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نيب تاكارسش دقع ةرورسض ىلع ددسش
ةعاجنلا ىلع موقت تاعاطقلا فلتخم

ميلسست ىلع ددسشي يبيرعلب
ةددحُملا اهلاجآا يف عيراسشملا

ةينقتلاو ةيحسصلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا
نيرفاسسŸا لابقتسسا لجأا نم

رظتني رئاز÷ا «وÎيم»
تاطلسسلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا

40 صصهتاطاسشن فانئتسس’

ةمخسض ةيمهو عيراسشمو ةهوبسشم تاقفسص
يرسسيوسسلا كنرفلاو رلودلاب

اهتكبسش ىلع ءادتعا ةلاح فلأا41 ببسسب

50صص

ي˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب قرا˘˘ط د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘عد
ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
،هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘يو˘سست ىلإا ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا

55 جمانربل ةيئاهنلا دوقعلا فلم
51 ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق «1 لد˘˘˘ع» ن˘˘˘ك˘˘˘سس ف˘˘˘˘لأا

.لبقملا صسرام

ضسرادملا مرح لخاد ءاسضيب ةحلسسأاو ضضيحارملاب رومخلاو تاردخملا نوطاعتي ذيمÓت
30 صص ليقثلا رايعلا نمةحيسضف رجفت «فاتسسلا»..ÚيوبÎلا ÚفرسشŸا صصقنل ةرهاظلا تعجرأا

ةيوسست خيرات اذه
ةيئاهنلا دوقعلا

«1 لدع» تانكسسل

ثحبلا ةفيظو جاردإا :نايز نب
ةيبلتل ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملاب

قوسسلا تايجاح

40صص

40 صص

ناسضمر لبق امايأا ةينطولا قاوسسألا يف دمجملا محللا نوزخم ذافن

ليحت زاغلنوسس
فلم ف’آا5 نم رثكأا

ةلادعلا ىلع

ةيسسورلا تاحاقلل اهرايتخا دعب
«انوروك»ـل ةداسضملا ةينيسصلاو

ءانتق’ هجتت ةموكحلا
ارتسسأا «يناطيربلا حاقللا

يرفيف ةيادب «اكينيز
30 صص

50صص

موـــحللا راــعسسأ’ يــسسايق عاــفترا وحن
قـــفأ’ا يــف حوــلت ةبراسضم ةمزأاو

داريتسس’ا قيلعت رارق نع عجارتلاو لخدتلاب دارج ريزولا بلاطن:«مÓسسلا»ـل نايفسس وبحب^
«ءاسضيبلا موحللا راعسسأا بهليسس ةدمجملا موحللا داريتسسا قيلعت:«مÓسسلا» ـل يدبز^

40 صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«ضسينيغ» لخدت ةيرئازج

هللا عاط ةرون تعنصص ،ةليمج ةردابم يف
رئازجلا يف ثدحلا ةيئاورو ةيماحم يهو
سسينيغ باتك تلخد نأا دعب ملاعلا يفو
باتك مخصضأل اهفيلأاتب ،ةيصسايقلا ماقرأÓل
يصسايقلا مقرلا مطحت كلذبو ملاعلا يف
باّتك ةعومجم ةزوحب ناك يذلا قباصسلا

ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا با˘ت˘كلا م˘صضي ،ا˘كير˘مأا ن˘م
،ةحفصص15501 ،«حاجنلا باوبأا» ناونع
غلبيف هلوط اّمأا ،غلك54 نم رثكأا نزيو
تقرطت اهنصس ر˘غ˘صص م˘غرو ،م˘ي˘ت˘ن˘صس75
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا م˘˘كح˘˘لا فلآل ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘تا˘˘كلا

ةروثأاملا تلوق˘م˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ل˘ث˘مألاو
تماقو ،ةيموي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ن˘م ةا˘حو˘ت˘صسم˘لا
فلؤوملا اذه ي˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘م˘صضتو ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ب
ةباصشلا ةيماحملل كوربم فلأاف ..مخصضلا

.رئازجلل فرصش اذه
ريخلا بيجي يبر

عقاوملا داور هلوادت ةياغلل ريثم ويديف يف
دجو ثيح ،ةريبك ةجصض راثأا ةيعامتجلا
د˘يد˘ج˘لا ه˘ن˘˘كصس ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘حأا
ة˘بر˘تألا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
ىر˘˘خأا تاروذا˘˘قو ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تÓ˘˘˘صضفو
بي˘با˘نألا ع˘صضو˘ل سصصصخ˘م˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب
يذلا رمألا ،ةأافدملل زاغلا لقنب ةصصاخلا
ثيح ،هعم اوناك نم نيرصضاحلا لك سشهدأا
اذه نإا ،ةرابعلا حيرصصب تيبلا بحاصص لاق
ديدعلا كÓه يف ببصستي يذلا وه رمألا

لعج ام ،زاغلا برصست ءارج نينطاوملا نم
  .«ريخلا لعجي يبر» لوقلاب قلعي مهدحأا

! لامعأا لجر ةياهن

«يوصضوف» ينوناق ريغ ءانب بحاصص ىدحت
ىلع نيبقاعتم ةلو نم4 ،نارهو ةيلو يف
نوناقلا قيب˘ط˘ت ن˘م ن˘كم˘ت د˘حأا Ó˘ف ،ة˘يلو˘لا

لجر هديصش يذلا ينوناقلا ريغ ءانبلا مدهو
9102 ل˘ير˘فأا ة˘يا˘غ ى˘لإا نا˘ك يذ˘لا لا˘م˘˘عألا

ةياهن لبق رابك نيلوؤوصسم نم ادج ادونصسم
،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبصسألا سسيئرلا مكح
قيبطت نم نارهو ةيلو تاطلصس نكمتت لهف
؟اذه لامعألا لجر قحب نوناقلا

ريدم دسض ةرماؤوم
ةيعماج تامدخ

ةيلوب ةيعماج تاماقإا يف رابك نوفظوم ذفن
تامد˘خ ر˘يد˘م د˘صض ةر˘ماؤو˘م ،ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘بر˘غ
دمعت نأا دعب هبصصنم نم هلزعب تهتنا ةيعماج
نيفظوملاو لامعلا بتاور ريخأات ،نوفظوملا
ىدحإا سضيرحتو لب ،ةيعماجلا تاماقإلا يف
ىلإا ىدأا ام ،ريدملا دصض ةيبÓطلا تامظنملا

،باحصسنلا هبلط وأا هبصصنم نم ريدملا لزع
ةرماؤوملا بب˘صس ا˘مأا ،جا˘ج˘ت˘حلا ط˘غ˘صض تح˘ت
لو˘ح ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف رر˘˘ق ر˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا و˘˘ه˘˘ف
تقا˘ف تا˘ق˘ف˘صصو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ تا˘صسرا˘م˘˘م
.ميتنصس رايلم11 اهتميق

qarsana@essalamonline.com
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ديدهتلا تحت
ر˘˘ق˘˘م ن˘˘م اد˘˘ج سصا˘˘خ رد˘˘صصم ف˘˘صشك
نأا ،نار˘هو ة˘يلو˘ب ي˘ئلو˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةمصصاعب ام˘ه˘م ا˘ي˘ئلو ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ار˘يد˘م
زاز˘ت˘با ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘˘ح˘˘صض ع˘˘قو بر˘˘غ˘˘لا

سسلجملاب و˘صضع ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ،ة˘فو˘صشكم
ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا ل˘صصح نأا د˘ع˘˘ب ي˘˘ئلو˘˘لا

ريدملا ثعبت نأا اهنأاصش نم ةمهم قئاثو
يرمحلا نجصس وأا سشارحلا نجصس ىلإا
،ي˘صضا˘ق˘لا  ة˘عا˘˘ن˘˘ق بصسح ،نار˘˘هو ي˘˘ف
قلعتت ريدملا ىلع ةكوصسمملا قئاثولا
ريدملا اهيف عقو ادج ةريطخ تافلاخمب
تامولعم ريصشتو  ،فصصنو ةنصس لبق
ىلع ايموي ددرتي يئلولا ريدملا نأا ىلإا

ددوتلل يئلو˘لا سسل˘ج˘م˘لا و˘صضع لز˘ن˘م
.جاتحيو بلطي ام لك ةيبلتو هيلإا

ةيناسسنإا ةتفل
حلاصصم تلخدت ،ةليمج ةيناصسنإا ةتفل يف
نيكيد ذاقنإل فيطصسب ةيندملا ةيامحلا

،ارتم02 هقمع رئب يف اطقصس نييمور
ي˘ف ثد˘˘ح˘˘لا تع˘˘ن˘˘صص ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
اميصس ،ناكصسلا باجعإا تي˘ق˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ناوتت مل يتلا ةيامحلا حلاصصم لخدت دعب
فرط نم ا˘ه˘غÓ˘بإا در˘ج˘م˘ب ل˘خد˘ت˘لا ي˘ف
نوقلع˘م˘لا ،ن˘ي˘كيد˘لا بحا˘صصو نا˘كصسلا

اونثا يعامتجلا لصصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
ىلع ممعت نأا اونمتو ذاقنإلا ةيلمع ىلع
ة˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا تقو ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ نا˘˘˘صسنإلا
 .رطخلل تصضرعت حاورأا ذاقنإل ىوصصقلا

يرئازجلا ءاكذلا
اهف ،طقف نابايلا يف سسيل قراخلا ءاكذلا

نم لود˘ن˘ك د˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا با˘صشلا و˘ه
،ميظعلا هعادبإاب نابايلا رهبي ،ةياجب ةيلو
تار˘ئا˘ط ن˘م اد˘يد˘ج Ó˘ي˘ج رو˘ط ا˘مد˘˘ع˘˘ب
يف لاجملا اذه يف ثاحبأا لصضفب نرودلا
سسصسؤومك هنواعتب كلذو ،اهتاعماج ىدحإا

ةصصتخم ةير˘صسيو˘صس ة˘كر˘صش ع˘م كرا˘صشم
ن˘م و˘˘هو نرود˘˘لا تار˘˘ئا˘˘ط لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
كانه أاصشن ،ةياجب يف0891 ةنصس ديلاوم
اري˘خأا م˘ها˘صسي˘ل تا˘صصصصخ˘ت ةد˘ع سسردو
تار˘ئا˘ط ن˘م  د˘يد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ج رو˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ف
  .تامادختصسلا ةددعتملا نرودلا

نييرئازجلا عانقإ’SMSنويلم81

قوفي ام نويرئازجلا ىقلتيصس ،ةحصصلا ةرازو لبق نم ةررقملا حيقلتلا ةلمح راطإا يف
سسوريف دصض حيقلتلا يقلتب قلعتت ،ةلومحملا مهفتاوه ىلع ةيصصن ةلاصسر نويلم81
ف˘تاو˘ه ى˘لإا «سسأا مأا سسأا» ة˘ي˘صصن ل˘ئا˘˘صسر ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو ه˘˘جو˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك
نأا ةحصصلا ةرازو نم ردصصم فصشكو ،حاقللا يقلت ىودجب مهعانقإل ،نينطاوملا
قيصسنتل ديربلاو ةحصصلا يترازو نيب عوصضوملا اذه يف دقعيصس ايقيصسنت اعامتجا
.رئازجلا يف ةثÓثلا لاقنلا فتاهلا يلماعتم عم ةلمحلا
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حيرصصت يف ريزولا حصضوأا
حيقل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ي˘ف˘ح˘صص
،ةلماك ةنصس ةلي˘ط ر˘م˘ت˘صست˘صس
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
مÓتصسا ىلع اتقفتا نيصصلاو
.تاعفد ىلع حاقللا

سضا˘ير دا˘فأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘صضع يوا˘˘ه˘˘ي˘˘˘م
ةعبا˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

،انوروك ءابو يصشفت دصصرو
حا˘ق˘ل˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا نأا
داصضملا «كافونيصس» ينيصصلا
بئا˘˘˘صص رار˘˘˘˘ق ،91 د˘ي˘فو˘كل

ةيلوألا براجتلا نأاو ةصصاخ
ي˘ف حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه حا˘ج˘ن تب˘˘ثأا
.لودلا نم ديدعلا

سضاير روصسيفوربلا ىريو
وحن رئازج˘لا ه˘جو˘ت يوا˘ه˘ي˘م
ءا˘ن˘ت˘قل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا قو˘˘صسلا
حا˘ق˘ل˘لا ن˘م ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ن˘˘ح˘˘صش
اعقوتم ناك انوروكل داصضملا

دعت يتلا نيصصلا نأاو ةصصاخ
اهيف رهظ يتلا ىلوألا ةلودلا
ى˘ل˘ع تد˘م˘˘ت˘˘عا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ةكرصش ه˘ت˘ج˘ت˘نا يذ˘لا حا˘ق˘ل˘لا
هتعا˘ج˘ن تب˘ثأاو «كا˘فو˘ن˘ي˘صس»
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف
رارغ ىلع هتنتقا يتلا لودلا
ثدحتم˘لا را˘صشأاو .ا˘ي˘صسنود˘نأا
ا˘طاو˘صشأا تع˘ط˘ق ن˘˘ي˘˘صصلا نأا

جا˘˘ت˘˘نإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
حاقللا اهمهأا ن˘مو تا˘حا˘ق˘ل˘لا
«كافانوروك» مصساب فررعملا
لÓ˘خ ن˘م هر˘يو˘ط˘ت م˘ت يذ˘˘لا
ةيصسوريف تائيز˘ج ماد˘خ˘ت˘صسا

˘ما˘ظ˘˘ن˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ت˘˘ي˘˘م
نود م˘صسج˘لا ي˘ف ي˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ةريطخ ةيبناج راثآا يأا ثودح
ةيملعلا ةنجللا وصضع دكأاو

د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
عيونت نأا ،انوروك ءابو يصشفت
ل˘جأا ن˘م يرور˘صض ر˘با˘خ˘م˘˘لا
نم ةي˘فا˘صضإا تا˘عر˘ج ن˘ي˘مأا˘ت
‐هبصسح ‐ ملاعلا نأل تاحاقللا
بلط˘لا ط˘غ˘صض تح˘ت سشي˘ع˘ي

ديازت لظ يف تاحاقللا ىلع

انوروكب تاباصصإÓل ر˘م˘ت˘صسم
عم نمازت يذلاو ملاعلا لوح
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تلÓ˘˘˘صس رو˘˘˘ه˘˘˘˘ظ
.91 ديفوكل

سضاير روصسيفربلا ددصشيو
ح˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا يوا˘ه˘ي˘˘م
سسور˘ي˘ف د˘صض ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

«ا˘ه˘ن˘م سصا˘˘ن˘˘م ل» ا˘˘نورو˘˘ك
ةيملعلا تاصساردلا نأا ةصصاخ
اذ˘˘ه˘˘ل جÓ˘˘ع ل ه˘˘˘نا تت˘˘˘ب˘˘˘ثأا
ق˘ير˘ط ن˘ع ىو˘صس سسور˘ي˘ف˘لا
لمأان اننإاف يلاتلابو ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
نأا ‐ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ‐ ف˘˘ي˘˘صضي
هتنتقا يذلا حاقللا اذه يطعي
سضرا ىل˘ع ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا
نم Óبقتصسم اننكمي ام عقاولا

.سسوريفلا ىلع ةرطيصسلا

watan@essalamonline.com

«انوروك»ـل ةداسضملا ةينيسصلاو ةيسسورلا تاحاقلل اهرايتخا دعب

يرفيف ةيادب «اكينيز ارتسسأا «يناطيربلا حاقللا ءانتق’ هجتت ةموكحلا

خ.ةميسسن

ارتسسأا يناطيربلا حاقللا ءانتقا يف رئازجلا عرسشت نأا نكمملا نم هنا ،ةحسصلا ريزو ديزوب نب نامحرلا دبع لاق
اريسشم ،انوروك ءابول ةداسضملا تاحاقللا عاونأا لك ءانتقل ةحوتفم ىقبت باوبألا نأاو ،يرفيف ةيادب يف اكينيز

.يرئازج نييÓم8ـل ةعرج نويلم61 ىلع لوسصحلا اهناكمإاب رئازجلا نأا ىلإا

ةنسس38 ـلا زهاني رمع نع ةينملا هتفاو

دهاجملا بقانمب ديسشي نوبت ضسيئرلا
يلاسشرسش لحارلا

دبع ةيروهمجلا سسيئر مدق
ةلئاعل ،هيزاعت ،نوبت ديجملا
سسل˘ج˘م و˘˘صضعو د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
ى˘˘صسو˘˘م مو˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا ،ة˘˘˘مألا
و˘˘˘˘عد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صشر˘˘˘˘˘صش
ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘لا ،«ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم»
38 ـلا زهاني رمع نع ةينملا
.ةنصس

ة˘يز˘ع˘ت˘لا ة˘لا˘صسر ي˘˘ف ءا˘˘ج
ءاصضقب اناميإا» نوبت سسيئرلل
ةافو أاب˘ن تي˘ق˘ل˘ت ،هرد˘قو ه˘ل˘لا
يخأا ،هل˘لا نذإا˘ب ه˘ل رو˘ف˘غ˘م˘لا

وصضعو دهاج˘م˘لا ي˘ق˘يد˘صصو
ى˘˘˘صسو˘˘˘م ،ة˘˘˘˘مألا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ي˘صسب فور˘ع˘م˘لا ،ي˘لا˘صشر˘˘صش
ر˘م˘ع ة˘ل˘حر د˘ع˘ب ،ى˘ف˘ط˘صصم
.«تايحصضتلاو ءاطعلاب ةلفاح
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر فا˘صضأاو
ن˘˘م ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم ي˘˘صس نا˘˘ك»
ن˘يد˘ها˘ج˘م˘ل˘ل لوألا ل˘ي˘عر˘˘لا
حÓصسلا اوعفر نيذلا رايخألا
مصشاغلا ر˘مد˘ت˘صسم˘لا ه˘جو ي˘ف
ة˘ف˘ير˘صشلا ا˘ن˘صضرأا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ءا˘مد˘ب ة˘ي˘ق˘˘صسم˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ط˘˘لا
ي˘ف ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م ،ءاد˘ه˘صشلا
سشيج فو˘ف˘صصب ةر˘كب˘م ن˘صس

دلقت يذلا ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ّكت˘حاو ا˘ي˘ل˘ع بصصا˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
ةيلولل نيي˘خ˘يرا˘ت˘لا ةدا˘ق˘لا˘ب
نكر˘ي م˘لو» ع˘با˘تو ،«ة˘ع˘بار˘لا
ي˘˘صس د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا

امدنع ةحارلا ى˘لإا ى˘ف˘ط˘صصم
،اهلÓ˘ق˘ت˘صسا ر˘ئاز˘ج˘لا تكت˘فا

هناوخإاو هئاقفر عم لصصاوو
نم دييصشت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ةر˘ي˘صسم
ماهملاو بصصان˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘˘مدا˘˘˘خ ه˘˘˘ب تط˘˘˘ي˘˘˘نُأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
احفانم ارح ايماحم ،بعصشلل
وأا ،ناك امنيأا قحلا نع اعفادم
سسل˘ج˘م ي˘ف بع˘صشل˘ل Ó˘ث˘م˘م
ي˘˘ف سسف˘˘ن ر˘˘˘خآا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘مألا

سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأاو ،«ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح
،لحارلا ءاقفر نإا ،ةيروهمجلا
ةنصسحلا هتريصسب هل نودهصشي
ه˘ف˘˘قاو˘˘مو ه˘˘ل˘˘ق˘˘ع ة˘˘حا˘˘جرو
هذه يفو ةميكحلا ةيصسايصسلا
،ةرثؤوملا ةنيز˘ح˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا
هيوذو ةلئاعلا دارفأا ىلإا هّجوتأا

سصلخأاب نيدهاجملا ه˘ئا˘ق˘فرو
ر˘عا˘صشم قد˘˘صصأاو يزا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.«ةاصساوملا

ر.نوراه
ةسصاÿا ةينوÎكللا «ةيقرت» ةسصنم تدقتنا

Ãعاطقلا لامع ةقباسس

لاسضنلا ةلسصاوŸ اهتاءافك وعدت ةيبÎلا تاباقن
يبسسنلا دعاقتلا ¤إا ةدوعلل

يباقن سسينقرف ل˘ي˘ب˘ن د˘ق˘ت˘نا
تاحيصشرت˘لا ،يو˘بر˘ت ط˘صشا˘نو
ةيقرتلا ةقباصسمب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا
نم ،ةيبر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

«ةيقرت» ةيمقرلا ةصصنملا لÓخ
ةيبرتلا ةرازو اه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لاو
نأا فا˘صضأاو ،ار˘خؤو˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ةّلب نيطلا تداز ةيلمعلا هذه
 .عاطقلا يف ةءادرلا تقمعو

هل نا˘ي˘ب ي˘ف ،سسي˘ن˘غر˘ف لا˘ق
تع˘˘ل˘˘طا ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي
هنإا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
هيف ى˘لا˘ع˘ت˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
لزاه˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ل تاو˘صصألا
سصاخلا نونا˘ق˘لا ا˘هزر˘فأا ي˘ت˘لا

نيمثتب ةبلا˘ط˘م˘لاو21/042
تاقباصسم فيقو˘تو تاءا˘ف˘كلا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تل˘˘طأا ،سشغ˘˘لا
،ةينورتكلإلا ةيقرتلاب ةينطولا
ه˘˘ب˘˘صسح ق˘˘˘م˘˘˘ع يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ح˘˘صضوأاو  .ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا
نأا ،يوبرتلا طصشانلاو يباقنلا
ةصصاخلا ةحفصصلل ح˘ف˘صصت˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل˘˘ل تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا˘˘˘ب
كردي ،ايلح˘م ا˘ي˘ل˘ع بصصا˘ن˘م˘ل

ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لا سضر˘م˘˘لا ق˘˘م˘˘ع
نإا˘ف كصشلا ع˘ط˘ق˘˘يو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
،ةميد˘ق د˘ج ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

 .هريبعت دح ىلع
دادزا ع˘˘صضو˘˘˘لا نأا فا˘˘˘صضأاو

نوصشيعي سسانأا فرط نم امزأات
نوصضفر˘يو ع˘قاو˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
يف ةلثمتملا ةقيقحلا ةهجاوم
،ةءادرلا ميمعتو عاطقلا يدرت
.نا˘ي˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بصسح˘˘ب
يذلا وه ناديملا نأا ىلا تفلو
لد˘˘ت˘˘صسم ،تاءا˘˘ف˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ي
يور˘˘˘ك ق˘˘˘ير˘˘˘ف يأا برد˘˘˘م˘˘˘ب

ءاف˘كألا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فا˘صشت˘كل
،يصضايرلا هقيرف ىلإا م˘ه˘ب˘ل˘ج˘ل

با˘˘ح˘˘صصأا ى˘˘ت˘˘ح نأا فا˘˘˘صضأاو
نولوجت˘ي م˘هر˘ي˘غو ف˘حا˘ت˘م˘لا

تارهاظ˘ت˘لاو سضرا˘ع˘م˘لا ر˘ب˘ع
ن˘˘ع ف˘˘صشكل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
،م˘˘صسر˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘بو˘˘˘هو˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا ةيبرتلا عاط˘ق ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
تحبصصأا تاءافكلا نأا فصشتكا
يبا˘ق˘ن˘لا د˘كأاو .ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا
نم لك نأا ،هنايب يف يوبرتلا

حر˘˘ت˘˘ق˘˘يو ل˘˘ج˘˘˘صسي بدو به
ار˘ي˘صشم ،لا˘ع بصصن˘م˘ل ه˘صسف˘ن
وه ،كلذ نم رطخألا نأا ىلإا
يذلا ي˘نور˘ت˘كلإلا ل˘ي˘ج˘صست˘لا
اوزا˘˘ت˘˘جا ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس
د˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ب ،سشغ˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘˘صسم
نأا ادكؤوم ،مهنم ربكأا بصصانم
ديزي نأا هنأاصش نم  رمألا اذه
 .اديقعت عصضولا

دد˘˘˘˘ن ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةياصصولا رارمت˘صسا˘ب سسي˘ن˘غر˘ف
ىرخألا تا˘ئ˘ف˘لا سشي˘م˘ه˘ت ي˘ف
ة˘ح˘ف˘صصلا ح˘ف˘صصت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ىلع تÓ˘ي˘ج˘صست˘ل˘ل ة˘صصا˘خ˘لا

وأا نو˘˘كم˘˘˘لا ذا˘˘˘ت˘˘˘صسألا رار˘˘˘غ
عم مهريغو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘فر˘صشم
˘˘مو˘˘صسر˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بإلا

تائفلا سشمه يذلا31/951
21/042 موصسرملا بناج ىلإا

ة˘ح˘ف˘صصلا هذ˘˘ه نأا ح˘˘صضوأاو
ةيانعلا مدع تبثت ،ةينورتكلإلا
عا˘ط˘ق˘لا تاءا˘ف˘كب ة˘ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
قيمعتو ناديملا يف ةدوجوملا
نو˘نا˘ق˘لا ا˘هزر˘فأا ي˘ت˘لا ة˘˘مزألا

ه˘فد˘ه نا˘ك يذ˘˘لاو21/042
نع تاءافكلا داعبإا وه سصاخلا
تاءافك ايعاد ،عاطقلا رييصست
لجأا نم لاصضنلا ىلإا عاطقلا

 . يبصسنلا دعاقتلا ةدوع
  يمولد Ëرم

ةحيسضف رجفت «فاتسسلا»..ÚيوبÎلا ÚفرسشŸا صصقنل ةرهاظلا تعجرأا
 ليقثلا رايعلا نم

ضسرادملا مرح لخاد ءاسضيب ةحلسسأاو ضضيحارملاب رومخلاو تاردخملا نوطاعتي ذيمÓت
ةرو˘˘م˘˘ع مÓ˘˘عو˘˘ب ف˘˘صشك

ةينطولا ةباقنلل ماعلا نيمألا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا

ن˘ع ،«فا˘ت˘صسلا» ن˘يو˘˘كت˘˘لاو
ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت ةر˘˘ها˘˘˘ظ را˘˘˘صشت˘˘˘نا
ىدل ةيلوحكلا تابورصشملا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت
بب˘صس ا˘ع˘جر˘م ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلإا ةريطخلا ةفآلا هذه لوخد
ني˘فر˘صشم˘لاو لا˘م˘ع˘لا سصق˘ن
نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘˘لا
نوكي روم˘خ˘لا هذ˘ه ي˘طا˘ع˘ت
  .سضيحارملا لخاد

ح˘ير˘صصت ي˘ف ةرو˘م˘ع د˘كأا
سصق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن نأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا»ـل
مهاصس ،نييوبرتلا نيفرصشملا
را˘صشت˘نا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب
ل˘خاد تارد˘خ˘م˘لا ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت
يف اريصشم ،يصسردملا مرحلا
نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا تقو˘˘˘˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘˘˘˘ن
اناكم تح˘ب˘صصأا سضي˘حار˘م˘لا
طاصسوأا يف لوحكلا يطاعتل
  .ذيمÓتلا

ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا ،فا˘˘˘˘صضأاو
ل˘˘˘ك د˘˘˘يوز˘˘˘ت سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

نيفرصشمب ةيميلعت ةصسصسؤوم
ع˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت
ةريطخلا تافآلا هذه راصشتنا
لو˘ق˘ع دد˘ه˘ت تح˘صضأا ي˘˘ت˘˘لا
بجي هنأا فاصضأاو ،ذيمÓتلا
يو˘بر˘ت فر˘صشم سصي˘˘صصخ˘˘ت
ه˘نأا لإا ،ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت001 ل˘˘˘كل

هذ˘ه مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع˘˘ل ف˘˘صسأا˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
  .رئازجلا

كا˘˘ن˘˘ه نأا ةرو˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘بو
نودبو ،ءاردم نودب سسرادم
رمألا اذه ا˘ف˘صصاو ،ن˘ي˘ب˘قار˘م
ىلإا يدؤويصس هنأابو ،ريطخلاب
قايصسلا ي˘ف ار˘ي˘صشم ،ف˘ن˘ع˘لا
ىلإا روطت رمألا نأا ىلإا ،هتاذ
ح˘˘ب˘˘صصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ،ر˘˘˘ط˘˘˘خألا
م˘ه˘ع˘م نو˘ل˘خد˘ي ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
˘مر˘ح ل˘خاد ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘صسأا
  .ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا

ةباقنلل ماعلا نيمألا تفلو
لامعل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
«فاتصسلا» نيوكتلاو ةيبرتلا
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا
ةصسردملا لخاد ةيصسيصسحتلا
دو˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘ع بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا
لخاد نييناصسف˘ن ن˘ي˘ي˘ئا˘صصخأا
ةلاحلا ةعباتمل تا˘صسصسؤو˘م˘لا
هنأا اركذم ،ذيملتلل ةيصسفنلا
سصصصخ˘ي نا˘ك قا˘ي˘صسلا ي˘˘ف
لÓخ اديدح˘تو ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي
هنأاو اميصس ةيئا˘صسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
سسرد˘ي ل ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
تارصضاحم ميدقتل ،ذيمÓتلا

نم نييناصسفن ءابطأا لبق نم
ر˘طا˘خ˘م˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘ت ل˘˘جأا
تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا ي˘˘˘˘طا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
.تارد˘خ˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا

تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘نأا فا˘˘˘˘صضأاو

تÓمح كانه دعت مل نهارلا
دوجو مدعل ارظن ةيصسيصسحت
  .ذيملتلل يفاصضإا تقو

ي˘˘ت˘˘لا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘عو
دكأا ،يصسردملا مرحلا تزغ
ىلا عاونألا لك نأا ةرومع
ةيلوحكلا تابورصشملا بناج
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت
  .ةيميلعتلا

˘مد˘ع˘˘ل ةرو˘˘م˘˘ع ف˘˘صسأا˘˘تو
امب ،ةينعملا تاهجلا كرحت
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اهيف
دح عصضول  ،نمألا حلاصصمو
تا˘˘˘˘˘فآلا هذ˘˘˘˘˘ه را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نل
لبقتصسم ددهت يتلا ةريطخلا
دجاوت ا˘بر˘غ˘ت˘صسم ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ر˘م˘ت˘˘صسم ل˘˘كصشب سصا˘˘خ˘˘صشأا
،ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا  مامأا

  .اهب مهل ةقÓع ل مهنأا مغر
فنعلا فلم نأا ىلإا تفلو

هت˘صسارد م˘ت ة˘صسرد˘م˘لا ل˘خاد
عم6102 /5102 ما˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ءا˘˘كر˘˘˘صشلا

ىلإا لصصوتلا متو ،ةرازولاو
˘مو˘ي بنا˘ج ى˘لإا ،تا˘ي˘˘صصو˘˘ت
رقم يف3102 ماع يصسارد
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن
سسف˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘صضيأا ة˘˘˘˘صشقا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
تي˘ق˘˘ب ه˘˘نأا لإا ،عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا
  .قرو ىلع ربح درجم رومألا

  يمولد Ëرم

نيزوعملا ىلع رسصتقتسس
طقف

ةديدج طورسش
دارفأا نيماثج لقنل
 اكيجلبب ةيلاجلا
ةماعلا ةيلسصنقلا تدكأا
نأا ،لسسكوربب رئازجلل
لقن تاقفنب لفكتلا

ةيلاجلا دارفأا نيماثج
يف اوفوت نيذلا ةيرئازجلا
ىلع رسصتقتسس ،جراخلا
تسسيل نم اذكو ،نيزوعملا
عفدل تايناكمإلا مهيدل
صضرأا ىلإا ةدوعلل ،فيلاكتلا
 .نطولا

،اهتاذ ةيلسصنقلا تفاسضأاو
ىلإا هتهجو اهل نÓعإا يف
نوميقي نيذلا نييرئازجلا

ةيقودلاو اكيجلب ةكلممب
نأا ،غروبمسسكولـل ىربكلا

لقنب قلعتي لفكت بلط لك
ةيلاجلا دارفأا نيماثج

صضرأا ىلإا ةيرئازجلا
نوكي نأا بجي ،نطولا

يتلا ،قئاثولاب اقوفرم
ةيلاملا ةلاحلا رربت
تبثت ،هترسسأل وأا يفوتملل

ةيطغت ىلع ةردقلا مدع
حسضوأاو .لقنلا فيلاكت
ةيرئازجلا ةيلسصنقلا نÓعإا

بلط لك نأا ،لسسكوربب
ىلإا لسسري نأا ،بجي لفكت
رئازجلل ماعلا لسصنقلا

يف عورسشلا لبق ،لسس�وربب
لقن لجأا نم ءارجإا يأا
.نطولا صضرأا ىلإا نامثجلا

نييرئازجلا تاوسصأا تناكو
،تلع دق جراخلاب نيميقملا
ةرورسضب رئازجلا ًةبلاطمل
لقن فيلاكتب لفكتلا

صضرأا ىلإا نيفوتملا نيماثج
ةيادب عم اميسس ،نطولا
يتلا ،انوروك ةحئاج راسشتنا
،ملاعلا لود تحاتجا

يف .ىتوملا فلآا تفلخو
رون بلاط ،هتاذ قايسسلا
نع بئانلا حادملب نيدلا
لقنب ،ةيرئازجلا ةيلاجلا

نيذلا نييرئازجلا نيماثج
ىلع ،انوروك ءابوب نوفوتي
،عئاسضبلا لقن تارئاط نتم
مهثثج قرح ةيلمع عنمل

 .اكيرمأاو ةيبوروأا لود يف
  يمولد ميرم



،نايز نب يقابلا دبع زربأا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةود˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
تاذ ةيمومع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
يجولونكتلاو يملعلا عباطلا
يملعلا ثحبلا قافآا ريوطت نأا

ةيمهأا يجولونكتلا ريوطتلاو
يف يملعلا ثحب˘لا ة˘م˘ها˘صسم
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘˘صصت˘˘˘قلا ثع˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘صشم ،ه˘˘˘ع˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘تو
ني˘ب تا˘كار˘صش د˘ق˘ع ةرور˘صض
ىلع موقت تاعاطقلا فلتخم
بي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صستو ة˘˘˘عا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

حصضوأاو .ةيمنتلا تاجا˘ي˘ت˘حل
قÓ˘طإا ي˘صضت˘ق˘ي ه˘نأا ر˘يزو˘˘لا
لكصشب يمري لماكتم جمانرب

ةهجوم لكايه ءانب ىلإا سصاخ
ز˘كار˘مو ر˘با˘خ˘م عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت د˘˘˘صصق ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لا
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا

ةد˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو
زجاوحلا كف اهنيب نم ،فادهأا
تا˘صسصسؤو˘م ن˘ي˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يعامتجلا عاطقلاو يم˘ل˘ع˘لا

˘ما˘ي˘ق˘لا د˘صصق يدا˘˘صصت˘˘قلاو
يف مهصست ةيقي˘ب˘ط˘ت ثا˘ح˘بأا˘ب

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘˘صصت˘˘˘قلا ثع˘˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘صشي˘ل ه˘ع˘يو˘ن˘تو
نايز نب را˘صشأاو .«تلا˘ج˘م˘لا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ار˘ي˘ب˘ك Ó˘م˘ع نأا ى˘لإا

يف ثحبلا تانا˘ي˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم اميصس ،ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

حا˘ت˘ف˘نلا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا لÓ˘˘خ
طي˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ب˘كأا ل˘كصشب
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو يدا˘˘صصت˘˘قلا
اهنيب طباورو روصسج عصضوب
ةيداصصتقلا ةصسصسؤوم˘لا ن˘ي˘بو

ف˘ي˘ث˘كت ع˘م ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
تاكارصش دقعب اهعم ةقÓعلا

موقت ىودج تاذ تايقافتاو
بي˘ج˘ت˘صستو ة˘عا˘ج˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حل
.ةيداصصتقلا

ر˘˘كذ ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘فو
تا˘ي˘قا˘ف˘تلا سضع˘ب˘ب ر˘يزو˘˘لا
ميلعتلا عاط˘ق ن˘ي˘ب ة˘ع˘قو˘م˘لا
ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

اهنيب نم ةفلتخم تاعاطقو

ديصصلاو مجانم˘لاو ة˘عا˘ن˘صصلا
،ةرا˘ج˘ت˘لاو د˘ير˘ب˘لا ،ير˘ح˘ب˘˘لا

ىقبت تلا˘صصتلا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
رخآا ددع عم «ةثيثحو ةمئاق»
تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
تاقÓعلا نم ةكبصش ءاصسرإل
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ط˘˘˘˘باور˘˘˘˘لاو
اهل نوكيصس يتلا ةكرتصشملا
ثع˘ب ى˘ل˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يلا ر˘˘ثألا
.هتيوقتو ينطولا داصصتقلا
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قوسسلا تايجاح ةيبلتل ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملاب ثحبلا ةفيظو جاردإا :نايز نب

خ.ةميسسن

ثحبلل ةينطو ةيجيتارتسسإا عسضو وحن هجتي عاطقلا نأا صسمأا ،يلاعلا ميلعتلا ريزو ،نايز نب يقابلا دبع فسشك
لخاد ثحبلا ةفيظو جرديسس عاطقلا نأا ىلإا اريسشم ،تاعاطقلا فلتخم نيب يعامج راطإا يف متت ،يملعلا

.قوسسلا تايجاح ةيبلت فدهب اذهو ،ةيداسصتقلا تاسسسسؤوملا

ناسضمر لبق امايأا ةينطولا قاوسسألا يف دمجملا محللا نوزخم ذافن

ةمزأاو موحللا راعسسأ’ يسسايق عافترا وحن
قفأ’ا يف حولت ةبراسضم

دارج ريزولا بلاطن :«مÓسسلا»ـل نايفسس وبحب
داريتسس’ا قيلعت رارق نع عجارتلاو لخدتلاب

ةدمجملا موحللا داريتسسا قيلعت :«مÓسسلا» ـل يدبز
«ءاسضيبلا موحللا راعسسأا بهليسس

اهيعونب موحل˘لا را˘ع˘صسأا ه˘ج˘ت˘ت
عافترلا ىلإا ،ءاصضيبلاو ءارمحلا
قاو˘˘˘صسألا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كصشب
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ةدمجملا اهيف امب موحللا داريتصسا

طا˘صشن ف˘قو˘تو فÓ˘عألا ءÓ˘˘غو
ىلإا ةفاصضإا ،ني˘بر˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
نيذلا نيبراصضملاو راجتلا عجصش
ا˘هرا˘كت˘حل ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت نو˘لوا˘ح˘ي
ةمزأاب حولي امم ،اهراعصسأا عفرو
ةموكحلا ترهظأاو دقو ،قفألا يف
ىلع ةرط˘ي˘صسلا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك از˘ج˘ع
.راعصسألاو قاوصسألا

ن˘م نو˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لا فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي
عم ءارمحلا موحللا راعصسأا عافترا
ناصضمر رهصشل يلزانتلا دعلا ةيادب
نأا نوعبتتملا عقوتي ثيح ،كرابملا
ةيصسايق تايوتصسم اهراعصسأا غلبت
داريتصسلا ةيلمع قيلعت ىلإا رظنلاب
را˘ع˘صسأل ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترلاو
.ءاصضيبلا موحللا

ءارمحلا موحللا ودروتسسم
دارج ريزولا نوبلاطي

لخدتلاب
ةينطولا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا تد˘صشا˘ن

ىلع ءارمحلا موحللا يدروتصسمل
،نا˘ي˘ف˘صس و˘ب˘ح˘ب ا˘˘ه˘˘صسي˘˘ئر نا˘˘صسل
دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
داريتصسا قيلعت رارق ءاغلإاو لخدتلا

ي˘˘ف و˘˘ب˘˘ح˘˘ب د˘˘كأاو ،ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
نوزخملا نأا » مÓصسلا»ـل حيرصصت
ا˘م˘˘ي˘˘صس مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةينطولا قوصسلا˘ب ذ˘ف˘ن ةد˘م˘ج˘م˘لا
ىلع ابلصس سسكعنيصس يذلا رمألا
ةيادب عم ءارمحلا موحللا راعصسأا
اذه ،ناصضمر رهصشل يلزانتلا دعلا
يذلا سسÓفإلا سسجاه بناج ىلإا
001 ن˘م د˘˘يزأا درا˘˘ط˘˘ي ى˘˘ح˘˘صضأا
.  ةكرصش

ةينطولا ةيلاردفلا سسيئر اعدو
،ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا يدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
ريزو˘لا ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘مو˘كح˘لا
ثعب ةداعإا دارج زيزعلا دبع لوألا
ءارمحلا مو˘ح˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘صسا طا˘صشن
نأا ادكؤوم ،دمجملا محللا ةصصاخو
هنع رجن˘ي˘صس رار˘ق˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس تا˘˘˘صسا˘˘˘كع˘˘˘نا
ى˘ل˘عو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ي˘ف او˘ل˘خد ن˘يذ˘لا ن˘يدرو˘ت˘صسم˘˘لا
ةهج نم رهصشأا ذنم ةينقت ةلاطب
˘‐ ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا‐ د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ،ىر˘˘خأا
ةرازو فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘صشي˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا
ى˘ل˘ع كرا˘ب˘م˘˘لا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صشل
ءا˘˘كر˘˘صش م˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘ك ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا
ق˘ي˘ل˘ع˘ت نأا اد˘كؤو˘م ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب دار˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا سصي˘˘خار˘˘˘ت
تادراو˘لا م˘ج˘ح ن˘م سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ةبعصصلا ةلمعلا ىلع ةظفاحملاو
ىرخأا داوم نأا نوك ،«هاو» رمأا وه
داوم ربتعتو محللا نم ةميق لقا
ليمجتلا داوم رارغ ىلع ةيوناث
ة˘˘طلو˘˘كصشلاو تا˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لاو
اهداريتصسا˘ب حا˘م˘صسلا م˘ت ،ا˘هر˘ي˘غو
ةظهابلا اهتفلكت نم مغرلا ىلع
يتلا ةدروتصسملا موحللاب ةنراقم
نويلم081 اهتفلكت زواجتت ل
نطاوملا نإا وبحب لاقو . رلود
هذه نع ءانغتصسلا هنكمي طيصسبلا
ةيصساصسأا ةدام محللا نأا ريغ داوملا

نحنو اهنع ءانغتصسلا نكمي ل
نا˘صضمر ر˘ه˘صش ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع

دمج˘م˘لا م˘ح˘ل˘لا ة˘صصا˘خ كرا˘ب˘م˘لا
لوانتملا ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لا هرا˘ع˘صسأاو
هذه يفو ،جزاطلا محللاب ةنراقم
نإا ثدحتملا لاق تاذلاب ةطقنلا
ذفن قوصسلاب دو˘جو˘م˘لا نوز˘خ˘م˘لا
ةمزأا ثدحيصس يذلا رمألا ايئاهن

عا˘ف˘ترا ي˘ف م˘ها˘صسي˘˘صسو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ى˘لإا ة˘جزا˘ط˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا

ىلع نح˘نو ة˘ي˘صسا˘ي˘ق تا˘يو˘ت˘صسم
. كرابملا ناصضمر رهصش نم ةبرقم

ىلإا دارج ةتاف˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘فو
،دروتصسم001 نم رثكأا بلاطم
ررصضتملا طيصسبلا نطاوملا ىقبي
ى˘˘لإا ر˘˘ط˘˘صضي˘˘صس ه˘˘نو˘˘ك ر˘˘ب˘˘كألا
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسلا
ناصضمر رهصش يف اميصس ةيصساصسألا
فارتعا لظ يف كلذو ،كرابملا
ىلع مهتردق مدعب نيدروتصسملا
لاح يف تاطلصسلا بلاطم ةيبلت
ق˘حل تقو ي˘ف م˘هؤوا˘عد˘ت˘˘صسا م˘˘ت
ي˘ف دو˘جو˘م˘لا سصق˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘ل
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘صسلا
ىلإا جاتحت يتلا ةيلمعلا تاءارجإا

بل˘ط˘لا تاءار˘جإا˘˘ك ل˘˘يو˘˘ط تقو
لصصي نأا لبق غيرفتلاو نحصشلاو
نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،قاو˘˘˘˘صسألا ى˘˘˘˘لإا
نم رخأات˘م تقو ي˘ف م˘هءا˘عد˘ت˘صسا
ةداملا هذه راعصسأا عفري نأا هناصش
ىلإا رظنلاب ةيبنجألا قاوصسألا يف
ديزم عايصض يلاتلابو بلطلا ةرثك
هنأاصش نم امك ،ةبعصصلا ةلمعلا نم
جو˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘صضئا˘ف ثد˘ح˘˘ي نأا

نم دروتصسمل˘ل ةرا˘صسخ ي˘لا˘ت˘لا˘بو
.ىرخأا ةهج

كلهتسسملا ةيامح ةيعمج
ريكفتلا ىلإا ةموكحلا وعدت

ةداعإا ةيناكمإا يف يدجلا
داريتسسلا

يدبز ىفط˘صصم ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيامحل ةينطولا ةيلاردفلا سسيئر
نم هقلق نع برعأا ،كلهتصسملا
˘مو˘ح˘˘ل˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا عا˘˘ف˘˘ترا ة˘˘مزأا
ءاقب لاح ي˘ف Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ءار˘م˘ح˘لا
يف اعد ثيح ،اهلاح ىلع قوصسلا
تا˘ط˘ل˘صسلا «مÓ˘صسلا» ـل ح˘ير˘˘صصت
يف ايلج ريكفت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘صضوو ة˘˘لأا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه
ةمهم تايم˘كب مو˘ح˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘صسا
هثودح نكمملا للخلا حيحصصتل
،ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع قو˘صسلا ي˘˘ق˘˘ب ا˘˘م اذإا

تاي˘ع˘م˘ج˘ك م˘ه˘نأا ‐يد˘بز ‐لا˘قو
نو˘ل˘صضف˘ي كل˘ه˘ت˘صسم˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
مو˘ح˘ل˘لا ى˘ل˘ع ة˘جزا˘ط˘لا مو˘ح˘ل˘لا
جوتنملل اعيجصشت كلذو ةدمجملا
ةمÓصسل اصضيأا اعيجصشتو ينطولا
ريغ ،هتيلحأاو هتاذ دح يف جوتنملا
موحللا داريتصساب نوبلاطي دق مهنأا
ةصصاخ ةدمجملا اهيف امب ءارمحلا
يف لمت˘ح˘م˘لا عا˘ف˘ترلا ل˘ظ ي˘ف
ءÓ˘˘غ ءار˘˘˘ج ن˘˘˘جاود˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا
نيبرملا رارطصضاو ايلاح فÓعألا
ة˘ي˘بر˘ت طا˘صشن ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
به˘ل˘ي˘صس يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ن˘˘جاود˘˘لا
يلاتلابو ءاصضيبلا مو˘ح˘ل˘لا را˘ع˘صسأا
˘‐ لو˘ق˘ي  ط˘ي˘صسب˘لا كل˘ه˘ت˘˘صسم˘˘لا
محللا ن˘ع ثح˘ب˘ي˘صس ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
د˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م ة˘صصا˘خ د˘م˘ج˘م˘لا
. ميركلا ناصضمر رهصشل يلزانتلا

ز. صسواط

نيدايسصلا ميظنتو رئا÷ا ديسصلا ةمزأا ىلع ءاسضقلل ليوط راسسŸ اجيوتت ءاج

ةيديسصلا ةوÌلاو ديسصلل ىلعأ’ا ضسلÛا بيسصنت
د˘ي˘م˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع فر˘˘صشأا

سسمأا ،ةحÓفلا ريزو ينادمح
ي˘م˘صسر˘لا بي˘صصن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
د˘ي˘صصل˘ل ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
أا˘˘ن˘˘هو ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘صصلا ةور˘˘ث˘˘لاو
لك ،ةبصسان˘م˘لا هذ˘ه˘ب ر˘يزو˘لا
،د˘ي˘صصلا لا˘ج˘م˘ب ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا

ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب ا˘هو˘ن˘م
ديصصلا ةنهم ميظنتل ،اهولذب
.ةلاعف ةفصصب هرييصستو

،ي˘˘˘ناد˘˘˘م˘˘˘˘ح هو˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةماعلا ةيريدملا تادوه˘ج˘م˘ب
˘ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإلاو ،تا˘˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل
اعم Óمع ناذللاو ،نيدايصصلل
،ن˘مز˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م˘˘ل
د˘ي˘صصلا نإا ،ر˘يزو˘لا ح˘˘صضوأاو
بع˘ل˘ي ي˘ه˘ي˘فر˘˘ت طا˘˘صشن و˘˘ه
ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ا˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ارود
ن˘م ي˘ئ˘ي˘ب˘لا نزاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةور˘˘˘ث˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صست لÓ˘˘˘˘خ
اذ˘˘˘ه نأا دا˘˘˘فأاو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا

راصسمل اجيوتت يتأاي سسلجملا
ة˘مزأا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل ل˘يو˘˘ط
ةدا˘ع˘ت˘صساو ر˘ئا˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلا
،د˘ي˘صصلا ةرادإا تا˘ي˘˘لآا سضر˘˘ف
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
ةورثلا يف مكحتلل نيدايصصلا
ىلإا ،ريزولا راصشأاو .ةيديصصلا
دد˘˘عو سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا عو˘˘ن˘˘˘ت نأا

عصضو يف مهاصسيصس ،هيلثمم
ةصسراممل ةلا˘ع˘ف˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
ةورثلا ىلع ظافحلاو ديصصلا
فاصضأاو ،اهتيمنتو ة˘يد˘ي˘صصلا
ا˘صضيأا ءا˘ج ،سسل˘ج˘م˘لا اذ˘ه نإا
ةيتابنلا ةورثلا ىلع ظافحلل
ة˘˘نوا˘˘ع˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ن˘˘يدا˘˘ي˘˘صصلا
ةدا˘ف˘ت˘صسا اذ˘كو ،م˘ه˘˘م˘˘ي˘˘لا˘˘قأا
بيرد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ،ن˘˘يدا˘˘ي˘˘˘صصلا

ي˘ف او˘م˘ها˘صسي˘ل ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
دراو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
.ةيديصصلا

نم ىقبي هنإا ،ريزولا دكأاو
فار˘˘صشإلا ،سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا بجاو
لÓ˘خ ن˘م ن˘يدا˘ي˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع
لجأا نم مهتقفارمو مههيجوت

افيصضم ،مادتصسم يرب ديصص
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج بجاو ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘نأا
ءا˘صشنإا˘ب ما˘ي˘ق˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ظافحلل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تا˘ي˘لآلا

يتأايو .ةيناويحلا انتورث ىلع
لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ،كلذ
تار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،لاجملا اذ˘ه ي˘ف ة˘ب˘صست˘كم˘لا
Ó˘˘ما˘˘ع د˘˘ي˘˘صصلا ح˘˘˘ب˘˘˘صصي˘˘˘ل
،ةمادتصسملا ةيمنتلا قي˘ق˘ح˘ت˘ل

نأا ،ي˘˘˘ناد˘˘˘م˘˘˘˘ح د˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
ةروثلا فانصصأا ىلع ظافحلا
اميصس ل ،ريبك دحت ةيديصصلا

تا˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
.رئاجلا ديصصلاو

ر.نوراه
نيرفاسسŸا لابقتسسا لجأا نم ةينقتلاو ةيحسصلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا

هتاطاسشن فانئتسس’ تاطلسسلا نم رسضخأ’ا ءوسضلا رظتني رئاز÷ا «وÎيم»
ور˘˘ت˘˘ي˘˘م ة˘˘صسصسؤو˘˘م تدا˘˘فأا

نأا سسمأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ور˘˘ت˘˘ي˘˘م
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل اًز˘˘ها˘˘ج ح˘˘ب˘˘صصأا

دا˘م˘˘ت˘˘عا ع˘˘م ه˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
˘مرا˘صص ي˘ح˘صص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
ءوصضلا رظ˘ت˘ن˘ي لاز˘ي ل ه˘ن˘كل
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا ن˘˘˘م ر˘˘˘˘صضخألا
.هتاطاصشن فانئتصسل ةيمومعلا

ه˘نا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ د˘˘كأاو
دد˘ح˘˘م د˘˘عو˘˘م ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل سسي˘˘ل

ور˘ت˘ي˘˘م طا˘˘صشن فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسل
رمألا نأل ةم˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ةيمومعلا تاط˘ل˘صسل˘ل كور˘ت˘م
.رارقلا اذه ذاختل ايلعلا

ور˘ت˘ي˘م ة˘صسصسؤو˘م بصسح˘بو
نيرامتب مايقلا مت دقف ،رئازجلا

ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘تو ةا˘˘كا˘˘ح˘˘م
ةينقتلاو ةي˘ح˘صصلا تاءار˘جإلا

نيرفاصسملا لابقتصسا لجا نم
تقولا يف مئÓملا وحنلا ىلع
تر˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك.ددحملا
رئازجلا ورتيم ناب ةصسصسؤوملا
نماو ةمÓصس ريبادت عصضو دق
نيف˘ظو˘م˘لاو با˘كر˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ءابولا راصشتنا يدافت لجأا نم
تا˘ط˘ح˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

ل˘خاد ى˘ت˘˘ح وأا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ىلع اهدر يفو.لقنلا لئاصسو
ورتيم رخأات ببصس لوح لاؤوصس
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةنراقم اذهو هتطصشنأا فانئتصسا
تدكأا ،ىرخألا لقنلا لئاصسوب
اذه نأا رئازجلا ورتيم ةصسصسؤوم
رييغت˘ب ه˘ل ة˘قÓ˘ع ل ر˘ي˘خأا˘ت˘لا
نأا ةدكؤوم ،ةريصسملا ةكرصشلا
ة˘ط˘صشنألا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صسا خ˘˘يرا˘˘ت
تا˘ط˘ل˘صسلا يد˘يأا ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي»
.«ةيمومعلا

ـه.داوج

ميلسست ىلع ددسشي يبيرعلب
اهلاجآا يف عيراسشملا
ةددحُملا

خيرات اذه
دوقعلا ةيوسست
تانكسسل ةيئاهنلا
«1 لدع»
يبيرعلب قراط دمحم اعد

ةلاكولل ماعلا ريدملا
نكسسلا نيسسحتل ةينطولا

ءاردملا ،هريوطتو
فلم ةيوسست ىلإا نييوهجلا
جمانربل ةيئاهنلا دوقعلا

«1 لدع» نكسس فلأا55
.لبقملا صسرام51 لبق
لÓخ يبيرعلب ددسشو
ءاردملا عم يمييقتلا هءاقل
،نييوهجلاو نييزكرملا

عم قيسسنتلا ةرورسض ىلع
يف عيراسشملا ءاردم
لجأا نم ،تايلولا فلتخم
ةيعوألا دوقع ةيوسست
اهقوف زجنُت يتلا ةيراقعلا

ايدافت (لدع) تانكسس هذه
دوقع ميلسست يف رخأاتلل
اعد امك .نيديفتسسملا
ةرورسض ىلإا هتاذ لوؤوسسملا

لاغسشألا ةريتو عيرسست
زاجنإلا يف رخأاتلا يدافتو
لاجآلا مارتحا ةرورسضو
ميلسست فدهب ،ةيدقاعتلا
اهلاجآا يف تانكسسلا
.ةددحُملا

خ.ةميسسن



تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بصسح
عامصس مت دق هنإاف ،ةرفوتملا

ةر˘يزو تر˘˘يزا˘˘م˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
نم نيتر˘م ا˘ق˘با˘صس ة˘عا˘ن˘صصلا

ىدل قيق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق فر˘ط
ىلوألا ،سصصصختم˘لا بط˘ق˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ةر˘يد˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب
«وصصروق» سضاير˘لا ع˘م˘ج˘م˘ل
عور˘˘˘صشم زا˘˘˘ج˘˘˘نا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
م˘ت ثي˘ح ة˘ث˘يد˘ح˘لا ز˘با˘خ˘م˘˘لا
عورصشم ىلإا طاصشن˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت
،اهتاقتصشمو بوبحلاب قل˘ع˘ت˘ي
بصسح ه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب يذ˘˘لاو
ةيلام غلابم ةزجن˘م˘لا ةر˘ب˘خ˘لا

يرصسيوصس كنرف˘لا˘ب ة˘م˘خ˘صض
.يكيرمألا رلودلاو وروألاو

نع تاقيقحتلا تفصشك امك
ةيصضق يف ةريخألا هذه طروت
ةليمج نأا نوك «رمع نب رمع»
ةبارق ةقÓع اهيدل تريزامت
ر˘م˘ع ن˘ب ر˘م˘ع ع˘م ة˘ي˘ل˘ئا˘˘عو
ه�ر˘˘صشلا ي˘˘˘ف ك�ر˘˘˘صش ي˘˘˘هو
لاز˘ي ل ن˘˘يا ،ا˘˘ه˘˘جوز م˘˘صسا˘˘ب
ةيصضقلا هذه يف راج قيقحتلا

يديصس ةمكحم ىوتصسم ىلع
.دمحما

ديربلا ةريزو سصوصصخب امأا
تا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كتو لا˘˘صصتلاو
،نوعرف ىده اقباصس مÓعإلا
بصسح يئاصضق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ف
يف ر˘ظ˘ن˘ي تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا تاذ

ع˘م˘ج˘م ع˘م تم˘ت تا˘˘ق˘˘ف˘˘صص
etz ة˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘صشو يواو˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ةنر˘صصع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسإلا
اد˘˘ج ي˘˘لا˘˘ع ق˘˘فد˘˘ت ة˘˘كب˘˘صشل
نم نكمي يذلاو ،تنرتنÓل
لزانملا نم ةئملاب58 طبر

05 ،5102 ة˘ن˘˘صس لو˘˘ل˘˘ح˘˘ب
تاكبصشلا ربع ا˘ه˘ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب
تاذ ة˘ي˘كل˘صسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘صسلا

ديوزت بناج ىلا ةيلاع ةدوج
˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم ف˘˘˘لا052
فا˘˘ي˘˘لألا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘ب
اصضيأا نمصضتي امك ،ةيرصصبلا
ط˘خ نو˘ي˘ل˘م عور˘صشم زا˘ج˘˘نإا

ةيلامجإلا ةميقلا حوارتت ثيح
رلود نويلم37 ـب عورصشملل
.يكيرمأا

نأا ،اهتاذ رداصصملا تدافأاو

مت هنا تتبثأا ةزجنملا ةربخلا
نم طقف ة˘ئ˘م˘لا˘ب91 زا˘ج˘نا
لوألا لماعتملا عم عورصشملا
يواوه ةكرصشب ق˘ل˘ع˘ت˘ي يذ˘لا

لماعت˘م˘لا ع˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب11و
ةكرصشب قل˘ع˘ت˘ي يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا

etzلاز˘ي لو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
ىده عم اصضيأا راج قيقحتلا
ةو˘خإلا ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف نو˘˘عر˘˘ف
ةرور˘ي˘صسل ا˘ق˘˘فو فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك
.حوتفملا يئاصضقلا قيقحتلا

watan@essalamonline.com
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يرسسيوسسلا كنرفلاو رلودلاب ةمخسض ةيمهو عيراسشمو ةهوبسشم تاقفسص

! Úيرئاز÷ا لاومأا تريزا“ ةليمجو نوعرف ىده تبهن اذكه..

ط.ةراسس

اهيف تطروت داسسف اياسضق نع ماثللا ،دمحمأا يديسس ةمكحمل صصسصختملا يئازجلا بطقلا تاقيقحت تطامأا
ةنيزخلل ةربتعم رئاسسخو ةيمومع لاومأاب قلعتت ،تريزامت ةليمجو نوعرف ىده ناتقباسسلا ناتريزولا

.يرسسيوسسلا كنرفلاو رلودلاب ةمخسض عيراسشمو تاقفسص ماربإا لÓخ نم كلذو ،ةيمومعلا

د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بت˘˘˘كم سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ةعبا˘ت˘لا ة˘ظو˘ف˘ح˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
،ةياجب ةيلوب ةزمحوب ةيدلبل

وطصس ةيلمع ىلإا سسمأا حابصص
بصسحو .نيلو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م
دقف ،ةياج˘ب˘ب ما˘مو˘صصلا ة˘عاذإا
سسÓ˘ت˘خل بت˘كم˘لا سضر˘˘ع˘˘ت

نويلم003ـب ردق يلام غلبم
دود˘˘ح ي˘˘ف كلذو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس
.سسمأا رجف نم ةعبارلا ةعاصسلا

كردلا ح˘لا˘صصم تما˘ق ا˘م˘ك
اهتاقيقحت ةرصشاب˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا
.نيمرجملا ةيوه ديدحتل

ت.ك

مزÓملا فصسوي تادبع دافأا
˘˘مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ،لوألا

ةيريدم ىوتصسم ىلع لاصصتلاو
،ةريوبلا ةيلول ةيندملا ةيامحلا
ةيصسيئر˘لا ةد˘حو˘لا تا˘فا˘ع˘صسإا نأا
لاوز ةر˘ي˘خألا ةر˘يو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل
اصس31 ةعاصسلا دودح يف سسمأا

ةثج ىلع فرعتلا لجأا نم ،د35
د˘˘حأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘ع سصخ˘˘صش
نيلصضان˘م˘لا سشو˘ح˘ب ن˘ي˘تا˘صسب˘لا
ميلقإاب5 مقر قيرطلا نم برقلاب
.ةريوبلا ةيدلب

،لوألا مزÓملا تاذ بصسحو
نم غلبي «سس.ت» ةيحصضلا نإاف
ىلع ىقلم دجو ،ةنصس05 رمعلا
يف حورج راثآا هيلعو سضرألا
نم هلقن مت .يفوتم وهو ،نطبلا

ى˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا فر˘˘ط
تاءارجإا دعب ،ةريوبلا ىفصشتصسم
اهترصشاب يتلا ةينمألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.ينطولا كردلا ةقرف

قرف تلخدت ،ىرخأا ةهج نمو
ةيندملا ةيامحلا ةدحو˘ل ةد˘ج˘ن˘لا
ل˘˘جأل ،سسمأا لوأا ءا˘˘صسم لا˘˘ج˘˘˘ق
ةيحايصس ةرا˘ي˘صس فار˘ح˘نا ثدا˘ح
ينطولا قيرطلا ىلع (يادنوه)
رادجب اه˘ماد˘ط˘صصاو57 م˘˘˘قر
«داوج» دوقولا ةطحمل ةطاحإلا
لاجق ةيدلب يف ةرازمل ةقطنمب
،فيطصس قرصش بونج ملك02
نابصش ةثÓث ةافو ثداحلا فلخ
62و42 نيب مهرامعأا حوارتت
نم غلبت ةاتف سضرعت عم ةنصس
تاباصصإل ةنصس22 يلاوح رمعلا

ةيلمعلا تبلطت ،ةريطخ ةددعتم
جارخإل ةبكر˘م˘لا ءاز˘جأا كي˘كف˘ت
ىلإا مهلقنو مهفاعصسإاو اياحصضلا
،فيطصسل يعماجلا ىفصشتصسملا
ينطولا كردلا حلاصصم روصضحب

.ةيدلبلا سسيئرو
زاغلاب قانتخا ةلاح11
ةيدملاب ةدحاو ةليل يف

تاد˘حو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘ج˘˘صس
سسمأا لوأا ةليل ةيندملا ةيامحلا
حوارتت زاغلاب اقنتخم11 ءÓجإا
تاو˘ن˘صس ثÓ˘ث ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا

.ءاصسن عصست مهنيب نم ةنصس57و
ةقيقد22و ةعبارلا دودح يفف
لقنو فاعصسإا مت سسمأا رجف نم
زاغ اوقصشنتصسا نيباصصم ةعبرأا
ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا يدا˘حأا
ةلاح يف مهنم ةثÓث ءاملا ناخصس
تلاجعتصسا وحن يعولا نادقف
ةدخ نب فصسوي نب ىفصشتصسم
يفيظو نكصس ن˘م ،ة˘ي˘قاور˘ب˘لا˘ب
ي˘ح˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت
تاذل يلامصشلا جرخملاب ةفرصشلا
ةليلق تاعاصسب اهلب˘قو ة˘ن˘يد˘م˘لا
ن˘˘كصسم ن˘˘م نا˘˘با˘˘صصم ي˘˘ل˘˘˘جأا

ةيرقب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بل ع˘با˘ت ي˘ف˘ي˘ظو
،ميهاربإا دلوأا ةيدلب يف ةبعصشوب
ةلاح يف ةيدلبلا تاذ ةدايع وحن

زا˘غ˘لا قا˘صشن˘ت˘صسا ءار˘ج ةر˘ي˘ط˘خ
،اصضيأا ءاملا ناخصس نم ثعبنملا
تلاجع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘ي˘حأا ا˘م˘ي˘ف
فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم
ة˘˘صسم˘˘خ ،ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘ب
زا˘غ˘لا˘ب قا˘ن˘ت˘خلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم
ةيلئاعلا مهتأافد˘م ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘ث ي˘ح˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا م˘ه˘ت˘ق˘˘صشب
ي˘ف ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ر˘ج˘ح˘لا

ق˘ئا˘قد سسم˘خو ة˘ع˘با˘صسلا دود˘ح
ناد˘ق˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ن˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
ةبقاعتم تانايب بصسحب ،يعولل
ةيئلولا ةيريدملا مÓ˘عإا ة˘ي˘ل˘خ˘ل
 .ةيندملا ةيامحلل

نولسسارم اهعمج

ةو˘ق˘ب ة˘ي˘صضرأا ةز˘ه تل˘ج˘صس
،رتصشير ملصس ىلع تاجرد5.3
ا˘حا˘ب˘صص ةر˘صشا˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع سسمأا

،نار˘هو ة˘يلو˘ب ة˘ق˘ي˘˘قد24و
زكرمل نايب هب دافأا ام بصسح
كل˘˘ف˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
زكرم ددح دقو.ءايزيفويجلاو
لامصش ملك01 دعب ىلع ةزهلا

.ردصصم˘لا تاذ˘ل ا˘ق˘فو ،نار˘هو
ةيلو يلاو فلك ،هتهج نمو
ح˘لا˘صصم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م نار˘˘هو
تا˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

رئاصسخ ة˘يأل ا˘ب˘صسح˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ةز˘ه˘˘لا ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
،سسمأا تلجصس يتلا ةيصضرألا

ن˘م ح˘لا˘صصم˘لا هذ˘ه ل˘كصشت˘تو
ةيندملا ةيامحلاب ةصصاخ قرف
اهتمهم ،ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو

ى˘˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘طلا
ىلع كلذو ةثداحلا تادجتصسم
ةيلو تايدلب فلتخم ىوتصسم
ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق د˘˘قو .نار˘˘هو
تا˘جر˘خ˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا
ىل˘ع تل˘ج˘صسو ،ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘صسا
مقر ىوتصسم ىلع لخدت اهرثإا

يراو˘ه يراو˘ه˘لا عرا˘˘صش40
ةر˘ئادو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب رÓ˘˘ي˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب
طو˘ق˘˘صس ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ،نار˘˘هو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘فر˘غ ف˘˘ق˘˘صس
ةميدق ةيان˘ب˘ل ي˘نا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا
.ن˘ي˘ق˘با˘ط ن˘م نو˘كت˘ت ةأا˘صشن˘لا
ى˘ل˘ع ق˘ق˘صشت ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
قباطلاب خبطم طئاح ىوتصسم
يأا ل˘˘ج˘˘صست م˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،لوألا

.ةيرصشب رئاصسخ
م.ح

ةيلمع يف ميتنسس نويلم003 ضسÓتخا
ةياجبب ديرب زكرم ىلع وطسس

فيطسس ‘ نابسش ةثÓث ةايحب يدوي يرورم

 ةريوبلاب Úتاسسبلا دحأاب ةيمرم ينيسسمخ ةثج ىلع روثعلا

ةثداحلا تادجتسسم ىلع عÓطÓل ةيناديم تاجرخ

نارهوب تاجرد5.3 ةوقب ةيسضرأا ةزه ليجسست

 اهتÓخدت ةليسصح نع فسشكت ةيندملا ةيامحلا

نيموي فرظ يف نيرخآا052 بيسصيو ىلتق6 فلخي تاقرطلا باهرإا

اهتكبسش ىلع ءادتعا ةلاح فلأا41 ببسسب

ةلادعلا ىلع فلم ف’آا5 نم رثكأا ليحت زاغلنوسس

نع ثحبلا ةيلمع لسصاوت
داو ئطاسشب دوقفملا دايسصلا

ةدكيكسس يف يبيب

ىلع روثعلا
ةريحب يف نيهئاتلا
 ةدجكيتب ميملغوأا
ةيامحلا حلاسصم تدافأا
،ةريوبلا ةيلول ةيندملا
روثعلا نم تنكمت اهنأا صسمأا

يف نيهئاتلا نيسصخسشلا ىلع
.ةدجكيتب ميملغوأا ةريحب
ةيامحلا حلاسصم ،تلخدتو
ةعاسسلا دودح يف ،ةيندملا

نع ثحبلا لجأل00:21
يف نيدوقفم نيسصخسش
.ةريحبلا

تلسصاوت ،رخآا قايسس يفو
نع ثحبلا ةيلمع صسمأا
صضرعب ،دوقفملا دايسصلا
يرخسصلا ئطاسشلاب رحبلا

صسولامت ةيدلبب يبيب داو
مويلل ةدكيكسس ةيلوب
قلعتيو .يلاوتلا ىلع عبارلا
04 (ف.إا) وعدملاب رمألا
تحاف ةيرق نم ةنسس
ذنم دقف صسولامت ةيدلبب
.يسضاملا ءاعبرألا موي
ةيلمع تمعدت ةراسشإÓل
تادحولاب صسمأا ثحبلا
ةيندملا ةيامحلل ةيلمعلا
دادعتب ةيرحبلاو ةيسسيئرلا

بيقرو طباسض نم نوكتي
ةيندم ةيامح نوع51و
40و ،صساطغ طباسضو

.نيسساطغ
ع.خ

سصا˘خ˘صشأا ة˘ت˘˘صس ي˘˘فو˘˘ت
حورجب نورخآا052 بيصصأاو
عوقو رثإا ،ةروطخلا ةتوافتم
لÓ˘˘˘خ رور˘˘˘م ثداو˘˘˘ح ةد˘˘˘ع
.ةريخألا ةعاصس84ـلا

ا˘ه˘ت˘مد˘ق ة˘ل˘ي˘صصح تدا˘فأاو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
تلجصس ةليصصح لقثأا نأا ،سسمأا

فيطصس ةيلو ىوتصسم ىلع
ةباصصإاو سصاخصشأا ةثÓث ةافوب
رثا ىلع حورجب رخآا سصخصش
ىلع ةيحايصس ةرايصس بÓقنا
67 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
.لاجق ةرئادو ةيدلبب

ةيامحلا حلاصصم تماق امك
ةر˘ت˘ف˘لا تاذ لÓ˘خ ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةي˘لوألا تا˘فا˘ع˘صسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ب
ةجيتن نيقنتخم اصصخصش45ـل
يدا˘حأا زا˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘صشن˘˘ت˘˘صسا
(oC) نو˘˘˘˘بر˘˘˘˘كلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسكا
ةئفدتلا ةزه˘جأا ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا

ةدع ىوتصسم ىلع ةفلتخملا
نيح يف ،نطولا نم تايلو
ن˘ي˘صصخ˘صش ةا˘فو ل˘ي˘ج˘صست م˘ت
ةنصس91و81 نا˘غ˘ل˘˘ب˘˘ي
ديصسكأا يداحأا زاغب نيقنتخم
ن˘˘˘˘كصسم ل˘˘˘˘خاد نو˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘كلا

ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م
ةيدلبب «ينوزام دلوأا ةقرف»
.ةيدملا ةيلوب رئاود ثÓث

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
زاغ راجفنا رثا ىلع ةيندملا

عقاو نكصسمب قيرحب عوبتم
«و˘طا˘صشلا‘ ى˘م˘صسم˘لا ي˘ح˘لا˘ب
ببصست ثيح ،ةريوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
سصخصش ةا˘فو˘ب را˘ج˘ف˘نلا اذ˘ه
ةلفطو ةنصس63رمعلا نم غلبي
تاونصس01 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت
سصاخصشأا ةعبرأا اصضيأا ةباصصإاو
لفكتلا مت ،ةف˘ل˘ت˘خ˘م حور˘ج˘ب
نا˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ىفصشتصسملا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو

.يلحملا
تا˘طا˘˘صشن˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘بو

راصشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
˘‐د˘ي˘فو˘ك» ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ تما˘˘ق ،«91
ةيلمع14ـب ةرتفلا سسفن لÓخ
تايلو5 ر˘ب˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
م˘ه˘ث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
˘مار˘ت˘حا ةرور˘صضب م˘هر˘كذ˘˘تو
اذكو يحصصلا رجحلا دعاوق
ةفاصضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا
ميقعت ةيلمع54ـب مايقلا ىلإا

تآاصشنم نم ،تايلو5 ربع
ة˘صصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

تصصصصخ ثي˘˘ح ،عراو˘˘˘صشلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نيتيلم˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘˘ح نو˘˘ع571
ةرايصس13 ،بترلا فل˘ت˘خ˘م˘ب
.«ءافطإا ةنحاصش32و فاعصسإا

م.ةزمح

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا تلا˘˘حأا
فلآا5 ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل
بقع ةلادعلا ىلع افلم685و
ءادتعلا ىلإا اهتاكبصش سضرعت
41 ـلا تزواجت يتلا ةقرصسلاو
بب˘صست ا˘˘م ،0202 لÓ˘خ ف˘˘لأا
ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘صس ر˘˘ثأاو ة˘˘كر˘˘صشل˘˘ل
اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتصسا
ةكصسلا ربع تÓقنتلا اهيف امب
رث˘كأا رر˘صضت ثي˘ح ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا

هذه ءارج نـطاوم فلأا28 نم
.تاءادتعلا

ةكرصشل لاصصتلا ريدم دكأاو
ليلخ زاغلاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت
زا˘غ˘ل˘نو˘صس ح˘لا˘˘صصم نأا ة˘˘ند˘˘ه
ءادتعا57و فلآا5 تلج˘صس
ةكبصش امأا ،زاغلا ةكبصش ىلع
996و فلآا8 اهلاطف ءابرهكلا
فلأا ليجصست بناج ىلإا ءادتعا

بنا˘ج˘ب ر˘˘ف˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح885و
.لباوكلا ةقرصسل تاكبصشلا

ر˘يد˘م ه˘ب حر˘صص ا˘˘م بصسحو
تاءاد˘˘ت˘˘˘علا نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا
زاغلا تاكبصش ىلع ةرمتصسملا

ل˘ي˘ط˘ع˘ت ى˘لإا تدأا ءا˘بر˘ه˘˘كلاو

نطاوملل ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
طوطخ ربع تÓقنتلا اهيف امب
فصشكو.ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘كصسلا

ةكرصشلاب نيرفاصسملا لقن ريدم
ككصسلا˘ب ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نع يرومعق ريمصس ،ةيديدحلا
ي˘˘ف تا˘˘بار˘˘ط˘˘صضا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست
ءارج تارا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘صس تي˘قو˘ت
يتلا ةقرصسلاو بيرختلا لامعأا

،ةيئا˘بر˘ه˘كلا تÓ˘با˘كلا تلا˘ط
ة˘˘ن˘˘صسلا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
.ةقرصس ةيلمع332 ةيصضاملا

ز.صسواط
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ةينيطسسلفلا ةدارإ’او يدحتلا ناونع .. ضسنوي ميرك

ىرصسألا ديمع سسنوي ميرك ريصسلا
ريصسأا مدقأا برعلاو نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ىتح ىصضمأا ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ي˘صسا˘ي˘صس
لÓتحلا نوجصس يف اماع93 نآلا
تاطلصس تصضفر ثيح يليئارصسإلا
ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ير˘كصسع˘لا لÓ˘ت˘حلا
،اريصسأا نيثÓث نمصض هنع جارفلا
ةلتحم˘لا ي˘صضارألا ن˘م41 مهني˘ب

لبق اولقتعا نمم مهو ،8491 ماع
ةينيطصسلفلا ريرحتلا ةمظنم عيقوت
ةموكح عم مÓصسلل ولصسوأا قافتا
نأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ،3991 ما˘˘ع لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
م˘˘ه˘˘ن˘˘ع جار˘˘فإلا سضفر لÓ˘˘ت˘˘˘حلا

هتدلاو هل تزهج دقف ،كلذ مغرو
اريبك Ó˘مأا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا تصشا˘عو ،ا˘ت˘ي˘ب
نأا سسنوي ميرك داكو ،هنع جارفإلاب
يتلا جارفإلا ةقفصص نمصض ررحتي
نيينيطصسلفلا ىرصسألا فلآا تلمصش
عجارت لÓتحلا نكلو ،5891 ماع
جرفملا ىرصسألا ةلفاح نم هلزنأاو

هتدارا رصسكل ةظحل رخآا يف مهنع
نا˘˘كو . هدو˘˘˘م˘˘˘صص ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لاو
دق رهام همع نباو سسنوي ناريصسألا

ففخ هنكل مادعإلاب امكح اهجاو
ماعلا ي˘فو ،حو˘ت˘ف˘م˘لا د˘بؤو˘م˘لا ى˘لإا

لÓتحلا تا˘ط˘ل˘صس تدد˘ح5102
امدعب اماع نيعبرأا˘ب ا˘م˘ه˘ل د˘بؤو˘م˘لا
ايليئارصسإا اهجوت امهيماحم لغتصسا
ءا˘ن˘ج˘صسل˘ل د˘بؤو˘م˘لا م˘كح د˘يد˘ح˘ت˘˘ل

ن˘ع جر˘ف˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ما˘ع
ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م سسنو˘ي ر˘ها˘مو م˘ير˘ك
ميرك رمع نوكيصس اهتقوو ،3202
متأا د˘ق ا˘ه˘ن˘ي˘ح نو˘كيو (ا˘ما˘ع56)
ل˘˘خاد ر˘˘صسألا ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأا
هتدلاو رظت˘ن˘تو ،لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘صس
اماع28 نلا ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا
هنع جارفلا هظحل ةفهلو قوصشب
يف لوقتو اهل ثيدح يف عباتتو
اهنإا «حوتفم دبؤوم» يقئاثولا مليفلا

تمد˘ق˘ت ا˘م˘ل˘˘كف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فا˘˘خ˘˘ت ل

،رثكأا ار˘ح م˘ير˘ك ر˘ي˘صصي تاو˘ن˘صسلا
ةظحل يف هاقلت ل نأا فاخت اهنكل

،ن˘˘ج˘˘صسلا جرا˘˘خ ى˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘ير˘˘˘ح
مل ،7002 ماع هدلاو يفوت امدنعو
يف ةكراصشملاب هل لÓتحلا حمصسي
سسنوي ميرك دلو . هتزانج عييصشت
ةيرق يف6591 ربمصسيد42 موي

يلامصشلا ثلثملا يف ةعقاولا ةراع
8491 ما˘ع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘ب
هتيرق يف ةيئادتبلا ةلحرملا سسردو
ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو ،ةرا˘˘˘˘ع
لصصاوو ،ةرصصانلا يف نايزيلاصسلا
ة˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘صسق ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘صسارد
نويروغ نب ةعماجب ةي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا
3891رياني6 ي˘˘فو ،بق˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘ف
ىد˘˘حإا ر˘˘˘صضح˘˘˘ي نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘بو
ةعماجلا يف ةيميلعتلا تارصضاحملا
مويلا كلذ ذن˘م أاد˘ب˘ي˘ل ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا م˘ت
ادحأا عقوتي مل امبر لاقتعا ةلحر
،نمزلا نم ادوقع رمتصست نأا اهتقو

ه˘˘ت˘˘صسارد سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘˘ك ل˘˘˘صصاوو
ا˘فر˘صشم ح˘ب˘صصي˘ل نو˘ج˘صسلا ل˘خاد˘ب

نيقحتلملا بÓط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ع˘ما˘ج
لخادب ةيعماجلا ةصساردلا جمارب يف
نم هل ردصص دقو ،لÓتحلا نوجصس
ا˘م˘هد˘حأا ،ن˘ي˘با˘ت˘˘ك ن˘˘ج˘˘صسلا ل˘˘خاد
ةلود يف يصسايصسلا عقاولا» ناونعب
هلÓخ ثدحت ،0991 ماع لÓتحلا

ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا باز˘حألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ع
ناو˘ن˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا
ة˘يو˘صست˘لاو ي˘جو˘لود˘يألا عار˘˘صصلا

 .3991 ماع
ينيطصسلفلا لصضانملا سسنوي ميرك
نا˘ي˘غ˘ط˘لا ه˘جو ي˘ف د˘˘م˘˘صص يذ˘˘لا

عفادو عونخلا وا عوكرلا سضفرو
فر˘صش ل˘كب ه˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ن˘˘ع
لا˘˘˘كصشا ل˘˘˘ك ا˘˘˘صضفار ءا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ناو
ءا˘فو˘ل˘ل ا˘جذو˘م˘˘ن و˘˘هو د˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا

نا˘صسنإلا ه˘نإا ،ءا˘م˘ت˘نلاو د˘˘ه˘˘ع˘˘لاو
ه˘جو ي˘ف د˘ما˘صصلا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا

هنام˘يا ن˘م ه˘تو˘ق د˘م˘ت˘صسم دÓ˘ج˘لا
هتردقو ه˘ت˘ي˘صضق ة˘لاد˘ع˘ب خ˘صسار˘لا

لوحيل ثادحلا عم لعافتلا ىلع
فرصشيو يعماج مرح يلا هتنازنز
هئÓمز نم بÓطلا تاصسارد ىلع
قÓخ يعادبا جذومن يف ىرصسلا

ي˘نا˘ع˘˘م ى˘˘م˘˘صسأا د˘˘صسج˘˘ي لازا˘˘مو
 . ءادفلاو ربصصلاو ءافولاو يدحتلا
ريبكلا لصضانملا سسنوي ميرك جردت
مت نا يلا ةيميظنتلا عقاوملا يف
ةيزكرملا ةنجللا يف اوصضع هباختنا
ل˘كصشي˘ل عا˘م˘جإلا˘بو ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح˘ل

اهعون ن˘م ةد˘ير˘ف ة˘ي˘لا˘صضن ةر˘ها˘ظ
ة˘مدا˘ق˘لا لا˘ي˘جأÓ˘ل ا˘ناو˘ن˘ع نو˘كت˘˘ل
ثي˘ح ي˘ن˘طو˘لا لا˘صضن˘ل˘ل ا˘صسار˘ب˘نو
ةيماصسلا ةيلاصضن˘لا ي˘نا˘ع˘م˘لا د˘صسج
ينيطصسلف˘لا نا˘صسنإÓ˘ل لا˘ث˘م نا˘كو
ايلاصضن اناونعو هقوقحب بلاطملا

يليئارصسلا لÓتحلا هجو يف امهم
 . ةينيطصسلفلا قوقحلل بصصاغلا

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب  ^

انوروك دسض ىرسسأ’ا ميعطتب ليئارسسإا مازلإاب ةدحتملا ممأ’ا بلاطي يبرعلا ناملربلا

نب لداع يبرعلا ناملربلا سسيئر نادأا
رار˘˘ق ،ي˘˘مو˘˘صسع˘˘لا ن˘˘م˘˘حر˘˘لاد˘˘˘ب˘˘˘ع
انوروك حاقل ميدقت مدع  (ليئارصسإا)
،ا˘ه˘نو˘ج˘صس ي˘˘ف ىر˘˘صسأÓ˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

˘˘ماز˘˘لإا˘˘ب ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘˘مألا بلا˘˘˘طو
ةفاك ميعطتب ةيليئارصسإلا تاطلصسلا
 .ىرصسألا

رارقلا نإا نايب يف ،يموصسعلا لاقو
فينج ةيقافتا ف˘لا˘خ˘ي» ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا
ميدقت نيلقتعملاو ىرصسأÓل ةزجاحلا
ناكو.«مهل ةلماكلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘عر˘لا

ريمأا يليئارصسإلا يلخادلا نمألا ريزو
ميدقت مدعب ًارارق ردصصأا دق ،اناحوأا
نيينيطصسلفلا ىرصسأÓل انوروك حاقل
ميعطتب ءافتكلاو ،ةلحرملا هذه يف
 .نوجصسلا ةرادإا رصصانع
رارقلا اذه» نأا ىلع ،يموصسعلا ددصشو
ىلع ًاحصضاو ًايدعت ربتعي سضوفرملا

مهو ،نيينيط˘صسل˘ف˘لا ىر˘صسألا قو˘ق˘ح
دعيو ،يلودلا نوناقلاب ة˘ي˘م˘ح˘م ة˘ئ˘ف
.«ىرصسألا هاجت ًايرصصنع ًازييمت
سسي˘˘ئر ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘صشكو
ىلإا تاباطخ لاصسرإاب يبرعلا ناملربلا

ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا نم لك
ممألا سضوفمو سشيري˘تو˘غ و˘ي˘نو˘ط˘نأا
ناصسنإلا قوق˘ح˘ل ي˘ما˘صسلا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ةمظنم ماع ريدمو تيليصشاب ليصشيم
 .موناهدأا سسورديت ةيملاعلا ةحصصلا

ي˘˘ف ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا بلا˘˘˘طو
عمتجملا لم˘ح˘ت ةرور˘صضب ه˘تا˘با˘ط˘خ
ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ريفوتو ،ىرصسألا ةايح نع ةيناصسنإلاو
ريبادتلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تاو ة˘يا˘قو˘لا ل˘ب˘صس
 .انوروك سسوريف رطخ نم مهتيامحل

تا˘ط˘ل˘صس ماز˘لإا» ـب م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك

ءار˘˘جإا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘صسإلا لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
ميدقتو ،ىرصسألا ةفاكل تاصصوحف
،م˘ه˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا

ىر˘˘صسألا ة˘˘فا˘˘ك ءا˘˘ط˘˘عإا نا˘˘م˘˘˘صضو
ةداصضملا تا˘حا˘ق˘ل˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
˘مو˘ق˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
فارصشإلاب ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم
،انوروك سسوريف دصض ميعطتلا ىلع
حا˘ق˘ل˘˘لا لو˘˘صصو ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ن ي˘˘ك
تاطلصس نم بعÓت نود ىرصسأÓل
تايئا˘صصحإÓ˘ل ًا˘ق˘فوو.«لÓتحلا
ددع غلب ،ريصسألا يدان نع ةرداصصلا

ني˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإلا
نو˘˘ج˘˘˘صس ي˘˘˘ف ىر˘˘˘صسألا فو˘˘˘ف˘˘˘صص
.ةلاح991 ةيل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا

نو˘ج˘˘صس ي˘˘ف ىر˘˘صسألا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو
ةياهن ى˘ت˘ح ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا
،ريصسأا0044 وحن ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا

Óًفط071 وحنو ةريصسأا04 مهنم
ةبار˘ق م˘ه˘ن˘م سضير˘م ر˘ي˘صسأا007و
ةريطخو ةنمزم ةيصضرم ةلاح003
ة˘يا˘عرو بصسا˘ن˘م جÓ˘˘ع˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م بصسح˘˘˘ب ،ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسم
.ةينيطصسلف ةيقوقح

 تلاكو ‐(اوخنيسش) ‐«صسدقلا» ‐ةرهاقلا  ^

ىرسسأ’ا قحب يبطلا لامهإ’ا يف قيقحتلاب «ةيملاعلا ةحسصلا» بلاطتةينيطسسلفلا نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ةرازو تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط
ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ،ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘˘لاو
قيقحت ةنجل ليكصشتب ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ىل˘ع عÓ˘طÓ˘ل ق˘ئا˘ق˘ح ي˘صصق˘تو
اهصشيعي يتلا ةيحصصلا عاصضوألا
.لÓتحلا نوجصس لخاد ىرصسألا

،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف ةرازو˘˘˘لا تعدو
ماعلا نيمألاو ،يلودلا عمتجملا
ةحصصلا ةمظنمو ةدحتملا ممأÓل
ر˘م˘˘حلا بي˘˘ل˘˘صصلاو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
راب˘جإل مز˘ل˘ي ا˘م ذا˘خ˘تل ،ي˘لود˘لا

،يلي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘صس
اهتايلوؤوصسم لمحتب مازتللا ىلع
ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘جاوو
ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘حو ،ىر˘˘˘˘صسألا
موقت ام نأا تربتعاو .سضارمألا
اهتاصسايصسو ،لÓتحلا تاطلصس هب
د˘صض ،ة˘يز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا
ي˘˘ح˘˘˘صصلا لا˘˘˘م˘˘˘هلاو ،ىر˘˘˘صسلا
لخاد مهقوقح ناهتمل ،دمعتملا
مهلايتغل تلواحم ،تÓقتعملا

نم مهنامرحو ءيطبلا مهمادعاو

ا˘م˘ب ،ة˘ح˘صصلاو ةا˘ي˘ح˘لا˘ب م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
ا˘كا˘ه˘ت˘ناو ،بر˘ح ة˘م˘ير˘ج ل˘كصشي

يناصسنلا يلودلا نوناقلل اميصسج
قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لاو
.ناصسنلا

حtسشلا نوكتسشي «ةطسش» ىرسسأا
ةيطغألاو ةيوتسشلا صسبÓملاب
ىر˘˘˘صسألا نوؤو˘˘˘صش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ه تلا˘˘˘˘ق
نأا ،هتردصصأا ريرقت يف نيررحملاو
نوكتصشي «ة˘ط˘صش» ل˘ق˘ت˘ع˘م ىر˘صسأا

ةيطغألاو سسبÓملا يف سصقن نم
ثي˘˘ح ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب ة˘˘يو˘˘ت˘˘˘صشلا
درب قمعت عم مهتاناعم فعاصضتت
تاجرد سضا˘ف˘خ˘ناو ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف
ةرادإا نأا ى˘˘˘لإا تت˘˘˘ف˘˘˘لو .ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا
را˘صشت˘نا ة˘ع˘يرذ˘بو ،تÓ˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
يوذ مر˘˘ح˘˘ت ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘خدإا ن˘˘˘م ىر˘˘˘˘صسلا
دا˘ح سصق˘ن˘ب بب˘صست ا˘م ،ة˘يو˘˘ت˘˘صشلا
ىر˘صسلا داد˘˘عا د˘˘ياز˘˘ت ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةئيهلا تراصشأاو .ًاثيدح نيلقتعملا

تÓقتعم ةرادإا نأا يلإا اهريرقت يف
ا˘˘ه˘˘ت˘˘صسا˘˘ي˘˘صسب ن˘˘ع˘˘م˘˘ُت لÓ˘˘ت˘˘˘حلا
سضرفو ىرصسألا ةايحب راتهتصسلاب

،م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘تا˘ي˘˘ح فور˘˘ظ
مهليصصافت ةفاك يف مهب ليكنتلاو
سضرعب ًةبراصض ،ةيمويلا ةيصشيعملا
نا˘صسنإلا قو˘ق˘ح ئدا˘ب˘م ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا

،ةيلود˘لا ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘بو
فور˘ظ˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ءاتصشلا لصصفو ةيخانملاو ةيوجلا

.ىرصسلا قحب يباقع ءارجاك

 تلاكو ^

 رذتعأا ’
لو ًا˘˘˘˘˘صشي˘˘˘˘˘ج لو ة˘˘˘˘˘لود تصسي˘˘˘˘˘ل
ينيطصسلفلا ل˘ف˘ط˘لا ه˘نا ،ًلو˘ط˘صسأا
71 ي˘فا˘صص ي˘ل˘ع د˘م˘حأا ر˘صصا˘ق˘˘لا
بلط سضفر ،هللا مار ناكصس ،ةنصس
تا˘˘˘˘جار˘˘˘˘فلا ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل ةا˘˘˘˘˘صضق
ود˘ج˘م ن˘ج˘صس ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسلا
ه˘ح˘ن˘م ل˘با˘ق˘م ا˘ه˘ما˘˘ما راذ˘˘ت˘˘عألا
،ًاموي03 ل همكح ىلع اصضيفخت
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ذ˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م و˘˘˘˘هو
نجصسلاب هيلع مكحو62/6/0202
.روهصش8 ةدمل

يذه :ةاصضقلل لاق دمحأا لفطلا
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا م˘كت˘˘لود تبر˘˘صض يد˘˘ي

يدي ،رثكأا امبرو نيرجح وأا ًارجح
.رذتعت ل
تعاطتصسا ةريغصصلا يحور يذه
م˘˘كنارد˘˘ج قو˘˘˘ف ن˘˘˘م ز˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘ت نا

مكزجاو˘حو ة˘كئا˘صشلا م˘ككÓ˘صساو
ةعمج مو˘ي ي˘ف ل˘صصت˘ل ة˘صضي˘غ˘ب˘لا
دجت نا حورلا ىلع ،سسدقلا ىلا
ل ي˘˘˘حور ،ا˘˘˘ه˘˘˘حور ي˘˘˘ف حور˘˘˘˘لا
.رذتعت

ًابرصض هومتنخثأا يذلا يدصسج اذه
م˘˘˘كل˘˘˘جرأا˘˘˘ب ًا˘˘˘صسعدو Ó˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘تو
ةليل ذنم مكتاوارهو مكريطاصسبو
فزن ،ليللا فصصتنم يف يلاقتعا
ل˘˘كو ي˘˘ف˘˘ناو ي˘˘ه˘˘جو ن˘˘˘م مد˘˘˘لا
.رذتعي ل يدصسج ،يمصسج ءاصضعا

يذ˘لا ي˘لو˘ف˘ط˘˘لا ي˘˘تو˘˘صص اذ˘˘ه
،ة˘صسرد˘م˘لا ة˘حا˘صس ي˘ف هو˘م˘ت˘ق˘ن˘خ
ي˘حا˘ب˘صصلا د˘ي˘صشن˘لا هو˘م˘˘ت˘˘مر˘˘حو
ةناز˘نز ي˘ف هو˘م˘تر˘صشح ،ة˘ي˘ن˘غألاو
يلايل يف يصسافنا متمتكو ،ةقيصض
.رذتعي ل يتوصص ،ةمتعلاو حبصشلا

يف يما ه˘تأا˘ب˘خ يذ˘لا ي˘ب˘ل˘ق اذ˘ه
اهدلو اوقرصس ،مانت ل يمأا،اهردصص
اهبلق اوكرتو اهنصضح نم بيبحلا
ل يبلق ،حيبذلا ر˘ئا˘ط˘لا˘ك فر˘فر˘ي
.رذتعي

يف هعفرأا ينيطصسلفلا يملع اذه
ى˘ل˘ع ه˘م˘صسرا ،ة˘صسرد˘م˘لا ة˘˘حا˘˘صس
ءامصسا ىلع هناولا عزواو رتفدلا
يملع ،موجن˘لا ءاو˘صضأاو ءاد˘ه˘صشلا

.رذتعي ل
،ىدم ىصصقأا ىلا ةايحلا ةيرح يل
،يئامصس تحتو انه يصضرأا قوف
ةاصضقلا ءلؤوهو ،ملحلا ةيعرصش يل
ملحأا ،نيملاحلا ةيعرصش نوقحÓي
.رذتعي ل يملح ،ةلودلاو ةيرحلاب

اهمهفي ل ةينغأاو فكو رجح يل
لو نو˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لا

فيغر ه˘ب˘صشي ر˘ج˘ح ،نو˘م˘جر˘ت˘م˘لا
يف مصشولاو لجرفصسلا ةبحو زبخلا
.رذتعي ل يرجح ،ةغللا

را˘م˘عا تف˘˘صصق ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
نيحزارلا يبعصش ءانبا نم فلآلا
نيل˘ق˘ت˘ع˘م او˘لاز ل ،نو˘ج˘صسلا ي˘ف
ل ير˘م˘ع ،د˘يد˘ح˘˘لا ةد˘˘م˘˘عا قو˘˘ف
.رذتعي
،ًاتيب مدها ملو ًاصضرا رداصصا مل انا
،ًاريط قحلأاو ًاناتصسب قرحأا مل انا
ىلع قفألا بيترت تداعا ةميغ انا

.رذتعت ل يتميغ ،يادي عصستت ام
،فوخلا يف ،فصصقلا تحت تدلو
ي˘˘ل ،تو˘˘م˘˘لاو سصا˘˘صصر˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ديع يل ،تارئاطلا اهتفطخ تاينما

ا˘ياد˘هو ءا˘قد˘صصا ،تأا˘ي م˘˘ل دÓ˘˘ي˘˘م
.رذتعي ل يدÓيم ،رجصشو

،ةخرصصلاو ةخرصصلا نيب تربك
رصسكا يك مÓكلا ملعت يلع ناكو
؟ةقنصشم ما ماهتا ةحئل ،ةدعاقلا

.رذتعت ل يتخرصص
اه˘نا ،ة˘م˘كح˘م ي˘ف تصسل ا˘ن˘ه ا˘نا
ل ةاصضق ،ةيركصسع تايلمع ةفرغ
.ةلبنقلاو لفطلا نيب نوزيمي

ز˘ي˘ي˘م˘˘ت˘˘لا نو˘˘صسرا˘˘م˘˘ي ةا˘˘صضق
لفط˘لا ى˘لا نور˘ظ˘ن˘ي ،ير˘صصن˘ع˘لا
،رل˘ت˘ه عور˘صشم ه˘نا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ي˘ح˘مÓ˘مو ي˘ت˘ما˘صست˘با نو˘˘هر˘˘كي
.ةحماجلا

يل ،ةركاذو تايركذ يل ،رذتعا ل
مأا يل ،نجصسلا يف ءاقدصصاو ءابحا

نجصسلا ،ةغراف فصص دعاقمو بأاو
نم رارحألا ةداراو لذلا نم محرا
.ةذفانلا حتفت

عقارق ىسسيع :ملقب ^
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ةيوارحسصلا ةحايسسلل عفد ءاطعإل

تسسارنمتب ةحايسسلل ينطولا ضسلجملا ليعفت
عا˘ط˘ق ي˘ف نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م ا˘عد
تصسارنمت ة˘يلو˘ب ة˘حا˘ي˘صسلا
ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا سسمأا لوأا
ةحايصسلل ين˘طو˘لاسسلجملا
عفد ءاطعإا ىلع دعاصسيامب
.ةيوارحصصلا ةحايصسلل
نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ءلؤو˘ه ع˘م˘جأاو
دفو عم لمع ةصسلجلÓخ
ةحايصسلاو ةفاقثلا ةنجل نم
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘صصتلاو
روصضحب ،ينطولايبعصشلا

ي˘˘ترازو ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
ةعانصصلاوةحايصسلا
ويلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا
لÓ˘خ ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘صشلا
ةدا˘˘˘˘عإا نأا ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت
سسل˘ج˘م˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن ثع˘˘ب
هل نوكيصس ةحايصسلل ينطولا
سشا˘ع˘نإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ر˘˘ثألا
ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
اصضيأا نيحرتقم ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ةيصسفانت سضورع سصيصصخت
يوجلا ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘تو
.تÓحرلا ميظنت ليهصستل
ح˘صضوأا ،بنا˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تلا˘˘˘كو˘˘˘لا
ميركلا دبع نب ،تصسارنمتب
طاصشنلا لي˘ع˘ف˘ت نأا ،رود˘قا˘ب
تحبصصأا ةقطنملاب يحايصسلا

زوا˘ج˘ت˘ل ‘‘ة˘ح˘ل˘م‘‘ ة˘لأا˘˘صسم
اذه اهفرع يتلا دوكرلا ةرتف
ىلإا ايعاد ،تاونصسل طاصشنلا

نأاصشب ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ةرور˘صض
˘ما˘مأا كلا˘صسم˘لا سضع˘ب ح˘ت˘ف
كل˘صسم رار˘غ ى˘ل˘ع حا˘ي˘صسلا
د˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا «مار˘˘˘˘كصسألا»
.‘‘ايويح‘‘ اكلصسم
كلصسملا اذه حتف حمصسيصسو
نيلماعتملل ايعيبط يمحملا

م˘ه˘تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م ق˘˘يو˘˘صست ن˘˘م
ر˘كذ ا˘م˘ك ،حا˘ي˘صسلا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
اصضيأا ا˘ي˘عاد ،رود˘قا˘ب د˘ي˘صسلا
امب تاءارجإلا طيصسبت ىلإا
عاطق يف نيلماعتملا نكمي
ن˘م تصسار˘ن˘م˘ت˘ب ة˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلا

ي˘˘صشف˘˘ت ءار˘˘ج سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
.(91‐ديفوك) انوروك ةحئاج
،ياب كلام نب زربأا هتهج نم
ةحايصسلا يف نيلماعتملا دحأا
طارخنا ةرورصض ،ةقطنملاب
يف ةيصسامولبدلا تايلثمملا

ةحايصسلل ج˘يور˘ت˘لا ي˘عا˘صسم
.ةيوارحصصلا

ةنجل سسيئر دكأا هبناج نمو
لاصصتلاو ةحايصسلا و ةفاقثلا
ةينطولا يبعصشلا سسلجملاب
سضرعم يف ةيردان رصضخل
تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشنا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع هدر
كا˘˘ن˘˘ه نأا ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيعيرصشتلا ةئيه˘ل˘ل ي˘عا˘صسم
ة˘ي˘˘قر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
قطانمب يحا˘ي˘صسلاطاصشنلا
.بونجلا

ةرازو ل˘ث˘م˘˘م د˘˘كأا هرود˘˘بو
ما˘قو˘ق ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا

ح˘لا˘صصم نأا نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
يدؤوت ةيرازولا ةرئادلا هذه
تايلث˘م˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘ما˘ه ارود
ج˘يور˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا تا˘ه˘جو˘ل˘˘ل
.اهنم ةيبونجلا اميصس رئازجلا

ل˘ث˘م˘م ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م را˘˘صشأاو
ةعا˘ن˘صصلاو ة˘حا˘ي˘صسلا ةرازو
،يلئاعلا لمعلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
حلاصصم نأا ،و˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف ر˘ي˘م˘صس
ةفاك ةقفارم نمصضت ةرازولا
عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ ة˘حا˘ي˘صسلا

ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ي˘م˘هأا ازر˘ب˘م،لابقتصسلا
ةقلعتملا تايقافتلا لي˘ع˘ف˘ت
ةيصسفانت راعصسأا سصيصصختب
نيهجوتم˘لا حا˘ي˘صسلا ةد˘ئا˘ف˘ل
.بونجلا قطانم ىلإا

اصضيأا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب تحر˘طو
تايعمجلا تلاغصشنا سضعب
اهولثمم دكأا يت˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ثعبل ةيمهأا ءاطعإا ةرورصض
هرابت˘عا˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘لا طا˘صشن˘لا
دو˘ه˘ج ي˘ف م˘ها˘صسي ا˘˘طا˘˘صشن
.ينطولا داصصتقلا ريوطت

م.ق

0202 لÓخ ةيباجيا تناك اهطاسشن ةليسصح
ضسادرموبب اهتاجتنم ردسصت ةيعانسص ةسسسسؤوم72

ةيعانصص ةصسصسؤوم72 تماق
تلاجملا ىتصش يف ةطصشان
اهتاجتنم ريدصصتب سسادرموبب
،0202 لÓ˘خ ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ريدم سسمأا لوأا هب دافأا امبصسح
حصضوأاو .ةيلولا˘ب ة˘عا˘ن˘صصلا
هذ˘ه نأا˘ب يرو˘صشا˘˘ع بي˘˘ج˘˘ن
اصساصسأا ط˘صشن˘ت تا˘صسصسؤو˘م˘لا
كيتصسÓبلاليوحت عورف يف
ءا˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كلاو طا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
بل˘˘˘˘˘صصلاو د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلاو
.دولجلاو جيصسنلاو ةيليوحتلا

تردصص يتلا لودلا لثمتتو
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

ىلإا دا˘ن˘ت˘صسلا˘ب ،ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
نم لك يف ،ردصصملا سسفن
لاغنيصسلاو ايناتيرومو ايبيل
برغم˘لاو سسنو˘تو ا˘صسنر˘فو
وصساف انيكروبو جنوكنوهو
مانتيفو ايناطيربو نادوصسلاو
تو˘كو ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإاو ر˘˘ط˘˘قو
هجوت معد سضرغبو .راوفيد
دكأا ،جراخ˘لا ى˘لإا ر˘يد˘صصت˘لا
لÓخ مت هنأاب ردصصملا سسفن

ة˘ي˘صضق˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا سسف˘˘ن
ةصسصسؤوم43سسيصسأات

ةكارصشلا راطإا يف ةيعانصص
ربع ةزكر˘م˘ت˘م بنا˘جألا ع˘م
ىصسوم دلوأا يدامح تايدلب
بر˘غ ،ة˘ن˘صشخ˘˘لا سسي˘˘م˘˘خو
وأا لود˘لا ل˘ث˘م˘ت˘تو .ة˘يلو˘لا
نيذللا بناجألا نيرمثتصسملا
ع˘˘م ة˘˘كار˘˘˘صش ي˘˘˘ف او˘˘˘ل˘˘˘خد
نم ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلا م˘ه˘ئار˘ظ˘ن
ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘˘ف ،سسادر˘˘˘مو˘˘˘ب
ا˘ي˘كر˘تو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ن˘ي˘˘صصلا

اي˘لا˘ط˘يإاو ا˘يرو˘صسو ا˘صسنر˘فو
.ايناطيربو
تا˘طا˘صشن˘لا عور˘ف عزو˘ت˘˘تو
تاصسصسؤوملا هذهل ةيعانصصلا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف تأا˘˘˘صشنأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تاذ بصسح  ،ة˘˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا
عرف نم لك ىلع،لوؤوصسملا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا

ليوحتوكيتصسÓبلاو
داجصسلا ة˘عا˘ن˘صصوتويزلا

ةيئاذغلا ةعانصصلاو ةيودألاو
.موينيمولألاو ناريتصسيلوبلاو

م.د

صشيمهتلا ةرارم نوناعي اهناكسس

نامرحلا يف قرغت ةليسسملاب يبرعلا رئب ةيرق
لكاسشم يف ةيرقلا قرغتو ،صشيمهتلاو نامرحلا ةأاطو ثحت ةليسسملاب«فيسسما» ةيدلبب يبرعلا رئب ةيرق ناكسس صشيعي

.ةئيهتلا بايغو ةيعارزلا مهيسضارأا ىلع لامرلا فحزو ةيحسصلا تامدخلا نم ىندألا دحلا بايغ اهمهأا ةدع

نع يبرعلا رئب ةتصشم  دعبت
ب ،فيصسما ،مألا ةيدلبلا رقم
ةيكارتصشا ةيرق يهو ملك21
يو˘˘عر ي˘˘حÓ˘˘ف ع˘˘با˘˘ط تاذ
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خاوأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف تئ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشنأا
عصضب اهنط˘ق˘ت ،تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘صسلا

ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م
ة˘ي˘بر˘تو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا فر˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ةيرق ىلإا هجتملا .يصشاوملا
قيرط˘لا كل˘صسي ي˘بر˘ع˘لا ر˘ئ˘ب
طبري يذلا90 مقر يئلولا
‘ف˘يرا˘ع˘م˘˘لا‘ ي˘˘تد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب
ل˘صصي نأا ل˘ب˘قو ‘ف˘ي˘˘صسما‘و
ى˘ل˘ع ف˘ق˘يو د˘ها˘صشي ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

ل˘كك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءار˘ث م˘˘ج˘˘ح
ةبÓخلا رظانملا لÓخ نمو
فطختو بابلا رحصست يتلا
اهايإا ةذخآا لوقعلاو ناهذألا
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صشلا لو˘˘˘˘˘ق د˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘لإا

سسح˘˘˘ي ه˘˘˘نأا لإا لا˘˘˘ج˘˘˘˘ترلاو
نأا ل˘ب˘ق ة˘لز˘˘ع˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘ب
ظ˘حÓ˘ي ثي˘ح ة˘ير˘ق˘لا ل˘صصي
ةيصسيئر قرطلل ماتلا ءارتهلا

عمجت˘لا ل˘خاد ة˘ي˘عر˘ف تنا˘ك
ربكأا نم دعي يذلا يناكصسلا

ةينا˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا م˘هأاو
ىر˘ي ا˘م˘ك ف˘ي˘صسما ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يذلا لامرلل ر˘ئا˘ج˘لا ف˘حز˘لا

تو˘ي˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘م˘˘ع
لÓخ .ةحÓفلاو ةئيبلا اددهم
انظحل يتلا ةيرقلاب انلوجت
هوجو ىلع ةمصسترم ةناعملا
نع لوطم امل˘كت ،ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق
تروحمت يت˘لا م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا

ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح
.ةيرصضحلا ةئيهتلاو رحصصتلا

ةحسصلل روهدتم عقاو
ةيرقل ةيحصصلا ةدحولا يناعت
ريبك سصقن نم ،يبرعلا رئب
ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ىصضرملاب قئل لفكت مادعنا

دحلا لإا مدقت ل اهلعجي امم
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ندألا
يلاهألا لعجي امم ةيحصصلا
ز˘كر˘م˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
ام وهو «فيصسما»ب يحصصلا
نا˘ك ،لا˘مو اد˘ه˘ج م˘ه˘ف˘˘ل˘˘كي
نأا و˘ل ا˘م˘هر˘ي˘فو˘ت نا˘كمإلا˘˘ب
اذه يف اهرودب تماق ةدحولا
.لاجملا

خو˘ي˘صشلا سضع˘˘ب د˘˘كأا د˘˘قو
م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
نأا‘مÓ˘˘˘˘˘˘صسلا ةد˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ل‘
ارار˘م تحر˘ط د˘ق ة˘ل˘كصشم˘˘لا

ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘عأا ى˘˘ل˘˘ع
فرعت مل اهن˘كل ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ا˘م اذ˘ه ،ل˘ح˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ق˘ير˘ط
ىلع نوحلي نينطاوملا لعج
ةرورصضب ةيلحملا تاطلصسلا
نم فف˘خ˘ي ع˘جا˘ن ل˘ح دا˘ج˘يإا

لاط يت˘لا م˘ها˘صضر˘م ةا˘نا˘ع˘م
ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت نور˘˘˘ي ذإا ،ا˘˘˘هد˘˘˘مأا
نيصضرم˘م ف˘ي˘ل˘كتو ةد˘حو˘لا
42 راد˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ل˘صصف ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘صسل ة˘˘عا˘˘صس
تاعصسل رثكت نيأا  فيصصلا
ةماصسلا ي˘عا˘فألاو برا˘ق˘ع˘لا

نم ريثكلا ةايحب تدوأا يتلا
تاو˘ن˘صسلا ي˘ف ة˘ير˘ق˘لا ءا˘ن˘˘بأا
يف سصق˘ن˘لا ط˘صسو ،ةر˘ي˘خألا

رقم ىلإاو نم ،لقنلا لئاصسو
يناعي اهزكرم يتلاو ،ةيدلبلا

،زيهجتلا سصقن نم رخآلا وه
و˘ه كلذ ى˘ل˘ع ل˘˘ي˘˘لد ر˘˘ي˘˘خو
هت˘ن˘ت˘قا يذ˘لا ة˘ع˘صشألا زا˘ه˘ج
وهو ةبعصصلا ةلمعلاب ةلودلا
م˘لو ،لا˘˘م˘˘هإلا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي نآلا
لبق ءانتقا ذنم دحأا هلمعتصسي
تلخ تاون˘صس01 ن˘م ر˘ث˘كأا

ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا سضع˘˘ب بصسح
ل˘ق˘ن˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ق ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ى˘لإا م˘ها˘صضر˘م نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ةفاصسم ىلع ةداعصسوب ةنيدم
.ملك57 نع ديزت

ددهي لامرلا فحز
ةحÓفلاو ةئيبلا
ن˘م˘م نو˘ن˘طاو˘م˘لا د˘كؤو˘˘ي

مهئارو نمو م˘ه˘ي˘لإا ا˘ن˘ثد˘ح˘ت
ةرهاظ نأا ةيلحملا تاطلصسلا
مهدوجو ددهت تتاب رحصصتلا
اعبت مهتحÓف ددهتو مهتيرقب
ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت ذإا .كلذ˘˘˘ل

نم يبونجلا اهلخدم ةصصاخ
ةيذاحملا تويبلل ريبك رمط
فو˘قو م˘غرو لا˘مر˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل
ة˘ق˘فر ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةيلو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةر˘ها˘ظ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لإا ،نينطاوملا سضعب بصسح
ى˘ل˘ع تي˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا نأا

ةجردل اهل اوصضعتماو اهلاح
سسم ر˘ح˘صصت˘˘لاو ف˘˘حز˘˘لا نأا

،م˘ه˘بر˘صشمو م˘ه˘ل˘كأا˘˘م ى˘˘ت˘˘ح
رر˘كت˘˘م˘˘لا ط˘˘قا˘˘صست˘˘لا ءار˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘مر˘˘لا تا˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ل
نأا راظتنا يف مهو ،مهدئاوم
لولحب ابيرق دوعولا دصسجت

هذ˘˘ه ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل ة˘˘˘يرذ˘˘˘ج
تح˘˘صست˘˘كا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا

ةيحÓفلا تارا˘ت˘كه˘لا تا˘ئ˘م
نمصض اهحÓصصتصسا مت يتلا
يف ةلودلل ةفلتخملا جماربلا

لÓقتصسلا ذن˘م لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
معدلا جما˘نر˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ
.يحÓفلا

مادعناو ةيئادب قرط
ةيرسضحلا ةئيهتلل

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو ة˘˘˘ير˘˘˘صضح˘˘˘˘لا
ةيرق˘ب ير˘صضح˘لا ن˘ي˘صسح˘ت˘لا
ةيئادبل ةفاصضإا ،ي˘بر˘ع˘لا ر˘ئ˘ب

ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ب قر˘˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘ي˘بار˘˘ت كلا˘˘صسم˘˘ك ف˘˘ن˘˘صصت
ا˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسي ،لإا سسي˘˘ل
90 م˘قر ي˘˘ئلو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ن˘م˘صض ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت يذ˘لا
ار˘ظ˘ن ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘˘لا

ةكرحو ةيداصصتقلا هتيمهأل
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
، ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ةروا˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

نأا ا˘ن˘ه نو˘ن˘طاو˘م˘لا د˘كؤو˘˘يو
ةيلمع ة˘يأا فر˘ع˘ت م˘ل ة˘ير˘ق˘لا

تاقرطلا ديبعتب ةصصاخ ةماه
امك يرصضح˘لا ن˘ي˘ي˘صسح˘ت˘لاو
ي˘ف م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ف˘˘عا˘˘صضت˘˘ت
لو˘ح˘ت˘ت ن˘يأا ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
تا˘ع˘ق˘ن˘ت˘صسم ى˘لإا عراو˘˘صشلا

ة˘كر˘ح بع˘صصت ة˘ي˘ئا˘م كر˘بو
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا رور˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ئ˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ن˘˘ي˘˘ل˘˘جار˘˘لاو
فاصضت نيذلا نيصسرد˘م˘ت˘م˘لا

مهلكاصشم ىلإا ةلكصشملا هذه
يصسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا سصق˘ن ع˘م
ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صصلا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لاو
ل˘خاد ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘ي˘صصح˘ت˘˘ل˘˘ل
مامأا ،ميمرت نودب تاصسصسؤوم
ل يتلا ةيدلبلا ةينازيم زجع
ل˘˘كب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘˘صست
امف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ب كلا˘˘ب
يتلا ير˘صضح˘لا ن˘ي˘صسح˘ت˘لاو
.ةمخصض لاومأا فلكت
ي˘˘˘˘ف ها˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘غرو
ةرصشابم ةلصصتملا تاعاطقلا
ناكصس ناف هتايحو نطاوملاب
نولازي ل ي˘بر˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ة˘ير˘ق
ي˘ت˘لا سضرألا˘ب ن˘˘ي˘˘ث˘˘ب˘˘صشت˘˘م
لا˘مآا ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘م م˘ه˘ن˘صضت˘ح˘˘ت

تاه˘ج˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
ل˘كب ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنا
ه˘جو˘لا ءا˘ط˘عإاو ة˘عور˘صشم˘˘لا
ل˘جا ن˘م م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ل ن˘صسح˘˘لا

يصشيعم˘لا م˘هرا˘طإا ن˘ي˘صسح˘ت
يف اوركفي لو اهب اورقتصسيل
ندملا وحن حوزنلاو اهرجه
.ىرخألا ةيرصضحلا

يبرغ ديسشر

ةينهم تلاغسشنا نوعفري
زباخملا باحسصأا
نوجتحي ةماعنلاب

ةماعنلاب زباخملا باحسصأا بلاط
مهعاسضوأا نيسسحتب صسمأا لوأا

ةينهملا مهتلاغسشنل ةباجتسسلاو
ملع امبسسح ،يجاجتحا موي لÓخ

ماعلا داحتÓل يئلولا نيمألا ىدل
.نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل
زباخملا باحسصأا فقوت دقو
دحاو مويل طاسشنلا نع ةيلولاب
هيلإا اعد بارسضإلاب ءادنل ةباجتسسا

يوسضنملا ةماعنلاب نيزابخلا عرف
يئلولا بتكملا ءاول تحت
نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتÓل
عم «ةريبك ةباجتسسا» يقل يذلاو
امك ،تامدخلل ىندألا دحلا نامسض

.نامثع ةداد نب حسضوأا
ةحورطملا تلاغسشنلا تلثمتو
ةراجتلا ةرازو ذاختا ةرورسض» يف
ببسسب ةبسسانملا تاءارجإÓل
صشماه يف صسوسسحملا عجارتلا
ريفوتو ةيلولاب نيزابخلل حبرلا
حبر نامسضل ةمزÓلا طورسشلا

ديدعلا باحسصأا أاجل نأا دعب لوقعم
يدارإلا فقوتلا ىلإا زباخملا نم

،«عجارتلا اذه ببسسب طاسشنلا نع
.ردسصملا صسفن فاسضأا امك
هجاوت» نيزابخلا ةئف نأا زربأاو

اهتمدقم يفو تابوعسصلا نم ةلمج
داوملا يف لجسسملا عافترلا
لثم زبخلا عنسصب ةسصاخلا ةيلوألا
ىلإا زبخلا نسسحم و ةريمخلا

ام وهو ةقاطلا فيلاكت بناج
قيبطت يف رظنلا ةداعإا بلطتي
لكل ةفاسضملا ةميقلا ىلع مسسرلا
ةعانسص يف لخدت يتلا داوملا
.«زبخلا

صصقن» ىلا ثدحتملا صسفن راسشأاو
يف ليهأاتلاو نيوكتلا يف ريبك
ىلع زبخلا ةعانسص تاسصسصخت
ىلإا ىدأا يذلاو ةيلولا ىوتسسم

ةلماعلا ديلا رارقتسسا مدع
ةداملا هذه جاتنإل ةسصسصختملا
.«انايحأا اهبايغو ةيكÓهتسسلا

اءاقل نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو
صسيمخلا مويلا عمج ايرواسشت
ماعلا نيمألاب نيزابخلا يلثمم
ةسسرادل ،رمع نب ةنوسس ،ةيلولل

اذه دعو ثيح تلاغسشنلا هذه
ةرازولا ىلإا اهعفرب ريخألا
كلذ ىلإا تراسشأا املثم ،ةيسصولا

.ةيلولا حلاسصم
م.صس
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ةملاڤب لبقملا ناوج لبق نكسسم004 مÓتسسا
يصسادصسلا ةياهن لبق» متيصس

مÓتصسا »1202 ةنصس نم لوألا
تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صصح لوأا
ر˘ج˘ح» ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيلوب ،ريخلب ةيدل˘ب˘ب «بو˘ق˘ن˘م
ةدحو004 ن˘م˘صضت˘ت ،ة˘م˘˘لا˘˘ق
راجيإلاب عيبلا ةغ˘ي˘صصب ة˘ي˘ن˘كصس
˘مو˘ي˘لا م˘ل˘ع ا˘م بصسح ،«2لدع»
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م سسي˘م˘خ˘لا
.ناكملا نيعب زاجنإلا

ي˘ت˘لا تا˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت˘˘لا بصسحو
ةيكرتلا ةكر˘صشلا ل˘ث˘م˘م ا˘ه˘مد˘ق
يلاو˘ل زا˘ج˘نإلا ى˘ل˘ع ة˘فر˘صشم˘لا
،سشوبرك ن˘يد˘لا لا˘م˘ك ،ة˘يلو˘لا

اذهل د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز لÓ˘خ
عبرتملا ديدجلا ينكصسلا عقوملا

يذلاو راتكه002 ةبارق ىلع
51 وحنب ةيلولا رقم نع دعبي

هذ˘ه˘ب ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘صشأا» نأا˘ب ،م˘ل˘ك
ى˘ل˘ع تفرا˘صش ى˘لوألا ة˘صصح˘˘لا
لا˘غ˘صشأا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
.«ةيجراخلا ةئيهتلا

ة˘ب˘صسن نأا˘ب رد˘صصم˘لا ح˘˘صضوأاو
ةصصحلل ةبصسنلاب لاغصشألا مدقت
تل˘صصو ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
اديفم ،ةئاملاب59 ىلإا نآلا دحل
لاغصشألا تيهنأا ةدحو061 نأاب
ةدحو002 نأا ام˘ك ،ا˘ما˘م˘ت ا˘ه˘ب
ىلإا اهب لاغصشألا تلصصو ىرخأا

ةدحو04 نأا نيح يف ةئاملاب09
.ةئاملاب07 اهيف لاغصشألا براقت
ةيب˘ن˘جألا ة˘كر˘صشلا ل˘ث˘م˘م دا˘فأاو

تانكصسلا ددع نأاب عقوملا سسفنب
لوأا لثم˘ت ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا ع˘قو˘ت˘م˘لا

ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘م ل˘صصأا ن˘م ة˘صصح
ةغيصصب ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو0073
ةكرصشلا لفكتت راج˘يإلا˘ب ع˘ي˘ب˘لا
3 نم ةنوكم ققصش نيب اهزاجنإاب
ةنيدملا ىوتصسم ىلع فرغ4و
نأاب اديفم ،بوقنم رجح ةديدجلا
لاغصشألا مدقتل ةيلامجإلا ةبصسنلا
اي˘لا˘ح تل˘صصو ع˘يرا˘صشم˘لا ل˘كب
.ةئاملاب07 ىلإا

زاهجلا سسيئر برعأا هتهج نمو
ناكملا نيعب يلحملا يذيفنتلا

مدقت ةريتو نع هاصضر مدع نع
ةنيدملاب تانكصسلا ءانب لاغصشأا
ةصصاخ ،بوقنم ر˘ج˘ح ةد˘يد˘ج˘لا

ةصشرولل ةيلعفلا ةقÓطنلا نأاو
ىلع اددصشم ،8102 ذنم تناك
ةصصاخ ةيلمعلا عيرصست ةرورصض
ماهلا ينكصسلا عقوملا اذه نأاو
ةدحو0005 قوفي ام نمصضتي
ا˘ه˘ب لا˘غ˘صشألا تل˘صصو ة˘ي˘ن˘كصس
ةدايز ةتواف˘ت˘م بصسن ى˘لإا ا˘ي˘لا˘ح
.ةيمومع تازيهجت ةدع ىلع
سشوبرك ن˘يد˘لا لا˘م˘ك ا˘عد ا˘م˘ك
ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
لا˘˘جآلا عر˘˘صسأا ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘نلا
ط˘بر ع˘يرا˘صشم ي˘ف ة˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا
تا˘كب˘صشب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةيئابر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

.برصشلا هايمو زاغلاو
م.ق

يئاسضق ءارجإا لحم اسصخسش4421
ةياجبب يحسصلا رجحلا تاءارجإا اوفلاخ ضصخسش2232

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا را˘˘طإا ي˘˘ف
يئزجلا يحصصلا رجحلا تارارق
ةياجب ةيلو نمأا حلاصصم تلجصس
يصضقنملا ربمصسيد رهصش لÓخ
فلاخم سصخصش2232 ليجصست

ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘˘جإل
.ةياجبب يئزجلا

ءا˘صصحإا م˘ت لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘فو
ع˘م ،ا˘صصخ˘صش11311 ة˘ب˘قار˘م
لحم ا˘صصخ˘صش4421 في˘قو˘ت
˘˘مد˘˘ع بب˘˘صسب ي˘˘ئا˘˘˘صضق ءار˘˘˘جإا
مت امك ،يلزنملا رجحلاب مازتلإلا

عصضو ،ةب˘كر˘م7377 ةب˘قار˘م
يف ،ر˘صشح˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م031
075 ليجصست مت قايصسلا سسفن
عانقلا ءادترإا مدعب قلعتت ةفلاخم
قلعتت تافلا˘خ˘م5 و ،ي˘˘قاو˘˘لا
،نا˘مألا ة˘فا˘صسم˘ب ماز˘ت˘لإلا مد˘ع˘ب
60 ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
اهنم ،لقنلا لاجم يف تافلاخم
لقن˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘ف˘لا˘خ˘م4
قلعتت تافلاخم3و ،يعامجلا
81و ،ةصصخر نود˘ب ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا˘ب
،يعامجلا لقنلاب قلعتت ةفلاخم
لق˘ن˘لا˘ب نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ت نا˘ت˘ف˘لا˘خ˘مو
.يرصضحلا

تا˘طا˘صشن ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘بو
لÓخ مت دقف ةيراجتلا تÓحملا

لحم9801 ةبقارم ةرتفلا هذه
ليجصست مت اهرثإا ىلع ،يراجت
،راذعإا291و ،ةف˘لا˘خ˘م753
ةفاصضإلاب ،قلغ رارق29 ذيفنتو
نم امأا ،ةيئاصضق ةعباتم52 ىلإا
يوعوتلاو يصسيصسحتلا بناجلا

تلجصس دقف انوروك سسوريف نم
لÓخ ةياجب ةيلو نمأا حلاصصم
ةيلمع338 ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
ةطبترملا ة˘يو˘عو˘ت ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
ع˘م ،ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا˘˘ب

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل نا˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ينابملاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘صسلا
يفو ،ةطرصشلا تايلآا لÓغتصساب
ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘ه
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘صشا˘ن˘˘ت ة˘˘طر˘˘صشلا

ىوتصسم نم عفرلا ىلع مهثحو
˘˘ماز˘˘ت˘˘للا ةرور˘˘صضب م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘عو
يحصصلا لوكوتورب˘لا˘ب مرا˘صصلا
سسوريفب ةبا˘صصإلا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

 .انوروك
موحللا نم غلك68 ةبارق زجحو

كÓهتسسإÓل ةحلاسص ريغ
نارمعلا ةطرصش ةقرف تنكمت
ةحلصصملل ةعباتلا ةئيبلا ةيامحو
نمأل يمومعلا نمأÓل ةيئلولا

نم ةيمك زجح نم ةياجب ةيلو
ر˘ي˘غ ةد˘صسا˘ف ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا

ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا طور˘˘صشل ة˘˘ع˘˘صضا˘˘خ
.غلك004,58 ـب ردقت ةحصصلاو

دعب تءاج ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
ة˘طر˘صش ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ةق˘فر ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو نار˘م˘ع˘لا
ناوعأا اذكو ةيحÓفلا حلاصصملا
ةيريد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا سشغ˘لا ع˘م˘ق
سضع˘ب ى˘لإا ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيراجتلا تÓحملاو تاباصصقلا
ءارمحلا موحللا عيبل ةصصصصخملا

دعبو ،ةياجب ة˘ن˘يد˘م˘ب ءا˘صضي˘ب˘لاو
زجح مت تاباصصقلا دحأا ةبقارم
ةعصضاخ ريغ اهنوك ةيمكلا هذه
لو ةيحصصلا ة˘ب˘قار˘م˘لا طور˘صشل
،اهردصصم نيبت ةفيرعت ةيأا لمحت
ر˘˘صشح˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘˘تو
اهفÓتإاو ةيدلبلل عباتلا تاناويحلا
فلم زاجنإا مت امك ،ريجلا ةدامب

هلاصسرإاو فلا˘خ˘م˘لا د˘صض ي˘ئاز˘ج
.ةصصتخملا تاطلصسلا ىلإا

ت . ك

 ةئيهتلاو ءاملاو زاغلاب نوبلاطي

ضشيمهتلا نوكتسشي لجيجب رماسس ةيرق ناكسس

ةلاكولا ىلع طغسضلا فيفختل
دعب نع لطعلاب حيرسصتلا ةمدخ قلطي ةملاڤ «ضصانك»

،لجيج ةيلوب لجيجو صسواق يتيدلب نيب ةلسصافلا دودحلا يف ةدوجوملا رماسس ةقطنمب تÓئاعلا ديدع  هجاوت
مهتقطنم ىوتسسم ىلع ةئيهتلاو ةيمنتلل يلك بايغ ءارج كلذو ،ةبعسص دج عاسضوأاو ادج ةيئادب ةايح

زا˘غ با˘ي˘غ نا˘كصسلا ي˘كت˘صشي
بو˘ب˘˘نألا نأا م˘˘غر ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
،مهي˘صضارأا ى˘ل˘ع ر˘م˘ي ر˘ي˘ب˘كلا

مهنكاصسم طبر متي مل ثيح
ة˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسأل ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘صضلاو
،ة˘لو˘ه˘ج˘م ،م˘ه˘˘ب˘˘صسح،ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت

نيا ،ءاتصشلا لصصف يف ةصصاخ
عافتراو ةردن ةقطنملا وكصشت
.ناتوبلا زاغ تاروراق راعصسأا

رماصس ةقطنم ناكصس رطصضيو
سسواق ةيدلب ىلإا لقنتلا ىلإا

زا˘غ˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةفاصضإلاب،مهتاروراق نح˘صشل
ءاملا ةكبصش بايغ ىلإا اصضيأا

يداولا هايم نولمعتصسي ثيح
اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ل˘˘ل يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ج˘يرا˘ه˘صص ق˘ير˘ط ن˘ع دوز˘ت˘لا
اهب مهنيومت مت˘ي ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا

ىلإا لصصت ةع˘ف˘تر˘م را˘ع˘صسأا˘بو
،دحاولا جيرهصصلل جد0051
نا˘كصس ل˘ها˘ك ل˘ق˘˘ثأا ا˘˘م و˘˘هو
مهبلغأا نأاو ةصصا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةحÓفلا ىلع اريثك نودمتعي
مهتايح يف يصشاوم˘لا ة˘ي˘بر˘تو
.مهموي توق بصسكل ،ةيمويلا

نا˘كصسلا نإا˘ف ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

قر˘ط˘لا نو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي او˘لازا˘م
ها˘ي˘م ف˘ير˘صصت˘ل ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
مهب ةصصاخلا يحصصلا فرصصلا
˘ما˘مأا ا˘ه˘نو˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ي ر˘˘ف˘˘ح ي˘˘ف
ىلإا اصضيأا ةفاصضإلاب ،لزانملا
ىلإا ةيدؤوملا كلاصسملا ءارتها
ي˘صشم˘لا ة˘بو˘ع˘صصو تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ل˘˘صصف ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ءاتصشلا

رماصس ةقط˘ن˘م نا˘كصس د˘صشا˘ن˘يو
ةيلو˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘صسم˘لا

ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض

،م˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنل عا˘˘م˘˘ت˘˘صسلاو
ةلوزعم ةق˘ط˘ن˘م˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
يأا ا˘هراز نأا ق˘ب˘صسي م˘لو ا˘ي˘ل˘˘ك
تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ي˘ل˘ح˘م لوؤو˘˘صسم
نا˘˘˘˘كصسلا بصسحو ،ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘تر
ن˘م˘ث ع˘فد˘ت ر˘ما˘صس ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ف
م˘كح˘ب ي˘فار˘غ˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
ةلصصافلا دودح˘لا ي˘ف ا˘ه˘عو˘قو
وهو لجيجو سسواق يتيدلب نيب
ريغو ةيصسنم ةقطنم اهلعج ام
ءاصسؤور لك ةدنجأا يف ةدوجوم
ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب ة˘صسا˘ئر ى˘ل˘˘ع او˘˘لواد˘˘ت
نا˘كصسلا بلا˘ط˘ي ا˘م˘ك ،ل˘ج˘ي˘ج
ة˘يد˘ل˘˘ب ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘عا˘˘جرإا ا˘˘صضيأا
ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأل ا˘يرادإا سسوا˘ق
طقف نيرتموليكب ىوصس دعبت

ام وهو ،ةيدلبلا ةمصصاع نع
عون رومألا مهيلع لهصسيصس
مامأا اهدوجوو برقلا مكحب ام
نييلحملا ني˘لوؤو˘صسم˘لا ن˘ي˘عأا
ة˘˘عر˘˘صس اذ˘˘كو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘ه˘ل˘كا˘صشم ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘لو˘˘ه˘˘صسو
.ةيمويلا مهتلاغصشنإاو

ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ق˘ل˘طأا
لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل
ة˘ل˘م˘ح ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘ل ءار˘جألا
لو˘ح ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت
يتلا ةديدجلا ةيمقرلا ةمدخلا
لط˘ع˘لا˘ب ح˘ير˘صصت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ل لاجآا يف ،دعب نع ةيصضرملا
مادختصساب ،ةعاصس84 ىدعتت
.ةيمقرلا ةيصضرألا

نب ةملاق ةلاكو ريدم بصسحو
ةديدجلا ةمدخلا هذه ناف ودج
ميدقت ايعامتجا نمؤوملل نكمت

ر˘ير˘ب˘ت˘ل ي˘ب˘ط˘لا ف˘ل˘م˘لا ل˘ما˘ك
ن˘م ه˘ن˘م˘صضت˘ي ا˘م˘ب ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘صضو
تافصصوو ليلاحتو تاصصوحف

مادخ˘ت˘صسا مد˘ع لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط
تاذ بصسحو .ءا˘ف˘صشلا تا˘قا˘ط˘ب
ةلمح˘لا قÓ˘طإا نإا˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لا
01 نم ةيادب ناك  ةيمÓعإلا

ىلإا رمتصست ثيح يراجلا يفناج
1202 ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج71 ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ةلطعلاب ح˘ير˘صصت˘لا سصو˘صصخ˘ب
كلذو ،د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘˘لا
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ى˘ل˘ع ادا˘م˘˘ت˘˘عا
جمانربل ةلصصاومو تامول˘ع˘م˘لا
هر˘˘˘ط˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘نر˘˘˘˘صصع˘˘˘˘لا
،1202 ة˘ن˘صس لÓ˘خ قود˘ن˘صصلا

ل˘ف˘كت˘˘لاو بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘غ˘˘˘صشنا˘˘˘ب
.ةيمومعلا ةمدخلا نيصسحتو

ةيلمعلا نأا ثدحتملا فاصضأاو
قيرط نع متت ةطيصسبو ةلهصس
ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا جو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘لا
يذ˘˘لاو ،كلذ˘˘˘ل سصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
نمؤوم˘لا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف بجو˘ت˘صسي
تامولعملا نيودت ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ءا˘صضف˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ةدا˘˘ه˘˘صشلا ه˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قرو خ˘˘˘صسنو
لقنت˘لا ءا˘ن˘ع نود ،ة˘ي˘صضر˘م˘لا
نيودت عم ،عفدلا زكارم ىلإا

ة˘ل˘ط˘ع˘لا لÓ˘خ هر˘ق˘م ناو˘˘ن˘˘ع
يأا يدافت لجأا نم ةيصضرملا

نا˘˘م˘˘˘صضلا ةرادإا ع˘˘˘م ل˘˘˘كصشم
.اهماهم ءادأا ءانثأا يعامتجلا

ناوسضر .ب

ةيتلواقملا ةيمنتو معد ةلاكول ةعباتلا كلت صصخت
ةيمنتلا تابلطتمل اقفو ةيت’واقملا عيراسشم هجوت يزيليإا

ةلاكولل يلحملا عرفلا سصرحي
ةيمنتو معدل ةينطولا
ىلع يزيليإا ةيلوب ةيتلواقملا
ن˘م تا˘طا˘صشن ة˘ط˘ير˘˘خ داد˘˘عإا
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
تاجا˘ي˘ت˘حا ق˘فو ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
،ةيلولا هذهب ةيلحملا ةيمنتلا

يلوؤوصسم ىدل ملع ام بصسح
.زاهجلا اذه
ي˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو
عم قيصسنت˘لا˘ب ا˘هداد˘عإا ىر˘ج˘ي
ى˘ل˘ع تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيئاملا دراوملاو ةحÓفلا رارغ
ةيديلقتلا ةعانصصلاو ةحايصسلاو
ط˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صضو ر˘˘˘˘˘˘˘صصح ى˘˘˘˘˘˘˘لإا

ن˘م تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ي˘ف تا˘طا˘صشن˘لاو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ىلع يتلاو ةيتلواقملا لاجم
عيراصشملا هيجوت متي اهئوصض
نا˘م˘صضل زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ن˘˘م˘˘صض

ةيومنتلا تاجاي˘ت˘حإلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت
قطانمب اميصس ،ةيلولا ناكصسل
ةقطنملا عباط ةاعارم عم لظلا
و ةيحايصسلا ةيصصوصصخلا تاذ
حرصص املثم،ةيوعرلا ةحÓفلا

سضا˘˘ير ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ ر˘˘يد˘˘˘م
.يناصضمر
لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم نأا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةريثك تابلط ايمو˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘صست
يف بغارلا بابصشلا لبق نم
ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘لا˘˘˘ع جو˘˘˘لو
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسل
عفر رارق دعب اميصس،ةرغصصم
تا˘طا˘˘صشن ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،تامدخلاو ة˘حÓ˘ف˘لا ي˘عا˘ط˘ق
تايلآا فلتخ˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ع˘ي˘ج˘˘صشتو م˘˘عد
ةرازولا اهتقلطأا يتلا ةيلحملا
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘صصو˘˘˘لا

رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لاو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘لا
ةق˘فار˘م˘لا تا˘ي˘لآاو ة˘ي˘ب˘ير˘صضلا
تاصسصسؤوملل ةبصسنلاب ةع˘جا˘ن˘لا
دهصشت يتلا كل˘ت وأا ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا

زيزع˘ت فد˘ه˘بو.ايلا˘م از˘ج˘ع
دعاوق ءاصسرإاو يراوجلا لمعلا
يكراصشتلاو ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا

ىدل يتلواق˘م˘لا ر˘كف˘لا ر˘صشنو
را˘˘˘كفألا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح طا˘˘˘˘صسوأا

،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لاو
مايأا طيصشنت ةلاكولا تاذ مزتعت
فدهتصست ةيصسيصسحتو ةيمÓعإا
دصصرو ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت با˘ب˘صش
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو م˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت
يطعي ام˘ب ا˘ي˘ناد˘ي˘م ا˘هد˘ي˘صسج˘ت
عيجصشتو ةيلحملا ةيمنتلل اعفد
،قطانملا كلتب رامثتصسإلا سصرف
.ردصصملا سسفن فيصضي

م.ر
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631 نم رثكأا
ةيمارجإا ةيسضق
ربمسسيد رهسش ذنم
 لجيجب طرافلا

ةطرصشلا حلاصصم تلجصس
لجيج ةيلو نمأل ةيئاصضقلا

يصضاملا ربمصسيد رهصش ذنم
اهبلغأاو ةيمارجإا ةيصضق631
سساصسملا اياصضقب قلعتم
ردقملاو سصاخصشألا ةمرحب

ةيصضق25 ب اهددع
برصضلا اياصضق يف ةلثمتملاو
دصض فنعلا ،يدمعلا حرجلاو
ةناهإاو ديدهتلا ،لوصصألا
مهماهم ةيدأات ءانثأا نيفظوملا
تلجصس كلذ ىلإا ةفاصضإلاب .
ةيصضق05 حلاصصملا تاذ
سساصسملاب ةقلعتم ىرخأا
اياصضق تنمصضت ،تاكلتمملاب
،ةفوصصوملا ةقرصسلا

لاعفأا ،ةقرصسلا تلواحمو
هباصش امو بيرختلاو مدهلا
41 اصضيأا تجلاع امك ،كلذ
مئارجلاب ةصصاخ ةيصضق
نم نمصضتت امو ةينورتكلإلا
روصصلا رصشنو فدق ديدهت
مت نيح يف ،زازتبلاو
ةقلعتم ةيصضق81 ليجصست
ةحلصصملاب سساصسملاب
راطإا يف نيتيصضقو ةيمومعلا
سساصسملاو ةرصسألا اياصضق
اذه لك يفو ،ةماعلا بادآلاب
721 طروت ليجصست مت
71و رصصق8 مهنم سصخصش
ةدنجأا نمصض هلك اذهو ،ةأارمإا
نمألاو ةيئاصضقلا ةطرصشلا
ريفوت لجأا نم يمومعلا
.عيمجلل ةيامحلل

 ميهارب.ع
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ةراسشتسسا نع نÓعإا
1202/ع.م/ضص.م/10 مقر

م˘قر) ءا˘شضي˘ب˘لا راد˘ل˘ل يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ن˘ل˘ع˘˘ي
لجا نم ةراششتشسا نع (166041100610000 يئابجلا فيرعتلا
يمهاشست يعامتجا نكشسم442 عورششمل زاغ دعاشصلا دومعلا ءاششنإا

.يرافشسلا نانج ةيدلب ،يرافشسلا نانجب
ل˘ي˘هأا˘ت˘لا طور˘ششل ةرر˘ب˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ىلإا ه˘˘جو˘˘م نÓ˘˘عإلا اذ˘˘ه

:ةيلاتلا
.زاغلنوشس حلاشصم نم رداشص دامتعا :ةينهم تاردق-
طورششلا رت˘فد بح˘شس نÓ˘عإلا اذ˘ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
يذلاو عاجرإÓل لباق ريغ (جد0001) رانيد فلا غلبم عفد لباقم
:ىدل خشسنلا تاقفن لثمي

ءاشضيبلا رادلل يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد
رئازجلا – راوزلا باب5M ةرامع رهاطلا ةيبار يح

لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘شسلا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م ضضور˘˘ع˘˘لا نو˘˘ك˘˘ت
:ةلشصفنم ةفرظا ثÓث يف ةمدقمو ،طورششلا رتفد يف ةبولطملا

لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘شسلا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م ضضور˘˘ع˘˘لا نو˘˘ك˘˘ت
طورششلا رتفد يف ةبولطملا

ةبولطملا قئاثولا لمجم عم «حششرتلا فلم» ىلع يوتحي فرظ
.طورششلا رتفد يف

ةبولطملا قئاثولا لمجم عم «ينقتلا ضضرعلا» ىلع يوتحي فرظ
.طورششلا رتفد يف

يف ةبولطملا قئاثولا نمشضتملا «يلام ضضرع» ىلع يوتحي فرظ
.طورششلا رتفد
«90» ةداملا يف اهيلع ضصوشصنملا قئاثولا يه ةبولطملا قئاثولا

.ضضورعلا ريشضحت – طورششلا رتفدب «80و70» ةحفشص
ةفرظا يف يلاملا ضضرعلاو ينقتلا ضضرعلا ،حششرتلا فلم عشضوي
عجرمو ةشسشسؤوملا ةيمشست اهيلع بوتكمو ماكحإاب ةلفقمو ةلشصفنم

وأا «ح˘ششر˘ت˘لا ف˘ل˘م» ةرا˘ب˘ع ن˘م˘شضت˘تو ،ه˘عو˘شضو˘مو ضضور˘ع˘˘لا بل˘˘ط
هذ˘ه ع˘˘شضو˘˘تو ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا بشسح «ي˘˘لا˘˘م ضضر˘˘ع» وأا «ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ضضر˘˘ع»
ل ةرابع لمحيو لوهجمو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظألا

«ضضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي
:ىلإا هجوت ضضورعلا

1202/ع.م/ضص.م/10 مقر ةراششتشسا نع نÓعإا
نكشسم442 عورششمل زاغ دعاشصلا دومعلا ءاششنإا زاجنا لجا نم

.يرافشسلا نانجب يمهاشست يراجيا
:ىدل ضضورعلا عاديإا متي

ءاشضيبلا رادلل يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد ةيريدم
رئازجلا – راوزلا باب5 م ةرامع رهاطلا ةيبار يح

موي لوأا نم ءادتبا مايأا (01) ةرششع ضضورعلا ريشضحت ةدم تددح
ةي˘م˘شسر˘لا ةر˘ششن˘لا ي˘ف وأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘ح˘شصلا ي˘ف نÓ˘عإلا رود˘شصل
.POMOBيمومعلا لماعتملل
ةثلاثلا ةعاشسلا ىلع مويلا ضسفن يف ررقم ةفرظألا حتف خيرات

حتف ة˘ي˘ل˘م˘ع رو˘شضح˘ل نوو˘عد˘م نود˘ه˘ع˘ت˘م˘لاو (00 ا˘˘شس31) ر˘˘ششع
00:31 ةعاشسلا ىلع ضضورعلا

ىلا لجؤوي ينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداشص اذإاو
ةعاشسلا ضسفن يف يلاوملا لمعلا موي
ةثÓث دئاز ضضورعلا ريشضحت ةدم يواشست ضضورعلا ةيحÓشص ةدم
.ضضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبا رهششأا (30)

10
ةنيدملاو نارمعلا نكشسلا ةرازو
رئازجلا ةيلو
يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد
ءاشضيبلا رادلل

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ةرازو
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ضضورعلا بلطل تقؤوم حنم نع نÓعإا
42/9102 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا

534402860638990 :يئابجلا مقرلا
تاقفشصلا ميظنت نمشضتملا5102 ةنشس ربمتبشس61 يف خرؤوملا51/742 مقر يشسائرلا موشسرملا ماكحأل اقيبطت
فراطلا ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد ملعي ،56 ةداملا اميشس ل ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا

زاجنإا دشصق42/9102 :مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط يف نيكراششملا نيدهعتملا ةفاك
ليلحت دعب هنأا ،فراطلا ةيلو ىوتشسم ىلع يراجيإا ةيمومع «006» ل (DRV) تاكبششلا فلتخمو قرطلا لاغششا

:يلاتلا وحنلا ىلع تقؤوملا حنملا مت دق ،مييقتلا ةداعإا دعبو ضضورعلا مييقتو
:تقؤوملا حنملا /1

يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد
فراطلاب

د˘ئار˘ج˘لا ي˘ف نÓ˘عإلا اذ˘ه˘ل رود˘شص لوأا خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با (01) مايأا ةرششع ةدم ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ىد˘ل :ة˘ظ˘حÓ˘م
يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويدل ةيمومعلا تاقفشصلا ةنجل ىدل مهنوعط ميدقت لجا نم ةيمويلا ةينطولا
نمشضتملا5102 ةنشس ربمتبشس61 ل يف خرؤوملا51/742 مقر يشسائرلا موشسرملا نم28 ةداملل اقبط فراطلل
.ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت

جمانربلا

يمومع نكشس0003
ىلع ءاشضقلل يراجيإا

0102 ضشهلا نكشسلا

يمومع نكشس0003
ىلع ءاشضقلل يراجيإا

1102 ضشهلا نكشسلا

يمومع نكشس0051
1102 يراجيإا

عورششملا

+ ةيجراخلا ةئيهتلاو تاقرطلا
نيومتلاو يحشصلا فرشصلا
فرشصل ةفلتخملا تاكبششلاب

هايملاب ديوزتلا + هايملا
ةرانإلا + برششلل ةحلاشصلا

نكشسم002 ب ةيمومعلا
ضسابشسبلاب

نيومتلاو يحشصلا فرشصلا
فرشصل ةفلتخملا تاكبششلاب

هايملاب ديوزتلا + هايملا
تاقرطلا + برششلل ةحلاشصلا
ةرانلا + ةيجراخلا ةئيهتلاو

طششلاب نكشسم001 ب ةيمومعلا
نيومتلاو يحشصلا فرشصلا
فرشصل ةفلتخملا تاكبششلاب

هايملاب ديوزتلا + هايملا
تاقرطلا + برششلل ةحلاشصلا
ةرانلا + ةيجراخلا ةئيهتلاو

طششلاب نكشسم002 ب ةيمومعلا
نيومتلاو يحشصلا فرشصلا
فرشصل ةفلتخملا تاكبششلاب

هايملاب ديوزتلا + هايملا
تاقرطلا + برششلل ةحلاشصلا
ةرانلا + ةيجراخلا ةئيهتلاو

طششلاب نكشسم001 ب ةيمومعلا

لاغششألا ةلواقم

قازرلا دبع ودعشس
443130002631791:FIN

نيمأا م.م.ذ.و.ضش.ذ.م
843000971636000 :FIN

نيمل ةوارق
442300071149591 :FIN

حتف ارتا م.م.و.ضش.ذ.م
645100912637000 :FIN

ضضرعلا غلبم

جد92.50630915

جد14.18711502

جد35.39836495

جد70.25077313

دعب ضضرعلا غلبملا
قيقحتلاو حيحشصتلا

جد92.50283815

جد34.58871502

جد68.39836495

جد70.25077313

/ ةطقنلا
05

00.92

00.62

52.44

00.13

ةدم
زاجنإلا

رهششأا50

رهششأا40

رهششأا80

رهششأا60

ةظحÓملا

ضضرع لقأا

ضضرع لقأا

ضضرع لقأا

ضضرع لقأا
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لسضفلاب نيدي ولريب
ببسسلا اذهل يتنوكل

رتنإا ةهجاومل يلاطيإلا سسوتنفوي دعتصسي
،د˘حألا مو˘ي˘لا يرود˘لا ة˘م˘ق ي˘ف نÓ˘ي˘˘م
ن˘ي˘ب ى˘لوألا ي˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘لا نو˘كت˘صسو
را˘ع˘صش تح˘ت ي˘ت˘نو˘كو و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا
.‘‘هملعم هجاوي ذيملتلا‘‘
نيدم ولريب نأا يهو ةدحاو ةقيقح كانهو
دعاقم ىلع هدجاوت يف يتنوكل لعفلاب
نم وه رتنإا بردم ناك ثيح ،ءلدبلا
راصسملا ددح يذلا وهو ةرارصشلا لعصشأا
نأا نكمي ام دعب ررق دق نكي مل لطبل
ةلي˘ل˘ق تاو˘ن˘صس ى˘ت˘ح ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم نو˘كي
ىلع نآلا ولريب ايردنأا ناك اذإاو.تصضم
اًصضيأا اذه˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي بيرد˘ت د˘عا˘ق˘م
يتنوك ناكو.يتنوك وينوطنأا لصضفب
تدد˘ح ي˘ت˘لا ةرار˘صشلا ل˘˘ع˘˘صشأا ن˘˘م و˘˘ه
ررق دق نكي مل يذلاو ولريبل راصسملا

بقع هلبقتصسم ةليلق تاونصس لبق ىتح
كلصس رايخ يف اًصساصسأا ركفي ملو لازتعلا

ة˘صصق سصخ˘ل˘ت˘˘تو.بيرد˘ت˘لا ة˘ن˘ه˘م
ميق يتلا ىلوألا ةرملا نأا يف ورتصسياملا
دعب تناك اًبردم حبصصي نأا ةيناكمإا اهيف
اًصصيرح ولريب ناكو.يتنوك نم سسرد
لوصصحلاو يت˘نو˘ك ع˘م سسو˘ل˘ج˘لا ى˘ل˘ع
.ةقيقد04 ةدمل بيردتلا سسرد ىلع
يف ةركف امد˘ن˘ع‘‘ :ا˘ه˘ت˘قو و˘لر˘ي˘ب لا˘قو
اًصضيأا اًبردم حبصصأا نأا ديرأا تلق ،يصسفن
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا˘˘ب تر˘˘ع˘˘صش كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘˘مو
.‘‘رارمتصسلا

ىلع هنيع عسضي ةنولسشرب
دتيانوي رتسسسشنام ريهظ

يدان نأا ةينابصسا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
قيرف ريهظ عم دقاعتلاب متهم ةنولصشرب
لحل تولاد وغويد د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
.نميألا ريهظلا زكرم يف مهلكاصشم
ةراعإلا ليبصس ىلع بعلي اًيلاح تولاد
ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘كل ،نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘ف
يكيرو ينيدلا˘م و˘لوا˘ب ير˘ي˘نو˘صسور˘ل˘ل
لعجل مهرمأا نم ةلجع يف اوصسيل اراصسام
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فو كلذو ،ا˘ًم˘ئاد لا˘ق˘ت˘نلا
،ةصصرف نع اًثحبو.‘‘وتاكريمويصشتلاك‘‘
ام ميدقتل دادعتصسا ىلع ةنولصشرب نإا لاقي
ينيلرتصسإا هينج نييÓم01 ىلإا لصصي
دإا عانقإل ًايفاك نوكي دق ام وهو ،تولادل
ىلإا رظن˘لا˘ب ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ع˘ي˘ب˘ب دراودوو
.ارتلجنإا يف هتاناعم

نع ثحبي ةنولصشرب نأا فورعملا نم
ونيجريصس يناعي ثيح ديدج نميأا ريهظ
ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘ب ع˘جار˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تصسيد
سصقنو وتربور يجريصس ةباصصإاو ،سسكايأا
.ازيغنيم راكصسوأا باصشلا ةربخلا

 ةداعإ’ علطتي امراب
ايلاطيإ’ ةيطع نب

امراب يدان نأاب ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأا
يبرغملا عم دقاعتلا ىلإا علطتي يلاطيإلا

ليحدلا يدا˘ن ع˘فاد˘م ة˘ي˘ط˘ع ن˘ب يد˘ه˘م
ءا˘ت˘صشلا ي˘ف ه˘عا˘فد م˘ي˘عد˘ت˘ل ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
نب يد˘ه˘م نأا ا˘مرا˘ب د˘ق˘ت˘ع˘يو.يراجلا

زيزعتل لث˘مألا را˘ي˘خ˘لا نو˘كي˘صس ة˘ي˘ط˘ع
.مصسوملا نم ىقبت اميف عافدلا

نأا نكمي ،نامتورتصس عم دقاعتلا بقعو
نيبعÓلا دحأا ةدوع مامأا بابلا امراب حتفي
يف ةقباصسلا ةبرجتلاو ةربخلا باحصصأا
.ايلاطيإا يف ىلوألا ةجردلا يرود
،لعفلاب نيفرطلا نيب تلاصصتلا تأادبو
ةرداغمب عفادملا عانقإا ىلع امراب لمعيو
ن˘م ه˘ئار˘صشب ما˘ق يذ˘لاو ل˘ي˘حد˘لا ه˘يدا˘˘ن
.9102 ماع نم رياني يف سسوتنفوي
ةارابم91 ةيطع نب سضاخ ،رطق يفو
امراب قرطو اًديحو اًفده اهلÓخ لجصس
نيماع دعب ايلاطيإل هتداعإا نوديريو هباب
.بايغلا نم

ةكراسشملا ديري يسسيم
ربوسسلا يئاهن يف

،يصسيم لينويل ينيتنجرألا لمأاي
يف ينابصسإلا ةنولصشرب قيرف مجن
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ةارا˘ب˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ل˘˘لا
ا˘ه˘ل رر˘ق˘م˘لا ي˘نا˘ب˘صسإلا ر˘˘بو˘˘صسلا
. مويلا

كيتلتأا هريظن ،ةنو˘ل˘صشر˘ب ه˘جاو˘يو
ةيليبصشإا ي˘ف د˘حألا مو˘ي˘لا وا˘ب˘ل˘ي˘ب
ر˘بو˘صسلا سسأا˘ك ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ب
.يلحملا

لاير ةهجاوم نع يصسيم بيغتو
ي˘ئا˘ه˘˘ن ف˘˘صصن ي˘˘ف داد˘˘ي˘˘صسو˘˘صس
هروعصش ببصسب ،ينابصسإلا ربوصسلا
.ةيفلخلا ةلصضعلا يف ملآاب
ىدل قوثوملا يفحصصلا بصسحبو
ل˘ي˘كي˘م ،«ترو˘ب˘صس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
ه˘يد˘ل ي˘صسي˘˘م نإا˘˘ف ،ز˘˘يو˘˘كصسÓ˘˘ب
قيرفلا عم ةكراصشملا يف ةبغرلا
.وابليب كيتلتأا مامأا

جاعزنا هيدل يصسيم نأا ىلإا راصشأاو
هب رعصش رصسيألا هذخف ةلصضع يف
يرودلا يف ةطانرغ ةهجاوم يف
ه˘نا بعÓ˘لا ر˘ع˘˘صشيو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.نصسحت
نا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘نور نأا د˘˘˘˘˘كأاو
ةقفر يصسيم لينويل بحطصصيصس
متيصسو ةيليبصشإا ىلإا قيرفلا ةثعب
يف ةكراصشملا نم هفقوم ديدحت
ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خألا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا
.ةبقترملا

لاير ىلع زوفلا ةنولصشرب ققحو
ن˘˘˘˘م (2‐3) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب داد˘ي˘صسو˘صس
تقولا ةياهن دعب حيجرتلا تÓكر
‐1) لداعتلاب يفاصضإلاو يلصصألا

سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ف˘˘˘صصن ي˘˘˘ف (1
وابليب كيتلتأا لصصو اميف ،ربوصسلا
لاير با˘صسح ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ى˘لإا

.(1‐2) زوفلا دعب ديردم
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 ..وينيتوكو هيكيب بايغو يسسيم دجاوتب

ربوسسلا يئاهن ضضوخل رفاسسي ةنولسشرب

،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘˘ه˘˘لا رر˘˘ق
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج با˘˘ح˘˘ط˘˘صصا ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإلا
ىلإا قيرفلاب ن˘ي˘حا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
كيتلتأا ةهجاومل اًديه˘م˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا
.ربوصسلا سسأاك يئاهن يف وابليب
كيتلتأا هري˘ظ˘ن ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ه˘جاو˘يو
ةيل˘ي˘ب˘صشإا ي˘ف د˘حألا مو˘ي˘لا وا˘ب˘ل˘ي˘ب
ر˘بو˘˘صسلا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ب
.يلحملا

ةنولصشربل يمصسرلا باصسحلا دكأاو
ةنول˘صشر˘ب ة˘ث˘ع˘ب نأا «ر˘ت˘يو˘ت» ى˘ل˘ع
ءانث˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج م˘صضت

وينيتو˘ك بي˘ل˘ي˘فو ه˘ي˘كي˘ب درار˘ي˘ج
رقم يف امهيفاعت نÓصصاوي نيذللا
.يدانلا

اينيب يكانيإا اًصضيأا نورفاصسي امك
از˘˘يو˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘مو ا˘˘ب˘˘يرو˘˘م سسكي˘˘لإاو
.ب ةنولصشرب نم دارنوكو
يفحصصلا دكأا ،هتاذ قايصسلا يفو
يصسيم لي˘نو˘ي˘ل نأا سستر˘ي˘ب˘لأا ا˘يردأا

ةيليبصشإا ىلإا قيرفلا ةثعب عم دجاوت
ن˘م ه˘ف˘قو˘م د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
د˘ع˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا

.تابيردتلا
سسما هتاب˘يرد˘ت ة˘نو˘ل˘صشر˘ب سضا˘خو
ةهجاوم˘ل تاداد˘ع˘ت˘صسلا ما˘ت˘خ ي˘ف

ريدملا رهظي نأا ىلع ،وابليب كيتلتأا
رمتؤوم يف سستيكصسوب ةقفر ينفلا

.ةارابملا نع ثيدحلل يفحصص

نوسسردنه عم دقاعتلا مدعب هل رارق أاوسسأا نع فسشكي نوسسغريف
نو˘صسغر˘ي˘ف سسكي˘لأا ر˘ي˘صسلا ثد˘ح˘ت

ةصصر˘ف سضفر˘ب ئ˘ي˘صسلا هرار˘ق ى˘ل˘ع
.نوصسردنه نادروج عم عيقوتلا

اًطابترا رمحلا نيطايصشلا طبتراو
يذ˘لا ،ط˘صسو˘لا ط˘خ بعÓ˘ب ا˘ًق˘ي˘ثو
ع˘م ا˘˘ًع˘˘ئار ا˘˘ًم˘˘صسو˘˘م مد˘˘ق د˘˘ق نا˘˘ك
يزيلج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف د˘نلرد˘ن˘صس
 .زاتمملا
طقف ةدحاو ةارابم نع هبايغ دعب
نو˘˘صسرد˘˘ن˘˘ه د˘˘عا˘˘صس ،يرود˘˘لا ي˘˘ف
ىلإا لوصصولا يف ءادوصسلا ططقلا
يفو ،1002 ماع ذنم هل زكرم ىلعأا
موصسر لباقم لوبرفيلل عقو ةياهنلا
هين˘ج نو˘ي˘ل˘م02 ي˘لاو˘˘ح غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت
حاجن قيقحت يف رمتصساو ينيلرتصسإا

.كانه ريبك
ةيتاذلا هتريصس يف نوصسغريف بتكو
ى˘˘لإا ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ن د˘˘ق˘˘˘ل‘‘ :3102 ما˘˘ع˘˘ل

نا˘كو اًر˘ي˘ث˘ك نو˘صسرد˘˘ن˘˘ه نادرو˘˘ج
،للك Óب هل اًصسمحتم سسورب فيتصس
نوصسردن˘ه نأا ا˘ن˘ظ˘حل كلذ ل˘با˘ق˘م
،ميقتصسم رهظب ،هيتبكر نم سضكري
ثيد˘ح˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك بعل ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.‘‘هيكرو نم سضكري

د˘ق ه˘ت˘ي˘صشم نأا ا˘ند˘ق˘ت˘عا‘‘ :فا˘صضأا
قحل تقو يف لكاصشم هل ببصست
.‘‘ةينهملا هتريصسم نم

نم تاداق˘ت˘نا كا˘ن˘ه تنا˘ك‘‘ :ع˘با˘ت
ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت نأا˘صشب زر˘غدور ناد˘ن˘˘ير˘˘ب
اننأا تناك ةيلعفلا ةصصقلا ،نادروجل

يف هل سضرع ميدقتل نيدعتصسم انك
فيتصس ىلإا تثدحت دقل ،دنلردنصس
بط˘لا ة˘فا˘صشكلا م˘صسق لا˘˘ق ،سسور˘˘ب
هبولصسأا نع نيصضار ريغ مهنإا انيدل

.‘‘يرجلا يف
نوكي نأا نكمي هنإا اولاق‘‘ :لصصاوو
،تاباصصإÓل سضرعتي يذلا عونلا نم
نيبعÓلا نأا نم دكأاتأا نأا يلع ناك
ا˘ن˘ن˘كل ،ا˘ًم˘ئاد ن˘يز˘ها˘ج نو˘نو˘كي˘˘صس
تبثأا دق˘ل ،بعÓ˘ك نادرو˘ج ا˘ن˘ب˘ب˘حأا
.‘‘نآلا كلذ
اهتعمصس يتلا سصصصقلا لك‘‘ :متأا
سصخصش ينتاف ي˘ن˘نأا ي˘نر˘ب˘خ˘ت ه˘ن˘ع
.‘‘اًقح ديج

ولاغيإا عباتت يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا
م˘˘جا˘˘ه˘˘م و˘˘لا˘˘غ˘˘يإا نو˘˘يدوأا بذ˘˘ت˘˘˘جا

نم نيقيرف مامتها دتيانوي رتصسصشنام
يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نألا
هتراعإا ةرتف ءاهتنا بارتقا عم زاتمملا
 .دتيانوي رتصسصشنام يف
ىلإا ةدوعلل دعتصسم يريجينلا نأا ودبي
ةياهن يف مألا اوهنيصش ياهغنصش يدان
ىلإا لاقتنلا نم نكمتي مل ام ،رهصشلا
 .ارتلجنإا لخاد رخآا قيرف
ي˘صس ي˘ب ي˘ب‘‘ ـل ه˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م د˘˘حأا لا˘˘ق
نأا د˘كؤوأا نأا ع˘ي˘ط˘ت˘صسأا‘‘ :‘‘ترو˘˘ب˘˘صس
يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا سضع˘˘ب

ار˘ت˘ل˘ج˘نإا جرا˘خ ن˘ي˘ق˘ير˘فو زا˘ت˘م˘م˘˘لا
طصسوألا قرصشلا يف ةيدنألا سضعبو
 .‘‘ةيمصسر تاراصسفتصساب اوماق دق
يكيرمألا يرودلا عبطلاب‘‘ :فاصضأا
اذه نكل ،مامتهÓل اريثم نوكي دق
يوقلا ما˘م˘ت˘هلا جرا˘خ را˘ي˘خ در˘ج˘م
 .‘‘نآلا ىتح هيقلت مت يذلا
لاز˘ي ل ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف‘‘ :ع˘˘با˘˘ت

ليبصس ىل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي نا˘م ي˘ف ا˘ًب˘عل
هيدل لازي ل ثيح نيصصلا نم ةراعإلا

ثيح ارتلجنإا يف ءاقبلا هنكمي ،دقع
ديدج ءيصش ةبرجت وأا هتلئاع دجوت

تارا˘ي˘خ˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘يد˘˘ل نأل
كرحت يأا‘‘ :لصصاوو .‘‘اهيف ريكفتلل
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م د˘ع˘ب ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
،اوهنيصش ياهغنصش ديكأاتلاب نمصضتي
لمألا ة˘ب˘ي˘خ˘ب ف˘ي˘ف˘ط رو˘ع˘صش كا˘ن˘ه
ل ولاغيإا نكل ،يلاحلا مصسوملا نأاصشب
دحأا يف بعللا ة˘صصر˘ف˘ل ا˘ًن˘ت˘م˘م لاز˘ي
 .‘‘ملاعلا يف ةيدنألا ربكأا
دتيانوي يف هتقو ءاهنإا دارأا دقل‘‘ :متأا

بعللا لÓخ نم ىوتصسم ىلعأا ىلع
هن˘كل ه˘ت˘لو˘ف˘ط يدا˘ن ل˘جأا ن˘م ر˘ث˘كأا

.‘‘هصسفنب روخفو بردملل نتمم
وروي نويلم04 لوبرفيل نئازخ فلكي مودلانيف ليدب

نأا ةيلاطيإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
وروي نويلم04 ددح يزينيدوأا يدان
نع ءانغتصسلا لباقم ،لوبرفيل مامأا
يد و˘غ˘يردور ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ه˘م˘ج˘˘ن
وينيجروجل لمتحم˘لا ل˘يد˘ب˘لا ،لو˘ب
.مودلانيف

ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو

دقف ‘‘تروب˘صس و˘ل˘ل˘يد ير˘ي˘يرو˘ك‘‘
04 ةغلاب˘لا ة˘ق˘ف˘صصلا مو˘صسر نو˘كت
هينج نويلم85.53) وروي نويلم
يرودلا لط˘ب˘ل ة˘ي˘فا˘ك (ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
تامدخ نيمأاتل زاتمملا يزيلجنإلا
يذلا ،يلودلا ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا بعÓ˘لا
طصسو طخ بعÓك لمعلا هنكمي

 .حانجك وأا مجاهم
بئا˘ن ا˘ي˘صسو˘ب˘ما˘ك و˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس نا˘˘كو
:اًرخؤوم حرصص دق يزينيدوأا سسيئر
م˘ل ر˘هاو˘ج˘لا ة˘ف˘ل˘كتو ةر˘هو˘ج و˘ه‘‘
نم لقأا تناك ،انتابلطتم ىلإا ىقرت
نويلم85.53) ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م04
 .‘‘(ينيلرتصسا هينج
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يدا˘˘ن˘˘لا قا˘˘صشع م˘˘ه˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘ل
تمصص ينيطنصسقلا يصضايرلا

ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
ىلع لبقم قيرفلا ناو ةصصاخ
ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا سضو˘˘خ
ريصسم مقاط نود نم يلاوتلا
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا دو˘˘ق˘˘˘ي

ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ناو ا˘م˘ي˘˘صسل
د˘ي˘ع˘ي ن˘م ى˘لا ة˘صسا˘م ة˘جا˘˘ح
اهدق˘ت˘فا ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ب˘ي˘ه
ةصصاخ مصسوملا اذه رفانصسلا

بعل˘ت تح˘صضأا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ناو
ةبعصص ةيعصضو يف اهتÓباقم
ةفقو» زيف˘ح˘ت يأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
ي˘˘ف ة˘˘يرور˘˘˘صض لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
سضعب لعج ام وهو «تاءاقللا
بحاصش هجوب رهظت رصصانعلا

لوذبم دوهجم يأا نود نمو
. ناديملا يف

لسصاويسس ينارمع
نوبعÓلاو هتمهم

ةقافتسسلاب نوبلاطم
تايطعملا لك ريصشتو اذه
دبع بردملا ةلصصاوم ىلا
قيرفلا ةدايق ينارمع رداقلا

سضفر ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
هتلاقتصسا قير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘صسم
ق˘ير˘ف˘لا نا ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘كؤو˘˘م
تقو˘لا رور˘م ع˘˘م دو˘˘ع˘˘ي˘˘صس
نم دوهجلا رفاظت ةطيرصش

نا ر˘كذ˘ي ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا فر˘˘ط

ىلا مويلا دوعتصس ةليكصشتلا
ريصضحتلاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا و˘ج
اذه ةرظتنملا قا˘فو˘لا ة˘م˘ق˘ل
اهيف ثحبي يت˘لاو ة˘ع˘م˘ج˘لا
د˘˘ي˘˘ع˘˘ي زو˘˘ف ن˘˘ع را˘˘˘صصنألا
ة˘˘˘˘˘˘كصسلا ى˘˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا

ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف تقو˘˘˘لا
ابلاطم ىقبي يذلاو يدانلا
دد˘ع ر˘ب˘كا ع˘˘م˘˘ج ةرور˘˘صضب
ةياهن لبق طاقنلا نم نكمم
. باهذلا ةلحرم

صشامر ماسشه

ةهجاولل «ةروسضÿا» ديعت ةيسضاير ةرادإا Òفوتل لخدتلاب نوبلاطم «رابأا» ولوؤوسسم
ةنيطنسسق بابسش

ق˘ير˘ف˘لا حار˘صس قÓ˘طإا ةرور˘صضب جر˘ب˘لا ي˘˘ل˘˘هأا قا˘˘صشع بلا˘˘ط
نأاو ةصصاخ ةهجاولا ىلإا يلهألا ديعت ةيلعف لولح نع ثحبلاو
يف ببصست نم لك نيبج يف راع ةمصصو ىقبي يدانلل ثدحي ام
دارجلا لجعتصسا دقو اذه ةلحرملا هذه ىلإا ةبيتكلا لوصصو
لكاصشم ةيوصست نع ثحبلا ةرورصض يف نيلوؤوصسملا رفصصألا
نيب لصصاحلا عارصصلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ ه˘تدا˘ي˘قو يدا˘ن˘لا
ةميزهلا دبكتي قيرفلا لعج يذلاو ةكرصشلاو يواهلا يدانلا
. ىرخألا ىولت

لداعتلا ةطقنب ةدوعلا ةسصرف اوعيسض نوبعÓلا
لدب تقولا يف ةيصساق ةميزهب عقعق ءاقفر داع هتاذ قايصسلا يف
ىلع ظافحلا نم كيرديصس سسراحلا نكمتي مل ثيح عئاصضلا
ديج لكصشب افقاو ناك يدانلا نوك نم مغرلاب هكابصش ةفاظن

يتلاو لداعتلا ةطقنب ةدوعلا ىلع ارداق ناكو ءاقللا راوطأا لÓخ
دعب ةصصاخ ةبيتكلل ام اعون رارقتصسلاو ءودهلا ديعتل تناك
نأا ركذي ،رايد˘لا جرا˘خو ل˘خاد ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تار˘ث˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘صسل˘صس
نكمي ام ذاقنإل نيلوؤوصسم نييعت ةرورصضب اوبلاط راصصنألا
ىصسعو لعل ديدج ينف مقاط طبصض ىلع لمعلا عم هذاقنإا
. هعم مهتيفاع نوبعÓلا ديعتصسي

صشامر ماسشه

راسسملا حيحسصتب بلاطي رفسصأ’ا دارجلا
ةيئ’ولا تاطلسسلا نم

جربلا يلهأا
12

ةعقوتم ريغو ةئجافم ةميزه ىلإا ةركصسب داحتا قيرف سضرعت
قباصسلا بردملا يف لكصشملا نا ىري ناك لكلا ناو ةصصاخ
يف يراصضخل ءاقفر قافخا نكلو زاكعوب يصسنوتلا بحصسنملا
فيدرلا قيرف نم اهمظعم ةليكصشت باصسح ىلع زوفلا زارحا

يتلا ةميزه˘لا ي˘هو ق˘ي˘م˘ع ل˘كصشم˘لا نأا˘ب ن˘ق˘ي˘ت˘ي ل˘كلا ل˘ع˘ج
عم ري˘ب˘ك جر˘ح ي˘ف ه˘ت˘ع˘صضوو دا˘ح˘تلا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘م تب˘ع˘صص
ةبيت˘كلا ناو ة˘صصا˘خ ا˘ما˘م˘ت ة˘ي˘صضار ن˘كت م˘ل ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

.بيترتلا ملصس يف رثكأا ءاقترلا ةصصرف تعيصض
ريسسملا مقاطلل قافخإلا ةيلوؤوسسم اولمح راسصنألا
نيلوؤوصسملا تلمحو اهاصضر مدع نع تربع ريهامجلا نا ركذي
مهبصسح ةيبلصس تناك تابادتنلا ناو ةصصاخ ةراصسخلا ةيلوؤوصسم
يدانلاب ريصسلا يف اوحلفي مل اومدق نم نا امب طخلا لوط ىلع
نع وحوح بردملا ربع دقو اذه نابيزلا ءانبأا هانمتي ناك ام قفو
ناو ةصصاخ يدانلا اهيلع دجاوتي يتلا ةيعصضولل ريبكلا هفصسأا

هيدل قيرفلا نا امب ماعلا وجلا يف اريثك رثا تاباصصإلا لكصشم
.ماعلا دودرملا ىلع ترثا يتلاو تابايغلا نم ريثكلا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

ضسابعلب فيدر مامأا هناهر رسسخي «ارسضخلا»

بورخلا ةيعمج ةليكصشت دوعت
و˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لا د˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صشع
دعب كلذو اددجم تاريصضحتلا
يريصضح˘ت˘لا سصبر˘ت˘لا ءا˘ه˘ت˘نا
ةنيدم يف قيرفلا هارجا يذلا
نم رثكل ماد يذلاو فلصشلا

ءارجا فرع يذلاو اموي21
عبرل حصضاو سسراحلا ءاقفر
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م لوا˘ح تا˘يرا˘ب˘م
تا˘يو˘ت˘صسم ة˘فر˘ع˘م برد˘م˘لا
ثيح ةدح ىلع لك نيبعÓلا

ناو ةصصاخ زوربلاو قلأاتلا لجا نم ةصصرفلا عيمجلا حنم لواح
عر˘صشي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ط˘ب˘صض ل˘جا ن˘˘م نا˘˘ح د˘˘ق تقو˘˘لا
.تايمصسرلل اهريصضحت يف سشتوكلا

 نمزلا عراسست ةرادإلا
نيبعÓل ةيرهسش ةرجأا ديدسستل

مقاطلاف اهانيقتصسا يتلا تامولعملا بصسحو هتاذ قايصسلا يف
ديدصست ىلع لمعيصس ريبوزلا يبيرع سسيئرلا ةدايقب ريصسملا
عصضو مت˘ي ى˘ت˘ح اذ˘هو ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ةد˘حاو ةر˘جأا
ىلا ةجاح يف قيرفلا ناو ةصصاخ ةبصسانم فورظ يف نيبعÓلا
مصسوملا اذه ةلوطب يف ديج لكصشب روهظلا لجا نم زيفحت
نا مغر ىلوألا راودألا بعل نع اهيف عيمجلا ثحبي يتلاو
.نيمجاهملا سضعب دودرمب عنتقم ريغ بردملا

صشامر ماسشه

بورخلا ةيعمج

تابيردتلا ىلإا ادغ دوعت «اكسسي’»
فلسشلا ضصبرت ءاوجأا نع ضضار رازخو

 ضضرأ’ا يف لجرأ’ا عسضوب بلاطي بردملاو زوفلا يف ةيدملا ةيقحأاب نوفرتعي «ماسص’» ولوؤوسسم
نيع ةيعمج ولوؤوصسم فرتعا

مامأا ةليكصشتلا بايغب ة˘ل˘ي˘ل˘م
مهاصس ام وهو ةيدملا يبملوا
ثÓثلا طا˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘ي˘صضت ي˘ف
تناك ةموظنملا ناو ةصصاخ
مل ثيح ةيطغتلا لاجم جراخ
هجو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع ا˘هرود دؤو˘ت
نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لكؤوت نيأا نم فرع سسفانملا
راجح بردملا نأا امب فتكلا
ل˘كو ق˘ير˘ف˘لا ا˘يا˘ب˘˘خ فر˘˘ع˘˘ي

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ةر˘ي˘غ˘صصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
هلعج يذلا رمألا ةليكصشتلاب
ءا˘ق˘ل˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي
يذ˘لا ر˘مألا ةد˘ي˘˘ج ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
سشي˘ع˘ي تلوا˘ح˘م ل˘ك ل˘صشفا
.ةارابملا ةجيتنب ةدوعلا يف

رييغتب بلاطم صشيعي
ةيعافدلا ةموظنملا

او˘ب˘لا˘ط را˘˘صصنألا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ة˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ب
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لاو
اهيف نوكيصس يتلاو ةلبقملا
ماه دج دعوم ىلع قيرفلا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا
نيبعÓلا ىلع امف يلاتلابو
لؤوافتلا مجح سضفخ ىوصس
لÓ˘خ ق˘ير˘˘ف˘˘لا ز˘˘ي˘˘م يذ˘˘لا
ة˘صصا˘˘خ ر˘˘ي˘˘خألا عو˘˘ب˘˘صسألا

ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘˘ف˘˘لا نأاو
ي˘˘˘˘صس سسا ي˘˘˘˘صسلا با˘˘˘˘صسح
نأا˘ب ر˘ع˘صشي سضع˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
تحصضأاو تل˘صصو ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
ل˘˘˘˘ك مز˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘ق
ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ة˘˘يد˘˘نألا
ني˘صسح˘ت˘ب بلا˘ط˘م ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ةيعافدلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘م˘ع
ةزوز˘˘˘ه˘˘˘˘م تد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تاءا˘ق˘ل˘لا سضع˘ب˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
.ةيصضاملا

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج

ةطرو يف يراطيقو مهتاقحتسسمب نوبلاطي ةبيبسشلا وبع’
ءاقفر نأاب ةصصاخلا انرداصصم نم انملع
ةرادإلا او˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسا ي˘قوزر˘م م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا
يتلا ةيلاملا مهتاقحتصسم ىلع لوصصحلا
ةبعصصلا ةيعصضولا نأاو ةصصاخ اهب نونيدي
مهيع˘صضو تمزأا ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا

وهو بعصصلا عقاولا نوصشياعي مهتلعجو
اددجم ءودهلاب بلاطت ةرادإلا لعج ام
نأاو ةصصاخ قير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا ر˘ب˘صصلاو
ىلع دجب لمعيو ىعصسي ريصسملا مقاطلا
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘ي˘صسح˘ت
. يدانلا فادهأا ديصسجتل ةيلاملا

قيرفلا ىلع بئاغ نيبعÓلا زيكرت
بردملا راصصنألا بلاط هتاذ قايصسلا يف
ديدح نم ديب برصضلا ةرورصضب ناصسيتفا
ىلع اولمعي ى˘ت˘ح كلذو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ها˘ج˘ت
كانه نأاو ةصصاخ مهصسفنأا نع رابغلا سضفن
ىتح ةباصصإلا لكصشم دمعتي ىحصضأا نم
ىقب˘ت رو˘مأا ي˘هو تا˘ي˘م˘صسر˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي
ركذي ،يصضايرلا فارتحلا نع ادج ةديعب

تاباصصإلا لكصشم نأا حصضوأا سشتوكلا نأا
يذلا رمألا ةدود˘ح˘م تارا˘ي˘خ ما˘مأا ه˘ل˘ع˘ج
نزاوتلا ديعتصس مهتدوع نأاب دكؤوي هلعج

نم ديزملا لذبب هبصسح ةبلاطملا ةبيتكلل
. ةمداقلا تايدحتلا يف ةصصاخ دوهجلا

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش



sport@essalamonline.com

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو ترر˘˘˘˘˘˘˘ق
با˘خ˘ت˘˘نا ءا˘˘غ˘˘لإا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ةد˘يد˘ج ةد˘ه˘ع˘ل دواد دو˘ع˘˘صسم
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ط˘˘بار سسأار ى˘˘ل˘˘ع
ترمأاو ،تاجاردلل ةمصصاعلا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
ميظنت˘ب ة˘ي˘ئلو˘ل˘ل ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

ةديدج ةيباختنا ةماع ةيعمج
ع˘م د˘يد˘ج سسي˘˘ئر ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘تو
.اهب لومعملا نيناوقلا مارتحا

كلمي ل دواد نأا مولعملا نمو
ط˘ي˘ل˘صست بق˘ع ح˘صشر˘ت˘لا ق˘˘ح
لبق ن˘م ر˘ه˘صشأا ة˘ت˘صس ة˘بو˘ق˘ع
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا
نيناوق˘لا نأا ا˘م˘ك ،تا˘جارد˘ل˘ل
ح˘˘م˘˘صست ل ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةدمل نيبقاعملا نيحصشر˘ت˘م˘ل˘ل
حصشرت˘لا ن˘م ر˘ه˘صشأا3 قو˘ف˘ت
تناك ةطقنلا هذه ،تاباختنÓل
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لÓ˘خ تل˘˘ف˘˘غأا د˘˘ق
تدقع يتلا ةيباختنلا ةماعلا
يتلاو يراجلا ي˘ف˘نا˘ج9 ي˘ف
دواد دو˘ع˘صسم با˘خ˘ت˘نا تفر˘ع

تاونصس4 نم ةديدج ةدهعل
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار سسأار ى˘˘ل˘˘ع
‐1202 تاجاردلل ة˘م˘صصا˘ع˘لا

تعفد ةيعصضولا هذه ،4202
ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا˘˘˘ب
نم ةياصصولا غÓبإاب تاجاردلل

ل˘صصف˘م ر˘ير˘ق˘ت م˘يد˘ق˘ت لÓ˘˘خ
.عصضولا حيحصصتب ةبلاطملاو
ءار˘جإا م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نم مدقملا فلملل ةقمعم ةصسارد

ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا فر˘˘ط
نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ،تا˘جارد˘ل˘˘ل

يف قحلا هل سسيل دواد دوعصسم
،ةديدج ةيبملوأا ةده˘ع˘ل ح˘صشر˘ت˘لا

ءا˘غ˘لإا ة˘يا˘صصو˘لا ترر˘ق تنا˘˘كو
ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا ةجيتن
ةيبا˘خ˘ت˘نا ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘عو
.نيناوقلا مارتحا عم ةديدج

طيمز.ع

639213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج4ـل قفاوملا1202 يفناج71دحألاةصضايرلا
تاجاردلل رئاز÷ا ةطبار ضسأار ىلع دواد دوعسسم زوف يغلت ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو

ةيداحتلا لبق نم هيلع ةطلسسملا ةبوقعلا ببسسب

يلود˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأا ل˘صصاو˘ي
يدا˘˘˘˘ن بعلو ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

يرودلا يف قلأاتلا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
كابصش زه لÓخ نم يصسنرفلا
˘مو˘ي ن˘كم˘ت ثي˘ح ،مو˘صصخ˘˘لا
ديدج فده ةفاصضإا نم ةعمجلا
يدان ةهجاوم يف هلجصس ىلإا

02ـلا ةلوجلا باصسحل وكانوم
زوفب تهتنا يتلاو ،1 غيللا نم
.2 ـ3 ةجيتنب ريخألا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ل˘˘ج˘˘صسو
هقيرفل يناثلا فدهلا ينطولا

،69 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
ةقيرط ىلع ةقينأا ةينف ةصسملب
كلذ˘˘ب ع˘˘فر˘˘ي˘˘ل ،ر˘˘جا˘˘م ح˘˘˘بار
ي˘ف فاد˘˘هأا9 ى˘˘لإا هد˘˘ي˘˘صصر
02 دع˘ب ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ن˘م ة˘لو˘ج
6 ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
.ىرخأا فادهأا

برا˘ح˘م ق˘لأا˘ت ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةدو˘˘˘˘عو ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

قئاقدلا يف ةارابملل هييلبنوم
فكي مل كلذ نأا ىلإا ةريخألا
ةحاطإلا وأا ةج˘ي˘ت˘ن˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ل
فا˘صضأا يذ˘لا و˘كا˘نو˘م يدا˘ن˘˘ب
هد˘˘ي˘˘صصر ى˘˘لإا طا˘˘ق˘˘˘ن ثÓ˘˘˘ث
ـب4 ةبترملا ل˘غ˘صشي ح˘ب˘صصي˘ل
يدان ظفاح ا˘م˘ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن63
ي˘ف ه˘ئا˘ق˘ب ى˘ل˘ع ه˘ي˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘نو˘˘م

.ةطقن82 ـب8 زكرملا
«فولزوب يدنأا» نإاف ةراصشإÓل
لصصأا نم ةارابم81 يف كراصش
ى˘ل˘ع ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب ة˘لو˘ج02
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘˘صص
ةباصصإÓ˘ل ا˘ه˘ي˘ف سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
.انوروك سسوريفب

جاحلب اسضر

وكانوم كابسش زهي رجام ةقيرط ىلع روليد

ايلاوت  عبارلا هزوف ققحيو قلأاتلا لسصاوي «ماول»
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ي˘حا˘م˘˘صس ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن جر˘˘خ
ةطبار تاباختنا يف حصشرتملا

داقعنا دعب هتمصص نع نارهو
ةيباختنلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘صشأا
ىتلاو ةيوهجلا نارهو ةطبارل
ن˘ب جا˘ح˘لا زو˘ف ن˘ع تر˘ف˘صسأا
ةديدج ةيصسائر ةدهعب ناركصس
ةر˘م˘ل˘ل ة˘ط˘˘بار˘˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
.ايلاوت ةنماثلا

يحامصس دكأا هتاحيرصصت يفو
نار˘هو ة˘ط˘بار تا˘با˘خ˘ت˘˘نا نأا

تناك اهنأا مغر ةيعرصش ريغ
نكل كلذ سسكع ايرهاظ ودبت
نو˘م˘صضم˘لاو ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
تاقارتخاو تازوا˘ج˘ت تثد˘ح
قرفلا ءاصسؤور Ó˘ث˘م˘ف »:Ó˘ئا˘ق
م˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع ته˘˘ت˘˘˘نا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
قحي لو مهقرف يف ةيبملوألا
،ا˘˘قÓ˘˘طإا با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا م˘˘˘ه˘˘˘ل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
اورصضح نيذلا قرفلا ءاصسؤور
،«او˘˘تو˘˘˘صصو تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا

ل˘ق˘ع˘ي ل ر˘مألا اذ˘˘ه»:ع˘˘با˘˘تو
مدعنت ةلاحلا هذه يفو امامت
را˘˘˘صشأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صشلا
ةعومجم كانه نأا ثدحتملا

نار˘˘هو ة˘˘ط˘˘بار ءا˘˘صضعأا ن˘˘˘م
تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب نو˘˘عزو˘˘ي او˘˘نا˘˘˘ك
راد ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘˘ع لو˘˘˘خد˘˘˘لا
ءلؤو˘˘ه» :ا˘˘حر˘˘صصم با˘˘ب˘˘˘صشلا
نارهو ةطبار ءاصضعأا نولثمي

تاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘˘خ
ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘كو˘˘لاو  ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ريغو ةموتخم نكت مل تملصس
ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب حر˘˘˘˘صصم
ماق هنأا دكأا ثيح ،«سسايجيدلا

ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م˘˘ب
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ةد˘˘عو
انلصسار ببصسلا اذهل» :ةيصضقلا

مهصسأار ىلعو تائيهلا عيمج
ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو
د˘ي˘صسلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ا˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ثو
»:فدرأاو ،«ان˘فا˘صصنإل ر˘يزو˘لا

نم لك ىلإا نعطلا انمدق امك
ىوتصسم ىلع نوعطلا ةنجل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لاو نار˘˘˘هو ة˘˘˘ط˘˘˘بار
يبعصشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ىوتصسم ىلع اصضيأاو ،يئلولا
با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ةرازوو ،فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

فا˘˘˘˘˘صضأاو ،«ة˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لاو
عورصشم ةركف يدل» :يحامصس

لك بيبصشت رارغ ىلع مخصض
ةطبار ىوتصسم ىلع مقطألا

فلم ةيصضق ة˘ع˘با˘ت˘مو نار˘هو
قر˘ف˘ب ق˘ي˘ل˘ت ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ط˘˘بار
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب دÓ˘ب˘لا بر˘˘غ
يف ماكح ن˘يو˘كت˘ب ما˘م˘ت˘هلا
تا˘يرا˘ب˘م ةرادإل ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةل˘كصسرو زا˘ي˘ت˘ما˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ءا˘˘˘ن˘˘˘مألاو قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صسؤور
ري˘ي˘صست ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لا لا˘خدإاو
ةاناعم فيفختل نارهو ةطبار
قو˘ق˘ح ة˘˘يو˘˘صست ي˘˘ف قر˘˘ف˘˘لا
دقعيصس هنأا افصشاك ،طارخنلا
قد˘˘ن˘˘ف˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص ةود˘˘˘ن
فلتخ˘م ر˘يو˘ن˘ت˘ل ن˘يد˘حو˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘ئر˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘˘صسو
تازواجتلا لوح ة˘بو˘ت˘كم˘لاو
تا˘با˘خ˘ت˘˘نا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
م˘يد˘ق˘تو ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا
.«ةعطاقلا ةلدألا

طيمز.ع

تيوسصتلا  يف قحلا مهل صسيل مهتدهع ةيهتنملا قرفلا ءاسسؤور
ةطبار تاباختنا ةيعرسش يف نعطي يحامسس

ةرازولا لسساريو ةيوهجلا نارهو

ةركل ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا رر˘ق
ى˘ندألا د˘ح˘لا ل˘يد˘ع˘ت مد˘˘ق˘˘لا
هب حومصسملا نيبعÓلا ددعل

بب˘˘صسب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نل
ن˘م ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
لÓخ رارقلا ذاخ˘تا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ةنجللا هتدقع يذلا عامتجلا
ةمصصاعلاب فاكلل ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
«يد˘˘نوا˘˘ي» ة˘˘ي˘˘نور˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا

فر˘˘صشلا ف˘˘ي˘˘صض رو˘˘صضح˘˘بو
سسي˘ئر و˘ن˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘نإا ي˘˘نا˘˘ي˘˘ج
.مدقلا ةركل يلودلا داحتلا

يرا˘موأا تنا˘˘ت˘˘صسنو˘˘ك نا˘˘كو
د˘ق فا˘كل˘ل تقؤو˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
وتيا ل˘يو˘ما˘صص ة˘ق˘فر ى˘ق˘ت˘لا

عم ةيوركلا ةئيهلا راصشتصسم
،نور˘ي˘ما˘كلا سسي˘ئر ا˘ي˘ب لو˘˘ب
ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف فا˘˘كلا تر˘˘كذو
دحلا ل˘يد˘ع˘ت لو˘ح ي˘م˘صسر˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا دد˘˘˘ع˘˘˘ل ى˘˘˘ندألا
ةاراب˘م˘لا ءد˘ب˘ل ه˘ب حو˘م˘صسم˘لا
هنا ،يجاتلا سسوريفلا ببصسب
قيرفلا ىدل ناك ام ةلاح يف
ماقتو ،ةارابم بعلل اًبعل11
دوجو مدع ةلاح يف ةارابملا

بعÓل نكمي ىمرم سسراح
سسرا˘ح ل˘˘ح˘˘م ل˘˘ح˘˘ي نأا ر˘˘خآا
نو˘˘كي نأا طر˘˘صشب ى˘˘مر˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا
ربتعي لإاو ،ًابعل11 بعلملا
،0‐2 ةجيتنب ار˘صسا˘خ ق˘ير˘ف˘لا

ىر˘خألا تارار˘ق˘لا زر˘بأا ن˘مو
ةيذيفنتلا ةنجللا اهتذختا يتلا

بر˘غ˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ،فا˘˘كل˘˘ل
م˘˘˘مألا سسأا˘˘˘ك ة˘˘˘فا˘˘˘صضت˘˘˘صسل
،2202 تاديصسل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ةداعإا نع فاكلا تنلعأا امك
تاحيصشرتلا ميدقت ةيلمع حتف
ةفاصضتصسا قو˘ق˘ح˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

تحت ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا م˘مألا سسأا˘ك
ممألا سسأاكو3202 ةنصس71
ةنصس02 تح˘ت ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

ةيقيرفإلا ممألا سسأاكو3202
،2202 ةيئطاصشلا مدقلا ةركل
سسأاك حئاول ليدعت متو اذه
ةنصس02 تحت ةيقيرفإلا ممألا
لÓخ يفاصضإا ليدبتب حامصسلل
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ي˘فا˘صضإلا تقو˘لا
سسور˘ي˘ف ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ع˘˘مو ىر˘˘خأا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع«ا˘نورو˘˘ك»
لبق نم باحصسنلا تايلمع
ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةن˘ج˘ل˘لا ترر˘ق ،تا˘ق˘با˘صسم˘لا
وفعلا حنم فاكلل ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
با˘ح˘صسنلا تلا˘ح ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل
0202 سسرام نم اًرابتعا هذه
ر˘ي˘˘خألا ي˘˘فو.نآلا ى˘˘ت˘˘˘ح
ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تصصوأا
ن˘ي˘ب كر˘ت˘صشم د˘فو ل˘ي˘كصشت˘ب
يف ةدعاصسملل افيفلاو فاكلا

ن˘م جور˘خ˘ل˘ل قر˘ط ة˘غا˘ي˘صص
يداصشتلا داحتلا نيب ةمزألا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
.ةيموكحلا

طيمز.ع

«فاكلا»ـل ةيذيفنتلا ةنجللا هتدقع يذلا عامتجلا يف

    ةسسفانملا ضصوسصخب ةديدج تارارق ردسصي يقيرفإ’ا داحت’ا

ةيدملا يب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف م˘صصب
ى˘ل˘˘ع ع˘˘بار˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ما˘مأا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب ي˘لاو˘ت˘لا
ي˘ق˘تر˘ي˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا
راجح بردملا لابصشأا كلذب
سسدا˘˘˘صسلا ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
نأا دعب ،ةطقن31 عومجمب

ةثÓثب  انيمث اراصصتنا ققح
دو˘ع˘يو فد˘ه ل˘با˘ق˘م فاد˘هأا
.هلقنت نم Óماك دازلاب

انناكمإاب» :يرماوع
راودألا ىلع بعللا
«مسسوŸا اذه ¤وألا

ير˘ماو˘˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
برد˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
د˘كأا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب د˘عا˘صسم˘˘لا
هناكمإا˘ب ي˘ب˘م˘لوألا نأا ر˘ي˘خألا

زوف˘لاو با˘ق˘لألا ى˘ل˘ع بع˘ل˘لا
ةثÓثلل ادي˘كأا˘ت نا˘ك ق˘ق˘ح˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘˘خألا تارا˘˘˘صصت˘˘˘نا

نم لك مامأا يبملوألا اهققح
ةرق˘م م˘ج˘ن ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا

ه˘نأا ار˘˘ي˘˘صشم ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت دادوو
يتلا ةيلاملا ةمزألا نم مغرلاب
ا˘˘م˘˘ي˘˘صس يدا˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي
او˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأاو
ريغ ةعاصسلا دحل مهتاقحتصسم
بعللا نم مهعنمي نل اذه نأا

ى˘˘˘لوألا ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مت ام اذإا ام لاح يف اصصوصصخ
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
عيرصس لخدت ىلإا جاتحي قيرفل
لثم هنيكم˘تو تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م
همعدت ةكرصش نم قرفلا يقاب
ىلع ريثأات اهل نوكيصس يتلاو

.Óبقتصسم قيرفلا ىوتصسم
زوفلا نودهي نوبعÓلا

›اهوب باسشلل
و˘ب˘عل ىد˘هأا ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
باصشلل زوفلا ةيدملا يبملوأا
يمصسر نايب يف يلاهوب نيمأا
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ه˘˘تر˘˘صشن
ر˘صصا˘ن˘ع تنا˘كو ي˘ب˘˘م˘˘لوÓ˘˘ل
تقو يف هتراز دق يبملوألا
ةيزمر اياده هل تملصسو قباصس
يف لقنتي نأا لب˘ق ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘صشت
راطم ىلإا ةيدو˘م˘ع˘لا ةر˘ئا˘ط˘لا

سسمأا مو˘ي ،ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه
يظح يتلا ايناملأا ىلإا مث نمو
فرط نم ريبك لابقتصساب اهيف
.كانه ةيرئازجلا ةيلاجلا
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زوفلا طاقنب دوعي ةيدملا يبملوأا طاقنلا عسضي فوسسليفلا
هيبعÓل فورحلا ىلع

ىلع دري ’ويدراوغ
ةرفسشم ةلاسسر يف زرحم

برد˘م لو˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب در
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م يدا˘˘˘ن
سضا˘ير ى˘˘ل˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا زر˘˘ح˘˘م
يف هبصضغ نع هريبعت بقع
ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا برد˘˘م˘˘لا ه˘˘جو
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ه˘˘˘لاد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صسل
ينفلا ريدملا لاقو.نوتيارب
ةود˘ن˘لا لÓ˘خ نز˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسل˘˘ل
موي اهدقع يت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا
ه˘يد˘ل بعل ل˘ك» ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز ع˘˘م ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
برد˘م˘ك ا˘نأا ى˘ت˘ح ،ق˘ير˘ف˘˘لا
نأا بجي كلذل ،ةصسفانم يدل
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘كم نأا ر˘˘˘ع˘˘˘صشن
ر˘ي˘غ ة˘ي˘صسا˘صسألا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
برد˘˘م˘˘˘لا ثع˘˘˘بو.«ةنمآا
ىلإا ةلاصسر˘لا هذ˘ه ي˘نا˘ب˘صسإلا
دعب ينطولا بختن˘م˘لا د˘ئا˘ق
دعب هبردم رارق ىلع هبصضغ
وهو ،56 ةقيقدلا يف هرييغت
ه˘˘ب سضر˘˘ي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا

˘˘مد˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘˘لا سضا˘˘˘ير
سضعبب ةنراقم اديج ادودرم
فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
هعم رجا˘صشت ثي˘ح .ي˘ت˘ي˘صسلا
،سسام˘ت˘لا ط˘خ ى˘ل˘ع ا˘ي˘ظ˘ف˘ل
د˘ت˘ع˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘م بي˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘˘نا˘˘˘ع يذ˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ط سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
.تمصص يف ةيصضاملا

جاحلب اسضر

1 غيللا يف فادهأا9 ىلإا هديسصر عفري رسضخلا مجاهم
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يلودلا يلوغيف نايفصس ةدوع تحارأا
يكرتلا يار˘صس ة˘ط˘ل˘غ م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا

يف مويلا ارصضاح نوكيصس يذلاو هبردم
سشاتكيصشب ةهجاوم يف ريبكلا يبرادلا
ن˘م ة˘ي˘فا˘ع˘ت د˘ع˘ب مو˘ي˘لا ة˘ي˘صشع رر˘ق˘م˘لا
يف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإلا

لاز˘غ د˘ي˘صشر نو˘كي˘صس ا˘م˘ك ق˘با˘صس تقو
و˘ه سشا˘ت˘كي˘صشب م˘ج˘نو «ر˘صضخ˘لا» حا˘ن˘ج
.رظتنملا يبرادلا يف افرط رخآلا

تحارأا هتدوع
نهاريو اÒثك «روطÈملا»

يبرادلا طاقن فطÿ  هيلع
˘˘مÓ˘˘عإلا ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م بصسح˘˘˘بو

تاريصضحتلا فنأاتصسا «وصسوصس» ناف يكرتلا
يناعي ناك يتلا ةباصصإلا نم هيفاعت دعب
مقاطلا ناكو ،ةيصضاملا عيباصسألا لÓخ اهنم
ةعقومل ديج «برا˘ح˘م˘لا» ز˘ه˘ج د˘ق ي˘ن˘ف˘لا
ةمق يف هيلع دامتعلا لجأا نم «سشاتكيصشب»
،«غيل ربوصسلا» نم رصشع ةعصساتلا ةلوجلا

عم ةكراصشملا نع يرئازجلا مجنلا باغو
كرت امم تاءاقل ةعبرأا رخآا يف «موب ميصسلا»
ةمصصاعلا لثمم ةليكصشت يف ابيهر اغارف
مجنلا ةيمهأاب فرتعإا ميريت بردملا ناكو

رثأا هبايغ نأاو يناب˘صسإلا ا˘ي˘صسن˘لا˘ف˘ل ق˘با˘صسلا
تاءاقللا يف قيرفلا ءادأا ىلع عصضاو لكصشب
.ةقباصسلا

مامأا يقيقح رابتخا ‘ لازغ
ىلع عبÎلا ةلسصاوŸ «موب ميسسلا»

ةرادسصلا
يرئازجلا نوكيصس لبا˘ق˘م˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف

ىلع سشاتكيصشب بعلو لازغ ديصشر رخآلا
،مصسوملا اذه هل يبراد لوأا سضوخل دعوم

بردملا هيلع دمتعي نأا رظتنملا نم ثيح
يت˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ي˘ف ن˘ي˘صشت˘لا˘ي ن˘ي˘جر˘ي˘صس
ي˘ت˘لاو «بهذ˘˘لاو مد˘˘لا» ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ت˘˘صس
ةلصصاومل ريخأÓل ة˘ي˘تاو˘م ة˘صصر˘ف نو˘كت˘صس
،زاتمملا يكرتلا يرودلا ةصسفانم يف قلأاتلا

ةق˘فر را˘صصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل فد˘ه˘ي˘صس ثي˘ح
بر˘˘˘صضو سضي˘˘˘بلاو دو˘˘˘˘صسلا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

قيقحت لÓخ نم دحاو رجحب نيروفصصع
ةهج نم يديلقتلا ميرغلا ىلع راصصتنلا

ة˘ل˘صصاو˘مو ر˘ي˘خلا ن˘ع قرا˘ف˘لا ع˘ي˘صسو˘˘تو
.ىرخأا ةهج نم يرودلا ردصصت

ب.م.يرسسيإا

«ايكرت» يبراد ‘ لازغ ةهجاوم ‘ ›وغيف

ةبوعسص دادزت ةمهŸا
«فافلا» صسيئرل

وبأاو عجقل حسشرت
ظوظح ضصلقت ةدير

فطخ ‘ يسشطز
  «افيفلا» ‘ دعقم

سسيئر يصشطز ريخ دجيصس
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا
ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘صسفا˘ن˘م مد˘˘ق˘˘لا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا د˘ع˘˘ق˘˘م
داحتإلا ميصسرت بقع ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل
ح˘صشر˘ت سسمأا لوأا ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا

يناهو ،عجقل يزوف نم لك
.ةديروبأا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘نو˘˘كلا تف˘˘نو
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
نا˘˘مر˘˘˘ح لو˘˘˘ح تا˘˘˘عا˘˘˘صشإلا
نم ،ةديروبأاو ،عجقل يئانثلا
تازوا˘ج˘ت بب˘صسب ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا
يف لوألا لجرلا دجيل ،ةقباصس
ة˘صسفا˘ن˘م ما˘مأا ه˘صسف˘ن فا˘ف˘˘لا
ا˘ح˘صشر˘م نا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق
اذ˘ه˘ب زو˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب
.بصصنملا

ردصصملا تاذ فصشك امك
غنودن وفاتصسوغ فلم لوبق
ة˘ي˘ئاو˘ت˘صسلا ا˘ي˘ن˘ي˘غ ل˘˘ث˘˘م˘˘م
رو˘كذ˘م˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا سسفا˘ن˘ي˘ل
بتكملاب دعقم ى˘ل˘ع ا˘ق˘با˘صس
ناك امدعبو ،افيفلل يذيفنتلا

ر˘˘ب˘˘كألا ح˘˘صشر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘صشطز
تتاب ةقباصسم˘لا هذ˘ه˘ب زو˘ف˘ل˘ل

ة˘نرا˘ق˘م ة˘ل˘ي˘ئ˘صض ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح
نيذللا يرصصملاو يبرغملاب
ةئيهلا لخاد ريبك نزو امهل
.ةيقيرفإلا

ىر˘ج˘˘ت نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
يذيفنتلا بتكملا تابا˘خ˘ت˘نا
سسرا˘م ن˘م21 يف ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل
.لبقملا

         جاحلب اسضر

ةدج يلهأا نع ءارحسصلا براحم لسصفت ةدحاو ةوطخةيرئازج ةهكنب يكÎلا يرودلا ةماعز عارسص

مسسح ةعاسشإا يفنت يلهأ’ا ةرادإا
يرمعلب ةقفسص

مصسحب  ةقلعتملا تاعاصشإلا يدوعصسلا ةدج يلهأا يدان ىفن
يف ريصست رومألا نأا ادكؤوم ،ايمصسر يرمعلا نب لامج ةقفصص
.حيحصصلا قيرطلا

يلهألا يدان نم ابرقم اردصصم نأا ةيفحصص ريراقت تفصشكو
ةرخصص عيقوت سصوصصخب ةلوادتملا رابخألا نأا دكأا يدوعصسلا
حصضوأاو.حيحصص ريغ يمصسر لكصشب قيرفلا عم رصضخلا عافد
سشارحلا ةنيدم نبا عانقإا يف تحجن ةرادإلا نأا ردصصملا تاذ
در راظتنا يف ،ةيئدبملا ةقفاوملا هنم تذخأاو ،اهناولأا سصمقتل
.دعب رصضخألا ءوصضلا ط˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن ن˘م ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن
حيحصصلا قيرطلا يف ريصست رومألا نإاف ردصصملا تاذ بصسحو
يبحمل ةراصس ارابخأا ةلبقملا تاعاصسلا لمحت نأا عقوتملا نم هنأاو
.قباصسلا بابصشلا بعل مامصضنا لوح قيرفلا

جاحلب اسضر
تمسص يف رداغو عسساولا بابلا نم بختنملا لخد

يلع بعسصلا نم ناك» : ىفطسصم يدهم
«ةلئاعلا كلت كرت و ايلود لازتع’ا

ةياهن نع قباصسلا يرئازجلا يلودلا ىفطصصم يدهم ثدحت
جورخ بقع ةرصشابم تءاج يتلا ينطولا بختنملا عم هتريصسم
لاقو.4102 ليزاربلا لايدنوم نم يناثلا رودلا نم رصضخلا

تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ق˘با˘صسلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م
ةكراصشملا دعب ةرصشابم ةيلودلا يتريصسم تيهنا دقل »:ةيفحصص
يل ةريخألا ةارابملا ركذتأا نا بحأا ،ليزاربلاب ملاعلا سسأاك يف
ناك دقل ،اهنيح ةليمجلا تايركذلا و ،ينطولا بختنملا ناولأاب

.«لامآÓ˘ل ا˘ب˘ي˘خ˘م ار˘مأا ا˘ق˘ح ه˘نإا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا كل˘ت كر˘ت ي˘ل˘ع ا˘ب˘ع˘صص
رودلا ةارابم يف ايصساصسأا كراصش ىفطصصم يدهم نإاف ةراصشإÓلو
،اهتقو يناملألا بختنملا هجاو نيأا4102 ملاعلا سسأاك نم61
كلت يف ملاعلا لطب مامأا ةريبك ةارابم ينطولا بختنملا مدقو
بختنملا فده لجصس و ،1 ـ2 ةجيتنب تهتنا يتلاو ،ةخصسنلا
.وباج نمؤوملا دبع اهنيح ينطولا

                                                                                             جاحلب اسضر
يرايلك ةهجاوم لبق ءادعسصلا صسفنتي يلويب

ديدج نم تابيردتلا ىلا دوعي رسصان نب
يصسأا بعلو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا دا˘ع

بقع ،دارفنا ىلع بردتلا ىلإا تبصسلا سسمأا يلاطيإلا نÓيم
هتدوع راصضتنا يف يبطلا مقاطلا نم رصضخألا ءوصضلا هيقلت
ريراقت تفصشكو.ةلبقملا مايألا يف ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا

نم سصلخ˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘ف˘ح˘صص
يف ،دارفنا ىلع نرمتلا يف قلطنا ثيح ،ريبك لكصشب ةباصصإلا
.ةلبقملا ةليلقلا تاعاصسلا يف ةعومجملا عم هجامدنا راظتنا

سصي˘م˘ق˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘خألا رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا نا˘˘ك و اذ˘˘ه
رهصش نم رصشع ثلاثلا يف امراب ةهجاوم لÓخ يرينوصسورلا
نع هتدعبأا ةباصصإل بعÓلا سضرعتي نأا لبق ،يصضاملا ربمصسيد
بردملاو ،نÓيم روهمج لمأاي نيح يف ،نآلا ىتح بعÓملا
ءارحصصلا براحمل روهظلا اذه نوكي نأا ،«يلويب ونافيتصس»
يف ةكراصشملاو  ةيصساصسألا ةليكصشتلا ىلا هتدوعل ريخ لأاف
ىلع اريثك هبايغ رثأا نأا دعب ،نكمم تقو برقأا يف تايرابملا
بعل يأا حجني ملو ،ةيصضاملا ةرتفلا يف نÓيملا جئاتنو ءادأا
طصسو يف ءارحصصلا براحم هكرت يذلا غارفلا لغصش يف رخآا
.بعلملا

يدان ةهجاوم عم دعوم ىلع يدرابمللا قيرفلا نوكيصسو
.أا يريصسلا نم81 ةلوجلا باصسحل نينثإلا ادغ يرايلاك

جاحلب اسضر
قيرفلا نم لÓم صسيئرلا ليحرب ةبلاطملل

نم ةبيبسشلا راسصنأا عنمت نمأ’ا تاوق
وزو يزيتب ةريسسم ميظنت

راصصنأا تبصسلا سسمأا حابصص ،وزو يزيتب نمألا تاوق تعنم
ةيصسيئرلا عراوصشلاب مهتريصسم ميظنت نم لئابقلا ةبيبصش قيرف
يدانل يلاحلا سسيئرلا لÓم فيرصش ليحر˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
،ةديدجلا ةنيدملا ىلإا لقنتلل مهعفد يذلا رمألا ،لئابقلا ةبيبصش
نم هليحرب ةبلاطملل ،نكصسم006 يح اهنم اهتاقرطب ريصسلل

ا˘م لÓ˘م سشا˘نو˘با˘ج ا˘م ا˘ن˘ي˘ج» ن˘يددر˘م ،يدا˘ن˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع
تاوق تماق سسمأا راهن نم ىلوألا تاعاصسلا ذنم و.«سشانمكحي
يزيتب ربمفون لوأا بكرمل يبرغلا لخدملا ةحاصس قيوطتب نمألا

ربع ةريصسملا هذه ميظنتل نوعادلا هراتخا يذلا ناكملا ،وزو
طصسو هاجتإاب اهنم ةقÓطنÓل يعامتجلا لصصاوتلا تاحفصص
ىلإا مهصضعب تداتقا امك هب سصاخصشأÓل عمجت يأا عنم و ،ةنيدملا

.يئلولا نمألا رقم
sport@essalamonline.com

6392ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج4ـل قفاوملا1202 يفناج71دحألا

1202 «ناسش»ـل يحاتتفلا لفحلا صشماه ىلع
«افيفلا» ضسيئر روسضح يف ةيفرسشلا ةسسائرلا وتايح يسسيع حنمت «فاكلا»

ةركل يقيرفإلا داحتلا مرك
سسي˘ئر و˘تا˘ي˘ح ى˘صسي˘ع مد˘ق˘˘لا
سسيئرلا بق˘ل˘ب ق˘با˘صسلا فا˘كلا
لفح يف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ي˘فر˘صشلا
ة˘م˘صصا˘ع يد˘˘نوا˘˘ي ي˘˘ف م˘˘ي˘˘قأا

،نور˘ي˘ما˘˘كلا ه˘˘صسأار ط˘˘ق˘˘صسم
ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب فا˘كلا سسي˘ئر مد˘قو
ة˘حو˘˘ل يرا˘˘موأا تنا˘˘ت˘˘صسنو˘˘ك
ةي˘م˘صسر ةارا˘ب˘م ةر˘كو م˘ير˘كت
د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا «فا˘˘˘كلا» ن˘˘˘م
سسي˘˘ئر رو˘˘صضح˘˘ب ي˘˘نو˘˘ق˘˘يألا
يف وني˘ت˘نا˘ف˘نإا ي˘نا˘ي˘ج ا˘ف˘ي˘ف˘لا
ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘صضح يذ˘˘˘˘لا ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ةرا˘ق˘لا مو˘ج˘ن ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
.ءارمصسلا

روصضح ًاصضيأا لفحلا دهصشو
ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صضعأا
مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتÓل
تاداحتلا ءاصسؤور نم ديدعلاو
ة˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘كح ي˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘صسمو
دئاق لوطأاب ءافتحا ،نوريماكلا
لبق لفحلا ميقأاو ،خيرات يف
ةيقيرفإلا ممألا ةلوطب حاتتفا
˘ما˘ق˘ت˘صس ي˘ت˘لاو ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘ل˘˘ل
61 نم ةرتفلا يف نوريماكلاب

،1202 يرفيف7 ىلإا يفناج

بق˘ل ح˘ن˘م رار˘˘ق حار˘˘ت˘˘قا م˘˘تو
نم وتاي˘ح˘ل ي˘فر˘صشلا سسي˘ئر˘لا
فاكلل ةيذيفنتلا ةن˘ج˘ل˘لا ل˘ب˘ق
،يصضاملا رهصشلا اهعامتجا يف
عامجإلاب هيلع ةقفاوملا تمتو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
سسي˘˘˘˘ئر دا˘˘˘˘صشأاو ،«فا˘˘˘˘˘كلا»ـل
وتاي˘ح رود˘ب ة˘با˘ي˘ن˘ب «فا˘كلا»
،اًماع47 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا

ة˘م˘كا˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا دا˘ق يذ˘لاو
ماع نم ةراقلا يف مدقلا ةركل
وحن ،7102 ماع ىلإا8891
نمو ايقيرفإا يف ةبعللا ريوطت

ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر لا˘˘ق ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج

«و˘تا˘ي˘ح ل˘صصاو˘ي» و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا
ةر˘ك ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘˘صسم˘˘لا
لثم ميق ىلع ددصش دقل مدقلا
.نماصضتلاو ةدحولاو ةفطاعلا

ا˘ن˘ه ا˘نأا» و˘تا˘ي˘ح لا˘ق ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
د˘ي˘ع˘صس ا˘نأا ..ق˘ي˘م˘ع نا˘ن˘ت˘˘ما˘˘ب
يد˘ل ..ا˘ن˘ه م˘كن˘ي˘˘ب يدو˘˘جو˘˘ل
..مكعم تايركذلا نم ريثكلا
نأا يه ةايحلل ةبعصصلا ةقيقحلا
،يعامتجلا دعابتلا اذه انيدل
ان˘تا˘يو˘لوأا ع˘صضن ا˘نو˘عد كلذ˘ل
دحتن انوعد .يه امك انئدابمو
.سضعبلا انصضعب يمحنو

طيمز.ع



ةــــنصصرق

اناعم نيفقاو مهار
را˘˘صصت˘˘نلا بق˘˘ع
ر˘صضخ˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا
فخي مل يبرغملا

ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘ئر
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نابعل بيب˘ح د˘ي˘لا
سسي˘˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘˘عد نأا
دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
حنم نوبت ديجملا
ينطولا بختنم˘لا
د˘صض ةر˘ي˘ب˘ك ةدارإا
ءاقل لبق مهءارو فقت ةيرئازجلا ةلودلا نأاب اورعصش نيبعÓلا نأا ثدحتملا فاصضأاو ،برغملا
.زوفلا قيقحتو ديعب نم ةدوعلا ىلع مهزفح ام وهو ةيملاعلا ةلوطبلا يف ىلوألا ةلوجلا

حيلم ضشوهارام ينارمع
مهطخصس نع رفانصسلا ربع
يذ˘لا بع˘ل˘لا بو˘ل˘صسأا ن˘˘م
رداقلا دبع بردملا هدمتعي

تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
قيرفلا مرح يذلاو ةريخألا

نأاو ةصصاخ هي˘م˘جا˘ه˘م ن˘م
يف نييروحم ةثÓث كارصشإا

ي˘ف ر˘ثؤو˘ي ح˘ب˘صصأا ةر˘م ل˘ك
ا˘م و˘هو ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا دودر˘˘م
نو˘ق˘ل˘ع˘ي را˘˘صصنألا ل˘˘ع˘˘ج
بو˘˘˘ل˘˘˘صسأا نأا نود˘˘˘كؤو˘˘˘˘يو
سضعب يف هجاتحي ينارمع
يف سسيلو طقف تاءاقللا

يذلا رمألا تايرابملا لك
لجا نم نودصشاني مهلعج
ةر˘˘طا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ح˘˘ن˘˘˘م
زوربلا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ما˘مألا
.رثكأاف رثكأا

ضشهوبجعام رازخ

يداهلا بورخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ر˘ي˘صسي
اهلعجو ءامصسألا سضعب نيودت ىلإا رازخ
نأاو ةصصاخ فيدرلا ةليكصشت عم بردتت
ى˘لإا قر˘ي م˘ل سصبر˘ت˘لا لÓ˘خ ه˘ت˘مد˘ق ا˘˘م
اذه هان˘م˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘ك يذ˘لا ءي˘صشلا

سشتو˘كلا ع˘م˘ت˘ج˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ةمئاقلا ديدحت لجا نم ريصسملا مقاطلاب
عم اهجمد متيصس يتلا ءامصسأÓل ةيئاهنلا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لو˘صصو ة˘يا˘غ ى˘لإا ف˘يدر˘˘لا
م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو يو˘˘˘ت˘˘˘صشلا
.اهل نوبعلي قرف نع ثحبلاو ةرداغملاب

«ماسص’» وبع’
مهحاور يف اهواد

نأا ىلع ةليلم نيع ةيعمج قاصشع عمجأا
ةدئاز ةقثب ةيدم˘لا ءا˘ق˘ل تل˘خد ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
ىلإا سضرعت˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا

«ماصصل» يبعل عصضتصس ةيصساق ةميزه
لجرألا عصضو ةمهم مامأاو ةروصصلا يف
ةققحملا جئاتنلا نأاو ةصصاخ سضرألا يف
ءا˘ق˘فر تل˘ع˘˘ج ةر˘˘ي˘˘خألا تلو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
نم ةيلاع ةط˘ح˘م ى˘لإا نو˘ل˘صصي ي˘ل˘يÓ˘ب
برد˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةد˘ئاز˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ةداعإا ىلع لمعلا ةرورصضب عنتقي سشيعي
لجأا نم كحم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘صضو
.ةيدملا مامأا مهتاف ام كرادتل ةدوعلا

نافعز وهار

ه˘ق˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ي˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘صسخ˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ر˘صصن م˘جا˘ه˘م د˘ق˘ت˘نإا ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ا˘مأا

رماع تيآا مكحلا اياي يزوف ياد نيصسح
باصسحل يصضاملا ةعمجلا ءاقللا رادأا يذلا
ادكؤوم ةفرتحملا ةطبارلا نم ةنماثلا ةلوجلا
ر˘ثأا ا˘م و˘هو ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م جر˘خ ر˘˘ي˘˘خألا نأا
دعب ،ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلع حصضاو لكصشب
طوصشلا يف ءازج تÓكر ثÓث بصستحإا نأا
نم ياد نيصسح رصصن قيرف دافتصسإا يناثلا

لصصحت اميف ،حاتف˘م ع˘ي˘بر ا˘ه˘ل˘ج˘صس ةد˘حاو
.ءازج يتلكر ىلع سضرألا باحصصأا

انتسسي وهار

جربلا يلهأا راصصنأا اهحرط ةريثك تلؤواصست
ام اميصسل قيرفلا يف يرجي ام سصوصصخب
اميصسل كيرديصس سسراحلا رييغت مدعب قلعت
ثيح ،افادهأا ةدع ىقلتي ةرم لك يف هناو
را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا ةرور˘˘صضب ةرادإلا او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
مهبصسح تقولا ءاج يذلاو مزحتم سسراحلل

ل˘ع˘ل ه˘˘ت˘˘صصر˘˘فو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ة˘˘نا˘˘كم ذ˘˘خأل
ربع دقو اذه قيرفلا ديفي ام مدقي ىصسعو
مقاطلا نم قيمعلا مهئايتصسا نع راصصنألا
لتقت رومألا هذه لثم نأاو ةصصاخ ينفلا

.ةصسفانملا حور

qarsana@essalamonline.com
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«يبهذلا» بردملا
ة˘˘مزأا نأا ح˘˘صضاو˘˘لا ن˘˘˘م
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت م˘ل ا˘نورو˘˘ك
بصسح يصسيرابلا يدانلا

سضع˘ب ه˘ن˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م
سسيراب د˘قا˘ع˘ت سسي˘لاو˘ك
ع˘˘˘م نا˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘صس
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا برد˘˘م˘˘لا

ويصسيروام
تف˘صصوو ،و˘ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب

يف «بيكي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ونيتيكوب دقع ا˘هر˘ير˘ق˘ت
تا˘ب ثي˘ح ،«ي˘ب˘هذ˘لا»ـب
خيرات يف بردم ىلغأا
لصصحتي تاب ثيح ،انوروك ةحئاج نع ةجتانلا ةيداصصتقلا ةمزألا مغر يصسيرابلا يدانلا
.يبابم نايلكو روينوج رامين رارغ ىلع قيرفلا موجن بتار سسفن ىلع ابيرقت
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؟؟ بع’ مخسضأا
د˘˘˘صض ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘لا م˘˘˘غر
ع˘˘˘ن˘˘˘صص ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا
ي˘˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘كلا بعÓ˘˘لا

ي˘˘ب˘˘مو˘˘ف˘˘م ه˘˘ي˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘غ
لا˘يد˘نو˘م ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا

˘˘ما˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘لا ةر˘˘˘ك
بحاصص بعÓلا ،رصصمب
م˘غر ق˘لأا˘ت ا˘ما˘ع62ـلا

011 غلابلا دئازلا هنزو
Ó 4˘ج˘صسم مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك
،تلواحم4 نم فادهأا
يف ةئاملا˘ب001 ةقد˘ب
داتصساب ىرج يذلا ءاقللا
اورت فوفصص يف يبموفم طصشنيو ،ةعبارلا ةعومجملل ىلوألا ةلوجلا باصسحل ةرهاقلا
.ةيطارقميدلا وغنوكلا بختنم رصصانع زربأا دحأا دعيو ةرئادلا ىلع بعللا ديجيو يصسنرفلا
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ةÓسصلا تيقاوم

وكانوم كابسش زهي رجام ةقيرط ىلع روليد̂ 
«ةلئاعلاكرتو ايلود لازتع’ا يلع بعسصلا نم ناك» :ىفطسصم يدهم̂ 

رفسصأ’ا دار÷ا
ةيئ’ولا تاطلسسلا بلاطي

 راسسŸا حيحسصتب
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ةيرئازج ةهكنب يكرتلا يرودلا ةماعز عارسص

ةيدŸا يبŸوأا جÈلا يلهأا  ةنيطنسسق بابسش

وبأاو عجقل حسشرت
ظوظح ضصلقت ةدير
دعقم فطخ ‘ يسشطز

  «افيفلا» ‘

«فافلا» صسيئرل ةبوعسص دادزت ةمهŸا

ةهجاوم يف يلوغيف
«ايكرت» يبراد يف لازغ

نهاريو اÒثك «روطاÈم’ا» تحارأا هتدوع^
يبرادلا طاقن فطÿ هيلع

«موب ميسسلا» مامأا يقيقح رابتخا ‘ لازغ^
Ÿلا ةلسصاوÎةرادسصلا ىلع عب

زوفلا طاقنب دوعي ةيدŸا يبŸوأا

قلأاتلا لسصاوي «ماول»
ايلاوت  عبارلا هزوف ققحيو

نوبلاطم «رابأا» ولوؤوسسم
ةيسضاير ةرادإا Úيعتل لخدتلاب

ةهجاولل «ةروسضÿا» ديعت


