
40 صص

مهتهجاومل ةلادعلا ىلإا أاجلت «يريجلآا ريإا»

معد يرسصنع فيقوت
ةنتابب ةيباهرإ’ا تاعامجلل

50 صص
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فرط نم ÚنطاوŸا قوقح ماÎحا ىلع رهصسي
ةيلÙا تاعام÷او ةلودلا تاصسصسؤوم

اترازوو ماهتلا صصفق ‘ تايراطب عنصصم
لجاعلا لخدتلل ناتوعدم ةئيبلاو ةحصصلا

وأا ةيمومع تناك ءاوصس اهقلغب دده
ةبعصشلا هذه Úناوقب مزتلت نإا ةصصاخ

تانبلملل اسسوباك نوكنسس» :قيزر
«معدŸا بيل◊اب بعÓتت يتلا

40 صص

تاناحتملا ةصسارح ةعطاقمب اوددهو ةمصصاعلاب ةينطو ةريصسم اومظنو صسرادملا اولصش

فيكلا نم فصصنو ريطانق8 نم ديزأا زجح
فلصشلاو ناصسملت..راصشبب جلاعملا

تابكرملا ةقرصس يف ةصصتخم ىرخأا كيكفت
تليصسمصسيت يف دحلا ةينثب

قباسسلا ةلودلا كÓمأا ريدم عسضو
ةبانعل ›ا◊او ةدكيكسس ةي’ول

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت–

ةصضفخنم غلابÃ نيرمثتصسŸ ةلودلا كÓمأل ةعبات ٍصضارأا عاب
ةيقيق◊ا اهتميق نع ادج

50 صص

ةي˘ع˘م˘ج صسي˘ئر ،يد˘بز ىف˘ط˘صصم ه˘جو
Óجاع ءادن ،كلهتصسملا داصشرإاو ةيامح

ل˘جأا ن˘م دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل
رظنلل لجعتصسم قيقحت حتفو لخدتلا

صصاصصرلا ندعمب ممصستب ةباصصإلا يف
رئازجلا ىوتصسم ىلع هليجصست مت يذلا
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ي˘˘˘ترازو ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا

ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘صسإلا ىلإا ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو
ة˘با˘صصإا صصو˘صصخ˘ب ة˘مزÓ˘لا تاءار˘˘جإلا
اهفصصو ةلاح يف نيدجاوتملا اياحصضلا

.«ةريطخلا» ـب

ئجافم بارسضإا
ناريطلا يفيسضمل

نيدموب يراوه راطمب
40 صص

ةيحصصلا ةرازو لطامتب اديدنت
مهبلاطمل ةباجتصسلا يف

بارسضإا يف تÓباقلا
01و9 يموي ينطو

لبقملا صسرام

دارــفأا فــيقوت
قحاول يقراسس ةكبسش
50 صصةمسصاعلاب تارايسسلا

«ةيلوؤوسسملا نم برهتلاو بذكلا نع اديعب هتقث ةداعتسس’ نطاوملا اوحراسص»: ة’ولا ابطاخم دارج
30 صصذوفنلا لÓغتصساو ةيبوصسحملا رهاظمو تازواجتلا لاكصشأا لكل يدصصتلاو نوناقلا مارتحإل مهاعد

Ëرك Úعي نوبت صسيئرلا
ةيروهمجلل اطيسسو صسنوي

30 صص

ةمسصاعلا ‘ Úنطاوم ممسست
Ãصصاسصرلا ةدا

40 صص

40 صص

طوعجاو ريزولا ىلع طغسضلا ةدح نوعفري يئادتب’ا ةذتاسسأا
ةيبÎلا ةرازوو اهنيب ةيئانث تاراوح ¤إا وعدت عاطقلا تاباقن^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةديعسس ةياهن

ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ما˘˘قأا
ءاصشع ة˘بدأا˘م ،«صسيار˘لا» قد˘ن˘ف˘ب ،ة˘ح˘صصلا

اوداع نيذلا نييرئازجلا اياعرلا فرصش ىلع
اهب رصشتنا يتلا ،ةينيصصلا ناهوو ةنيدم نم
ريإا» ةرئاط  مقاط اذكو ،«انوروك» صسوريف
نيصصلا نم مهئÓجإاب اوماق  نيذلا «يريجلآا
ةرتف ةيا˘ه˘ن ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ،ن˘طو˘لا صضرأا ى˘لإا
مهي˘لا˘هأا ى˘لإا م˘ه˘تدو˘عو ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
يريزو نم لك روصضحب كلذو ،نيملاصس
.لقنلاو نماصضتلا

تايواح ىتح
ملسست ⁄ تايافنلا

يديصس ةيلو نمأاب ةطرصشلا تاوق تقلأا
دقعلا يف صصخصش ىلع صضبقلا ،صسابعلب
ةقرصسب اصسبلتم ط˘ب˘صض ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا

ةبكرم راصضحتصسإاب تايافنلا عمج تايواح
11 عاجرتصسا عم ،«كيفارت ونور» عون نم
لجصس دق انعم˘ت˘ج˘م نو˘كي اذ˘ه˘بو ،ة˘يوا˘ح
.تاقرصسلا عاونأا نم رخآا عون دÓيم

نازيلغ «نغافسسلوف»
Úيتارامإ’ا باعل ليسسي

نأاب لوقت رابخأا ،ةريخألا تاعصسلا يف تجار
د˘ق ،ي˘م˘ل˘ع˘لا دار˘م ن˘ي˘ج˘صسلاو لا˘م˘عألا ل˘˘جر
،«نغافصسلو˘ف» تارا˘ي˘صس ع˘ن˘صصم ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ي
،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نم رمثتصسمل

ةعومجم عم تلاصصتإلا ريخألا رصشاب ثيح
صصيخرتلا عاجرتصسإل ةيعانصصلا «نغافصسلوف»
ثحب امك ،رئازجلا «كافوصس» عنصصمل حونمملا

صضرع ميدقت لبق فقوتملا عنصصملا ةيعصضو
هتيلوؤوصسم يلوتل ةيرئازجلا ةموكحلل يمصسر
.ديدج نم هثعب ةداعإاو

›او قئاسس نم
! .. Òنويلم ¤إا

نم ،قبصسأا ةيبونج ةيلو يلاو قئاصس لوحت
8 وأا5 ماظنب ل˘م˘ع˘ي ط˘ي˘صسب بتار˘ب ف˘ظو˘م
تاونصس نو˘صضغ ي˘ف ،ر˘ي˘نو˘ي˘ل˘م ى˘لإا تا˘عا˘صس
اهزربأا ،ىرخأا ماهمب موقي ناك هّنأا مكحب ،ةليلق
ىلإا رهصش لك لقألا ىلع ةدحاو ةرم لقنتلا

ناك ةنيمث رو˘مأاو ا˘ياد˘ه ل˘ق˘ن˘ل نار˘هو ة˘ن˘يد˘م
«Óيفلا» ـب صصاخصشأا ىلإا هعم اهلصسري يلاولا
.اهديصش يتلا

qarsana@essalamonline.com

0762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج42ـل قفاوملا0202 يرفيف81ءاثÓثلا

! .. نكسسلا يبلاط تاومأ’ا

هحلاصصم نأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك فصشك
ام ةصصاخ ،نيفوتم هباحصصأا نطولا عوبر فلتخم ربع نكصس بلط فلأا021 نم ديزأا تصصحأا
.ةجودزملا تابلطلا نم تائم ىلإا ةفاصضإلاب ،يعامتجإلا نكصسلا ةغيصصب قلعت

!..حول بيطلا صسوسساج
و˘˘˘˘˘صضع صصصصخ˘˘˘˘˘ت

«نÓ˘فألا» ي˘ف يدا˘˘ي˘˘ق
ليصصافت قدأا لقن يف
تيب لخاد عقي ناك ام
،حول بيط˘ل˘ل ،بز˘ح˘لا
ق˘˘˘با˘˘˘صسلا يدا˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

يذلا ،قبصسألا ريزولاو
ي˘ف ه˘صسو˘صسا˘˘ج ف˘˘ل˘˘ك
امل اقفو تارملا ىدحإا
نم «مÓصسلا» ـل رفوت
قدأا عبتت˘ب ،تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت
نيدلا ءاهب تافرصصتو
لكب هتاقÓعو ،ةبيلط
،ي˘ع˘ي˘م˘ج دـم˘ح˘م ن˘˘م
بيترت ءانثأا ىواصشرلا ةحيصضف ةعباتم يف تلثمت ةيناث ةمهم هل دنصسأا امك ،يناديعصس رامعو
دلو لامجب ىصشو نم لوأا صسوصساجلا اذه ناكو ،7102 تايعيرصشتل بزحلا يحصشرم مئاوق
ام لك دعب بيرغلاو ،ةيروهمجلا ةصسائرل هنمو حول بيطلل ،ةراكصشلا ةحيصضف لوح ،صسابع
.! .. فيرصشو هيزن هنأا يعدي لازي ل ينعملا ّنأا ،هركذ قبصس

دحأا ‘ قثي ’ ›اولا
مت ،ةيقرصش ةيلو يلاو رداب

ةريخألا ةكرحلا بجومب هنييعت
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو كل˘صس ي˘˘ف
ةماقإلاو هبتكم لافقأا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
هذه ،هل ةصصصصخملا ةيمصسرلا
يلاطيا لفق˘ب ا˘ه˘صصخ ةر˘ي˘خألا

ه˘لا˘م˘ب هار˘ت˘صشا ن˘م˘˘ث˘˘لا ي˘˘لا˘˘غ
ةملك قيرط نع حتفيو صصاخلا
بل˘ط ي˘˘لاو˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘ّصسلا

تا˘نز˘خ˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘خ ةرو˘˘صشم
ةصصاخلا ةنزخلا ةيعصضو لوح
.هبتكم يف يلاولاب

؟.. Úنمآا انسسلأا
ة˘ب˘تر˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ت˘حا
ةلود081 لصصأا نم301
ير˘صسيو˘صس ر˘ير˘ق˘ت ا˘ه˘ل˘م˘˘صش
،انامأا ناد˘ل˘ب˘لا ر˘ث˘كأا˘ب صصا˘خ
ر˘ي˘يا˘ع˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع د˘ن˘˘ت˘˘صسإا
مئارج ةبصسن ،مÓصسلا اهزربأا
،باهرإلا ةرهاظ اذكو ،لتقلا
،ف˘ن˘ع˘لا لد˘ع˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا

ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع تر˘˘ج ا˘˘م˘˘كو
ة˘ب˘تر˘م˘لا ار˘صسيو˘˘صس تل˘˘ت˘˘حا
انا˘مأا ر˘ث˘كألا لود˘ل˘ل ى˘لوألا

.ةروفاغنصسب ةعوبتم



ي˘˘ف ،صسنو˘˘˘ي م˘˘˘ير˘˘˘ك لا˘˘˘قو
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
فرط نم هلابقتصسا بقع صسمأا

ر˘ق˘م˘ب ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
صسي˘˘ئر ل˘˘صضف˘˘˘ت» ،ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةمهمب يفيلكتب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يننيع ثيح ة˘ق˘ي˘قدو ة˘صسا˘صسح
عاو انأاو ةيروهم˘ج˘ل˘ل ا˘ط˘ي˘صسو
ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘بو نزو˘ب
ةديدج رئازج ءانب يف ةمهاصسملا
ا˘˘فا˘˘صصنإاو لد˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأا نو˘˘كت
ل˘ك تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صساو
ءا˘صشنإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،«ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ةيروهم˘ج˘لا ط˘ي˘صسو ة˘صسصسؤو˘م
ميظنتو طب˘صضل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘لآا˘ك
ببصسب اه˘صسف˘ن صضر˘ف˘ت ة˘لود˘لا
موقت نأا اهل نكمي يذلا رودلا
مكحتلاو ةطاصسولا ةفيظوك هب
،مهطي˘ح˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل
طونملا رودلا ىلإا رظنلاب اذهو
مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا و˘هو ا˘ه˘ب
فرط نم تاير˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا
ة˘لود˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘مو تارادإلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
نيصسحت يلات˘لا˘بو ،تآا˘صشن˘م˘لاو
لا˘قو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
لك» ددصصلا اذه يف ثدحتملا

ن˘˘م ا˘˘ق˘˘ح نأا صسح˘˘ي ن˘˘˘طاو˘˘˘م
ه˘نا˘كمإا˘ب كه˘ت˘˘نا د˘˘ق ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
ةيروهمجلا طيصسو ىلإا ءوجللا

و˘ح˘ن ه˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو

فدرأاو ،«ةصصتخملا تاطلصسلا
نأا يف قحلا صصخصش لكل امك»
ي˘ف ن˘ي˘ع˘م ئرا˘ط ن˘ع ن˘ل˘˘ع˘˘ي

نوناق˘لا ه˘ي˘ل˘ع صصن˘ي ا˘م دود˘ح
نأا ةيروهمجلا طيصسول نكميو
يتلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ك ع˘م˘ج˘ي
ةيصضق يأا يف ةيرورصض اهاري
تنا˘ك ا˘م˘ه˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صضر˘˘ع˘˘ت

اياصضقب قلعت ا˘م لإا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
ين˘طو˘لا عا˘فد˘لاو ة˘لود˘لا ن˘مأا

.«ةيجراخلا ةصسايصسلاو
قبصسألا صسي˘ئر˘لا مز˘ت˘لاو اذ˘ه

ةمهملا هذهب مايقلاب ،ناملربلل
نوكي نأاو ،يعوو ريمصض لكب
طيصسوك ةمدخلا ىوتصسم يف
.ةيروهمجلل

ل˘ب˘ق˘ت˘صسا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
رقمب ةلولا ،ةيروهمجلا صسيئر

روصضحب ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر
،دارج زيزعلا دبع،لوألا ريزولا

ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك و
ةئيهتلاو ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ط˘˘˘ي˘˘˘صسو و،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
و ،صسنو˘ي م˘ير˘ك،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ةموكحلا ءاقل ماتتخا بقع كلذ
ر˘صصق ه˘ن˘صضت˘حا يذ˘لا ةلو˘لا˘˘ب
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘مألا
يف ربونصصلا يدانب تارمتؤوملل
.نيريخألا نيمويلا

برعي ةيروهمجلا سسيئر
ةمÓسسل هحايترا نع

ناهوو نم نيلحرملا
«انوروك» ءابو نم ةينيسصلا

صسيئر برعأا ،ىرخأا ةهج نم

ه˘حا˘ي˘ترا ن˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةعطاقم نم نيلحرملا ةمÓصسل
صسوري˘ف ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا نا˘هوو
م˘ه˘عو˘صضخ د˘˘ع˘˘ب ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
اموي41 ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
قر˘˘˘صش «صسيار˘˘˘˘لا» قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
،صسمأا هورداغ يذ˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ى˘ل˘ع ه˘ل ةد˘ير˘غ˘ت  ي˘˘ف بت˘˘كو
،«رتيوت» يف ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح
جورخ ربخ حايتراب تيقلت دقل»
دعب ءابو يأا نم نيملاصس يئانبإا
ىنمتأاو يح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
حاجنلاو ة˘ح˘صصلا رو˘فو˘م م˘كل
مكلهأا ر˘طا˘صشأاو م˘كت˘صسارد ي˘ف
ايدصسم ،ةمÓصسلا ةحرف مكيوذو
يذ˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ر˘˘كصشلا ل˘˘يز˘˘ج
.«مكب لفكت نم لكو مكÓجأا

watan@essalamonline.com
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ةيلÙا تاعام÷او ةلودلا تاسسسسؤوم فرط نم ÚنطاوŸا قوقح ماÎحا ىلع رهسسي

ةيروهمجلل اطيسسو صسنوي Ëرك Úعي نوبت صسيئرلا
 ةيروهم÷ا ةسسائر رقÃ ة’ولا لبقتسسإا

ر.نوراه

،ةيروهمجلل اطيسسو ،راوحلاو ةطاسسولا ةئيهل قباسسلا قسسنملا ،سسنوي ميرك ،نوُبت ديجملا دبع،ةيروهمجلا سسيئر سسمأا نيع
يلاتلابو ،ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحتو ،ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا تاسسسسؤوم فرط نم نينطاوملا قوقح مارتحا ىلع رهسسي

.افاسصنإاو لدع رثكأا نوكت ةديدج رئازج ءانب يف ةمهاسسملا

دلبلا اذه ءانبأا ةردق ّدكأا
نم مهتافÓخ زواجت ىلع
يجراخ لخدت يأا نود

فقوم» : موداقوب
يطعي رئازجلا
يسسايسس لحل ةيولوأ’ا
«ةيبيللا ةمزأÓل

ريزو ،موداقوب يربسص دّدج
ديكأاتلا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا

لوح رئازجلا فقوم ىلع
هنوك ،ةيبيللا ةمزألا ةيوسست
يسسايسس لحل ةيولوألا يطعي
اذه ءانبأا ةردق ازربم ،يملسس
زواجت ىلع ،قيقسشلا دلبلا

لخدت يأا نود نم مهتافÓخ
،ريزولا هجوو اذه.يجراخ
عامتجلا لÓخ هتلخادم يف
ةعباتمل ةيلودلا ةنجلل لوألا
يذلا ،ايبيل لوح نيلرب ةودن
،ةيناملألا خينويم هتنسضتحا
عمتجملا معد لجأا نم ءادن
ىلإا ةيمارلا دوهجلل يلودلا
يبيللا بعسشلل حامسسلا

يتلا ةمزألا هذه نم جورخلاب
راجلا دلبلا اذه ةوقب برسضت
،هدودح اهراثأا ىدعتت يتلاو
ةيسسامولبدلا سسيئر ددجو
ديكأاتلا كلذك ةيرئازجلا

لماكلا رئازجلا دادعتسسا ىلع
يف نييبيللا ةوخإلا ةقفارمل
ةيوسستلاو راوحلا راسسم
ىلع ءاقبإلا عم ةيسسايسسلا
عيمج عم ةفاسسملا سسفن
ىوتسسم سسفنبو فارطألا
.ةقثلاو ةحارسصلا

ح.نيدلا رمق

لاكسشأا لكل يدسصتلاو نوناقلا مارتحإل مهاعد
ذوفنلا لÓغتسساو ةيبوسسحملا رهاظمو تازواجتلا

اوحراسص»: ة’ولا ابطاخم دارج
نع اديعب هتقث ةداعتسس’ نطاوملا

«ةيلوؤوسسملا نم برهتلاو بذكلا

اندÓب ةبراقÃ ›ودلا عمتÛاو دلبلا اذه ‘ عازنلا ‘رط عانتقا دكأا Úنسش

«ةيبيللا ةمزأ’ا لح ‘ ةيلاعفب مهاسستسس رئاز÷ا» : ليجوق

ةماعلا نوؤوسشلا ريسست طمنو هماهم ةيدأات تايلآا يف رظنلا ةداعإا ىلإا عيمجلا عفدت نوبت سسيئرلا تاميلعت نإا لاق

«نطاوملا ت’اغسشناب لثمأ’ا لفكتلا ىلع ربجُم لوؤوسسم لك» : ةيلخادلا ريزو

دبع ،لوألا ريزولا نهر
رو˘صسج د˘م ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب م˘ه˘ت˘حرا˘˘صصم˘˘ب
بذ˘˘˘˘كلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘لا

،ةيلوؤوصسم˘لا ن˘م بر˘ه˘ت˘لاو
،ي˘مو˘كح˘لا ه˘م˘قا˘ط ا˘ي˘˘عاد
ى˘لإا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ةلوو
مارت˘حلا صسير˘كتو نا˘م˘صض
يدصصتلاو نوناقلل مراصصلا
تازوا˘ج˘ت˘˘لا لا˘˘كصشأا ل˘˘كل
ة˘˘ي˘˘بو˘˘صسح˘˘م˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘مو
.ذوفنلا لÓغتصساو

ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ا˘˘عدو اذ˘˘ه
يف صسمأا هل ةملك يف ،دارج
عا˘م˘˘ت˘˘جا لا˘˘غ˘˘صشأا ما˘˘ت˘˘ت˘˘خا
،ةلو˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا
ىلإا ،نييلحملا نيلوؤوصسملا
راو˘˘˘ح˘˘˘لا ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘خو˘˘˘˘ت
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م روا˘صشت˘لاو
تا˘نو˘˘كم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘مو
اددصشم ،يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لا˘˘˘˘˘˘˘˘صصتلا نأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
مهل عامتصسلاو نينطاوملاب
فقوتو ،عيمجلا ىلع بجاو
دهاصشم دنع ،لوألا ريزولا

ةر˘˘˘صسحو م˘˘˘˘لأاو ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
صضع˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

م˘ت ي˘ت˘لا ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ن˘م مو˘ي لوأا ي˘ف ا˘ه˘صضر˘˘ع
هنأاب اهنع لاق يتلاو ءاقللا
ىمدتو نيبجلا اهل ىدني»
هعفد ام وهو ،«بولقلا اهل
ددصشيل هتلخادم ةعجارم ىلإا

ةيرزملا ةلاحلا هذه نأا ىلع
ل˘˘ك ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صست
اذه يف ثحو ،هتيلوؤوصسمل
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةلو˘˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘˘˘صصلا
ةعيطقلل يلعفلا د˘ي˘صسج˘ت˘لا

ر˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘˘˘م
عم ،ةيرادإلا ةيطارقور˘ي˘ب˘لا
ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ث˘كت
نينطاوملا عاصضوأا ةعباتمو
.«مهتلاغصشنل ءاغصصإلاو

ر˘˘مأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
تاراطإا ةفاك ،لوألا ريزولا
لا˘ث˘م او˘نو˘كي نأا˘ب ة˘˘لود˘˘لا
ةهازنلا لاجم يف هب ىذتحي
ة˘˘˘مد˘˘˘خو تاذ˘˘˘لا نار˘˘˘˘كنو
لمحتو ن˘طو˘لاو ن˘طاو˘م˘لا
،ة˘˘˘نا˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا

نأا مكيلع» Óئاق مهبطاخو
يف ةنصسحلا ةودقلا اونوكت
˘مرا˘˘صصلا مار˘˘ت˘˘حلا لا˘˘ج˘˘م
ل˘كل يد˘صصت˘لاو نو˘نا˘ق˘˘ل˘˘ل
ل˘كلو تازوا˘ج˘ت˘لا لا˘كصشأا

ة˘˘ي˘˘بو˘˘صسح˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م
طبرو ،«ذوفنلا لÓ˘غ˘ت˘صساو
د˘ي˘صسج˘ت ن˘ي˘ب ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
لبق نم ةرطصسملا ططخلا
ةلأاصسمو يذيفن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا
ةيطارقوري˘ب˘لا ة˘فآا ثا˘ث˘ت˘جا
فادهألا قي˘ق˘ح˘ت نإا» Ó˘ئا˘ق
نأا نكمي ل اهاخوتن يتلا
ىلع ءاصضقلاب ىوصس ىتأاتي
صضرملا اذه ،ةيطارقوريبلا
ر˘˘˘صشت˘˘˘نا يذ˘˘˘لا لا˘˘˘˘صضع˘˘˘˘لا

كلذل ،انتارادإا يف ىصشفتو

اهنيصصحتب نوبلاطم م˘ت˘نأا˘ف
ل ي˘ت˘˘لا تا˘˘فار˘˘ح˘˘نلا ن˘˘م
ان˘ي˘ن˘طاو˘م ةا˘نا˘ع˘م˘ب ي˘لا˘ب˘ت
.«مهلكاصشمو

ى˘لإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا صصل˘خو
نأا ى˘ل˘ع هد˘ي˘˘كأا˘˘ت د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
ىراصصق لذب ى˘ق˘ب˘ي م˘ه˘م˘لا
˘مز˘ع˘˘ب ي˘˘صضم˘˘لاو د˘˘ه˘˘ج˘˘لا

زا˘ج˘نإا برد ى˘ل˘˘ع تا˘˘ب˘˘ثو
ةموكحلا تامازتلا ذيفنتو
نم اهلمع ططخم راطإا يف
صشيعلا فور˘ظ ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا
،ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘كل م˘ير˘كلا

نأا نمؤون اننوك اذهو» لاقو
لوألا مكحلا و˘ه ن˘طاو˘م˘لا

.«ريخألاو
ةموكحلا ةطخ هذه

قراوف كرادتل
ةيلحملا ةيمنتلا
نع ،لوألا ريزولا فصشك

ذيف˘ن˘ت˘ل تا˘صشرو3 ح˘˘ت˘˘ف
كرادتل يلاجعتصسا ططخم
يف ةيلحملا ةيمنتلا قراوف
ى˘˘لوألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘يز˘˘كر˘˘مÓ˘˘لا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘يرادإلا
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘ل˘˘ل
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو تارار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا
ماجصسنا يف ةيمنتلا جمارب
ج˘˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘كتو
ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ا˘˘مأا ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ع˘فر˘ب عار˘صسإلا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت˘˘ف
ةلقرعملا قئاوعلاو زجاوحلا
ن˘ع ا˘م˘ي˘صسل ،را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘˘ل

راقعلا ريفوتو ريهطت قيرط
ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘صسم˘˘ل ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
لو˘ح ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘ت˘˘تو
صصو˘˘˘˘صصن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘م
طيصسبت لجأا نم ةينوناقلا
لا˘جآا صصي˘ل˘ق˘تو تاءار˘جإلا

،رامثتصسلا تافلم ةجلاعم
ة˘˘˘˘صشرو˘˘˘˘لا صصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
ى˘ل˘˘ع ،دار˘˘ج د˘˘كأا ةر˘˘ي˘˘خألا

ةز˘˘ه˘˘جألا ءو˘˘ج˘˘˘ل ةرور˘˘˘صض
اهنيب اميف قيصسنتلل ةيرادإلا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘تو
هر˘فو˘˘ت ا˘˘م˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب
ل ىتح لولح نم ةنمقرلا
نم ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرادإا بلا˘ط˘ت
ق˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

ىد˘ل ر˘فو˘ت˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
.ىرخأا ةرادإا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإاو
،ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسإلا يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
جذومنلا» ىلإا ،دارج قرطت
يذ˘لا «د˘يد˘ج˘لا يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةرتفلا لÓخ هدامتعا متيصس
ز˘كتر˘ي˘صس يذ˘لاو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ةكراصشمو طيطخ˘ت˘لا ى˘ل˘ع
نيبختنم نم نيلعافلا لك
كلذ ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘يرادإاو
ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نيعب ذخأايو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
تا˘حار˘ت˘قلا ل˘ك را˘ب˘ت˘˘علا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘لا˘˘كصشإلاو
.ةقطنم لك تاجايتحاب

ر.نوراه

صسي˘ئر˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت نإا لا˘˘ق
ةداعإا ىلإا عيمجلا عفدت نوبت
هماهم ةيدأات تايلآا يف رظنلا

ةماعلا نوؤوصشلا ريصست طمنو
ل˘˘ك» : ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ر˘˘˘يزو

لفكت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ب˘ج˘ُم لوؤو˘صسم
«نطاوملا تلاغصشناب لثمألا

ر˘يزو ،دو˘ج˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك د˘˘كأا
ةيلحملا تاعامجلاو ةي˘ل˘خاد˘لا

ل˘ك نأا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو لوؤو˘˘˘صسم
ىلع اربجم حبصصأا تايوتصسملا
نم برقتلاو يراوجلا لمعلا
ل˘ث˘مألا ل˘ف˘كت˘˘لاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دوعولا نع اديع˘ب ه˘تلا˘غ˘صشنا˘ب

.ةيمهولا
ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ر˘يزو˘˘لا لا˘˘ق

يذلا عامتجلا ماتخ يف صسمأا
ءاصضعأا نيموي رادم ىلع عمج
نيلوؤوصسملاو ةلولاب ةموكحلا
ةميقلا تاميلعتلا» ،نيي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ل
اذ˘كو ن˘ي˘كرا˘صشم˘˘ل˘˘ل ا˘˘هاد˘˘صسأا
يتلاو ،لوألا ريزولا تاميلعت
نطولا حلاصص يف اهلك بصصت
كصش نودب عفدتصس ،نطاوملاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع لوؤو˘˘صسم ل˘˘ك
رظنلا ةدا˘عإا ى˘لإا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
طمنو هماهم ةيدأات تايلآا يف
ازربم ،«ةماعلا نوؤوصشلا رييصست

لوؤو˘صسم˘لا نأا دد˘صصلا اذ˘ه ي˘˘ف
لمعلا ىلع اربجم مويلا حبصصأا
ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو يراو˘˘˘ج˘˘˘لا
همامأا باوبألا حتفو نطاوملا

هتلاغ˘صشنا˘ب ل˘ث˘مألا ل˘ف˘كت˘لاو
ةيمهولا دوعولا نع داعتبلاو
ريثكلل ة˘يرو˘ف˘لا ة˘با˘ج˘ت˘صسلاو
بلغأا يف يتلاو تابلطتملا نم
تاءارجإا يعدتصست ل نايحألا

مزع ادكؤوم ،ةدقعم وأا ةريبك
تاعام˘ج˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ق˘فر˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘يرازو˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةديدج رئازج وحن امدق رورملا
.عيمجلا اهيلإا وبصصي يتلا

ح.نيدلا رمق

ر˘يزو ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك د˘˘كأا
ةيلحملا تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ل˘ك نأا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو لوؤو˘˘˘صسم
ىلع اربجم حبصصأا تايوتصسملا
نم برقتلاو يراو˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا
ل˘ث˘مألا ل˘ف˘˘كت˘˘لاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دوعولا نع ادي˘ع˘ب ه˘تلا˘غ˘صشنا˘ب
.ةيمهولا

صسمأا هل ةملك يف ،ريزولا لاق
عمج يذلا عامتجلا ماتخ يف
ءا˘˘صضعأا ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نيلوؤوصسملاو ةلولاب ةموكحلا

ةميقلا تاميلعتلا» ،ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ل
اذ˘كو ن˘ي˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ا˘˘هاد˘˘صسأا
يتلاو ،لوألا ريزولا تاميلعت
نطولا حلاصص يف اهلك بصصت
كصش نودب عفدتصس ،نطاوملاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع لوؤو˘˘صسم ل˘˘ك
يف رظنلا ةداعإا ىلإا تايوتصسملا
ط˘م˘نو ه˘ما˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت تا˘˘ي˘˘لآا
ازربم ،«ةماعلا نوؤوصشلا رييصست
لوؤو˘صسم˘لا نأا دد˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لمعلا ىلع اربجم مويلا حبصصأا
نطاوملا نم برقتلاو يراوجلا

لفكتلاو ه˘ما˘مأا باو˘بألا ح˘ت˘فو
نع داعتبلاو هتلاغصشناب لثمألا
ةباجت˘صسلاو ة˘ي˘م˘هو˘لا دو˘عو˘لا
تابلطتملا نم ريثكلل ةيروفلا

ل نا˘ي˘˘حألا بل˘˘غأا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘لاو
وأا ةر˘ي˘ب˘ك تاءار˘جإا ي˘عد˘˘ت˘˘صست
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا مز˘ع اد˘كؤو˘م ،ةد˘ق˘ع˘˘م
ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
وحن امدق رورملا ىلع ةيرازولا

اهيلإا وبصصي يتلا ةديدج رئازج
.عيمجلا

ح.نيدلا رمق



ن˘يذ˘لا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا را˘˘صشأا
لك نم ةمصصاعلا ىلإا اوفحز
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا تا˘˘يلو
،ةزا˘ي˘ت ،وزو يز˘ي˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘قرو
،لجيج ،يقاوب˘لا مأا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ،م˘˘نا˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسم
ن˘˘ي˘˘ب ةاوا˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘˘للا
ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا ةذ˘تا˘صسأا
يعاصسلا مجح˘لا ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘لا

ة˘ع˘جار˘م اذ˘كو ف˘ي˘ن˘صصت˘لاو
ءاو˘صس ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا ج˘ها˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف صصا˘˘˘صصت˘˘˘خلا جاردإا˘˘˘ب
قيقحتل ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ي˘ت˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةدو˘˘ج˘˘لا
ةيلودلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ا˘ه˘صسر˘كت
وأا ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف
،يصسارد˘لا رر˘ق˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م
تا˘ت˘فل نو˘م˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘فرو
ذا˘ت˘صسألا» ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘˘ت˘˘كم
هو˘˘م˘˘ت˘˘بر˘˘عأا ارد˘˘ق عو˘˘˘فر˘˘˘م
ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت» ،«ار˘˘ه˘˘ق ارو˘˘صسكم
،«ةرورصض جهانملاو جماربلا
يصسائرلا مو˘صسر˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ي˘ف ق˘ح˘˘لا» ،«ي˘˘ع˘˘جر ر˘˘ثأا˘˘ب

«م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘ح
،«ماهملا ةرث˘ك ن˘م ا˘ن˘مر˘ه»و
تاراع˘صش نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ددرو
،«اهل نحن ةذتاصسأا»ـك ىرخأا
ةيره˘صشلا˘ب صشا˘نو˘فو˘خ˘ت ا˘م»
اي» ،«ةيريز˘ي˘م˘لا ا˘ن˘تا˘بر ا˘ن˘ح
تحت ذاتصسألاو راعلل اي راعلل
ذاتصسأا اي ذاتصسأا اي» ،«راصصحلا
ن˘يأا»و «ذا˘ت˘صسأا ا˘ي كد˘˘ي كد˘˘ي
يف ةصسردملاو رارحأا اي متنأا
ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل» ،«را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نا

ة˘˘˘صسار˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل» ،«نو˘˘˘˘صضفار
فور˘ح ذا˘˘ت˘˘صسأا» ،«نو˘˘صضفار
˘˘‐ نود˘˘ما˘˘صص»  «ر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘فاو
ةذ˘تا˘صسألا د˘كأاو ،«نود˘ما˘صص
نيكصسمتم راوحل˘ل م˘ه˘صضفر

مهنأا اوراصشأا امك ،مهبلاطمب
ة˘˘˘صسار˘˘˘ح نو˘˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
نو˘ل˘صصاو˘˘يو تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
.بارصضإلا

ةذا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسأا لّو˘˘˘˘˘حو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ى˘لإا م˘ه˘تر˘ي˘˘صسم ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ةحاصس يف ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
رصصانع قيوطت دعب ءادهصشلا
ن˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘مو م˘˘ه˘˘ل ن˘˘مألا
،يزكرملا ديربلا وحن مدقتلا
م˘˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘ب صضر˘˘˘ع˘˘˘تو ل˘˘˘˘ب
يف تلاقت˘علاو ف˘ي˘ن˘ع˘ت˘ل˘ل

ةطرصشلا دارفأا ةلواحم مصضخ
.مهتقرفت

وعدت عاطقلا تاباقن
ةيئانث تاراوح ىلإا
ةيبرتلا ةرازوو اهنيب

بئان ،كرابم يديعلب اعد
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا صسي˘˘˘ئر
،نيو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل
ةرازو ،ر˘˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب صسمأا
حت˘ف ى˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

تاباقنلا عم ةيئانث تاراوح

ة˘˘˘يرذ˘˘˘ج لو˘˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإل
ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
.عاطقلا

يف ،يديعلب كرابم زربأاو
هب ىلدأا ةفا˘ح˘صصل˘ل ح˘ير˘صصت
ه˘فار˘صشإا صشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع صسمأا

ي˘˘ئلو˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل صسما˘خ˘لا
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل
ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ،ر˘˘˘كصسع˘˘˘م˘˘˘ل

تاباقنلا عم ةيئانث تاراوح
ةيبرتلا عاط˘ق ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا
عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘ل
لولح داجيإاو قيمع لكصشب

ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرذ˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ا˘˘ه˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘ي

لماصش حÓصصإا ءارجإا ةرورصض
ةكراصشمب ةيوبرتلا جهان˘م˘ل˘ل
يلثممو تاباق˘ن˘لاو ءار˘ب˘خ˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘˘لوأا
ا˘ه˘ي˘˘ف ةدراو˘˘لا تلÓ˘˘ت˘˘خلا

.يناثلا ليجلا جهانم ةصصاخو
ةذتاصسأا بلاطم ربتعا امك

ا˘ه˘ت˘ع˘فر ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ةذتاصسأل ةينطولا ةيقيصسنتلا
،ار˘خؤو˘م ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،«ة˘عور˘صشم»
ل˘ب˘ق ن˘˘م تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه
ذنم ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
كل˘ت ل˘˘ح˘˘ب1102 ة˘˘ن˘˘˘صس
يف ةلجصسم يهو لكاصشملا

ينطولا داحتلا نيب رصضاحم
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل
.ةرازولاو
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تاناحتم’ا ةصسارح ةعطاقمب اوددهو ةمصصاعلاب ةينطو ةريصسم اومظنو شسرادملا اولصش

طوعجاو ريزولا ىلع طغسضلا ةدح نوعفري يئادتب’ا ةذتاسسأا

ز.لامج

نم اومدق تائملا مظنو ،ينطو بارصضإا يف مهلوخدب ،دÓبلا شسرادم لج يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاصسأا شسمأا لصش
يف لمعلا مهصضفر نع اهلÓخ نم اوربع ،ةمصصاعلا يف ءادهصشلا ةحاصسب ةدصشاح ةريصسم نطولا تاي’و فلتخم

لصصفلا تاناحتما ةصسارح ةعطاقمب اوددهو ،رهصشأا ذنم ةعوفرملا مهبلاطم ققحتت مل ام ةيلاحلا فورظلا
ءاوتح’ ةعيرصس لولح داجيإاب ابلاطم تاب يذلا ،طوعجاو ريزولا ىلع طغصضلا ةدح كلذب نيعفار ،يناثلا

.«شساصسحلا» روطلا اذه ذيمÓت لبقتصسم ذاقنإ’ ةذتاصسأ’ا نم ةئفلا هذه ةصضافتنا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترر˘˘ق
،تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا تÓ˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيداحتلا ءاول تحت ةيوصضنملا
لوخدلا ،ةحصصلا لامعل ةينطولا
9 ي˘مو˘ي ي˘ن˘˘طو بار˘˘صضإا ي˘˘ف
اديد˘ن˘ت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا صسرا˘م01و
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةرازو ل˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ةباجتصسلا يف ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل
اهتاذ ةباقنلا تحصضوأا.ةينهملاو
زو˘˘ح˘˘ت صسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
هنأا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
لطامتلاو ةيدجلا مادعنل ارظن
ةيصساصسألا بلاطملاب لفكتلا يف
ىل˘ع تÓ˘با˘ق˘لا كصسل ة˘ق˘لا˘ع˘لا
مقافت اذكو يزكرملا ىوتصسملا
،ةينهملا ةيعامت˘جلا ل˘كا˘صشم˘لا

ائراط اعامتجا ةيداحتلا تدقع
،بارصضإلا ىلع قافتلا مت نيأا

بلا˘˘ط˘˘م˘˘ب ه˘˘كصسم˘˘˘ت ادد˘˘˘ج˘˘˘م
تÓباقلا تصضفتناو ،تÓ˘با˘ق˘لا

ةلمج ةعفار ةقباصسلا مايألا لÓخ
ةيعاد ة˘ي˘عر˘صشلا بلا˘ط˘م˘لا ن˘م
ةباجتصسÓ˘ل ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يف رظنلا ةداعإا لÓخ نم ،اهل
طور˘صشلاو ة˘يرز˘م˘لا عا˘˘صضوألا
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ئÓ˘م ر˘ي˘˘غ˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا تاطوغصضلاو اهب نلمعي
تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ه˘˘جاو˘˘ي

رفوت مدعك نهدصض ةجهنمملا
عاونأا لكل صضرعتلاو ة˘يا˘م˘ح˘لا
تادو˘ه˘ج˘م˘لا م˘˘غر ه˘˘يو˘˘صشت˘˘لا
ةقفارم يف اهنلذبي يتلا ةرابجلا
ثعبو اهنين˘جو ل˘ما˘ح˘لا ةأار˘م˘لا
فلآا ي˘˘ف رور˘˘صسلاو ة˘˘حر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيرئازجلا تÓ˘ئا˘ع˘لاو تو˘ي˘ب˘لا

نو˘نا˘ق˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نلا م˘˘غر
ءادأاو ا˘ه˘ل˘م˘ع ف˘ي˘كي ي˘˘صسا˘˘صسأا

اهل ةيامح جايصس نوكيو اهماهم
زفاوح يأا دوجو مدع لظ يف
.ةيونعمو ة˘يدا˘م م˘عد ل˘ئا˘صسوو
ى˘ل˘ع تÓ˘با˘ق˘لا تدد˘˘صش ا˘˘م˘˘ك
فصسعتلاو ةرقحلا ةرهاظ مقافت
ةيوصست يف لطامتلا ىلإا ةفاصضإا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا تلا˘˘˘غ˘˘˘صشنلا

نامرح ىلإا تدأا يتلاو ةينهملاو
ي˘˘ف جرد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تÓ˘˘با˘˘˘ق˘˘˘لا
اهصسأار ىل˘ع ،ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘صسم˘لا
ىلع ءاصضقلا يف حدافلا رخأاتلا
ح˘صش ع˘م ،لاوز˘ل˘ل ة˘ل˘يآلا بتر˘لا
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا بصصا˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع ابلصس رثأا ام اذهو ،ةيقرتلاب
حلاصصم ىوتصسم ىلع تامدخلا
ل˘˘˘كب ف˘˘˘صصعو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلإا ةيمارلا ةثيثحلا تادوهجملا
ل˘ف˘كت˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
نهريو ةصصاخ لماوحلا ةحصصب
ة˘ي˘با˘ج˘نإلا ة˘ح˘صصلا˘ب ءا˘˘ق˘˘ترلا

.امومع
ز.لامج

مهبلاطمل ةباجتصس’ا يف ةيحصصلا ةرازو لطامتب اديدنت

01و9 يموي ينطو بارسضإا يف تÓباقلا
لبقملا صسرام

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك د˘عو˘ت
ي˘ت˘لا تا˘ن˘ب˘ل˘˘م˘˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا˘ب بعÓ˘ت˘˘ت
هنأا دكأاو ،نطاو˘م˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا
،اهل ايقيقح اصسوباك نوكيصس
تنا˘ك ءاو˘صس ا˘ه˘ق˘ل˘غ˘ب ادد˘ه˘م
مزتلت مل نإا ةيمومع وأا ةصصاخ
هذ˘ه˘ل ة˘ط˘با˘صضلا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘˘ب
˘ما˘قرأا ن˘ع ا˘ف˘صشا˘ك ،ة˘ب˘ع˘˘صشلا

ريغ لامعتصسلا لوح ةمداصص
يف معدملا بيلحلل ينوناقلا
رارغ ىل˘ع تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا صضع˘ب
.ةمصصاعلاب ةطصشانلا كلت

روصشنم يف ،ريزولا حصضوأا
ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع صسمأا ه˘˘˘ل
نأا ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا

م˘˘عد˘˘م˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
ةنبلم فرط ن˘م ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا

ةيئاذغلا تاجوتنملا ة˘عا˘ن˘صص
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ارتل905.848.3 غلب ةينوناق
ثيدحلا نود9102 يف طقف
ادكؤوم ،ةقباصسلا تاونصسلا نع
ةراجتلا ةيريدم نم بلط هنأا
د˘يد˘م˘تو ق˘ي˘م˘ع˘ت ،ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
تاونصس ىلإا لصصيل قيقحتلا

،8102و ،7102 ،6102
ةخصسن لاصسرإا مت هنأا افصشاك
ر˘يزو ى˘لإا9102 رصضح˘م˘ل
حلاصصم نم بلط˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
يئابج قيقحت ءارجإا بئارصضلا

ى˘ل˘ع ة˘ن˘ب˘ل˘م˘لا هذ˘ه˘ل ق˘م˘ع˘م
،تاقورخ ةدع اهباكترا ءوصض
ةعباتلا حلاصصملا نأا افيصضم
ي˘ت˘يلو˘ب ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل

تنكمت دق ،ركصسعمو ةديعصس
ةيلو نم عزوم طبصض نم
ةدام عيزوتب بعÓتي فودنت
ذخأاي ثيح ،م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا

ة˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ن˘م م˘عد˘˘م بي˘˘ل˘˘ح
ي˘كل ر˘كصسع˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
غ˘ل˘بو ،ناز˘ي˘ل˘غ ي˘ف ا˘ه˘عزو˘˘ي

نآلا د˘ح ى˘لإا بي˘ل˘ح˘لا م˘˘ج˘˘ح
.صسيك000001 نم رثكأا

ى˘ل˘عو ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ينا˘ث˘لا مو˘ي˘لا لا˘غ˘صشأا صشما˘ه
،ةلولا عم ةموكحلا عامتجإل
ىلع لوألا لوؤوصسملا فصشك
هنأا ،دÓبلا يف ةراجتلا عاطق
لوح قئاثولا نم ديدعلا كلمي
يف بعÓتت يت˘لا تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا

م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو صسا˘˘ي˘˘كألا بي˘˘˘ل˘˘˘ح
ازربم ،ايجيردت اهعم لماعتلا
تانوراب ةبرا˘ح˘م ة˘كر˘ع˘م نأا
،ةيادبلا نم تصضرف بيلحلا

ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘صشنإا د˘˘˘ع˘˘˘بو
تحبصصأا ثي˘ح ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
،ةكرعملا يف مكحتت ةرازولا

،ق˘ي˘قد˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘تو
،ة˘ي˘با˘ج˘يإا تر˘ه˘ظ ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لاو
مظعم نم ةئاملاب08 نأا ثيح
اهيف ن˘صسح˘ت ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م
،م˘عد˘˘م˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت
004 ر˘ث˘كأا كا˘ن˘˘ه نأا ار˘˘ي˘˘صشم
ة˘ي˘ن˘ع˘م ر˘˘ي˘˘غ تنا˘˘ك ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ل˘صصأا ن˘م بي˘ل˘ح˘لا ع˘يزو˘˘ت˘˘ب
اهنم ديفتصسيو ةيدلب1451
.ىنثتصسم يقابلاو فلأا طقف

ز.لامج

مزتلت نإا ةصصاخ وأا ةيمومع تناك ءاوصس اهقلغب دده
ةبعصشلا هذه Úناوقب

يتلا تانبلملل اسسوباك نوكنسس» :قيزر
«معدŸا بيل◊اب بعÓتت

ىلإا أاجلت «يريجلآا ريإا»
مهتهجاومل ةلادعلا

ئجافم بارسضإا
ناريطلا يفيسضمل
يراوه راطمب
نيدموب
وفيصضم شسمأا حابصص مظن
يراوه راطمب ناريطلا

نع ائجافم ابارصضإا ،نيدموب
بارطصضا يف ببصست ،لمعلا

نم ددع يف بذبذتو
ةيلخادلا تÓحرلا

مهنم اديدنت ،ةيلودلاو
ريإا» ةرادإا ءافو مدعب
ذنم اهتمدق دوعوب «يريجلآا
قلعتت ،نيماع نم رثكأا

ةيعامتجاو ةينهم بلاطمب
هذه روجأا نيصسحت اهزربأا
.اهلامع نم ةئفلا

ةيريدملا تنلعأا اهبناج نم
طوطخلا ةكرصشل ةماعلا
نع ،ةيرئازجلا ةيوجلا
تاءارجإ’ا ةفاك اهذاختا
ةكرحلا ةهجاومل ةينوناقلا
اهيف عرصش يتلا ةيجاجتح’ا

تدروأاو ،ناريطلا وفيصضم
اهتحفصص ىلع اهل نايب يف
،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا
ناريطلا وفيصضم عرصش»
ةحÓملا ومدختصسم)
ةكرح يف (ةيراجتلا
راعصشإا نود ةيجاجتحا

هذه ةهجاوملو ،قبصسم
ريغ ةيجاجتح’ا ةكرحلا
ةيريدملا تماق ةيعرصشلا
تاءارجإ’ا ذاختاب ةماعلا
.«ةينوناقلا

ع.لÓب

لجاعلا لخدتلل ناتوعدم ةئيبلاو ةحصصلا اترازوو ماهت’ا شصفق ‘ تايراطب عنصصم

صصاسصرلا ةداÃ ةمسصاعلا ‘ Úنطاوم ممسست
،يد˘بز ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم ه˘˘جو

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج صسي˘˘˘ئر
ءاد˘ن ،كل˘ه˘ت˘صسم˘˘لا دا˘˘صشرإاو
يف ايلعلا تاطلصسلل Óجاع
حتفو لخدتلا لجأا نم دÓبلا
يف رظنلل لجعتصسم قيقحت
ند˘ع˘م˘ب م˘م˘صست˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا
هليجصست مت يذلا صصاصصرلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ترازو ا˘ي˘عاد ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تا ي˘˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘صسإلا
ة˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا
اياحصضلا ةباصصإا صصوصصخب
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

.«ةريطخلا» ـب اهفصصو
ثب ي˘˘˘ف ،يد˘˘˘بز ح˘˘˘˘صضوأا

ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا
اذه ع˘با˘ت˘تECOPA نأا
نع ديزي ام ذنم عوصضوملا

تائيهلا تلصسارو رهصشأا8

تارملا ديد˘ع ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لا
نأا ادكؤوم ،ىودج نود نكل

ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا نا˘˘كصس ةا˘˘ي˘˘˘ح
نمو ،ثولتلا ةجيتن ةددهم
غلبت ةلفط ،نيباصصملا نيب
لفطو ،تاونصس3 رمع نم
اهرم˘ع ةأار˘ماو ،تاو˘ن˘صس6
كلذ ىلإا ةفاصضإا ،ةنصس08
لامع صضعبل ليلاحتلاب انمق
ا˘ما˘قرأا ا˘ند˘جو˘˘ف ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا

لصصاوت˘لا م˘ت د˘قو ة˘ع˘ف˘تر˘م
نم ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ع˘م
يف روت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب

عم اهدعب مث ،9102 ةيليوج
يف ،ق˘با˘صسلا ة˘ح˘صصلا ر˘يزو
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو ،9102 ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
ةرازو ع˘م ا˘صضيأا ل˘صصاو˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع در˘ي م˘ل ثي˘ح ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
ةمظنملا نأا مغر لكصشملا
:فاصضأاو ،رمألا يف تلصصف
ةبصسنلاب ريكذتب اصضيأا انمق»
ءابولا اذهب ةديدجلا ةرازولل

ببصسو ءاود دجوي ل ثيح
انمقو ،دعب فرعي مل ثولتلا
31 يف يلاولا ىلإا ةلاصسرب

ا˘ن˘ب˘˘لا˘˘طو ،0202 ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ع˘م ة˘ئرا˘ط ل˘م˘ع ة˘˘صسل˘˘ج˘˘ب
درلا متي ملو ،ةحصصلا ريدم
.«انيلع

ويديفلا بحاصص راصشأا امك
لوح اكوكصش كانه نأا ىلإا
ة˘˘ع˘˘نا˘˘صصل ع˘˘ن˘˘صصم طرو˘˘˘ت
ددهي ،ةمصصاعلاب تايراطبلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس م˘˘م˘˘صست˘˘ب
ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
د˘ه˘ع ذ˘ن˘م ف˘ل˘˘م˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف
تلصسارو ةقباصسلا ةموكحلا

ة˘عا˘ن˘صصلا ي˘ترازو ن˘م ل˘ك
ل˘جا ن˘م ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ح˘˘صصلا
قيقحت حتف يف لاجعتصسلا
مل امهنأا لإا ةثراكلا هذه يف
.ادرت

ك.اصضر



تف˘صشك ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘صست صسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ّنأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن «مÓ˘˘صسلا»
ي˘ن˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ن˘م ل˘كب تف˘قوأا ،ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا
،را˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘˘ب
،اصصخصش91 ،تصسار˘ن˘م˘˘تو
تادلوم4 تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صضو
قراطم5و ،ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
صسر˘ح ط˘ب˘حأاو اذ˘ه.طغصض
ردصصملا فيصضي ‐ لحاوصسلا
ريغ ةرجه تلواحم ‐ هتاذ
اصصخصش211 ـل ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صش
براو˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك
ن˘م ل˘كب ع˘ن˘صصلا ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت
،ف˘ل˘صشلا ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ،نار˘هو

63 فيقوت مت امك ،ةبانعو
ن˘م ا˘ي˘عر˘صش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م

تصسارنمتب ةفلتخم تايصسنج
.ناصسملتو

watan@essalamonline.com

5 0762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج42ـل قفاوملا0202 يرفيف81ءاثÓثلاثدحلا

تليشسمشسيت يف دحلا ةينثب تابكرملا ةقرشس يف ةشصتخم ىرخأا كيكفت

ةمسصاعلاب تارايسسلا قحاول يقراسس ةكبسش دارفأا فيقوت

ةرواجم ةي’و نم مومشسلا هذه عيزوتو لقن يف هترايشس لغتشسإا سصخشش فيقوت

ةركسسبب اسسولهم اسصرق9961 زجح

ة˘طر˘˘صشلا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مأل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
راد˘لا ة˘يرادإلا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا
،رئازجلا ةيلو نمأاب ءاصضيبلا

ةيعمج طاصشنل دح عصضو نم
داد˘˘˘˘عإلا صضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘صشأا
لخاد نم ةقرصسلا ،تاقرصسلل
ع˘˘باو˘˘ت ة˘˘قر˘˘صس ،تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
ة˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ،تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا˘ب
ليللا فورظ رفاوت عم ،ريغلا

ة˘ب˘كر˘م ر˘ي˘خ˘صستو دد˘ع˘˘ت˘˘لاو
.كرحم تاذ

ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘˘ع˘˘ت
ا˘ع˘صساو ا˘جاور تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

ل˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
تا˘ير˘ح˘ت ى˘لإا ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ة˘ق˘م˘ع˘م
ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه
م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو ة˘˘قر˘˘صس ة˘˘ي˘˘صضق
مهفيقوت متيل ،ريغلا تارايصس
مهدحأا نأا نيبت ثيح ،اعابت
ح˘ي˘ل˘صصت ل˘ح˘م بحا˘˘صص و˘˘ه
˘˘مو˘˘ق˘˘ي تÓ˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘بو
ةقورصسملا ةعاصضبلا قيوصستب
تارايصسلا عباوت فلتخم نم
.اهيلع ىلوتصسملا

تاءارجإلا لامكتصسا دعبو
مت ،اهب لومع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

مامأا مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا صضر˘ع

ة˘ب˘حا˘صص ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا
.صصاصصتخلا

،ة˘˘ل˘˘صص يذ قا˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘˘ت
ةينث ةرئاد˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ارخؤوم تليصسمصسيت يف دحلا

ةصصتخم ةكبصش كيكفت نم
نوكتت تارايصسلا ةقرصس يف
عا˘جر˘ت˘صسإا ع˘م دار˘فأا3 ن˘˘م
ة˘قور˘صسم ة˘ي˘حا˘ي˘˘صس ةرا˘˘ي˘˘صس
ةعامجلا ميلقإا ىوتصسم ىلع
.اهتاذ ةيلحملا

اذفان انجشس تاونشس7
ةقرشس ةباشصع قح يف

ةنتابب تارايشسلا
،صسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسم تنادأا
صسل˘ج˘م˘ب تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ
(أا.م) نيمهتملا ،ةنتاب ءاصضق
ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب ،(أا.صس)و ،(صس.ف)و
7 ةد˘˘م˘˘ل ذ˘˘فا˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘صسلا
ة˘يا˘ن˘ج ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك تاو˘ن˘˘صس
دادعإل رارصشأا ةيعمج نيوكت

ةفر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘صسلا تا˘يا˘ن˘ج
ل˘˘ي˘˘ل˘˘لاو دد˘˘ع˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘ب
ةعنطصصم حيتافم لامعتصساو
ثي˘ح ،ة˘ب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صساو
ى˘لإا ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت
8102 ةنصس نم صسرام رهصش
د˘ي˘ف˘ت تا˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت ي˘لاو˘ت ر˘˘ثإا

ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘ب˘كر˘م صضر˘ع˘ت˘ب
ةلمح ءايحأا يف ةقرصسلل ةنتاب
د˘˘ع˘˘بو ،30و20و10
ةلصصاوتملا يرحتلا تايلمع
ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ى˘ل˘ع صضب˘ق˘لا م˘˘ت
م˘قر˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا د˘ع˘ب م˘ه˘ي˘ف
6876552760 ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه˘˘˘لا
ى˘ل˘ع اءا˘ن˘بو ـ(أا.م) م˘ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ل
تاملاكملا لودج لÓ˘غ˘ت˘صسا
عقوملل عوجرلابو ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
نيبت ،تاملاكملل يفارغجلا
ةقرصسلا تايلمع لج يف  هنأا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه تلا˘˘صصتا كا˘˘ن˘˘˘ه
ةرخأات˘م تا˘قوأا ي˘ف ةرر˘كت˘م
را˘صسم ن˘ي˘˘ب˘˘يو ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
ارور˘م ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا ع˘قاو˘م˘لا
ة˘صسود˘ي˘حو ة˘ل˘فا˘ن كلا˘صسم˘˘ب
ىلإا مث رازجلاو ةكيرب هاجتاب
يهو ،ة˘ل˘ي˘صسم ة˘يلو˘ب ةر˘ق˘م
نيب تتبث ي˘ت˘لا تا˘م˘لا˘كم˘لا
.ةثÓثلا نيمهتملا

ةمكا˘ح˘م˘لا ة˘صسل˘ج لÓ˘خو
نأا ،لوألا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘صشك
ا˘م˘ه ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

نا˘مو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘نأاو ه˘˘نار˘˘ي˘˘ج
ناموقيو تابكر˘م˘لا ة˘قر˘صسب
بآار˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خإا˘˘˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ئا˘ك ي˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م
.ةبعصشلا

/ غ.ديششر / ب.نيرشسن
نامثع راعرع

حلاصصم صسمأا لوأا تنكمت
ز˘ج˘ح ن˘م ،ةر˘˘كصسب˘˘ب ن˘˘مألا

تارثؤوملا نم اصصرق9961
صصخ˘صش فا˘ق˘يإاو ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

.ةيصضقلا يف طروتم
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م تم˘˘˘تو

رصصان˘ع فر˘ط ن˘م ة˘ي˘صضق˘لا
،ةياطول ةرئاد نمأاب ةطرصشلا
اهدافم تامولع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب

هترايصسل صصخ˘صش لÓ˘غ˘ت˘صسا
بو˘ب˘ح˘لا ع˘يزو˘تو ل˘ق˘ن ي˘ف
ة˘˘يلو ن˘˘˘م ة˘˘˘صسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

بصصن م˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘م
قيرطلا ىل˘ع ة˘ب˘قار˘م ز˘جا˘ح
هعطقمب3 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةنتابو ةركصسب نيب طبارلا

صشي˘˘ت˘˘ف˘˘تو ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
م˘ت ة˘ه˘ب˘صشلا ل˘ح˘م ةرا˘ي˘˘صسلا

مومصسلا ةيمك ىلع روثعلا
فيقوت عم ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا
ن˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
يف دعأا يذلا ،ةنصس93رمعلا

لو˘˘ح ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ح
هتلاحإا راظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘صضق˘لا
.ةيئاصضقلا تاهجلل

ق.ناوشضر

ةشضفخنم غلابÃ نيرمثتشسŸ ةلودلا كÓمأ’ ةعبات ٍسضارأا عاب
ةيقيق◊ا اهتميق نع ادج

ةي’ول قباسسلا ةلودلا كÓمأا ريدم عسضو
ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– ةبانعل ›ا◊او ةدكيكسس
يصضاق ،صسمأا لوأا ةليل رمأا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
كÓمأا ريدم عصضوب ،ةدكيكصس
ة˘˘˘يلو˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ة˘يلو˘ل ي˘لا˘ح˘لاو ،ةد˘كي˘˘كصس
ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت ،ةبانع
بارتلا ةرداغم نم هعنم عم
يتمهتب عباتم هنوك ،ينطولا
ءوصسو ،ةيمومع لاومأا ديدبت
لمع ءادأاب ةفيظولا لÓغتصسا

ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ى˘ل˘˘ع
ريغ تازايتما ءاطعإا صضرغب
.ريغلل ةرربم

3 ى˘˘ل˘˘ع جار˘˘فإلا م˘˘تو اذ˘˘ه
تم˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا

،ةيصضقلا صسفن يف مهت˘ع˘با˘ت˘م
عاطقلا يف نارمث˘ت˘صسم ا˘م˘هو
م˘˘˘ت صصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
لÓغ˘ت˘صسإا بب˘صسب ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘لود ناو˘˘˘عأا ذو˘˘˘ف˘˘˘ن
ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا

،ةيمومع ةرادإا نم ة˘ق˘ح˘ت˘صسم
ظ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع

ة˘ير˘يد˘م˘ب ي˘لا˘ح˘لا يرا˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘˘مأا
و˘ه ع˘بو˘ت يذ˘لاو ،ةد˘˘كي˘˘كصس
لÓغتصسا ءو˘صس ة˘م˘ه˘ت˘ب ر˘خآلا
وحن ىلع لمع ءادأاب ةفيظولا
ءاطعإا صضرغب نيناوقلا قرخي
.ريغلل ةرربم ريغ تازايتما

مت يتلا ةي˘صضق˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘ت و
ءلؤوه عم اهيف قيقحتلا حتف
ةعبات يصضارأا عيبب صصاخصشألا

جيصسنلا لخاد ةلودلا كÓمأل
ةدكيكصس ةن˘يد˘م˘ل ي˘نار˘م˘ع˘لا
ةصضفخنم غلابمب نيرمثتصسمل

لصصو ةيقيقحلا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ن˘ع
2 ي˘لاو˘ح ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف قرا˘˘ف˘˘لا

.جد رايلم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو نا˘كو

د˘ق ،ةد˘كي˘كصس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
صسب˘ح˘لا ي˘ف عاد˘يإلا صسم˘˘ت˘˘لا
ةلودلا كÓمأا ريدم نم لكل
ةباقرلاو ،نيرم˘ث˘ت˘صسم˘لا د˘حأاو
ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا
.نيرخآلا

يداوج مركأا

تايانجلا ة˘م˘كح˘م تط˘ل˘صس
ةدقعنملا اهتصسلج يف ةيئادتبلا
5 ة˘بو˘ق˘ع ة˘ل˘˘قرو˘˘ب ،صسمأا لوأا
ةمارغو ،اذفان ا˘ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس
جد فلأا001 ةميقب ةذفان ةيلام
(ةنصس13 ‐ل .ع) ىمصسملا دصض
ةداصشإلا ةيانج˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘ب
ر˘صشنو ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا لا˘˘م˘˘عألا˘˘ب
ة˘ي˘با˘˘هرإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت را˘˘كفأا
تا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،لا˘˘˘˘صصتلاو مÓ˘˘˘˘عإلا
ةيئاصضقلا ةئيهلا تاذ تردصصأا

ةيصضقلا صسفن يف ارخآا امكح
62 ‐ م.صص) و˘عد˘˘م˘˘لا ةءار˘˘ب˘˘ب
تناك يتلا عئاقولا نم (ةنصس
.هيلإا ةبوصسنم

ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح دو˘˘ع˘˘ت
،ةمكاحملا ةصسلج عئاقو بصسح
امنيح ةمر˘صصن˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ى˘لإا
ينطولا كردلا حلاصصم تنكمت
ةيوه ديدحت نم يداولا ةيلوب
ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘لا (ل.‐ع )و˘˘عد˘˘م˘˘˘لا

لصصاوت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ا˘با˘صسح
،«كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا
راكفأا ر˘صشن ةدا˘عإل ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي
نم ةيباهرإا تاميظنت هثبت امو
ا˘م لو˘ح تا˘هو˘يد˘ي˘˘فو رو˘˘صص
،ة˘ي˘با˘هرإا لا˘م˘عأا ن˘م ه˘ب˘كتر˘˘ت

طروتملا نأا تاقيقحتلا تنيبو
هيدل تنا˘ك لا˘ح˘لا ة˘ي˘صضق ي˘ف
ىدحإا˘ب قا˘ح˘ت˘للا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا
لظ امك ،ةيباهرإلا تاعامجلا

يف تاونصس ةدع رادم ىلعو
مه˘يد˘ل صصا˘خ˘صشأا ع˘م ل˘صصاو˘ت
مهنيب نم يركفلا هجوتلا صسفن
تصضفأا يذلا (م.صص) ىمصسملا

يلئاعلا هنكصسم صشيتفت ةيلمع
،يداولا ةيلو˘ب را˘م˘ق ة˘ن˘يد˘م˘ب
ةزهجأا3 ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا

.راظنمو ةلاقن فتاوه
ماعلا قحلا لثمم ناكو اذه

ةفاك نأا هتعفارم يف دكأا دق
قح يف ةتباث نئارقلاو ةلدألا

رمألا ،( م.صص)و (ل.ع) نم لك
ا˘م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ى˘لإا لوؤو˘ي يذ˘˘لا
لا˘م˘عألا˘˘ب ةدا˘˘صشإلا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘ب
را˘˘˘˘كفأا ر˘˘˘˘صشنو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘هرإلا
ةلواحمو ة˘ي˘با˘هرإا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
،اهلامعأا يف ةكراصشملل رفصسلا

امهنم دحاو لك ةنادإاب اصسمتلم
اذفان ا˘ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس01 ـ˘˘ب
ةذفان ةي˘لا˘م ة˘مار˘غ ط˘ي˘ل˘صستو
ةميق˘ب ا˘م˘ه˘ن˘م د˘حاو ل˘ك د˘صض
.جد فلأا005

ك.رونلا دبع

صسمأا بصش ق˘˘˘ير˘˘˘ح بب˘˘˘˘صست
صضيبألا ةيدلبب لزانملا ىدحإاب
يف ،فلصشلا ةيلو يف ةجاجم
81 رمعلا نم غلبي عيصضر ةافو
رئاصسخ ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ار˘ه˘صش
تاد˘˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘تو ،ة˘˘˘يدا˘˘˘م

اذه دامخإل ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
اميف ،هيلع ةرطيصسلاو قيرحلا
ةحلصصم ىلإا ةيحصضلا ءÓجإا مت

ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
.«دمحم دلوأا»

 ل.حلاشص

لوح تاهويديفو روشص «كوبشسيافلا» ىلع رششن
رزاجم نم تاعامجلا سضعب هبكترت ام

داسشأا صصخسش قح يف اذفان انجسس تاونسس5
ةلقرو يف ةيباهرإ’ا لامعأ’اب

ارهشش81 رمعلا نم غلبي

ةيدلبب نكسسم قيرح يف عيسضر ةافو
فلسشلا يف ةجاجم صضيبأ’ا

فلششلاو ناشسملت..راششبب جلاعملا فيكلا نم فشصنو ريطانق8 نم ديزأا زجح

ةنتابب ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد يرسصنع فيقوت

ط.ةراشص

تطبشض اميف ،ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد يرشصنع ،ةنتابب يبعششلا ينطولا سشيجلل ةزرفم سسمأا لوأا تفقوأا
حلاشصم عم قيشسنتلاب ،ىرخأا ةزرفم تفقوأاو ،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك045 راششب ةي’وب فينو ينبب ىرخأا

ةبكرم لخاد ةأابخم تناك ،ةداملا سسفن نم امارغوليك082 تزجحو تاردخم رجات ،ناشسملتب كرامجلا
ةزرفم تفقوأا نيح يف ،جلاعملا فيكلا نم امارغوليك03 فلششلاب لحاوشسلا سسرح اشضيأا طبشض امك ،ةيحايشس

.سسولهم سصرق007 مهتزوحب تاردخم راجت4 ،ةنيطنشسقب يبعششلا ينطولا سشيجلل ةكرتششم

ةقئ’ ريغ ةقيرطب تحبذ
ىندأ’ رقتفت ةنحاشش ىلع تلمُحو
ديربتلاو ةفاظنلا طورشش

نم رثكأا زجح
محل نم راطنق1
ةلسشنخب دسسافلا جاجدلا

ةعومجملا تادحو تزجح
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

51و راطنق1 ،ةلششنخ ةي’وب
ريغ جاجدلا موحل نم غلك
تناك كÓهتشسÓل ةحلاشص
ةنحاشش نتم ىلع ةلمحم
ةفاظنلا طورشش ىندأ’ رقتفت
.ديربتلاو
كردلا رشصانع رثع امك
ةيلمعلا تاذ لÓخ ،ينطولا

غلك01 نزوب سسايكأا01 ىلع
ءاششحأاب ةأابعم اهنم ةدحاولل
ىلع ،جاجدلا سشيرو لجرأاو
نود ةنحاششلا سسفن نتم
ةيحشصلا طورششلا ةاعارم
ةعلشسلا زجح متيل ،ةمزÓلا

ىلإا هليوحتو قئاشسلا فيقوتو
لامكتشس’ ةحلشصملا رقم
نأاششب قيقحتلا تاءارجإا

موحللا نم ةيمكلا هذه ردشصم
تناك يتلا ةهجولاو ءاشضيبلا
.اهذختتشس

يفاوشس رثوك
ةمهتب ةلادعلا مامأا اومدق
ميلقإ’ا ةرداغم ةلواحم
ةينوناق ريغ ةقيرطب ينطولا

ةلواحم طابحإا
صصاخسشأا01 «ةقرح»
مناغتسسم لحاوسس نم
ةمئاعلا تادحولا تنكمت

نم لحاوشسلا سسارحل ةعباتلا
هنتم ىلع ناك براق سضارتعا

لايمأا6 دعب ىلع سصاخششأا01
،(تارتموليك01 ) ةيرحب
ةيدلبب سسيليو ئطاشش لامشش
قرشش ناشضمر كلاملا دبع نب
.مناغتشسم
نيفوقوملا دايتقا متو اذه

ىلإا ةأارما مهنيب نم ةرششعلا
سسمأا مت ثيح ،مناغتشسم ءانيم
ةينمأ’ا حلاشصملل مهميلشست
مهميدقتل ابشسحت ةشصتخملا
ةلواحم ةمهتب ةلادعلا مامأا

ينطولا ميلقإ’ا ةرداغم
.ةينوناق ريغ ةقيرطب

ب.دلاخ
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ل0kÓلاK اK6Ñ©Ü دå- مل اMòرHا نا
تاEاí-ا لò+ لمåلا KEì ىõ> مدEا
يÿ-ا}ÿلا مÿÿõÿÿtòÿل مÿÿõÄÑÿÿÓل K6Ñÿÿõÿÿßا
ةمH°â عH ا§KEåk يkلا ي°©íõÄÑÜلا
3991 ما> ة©°ÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿلا رMÿرÿkÿtÿلا

K8 ناÑíïلا ةïنر KK<ßرلا د)©Äص
ىõ> تIاF تHار- دلاKIد يFر©H&لا

0ÄÑÿÿÿلا باÿÿÿtÿÿÿïÿÿÿßó لاÿÿkÿÿراMÿÿwÿÿ©ÿÿة
KلاÅÑÿر<ÿ©ÿل ةÿõÅÑÿåلا بÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ي
ص9رلا ىÿÿõÿÿ> دJÿÿÿß Hÿÿß/ÿÿß ي}ÿÿÿلا
ي&ا ة°î 6Ñل%ا ة6Ñk لEg ة©°©íõÄÑÜلا
Egل K/ßا دHرMò©ل%ا+ اî لاÄÑ°©ن
Kلا ناÿïÉÑÿ©ÿلا ةÿíÿõÄÑÿÜÿ©°©لا ةåةلدا
-tâلا م>د+ ىÅÑدلا ة©>رKة©ل Kل
Mمòي&ل ن E8 تارارÑيا ن> ةردا

ا7Ñ©c عEاßلا نH ر©è- نا تIاF ة§/
Kلا ن&اïص6د Jص9را ي Htkõة M°Ügق
<ÿõÿ©ÿ§ÿلا اÿïÿاIÿßلا نÿدKلÿي Kي&ا -è©ر
ص6دïلا ة°Mدمل ة©IÿßIاÿïÿلا ةIÿاòÿمÿõÿل
Mÿÿåÿkÿgÿر -ÿèÿ©ÿر HÿرDÿß91 صÿجرا <ÿن
يÿÿلKدÿÿلا نIÿÿÿßاÿÿÿïÿÿÿلاK ةÿÿÿ©ÿÿÿ>رÅÑÿÿÿلا
يD ة©6Ñا6Ñلا ة©å/رملا امJراkg>ا+
.ة©°©íõÄÑÜلا ة©ïÉÑلا عH ي:اkåلا
ناMÿïÿßH تاK9ÑÿاÿíÿمÿلاK مÄÑÿÓلا ن)ا

<ÿÿõÿÿ6&ا ىÑÿÿلا ص6اÅÑÿÿر<ÿÿ©ÿلا ةÿåÿر+ÿ©ÿة
KدلاKة©ل K8Ñßا ىل)ا ًل(EاHدلا ةKةل
ا§kم8Ñا>K ةÄÑkïõملا ة©°©ÿíÿõÄÑÿÜÿلا
كردM نا ع©مqلا يõ> هIاK ص6دïلا

0ÿïÿ©ÿïÿة K:ÿgÿ©ÿåÿلا ةÇÑÿارé لاÿåي+ر
ة©/ا~H همÿtòÿ- يÿkÿلا يÿ©ÿõÿ(ار6Ñÿلا
ةÿ°Üïمÿلا يDÿ اÿtÿ§ÿلاKHÇÑÿ اMòÿرHÿا

K-tòهم <ïõ©رلا ة)©Äلا صHرMòي
Kا&/ÿÿ°ÿÿد-ÿÿلا هÿÿwÿÿ8اÑÿÿة Hÿ0 عòÿßHÿة

تاMÿÿÿلÿÿÿßلا تIاFÿÿÿ ا3)اK ل0ÿÿÿkÿÿÿÓلا
ىõ> ةMÇÑر0 ة©FÿرHÿ©ÿ&ل&ا ةدÿkÿtÿمÿلا

HÇÑلاt§ا Dåõ©§ن&ا ا -õk~م+ مgئدا
KHر/å©تا HqõÄلا ص&Hن Kلاqمå©ة
ن)اDÿ ل)اK ةدÿkÿtÿمÿل&ا مÿÓ&Hÿل ةHÿÿاÿÿåÿÿلا
ةÜï°ملا عDدÿ- ةدÿkÿtÿمÿلا تاMÿلÿßلا
ةداÿïÿ©ÿلاK ا7Ñÿåÿgÿ°ÿ ن)ا. ةKMÿاÿ§ÿلا ىÿÿل)ا
لاملا صDÉر- ة©°©íõÄÑÜلا ة©Mwراkلا
نÿلK ةÿíÿ(ا~ÿلا دÿß<ÿßلاK ي6ÑÿاÄÑÿÿ©ÿÿلا
-òÿßر نJÿ©ÿ°ÿل ةÿمÅÑÿراMÿع K6Ñÿ©6اÑة
اK6Ñ©Ü دMå مل ي}لا بHار- صÄ©(رلا
Iÿÿ~Mÿ§ÿا +ÿل :ÿرDÿاد ا<ÿمÿل اÿÓ0ÿkÿÓل
KM°kïÇص Hلا نtïßó لاíõÄÑÜ©°©ة

Kلÿن Kلÿم MÿwÉÑÿ7 عÑÿåÿg°ا Kرلا)©Äص
Htمßد <gل ص6اÓ+k~5ا +å6 دÑõÄÑõة
ة©لاملا ةد>اÄÑملا عïÜ+ تادMد§kلا

K-ÿÿÿßDÿÿÿ©ÿÿÿلا رÿÿÿèÿÿÿÜÿÿÿل $اÿÿÿÓ0ÿÿÿkÿÿÓل
ص9رلا ةEÿÿÿرÄÑÿÿÿ+ يÿÿÿÿ©ÿÿÿõÿÿÿ(ار6Ñÿÿÿÿلا
كkõل ة°©Jر نIòß نلK ة©°©íõÄÑÜلا
ة+3اòلا نرïلا ةÇÑíïل لK تارارïلا

Kنا Eÿ©ÿدا-ÿ°ÿلا اÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿ©ة K1õí§ا
ىÄÑå- ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا ر©Jام/
ةMÿرÿtÿلاK مÿõÄÑÿÓل لÿõÿß8Ñÿßل اKHÿد
Kلاÿåÿلادÿة KDÿïÿل اÿõÅÑÿر<ÿ©ÿلا ةÿدKة©ل
+å©ار- ن> ادHب K6Ñ©6اÑkةم>ادلا ه
. لÓ0kÓل

ة©õمåلا ت§I&ا ل0kÓلا ة0òßH نا
لÅÑò+ ت0ا:&اK ا§Hkر+ ة©6Ñا©ÄÑلا

Hÿÿkÿÿåÿÿمÿÿد K6اÑÿÿkÿÿíÿÿ~ي5ا +ÿÿqÿÿمÿÿ©ÿع
يÿkلا كÿõ- كل3 يDÿ اÿمÿ+ تاEÿاÿíÿ-لا

هIÿíÄÑÿ ةدÿkÿtÿمÿلا تاMÿلÿßلا اÿkÿ§ÿ>ر
Kا(I°ا Iqا دIíÄÑ°ا Dي Hßة§/ا Hع
برÿtÿلا نÿÓ>ا م0ÿ©o -ÿ ل0ÿÿkÿÿÓلا

<ÿÿõÿÿلا ىÅÑÿÿåلا بÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿي +ÿåÿد
مK9Ñÿÿ نرÿÿïÿÿلا ة8Ñÿÿíÿÿïÿÿ مÿÿÓIÿÿ§ÿÿ>ا
ة©+رèلا ةÉÑíلا يDÿ تاÄÑÿkÿß:ÿ°ÿمÿلا
يJ تاwÜßلا ¶}KJ ل0kÓلا ىل)ا
-åg©ر K9اÑر ن> حDÉ0لا صkÓل
رHÿÿلا ة6Ñÿÿا6Ñÿÿ©ÿÿ ص9رKDÿÿ مÿÿõÄÑÿÿÓل

دKMÿÿÿåÿÿÿ ةÿÿÿ©ÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿ(ار6Ñÿÿÿلا عEÿÿÿاÿÿÿßلا
تاEاí-لا نH ار7ÑاÇÑÓ Hg°-  كل3
رMÿرÿkÿtÿلا ةÿمHÿ°ÿâÿ عHÿÿ ةÿÿßEÿÿåÿÿمÿÿلا
لòل ي6Ñا©6Ñ ماد>)اK ة©°ÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿلا

Hا IÅÑن> &ا J{¶ لا-íاEتا Hن KEع(ا
<õص9ر&لا ى K+§{لا اÄÑõßك -òßن
0òÿÿÿßHÿÿÿ0لا ةÿÿÿkÿÿÿÓل Eÿÿد Eÿÿß9Ñت
+ÿÿÿ°ÿÿÿíÄÑÿÿÿ§ÿÿÿ6&لا اÑÿÿÿلا ص6اÿÿïÿÿاIÿÿßIÿÿي
KلاÄÑ©6اÑل يÓ<kارî +§ا Kمل -õk~م
.ةï+اÄÑلا تا©Eاí-لا نH ي&ا+
نJارلا ة©MòرH&لا ةراد)لا HßEì ن)ا

Hÿلا نÇÑÿارé لاÿåÿر+ÿ6لا يÑÿار)ÿ©ÿõÿي
Mÿمÿ°ÿ0 حòÿßHÿ0لا ةÿkÿÓلا لÅÑة©>ر
Dÿÿي Hÿÿمÿÿ6راÑÿÿة <ÿÿدKاIÿÿ§ÿÿا KMÿمÿ°ÿح
ر©Hد- ة8ÑõاHß يD ةïßلا ل0kÓلا

لH&ا ةEرا+ ةM&ا $ا§I)اK ن©kلKدلا ل0
نIßاïلاK ة©>رÅÑلا ىل)ا د°MÄÑk لtل
رارم6Ñÿkÿا نHÿ ر}Iÿtÿ اIÿ°ÿ&اK يÿلKدÿلا
ام+ ةلاgملا مد>K يلKدلا تمÇÑلا
MÿqÿرL K9ÑÿرKلا ةرÿkÿtÿلا كرÿåÿل/ا
KلاÄÑÿرMÿل عÿkÿßDÿ©ÿلا رtامMل ةõÅÑåب
ةí>اHÉÑ ىõ> لمåلاK ي°©íõÄÑÜلا
ةدHß0 ة§g/ قwõل ة©+رåلا دq§ßلا
ىEÇÑلا دßM§- رÿ:اHÿwÿ ةÿ§ÿ/اÿßمÿل
K6ÑÿرEÿلا ةÿkÿراMÿلا خÿíõÄÑÜ©°ي Kا&I°ا
تاIاد)لا نH دH~M يلا ة/اt+ صÄ©ل
Kلاòõلا تامgارEة Hد نKتا$ار/)ا ن
Hÿÿÿõÿÿÿمÿÿÿß6Ñÿÿÿة Hÿÿÿا ن/ÿÿÿل -ÿÿïÿÿßMÉص
H6رامÑ0لا تاkÓل KلاkÇÑا§ل يد
Kا(<ÿÿÓن K9اÑÿÿد نا حKلÿ0لا ةÿkÿÓل
-ÿÿÿمÿÿÿلا ص6راÿÿÿåÿÿÿ°ÇÑÿÿرMÿÿة Kلاÿÿïÿÿمÿÿع
Kر)لاJبا +tلا قÅÑåلا بíõÄÑÜ©°ي
K-§لا ددÄÑõم Kلا&Hن Dلا يåملا .

ينيطسسلفلا بعسشلل ةيعرسشلاو ةيخيراتلا قوقحلا
ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت شسيئر / نيطصسلف يف ةنصسحلا اياونلا ريفصس / ةودقلا يرصس : ملقب

راهصشإا
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«ةديرو ةديلبلا» هب ترهتصشا يذلا اهبقلل ةنيدملا عاجرتصسا اهنأاصش نم

ةديلبلا فيظنتل ةلمح يف يندملا عمتجملاو ةيوعمجلا ةكرحلل عسساو دنجت
4102 ذنم ةجمربم عيراصشم01 نيب نم
 ةديدج رباقم3 ـب معدتت ةمسصاعلا

ةيوعمجلا ةكرحلل عصساو دنجتب عوبصسأ’ا ةيادب ةديلبلا ةيدلب اهتدهصش يتلا ةفاظنلل ةيعوطتلا ةلمحلا تزيمت
.ةيلحملا تاطلصسلا اهل تعد يتلا ةردابملا هذه يف ةوقب اوكراصش نيذلا يندملا عمتجملاو

ةثÓثب رئازجلا ةيلو تمعدت
ن˘م ل˘ك ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ج ر˘با˘ق˘م
تامامحلاو ة˘يرارد تا˘يد˘ل˘ب
ن˘م كلذو ة˘جر˘م˘لا ة˘لا˘˘صستو
01 زا˘ج˘نا عور˘˘صشم ن˘˘م˘˘صض
،4102 ذنم ةجمر˘ب˘م ر˘با˘ق˘م
ةصسصسؤوملا ريدم هدكأا امبصسح
زئانجلا ري˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

.رئازجلا ةيلول رباقملاو
صشوديك زيزعلا دبع حصضوأاو
ذ˘ن˘م تم˘ل˘ت˘صسا ه˘ت˘صسصسؤو˘م نأا

3 ةطرا˘ف˘لا ة˘ن˘صسلا ف˘صصت˘ن˘م
جمانرب راطإا يف ةديدج رباقم
ةنصسل رئازجلا ةيلو هترطصس
ءاصشنإا صضرغب5102 ‐4102
في˘ف˘خ˘ت فد˘ه˘ب ر˘با˘ق˘م01
ةميدقلا رباقملا ىلع طغصضلا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح تل˘˘خد د˘˘قو
يتيدلب نم لك يف نيتربقم
(ة˘˘فر˘˘ط˘˘لا داو ي˘˘˘ح) ة˘˘˘يرارد
لوخد رظتني اميف تامامحلاو
ةعقاولاو ةمدخلا زيح ةثلاثلا
لÓخ ةجرملا ة˘لا˘صست ة˘يد˘ل˘ب˘ب
راصشأاو .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘˘˘˘˘يألا
دو˘˘˘جو ى˘˘˘لإا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىرخأا ةديدج رباقم عيراصشم
ىوتصسم ىلع اهزاجنإا متيصس
دلوأا اهن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا د˘يد˘ع
جر˘بو نا˘ي˘˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘عو تيا˘˘ف
نأاو ،ة˘يا˘ط ن˘ي˘عو ير˘ح˘˘ب˘˘لا

تف˘˘ل˘˘ك» ة˘˘يلو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم
ة˘م˘ه˘م˘ب نو˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةلو˘˘لا
ىلع عيراصشملا هذه قيقحت
رفو˘ت ن˘عو.«ع˘قاو˘لا صضرأا
هذ˘ه نا˘صضت˘˘حل تا˘˘ي˘˘صضرألا
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
رباقملا ىلع طغصضلا فيفخت

ةديدج ىرخأا ريفوت و ةميدقلا
ةينكصسلا ءايحألا نم ةبرقمب
لوؤو˘صسم˘لا ح˘صضوأا ،ةد˘يد˘ج˘˘لا

ةيراقع˘لا ة˘ي˘عوألا نأا ا˘ب˘ي˘ج˘م
عيراصشملا هذهل ة˘صصصصخ˘م˘لا
مامتإا» نع كي˘ها˘ن «ةر˘فو˘ت˘م»
ةصسصسؤوم لبق نم تاصساردلا
م˘ل ذإا ،«ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تصسرا˘˘فوأا
رايتخا» ىوصس ‐ هبصسح ‐ قبتي
قÓطنÓل ةلواقملا تاكرصشلا
.«اهزاجنإا يف
ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘˘صشتو
زئانجلا ري˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ىلع رئازجلا ةيلول رباقملاو
701 اهنم ةربقم811 رييصست
رباقم01 و ةيمÓصسإا ةربقم
ة˘يدو˘ه˘ي ةر˘ب˘ق˘مو ة˘ي˘ح˘ي˘صسم
،ردصصملا تاذ بصسح ،ةدحاو
ة˘حا˘صسم ى˘ل˘ع عزو˘ت˘ت ي˘˘هو
راتكه683 ـب ردقت ةيلامجإا
ملك009 داد˘ت˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع يأا

تايدل˘ب˘لا د˘يد˘ع ر˘ب˘ع ع˘بر˘م
.ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لاو
يلاوح ربا˘ق˘م˘لا هذ˘ه ر˘طؤو˘يو
لماعو رافح نيب لماع065
(با˘˘˘صشعألا عز˘˘˘ن) ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م
تاذ قفو ،نييرادإا نيفظومو
دادعتلا اذه دعيو ،لوؤوصسملا
ددع ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب «Ó˘ي˘ئ˘صض»
ا˘ه˘ي˘صصح˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
اذ˘كو ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ةفعاصضت˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تو
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ع˘˘صست اذ˘˘ه˘˘ل
لامعلا عيزوت» ىلإا ةريصسملا

بصسحو ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا بصسح
.ثدحتملا لوقي ،«ةجاحلا

شس.مدأا

ةي’ولا تايدلب ديدع ربع
ةينكسس ةدحو0066 نم ديزأا عيزوت
ةسسبتب0202 لÓخ غيسصلا فلتخم نم

ةيراجلا ةن˘صسلا لÓ˘خ م˘ت˘ي˘صس
نع لقي ل ام عيزوت0202
ن˘م ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو8266
ديدع رب˘ع غ˘ي˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
بصسح ،ةصسبت ةيلو تايدلب
زا˘ه˘ج˘لا صسي˘˘ئر ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م
هلل اطع ،يلحملا يذيفنتلا

.يتلوم
نأاب ،لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو
ةدحو فلآا3ـب قلعتي رمألا

راجيإلا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘صص ن˘م
ر˘˘يد˘˘لا فا˘˘ح˘˘لو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ي˘مو˘م˘˘ع ن˘˘كصس9522و
ن˘م ةد˘˘حو634و يرا˘ج˘˘يإا

م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘صص
تاناعإا506 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا

823و يفيرلا ءان˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م
ةهجومو ةأايهم صضرأا ةعطق
.يتاذلا ءانبلل
نأا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘تلو˘˘˘˘˘م فا˘˘˘˘˘صضأاو
هذه زاجنإا تاصشروب لاغصشألا
ةعزوملا ةينكصسلا عيراصشملا
ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا د˘يد˘ع ن˘ي˘ب

ةزنو˘لاو تا˘ب˘ج˘يو˘ح˘لا رار˘غ
ريدلا فا˘ح˘لو˘بو ة˘ع˘ير˘صشلاو
ةر˘ي˘تو˘ب مد˘ق˘ت˘ت ة˘˘عرز˘˘م˘˘لاو
.«ةديج»
لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا تاذ م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘غاو
زاجنإا» نأا˘ب د˘ي˘ف˘ي˘ل ة˘صصر˘ف˘لا
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
ىلإا ةفاصضإا ةددح˘م˘لا ا˘ه˘لا˘جآا
رييا˘ع˘م˘لاو طور˘صشلا مار˘ت˘حا
هذه نكميصس ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

ن˘˘˘م ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
صصصصح ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا
يف اميصسل ،ةيفاصضإا ةينكصس

تا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ل˘˘˘ظ
.«ةلجصسملا

د˘ق˘ع د˘ق ة˘صسب˘ت ي˘لاو نا˘˘كو
،يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا لÓ˘˘˘خ
عيراصشملل ايمييق˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جا
يتلاو ةق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا

قÓ˘˘ط˘˘نلا رو˘˘˘ط ي˘˘˘ف ي˘˘˘ه
ى˘˘˘ط˘˘˘عأا ثي˘˘˘ح ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ميعد˘ت ةرور˘صضب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
د˘˘ي˘˘لا˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإلا تا˘˘˘صشرو
نييرورصضلا داتعلاو ةلماعلا
لاغصشألا نم ءاهتنلا فدهب
تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كصسلا م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صستو
لا˘جآلا ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
.ةددحملا

لوؤو˘صسم˘لا تاذ دد˘صش ا˘م˘˘ك
ىلع ،ءاقللا تاذ لÓخ اصضيأا

ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نلا ةرور˘˘˘˘صض
ةقلعتملا ة˘يو˘نا˘ث˘لا لا˘غ˘صشألا
طبرو ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا
ءا˘˘مو زا˘˘غ ن˘˘م تا˘˘˘كب˘˘˘صشلا

،ي˘ح˘صص فر˘صصو ءا˘بر˘˘ه˘˘كو
تاقرطلا ديبعت ىلإا ةفاصضإا

ةيمو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لا زا˘ج˘نإاو
تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘ح
نمصضتو ةلم˘ت˘كم ة˘ي˘ن˘كصسلا

م˘ير˘كلا صشي˘ع˘لا فور˘ظ ل˘ك
 .نطاوملل

ك.لامك

رصشتنإا ركا˘ب˘لا حا˘ب˘صصلا ذ˘ن˘م˘ف
ءاصسنو بابصش نم نوعوطتملا

فلتخم ر˘ب˘ع لا˘ف˘طألا ى˘ت˘حو
طا˘˘صشن م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كو ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا

يف ةكراصشملل مزعو ةيويحو
يف مهاصستصس يتلا ةلمحلا هذه
اهب˘ق˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ن˘يد˘م عا˘جر˘ت˘صسا
ةديلب˘لا» ا˘ه˘ب تر˘ه˘ت˘صشا يذ˘لا

عراو˘˘˘˘˘صش تد˘˘˘˘˘بو .«ةد˘˘˘˘˘˘يرو
لكلا ،لحنلا ايÓخك ةنيدملا

ةبرتألا عفرو صسنكب لغصشنم
را˘ج˘صشألا قاروأاو ةر˘صشت˘ن˘م˘˘لا

ن˘˘م تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
،تا˘قر˘ط˘لا فاو˘حو عراو˘صشلا

تاتا˘ب˘ن˘لاو را˘ج˘صشألا صسر˘غو
ف˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو ر˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا مدرو
.تاقرطلا

صسيئر دكأا ،ددصصلا اذه يفو
يفصشتكمو ة˘لاو˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
يد˘ي˘ل˘ب˘لا صسل˘˘طألا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
نأا مو˘صسي˘م د˘م˘ح˘م «با˘ندرأا»
ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘صضعأا ة˘˘˘فا˘˘˘ك»
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف او˘˘كرا˘˘صش
م˘ه˘˘ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘بو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ءاصسرإا فدهب كلذو ةصصاخلا
ا˘ه˘ن˘ي˘ق˘ل˘تو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
.«يديلبلا نطاوملل
نأا ى˘˘˘لإا مو˘˘˘˘صسي˘˘˘˘م د را˘˘˘˘صشأاو
اهقنور ارخؤوم تدقف» ةديلبلا

لمعلا بجي اذهل و اهقيربو
ن˘ل كلذ و ه˘عا˘جر˘ت˘صسل د˘ج˘ب
ف˘تا˘كت لÓ˘خ ن˘˘م لإا نو˘˘كي

تاطل˘صس ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا دو˘ه˘ج
ةكرحو يندم عمتجمو ةيلحم
ةيلولا يلاو ايعاد ،«ةيوعمج
كارصشإا» ىلإا ددصصلا اذه يف
يف ةيلحملا تايعمجلا ةفاك
ا˘ه˘ي˘ف عر˘صش ي˘ت˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

لمع ج˘ما˘نر˘ب ع˘صضو˘ل ار˘خؤو˘م
.«ةيلولاب صضوهنلل كرتصشم
ةرهز» ةيعمج صسيئر هجو امك
يزرح˘م م˘ي˘كح «ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘كل ءاد˘˘˘ن
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘كرا˘صشم˘ل˘˘ل
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
را˘ج˘صشألا ي˘ق˘صسو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأا

ا˘ه˘ب ءا˘ن˘˘ت˘˘علاو تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لاو
ءا˘ط˘عإل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ف˘˘صصب
ة˘ن˘يد˘م ن˘ع ة˘ل˘ي˘م˘ج ةرو˘˘صص»
.«اهراوزل دورولا

ةيعوطتلا ةلمحلا هذه تصسمو
ةع˘صست ى˘لوألا ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف
ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن
اهع˘قاو˘مو ا˘ه˘ئا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تفرع ثيح ،ءادوصسلا اهطاقنو
تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ع˘˘فرو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
امل اقفو ،ري˘ج˘صشت تا˘ي˘ل˘م˘عو
،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا صسي˘˘ئر ه˘˘ب حر˘˘صص
.طوزع نب دومحم
صسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر فا˘˘˘صضأاو
ةيلمع» نأا ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
لك يف تقلطنا ىربك فيظنت
نا˘مر˘م˘ب نا˘طرا˘م صشو˘ح ن˘˘م
ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘نو˘˘˘ب يدو˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘حو
طصسوو زوملا يحو يلÓيجلا
ربمفون لوأا يتحاصسو ةنيدملا

يحو رئازجلا بابو ةيرحلاو
دعصصملا ةاذاحمب وعاصش دمحا
بعلم ىلإا ةفاصضإلاب يئاوهلا

ىلإا راصشأاو .«ركاصشت ىفطصصم
ير˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا
نيلعافلا فل˘ت˘خ˘م ة˘كرا˘صشم˘ب

 ةجيتم تاصسصسؤوم رارغ ىلع
ةجيتمو قئادح ةجيتمو ةرانإا
ل˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصمو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن
تاصشرولا ةحلصصمو رورملاو
ةيمومعلا لاغصشألا تايريدمو
با˘ب˘صشلا ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لاو
نم ددعو ةحÓفلاو ةصضايرلاو
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
.«ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا نإا Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق فدرأاو
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل تر˘˘˘خ˘˘˘صس

ل˘ئا˘صسو˘لا ة˘فا˘ك ة˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
اهحاجنإل ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘صشب˘لا

ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ناو˘˘عأا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأاو
تارادإلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م تارا˘˘طإاو
ةنحاصش03و ةفراج ةلآا51و
ر˘ي˘غ˘صصلا دا˘ت˘˘ع˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
.لامعلا فرط نم لمعتصسملا

ر˘يد˘م˘˘لا دد˘˘صش ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةصضاير˘لاو با˘ب˘صشل˘ل ي˘ئلو˘لا

ةيم˘هأا» ى˘ل˘ع د˘ي˘ع˘صس صصا˘ق˘ح
حبصصتل ةيلمعلا هذه لصصاوت
نينطاوملا ىدل ةخصسار ةفاقث
حلاصصلا ةدئافل اديلقت اهلعج و
يذلا يعولا»ـب اديصشم ،«ماعلا
نينطاوملا طاصسوأا يف هصسمل

نيذلا مهنم لافطألا اصصوصصخ
عوطتلا ةفاقث مهيدل خصسرتتصس
نأاب صصاقح زربأاو.«ةفاظنلاو
هذ˘ه ي˘ف تكرا˘صش ه˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م
اصصوصصخ ةيعوطت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا

ديهصشلا بعلم ىوتصسم ىلع
م˘ت ثي˘ح ،ر˘كا˘صشت ى˘ف˘ط˘˘صصم
ةبرتألا نم ةريبك ماوكأا عفر
راج˘صشألا صسر˘غو تا˘يا˘ف˘ن˘لاو
.«اهميلقتو
ح˘لا˘صصم˘لا ر˘يد˘م حر˘صص ا˘م˘˘ك
راتخم دمحم ديعلب ،ةيحÓفلا
هذه راطإا يف تفلك هتئيه نأا
بع˘ل˘م ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج˘ب ر˘كا˘صشت ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
هنييزت فدهب راجصشألا عاونأا

مت هنا افيصضم هتئيب نيصسحتو
004 صضر˘غ˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

نا˘˘تÓ˘˘ب˘˘لا عو˘˘ن ن˘˘م ةر˘˘ج˘˘˘صش
ا˘ن˘˘يرازا˘˘ك عو˘˘ن ن˘˘م004و
ةرجصش» ةيلمع راطإا يف كلذو
.«نطاوم لكل
نأا ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو
ةفاك ريفوتل ةزهاج هحلاصصم
تا˘تا˘ب˘ن˘˘لاو را˘˘ج˘˘صشألا عاو˘˘نأا
وأا ةيباغلا وأا ةينييزتلا ءاوصس
نم عونلا اذه لÓخ ةرمثملا
.ةيعوطتلا تايلمعلا

ج.دمحم

ةمراصص تاميلعت مدق
لاغصشأا يف عيرصستلل

 فلوأاب ةيباقعلا ةصسصسؤوملا
ةرادإ’ ماعلا ريدملا
هعاطق نياعي نوجسسلا

راردأاب برق نع
ريدملا ةلا˘بردو˘ب ل˘صصي˘ف ما˘ق
ةداعإاو نوجصسلا ةرادإل ماعلا
ةيلمع ةرايزب ارخؤوم جامدإلا
ةنيا˘ع˘م˘ل راردأا ة˘يلو˘ل ه˘تدا˘ق
أاد˘ب ثي˘ح ،بر˘ق ن˘ع ه˘عا˘ط˘ق
روصضح˘ب ف˘لوأا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م
ةيمومعلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م
صسلجم ىدل  ماعلا بئانلاو
كÓصسأاو راردأا ةيلول ءاصضقلا
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘يد˘مو ة˘لاد˘˘ع˘˘لا
بتا˘كمو ف˘لوآا˘ب ة˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘مو تا˘˘صسارد˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
صسي˘ئر ن˘م ل˘كو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
نيأا ،ةيدل˘ب˘لا صسي˘ئرو ةر˘ئاد˘لا

زا˘ج˘نإا عور˘صشم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو
003 ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

.راردأا ةيلو فلوآاب ناكم
ةمراصص تاميل˘ع˘ت مد˘ق ثي˘ح
دصصق لاغصشألا يف عيرصستلل
ىد˘˘ل زا˘˘ج˘˘نإلا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا

ءاهتنلا ىلع ددصشو ،نيلواقم
نأل رثكألا ىلع نيرهصش لبق
ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘ي م˘˘ل ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ك ،لا˘غ˘صشألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ةرادإل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا فر˘صشأا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘صضيأا نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسلا
ةرهاظتلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ة˘ط˘صشنأا
ةيصسورفلا ةصضايرل ةينطولا
نو˘ج˘صسلا ةرادإا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل
تاصسصسؤوملل ماعلا مييقتلاو
ىدمو ةقطن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

.اهلمع فورظ
  مصساقلب يفيرصشوب

راتكه فلأا051 ىلإا لوصصولا عقوتت ةيحÓفلا حلاصصملا

ةنتابب ىربكلا ةيعارزلا ليسصاحملا نم راتكه فلأا521  نم ديزأا عرز
ة˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م ردا˘˘صصم تف˘˘صشك
،ةنتاب ةيلوب ةيحÓفلا حلاصصملا
فلأا521   نم ديزأا ءاصصحإا مت هنأا

ن˘م ة˘عورز˘م تا˘حا˘صسم را˘ت˘كه
ىربكلا ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لا
اذهو ،ةنيرفلاو حمق˘لاو ر˘ي˘ع˘صشلا

ي˘ف ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نلا ذ˘˘ن˘˘م
.ديدجلا يحÓفلا مصسوملا

تاذ تد˘˘˘كأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
˘˘˘ما˘˘˘قرألا ه˘˘˘تا˘˘˘ه نأا ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا
م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ة˘ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا

دو˘ه˘ج ر˘فا˘˘صضت ل˘˘صضف˘˘ب تءا˘˘ج
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ةيلولا بارت لماك ربع ةيحÓفلا
بوبحلا نيزخت زكارم بناج ىلإا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لاز˘˘ت لو ،ةد˘˘م˘˘صسألاو
يف ة˘عا˘صسلا د˘ح ى˘لإا ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
نم ديزأا رذب فده قيقحت لظ
بارت لماك ريع راتكه فلأا051
راطمألا فاحجإا مغرف ،ةيلولا
حومط نأا ىلإا ةريخألا ةنوآلا يف
ةيحÓفلا حلا˘صصم˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
.ىوقأا ناك ةبعصشلا هتاه ريوطتل
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ه˘تا˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإا د˘˘صصقو
لك ةيحÓفلا حلاصصملا ترخصس
،ةيرصشبلاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
فر˘˘˘صصت تح˘˘˘ت تع˘˘˘˘صضو ن˘˘˘˘يأا
فلأا58 ن˘م د˘يزأا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
عرزلل ةاقنملا روذبلا نم راطنق
رذ˘ب˘لا تاودأاو تارار˘ج˘لا اذ˘˘كو

مايألا مدا˘ق ل˘ع˘لو .ةد˘م˘صسألا ع˘م
نيحÓفلاو صضرأÓل ريخلا لمحي
ي˘˘ف صضرألا ءاو˘˘ترا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
ن˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا
نأا دع˘ب اذ˘هو جو˘ل˘ث˘لاو را˘ط˘مألا
ر˘˘ه˘˘صشلا ذ˘˘ن˘˘م ءا˘˘م˘˘صسلا تح˘˘˘صش
.طرافلا

نأا ،ريخألا يف ركذلاب ريدجلاو
ح˘م˘ق˘لا بو˘ب˘ح˘لا جا˘ت˘نإا ة˘ب˘˘ع˘˘صش
تذ˘خأا ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ر˘ي˘ع˘˘صشلاو
ي˘ف دو˘ع˘صصلا ي˘ف ا˘ه˘تا˘ي˘ن˘ح˘˘ن˘˘م
لصض يف اذهو ،ةريخألا تاونصسلا
ىلإا ةنصس نم عرزلا ةعقر عاصستا
.ىرخأا

ينامحد دمحم
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ةليوطلا نيع ةرئاد تايدلب عيراصشم دقفت

تايولوأ’ا بسسح ناكسسلا بلاطمب لفكتلا دعي ةلسشنخ يلاو
رصشابملا لخدتلل ىرخأاو فاصشكتصسÓل ةيرب ةقرف نم لكصشتي

 لاوجلا دارجلا دسض ةبقارملا زاهج
راسشبب ايلاح طاسشن ةلاح يف

،تايولو’ا بصسح ةحورطملا نينطاوملا لكاصشم لحو لفكتلا ىلع ةلصشنخ ةي’و يلاو ديزوب يلع مزتلا
.ةرصشابم نطاوملا ةايح شسمت يتلا اهنم ةصصاخ

ةبقارملل لقنتملا زاهجلا دجوي
لاوجلا دارج˘لا د˘صض ل˘خد˘ت˘لاو
تقو˘لا ي˘ف طا˘˘صشن ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
امك ،راصشب ةقطنم ربع يلاحلا
ةيصشتفم يلوؤوصسم ىدل ديفتصسأا

ة˘ير˘يد˘م˘ب تا˘تا˘ب˘ن˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
 .ةيحÓفلا حلاصصملا

يف˘ير˘صش ن˘ب ف˘صسو˘ي ح˘صضوأاو
ن˘م ل˘كصشت˘ي زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه نأا»
فا˘˘صشكت˘˘صسإÓ˘˘ل ة˘˘ير˘˘ب ة˘˘قر˘˘˘ف
ربع رصشابملا ل˘خد˘ت˘ل˘ل ىر˘خأاو
راتكه008 ةحاصسمب ةق˘ط˘ن˘م
طور˘˘˘صش ا˘˘˘هدو˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
روهظ˘ل ة˘م˘ئÓ˘م ة˘ي˘جو˘لو˘كيإا
  .» لاوجلا دارجلا

يذلا زاهجلا اذه نأا «حرصصو
نم نيرهصش نم رثكأا ذنم عصضو
ةيامحل ينطولا د˘ه˘ع˘م˘لا ل˘ب˘ق
ماظنب اصضيأا دوز˘مو ،تا˘تا˘ب˘ن˘لا
م˘ل و˘يدار˘لا ة˘ط˘˘صساو˘˘ب لا˘˘صصتا
نآلا دح ىلإا دجاوت يأا فصشتكي
 .«ةقطنملا ربع لاوجلا دارجلل
اذ˘ه نأا˘ب » ي˘ف˘ير˘صش ن˘˘ب دا˘˘فأاو
راطإا يف جردني يذلا زاهجلا
ةحفاكمو ةبقارملا ةيجيتارتصسإا
يأا يف نكمي رئازجلاب دارجلا
هذه راطإا يف هميعدت ةظحل
يف ار˘ي˘صشم ،» ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا
ف˘˘˘ع˘˘˘صض ى˘˘˘لإا » تقو˘˘˘لا تاذ
رفوتت يتلا ةلقنتملا لئاصسولا

را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
تاتابنلا ةيامحل ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘صص
ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإا عو˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
دهعملا ركذ هتهج نمو.«راصشب
يف تاتابنلا ةيامحل ينطولا

ةينورتكلإلا ةيمصسرلا هتحفصص
ةيفيرخلا‐ةيفيصصلا ةلمحلا نأاب
دارجلا دصض لخدتلاو ةبقارملل
02 يف تهتنا يتلاو لاوجلا
تلغت˘صشا د˘ق9102 ربمت˘ب˘صس
ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ب˘قار˘م زا˘ه˘˘ج˘˘ب
مهنمصض نم اقيرف21 مصضي
نيترصشتنم نيتيوج ن˘ي˘ت˘قر˘ف
روطتو ر˘ثا˘كت ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘ع
د˘˘ي˘˘ع˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘عو .دار˘˘ج˘˘لا
تن˘ي˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ي˘˘جو˘˘لو˘˘كيإلا

يت˘لا فا˘صشكت˘صسإلا تÓ˘م˘ح
ىلع رهصشأا ةعبرأا لÓخ ترج
را˘ق˘ه˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق ىو˘˘ت˘˘صسم
جربو نيتاوز نيتو مازق نيعو
نا˘قرو ف˘لوأاو را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘˘ب
تناجو يزيليإاو حلاصص نيعو

ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘كيإلا طور˘˘˘صشلا نأا
تا˘ط˘قا˘صست˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ةد˘˘ئا˘˘صسلا
ل ةيفيصصلا ى˘لوألا ة˘ير˘ط˘م˘لا

نآلا د˘˘ح ى˘˘˘لإا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق تلاز
م˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘مو
.ة˘فد˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ءاط˘غ ر˘صشت˘ن˘ي ه˘نإا˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘بو
ن˘م ل˘كصشت˘ي عو˘ن˘ت˘م ي˘تا˘˘ب˘˘ن
د˘ج ة˘م˘ئادو ة˘يو˘ن˘˘صس با˘˘صشعأا

ىوتصسم ىلع ا˘م˘ي˘صس رو˘ط˘ت˘م
اهتلمصش يتلا ةيصسيئرلا ةيدوألا
تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘بو لو˘˘˘ي˘˘˘صسلا
عقوم ركذ ام بصسح ،ةيحÓفلا
تح˘˘م˘˘صسو  .د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تاذ
ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ا˘ه˘˘ماو˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ة˘˘حا˘˘صسم
اهنمصض نم راتكه846.211
ة˘ط˘صساو˘ب را˘ت˘كه006.86
دجاوت دصصرب يوجلا حصسملا
تارصشح ل˘كصش ى˘ل˘ع دار˘ج˘ل˘ل
 .ةدرفنم تاقريو ةحنجم
ىلع ةلما˘ع˘لا قر˘ف˘لا تز˘ج˘نأاو
نيتيدودحلا نيتيلولا ىوتصسم
تÓ˘خد˘˘ت راردأاو تصسار˘˘ن˘˘م˘˘ت
ىلع دارجلا دجاوت دصض ةيئاقو
658 اهماوق ةي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘صسم
 .هحرصش ىرج املثم ،راتكه
د˘ه˘ع˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت ر˘˘ي˘˘صشتو
تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا لاوج˘لا دار˘ج˘لا صصو˘صصخ˘ب
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا
طورصشلا ىلع رفو˘ت˘ي م˘ئÓ˘م˘لا
دارجلا روطتو رثاكتل ةبصسانملا

ى˘صصقأا ط˘ير˘صشب ع˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ي˘ت˘˘لاو ،را˘˘ق˘˘ه˘˘لاو بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةلمتحم بارصسأا ايلاح نصضتحت
ةهج نمو  .دارجلا نم ةتتصشمو
تا˘ي˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه نإا˘˘ف ىر˘˘خأا
نكمي دارجلا نم ةلمتحملا
ءاطغلا فافج دعب زكرتت نأا
تاعومجم لكصشتو يتابنلا
ةحنجم ةريغصص ةفاثك تاذ
نأا نكمي امك  .ةجصضان ريغو
ةيحÓفلا تاطيحملا لكصشت
ءارحصصلاب ةعقاولا ةيقصسملا
تا˘خا˘ن˘م ا˘˘صضيأا ى˘˘ط˘˘صسو˘˘لا

ر˘ثا˘كت˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م ةر˘˘غ˘˘صصم
،ر˘ق˘ت˘صسم˘لا دار˘˘ج˘˘لا بار˘˘صسأا

ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا بصسح
ةيا˘م˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل
.تاتابنلا

ج.دمحم

ايبصسن اعجارت فرعت يصشاوملا راعصسأا
طحقلا ةجوم رارمتسسإا نم فوخت

ناسسملتب فافجلاو
نيلاوملا نم ريبك ددع ىدبأا

ةيلو ميلقإا ربع نيحÓفلاو
افوخ˘ت ،ة˘يدود˘ح˘لا نا˘صسم˘ل˘ت

فافج˘لا ة˘جو˘م ءار˘ج ار˘ي˘ب˘ك
اهتدازو ةيلولا حاتجت يتلا

هذه ،ديلجلاو ع˘ي˘ق˘صصلا ةد˘ح
صسكعنتصس ةيصساقلا فورظلا
ةيناويحلا ةورثلا ىلع ابلصس
صصق˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
ل˘كصشب ر˘ثؤو˘ي˘صس ا˘م بصشع˘˘لا

،ةيصشاملا يكلام ىلع ريبك
ف˘ل˘ع˘لا را˘˘ع˘˘صسأا نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
نم ددع تاحيرصصت بصسح
جد0063 تقا˘ف ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا
يذلا رمألا ،دحاولا راطنقلل

كر˘ت˘ب نودد˘ه˘ي ءلؤو˘ه ل˘ع˘ج

˘مد˘ع لا˘ح ي˘ف طا˘صشن˘لا اذ˘ه
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت

ر˘ي˘فو˘ت صصخ˘˘يا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
.ةلوقعم نامثأابو فÓعألا

نا˘م˘ثأا نإا˘ف ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘فو
ا˘ع˘جار˘˘ت تفر˘˘ع ي˘˘صشاو˘˘م˘˘لا
نم ددع هدكأا ام وهو ايبصسن
ة˘صشير˘ع˘لا قو˘صسب ن˘ي˘لاو˘م˘لا
داز يذ˘لا ر˘مألا ي˘عو˘ب˘˘صسألا
ةحير˘صشلا هذ˘ه ىد˘ل اد˘ي˘ق˘ع˘ت
صسي˘ئر ي˘ف م˘ه˘ل˘مأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
لجاعلا لخدتلل ةيروه˘م˘ج˘لا

م˘ه˘ي˘صشاو˘م˘ل أÓ˘كلا ر˘ي˘فو˘˘تو
دوجت امتير ةم˘عد˘م نا˘م˘ثأا˘ب
 .ثيغلاب ءامصسلا

ششاتيلتوب.ع

ةفلغألاو تايناكملا بصسحو
ن˘م˘صض ةر˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

قود˘ن˘صص وأا ة˘يلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضلا
حصضوأاو ،ةيلحملا تاعا˘م˘ج˘ل˘ل
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو ه˘˘نا
ةيناديملا هتاجرخ يف صصئاقنلا

،زا˘غ˘لا ،ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب دوز˘˘ت˘˘لا˘˘ك
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ،ة˘˘ح˘˘صصلا ،ءا˘˘م˘˘لا

ة˘ب˘صسن عا˘ف˘˘تراو ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
بابصشلا د˘صشا˘ن ا˘م˘ك ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘صسلا
عاطق يف ةصصاخو تلاجملا
،ةحايصسلاو ،ةئ˘ي˘ب˘لاو ،ة˘حÓ˘ف˘لا

ن˘˘˘ع بر˘˘˘ق ن˘˘˘ع عÓ˘˘˘طإÓ˘˘˘لو
اهناكصسو تايدلبلا تاجايتحا
ةرئاد تايدلبل ةجرخ لوأاب ماق
اهتيادب تنا˘ك ،ة˘ل˘يو˘ط˘لا ن˘ي˘ع
ةيرقب ةصصح69 ةئزجت دقفتب
عور˘صشم لا˘غ˘صشأاو ،نا˘ط˘ي˘ق˘ل˘˘ب
،4 مقر صضرألا لاغصشأا ةئيهت
تا˘˘ن˘˘كصس زا˘˘˘ج˘˘˘نا عور˘˘˘صشمو
003/0005 ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا

ة˘ف˘صصرلا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘صشمو
ز˘˘ي˘˘ح ع˘˘صضوو ،تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةيئابر˘ه˘كلا ة˘كب˘صشلا ة˘مد˘خ˘لا
اذ˘ه ،مÓ˘حلا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت ي˘˘ح˘˘ل
ةيدلبل نارمعلا جيصسنلا لخاد
،ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘م ة˘ل˘يو˘ط˘لا ن˘ي˘˘ع
ةيرق ىر˘خلا ه˘ت˘ه˘جو نو˘كت˘ل
عورصشم ىلع فقو نيأا1راكب
ةيرقبو ،يفيرلا عمجملا ةئيهت

لاغصشأا ىلع فقو حمقلا ةيدك
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘تو را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا ةدا˘˘˘عإا
ةداو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا ة˘˘صسرد˘˘م˘˘˘لا

يناكصسلا ع˘م˘ج˘ت˘لا˘بو ،د˘م˘ح˘م
عور˘صشم ن˘˘يا˘˘ع را˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع
حلاصصلا ءاملاب ةتصشملا ديوزت
رجحا نيع بقنلا نم برصشلل
،و˘صشر˘ي˘ت˘م ة˘ير˘ق˘بو ،ةد˘يد˘ج˘لا

عورصشم نياع يزيز ىبعصشو
38 مقر ينطولا قيرطلا ةئيهت
04 لاغصشلا ةبصسن تلصصو نيا
يلاو رماي ةدقن لك يف، ةئملاب
ةعباتم ىلع نيمئاقلا ةيلولا

مارتحا ىلع عيراصشملا زاجناو
ةدو˘ج˘لاو م˘ي˘ل˘صست˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م
هجوتيل ،زاجنلا يف ةيعونلاو
ماق يتلا ةصسوتم ةيدلبل اهدعب
ةي˘ن˘جار˘م˘ل ة˘ت˘صشم نا˘كصس ا˘ه˘ب
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا عد˘˘ق˘˘ب

˘مأا˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘عو ة˘ل˘صشن˘خ
نيبلا˘ط˘م ،ما˘يأا ةد˘ع˘ل ي˘قاو˘ب˘لا
يلاو ،ةئيهتلاو بورصشلا ءاملاب
ةتصشملا ناكصسب يقتلا ةيلولا
ةصساردب مهدعوو ناديملا يف
اهب لفكتلا متيصسو ،مه˘ب˘لا˘ط˘م
،تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لولا بصسح
اهدعب ن˘يا˘ع˘ي˘ل ،تا˘ي˘نا˘كمإلاو
تا˘˘˘ن˘˘˘كصس زا˘˘˘ج˘˘˘نا عور˘˘˘˘صشم
اهدعب موقيل03+05 ةيعامتجا
ي˘صسرد˘م م˘ع˘˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘صشد˘˘ت˘˘ب

امك ،يلذاصشلا طبارم ةيئادتبل
ة˘˘˘يرادلا تار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘يا˘˘˘ع
ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘ل ة˘˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لا
عور˘صشم˘ب ف˘قوو ،تا˘مد˘˘خ˘˘لا
،ةفصصرألاو ،تاقرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
عمجم˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو
عور˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘عو ،1يفيرلا

ةيدلبل˘ل د˘يد˘ج˘لا ر˘ق˘م˘لا ما˘م˘تا
قلطني مل يذلا يناثلا رطصشلا
ن˘م˘صض ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘غر د˘˘ع˘˘ب
،7102 ةنصسل يدلبلا ططخم
صضر˘ع ر˘ي˘خلا ي˘ف ه˘ل مد˘ق˘ت˘˘ل
ةديد˘ج ة˘يو˘نا˘ث زا˘ج˘نل ي˘ن˘ق˘ت
ةيوناثلا ةلازل ةصسوتم ةيدلبب
، تنويملا اهب يتلا ةميدقلا

ة˘ط˘ق˘ن ل˘ك ي˘ف ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو
زاجنلا دعوم يف رخات لجصسي
ادد˘صشم ،ع˘يرا˘صشم˘لا م˘ي˘˘ل˘˘صستو
تلاغصشناب ماتلا لفكتلا ىلع
ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ نا˘˘˘˘كصسلا
مهتايحب ةقلعتملاو ةيرورصضلا
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ه˘تا˘˘ه را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صشلا
،ةي˘ئا˘ن ق˘طا˘ن˘م ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘بو
نم ديدعلل رقتفتو ،ةيرصضحلا
ة˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو ،ة˘˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو
هتارايز لصصاويصس هنا احصضوم
فوقولل ةيلولا تايدلب لكل

ىلع عÓطإلاو ،صصئاقنلا ىلع
،ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م نا˘˘كصسلا بلا˘˘ط˘˘˘م
لمع ةطخ  ريطصستو ديدحتل
صضرأا ىلع اهقيقحتل ةيناديم
تا˘يو˘لولا ن˘ي˘ب ن˘مو ع˘قاو˘˘لا
،نكصسلا ،يديزوب يلع دكؤوي
قفارملا ءاملا ،زاغلا ،ءابرهكلا
.ةئيهتلا ،ةحصصلا ،ةينابصشلا

ىلعأا ققحي «شسونصساك»
طارخنإ’ا يف ةبصسن

دراوملا يف ليصصحتلاو
ةيلاملا

تا˘˘با˘˘صسح ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘قد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
يعامتجلا نامصضلا قودنصص
ةلا˘كو ءار˘جلا ر˘ي˘غ لا˘م˘ع˘ل˘ل

ىدم ىلع فوقولاو ،ةلصشنخ
ةرطصسملا فادهأÓل اهقي˘ق˘ح˘ت
،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م
صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تصصل˘˘خ
تل˘˘م˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘ت˘˘˘لاو
فلتخمب يصضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا

ىلع،ةلصشن˘خ ة˘لا˘كو ح˘لا˘صصم
لخاد لمعلا عاصضوأا نصسحت
قر˘˘˘˘طو ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
عم لمعلا ةقيرطو لابقتصسلا
ةبصسن عافترا اذكو ،نيدفاولا
ي˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لاو ل˘ي˘˘صصح˘˘ت˘˘لا

ة˘يو˘ن˘صسلا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
يثÓثلا يف ةصصاخ قودنصصلل
،ةيصضاملا ة˘ن˘صسلا ن˘م ر˘ي˘خألا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘صسن تد˘ع˘ت ن˘يأا

فاد˘هلا ن˘م ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب561
ردا˘صصم بصسحو ،ةر˘ط˘˘صسم˘˘لا

صسونصساك ةلاكو نم ةدكؤوم
ينيتور لمع يف ةنجللا نإا

ق˘ي˘قد˘ت ا˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘ه˘˘مو يدا˘˘ع
مييقتو ةيو˘ن˘صسلا تا˘با˘صسح˘لا
ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘لا ءادأا
هجو ىلع ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصم صصو˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘لا
تاءادألاو ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

ةيرصشبلا دراوملاو د˘عا˘ق˘ت˘لاو
ركذو ،ةبصساحم˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لاو
ةن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأا نأا رد˘صصم˘لا

ىوتصسمل مهحايترا نع اوربع
يف حجانلا رييصستلاو جئاتنلا
جئاتنلا نأاو ةيئلولا ةلاكولا
ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ريثكب لصضفأاو ةديج تاءادآلا

مغر ة˘ق˘با˘صسلا تاو˘ن˘صسلا ن˘م
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘مزألا
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتلاو ةلا˘كو˘لا˘ب ة˘طر˘خ˘ن˘م˘لا

اهلامعأا مقر عجارت اهمظعم
يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا بب˘صسب
  .اهنم يناعت

ةقحلم ةيقرتو..
 ةراصصمل ينهملا نيوكتلا
ريدم يرداق زيزعلا دبع فصشك
نيينهملا مي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ة˘ي˘قر˘ت ن˘ع ،ة˘ل˘صشن˘˘خ ة˘˘يلو˘˘ب
ةيدلبب ينهملا نيوكتلا ةقحلم
لابج يلاعأاب ةعقاولا ةراصصمل
ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب صساروألا
ةمصصاع رقم ةل˘صشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ل
،ملك07 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ،ة˘يلو˘˘لا
ةيادب ،ينهملا نيوكتلا زكرمل
دا˘ف˘ت˘صسا ن˘يأا ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘˘صسلا
ددعو ،ةلقتصسم ةيلام ةينازيمب
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
نيينقت˘لاو ن˘ي˘يرادلا ،لا˘م˘ع˘لا
نيصصبرتملا نيوكتب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
بصسح تا˘˘صصصصخ˘˘ت3 ي˘˘˘˘ف
ةعارز ،ةرفوتملا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
،ةطايخ˘لا ،ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘صشلا
ح˘ت˘ف م˘ت˘˘ي˘˘صسو ي˘˘لآلا مÓ˘˘علا
تا˘صصصصخ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

،يحÓفلا لاجملا يف ةصصاخو
بصسح ،ةر˘م˘ث˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘صشألاو
.ةقطنملا ةيصصوصصخ

شس. شسدنصس

يتلا ةناعإ’ا ةميق رانيد0306
 ةزوعم ةلئاع لكل ةلودلا اهحنمت

 ةبارق فادهتسسا
نمسض ةرسسأا فلأا92

رهسشل نماسضتلا جمانرب
فراطلاب ناسضمر

هعومجم ام فاد˘ه˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس
ر˘ب˘ع ةزو˘ع˘م ةر˘˘صسأا215.82
فراطلا ةيلو تايدلب فلتخم
يذلا نماصضتلا جمانرب نمصض
ناصضمر رهصشل هصصيصصخت مت
ةريدم نم ملع امبصسح ،لبقملا
.ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘صسنأا ةد˘˘˘ي˘˘˘صسلا تح˘˘˘صضوأاو
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا ند˘˘˘ير˘˘˘ج
م˘ت د˘ق ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ح˘ت م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ا˘هؤوا˘˘صصحإا
تايلمع نم نيديفتصسملا مئاوق
هذ˘ه نأا˘ب ة˘ف˘ي˘صضم ،ن˘ما˘صضت˘˘لا
نم ةلصسلصس دعب يتأات ةيلمعلا
تاءاقللاو ةيناديملا تاجرخلا

،نيينعملا ءاكرصشلا فلتخم عم
ةيلاملا تانا˘عإلا ى˘ل˘ع ةدا˘يزو
فلتخم فرط ن˘م ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا
د˘ق˘ف تارازو˘لاو تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا
نأا ىلإا ةلوؤوصسملا تاذ تراصشأا
اه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘نا˘عإلا ة˘م˘ي˘ق
غلبت ةزوعم ةلئاع لكل ةلودلا

ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ج.د0306
ةيبع˘صشلا صسلا˘ج˘م˘لا ة˘م˘ها˘صسم
ن˘م د˘يزأا˘ب ةرد˘ق˘م˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ةم˘ها˘صسمو جد نو˘ي˘ل˘م7.57
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا ةرازو
يتلا ةأار˘م˘لا ا˘يا˘صضقو ةر˘صسألاو
دقف ج.د نويلم53 يلاوح غلبت
نأا ند˘˘ير˘˘˘ج ةد˘˘˘ي˘˘˘صسلا تد˘˘˘كأا
03 غ˘ل˘ب˘م˘ب تم˘ها˘صس ة˘˘يلو˘˘لا

نوؤوصشلا ةيريد˘مو ج.د نو˘ي˘ل˘م
2.7 غلبم˘ب فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا

نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل ج.د نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ةفدهتصسملا ةزوعملا تÓئاعلا
تاناعإلا هذه مهي˘ل˘ع عزو˘ت˘صس
 .ةيديربلا مهتاباصسح ربع

ك.لامك
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تاناكمإا انيدل :لوؤواسس
لوبرفيل روبع

لوؤواصس ،ديردم وكيتلتأا طصسو بعل دكأا
نم بعلملا لوزن هقيرف ىلع نأا ،زيغين
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘˘مو ،صسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
يئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘ف مو˘ي˘لا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
اد˘ناو» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
ي˘˘˘ف لوؤوا˘˘˘صس حر˘˘˘صصو.«وناتيلوبورتم
:ي˘نا˘ب˘صسإلا يدا˘ن˘لا ع˘قو˘م˘ل تا˘ح˘˘ير˘˘صصت
ةروصص ءاطعإاو صسفانتلل جرخن نأا انيلع»
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نأا ي˘˘ف ق˘˘ثأا ،ةد˘˘ي˘˘ج
قثأا يننأل ،لوبرفيل يطختل تايناكمإلا
مصسوملا اذه انررم» :فاصضأاو.«يقيرف يف
معدب ان˘ي˘ظ˘ح ا˘م ا˘م˘ئادو ة˘ب˘ع˘صص تا˘قوأا˘ب
ن˘ح˘ن ر˘ع˘صشن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ،رو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
انودناصس ام امئاد ،ةميق انيدل نأاب نوبعÓلا
لواحنصس» :عباتو.«ةبعصصلا تاقوألا يف
تاقوألا يف انتيوه نع فصشكن نأا امئاد
زوفلا يف ةبغرلا انيدل نأا رهظن نأا ،ةديجلا

.«دحاو قيرفك بعلن اننأاو صسفانتلاو
:ي˘ت˘نرو˘ي صسو˘كرا˘م ،ه˘ل˘ي˘مز د˘كأا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
ءاثÓثلا ،اريثك اندعاصسي ام امئاد روهمجلا»
فقيصس ديكأاتلابو ةصصاخ ةارابم نوكتصس
قيقحت˘ل ر˘صسلا» :ع˘با˘تو.«انعم روهم˘ج˘لا
لك ،كيد˘ل ا˘م ل˘صضفأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ه زو˘ف˘لا
ا˘مد˘ن˘عو ة˘ي˘فا˘كلا ةدو˘ج˘لا ا˘ه˘يد˘ل قر˘ف˘˘لا
بناج ىلإا ةفكلا فقت ،ةدوجلا ىواصستت
ل˘˘كصشب بع˘˘ل˘˘لاو ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا

ةراد˘صصب لو˘بر˘ف˘ي˘ل در˘ف˘ن˘˘يو.«يموجه
بقلب ظافتحÓل علطتيو «غيل ريميربلا»
لباقملا يف ،مصسوملا اذه لاطبألا يرود
عم همصساوم أاوصسأا نم دحاوب وكيتلتأا رمي
يف عبارلا زكرملا لتحيو ينويميصس وغييد
.اركبم كلملا صسأاك عدوو «اغيللا»

رامين فقوم مسسح
دنو“رود ةهجاوم نم

ريدملا ،ليخو˘ت صسا˘مو˘ت ي˘نا˘م˘لألا م˘صسح
هرار˘ق نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘صس صسيرا˘˘ب˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
يليزاربلا مجنلا ةكراصشم نأاصشب يئاهنلا
ا˘ي˘صسورو˘ب ةارا˘ب˘م ي˘ف رو˘ي˘نو˘ج را˘˘م˘˘ي˘˘ن
باهذ يف ،لبقملا ءاثÓثلا موي ،دنومترود
.ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود
نأا ةيصسنرفلا ولراك تنوم ةكبصش تدكأاو
ي˘ب˘عل ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض نو˘كي˘صس را˘م˘˘ي˘˘ن
،صسمأا ،ايناملأا ىلإا رفاصستصس يتلا صسيراب
.ءاقللا يف ةكراصشملل
،يعيبط لكصشب بردت رامين نأا تفاصضأاو
ةراثإلا ةلاح مغر ةارابملل ازهاج تابو
ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت صسا˘˘مو˘˘ت ا˘˘ه˘˘صضر˘˘˘ف˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيمÓعإلا هتاحيرصصتب
نا˘˘صس صسيرا˘˘ب برد˘˘م نأا ى˘˘˘لإا تت˘˘˘ف˘˘˘لو
دعب رامين ةيزهاج ىلع نأامطا نامريج
امامت يفاعتلل تايرابم4 رخآا يف هتحارإا

ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘با˘˘صصإا ن˘˘م
.يراجلا يرفيف نم لوألا يف هييليبنوم
يصسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘صضيأا تر˘كذو
12 م˘صضت ة˘م˘ئا˘ق˘ب ا˘ج˘جد˘م نو˘˘كي˘˘صس

:مه ،ابعل
نيصسرام ،وكير ويجريصس ،صسافان روليك
،اوازروك نيفيل ،هيينوم صساموت ،اكلوب

لي˘ن˘صسر˘ب ،ر˘ير˘ي˘ك و˘ل˘ي˘ت ،تا˘نر˘ي˘ب ناو˘خ
،صسوينيكرام ،افليصس وغايت ،يبم˘ي˘ب˘م˘ي˘ك
نايلوج ،اريريه ريد˘نأا ،ي˘صساو˘ك يو˘غ˘نا˘ت
،يياج اصسيردإا ،يتاريف وكرام ،رلصسكارد
نايليك ،ايرام يد ليخنآا ،ايباراصس ولباب
ينافاك نوصسنيدإا ،يدراكيإا وروام ،يبابم
.روينوج رامينو
بعل ن˘م ل˘ك بي˘غ˘ي˘صس ،ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،صسيديراب وردنايل يني˘ت˘ن˘جرألا ط˘صسو˘لا

،عافدلا بلق ىلإا ةفاصضإا ،غنيتوم وبوصشتو
.ةباصصإلا نم هيفاعت مدعل ،ولايد ودبع
اهيف دقفن يتلا ىلوألا ةرملا اهنإا» :متأاو
مل ،ةارابم22 دعب لكصشلا اذهب انزيكرت
انرهظأا دقل ،1‐5 نايمأا ىلع زوفلا عقوتأا

.«ارخأاتم ءاج هنكل ،انلعف در

ةهجاومل ةيدنلوب ةرفاسص
لوبرفيلو ديردم وكيتلتأا

م˘˘كح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خلا ع˘˘˘قو
كاينيصشترا˘م نو˘م˘ي˘صس يد˘ن˘لو˘ب˘لا

ءاثÓث˘لا ةرر˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ةرادإل
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘ي˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يزيلجنإلا لو˘بر˘ف˘ي˘لو ي˘نا˘ب˘صسإلا
لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث ي˘˘ف
ي˘نا˘ب˘˘صسإلا ى˘˘لو˘˘ت˘˘ي˘˘صسو .ا˘˘بوروأا
يف ميكحتلا زوهل ويتام وينوطنأا
ن˘ي˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
ي˘نا˘م˘لألا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘˘صسورو˘˘ب
يصسنرفلا نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس صسيرا˘بو
رود˘˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا
.«غيل زنويبماصشتلا»ـب
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘ي˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ما˘˘ق˘˘تو
اد˘ناو» بع˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «زد˘˘ير˘˘لا»و
ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب «و˘نا˘ت˘ي˘˘لو˘˘بور˘˘ت˘˘ي˘˘م
ة˘ه˘جاو˘م ا˘مأا ،د˘يرد˘م ة˘ي˘نا˘ب˘˘صسإلا
ي˘صسنر˘ف˘لاو ي˘نا˘م˘لألا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
لا˘ن˘غ˘ي˘صس» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ما˘ق˘ت˘صسف
.دنومترود ةنيدم يف «كراب انوديإا
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لاطبأا يرود تاصسفانم فنأاتصست
بعلم ىلإا لوبرفيل ةدوعب ابوروأا
دهصش يذلا ،«وناتيلوبورتم ادناو»
،يصضاملا مصسوملا بقللاب هجيوتت
،ديردم وكيتلتأا ةهجاوم لجأا نم
باهذ ة˘ل˘حر˘م تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض
.يئاهنلا نمث رود
افيصض ءا˘ثÓ˘ث˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ح˘يو
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،د˘يرد˘م و˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ى˘˘ل˘˘ع
دنومترود اي˘صسورو˘ب ف˘ي˘صضت˘صسي
نا˘˘صس صسيرا˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا صسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
.نامريج
ةيوتصشلا ةلطع˘لا ةر˘ت˘ف تم˘ها˘صسو
رود نيب ديج لصصاف دوجو يف
ةيئاه˘ن˘لا راودألاو تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ةيراقلا ةلوطبلا يف
،أا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل صشما˘˘˘ه ى˘˘˘ندأا نودو
61ـلا رود ي˘ف قر˘ف˘˘لا بع˘˘ل˘˘ت˘˘صس
ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا صضو˘˘خ˘˘ب لا˘˘مآا ط˘˘صسو
كرو˘˘تا˘˘تأا دا˘˘ت˘˘صس ي˘˘ف بق˘˘تر˘˘م˘˘لا
لو˘ب˘ن˘ط˘صسإا ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
.لبقملا يام03 موي ةيكرتلا

ينامث ماقتصس ،رهصش رادم ىلعو
ةعزوم ‐ابا˘يإاو ا˘با˘هذ‐ تا˘يرا˘ب˘م
مصسح لجأا نم ،عيباصسأا ةعبرأا ىلع
.يئاهنلا عبرل ةينامثلا نيلهأاتملا

ولثمم طق˘ف ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود غ˘ل˘بو
ي˘ف ىر˘ب˘كلا صسم˘خ˘لا تا˘يرود˘لا
.ةقيتعلا ةراقلا

قرف4 روصضح رودلا اذه دهصشيو
ةنولصشربو ديردم لاير) ةينابصسإا

4و ،(ايصسنلافو ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأاو
رتصسصشنامو لوبرف˘ي˘ل) ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا
3و ،(ماهنتوتو يصسليصشتو يتيصس
ي˘لو˘با˘نو صسو˘ت˘ن˘فو˘ج) ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا

نريا˘ب) ة˘ي˘نا˘م˘لأا3و (ا˘ت˘˘نلا˘˘تأاو
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘بو خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
ي˘˘صسنر˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ثو (غ˘˘˘يز˘˘˘ب˘˘˘يلو
.(نويلو نامريج ناصس صسيراب)

ى˘لإا د˘يد˘ج ن˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل دو˘ع˘يو
زاف يذلا ،«وناتي˘لو˘بور˘ت˘م اد˘ناو»
ي˘ف ما˘ه˘ن˘تو˘ت ما˘مأا ه˘صضرأا ى˘˘ل˘˘ع
.يصضاملا ماعلا يئاهن
ينام˘لألا برد˘م˘لا ق˘ير˘ف ل˘صصيو
ىلإا ل˘هأا˘ت يذ˘لا ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي
نيتخصسن رخآا يف يئاهنلا رودلا

ى˘لإا ،«غ˘ي˘ل ز˘نو˘ي˘ب˘˘ما˘˘صشت˘˘لا» ن˘˘م
امنيب ،«صسوكنÓب يخورلا» بعلم
بقل مصسحل ةتباث ى˘ط˘خ˘ب مد˘ق˘ت˘ي
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م «زد˘˘ير˘˘لا» ن˘˘كم˘˘تو
يف بولك ةرمإا تحت امئاد زوفلا
ة˘ي˘بوروألا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘صصت
.ابايإاو اباهذ ماقت يتلا

رصسخ˘ي م˘ل ،ر˘خآلا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘عو
ىلإا نيترم لهأات يذلا ،«يتلتألا»
41‐3102 ي˘م˘صسو˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

ةد˘حاو ةر˘˘م ىو˘˘صس61‐5102و
يف يصسليصشت مامأا) هصضرأا ىلع
م˘صسو˘م ي˘ف تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود
52 ر˘˘˘˘˘˘˘خآا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف (8102‐7102
.اهصضاخ ةيبوروأا ةارابم
ا˘˘صضيأا ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسيو
نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس صسيرا˘ب ،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ا˘نود˘يإا لا˘ن˘غ˘ي˘صس» بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
بق˘ل ىر˘˘خأا ةر˘˘م Ó˘˘ما˘˘ح ،«كرا˘˘ب
هملح قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف بغر˘ي ح˘صشر˘م
.ميظعلا

ي˘نا˘م˘لألا ةدو˘ع ءا˘ق˘ل˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘يو

صسيرا˘ب برد˘م ،ل˘ي˘خو˘ت صسا˘مو˘ت
،د˘نو˘م˘ترود ى˘لإا ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘صس
ل˘ب˘ق ه˘برد˘م نا˘ك يذ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا

.نيماع
يف ناملألاو نويصسنرفلا بغريو
لÓخ مهتقحل يتلا ةنعللا بنجت
.ةريخألا مصساوملا
،نامريج ناصس صسيراب زواجتي ملف
˘ما˘ع ل˘ك ه˘عور˘˘صشم دادز˘˘ي يذ˘˘لا
مصساوملا يف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث ،ةو˘ق
ايصسوروب لاحك ،ةيصضاملا ةثÓثلا
ءادألا بحا˘˘˘˘˘صص د˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ترود
يناملألا يرودلا يف بذ˘بذ˘ت˘م˘لا

ي˘ج˘يور˘ن˘لا˘ب ار˘˘خؤو˘˘م زز˘˘ع˘˘م˘˘لاو
.دنلاه غنيلريإا
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؟دنومترود ىسشخأا اذامل :ابسضاغ ليخوت
بردم ل˘ي˘خو˘ت صسا˘مو˘ت ر˘كن˘ت˘صسا
تلوا˘ح˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس صسيرا˘˘ب
ريدصصت ةيصسنرفلا مÓعإلا لئاصسو
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘˘ق ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ،د˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب
61ـلا رود با˘˘هذ ي˘˘ف ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ليخوت لاق.ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل
ةفيحصص اهتزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
اذامل» :ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا «نا˘يز˘يرا˘ب و˘ل»
له ؟دنومترود ةهجاوم نم فاخأا
نايمأا مامأا ا˘ناو˘ت˘صسم نأا نود˘ق˘ت˘ع˘ت
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف رر˘˘كت˘˘ي˘˘صس
.«؟يناملألا

قثأا لب ،افئاخ وأا اقلق تصسل» :عباتو
بابصسأا امام˘ت م˘ل˘عأاو ،ي˘ق˘ير˘ف ي˘ف
ثدح ام ،4‐4 نايمأا عم لداعتلا
ناكو ،ادراو لظي ءاقللا اذه يف
ةثÓثب انرخأات اننأل دقعم ويرانيصس
.«يقيرف يف قثأا ينكل ،فادهأا

نل» :يناملألا بردملا لصسرتصساو
،ةارابم22 ي˘ف ها˘ن˘مد˘ق ا˘م ى˘صسنأا

ةقيقد03 ةعباتمب طقف يفتكأاو
.«قلقأل نايمأا مامأا

هتدح نامريج ناصس بردم لصصاوو
بصضغأا م˘ل» :مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو ع˘˘م
لب ةي˘ثÓ˘ث˘ب ي˘ق˘ير˘ف ر˘خأا˘ت ا˘مد˘ن˘ع
ل ،لوألا فدهلا ذنم ابصضاغ تنك
.«ثادحألا ءازتجا بحأا

ائداه ىقبأا نأا امئاد لواحأا» :نّيبو
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘تدا˘˘ع˘˘ك

لبق فلتخم عصضولا نأل ،ةيصضاملا
يف ةم˘ه˘م ةارا˘ب˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا
.«لاطبألا يرود
و˘يرا˘ن˘ي˘صس را˘ظ˘ت˘نا ن˘ع ه˘لاؤو˘˘صسبو
ءادألا نع دنومترود مامأا فلتخم
:ل˘ي˘خو˘ت در ،نا˘˘ي˘˘مأا ما˘˘مأا ءي˘˘صسلا
دقفأا نأا صضرتفملا نم له نآلاو»
،مكل ةبصسنلاب د˘ي˘ج اذ˘ه ؟يز˘ي˘كر˘ت
لو˘˘ح كو˘˘كصشلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ةرا˘˘ثإا
.«قيرفلا

دهجلا وه ام اديج كردأا» :لمكأاو
ا˘˘مأا ،هر˘˘˘صسخ˘˘˘ن نأا بج˘˘˘ي ل يذ˘˘˘لا
ي˘ه˘ف مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

نا˘˘صس صسيرا˘˘ب زو˘˘ف˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
هامرم ىقلتي نأا نود امئاد نامريج
ن˘ير˘ي˘ث˘كل˘ل ود˘ب˘ي اذ˘ه ،فاد˘˘هأا يأا
ق˘ير˘ف ل˘صضفأا كل˘م˘ن ا˘ن˘نأل Ó˘ه˘˘صس
.«نيبعل لصضفأاو
مدع نم ةعاصس فصصن» :درطتصساو
ثدح ام اهتجي˘ت˘ن تنا˘ك ز˘ي˘كر˘ت˘لا
يصسنرفلا يرودلا هنإا ،نايمأا مامأا

˘˘مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘صسو ن˘˘كل ،ه˘˘تو˘˘˘قو
ق˘ل˘ق˘م) ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا ف˘˘ن˘˘صصت
يناعي صسيرابو (فيخمو جعزمو
ي˘˘ف دراو اذ˘˘ه ،ل ،ل˘˘كا˘˘صشم ةد˘˘˘ع
.«مدقلا ةرك وأا ةايحلا
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نÓيم مجن ،وفاك يليزاربلا دكأا
رامين هنطاوم نأا ،قباصسلا امورو
نا˘صس صسيرا˘ب بعل ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس اد
ح˘ب˘صصي نأا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
.ملاعلا يف بعل لصضفأا

اهتلقن تاحيرصصت يف وفاك لاقو
«وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
مامأا تقولا ناح دقل» :ةينابصسإلا
ةردقلا هيدل ،هفقوم ريغيل رامين

يف بعل لصضفأا نوكي نأا ىلع
.«ملاعلا

لصصي نأا اًعيمج انعقوت» :فاصضأاو
يذلا ومنلا ،جصضنلا ةلحرم ىلإا
حمصسيصس ام وه ماع لك هبصستكي
لصضفأا نم اًدحاو حبصصي نأاب هل
.«ملاعلا يف نيبعÓلا

ل˘صصي نأا ن˘كم˘ي را˘م˘ي˘ن» :ع˘با˘تو
ونايتصسيركو يصسيم ىوتصسم ىلإا
مهيدل ،نامريج ناصس صسيراب يف
ل˘ث˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
قر˘فو د˘يرد˘م لا˘يرو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
.«ىرخأا ةعئار
دع˘ي را˘م˘ي˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا» :د˘كأاو
يف تاقفصصلا لصضفأا نم اًدحاو
.«ةيصسنرفلا ةركلا خيرات
:اًلئاق ،رامينل ةحيصصن وفاك هجوو
كت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ت تن˘˘ك اذإا»
نأا كنكمي ،ميظع بعلو ،دئاقك
.«ملاعلا يف لصضفألا حبصصت
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘ع و˘˘فا˘˘ك ثد˘˘ح˘˘تو
يئاهن نمث يف ةنولصشربو يلوبان

ةردق نعو ،ابوروأا لاطبأا يرود
ينفلا ر˘يد˘م˘لا ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج
.يصسيم فاقيإا ىلع يبونيترابلل
ر˘˘˘مأا ي˘˘˘صسي˘˘˘م فا˘˘˘ق˘˘˘˘يإا» :لا˘˘˘˘قو
.«بعصص
،اًديج هفر˘ع˘ي وزو˘تا˘غ» :ح˘صضوأاو
نلو ،ةد˘ير˘ف ة˘صصر˘ف ا˘ه˘نأا فر˘ع˘ي
يصسيم صسيل ،رورملاب اهل حمصسي

.«هلمكأاب قيرفلا امنإاو ،طقف
،ي˘صسي˘م تف˘˘قوأا اذإا» كرد˘˘ت˘˘صساو
،ر˘ط˘خ˘˘لا ن˘˘م %05 تع˘ن˘م د˘˘ق˘˘ف
.«ةعئار ةارابم نوكت نأا ىنمتأا

ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘يأار ن˘˘˘˘عو
وغيردورو ،روينوج صسويصسينيف
:لاق ،ديردم لاير يئانث ،صسيوج
.«ةميظع ةوق نÓثمي»

ءاج ،امهيف ريبك انلمأا» :لمكأاو
هنأا عيمجلا هل عقوتو صسويصسينيف
،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ود˘˘˘لا˘˘˘نور نو˘˘˘كي˘˘˘صس
وذ بعÓ˘˘ك و˘˘غ˘˘يردور ل˘˘˘صصوو
.«ةيلاع ةدوج
نأا ن˘كم˘ي ا˘م˘ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا :م˘˘تأاو
ي˘˘ف نا˘˘ع˘˘ئار نا˘˘ب˘˘عل ا˘˘ح˘˘ب˘˘صصي
.«ديردم

اكيفنب ىلإا ام اموي دوعأاسس :ودرانرب
يتيصس رتصسصشنام نأاب افليصس ودرانرب فرتعي
.هفوفصص يف بعلي دان رخآا نوكي نل
ططخب ظفتحي هنإا يلودلا يلاغتربلا لوقيو
،اكيفنب قباصسلا هيدان ىلإا ةياهنلا يف ةدوعلل
:ودرانرب لاقو.هتريصسم نم قحل تقو يف
رداغأا نأا ينفصسؤوي ،تارم ةدع كلذ تلق دقل»
دقتعأا كلذل (اًماع02 رمع يف) Óًيلقً اركبم
دقتعأا ،كانه يننوديري اوناك اذإا .دوعأاصس يننأا
افرتحم ابعل ودرانرب حبصصأاو.«دوعأاصس يننأا
.3102 ماعلا يف اكيفنب يف

رتنإا مزهنسس اننأاب اقثاو تنك :يغازنإا
ر˘ع˘صشي ل و˘يزل نأا ي˘غاز˘نإا ي˘نو˘م˘˘ي˘˘صس د˘˘كأا
يناثلا ز˘كر˘م˘لا لÓ˘ت˘حا د˘ع˘ب نآلا ط˘غ˘صضلا˘ب
،صسوتنفوج ردصصتملا نع ةدحاو ةطقن قرافب
نم «اًمئاد اقثاو» ناك قيرفلا نأا ىلإا اريصشم
.رتنإلا ىلع بلغتلا ىلع رداق هنأا

«ترو˘ب˘صس يا˘كصس» ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل برد˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
دصض ةياغلل ديج لكصشب انبعل دقل» : ةيلاطيلا
تلوجلا ىدحإا ىوصس رصسخي مل يوق قيرف
نحن .مصسوملا اذه ىلوألا نيرصشعلاو عبرألا
ةعئار ةارابم انبعلو ،ةعئار ةريتو ىلع ظفاحن
انحمصس اننأا ةجردل انزف اننأاب نيعنتقم انكو
ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ةدا˘صضم˘لا تا˘م˘ج˘ه˘˘لا صضع˘˘ب˘˘ب
يف» :فاصضأاو.«لوألا طوصشلا يف اهبنجت
انلصصاو اذإا اننأا نيبعÓلا تربخأا ،ةحارتصسلا
ةركلا يف رثكأا ةدوجبو ةقيرطلا هذهب بعللا
.«ةبعللاب زوفن نأا اننكميف ، ةيئاهنلا
وينيتوك ةداعتسساب ركفي لوبرفيل

ةيسسيئرلا هتقفسصل ليدبك
لوبرفيل نأا ةي˘نا˘ب˘صسإلا صسآا ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذ
وينيتوك بيليف يليزاربلا ةداعتصسا يف ركفي
لÓخ خنويم نرياب ىلإا راعملا ةنولصشرب مجن
لاح ي˘ف كلذو ،ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
ىعصسي يتلا ةيصسيئرلا ةقفصصلا ماربإا يف لصشف
رياني يف لوبرفيل نع وينيتوك لحرو.اهل
ةقفصصب ةنولصشرب ىلإا لقتناو ،8102 ماع نم
ةفاصضإلاب ،وروأا نويلم021 تغلب ةيصسايق
عفد م˘ت تار˘ي˘غ˘ت˘م˘ك وروأا نو˘ي˘ل˘م04 ى˘˘لإا
يف حجني مل بعÓ˘لا ن˘كل ،ًا˘ب˘ير˘ق˘ت ا˘ه˘ف˘صصن
.فصصنو ماع رادم ىلع «ون بماكلا» بعلم
فيصصلا يف وينيتوك ةراعإا ةنولصشرب ررقو
قح ريخألا كلميو ،خنويم نريابل يصضاملا
يف وروأا نويلم021 لباقم بعÓلا ءارصش
دكؤوت رداصصملا عيمج نكل ،لبقملا فيصصلا
،رايخلا اذه لّعفي نل «يرافابلا» يدانلا نأا
هيلع رهظ يذلا عصضاوتملا ىوتصسمللً ارظن
.ةيصضاملا رهصشألا يف بعÓلا

لوبرفيل فده نزوكرفيل ةرهوج
يسسيئرلا بولك نغرويو

نغروي نأا اهريرقت يف ةفيحصصلا تحصضوأاو
نيبعÓلا صضعب نم صصلختلاب بغري بولك
يصساصسأا لكصشب بعلل ةصصرف نوكلمي نيذللا
مدآاو يريكاصش نادريصش لثم ىرخأا ةيدنأا يف

ط˘˘صسو˘˘لا ط˘˘خ م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسيو ،ا˘˘˘نلل
ةفاصضإلا ه˘ل مد˘ق˘ي د˘يد˘ج بعÓ˘ب ي˘مو˘ج˘ه˘لا
يناملألا برد˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ع˘قوو.ةبولطملا

نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب م˘ج˘ن ز˘تر˘ي˘فا˘ه يا˘ك ى˘ل˘˘ع
ةمهم نكل ،طقف ًاماع02 غلبي يذلاو باصشلا
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا˘ب ة˘ل˘ه˘صس نو˘كت ن˘ل زد˘ير˘˘لا

عصضو كلذل ،عفترملا هرعصس ببصسب هتامدخ
ليدبك وينيتوك قباصسلا همجن بولك نغروي
.ةقفصصلا هذه تلصشف لاح يف
ةدا˘عإا˘ب ر˘كف˘ي بو˘ل˘ك نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا فا˘صضأاو
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ل˘صصو˘ت˘ي م˘ل نإا و˘ي˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ك
اميصسل ،عقوتم وه امك قافتل ةنولصشربو
تصضف˘خ˘نا بعÓ˘ل ة˘ي˘قو˘صسلا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا نأاو
تكرا˘م ر˘ي˘ف˘صسنار˘ت ع˘قو˘م بصسح˘بً ار˘ي˘˘ث˘˘ك
نويلم07 وحنب ردقت تحبصصأاو ،يملاعلا
عيب لواحيصس اصسربلا نأا مغر ،طقف وروأا
.ربكأا رعصسب بعÓلا

 بابلا حتفي اب’أا
زاتمملا يرودلا مامأا

،خينويم نرياب عفادم ثدحت
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘ع ،ا˘˘بلأا د˘˘ي˘˘ف˘˘يد
يرود˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا
.زاتمملا يزيلجنإلا

ءا˘˘˘صضعألا د˘˘˘حأا ا˘˘˘˘بلأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
نر˘يا˘ب ق˘ير˘ف ي˘ف ن˘ي˘ي˘صسي˘˘ئر˘˘لا

فوفصص نم هتيقرت ذنم خينويم
.0102 ماع يف بابصشلا
دد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كل
ه˘ن˘كم˘ي يذ˘لا ،تا˘ماد˘خ˘ت˘˘صسلا
،طصسولا طخ يف بعللا اًصضيأا
هل نوكي نأا نكمي هنأا دقتعي
.رخآا يرود يف لبقتصسم
ثدحي ام ىرن فوصس» :لاقو
فر˘عأا ا˘˘نأا .ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
يننأل اًدي˘ج زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا
تنك امدنع اًريثك كلذ تعبات
تم˘˘عد د˘˘ق˘˘ل .ا˘˘˘ن˘˘˘صس ر˘˘˘غ˘˘˘صصأا
دحأا ارييف كيرتاب ناك .لانصسرأا
.«يبعل لصضفأا

ل ،يلاحلا تقولا يف» :فاصضأاو
ن˘كل ،ر˘مألا ي˘˘ف اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ر˘˘كفأا
يف بعللا ل˘ي˘خ˘تأا نأا ي˘ن˘ن˘كم˘ي
.«رخآا ناكم
ىتح نرياب عم ابلأا دقع دتميو
.1202‐0202 مصسوم ةياهن

د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ي
يديلقتلا هميرغ برصضل ينابصسإلا
هيعصس ببصسب لتقم يف ةنولصشرب
لا˘ح د˘يد˘ج م˘جا˘ه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
يبابم نايليك بادتنا يف لصشفلا
نا˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘صس صسيرا˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن
.يصسنرفلا

ع˘م لا˘ير˘لا تا˘ب˘غر تصضرا˘˘ع˘˘ت و
يدانلا رادار دصصري ثيح اصسرابلا
م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘كل˘˘م˘˘لا
نم زينيترام وراتول ينيتنجرألا
ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ق˘ير˘ف

.ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرتف
ةركف˘م ي˘ف ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م د˘جاو˘ت˘ي و
نم رهصشأا ةدع ذنم ةنولصشرب ثحب
مجاهملا نوكيل هعم دقاعتلا لجأا
ًافلخ ينولات˘كلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا
.زيراوصس صسيول يناياوغوروأÓل
دقاعتلل كرحتلا اصسرابلا دصصري و
تلاقتنلا ةرتف يف بعÓلا عم
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا
يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘كل «يروز˘˘تار˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا»
ةوقب ةق˘ف˘صصلا ي˘ف ل˘خد ي˘كل˘م˘لا

ة˘˘˘كب˘˘˘صش ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘لً ا˘˘˘ق˘˘˘فو

.ةينيتنجرألا «يصس.ياو.يت»
لاير نأا ىلإا ةكبصشلا تراصشأا و
نم وراتول مصضل ططخي ديردم
عم هدقع رصسك لÓخ نم رتنإلا
طرصشلا ةميق عفدب «يروزتارينلا»
.وروأا نويلم111 ةغلابلا يئازجلا

عم دقاعتلا ةركف لايرلا لمهي مل و
هصسفن ن˘ي˘مأا˘ت د˘ير˘ي ه˘ن˘كل ي˘با˘ب˘م
يف نمكت ةليدب ةطخ ىلع لمعلاب

لكصشب رهظ يذلا زينيترام مصض
يف «يروز˘تار˘ي˘ن˘لا» ة˘ق˘فر ز˘ي˘م˘م
.يراجلا مصسوملا

يلوبان عم ةياغلل ةبعسص نوكتسس وزوتاغ ةمهم نأأ دكأأ

رامينل يتحيسصن هذهو ..ةنولسشرب نم%05 يسسيم :وفاك

يبابم ليدب ببسسب لتقم يف ةنولسشرب برسضل ططخي ديردم لاير

د˘˘ئا˘˘ق درار˘˘ي˘˘ج ن˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘صس لا˘˘˘ق
عباتي˘صس ه˘نإا ،ق˘با˘صسلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل

ة˘ط˘بار تنا˘˘ك اذإا ا˘˘م بث˘˘ك ن˘˘ع
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
ىلع يتيصس رتصسصشنام بقاعتصس
فيظ˘ن˘لا بع˘ل˘لا ح˘ئاو˘ل كا˘ه˘ت˘نا
.يلاملا

ةركل يبوروألا داحتلا بقاعو
نامرحلاب يتيصس (افيويلا) مدقلا

تاقباصسملا يف ة˘كرا˘صشم˘لا ن˘م
ن˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بوروألا
ة˘مار˘غ˘ل ة˘فا˘صضإلا˘ب ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
25.23) وروأا نويلم03 اهردق
يف قيق˘ح˘ت د˘ع˘ب (رلود نو˘ي˘ل˘م
ح˘ئاو˘ل˘ل ة˘مو˘عز˘˘م تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
.يلاملا فيظنلا بعللا

يأا با˘˘˘كترا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ى˘˘˘ف˘˘˘نو
فنأا˘ت˘صسي˘صس ه˘نأا د˘كأاو ة˘ف˘لا˘خ˘م
ميكح˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م ما˘مأا رار˘ق˘لا
ةطبار تح˘ت˘ف ا˘م˘ك.ةيصضايرلا
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
يتيصس تا˘كا˘ه˘ت˘نا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ي˘ف يرود˘˘لا بق˘˘ل زر˘˘حأا يذ˘˘لا

قرافب4102‐3102 م˘˘صسو˘˘م
.لوبرفيل نع نيتطقن
زر˘ج˘ن˘ير برد˘م درار˘ي˘ج لا˘˘قو
يدتري ناك يذلا يدنلتكصسلا
لÓ˘خ لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ةدا˘˘ي˘˘ق ةرا˘˘صش
متهم انأا»:4102‐3102 مصسوم
.«ةحصضاو بابصسأل ...كلذب اقح
ر˘˘ظ˘˘˘ن ة˘˘˘ه˘˘˘جو ن˘˘˘م» :فا˘˘˘صضأاو
.اقح ةيوق ةبوقع اهنإا ،افيويلا

انعط نومدقيصس مهنأا قثاو انأا
اذا˘˘م ىر˘˘نو ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘ل كلذ˘˘˘ل
.«هتجيتن نوكتصس
:بكترا يتيصس نإا افيويلا لاقو
نع حئاولل «ةريطخ تاكاهتنا»

دوقع نم هحابرأا ميخصضت قيرط
ي˘فو ه˘˘تا˘˘با˘˘صسح ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا
داحتÓل اه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا
.6102و2102 نيب يبوروألا

دراريج مامتها ريثت يتيسس رتسسسشنام ةبوقع



 نيتهجاوم رخآا يف طاقن6 دصصحل هيدان داق

تبثيو اسسنرف يف ءانثلا دسصحي يناميلسس
 «1غيللا» يبع’ لسضفأا نيب نم هنأا

لصصاوي
يناميل˘صس مÓ˘صسإا

ر˘˘صضخ˘˘لا فاد˘˘˘ه
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن بعلو
د˘صصح و˘كا˘˘نو˘˘م
ح˘يد˘م˘لاو ءا˘ن˘ث˘لا

عيمجلا ل˘ب˘ق ن˘م
ي˘ف ا˘˘صسنر˘˘ف ي˘˘ف

ديجلا ءادألا لظ
نم همد˘ق˘ي يذ˘لا
ثيح ،ر˘خآل ءا˘ق˘ل
دعب امهيف كراصش نيتارابم رخآا يف زوفلل هيدان ةدايق نم نكمت

«لابتوف صسنارف» ةلجم تقدغأاو.ةباصصإلا ببصسب ليوط بايغ
ةداعإا نم نكمت امدعب ،حيدملاو ءانثلاب ميلصس ربوصس» ةيصسنرفلا
رخآا يف هب رهظ يذلا زيمملا ءادألا لظ يف ،ةهجاولل هصسفن

ةلوطبلا يف نيبعÓلا لصضفأا نيب نم ناكو ،هيدان عم نيتلوج
رتصسيل نم راعملا بعÓلا نأا ركذي.52ـلا ةلوجلا يف ةيصسنرفلا
،ةمصساح تاريرمت8 حنمو فادهأا9 نود دق ،ةرامإلا يدان ىلإا

6 هيدان حنميل ،هيدان عم تاهجاوم3 رخآا يف لجصس هنا امك
دعب حيحصصلا راصسملل ةرامإلا يدان ديعيو ،نيءاقل رخآا يف طاقن
.يدانلا تبرصض يتلا غارفلا ةرتف

ب.م.يرصسيإا
 ششيراميق ءاقل رداغ يلاملا مجنلا

 ةيرسصنعلا دسض اغيرام معدي رسصان نب
يدان مجنو رصضخلا ناديم طصسو رصصان نب ليعامصسإا معد

امدعب ،وتروب بعلو ي˘لا˘م˘لا م˘ج˘ن˘لا ا˘غ˘يرا˘م ى˘صسو˘م ،نÓ˘ي˘م
اهصضاخ يتلا ةريخألا ةهجاوملا يف ةيرصصنعلل ،ريخألا صضرعت
.صشيراميق ايروتيف قيرف مامأا «واغردلا»

ربع يلاملا بعÓلا ةروصص ،قباصسلا يلوبميا بعل رصشنو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح ي˘˘ف «يرو˘˘ت˘˘صس»
صصاخصشألا نيب قر˘ف ل ه˘نا د˘كؤو˘ي˘ل ،«مار˘غ˘ت˘صسنا» ي˘عا˘م˘ت˘جلا

.ةيصساوصس مهعيمجو
˘ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا لا˘م˘كإا صضفر ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ريهامج تاحيصص ببصسب ةهجاوملا ةرداغم ررق ثيح ،صشيراميق
.عيمجلا ءايتصسا راثأا ام وهو مصصخلا قيرفلا

ب.م.يرصسيإا
 ةخصشبرنف مامأا يبرادلل زهاجو اديج ىوتصسم مدقي «وصسوصس»

انل مهم بع’ يلوغيف :ميرت
 Óبقتسسم ىوقأا نوكيسسو

يارصس ةطل˘غ يدا˘ن˘ل ي˘كر˘ت˘لا برد˘م˘لا م˘ير˘ي˘ت ح˘تا˘ف ى˘ن˘ثأا
نكمت لظ يف ،رئازجلا مجن يلوغيف نايفصس ىلع ،يكرتلا
.ةريخألا ةنوآلا يف هاوتصسم ةداعتصسا نم ريخألا

:يكرتلا مÓعإلا اهب صصخ تاحيرصصت يف ميريت حصضوأاو
نم ةيلاحلا ةرتفلا يف يارصس ةطلغ قلأات حاتفم وه يلوغيف»
عقوتأاو فقوتي ل هنإا» :فاصضأاو ،«انل ةبصسنلاب مهم وهو ،مصسوملا
عم ايئانث لكصشي تاب هنأل ،ةمداقلا ةرتفلا يف لصضفأا نوكي نأا

زوفلاب ةريبكلا هتداعصس نع «وصسوصس» ربع ،هبناج نم.«ونايرام
روبصس ةيطل˘م ق˘ير˘ف ما˘مأا ،ه˘يدا˘ن ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ن˘ي˘م˘ث˘لاو ما˘ه˘لا
،فيظن فدهب ،ةقباصسملا نم22ـلا ةلوجلا راطإا يف ،يكرتلا

ي˘ف ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف» :Ó˘˘ئا˘˘ق در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
.«قيرف نم هل اي» :«رتيوتلا»

ءاقل لبق ،ةريخألا ةرتفلا يف ةريبك تايوتصسم يلوغيف مدقيو
يف ةصشخبرنف مامأا مداقلا عوبصسألا يف هعمجي يذلا ،ةمقلا
.ريثم يبراد

ب.م.يرصسيإا
 ةفيظن ةيعابرب لانصسرأا نم ةراصسخلا بقع

 لسساكوين راسصنأا بيخي بلاط نب
نم لباو ىلإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن صضر˘ع˘ت

ةلذملا ةراصسخلا دعب هيدان يعجصشم لبق نم ةعذÓلا تاداقتنلا
راطإا يف ،ةفيظن ةيعابر˘ب لا˘ن˘صسرا ه˘ف˘ي˘صضم ما˘مأا ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا

.زاتمملا يزيلجنلا يرودلا نم62 ةلوجلا تاصسفانم
ةفاصضإلا هميدقت مدعل ،ةدصشب قباصسلا ماهنتوت بعل دقُتناو

ءاو˘صس ة˘ي˘لا˘ع˘ف ى˘ندأا نودو ىو˘ت˘صسم˘لا نود هرو˘ه˘ظو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
«صسيابكاملا» راصصنأا نم ريثكلا ىنمتو اذه ،ايعافد وأا ايموجه
د˘حا ف˘ي˘صضي˘ل ،ة˘عر˘صسب ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن ةرا˘عإا ةر˘ت˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا
دق ةرادإلا نوكت لأا ىنمتأا »:رتيوت يلع هديرغت يف نيعجصشملا

.«لبقملا فيصصلا هئارصش ةيمازلإا ىلع تعقو
ز.شس

0762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج42ـل قفاوملا0202 يرفيف81ءاثÓثلاةصضايرلا

 تابختنملل برعلا شسأاك ةلوطب نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطإا يف

 «ةنعارفلا» مامأا ةيوق ةهجاوم يف ةنسس02 نم لقأا رسضخ

 ليوط بايغ دعب بعŸÓا ¤إا داع

ايليسسرامو ليلو لسساكوين نم صضورع صضفر مÓغ
 يوتسشلا وتاكŸÒا ‘

 بابصشلا ىدل ةركلا ريوطتل لوذبŸا دوهÛا Òظن

 «افيفلا» نم ةيسضاير تادعم ىلع لسص– «فافلا»
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ينطولا بختنملا نوكيصس
دعوم ىلع ةنصس02 نم لقأا
امدنع ،يوق يبراد عم مويلا
يرصصم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘قÓ˘ي
ةعا˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ،ق˘ي˘ق˘صشلا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا م˘˘صسر˘˘˘ب ،03:51ـلا
صسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ى˘˘لوألا
نم لقأا تابخت˘ن˘م˘ل˘ل بر˘ع˘لا

ىر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘صس02
.ةيدوعصسلاب اهتايلاعف

بخت˘ن˘م˘لا داد˘ع˘ت ى˘ع˘صسيو
ن˘ب ر˘با˘صص برد˘م˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
ةقÓطنا قي˘ق˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘عا˘م˘صس
،ةيبرعلا ةقباصسملا يف ةيلاثم
ةارا˘ب˘م ي˘ف زو˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘م
و˘ح˘ن ق˘ير˘ط˘لا ق˘˘صشل ،مو˘˘ي˘˘لا
ناو ا˘م˘ي˘صسل ي˘نا˘˘ث˘˘لا رود˘˘لا
ةنصس02 ن˘م ل˘˘قأا ر˘˘صضخ˘˘لا
ةعومجم صسفن يف نودجاوتي
ف˘ي˘صضم˘لا د˘ل˘ب˘لا ة˘يدو˘ع˘صسلا

ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف اذ˘˘كو
 .لانملا ةبعصص لهأاتلا ةمهم

ةرادإ’ يتارامإا مكح
 رصصم مامأا رئاز÷ا ءاقل

يبرعلا داحتلا ةنجل تنيع
˘˘ما˘˘كح م˘˘قا˘˘ط مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل

يذلا ةمقلا ءاقل ةرادإل يتارامإا
02 نم لقأا رصضخلا هيف يقÓي
،ير˘صصم˘˘لا م˘˘هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ن˘˘صس
نب دمح˘م ن˘ب ر˘ي˘مألا بع˘ل˘م˘ب
صسأا˘ك ة˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م˘˘صض د˘˘ه˘˘ف

02 تحت تابختنم˘ل˘ل بر˘ع˘لا
ىصسيع دمحأا نوكيصسو.ًاماع
نأا ىلع ،ايصسيئر امكح صشيورد
يميعنلا يلع نم لك هدعاصسي
.وبع تيأا ماصشه يبرغملاو

 اصسنرف ‘ لصضفأ’ا Úب نم هنا تبثأاو ءانثلا لان

 ايلاوت ةثلاثلا ةرملل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ‘ ةناكم نمسضي اجديكوأا
،ةيلاثملا ةليكصشتلا يف ةناكم زتيم يدان بعلو يلودلا صسراحلا اجديكوأا ردنصسكلأا زجح

.يصسنرفلا يرودلا نم52ـلا ةلوجلل
ىلع ،مدقلا ةركل يصسنرفلا يرودلا نم52ـلا ةلوجلل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف اجديكوأا ريتخاو

.دعاوقلا جراخ ،تنان يدان مامأا نم ةنيمث ةطقنب ةدوعلل هداق نيح ،هيدان عم همدق ام ةيفلخ
ثعبيل ،ةيصسنرفلا ةلوطبلا نم ةدوعلا ةلحرم قÓطنا ذنم اديج ءادأا ايقيرفإا لطب مدقيو

دجاوت هناو اصصوصصخ ،مصسوملا اذه «1 غيللا» يف صسارحلا لصضفأا نيب نم هنأا ةحصضاو ةلاصسرب
.ايلاوت3ـلا ةرملل ةلوجلا يف نيبعÓلا لصضفأل ةيلاثملا ةمئاقلا يف

ب.م.يرصسيإا

،مدقلا ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ل˘صصح˘ت
ىلع ،ةيصضايرلا تادعملا نم ةعومجم ىلع
يلودلا داحتلا لبق نم ةمدقم ،ةبه لكصش
.«افيفلا» مدقلا ةركل

ر˘صشن نا˘ي˘ب ي˘ف ،صسمأا ،«فا˘˘ف˘˘لا» تف˘˘صشكو
تررق «افيفلا نأا ينورتكللا اهعقوم ىلع
ريظن ءا˘ج «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘ب˘ه˘لا م˘يد˘ق˘ت
نيدلا ريخ ةئيه نم لوذبملا ريبكلا دوهجملا

.بابصشلا ةئف ىدل مدقلا ةرك ريوطتل يصشطز
،ة˘ب˘ه˘لا م˘ل˘صست نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو

بتاكملا دحا وأا «افيفلا» قيرط نع متيصس
ل˘ق˘ن˘لا ف˘ي˘لا˘كت ،ةر˘ي˘خألا ل˘م˘ح˘ت˘ت نأا ى˘ل˘˘ع
.ليصصوتلاو

ابلاطم ،يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا نو˘كي˘صسو اذ˘ه
مازتلا عفر˘ل ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ،ما˘ي˘ق˘لا˘ب
،ة˘ب˘ه˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ،ة˘ب˘ير˘صضلاو ،ة˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا
.اهنم ةدافتصسÓل

˘مو˘ق˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
باب˘صشل˘ل بيرد˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ب «فا˘ف˘لا»
يئيبلا ماظ˘ن˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل ،تاد˘ي˘صسل˘لو
ماع يف ملاعلا ءاحنأا عيمج يف مدقلا ةركل
،هر˘˘صشن˘˘ل «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» ى˘˘ع˘˘˘صست يذ˘˘˘لا ،0202
يف ةدعاصسملا هنم يصسيئرلا فدهلا نوكيصسو
نيبوهوملا نيبعÓل ةحاتملا صصرفلا نيصسحت
.ةينطولا قرفلا ىوتصسم ىلإا ةفاصضإلاب

يلودلا داحتلا موقي نأا رظتنملا نمو اذه
لبق نم تارايزلا نم ريبك ددعب ،مدقلا ةركل

ةيميداكألا وأا بيردتلل اًزكرم31 ىلإا ءاربخ
لكايهلا هذه لك مييقت متيصس ،رئازجلا يف
ةثÓث عصضختصسو اهصسفن ةقيرطلا مادختصساب
ليلحت لجأا نم ،«جودزم ريرمت» ةرايزل اهنم
تاد˘عا˘صسم ج˘ما˘نر˘ب ل˘ي˘كصشت˘ل د˘ل˘ب˘لا ع˘˘صضو
.1202 ماع يف أادبيصس مخصض

ر.ق

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

باب حتفت «فاكلا»
لودلل حسشÎلا

ناسضتحا ‘ ةبغارلا
لاطبأ’ا يرود يئاهن

دا–’ا صسأاكو
 يقيرفإ’ا

ةركل يقيرفإلا دا˘ح˘تلا ح˘ت˘ف
يصشاغلملا ةدايقب «فاكلا» مدقلا
نادلبلل حصشرتلا باب ،دمحأا دمحأا
تايلا˘ع˘ف نا˘صضت˘حا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةركل ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا صسأا˘كو
نم ةيلا˘ح˘لا ة˘خ˘صسن˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا
.نيتقباصسملا

ةركل يقيرفإلا داحتلا ىرجأاو
˘ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت مد˘˘ق˘˘لا
˘ما˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
ي˘ت˘لا ثاد˘˘حألا د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

يف لاطبألا يرود يئاهن اهفرع
دادولا نيب ي˘صضق˘ن˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

،يصسنو˘ت˘لا ي˘صضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لاو
ةجمرب ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا رر˘ق˘ت˘ل
بعلمب ةدحاو ةارابم يف يئاهنلا

با˘ب ح˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،د˘يا˘˘ح˘˘م
ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل ،ح˘صشر˘ت˘لا
.نيتقباصسملا يئاهن ناصضتحا

،ةبعلل يقيرفإلا داحتلا ددحو
بجو ي˘˘˘ت˘˘˘لا طور˘˘˘˘صشلا صضع˘˘˘˘ب
يف ةبغارلا نادل˘ب˘لا ي˘ف ا˘هر˘فو˘ت
كÓ˘ت˘ما رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا

،نيتقباصسملاب قيلي ر˘ي˘ب˘ك بع˘ل˘م
،ةماقإلا ططخ ،بيردتلا قفارم
.يموكحلا نامصضلاو

،ىصضم تقو يف ثيدح رادو
يئاهن لقن يف فاكلا ةبغر نع
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘ط˘˘بألا يرود

ةيليوج5 بع˘ل˘م ناو ا˘م˘˘ي˘˘صسل
ةداعإا دعب بناوجلا لك نم زهاج
ام ،ةيصضام˘لا ما˘يألا ي˘ف ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت
ىمرم يف نآلا ةركلا نأا ينعي
.مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا

ب.م.يرصسيإا

مجنو رصضخلا بعل يزوف مÓغ صضفر
قرف ةثÓث نم اصضورع يلاطيإلا يلوبان يدان
لجا نم يصضا˘م˘لا يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
.هيدان ةرداغم

مجن نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
ايليصسرام نم لك نم اصضورع ىقلت ،رصضخلا

ءاقبلا لصضف هنا لإا ،دتيانوي لصساكوينو ليلو
يف هناكم ةداعتصساو يدحتلا عفرو هيدان عم
.«يبون يترابلا» ةليكصشت

يدا˘˘˘ن ةرادإا نأا رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘صضأاو
نايتإا تناصس بعل تعصضو يصسنرفلا بونجلا

لإا ،نيرداغملا نيبعÓلا ةمئاق نمصض قباصسلا
هل ةمدقملا صضورعلا صضفرو ءاقبلا لصضف هنأا
.هيدان عم لصصاويل

ىلإا ،صسمأا لوأا داع مÓغ نأا ركذلاب ريدجلا
بايغ دعب يلاط˘يلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ة˘ل˘ي˘كصشت

ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةباصصإلا ببصسب ليوط
لإا ،ذخفلا ىوتصسم ىلع ةيلصضعلا ةباصصإلا مث
يذلا ءاقللا يف ،يرايلاك مامأا كراصشي مل هنا
.فيظن فدهب يدان هب زاف

ب.م.يرصسيإا
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ةرواصسلا ةبيبصش ةليكصشت دوعت
ريصضحتلا وج ىلإا مويلا ةيصشع
يذلاو تبصسلا دعومل يدجلا
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ي˘˘˘صس
يف وداراب يدان مهفيصضتصسمب
لمأاي ثي˘ح ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب بع˘ل˘م
ي˘ف ل˘ي˘غ˘يا نا˘˘يز˘˘م برد˘˘م˘˘لا
رثكأا قير˘ف˘لا را˘صسم ح˘ي˘ح˘صصت

دعب هجاعزنا ىدبأا هنأاو اميصسل
ةيصضاملا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ة˘يا˘ه˘ن
نم ة˘م˘صصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأا

نم لئاهلا مكلا كلذ عييصضت
نم هفوخت ىدبا امك ،صصرفلا
فاد˘˘˘هألا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب تاز˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
ةريخألا ةنوآلا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

طخلا نم ءاطخأا اهلك تناك
صسارح ىتح وأا قيرفلل يفلخلا
. ىمرملا

نيباصصملا عاجرتصسا
ليغيا فده

ل˘م˘ع˘ي˘صس ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

ةداعتصسا ىلع يبطلا مقاطلا
فيرصش ىيحي بعÓلا تامدخ
ل˘خد˘˘ت ى˘˘لإا صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لاو
صسأار˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ق
ءاقل˘لا ن˘م ه˘جور˘خ ى˘عد˘ت˘صسا
ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا ما˘مأا ر˘ي˘˘خألا
ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه ،لوألا طو˘˘˘صشلا
بعÓ˘لا ةدو˘˘ع ي˘˘ف صشتو˘˘كلا
نأاو ة˘صصا˘خ ا˘صضيأا ة˘ب˘˘ي˘˘صشو˘˘ب
تا˘مد˘خ˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ي˘صس ق˘ير˘ف˘لا
هي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ي˘ف˘ي˘ل˘خ بعÓ˘لا

رظتنم ثيح ،ءار˘م˘ح ة˘قا˘ط˘ب˘ل
مامأا ةلبق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ه˘تدو˘ع
نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ىلع ن˘هار˘ي ل˘ي˘غ˘يا صشتو˘كلا
ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ح˘ي˘ح˘صصت
صسح˘لا ن˘ي˘صسح˘ت فد˘ه˘ت˘˘صسيو
ليلجلا دبع ءاقفرل يفيدهتلا
صصرفلا عييصضت نأا امب دعاصس
طاقنلا صضعب امتح عيصضيصس
. قيرفلا ىلع

ششامر ماصشه

ة˘يدو˘لو˘م ر˘صصا˘ن˘ع ى˘˘ع˘˘صست
صضا˘ف˘ت˘نلا ى˘لإا ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا

ن˘م ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لاو
دا˘ح˘تا ما˘مأا ي˘براد˘لا ة˘˘باو˘˘ب
ثيح ،تبصسلا اذه ةمصصاعلا
ىلع ز˘ي˘غ˘ن صشتو˘كلا ل˘م˘ع˘ي
ق˘˘˘فو ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘بإا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘صسلاو
ءا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأا زو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
اذكو يبر˘غ˘م˘لا يوا˘صضي˘ب˘لا
لمأايو اذه ،ةرواصسلا ةبيبصش
ن˘ي˘صسح˘˘ت ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةبيتكلل ة˘ي˘صسف˘ن˘لا بناو˘ج˘لا
ه˘ب زو˘ف˘ل˘ل ي˘˘براد˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق
ز˘ي˘كر˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
قيرف˘لا ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا مزÓ˘لا
لوصصولا ةيف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘ي
. بيترتلا ةداير ىلإا

رصصانعلا شضعب ةكراصشم
زيغنو مويلا حصضتت
يف رامثتصس’ا ديري

يونعملا بناجلا
،رظتنملا نم هتاذ قايصسلا يف
ةكراصشم تددحت دق نوكت نأا

مويلا ةحيبصص رصصانعلا صضعب
ةجرارد نم لك يرجيصس نيأا

صضعب ريخلب ى˘ت˘حو ي˘ع˘ي˘برو
يف دجاوتلا ديكأاتل تافوصشكلا
لمأاي لكلا نأاو ةصصاخ يبرادلا
حمصست يتلا ةيفيكلا داجيإا يف
امب ةكراصشملاب نيبعÓلا لكل

ه˘ت˘م˘ي˘ق ه˘ل ى˘ق˘ب˘ي ي˘براد˘لا نأا
نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ه˘ب زو˘ف˘لاو
ةرو˘صصلا ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘صضي
تلوج˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ة˘ه˘جاو˘لاو
يذ˘لا ي˘ع˘صسلا و˘˘هو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
نم هقيقحت ى˘ل˘ع ز˘ي˘غ˘ن ر˘صصي
. ةوقب مصسوملا لامكإا لجأا
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وداراب مامأا تاراسصتن’ا ةوسشن ةداعتسسا ىلع مهنيعو تابيردتلا ىلإا نودوعي بونجلا ءانبأا

ةدايرلا ىلإا مدقتلاو يبرادلا يف صضافتن’ا ىلع نورسصي ةوانسشلا

رئازجلا ةيدولوم
«ةراطصسوصس» ةهجاومل ابصسحت هيبع’ تايونعم لÓغتصسا ىلع رصصي زيغن

ةركفملا يف ءاعبرأ’ا ةباوب نم راسسملا حيحسصتو اسشاب بردملل ةعذ’ تاداقتنا
بورخلا ةيعمج

بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م صضر˘ع˘˘ت
اذ˘˘ه ة˘˘عذل تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ى˘˘لإا ا˘˘صشا˘˘ب
ىلإا ه˘ق˘ير˘ف صضر˘ع˘ت د˘ع˘ب عو˘ب˘صسألا

يبملوا دئار˘لا ما˘مأا ة˘ي˘صسا˘ق ة˘م˘يز˘ه
ثحبي عي˘م˘ج˘لا نا˘ك ثي˘ح ،ة˘يد˘م˘لا

ىلع لداع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ن˘ع
تمر ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ناو ة˘صصا˘خ ل˘قألا
ح˘ي˘ح˘صصت ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ث ل˘˘كب
ىتلا رومألا مها لعلو اذه ،راصسملا

يه ق˘ير˘ف˘لا قا˘صشع ا˘ه˘ب بج˘ع˘ي م˘ل
ا˘هار˘جا ي˘ت˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك
ةيصساصسألا ةل˘ي˘كصشت˘لا ي˘ف برد˘م˘لا
تلوجلا يف راصصتنلا تققح يتلا
جار˘خا ا˘هزر˘بأا ل˘˘ع˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
دوكرك ماح˘قاو ي˘صسو˘مو يد˘ي˘ع˘صس
ةطيحلا اهتزيم ةطخب بعللاو زازبو
ي˘ب˘م˘لوألا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لاو رذ˘˘ح˘˘لاو
.راصصتنلا ققحيو طغصضي

«رجفني» براوصشوب
 نورظتني راصصنأ’او

 يم’ز ةدوع
براوصشوب بعÓلا ززع دقو اذه
قيرف˘لا ي˘ف ن˘ي˘فاد˘ه˘ل˘ل ه˘تراد˘صص
فد˘ه˘لا ة˘فا˘˘صضإا ي˘˘ف ق˘˘فو ن˘˘ي˘˘ح
د˘˘˘كؤو˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ه˘˘˘˘ل صسدا˘˘˘˘صسلا
ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ت˘˘لا ةو˘˘ح˘˘صصلا

ه˘˘˘ل تح˘˘˘م˘˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ار˘˘˘خؤو˘˘˘˘م
نيصسحت يف » اكصسيل » ةدعاصسمب
ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ة˘˘صشر˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م مد˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ءود˘˘˘ه ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ي

يف هزيكرت عيمجلا ىنمتي ثيح
رصشا˘ب˘ي˘صسو اذ˘ه تا˘ط˘ح˘م˘لا مدا˘ق
ةياهن هتاريصضحت يملز بعÓلا

˘˘مدا˘˘ق˘˘ب قا˘˘ح˘˘ل˘˘ل عو˘˘ب˘˘صسألا اذ˘˘ه

ه˘صضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ تلو˘ج˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘صشخ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل
تار˘ي˘صضح˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي ،ه˘˘جو˘˘لا
تبصسلا دعوم˘ل ا˘ب˘صسح˘ت تق˘ل˘ط˘نا
د˘˘ير˘˘ي ن˘˘يأا ءا˘˘ع˘˘برألا ل˘˘˘ما ما˘˘˘مأا

جور˘خ˘لا تا˘˘حر˘˘ف بو˘˘يأا ءا˘˘ق˘˘فر
ي˘ف ر˘ث˘كا مد˘ق˘ت˘ل˘ل Ó˘ما˘ك داز˘لا˘˘ب
. بيترتلا ملصس
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ةرواصسلا ةبيبصش

ل˘˘˘مأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘˘صسي
ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘صض ءا˘˘ع˘˘برألا
قيقحت ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘عو ة˘يا˘ج˘ب
هيقبت يت˘لا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
،ةعيلطلا ةبكوك نمصض امئاد
فد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسي ه˘˘˘ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصلا

ل˘ك نأا ا˘م˘ب را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘˘ح
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘تاو˘˘م فور˘˘ظ˘˘لا
،اياروق امي ءانبأا ةبقع زواجت
نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ل˘˘˘مأا˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه
نأاو ةصصاخ راصسملا حيحصصت
˘˘ما˘˘˘ما ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘لا

ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘كصسيل
لعج صسأاكلا يف ةداعصسوبو
ة˘صضا˘ف˘ت˘نلا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ل˘˘كلا
صسفا˘ن˘م˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘خآلا و˘ه ل˘ح˘˘ي˘˘صس

ةدوعلا قيقحت ةيغب دورولا
هل حمصست ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ب ه˘˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘ت˘˘ب
نا˘˘م˘˘صض ل˘˘جا ن˘˘م عرا˘˘˘صصي
. ءاقبلا

ةياجب ةيعصضو» :ينايزوب
انتياغ راصصتن’او انمهت ’

ةبكوك نمصض ءاقبلل
«ةعيلطلا

ع˘˘˘م ثيد˘˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو
يذ˘لاو ي˘نا˘يزو˘ب ور˘ت˘صسيا˘م˘˘لا
طاقنلا ىلا هقيرف ةجاح دكا
راودأا بع˘ل ل˘جا ن˘˘م ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةريظح ىلإا دوعصصلاو ةعيلطلا
ة˘ي˘ع˘صضو نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،را˘ب˘كلا
لاق دقو م˘ه˘م˘ه˘ت ل صسفا˘ن˘م˘لا
اد˘ي˘ج ي˘ع˘ن» :دد˘صصلا اذ˘ه ي˘˘ف

صسفانم مامأا ةهجاوملا ةبوعصص
لجا ن˘م ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ي˘صس
˘مزÓ˘˘لا را˘˘صصت˘˘نلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نم داعتبلاب هل حمصسي يذلاو
لك نكلو ءارمح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ل كلذ
،انل ةبصسنلاب مهت ل صسفانملا

زارحإاب نوبلاطم اننأاو ةصصاخ
رثكا مدقتلاو ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
نامصض لجا نم ةمدقملا وحن
ة˘˘ب˘˘˘كو˘˘˘ك ن˘˘˘م˘˘˘صض ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م
. دوعصصلل نيحصشرملا

زواŒ انيلع» :يرداق
ىلع لمعلاو تابيÿا

«ءاعبرأ’ا طاقن بصسك
و˘˘ب˘˘عل ع˘˘م˘˘جأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
بصسك ىلع ةياجب ةيدولوم

ةدو˘˘ع˘˘˘لاو ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا نا˘˘˘هر
نأاو ةصصاخ ،ةيباجيإا ةجيتنب
زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصم ل˘˘كلا
نم قيرفلا ذاقنإاو تاطحملا
بعÓلا لاق ثيح ،طوقصسلا
:دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف يردا˘˘˘˘ق
ة˘ي˘ع˘صضو صشي˘ع˘ن ح˘ي˘˘ح˘˘صص»

بي˘صست˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص
فرط نم ل˘صصا˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
انفده نكلو ريصسملا مقاطلا

ةدوعلاو كرادتلا وهو حصضاو
رثكا ةصسفانملل ةكصسلا ىلا

نا امب ،ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘صض ى˘ل˘ع
انلجرا نيب نوكيصس كلذ لك
داهتجلاب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ح˘ن˘ف
ديدج نم ةدوعل˘ل ز˘ي˘كر˘ت˘لاو
. ةصسفانملا ىلا

ششامر ماصشه

ةيباجيإا ةجيتنل نوحمطي «باركيل»و تابيخلا نايسسنل «ءاقرزلا»
ةياجب ةيدولوم – ءاعبرأ’ا لمأا

ثيح ثÓثلا طاقنلا اهناونع ةهجاوم راتخم فيطللا دبع بعلم نصضتحي
لعجيصس ام وهو ،طوقصسلا بتارم نع اديعب هصسفن عصضو يف قيرف لك لمأاي
نم جورخ˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع نا˘ث˘ح˘ب˘ي نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘جو ةدا˘ع˘صسو˘ب ل˘مأا ي˘ق˘ير˘ف
لهأاتلا دعبو ةيداعصسوبلاف ءارمحلا ةقطنملا نع رثكا داعتب’او قزأاملا
ةلوطبلا يف رثكا راصسملا حيحصصت ىلع نورصصي يئاهنلا عبرلا رودلا ىلا

لمأاي امك ،ءوده يف مصسوم نم ىقبت ام بعلل مهظوظح ششاعنا ىلع لمعلاو
نع ثيدحلا كرتو قيرفلا ةح˘ل˘صصم بي˘ل˘غ˘ت ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ن˘بأا

. ةيحيرا يف يدانلا ءاقب نامصض عم ابناج مهتاقحتصسم

 ةيحيرأاب بعلل زوفلا ىلع نهارن» :ةرانفوب
«ت’وج نم ىقبت ام يف

نم يتلاو ةيعمجلا ماما ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا ن˘ع ةرا˘ن˘فو˘ب برد˘م˘لا ثد˘ح˘تو
قيرفلاو ’ فيك ةصسفانملا مثر يف رثكا قيرفلا ةيعصضو ححصصت نأا اهنأاصش
ىلإا بر˘ق˘ت˘لاو طو˘ق˘صسلا تا˘با˘صسح ن˘ع ر˘ث˘كا دا˘ع˘ت˘ب’ا ل˘جا ن˘م زو˘ف˘لا د˘ير˘ي
بصسك ىلع رصصيو هيبع’ زفحي ششتوكلا لعج يذلا رم’ا ،ةعيلطلا ةبكوك
نم راصصتناب جورخلاو دوهجلا نم ديزملا لذب انيلع» :لاق ثيح ناهرلا

يأا نود نمو ةيحيرا يف ت’وج نم ىقبت ام بعلل نارهو ةيعمج ةهجاوم
. شسأاكلا ةصسفانم ىلع اهدعب زيكرتلاو طوغصض

حمطنو ابناج اهانكرت ةيلاملا ةمزأ’ا» :يفوعلا
«تاءاقللا مداق يف انحيرت ةجيتن قيقحتل

ماما هقيرف زوف نأا ىلع يفوعلا ينارهولا ينقتلا دكأا ،هتاذ قايصسلا يف
امب ةلوطبلا يف » ومز’ » ةيعصضو ححصصي نا هنأاصش نم شسأاكلا يف ةراطصسوصس
،ارخؤوم يدانلا ترصصاح يتلا ةمز’ا ءاهناو يدحتلا عفر ررق عيمجلا نا

ةداعصسوب ة˘ل˘با˘ق˘م ىل˘ع يرا˘ج ز˘ي˘كر˘ت˘لا ا˘مو˘م˘ع» :دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف لا˘ق د˘قو
رثكا اندعبت ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا ةرورصضب اهيف نيبلاطم نوكنصس يتلاو

ةصصاخ ىلوأ’ا راودأ’ا ىلع شسفانتلاب انل حمصستو طوقصسلا تاباصسح نع
. تايوتصسملا براقت ىلا رظنلاب نكمم ءيصش لك هناو

ششامر ماصشه

ىلع هنيعو ةبانع داحتا هفيصض نازيلغ عيرصس قيرف لبقتصسي
دوعصصلا يف قحلا نأاو ةصصاخ ،بيترتلا ملصس يف رثكا مدقتلا
لÓغتصساو ىغتبملا قيقحتل حمطت يداونلا لك نأا امب قلطنا

قارد ءاق˘فر ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا ر˘مألا ،ةدا˘ير˘لا با˘ح˘صصأا تاو˘ف˘ه
ةهجاولا ىلا ةدوعلاو عيرصسلا صضيوعتلا ةينب ةمقلا نولخدي
مامأا رظتنملا يدحتلا ةبوعصص كردي لكلا نوك نم مغرلاب
ةصسفانملا ىلا ايجيردت ةدوعلل كلذك مه نيحماطلا زناغيلوهلا

. ةيروهمجلا صسأاك يف ريخألا ءاصصقلا دعب اميصسل
طاقنلا يلخت عمطت ام اهدنع ام ةنوب» :قÓع

«حورتو
قيرفلا نأا دكأا يذلاو قÓع طصسولا بعÓل قيلعت انل ناك دقو
مهتاف ام كرادتو صضرألا يف لجرألا عصضو ةرورصضب بلاطم
حرصص ثيح ،مهنم تلفي نل هبصسح دوعصصلا فده نأاو ةصصاخ
ةلصصاوم ةيفيك نع ثحبنو ةريخألا تارثعتلا انيصسن» :لوقي
رملا هدصشأا غلبيصس صسفانتلا نا كردن ةمدقملا بوصص مدقتلا
ىلع لوصصحلاو ةنوب ةهجاوم يف انلقث لكب يمرن انلعجي يذلا
. تاطحملا مداقل ةزيمم نوكتصس طاقن ثÓث

ىعصسنو ارم ناك شسابعلب مامأا ءاصصق’ا » :حلاب
«نازيلغ يف ناهرلا بصسكل

ىلع لوصصحلا يف هيدان ةبغر نع حلاب بعÓلا ربع هتهج نم
ةصصاخ ،دوعصصلا ةقرو بعل يف مهظوظح يقبت ةيباجيإا ةجيتن
اهنو˘ك ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ىو˘صصق ة˘ي˘م˘هأا ي˘صست˘كت ة˘ه˘جاو˘م˘لا نأاو
:لاق دقو دوعصصلا قيقحتل نيحصشرملا نم دحاو ماما نوكتصس
يونعم ءاصصقإا دعب تءاج اهنوك يف نمكت ةهجاوملا ةبوعصص»
نم ريثكلا نيصسحت ىلإا ىعصسنصس ثيح صسابعلب داحتا مامأا رم
انتردقم ىلع ظافحلل ةوق نم يتوأا ام لكب لوخدلاو بناوجلا
.«دوعصصلا ةقرو بعل يف

ششامر ماصشه
نارهو ةيعمج – ةداعصسوب لمأا

طاقنلا نع نوثحبي «ةديدجلا ةنيدملا»و ةيداعسسوبلا
ت’وجلا مداق يف ةيحيرأ’ا نامسضل ثÓثلا

ةبانع داحتا – نازيلغ عيرصس
مÓسسب «ةنوب» ةبقع زواجت ىلع رسصت نازيلغ

دوعسصلا ةقرو بعل يف هظوظح ءاقبإ’ حمطي داحت’او



ةــــنصصرق

راوع ويرانيسس راركتل ىعسسي صس’وأا

لوصصألا وذ بعÓلا راوع ماصسح عانقإل نويل يدان صسيئر صسلوأا لاصشيم نوج لمعي
مصسح بارتقا نع ثيدحلا رثكو ،رئازجلا نم لدب ،يصسنرفلا بختنملا ليثمتب ةيرئازجلا

يف صسلوأا كرحت ،رئازجلا هرايتخا نع ثيدحلا ةرثك لظ يف هلثمي يذلا بختنملا ماصسح
.5102 ةنصس ريقف عم ثدح ام راركتل ءافخلا

يفياسص اولهذأا رطق وفرتحم

،يلاحلا ةيرطقلا تروبصس تيب تاونق للحمو قباصسلا يلودلا بعÓلا يفياصص قيفر ربع
رارغ ىلع ،ةيرطقلا ةلوطبلا يف نويرئازجلا نوفرتحملا همدقي امب ،ديدصشلا هباجعإا نع
ةيدولوملا مجن فقوتي ملو ،دمحم وطي نبو حاجنوب دادغب ،ينه نايفصس ،يميهارب نيصساي
ةعطق هنأا دكؤوي يذلاو ،ةرويدق نلدع همدقي امب كلذك داصشأا لب اذه دنع قباصسلا
.ةفارغلا ةليكصشت يف ةيصساصسأا

ىلع طغسضي راجح
«بوملا»ـب لاقلقوب

يبملوأا عم هريصصم يف راجح بردملا لصصف
ةيمصسر ةف˘صصب ه˘ما˘ه˘م ر˘صشا˘ب ثي˘ح ،ة˘يد˘م˘لا

ةيدولوم قيرفل ةينفلا ةصضراعلا صسأار ىلع
ءاعبرألا بع˘ل˘م ى˘لإا صسمأا ل˘ق˘ن˘ت ن˘يا ة˘يا˘ج˘ب
دكؤوي يذلا رمألا ،يدانلا ىلع رثكأا فوقولل
يبملوأا قباصسلا هقيرف نم ةلاقتصسلا ديري هنأا
ةبعصصلا ةيلاملا ةيعصضولا ىلإا رظنلاب ةيدملا
ينعملا بلاط دقو اذه قيرفلا اهصشيعي يتلا

هتيعصضو مهفت ةرورصض لاقلقوب صسيئرلا نم
ةرصشابم لجأا نم دقعلا خصسف ةقيثو هحنمو
امب بوملل ةينفلا ةصضراعلا صسأار ىلع هماهم
ةريظح ي˘ف يدا˘ن˘لا اذ˘ه ءا˘ق˘بإا فد˘ه˘ت˘صسي ه˘نأا
. يناثلا مصسقلا

ةينيطنسسقلا ةيدنأ’ا هركي ةيافلح

ام ةنيطنصسق يف ةريدتصسملا قاصشع مهفي مل
ةيد˘نأا ها˘ج˘ت ة˘يا˘ف˘ل˘ح قا˘فو˘لا صسي˘ئر ه˘ن˘كي
ىلإا هقيرف صضرعت دعبو ثيح ،ةنيطنصسق
«يصس صسا يصسلا» مامأا باهذلا يف ةميزه
ميكحلا دبع قباصسلا صسيئرلا ماهتإل عراصس
مكحلا ءا˘صشرإاو ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف رار˘صس
ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا صسف˘ن˘ب ما˘ق ا˘م˘ك ه˘ق˘ير˘ف مز˘ه˘ل
صسا ي˘صسلا ما˘مأا ةر˘ي˘خألا صسأا˘كلا ة˘ه˘جاو˘˘م
جار˘جر ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا ن˘˘ي˘˘ح ،ي˘˘صس
ممذ ءار˘صش لÓ˘خ ن˘م ه˘تا˘قÓ˘ع لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب

اذه دنع صسيئرلا قبي ملو اذه ةلباقملا مقاط
ة˘ح˘ن˘م م˘يد˘ق˘ت ى˘لا د˘ت˘ما ل˘ب ،ط˘ق˘ف د˘˘ح˘˘لا
قيرفلا مامأا ديعلا موغلصش لÓهل لداعتلا
ءانبأا لعج ام وهو ةنيطنصسق ةيدولوم راجلا

ىلع نو˘ق˘ل˘ع˘ي ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘صسج˘لا ة˘ن˘يد˘م
. ةنيدملا ةيدنأا دصض ينعملا تافرصصت

 ةدوبدبو يرمعلا
تاباسسحلا جراخ

يصضايرلا يدانلا اهاقلت ىرخأا ةعجوم ةبرصض
ةدوبدب بعÓلا صضرعت لÓخ نم ينيطنصسقلا
صضع˘ب ن˘ع ه˘لا˘ح˘م ل هد˘ع˘ب˘ت˘˘صس ة˘˘با˘˘صصإا ى˘˘لا

بعÓلا نوكيو اذه ،ةمداقلا قيرفلا تÓباقم
ام راهظإا لجأا نم تافوصشكلا صضعب ىرجأا دق
نأا ر˘كذ˘ي ه˘با˘ي˘غ ةد˘م ي˘ف ل˘صصف˘لاو ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
هبايغ ةدم تفعاصضت اصضيأا يرمعلا بعÓلا

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب ع˘ي˘صضي˘صس ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘ع
ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ةر˘ق˘مو جر˘ب˘˘لا تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م
ه˘نا ا˘م˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف ةذو˘خ برد˘˘م˘˘لا
. مويدوبلا ةقرو بعل فدهتصسا

ةيدولوملا يف عقون لاحوم» :يعيبر
 «يبرادلا صشبعلن امو

ن˘م يذ˘لاو ي˘ع˘ي˘بر بعÓ˘لا ع˘م ة˘˘صشدرد ي˘˘ف
تب˘صسلا اذ˘ه ي˘براد˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
ةهجاوم يف اهل صضرعت يتلا ةباصصإلا ببصسب
ه˘نا ى˘ل˘ع د˘كأا ،ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ما˘ما ه˘ق˘ير˘˘ف
ةصصاخ هتباصصا لكصشم زواجتل ادهاج لمعيصس
ةصصاخ ةمقلا صضوخل هودحت ةريبك ةدارإا نأاو
ءاقفر اهب زافو بعلت مل باهذلا ةهجاوم نأاو
هنأا ىلع دكأا ينعملا نأا ركذي ،طاصسبلاب دوصشح
لو ةيدولوم˘لا ي˘ف ع˘قو˘ي نأا ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا ن˘م
.يبرادلا يف كراصشي

qarsana@essalamonline.com

0762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج42ـل قفاوملا0202 يرفيف81ءاثÓثلا

زرحم مايأ’ نحي رتسسيل
مل يتيصس رتصسيل نأا ودبي
زوا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي
ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
زر˘ح˘م صضا˘ير ا˘˘ها˘˘صضق
بعلو ر˘˘صضخ˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ن
تقو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ر˘صشن ا˘مد˘ع˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةديرغت يمصسرلا عقوملا

اهيف ثدحت ريتوت» ىلع
ع˘بر ق˘ير˘ف˘لا غو˘ل˘ب ن˘ع
دا˘ح˘تلا صسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

دليفصش ىلع زوفلا بقع
حنم ثيح ،5102 ةنصس
فد˘˘ه˘˘˘لا ةر˘˘˘ك زر˘˘˘ح˘˘˘م
.يدراف هليمزل
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 ةرك
«غيل ريميربلا»
«ي˘كيا˘˘ن» ة˘˘كر˘˘صش تع˘˘ن˘˘صص
دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘ك ،ة˘صسب˘˘لألاو ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

يرود˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
م˘تو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
ةديدجلا ةركلا نع فصشكلا
تاءاقل يف مدختصستصس يتلا
ن˘م ة˘ياد˘ب ،«غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
،يرا˘ج˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
صضعب ،ةديدج ةركلا تلمحو
ل˘˘كصشلا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا

ةركلاب صصاخلا نو˘م˘صضم˘لاو
.ةديدجلا
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06:21

رهظـلارجفلا

12:5715:36

برغŸا

17:56

ءاصشعلا

19:24

ةÓسصلا تيقاوم

ايلاوت ةثلاثلا ةرملل ةيلاثŸا ةليكسشتلا ‘ ةناكم نمسضي اجديكوأا^
Óبقتسسم ىوقأا نوكيسسو انل مهم بع’ ›وغيف :Ëرت^

ءانثلا دسصحي يناميلسس
تبثيو اسسنرف يف
لسضفأا نيب نم هنأا

«1غيللا» يبع’

 رسصم مامأا رئاز÷ا ءاقل ةرادإ’ يتارامإا مكح

¤إا نودوعي بون÷ا ءانبأا
ةداعتسسا ىلع مهنيعو تابيردتلا

وداراب مامأا تاراسصتن’ا ةوسشن

 بورÿا ةيعمج ةرواصسلا ةبيبصش رئاز÷ا ةيدولوم

ابصس– هيبع’ تايونعم لÓغتصسا ىلع رصصي زيغن
Ÿةراطصسوصس» ةهجاو» 

صضافتن’ا ىلع نورسصي ةوانسشلا
ةدايرلا ¤إا مدقتلاو يبرادلا ‘

اسشاب بردملل ةعذ’ تاداقتنا
ةباوب نم راسسŸا حيحسصتو

ةركفŸا ‘ ءاعبرأ’ا

 نيتهجاوم رخآا يف طاقن6 دصصحل هيدان داق

0762ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج42ـل قفاوملا0202 يرفيف81ءاثÓثلا

 تابختنملل برعلا شسأاك ةلوطب نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطإا يف

«ةنعارفلا» مامأا ةيوق ةهجاوم يف ةنسس02 نم لقأا رسضخ


