
ديدسشت صسمتلت ةماعلا ةباينلا
نيمهتملا قح يف تابوقعلا
لماه يناغلا دبع ةيسضق يف

نيدوقفŸا ىلع روثعلا
ءارحسصب اوهات يذلا ةتسسلا

ةديج ةحسص ‘ راردأا
50صص
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‘ عسضولا روهدت نم امهقلق نع اتبرعأا
ةيسسايسسلا ةيوسستلاب امزتلاو ايبيل

ريغ رجات فلآا01 نم ديزأا
مهتÓحم اوحتف ةيلمعلاب ينعم

كونبلل ةيلآلا كيبابسشلا نم
رئازجلا ديرب بتاكمو

اوبحسس نويرئازجلا
لÓخ جد رايلم293

يسضقنملا ةيليوج
40صص

نارهول نوقباسسلا ةلولاو هتجوزو هؤوانبأا
هيلإا ةهجوملا مهتلا اوركنأا ناسسملتو ةزابيت

قيرطلا ةفاح ىلع ةرجسش عذج ىلإا لبحب افونسشم هيلع رثع «نامكاسش» عون نم ةنحاسش Ïم ىلع اوناك

50صص

ة˘˘˘ب˘˘˘سسن نأا ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘كأا
ن˘م لوألا مو˘ي˘˘لا ة˘˘مواد˘˘م ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت

ىل˘˘˘˘ع كرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىح˘˘˘˘سضألا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
38,99 تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

را˘ج˘ت˘لا دد˘ع عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
.علسسلا فلتخمب نينطاوملا

ءادــــعسصلا صسفــنتت تاـــيفسشتسسŸا
30 صصرقتسسم عسضولا نأاو «انوروك» ـب ÚباسصŸا لابقتسسا ‘ فخ اهيلع طغسضلا نأا دكأا ةحسصلا ريزو

ةلحرم نÓخدت نيسصلاو رئازجلا
ةطخ ناعسضتو «عفترملا» بهأاتلا

«انوروك» ىلع ءاسضقلل ةيسسامخ

ةبسسن ةئاملاب38.99
ةموادملاب راجتلا مازتلا

ديعلا لÓخ

30صص

40 صص

جاتنإل ةعيرسس تاسصقانم حتف^
رئازجلاب ةيندعم ةدام21

0202 ةياهن لبق ىربك عيراسشم5 قÓطإا نع نلعي باقرع

هنم نيديفتسسملاو بهذلا فرسصمب قلعتي ام لك اذه

 رحتني لافطأا3 ـل بأا
ةياجبب ديعلاموي

لاعتسشلاب ةددهملا قطانملا ديدحتب ةليفك

«نورد» تارئاط
قئارح ءافطإل

رئازجلا يف فيسصلا
40 صص

ارابتعا قاوسسألا يف اهحرط متي
عوبسسألا اذه نم

ANBقوسسي
صصخت تاجتنم9

ةيمÓسسإلا ةفريسصلا
40 صص

40صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.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
ÊوÎكلإلا 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
ليكلا حفط

ةبذا˘ك دو˘عو .. ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ج ا˘م˘ك
ر˘يزو تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت م˘غر ،ن˘طاو˘م˘ل˘ل ق˘ل˘ط˘ت
يتكرصش ىلع نيمئاق˘لاو ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
نامصضب ةلئاقلا «هايملل ةيرئازجلا»و «لايصس»
هذه نأا ّ’إا ،ديعلا يموي لÓخ هايملا ةرفو
هذ˘ه لÓ˘خ ا˘ما˘م˘ت تبا˘غ ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
تو˘ي˘ب تا˘ي˘ف˘ن˘ح ن˘ع ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
عوبر فلتخم ربع ندملا تارصشعب ناكصسلا
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ة˘م˘صصا˘ع˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا

اط˘خ˘صس را˘ثأا ا˘م ،خ˘لإا .. ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ،نار˘هو
نيذلا نيررصضتملا نينطاوملا طصسو اريبك
ءاصشحأا فيظنت يف ةريبك تابوعصص اوهجاو
بحا˘صصي ا˘مو ح˘بذ˘لا ن˘˘كا˘˘مأاو ي˘˘حا˘˘صضأ’ا

.فيظنت نم رحنلا ةيلمع

نوبوني نونطاوŸا
! .. ةيدلبلا نع

ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م او˘صسئ˘ي ا˘مد˘ع˘ب
ل˘جأا ن˘م تار˘م˘لا تا˘ئ˘م ا˘هو˘ل˘صسار ي˘ت˘˘لا
ن˘م ط˘ي˘صسب يرور˘˘صض لا˘˘غ˘˘صشنا ة˘˘يو˘˘صست
Óصصأا هب ةبلاطملا متت ’ نأا ضضورفملا

رداب ،يهيدب ءيصش هريفوت نأا رابتعا ىلع
ةبانع ةي’و يف ينوبلاب لينلا داو يح ءانبأا
،مهلا˘م ر˘ح ن˘م تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل ف˘قو˘م ءا˘ن˘ب˘ب
ءانثأا ءاتصشلا راط˘مأاو ف˘ي˘صصلا ر˘ح م˘ه˘ي˘ق˘ي
طصسو تمت ةيلمعلا ،تÓفاحلا مهراظتنا
.دوهجلل ريظنلا عطقنم رفاصضتو فتاكت

تايافنلا ‘ قرغت ةمسصاعلا

ا˘ه˘ل ىد˘ن˘يو ضسف˘نأ’ا ا˘ه˘ل ز˘ئ˘م˘صشت ر˘ظا˘˘ن˘˘م
ةمصصاعلا ند˘م بل˘غأا ضسمأا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ن˘ي˘ب˘ج˘لا

لك يف تيمر تايافنلا نم ماوكأا ،اهئايحأاو
يتلا يصشاوم˘لا ا˘يا˘ق˘بو تÓ˘صضف ا˘ه˘ل˘ك نا˘كم
ةهيرك حئاور ،ىحصضأ’ا ديع ةبصسانمب ترحن

عطق يتلا ةقزأ’او قرطلا فلتخم تهوصش ادج
يتلا تايافنلل ريبكلا ضسدكتلل ارظن اهصضعب
ةكر˘ح ل˘قر˘ع ا˘م قر˘ط˘لا ة˘عرا˘ق ى˘لإا تل˘صصو
.تابكرملا ريصس

روهتلا ةمق

،ةروهتم اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةثداح يف
هلمحت ا˘م ل˘كب ة˘يرا˘ح˘ت˘نإا م˘ع˘ن .. ة˘يرا˘ح˘ت˘ناو
مهمأا بيرهت ىلع ءانبأا مدقأا ،ىنعم نم ةملكلا
‐ديفوك» ةحلصصم نم «انوروك» ـب ةباصصملا

تح˘ت كلذو ،ة˘با˘ن˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم د˘حأا˘ب «91
د˘ي˘ع ة˘ي˘صضم˘ت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ’ م˘ه˘نأا ة˘˘ع˘˘يرذ
لكب اهوعجرأا يتلا مهتدلاو نودب ىحصضأ’ا
ا˘مد˘ع˘ب ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ ى˘لإا با˘صصعأا ةدور˘˘ب
كلذب نيبراصض ديعلا مايأا لوأا مهعم تصضق
دعاوقب ماز˘ت˘لإ’ا تاءاد˘ن ل˘ك ط˘ئا˘ح˘لا ضضر˘ع
.كاتفلا ءابولا اذه يصشفت ةحفاكم ريبادتو

qarsana@essalamonline.com
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«انبيسسن» .. يسسنرفلا Òفسسلا
ي˘˘˘ه ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف

يف ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأ’ا
ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا خ˘يرا˘˘ت
او˘˘صسنار˘˘ف ،ن˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ع يذ˘˘لا ،تي˘˘يو˘˘˘غ
قو˘˘ف ار˘˘ي˘˘ف˘˘صس ار˘˘خؤو˘˘م
،رئازجلاب اصسنرفل ةداعلا

ييفاز˘ك ه˘ق˘با˘صسل ا˘ف˘ل˘خ
هنع فورعم ،روكنايرد
،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘ل ه˘نا˘ق˘تإا
هطبرت كلذ نع Óصضف
ع˘˘م ةر˘˘ها˘˘صصم ة˘˘قÓ˘˘ع
هتجوز ةهج نم رئازجلا
لو˘صصأ’ا تاذ ة˘نا˘ن˘˘ف˘˘لا
ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ح ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

.تييوغ

! .. انم فئاخ يسسنرفلا Úميلا

ىلع لمعلل ،اروتصس نيماجنب خرؤوملل ،نوركام ليوناميإا ،يصسنرفلا ضسيئرلا رايتخا لبوق
نم ةفيخ ضسجوتملا يصسنرفلا نيميلا ىدل ضضفرلاب ،رئازجلا عم ةيرامعتصس’ا ةركاذلا عوصضوم
،اروتصس ت’ويمو ءارآا ىلإا رظنلاب ،ةيرامعتصس’ا ةرتفلا نع «ةيمصسر ةبوت» ةيادب كلذ نوكي نأا
.ةيرئازجلا ةرظنلل زايحن’اب مهتملا

رحبلا صضرع ‘ يحسص رجح
ن˘˘م د˘˘ير˘˘ف رار˘˘ق ي˘˘˘ف

ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،ه˘˘˘عو˘˘˘ن
مت هنأا ،ةيلاطيإ’ا ةيلخادلا
رجحل˘ل ة˘ن˘ي˘ف˘صس د˘يد˘ح˘ت
ريغ نيرجاهملل يحصصلا
ىلإا نيدفاولا نييعرصشلا

و˘ح˘ن˘ل ع˘صست˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘صص
يم˘ت˘ن˘ت ،ضصخ˘صش007
ن˘˘ف˘˘صسلا لو˘˘ط˘˘˘صسأا ى˘˘˘لإا
نأا ن˘˘كم˘˘يو ،ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةجا˘ح˘لا د˘ن˘ع بعو˘ت˘صست

.ضصخصش0001 يلاوح

! .. ططقلا ىتح
لصصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور لواد˘ت

ةيصضاملا مايأ’ا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
براق نتم ىلع بابصشل ةروصص
اهجوتم رحبلا ضضرع يف «ةقرح»
لحاوصس ىلإا بابصشلا ضضعب ةقفر
،ةيعرصش ريغ ةل˘حر ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يا

يتلا هدي يف هتطق لمحي وهو
ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘فار˘˘˘ت نأا ل˘˘˘صضف
ا˘ه˘كر˘ت˘ي نأا ى˘ل˘˘ع هذ˘˘ه تو˘˘م˘˘لا

حو˘ل˘ي تا˘ب لا˘˘ح ع˘˘قاو ،ةد˘˘ي˘˘حو
«ةطلتخم ةقرح تÓحر» رداوبب
.؟رصشبلاو تاناويحلا نيب



watan@essalamonline.com

3 7082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ21ـل قفاوملا0202 توأا20دحألاثدحلا

ةم˘لا˘كم ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا
غناو ينيصصلا هريظن عم ةيفتاه
لبصس ىلإا اهلÓخ نم اقرطت ،يي
نوا˘ع˘ت˘لاو تا˘قÓ˘ع˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ن˘ي˘ت˘لود˘لا ن˘ي˘ب ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا

يف عصضولا ضصخت تافلم ةدعو
ر˘كصشت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيبطلا داوملا ريفوت ىلع نيصصلا
،91‐ديفوك ةحفا˘كم˘ل ة˘مزÓ˘لا

ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘صضم˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘˘م
نيدلبلا نيب ةيديلقتلا ةقادصصلاب
حلاصصم مدخيو كرتصشم بجاو
معد مزتعت رئازجلا نأاو ،نيبعصشلا
ةيصسيئر نواعت تاعورصشم ءاصشنإا
˘˘˘ماز˘˘˘ح˘˘˘لا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
بعلت نأا ىلإا علطتتو ،قيرطلاو
ءا˘صشنإا ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘ه ارود ن˘˘ي˘˘صصلا
يف ةماهلا عيراصشملا نم ديزملا
.رئازجلا

ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
زيزعت مت هنأا ،ينيصصلا ةيجراخلا
ل˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘قاد˘˘˘صصلا
ا˘م˘ه˘تد˘عا˘صسمو ا˘ع˘م ن˘ي˘ت˘لود˘لا

ي˘ط˘خ˘ت˘ل ضضع˘ب˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب
ضضر˘م ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص
د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،«91‐ديفوك»
ميق˘ت ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود لوأا ر˘ئاز˘ج˘لا
عم ةلماصش ةيجي˘تار˘ت˘صسا ة˘كار˘صش
ةد˘ع˘˘ت˘˘صسم هدÓ˘˘ب نأاو ،ن˘˘ي˘˘صصلا
يرئاز˘ج˘لا بنا˘ج˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل
ةديدج ةيصسامخ ة˘ط˘خ ة˘غا˘ي˘صصل
لماصشلا يجيتارت˘صس’ا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل
دو˘ه˘ج˘لاو روا˘صشت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م

ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا ع˘فد˘ل ة˘ق˘˘صسن˘˘م˘˘لا
جاتنإا فانئتصساو ضضرملا ةهجاوم
ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

ءانبلا قيمعت ةلصصاومو ،ةبصسانم
˘ماز˘˘ح˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ل كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

ضسا˘صسأا ر˘ج˘ح ق˘ل˘خ˘ل ،ق˘ير˘ط˘لاو
ني˘ب يدو˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ي˘ف د˘يد˘ج
.نيتلودلا

تاهجو نافرط˘لا لدا˘ب˘ت ا˘م˘ك
ىر˘خأ’ا ا˘يا˘صضق˘لا نأا˘صشب ر˘ظ˘ن˘لا
برعأاو ،كرتصشملا مامته’ا تاذ

ه˘ق˘˘ل˘˘ق ن˘˘ع مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘صص
يف عصضولا روهدت نم ديدصشلا
بعلي نأا ىلإا هعلطت نعو ،ايبيل
يف ءانب ارود ينيصصلا بناجلا

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأاو ،نأا˘˘˘صشلا اذ˘˘˘ه
تبا˘ث˘لا هدÓ˘ب ف˘قو˘م ي˘ن˘ي˘˘صصلا
ةيوصستلاب مازتل’ا يف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
.ةيصضقلل ةيصسايصسلا

ةيسسايسسلا ةيوسستلاب امزتلاو ايبيل ‘ عسضولا روهدت نم امهقلق نع اتبرعأا

ناعسضتو «عفترŸا» بهأاتلا ةلحرم نÓخدت Úسصلاو رئاز÷ا
«انوروك» ىلع ءاسضقلل ةيسسامخ ةطخ

خ.ةيمسسن

«انوروك» ءابو ىلع ءاسضقلل نيسصلا عم لمعلل ةدعتسسم رئازجلا نأا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يربسص دكأا
.نيسصلا عم ةلماسش ةيجيتارتسسا ةكارسش ميقت ةيبرع ةلود لوأا ربتعت رئازجلا نأا ازربم ،تقو برقأا يف

نييرئازجلل ىنمت ناغودرأا
رارقتسسلاو ءاخرلا نم ديزملا

ىقلتي نوبت صسيئرلا
نم ةيفتاه ةملاكم
يكرتلا هريظن
صسيئر نوبت ديجملا دبع ىقلت
صسمأا لوأا رهظ ،ةيروهمجلا

صسيئر نم ةيفتاه ةملاكم
بجر ةيكرتلا ةيروهمجلا

اهيف هأانه ناغودرأا بيط
ىحسضألا ديعب هبعسشلو
نييرئازجلل اينمتم ،كرابملا
ءاخرلا نم ديزملا

نايب بسسحو .رارقتسسلاو
ىنمت ،ةيروهمجلا ةسسائرل

صسيئرل ناغودرأا بيط بجر
ةحسصلا روفوم ،ةيروهمجلا

يرئازجلا بعسشللو ةداعسسلاو
ءاخرلا نم ديزملا

هلداب دقو ،رارقتسسلاو
يناهتلا هذه صسيئرلا

هل ىنمتو ةبيطلا رعاسشملاو
ةمعن ماود قيقسشلا هبعسشلو
.راهدزلاو نمألا

خ.ةيمسسن
بابسسأا يف اسضيأا ثحبت
لك ذيفنت اذكو اهعلدنا
نيمأاتو ةيامحل تابيترتلا
تاكلتمملاو ناكسسلا

ةظقي ةيلخ بيسصنت
تاروطت مييقتو ةعباتمل
تاباغلا قئارح عسضو

زيزعلا دبع حلاسصم تدافأا
مت هنأا ،لوألا ريزولا دارج

ةعباتمل ةظقي ةيلخ بيسصنت
قئارح عسضو تاروطت مييقتو
ةيلاعفو رارمتسساب تاباغلا
ةحفاكملاو ةياقولا ةزهجأا
.صضرغلا اذهل ةسصسصخملا

نأا ،حلاسصملا تاذ تحسضوأاو
اسضيأا لثمتي ةيلخلا هذه رود
بابسسأا لوح قيقحتلا يف
اذكو قئارحلا هذه علدنا

ةذختملا تابيترتلا لك ذيفنت
لجا نم ةلودلا فرط نم

ناكسسلا نيمأاتو ةيامح
هنأا ىلإا ةريسشم ،تاكلتمملاو
ةفسصب نينطاوملا غÓبإا متيسس
.عسضولا روطت لوح ةيرود

خ.ةيمسسن

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر أا˘ن˘ه
نم Óك ،نوبت ديجملا دبع
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا دار˘˘˘فأا
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ،ي˘ب˘ع˘˘صشلا
،ةيندملا ةيامح˘لاو ة˘طر˘صشلا

،يبطلا كلصسلا يمدختصسمو
ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ي˘ف ي˘تأا˘ي يذ˘˘لا ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةمزأا لظ يف ةصصاخ فورظ
ارخذ مهنأا ادكؤوم ،«انوروك»
م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘صضت˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.ةمأ’ا ةركاذ يف ةظوفحملا

ر˘ب˘ع ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا در˘غ
ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا ه˘˘˘˘با˘˘˘˘صسح
ضشي˘ج˘لا و˘ه ا˘ه» ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
ديع يف يرئازجلا ضضيبأ’ا

طا˘˘بر˘˘لا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي د˘˘˘يد˘˘˘ج
نأا نود ،ءابولا دصض حافكلاو
يف ءيصش هتميزع نم لاني

،ىصضرم˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘مد˘خ
ءا˘ف˘صش م˘ه˘ل ى˘ن˘م˘ت˘˘ن ن˘˘يذ˘˘لا

ٌد˘˘ي˘˘ع˘˘ف»:فا˘˘صضأاو ،«Ó˘˘جا˘˘ع
ل˘˘˘˘كل كرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ح˘˘˘˘صضأا
ا˘ن˘ئا˘ب˘طأا ل˘˘كلو ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘موا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
كلصسلا ي˘ف ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ،ادر˘˘ف ادر˘˘ف ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا
ى˘بأا˘ت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘صضت
.«نايصسنلا

ضسي˘˘˘˘˘ئر أا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
ضشيج˘لا دار˘فأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هذ˘ه˘ب ،ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلع بتك ثيح ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص

ل˘˘ك ى˘˘لإا» ،«كو˘˘ب˘˘صسي˘˘ف˘˘˘لا»
لابجلاو دودحلا ىلع طبارم
ر˘ئاز˘ج˘˘لا فار˘˘طأا ل˘˘ك ي˘˘فو
طا˘ب˘˘صض ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘مار˘˘ت˘˘م˘˘لا

،دو˘˘ن˘˘جو ف˘˘˘صص طا˘˘˘ب˘˘˘صضو
لكو كرابمو ديعصس مكديع
،«ر˘˘ي˘˘خ ف˘˘لأا˘˘ب م˘˘ت˘˘˘نأاو ما˘˘˘ع
ار˘˘˘˘خذ م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشع» فا˘˘˘˘صضأاو
ر˘ئاز˘ج˘لا تصشا˘عو ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل
مكتايحصضتب ةر˘ق˘ت˘صسم ة˘ن˘مآا
ةمأ’ا ةركاذ يف ةظوفحملا

ينطولا ريرح˘ت˘لا ضشي˘ج ن˘م
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
.«يبعصشلا

ثعب ،قايصسلا ضسفن يفو
كردلا ىلإا هيناهتب ،ضسيئرلا
ةيامحلاو ةطرصشلاو ينطولا
د˘ي˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘ف بت˘˘˘˘كو ،ى˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضأ’ا

يف هتح˘ف˘صص ى˘ل˘ع رو˘صشن˘م
ديع ةبصسانمب» ،«كوبصسيافلا»
ه˘جو˘تأا ،كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضأ’ا
نم يتانبو يئانبأا لك ىلإا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘صس
ةيندملا ةيامحلاو ةطرصشلاو
ي˘نا˘ه˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ب˘˘ع ع˘˘فرأا˘˘ب
،ا˘يا˘ح˘ت˘لا تا˘م˘ل˘ك ضصل˘˘خأاو
ماهم نم نوهباجت ام ىلع
ىلإا ة˘ف˘قاو ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
ّزع ىلوملا نم ايجار ،دبأ’ا

انديع مكيلع لحي نأا لجو
نمُيلاو ،ةيفاعلاو ريخلاب اذه
.«تاكربلاو

ر.نوراه

ةطرسشلاو كردلاو صشيجلا دارفأا ابطاخم نوبت صسيئرلا
: ىحسضألا ديع ةبسسانمب ءابطألاو ةيندملا ةيامحلاو

رئازجلا تسشاعو رئازجلل ارخذ متسشع»
ةظوفحملا مكتايحسضتب ةرقتسسم ةنمآا

«ةمألا ةركاذ يف

ن˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو ،د˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
طغصضلا نأا ،تايفصشتصسملا
هد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشت تنا˘˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘˘˘لا
ضضفخنا دق تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
نأا ازربم ،ةرصسأ’ا ريفوت دعب
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ـب ن˘ي˘با˘صصم˘لا˘ب ة˘ل˘ف˘كت˘م˘لا
ي˘فو ر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم «ا˘˘نورو˘˘ك»
ع˘جرأاو ،ظو˘ح˘ل˘˘م ن˘˘صسح˘˘ت
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا كلذ
لفكتلل ةذخ˘ت˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
اذهب نيباصصملا ضصاخصشأ’اب
ة˘ح˘فا˘كمو كا˘ت˘ف˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
.هيصشفت

ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘ّكذو اذ˘˘ه
لوأا يف هتداق ةرايز لÓخ
،كرابملا ىحصضأ’ا ديع مايأا
يف تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ةّد˘ع ى˘لإا
ه˘ح˘لا˘صصم نأا˘ب ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
ناوج01 ذ˘ن˘م تد˘م˘˘ت˘˘عا
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ضصيلقت ىلع ةمئاق ةديدج
ى˘˘˘صضر˘˘˘م ثو˘˘˘كم ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
تايفصشت˘صسم˘لا˘ب «ا˘نورو˘ك»
عا˘صضخإا ع˘˘م ،ما˘˘يأا5 ى˘˘لإا

ضضار˘عأا نود˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا
ةي˘ب˘ط ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘لإا ةر˘ها˘ظ
.ىفصشتصسملا جراخ

زر˘بأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ّنأا ،ديزوب نب نامحرلا دبع
تحمصس ةديدجلا تاءارجإ’ا
0003 ن˘م ر˘ث˘كأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
علط˘م ذ˘ن˘م ي˘فا˘صضإا ر˘ير˘صس
دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ناو˘ج ر˘ه˘˘صش
ةدايز ،59331 ىلإا ةرصسأ’ا

لئاصسوو تاردقلا عفر ىلع
نم ديزملا ر˘ي˘فو˘ت˘ب جÓ˘ع˘لا

.ةيامحلاو فصشكلا لئاصسو
لوأ’ا لوؤوصسملا رّبع امك

ي˘ف ة˘ح˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ع˘م ه˘ث˘يد˘˘ح لÓ˘˘خ ،دÓ˘˘ب˘˘لا

تايفصشتصسملا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
ن˘ع ،ا˘ه˘ترا˘˘يز˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
دار˘فأ’ ه˘ع˘ي˘˘ج˘˘صشتو ه˘˘م˘˘عد
يبطلا هبصشو يبطلا كلصسلا
بع˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ا˘ندÓ˘ب ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘˘لا

لاقو ،ملاعلا لود لج رارغ
مكل ىنمتنل انه ىلإا انلقنت»
مكعيجصشتلو اد˘ي˘ع˘صس اد˘ي˘ع
.«ةليبنلا مكتمهم ءادأا ىلع

ر.نوراه

يلع نب زيزعلا دبع فصشك
مصساب يمصسرلا قطانلا ،فيرصش
نأا ،ةي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو
ةيل˘م˘ع ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
يف نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإا
توأا ةيادب قل˘ط˘ن˘ت˘صس جرا˘خ˘لا
ة˘ثÓ˘ث تج˘مر˘ب ثي˘ح ،مدا˘˘ق˘˘لا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘حر ر˘˘˘صشع
نم توأا9 ىلإا4 نم ةدتمملا
قلطنت تÓحر9 عصست اهنيب
متي ىربك تاراطم عبرأا نم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
.نادلبلا

يلع نب زيزعلا دبع حصضوأا
يفحصص حيرصصت يف ،فيرصش
ةيلمعلا نأا ،ضسمأا لوأا هب ىلدأا
ثي˘ح ي˘بد را˘ط˘˘م ل˘˘م˘˘صشت˘˘صس
ناتلحر هنم ا˘قÓ˘ط˘نا تج˘مر˘ب
توأا7و4 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب (2)

نينطاو˘م˘لا ءÓ˘جإ’ ا˘ت˘صصصصخ
ةيبرعلا تارامإ’ا يف نيقلاعلا
ن˘يز˘ئا˘ح˘لا كئ˘لوأاو ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

نار˘ي˘ط ة˘كر˘صش ر˘˘كاذ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ايروك نم نيدئاعلا تارامإ’ا
،نيصصلا ،ضشيدÓغنب ،ةيبونجلا
،ايلارت˘صسا ،اد˘نÓ˘يا˘ت ،ما˘ن˘ت˘ي˘ف˘لا

تاذ بصسح اينيكو رقصشغدم
ءÓجإ’ا نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،رد˘صصم˘لا
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا كلذ˘ك نو˘كي˘صس
نينطاوملل ةبصسنلاب لوبنطصسإا
ايكرتب نيق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
م˘˘ه˘˘ي˘˘˘لإا م˘˘˘صضن˘˘˘ي˘˘˘صس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ى˘ل˘ع نوز˘ئا˘ح˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘صس ر˘˘˘كاذ˘˘˘ت
ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘˘لا
ةر˘يز˘ج لا˘م˘صش ي˘ف نو˘ق˘لا˘ع˘˘لا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ي˘˘˘فو ضصر˘˘˘ب˘˘˘ق
نتم ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘ل˘ل نا˘ج˘ي˘برذأا

،توأا5 مو˘ي تج˘مر˘ُب ة˘˘ل˘˘حر
نايرخأا  ناتلحر اهيلإا فاصضت
ةج˘مر˘ب˘م˘لا ى˘لوأ’ا ضصصصخ˘ت
نينطاوملا ءÓجإ’ توأا6 موي
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا ضصصصخ˘˘ت
ءÓجإ’ توأا9 موي ةجمربملا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م
مصضنيصس نيذلا ايكرتب نيقلاعلا
نوزئاح˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه˘ي˘لإا

طوطخلا ةكر˘صش ر˘كاذ˘ت ى˘ل˘ع
نم نودئاعلا ةيكرتلا ةيوجلا
رقصشغدم ،اد˘نÓ˘يا˘ت ،ما˘ن˘ت˘ي˘ف˘لا

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ،نا˘˘˘ت˘˘˘صسكا˘˘˘بو
ايروصس يف نيقلاعلا نينطاوملا

مهعيمجت متيصس نيذلا نانبلو
نيأا يلودلا توريب راطم يف
،مهئÓجإ’ ةلحرلا هذه طحتصس
ةلحر تجمرب ةحودلا راطمبو
ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب توأا8 مو˘˘˘˘˘˘˘ي
،رطقب نيق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا م˘˘صضن˘˘ي
ر˘ف˘صسلا ر˘كاذ˘˘ت˘˘ل نو˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘لا
ة˘ير˘ط˘ق˘لا نار˘ي˘˘ط˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشل
،ةيبونجلا ايروك نم نودئاعلا
،نابايلا ،ضشيدÓغنب ،نا˘ت˘صسكا˘ب
،رقصشغدم ،ايلار˘ت˘صسأا ،اد˘نÓ˘يا˘ت

نم اقÓ˘ط˘ناو.اينازنتو اين˘ي˘ك
ثÓث تج˘مر˘ب ضسيرا˘ب را˘ط˘م
توأا9و5و4 مايأا تÓحر
نينطاو˘م˘لا ءÓ˘جإ’ ضصصصخ˘ت
مصضنيو .اصسنرف يف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
نولماح˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه˘ي˘لإا
نار˘˘ي˘˘ط˘˘لا ة˘˘كر˘˘صش ر˘˘كاذ˘˘˘ت˘˘˘ل
ecnarF riA ة˘ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
،ابوك ،ليزاربلا نم نودئاعلا
،ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا ،كي˘˘˘صسكم˘˘˘لا

وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك
لودلا ضضع˘بو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

راصشأا ام˘ك.ىرخأ’ا ةيقير˘فإ’ا
ةرازو مصساب يم˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا
ه˘نأا ى˘لإا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا نوؤو˘˘صشلا
تÓ˘حر ع˘برأا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب تم˘˘ت
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘˘خ ىر˘˘˘خأا
ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صشاو ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
(ةيكيرم’ا ةدحتملا تاي’ولا)
ىقبت ام ءÓجإ’ توأا5 موي
يف نيقلاع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ةيكيرمأ’ا ةدحت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا

ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا) ةد˘˘جو
توأا6 مو˘˘ي (ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا

بو˘˘ن˘˘ج) غرو˘˘ب˘˘˘صسنا˘˘˘هو˘˘˘جو
ارور˘ـ˘م توأا6 موي (ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
،(’وغنأا) ادــناوـل نــم لـكـب
ناجديبأاو (نوباغلا) لي˘فور˘ب˘ي˘ل
دادغ˘ب ار˘ي˘خأاو (راو˘ف˘يد تو˘ك)
ارور˘˘م توأا8 مو˘ي (قار˘ع˘˘لا)
د˘ي˘ق د˘جو˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،تيو˘˘كلا˘˘ب
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ج˘مر˘ب˘لاو ة˘صسارد˘˘لا

هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأا تÓ˘˘˘˘˘حر
ةفاصضإ’ا˘ب ا˘هر˘ي˘غو م˘صصاو˘ع˘لا
نم ىقبت ام ءÓجإا فلم ىلإا
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ضسنو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ددع نأا احصضوم ،ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نيذ˘لا جرا˘خ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
نطولا ضضرأا ىلإا مهتداعإا تمت
ة˘ل˘حر˘م˘لا ل˘صصاو˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
مهئÓجإ’ ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةيليوج02 يف تقلطنا يتلا
ىلإا انطاوم1158 غلب يراجلا

يف ةي˘ل˘يو˘ج82 مو˘˘ي ة˘˘يا˘˘غ
نينطاوملا ةيقب ءÓجا راظتنا
نتم ىلع ةيلمعلاب ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةياغ ىلإا ةجمربملا تÓحرلا
.يراجلا ةيليوج03 خيرات

خ.ةيمسسن

ةيفاسضإا ةلحر31 ربع ىربك تاراطم4 نم دغ دعب قلطنت

جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإا ةيلمع نم ةثلاثلا ةلحرملا ليسصافت هذه

لابقتسسا ‘ فخ اهيلع طغسضلا نأا دكأا ةحسصلا ريزو
رقتسسم عسضولا نأاو «انوروك» ـب ÚباسصŸا

ءادعسصلا صسفنتت تايفسشتسسŸا



نأا ،با˘˘˘قر˘˘˘˘ع د˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه
تاطاصشنلل ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ر˘تا˘فد تر˘صضح ،ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘˘لا
،تا˘˘˘˘صصقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو طور˘˘˘˘˘صشلا
21 جاتنإا˘ب ا˘ع˘ير˘صس ح˘م˘صست˘صس
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م ةدا˘˘م
ة˘عا˘ن˘صصلا ةد˘ئا˘ف˘˘ل ه˘˘جو˘˘ت˘˘صس
.ةينطولا

،مجان˘م˘لا ر˘يزو ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك
ة˘˘لا˘˘كو ه˘˘ب ضصخ راو˘˘˘ح ي˘˘˘ف
5 قÓطإا نع ،ةينطولا ءابنأ’ا

ةميق لمحت ةلكيهم عيراصشم
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ،د˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘فا˘˘صضم
يثÓثلا علطم ىتحو ،0202
يف لثمتت ،1202 نم لوأ’ا
ىل˘ع يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘صس’ا

بهذ˘˘˘˘لا قور˘˘˘˘ع ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم

،يزيلإاو تصسارنمتو را˘ق˘ه˘لا˘ب
ثلاث˘لاو ،تÓ˘ي˘ب˘ج را˘غ ي˘فو
امأا ،روزيما داوب كنزلا لقح

ضصخ˘ي˘ف ،ع˘˘بار˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
،ن˘طو˘لا قر˘صشب تا˘ف˘صسو˘ف˘˘لا

روط يف هنا ريزولا لاق ثيح

ة˘قا˘ط˘لا ةرازو ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
.«كارطانوصس»و

ثدحلا4 7082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ21ـل قفاوملا0202 توأا20دحألا

watan@essalamonline.com

0202 ةياهن لبق ىربك عيراسشم5 قÓطإا نع نلعي باقرع

هنم نيديفتسسملاو بهذلا فرسصمب قلعتي ام لك اذه
رئازجلاب ةيندعم ةدام21 جاتنإل ةعيرسس تاسصقانم حتف^

ح.نيدلا رمق

ةسسسسؤوم نأا زربأاو ،ابيرق هليكسشت متيسس يذلا بهذلا فرسصم ليسصافت نع ،مجانملا ريزو ،باقرع دمحم فسشك
نيذلا بابسشلا حلاسصل هنمث عفدو همييقتو نيمثلا ندعملا جارختسساب موقتسس «رونيإا» بهذلا مجانم لÓغتسسا

نم ليفك كيرسش باطقتسسا عم بهذلل يعانسصلا لÓغتسسلاب صصاخ طورسش رتفد ريسضحت ىلإا اريسشم ،هوعمج
.مجانملا هذه لÓغتسساب يجولونكتلا بناجلا

قطانملا ديدحتب ةليفك
لاعتسشلاب ةددهملا

«نورد» تارئاط
قئارح ءافطإل
رئازجلا يف فيسصلا

صسيئر ،هللا دبع نب ديسشر بلاط
ةحفاكمو ةياقولا بتكم
ةماعلا ةيريدملاب قئارحلا
مهحنمب ةموكحلا ،تاباغلل

ةمهاسسملل رايط نودب تارئاط
تاباغلا قئارح ءافطإا يف
ةددهملا قطانملا ديدحتو

.لاعتسشلاب فيسصلا ةرتف لÓخ
يف هللا دبع نب ديسشر حسضوأا

ةلق نأا ،صسمأا يفحسص حيرسصت
لئاسسولاو تايناكمإلا
ةمهم نم تبعسص ةيكتسسجوللا

نأاو ةسصاخ ،تاباغلا ةيريدم
اعافترا دهسش قئارحلا لدعم

افيسضم ،ةريخألا ةرتفلا لÓخ
نم Óخدت بلطتي عقاولا نأا
مهحنم ربع ةينعملا حلاسصملا
ةمزÓلا تازيهجتلاو لئاسسولا
هللا دبع نب بلاطو ،لخدتلل
مهزيهجتب ةيسصولا تاهجلا

رايط نودب تارئاطب
ديدحتل ،«نورد»ـب ةفورعملاو
يف ةمهاسسملاو قئارحلا عقوم
ةسساملا ةجاحلا ازربم ،اهئافطإا
تارئاط ءاوسس ةثيدحلا لئاسسولل
ةلقان عفدلا ةيعابر تارايسس وأا
ىلع تاقيبطت عسضو عم ،هايملل
ديدحتل ةلاقنلا فتاوهلا
،قئارح فرعت يتلا نكامألا

رسصنعلا نأا ثدحتملا تاذ دكأاو
ناوعأا يف لثمملا يرسشبلا

فرعي رخآلا وه تاباغلا ةيامح
جورخ ببسسب ،احداف اسصقن
اذه يف نيلماعلا نم ديدعلا
ام دعاقتلا ىلع عاطقلا

يف ةمهاسسملل همعد بجوتسسي
.ةيباغلا ةورثلا هذه ةيامح
دبع نب فسشك ،ىرخأا ةهج نمو
يف صسوسسحم عافترا نع هللا
،ةنسسلا هذه قئارحلا ةبسسن

ةرتفلا يف هحلاسصم تلجسس ثيح
ىلا ناوج حتافلا نم ةدتمملا

009 نم رثكا ةيليوج52 ةياغ
يرسشبلا لماعلا نأا ادكؤوم ،قيرح

قئارحلا هذه بلغأا نع لوؤوسسم
ريغ وأا ةدوسصقم ةقيرطب ءاوسس
.ةرسشابم

ز.لامج

مهتÓحم اوحتف ةيلمعلاب ينعم ريغ رجات فلآا01 نم ديزأا

راجتلا مازتلا ةبسسن ةئاملاب38.99
ديعلا لÓخ ةموادملاب

ريزولا ،تافايصض ميصسن داصشأا
لوأ’ا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ة˘مو˘كح˘لا رار˘ق˘ب ،ةر˘غ˘˘صصم˘˘لا
ل˘كا˘صشم˘لا ل˘ح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ةرغصصملا تاصسصسؤوملل ةيلاملا
د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لاو ،ةر˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
يف ةلودلا معد نم تدافتصسا
،«جاصسنوأا» ةلاكو جمانرب راطإا

ة˘مز˘ح˘ل ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع ا˘بر˘˘ع˘˘م
ةيئاب˘ج˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
.راطإ’ا اذه يف ةذختملا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘صص ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘خو
هترئاد ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ط˘صشن
نأا تافايصض حصضوأا ،ةيرازولا

ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘صسل˘˘ج
ريزو ،نامحرلا دبع نب نميأاب
ديلو يدهملا نيصسايو ةيلاملا
ريزولا ىدل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
دا˘˘صصت˘˘قا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا لوأ’ا
،ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو ةفرعملا
تابوعصصلا باهصسإابو تصشقان
تاصسصسؤوملا هذه اههجاوت يتلا

لو˘˘ح م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م اذ˘˘˘كو

تصضر˘ع ي˘ت˘لا تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
نأا ادكؤوم ،اهت’اغصشناب لفكتلل
ةديف˘ت˘صسم˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه
نم يناعت لازت ’ ضضورقلا نم
تايط˘ع˘م˘لا نأاو ل˘كا˘صشم ةد˘ع
نوك نع ثدحتت يتلا ةقباصسلا

تاصسصسؤوم˘لا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب08
ةحجا˘ن تا˘صسصسؤو˘م ةر˘غ˘صصم˘لا

تاصسصسؤوم ربتعت ةئملاب02و
،ع˘قاو˘˘لا ضسكع˘˘ت ’ ةر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م
يتلا تاصسصسؤوملا نأا ىلإا اريصشم
نم يناع˘تو طا˘صشن˘لا د˘ي˘ق ي˘ه
طاصسقأ’ا ديدصست يف تابوعصص
ليومت ةداعإا ررقت دقف ،ةيكنبلا
لÓغتصسا ضضورق ربع طاصشنلا

نع ةينو˘يد˘م˘لا ة˘لود˘ج ةدا˘عإاو
،ة˘˘ط˘˘صسب˘˘م تاءار˘˘˘جإا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘مار˘˘˘غ ح˘˘˘صسمو
اهب ةقلعتملا ةيكنبلا دئاوفلاو
ةدئافلا ت’دعم ضضيفخت عم
ةبصسنلابو ،ةئم˘لا˘ب001 ةب˘صسن˘ب
يتلا ةر˘غ˘صصم˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ضضيو˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘م تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا

ضضور˘ق˘˘لا نا˘˘م˘˘صض قود˘˘ن˘˘صص

هعيبو اهدات˘ع ز˘ج˘ح م˘ت ي˘ت˘لاو
تحرتقا دقف ،كونبلا فرط نم
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا
رارقإا ،ةرغصصملا تاصسصسؤوملاب
با˘˘ح˘˘صصأا ءا˘˘ف˘˘˘عإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
نويدلا ديد˘صست ن˘م ع˘يرا˘صشم˘لا
ضضرقلاو ةقحتصسملاو ةيقبتملا
.ةدئاف نودب

ةيناكمإا ىلإا تافايصض راصشأاو
ديدصست˘ل ة˘ي˘ن˘مز ة˘ما˘نزر ح˘ن˘م
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم با˘˘˘ح˘˘˘صصأا نو˘˘˘˘يد
ليغصشت معدل ةينطولا ةلاكولا
تاونصس ضسمخل  دتمت ،بابصشلا

لصصفلا ةريتو يف عيرصستلا عم
تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف
دعب جلاعت م˘ل ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ضضيفخت ىلإا ةفاصضإا ،ةيئابجلا
لكصشب ةصضور˘ف˘م˘لا بئار˘صضلا
با˘˘ح˘˘صصأا ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ة˘لا˘كو˘لا را˘طإا ي˘ف ع˘يرا˘صشم˘˘لا
.بابصشلا ليغصشت معدل ةينطولا

ع.لÓب

تايلمع ة˘ل˘ي˘صصح تف˘صشك
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف لاو˘˘˘˘مأ’ا بح˘˘˘˘صس
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا

ن˘ع ،ة˘صسصسؤو˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
،رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم ليجصست
ن˘م جد را˘ي˘˘ل˘˘م293 بح˘˘˘صس
ةيلآ’ا كيبابصشلاو ديربلا بتاكم
كيبابصشلا نمو ،رئازجلا ديربل
ةيراجتلا كونبلل ةعباتلا ةيلآ’ا
1 نيب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
حصضوأا.يصضاملا ةيليوج92و
،ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب
،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
ملعت رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم نأا
نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ هنأا

مت ،يصضقنملا ةيليوج92 ىلإا1

يلامجإا غل˘ب˘م بح˘صس ل˘ي˘ج˘صست
نم رانيد رايلم293 ـب ردقم
كيبابصشلا نمو ديربلا بتاكم
رئازج˘لا د˘ير˘ب˘ل (BAG) ة˘ي˘لآ’ا

ة˘ي˘لآ’ا كي˘با˘ب˘صشلا ن˘م كلذ˘كو
ةريصشم ،ةيراجتلا كونبلل ةعباتلا
تايئاصصحإ’ا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت نأا ى˘لإا
بحصس تايلمع يف ةلجصسملا
رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ن˘ئا˘بز˘ل لاو˘مأ’ا

نأا د˘ي˘ف˘ت ،ةر˘ت˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘خ
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا غ˘ل˘ب˘م˘لا
غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا بح˘˘˘˘˘صس
،جد603.631.843.293
تايلمع نأا ةصسصسؤوملا تزربأاو
كي˘با˘ب˘صش ن˘م دو˘˘ق˘˘ن˘˘لا بح˘˘صس
تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كم

ن˘˘م تن˘˘˘كم840.510.01
ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘م بح˘˘˘˘˘˘صس
،جد608.489.000.713
بحصسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا ة˘ف˘ي˘صضم
د˘ير˘ب˘ل ة˘ي˘لآ’ا تا˘عزو˘م˘لا ن˘˘م
1456443 تغ˘˘ل˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

000 بحصس اهلÓخ مت ةيلمع
يفو.جد87484216
ةصسصسؤو˘م ترد˘ق ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا
بحصس تايلم˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
ةيلآ’ا تاعزو˘م˘لا ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا
ـب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا كو˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

ةلج˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع001.357
41890 ةبوحصسملا غلابملاو
.جد376005

ز.لامج

ةدئاف نودب صضرقلاو ةيقبتŸا نويدلا ديدسست نم عيراسشŸا باحسصأا ءافعإاب قلعت ام ةسصاخ

ةÌعتŸا ةرغسصŸا تاسسسسؤوملل ةهجوŸا ةيئاب÷او ةيلاŸا لول◊ا ةمزحب ديسشي تافايسض ريزولا

رئازجلا ديرب بتاكمو كونبلل ةيلآلا كيبابسشلا نم

يسضقنملا ةيليوج لÓخ جد رايلم293 اوبحسس نويرئازجلا

عوبسسألا اذه نم ارابتعا قاوسسألا يف اهحرط متي

ANBسسإلا ةفريسصلا صصخت تاجتنم9 قوسسيÓةيم
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كن˘˘ب ضصخر

،يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘ل˘ل
ةديدج تاجتنم ةعصست حرط
قو˘˘صس ة˘˘فار˘˘صصلا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘˘خ
.ةيمÓصسإ’ا

يف ،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب ح˘صضوأا
ضصخر هنأا ،ضسمأا لوأا هل نايب
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘ل˘˘ل

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ي كن˘˘ب لوأا˘˘ك
تاجتنم ق˘يو˘صست˘ل ضصي˘خر˘ت
ةفارصصلاب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘فر˘صصم
ة˘ع˘صست حر˘ط˘ب ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا

،قوصسلا يف ةديدج تاجتنم
با˘˘صسح˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘يو
،ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسإ’ا كصصلا

يرا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘˘لاو
راخد’ا باصسحو يمÓصسإ’ا
راخد’ا باصسحو يمÓصسإ’ا
،«با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا» ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإ’ا

را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس’ا با˘˘˘˘˘صسحو
د˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا

ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘بار˘˘˘م˘˘˘لاو
ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘بار˘˘˘م˘˘˘لاو
تارا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘بار˘˘˘م˘˘˘لاو
.ةراجإ’او

را˘صشأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
هذ˘ه نأا ى˘لإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كن˘˘ب
ي˘ت˘لا ،ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
قاوصسأ’ا يف اه˘حر˘ط م˘ت˘ي˘صس
نم ،عوبصسأ’ا اذه نم اًرابتعا
ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ح˘ي˘˘ت˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو ضصاو˘˘خ˘˘لا
تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

ل˘م˘كت ،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘فر˘˘صصم
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘فر˘˘صصم˘˘لا
.ةقوصسملا

ز.لامج

نأا ،ةراجتلا ةرازو تدكأا
مويلا ةموادم ةي˘ط˘غ˘ت ة˘ب˘صسن
ى˘˘ح˘˘صضأ’ا د˘˘ي˘˘ع ن˘˘˘م لوأ’ا
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
38,99 تغ˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
دد˘ع عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
نامصضل نيرخ˘صسم˘لا را˘ج˘ت˘لا
فلتخمب نينطاوم˘لا ن˘يو˘م˘ت
.علصسلا

ريزولا ح˘لا˘صصم تح˘صضوأا
ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ق˘˘يزر
هنأا ،«مÓصسلا» هيلع تعلطا
نم ىوتصسملا اذه قيقحت مت
ةموادم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ب ماز˘ت˘ل’ا

د˘˘ي˘˘ع˘˘ل لوأ’ا مو˘˘ي˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
فرظلا نم مغرلاب ،ىحصضأ’ا
دÓبلا هصشيعت يذلا يحصصلا

،ملاعلا لود يقاب رارغ ىلع
ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإا

نيب ل˘ق˘ن˘ت˘لا ع˘ن˘م تاءار˘جإاو
ترا˘صشأاو ،تا˘ي’و˘˘لا ضضع˘˘ب
نأا ىلإا قيزر لامك حلاصصم
نم ةيوهج تايريدم ضسمخ
ة˘ب˘صسن تق˘ق˘˘ح ع˘˘ب˘˘صس ل˘˘صصأا
001 يأا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘˘ت
لكب رمأ’ا قلعت˘يو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ة˘يو˘ه˘ج˘لا تا˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةدي˘ل˘ب˘لاو ة˘ل˘ڤروو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ةيريدملا مث ،ةديعصسو ةنتابو
ة˘ب˘صسن˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
تغ˘ل˘ب ة˘مواد˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ةيريدملا مث ةئاملاب79,99
ة˘ب˘صسن˘ب را˘˘صشب˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

تنا˘كو ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب25,89
تن˘ل˘عأا د˘˘ق ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
نع يراجلا عوبصسأ’ا ةيادب
ربع ارجات995.74 ريخصست

ن˘م ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و ل˘ما˘˘ك
لÓخ ةموادملا نامصض لجأا
كرابملا ىحصضأ’ا ديع ةرتف
مظتنم نيو˘م˘ت˘ب ح˘م˘صسي ا˘م˘ب
تاذ داو˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘˘صساو˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس’ا

دد˘ع˘لا ل˘م˘صشو ،تا˘مد˘خ˘˘لاو
نيبوانملا راجتل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا

عاطق يف نوطصشني328.5
عاطق يف974.23و زباخملا
ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

928.8و هكاوفلاو رصضخلاو
تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف

864 ىلإا ةفاصضإا ،ةفلتخملا
ةنبلم481 ة˘ي˘جا˘ت˘نإا ةد˘˘حو
جاتنإا ةدحو24 ةنحطم242
ترخصس ام˘ك ،ة˘ي˘ند˘ع˘م ها˘ي˘م
ةبقارم نوع659.1 ةرازولا

.ينطولا بارتلا لماك ربع
تد˘˘˘كأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو

راجتل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةبا˘ج˘ت˘صسا نأا˘ب ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةمواد˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل را˘ج˘ت˘لا

،ةر˘ي˘ب˘ك تنا˘ك د˘ي˘ع˘لا لÓ˘˘خ
رجات ف’آا01 نأا ىلإا ةريصشم
حتف جما˘نر˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ
.يداع لكصشب هلحم

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تح˘صضوأا ا˘م˘ك
ضسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تاذ
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» زوحت
تÓصسارملا بصسحو هنأا ،هنم
ةيعمجلا يلثمم نم ةدراولا
نييفرحلاو راجتلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تنا˘ك ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و ر˘ب˘ع
جمانربل ةع˘صساو ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا
ي˘مو˘ي˘ب ضصا˘خ˘لا ة˘مواد˘م˘˘لا
حلاصصم هتدّد˘ح يذ˘لا د˘ي˘ع˘لا

قوفي يذلاو ةراجتلا ةرازو
،تاطاصشن نولثميو000.74
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ،ز˘با˘خ˘م˘˘لا
،هكاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا ،ة˘ما˘ع˘لا
،بيلحلا ليو˘ح˘ت ،ن˘حا˘ط˘م˘لا
تفصشكو ،ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
ىلع ةدايزو ه˘نأا˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تفصشك تاريدقتلا نإاف ،كلذ
رجات000.01 نم رثكأا نأاب
اوحتف ،ةفلتخم تاطاصشن نم
ديعلا يموي لÓخ مهتÓحم
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘جاردإا مد˘˘ع م˘˘غر
تمد˘قو ،ة˘˘مواد˘˘م˘˘لا م˘˘ئاو˘˘ق
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
راج˘ت˘لا ى˘لإا ر˘كصشلا را˘ج˘ت˘لا

اومز˘ت˘لا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ّي˘ن˘ه˘م˘لاو
ة˘مد˘خ ة˘مواد˘م˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘ب
نيومّتلل انام˘صضو م˘ه˘ن˘ئا˘بز˘ل
ةيلمع˘ل˘ل ن˘ير˘خ˘صسم˘لا ر˘ي˘غو
ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت˘ب م˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’
ةصصاخ نينطاوملل ة˘ي˘مو˘م˘ع
ي˘ح˘˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.ضصاخلا

ز.لامج



يناثلا مويلا راوطأا لÓخو
بئانلا حرصص ،ةمكاحملا نم
ءا˘˘صضق ضسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
Ó˘ئا˘ق ه˘ت˘ع˘فار˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
فلم يف ةماعلا ةباينلا ىرت»
ة˘م˘ئا˘ق ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا نأا لا˘˘ح˘˘لا
تافرصصت نأاو اهناكرأا عيمجب
ضسمتلت اذل ةيمارجإا نيمهتملا
ةبوقعلا ديدصشت ةماعلا ةباينلا

.«نيمهتملا ىلع
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه

،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘صسب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ل˘ير˘فأا ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف تنادأا
يناغلا دبع م˘ه˘ت˘م˘لا ،طرا˘ف˘لا

اذفان انجصس51 ةبوقعب ،لماه
8 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘˘مار˘˘˘غو
ة˘نادإا تم˘ت ا˘م˘ك ،جد ن˘ي˘يÓ˘م
تاونصس01 ـب را˘ي˘م˘ع ه˘˘ن˘˘بإا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘˘ح
هنباو ،جد ن˘ي˘يÓ˘م6 اهرد˘ق
اصسبح تاو˘ن˘صس8 ـب ق˘ي˘ف˘˘صش
،ةمارغ جد نييÓم5و اذفان
اصسبح تاونصس7 ـب دارم هنباو
،جد نييÓم5 ـب ةمارغو اذفان
تاونصس3 ـب زانيهصش هتنباو
اهردق ةمارغ عم اذفان اصسبح
تن˘يدأا ا˘م˘ي˘ف ،جد ن˘ي˘يÓ˘م5
نيماعب ،ةميلصس ينانع هتجوز
نويلمب ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح
.جد

اهتاذ ةمكحملا تنادأا امك
ن˘م Ó˘ك ة˘ي˘صضق˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف
د˘ب˘ع ن˘ي˘ق˘ب˘صسأ’ا ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا
د˘˘ب˘˘عو ،فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب كلا˘˘م˘˘لا
امه˘ي˘ت˘ف˘صصب ،نÓ˘عز ي˘نا˘غ˘لا

3 ـب نار˘هو˘ب نا˘ق˘با˘صس نا˘ي˘لاو
نويلمو اذفان اصسبح تاونصس
نابصس نب نيدأا امك ، مارغ جد
ا˘ق˘با˘صس ا˘ي˘لاو ه˘ت˘ف˘صصب ،ر˘ي˘˘بز
اصسبح تاونصس3 ـب ناصسملتل
هتفصصب ،ىصسوم يÓغو ،اذفان
5 ـب ةزا˘ب˘ي˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘با˘˘صس ا˘˘ي˘˘لاو
ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس
د˘م˘ح˘مو ،جد نو˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘˘ق
قباصسلا ماعلا ريدملا ،ةيمياحر
ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘˘يد˘˘ل
3 ـب ،ياد ن˘ي˘صسح˘ب يرا˘ق˘ع˘˘لا
ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس
،جد ف˘لأا005 اهردق ة˘ي˘لا˘م
ميرغتب ةمكحملا تصضق امك
ةلئاع اهكلمت يتلا تاكرصشلا

عم جد نو˘ي˘ل˘م23 ـب ل˘ما˘˘ه

كÓ˘˘مأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةردا˘˘˘صصم
.ةزوجحملا ت’وقنملاو

لوأ’ا مويلا راوطأا لÓخو
م˘˘ت ،ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
مهتملا لاو˘قأا ى˘لإا عا˘م˘ت˘صس’ا
لماه ينا˘غ˘لا د˘ب˘ع ي˘صسي˘ئر˘لا

قيفصش ،دارم ،را˘ي˘م˘ع ه˘ئا˘ن˘بأاو
ه˘˘ت˘˘جوز اذ˘˘كو ،زا˘˘ن˘˘ي˘˘ه˘˘˘صشو
ن˘يذ˘لا ،ة˘م˘ي˘ل˘˘صس ي˘˘نا˘˘ن˘˘عو˘˘ب
،هيلإا ةهجو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا اور˘كنأا

قح˘لا ل˘ث˘م˘م ضسا˘م˘ت˘لا ل˘ب˘قو
ةمكحملا هذه تعمتصسا ،ماعلا
دب˘عو ،نÓ˘عز ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع˘ل
امهرابتعاب ،فايصضوب كلاملا

امك ،نارهوب نا˘ق˘با˘صس نا˘ي˘لاو
نييلاولا ىلإا اصضيأا تعمتصسا
ةزابيتو نامصسل˘ت˘ل ن˘ي˘ق˘با˘صسلا

مهتلا اصضيأا مه اوركنأا ثيح
.مهيلإا ةهجوملا

لصصاو˘ت˘ت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو
ا˘ه˘مو˘ي ي˘ف ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا هذ˘˘ه
ام˘ب˘صسح ن˘ي˘ن˘ث’ا اد˘غ ثلا˘ث˘لا
هذ˘˘ه ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه ه˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
.ةمكحملا

ديعشسلا» : لماه
ينحازأا ةقيلفتوب
Òشصقلبو فتاهلاب

«يئانبأا طّرو
ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ءاو˘˘ل˘˘لا ع˘˘جرأا

قبصسأ’ا ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ل˘ما˘ه
تا˘ي˘ف˘ل˘خ ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
اهيف عبا˘ت˘م˘لا دا˘صسف˘لا ا˘يا˘صضق
لاق ،ةيصسايصس تاعارصص ىلإا
،اهءارو تناك «ةباصصعلا» نإا

،ريصصقلب يلاغ اهصسأار ىلعو
،قبصسأ’ا ينطولا كردلا دئاق
،ةقيلفتوب ديعصسلا نأاب اديفم

دبع قبا˘صسلا ضسي˘ئر˘لا ق˘ي˘ق˘صش
ىلع هلاحأا ،ةقيلف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
بصسحو ،ف˘تا˘ه˘لا˘ب د˘عا˘ق˘˘ت˘˘لا

ريصصقلب عم هتاناعم ّنإاف لماه
،باهرإ’ا ع˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م تقا˘ف
ن˘ج˘صس يذ˘لا ف˘ل˘م˘لا ا˘ف˘صصاو
ةجيتن نأاو «كربفملا»ـب هببصسب
نجصسلا يف هئانبأا دجاوت كلذ
و˘˘بر˘˘لا˘˘ب لوأ’ا ضضر˘˘˘م م˘˘˘غر
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،قا˘˘ع˘˘م ر˘˘˘خآ’او
فرط نم هاق’ يذلا مكهتلا

لو˘ق˘ي ‐ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ىلإا دا˘ع يذ˘لا ‐ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع
هنإا لاقو قي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م
لجأا نم ةلماك رهصشأا9 ىصضق
ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘ل ضصصصخ˘˘˘˘ي نأا
ف˘صصنو ة˘عا˘˘صس ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ثدح ام عجرأاو ،طقف ةعاصسلا
ة˘ي˘صسا˘ي˘˘صس عا˘˘م˘˘طأا» ى˘˘لإا ه˘˘ل
ضضفر امدعب ةصصاخ ،«ةصضحم
ه˘ن˘م ا˘ه˘ت˘ب˘ل˘ط ةر˘ي˘ط˘خ ارو˘مأا
امك ،هلوق دح ىلع ةباصصعلا
يذ˘لا ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ى˘˘لإا را˘˘صشأا
لوح مÓعإ’ا لئاصسول هب ىلدأا
نا˘ك ه˘نإا لا˘ق يذ˘لاو ،دا˘صسف˘لا
ي˘ت˘م˘جا˘˘ه˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ةرار˘˘صش»
ىلعو يلع ةصسرصشلا ةلمحلاو
ى˘˘˘ت˘˘˘حو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘جوزو يد’وأا
نم ل˘كو يرا˘ه˘صصأاو ي˘تو˘خإا
فدرأاو ،«ل˘˘ما˘˘ه˘˘ل ي˘˘م˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
م˘˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب»
تدمعت ه˘ع˘م ن˘مو ر˘ي˘صصق˘ل˘ب
لماه فاصضأاو ،«يئانبأا ماحقإا
م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘صضت˘˘˘ل˘˘˘ل تصضّر˘˘˘ع˘˘˘ت»
كلمأا يننإا لوقلاب ريهصشتلاو
رارق52و ايكنب اباصسح861
قايصسلا ي˘ف ا˘ي˘فا˘ن ،«ةدا˘ف˘ت˘صسا
هيلإا ةهجوملا مهتلا لك هتاذ
ضضيبت نم ،يصضاقلا لبق نم

اهنوك يتلا ةورثلاو لاومأ’ا
ة˘عور˘صشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ لاو˘˘مأ’او
،ةيراقعلا تاكلتم˘م˘لا ى˘ت˘حو
ي˘ف ا˘ن˘كصسم تير˘ت˘صشا» Ó˘ئا˘ق
ةرديح يف انكصسمو ريجلا ريب
نم ةقفاوملا ىلع تلصصحو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو فر˘˘˘˘ط
قبصسأ’ا ةيلحملا تاعامجلاو
نكصسم وهو ،ةيلباق دلو وحد
.«فرغ عبرأا نم يفيظو

ريدملا لاقف هتيحنت نع امأا
ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
’ ةقيلفتوب ديع˘صس«،ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ت˘لا˘حإا ءارو و˘ه .. ي˘ن˘ب˘˘ح˘˘ي

ةفصصب فتاهلاب دعاقتلا ىلع
فا˘˘صضأاو ،«ة˘˘يرو˘˘ت˘˘صسد ر˘˘ي˘˘غ
اصضير˘م نا˘ك كاذ˘نآا ضسي˘ئر˘لا»
د˘ي˘ع˘صسلا˘ب تل˘صصتا كلذ ع˘مو
.«انعط مدق لوقلاب يلع درف

watan@essalamonline.com
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هيلإا ةهجوملا مهتلا اوركنأا ناشسملتو ةزابيت نارهول نوقباشسلا ةلولاو هتجوزو هؤوانبأا

نيمهتملا قح يف تابوقعلا ديدسشت صسمتلت ةماعلا ةباينلا
لماه يناغلا دبع ةيسضق يف

ب.نيرشسن

دبع قح ‘ ةبوقعلا ديدششت ،رئاز÷ا ءاشضق شسلجÃ ةيئاز÷ا ةفرغلا ىدل ماعلا بئانلا لوألا شسمأا شسمتلا
شضييبت اهزربأا داشسف تافلÃ ةلشص تاذ مهتب هعم ÚعباتŸاو ،ينطولا نمأÓل قبشسألا ماعلا ريدŸا ،لماه Êاغلا

.ةعورششم Òغ قرطب ةيراقع ةيعوأا ىلع لوشص◊ا اذكو ،ذوفنلا لÓغتشساو ،عورششŸا Òغ ءاÌلا ،لاومألا

غلبي لهك ضسمأا لوأا ظفل
هصسافنأا ة˘ن˘صس75 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
«دوهيلا ةنابج» يحب ةريخأ’ا
ةباصصإاب ارثأاتم ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ن˘˘م ضسأار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
92 ه˘ن˘صس زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’ با˘˘صش
نا˘ك يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ة˘˘ن˘˘صس
نيلغصشنم راوجلا يف ناكصسلا
. ديعلا يحاصضأا رحنب

ي˘ف لاز˘ي ’ يذ˘لا ي˘نا˘ج˘˘لا
ءانبأا دحأا ىلع مجهت رارف ةلاح
ضضفل ةيح˘صضلا ل˘خد˘ت˘ف ه˘ي˘ح
هصشرب يناج˘لا ما˘ق˘ف ،فÓ˘خ˘لا
ىعدتصسا عومدلل ليصسم زاغب

دعبو ،ىفصشتصسم˘لا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن
ى˘ل˘ع ا˘صسلا˘˘ج نا˘˘ك ه˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت

مدق ثيح ،هيح لخاد يصسرك
بصسلاب هيلع لا˘ه˘ناو ي˘نا˘ج˘لا

تن˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو ،م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشلاو
ةادأا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
مايق نيب ةلمعتصسملا ةميرجلا
ة˘˘بر˘˘صض ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضل˘˘ل ف˘˘ي˘˘صسلا˘˘ب
˘˘˘ماد˘˘˘قإاو ،ضسأار˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
نم مهصس هيجوت ىلع يناجلا
يتلا يرحبلا دي˘صصلا ة˘ي˘قد˘ن˘ب

ضسأار ها˘ج˘˘ت ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك
.لامج وعدملا ةيحصضلا

شص.شسابع

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تل˘˘ج˘˘صس
ةدتمملا ةرتفـلا لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةافو ،توأا1 ىلإا ةيليوج03 نم
نيرخآا492 حرجو ضصاخصشأا6
ربع ةقرفتم رورم ثداوح رثإا
،ةريوبلا ةي’و تفرعو ،نطولا
ضصاخصشأا3 ةافوب ةليصصح لقثأا

رثإا حورج˘ب ن˘ير˘خآا5 ةبا˘صصإاو
.رورم ثداوح3 عوقو

ةيامحلا تادحو تلجصس امك
ىوتصسملا ىل˘ع Ó˘خد˘ت4395
ت’اجم فلتخم لمصش ينطولا
ىلع ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا طا˘صشن

ءÓجإ’او رورملا ثداوح رارغ
.قئارحلا دامخإاو يحصصلا

نم ةياقولا تاطاصشن نع امأا
دقف ،«انوروك» ضسوريف راصشتنا
391 ـب ةيامحلا حلاصصم تماق
13 ر˘ب˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
541 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي’و
،ةي’و42 ربع ميقع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
911 ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل تر˘˘خ˘˘صسو
ةنحاصش67و فا˘ع˘صسإا ةرا˘˘ي˘˘صس
امك ،ةيندم ةيامح نوع186و
ةيطغتل ة˘ي˘ن˘مأا ةز˘ه˘جأا تع˘صضو
رجحلل ةهجوم ةماقإا ناكم66
مت نيذلا نينطاو˘م˘ل˘ل ي˘ح˘صصلا
.ةي’و31 يف مهؤوÓجإا

ةيامحلا حلاصصم تلجصس امك
ةعاصس84 ـلا لÓ˘خ ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
اقرغ ضصاخصشأا5 ةافو ،ةريخأ’ا
تا˘ح˘ط˘صسم وأا تا˘ع˘م˘ج˘م ي˘ف
ةلاحلا تي˘فو˘ت ،ر˘ح˘ب˘لاو ة˘ي˘ئا˘م

ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوأ’ا
ةنصس52 هر˘م˘ع ا˘با˘صش ضصخ˘تو
ى˘م˘صسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف قر˘˘غ
امأا ،نيريب˘لا ةر˘ئاد˘ب «رو˘صسر˘صس»
Óفط ضصختف ةثلاثلا ةافولا ةلاح
عّمجم قرغ تاونصس4 هرمع
ةر˘ئاد˘ب «ة˘صسكار˘ف˘لا» ي˘ف ي˘ئا˘م
،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘˘م˘˘صشا˘˘ه˘˘لا
ضصخ˘صش ةا˘فو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

نا˘كم˘˘لا˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘قر˘˘غ
«ر˘ي˘غ˘صصلا ءا˘ن˘ي˘م˘لا» ى˘م˘صسم˘لا
ي˘˘ف ر˘˘صضخ˘˘ل يد˘˘ي˘˘صس ةر˘˘ئاد˘˘ب
اقرغ رخآا يفوت امك ،مناغتصسم
ىم˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف
رورصس نب ةرئادب «ةمطاف فاك»
ي˘فو˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةد˘˘كي˘˘كصس ي˘˘ف
ا˘صضيأا ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف ر˘خآا ضصخ˘˘صش
«ةر˘صشد˘لا» ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
.فلصشلا ةي’وب تيرقوات ةرئادب

ةيامحلا حلاصصم تنلعأاو اذه
اقيرح871 بوصشن نع ،ةيندملا

يف ا˘ق˘ير˘ح98 ،ن˘طو˘لا ر˘˘ب˘˘ع
،لاغدأ’ا يف اقيرح33 ،تاباغلا

41و ضشئاصشحلا ّضسم اقيرح24
ل˘ي˘صصا˘ح˘م ى˘ل˘ع تتأا ا˘˘ق˘˘ير˘˘ح
نع مجن دقو ،ةفلتخم ةيعارز
ة˘ما˘ه ر˘˘ئا˘˘صسخ ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
اراتكه2431 فÓتإا يف تلثمت
نم اراتكه037 ،تاباغلا نم
ن˘م ارا˘ت˘˘كه765 ،لا˘˘˘˘غدأ’ا
نبت ةمزح09061 ،ضشئاصشحلا

.ةرمثم ةرجصش34023و
ر.رجاه

دار˘˘˘فأا ،ضسمأا لوأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ير˘صضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا
نم ،راصشب ةي’و نمأاب يناثلا
ةيصضق يف هيف هبتصشم فيقوت

روظحم ضضيبأا حÓصس لمح
(فيصس) ضسداصسلا فنصصلا نم
بصسحو.ي˘عر˘صش رر˘ب˘م نود
اهيلع لصصحتملا تامولعملا
دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو نإا˘˘ف
ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ما˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
تايرود˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأاو عراو˘˘˘˘صش
ي˘˘ف م˘˘ت ن˘˘يأا ،ضصا˘˘˘صصت˘˘˘خ’ا

نم Óيل رصشع ةيداحلا دودح
ةبكرم فيقوت ،ضسمأا لوأا ةليل

رجحلا ءارجإا اهبحاصص فلاخ

د˘˘ن˘˘عو ،ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ب˘قار˘م˘ل ا˘ه˘˘عا˘˘صضخإا

قودنصصلا˘ب ط˘ب˘صض ،ة˘يرادإاو
حÓ˘صس ،ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ف˘ل˘˘خ˘˘لا
م˘ج˘ح˘لا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘صس) ضضي˘˘بأا
هبتصشملا دايتقا متيل ،(ريبكلا
يرصضحلا نمأ’ا رقم ىلإا هيف
نأا˘صشب ه˘ع˘م ير˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل20
ءا˘ف˘ي˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘بو .ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا
هيف هبت˘صشم˘لا مuد˘ُق ،ة˘ي˘صضق˘لا
ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا

ه˘لا˘حأا يذ˘لا ،را˘صشب ة˘م˘كح˘م
نيأا ،يروفلا لوثملا ةصسلجل

ىلإا عاديإا رمأا هقح يف ردصص
.مكحلاب قطنلا ةصسلج ةياغ

ج.مÓشسإا

فرط نم شسأارلا ‘ ةيوق ةبرشضل شضرعت لهك ةيحشضلا
رارف ةلاح ‘ لازي ل ينيثÓث

ةبانعب ديعلا موي لتق ةÁرج

ةرتفلا شسفن يف اقيرح871و ىقرغ5 ليجشست

رثإا نيرخآا492 حرجو صصاخسشأا6 ةافو
ةعاسس84 لÓخ رورم ثداوح

مكحلاب قطنلا ةشسلج ةياغ ىلإا عاديإا رمأا هقح يف ردشص

راسشب يف «فيسس» هتزوحب يحسصلا رجحلل فلاخم فيقوت

عذج ىلإا لبحب افونششم هيلع رثع
قيرطلا ةفاح ىلع ةرجشش

لافطأا3 ـل بأا
موي رحتني
ةياجبب ديعلا
لوأا ةحيبشص شسمأا لوأا تزتها
ةيرق ،ىحشضألا ديع مايأا
عقو ىلع ،ةياجبب طارعمأا

مادقإا يف تلثمت ةميلأا ةثداح
74 رمعلا نم غلبي لافطأا3 ـل بأا
رثع ثيح راحتنلا ىلع ةنشس

عذج ىلإا لبحب افونششم هيلع
.قيرطلا ةفاح ىلع ةرجشش
نم «مÓشسلا» ـل رفوت امل اقفو
ناكشس نم ةاقتشسم تامولعم
مادقإا ببشس نإاف ،ةيرقلا
ىلإا دوعي راحتنلا ىلع ةيحشضلا

ةيعامتجا فورظ يف هطبخت
.ةرهاق
كردلا حلاشصم تلقنتو اذه

ةيندملا ةيامحلاو ينطولا
نيع ىلإا اهمÓعإا درجمبو
ةيحشضلا لقن مت ثيح ،ناكملا
ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا

تماق امنيب روزيمأا ىفششتشسمب
حتفب ينطولا كردلا حلاشصم
ةثداحلا فورظ لوح قيقحت
ةحرف تدشسفأا يتلا ةيواشسأاملا
ديعب طارعمأا ةيرق ناكشس
.ىحشضألا

ةليلق امايأا ةثداحلا هذه يتأاتو
ىلع ةطرشش طباشض مادقإا دعب
شصاشصرلاب ايمر راحتنلا

.امئاد ةياجبب
ع.ريمشس

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ضسمأا تن˘˘ل˘˘˘عأا
ن˘ع راردأا ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ةتصسلا نيدوقفملا ىلع روثعلا
ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك يذ˘˘لا (6)
،«نامكاصش» عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘صش
مهو تفورزنت قيرطب كلذو
.ةديج ةحصص يف

نايب يف ةي’ولا تهجوتو
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل

ل˘يز˘ج˘لا ر˘كصشلا˘ب ،«مÓ˘˘صسلا»
نيعوطتملا نينطاو˘م˘لا ل˘كل
دار˘فأ’و ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا

.ينطولا كردلاو
دق ضصاخ˘صشأا6 نا˘كو اذ˘˘ه

ءارحصصلا يف ضسمأا لوأا ،اوهات
ةعطاقملاب نا˘قر ة˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب
رات˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب˘ل ة˘يرادإ’ا

عون نم ةنحاصش نتم ىلع مهو
ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م ،«نا˘˘م˘˘كا˘˘صش»
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ثحبلل عفدلا ةيعابر تارايصس
ن˘م تاد˘حو كلذ˘كو ،م˘ه˘ن˘˘ع
يبعصشلا ينطولا ضشيجلا دارفأا

.ينطولا كردلا تاوقو
شش.نيدلا رون

«نامكاشش» عون نم ةنحاشش Ïم ىلع اوناك

ةديج ةحسص ‘ راردأا ءارحسصب اوهات يذلا ةتسسلا نيدوقفŸا ىلع روثعلا
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ةمعانلا يدايألا كلت يف بلاخم
ريصسأÓل ةريطخلا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘لا˘ح˘لا
يذلا رعو وبأا لام˘ك ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةفاصضإا ،ناطرصسلا ضضرم نم يناعي
ىصضرملا ىرصسأ’ا نم تائملا ىلا
ة˘˘ث˘˘ي˘˘ب˘˘خ ضضار˘˘مأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا

نيذلاو ةغيلب تاباصصإاو تاقاعإابو
يف توملاب ةددهم مهتايح تحبصصأا
ءادهصشلا طوقصس ديازتو ،ةظحل ةيا
تاونصسلا يف ىرصسأ’ا فوفصص يف
ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

تاصسصسؤوملا لك نم لجاع لكصشبو
يف ةيبطلاو ةيناصسنإ’او ةيقوقحلا
ي˘ب˘ط˘لا ف˘ل˘م˘لا ح˘ت˘ف ى˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ليكصشتو نينيطصسلفلا نيلقت˘ع˘م˘ل˘ل
رود ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت نا˘ج˘ل
لماعلا يليئارصسإ’ا يبطلا زاهجلا
ريصشت يتلاو نوجصسلا ةحلصصم يف
قو˘ق˘˘ح تا˘˘صسصسؤو˘˘م ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ل˘˘ك
يف ًايصسيئر ارود بعلي هنأا ناصسنإ’ا
قحب ةدمعتم ةيبط مئارج باكترا
دعاوقلا ل˘ك ف˘لا˘خ˘ي ا˘م˘م ىر˘صسأ’ا
ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’او ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا

كلذ نأا ريصسأ’ا كردي .ةيناصسنإ’او
ضسيل هصسأار قوف فقي يذلا بيبطلا

لواحي ،توم˘ل˘ل Óً˘ي˘كو ل˘ب ًا˘ب˘ي˘ب˘ط
ةيحصضلا عنقي نأا ةركام ةماصستباب
حبصصي دايحلا نإاف اذهل ،حارج هنأا

،ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج تو˘˘˘كصسلاو ،ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج
بج˘صشلاو را˘كن˘ت˘صس’ا˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’او
رثكي ةميرجلا ربكت امدنعو ،ةميرج
.نو˘مر˘ج˘م˘لا تل˘ف˘يو ى˘ل˘ت˘ق˘لا دد˘ع
نوجصس يف دوجوملا يبطلا مقاطلا

ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ز˘˘كار˘˘مو
˘م’آا اوأارو اود˘ها˘صش ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإ’ا

ايبط مهلامهإاو ىرصس’ا تايناعمو
اودهاصشو ،مهل جÓعلا ميدقت مدعو
قحب ةي˘صسا˘ق˘لا بيذ˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ل˘˘ب ،كلذ او˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ي م˘˘لو ىر˘˘˘صس’ا

ي˘ف او˘كرا˘صش وا تم˘صصلا او˘صسرا˘˘م
نع تارباخملا زاهجل ريراقت ميدقت

ة˘صسرا˘م˘م˘ل ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ة˘يزو˘ه˘ج
ط˘غ˘صضلاو بيذ˘ع˘ت˘لاو ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
عاز˘ت˘نا ل˘جا ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘صسف˘ن˘˘لا
.مهنم تافارتعا
ة˘˘ح˘˘صص ن˘˘ع نو˘˘لوؤو˘˘صسم ءا˘˘ب˘˘طأ’ا

تا˘ي˘قÓ˘خأا نا ، ىر˘صس’ا ة˘˘مÓ˘˘صسو
ة˘ي˘لود˘لا كو˘ل˘صسلا ن˘ي˘ناو˘قو بط˘لا
بيذعتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ن˘م˘ب م˘ه˘مز˘ل˘ت
مهمزلتو ،اهنع غÓبإ’او اهحصضفو
ميدق˘ت˘ب ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘ب˘جاو˘ب ما˘ي˘ق˘لا
نيباصصملاو ى˘صضر˘م˘ل˘ل تا˘جÓ˘ع˘لا

تاصسصسؤوم ر˘يرا˘ق˘ت بصسحو.مهنم
ة˘˘˘مو˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘صسنإ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ىر˘˘صس’ا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تادا˘˘˘ه˘˘˘صشب
ءا˘ب˘طأا نا ن˘ي˘ب˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا

ءا˘كر˘صش او˘نا˘ك نو˘ج˘صسلا ة˘ح˘ل˘صصم
ةءا˘˘صسإاو لا˘˘م˘˘هإ’ا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف
،ىرصسأÓل ن˘ي˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا

ىرصس’ا قحب عمقلا ةادا نم ءزجو
˘مد˘عو ر˘ي˘صصق˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘˘م كلذو
ةينهملاو ةيبطلا مهتاب˘جاو˘ب ما˘ي˘ق˘لا
لامهإ’ا ىلع مهتمصص لÓخ نم وا
نم وا في˘ن˘ع˘لا بيذ˘ع˘ت˘لاو ي˘ب˘ط˘لا

عمق˘لا اذ˘ه ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘ها˘صسم لÓ˘خ
.هيلع رتصستلاو
ي˘ف ة˘ي˘صضر˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا دا˘يدزا نإا
ضضارمأا فاصشتكاو لÓتح’ا نوجصس
ن˘م ءاد˘ه˘صش طو˘˘ق˘˘صسو ،ة˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م
نا حصضوي ،ةديازتم دادعأاب ىصضرملا

ة˘˘ح˘˘صصو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ة’ا˘˘ب˘˘م’ ة˘˘لا˘˘˘ح
م˘قاو˘ط˘لا ناو ى˘صضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘صس’ا
ة˘ح˘ل˘صصم ي˘ف ة˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ز˘كار˘مو تار˘كصسع˘م˘لاو نو˘ج˘˘صسلا
ىلا اولوحت دق قيقحتلاو فيقوتلا

.يلÓتح’ا يعمقلا ماظنلا نم ءزج
ءابطأ’ا هب موقي رود رطخا ّلعلو
بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا و˘˘˘ه
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضلاو
لÓ˘خ ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ضسرا˘م˘˘ت
ى˘حر˘ج˘لا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب م˘ه˘باو˘ج˘ت˘صسا

يف ءابطأ’ا ةكراصشمو نيباصصملاو
ل˘با˘ق˘م  جÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘موا˘˘صسم˘˘لا
تارا˘صشت˘˘صسا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،فار˘˘ت˘˘ع’ا

حمصست نيلقتعملا ةلاح نع ريراقتو
امم ، مهق˘ح˘ب بيذ˘ع˘ت˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘ب
ةءاصسإا يف يبط ؤوطاوت ىلع لدي
مهكرتو مهلامهإاو ىرصس’ا ةلماعم
ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘م˘حر تح˘ت ة˘˘صسير˘˘ف
.ةفلتخملا ضضارمأ’او
نو˘ع˘صضي ’ نو˘ج˘صسلا ي˘ف ءا˘ب˘طأ’ا

ا˘مإا ،ضضير˘م˘لا ر˘ي˘صسأ’ا ما˘مأا ًارا˘ي˘˘خ
،ةتكصسب توملا وأا ةخرصصب توملا

بيبط˘لا كلذ ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا Ó˘ك ي˘فو
أاطابتي و˘هو ر˘ي˘صسأ’ا ضضب˘ن˘ب ر˘ع˘صشي
دقو لتقلا مهتنهم ،فقوتي نأا ىلإا
.ةمعانلا مهيدايأا يف بلاخم تتبن
ن˘ع او˘فر˘عو ءا˘ب˘طأ’ا د˘ها˘˘صش د˘˘ق˘˘ل

ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لاو بر˘˘صضلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
ىرصس’ا قحب ةيصساق˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو
،م˘ه˘باو˘ج˘ت˘صساو م˘ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا لÓ˘˘خ
زجحلا ةصساي˘صس م˘ه˘ت˘فر˘ع˘م كلذ˘كو
م˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘تو م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب لز˘˘˘ع˘˘˘لاو
نم مهنامرحو ةيصسفن تاطوغصضل

.ةيناصسنإ’ا مهقوقح
ةيملاعلا ءابطأ’ا ةباقن تعصضو دقل
ا˘م˘ي˘ف ءا˘ب˘طأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا طو˘ط˘˘خ˘˘لا
وا ةبوقعلا عاونأاو بيذعتلا ضصخي
ر˘ي˘غو ة˘ئ˘ي˘صسلا ىر˘خأ’ا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا
ا˘ه˘ت˘قÓ˘˘عو ىر˘˘صسأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإ’ا
ىلا ة˘فا˘صضإا ،ن˘ج˘صسلاو زا˘ج˘ت˘ح’ا˘ب
ناصسنإ’ا قوقحل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘عإ’ا

ةيندملا قوقحلل يملاعلا نÓعإ’او
ممأ’ا نع ردصص يذلاو ةيصسايصسلاو
كلذ˘˘˘كو ،6691 ما˘ع ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
ةد˘˘ها˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ةردا˘˘˘صصلا ما˘˘˘كحأ’ا

.9491 ماعل عبرأ’ا فينج
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن ترد˘˘˘صصأا د˘˘˘قو
ماع احوصضو رثكأا ةقيثو ةيملاعلا

لÓ˘˘خ ءا˘˘ب˘˘طأ’ا رود لو˘˘ح5591
ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج ة˘ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا
بيبطلا ةنهمل ةيصساصسأ’ا ةمهملا)
،ةايحلا ذاقنإاو ،ةحصصلا ةيامح يه
ي˘قÓ˘خأا ر˘ي˘غ ر˘مأ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ي اذ˘ه˘لو
ةحيصصنلا ميدقتب اوماق نإا ءابطأÓل
وا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تاءار˘˘جإا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا وا
نكم˘ي ’ ة˘ي˘جÓ˘ع وا ة˘ي˘صصي˘خ˘صشت
فاعصضأاب وا ،ضضيرملا قحب اهريربت
ناصسنإÓل ةيلقعلا وا ة˘ي˘ند˘ب˘لا ةو˘ق˘لا
.(ةيجÓع تارربم يا نود
نوكيل6591 ويكوط نÓعإا ءاجو
بيذعتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ءا˘ب˘طأ’ا ل˘ي˘لد
وا ةيصشحولا ةبوقعلا وا ةلماعملاو
قلعتي امب ةلذملا وا ةيناصسنإ’ا ريغ
ر˘كذ ذا ،نو˘ج˘صسلاو تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا˘˘ب
بي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي) ه˘نا نÓ˘˘عإ’ا

ن˘ع ي˘صضا˘غ˘ت˘لا وا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت مد˘˘ع
ة˘يأا وا بيذ˘ع˘ت يا ي˘ف ة˘كرا˘˘صشم˘˘لا
وا ةيناصسنإا ريغ وا ةيصشحو تاءارجإا

هتفرتقا يذلا بنذلا ناك امهم ةلذم
ويكوط نÓعإا نإاف كلذبو (ةيحصضلا
ةيعر˘صشلا ر˘ي˘غ ة˘كار˘صشلا ل˘ط˘بأا د˘ق
˘ما˘ع ي˘فو ،بيذ˘ع˘ت˘لاو بط˘لا ن˘ي˘˘ب
ئدابم ةدحتملا ممأ’ا تنلعأا2891
رودو ةيبطلا تايقÓخأ’اب ةقلعتم
ءابطأ’ا ة˘صصا˘خو ي˘ح˘صصلا م˘قا˘ط˘لا
نم نيلقتعملاو ءانجصسلا ةيامح يف
،ةيناصسنإ’ا ريغ ةلماعملاو بيذعتلا

تايعمجلا نم ديدعلا كلذ تنبتو

.ةيملاعلا ةيبطلا تاباقنلاو
نا دجن اننإاف كلذ ىلا دانتصس’ابو
ة˘ح˘ل˘صصم ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
كل˘˘ت ل˘˘ك او˘˘ف˘˘لا˘˘خ د˘˘ق نو˘˘ج˘˘˘صسلا
يز يف ءابطأا ىلا اولوحتو دعاوقلا

يف نيجلاعمو نيبذعم وا نيدÓج
طار˘ق و˘˘با م˘˘صسق او˘˘نا˘˘خو د˘˘حاو نآا
لÓ˘خ ن˘م كلذ ر˘ه˘˘ظ˘˘يو ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
:ةيلاتلا تارصشؤوملا
يف ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ذا˘خ˘تا مد˘ع-
ةمÓصسلا تاءارجإا لÓتح’ا نوجصس
ةيامحل ةمزÓلا ةيحصصلا ريبادتلاو
ضسور˘يا˘ف˘ب ة˘با˘˘صصإ’ا ن˘˘م ىر˘˘صسأ’ا

نم ددع ةباصصإا دعب اميصس’ انوروك
ىودعلا لاقت˘ناو كلذ˘ب ن˘ي˘نا˘ج˘صسلا
.نوجصسلا يف نيلقتعملا ضضعب ىلإا
با˘كترا ن˘ع ءا˘ب˘طأ’ا تو˘كصس-
ريصسأ’ا عم ىرج امك ةيبط ءاطخأا
بي˘˘صصأا يذ˘˘لا كا˘˘˘يد و˘˘˘با ي˘˘˘ما˘˘˘صس
ةلازإا ةيلمع ءار˘جإا لÓ˘خ ثو˘ل˘ت˘لا˘ب
ىفصشتصسم يف ةدعملا يف هل مرو
ل˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘˘صس’ا ا˘˘˘˘˘˘˘كورو˘˘˘˘˘˘˘˘صس
يف هلوخد ىلا ىدأا3/9/5102موي

ه˘ع˘صضو م˘قا˘ف˘˘تو ة˘˘بو˘˘ب˘˘ي˘˘غ ة˘˘لا˘˘ح
هداهصشتصسا ىلا ىدأا يذلا يحصصلا
عم ىرج ام وأا ،62/11/9102 موي
مل يذ˘لا ي˘م˘ي˘م˘ت˘لا نا˘صسح ل˘ف˘ط˘لا
هرظن دقف ىتح مزÓلا جÓعلا طعي
عم ىرج ام كلذكو ،نجصسلا لخاد
بيصصأا يذلا ةلحÓح رئاث ريصسأ’ا
جÓع دعب يئابولا دبكلا باهتلاب
تاودأاب61/4/3102 موي ه˘نا˘ن˘صسأا

ةدايع يف ةثولم و ةخصستم ةيبط
ىرج ام كلذكو ، نÓقصسع نجصس
مت يذلا جرخ وبا نامثع ريصسأ’ا عم
ن˘ج˘صس ي˘ف أا˘ط˘خ˘لا˘ب ةر˘بإا هؤوا˘˘ط˘˘عإا
ى˘لا ىدا ا˘˘م˘˘م7002 ما˘ع ة˘˘ط˘˘صش
كلذكو ،دبكلا باهتلا نم هتاناعم
ماصشه دمحم ريصسأ’ا عم ىرج ام
دقف يذلا نوز˘ل˘ج˘لا نا˘كصس نا˘ي˘ل˘ع
يف ءا˘ب˘طأ’ا ر˘خأا˘ت بب˘صسب ه˘ت˘ي˘صصخ
ةيلمع ءارجإ’ هليوحتب ةحفن نجصس
م’آاب هروعصش دع˘ب ة˘ل˘جا˘ع ة˘ي˘حار˘ج
بي˘˘ب˘˘ط بصسحو ،ةد˘˘يد˘˘صش عا˘˘جوأاو
ير˘جا يذ˘لا ا˘كورو˘صس ى˘ف˘صشت˘˘صسم
ضضيرملا لوح ول هنا لاق ةيلمعلا
لا˘صصئ˘ت˘صسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ل ة˘˘عا˘˘صس ل˘˘ب˘˘ق
نم ري˘ث˘كلا ى˘لا ة˘فا˘صضإا ،ة˘ي˘صصخ˘لا
نم ءاصضعأا رتب مت نيذلا ىرصسأ’ا
ءابطأ’ا ة˘ل˘طا˘م˘م بب˘صسب م˘هدا˘صسجأا

.مهجÓع يف تايفصشتصسملاو
ليوحت يف ةليوطلا ة˘ل˘طا˘م˘م˘لا-
ليجأاتو تايف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ى˘صضر˘م˘لا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ءار˘˘˘جإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘يو˘˘˘ط

.ةيحارجلا
ةيرود تا˘صصو˘ح˘ف دو˘جو مد˘ع-
ىر˘صسأÓ˘ل ةر˘˘كب˘˘م تا˘˘صصي˘˘خ˘˘صشتو
م˘قا˘ف˘ت ى˘لا يدؤو˘ي ا˘م˘م ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
ة˘لا˘˘ح ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘لو˘˘صصوو ضضار˘˘مإ’ا

.ةنمزم
يف نيصصصصخت˘م ءا˘ب˘طأا با˘ي˘غ-
ل˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘م نو˘˘ج˘˘صسلا تادا˘˘ي˘˘ع
وا ا˘˘صصقا˘˘ن ضضار˘˘˘مإ’ا ضصي˘˘˘خ˘˘˘صشت

.ائطاخ
ةعي˘ب˘ط ىر˘صس’ا ة˘فر˘ع˘م مد˘ع-
مهعصضي امم اهنوقلتي يتلا ةيودأ’ا
.نيقيلا مدع نم ةلاح يف
ة˘صصا˘خ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع دو˘˘جو مد˘˘ع-
ة˘ي˘صسف˘ن˘لا ة˘ي˘صضر˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا˘˘ب
.ةيبصصع ضضارمأاب ةباصصملاو
ة˘صصا˘خ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع دو˘˘جو مد˘˘ع-
ثيح نم نيلولصشملاو ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا˘ب
،ةكرحلا ،لكأ’ا ، زاجتح’ا ناكم
.ةدعاصسملا ةيبطلا ةزهجأ’ا
حامصسلا ىلع ءابطأ’ا تمصص-
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا˘ب ن˘ي˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ر˘ي˘غ بيذ˘ع˘ت بي˘لا˘صسأا ماد˘خ˘ت˘˘صساو
وا ى˘صضر˘م ير˘صسا ق˘ح˘ب ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م
.نيباصصم وا ىحرج
˘مد˘ع ما˘مأا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا تم˘˘صص-
ركبملا جارفإ’ا تابلطل ةباجتصس’ا

يوذ ن˘˘˘م ى˘˘˘صضر˘˘˘م ير˘˘˘˘صسا ن˘˘˘˘ع
عم يطاعتلا وا ةبعصصلا ضضارمأ’ا
ميدقت مدع لوح ةديدعلا يواكصشلا
ىر˘˘صس’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
.ىصضرملا
ةرازو لب˘ق ن˘م ة˘ب˘قار˘م با˘ي˘غ-
ة˘با˘ق˘ن وا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ة˘˘ح˘˘صصلا
ةي˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا وا ءا˘ب˘طأ’ا
ةيان˘ع˘لاو جÓ˘ع˘لا تا˘ي˘لآ’ ة˘ي˘لود˘لا
نو˘ج˘صس ي˘ف ى˘صضر˘م˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا˘˘ب
.لÓتح’ا
نيناوق ى˘ل˘ع ءا˘ب˘طأ’ا تم˘صص-
ف˘لا˘خ˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘صسع˘˘ت تا˘˘ع˘˘ير˘˘صشتو
نوناقك ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘قÓ˘خا
ىر˘صس’ا ق˘ح˘ب ة˘ير˘صسق˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘˘لا
نو˘نا˘قو ،ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع ن˘ي˘بر˘صضم˘لا

ىر˘˘صسأÓ˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت مد˘˘ع
ق˘ي˘ثو˘ت مد˘ع نو˘˘نا˘˘قو ،ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
ةرو˘˘صصلاو تو˘˘صصلا˘˘ب بيذ˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيرصصنع˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
.ةرئاجلا
ىلا يواكصشو ريراقت عفر مدع-
ىلا وا ضصاصصتخ’ا تاذ تاهجلا
ت’ا˘ح ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
˘ماد˘خ˘ت˘صسا وا جÓ˘ع˘لا˘ب ر˘ي˘صصق˘˘ت˘˘لا
قحب ةنيهملا ةلما˘ع˘م˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا
.نيلقتعملا

ءا˘ب˘طأا ة˘ق˘فاو˘˘مو ة˘˘كرا˘˘صشم-
ءار˘جإا ى˘ل˘˘ع نو˘˘ج˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
موقت ىرصسأ’ا ىلع ةيبط براجت
،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ة˘ح˘صصلا ةرازو ا˘ه˘ب

توع˘يد˘ي ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك ثي˘ح
ماع زومت ي˘ف ة˘ير˘ب˘ع˘لا تو˘نور˘حا

ةنجل ضسي˘ئر˘ل تا˘ح˘ير˘صصت7991
كيصستيا ايلاد ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا مو˘ل˘ع˘لا
تي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كلا ما˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب تلدأا
تاكرصش اهحنمب ترقأا يليئارصسإ’ا
لمع˘ل ح˘يرا˘صصت ة˘صصا˘خ˘لا ة˘يودأ’ا
كلذ ىتحو ،ىرصسأ’ا ىلع براجت
ف’آا5 ءارجإا مت هنأا تفرتعا تقولا
.ةبرجت
ةحلصصم يف نوجلاعملا ءابطأ’ا-
ملع تايرظن اومدختصسا نوجصسلا
نينيطصسلفلا ىرصسأ’ا دصض ضسفنلا

ةروتكدلا ةثحابلا هتفصشك ام اذهو
ى˘˘لا ًادا˘˘ن˘˘ت˘˘صسا ة˘˘صسي˘˘ع˘˘لا ضسودر˘˘ف
ل˘ي˘ئار˘˘صسإا نأا˘˘ب ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘صصم
بيذ˘ع˘ت˘لا ي˘ف ءا˘ب˘طأ’ا مد˘˘خ˘˘ت˘˘صست
ءابطأ’ا وأا نيماعلا ءابطأ’ا ءاوصس
ة˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ء’ؤوه نإاف ةثحابلا بصسح ،ةيصسفنلا
تا˘صصي˘خ˘˘صشت نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي ءا˘˘ب˘˘طأ’ا

نيلق˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ل˘هأا لو˘ح تارار˘قو
قيقحتلا وأا مكاحملا مامأا لوثملل
يف ضسفنلا ءاملع ،اهريغو لزعلا وأا
ملع نأا نوعقوتي اونوكي مل ملاعلا
لبق نم مدختصسي نأا نكمي ضسفنلا
نو˘كي˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا

.داهطصض’او بيذعتلل ًاردصصم
ءا˘ب˘طأ’ ي˘ب˘ط˘لا م˘صسق˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘خ نإا
ةيملاع ةميرج يه لÓتحإ’ا نوجصس
ع˘م˘ق˘لا ة˘فا˘ق˘ث ن˘م ءز˘˘ج تح˘˘ب˘˘صصأا
لتق˘لا ة˘صسا˘ي˘صس ن˘مو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
ءاطغ تحت ىرصسأ’ا قحب ءيطبلا

وأا ضضرملا وأا توملا بيرصست ،يبط
ءودهب ةم˘ئاد˘لاو ة˘ي˘ئز˘ج˘لا ة˘قا˘عإ’ا
ضسبلي ناجصس ربع ريصسأ’ا دصسج ىلا
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع وأا ،ضضي˘˘˘˘بأ’ا لو˘˘˘˘ير˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةيبط براجت وأا ةيلكصش تاصصوحف
.ةيمهو تاجÓع وأا
يليئارصسإ’ا بيبطلا كلذ قدصص دقل
د˘ق˘ل :ه˘لو˘ق˘ب ًار˘خؤو˘م فر˘ت˘عا يذ˘˘لا
كل˘˘ت ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت
انكردأا امدنع تاباغلا يف ضشوحولا
.انلخاد يف نكصست ضشوحولا كلت نأا

ة˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘صشي بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه
ىلا ريصسأا يأا رداغي امدنع ةيلصستلاو
نم ًازفتصسم لازامو ،ةرخآ’ا ةايحلا
ىلع ىصضرملا ىرصسأ’ا ضضعب ةردق
’ ي˘ت˘لا ة˘بو˘˘ج˘˘عأ’ا كل˘˘ت حار˘˘ت˘˘جا
.تومت نأا عيطتصست ’و تومت
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اهسصاسصتخا ميلقإا ةفاك ربع تاكلتمملاو صصاخسشألا نيمأاتل
ةنتابب ىحسضألا ديع يموي ةسصاخ ةيئاقو ةينمأا ريبادت
ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تر˘˘˘ط˘˘˘صس
اططخم ،ةنتاب ةي’وب ينطولا
ديع يموي لÓخ ايئاقو اينمأا
ني˘مأا˘ت˘ل ،كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضأ’ا
ربع تاكلتمملاو ضصاخصشأ’ا

.اهصصاصصتخا ميلقإا ةفاك
تاذ˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘جو
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘بو ه˘نأا ،ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

كرابملا ىحصضأ’ا ديع لولح
ريباد˘ت˘ب ما˘ع˘لا اذ˘ه نر˘ت˘ق˘م˘لا
را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ريطصست مت ،انوروك ضسوريف
تاءار˘˘˘˘ج’ا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
ةصصاخ˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
لك ةهجاوم˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’او
ة˘ن˘ي˘كصسب ضسا˘صسم˘˘لا لا˘˘كصشأا

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘مأاو
لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘˘مو
ةيداملا اه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ر˘ي˘خ˘صست
تط˘˘ب˘˘صض ن˘˘يأا ،ة˘˘ير˘˘˘صشب˘˘˘لاو
يف لث˘م˘ت˘ي ا˘ي˘ئا˘قو ا˘ج˘ما˘نر˘ب
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
،ةي’ولا˘ب ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا
ةكرح عنمل مراصصلا قيبطتلا
ا˘م˘ب تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب رور˘˘م˘˘لا
ة˘صصا˘خ˘لا تارا˘ي˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
نيمدختصسملا لقن ءان˘ث˘ت˘صسإا˘ب
ةكرح ةبقارمو ،علصسلا لقنو
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
قيلعت ،ةيئان˘ث˘ت˘صس’ا ضصخر˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا طا˘˘صشن
ا˘م˘ب ،ضصا˘خ˘صشأÓ˘ل ير˘صضح˘لا
لÓخ ضصاخلاو يمومعلا هيف
Óصضف ،ةي˘عو˘ب˘صسأ’ا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

ح˘لا˘صصم˘لا قر˘ف ة˘ق˘فار˘م ن˘ع
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ره˘صسل˘ل ة˘صصخر˘م˘لا ح˘باذ˘م˘لا

ةفاظنلا طورصش مارتحا ىلع
ميظنتو ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘صصلاو
عيب طاقن عنمو رورملا ةكرح
ىلع زوحت ’ يتلا يحاصضأ’ا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘˘م ضصي˘˘˘خر˘˘˘ت
˘˘ما˘˘˘كحأا مار˘˘˘ت˘˘˘حاو ة˘˘˘يراد’ا
نا˘˘م˘˘صضو رور˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘با˘˘˘ي˘˘˘صسنإا
حئاصصن ميدقت عم يرصضحلا

ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صسلا لو˘˘˘ح
.لقنتلا ءانثأا رذحلا ةصصاخ

رسشحملاب ةبكرم5881 عسضو
رجحلا اهباحسصأا ةفلاخمل

ةنتابب يلزنملا
ة˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تب˘˘قار
رجحلا ءارجإا لوخد ذنم ،ةنتاب
خيراتب قيبطتلا زيح يئزجلا

ةبكرم83432 ،ضسرا˘م82
اهنم5881 تع˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوو
اهباحصصأا ةفلاخمل رصشحملاب
ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
ءابول يد˘صصت˘ل˘ل  ضضور˘ف˘م˘لا

.انوروك
ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘صصم تما˘˘ق ثي˘˘ح
ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ةطخ عصضوب يئزجلا يحصصلا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأا
ةب˘قار˘م˘لا طا˘ق˘نو تا˘يرود˘لا
اذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘صضو م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ديدعلا عفر مت نيأا ،ضضرغلا

يف تلث˘م˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ن˘م
ةبكرم5881 ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضو
،رصشحملاب ةيران ةجارد771و
83432 ـل ا˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘جارد303و ة˘ب˘كر˘˘م
ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘يرود تر˘ف˘˘صسأا
ر˘صصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ماز˘ت˘لا ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘طر˘صشلا
تÓحملا باح˘صصأاو را˘ج˘ت˘لا
ةصصاخلا تاميلعتلا قي˘ب˘ط˘ت˘ب
،تÓحملا ميقعتو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب

يف ،ةفلاخم562 ريرحت نع
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ن˘ي˘˘ح
ز˘جاو˘ح ع˘صضو˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

نكامأ’ا ىوتصسم ىلع ةيئاقو
221 روهمجل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا

ةفلاخم305و ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ضصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب
ع˘˘˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ج’ا
قلعتت ةفلاخم0893ليجصست
امنيب ،ةيقاولا ةعنق’ا عصضوب
ديعأا يتلا تابكرملا ددع غلب
ة˘ه˘جو ثي˘ح ن˘م ا˘ه˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت
لقنتلا عنم راطإا يف اهمودق
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
.ةبكرم857 رجحلاب

أا.يئامهم

يحاسضأا عزوت ةلاقلاب ريخلا يدايأا ةيعمج
ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع ديعلا

ةينطولا تاب˘صسا˘ن˘م˘لا ل˘ك ي˘ف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا زر˘ب˘ت ،ة˘ي˘ن˘يد˘˘لاو
جاوفأ’او ةيريخلا تاي˘ع˘م˘ج˘لا
هذه ءايحإ’ ةطصشانلا ةيفصشكلا
ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب ل˘ك تا˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘م˘عأا لÓ˘خ ن˘˘م ،ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ىلإا فده˘ت ة˘ير˘ي˘خ ة˘ي˘ن˘ما˘صضت

،ةفلأ’او ةبحملا رصصاوأا ضسرغ
ماتيأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ج˘ه˘ب˘لا لا˘خدإاو
و˘هو ،ةزو˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو
ديدعلا هيلإا راصشأا يذلا رمأ’ا

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه ءا˘صسؤور ن˘˘م
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشكلا جاو˘˘˘فأ’او
ءايحإ’ ةفثكم جمارب ترطصس
ي˘ف كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘˘ع
محارتلا رهاظم اهدوصست ءاوجأا

.ةيوخأا ءاوجأا يف نماصضتلاو
ةلاقلاب ريخلا يدا˘يأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ف
ةيريخلا تايعمجلا طصشنأا نم
زر˘ب˘ت ي˘ت˘لاو فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ب
ثيح ،تابصسانملا لك يف ةوقب
ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ع˘يزو˘ت˘˘ب تما˘˘ق
ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل

ع˘يزو˘ت˘ب تما˘ق ا˘م˘ك ،ما˘ت˘يأ’او
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ح˘صضأا ن˘ير˘˘صشع
رصسأ’ا ىلع ةلاقلا ةيدلب رصشادم
ن˘ي˘قا˘ع˘م˘لا ضضع˘بو ةزو˘ع˘م˘˘لا
ةجهبلاو ةحرفلا لاخدإا فدهب

،ديعلاب نيزوعملا بولق ىلع
ه˘ي˘˘لإا را˘˘صشأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ضسيئر بئان ميرك نيدلا فيصس
امك.ةلاقلا ريخلا يدايأا ةيعمج
ةديقت ةيع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر حر˘صص
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نأا˘ب ،ا˘صضر د˘م˘ح˘˘م
عمجب ديعلا يموي لÓخ تماق
مل نم ىلع اهعيزوتو موحللا
امك ،ةيحصضأ’ا ءارصش هل نصستي
ر˘ي˘خ˘لا يدا˘˘يا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تعد
ىلا ريخ˘لا ل˘هأاو ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لا
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘˘ح فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا

ةلبقملا ةير˘ي˘خ˘لا م˘ه˘ع˘يرا˘صشم
و˘˘لو ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا ةرور˘˘˘صضو
قق˘ح˘ن ى˘ت˘ح ل˘ي˘ل˘ق˘لا ءا˘ط˘عإا˘ب
نونمؤوملا ام˘نإا»: ى˘لا˘ع˘ت ه˘لو˘ق
.«ةوخإا

صسراف.وب

عمتجملل ةمدخ ةيريخلا اهتاطاسشن لسصاوت راطإا يف

ةينماسضت ةفق06 عزوت «ميتيلا لفاك» ةيريخلا ةيعمجلا
ماتيألا رسسأا ىلع ةينماسضت ففق عيزوتل ةلمح ،لجحلا نيع يدلبلا بتكملا ميتيلا لفاك ةيعمج تقلطأا

ىحسضألا ديع ةفق ،انوروك ةحئاج ببسسب رئازجلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا عم انمازت كلذو ،لمارألاو
راسضخو ،بيلح ،ركسس ،تيز ،قيقد نم ناسسنإÓل يمويلا توقلل ةيسساسسألا ةيئاذغلا داوملا تلمسش يتلا كرابملا

.ىرخأا ةيكÓهتسسا داومو

ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ط˘˘˘صشنأا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ايعصسو ،ةيريخلاو ةيعامتج’ا

نماصضتلا أادبم خيصسرتل اهنم
،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘فا˘˘˘كت˘˘˘لاو
طا˘˘˘صشن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسا
يوذ ل˘˘مارأ’ا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
06 )تدافتصسا ثيح ،ىماتيلا
يتلا ةفقلا هذه نم ةرصسأا (
رور˘صسلاو ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لا تل˘˘خدأا

ةبصسانمب نيديف˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
متو ،كرابملا  ىحصضأ’ا ديع
ىلإا اهلاصصيإاو ففقلا عيزوت
،مهلزانم ىتح نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لا
ةيلمعلا هذه ىلع رهصس نيأا

،نو˘طر˘خ˘ن˘˘مو نو˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م
داو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق
ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘تو
بصسح ة˘م˘صسق˘م تا˘عو˘م˘ج˘م
.عيزوتلا قطانم
لا˘˘˘˘ق ،دد˘˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ضسي˘ئر ،ير˘م˘˘ع˘˘م ي˘˘صسي˘˘م˘˘خ
ه˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا» ،«مÓ˘˘صسلا»ـل
ففقلا عيزوتب ارارق تذختا

ة˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘˘صسأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
‐ اهب ضسأا˘ب’ ةد˘م˘ل م˘ه˘ي˘ف˘كت
،‐ ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘مو˘˘˘ي51
ةيعم˘ج˘لا ل˘م˘ع نأا تفا˘صضأاو
،ة˘˘ن˘˘صسلا لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي
عيزوت ةريثو نأا ىلإا اريصشم
ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت تع˘ف˘ترا ف˘ف˘ق˘لا

نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
اتف’ ،ىرخأا تادعاصسم كانه
رصصتقي ’ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نأا ى˘لإا

تاد˘عا˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ةتقؤوملا

تن˘ّم˘ث ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
ةيريخلا ميتيلا لفاك ةيعمج
اهصسيئر ضصخ˘صش ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
،يرادإ’ا ا˘ه˘ب˘˘ت˘˘كم ءا˘˘صضعأاو
نيرّيخلاو نيمهاصسملا دوهج
كرا˘بو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘˘م
اذكه ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا دو˘ه˘ج
د˘˘كأاو ،ة˘˘˘ّير˘˘˘ي˘˘˘خ تاردا˘˘˘ب˘˘˘م
،اهتيرارم˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ه˘صصر˘ح
نأا ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادّد˘˘˘˘صشم
ىلإا تادعاصسملا هذه لاصصيا

ّلكب نيّيقيقحلا اهي˘ّق˘ح˘ت˘صسم

لÓ˘˘خ ن˘˘م ،فا˘˘˘صصنإاو لد˘˘˘ع
ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا م˘ئاو˘ق ط˘˘ب˘˘صض
حلاصصملا عم قيصسنّتلاب ،ةّقدب
ه˘ّجو˘ت ا˘م˘˘ك ، ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا تاذ
نم لك ىلإا ليزجلا ركصشلاب
لمعلا اذه حاجنإا يف مهاصس
ةيعمجلا تاينم˘ت˘م ع˘م را˘ب˘لا
ةيريخلا لامعأ’ا هذه راركتب
هذ˘ه ل˘ث˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا
يتلاو ،عمتجملا نم تائفلا

ى˘لإا ة˘جا˘˘ح˘˘لا ّضسمأا ي˘˘ف ي˘˘ه
.ةليبنلا تاردابملا هذه لثم

 فسسوي نب . رسضÿ . أا

ةعوفرملا تÓسسارملا لك مغر
لÓخ ةيدلبلا تاطلسسلا ىلإا

ةريخألا ةرتفلا
نوكتسشي يدامح راود ونطاوم
فلسشلا يف صشيمهتلاو ءاسصقإلا

نم تارسشعلا لازي ل
ىلع نينطاقلا نينطاوملا

ةيدلبب يدامح راود ىوتسسم
،فلسشلا ةيلو يف ءاوح ينب
صشيمهتلاو ءاسصقإلا نوكتسشي

لك نم مغرلا ىلع
ىلإا ةعوفرملا تÓسسارملا
لÓخ ةيدلبلا تاطلسسلا
صضرغب ةريخألا ةرتفلا
ىلع فوقولل لخدتلا
ذنم اهنودباكي يتلا ةاناعملا
هاجتا يف لمعلا عم تاونسس
لÓخ نم مهبلاطمب لفكتلا

ةلجسسملا صصئاقنلا ةجلاعم
يفو ةيئانلا ةقطنملا هذهب
ديبعتو ةئيهت اهتمدقم
راود طبرت يتلا قيرطلا

ةنومغل ةقطنمب يدامح
ةيدلبل ةعباتلا رجحلا
.ةجوبزلا

ـل نونطاوم راسشأاو انه
اذه نأاب صسمأا «مÓسسلا»
يف مويلا دجوي كلسسملا

ءارتهإلا ءارج ةيثراك ةلاح
نم رثكأا ذنم هسسم يذلا

رورم ةكرح لعج ام ،ةيرسشع
ةليحتسسم هبسش هب تابكرملا

،راطمألا طقاسست عم ةسصاخو
يلاهأا دسشان قايسسلا تاذ يف

لخدت ةرورسضب يدامح
دسصق ةيئلولا تاطلسسلا

ةعاق زاجنإل عورسشم ةجمرب
ةوطخ يف ةقطنملاب جÓع
ىلع نبغلا عفر اهنأاسش نم
اهسسفن دجت يتلا تÓئاعلا

ةفاسسم عطق ىلع ةربجم
ةمدخلا ىلع لوسصحلل ةليوط

جÓع ةعاقب ةيحسصلا
وسشور ةسسردم راوجب ةعقاولا

تقو يف .ديدايحلا يحاوسضب
ةلق نع يدامح يلاهأا ثدحت
ةيفيرلا ةينكسسلا تادحولا
مهتقطنم اهنم تدافتسسا يتلا

.ةريخألا تاونسسلا رادم ىلع
واوزع ىيحي

 ايرولاكبلاو مايبلاب ينعم حسشرتم فلأا92 نم ديزأا
ةسسبتب ةنسسلا ةياهن تاناحتما حاجنإل ةفثكم تاريسضحت

ةي’ول ةيبرتلا ريدم فصشك
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ر˘صصن˘م ة˘صسب˘ت

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ضشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ير˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
ر˘ق˘م˘ب د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
هعاطق دادعتصسا نع ،ةي’ولا
م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ ما˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘˘صسلاو ي˘˘˘صسارد˘˘˘لا
ةمزÓلا تاءارجإ’ا لك قيبطت

ميلعتلا يتداهصش تا˘نا˘ح˘ت˘م’
ةرود ايرولاكبلاو طصسو˘ت˘م˘لا

هتاذ تقولا يف اريصشم ،0202
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا
اذه يف ترّطصس دق ةي’ولاب
ا˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب ،دد˘˘˘صصلا
هذهل نصسحلا ريصسلا نامصضل
فور˘˘ظ ق˘˘ل˘˘خو د˘˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘˘لا

نيحصشرتملا لابقتصس’ ةيتاوم
،تاناحتمإ’ا هذهب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

39292 م˘˘هدد˘˘˘ع غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لاو
601 ىلع نيعزوم ،احصشرتم
82 ـلا تايدلبلاب ،ءارجإا زكارم
ةي’و مي˘ل˘قإا ى˘ل˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا
نيحصشرتملا دادعت غلبو ةصسبت
ةدا˘ه˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
،احصشرتم61251 ايرولاكبلا

25 ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
دد˘ع غ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ءار˘جإا ز˘كر˘م
ةداه˘صش نا˘ح˘ت˘مإا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
77041 طصسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

45 ىلع نيعزوم ،ا˘ح˘صشر˘ت˘م
ضصخ˘يا˘م ي˘فو .ءار˘جإا ز˘كر˘˘م
ةنصسلا هذ˘ه تا˘نا˘ح˘ت˘ما د˘يد˘ج
حتف نع ثدحتملا تاذ نلعأا

ى˘ل˘ع ، ةد˘يد˘ج ءار˘جإا ز˘˘كار˘˘م
ح˘ي˘ح˘صصت˘ل ز˘كر˘م ح˘ت˘ف رار˘غ
،رتاعلا رئبب ايرولاكبلا ةداهصش
ةداهصش حيحصصت زكرم حتف و
،مدقم رئبب طصسوتملا ميلعتلا

ةدا˘ه˘صش ءار˘جإا ز˘˘كر˘˘م ح˘˘ت˘˘فو
يتيدلب ن˘م ل˘كب ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
يف .نويعلا ضسأارو ةرصضخوب
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو دد˘صش ل˘با˘ق˘م˘لا

ةرورصض ى˘ل˘ع ا˘ط˘ع ي˘ت’و˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘˘م˘˘لا
ثدحلا اذه يف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا
تاقوعملا لك يدافتو ،ماهلا

اهنأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لاو
ىلإا ،تاناحتم’ا وفصص ريكعت

فورظلا ة˘فا˘ك نا˘م˘صض بنا˘ج
ط˘ي˘ح˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا

يتلا ةيميلع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘صضت˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صس
ي˘ف اد˘كؤو˘م ، ن˘ي˘ح˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘ي˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ن˘˘ع ردا˘˘صصلا
هدامتعإا بقترملاو ، ةينطولا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا ر˘˘ي˘˘صس ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ة˘ج˘مر˘ب˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل اذ˘هو ،مدا˘ق˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘˘صص
د˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘طؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
نأا ةرا˘˘صش’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو.ءاو˘˘˘صس
ةدا˘˘ه˘˘صش نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ما ة˘˘˘ما˘˘˘نزر
31 موي قلطنيصس ايرولاكبلا
ىلإا مودي و0202 ربمتبصس
امأا ،0202 ربمتبصس71 ةياغ
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
مايأا هزايتجا متيصسف طصسوتملا

ربمتبصس90 و80 و70
يف ءاج ام بصسح اذهو0202
ارظن ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
ةحئاج ببصسب دÓبلا اهصشيعت
 .91‐ديفوك انوروك ضسوريف

نوراه يحابسصم

لظلا قطانم يف نولمعي مهبلغأا
ترايت يف جامدإلاب نوبلاطيو نوجتحي نودقاعتملا ةذتاسسألا

نودقاعتملا ةذ˘تا˘صسأ’ا بلا˘ط
ةي’ول ةيبر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ما˘مأا
مهجامدإاب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ترا˘ي˘ت
لاقو .م˘ه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م ي˘ف
لا˘صصتا ي˘ف ةذ˘تا˘صسأ’ا ء’ؤو˘ه
مهجا˘ج˘ت˘حا نأا «مÓ˘صسلا» ع˘م
ةرازو˘لا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ج
دعب ء’ؤوه فورظل ةيصصولا
ةذ˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘صس’ا ح˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صصأا نا

ىلع نوفوختي نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
ل˘ك ع˘م م˘ه˘ب˘صصا˘ن˘م ر˘ي˘˘صصم
يذلا رمأ’ا ،يصسردم لوخد
ةرازو نود˘صشا˘˘ن˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘م˘ي˘صس ’ م˘ه˘ل˘م˘ع بصصا˘˘ن˘˘م
ي˘ف ةءا˘ف˘˘ك اور˘˘ه˘˘ظأا م˘˘ه˘˘نأاو
نيريدملا ةدا˘ه˘صشب ضسيرد˘ت˘لا

مهل نيقفارم˘لا ن˘ي˘صشت˘ف˘م˘لاو

نأا ة˘˘صصا˘˘خ ،م˘˘ه˘˘لو˘˘˘ق بصسح
ي˘ف نو˘ل˘م˘˘ع˘˘ي ء’ؤو˘˘ه بل˘˘غأا

م˘ه˘صضع˘˘بو ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ا˘نا˘ي˘حأا تا˘فا˘صسم نو˘ع˘ط˘˘ق˘˘ي
لوصصولل مادقأ’ا ىلع ايصشم
ةعقاولا مهل˘م˘ع تار˘ق˘م ى˘لإا
. ةيئان قطانم يف
 .كلام

نوراه يحابسصم
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708209ددعلا ^1441ةجحلا يذ21ـل قفاوملا0202توأا20دحألايلحم
ديدجلا يحلا اذه ءاسصقإا لظ يف

ةئيهتلاب نوبلاطي نكسس002 ناكسس
تليسسمسسيت يف دحلا ةينثب ةيرسضحلا

نينطاوملا نم تارصشعلا مصسر
002 ديدجلا يحلا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
دبع يديصسب فورعملاو نكصس
دحلا ةينث ةيدلبب  ةنورمعب رداقلا

ةي’ولا ةمصصاع قرصش مك74
ماهفتصسا ة˘مÓ˘ع ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ها˘˘ج˘˘تا ة˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘م
نم مهومرح نيذ˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘لا لا˘كصشأا ل˘ما˘ك
ديدجلا يحلا اذه ءاصصقإا لظ يف
ثي˘ح ة˘ير˘صضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ن˘˘م
ةثاغتصسا ءادن يحلا ناكصس قلطأا
ىلعو ةي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ى˘لإا

د˘˘صصق ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘˘صسأار
لاصشتنا لجأا نم يروفلا لخدتلا
يومنتلا فلختلا ةرئاد نم يحلا
تا˘ي˘مو˘ي ع˘ب˘ط˘ي ح˘ب˘˘صصأا يذ˘˘لا
ي˘˘صسن˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كصس
يف ،ةنيدملا طصسول يذاحملاو
ةيلخادلا تاقر˘ط˘لا رو˘هد˘ت ل˘ظ
با˘˘ي˘˘غو ة˘˘ف˘˘صصرأ’ا ماد˘˘˘ع˘˘˘ناو
اهنأاصش نم يتلا ةيئاملا يراجملا
راطمأ’ا هاي˘م ف˘ير˘صصت˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ةرطم˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ا˘صصو˘صصخ
بور˘صشلا ءا˘˘م˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا اذ˘˘كو
ةرركتملا تاءادن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادصص تلصصو يتلا
ن˘يأا ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
هذه ءارصش ىلإا نطاوملا رطصضي
نامثأابو ايمو˘ي ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا
تاحيرصصت بصسحو اذه .ةظهاب
اذه نإاف ناكصسلا نم نيجتحملا
ط˘قا˘صست د˘ن˘ع لو˘ح˘˘ت˘˘ي ي˘˘ح˘˘لا
ا˘م ل˘كب ح˘ب˘صسم ى˘˘لإا را˘˘ط˘˘مأ’ا
نا˘ع˘م ن˘˘م ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘ب ت’’دو
ةصصاخلا يراجملاو تاعو˘لا˘ب˘لا
را˘˘ط˘˘˘مأ’ا ها˘˘˘ي˘˘˘م ف˘˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘ب
لاحوأ’ا نع كيهان ةطقاصستملا

اهيف قرغ˘ي ي˘ح˘لا ح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا
دكأا نيأا راطمأ’ا تطقاصست املك
ى˘لإا نور˘ط˘صضي م˘˘ه˘˘نأا نا˘˘كصسلا

يحلا نع اديعب مهتارايصس نكر
يف هلخاد لقنتلا ةبوعصص ببصسب

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ
˘مد˘عو ة˘ف˘صصرأ’او تا˘قر˘ط˘˘ل˘˘ل
نأا ا˘ه˘نأا˘˘صش ن˘˘م كلا˘˘صسم دو˘˘جو
وهو لوخدلاب تارايصسلل حمصست
ء’ؤو˘ه ه˘م˘صضه˘ي م˘ل يذ˘لا ر˘مأ’ا
ن˘ع او˘ل˘˘ئا˘˘صست ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘كصسلا
نمكي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘صسلا

يف يحلا اذه ةئيهت مدع ءارو
نم ىرخأا ءايحأا تدافتصسا نيح
ةيلوؤوصسملا ني˘ل˘م˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
يتلا ةيلحملا تاطلصسلل ةلماكلا

م˘ه˘ل ا˘هر˘ه˘˘ظ ترادأا م˘˘ه˘˘ب˘˘صسح
ةديدع˘لا يوا˘كصشلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادصص تلصصو يتلا

مهبلاطم لازت ’ هنأا ريغ ء’ؤوه
بتاكم جاردأا ةصسيبح ةيعرصشلا
ىقبتل نيي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ةق˘ل˘ع˘م ي˘ح˘لا اذ˘ه نا˘كصس لا˘مآا
رظنلا لجأا نم ةي’ولا يلاو ىدل
ي˘ح˘لا اذ˘ه نا˘كصس ةا˘نا˘ع˘˘م ي˘˘ف
يعامتج’ا نبغلا نم هلاصشتناو
ةاناعملا لظ يف هيلع طلصسملا
ناكصس اهد˘با˘كي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا
رابغلا ريا˘ط˘ت ع˘م ا˘ف˘ي˘صص ي˘ح˘لا

ي˘ف لا˘حوأ’ا ةر˘ث˘ك ع˘م ءا˘˘ت˘˘صشو
ةيصصولا تاهجلا لخدت راظتنا

م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘ع را˘ب˘غ˘لا ضضف˘نو
ءارتها لظ يف ايموي ةلصصاوتملا
ير˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘˘ط˘˘لا
ةلقنتملا جيراهصصلا ءارو ايموي
.بورصشلا ءاملا نع اثحب

ز.دمحأا

 ةبقارملل انوع42 تدنج
مناغتسسمب ىحسضألا ديع يموي ةموادملل ارجات327

 ىÈك ةيعوطت ةلمح مظني راردأاب Òمجزنأا ةيدلب تايعمج دا–ا

ةي’ول ةراجتلا ةيريدم ترخصس
ىحصضأ’ا ديعل انبصسحت مناغتصسم
نام˘صضل ار˘جا˘ت327 كرا˘ب˘م˘لا
لÓخ ةيصساصسأ’ا داوملا  ريفوت
داو˘˘م˘˘لا ءاو˘˘صس د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘˘ي
ر˘˘صضخ˘˘لا ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا

˘مو˘ح˘ل˘لا ع˘ي˘ب اذ˘كو ة˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
بناج ىلإا ز˘با˘خ˘م˘لاو ا˘ه˘ي˘عو˘ن˘ب
ن˘حا˘ط˘م˘لا˘˘ك جا˘˘ت˘˘نإ’ا تاد˘˘حو
لÓخ تصصحأا ن˘يأا .تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لاو
ةطقن19 ،ةزبخم67 لوأ’ا مويلا
عيبل ر˘جا˘ت401و موح˘ل˘لا ع˘ي˘ب˘ل
Óصضف ،ةماع˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

ة˘صصا˘خ˘لا جا˘ت˘نإ’ا تاد˘˘حو ن˘˘ع
.ق˘ي˘قد˘˘لاو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ي˘˘تدا˘˘م˘˘ب
را˘ج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا ىد˘م ة˘ب˘قار˘م˘لو
تاذ تد˘ن˘ج ة˘مواد˘م˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘ل

نوره˘صسي ا˘نو˘ع42 ةير˘يد˘م˘لا
تاءاصضفلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ب˘قار˘م˘ل
ةبصسانم˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘مأا .ة˘ي˘ن˘يد˘لا

مايأا لÓخ هايملا عيزوت نامصضلو
ة˘صصت˘خ˘م قر˘ف تد˘ن˘ج د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
يدافتل مايأا40 ةدمـل ةموادملل
ر˘ط˘صس ا˘م˘˘ي˘˘ف ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا يأا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
ن˘م ا˘صصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب

ةيصسيصسحت ةيلمعب مايقلا لÓخ
ع˘يزو˘تو ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع
لماعتلا ةيفيك نيبت تاروصشنم
عيزوت عم ةبصسانملا هذه لÓخ
ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب ضسا˘˘ي˘˘كأا
.يحاصضأ’ا اياقب نم تايافنلا

نيدلارون .ب

ة˘يد˘ل˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج دا˘˘ح˘˘تا م˘˘ظ˘˘ن
ةيعوطت ةلمح راردأا˘ب ر˘ي˘م˘جز˘نأا

ديلوتلا ةدايع ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ىر˘ب˘ك
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ف˘˘ير˘˘لا
مجانلا ي’وم ثيغلا مأا موحرملا
ةفقو ىلإا ةفاصضإ’اب ،ن˘يا˘مد˘ي˘ت˘ب
يبط˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ر˘يد˘ق˘تو ر˘كصش
ةيلحملا تاطلصسلا ةقفر لماعلا

نأا ملعلا عم ةيندملا ةيامحلاو
اريبك احصش دهصشت ةدايعلا هذه
مظن ثيح ،فيظنتلا لامع يف

ريمجزنأا ةيدلب تا˘ي˘ع˘م˘ج دا˘ح˘تا
ى˘لوأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ك ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
،اهقيرب ةداعإاو ةدايعلا فيظنتل
لكصشم داحت’ا اذه نأا ملعللو
نم ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘م˘صشيو ا˘ث˘يد˘ح
ةلعافلا تامظنملاو تايعمجلا
ةحئاج ةهباجمل ريمجزنأا ةيدلبب

ة˘مد˘˘خ ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘يو ا˘˘نورو˘˘ك
تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘تو ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
   .نماصضتو ةيعوتو ضسيصسحت

 نمحرلادبع يفاولب

صضرملاب ةباسصإلا ايبوف نم نورخآا هيف يناعي يذلا تقولا يف

يتاذلا يوادتلا ىلإا نيينيطنسسقلاب عفدي انوروك صسوريف «ثبخ»
ريغتملاو ادج ثيبخلاو ريغسص دجلا غوارملا ودعلا كلذ ،2‐فوك‐صسراسس ،دجتسسملا انوروك صسوريف عفد

يناعي يذلا تقولا يف يتاذلا يوادتلا ىلإا ءوجللا ىلإا نيينيطنسسقلا نم ديدعلاب ديعب دح ىلإا اينيج
.صضرملاب ةباسصإلا ايبوف نم نورخآا هيف

91˘‐د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘صصاو˘تو
لكصشب اهراصشتنا ةلتاقلاو ةثيبخلا
جÓع بايغ لظ يف ادج عيرصس
ديدعلا دجاوتي تاحاقل وأا ددحم
،ةيبيرجتلا هتلحرم يف ايلاح اهنم
اهت’وحتل رظ˘ن˘لا˘ب ا˘صضيأا ن˘كلو
ريبك لكصشب رثؤوت نأا لمتحي يتلا

ةمث نمو يصضرملا اهلماع ىلع
ةباصصإ’ا لعجو اهتوارصض ىلع
.عرصسأا لكصشب متت ىودعلاب
،ضشÓ˘˘ي˘˘غوز لا˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
ة˘ئ˘بوأ’ا م˘ل˘ع ي˘˘ف رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا بط˘˘˘لاو
ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا
ناك نإاو ىتح» هنأاب ،ةنيطنصسقب
يف ريب˘ك مد˘ق˘ت ل˘ي˘ج˘صست م˘ت د˘ق
ام˘ي˘صس’ ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ة˘فر˘ع˘م
ام ضضومغلا نأا ’إا ،هتيجولويب
احصضوم ،«هنأاصشب ارطيصسم لازي
تايطعملا ديدع لÓخ نم هنأاب
ضضع˘˘ب لو˘˘ح˘˘ت» نإا˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
رفصشملا ءزجلاب قلعتي ت’Óصسلا

حمصسي يذلا تانيتوربلا ةينب نم
جاتنإا يلاتلابو ةيلخلا قارتخاب هل
يصسور˘ي˘ف˘لا ءبع˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

«.عرصسأا لكصشب ايÓخلا ريمدتو
ضشÓيغوز روصسيفوربلا ثدحتو
ةبوعصص «نع ددصصلا ضسفن يف
اذ˘ه تا˘صسا˘كع˘نا م˘ه˘فو ة˘فر˘ع˘م
ةد˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع كاذ وأا لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةلحرم لوخد وأا ةافولا) ضسوريفلا
لكصشب قلعتت اهنوك ،(ضشاعنإ’ا

رارغ ىلع ةنيعم لماوعب ريبك
ضضار˘˘˘˘مأ’او ضضير˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘صس
ينا˘ع˘ي نو˘كي د˘ق ي˘ت˘لا ىر˘خأ’ا

ل˘ما˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ا˘ه˘˘ن˘˘م
.ةلوهجم ىرخأا لماوعو يثارولا

’ اذ˘˘ه نإا˘˘ف كلذ ع˘˘م» فا˘˘˘صضأاو
لثمتت يذلا ءابولا يصشفت رصسفي
لصسÓصس يف ةيريذحتلا هتاراصشإا
تاعوم˘ج˘م˘لا) ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا

(اهريغو ضصاخصشأ’ا تاع˘م˘ج˘تو
ق˘ير˘ط ن˘ع ضسور˘ي˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘˘ناو
نع هلاقتنا ديكأات اذكو يديأ’ا

ه˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءاو˘˘˘ه˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
.«ضصوصصخلا

ى˘ل˘ع ءو˘صضلا ط˘˘ل˘˘صس نأا د˘˘ع˘˘بو
2˘‐فو˘˘ك‐ضسرا˘˘صس ضصئا˘˘صصخ»
ةيئا˘بو تÓ˘هؤو˘م ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا
رو˘صسي˘فور˘ب˘لا ثد˘ح˘˘ت ،«ة˘˘يو˘˘ق
هنأا كاردإا ةرورصض نع ضشÓيغوز
نم ءابولا اذه يدافت نكمي ’»

نيعتي لب ،انم دحاو يأا فرط
ةينمز ةرتفل هعم ضشياعتلا انيلع
«.ةددحم ريغ
بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ˘˘˘ل ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صساو
ةيصساصسأ’ا ريبادتلا نإاف ضصتخملا
لاقتنا ةلصسلصس رصسك ىلإا ةيمارلا
ل˘˘خاد هرا˘˘صشت˘˘˘ناو ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
ط˘صسو˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حأ’او لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ضصوصصخلا هجو ىل˘ع ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةيزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ي˘ه ل˘ظ˘ت
نادلب عيمج فرط نم ةدمتعملا
عانقلا ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا˘ك م˘لا˘ع˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ي˘قاو˘˘لا

.يديأ’ا لصسغو
ت’و˘ح˘ت˘˘لا» نأا˘˘ب فا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘ك
ددهت دق ضسوري˘ف˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

متي˘صس ي˘ت˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف
يعدتصسي امم ،Óبقتصسم اهجاتنإا
ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ه˘˘ج لذ˘˘ب
ةحئاجلا هذ˘ه را˘صشت˘نا ةر˘صصا˘ح˘م
هذه مهاصستصسو  «.ناكمإ’ا ردق
مقاوطلا ةحارإا يف كلذك دوهجلا
ةبعتملا و ة˘كه˘ن˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

ت’احل ةديازتملا دادعأ’ا ءارج
بصسح ،مجرتي ام وهو ىودعلا
» ب ،ضشÓ˘ي˘غوز رو˘صسي˘فور˘ب˘˘لا
لد˘ع˘م˘لا ن˘م رر˘ب˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق
ة˘با˘˘صصإ’ا ت’ا˘˘ح˘˘ل ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا

لفكت بايغ لظ يف تايفولاو
مهصضرعت بناج ىلإا ،مهب يصسفن
ءادتع’ا ىلإا نايحأ’ا ضضعب يف
«.مهبراقأاو ىصضرملا فرط نم

تافسصوو يتاذلا يوادتلا
 فتاهلا قيرط نع

لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو
فر˘ط ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ي˘جÓ˘ع˘لا
لودلا يقاب رارغ ىلع رئازجلا

ةد˘صش ن˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
بي˘ب˘ط˘لا تاذ ر˘ب˘ت˘عا ،ضضر˘˘م˘˘لا
ضسور˘ي˘ف˘˘لا ر˘˘ثا˘˘كت ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘غ » ىود˘ع˘˘لا تا˘˘صسا˘˘كع˘˘ناو
˘˘مار˘˘ت˘˘حا لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ارذحم » ،ةمزÓ˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

أاجلي يذلا «يتاذلا يوادتلا» نم
.نينطاوملا نم ريبك ددع هيلإا

د˘ي˘صسلا ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
راتخا» يذلا (ةنصس65) ك .دمحم
ى˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع د˘˘صصق ن˘˘ع
بب˘صسب جÓ˘ع˘ل˘ل ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ةنيطنصسقب ديفوك تادحو عبصشت
ام بصسح «،تايناكمإ’ا ضصقنو
ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب كلذو ه˘˘ب فر˘˘ت˘˘عا

ضضار˘˘عأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ
ةرار˘ح و بع˘ت) ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘˘م˘˘لا

ةيادب ذنم (لاعصس و ضسارلاب م’آاو
.ةيليوج رهصش
تل˘صضف د˘ق˘ل» :د˘م˘ح˘م فا˘˘صضأاو
هجوتلا لدب لزنملاب يصسفن رجح
ةمحدزملا ةيبط˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ى˘لإا
كهنم يبط مقاط عم ىصضرملاب
لصصتا دق هنأاب افرتعم ،«ىوقلا
هدمأا اب˘ي˘ب˘ط ل˘م˘ع˘ي ه˘ل ق˘يد˘صصب
ه˘ل ف˘صصوو ح˘ئا˘صصن˘لا ضضع˘˘ب˘˘ب
ادا˘صضم «ف˘تا˘ه˘لا ف˘ير˘˘ط ن˘˘ع»
ةيوقت لجأا نم تانيماتيفو ايويح
.هتعانم
تررم د˘ق˘ل» :ثيد˘ح˘لا ل˘صصاوو

تصسصسحأاو ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص تار˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب
اطيلخ تناك ةفل˘ت˘خ˘م ر˘عا˘صشم˘ب
بايتر’او فوخلاو رتوتلا نيب
يذ˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف نأا˘˘صشب
بي˘ب˘ط˘لا ي˘ق˘يد˘صص ي˘ل ه˘ف˘صصو
˘ما˘يأا لÓ˘خ غو˘ل˘ب ن˘م ا˘فو˘خ˘ت˘˘م
«.91‐ديفوك نم ةداح ةلحرم
د˘يد˘ع بر˘عأا ،دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو
«م˘ه˘فوا˘خ˘م» ن˘ع ن˘ي˘صسرا˘م˘م˘لا

نينطاوملا نم ديدعلا ءوجل ءارج
ي˘هو ،ي˘تاذ˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
نم ديدعلا لمحت يتلا ةصسرامملا
ببصستت نأا اهنكمي يتلا رطاخملا
تا˘ف˘عا˘صضمو تاد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
.ىصضرملا ضضعب ىدل ةريطخ
ضسلجملا ضسيئر هتهج نم زربأاو
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةحل˘صصم ضسي˘ئر و ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
د˘ي˘صشر رو˘˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ،ضسيدا˘˘ب

ي˘تاذ˘لا بي˘ب˘ط˘ت˘لا» نأا˘˘ب ،نا˘˘ن˘˘ج
ة˘فا˘ق˘ث ي˘صسا˘صسأا ل˘كصشب ضسكع˘ي
ي˘ت˘لا نا˘كصسلا ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ئ˘ف
عونلا اذه ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا تدا˘ت˘عا

تاقÓعلا اذكو تاصسرامملا نم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
روصصت اهيد˘ل ي˘ت˘لاو طÓ˘ت˘خ’ا
ط˘ل˘ت˘خ˘ي ثي˘ح ،ئ˘˘طا˘˘خ ي˘˘ن˘˘يد
رد˘˘ق˘˘لاو ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا˘˘˘ب نا˘˘˘م˘˘˘يإ’ا
’ يتلا ةئطا˘خ˘لا تاد˘ق˘ت˘ع˘م˘لا˘ب
قير˘ط ن˘ع ’إا ا˘هر˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘كم˘ي
«.رصضحتلاو ةيبرتلا نم ديزم
يف نانج رو˘صسي˘فور˘ب˘لا ط˘ل˘صسو
ةبوعصص ىلع ءوصضلا راطإ’ا اذه
يف عونلا اذه نم ةحئاج رييصست

ةيبطلا مقطأ’ا قاهرإاو بعت لظ
احلم ،(ملاعلا ربع ظحول قاهرإا)

نينطاوملل يصساصسأ’ا رودلا ىلع
نم ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل م˘عد˘ك
عاطق يمدختصسم ع˘ي˘م˘ج فر˘ط
.ةحصصلا

ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ف˘˘˘صسأا˘˘˘تو
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ل ،ىرخأا ةهج ن˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب
ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك ءز˘˘ج م˘˘ه˘˘ف˘˘ت مد˘˘ع»
نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كصسلا

نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘ب ي˘ف نو˘صضفر˘يو
ءادتراك ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا
د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا
ام˘ك ،يد˘يأ’ا ل˘صسغو يد˘صسج˘لا
ر˘ح˘ن ن˘ع عا˘ن˘ت˘˘م’ا نو˘˘صضفر˘˘ي

ىحصضأ’ا ديع لÓخ ةيحصضأ’ا
ةيملعلا تائيهلا يأار نم مغرلاب
كلذ نع عانتم’اب تصصوأا يتلا
ضسوريفل ربكأا يصشفت رطخ عفادب

«.انوروك
يبطلا مقاط˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
نيصسم˘خ ل˘ج˘صس ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشو
امو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ل ة˘ي˘ح˘صض
ذنم ةباصصإا ةلاح ف’آا3 براقي

رئازجلا يف ةحئاجلا هذه روهظ
.مرصصنملا رياربف يف

يداعسس. يون

دÓبلا قرسشب تايلو6 ربع
ةموادم جمانربل مات مارتحا

ىحسضألا ديعب راجتلا
جمانربل مات مارتحا ظحول
مايأا لوأا لÓخ راجتلا ةموادم

تايلو ربع ،ىحسضألا ديع
ةيريدملل ةعباتلا تسسلا قرسشلا
دجاوتملا ةراجتلل ةيوهجلا

ريدملا بسسح ،ةنتابب اهرقم
ةباينلاب ةراجتلل يوهجلا

.ةديزوب روسشاع
نأاب لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو
لوأا لÓخ اورخسس نيذلا راجتلا
تايلو ربع ىحسضألا ديع مايأا

مأاو ةنتابو ةسسبتو ةنيطنسسق
ةركسسبو ةلسشنخو يقاوبلا
ةيريدملل ايرادإا ةعباتلا
اوفوأا ةراجتلل ةيوهجلا

.مهتÓحم اوحتف و مهمازتلاب
0974 نع لقي ل ام رخسسو
جمانرب نامسض لجأا نم ارجات
،ديعلا يموي لÓخ ةموادملا

يذلا ةديزوبديسسلا حسضوأا امك
تاطاسشنلا نأا ىلإا راسشا
اذه نمسض ةجردملا ةيراجتلا
صصوسصخلا هجو ىلع جمانربلا

9003و ةزبخم456 يف لثمتت
ةيئاذغلا داوملا عيبل Óحم
ةنحطم54و هكاوفلاو رسضخلاو
.ةنبلم71و
تاذ نمسض جاردإا مت امك
دحلا نامسضل يمارلا جمانربلا
نينطاوملل ةمدخلا نم ىندألا

8 ىحسضألا ديع يموي لÓخ
4 ةيندعملا هايملا عيبل تادحو
2 و ةركسسب ةيلوب مهنم
نم لكب ةدحاوو ةسسبتب
.يقاوبلا مأا و ةنتابب
راجتلا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
مارتحاب نومزلم نيموادملا

اذكو يحسصلا رجحلا ريبادت
يسشفت نم ةياقولا ريبادت
.دجتسسملا انوروك صسوريف
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ايند تاردق طاÎسشا عم حوتفŸا صضورعلا بلط نع نÓعإا



‘ بولطم نوليغير
غيلÈÁÒلا

،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تط˘˘بر
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا يدا˘ن بع’ ،نو˘ل˘ي˘غ˘ير ي˘جر˘ي˘صس
يرودلا ىلإا لاقتن’اب ،ديردم لاير نم راعملا
.فيصصلا اذه زاتمملا يزيلجنإ’ا

د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ق˘ل˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو
كلذو ،نوليغير مصض نأاصشب ةديدع ضضورع
ضسو˘ل˘لا فو˘ف˘صص ى˘لإا بعÓ˘˘لا ةدو˘˘ع بق˘˘ع
همصسوم ةياهن بقع فيصصلا اذه ضسوكنÓب
.ةيليبصشإا عم

ع˘م ة˘ع˘ئار تا˘يو˘ت˘صسم نو˘ل˘ي˘˘غ˘˘ير مد˘˘قو
هرايتخاب هتئفاكم مت دقو مصسوملا اذه ةيليبصشإا

،مصسوملا اذه اغيللا يف رصسيأا ريهظ لصضفأاك
بخ˘ت˘ن˘م فو˘ف˘صصل ه˘ما˘م˘صضنا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
.اًصضيأا اينابصسإا

دعب ةيليبصشإا ريهامج بح نوليغير بصسكو
قيرفلا لهأات يف مهاصس امك ،مصسوملا اذه هؤوادأا
مصسوملا ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا يصسلدنأ’ا
يرود˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ى˘ه˘نأا ا˘مد˘ع˘ب ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.عبارلا زكرملا يف ينابصسإ’ا

يدان نأا ،ضستروبصس ياكصس ةكبصش تركذو
لÓخ نوليغير عم دقاعتلا يف بغري نوترفيإا
ىعصسي ثيح ،يراجلا ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ريهظ مصض ىلإا ي˘تو˘ل˘ي˘صشنأا و˘لرا˘ك برد˘م˘لا
.زنياب نوتيل لازتعإا ضضيوعتل رصسيأا

ضصيرح يتوليصشنأا نأا ،ةكبصشلا تفاصضأاو
ضساكول ضسفاني نأا هناكمإاب بع’ مصض ىلع
،نوترفيإا يف رصسيأ’ا ريهظلا زكرم ىلع نيد
81 ةميقب اًصضرع يزيلجنإ’ا يدانلا مدق دقو
غلابلا بعÓلا مصضل ينيلرتصسا هينج نويلم
.اًماع32 رمعلا نم

ططخي نوترفيإا نأا ،ةكبصشلا تحصضوأاو
كلذو ،ةوقب يفيصصلا وتاكريملا لوخد ىلإا
002 اهردق ةينازيم ز˘ي˘فو˘ت˘لا ةرادإا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
.ةيفيصصلا تادقاعتلل ةصصصصخم وروي نويلم

ةيليبصشإا ةبغر طصسو ءابنأ’ا كلت يتأاتو
مهعم ةراعإ’ا ليبصس ىلع نوليغير رارمتصساب
ضصر˘ف ود˘ب˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ًصضيأا ر˘خآا م˘صسو˘˘م˘˘ل
ىرخأا ةرم ديردم لايرل ةدوعلا يف بعÓلا

دن’ريفو وليصسرام دجاوت لظ يف ،ةبعصص
.ضسوكنÓب ضسولل ىرصسيلا ةهبجلا يف يدنيم

ةينازيم عسضي نÓيم
فيسصلا تاقفسصل ةÒبك
ةمخصض ةينازيم يلاطيإ’ا نÓيم ةرادإا دعت

يلو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس فر˘صصت تح˘ت ا˘ه˘ع˘صضو˘ل
ةيوق ةروصصب هتليكصشت ميعدتل قيرفلا بردم
.ديدجلا مصسوملا ةقÓطنا لبق

ةلوجلا يف يرايلاك هريظن نÓيم هجاو و
ةرهصس يلاطيإ’ا يرودلا ةلوطب نم ةيماتخلا
يف ةقباصسملا يرينوصسورلا ىهنأا ثيح ضسما
’ و˘هو بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج˘ب ضسدا˘صسلا ز˘كر˘م˘لا
.قيرفلا تاعلطت لثمي

اًريبك اًطوصش يلويب ةدايقب نÓيم عطقو
ضضرعتي مل ثيح ءادأا لصضفأ’ لوصصولا وحن
دعب نم ةقباصسملا فانئتصسا ذنم طق ةميزهلل
يوق ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب لوا˘ح˘يو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
مصسوملا يف باقلأ’ا ىلع ةوقبو ةصسفانملل
.ديدجلا

ةيلوأ’ا تايفصصتلا نÓيم ضضوخي فوصسو
يرودلا ةلوطبب تاعومجملا ةلحرمل لهأاتلل
فدهلا نوكيصسو لبقملا مصسوملا يبوروأ’ا
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ب˘˘كأ’ا

.ويصشتلاكلا ىلع ةصسفانملاو
ضشتيفوميهاربإا نات’ز دقع ديدجت دعيو

ىلع قيرفلا لمعيصس يتلا اياصضقلا مهأا نم
نم ءزج يهو ةلبقملا تاعاصسلا يف اهلح
مصسوملل ة˘ي˘م˘ي˘عد˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ط˘خ ن˘م˘صض
.ديدجلا

نافيإا نأا وتاكريم ويصشتلاك ةكبصش تدكأاو
عصضو يدانلاب يذيفن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسيد˘يزا˘غ
تاميعد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م001
ناك يذلا كينجنار فلار دعو امدعب ةديدجلا
نويلم57 ب قيرفلا بيردت يلوت نم اًبيرق
.تازيزعتلل وروي

وروي نو˘ي˘ل˘م52 ضسيد˘˘يزا˘˘غ ع˘˘˘صضوو
ةيوقلا تازيزعلا يف دعاصست يكل ةيفاصضإا
.موجهلا ىتحو عافدلا نم ةيادب
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صسيراب مامأا ءادألا ىلع يقيرف يبعل ئنهأا : ايسسراغ

ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘صصلا حا˘˘ج˘˘ن بق˘˘ع
يف ةنولصشربو ضسوتنفوي نيب ةريبكلا
تدكأا ،ةي˘ف˘ي˘صصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا قو˘صس
دد˘صصب ا˘م˘ه˘نأا ة˘ي˘فا˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا
ةفيحصص تفصشك ثيح اًددجم نواعتلا
ة˘ب˘غر ن˘ع ’’و˘ف˘ي˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م’’
و˘غ˘يردور م˘صضب ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘˘لا
نا˘ف˘يإا لا˘ق˘ت˘نا ل˘با˘ق˘˘م رو˘˘كنا˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.زوجعلا ةديصسلل ضشتيتيكار

اًعم نواعتلا نييدانلا Óكل نكميو
ةقفصص دقع يف اوحجن امدعب اًددجم
ملاريم لاقتناب يصضقت ةزيمم ةيلدابت
رثرآا ءادترا لباقم ةنولصشربل ضشتينايب
يف دوصسأ’او ضضيبأ’ا ضصيمقلا وليم

.ةديدج ةيلمعل ناططخي امهنأا نيح
نييدانلا Óك نأاب ريراقتلا تدافاو

ةيلدابتلا ةقفصصلا ويرانيصس مصسر اءدب
تايرابم نم ءاهتن’ا بقع ةديدجلا
بغر˘˘ي ثي˘˘ح ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘با يرود
اًفده وهو روكناتنيب مصضب ةنولصشرب
.يدانلل اًميدق

ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
اًماع32 لا بحاصص ينايوغوروأ’ا
لاد˘ي˘بأا كير˘يإا ىد˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘صشب
.ةنولصشربل ينفلا ريتركصسلا

ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب نأا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو
همجن تامدخ ضسوتنفوي ىلع ضضرع
03 بناجب ضشتيتيكار نافيإا يتاوركلا

روكناتنيب مصض لجأا نم وروي نويلم
ي˘ف ضشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘صض ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
ةينفلا ةرادإ’ا ىرتو.طصسولا زكرم
لغصش هنكمي ضشتينايب نأا ةنولصشربل
ة˘عار˘ب˘ب ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘صسو˘لا ز˘˘كر˘˘م
وه روكناتنيب نأاب عيمجلا ىري كلذلو
.ضستيكصسوب ويجريصسل يلاثملا ليدبلا

قفاو يصضق˘ن˘م˘لا ناو˘ج03 ي˘˘فو
رثرآا لاقتنا ىلع ضسوتنفويو ةنولصشرب
وروي نويلم27 لباقم يرينوكنايبلل
تآافاكمك نييÓم01 ىلإا ةفاصضإ’اب
ضشتينايب عم نÓتكلا دقاعت نيح يف
ىلإا ةفاصضإ’اب وروي نويلم06 لباقم
.تارييغتم نييÓم5

ةديدج ةÒثم ةيلدابت ةقفسصل نادعتسسي صسوتنفويو ةنولسشرب

ريزو اروفادابصس وزني˘صشت˘ن˘ي˘ف رذ˘ح
ةدوع رثأا˘ت ن˘م ، ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘صضا˘ير˘لا
مصسوملا يف بعÓملا يلإا ريهامجلا
ت’ا˘ح و˘م˘ن رار˘م˘ت˘صسا ع˘م ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

91-DIVOCبلا يف ةديدجلاÓد.
يرودلا ةلوطب ةياهن بارتقا عمو

يلا˘ط˘يإ’ا دا˘ح˘ت’ا ضسرد˘ي ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘كلا ة˘˘ط˘˘˘بارو
ةرو˘صصب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ما˘˘مأا بعÓ˘˘م˘˘لا

لÓ˘خ تا˘يرا˘ب˘م˘لا رو˘صضح˘ل ة˘ي˘˘ئز˘˘ج
.ديدجلا مصسوملا عم ربمتبصس رهصش

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ضسرد˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح
52 نيب ام حوارتت ةبصسن ضصيصصخت
ة˘ي˘با˘ع˘ت˘صس’ا ة˘قا˘ط˘لا ن˘˘م %04 ى˘˘˘لإا
دامتعا عم ريها˘م˘ج˘لا ما˘مأا بعÓ˘م˘ل˘ل

اهبلطتت فوصس يت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ة˘فا˘ك
.بعÓملاب ةصصاخلا قفارملا

لمأات تناك يلاطيإ’ا يرودلا قرف
ىلع لقأ’ا ىلع ريهامجلا دجاوت يف
ةلوج˘لا ي˘ف م˘صسو˘م˘لا ر˘كاذ˘ت ي˘ل˘ما˘ح
عو˘ب˘صسأ’ا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
ول امك نآ’ا ودبي نكلو ، ويصشتلاكلاب

روصضح ىتح لمتحملا ريغ نم ناك
مصسوملا عم ربمتبصس21 يف ريهامجلا
.ديدجلا

ضسيك ضسيك ويدارل اروفادابصس لاقو
مصسوملا نأا حرتقي عقاولا ملاع جراخ :

ة˘حو˘ت˘ف˘م باو˘بأا˘ب أاد˘ب˘˘ي˘˘صس د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
كلذ ىصشامتي ’و ريهامجلا روصضحل
.ةموكحلا اهتذختا يتلا تارارقلا عم

يلا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ي˘صس: ع˘با˘ت
اذه يل ودبيو ، عوبصسأ’ا اذه ةياهن
نيرذ˘ح ا˘ن˘ك .ل˘ع˘ف˘لا˘ب اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًحا˘ج˘ن
دعن ملو ، ءودهب ءيصش لك انلعفو
ناك امدن˘ع ’إا مد˘ق˘لا ةر˘ك فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
لوا˘ح ا˘مد˘˘ن˘˘ع ضسي˘˘لو ا˘˘ًن˘˘كم˘˘م كلذ
.كلذب مايقلا ىلع انرابجإا ضضعبلا

نأا يف لمأان نأا ’إا انعصسي ’ : لمكأا
نأا ان˘ن˘كم˘يو ، ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ي˘تأا˘ي
قلعتي امدن˘ع .ط˘غ˘صض نود ف˘نأا˘ت˘صسن
، بعلملا يلإا نيعجصشملا ةدوعب رمأ’ا
ىرنو ءابولا ىنحنم عابتا ىلإا جاتحن

ةماعلا ةح˘صصلا ع˘صضو رو˘ط˘ت˘ي ف˘ي˘ك
.ً’وأا

ةركل يلاطيإ’ا داحت’ا ضسيئر لاق
نم قلق هنإا ، انيفارج لييرباج ، مدقلا
˘˘مرا˘˘صصلا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘ف مد˘خ˘ت˘صسم˘˘لا

نكلو ، ىرخأ’ا ت’وطبلاب ةنراقم
نيب ت’اح اينابصسإا تدهصش نيح يف
ةرثأاتم ريغ ايلاطيإا لازت ’ ، نيبعÓلا
.اًيبصسن

، قلق اصضيأا انأا :أÓئاق اروفادابصس در
’ ي˘ت˘لا ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘ح ىرأا ي˘ن˘˘نأ’

ا˘مد˘ن˘ع .ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ةر˘م˘ت˘صسم لاز˘ت
ةحصصلا عصضو روطتي فيك فصشتكن
يف ريكفتلا اننكمي اهدنع ، ةماعلا

.رخآا ءيصش لكو مدقلا ةرك
ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ع˘صضو˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف

تاءارجإا فيفخت عم ، اًيبصسن رقتصسم
ةباصصإ’ا ت’اح ددع عفترا ، قÓغإ’ا
.ابوروأا ءاحنأا عيمج يف ةديدجلا

دق ناك زوجعلا ةديصسلا نأا ركذي
ىلع9 ةرملل ويصشتلاكلا بقلب جوت
.هخيرات يف63و يلاوتلا

ديد÷ا مسسوŸا لبق Òهام÷ا قلق Òثي ›اطيإلا ةسضايرلا ريزو

ينفلا ريدملا ايصسراغ يدور ىري
مدق هقيرف نأا ، نويل كيبملوأا يدانل
ناصس ضسيراب يدان مامأا ةديج ةارابم
.ضسأاكلا يئاهن يف نامريج

نامريج ناصس ضسيراب يدان ققح
نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ى˘ل˘ع بع˘˘صص زو˘˘ف
بقع حيجرتلا تÓكرب6/5 ةجيتنب
يلصصإ’ا تقولا يف يبلصسلا لداعتلا

تم˘ي˘قأا ى˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ي˘فا˘صضإ’او
ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،ة˘ع˘م˘ج˘˘لا ءا˘˘صسم
.ةيصسنرفلا نيفرتحملا ةطبار

ي˘˘تار˘˘ي˘˘فو ا˘˘˘يرا˘˘˘م يد ل˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘نآا
رام˘ي˘نو ار˘ير˘ي˘ه ر˘يد˘نأاو ضسيد˘يرا˘بو
،ضسيراب˘ل ل˘ي˘ج˘صست˘لا ن˘م ا˘ي˘بارا˘صسو
نم لك نوي˘ل ق˘ير˘ف˘ل ل˘ج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب
ي˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘كيإا و˘˘˘كو˘˘˘تو نو˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘نأا

،راو˘˘عو ضسيد˘˘ن˘˘ي˘˘مو تير˘˘ي˘˘كا˘˘˘كو
.يروارت دنارترب عاصضأاو

ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ا˘ي˘˘صسرا˘˘غ لا˘˘قو
ئ˘ن˘هأا نأا دوأا: ةارا˘ب˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب بق˘˘ع
.ديجلا ءادأ’ا اذه دعب يقيرف يبع’
ديج ضسا˘صسأا ه˘نإا .ل˘ي˘ل˘ق˘لا ا˘ن˘تا˘ف د˘ق˘ل
. ضسوتنفوي دصض ةارابملا لبق لمعلل

ا˘ن˘˘م ل˘˘صضفأا او˘˘نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل : ع˘˘با˘˘ت
نأا ن˘كم˘ي نا˘ك .ح˘ي˘جر˘ت˘لا تÓ˘كر˘ب

طو˘صشلا ي˘ف ةرو˘ط˘˘خ ر˘˘ث˘˘كأا نو˘˘كن
.ةردان ضصرفلا تناك .يناثلا

و˘ن˘يرو˘ت با˘صصي ’أا ل˘مأا˘ن :ل˘م˘كأا
ة˘˘با˘˘صصأا بق˘˘ع ، ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘˘با˘˘˘صصإا
هنإا .ضسمأ’اب هرهظ يف وناصسوراتات
ناك .ةياغلل اًقينأا ناك ، عئار لجر
.ةليللا اًديج زيبول ينوطنأا

ا˘ي˘صسف˘ن ل˘م˘ع˘ن نأا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع : فدرأا
نأا مهيلع نيعتي˘صس .اد˘ي˘ج ى˘فا˘ع˘ت˘نو
وينو˘ط˘نأا و˘ل˘ي˘صسرا˘م اد˘ي˘ج او˘حا˘تر˘ي

لمعي .ريصضحتلا يف ادج ةديج تناك
طخ يف نمثب ردقي ’ هنا . اريثك
ًاديج ناك ليوصسكام : متأا. طصسولا
ًاديج دنارترب ناك .رصسيأ’ا رمملا يف

نيعئارلا نيبعÓلا عيمج .اكيجلب يف
.ىمرملا ىل˘ع تاد˘يد˘صست˘لا اوأا˘ط˘خأا

نأا ركذي.نيرمتلا اذه نم ءزج اذه
ةيعابرلا ققح نامريج ناصس ضسيراب
هزوف بق˘ع م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ضسأاكو اصسنرف ضسأاكو يرودلا بقلب
.لاطبأ’ا ضسأاكو ةطبارلا

ر .ق ^

مكحي صسيراب
ىلع هتسضبق

ةيلÙا تلوطبلا
ناصس ضسيراب يدان لصصاو

هترطيصسو هتنميه ، نامريج
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا ى˘˘ل˘˘ع
بقلب هجيوتت بقع ةيصسنرفلا

.نيفرتحملا ةطبار ضسأاك
نا˘صس ضسيرا˘˘ب يدا˘˘ن ق˘˘ق˘˘ح

ى˘ل˘ع بع˘صص زو˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
6/5 ةجيتن˘ب نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا
بق˘˘ع ح˘˘ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘كر˘˘ب
تقولا يف ي˘ب˘ل˘صسلا لدا˘ع˘ت˘لا
ةارابملل يفاصضإ’او يلصصإ’ا
،ةعمج˘لا ءا˘صسم تم˘ي˘قأا ى˘ت˘لا
ة˘˘ط˘˘بار ضسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘˘ف
.ةيصسنرفلا نيفرتحملا

يتاريفو ايرام يد ليخنآا
ار˘ير˘ي˘ه ر˘يد˘˘نأاو ضسيد˘˘يرا˘˘بو
ن˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘بارا˘˘˘صسو را˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘نو
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ضسيرا˘ب˘ل ل˘ي˘ج˘صست˘˘لا
نم لك نو˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘ل ل˘ج˘صس
يب˘ما˘كيإا و˘كو˘تو نو˘صسرد˘نأا

،راوعو ضسيدنيمو تيريكاكو
.يروارت دنارترب عاصضأاو

ا˘˘ت˘˘بوأا ة˘˘˘كب˘˘˘صش بصسح˘˘˘بو
ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ف ،تاءا˘˘˘صصحإÓ˘˘˘ل
ن˘ي˘ب نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘صس ضسيرا˘˘ب
ضسأا˘كو ا˘صسنر˘ف ضسأا˘ك ي˘ب˘˘ق˘˘ل
،د˘حاو م˘صسو˘م ي˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
،هخيرا˘ت ي˘ف ة˘ع˘بار˘لا ةر˘م˘ل˘ل
6102و5102 ماو˘عأا د˘˘ع˘˘ب
ضسأاكل Óًطب جوتو.8102و
0202 ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

.هخيرات يف ةعصساتلا ةرمللو
نا˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘ب نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي

ة˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
بقع مصسوملا اذ˘ه ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ضسأا˘كو يرود˘لا بق˘ل˘ب هزو˘ف
ضسأاكو ةطبارلا ضسأاكو اصسنرف
يصسيرابلا قيرفلا .لاطبأ’ا
موي اتن’اتأا ةهجاومل دعتصسي
رود ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا توأا21
لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا
.ابوروأا
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فثكي ةنولسشرب

نم هتلواحم
ايسسراغ لجأا

هت’واحم نم ةنولصشرب يدان فثكي
باصشلا قباصسلا هبع’ ةداعإا لجأا نم
اهاصضق ةرتف دعب اًددجم ايصسراغ كيريإا
يذلا تقولا يف ،يتيصس رتصسصشنام يف

طبر يف بغري يتيصس نام لازي ’
ليوط ديدج دقعب ينابصسإ’ا عفادملا
.لجأ’ا

91 رمعلا نم غلابلا بعÓلا رداغو
ي˘ف ’’ا˘ي˘صسا˘˘م ’’’ ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ا˘˘ًما˘˘ع
ذنمو ،تاونصس ثÓ˘ث ل˘ب˘ق ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
بي˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ح˘˘ت˘˘˘قا ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا كلذ
.يتيصسلا عم لوأ’ا ’ويدراوغ

نأا ررقملا يلاحلا هدقع عم نكلو
د˘˘ير˘˘ي ،2202 ما˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي
ا˘˘˘ي˘˘˘صسرا˘˘˘غ ةدا˘˘˘عإا نو˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘كلا
ل˘يد˘ب˘ك ه˘˘ت˘˘يؤورو ’’و˘˘ن بما˘˘ك’’ ى˘˘لإا

.هيكيب دراريجل دمأ’ا ليوط
نم هنأا ’’يملاعلا لوج’’ عقوم ركذ

يف مدقلا ةرك ريدم ضسلجي نأا ررقملا
عم نياتصسيريجيب ي˘كي˘صسي˘ت ي˘ت˘ي˘صسلا

ة˘ق˘ف˘صص ة˘صشقا˘ن˘م˘ل بعÓ˘لا ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘صسرا˘˘غ ر˘˘كف˘˘ي د˘˘قو ،ةد˘˘يد˘˘˘ج
ةرداغم ’ويدراوغ ررق اذإا هلبقتصسم
.يزيلجنإ’ا يدانلا

يف اًيلاح يتيصس رتصسصشنام بردم
يف هدقع نم ةريخأ’ا21 ـلا رهصشأ’ا
نآ’ا ىتح ضضفرو ’’داحت’ا’’ داتصسا
.’ مأا ددجيصس ناك اذإا ام لوقلا

ه˘نإا ’و˘يدراو˘غ لا˘ق ، ة˘ي˘ل˘يو˘ج ي˘˘ف
ةقفصص عقويصس ايصسراغ نأا نم قثاو
’ ةنولصشرب نكل ،لجأ’ا ةليوط ةديدج
ه˘عا˘ن˘قإا م˘ه˘ن˘كم˘ي ه˘نأا ًا˘ع˘ن˘ت˘ق˘˘م لاز˘˘ي
ةدوعلاب

ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلا ’و˘˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘˘غ لا˘˘˘˘˘˘قو
اذإا هدقع يف رخآا ماع همامأا’’ :يصضاملا
،هب لصصتي نأا ه˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب هدارأا
تاونصسل انه ءاقبلاب هعانقإا لواحنصس
.’’ةديدع

،ىقبيصس هنأا نم قثاو انأا’’ :فاصضأا
اننأا ملعي وه ،هرارق ةياهنلا يف هنكل
يور˘ي˘ل ع˘م ه˘تاذ ر˘˘مأ’ا ن˘˘كل ،هد˘˘ير˘˘ن
’ ،ءاقبلا ديري ’ هنكل ،هديرن ،يناصس
.’’رخآا ءيصش يأا لعف اننكمي

ي˘نا˘صس ي˘نا˘م˘لأ’ا حا˘ن˘ج˘ل˘ل ح˘م˘˘ُصسو
ي˘ف خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘لإا ما˘م˘صضن’ا˘ب
94 ل˘با˘ق˘م ف˘ي˘صصلا ن˘م ق˘با˘صس تقو
ريخأ’ا ماعلا لخد امدنع ،وروي نويلم
.هدقع نم

نيعفادم بلج ى˘لإا ي˘ت˘ي˘صس ع˘ل˘ط˘ت˘ي
ناثان دادعتصسا عم ،مصسوملا اذه ددج
ىلإا ما˘م˘صضنÓ˘ل ثو˘م˘نرو˘ب ن˘م ي˘كآا
 .وروي نويلم44 ةميقب يدانلا

رسسخي اتنلاتأا
ةعقوم يف همجن

نامريج ناسس
ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘كأا

،تب˘˘˘صسلا ضسما ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإا
ات˘ن’ا˘تأا ي˘ب˘ع’ د˘حأا با˘ي˘غ
نا˘صس ضسيرا˘ب ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
 .ابوروأا لاطبأا يرود

يد» ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ريهصشلا يفحصصلا «وزيرام
ترو˘ب˘صس يا˘كصس» ة˘كب˘صشب
بي˘صسو˘˘ج نإا˘˘ف ،«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
،اتن’اتأا مجاه˘م ،ضشي˘صشي˘ل˘يإا
نا˘˘صس ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘صس
 .نامريج

ضشيصشيليإا نأا ىلإا راصشأاو
ة˘ي˘صصخ˘صش ل˘˘كا˘˘صشم ه˘˘يد˘˘ل

اهلح هيل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ة˘ب˘ع˘صص
ةصسراممل ةدوعلا لبق ،اًلوأا

 .ىرخأا ةرم مدقلا ةرك
ضشي˘˘صشي˘˘ل˘˘يإا نأا ح˘˘˘صضوأاو

ةرادإا نم نذإا ىلع لصصح
ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ةردا˘غ˘م˘ب ا˘ت˘ن’ا˘˘تأا

ي˘ف ه˘لز˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو
 .اينيفولصس

مجنلا ضشيصشي˘ل˘يإا د˘ع˘يو
،مصسوملا اذه اتن’اتأ’ لوأ’ا

ةارابم43 لÓخ هنإا ثيح
زرحأا ت’وطب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
9 هءÓ˘مز ح˘ن˘مو ا˘ًفد˘ه12
 .ةمصساح تاريرمت

يباب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك نأا ر˘كذ˘ي
نامري˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب م˘ج˘ن
تا˘˘با˘˘ي˘˘غ زر˘˘˘بأا نو˘˘˘كي˘˘˘صس
ةعقوم يف يصسنرفلا قيرفلا
.لاطبأ’ا يرود

دتيانوي Îسسسشنام ¤إا هلوسصو دعب هعم زغيغ رود فسشكي يسسÒب ناف

ر˘ي˘صسلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرو˘ط˘˘صسأا فر˘˘ع
لخد يتلا ةظحللا ذنم ضشيلغلاد ينيك
نأا دلي˘ف˘نأا ى˘لإا بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ا˘ه˘ي˘ف
ي˘˘ف د˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ن˘˘صصي˘˘صس ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
.’’دياصسيصسريم’’ـلا

يذلا قباصسلا مجا˘ه˘م˘لا ، ضشي˘ل˘غ˘لاد
نأا لبق بقللا لاني بردم رخآا ناك
اًماع03 ةدمل راظتن’ا بولك يهني
يرود˘ل˘ل ا˘ًلا˘˘ط˘˘بأا زد˘˘ير˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘ل
فرتعا ،ىرخأا ةرم زاتمملا يزيلجن’ا
د˘ق˘ع ا˘مد˘ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك ف˘طا˘ع˘ت دو˘جو˘ب

امدنع هل يفحصص رمتؤوم لوأا بولك
.5102 ربوتكأا يف اًبردم هنييعت مت

نييعت م˘ت ا˘مد˘ن˘ع’’ :ضشي˘ل˘غ˘لاد لا˘ق
،اًقح اًصسمح˘ت˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘ك بو˘ل˘ك
ا˘نأا لا˘ق ا˘مد˘ن˘ع ضسا˘ن˘ل˘ل ه˘صسف˘ن تب˘ثو
هيلع وه ام اذه نأ’ ،يداعلا ضصخصشلا
نأا طقف نوديري مهنإا ،لوبرفيل بعصش
اًدج نوديج ،نييعيبط ضسانلا نوكي
ىلإا نوجاتحي ’ مهنكل ،مهلمع يف
.’’نيتقيقد لك مههجو ىلع كلذ

نو˘˘كي نأا م˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م’’ :فا˘˘˘صضأا

نأا دكؤوملا نمو ،ديج لماع يدانلل
هيلع ناك ام اذهو كلذ بلج نغروي
تنا˘ك ا˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ’ ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘˘ف
.’’نغرويل ةعئار ةفصص اهنإا ،ةفداصصم

هنإا ،انأا يب قلعتي ’ رمأ’ا نإا’’ :عبات
،نيعج˘صشم˘لا ن˘ع ه˘نإا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘ع
ن˘˘م ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق ا˘˘ًم˘˘ئاد نا˘˘ك لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
.’’عمتجملا

ق˘با˘صسلا لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل د˘˘ئا˘˘ق لو˘˘ق˘˘يو
نم نيماع لب˘ق’’ :درار˘ي˘ج ن˘ي˘ف˘ي˘ت˘صس

لاثمأا بولك درط ،لوبرفيل لوصصو
.’’ت’وطبلا نم ديردم لاير

نود ،اًقير˘ف ى˘لو˘ت د˘ق˘ل’’ :ل˘صصاوو
وهو لاملا نم ةمخصض غلابم قافنإا
لايرو ،ةنولصشرب بناج ىلإا مهعصضي
يتلا قرفلا عيمجو ،نÓيمو ،ديردم
.’’ابوروأا يف ةديج تناك

ايصسوروب بولك نغروي ذخأا’’ :متأا
ط˘ق˘صسأا ه˘نأا ى˘ت˘ح ،كا˘ن˘ه د˘نو˘˘م˘˘ترود
.’’خينويم نرياب

لوبرفيل ¤إا بولك لوسصو دعب لوألا هعابطنا نع فسشكي صشيلغلاد

ضسيئر ،ضسيتنيرول يد ويليروأا دكأا
نواهتي نل هنأا ،يلاطيإ’ا يلوبان يدان
ه˘ع˘فاد˘م ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
رعصسب ،يلابيلوك ودي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا
˘ما˘م˘ت˘ها ل˘ظ ي˘ف ،ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ل˘قأا

 .همصضب يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسصشنام
نأا ىلإا تراصشأا دق ريراقت تناكو

لوصصحلا يف بغري ضسيتنيرول يد
عيب ر˘ي˘ظ˘ن ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م09 ى˘ل˘ع
يف ،يتيصس رتصسصشنام ىلإا يلابيلوك
56 ضسنزيتيصسلا هيف ددح يذلا تقولا

 .همصضل وروي نويلم
ي˘˘˘ف ضسي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ل يد لا˘˘˘قو

،«ايلاطيإا ياكصس» ةكبصشل تاحيرصصت
ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘˘لا˘˘ك» :تب˘˘صسلا ضسما
نم نوكيصس عبطلابو ،عئار ضصخصش

 .«هدقفن نأا نزحملا
تقو ه˘˘ل ءي˘˘˘صش ل˘˘˘ك» :فا˘˘˘صضأاو

ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ى˘ت˘ح ،نا˘˘كمو
د˘ع˘بو ،ة˘ل˘صصف˘ن˘م قر˘ط ي˘ف ر˘ي˘صسلا˘ب
وروي نويلم09 انيدل ضسيل اذه يلوق
قرغتصسي لاح يأا ىلعو ،ةلواطلا ىلع
يدا˘ن˘لاو بعÓ˘لا ن˘ي˘˘ب قا˘˘ف˘˘تا ر˘˘مأ’ا
 .«لاصصفنÓل

،يرا˘˘صس و˘˘ي˘˘صسيروا˘˘م زو˘˘˘ف ن˘˘˘عو
بق˘˘ل˘˘ب ،ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن برد˘˘˘م
:اًلئاق قلع ،ضسوتنفوي عم ويصشتلاكلا
،ضسوتنفوي يف زوفلا يعيبطلا نم»
ثيح ،يبلق يف اًمئاد يراصس ىقبيصسو
مدقلا ةركب ابوروأا لك باجعإا لان
 .«ولواب ناصس يف اهمدق يتلا

:ضسي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ل يد ل˘˘˘˘صصاوو

ا˘ن˘ن˘كل ،كلذ ى˘ل˘ع ا˘ًم˘ئاد هر˘˘كصشأا˘˘صس»
،ةايحلا يف ةيبغ ءايصشأاب موقن اًعيمج
تنا˘ك ة˘ثÓ˘ث وأا ن˘ي˘ئ˘ي˘صش ل˘˘ع˘˘ف د˘˘ق˘˘ل
هذ˘˘ه ن˘˘كلو ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘˘ت ه˘˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب
يننكمي ام لك» :لمكأاو .«هتلكصشم
اذإا هنأ’ ،فصسؤوم رمأا اذه نأا وه هلوق
ناك امبر ،يلوبان يف يقب دق ناك
زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘تد˘˘عا˘˘صسم ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘˘ب
ناكم ى˘لإا بهذ د˘ق˘ل ،و˘ت˘يدو˘كصسإ’ا˘ب
اًديعصس ناك هنأا دقتعأا ’ يننكل ،رخآا

 .«يلوبان يف ناك املثم
وزوتاغ» :يلوبان يدان ضسيئر متأاو

بع’ ا˘ًصضيأا ه˘ن˘كلو ،ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ل˘˘جر
ام هيدل ضسيل ،ملاعلا ضسأاكب زاف قباصس
ناهباصشتم نحن ،ضصخصش يأ’ هتبثي
.«ةياغلل

وروي نويلم09 يواسسي يلابيلوكو ..«يبغ» يراسس :يلوبان صسيئر

بع’ ،ي˘صسر˘ي˘ب نا˘ف ن˘بور حر˘صش
في˘ك ،ق˘با˘صسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
ىراصصق لذب ىلإا زغيغ نايار هعفد
امد˘ن˘ع ى˘ت˘ح ،بيرد˘ت˘لا ي˘ف يد˘ه˘ج
يف برت˘ق˘ي ر˘ي˘ه˘صشلا يز˘ل˘يو˘لا نا˘ك
.نيعبرأ’ا هدÓيم ديع

ه˘تا˘ير˘كذ يد˘ن˘لو˘ه˘لا ع˘جر˘˘ت˘˘صساو
،ريبك فغصشب ’’دروفارت دلوأا’’ يف
هزوفو2102/31 مصسوم يف ةصصاخ
يزيلجن’ا يرودلل بقل لوأا لوأاب
.زاتمملا

ق˘ير˘ف ى˘لإا ،ي˘صسر˘˘ي˘˘ب نا˘˘ف م˘˘صضنا
ن˘˘م نو˘˘صسغر˘˘ي˘˘ف ضسكي˘˘˘لأا ر˘˘˘ي˘˘˘صسلا

نبور عقو امدنع لانصسرأا هصسفانم
ةنماثلا يف زغيغ ناك ، دتيانوي عم
ىلع كصشويو هرمع نم نيثÓثلاو
ع˘صسا˘ت˘لا هدÓ˘ي˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا

هذه ن˘كل ،ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لاو
دحأا نوكي نأا نم   هعنمت مل ةبرجتلا
.تابيردتلا يف نيبعÓلا

لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘صسر˘˘˘ي˘˘˘ب نا˘˘˘ف لو˘˘˘ق˘˘˘يو
عقوملا اهرصشن هباتك نم تافطتقم
تنك’’ :دتيانوي رتصسصشنامل يمصسرلا

ىدحإا ميدقت و˘يدو˘ت˘صس ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض
نا˘كو ،ن˘ير˘ه˘صش ل˘ب˘ق تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ضسأاك نع ثدحت˘ي مد˘ق˘م˘لا ،ف˘ي˘ت˘صس
ضصاخلا زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا
.’’يب

نكل ،اًنصسح ،ركفأا تنك’’ :فاصضأا

31 هيدل لجرلا اذه ،نآ’ا يفكي اذه
يفكي اذه كلذل ،نوملعت امك اماع
!هل ه˘ط˘عأا ،ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ءا˘ن˘ث˘لا ن˘م
و˘ه ز˘غ˘ي˘غ ،ن˘ي˘ف˘صصن˘م نو˘كن ي˘˘كل
ةروطصسأا هنإا ،ةياغلل بذهمو يعقاو
بقل رصشع ةثÓث ،ملعت امك ،ةقلطم
دقل ،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘ل˘ل

.’’اًعئار اًلجرو اًقينأا اًبع’ ناك
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا نا˘ك د˘ق˘ل’’ :ع˘با˘˘ت

ىراصصق لذب ىلإا اًقح ينوعفد نيذلا
ة˘صسل˘ج ل˘ك ي˘ف ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا يد˘˘ه˘˘ج
.’’بيردت

ماق يتلا ءايصشأ’ا نأ’’’ :لصصاوو

،تقولا كلذ يف93 و83 يف اهب
’ يتلا ءايصشأ’ا ضضعبب موقي ناك
تاريرمت لثم ،بيردتلا يف قدصصت

يتلا تاريرمتلا ضضعبو ،رظنلا مدع
هذ˘ه ي˘ط˘ع˘ي اذا˘م˘ل لو˘ق˘ت كل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
دعب ءيصش لك رقني ةأاجف مث ،؟ةركلا
ا˘ًق˘ح ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘صسأا تن˘˘ك ،ٍناو˘˘ث ع˘˘صضب
كح˘صضأا تن˘ك ا˘ًنا˘ي˘˘حأاو بيرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘ًق˘ح ع˘ت˘م˘ت˘صسأا تن˘ك ي˘ن˘˘نأ’ ،ط˘˘ق˘˘ف
لا˘˘جر ن˘˘م بيرد˘˘ت˘˘لاو ة˘˘صسل˘˘ج˘˘لا˘˘ب
.’’هلثم

يرود˘لا بق˘ل˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ن˘˘عو
ز˘لو˘كصس تيأار’’ :لا˘ق يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا

ن˘م ي˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ءز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًصسلا˘˘ج
هبولصسأاب اهب عتمتصسي ناك ،ةلفاحلا
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل ،ضصا˘˘خ˘˘˘لا

اهب نوزوفي ا˘م˘بر ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘ع’و
زغي˘غ نإا ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا وأا ى˘لوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل
،نوملعت امك ،نيئداه اناك زلوكصسو
ا˘ه˘ب عا˘ت˘م˘˘ت˘˘صس’او ما˘˘صست˘˘ب’ا ن˘˘كل
.’’ةفلتخم ةقيرطب

ةعومجملا هذه لÓخ نم’’ :متأاو
نم رثكأاب زاف نم ىرأا تنك اهلمكأاب

ىلع ر˘ن˘تو˘ب ل˘ث˘م ،ز˘ف˘ي م˘لو ة˘صسم˘خ
ناك ،رنتوب ردنصسكلأا !لاثملا ليبصس
،كحصضي ناكم لك يف ناكو لفتحي

.’’ةياغلل اًكحصضم رمأ’ا ناك



 لئابقلا ةبيبسش
 ةركسسب داحتإا عم هدقع ةياهن يف دجاوتي

لÓم عم قافتÓل لسصوتي موراكوب
 «يرانكلا» نم برتقيو

نم ةركصسب داحتإا بع’ موراكوب لÓب بارتقا رابخأ’ا رخآا تدكأا
رداصصم تركذ ام بصسحب لبقملا مصسوملا لئابقلا ةبيبصش يدانل لاقتن’ا

هقفر يناثلا همصسوم «نابيزلا» يدانل نميأ’ا ريهظلا بعليو اذه ،ةعلطم
ام بصسحبو ،رح لاقتنا ةقفصص يف ةدكيكصس ةبيبصش يدان نم امداق قيرفلا
ةبيبصش ضسيئر لÓم فيرصشب ىقتلإا دق موراكوب نأا رداصصملا ضسفن تركذ
يف يمصسر لكصشب دقعلا ميصسرت لبق ءيصش لك ىلع اقفتاو اثدحتو لئابقلا
عم ةدقع ةياهن يف لبجلا يح يدان جيرخ دجاوتيو ،ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا
ديدجتلا لوح ثيدحلل ةرادإ’ا عم ضسلجي مل يذلاو «يركصسبلا» يدانلا

لاقتنإÓل ر˘خآا ا˘ع˘فاد نو˘كي د˘ق يذ˘لاو ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘تر˘ما˘غ˘م ة˘ل˘صصاو˘مو
.ةديدج ةبرجت ضضوخو يلاحلا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ «يرانكلل»

طيمز.ع
 ةبعسص تناك تابيردتلل ةدوعلا نأا دكأا

 «اعئار امسسوم مدقن نأا ىنمتأا»: لاطع
نع يصسنرفلا ضسين بع’و يرئازجلا يلودلا  لاطع فصسوي فصشك

نع نابأا امك ليوطلا بايغلا دعب ديدج نم ةصسفانملا ىلا ةدوعلا ةبوعصص
هراوح يف رصضخلا مجن لاطع لاق.مصسوملا اذه هقيرفل ةديدجلا فادهأ’ا

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘ه˘صسلا ن˘م ن˘كي م˘ل»: ضسي˘ن يدا˘ن˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ةدعل ابئاغ تنك ينوك يل ةبصسنلاب ةصصاخ ،ليوطلا فقوتلا دعب تابيردتلا
يننأا حيحصص ،يصضاملا مصسوملا اهل تصضرعت يتلا ةباصصإ’ا ببصسب رهصشأا

ياوتصسم ىلإا دوعأا نل يننأا ملعأا نكل ديدج نم ةدوعلا لجأا نم اديج تلمع
ةصسفانم ىلا انلهأات دعب» :فاصضاو.«ايجيردت نوكيصس اذه لب ةلوهصسلا هذهب
نا ىنمتأا اذهل ةرطصسم ةديدج فادهأا قيرفلل نإاف مصسوملا اذه غيل ابوروا
رصضخأ’ا ليطتصسملا ىلا ةدوعلل هقايتصشا دكؤوم ،«اعئار ىوتصسم مدقن
.ةيلحملاو ةيبوروأ’ا ةصسفانملا قÓطنإ’ ربصصلا غرافب هراظتناو ريهامجلاو
مصسوملا يف اهل ضضرعت يتلا ةباصصإ’ا نأا ينطولا بختنملا ريهظ دكأاو
يل لوأ’ا فدهلا «حصضوأاو ،مصسجلاب مامته’ا ىنعم اريثك هتملع يصضاملا

بردتلا يتأاي اهدعبو ،ةديدج ةباصصإا يأ’ ضضرعتلا مدع وه مصسوملا اذه
ةباصصا يأا يدافتل ةحارلا نم ريبك طصسق ذخأاو يحصصلا لكأ’او اريثك
 .كب متهي نل كلذك وهف كمصسجب متهت مل نا هنا تملعت يننأ’ ةديدج

جاحلب اسضر
 ايلاطيا يف يفيسصلا وتاكريملا حتف دنع قلطنت تاسضوافملا

 هتركفم يف صسانو عسضي امراب
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ضسانو مدأا يلاطي’ا امراب يدان عصضو

ددج نيبعÓب قيرفلا ميعدتل ابصسحت هتركفم يف يلاطيإ’ا يلوبان يدان
ريراقت تف˘صشكو.ديدجلا مصسوم˘لا ي˘ف ة˘فا˘صضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
نم ضصلختلا يف يلوبان ةبغر لÓغتصسا لواحي امراب نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا

.ديدجلا مصسوملا يف امراب موجه معد لجا نم يتنايرويل هليمزو ضسانو
نأا ثيح ،ةركف درجم لازي ’ ليق ام لك نأا ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو

لجأا نم تÓيوحتلا قوصس حتفو يراجلا مصسوملا ةياهن رظتنت امراب ةرادإا
 .يئانثلا مصضل يلوبان اهتيرظن عم تاصضوافم يف لوخدلا

ب.م.يرسسيإا
 مداقلا ءاثÓثلا «فوأا يÓبلا» يئاهن يف ماهلوف هجاوي

 «بيسش نيبماسشلا» يف بعل نسسحأا ةزئاجب جوتي ةمحر نب
دروفتنيرب يدانو يرئازجلا بختنملا مجاهم ةمحر نب ديعصس لصصحت

يزيلجنإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف بع’ لصضفأا ةزئاج ىلع يزيلجنإ’ا
زيمم مقر ىلع مصصبلا يف ةمحر نب عاطتصساو.يصضاملا ةيليوج رهصشل
ينامث يف ةم˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت˘ل ة˘فا˘صضإ’ا˘ب فاد˘هأا6 ل˘ي˘ج˘صست لÓ˘خ ن˘˘م
اذه دعب ةمحر نب حرصصو اذه ،ةيليوج رهصش لÓخ تبعل يتلا تايرابم
قيرفلا دعاصس يئادأا نأاو ةزئاجلا هذهب زوفلاب ادج ديعصس» :Óئاق جيوتتلا

يلودلا جوت يتلا ىلوأ’ا ةرملا هذه دعتو ،«ةوقب مصسوملا ءاهنإا ىلع
زرحم» لواحيصس رخآا بناج نم ،مصسوملا اذه لÓخ ةزئاجلا هذهب يرئازجلا
قيقحت لجأا نم ماهلوف مامأا ةمصساحلا ةهجاوملا يف هقيرف ةدايق «ديدجلا

مولعملا نمو.مداقلا مصسوملا زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل دوعصصلا ملح
همصسوم يف ةيوقلا ضضورعلا ميدقت لصصاوي تنصشوميت ةنيدم نبإا نأا
9 ميدقتو افده71 ليجصست يف حجن ثيح ،دروفتنيارب عم يئانثتصس’ا
 .يلاحلا مصسوملا «بيصش نيبماصشلا» تاصسفانم نم ةمصساح تاريرمت

طيمز.ع
 ابوروأا ةقÓمع نم ديدعلا فده حبسصأا

 يرون تيأا مسضل رتسسسشنام يبراد
يرئازج وكنرفلا يرون تيأا ناير لاقتنا برق لوح رابخأا تدكأا

دحأا دعيو ،مداقلا مصسوملا ارتلجنإا يف ةديدج ةيفارتحا ةبرجت ضضوخ
نم ددع فادهأا نمصض يصسنرفلا يرودلا يف نابصشلا نيبعÓلا لصضفأا
يترادإا نأا «وتاكريم لابتوف» عقوم دكأا ام بصسحو .«غيلرميربلا» ةيدنأا
يصسنرفلا يجنأ’ رصسيأ’ا حانجلا فطخ لجأا نم ضسفانتت رتصسصشنام يبطق
ةهجاوم يف ةباصصإÓل ضضرعتلا لبق ةارابم71 يف هقيرف عم كراصش يذلا
نمصض دجاوتي كلذ مغرو ،ةيصسنرفلا ةلوطبلا تاصسفانم نمصض ضسين
ضسوتنفوج يدان اهزربأا ةيلاطيإ’او ةيزيلجنإ’ا ةيدن’ا نم ديدعلا ةركفم
ةيبهذ ةصصرف مامأا ةنصس91 بحاصص نوكيصسو اذه .ةرتف ذنم هعباتي يذلا
يذلاو ،يلاحلا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ ىربكلا قرفلا دحأ’ مامصضنÓل
قرفلا دحأ’ هلاقتنإا ةقفصص نم ايلام ةدافتصسإ’ا يصسنرفلا يدانلا لواحيصس
لجأا نم اهدصشأا ىلع ةصسفانملا نأاو اصصوصصخ هعم دقاعتلا يف ةبغارلا

 .بعÓلا فطخ
طيمز.ع
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ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘صس مÓ˘˘صسإا ز˘˘ج˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘˘ل يدا˘˘ن بع’
ةمئاق يف ا˘نا˘كم يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
اورداغ نيذلا نيبعÓلا ىلغأا
ي˘ف ة˘نو˘ب˘˘صشل غ˘˘ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘صس
.خيراتلا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
ل˘˘ط˘˘ب نأا ،ضسمأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘˘ب
3ـلا زكرملا يف ءاج ايقيرفإا
ةقفصص ةمي˘ق تل˘صصو ا˘مد˘ع˘ب
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا
،وروأا نويلم5.03ـلا فقصس
نم امداق هعم د˘قا˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب
بابصش نم ةيلحملا ةلوطبلا
فلأا003 ل˘با˘ق˘م دادزو˘˘ل˘˘ب
.طقف وروأا

ـل لوأ’ا زكرملا داعو اذه
بعÓ˘لا ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘˘ف و˘˘نر˘˘ي˘˘ب
ثيح رتصسصشنام يدانل يلاحلا

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص تل˘˘˘˘صصو
55 ىلإا يصضاملا وتاكريملا

ءا˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

بعÓ˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘م واو˘˘˘˘˘˘ج
ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘صسلا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا
ـب يناثلا زكرملا يف ،رتنإ’ا

ضسيول لحو ،وروأا نويلم04
ع˘˘بار˘˘لا ف˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘ن
ي˘فو وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م5.52ـب
افليصس نايردأا ءاج5ـلا زكرملا
لباقم رتصسيل ىلإا لقتنا يذلا

 .وروأا نويلم52

51 حنمو75 لجسس
ةمسساح ةريرمت

 ءاقل111 يف
جيرخ ينا˘م˘ي˘ل˘صس ق˘ق˘حو

،نا˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع دادو ق˘˘ير˘˘ف
غنيتروبصس عم ةزيمم اماقرأا
،كانه اهاصضق يتلا ةرتفلا يف
111 يف ريخأ’ا كراصش ثيح
تا˘ق˘با˘صسم˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل

حنمو افاده75 اهلÓخ لجصس
ي˘هو ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت51
نم جرخ بعÓل ةزيمم ماقرأا
قرطو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةلوط˘ب ي˘ف فار˘ت˘ح’ا باو˘بأا

يلاغتربلا يرودلا˘ك ة˘ب˘ع˘صص
ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘صصلا تا˘˘˘يرود˘˘˘لا
يتلا بهاوملا لظ يف ابوروأا
 .اهب زاتمي

يلودلا ضسراف دمحم لازي ’
لا˘˘ب˘˘صس ع˘˘فاد˘˘مو ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘م˘˘صض ل˘˘˘خد˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا
ةيدنأ’ا نم ديدع˘لا تا˘ما˘م˘ت˘ها
مصض يف اهتبغر تددج يتلا
.يرئازجلا ريهظلا

ه˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسح˘˘بو
نإاف ةيلاط˘يإا ة˘ي˘مÓ˘عإا ل˘ئا˘صسو
ضسÓ˘˘ي˘˘ه˘˘ل ق˘˘با˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘لا
نيبولطملا رثكأا نمصض انوريف
يذلا انيتنرويف يدان لبق نم
أاد˘˘ب يذ˘˘لا و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت ضسفا˘˘˘ن˘˘˘ي
،يدانلا عم هتاصضوافم لعفلاب
نأا ردا˘صصم˘لا ضسف˘˘ن تفا˘˘صضأاو
لخاد ةديدج تاروطت كلانه
دقعي دق «يروت» يدان راوصسأا

يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا ة˘ق˘ف˘صص ن˘م
رارصصإا دعب ،قيرفلا فوفصصل

بل˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ت ةرادإا
«ولوابماي˘ج و˘كرا˘م» برد˘م˘لا

ة˘ق˘ف˘˘صصلا ي˘˘غ˘˘ل˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لاو
بصسانت مدعل كلذو ةيرئازجلا

نأا ا˘م˘ب ة˘ي˘كي˘صسÓ˘كلا ه˘ت˘ط˘˘خ
ا˘ي˘عا˘فد قاور˘لا ل˘غ˘صشي ضسرا˘ف
.ايموجهو

بحاصص نأا ةراصشإ’اب ريدجلا
ضضر˘ع˘ت د˘ق نا˘ك ا˘ع˘˘ي˘˘بر42
يتلاو تاباصصإ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل

ر˘ت˘نأ’ لا˘ق˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘مر˘˘ح
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف نÓ˘˘ي˘˘م
ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا ’و˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘˘صشلا
ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا

بعللاب همÓحأا ترخب يتلاو
 .«يروزتاريتنلا»

مويلا يسساسسأا صسراف
ببسسب بيغي لازغو

 ةبوقعلا
نو˘كي˘صس ،ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

ر˘صسيأا ر˘ي˘ه˘˘ظ ضسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘م
ع˘م مو˘ي˘لا د˘عو˘م ى˘ل˘ع لا˘ب˘صس
ةهج˘لا ى˘ل˘ع ه˘نا˘كم ةدا˘ع˘ت˘صسا
يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م د˘ن˘ع ىر˘صسي˘˘لا
ازتوم ولواب بعلمب انيتنورويف
نم ةريخأ’ا ةلوجلا راطإا يف
.»أا ايريصسلا» يلاطيإ’ا يرودلا

بعÓ˘لا لاز˘غ بي˘غ˘ي˘صسو اذ˘˘ه
ى˘˘لإا ر˘˘ت˘˘صسي˘˘˘ل ن˘˘˘م را˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
˘مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ن˘ع ا˘ن˘ي˘ت˘نورو˘ي˘ف
هيلع ةطلصسملا ةبوقعلا ببصسب
يف هل ضضرعت يذلا درطلا دعب
عقوم بصسح ةيصضاملا ةلوجلا
ي˘ف ضصت˘خ˘م˘لا «درو˘˘كصسو˘˘ه»
 .ءاصصحإ’او طيقنتلا
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ضضاير لاقتنا ةقفصص ىقبت
نم يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا زر˘ح˘م
يتيصس رت˘صسي˘ل ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘˘ن ى˘˘لإا
ى˘˘˘ل˘˘˘غأا ن˘˘˘م يز˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا
نيبعÓلا خيرات يف تاقفصصلا
.ةقرافأ’ا

د˘ئا˘ق زر˘ح˘م ع˘˘جار˘˘ت م˘˘غرو
م˘ج˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةبترملا ىلإا يتيصس رتصسصشنام
،يقيرفإا بع’ ىلغأاك ةعبارلا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ق˘ف˘صصلا د˘˘ع˘˘ب
يلاطيإ’ا يلوبان يدان اهارجأا

روتكيف يريجينلل همادقتصساب
ل˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسا
نويلم3.18 لباقم يصسنرفلا
ي˘لود˘لا ة˘ق˘ف˘صص ى˘ق˘ب˘˘ت ،وروأا
ى˘˘ل˘˘غأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةر˘كلا خ˘يرا˘ت ي˘ف تا˘ق˘ف˘˘صصلا
.ةيقيرفإ’ا

يراو˘˘˘ف˘˘˘يإ’ا ل˘˘˘ت˘˘˘حاو اذ˘˘˘ه
يناثلا زكرملا يبيب ضس’وكين
زكرملا داعو ،وروأا نويلم08
و˘ب˘ما˘كا˘ب كيرد˘ي˘˘صسل ثلا˘˘ث˘˘لا

يذ˘لا ق˘با˘صسلا لا˘يرا˘ي˘˘ف بع’
ينيصصلا ناوج نيكب ىلا لقتنا

اميف .وروا نويلم07 لباقم
حÓصص دمحم يرصصملا لتحا

زكرملا ضشايز ميكح يبرغملاو
.يلاوتلا ىلع8و7

زرحم ضضاير نإاف ةراصشإÓلو
نم لق˘ت˘نا ءار˘ح˘صصلا برا˘ح˘م
يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسيل يدان
يتيصس ر˘ت˘صسصشنا˘م هر˘ي˘ظ˘ن ى˘لإا
نويلم86 لباقم8102 ةنصس
ى˘ل˘غأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح تنا˘˘كو ،وروا

 .ةقفصص
جاحلب اسضر

ي˘صسور˘˘ع˘˘ل ر˘˘صسا˘˘ي د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
يدانل يرئازجلا رصسيأ’ا ريهظلا
رادار ىلع يزيلجنإ’ا لوبرفيل
ىلإا دئاعلا د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل يدا˘ن
م˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘صضأ’ا يرود
ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘صشكو.ديدجلا
زديل يدان نأا ةيزيلجنا ةيمÓعإا

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب
بج˘ع˘م ا˘صسل˘˘ي˘˘ب و˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسرا˘˘م
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا˘˘ب
باصشلا رصسيأ’ا ريهظلا اهكلتمي
تابصسانم ةدع يف دجاوت يذلا
ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف
نأا ’إا ،لوبرفيل بردم بولك

يف نم˘كي ي˘صسي˘ئر˘لا ل˘كصشم˘لا
ةرادإا ا˘ه˘طر˘ت˘صشت ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق˘˘لا
ل˘ي˘حر˘ب حا˘˘م˘˘صسل˘˘ل لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ةرجح نوكي دق ام وهو ،بعÓلا

بعÓلا دجاوت قيرط يف ةرثع
 .زديل يدان يف يرئازجلا

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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دري يداه يناغلا دبع

 تاعئاسشلا ىلع

«روبريسس» ةكرسش
نم رثكأا تخسض
ذنم رايلم003
 يسضاملا ربمتبسس
يداه ينغ˘لا د˘ب˘ع ثد˘ح˘ت

دا˘ح˘تإا يدا˘ن˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ن˘ع ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ةرادإ’ا
،«روبري˘صس» ة˘كر˘صش م˘ها˘صسم˘لا

لوأ’ا لوؤو˘صسم˘˘لا ي˘˘ف˘˘ن ثي˘˘ح
تاعئاصشلا يمصصاعلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب تجار ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا
يدان مه˘صسأا ى˘ل˘ع تذو˘ح˘ت˘صسإا
يأا نأا عفد نود «ةراطصسوصس»
.يصضاملا ربمصسيد رهصش ءيصش

ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف يدا˘˘˘ه د˘˘˘كأاو
نأا يدانل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل
عارك اه˘لو˘خد ذ˘ن˘مو ة˘كر˘صشلا
يصضاملا ربمتبصس رهصش يدانلل
ميتنصس رييÓم7 ةبارق تقفنأا

نيبرصضم نوبعÓلا ناك امدنع
اهدعب خصضتل ،روجأ’ا ببصسب
يف ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م21 غل˘ب˘م
دعب يدانلل ةيدقنلا تÓجصسلا
ةكلام «روبريصس» تحبصصأا نأا
،9102 ر˘ب˘م˘صسيد ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل
ةكرصشلا نأا ثدحتملا فيصضيل
كلا˘م˘لا م˘˘ه˘˘صسأا ءار˘˘صشب تما˘˘ق
رثكأاب «دادح ةعومجم» قباصسلا

ينعي ام ميتنصس رايلم002 نم
تق˘ف˘نأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘˘صشلا نأا
ذنم را˘ي˘ل˘م003 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

ريدملا هونو ،قيرفلل اهلوصصو
لازي ام هنأا «امصسايلا»ـل ماعلا

ديدصست «روبريصس» ةكرصش ىلع
054 قوفت يتلا قيرفلا نويد
ىلع كلذب دريل ميتنصس رايلم
ة˘˘كر˘˘صشلا لو˘˘خد تا˘˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘صش
نودب ئناوملا رييصستل ةينطولا
.رانيد يأا عفد
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 ؟ رأرج لداع مكديع حشص
تناو ما˘ع ل˘ك ي˘˘ق˘˘يد˘˘صص Ó˘˘هأا

بعصشلا لك ديع حصصو ريخب ةلئاعلاو
ةمل˘صسم˘لا ة˘م’او ة˘صصا˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا

 .ةماع
يف ةشصاخ ديعلأ متيشضق فيك

 ؟هششيعن يذلأ فرظلأ لظ
ترج رومأ’ا لك هلل دمحلا هللاو

حي˘ح˘صص ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ةدا˘ع˘لا˘ك
ريبك ظف˘ح˘ت˘ب تنا˘ك
انورو˘ك ءا˘بو بب˘صسب
هلوق نكمي ام نكلو
يأا لثم هانيصضق اننا

 .يرئازج
ةبشسنلاب كتءأرق يه ام

 ؟يلأردفلأ بتكملأ تأرأرقل
ناو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ع˘قاو ن˘م ر˘˘ث˘˘كا

بجو ا˘م ق˘ب˘ط ي˘لارد˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
وا ا˘ن˘صصو˘˘صصخ˘˘ب ءاو˘˘صس ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
يذ˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ضصو˘˘صصخ˘˘ب
ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا هيلع بختنا
ادج ءادعصس نحن امومع قباصسلا يف
ة˘ي˘صضق˘لا ناو ة˘صصا˘خ ر˘م’ا ءا˘ه˘ت˘نا˘ب
ضضعب ناو اميصس’ ةريبك اداعبا تذخا
ىتح رثكا طغصضلا تدارا فارطأ’ا

ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي ’
ه˘ي˘ل˘ع ته˘ت˘نا يذ˘لا بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج
لبق اها˘ن˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا
 . انوروك ءابو راصشتنا

بقلب مكجيوتت نع نÓعإ’أ
 ؟ربخلأ تلبقتشسأ فيك ةلوطبلأ

ف˘صصت˘ن˘م دود˘ح ي˘˘ف كلذ نا˘˘ك
فرط نم يناهتلا تيقلت ثيح راهنلا
ةب˘ي˘ق˘ع˘ل را˘صصنا ا˘هد˘ع˘بو ي˘ئا˘قد˘صصأا
رم’ا وهو ربخلاب اريثك اوحرف نيذلا
نيبعÓك نحن انتداعصس نم داز يذلا

مصسوملا لاوط انتادوهجم ناو ةصصاخ
ىلع هلل دمحلا حايرلا جاردا بهذت مل

 .ءيصش لك
بتكملأ تلاط ةريثك تأداقتنأ

عم هلماعت ةقيرطل يلأردفلأ
 ؟ةمزأ’أ

ا˘ه˘قرا ة˘يد˘نأ’ا ل˘˘ك ي˘˘ن˘˘قد˘˘صص
نÓعا رظتني ناك عيمجلاف راظتن’ا
يئاه˘ن˘لا هرار˘ق˘ل ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا

ةيلوؤوصسملا لمحت حور بايغ نكلو
ة˘يا˘غ ى˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج

ى˘ل˘ع نا˘ك د˘ق˘ف ةر˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘صسلا
ي˘ف او˘ل˘صصف˘ي نا ه˘ب˘˘ت˘˘كمو ي˘˘صشطز
نا امب ىلوأ’ا تاعاصسلا يف رارقلا
فيقوت ةيمتح نم داز ءابولا راصشتنا
نيبعÓك اننوك نم مغرلاب ةلوطبلا

يف نكلو مصسوملا لامكا ديرن انك
هنا دقتعا يلاردفلا بتكملا ةياهنلا
ةيدنأ’ا لج مدخي يذلا رارقلا ذختا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل تع˘صس ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘صصا˘˘خ

 .دوعصصلا
طبختت فافلأ نأأ ىرت ’أأ
خيرات نÓعإأ مدع ليلدب
 ؟ديدجلأ مشسوملأ قÓطنأ
عافترا نم يناعت رئازجلا يخأا اي

ءا˘بو˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسن ي˘˘ف دا˘˘ح
د˘ي ي˘ف نو˘كي ن˘ل رار˘ق˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك
ى˘لا ىد˘ع˘ت˘ي˘صس ل˘ب ا˘هد˘حو˘ل فا˘˘ف˘˘لا
ةحصصلا ةموظنم ىلا ىتحو ةرازولا

نوكل ةياهنلا يف ايلعلا تاطلصسلاو

ةد˘ي˘حو˘لا ة˘لود˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
هئاه˘ت˘نا د˘عو˘م نÓ˘عا ا˘ه˘ل لو˘خ˘م˘لا

ديدحت متي˘صس ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب كا˘ن˘هو
يرود قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا د˘˘˘عو˘˘˘م خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةبصسنب دق˘ت˘عا يذ˘لاو0202/1202
رهصش ةياد˘ب ي˘ف نو˘كي˘صس ه˘نا ةر˘ي˘ب˘ك
 .لبقملا ربمفون

قحتشسم مكجيوتت نأأ ىرت له
يتلأ تايحشضتلأ ىلإأ رظنلاب

 ؟ لماك مشسوم لأوط اهومتمدق
نحنف قحتصسم نم رثكأا ينقدصص

لجا نم ن˘يد˘ها˘ج ا˘ن˘ل˘م˘عو ا˘ن˘ح˘فا˘ك
انجئاتنل عبتتملا ىتحف بقللا زارحإا
نأا˘ب ن˘ق˘ي˘ت˘ي ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘˘عا˘˘بر ما˘˘مأا
انزف دقف يعابرلا ىلع رطيصس بابصشلا
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ما˘مأا ا˘با˘˘يإاو ا˘˘با˘˘هذ
نيغولوب يف ةيدولوملا مامأا انلداعتو
انلجرأا نيب ناك زوفلا نوك نم مغرلاب
ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ى˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا ا˘˘نز˘˘فو
تاظحللا يف ءاج هنوك نم مغرلاب
تاءاقل تمدق ةبيتكلا امومع ةريخأ’ا
د˘كؤوأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ىو˘ت˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
 .جيوتتلل انقاقحتصسا

بتكملأ فرشصت ىرت فيك
 ؟ ةفاشصولأ ةيشضق يف يلأردفلأ

ةيداحت’ا نا دقتعا فصسؤوم ءيصش
نو˘كل رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف تأا˘˘ط˘˘خأا
يلاحلا بيترتلا لودج ىلع دامتع’ا

ة˘فا˘صصو˘لا قا˘فو˘ل˘ل ن˘م˘صضي˘˘صس نا˘˘ك
وه امب ىردا قافولا يلوؤوصسم امومع
 .مهيدانب قلعتم
اهيبع’ ىتحو ةيدولوملأ ةرأدإأ

 ؟كلذ ىرت فيك رأرقلأ أوشضراع
ط˘ق˘ف تدرا «’و˘ط˘م كح˘صضي»

مهلعج يذلا يصسيئرلا ببصسلا ةفرعم
ى˘ت˘ح˘ف فر˘صصت˘˘لا كلذ˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي
مهنو˘كل ا˘ه˘نو˘ق˘ح˘ت˘صسي ’ ة˘فا˘صصو˘لا

ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘هر ل˘˘˘ك اور˘˘˘صسخ
لخاد نيترمل اومزهنا دقف ةرصشابملاو
قافولاو ةبيبصشلا ماما مهناديم ةيصضرأا

ا˘ن˘ي˘ل˘ع لدا˘ع˘ت˘لا او˘صضر˘ف م˘ه˘نا ا˘˘م˘˘ك
نوعصسي مهنا دقتعا ةغلاب ةبوعصصب
لصشفلا فلخ ءاب˘ت˘خÓ˘ل قر˘ط˘لا ل˘كب
طقفو مهراصصنا ماما مهمز’ يذلا

نع رئازجلا لطب وه بابصشلا امومع
انه نم لاقي امو قاقحتصساو ةرادج
 . طقف مه مهمهي لب انمهي ’ كانهو

شساملأ تاحيرشصت يف كيأأر ام
مكحنم رأرق ذاختأ لبق

 ؟ةلوطبلأ
دقتعا اهلمكأاب ةلودل يزازفتصسا

نع ثيدحلا نوكل اهتقو أاطخا هنا
ىلا رئاز˘ج˘لا ر˘ج˘ي˘صس نا˘ك ى˘صضو˘ف˘لا
قر˘˘ف˘˘لا نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا ف˘˘ن˘˘˘ع ثاد˘˘˘حا
نيري˘صسم ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ف ة˘كن˘ح˘لاو ة˘نا˘صصر˘لا˘ب نوزا˘ت˘م˘ي
ةيوبعصشلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب م˘ه˘تا˘ح˘ير˘صصت
حلاصصم مدخت امم رثكا رصضت يتلا
 . ةيرئازجلا ةركلا

لاق يذلأ ةيجلع نبل لوقت أذام
ام بيبطلأ ةنويبموششلأ»

 ؟ «ششانلاهيحني
ىلع ديكأاتلاو حيرصصتلا هقح نم

ا˘ناو ي˘ق˘يد˘صص يد˘ه˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةو˘˘ق
يف قيفوتلا هل ىنمتأا اريثك همرتحا

نا هلوق نكمي امو يصضايرلا هراوصشم
 . طقفو روكلب يف ةلوطبلا

مشسقلأو ريغت ةشسفانملأ ماظن
فيك اقيرف02ـ ب نوكيشس لوأ’أ

 ؟ كلذ ىرت
مصسوم˘لا ةر˘ي˘ب˘ك نو˘كت˘صس ة˘يد˘ن˘لا

نوكيصس راوصشملا ناو ةصصاخ لبقملا
ةيدنأ’ا لك ىلع اقاصشو ادج ليوط
تاصسفانملا بعلتصس يتلا كلت اميصس’
باب˘صشلا بنا˘ج ن˘م ا˘مو˘م˘ع ة˘يرا˘ق˘لا
ناو ةصصاخ دادع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع نو˘كن˘صس
ضضع˘ب نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت ةرادإ’ا
ةفاصضإ’ا انحنم ىلع ةرداقلا رصصانعلا
تاءاقل˘لا دد˘ع ناو ة˘صصا˘خ ةو˘جر˘م˘لا
ر˘يود˘ت˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ار˘ي˘ب˘ك نو˘كي˘˘صس
ةبصسنلاب مهم ءيصش ىقبي ةليكصشتلا
 .ةينفلا مقاوطلا لكل

ةرداق ةطبأرلأ نأأ ىرت لهو
لكششب ةمانزرلأ رييشست ىلع

يف رخأاتتشس اهنأأو ةشصاخ لشضفأأ
 ؟قÓطن’أ

ي˘ف ن˘هار˘˘لا تقو˘˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا
ني˘با˘صصم˘لا ما˘قرأا نأا ا˘م˘ب م˘ه˘ح˘لا˘صص
يف لصصاوتيو عفترم انوروك ءابوب

يبر»006 ـ˘˘˘لاو005 ـلا دود˘˘˘˘˘˘ح
ي˘لا˘ت˘لا˘بو «ه˘ل˘لا ءا˘صش نإا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘صشي
نامصضل ربكا تقو مامأا نونوكيصسف
ءيصشلا نكلو قرفلا لك ديفت ةمانزر
يف نوكت نا وه هانمتن امو ديكأ’ا

رئازجلا لثمت˘صس ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ح˘لا˘صص
نودعتصسم ن˘ح˘ن ا˘ي˘صصخ˘صش ا˘ي˘جرا˘خ
نم نكلو ءاثÓثلاو تبصسلا نيب بعلل

تاطوغصض ةيأا نود نم رخ’ نيح
 .ددحملا تقولا يف يهتنت ىتح كلذو

مشسوملأ ةيروهمجلأ شسأاك متلن

نوجوتت متنأ مويلأو يشضاملأ
 ؟كروعشش وه ام ةلوطبلاب

دمحلا هفصصو نكمي ’ روعصش
حاجن˘لا˘ب ل˘ل˘كي ا˘م˘ئاد ا˘ن˘ب˘ع˘ت ه˘ل˘ل
ا˘ن˘ل˘م˘ع ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا˘ف
ءا˘ن˘بأا دا˘ع˘صسإا ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج
كلذ يف انقفو هلل دمحلاو ةبيقعل
ان˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘صصلا م˘غر
جيو˘ت˘ت˘ل˘ل اد˘ج د˘ي˘ع˘صس ا˘نا ا˘مو˘م˘ع
ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ضسأا˘˘˘كلا˘˘˘ب
يلا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لاو
نئازخ نع ةبئاغ ةلوطبلا نأاو ةصصاخ
جيوتت ر˘خآا» ة˘ن˘صس02 ذن˘م با˘ب˘صشلا
 .«1002 ةنصس ناك بابصشلل

نأأ ديكأ’أ امود اهدعبو ينأرمع
يف امهتمشصب اكرت امهÓك

 ؟ةلوطبلأ
هيدل ام لك مدق ينقتلا يئانثلا

يف باقلأ’ا دصصح لجأا نم انميعدتل
نأا د˘ق˘ت˘عا ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

لكب ريب˘ك ل˘كصشبو م˘ها˘صس ي˘نار˘م˘ع
ى˘˘لإا با˘˘ب˘˘صشلا ةدو˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘حار˘˘˘صص
لجا نم هيدل ام لك مدقو ةهجاولا
تءاج ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘كف ا˘ن˘تدا˘ي˘ق
اذهو طوقصسلا طغصض يناعن نحنو
ةلحرم نم ءاقل51 يف انداق مصسوملا
غلبأاب هجوتأا ينلعجي ام وهو باهذلا
كيلع كوربم» هل لوقأاو هل يناهتلا
نع لفغن نأا نكمي ’ امك «خيصشلا
بردم˘لا ه˘مد˘ق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا
ة˘فا˘صضإا ا˘ن˘ل مد˘˘ق د˘˘ق˘˘ف ا˘˘مود كنار˘˘ف
ةدايرلا ىلع ظفاحن انتلعج ةيونعم
ريبكلا رودلا اصضيأا ىصسنن ’ امومع
هذهبو قيلع ديعصسلا قباصسلا ضسيئرلل
ديعصس امكديع امهل لوقأا ةصسفانملا

 .ريخب امتنأاو ماع لكو
ىتم رأرج ةحأرشص لكب

ىلع رداق بابششلأ نأأ تشسشسحأأ
 ؟بقللأ دشصح

ىلع انظافحو تايرابملا يلاوت
ىلع لمعت قرفلا لك لعج ةدايرلا
ىلع لمعن انلعج ام وهو انب ةحاطإ’ا

با˘ب˘صشلا˘ف يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ة˘ل˘˘صصاو˘˘م
تارم ثÓث مزهنا هراوصشم لاوطو
ةيناثلاو يصس ضسا يصسلا مامأا ىلوأ’ا
داحتا مامأا ةثلا˘ث˘لاو ةرا˘ط˘صسو˘صس ما˘مأا
ي˘صسا˘صسحإا ضصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘مأا ةر˘˘كصسب
تناك دقف بقللاب انجيوتت ةيناكمإاب
ى˘ل˘ع وزو يز˘ي˘˘ت ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

نا˘بأا ا˘ه˘مو˘ي ثي˘ح يرا˘ن˘كلا با˘˘صسح
ة˘م˘حÓ˘ت˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘لا

لصضفأا لكصشب رايدلا جراخ بعلتو
 .ةريبك ةحاربو
اهومتيرجأأ ةلباقم بعشصأأ يه ام

 ؟مشسوملأ أذه
ةصصاخ ةبعصص تناك تاءاقللا لك

ناك اقباصس كل تلق امك عيمجلا نأاو
ضصوصصخب امأا ا˘ن˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ح˘م˘ط˘ي
ةهجاوم نأا دقتعأاف ةهجاوم بعصصأا
ةمج تابوعصص اهيف اندجو ةوارمحلا
عقو ىلع توأا02 بعلم يف تهتنا
.ةكبصش لك يف فدهب لداعتلا

مشسوملأ ةبيخملأ ةكراششملأ دعب
راشصنأ’أ فاكلأ شسأاك يف يشضاملأ
نشسحأ’أ نورظتني كشش نود نم

؟لاطبأ’أ يرود يف
ةميحر نكت مل ةعرقلا نأا دقتعا

ضسرصش ضسفانم ماما انتعقوأاو اهتقو
ينقدصص يرصصملا ضسديماريب همصسا

عرصستلا ثيح انلجرأاب ةلباقملا انعيصض

انتلعج ن˘م ي˘ه زو˘ف˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لاو
كراصشنصس امومع ةياهنلا يف ىصصقن
حمطنصسو ديدج ضسفنب مصسوملا اذه
لك رفوت عم ةصصاخ اديعب باهذلل
ظ˘˘ف˘˘ح اذ˘˘كو ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
 .ةيصضاملا ضسوردلا

كراششيشس يلحملأ ينطولأ بختنملأ
هنأ ديكأ’أ ةيبرعلأ ةلوطبلأ يف

نم ديزملأ لذب لجأ نم كزفحيشس
 ؟هبأوبأأ قرطل دوهجلأ

ينطولا بختنملا لاحلا ةعيبطب
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف بع’ يأا م˘ل˘ح ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
لمعلل ىعصسيصس يلحملا بختنملاو
يف ةناكم بصسك لجا نم داهتج’او
دعب ةصصاخ Óبقتصسم لوأ’ا بختنملا
ضضعب فرط نم ةمدقملا تاداهتج’ا
ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ةرو˘˘صص ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

نا دقتعا مهريغو حاجنوبو يرمعلبو
بع’ لكو ةيتاوم نوكتصس ةصصرفلا

ة˘نا˘كم بصسكل ى˘ع˘˘صسي˘˘صس ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
 .Óبقتصسم رصضخلا نمصض

تلكوأأ ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ
ام ةرقوب ديجم بردملل ةمهملأ

 ؟كلذ يف كيأأر
ل˘كصشب زر˘بو ق˘˘با˘˘صس بع’ و˘˘ه

ةصصاخو اهل بعل يتلا قرفلا عم ريبك
هراو˘˘صشم نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا ع˘˘˘م
ني˘م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ل˘ط˘نا ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
نم ليلقلا بصستكي أادب دقو نيريخأ’ا

بردملا ةدعاصسمب نا دقتعا ةربخلا
ديقت اذا ام ةصصاخ حجنيصس يصضاملب
بخانلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘بو ج˘ه˘ن˘لا ضسف˘ن˘ب
قيفوتلا ىنمتن امومع لوأ’ا ينطولا
ىلا ةيلحملا رصصانعلا ةدايق يف هل
 .Óبقتصسم ديكأاتلا

ةبيتكلأ ريشضحت نوكتشس ةمهملأ
ةنشس نييلحملل ايقيرفإأ شسأاكل
رئأزجلأ يف ماقتشس يتلأو0202
 ؟بختنملأ ظوظح ىرت فيك

لجا نم نيلوؤوصسملل ةصصرف يه
يل˘ح˘م˘لا بعÓ˘لا˘ب Ó˘ي˘ل˘ق ما˘م˘ت˘ه’ا

نا دقتعا هتاردق ىلع دكؤوي هلعجو
ةصشرو ماما نوكيصس ةرقوب بردملا

بختنم ة˘عا˘ن˘صص ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
دا˘ع˘صسا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي يو˘˘ق ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
يقيرف’ا ناصشلاب يرئازجلا بعصشلا

تل˘ق ا˘˘م˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘خ
نوكتصس امك ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ىر˘ج˘ت˘صس
يتلا رصصا˘ن˘ع˘لا ل˘كل ة˘صصر˘ف ةرود˘لا

باو˘˘بأا قر˘˘ط ل˘˘جا ن˘˘م كرا˘˘˘صشت˘˘˘صس
 .Óبقتصسم لوأ’ا بختنملا

مدقأأ يتلأ ةروثلأ نأأ ىرت له
بعÓلأ دعاشستشس يشضاملب اهيلع

 ؟زوربلأ ىلع يلحملأ
لا˘م˘ج برد˘م˘لا˘ف كصش نود ن˘م

ةيرئازجلا ةركلل ريثكلا مدق يصضاملب
بعÓلا لعج ام وهو زيجو فرظ يف
ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق˘م˘ب ن˘˘مؤو˘˘ي ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
عم ةصصاخ لوأ’ا بختنملل لوصصولا
ةدع تداق ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسلا برا˘ج˘ت˘لا

ةيصساصسأا ةزيكر مويلا تحصضأا رصصانع
عيمجلا ىلع امف يلا˘ت˘لا˘بو ر˘صضخ˘ل˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق˘˘م˘˘ب نا˘˘م˘˘يإ’ا ىو˘˘˘صس
ةيباجيإا نوكتصس ةجيتنلاو لوصصولا
ةصصرفلا حنميصس ينفلا مقاطلا نوكل
لصضفأ’ا ميدقت ىلع رداق وه نم لكل
 .Óبقتصسم رصضخلل

 ؟ ةريخأأ ةملك
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ل˘˘ك ئ˘˘ن˘˘هأا

ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع˘ب ة˘م˘ل˘صسم˘˘لا ة˘˘مأ’او
انيلع عفري نأا ىن˘م˘ت˘ن ا˘م˘ك كرا˘ب˘م˘لا
ا˘م˘ك ن˘كم˘م تقو بر˘قا ي˘ف ءا˘بو˘˘لا
با˘ب˘صش را˘صصنأا ل˘كل ي˘تا˘ي˘ح˘ت ه˘˘جوأا
عئار˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ئ˘ن˘هأاو دادزو˘ل˘ب
تايحصضت دعب مصسوملا اذه ققحملا

ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف تل˘˘ل˘˘ك تادو˘˘ه˘˘ج˘˘مو
ن˘ئاز˘خ ن˘ع با˘غ يذ˘لا ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا˘˘ب
 .ةريخأ’ا ةنصس نيرصشعلا ةليط قيرفلا
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 «راع صساملأا هب ماق امو لÓح ةلوطبلاب

أرأوح يرجن نأ انيأاترأ ةلوطبلأ بقلب جيوتتلأ دعبو رأرج لداع دأدزولب بابشش بع’ عم رأوح يف
ىلأ قرطت امك مشسوملأ أذه قيرفلأ عم اهششياع يتلأ لحأرملأ فلتخم نع ثدحتلأ ىلأ هب داع هعم
هبشسح ناك يذلأو يلأردفلأ بتكملأ اهقفو راشس يتلأ ءاطخأ’أ أذكو ةيدولوملأ يلوؤوشسم تاحيرشصت
هنأ ىلع أدكؤوم يقيرف’أ » ناششلأ » نع ينعملأ ثدحتو أذه ءابولأ راششتنأ ةيأدب عم لشصفلأ هناكمإاب

.لوأ’أ بختنملأ بأوبأأ قرط لجأ نم يلحملأ بعÓل شضوعت ’ ةشصرف

ام وه ةسسفانŸا Òسصم نÓعإا رخأات»
«ةيدنألا صضعب ىدل رتوتلا ةدح داز

،طقفو لسشفلل ريÈت لإا يه ام ةيمÓعإلا ةلاهلا»
«ةبيقعلف ةلوطبلاو يبحاسص ةيجلع نب

نم يلÙا بعÓل ةسصرف رئاز÷اب نأاسشلا ناسضتحا»
«لوألا بختنŸا باوبأا قرطو هتاردق زاربإا لجا

رخأا نم وه انوروك ءاوب ÚباسصŸا ةليسصح عافترا»
«ديد÷ا مسسوŸا خيرات نÓعإا

حاجنلا ىلع رداق ةرقوب»
نويلÙا يسضاملب ةدعاسسÃو

«ىوتسسŸا ‘ نونوكيسس

«همسسوم حجنيسس نم وه ليوطلا صسفنلا بحاسصو صسفانتلا ةدح نم ديزيسس ديد÷ا ةسسفانŸا ماظن»

 بقللأ وحن «ةبيقعلأ» ةدايق ‘ امهاشس قيلعو Êأرمع نأأ دكأأ

sport@essalamonline.com

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 قباسسلا ةمسصاعلا دا–إا م‚ يزعت «فافلا»
داحتإ’ا اهثعب ةيزعت ةلاصسر يف

يف Ó˘ث˘م˘م مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
ءاصضعأاو يصشطز نيدلا ريخ اهصسيئر
يلودلا ةرصسأ’ يلارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
ىلع ويصشآا نيصسح قباصسلا يرئازجلا
،يصضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا هد˘لاو ةا˘فو ر˘ثإا

نزحلا غلابب »:ةيزعتلا نايب يف ءاجو
دا˘˘ح˘˘ت’ا ضسي˘˘ئر ى˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت ى˘˘˘صسأ’او
نيدلا ري˘خ ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

بت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘صضعأاو ي˘˘˘˘˘˘صشطز
يلودلا بعÓلا دلاو ةافو يلارديفلا
ضسيئر مدقتي ،ويصشآا نيصسح قباصسلا
نم نيجار ،مهئابحأ’و يفوتملا رصسأ’ ةصصلاخلا مهيزاعتب يلارديفلا بتكملا ءاصضعأاو فافلا
.«نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا ،هنانج حيصسف هنكصسيو هتمحر عصساوب هدمغتي نا لجو زع ىلوملا

يرئازجلا بعسشلا نوئنهي «رسضخلا» موجن
 ديعلا ةبسسانمب

˘مو˘ج˘ن ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت
ينا˘ه˘ت˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘مأ’او ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘صشل˘˘˘ل
ديع لولح ةبصسان˘م˘ب ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا
نأا ني˘ن˘م˘ت˘م كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضأ’ا
ة˘ح˘صصلا˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا هد˘˘ي˘˘ع˘˘ي
ماقو اذه ،ديعلا اذه يف ةيفاعلاو
دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا
ر˘صشن˘ب مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةئنهتلا تا˘هو˘يد˘ي˘ف ن˘م د˘يد˘ع˘لا
و˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م» ا˘˘˘ه˘˘˘ب ثع˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ضضا˘ير رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع «ءار˘˘ح˘˘صصلا

ر˘ي˘ف˘صس ،ةرو˘يد˘ق ن’د˘ع ،زر˘ح˘˘م
نيرخآاو يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ،رد˘يا˘ت
.ةميظعلا ةبصسانملا هذه يف يرئازجلا بعصشلا عم ديعلا ةحرف مصساقت ’إا اوبأا نيذلاو

رسصان نب
 صشتيفوميهارباو

يا˘˘كصس» ة˘˘كب˘˘صشل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
رصصان نب ليعامصسإا لاق «ايلاطيا تروبصس
نأا نÓيم يصسا بع’و يرئازجلا يلودلا
نا˘˘˘˘ت’ز يد˘˘˘˘يو˘˘˘˘صسلا راو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا
بعل˘م˘لا ل˘خاد كد˘عا˘صسي ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘با

،ديزملا ميدقت ديرت امئاد كلعجيو اريثك
نات’ز نأ’ كدهج ىراصصق لذبت نا بجي
،كلتقيصسف هايإا هحنمت مل نإاو لامكلا ديري
بو˘ل˘صسأ’ا اذ˘ه˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘م
.ىوتصسم ىلعأا ىلع ابع’ حبصصتصس

صضفر ةرارغوب
 قيلعتلا

حيرصصت يأاب ء’دإ’ا نود تمصصلا مازتلا
بردم ةرارغوب نيمايل رارق ناك يفحصص
بتكملا تارارق ىلع ةليلم نيع ةيعمج
بابصش يدان جيوت˘ت رار˘قإا د˘ع˘ب ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
ةيدنأ’ا دو˘ع˘صصو ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب دادزو˘ل˘ب
ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب يف ىلوأ’ا ةعبرأ’ا
ى˘لوأ’ا ة˘ط˘بار˘لا ل˘ي˘كصشت ع˘م ى˘لوأ’ا ى˘لإا
اقيرف نيرصشع˘ب مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب

مصسوملا لامكإا يف لمأاي ناك هناو اميصس’
.ةمدقملا باحصصأا عم ناكم زجحل

بلاطي يراطيق
 تاناعإلاب

ةدكيكصس ةبي˘ب˘صش ضسي˘ئر ة˘حر˘ف˘لا ع˘صست م˘ل
يلارديفلا بتكملا نÓعإا بقع يراطيق لامج
ةديدجلا ةغ˘ي˘صصلا ن˘م˘صض ه˘ق˘ير˘ف دو˘ع˘صص ن˘ع
لبقملا مصسوملا ةيدا˘ح˘ت’ا ا˘هد˘م˘ت˘ع˘ت˘صس ي˘ت˘لا

ه˘تدا˘ع˘صس ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ن˘ع يرا˘ط˘ي˘ق ز˘ج˘˘عو
ة˘ل˘م˘كت˘ب ه˘ف˘صصو يذ˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا

نأا امك هقيقحتل هقيرف ىعصس يخيرات زاجنإ’
دعب ءاج ةبخنلا ةريظح ىلإا ةبيبصشلا دوعصص
ضسيئر˘لا ى˘ف˘ت˘كاو اذ˘ه ة˘ن˘صس23 ماد را˘ظ˘ت˘˘نا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل ه˘˘مÓ˘˘ك ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب
رخأات يذلا ةيدلبلا ضسيئر ةصصاخو ةدكيكصسب
.ةناعإ’ا حنم يف

 رسصان نب ةكرعم

يف هئاقب˘ل ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف نا˘م˘صض د˘ع˘ب
ضسيئرلا نأاب دارصش بردملا دكأا رابكلا ةريظح
لÓخ نم ىرخأا ةكرعم ماما نوكيصس رصصان نب
ة˘يو˘صست˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا عا˘˘ن˘˘قإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ثح˘˘ب
ىلإا ءوجللا نود يصضارتلاب ةيلاملا مهتيعصضو
ىلع ظافحلا ةرورصض ازربم تاعازنلا ةنجل
لكب » : ددصصلا اذه يف لاق دقو رارقتصس’ا
قرفلا حنمل ةيصصولا تاهجلا ىعصستصس ديكأات
ا˘ه˘تار˘ي˘صضح˘ت ي˘ف عور˘صشل˘ل ر˘صضخأ’ا ءو˘˘صضلا
ددحم يحصص لوكوتورب قفو ديدجلا مصسوملل
مل انيلع ،كلذل ىرخأا ةليوط ةرتف راظتنا نود
ح˘ت˘فو ما˘صسق˘نا يأا يدا˘ف˘تو نآ’ا ن˘˘م ل˘˘م˘˘صشلا

.ةديدج ةحفصص

qarsana@essalamonline.com
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 ىحسضألا ديع ةبسسانÚ ÃملسسŸا ئنهت ةيŸاع ةيدنأا
دي˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب

كرا˘ب˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘صضأ’ا
ةيدنأ’ا ىربك تمدقت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأ’ا

تا˘يرود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘ئ˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ب
لو˘ل˘ح˘ب ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا
ةيدنأا تردابو ،ديعلا
ةيزي˘ل˘ج˘ناو ة˘ي˘نا˘ب˘صسا

ة˘ي˘صسنر˘فو ة˘ي˘نا˘م˘لأاو
رب˘ع ي˘نا˘ه˘ت˘لا ر˘صشن˘ب

ي˘م˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘صسح
لصصاوتلا عقاوم ىلع
رداب امك ،يعامتجإ’ا
.ةبصسانملا هذهب نيملصسملا عيمج أانهو رخآ’ا وه هتهج نم «افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحتإ’ا
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 لولح داجيإل ىعسست جÈلا ةرادإا
ةلحرملا يف يلهأ’ا ةرادإا متهتصس

ة˘عو˘فر˘م˘لا ىوا˘كصشلا˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
مهرخآا ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هد˘صض
ريخأ’ا اذه Óصسيإا يدواد يراوفيإ’ا
ن˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإ’ اراذ˘˘عإا ل˘˘صسرأا

بلا˘ط˘ي ي˘ئا˘صضق ر˘صضح˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
9 » ةميدقلا تاقحتصسملا ةيوصستب
ءوجللاب بعÓلا ديدهت عم «رهصشأا
ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
يف ايبنجأا ابع’ هرابتعاب «افيفلا»
عصضيصس ام وهو يرئازجلا يرودلا
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘˘ف ةرادإ’ا
.ةبيتكلل ةيلاملا لكاصشملا ةيوصست
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هتركفم ‘ صسانو عسضي امراب^
يسسورعل مسض نع عجاÎلا ‘ ركفي زديل ^

ىلغأاعبار زرحم
يقيرفإا بعل

خيراتلا يف

تاعئاسشلا ىلع دري يداه يناغلا دبع

نم رثكأا تخسض «روبريسس» ةكرسش
يسضاملا ربمتبسس ذنم رايلم003

ةركسسب دا–إا عم هدقع ةياهن ‘ دجاوتي

عم قافتÓل لسصوتي موراكوب
«يرانكلا» نم بÎقيو لÓم

وبموكابو يبيبو نايمسسأا دعب

7082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ21ـل قفاوملا0202 توأا20دحألا

فينسصتلا يف دوجوم ريغ ودلانور ونايتسسيرك

ىلغأا ةمئاق ‘ Êاميلسس
خيرات ‘ ÚبعÓلا
ةنوبسشل غنيتروبسس

ةريرمت51 حنمو75 لجسس
ءاقل111 يف ةمسساح

بقللا وحن «ةبيقعلا» ةدايق ‘ امهاسس قيلعو Êارمع نأا دكأالئابقلا ةبيبسش ةمسصاعلا دا–ا

بتكŸا تارارق»: رارج لداع
انجيوتت ..ةيعقاو ›اردفلا

«راع صساŸأا هب ماق امو لÓح ةلوطبلاب


