لوشسرلا نأا

مأا ةششئاع ةديشسلل هبح نلعي ناك
اذإا ،اهنع ه˘ل˘لا ي˘شضر ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا

ا˘˘عو˘˘ن˘˘م˘˘م وأا ا˘˘مار˘˘ح سسي˘˘ل  اذ˘˘ه
.اعرشش

ةباتك ىلإا رعسشلا ةباتك نم ^
ع˘˘فاودو با˘˘ب˘˘سسأا ا˘˘˘م ،ة˘˘˘ياور˘˘˘لا

نأاب دقت˘ع˘ت ل˘ه ،لو˘ح˘ت˘لا اذ˘ه
ةياورلا رسصع وه رسصعلا اذه
ة˘ياور˘ل˘˘ل ترا˘˘سصو ،لاد˘˘ج Ó˘˘ب
كيد˘˘˘˘ل نأا مأا ،ار˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘سس
؟ىرخأا تارربم
ة˘ب˘غر ي˘ه ل˘˘ب لّو˘˘ح˘˘ت سسي˘˘ل و˘˘ه
نو˘كت˘شس Ó˘˘ع˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ظأا ةد˘˘ي˘˘حو
روظنملا لبقتشسملا يف ةديحولا
ىرأا ينأ’ ،ةياورلا ملاعل جولولل
،ايئاور هن˘م ر˘ث˘كأا ار˘عا˘شش ي˘شسف˘ن
يراكفأا لقن عيطتشسأا يننأا ىرأاو
ر˘شصع و˘ه Ó˘ع˘ف ..ر˘ث˘كأا ر˘ع˘ششلا˘˘ب
نانثا هيف فلتخي ’ اذه ةياورلا

،ةيدودر˘م ر˘ث˘كأاو ر˘ب˘كأا ا˘ه˘قو˘شسو
ةهجاولل رعّششلا ةدوع عّقوتأا نكل
د˘˘ي˘˘ع˘˘ب سسي˘˘ل ر˘˘ي˘˘شصق فر˘˘ظ ي˘˘ف
يف ناك امك ،ةرادشصلا لتحيشسو
 .يشضاملا

ة˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م كل ترد˘˘˘˘˘˘سص ^
ىلوألا ،ن˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ب ة˘˘ير˘˘ع˘˘سش
،ر˘سصم˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
اذامل ،لازغلا لظ ـب ةموسسوم
ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خلا اذ˘˘˘ه
،ه˘˘ئارو ن˘˘م فد˘˘ه˘˘˘ي اذا˘˘˘م ىلإاو
؟ناويدلا تاعوسضوم يهامو
ىلوأ’ا نيتعبطب يل تردشص معن
يلاوح ىل˘ع يو˘ت˘ح˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ةينا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لاو ،ةد˘ي˘شصق44
06 يلاوح ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ر˘شصم˘ب
ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘شسن˘˘˘لا Ó˘˘˘كو ةد˘˘˘ي˘˘˘شصق
يرايتخا ‐لازغلا لظب ةموشسوم
ىلإا ردابت ناونع وه ناونعلا اذهل
عيمجتب موقأا تنك ام ةظحل ينهذ
ناكو رششنلل اهلاشسرإ’ سصوشصنلا

باذ˘˘ج ناو˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘فد˘˘˘ه
،باتكلا نتم نع ربعيو  ،فداهو
نعو ةأارملا نع اهيف ملكتأا انأاف
يرظن ةهجو نم لامجلاو بحلا
ينقفاوي ’ د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘شصخ˘ششلا

،نيريثكلا امّبرو سضع˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نورخآ’ا هاري دق ليمج انأا هارأا امف
رمأ’ا اذإا ،حيحشص سسكعلاو احيبق
،فÓ˘ت˘خ’ا ه˘ي˘ف ع˘ق˘ي د˘˘ق ي˘˘ب˘˘شسن
يرظن ةهجو نوكت نأا تلشضفف
ي˘ّنأا لا˘ق˘ي ’ ى˘ت˘ح ل˘ظ˘˘لا ه˘˘ب˘˘ششت

ةدّد˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م سضر˘˘ف لوا˘˘حأا
˘‐ا˘نأا يرو˘ظ˘ن˘˘م ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘نو
ةملك يف هرشصتخا يباتك ىوتحم
.لامجلاو بحلا...ةدحاو
ة˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘لا ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ^
ل˘˘˘˘˘خاد ىلإا جو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل ىلوألا
تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مو ،صصن˘˘˘˘˘لا
ة˘˘با˘˘ت˘˘ك يأا لو˘˘خد˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
دعتبت كنأا ظحÓملا ،ةيدرسس

ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘سسألا ن˘˘˘ع
بعر) اذكه ،كلامعأا ةيمسست
‐ لازغلا لظ ـ ندنل راطق يف
اهلمحت يتلا تللدلا يه ام (
؟ءامسسألا هذه
ةلهشسلا نيوانعلل يرايتخا Óعف
يفرط نم دو˘شصق˘م ة˘ب˘كر˘م ر˘ي˘غ
ةيرح ةحاشسم يشسفنل يطعأا ىتح
،د˘يرأا ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘ف كر˘ح˘تأا ة˘ع˘شساو
’ ةدّدحم ةيدرشسب مزتلأا ’ ثيحب
لقرعتف اهنم سصÓخ˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘شسأا

لازغلا لظ ناونع Óثمف ،يتيرح
د˘ق ،د˘يرأا ا˘م˘ك كر˘ح˘تأا نأا ن˘كم˘˘ي
نو˘˘كت د˘˘ق بح ةد˘˘˘ي˘˘˘شصق نو˘˘˘كت
ترتخا ولف ،ناجششأاو ملأا ةديشصق
لاز˘˘غ˘˘لا ق˘˘ششا˘˘ع ناو˘˘˘ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ث˘˘˘م
در˘˘شسب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ّي˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘شس
’ اذهو بحلاو قششعلا وه دّدحم
ءيششلا سسفن..ةحارشص ي˘ند˘عا˘شسي
راطق يف بعر يتياورل ةبشسنلاب
لوأا ناونعلا أارق˘ت ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،ند˘ن˘ل
ةد˘˘ع كن˘˘هذ ى˘˘˘لإا ردا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت ةر˘˘˘م
نع ةياور نوكت امبر ت’امتحا

وأا حابششأا نع امبر ‐لتق ةميرج
ةقيقحلاو ،يمل˘ع˘لا لا˘ي˘خ˘لا ا˘م˘بر
لشصت امدنع ئراقلا اهفششتكيشس
بحأا ’ ...ه˘˘يد˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ياور˘˘˘لا
وأا ةدقعملا وأا ةمهبملا نيوانعلا
سصقنت اهنأا ىرأا يننأ’ ةليوطلا

 .سصنلا ةيلامج نم
ن˘ك˘ل ،ل˘ي˘خ˘ت˘م يدر˘˘سس ل˘˘م˘˘ع ^
تسسي˘˘˘˘˘˘˘ل تقو˘˘˘˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف

،ع˘قاو˘لا ن˘ع ة˘لوز˘ع˘م ةر˘يز˘˘ج
كلا˘م˘عأا تج˘لا˘˘ع ىد˘˘م يأا ىلإا
ة˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘˘سسألاو ا˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ريبكلا كنطو يف ةيسسايسسلاو
  ؟( رئازجلا)

ي˘˘ف بعر ي˘˘ت˘˘ياور سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
يه ،ديدشش راشصتخاب ندنل راطق
عارشصلا ةقيقح حيشضوتل ةلواحم
ةليشضفلا نيب ،رششلاو ريخلا نيب
،بذكلاو قدشصلا نيب ،ةليذرلاو
تشسي˘ل ة˘ياور˘˘لاو ،هر˘˘كلاو بح˘˘لا

عمتجم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م وأا ةرو˘شصح˘م
تاعمتجملا ّلكل يه لب ،هنيعب
يتلا اعبط يرظن ةهجو نم اذهو
نع اّمأا ،يتياور لطب اهنع رّبعي
دقف لازغلا لظ يرعششلا يناويد
ي˘ن˘˘نأا‐ر˘˘مأ’ا تح˘˘ّشضو نأا ق˘˘ب˘˘شس
  .تاهوباطلا رشسك ديرأا

ملأا ... كتاباتك يف حسضاو ^
كف˘˘˘سصن˘˘˘ل و˘˘˘ه ل˘˘˘ه ناد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘لا
  ؟رخآلا
ن˘˘م تدرأا ط˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘ما˘˘م˘˘ت سسي˘˘˘ل

، بحلا توشص نوكأا نأا يتاباتك
قا˘˘ششع˘˘لا م˘˘شسا˘˘ب م˘˘ل˘˘كت˘˘˘لا تدرأا

يننأا نظأاو ،مهمÓحأاو نيبحملاو
ينوعبات نيذلا بلغأا نأ’ تحجن

نهتا˘ق˘ي˘ل˘ع˘تو م˘ه˘تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت تنا˘ك
‐ةثÓث وأا نيت˘ل˘م˘ج ي˘ف سصخ˘ل˘ت˘ت
تنأا .‐لو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م سسي˘˘˘ل اذ˘˘˘ه تنأا
ف˘˘ي˘˘ك تنأا..يدا˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘غ نا˘˘˘شسنإا
هب رع˘ششن ا˘م ل˘ق˘ن˘ت نأا تع˘ط˘ت˘شسا
ن˘ظأا اذ˘ه˘ل ر˘حا˘شس تنأا ل˘ه ة˘ّقد˘˘ب
نأا رخآاب وأا لكششب تعطتشسا يننأا
ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’ا ل˘˘˘˘خاود ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘عأا

تلوا˘ح˘ف ‐م˘ه˘˘م’آاو م˘˘ه˘˘مÓ˘˘حأاو
دقتعأاو مهت˘ي˘شصخ˘شش سصم˘ق˘تأا نأا
 .تحجن يننأا

كلا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ك نأا ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘˘لا ^
ترد˘سص ة˘ي˘ئاور˘لاو ة˘ير˘˘ع˘˘سشلا

،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘سشن رود ن˘˘˘˘˘ع
اذامل ،اسسمنلا ،رسصم ،رئازجلا
عو˘ن˘ت˘لاو ءار˘ث˘لا اذ˘ه تر˘˘ت˘˘خا

  ؟هتارربم يهامو
نأا تدرأا كع˘˘م ا˘˘˘قدا˘˘˘شص نو˘˘˘كأ’
ىلع ’وادتم امشسا يشسفنل عنشصأا
يف يتبغرو ،نكمم قاطن عشسوأا
  .سصاخلا يبولشسأا عنشصأا نأا

ر˘ع˘سشلا ن˘ي˘ب ًا˘جواز˘ت ق˘ق˘ح˘˘ت ^
د˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م در˘˘˘˘سسلاو
،بتكت ام˘ل ي˘ق˘ي˘سسو˘م ي˘نا˘ير˘سش
ًار˘سصا˘ع˘م ًا˘ي˘˘سسنا˘˘مور ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
نر˘˘ق˘˘لا ي˘˘سسنا˘˘˘مور˘˘˘ب ًار˘˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘م
بدأابو ابوروأا يف رسشع عسساتلا
ي˘بأا ا˘ي˘ل˘يإاو نار˘ب˘ج˘ك ر˘ج˘ه˘˘م˘˘لا

اذا˘م˘ف ،فو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لآاو ي˘˘سضا˘˘م
  ؟فسصولا اذه يف لوقت

ءا˘م˘شسأ’ا هذ˘ه˘ل ي˘˘مار˘˘ت˘˘حا ع˘˘م
م˘لا˘ع ي˘ف ة˘قÓ˘م˘ع˘˘لاو ة˘˘ع˘˘مÓ˘˘لا
ليمأا يشسفن دجأا يننأا ’إا بدأ’ا
نع اشضوع قرششملا بدأ’ رثكأا
ديدحّتلا˘ب ل˘ي˘مأا و ،ر˘ج˘ه˘م˘لا بدأا
ينابق رازن لزغلا رعشش قÓمعل
،يتايبلا باهولا دبع ىلإا Óيلقو
ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘م ّي˘˘˘لإا بر˘˘˘قأا م˘˘˘هد˘˘˘جأا
ينعي ’ اذه ،تركذ يتلا ءامشسأ’ا
ن˘كل ا˘˘شضيأا م˘˘ه˘˘ب ر˘˘ثأا˘˘تأا م˘˘ل ي˘˘ّنأا
ادج ليئشض لكششب

  ؟ةمداقلا كعيراسشم يهام ^
موقأا باتك عورششم ىلع فكعأا
بيدأ’ا يخأا نم حارتقاب هدادعإاب

لا˘ي˘خ راد بحا˘شص ق˘ي˘فر ي˘ب˘˘ي˘˘ط
افيلأات ّيل˘ع حر˘ت˘قا يذ˘لا ،ر˘ششن˘ل˘ل
ة˘شصق يور˘˘ي با˘˘ت˘˘كل ا˘˘كر˘˘ت˘˘ششم
اشسنرف نم اهترج˘ه ذ˘ن˘م ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
ةريخأ’ا هذه لÓتحا دعب ةرششابم
ا˘شضيأا ،اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل
» هناونع مداق يرعشش ناويد كانه
.«كل تشسمه
دو˘˘ت ةر˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك كيد˘˘˘ل ^
لازا˘˘م ل˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع حا˘˘˘سصفإلا
ا˘˘نر˘˘سصع ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق بتا˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل

 ؟اذه
كانه لازام ديكأا برغلا لود يف
دجت نل هنود نمف ،بتاكلل ةميق
دجت نلو مÓفأ’ لّوحتت تاياور
د˘ج˘˘ت ن˘˘لو ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م تا˘˘با˘˘ت˘˘ك
لود ي˘ف اذ˘ه ...ة˘ي˘ئا˘ن˘˘غ د˘˘ئا˘˘شصق
يبر˘ع˘لا ا˘ن˘م˘لا˘ع ي˘ف ا˘ّمأا ،بر˘غ˘لا
يناعيو سشمهم بتاكلا نأا نظأا

ا˘م˘م را˘شصح˘لا ن˘مو ةر˘ق˘ح˘لا ن˘˘م
يذ˘لا م˘يد˘ق˘لا سسر˘ح˘لا م˘ه˘ي˘م˘˘شسأا
يتلا ةدعاشصلا مÓقأ’ا نم ىششخي
لوقأا ،مهششورع ن˘م م˘ه˘ح˘يز˘ت د˘ق
˘مÓ˘قأ’ا ن˘م او˘فا˘˘خ˘˘ت ’ ء’ؤو˘˘ه˘˘ل
م˘ت˘نأا نو˘ق˘ب˘ت˘شس م˘كنأ’ ةد˘عا˘˘شصلا
.امئاد ةودقلا

را˘ب˘كل لو˘˘قأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
با˘˘˘ب˘˘˘ششلا اود˘˘˘عا˘˘˘˘شس با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا
ةودق او˘نو˘كت ى˘ت˘ح ن˘ي˘بو˘هو˘م˘لا
نو˘مد˘˘ق˘˘تو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا لا˘˘ي˘˘جأÓ˘˘ل

ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ندÓ˘ب˘لو بدأÓ˘ل ة˘مد˘خ
ذخأاي نم وه بيدأ’ا نّأ’ ،ةبيبحلا
ح˘شص˘˘ّن˘˘لا مد˘˘ق˘˘يو با˘˘ب˘˘ششلا د˘˘ي˘˘ب
،سسكع˘˘˘لا سسي˘˘˘لو ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ىلع مكل ريدقتلاو ركششلا ليزج
 .دوهجلا هذه

فسسوي نب .رسضخل  :هرواح
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H˘˘t˘˘8اÑ˘˘©˘˘لا˘˘+ ل˘å˘دM˘د H˘ن
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ع˘H ق˘©˘k˘˘°ÄÑ˘˘لا˘˘+ تا˘˘+ا˘˘è˘˘لا

ة©Iدم˘لا ة˘Mا˘م˘t˘لا ر˘8Ñا˘°˘>
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ل©ÄÑq- م- هI&ا ’)ا ،ي+اèلا
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ا˘§˘©˘D تم˘˘§˘˘k˘˘لا ة˘˘M’و˘˘لا˘˘+
ه>ومHq ا˘H ب§˘õ˘لا ة˘°˘ÄÑل&ا

30Jò˘k˘تارا H˘ن Hwkõف
تا+ا˘= ذا˘I˘ïا ع˘H را˘7Ñ˘q&’ا
.ا§õمF&ا+
D˘˘˘˘ï˘˘˘1د˘˘˘- د˘˘˘õنا˘˘˘-د˘˘˘0و ت
ة©Iدملا ةMامõ˘t˘ل نا˘M˘kو˘Iا˘.
+ò˘˘ل H˘˘6 نÑ˘˘©˘˘ل يد˘wÉÑ˘ر
ه˘˘م˘˘>د˘˘H ي˘˘õ˘˘> يد˘˘˘©˘˘˘6Ñو
ل˘k˘°˘ï˘م˘لا ل˘-ر˘لا ةزر˘˘í˘˘م˘˘+
د’و&ا+ تا˘+ا˘è˘لا ة˘D˘tا˘òم˘ل
حلاHÇÑ ةFراÅÑم+و ناMزو+
اذFو ،ةÜ˘ï˘°˘م˘لا˘+ تا˘+ا˘è˘لا

HÇÑ˘ح˘لا +˘õ˘دM˘0 ة˘q˘جا H˘ن

ة+اè+ ب7Ñ قMر0 دام1)ا ل/&ا
ع˘6Ñ˘g ة˘Ü˘ï˘°˘م˘˘+ ة˘˘م˘˘0رو˘˘+

جا0q ةMدgõل ةå+اkلا نو©>
تا>ا6Ñ يIام. ت+راE ةدمل
I˘˘â˘˘ةد˘> دو˘/و˘˘ل ار H˘اوE˘د

8Ñågت Hم> نõ©دام1’ا ة
كلا˘ÄÑم˘لا ة˘˘+و˘˘8Ñ˘˘å اذ˘˘Fو
ر˘6Ñ˘í&ا ا˘H ،حا˘Mر˘لا بو˘J˘˘gو
نH راó 20Jòkار0kا ن>
،يtõgلا ر˘+و˘°˘ÇÑلا را˘7Ñ˘q&ا
.س7ار˘˘˘˘0&’او را˘˘˘˘˘>ر˘˘˘˘˘å˘˘˘˘˘لا
90 ا˘§˘ل ر˘6Ñ˘˘w ة˘˘©˘˘õ˘˘م˘˘å˘˘لا
7Ñا تا°0ا(:íءا Hن Hwkõف
نH ناو>&او ةDار/ ،ما0q&’ا

Fب-رلا ل، Fام EاHتاذ ت
مو©لا سIíÄ يDو ر8Ñا°åلا

دا˘م˘1)ا˘˘+ ة˘˘Mد˘˘g˘˘õ˘˘لا تاذ˘˘+و
ةد˘> ي˘D ب7Ñ ي˘Iا˘. ق˘Mر˘˘0
H°ق:ا +èلا ة+اÄÑم=ر ،ةرام
ةرا˘˘q˘˘g˘˘لا تادو˘˘˘§˘˘˘q˘˘˘م˘˘˘لا
م- هI&ا ’)ا ر8Ñا°åلا فwkõمل
-ÄÑ˘˘˘˘q˘˘˘˘©˘˘˘˘0ا ل˘˘˘˘k˘˘˘˘ارó 30
Jò˘˘˘˘k˘˘˘تارا H˘˘˘7&ا نÑ˘˘˘q˘˘˘را
ورÉÑلاو يtõgلا ر˘+و˘°˘ÇÑلا

كõ- تHاE امF .س7ار0&’او
يD ة§qلا تاذل تاد0ولا

ءاí:)’ ل1دkلا+ ق+ا6Ñ تEو
ةIواورلا ة˘+ا˘è˘+ ر˘1%ا ق˘Mر˘0
+˘˘g˘˘õ˘˘دM˘˘ن˘˘+ ة <˘g˘كلا˘م˘لا د
ه©D تم§kلا يذلا ناHÉÑر
91 ذاIïا عH اراJòk نار©°لا

Jòkارا Hملا نÄÑلا ة0اèة©+ا
.ن˘˘˘Mروا˘˘˘q˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ÄÑòلاو
ادMدt-و ة©+و°q˘لا ة˘§q̆˘لا˘+و
+˘˘g˘˘õ˘˘دM˘˘ة H˘˘1̆د˘- ،نار˘˘=زõت
ة˘Mا˘مõ˘t̆˘ل ة˘Mو˘Iا˘ث˘لا ةد˘0و˘˘لا
س7ا˘Hا˘H ي˘6Ñا˘t˘ل ة˘˘©˘˘Iد˘˘م˘˘لا

H̆ر˘لا ةد˘0و˘لا˘+ ة˘م˘>د)̆©ÄÑ̆©ة
قMرtلا يD م˘k˘tò˘لا س9ر˘è˘ل
را7Ñq&ا نH اراJòk فõ-ا يذلا
را˘˘˘̆>ر˘˘˘å̆˘˘˘˘لا ،ر˘˘˘̆+و˘˘˘˘°˘˘˘˘˘ÇÑلا

.سÅ(اtÅÑلاو
نيدلارون .ب

Iâلا مåÅÑتار H6 نÑòنا
E˘˘رM˘˘547 ةÑ˘§˘©˘د +˘gõدMة
6Ñ˘˘©˘˘و˘+ س7ودا˘م˘˘0 يد’M˘ة
6Ñ˘˘©˘˘يد +˘˘õ˘˘å˘˘g˘˘و س6اE˘˘í˘˘ة
ةõم/ ن˘©˘D˘åار ،ة˘©˘/ا˘k˘q˘0ا

H˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘Ü˘˘˘˘˘˘ءارو بلا
يk˘لا ة˘©˘.را˘òلا ة˘©˘9Ñ˘åو˘لا
ث©0 ،ا§©D نوMkwgÜ او-ا+
ا§©õ> اوFkg تاDk’ اوDåر
دد˘˘˘˘°˘˘˘˘- تارا˘˘˘˘7Ñ˘˘˘˘˘å ةد˘˘˘˘˘>
ة+ذاòلا دو>ولاو سÅ©م§kلا+
ا˘˘˘°˘˘˘Jر˘˘˘˘F ،م˘˘˘˘õ˘˘˘˘â˘˘˘˘õ˘˘˘˘ل ’^
ن˘˘˘˘H ا˘˘˘˘Jر˘˘˘˘©˘˘˘˘=و[...Tلذ˘˘˘˘˘لا
سÄ©(ر ن©gلاHÜ ،تاراÅÑåلا
ي˘D ر˘â˘°˘˘لا ة˘˘Mرو˘˘§˘˘م˘˘q˘˘لا

ي˘k˘لاو ،م˘§˘M˘kر˘E ة˘©˘˘9Ñ˘˘åو
8Ñ˘°˘í˘وJ0 اÄÑg§م Fم°Üïة
Hن H°لا ق:اâم§ملا لÅÑة
يD ا§˘-ا˘>ار˘H بM˘q ي˘k˘لاو
ن˘˘˘˘˘ÄÑòلا با˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘= ل˘˘˘˘˘˘;
ةراI)’ا ،ة©§©Dرkلا قDارملاو
..óرÜلا ءارJkاو ،ة©Hومåلا
، DÉÑœ <ن IïÇلا سkq§©ز
ءا˘م˘لاو ي˘ÇÑ˘tلا ز˘Fر˘م˘لا˘+
تاMرور9Ñ ىIد&ا دå- يkلاو

رg˘> ث©˘0 ،م˘Mر˘òلا سå˘©Å˘لا
د©§547Ñ ةMرï+ نوtkqملا
+gõدM6 ةÑ©ن> س7ودام0 يد
6Ñ˘˘˘˘w˘˘˘Ü˘˘˘§˘˘˘ذ˘˘˘-و مH˘˘˘رJ˘˘˘م
ة©˘9Ñ˘åو˘لا ءاز)ا ن˘Mد˘Mد˘ÅÑلا
ى&ارH ماH&ا ا§IوMå©ÅÑ يkلا
يkلاو ،ة©tõم˘لا تا˘ÄÑ˘õ˘Üلا
وJو ،م§ل مامJkا ي&ا رå- مل
م˘§˘ÉÑ˘g= را˘.&ا يذ˘˘لا ر˘˘H&’ا
ىوا˘˘˘ÅÑòلا ن˘˘˘H م˘˘˘=ر˘˘˘لا˘˘˘˘+
ى˘ل)ا ة˘Hد˘ï˘م˘˘لا ةرر˘˘kò˘˘م˘˘لا
ى˘õ˘> ،ة˘©˘°˘å˘م˘لا ح˘لا˘ÇÑم˘لا

تا˘˘ÄÑ˘˘˘õ˘˘˘Üلا دو˘˘˘>و رار˘˘˘=
+˘k˘0ر˘©˘õ˘§˘م˘لا م˘=ر م˘Üبلا
،ن©°ÄÑلا رادH ىõ> ةõtملا
D˘˘©˘ا˘م M˘g˘ï˘م˘لا ى˘kÉÑ˘نورر
M˘˘å˘˘©ÅÑ˘˘و نوM˘œلا ت˘g˘س6'و
او/ر1 تEو يD ،ناHرtلاو
D˘©˘ه  M˘°˘7اÑ˘لا نودÄÑ˘õ˘Üتا
م©qtلا نH م§لاIkÅÑا ا©åõلا
ذ˘˘°˘˘H ه˘˘Iو˘˘M˘˘˘å˘˘©ÅÑ ن˘˘˘Mذ˘˘˘لا
6Ñ˘˘°˘˘و˘˘: تاوM˘˘õ˘˘9 ةÑ˘˘ن˘˘م
H˘°˘Ü˘ï˘ة H˘ن H˘°˘لا ق˘:ا˘âل
.ةÅÑم§ملا

ودبع.صص

ميقعتو فيظنت ةلمح نوقلطي رسصقلا ةيدلبب ةطحملا يح ناكسس

نطاوملا ةحشص ىلع أظأفح يششاوملا قاوشسأا قلغب ارمأا ردشصي ةيأجب يلاو

 ةيفيرلا كلاسسملا حتفو ءابرهكلا ريفوتب اوبلاط
 ثيغتشست ةشسبتب ةيحÓفلا ضسأيكُشس ةقطنم ىرقو يتأششم

  ةلششنخب أنوروك ضسوريف نع فششكلل ليلأحتلل ربخم حتف وحن

ءارجإاك كلذو ،ةيلولا ميلقإا ىوتسسم ىلع ةيسشاملا قاوسسأا قÓغإاب يسضقي ارارق ،ةياجب يلاو دباعم دمحأا ردسصأا
يفو ةقيسض نكامأا يف داسشتحلاو تاعمجتلا نم افوخ ،انوروك صسوريف ىودع راسشتنا عنمل يئاقوو يزارتحا
ةمÓسسلا دعاوق مارتحاو ةيئاقولا ريبادتلاب ديقتلا اهباحسصأا دهعتي يتلا تÓحملا رارقلا ىنثتسساو ،قاوسسألا

مهتيحسضأا ءانتقا كرابملا ىحسضألا ديع ةريعسش ءايحإا يف نيبغارلا نينطاوملل كلذب حمسسي ام وهو ،ةيحسصلا
.انوروك ةحئاج تاعبت نم عمتجملا ةيامح ىلإا ةفداهلاو ةلودلا اهترقأا يتلا طورسشلا قفو

ى7Ñ˘kòا ه˘-اذ óا˘©˘ÄÑلا ي˘Dو
ةMدgõ+ ة˘°˘ÄÑلا هذ˘J نو˘لاو˘م˘لا

ن©°:اوملا عا°Hkا نH ة:ار1
H7 نÑ9&’ا ءارÑي0ا +ÇÑةرو
IÄÑ˘˘˘g˘˘˘©˘˘˘ث©˘˘˘0 ،ة F˘˘اIت D˘˘ي
ةرíkلا ةHر˘ÇÑ°˘م˘لا تاو˘°˘ÄÑلا
د˘©˘> ة˘6Ñ˘gا˘°˘H ق˘ÄÑ˘˘g- ي˘˘k˘˘لا
ن©°:او˘م˘لا˘+ å˘r˘- ى˘9Ñ˘t&’ا

ىõ> مJد>اMÄÑ امH ةFرtلا+و
-tï©حا+ر&ا ق Fg©م- ةرò°T§م
Hع©+ ن H7اÑ©k§و ،مJا و’&Hر
ن˘H ا˘>و˘I م˘§˘Mد˘ل ق˘õ˘1 يذ˘لا
نوHõ&اM اوIاF م§IوF ءا©6Ñk’ا
-˘˘˘å˘˘˘وMÉلا س˘˘˘wÄÑ˘˘لا ةرا˘˘k˘˘ي
يI˘íا˘/ ر˘§˘7Ñ ذ˘°˘H م˘§˘t˘ï˘k˘ل
ة˘˘˘˘Hز&ا بÄÑ˘˘˘˘g+ ي˘˘˘˘9Ñا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

FوروIا.
نا6Ñò ردا+ ،ر1%ا óا©6Ñ يDو
رïÇÑلا ةMدgõ+ ةtÜملا ي0
ف©â˘°˘- ة˘õ˘م˘0 م˘©˘â˘°˘- ى˘ل)ا

عراوÅÑلاو يIاgمõل م©˘å˘ï˘-و
يkلا عEاوملا لFو ةEز&’او
-ÅÑ˘˘˘˘§˘˘˘˘ر˘˘˘0 دF˘˘˘6او ةÑ˘˘˘å˘˘˘ة
ةõمt+ ةIورHï ،ن©°˘:او˘م˘õ˘ل
ل˘q˘å˘ل سtÄÑ˘©Ä˘-و ة˘˘©˘˘>و˘˘-
ة˘ï˘©˘ï˘˘0 نو˘˘Fرد˘˘M نا˘˘ÄÑòلا
ة˘˘©˘˘ÇÑ˘˘tلا بEاو˘˘å˘˘˘لا öاردا

ا§M˘õ˘tï د˘E ي˘k˘لا ةر˘©˘w˘Ü˘لا
D˘©˘س6ور F˘وروI˘ا˘+ ا’(IÄÑنا،
ةردا˘g˘˘م˘˘لا هذ˘˘J ت©˘˘ï˘˘ل د˘˘Eو
با7Ñg  ندل نH ار©Fg اg©0ر-
حاIq)’ اود°q- نMذلا يtلا

Jلا هذåمõ©لا ةkي -ågر Dي
H˘˘œH˘˘t˘˘§˘ا H˘ا ىد’J˘k˘ما˘م˘

ةDاâ°ل باÅÑgلا ه©لوM يذلا
+˘©˘c˘k˘§و مHt©Ü§و ،مMÇÑف
ةو˘w˘Ü˘لا هذ˘J نو˘k˘˘k˘g˘å˘˘م˘˘لا
س6ر˘ò- ا˘§˘I&’ ة˘©˘˘+ا˘˘M˘˘q)’ا˘˘+
.ïاDملا ةqkلا عمkي -ÄÑاJم
D˘˘˘˘ط˘˘˘+اور˘˘˘˘لا م˘˘˘˘©˘˘˘˘>د˘˘˘˘- ي
 .ة©>امk/’ا

M̆å̆©Åلا س˘åÅÑ˘تار H̆ن Eي°:ا
HÅÑ˘˘˘و ي˘˘˘-اE˘˘˘ىر H̆˘˘°˘˘˘Ü˘˘˘ï˘˘ة
6Ñ Rò©لا س6اkا+åا ة(Eõ©ادل ا©م)ةر
+cلا رåاولاو ر-اEåة <õى +åد
021Fõو بو°/ م’Mة -gÄÑة،
ةMوم°kلا لFاÅÑملا نH ةõم/
/˘å̆õ˘k˘§˘م M˘å̆اI˘نو H̆ا ن&+ÄÑط
9Ñ˘رورM̆لا تا˘t̆©˘لا ةاò˘رMةم،
Eا+õ§كلذ ا /íءا Hلا نÄÑõÜتا
ةر(اد يD م§åõk/ يkلا ة©tõملا
ي-&ا̆-و ،سÅ©˘م̆§k̆˘لاو نا˘©ÄÑ̆°˘لا
D̆ي H̆ï̆دH˘k˘§̆7 با̆©˘= اÑ̆gò˘ة
دد/ ث©0 ،ة©˘M˘íر˘لا ءا˘+ر˘§˘òلا
ة̆-اk̆í̆˘ل)ا˘+ م̆§˘g˘لا˘H̆Ü نا˘ÄÑòلا

دMوزkل ن©لو'وÄÑملا نH ةدا/
ة˘لوزå̆˘م˘لا ىر˘ï˘لاو ر˘7Ñاد˘م˘لا
اJراkg>ا+ ةMو©tلا ةداملا هذ§+
ى˘D̆˘å˘˘õ ،ي˘D̆˘œ0̆ ع˘˘+ا˘˘: تاذ
ة°:اïلا تœ(اåلا ن&ا نH م=رلا
’)ا ي>رلاو ةíœ0لا ن§kم- ا§+
نم9Ñ جرد- مل م§H°Üïk ن&ا
تاو°6Ñ ذ°H ءا+ر̆§ò̆لا H̆rار̆+
Hام /åõ§ا Dا- ةلز> يHو .ةDي
J˘لا اذÇÑ˘دد M̆ارJ˘لا ن˘íœ0نو
<õةلودلا م>د ى D6و- يÑ©ع
IÅÑ˘˘ي̆>ارز˘لا م̆§˘:ا، D˘ل˘; ي

1ÇÑ˘˘9ار&ا ة˘˘+وÑ̆˘م˘لا ي˘°˘Ü̆ï̆ة
ا˘م˘©6Ñ̆’ ،ا̆§˘-اH˘˘°˘k̆q̆ ةدو˘̆/و

HÄÑلا ةد>اÅÑgبا Dي H8اوÑõة
ة˘í̆œ0˘لا يD̆ يد˘˘k˘˘t˘˘لا ع˘˘Dر
اذ˘J ي˘D را˘م˘ث˘6Ñ˘˘k)’ا لو˘˘1دو
فرM̆å̆ ح˘8Ñ̆g&ا يذ˘لا لا˘q˘م˘˘لا
با˘7Ñ˘˘g ن˘H̆ د˘M̆د˘˘å˘˘لا ه˘˘/و˘̆-
نH ر1%’ا قÅÑلا اH&ا .ةÜï°ملا

HåاIملا ءا°+&ا ةاÅÑي-ا D©kلثم
0ÄÑب H˘˘ا ا&F̆˘لا هدÄÑò˘˘نا D̆˘ي
زاIq)’ عMرا˘HÅÑ ةH̆q̆ر̆+ مد̆>
ة˘̆©˘M˘˘í̆ر˘˘لا كلا˘ÄÑ̆م˘˘لا ح˘D˘˘˘k̆و
تارا©ÄÑلا رور˘H نH̆ ل̆§kÄÑ̆˘ل
م˘Jار˘˘E ط˘̆+ر˘̆-و تارار˘˘q˘˘لاو
Mد˘ğ˘õ̆˘˘لاو ق˘˘̆:ا˘˘˘°˘˘˘م˘˘˘لا˘˘̆+ T˘˘تا
ي˘D ل˘H&ا م˘§˘F̆õو ،ةرواq̆˘˘م˘˘لا
تاÄÑ˘õ̆Ü̆لا ن˘H ة˘˘+ا˘6Ñ̆˘k̆˘q̆)’ا
ق©tï- ىõ> لمå˘لاو ةM̆دg˘õ̆˘لا

J˘˘م˘˘لا اذ˘˘Ü̆õب Ĭâ̆ار ’&J˘ة̆©˘م
ةر0̆q̆ دå̆˘- ي˘k˘لاو كلا˘ÄÑم˘لا
و˘˘˘ó Ĭ˘˘tر˘˘̆: ق˘˘˘ÅÑ̆ل س6ا˘˘˘˘6Ñ&ا
ن©HÉÑ˘©̆í ،ىر˘1&’ا ق̆:ا˘°˘م˘لا
حÇÑg- ةمMدïلا كلاÄÑملا ن&ا+

ة8Ñا1 ةHèõï ه7Ñgو ة°H%ا ر©=
D̆˘ي DÇÑ˘˘لا لÅÑ̆˘k̆˘ءا I˘˘k˘˘©˘˘q˘ة
ة˘˘˘Mو˘˘˘q˘˘˘لا تا˘˘˘˘+ار˘˘˘9Ñ˘˘˘˘Ü̆’ا

نH دMزM اH راHÜ&’ا طEاÄÑ-و
ن˘˘H̆ بMÇÑ˘˘˘åو م˘˘˘§˘˘˘k̆˘˘˘˘لز˘˘˘̆>
-°ïœ-§م، D©7 امÑمsلا رgåÉس
H°§م <õ6 ىÑد>اوJو مEاHاو

تا˘Iا˘Hò)ا˘˘+ كلا˘˘HÄÑ زا˘I˘˘q̆ا˘̆+
+ÄÑ©Üة، -ÄÑد>اJم Dلا يk°ïل
ءا˘ïÉÑ˘ل ،ة9Ñ˘c̆©˘õ̆ بÄÑ°˘+ و˘لو
نود اذJ ،ةMرورÉÑلا م§q(او0
ها©H سIïÇ ةاIاHå ن> ثMدtلا
ناÄÑò̆لا عM̆ï˘Ü̆ ن˘M̆&ا بر˘ÅÑ̆لا
ا˘©˘HÅÑ ا˘©H̆وM̆ تار˘H̆kوò˘˘©˘õ̆لا

<̆˘õ̆˘ا ى’&Ĕ˘6ا و&ا مادÑ˘˘k˘˘å̆˘لا˘م
ل/&ا نH تارا©˘ÄÑلاو ر˘©˘مt̆˘لا
رc+ برE&ا نH ءاH ةرïÜ+ رâíلا
.ةرواqملا ق:ا°ملا+ ةIïÜ و&ا

ق:ا°ملا ه-اJ نا6Ñò د7Ñا°Mو
رâ°لا ةM’ولا يلاو ةلزå°ملا
د©qÄÑ-و راkg>’ا ن©å+ م§©ل)ا

H̆˘Ü˘˘لا˘˘ğ˘§˘˘م˘˘لا م˘˘k˘˘ث˘م˘õ˘ة D̆ي
ة©Míر˘لا ءا̆+ر˘§˘òلا̆+ مJ̆د˘Mوز̆-
حíkل ة©0ï©ï عMراHÅÑ ةHqر+و
ة̆©M˘í̆ر˘لا óرÜ̆˘لاو كلا˘ÄÑ̆م˘˘لا
ا̆§̆°˘©̆+ ل8Ñ̆و ةز˘م˘J̆ نو˘kò̆˘˘ل
ن©>اد ،ىر1&’ا ق:ا°ملا ن©+و
D˘˘و˘˘لا يEى˘ل)ا ي˘لاو˘لا ه˘˘-اذ ت
ى˘õ̆˘̆> عœ˘˘:’او م˘˘˘§˘˘̆-را˘˘˘Mز
ثå+ ىõ> ل˘م˘å˘لاو ،م˘§˘لاو˘0&ا
يD̆ مJ̆ا˘ÄÑ- ة̆©˘H˘t̆õ ة˘˘©˘˘م˘̆°˘̆-
فkwõلا رو8Ñ نH̆ ف̆©˘k̆w˘í˘لا
ر˘˘˘7Ñاد˘˘H̆و ىر˘˘˘E مز’ يذ˘˘˘˘لا
6Ñò°اJم.

 نوراه يحابسصم

FÅÑف <õزو+ يMيلاو يد
ح˘D˘k ن˘˘> ،ة˘˘ÅÑ˘˘õ°˘˘1 ة˘˘M’و
H˘w˘g˘ل ر˘õ˘k˘tل©لا Dا ي’&Mما
ةاIاH˘å ن˘H د˘õ˘t˘ل ة˘ï˘g˘õ˘م˘لا
س6ور˘˘©˘˘˘í˘˘˘+ ن˘˘˘©˘˘˘+ا˘˘˘ÇÑم˘˘˘لا

F˘وروI˘او ،ا’I˘k˘âرا HÜو’
.تا°©˘å˘لا ل˘©˘لا˘r -˘t˘(ا˘k˘°˘ل
ة©لد©8Ñ نMا> ةM’ولا يلاو
ى˘õ˘> ف˘Eوو ى˘ÄÑ˘˘kÅÑ˘íم˘˘لا

F˘˘لا ل˘˘k˘q˘§˘©˘لا تاز˘Ü˘g˘©˘ة
ة˘˘˘˘Mود&’او ة˘˘˘˘©˘˘˘˘(ا˘˘˘˘˘Eو˘˘˘˘˘لاو

ر˘Mد˘H ر˘H&ا ن˘M&ا ،ةر˘Dو˘˘k˘˘م˘˘لا
ل˘F ءا˘°˘E˘kا˘+ ى˘ÄÑ˘˘kÅÑ˘íم˘˘لا
ة©Ügلا مEاوÜ˘لا تا˘/ا˘©˘k˘0ا

ف˘˘˘˘˘7Ñاو˘˘˘˘˘òلاو ة˘˘˘˘˘˘Mود&’او
ة˘˘©˘˘Ü˘˘g˘˘لا تاز˘˘©˘˘§˘˘k˘˘q˘˘˘لاو
اIوروF س6ور©í˘+ ة˘8Ñا˘w˘لا
ة˘˘©˘˘Iاز˘˘©˘˘م˘˘+ د˘˘©˘˘k˘˘ï˘˘˘لا نود
ى˘k˘ï˘لا ا˘م˘F .ى˘ÄÑ˘˘kÅÑ˘íم˘˘لا
ي˘Ü˘g˘لا م˘Eا˘˘Ü˘˘لا˘˘+ ي˘˘لاو˘˘لا
اIوروF ةÇÑ˘õ˘tم˘+ ل˘Hا˘å˘لا
م˘§˘-’ا˘IÅÑ˘è’ ع˘م˘6Ñ˘kا ن˘M&ا

فور˘˘˘; ى˘˘˘õ˘˘˘> عœ˘˘˘˘:)’او
نH ددå+ ىkïلا امF ،م§õم>
تœ(ا> دارD&ا نH ن©°:اوملا
+̆åÉم˘لا سÇÑ˘لا+ ن©+اí©س6ور
،ىÄÑ̆kÅÑ̆íم˘لا ي˘D ن̆©˘å˘+اï̆˘لا
يktõلا ةرورÉÑ+ مJاM)ا ا©>اد
ر©+ادkلا̆+ مازk̆˘ل’او ر˘ÇÑ̆gلا̆+
تاHامòلا ءاد˘-راو ة̆©˘(ا˘Eو˘لا

ءا˘م˘لا̆+ لèÄÑ̆˘لاو م̆©˘k˘å̆ï˘˘لاو
.تارH ةد> نو+اÇÑلاو

يداعسس .يون

 ت.Ëرك

ةطقن ناك نأا دعب
ثداوحل ءادوسس
ءادتعلاو رورملا

باحسصأا ىلع
 تابكرملا

قيرط ديوزت
ليقثلا نزولا
لجيجب ريشسيك
ةيمومعلا ةرأنإ’أب
«DEL»
يD عورÅÑلا ار1'وH م-
نزولا قMر: دMوز-
ب©Fر-و ر©F©ÄÑ ل©ïثلا
ة©Hومåلا ةراI)’ا ةدم>&ا

<õر: ىDلا يÜرMق
ر©F©ÄÑ ةH°Üï نH ط+ارلا

0kى Hلا ل1دò©õوHkر
،لq©/ ة°Mدم+ سHÄاwلا

Jلا اذÜرMيذلا ق Míك
ةM’ولا ن> ةلزåلا

يرورH ما0دزا ا§Mq°gو
Fg©8ا1 رÑة Dي DÇÑل
رg> ث©0 ،ف©ÇÑلا
اذJ يòلا6Ñو نوï(اÄÑلا
م§-دا6Ñå ن> قMرÜلا

اذ§ل م§0ا©-راو
اذJ ن&’ ،عورÅÑملا
ةIïÜ رMåkg ناF قMرÜلا
6Ñثداو0 ءار/ ءادو
اذFو ةر©ثòلا رورملا

تاءادk>’ا ثداو0
ناF يkلا تاEرÄÑلاو
Mkå8&ا ا§ل س9رÑtبا
با©= بÄÑg+ تاFgرملا
و1õو ،ةد©qلا ةراI)’ا
ت%اH°ÅÑ ي&ا نH قMرÜلا

تاåمkqلا و&ا ة©Iارم>
.ة©IاÄÑòلا

ميهارب.ع
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0202 ةيليوج02مÓسسلا

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
تيليإا «يجولونكت نويسسامروفنأا رئازجلا» :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش

(رئازجلا) ةنيطنسسق رسسج ، بتكم007 ةرامع83 مقر ينطولا قيرطلا :اهرقم
  جد00,000.000.002 :اهلامسسأار

00/61-5329790 ب90 :مقر يراجتلا لجسسلا
  ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديا

يام13 خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عاديإا مت ،0202 ةيليوج60 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
.9102 ةيلاملا ةنسسلل ةرادلا شسلجم رييسست ريرقت ىلع ةقداسصملا :0202/10 مقر رارقلا -:ةيلاتلا تارارقلا ةنمسضتملاو0202
:يلي امك9102 ربمسسيد13 ةياغ ىلا ةلفقملا ةيعامتجلا تاباسسحلا ىلع ةقداسصملا :0202/20 مقر رارقلا -
.(جد67,742.764.4) ةيلاملا ةنسسلل يفاسصلا حبرلا ةجيتن *.(جد07,789.865.017.1) «موسصخ - لوسصأا » يفاسصلا ةينازيملا عومجم *
9102 ةيلاملا ةنسسلل ةيفاسصلا ةجيتنلا شصيسصخت :0202/30 مقر رارقلا -.(جد12,574.623.321) يباجيلا ديدج نم ليحرتلا باسسح *
.ينوناقلا نÓعلا :0202/70 مقر رارقلا -.تاباسسحلا ظفاحم باعتأا :0202/50 مقر رارقلا -.ديدج نم ليحرتلا باسسحو

نÓعإÓل

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

7271106102 PENA

راردأا ةيلو
راردأا ةرئاد
راردأا ةيدلب
جماربلا ةحلسصم
تاقفسصلا بتكم
738310510104890 ج ت ر

0202 /71 :مقر نÓعإا
 ضضورع بلطل تقؤوملا حنملا نمشضتي

0202 /11 :مقر
يف خرؤوم˘لا5102 /742 :مقر ي˘سسا˘ئر˘لا مو˘سسر˘م˘لا ن˘م56 ةدا˘م˘لا شصن ىل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا61/90/5102
خرؤوملا96/0202 :مقر ةيلاملا شضورعلا مييقت ةنجل عامتجإا رسضحم ىلع ءانبو
.90/70/0202 :يف
:عورسشمل تقؤوملا حنملا نع ،راردأا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا شسلجملا شسيئر نلعي
زاجنإا :ةيلمع نمسض ةحاسسلا ةئيهت + ةطاحإلا3F+ (10) نكسس :30 مقر ةسصحلا

.راردأاB فنسص يسسردم عمجم زيهجتو

نيذلا نيسضراعلل نكمي هÓعأا روكذملا يسسائرلا موسسرملا نم28 ةداملا شصنل اقبط
ةنجل مامأا انوعط اوعفري نأا يمومع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ىل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حإا م˘ه˘يد˘ل
يف نÓعإلا اذهل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبإا مايأا (01) لجأا يف ةيدلبلل تاقفسصلا
.ةفاحسصلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا

مييقتل ة˘ل˘سصف˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىل˘ع عÓ˘طإلا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘سضرا˘ع˘لا نا˘ك˘مإا˘ب
ج˘مار˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سصم - تا˘ق˘ف˘سصلا بت˘ك˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘سضور˘˘ع
يف نÓعإلا اذهل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبإا مايأا (30) ةثÓث لجأا يف ةيدلبلاب
.ةفاحسصلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا

ةيلمعلا نييعت

زيهجتو زاجنإا
يسسردم عمجم
.راردأاB فنسص

شضراعلا مسسإا
ةفيرعتلا مقر

ةيئابجلا
يدادح قازرم

419752050535891

ةسصحلا

:30 مقر ةسصحلا
3F+ (10) نكسس
ةئيهت + ةطاحإلا+

ةحاسسلا

جد شضرعلا غلبم

88.346.449.9

لاجآلا
(رهسش)

40

بابسسألا
ريياعملاو
ةدمتعملا

لقأا مدق هنوك
.يلام شضرع

0202 ةيليوج02مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

8261106102 PENA

راردأا ةيلو
راردأا ةرئاد
راردأا ةيدلب
جماربلا ةحلسصم
تاقفسصلا بتكم
738310510104890 ج ت ر

0202 /51 :مقر نÓعإا
 ضضورع بلطل تقؤوملا حنملا نمشضتي

9102 /11 :مقر
يف خرؤوم˘لا5102 /742 :مقر ي˘سسا˘ئر˘لا مو˘سسر˘م˘لا ن˘م56 ةدا˘م˘لا شصن ىل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا61/90/5102
خرؤوملا14/0202 :مقر ةيلاملا شضورعلا مييقت ةنجل عامتجإا رسضحم ىلع ءانبو
.91/40/0202 :يف
:عورسشمل تقؤوملا حنملا نع ،راردأا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا شسلجملا شسيئر نلعي
لز˘ن زا˘ج˘نإاو ة˘سسارد :ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م˘سض ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘ل ة˘ير˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب لز˘˘ن زا˘˘ج˘˘نإا

.نيرفاسسملل ةيربلا ةطحملاب

نيذلا نيسضراعلل نكمي هÓعأا روكذملا يسسائرلا موسسرملا نم28 ةداملا شصنل اقبط
ةنجل مامأا انوعط اوعفري نأا يمومع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ىل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حإا م˘ه˘يد˘ل
يف نÓعإلا اذهل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبإا مايأا (01) لجأا يف ةيدلبلل تاقفسصلا
.ةفاحسصلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا

مييقتل ة˘ل˘سصف˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىل˘ع عÓ˘طإلا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘سضرا˘ع˘لا نا˘ك˘مإا˘ب
ج˘مار˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سصم - تا˘ق˘ف˘سصلا بت˘ك˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘سضور˘˘ع
يف نÓعإلا اذهل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبإا مايأا (30) ةثÓث لجأا يف ةيدلبلاب
.ةفاحسصلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا

ةيلمعلا نييعت

زاجنإاو ةسسارد
ةطحملاب لزن

ةيربلا
نيرفاسسملل

شضراعلا مسسإا
ةفيرعتلا مقر

ةيئابجلا
دمحم ينيدم

152811012100891

عورسشملا

لزن زاجنإا
ةيربلا ةطحملاب

نيرفاسسملل

جد شضرعلا غلبم

51.747.136.93

لاجآلا
(رهسش)

21

بابسسألا
ريياعملاو
ةدمتعملا

لقأا مدق هنوك
.يلام شضرع

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

.«ليفيبوم » :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش
ىمسسملا ناكملا ةبيورلا ةيعانسصلا ةقطنملا :اهرقم

70 مسسق402 ةيكلم ةعومجم لامسش تاعابسس ششوح
 شس ةقطنم

(رئازجلا) ةبيورلا ةيدلب
  جد00,000.000.341 :اهلامسسأار

.00/61-2525270 ب80 :مقر يراجتلا لجسسلا
يسساسسأا نوناق ليدعت

،0202 ةيليوج80 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ة˘ي˘ف˘ي˘ك˘لا˘ب ة˘كر˘سشل˘ل ي˘سسا˘˘سسألا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت م˘˘ت
:ةيلاتلا

تاطاسشنلا ىلا ةفاسضإلاب ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت (1
ع˘ن˘سص -:ن˘ي˘ي˘تآلا ن˘ي˘يرا˘ج˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصألا
- /.ةعيرسسلا قرطلا و قرطلل رورملا تاراسشإا تاحول
.تاحاسسملا ةجلاعم
» :ةيلاح˘لا ة˘ي˘م˘سست˘لا ن˘م ة˘كر˘سشلا ة˘ي˘م˘سست ر˘ي˘ي˘غ˘ت (2
روتيف لاطيجيد » :ةديدجلا ةيمسستلا ىلإا «ليفيبوم
«يتيسس
ةريدم اهتفسصب ةكيلم ديعسس جاح :ةديسسلا نييعت (3
.ةكرسشلل ةماع

نÓعإÓل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

«ةلماسشلا تامدخلا امريا» :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
ةيدلب ،25 مقر شسنوب ةعرزم ىمسسملا ناكملا :اهرقم

(رئازجلا) ةبقلا
جد00,000.000.08 :اهلامسسأار

.00/61-4576990 ب41 :مقر يراجتلا لجسسلا
ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديا

مت  ،0202 ةيليوج90 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
 ةماعلا ةيعمجلا رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عاديإا

،0202 شسرا˘م ح˘تا˘ف˘لا خ˘يرا˘ت˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لاو ة˘يدا˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
:ةيلاتلا تارارقلا ةنمسضتملاو
.ءاكرسشلا حابرأا نم ةبسصنألا عيزوت ءاغلا ىلع ةقداسصملا (1
ب رد˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو حر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘قدا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا (2
حابرألا جمدب جد00,000.000.63
،يسشوريه يسشتوجينات تاديسسلا/ ةداسسلا ءاكرسشلا لزانت -
دلو ، ةزور ةدومح دلو ،ابلأا يتروك ،رسصانلا دبع يتاردسس

نع «ةمهاسسملا شسكاميا » ةامسسملا ةكرسشلاو مير ةدومح
امريا» ةامسسملا ةكرسشلا لامسسأار عفرل باتتكلا يف مهقح

.«ةلماسشلا تامدخلا
،حاتف˘م˘ب ن˘ئا˘ك˘لا2م386.1 ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ب  را˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ءار˘˘˘˘˘سش (3
تاجاحل  جد00,000.000.03 ةميقب (رئازجلا) شسوتيلاكلا
.لÓغتسسلا

نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
» تامدخو ايديم عÓقلا » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ م

.(رئازجلا) ةبقلا ،ششويز ديرف عراسش20 ،ةفاحسصلا راد :اهرقم
جد00,000.001 :اهلامسسأار

00/61 -9368990 ب51 :مقر يراجتلا لجسسلا
يسساسسأا نوناق ليدعت

يسساسسألا نوناقلا ليدعت مت ،0202 ةيليوج31 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةسسسسؤوملل
هسصسصح نم ءزجل لباقم نود دمحم يقلز :ديسسلا لاحأا :شصسصح ةلاحإا (1
، كرابم يقلز :ديسسلا ىلإا ةسصح05 لثمت يتلاو ةسسسسؤوملا يف اهكلتمي يتلا

جد00,000.05 هردق مييقت لباقم
تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ي˘ل˘سصألا تا˘طا˘سشن˘لا ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا عو˘˘سضو˘˘م ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت (2
 ةفوجملا ماسسجألا لك ةعانسص- :ةيتآلا ةيراجتلا

و ىربكلا ةيمومعلا لاغسشألا ةسسسسؤوم-/.غمسصلا عاونأا لك نمو كيتسسÓبلا نم
لاغسشألا و يرلا ،ءانبلا تاطاسشن عورف لك زاجنإا و تاسساردلا ةسسسسؤوم-/.يرلا
، نهدلا ، ريقاقعلل ةئزجتلاب ةراجت-/.ءارسضخلا تاحاسسملا ةئيهت-/.ةيمومعلا
-/.ةينهملاو ةيلزنملا ةنايسصلا ، ةفاظنلا داوم ، ةيلزنملا تاودألا تاودرخلا

ةسسرامملا ، ةيلزنملا تاودألاو تاودرخلا ، نهدلا ، ريقاقعلل ةئزجتلاب ةراجت
.شضرعلا ىلع
ىلإا «تامدخو ايديم عÓقلا » :ةيلاحلا ةيمسستلا نم ةسسسسؤوملا ةيمسست رييغت (3
.«شسيفرسس ايديم يقلز عÓقلا » :ةديدجلا ةيمسستلا

ةدودحملا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تاذ ة˘كر˘سش ىلا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘ك˘سشلا ل˘يو˘ح˘ت (4
  :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت

.«شسيفرسس ايديم يقلز عÓقلا » :ةامسسملا *
.(رئازجلا) ةبقلا ،ششويز ديرف عراسش20 ،ةفاحسصلا راد :اهرقم *

˘- /.تلا˘سصتلا ة˘لا˘كو- /.را˘ه˘سشلا ة˘لا˘كو- /.ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘لا˘كو- :ا˘ه˘عو˘˘سضو˘˘م *
 كيتسسÓبلا نم ةفوجملا ماسسجألا لك ةعانسص
ةسسسسؤوم- /.يرلا و ىربكلا ةيمومعلا لاغسشألا ةسسسسؤوم- /.غمسصلا عاونأا لك نمو
ةئيهت- /.ةيمومعلا لاغسشألا و يرلا ،ءانبلا تاطاسشن عورف لك زاجنإا و تاسساردلا
تاودألا تاودرخلا ، نهدلا ، ريقاقعلل ةئزجتلاب ةراجت- /.ءارسضخلا تاحاسسملا
ةئزجتلاب ةراجت- /.ةينهملاو ةيلز˘ن˘م˘لا ة˘نا˘ي˘سصلا ، ة˘فا˘ظ˘ن˘لا داو˘م ، ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
.شضرعلا ىلع ةسسرامملا ، ةيلزنملا تاودألاو تاودرخلا ، نهدلا ، ريقاقعلل

جد00,000.001 :اهلامسسأار *
     .ةدودحم ريغ ةدمل دمحم يقلز :ديسسلا اهريسسم *

نÓعإÓل

ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
و شش ذ ةسسسسؤوملا(6372) (رـئازجلا) حارـج

» تيسسوسش يديمون » :ةامسسملا  م م ذ و
،شساروألا قيرط ، ةياجب ةيدلب :اهرقم

noissecnoC ندادحإا مازتللا قيرط
،16 مقر ةسصح يجاسس ةئزجت اقباسس

(ةياجب ةيلو) يسضرألا قباطلا
.جد00,000.05 :اهلامسسأار

 ديمحلا دبع ركبوب :ديسسلا اهريسسم
-4589810 ب91 :مقر يراجتلا لجسسلا

00/60
قبسسم لح

51 ي˘˘ف بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب رر˘˘˘ح د˘˘˘ق˘˘˘ع بجو˘˘˘م˘˘˘ب
ةسسسسؤو˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سسم ل˘ح م˘ت ،0202 ةيليو˘ج

ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذو د˘˘ي˘˘حو˘˘لا شصخ˘˘سشلا تاذ
بجومب نيعو هÓعأا ةروكذملا ةدودحملا
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ر˘ك˘بو˘ب :د˘ي˘سسلا د˘ق˘ع˘لا شسف˘ن
.يفسصمك

نÓعإÓل



ددحي هزتوغ ويرأم
ةلبقملا هتهجو

بعÓلا نأا يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
هتريشسم لشصاو˘ي˘شس هز˘تو˘غ و˘يرا˘م
د˘ع˘ب ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا جرا˘خ ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا

،دنوم˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر
نع ا˘ًما˘ع82 ـلا بحا˘˘˘شص ل˘˘˘حرو
اًرظن ،«كراب انوديإا لانغيشس» بعلم
دو˘شسأا» ع˘م قا˘ف˘ت’ ه˘ل˘شصو˘ت مد˘ع˘ل
،دقعلا ديدجت نأاششب «لاف˘ي˘ت˘شسي˘ف˘لا
،ي˘شضا˘م˘لا ناو˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

رثكأا نأا «د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تب˘ت˘كو
،هز˘˘تو˘˘غ نأا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ششت ل˘˘˘ئ’د˘˘˘لا
،وكانوم وأا انيتنرويف ىلإا لقتنيشس
نأا ،يا˘كشس ة˘ط˘ح˘م˘ل ر˘ير˘ق˘ت ر˘كذو
هز˘˘تو˘˘غ نأا و˘˘ه ح˘˘جرأ’ا را˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
دَقَتْعُي ثيح ،ةيليبششإا ىلإا لقتنيشس
ىر˘˘جأا د˘˘ق ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا نأا

نلو ،ه˘لا˘م˘عأا ر˘يد˘م ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م
ريثكلا ،وكانوم وأا ةيليبششإا دبكتي
،هزتوغ عم دقاعتلا لاح لاومأ’ا نم
ه˘ن˘كم˘ي ،ر˘˘ح بع’ ه˘˘نو˘˘كل اًر˘˘ظ˘˘ن
ف˘ل˘كي˘ل ،ا˘ًنا˘ج˘م ٍدا˘ن يأ’ ع˘ي˘قو˘ت˘لا
.طقف هبتار يدانلا

لعششت أمور ةرهوج
ضسوتنفوج نيب عارشصلا

نÓيم رتنإاو

نأا˘ب ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
،ةوقب ناشسفانتي ر˘ت˘نإاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘جأا ن˘م
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،ا˘˘مور ةر˘˘هو˘˘ج
ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م بشسح˘˘˘˘بو ،ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصلا
نإاف ،يلاطيإ’ا «وتاكريم ويششتلاك»
يبي˘بو ي˘شسي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ف˘˘ل˘˘م ن˘˘ع ن’وؤو˘˘شسم˘˘لا ،ا˘˘تورا˘˘م
،رتنإاو سسوت˘ن˘فو˘ج ي˘ف تاد˘قا˘ع˘ت˘لا
،ة˘شسر˘شش ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف نÓ˘خد˘˘ي˘˘شس
،امور مجن ،ولويناز ولوكين مشضل
سسوتنفوج نأا ىلإا ريرقتلا راششأاو
عم ةيلدابت ة˘ق˘ف˘شص ءار˘جإ’ ى˘ع˘شسي
و˘كير˘˘يد˘˘ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘م˘˘ششت ،ا˘˘مور
،ةمشصاعلا يدان ىلإا يكشسيدرانريب
و˘لو˘ي˘ناز ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘م
نإاف ،هبناج نم ،اًماع12ـلا بحاشص
لاخدإا ةركف˘ل سسم˘ح˘ت˘م ر˘ي˘غ ا˘مور
بحاشص يكشسيدرا˘نر˘ي˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا
،تا˘شضوا˘ف˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًما˘˘ع62ـلا

،ادقن لاملا ىلع لوشصحلا لشضفيو
ولويناز ولوكين رعشس امور ردقيو
،وروأا نوي˘ل˘م06 ى˘˘لإا05 وح˘ن˘ب
سسوتنفوج ولوؤوشسم لواحي ام وهو
امأا ،ةلبقملا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ه˘ل˘ي˘ل˘ق˘ت
ةزيم كلميف ،نÓيم رتنإ’ ةبشسنلاب
هتيقحأا و˘هو ،و˘لو˘ي˘ناز م˘شضل ر˘ب˘كأا
نم %51 مشصخ ىلع لوشصحلا يف
نأ’ ،بعÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا ة˘˘˘ب˘˘˘شسن

فوفشص ن˘م˘شض نا˘ك ا˘مور ةر˘هو˘ج
رتنإا نأا ين˘ع˘ي اذ˘هو ،يروز˘تار˘ي˘ن˘لا

بولطملا لباقملا ل˘ل˘ق˘ي˘شس نÓ˘ي˘م
وهو ،وروأا نييÓم8 ىلإا7 رادقمب
قابشسب ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘شضي ا˘م
.ولويناز ولوكين مشض

797211ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ82ـل قفاوملا0202 ةيليوج02نينثإلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

نأا يشسنرف يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
لا˘ن˘شسرآا ى˘ل˘ع سضر˘˘ع ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

«و˘تا˘كر˘ي˘م تو˘ف» ع˘قو˘م بشسح˘بو
ىلع سضرع ةنولششرب نإاف ،يشسنرفلا
لقن لمششت ةيلدابت ةقفشص لانشسرآا
ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

لوشصحلا ل˘با˘ق˘م تارا˘مإ’ا بع˘ل˘م
و˘ي˘تا˘م ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ه˘ت˘ن˘تو ،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه يزود˘˘ن˘˘غ

خنويم نريا˘ب ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ةرا˘عإا
يرود يف قيرف˘لا راو˘ششم ءا˘ه˘ت˘نا˘ب
ىلإا دوعي˘شس ا˘هد˘ع˘ب ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
سصلختلل ى˘ع˘شسي يذ˘لا ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
هاوتشسمو ريبكلا هبتار ببشسب هنم
وديإا ىلإا ريرقتلا راششأاو ،عجارتملا

،لانشسرآ’ يشضايرلا ريدملا ،رابشساغ
ثيح ،وينيتوكب همامتها فخي مل
ع˘م «زر˘نا˘غ˘لا» و˘لوؤو˘شسم ل˘˘شصاو˘˘ت
اشصوشصخ ،رهششأا ةدعل هلامعأا ليكو
ي˘ف بعÓ˘لا ة˘ب˘غر˘ب م˘ه˘م˘ل˘ع د˘˘ع˘˘ب

ا˘مأا ،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
ل˘شصو يذ˘لا يزود˘ن˘غ˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب

م˘˘ل ،8102 ف˘ي˘شص ي˘˘ف لا˘˘ن˘˘شسرآ’
هنكل ،هلبقتشسم نأاششب اًرارق ذختي
ةيقبل اًديج اًيشضاير اًعورششم لشضفي

نم يزودنغ جرخو ،ةينهملا هتايح
،ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م ه˘برد˘م تا˘با˘˘شسح
ي˘˘˘ف نو˘˘˘ت˘˘˘˘يار˘˘˘˘ب ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م بق˘˘˘˘ع
ةداششم يف هلو˘خدو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ د˘حأا ع˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع
.يزيلجنإ’ا

،ينويميشس وغييد ينيتنجرأ’ا دكأا
نم موي لبقو ديردم وكيتلتأا بردم
اهفشصو يتلا يرودلا ةقباشسم ءاهتنا
موقي ’ هنأا ،«ةياغلل ةبعشص» اهنأاب
،سسانلا هميقي نأا لجأا نم بيردتلاب
نأا ر˘ب˘ت˘عاو ،ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف˘ي ي˘كل ل˘˘ب
يتلا تابوعشصلا ىلع هيبع’ درمت
تارتفلا سضعب لÓخ قيرفلا اههجاو
لÓخ ديجلا ريشضحتلاو ةقباشسملاب
ىلإا ةفاشضإا ،يلز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
ناك ،نيبعÓلا نم ريثكلا ءادأا ماظتنا
،ةشسفانملل ةدوعلا يف ايشسيئر اببشس
ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ ي˘نو˘ي˘م˘ي˘˘شس لا˘˘قو
ة˘ي˘˘ششع ،ي˘˘شضار˘˘ت˘˘ف’ا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا

ةلوجلا يف دادييشسوشس لاير ةهجاوم
˘مو˘قأا ’ ا˘نأا» ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
لب ،سسانلا ينميقي ىتح بيردتلاب
ققحي نأاو يقيرف زوفي نأا لجأا نم
،«ر˘خآ’ا و˘ل˘ت ا˘ما˘ع ه˘˘فاد˘˘هأا يدا˘˘ن˘˘لا

بحاشص «سسوكنÓبيخورلا» فدهيو
ثلاثلا زكرملا مشسح ىلإا ةطقن96ـلا
ةيليبششإا هفلخ يتأاي ثيح ،مهحلاشصل

،ةطقن76 ديشصرب عبارلا زكرملا يف
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع عار˘˘شصلا لاز ’ اذ˘˘ه˘˘بو
،ةظح˘ل˘لا هذ˘ه ى˘ت˘ح ا˘م˘ئا˘ق ز˘كر˘م˘لا

ةياهن يف نحن» Óئاق بردملا دكأاو
ه˘ي˘ف ا˘نرر˘م ،ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل بع˘˘شص يرود
ناك اهشضعب لحار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

اننأا انملع ر˘خآ’ا سضع˘ب˘لاو ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط

در˘م˘ت نأا فا˘شضأاو ،«ه˘ي˘ف ي˘نا˘ع˘˘ن˘˘شس
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا د˘شض ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

وأا ربمشسيد يف ءاوشس قيرفلا اههجاو
ىو˘قأا م˘ه˘ل˘ع˘ج ،ي˘شضا˘م˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
يذلا قيرطلا ةلشصاوم نم مهنكمو
ةدو˘ع˘لاو ي˘ت˘ل˘˘تأ’ا ه˘˘كل˘˘شس ا˘˘م˘˘لا˘˘ط
.ريبك دوهجم لذب دعب ةشسفانملل

ةنولششرب نم «اغيللا» بقللا فطخ نم هنك“ دعب

لأيرلا عم هلبقتشسم لوح لد÷ا Òثي ناديز

لأنشسرآاو ةنولششرب ةأنأعم يهنت ةيلدأبت ةقفشص

يلاطيإ’ا يرودلا يف اتن’اتأا رثعت
هفيشضم ع˘م ه˘لدا˘ع˘ت˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل
ةلحرملا يف1 ـ1 انوريف سسÓيه
مجاهملا مدقتو ،نيثÓثلاو ةعبارلا
فده˘ب ا˘تا˘باز نا˘فود ي˘ب˘مو˘لو˘كلا

دعب نكل05 ةقيقدلا يف اتن’اتأ’
و˘ي˘تا˘˘م كردأا ط˘˘ق˘˘ف ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘شست
دشصحو ،انوريف ـل لداعتلا انيشسيب
هديشصر تعفر ةدحاو ةطقن اتن’اتأا
يناثلا زكرملا يف ةطقن17 ىلإا

و˘ي˘شست’ ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ن قرا˘˘ف˘˘ب
قرا˘ف˘بو ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘˘لا بحا˘˘شص
،ثلاثلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ما˘مأا فاد˘هأ’ا
لود˘ج سسو˘ت˘ن˘فو˘ج رد˘شصت˘ي يذ˘لا
امأاو ،ةطق˘ن77 ديشصرب بي˘تر˘ت˘لا
ةدحاو ةطقن هرودب دشصحف انوريف
يف ةطقن54 ىلإا هديشصر تعفر
،عشساتلا زكرملا

مدقت ،انيرا اينيدريشس بعلم ىلعو
فد˘˘ه˘˘ب و˘˘تو˘˘با˘˘ك و˘˘كشسي˘˘ششنار˘˘˘ف

كردأا مث21 ةقيقدلا يف ولوشساشسل
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا وا˘˘ف˘˘ل˘˘ج و˘˘يد˘˘ي˘˘ب واو˘˘غ
بعلو ،36 ةقيقدلا يف يرايلاكل

ذ˘ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ ةر˘˘ششع˘˘ب يرا˘˘ي˘˘لا˘˘ك
ا˘يرد˘نأا در˘˘ط د˘˘ع˘˘ب84 ة˘ق˘ي˘قد˘لا

،نيراذنإا ىلع هلوشصحل ينوبراك
84 ىلإا هد˘ي˘شصر و˘لو˘شسا˘شس ع˘فرو
24 لباقم نماثلا زكرملا يف ةطقن
ز˘كر˘م˘لا ي˘˘ف يرا˘˘ي˘˘لا˘˘كل ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
.رششع يداحلا

›أطيإ’ا يرودلأب أنوÒف مأمأا Ìعتي أتن’أتأا

«ضسأنلا مييقتب متهأا ’ »:ينويميشس

،ناديز نيدلا نيز يشسنرفلا راثأا
ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم لو˘˘ح ا˘˘كو˘˘كشش
لاير يدانل ينفلا ريدملا بشصنم
يدا˘ن˘لا جو˘تو،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا د˘يرد˘˘م
بقلب ،ناديز ةدايق تحت يكلملا
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘شسإ’ا يرود˘˘˘لا
لايرايف ىلع هزوف ربع ،يشضاملا
ةلوج لبق ،فده ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب
ى˘ق˘ب˘ت˘يو ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ن˘˘م
لاير عم هدقع يف نيماع ناديزل
ىلع ديكأاتلا سضفر هنكل ،ديردم
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب
.يلاحلا مشسوملا

تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ناد˘˘يز لا˘˘قو
يدل» : «اكرام» ةفيحشص اهتلقن

نأا ادبأا نكمي ’ نكل ،انه دقع
،«ثد˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شس يذ˘˘˘لا ا˘˘˘م فر˘˘˘ع˘˘˘ت
ثدحيشس امع ثدحتأا ’» فاشضأاو
يذلا ماعلا وأا لبقملا مشسوملا يف
ر˘ع˘ششأاو د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘م ا˘نأا ،ه˘ي˘ل˘ي

،هب موقأا امب ديعشسو ،انه ةداعشسلاب
ا˘م˘ب ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا اد˘بأا ن˘˘كم˘˘ي ’ ن˘˘كل
عباتو ،«مدقلا ةرك يف ثدحيشس

ر˘˘ع˘˘˘ششأا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل» لا˘˘˘ير˘˘˘لا برد˘˘˘م
هنأ’ ،يلبقتشسم نأاششب ءاخرتشس’اب
ر˘ي˘غ˘ت˘ت د˘ق مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘لا˘˘ع ي˘˘ف

’ ،اها˘ح˘شضو ة˘ي˘ششع ن˘ي˘ب رو˘مأ’ا
اديدحت ثدحيشس يذلا ام فرعأا
.«لبقتشسملا يف

ر .ق ^

برتقي أيشسرأغ
أيشسنلأف بيردت  نم

ي˘نا˘ب˘˘شسإ’ا ا˘˘ي˘˘شسن˘˘لا˘˘ف بر˘˘ت˘˘قا
يفاخ نييعت نم ريبك لكششب

ر˘يد˘م˘لا بشصن˘م ي˘ف ا˘˘ي˘˘شسرا˘˘غ
ىلوتو ،قيرفلل ديد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا
بيرد˘ت سسي˘لاز˘نو˘غ رودا˘ف˘لا˘شس
بق˘ع تقؤو˘˘م ل˘˘كششب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
رهششلا سسدÓ˘ي˘شس تر˘ب˘لا ة˘لا˘قإا
ا˘ي˘شسن˘لا˘ف د˘ع˘ت˘شسيو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ايشسراغ عم هدقاعت نع نÓعإÓل
«ر˘ي˘شس ا˘ن˘يدا˘ك» ة˘˘عاذإا بشسح˘˘ب
ا˘ي˘شسرا˘غ˘ل ق˘ب˘شسو ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
ينا˘ب˘شسإ’ا يرود˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا

نيب اج’ام بيردت ىلوت ثيح
ل˘حرو ،6102و4102 يما˘ع
ا˘ج’ا˘م بيرد˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘شسرا˘˘غ
يشسورلا نازاك نبورل لقتناو
دروفتاو بيردت ىلوتي نأا لبق
8102 يف˘نا˘ج ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

يف داحت’ا سسأاك يئاهنل هداقو
ن˘˘كلو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ة˘لا˘قإÓ˘ل سضر˘ع˘ت ا˘ي˘شسرا˘˘غ
قباشس تقو يف دروفتاو بيردت
نع دعتباو يلاحلا مشسوملا نم
.نيحلا كلذ ذنم لمعلا
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وششنأشس عشضي كيششو قأفتا

رتشسششنأم باوبأا ىلع
،و˘ششنا˘شس نودا˘غ يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا ود˘˘ب˘˘ي
ي˘ف ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
لكششب اًبيرق هدÓبل ةدوعلا ىلإا هقيرط
ه˘تردا˘غ˘م ة˘ي˘نا˘كمإا ل˘ظ ي˘ف ،ي˘ئا˘ه˘˘ن
اذ˘ه «كرا˘ب ا˘نود˘يإا لا˘ن˘غ˘ي˘شس» بع˘ل˘م
عم سضوافتلا ةبوعشص مغرو ،فيشصلا
،ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ةرادإا
غلبم ىلع لوشصحلاب اهكشسمتل اًرظن
عيب ريظن وروأا نويلم001 زواجتي
د˘ي˘˘ف˘˘ت ءا˘˘ب˘˘نأا كا˘˘ن˘˘ه نأا ’إا ،و˘˘ششنا˘˘شس
،ف˘˘ي˘˘شصلا اذ˘˘ه ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
«ن˘˘˘شص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص بشسح˘˘˘˘بو
دتيانوي رت˘شسششنا˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
قافت’ لشصوتلا فراششم ىلع تاب
ي˘لود˘لا م˘شض ى˘ل˘ع د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ع˘˘م
نيطايششلا ةب˘غر˘ل اًر˘ظ˘ن ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،بعÓ˘لا م˘شض ي˘ف ة˘مرا˘ع˘لا ر˘˘م˘˘ح˘˘لا

يدانلا ةرادإا دادعتشسا ىلإا تراششأاو
،دنومترود تابلط ةيبلتل يزيلجنإ’ا
ىلع همزع مدع حوشضوب نلعأا يذلا
عيب ةيلمع يف دحاو تنشس نع يلختلا
ببشسب ؛ةيلاملا ةمزأ’ا مغر ،وششناشس
ى˘ع˘شسيو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
قيرفلا موجه زيزعتل د˘ت˘يا˘نو˘ي نا˘م˘لا
د˘˘لوأا بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا و˘˘ششنا˘˘شس بل˘˘ج˘˘˘ب
قيرفلا بارتقا عم اميشس ’ ،دروفارت
ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا لهأاتلا نم
دحأا وششناشس دعيو ،لب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
’ هن˘كل ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ي˘ئ˘ششا˘ن
بطقلا ناولأا ءادترا يف اًعنامم ودبي
را˘ه˘ظإا ع˘م ة˘شصا˘خ ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ر˘˘خآ’ا
همشض يف ةحشضاولا هتبغر دتيانويلا

.ةليوط ةرتف ذنم
ءأقبب كشسمتي ودلأنور
هتفيلخ ضضفريو يرأشس

نع يلاطيإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
ل˘خاد ا˘شضر˘لا مد˘ع ن˘م ة˘لا˘ح دو˘˘جو
ه˘مد˘ق˘ي ا˘˘م˘˘ع سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نارد˘˘ج
،قيرف˘لا برد˘م ،يرا˘شس و˘ي˘شسيروا˘م
بي˘تر˘˘ت هرد˘˘شصت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م بار˘ت˘ق’او ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا
يراشس مدقي ملو ،ةلوطبلاب جيوتتلا
ينب يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘ب ع˘قو˘ت˘م˘لا ءادأ’ا
بغر˘ي ثي˘ح ،ت’و˘ط˘ب˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
لا˘ط˘بأا يرود˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
مشسح متي نأا عقوتملا نمو ،ابوروأا

نويل ةارابم بقع بردملا لبقتشسم
لاطبأا يرود يئاهن نمث بايإا يف
سسيئر ،يلي˘ي˘نأا ا˘يرد˘نأا أاد˘بو ،ا˘بوروأا

نم ةمئاق ريشضح˘ت ي˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ىلعو يراشس ة˘فÓ˘خ˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا

بردم ونيتيكوب ويشسيروام مهشسأار
ةفيحشص بشسحبو ،قباشسلا ماهنتوت
«ترو˘˘˘ب˘˘˘شس و˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘˘يد ير˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ك»
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
يف سسوتنفوج هجاوت يتلا تابقعلا
هبتار اهلوأا ،ونيت˘ي˘كو˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
5.8 ى˘شضا˘ق˘ت˘ي نا˘ك ثي˘˘ح ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

،ماهنتوت يف ينيلرتشسإا هينج نويلم
ونايتشسيرك سضفر وه مهأ’ا ببشسلاو
دقاعتلا ةركفل قيرفلا مجن ودلانور
نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا ترا˘ششأاو ،ه˘˘ع˘˘م
بردم وني˘ت˘ي˘كو˘ب نأا ىر˘ي ود˘لا˘نور
زوفلا تانيج كلتمي ’ هنكل ،ديج
ثي˘ح ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘˘لا
هتريشسم نأاب يلاغتربلا مجنلا كردي
د˘˘ير˘˘ي ’و ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا ى˘˘ل˘˘ع تبرا˘˘˘ق
قيقحت نود ديج ىوتشسمب روهظلا
ةديشسلا ولوؤوشسم ىششخيو ،باقلأ’ا
مل اذإا ودلانور ليحر ةركف زوجعلا
عتمتي ينف ريدم عم يدانلا دقاعتي
.زوفلا ةيلقعب

هنأ’ ةارأبم001 ـل تلشصو»:نأت’ز
«!نÓيمب يل نيشسفأنم دجوي ’

نا˘˘˘˘˘˘ت’ز يد˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘شسلا ر˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘شس
ن˘م ،نÓ˘ي˘م م˘ج˘ن ،سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘˘بإا

لافتح’ا لÓخ ،قيرفلا يف هئÓمز
ع˘م ةارا˘ب˘˘م001 ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘شصو˘˘ب
نÓيم باشسح زر˘بأاو ،ير˘ي˘نو˘شسور˘لا

اربإا تاحيرشصت ،ر˘ت˘يو˘ت ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
فرشش هنإا» لاق ثيح ،ميركتلا ءانثأا

عم ةارا˘ب˘م001 بع˘ل˘ت نأا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع
،«رثكأا بعلأا نأا ىنمتأا ،يرينوشسورلا

يف لشضفلا .قافر اي اًركشش» فاشضأاو
م˘كل دو˘ع˘ي زا˘ج˘نإ’ا اذ˘ه˘ل ي˘˘لو˘˘شصو
،يل نيشسفانم دجوي ’ هنأ’ ،اًعيمج
،«تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف كرا˘ششأا ن˘˘ل˘˘ف ’إاو
ينقتلا ريدملا ينيدلام ولواب حرشصو
بعل دقل» اربإا ميركت ءانثأا ،نÓيمل
لشصو كلذ عمو .قرف ةدعل نات’ز
يه ط˘ق˘ف3 ع˘م ةارا˘ب˘˘م001 ى˘˘لإا
ناشس سسيرابو نÓيم رتنإاو سسكاجأا

مهمو ميظع فده هنإا» متأاو ،«نامريج
زاجنإ’ا اذهل لشصي نأا اربإ’ ةبشسنلاب
.«نات’ز اي تنشسحأا دقل .نÓيم عم

لاطبألا يرود ىلإا ةدوعلا ىلع يدانلا رارسصإا دكؤوي يذيفنتلا صسيئرلا

أيمشسر بيششنويبمأششتلا بقل زديل حنمت دروفتنيرب ةميزه

فنعب همجأهت دتيأنوي ريهأمجو ..«درغي» دروفششار

بردم ،رياكشسلوشس رانوغ يلوأا در
تاحيرشصت ىلع ،دتيانوي رتشسششنام
،يشسليششت يف هريظن ،درابم’ كنارف
نيطايششلا» ةدافتشسا نع ثدحت يذلا
ويديفلا مكحل تارارق نم «رمحلا
،يلاح˘لا م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ ،د˘عا˘شسم˘لا

دافتشسا ،دتيانوي نأا درابم’ ربتعاو
ريغ تارارق نم «ةحشضاو ةروشصب»
ا˘م˘ك ،ا˘شضيأا ة˘حا˘شسلا ما˘كح˘ل ة˘ق˘ي˘قد
يشضام˘لا سسي˘م˘خ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ثد˘ح
ديرفل˘يو سضر˘ع˘ت ا˘مد˘ن˘ع ،يرود˘لا˘ب
،ةلقرعلل سس’اب لاتشسيرك بع’ اهاز
ةلكر هقيرف اوحنمي مل ماكحلا نكل

د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘ب˘˘قو ،ءاز˘˘ج
سسأاك يئاهن فشصن يف ،يشسليششتو
رياكشسلوشس لاق ،يزيلجنإ’ا داحت’ا
فشصنت مل ةيميكحت تارارق ةدع نإا
برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘قو ،ا˘˘˘شضيأا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
يننكمي» ني˘ي˘ف˘ح˘شصل˘ل ي˘ج˘يور˘ن˘لا
اذه نع تاعاشس لاوط انه ثيدحلا
نأا ود˘ب˘يو ،ة˘شصق ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي ..ر˘˘مأ’ا
ن˘م ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا لوا˘ح˘ي سضع˘˘ب˘˘لا

نأا دقتعأا ’ نكل ،تارارقلا نوذختي
،«درابم’ هلاق ام نوأارقيشس ماكحلا

رم˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا برد˘م فا˘شضأاو
،ظحلا نع نوثدحتي سسانلا عمشسأا»
تار˘م ي˘ف ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م ا˘ن˘ك ا˘ن˘˘نأاو
قئاقحلا ىلإا مترظن اذإا نكل ..رثكأا
ناكو ،«ةحشضاو نوكت تارارقلا نإاف
دق ،ماهنتوت بردم ،وينيروم هيزوج
ظحلاب عتمت دتيانوي نأا ارخؤوم ربتعا
،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
سضع˘ب ن˘ع ر˘يا˘˘كشسلو˘˘شس ثد˘˘ح˘˘تو
تملظ اهنأا د˘ق˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا ،تارار˘ق˘لا

دشض ءازج ةلكر ءاغلإا اهنمو ،هقيرف
ىلإا ،ةياهنلا ليبق ريبشستوه ماهنتوت

سضع˘ب در˘ط ن˘ع ي˘شضا˘غ˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج
تافلاخم» اوبكترا نيذلا ،نيبعÓلا

ن˘˘م نا˘˘ك اذ˘˘ل» ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
يكتششي نم انأا نوكأا نأا ،سضرتفملا

لشضفن اننكل ..ماكحلا تارارق نم
مÓكلا كرتنو ،انئادأا ىلع زكرن نأا

اديزم ديرأا ’و ..نيرخآÓل كلذ نع
’ ىتح ،رمأ’ا اذه يف سضوخلا نم
لشصاوو ،«ي˘شسف˘ن˘ل بعا˘ت˘م˘لا بل˘جأا
،رومأ’ا هذ˘ه لا˘ي˘ح ق˘ل˘ق˘ب ر˘ع˘ششأا ’»
ذاختا يف ماكح˘لا ر˘م˘ت˘شسي˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب
ن˘ل م˘هو ،ة˘ي˘عو˘شضو˘م˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
نم لكشش يأاب فطاوع يأاب اورثأاتي
رشسيأ’ا عفادملا بيغيشسو ،«لاكششأ’ا
،دغلا ةارابم نع ،وشش كول ،دتيانويل

هليدب ةكراششمب كوكششلا طيحت امك
ه˘شضر˘ع˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ز˘˘ما˘˘ي˘˘لو نود˘˘نار˘˘ب

˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصإ’
،زاتمملا يرودلا يف ،نوتبماهثواشس
.رياكشسلوشس هب حرشص امل اقفو

درو˘˘ف˘˘ششار سسو˘˘كرا˘˘˘م سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
موجهل ،دتيانوي رتشسششنام مجاهم
رمحلا نيطايششلا ريهامج نم داح
«رور˘˘˘ي˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تلا˘˘˘˘قو
sنإا ،تب˘شسلا مو˘ي˘لا ،ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا زد˘ي˘˘ل ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق درو˘˘ف˘˘ششار
ىلإا ري˘خأ’ا ل˘هأا˘ت بق˘ع ،د˘ت˘يا˘نو˘ي

،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا
،زديلو دتيانو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ىد˘لو
ن˘˘كل ،د˘˘مأ’ا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م
دشض بعللا هل قبشسي مل دروفششار
تراششأاو ،رمحلا نيطايششلا ميرغ
درغ دروفششار sنأا ىلإا ةفيحشصلا
يتفشصب» ا˘ًل˘ئا˘ق ،زد˘ي˘ل ل˘هأا˘ت د˘ع˘ب

نأا يند˘ع˘شسي ،د˘ت˘يا˘نو˘ي˘ل ا˘ًع˘ج˘ششم
هنإا .«غيلريميربلا» يف زديل ىرأا
،«هو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسي يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كم˘˘˘لا

دروفششار نأا ةفيحشصلا تحشضوأاو
بب˘شسب ،ا˘ًع˘ير˘شس ةد˘ير˘غ˘ت˘لا فذ˘˘ح
ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘م مو˘ج˘˘ه˘˘ل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت
.دتيانوي رتشسششنام

وينيروم تأحيملتو درأبم’ تأمأهتا ىلع ةوقب دري ريأكشسلوشس

يرودل Ó˘ط˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل جو˘ت
يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا
ةرا˘شسخ د˘ع˘ب ،«بي˘ششنو˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘ششت»
ثلاثلا زكرملا بحاشص دروفتنيرب
كو˘ت˘شس ه˘ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شسم ما˘˘مأا ،(0‐1)
ةريخأ’ا ل˘ب˘ق ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘شس
ي˘قر˘ت˘لا زد˘ي˘ل ن˘م˘شضو ،م˘شسو˘م˘ل˘ل
سسمأا ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل
تشسو ة˘˘م˘˘يز˘˘ه د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
زكرملا بحاشص نوي˘ب˘لأا سشت˘ي˘مور˘ب
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘م جرا˘˘˘خ ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

قيرف كلتميو ،نوات د˘ل˘ي˘ف˘شسرد˘ي˘ه
،نآ’ا ا˘شسل˘ي˘ب و˘ل˘ي˘شسرا˘˘م برد˘˘م˘˘لا
غ˘ل˘ب˘ي ،ه˘شضيو˘ع˘ت ن˘كم˘ي ’ ا˘قو˘ف˘ت

ي˘ف كو˘ت˘شس مد˘ق˘تو ،طا˘ق˘˘ن سسم˘˘خ
ديفيد دعبأا امدنع ،لوأ’ا طوششلا

ماشس ةديدشست دروفتنيرب سسراح ايار
ي˘ل ى˘لإا ةر˘كلا ل˘شصت˘ل ،سسا˘كو˘ل˘ك
ة˘˘شسم˘˘ل˘˘ب ل˘˘ج˘˘شسي˘˘ل ،يرو˘˘غ˘˘ير˘˘˘غ
يذلا ،دروفت˘ن˘ير˘ب ي˘ق˘بو ،ة˘ط˘ي˘شسب

نو˘كي ى˘ت˘ح زو˘ف˘ل˘ل ة˘جا˘˘ح˘˘ب نا˘˘ك
لهأاتلا لجأا نم ،هيدي نيب هريشصم
ي˘ف ،زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘ل˘ل ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘لا
ةدحاو ةطقنب ارخأاتم ثلاثلا زكرملا

ل˘جأا˘تو ،سشت˘ي˘˘مور˘˘ب تشسو ف˘˘ل˘˘خ
ايئاقلت لهؤوملا يناثلا دعقملا مشسح
ةريخأ’ا ةلوجلل ،زات˘م˘م˘لا يرود˘ل˘ل
ي˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ليذت˘م ي˘ل˘شسنرا˘ب ع˘م درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
تشسو فيشضتشسي امنيب ،بيترتلا
كرا˘ب ز˘ن˘يو˘ك ق˘˘ير˘˘ف سشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب
بحاشص ماهلوف مشضناو ،زرجنير
ى˘ل˘ع عار˘شصل˘ل ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
3‐5 هزوف بقع ،يئاقلتلا لهأاتلا

رخأاتيل ،يادز˘ن˘يو د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش ى˘ل˘ع
نيتطقن قراف˘ب ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا

سضوخيشسو ،سشتيمورب تشسو نع

˘ما˘مأا ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا ما˘˘ه˘˘لو˘˘ف
بع’ نود˘˘ب ،كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘ثأا نا˘˘غ˘˘˘يو
هدرط دعب ،دير نوشسيراه طشسولا
لد˘˘˘ب بشست˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
راذنإ’ا ىل˘ع ه˘لو˘شصح˘ل ،ع˘ئا˘شضلا
1‐3 يتيشس فيدراك زافو ،يناثلا

ينعي ام ،هربشسلديم بعلم ىلع
ي˘ف ط˘ق˘ف لدا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ه˘˘نأا
هشسفانم دعبي˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا
بحاشص يتيشس يزناوشس يزليولا
زكارملا رخآا نع ،عباشسلا زكرملا
.يقرتلا قحلمل ةلهؤوملا

انفده :زديلل يذيفنتلا صسيئرلا
ابوروأا لاطبأا يرودل ةدوعلا

سسي˘ئر˘لا ،ر˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك سسو˘˘غ˘˘نأا لا˘˘ق
يدانلا sنإا ،دتيانوي زديلل يذيفنتلا

نامشضب «نكمم ءيشش لقأا» ققح
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

فد˘ه˘ت˘شسي ه˘˘نأا د˘˘كأاو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
يرود يف ىرخأا ةرم ةكراششملا
م˘˘شساو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
ى˘لإا ،زد˘ي˘˘ل د˘˘ع˘˘شصو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ر˘شسخ ا˘مد˘ع˘ب ، زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا

بحاشص نويبلأا سشتيمورب تشسو
دليفشسرد˘ه ما˘مأا ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
بقل زارحإا نمشضي نأا لبق نوات
دروفتنرب رثع˘ت˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا
زديل كراششو يتيشس كوتشس مامأا
5 ـل ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
،8991 ن˘ي˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م م˘˘شساو˘˘م
يرود يئاهن لبق غلبو ،3002و
قث˘يو ،1002 ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا

يف ةيلوؤوشسملا ىلوت يذلا ،رينيك
ركفي نأا بجي يدانلا نأا ،7102
ةرم يشضاملا داجمأا ةداعتشسا يف
نحن امن˘ي˘ب» ر˘ي˘ن˘ي˘ك لا˘قو ،ىر˘خأا
ر˘ع˘ششن ن˘ح˘ن ا˘م˘ن˘˘ي˘˘بو ،ل˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ن

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘ك سسا˘م˘ح˘ب
لقأا اذهف ،هقحتشسن يذلا ناكملا
فا˘شضأاو ،«زد˘ي˘ل˘ل ن˘˘كم˘˘م ءي˘˘شش
ىلع ءانبلاب رمأ’ا قلعتيشس نآ’ا»
مشساو˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘نأا نا˘م˘شضو ،كلذ
ي˘ف أاد˘ب˘ن˘شس ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
يذ˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘˘لا
لوأا وهو هيف زديل نوكي نأا بجي
نأا بجي زديل» عباتو ،«زكارم6
.زاتمملا يرودلا يف اًقيرف كلمي
بعللا ق˘ح˘ت˘شسي زد˘ي˘ل ة˘حار˘شصبو
ي˘˘ه هذ˘˘هو لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود ي˘˘˘ف
ل˘ط˘˘ب ،زد˘˘ي˘˘ل ط˘˘ب˘˘هو ،«ا˘˘ن˘˘ت˘˘يؤور
يرود˘لا ن˘˘م ،تار˘˘م3 ارتل˘ج˘نإا
اريثك ىناعو ،4002 يف زاتمملا

اشسليب وليشسرام بردملا ءاج ىتح
بردملا دقع يهتنيو ،8102 يف
نكل ،مشسوملا ةياهنب ينيتنجرأ’ا
.Óًيوط هيلع ءاقبإ’ا لواحي زديل



 تخرتوأإ نأبسش عم لدأعتلل هيدأن دأق

يدو ءأقل يف ةيئأنث لجشسي ولفرد
 يشستيف عم

يدان مجاهم ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ولفرد ةماشسأا نكمت
يتلا ةيدولا ةهجاوملا يف ةيئانث نيودت نم يدنلوهلا يشستيف
فادها ةثÓثب تهتنا يتلاو تخرتوا يدان نابشش مامأا اهيف كراشش
.اهلثمل

يف ةريشصق ةبرجت دعب يشستيف ىلإا داع يذلا بعÓلا نكمتو
عم دهعلا ددج هناو اميشس’ بيط هجوب روهظلا نم ،ولونيف يدان
ىلع رداق هنا هبردم ىلإا ةحشضاو ةلاشسرب ثعبيل كابششلا ةرايز
 .رشضخأ’ا ليطتشسملا ىلع ريثكلا ميدقت

ب.م.يرسسيإإ
 هبردم عأنقإ’ لمعلإ لسصإوي رسضخلإ طسسو

يدو ءأقل يف ءازج ةبرشض نودي زوبدوب
 يكيجلبلا تخلردنا مأمأا

ناديم طشسو يرئازجلا يلودلا بعÓلا زوبدوب سضاير لشصاوي
تابثإ’ ىرخأا هحنمب هبردمو هيدان عانقإ’ لمعلا نايتإا تناشس يدان
.هليحر برقب يحوت تارششؤوملا لك نا مغر هتاردق

عمج يذلا يدولا ءاقللا يف ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا كراششو
ثيح ،سسما لوأا بعل يذلا يكيجلبلا تخلردنأا قيرف عم هيدان
تهتنا يتلا ةهجاوملا يف ديحولا فدهلا رشضخلا طشسو نود
 .يكيجلبلا قيرفلا حلاشصل نينث’ فدهب

ب.م.يرسسيإإ
 نيوكتلإ قوقح عفدت نل يلحأسسلإ مجنلإ ةرإدإإ

ةيرشصنلا مدشصت ةيلودلا ةمكحملا
 مودرز ةيشضق يف

ناوشضر ليوحت ةيشضق يف ةيلودلا ةيشضايرلا ةمكحملا تلشصف
مجنلا يدان ىلا ياد نيشسح رشصن نم يرئازجلا فرتحملا مودرز
.يشسنوتلا يلحاشسلا يشضايرلا

هنأاب يشسنوتلا قيرفلا حلاشصل مكحلا نع ةمكحملا تنلعأاو
ياد نيشسح رشصن ةرادإ’ ةيفاشضإا ةيلام ةميق عفد ىلع اربجم سسيل
فلأا003 ديدشستب ءافتك’او ،نيوكتلا قوقح يف لثمتت يتلاو
.وروأا

مقت مل ةحÓملا ةرادإا نأا ةمكحملل نيبت امدعب مكحلا اذه ءاجو
تفتكاو مودرز ليوحت دقع يف نيوكتلا قوقح دنب نيودتب
 .وروا فلأا003 يهو ’أا ةقفشصلل ةيلامجإ’ا ةميقلا دنب عشضوب

جأحلب أسضر
 بعÓلإ دقع عيبل نييÓم8 طرتسشت رتسسيل ةرإدإإ

 ينأميلشس عم دقأعتلا قأبشس لخدي ليل
دقاعتلا يف ةبغارلا ةيدنأ’ا ةمئاق ىلإا يشسنرفلا ليل يدان مشضنا

يشسنرفلا وكانوم مجاهمو يرئازجلا يلودلا يناميلشس مÓشسإا عم
.مداقلا مشسوملل ابشسحت يراجلا وتاكريملا يف

بختنملا فاده يناميلشس نأا ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششكو
ةيلاحلا ت’اقتن’ا ةلحرم يف هتامادقتشسا ططخم نمشض ينطولا
ةرادإا ترشسفتشساو ،ايليشسرم كيبملوا عم ةبغرلا سسفن مشساقتيل
سضيوعتل كلذب ةيعاشس ،ءارحشصلا براحم ةيعشضو نع قيرفلا

.«نايمشسوأا روتكيف»و «يمير كول» اهيمجاهم ليحر
يئازجلا طرششلا غلبم يزيلجنإ’ا يتيشس رتشسيل ةرادإا تعشضوو

عفد هيلع يناميلشس مÓشسإا دقع ءارشش بغري نملو وروأا نييÓم8
يشضاملا مشسوملا يف رشضخلا مجاهم قلأات دعب ةشصاخ ،ةميقلا هذه
.وكانوم هقيرف عم ىرخأا8 ةعانشصو فادهأا9ـل هليجشستب

ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإا ءا˘ق˘ب ن˘كم˘م˘لا ن˘م ه˘نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل
دعب لبقملا مشسوملا يف يشسنرفلا وكانوم هقيرف عم يرئازجلا

 .ونيروم تربور قيرفلل ينفلا ريدملا ةرداغم
ب.أسضر

 ةدوجلإ رييأعمو ميلسستلإ خيرأت مإرتحأب بلأط

مدقت ىلع ضضار يدلأخ
ةشصأخلا ةيشضأيرلا تآأششنملأب لأغششأ’ا

 ةيطشسوتملا بأعلأ’أب
هاشضر نع ةشضايرلاو بابششلا ريزو يدلاخ يلع ديشس فششك

ةشصشصخملا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تآا˘ششن˘م˘لا˘ب لا˘غ˘ششأ’ا مد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ما˘ت˘لا
.نارهوب طشسوتملا رحبلا باعلأ’

بكرملا رارغ ىلع ةيشضاير تآاششنم ةدع ةرايزب يدلاخ ماقو
نكشسلا ريزو يرشصان لامك ةقفرب ،ةيطشسوتملا ةيرقلاو يبملوأ’ا

تاشضايرب ةفلكملا ةلودلا ةبتا˘ك ير˘كاو˘شس ة˘م˘ي˘ل˘شسو نار˘م˘ع˘لاو
لاغششأ’ا مدقتب هاشضر نع ةشضايرلاو بابششلا ريزو نابأاو ،ةبخنلا

ميلشست ةرورشض ىلع دكأاو ،لمعلا ةلشصاوم ىلع قيرفلا ثحو
 .ةدوجلا ريياعم مارتحا عم ،ددحملا تقولا يف تآاششنملا

جأحلب أسضر
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بخانلا يشضاملب لامج ثعب
ةيوق لئاشسرب يرئازجلا ينطولا
امدعب ةيقيرفإ’ا تابختنملا ىلإا
سسأاك يف رشضخلا فده نأا دكأا
ظافحلا وه ،2202 ايقيرفإا ممأا

لÓخ هب اوجوت يذلا بقللا ىلع
رشصم اهتنشضتحا ي˘ت˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
ىقلت هنا احشضوم ،9102 يف
هتيادب د˘ن˘ع تا˘بو˘ع˘شصلا سضع˘ب

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
.رشضخلل

ج˘يو˘ت˘ت˘لا سسد˘ن˘ه˘˘م ح˘˘شضوأاو
رشضخلا خيرات يف يناثلا بقللاب
عقوملا اهب سصخ تاحيرشصت يف
: Ó˘˘ئا˘˘ق «فا˘˘ف˘˘لا»ـل ي˘˘م˘˘شسر˘˘˘لا
انحنمي2202 ىلإا ناكلا ليجأات»
نم ددع ربكأا ةعباتمل ربكأا اتقو
امئاد ىقب˘ي ا˘ن˘فد˘هو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةمئاق كلمأا انأا..انبقل نع عافدلا
م˘هو او˘ع˘قو ن˘يذ˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب

م˘˘ه˘˘ح˘˘ششرأاو با˘˘ب˘˘شش نو˘˘ب˘˘ع’
،Óبقتشسم بختنملا يف دجاوتلل
نل9102 ة˘خ˘شسن لا˘ط˘بأا ن˘كل
دوجو نأا ’إا ة˘لو˘ه˘شسب او˘لزا˘ن˘ت˘ي

انلعجي دق2202 ملاعلا سسأاك
 .«ةديدج ارومأا دهاششن

تأبوعسص تهجإو»
أمو ةيإدبلإ يف ةريثك

يميهإرب هب مأق
 «فسصوي ’ ينأميلسسو

ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا دا˘عو اذ˘ه
رشضخلا عم هتيادب نع ثيدحلاب
باعشص ةدع ىقلت هنا احشضوم
ة˘م˘ئا˘ق˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا

ايقيرفإا ممأا سسأاك يف ةكراششملاب
ته˘˘جاو» :در˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شساو ،9102
ةيادب˘لا ي˘ف تا˘بو˘ع˘شصلا سضع˘ب

ة˘ي˘شضق سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’
،ناكلا يف نيكراششملا نيبعÓلا

ت’امتح’ا لك يف انركف ثيح
ىلع ،ةبعشص دج تارايخب انمقو
ن˘م ،ة˘يز ن˘˘ب دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسا رار˘˘غ
انلواح اهدعب» :فاشضأاو ،«ةمئاقلا
نيذلا ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ة˘نزاو˘م˘لا

عم ،ةشسفانم˘لا م˘ه˘شصق˘ن˘ت تنا˘ك
ةيارد ىلع انكو ،مهئÓمز ةيقب
ةبعشص نو˘كت˘شس تا˘يرا˘ب˘م˘لا نأا

يف تناك تاريشضحتلا نأا مغر
بخا˘ن˘لا دا˘ششأا ا˘م˘ك.«ىو˘ت˘شسم˘لا
هبعل يذلا مهملا رودلاب ينطولا
لبقت ا˘مد˘ع˘ب ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘شسا˘ي
،ء’د˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع هد˘˘جاو˘˘ت
رمأا يميهارب هب ماق ام» :لاقو
هدوجوب نوظوظحم نحنو عئار
امدعب هبعك ولع دكأا دقف ،انعم
سسفنو رمذتي ملو ةوقب بردت
يذلا يناميلشسل ةبشسنلاب ءيششلا

ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا فاد˘˘ه˘˘لا نو˘˘كي˘˘شس
 .«ابيرق رشضخلل

أهتسصق أهل ةإرأبم لك»
ىلع لهأأتلإ دعبو ةسصأخلإ

تكردأإ رإوفيد توك بأسسح
 «يوق بختنم أننأإ
ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا دا˘˘عو

ةبعشصلا ةارابملا ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب
˘ما˘مأا نو˘برا˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا

ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف راو˘ف˘يد تو˘˘ك
دعب كردأا هنأا احشضوم ةقباشسملا
،يوق بختنم رئازجلا نأا لهأاتلا

راو˘ف˘يد تو˘ك ة˘ه˘جاو˘م» :لا˘قو
تطلتخا ،ةياغ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘شص تنا˘ك
ع˘ي˘ي˘شضت د˘ع˘ب ر˘عا˘ششم˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف

لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’او ءاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘بر˘˘˘شض
ا˘ن˘نأا ’إا ،ة˘ي˘˘فا˘˘شضإ’ا طاو˘˘ششأÓ˘˘ل
عجارتلا ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘م˘لا ا˘نر˘ب˘جأا

لكو ،يوق بختنم اننأا تكردأاو
يف ةشصاخلا اهتشصق اهل ةارابم
 .«9102 ناك

نيبعÓلإ نم أبيرق نوكأإ نأإ بحأإ»
 «مهعم ةديج يتقÓعو

يف بردم لشضفأا عجرأا امك
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا

،ملاعلا يف بردم لشضفأا عبارو
ريبكلا دوهجملل رشضخلا جيوتت
ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ه˘˘˘لذ˘˘˘ب يذ˘˘˘لا
نأا احشضوم ،رشضخأ’ا ليطتشسملا

ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ع˘˘م ةد˘˘ي˘˘ج ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع
نم مه نو˘ب˘عÓ˘لا» :ل˘شسر˘ت˘شساو
م˘˘ه˘˘نأ’ ةدا˘˘ششإ’ا نو˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسي
نحنو ةبعشصلا ةمهملاب نوموقي
انيلعو ،طق˘ف ة˘ف˘شسل˘ف˘لا ع˘ن˘شصن
ابع’ تنك» :عباتو ،«مهتدعاشسم
انأاو نيبعÓلا عم ةديج يتقÓعو
يفو.«مهنم ابيرق نوكأا نأا بحأا
،ينطولا بخانلا فششك ،ريخأ’ا
ددشصب ناك ينطولا بختنملا نأا

،ريبك يبوروأا بختنم ةهجاوم
تا˘با˘شسح˘لا ط˘ل˘خا ءا˘بو˘لا نأا ’إا

ةيشضاملا ةر˘ت˘ف˘لا سشا˘ع ه˘نا ا˘م˘ك
ةباشصإا نم افوخ باشصعأ’ا ىلع
 .هئانبأاو هتلئاع

لمجأا »:زرحم
أنتدوع تأظحللا
 «رئازجلل ضسأأكلأب
د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير ثد˘ح˘˘ت

م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
نع يزيلجنإ’ا يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ف ه˘تا˘˘ير˘˘كذ
ماع رورم ةبشسانمب رشصمب9102
يراقلا بقللاب يناثلا جيوتتلا نع
يفو.ةيرئازجلا ةركلا خيرات يف
ع˘˘قو˘˘م˘˘ل «زور˘˘ح» تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘شصت
مدقلا ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
ىر˘˘شسي˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا بحا˘˘˘شص د˘˘˘كأا
ل˘م˘جأا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘نا ة˘ير˘ح˘شسلا
لمجأا »:Óئاق هتايح يف تاظحللا
انتدو˘ع ة˘ظ˘ح˘ل تنا˘ك ،ي˘ل ىر˘كذ
ا˘مد˘ن˘ع »:ع˘با˘ت˘ي˘ل ،«ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘ششلا ل˘˘ك د˘˘ها˘˘ششت
،ة˘ع˘ئار تا˘ظ˘ح˘ل تنا˘ك ،اد˘ي˘˘ع˘˘شس
9102 يف نكل4102 يف اهانلعف
بقل انققح اننأ’ ارياغم رمأ’ا ناك
ا˘ن˘ك »: فا˘شضأاو ،«ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك
عيمجلل انتبثأاو ةديحو ادي اعيمج
نم سسي˘ل ه˘نأ’ ،ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ا˘ن˘نأا
ةشصاخ نيرهشش ةدمل ءاقبلا لهشسلا
بعلي ’ نمو بعلي نم كانه نأا
ةلئاع نوكن نأا يف انحجن اننكل
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا »: فدر˘˘˘ي˘˘˘ل ،«ةد˘˘˘˘حاو
يف لاغنيشسلا مامأا تناك ةيعجرملا
ىشسنن نأا نود ،تاعومجملا رود
ا˘˘شضيأاو ،راو˘˘ف˘˘يد تو˘˘ك ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
مامأا ةيئاهن˘لا ةارا˘ب˘م˘لاو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن
ي˘ف م˘ت˘خ˘ي˘˘ل «ادد˘˘ج˘˘م لا˘˘غ˘˘ن˘˘شسلا
و˘ه ا˘ن˘م˘ه˘ي نا˘ك ا˘م ل˘ك»:ر˘˘ي˘˘خ’ا
 .«رئازجلا ىلإا بقللاب ةدوعلا

طيمز.ع

 أيقيرفإإ سسأأك يف رسضخلإ روسص لمحي ويديف رسشن لÓخ نم

9102 «نأكلا»ـب رشضخلا جيوتت ىلع ةنشس رورمب يفتحت «فأكلا»
يرئإزجلإ ينطولإ بختنملإ جيوتتل ىلوأ’إ ىركذلأب «فأكلإ» مدقلإ ةركل يقيرفإ’إ دأحت’إ ىفتحإ
يمسسرلإ هبأسسح ىلع ةديرغت «فأكلإ» رسشنو.9102 ةنسس رسصم يف هققح يذلإ أيقيرفإإ ممأإ سسأأكب
تنأكو ،مهخيرأت يف ينأثلإ يرأقلإ جأتلأب «نيبرأحملإ» جيوتت ةسصق أهيف سصخل روسص4 «رتيوتلإ»

أيقيرفإإ ممأإ سسأأك يئأهن يف يلأغنسسلإ بختنملإ مأمأإ هئÓمزو زرحم سضأير تعمج يتلإ يئأهنلإ ةروسص
.ةيوركلإ ةئيهلإ أهترسشن يتلإ ةسصقلإ نمسض ةرسضأح9102

ب.م.يرسسيإإ

 «قدشصي ’ رمأا بعششلأب أنتأقÓمو رئازجلا ىلإا ةدوعلا» :رشصأن نب
أهب ظفتحي يتلإ تأيركذلإ يلأطيإ’إ نÓيم يسسأإ بع’و يرئإزجلإ يلودلإ رسصأن نب ليعأمسسإإ فسشك
.جيوتتلإ نع ةنسس رورم دعب9102 نأك نم
تأيرأبم ةدهأسشم ديعأإ أ˘مد˘ن˘ع»:ير˘ئإز˘ج˘لإ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لإ ي˘ف ه˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘سصأ˘ن ن˘ب ل˘ي˘عأ˘م˘سسإإ لأ˘قو
رعسشإ يسضأملإ مأعلإ رسصم يف تميقأإ يتلإ رسصم نأك يف تأجردملإ ىلع أنرأسصنأإو ينطولإ بختنملإ

ىلإإ ةدو˘ع˘لإ ن˘طو˘لإ سضرأإ ىلإإ ةدو˘ع˘لإ بق˘ع ر˘ي˘ب˘ك˘لإ بي˘حر˘ت˘لإ ن˘م ه˘سشأ˘هد˘نإ ن˘ع ر˘ب˘عو ،ةر˘ير˘ع˘سشق˘لأ˘ب
 .«قدسصي ’ إرمأإ نأك بعسشلل أنتأقÓمو رئإزجلإ

ب.أسضر

 «يل ىركذ لمجأا نييرئازجلا ةحرف ةدهأششم »:يحلوبم
بقع رسضخلإ أهسشأع يتلإ ةليمجلإ تأظحللإ نع ينطولإ بختنملإ سسرأح يحلوبم بأهو سسيإرلإ نأبأإ
عقوملل يدوعسسلإ قأفت’إ يدأن ىمرم سسرأح يحلوبم لأقو.يسضأملإ مأعلإ أيقيرفإإ سسأأكب مهجيوتت
زأجنإ’إ مجح فرعن ملو أنل ةعئإر ةرمأغم نأك رسصم نأك» مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيدأحتÓل يمسسرلإ
يه9102 أيقيرفإإ سسأأك تأيئأهن نم يل ىركذ لمجأإ» ،«رئإزجلإ ىلإإ أنتدوع دنع ’إإ هأنققح يذلإ

 .«جيوتتلإ إذهب نييرئإزجلإ يتإوخأإو يتوخإإ ةحرف
ب.أسضر

 «يسضأملإ نأكلإ يف أهتسشع يتأيح تأظحل لسضفأإ»: لأطع
سسأأك تأيئأهن يف ينطولإ بختنملإ ريهظ لأطع فسسوي أهل سضرعت يتلإ ةريطخلإ ةبأسصإ’إ مغر

سسي˘ن يدأ˘ن م˘ج˘ن لأ˘ط˘ع ف˘سشكو.هتأيركذ لسضفأإ نم يرأق˘لإ بق˘ل˘لأ˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لإ ىق˘ب˘ي9102 أيقير˘فإإ
دنع ،يتأيح تأظحل لسضفأإ تسشع رسصم نأك يف» :يمسسرلإ «فأفلإ» عقومل هتأحيرسصت يف يسسنرفلإ

» ،«ريبك ءيسشب أنمق أننأإ أنملع ريغسصلإ ىلإإ ريبكلإ نم عيمجلإ نأإ أندهأسشو ينطولإ بإرتلإ ىلإإ أنلوخد
نم حرفنو أبيرق يقتلنسس»:ىهنأإو ،«إريثك أنيلع لوعي نأك يذلإ بعسشلإ أندعسسأإو أنبجإوب أنمق دقل

 .«هللإ ءأسش نإإ ديدج
ب.أسضر

 «رشضخلا» جيوتت ىركذب يفتحي »:ةرقوب
يذلإ ريبكلإ رإوسشملأب يلحملإ بختنملإ بردمو قبأسسلإ يرئإزجلإ بختنملإ عفإدم ةرڤوب ديجم ىنثأإ
جيوتتلأب تللكت يتلإو يسضأملإ مأعلإ رسصم أهتنسضتحإ يتلإ أيقيرفإإ ممأإ سسأأك لÓخ زرحم قأفر همدق
ي˘م˘سسر˘لإ ه˘بأ˘سسح ر˘ب˘ع ن˘ي˘برأ˘ح˘م˘ل˘ل ةرو˘سص ر˘سشن˘ب «كي˘جأ˘م˘لإ» مأ˘قو ،ىلوأ’إ ىر˘كذ˘لإ ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ

بختنملإ ةدأيق يف ليزإربلإ لأيدنومل لهأأتلإ فده بحأسص لمأأيو ،«خيرأتلل »: أقلعم «مإرغتسسنإإ«ىلع
 .لبقملإ «نأسشلإ» يف جيوتتلإ ةسصنمل لوسصولل نييلحملل ينطولإ

طيمز.ع

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com
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ل˘ح˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ر˘˘˘شصن ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘˘ب جو˘˘ج˘˘م ن˘˘يد˘˘لا
ي˘ف ة˘ق˘ل˘ع˘˘م˘˘لا رو˘˘شسج˘˘لا
لجا نم ةمداقلا تاعاشسلا
رومأ’ا سضعب يف لشصفلا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ا˘ه˘ب بلا˘ط ي˘ت˘لا

ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
سضعب طبشضب ة˘شصا˘خ˘لاو
ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘باد˘ت˘˘ن’ا
يف نوكتل اهيلع عيمجلا

نا ر˘كذ˘ي ق˘ير˘ف˘لا ح˘لا˘˘شص
˘ماز˘˘ت˘˘لا ل˘˘شضف برد˘˘م˘˘لا
ن˘م ناو ة˘شصا˘خ تم˘˘شصلا

نورظتني مودقلاب هودعو
م˘شسو˘م˘لا ر˘ي˘شصم ة˘فر˘ع˘م
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ث ن˘˘˘مو
ع˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘شصم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
اهل نوبعل˘ي ي˘ت˘لا م˘ه˘قر˘ف
. ايلاح

نوفوختي رفانسسلا
ويرانيسس راركت نم

عم نايزم
نم نيحرسسملا

قيرفلا
سضع˘˘˘ب ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
ي˘ف ل˘شصف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘شصم

دبع سشتوكلا ناو ةشصاخ
د˘ق نا˘ك ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘˘لا
طبشض يف هتين نع نلعأا
نيبع’7 م˘شضت ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب

م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ىر˘˘خأا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
مداق وه امي˘ف ا˘ه˘ت˘ششقا˘ن˘م
رفانشسلا نإا ركذي مايأا نم
ويرا˘ن˘ي˘شس ن˘م نو˘فو˘خ˘ت˘ي

ة˘شصا˘خ نا˘يز˘˘م سسرا˘˘ح˘˘لا
يف قفخت دق ةرادإ’ا ناو
خ˘شسف˘ل تا˘قا˘ف˘˘تا ط˘˘ب˘˘شض
يدانلا عم يشضارتلاب دقعلا

سضع˘ب ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ا˘˘م و˘˘هو
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ويرا˘ن˘ي˘شس سسف˘ن˘ب ط˘غ˘شضلا
لوشصحلل قباشسلا سسراحلا

. ةيفاشضإا تاشضيوعت ىلع

صشامر ماسشه
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دا˘˘ح˘˘تا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع سضع˘˘˘ب ر˘˘˘ششا˘˘˘ب
م˘هدو˘ق˘ع ح˘ن˘م تاءار˘جإا ةر˘˘كشسب
طبشض لجا نم تاعزانملا ةنجلل

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘ه˘ت˘ي˘شضق تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ن˘م ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا˘˘ب
ة˘شصا˘خ ق˘ير˘ف˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل رو˘˘جأا

اهديدشست ةرورشضب اوبلاط مهناو
ةرادإ’ا نكلو ديعاوملا مداق يف
راظت˘ناو تم˘شصلا ماز˘ت˘لا تل˘شضف
ةيعمجلا تارارق هنع رفشستشس ام
˘مدا˘ق ي˘ف ةرازو˘لا اذ˘كو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ر˘˘ط˘˘شضا يذ˘˘لا ر˘˘م’ا تا˘˘عا˘˘˘شسلا
باوبأا قرط ىلا نيبعÓلا سضعب
ريشصم يف لشصفتشس يتلا ةنجللا
. مهروجأا

ةرادإلاو ةمزأا يف داحتلا
لولحلا داجيإا نع تزجع

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ل˘˘ج نا ر˘˘كذ˘˘ي
مه تاعزانملا ةنجل باوبأا اوقرط
ا˘هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا

ي˘شضا˘ير˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
قيرفلا لعجيشس ام وهو يلاحلا

ناو ’ فيك ةيقيقح ةطرو يف
تمشصلا مازتلا اولشضف نيطبترملا

رشسفتشس ام ديدحت ةياغ ىلا ايلاح
يف ايلعلا تاطلشسلا تارارق هنع
نكمي داحت’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو دÓ˘ب˘لا
فيك ةمز’ا ىلا لشصو هنا لوقلا

هتاقحت˘شسم˘ب بلا˘ط˘ي˘شس ل˘كلاو ’
اهرشصح ناو قبشس يتلاو ةقلاعلا
. رايلم02 يف ىشسيع نب
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ةبانع داحتا

هبلطم ددجي ةشساوم
ضضرف ةرورشضب
ضضيبأ’ا مشسوملا

ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘˘تا برد˘˘م دد˘˘ج
ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م ة˘˘شساو˘˘م لا˘˘م˘˘˘ك
م˘شسو˘م˘˘لا سضر˘˘ف ةرور˘˘شضب
هراظتنا لاط يذلاو سضيبأ’ا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب
ه˘ب˘شسح ن˘طو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
ناو ة˘شصا˘˘خ كلذ بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
يف لازت ’ ماقرأ’او ةمز’ا
يلات˘لا˘بو ر˘م˘ت˘شسم د˘عا˘شصت
تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’ا ذ˘˘˘خا بجو
تاو˘˘ف ل˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘يرور˘˘˘شضلا
سشتوكلا رظتنيو اذه ناوأ’ا
يف ةركلا ولوؤوشسم يهني نا
ل˘جا ن˘م م˘شسو˘˘م˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا

مشسوملا يف ريكفتلا ةرششابم
نو˘كي˘شس يذ˘لاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
. لح لشضفأا
برحلا نم هفوخت ىدبأا

«فافلا» نيب ةدرابلا
نم رذحو ةرازولاو

افيفلا لخدت
ببشس سشتوكلا عجراو اذه
يذ˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ر˘˘خأا˘˘ت
ةر˘˘˘كلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم مد˘˘˘خ˘˘˘ي
حلا˘شصم˘لا ى˘لإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا

ةميق هل فرط لك اهيلع
ةركلا ىوتشسم ىلع ةديج
نم هبشسح ديزيشس ام وهو
ينقتلا دكأا دقو اذه ةمزأ’ا
برح˘لا نأا ى˘ل˘ع ي˘م˘لا˘ق˘لا
ن˘ي˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ةدرا˘˘ب˘˘لا

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم
ةرازو˘لا اذ˘كو ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيرئازجلا ةركلا ل˘ع˘ج˘ت˘شس
بعشصي رادج يف مدطشصت
افيفلا نا امب هنم جورخلا
امب رطخلا سسوقان قدتشس
ةشسايشسلا لخدت رظحت اهنأا
. ةشضايرلا يف
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ةيدلبلا ةينازيم فرشص ةيفيك لوح اوفلتخا «مأشص’» ولوؤوشسم

ةليلم نيع ةيعمج
ةرادإلا ةمهم بعسصت ةميدقلا تاقحتسسملا

يفيشصلا وتأكريملا ةيشضق يف لشصفلل ةمدأقلا تأعأشسلا يف أشسنرف نم دوعي جوجم

ةنيطنسسق بابسش
رومألا ميسسرت راظتنا ‘ اهتقفاوم تحنم ةÒثك ءامسسأا

مهروجأأـب اوبلأطو تأعزأنملا ةنجل اولشسار مهدوقع ةيهتنملا

ةركسسب دا–ا
لولحلا داجيإا ىلع ةرداق ريغ ةرادإلا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ششير˘˘ق ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘ف
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف˘ل ي˘شضا˘ير˘لا
سسيئر يششطز نيدلا ريخ ىلع رانلا
يف ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

ةلشصاو˘م ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’ا رار˘شصإا ل˘ظ
سضي˘بأا م˘شسو˘م نÓ˘عإا وأا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا

ىقبت نل «ةبيقعلا» ةرادإا نأا احشضوم
يف اديعب بهذتشسو يديأ’ا ةفوتكم
باح˘شصأ’ بق˘ل˘لا ح˘ن˘م سضفر لا˘ح
.سضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا

:دد˘˘شصلا اذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ششير˘˘ق ح˘˘˘شضوأاو
مدع ىلع يششطز رارشصإا نأا دقتعا»
رثأا دق دادزولب بابششل بقللا حنم
ام ،يلارديفلا بتكملا تارارق ىلع
رارقلا نÓعا يف نورخأاتي مهلعج
م˘˘شسو˘˘م نÓ˘˘عإا» :م˘˘ت˘˘خو ،«ر˘˘ي˘˘خأ’ا
نحنو دادزولب بابشش رشضيشس سضيبأا
تكشسن نل انتهج نمو رارقلا رظتنن

.«انقح ىلع
ب.م.يرسسيإا

نم نارهو ةيدولوم ةرادإا تبرتقا
˘˘ماد يذ˘˘لا يرادإ’ا غار˘˘ف˘˘لا ءل˘˘م
ةرتف ءاهتنا بقع ،رهشش نم رثكأ’
رهاط يشس قباشسلا ماعلا اهريدم
.ينازولا فيرشش
نإا˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ ردا˘˘˘˘˘شصم بشسحو
ةيدولوم ةرادإا سسلجمب نيمهاشسملا

ي˘˘م˘˘شسر بل˘˘ط˘˘ب او˘˘مد˘˘ق˘˘ت نار˘˘˘هو
لجأا نم ،ةي’ولل ةيلحملا تاطلشسلل

توأا01 موي ةماعلا ةيعمجلا دقع

يرادإ’ا غارفلل لح عشضول لبقملا
.ةرتف ذنم قيرفلا مز’ يذلا

اعد امدعب اذه ةرادإ’ا بلط ءاجو
يف ن˘ي˘م˘ها˘شسم˘لا ي˘نازو˘لا ف˘ير˘شش
دق˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘كر˘ششلا

هترتف ديدمتل ةيدا˘ع ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
نم ديدج ماع ريدم نييعت ةياغ ىلإا
عيقوتلاو قيرفلا نوؤوشش رييشست لجأا

.كلذ بلطتت يتلا قئاثولا ىلع
ب.اسضر

يششطز تأحيرشصت :يششيرق
يلارديفلا بتكملا تارارق ىلع ترثأا

دادزولب بابسش
اهقح ىلع تكسست نل «ةبيقعلا» ةرادإا نأا دكأا

 رشضخأ’ا ءوشضلا نورظتني «ةوارمحلا»
مدأقلا توأا01ـلا يف ةمأعلا ةيعمجلا دقعل

نارهو ةيدولوم
ديدج ماع ريدم نييعت ةياغ ىلإا ينازولا ةدهع ديدمت وحن

sport@essalamonline.com

ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ل˘˘خد
ملظ˘م˘لا ق˘ف˘ن˘لا ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘م
فار˘طأ’ا سضع˘بو ’ ف˘ي˘˘ك
ري˘شسم˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘بر˘ق˘م˘لا
تافÓخ دوجو ىلع اودكأا

ن˘˘ي˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ةدا˘˘˘ح
دي˘شص ن˘ب اذ˘كو ي˘نار˘م˘ع˘لا

ةيدلبلا لاومأا ببشسب كلذو
ةنيزخ˘ل ا˘ه˘لو˘خد بق˘تر˘م˘لا
عيمجلا رظتني ثيح قيرفلا

نا ا˘م˘ب ا˘هر˘ي˘شصم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
اه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘ير˘ي ي˘نار˘م˘ع˘لا
ديدشست ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ةبيتكلل ة˘ير˘ه˘شش ةر˘جا و˘لو

د˘˘ي˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘ت
يف دي˘ج ل˘كششب ى˘ح˘شضأ’ا

د˘ير˘˘ي د˘˘ي˘˘شص ن˘˘ب نا ن˘˘ي˘˘ح
نا ا˘م˘ب ن˘ي˘ن˘ئاد˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘˘م
. هيلع طغشضي عيمجلا

ناو قبسس ينارمعلا
هرسصانع عنقا

مهروجأا ةيوسستب
ناو ينارمعلا سسيئرلل قبشس
نيبعÓلا ل˘ج ة˘ق˘فاو˘م ذ˘خا
او˘˘ح˘˘ن˘˘م ثي˘˘ح ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘ع˘جار˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
فشصتنم نم ةيادب روجأ’ا

دعب يشضاملا سسرام رهشش
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا طا˘˘ششن ف˘˘قو˘˘ت

«انوروك» سسوريف راششتن’
سسف˘ن ي˘ف او˘طر˘ت˘˘ششا ن˘˘كل
ة˘˘يو˘˘˘شست ةرور˘˘˘شض تقو˘˘˘لا
نأ’ ةميدقلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا
ى˘ل˘ع تل˘شصح˘ت ة˘ي˘ب˘لا˘˘غ˘˘لا
ة˘ياد˘ب ن˘م ط˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘تر˘˘جأا
يذلا فقوملا وهو مشسوملا

نم ةريح يف عيمجلا عشضو
بر˘ح˘لا رو˘ه˘ظ د˘˘ع˘˘ب هر˘˘ما
ىلع نيمئاقلا ن˘ي˘ب ةدرا˘ب˘لا
. يدانلا رييشست

صشامر ماسشه

جربلا يلهأا

جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ةرادإا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
نم سصيخرت ىلع لوشصحلا
دق˘ع˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
ءا˘˘˘˘˘شضعأÓ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ط˘بر ثي˘ح ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا
يدا˘م˘ح ن˘ب سسي˘نأا سسي˘˘ئر˘˘لا

جئا˘ت˘ن˘لا˘ب يدا˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ءاقللا اذه اهنع رفشسيشس يتلا
اذ˘˘ه ه˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت دد˘˘˘ح يذ˘˘˘لا
ةكرششلا ر˘ق˘م ي˘ف سسي˘م˘خ˘لا
نب فده ى˘ق˘ب˘يو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

قافتا ىلإا لشصوتلا يدامح
ءاشضعأ’ا عي˘م˘ج ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن
فÓخلا طاقن عيمج ةلازإاو
يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا سسي˘˘ئر ع˘˘م
ىنشستي ىتح سشامر سساوحلا
ي˘˘˘˘˘ف رار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا ه˘˘˘˘˘ل
. ديدجلا مشسوملا تاريشضحت

ةدراو ةلاقتسسلا ةيناكمإا
ددحيسس نيبعÓلا دعومو
يئلولا رجحلا ةياهن دعب
سضعب كانه لازي ’و اذه

ن˘ع نو˘ثد˘ح˘ت˘˘ي ءا˘˘شضعأ’ا
ن˘˘ب ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ي˘ف ه˘ب˘شصن˘م ن˘م يدا˘م˘˘ح
ر˘˘ير˘˘م˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ل˘˘ششف لا˘˘ح
لا˘˘غ˘˘ششأا ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘حور˘˘˘طأا
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
قباشس تقو يف دده لجرلا
لاح يف ايئاهن باحشسن’اب
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘˘˘شضعأ’ا سضفر
ع˘˘˘فر ةر˘˘˘كف سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘ششلا لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شسأار

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا
ي˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’ا ةرادإا تل˘˘˘˘شضفو
ع˘م ا˘ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
د˘يد˘م˘ت د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
يحشصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا
ةررشضت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘ف
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م
ءاهتنا رظتنت ثيح انوروك
ط˘ب˘شض ل˘جا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

. ديدج دعوم
صشامر ماسشه

يلهأ’ا رومأا طبشضل ضساوحلا ضشأمر عم قأفتا ةيشضرأا نع ثحبي يدأمح نب
ليحرلا يف ركفت ةرادإلا



ةــــنصصرق

عيشضي بقل ينأث
ي˘ئا˘ه˘ن ف˘˘شصن ي˘˘ف
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تإ’ا سسأا˘˘˘˘˘˘ك
ته˘ت˘نا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

زرحم سضاير ةلحر
ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
سسمأا سضرعت امدعب

د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ماز˘˘ه˘˘ن’
لا˘˘ن˘˘شسرأا هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
نم نيفيظن نيفدهب
،غ˘نا˘ي˘ما˘بوا ع˘ي˘قو˘˘ت
م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن كرا˘˘˘˘˘˘ششو
طوششلا نم56 ةقيقدلا يف هلادبتشساب ’ويدراوغ بيب موقي نأا لبق ايشساشسأا ينطولا بختنملا
.هبردم رارق ابرغتشسم بعلملا نم جورخلا ةظحل هبشضغ نع سضاير ربعو ،يناثلا

ينأميلشس ةنعل
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسإا نأا ود˘ب˘ي
نا˘˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
ةلاقإا ءارو يشسيئرلا ببشسلا

لكششب وكانوم يدان بردم
،اد˘˘بأا ا˘˘ع˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘كي م˘˘˘ل
ةفيحشص تدافأا ام بشسحو
لماعت ءو˘شس نإا˘ف «بي˘كي˘ل»
«ميلشس ربوشسلا» عم بردملا

مجنلا ىلع دامتع’ا مدعو
ريبكلا هقلأات مغر يرئازجلا
بب˘˘شس نا˘˘˘ك يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نا˘كو ،ه˘ب˘شصن˘م˘ل ه˘˘ناد˘˘ق˘˘ف
يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا فاد˘ه
م˘شسو˘م م˘يد˘˘ق˘˘ت دد˘˘شص ي˘˘ف
«ةرامإ’ا» يدان ةقفر ريبك
ينا˘ب˘شسإ’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘ي˘غ
.هططخ نم هجرخأا

رجحلا عفر دعب

ةشضا˘ير˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإ’ا تن˘ل˘عأا
ة˘˘يو˘˘شست ن˘˘م ته˘˘ت˘˘˘نا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ي˘˘˘تار˘˘˘كلا
ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا تادا˘˘ه˘˘ششلا
بتر˘لا زا˘ي˘ت˘جا نا˘ح˘ت˘ما اوزا˘ت˘جا ن˘يذ˘˘لا
طقف ي˘ق˘بو9102 ـ8102 يت˘ن˘شسل
˘مو˘ق˘ي˘شس ي˘ت˘لاو تا˘ط˘بار˘ل˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘˘شست
نيزئافلا ىلع اهعيزوتب ةئيهلا ءاشسؤور
نيب يحشصلا رجحلا عفر دعب ةرششابم
.تاي’ولا

ضضفري ميرك يواز
ةشسفأنملا مأظن رييغت

يواز ميرك تنانجات عافد بردم لشضف
دكؤو˘ي˘ل حار ثي˘ح ه˘ت˘م˘شص ن˘ع جور˘خ˘لا
مد˘خ˘ي ن˘ل ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت نأا˘ب
هشسفن دجيشس قيرفلا نا امب اقÓطا هقيرف
ل˘م˘ح˘تو ة˘ط˘شسو˘˘ت˘˘م قر˘˘ف ما˘˘ما بع˘˘ل˘˘ي
لعجيشس يذلا رم’ا ةفيعشض تاينازيم
تنانجات يف تاطلشسلا يلوؤوشسم ىتح
ام وهو ةينازيملا سضيفخت ىلع نولمعي
ة˘طرو ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘شسم ع˘˘شضي˘˘شس
نولشضفيشس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نا ا˘م˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ديزملا مه˘ح˘ن˘م˘ت ىر˘خأا قر˘ف˘ل لا˘ق˘ت˘ن’ا

. لاومأ’ا نم

ديري جوجم
  أيبرع ةكرأششملا

يدا˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا جو˘ج˘˘م ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘شصن
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ع˘با˘ت˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

ىلع ثدحي ام اذكو قيرفلا سصخت ةريغشصو
ا˘م و˘هو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا سسي˘لاو˘ك ىو˘ت˘شسم
يشس سسا يشسلا ةفاشضإا ةرورشضب بلاطي هلعج
ا˘ه˘ب˘ع˘ل م˘ت لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ى˘˘لا
ىلع رداق قيرفلا ناو ةشصاخ لبقملا مشسوملا
ةشصاخ ةير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ة˘يار ع˘فرو ف˘ير˘ششت
ة˘كرا˘ششم ة˘ح˘ف˘شص ي˘ط د˘ير˘˘ت ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ناو
ىلع ةيبلشس تنا˘ك ي˘ت˘لاو ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

. طخلا لوط

تببشس ةيدلبلا نم رييÓم3
«مأشص’» تيب يف ةمزأا

مداشصت ةيعشضو ةليلم نيع ةيعمج قيرف سشيعي
ىعشسي فرط لك ثيح قيرفلا يلوؤوشسم نيب

نم قيرفلل ةشصشصخملا ةينازيملا لÓغتشس’
نيبعÓ˘ل ا˘هد˘ير˘ي ي˘نار˘م˘ع˘لا˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا فر˘ط
ديع موي لب˘ق ة˘ير˘ه˘شش ةر˘جا˘ب م˘هد˘عو ه˘نو˘كل
دعو ديشص نب نا نيح يف كرابملا ىحشضأ’ا

ةينازيملا نأاب لاملا هوشضرقا نيذلاو هيبرقم
مهنويدو مهلكاششم ةيوشست لجا نم نوكتشس
سشيعت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م و˘هو ة˘ق˘لا˘ع˘لا
.ريبك رتوت يف نيعوبشسأا

qarsana@essalamonline.com
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وريوغأا حشصني يشسيم
ثبلا يفو ةفيرط ةطقل يف
ه˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ه˘ت˘ح˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ور˘˘يو˘˘غأا
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
م˘ج˘ن˘لا ع˘طا˘ق ،مار˘˘غ˘˘ت˘˘شسنإا
يشسيم لينويل ينيتنجرأ’ا
مجن هنطاومل رششابملا ثبلا
»: احزام هل Óئاق «يتيشسلا»
بهذأاو ءار˘˘ه˘˘لا اذ˘˘˘ه كر˘˘˘تأا
يذلاو «يئايزيف˘لا جÓ˘ع˘ل˘ل
،ار˘ي˘ث˘˘ك ور˘˘يو˘˘غأا كح˘˘شضأا
جÓعلا يقلتي لازي ام يذلا
ىلع ةباشصإÓل هشضرعت دعب
.ةبكرلا ىوتشسم
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مكحلا وه يلأملا بنأجلا
فيطشس قافو ولوؤوشسم رظتني
تيبلا لشصتشس يتلا سضورعلا

اذكو يشسودنق يئانثلا لجا نم
لكششب اهتشسارد لجا نم ةششغ
ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ع˘˘م يد˘˘ج
ر˘ي˘خأ’ا ناو ة˘شصا˘خ ي˘˘كو˘˘كلا

ع˘˘˘ي˘˘˘ب ةر˘˘˘كف سضفر د˘˘˘ق نا˘˘˘ك
ةرورشض ىلع ادكؤوم امهدوقع
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا نا ا˘م˘ب ا˘م˘ه˘ئا˘ق˘با

اذه امهتامدخ ىلا ةشسام ةجاح
رييشست ىلع نومئاقلا ىنمتيو
ةريبك م˘ي˘ق˘لا نو˘كت نا يدا˘ن˘لا

بشسكب قيرفلل حمشست ةديفمو
ا˘ه˘ل ح˘م˘شست ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘لو˘˘ي˘˘شس
.اهتاف ام كرادتب
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ةÓشصلا تيقاوم

Êأميلشس عم دقأعتلا قأبشس لخدي ليل^
يشستيف عم يدو ءأقل ‘ ةيئأنث لجشسي ولفرد^

ضضار يدـــلأخ
مدـــقت ىـــلع

تآأششنŸأب لأغششأ’ا
ةشصأÿا ةيشضأيرلا
ةيطشسوتŸا بأعلأ’أب

 لول◊ا داجيإا ىلع ةرداق Òغ ةرادإلا

مهدوقع ةيهتنŸا
تأعزأنŸا ةن÷ اولشسار

مهروجأأـب اوبلأطو

 ديدج ماع ريدم نييعت ةياغ ىلإا ينازولا ةدهع ديدمت وحن

ءوشضلا نورظتني «ةوارمحلا»
ةمأعلا ةيعمجلا دقعل رشضخأ’ا

 مدأقلا توأا01ـلا يف

ميلسستلا خيرات ماÎحاب بلاط
 ةدو÷ا Òياعمو

7972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ82ـل قفاوملا0202 ةيليوج02نينثإلا

Òبك يبوروأا بختنم ةهجاوم نم رسضÿا تمرح «انوروك» نأا دكأا

أنبقل نع عأفدلا ةينب2202 نأك لخدنشس:يشضأملب

«فشصوي ’ ينأميلشسو يميهارب هب مأق أمو ةيادبلا يف ةريثك تأبوعشص تهجاو»^
«يوق بختنم أننأا تكردأا راوفيد توك بأشسح ىلع لهأأتلا دعبو ةشصأخلا أهتشصق أهل ةارأبم لك»^

 ةنيطنسسق بابسش ةركسسب دا–ا نارهو ةيدولوم
 رومألا ميسسرت راظتنا ‘ اهتقفاوم ةحنم ةÒثك ءامسسأا

أشسنرف نم دوعي جو‹
لشصفلا فدهتشسيو
يفيشصلا وتأكŸÒا‘


