
30 صص

ىقلتي اميف4021 ىلإأ زفقي نيفاعتملأ ددع
«نيكورولكلأ» ـب جÓعلأ اباسصم9264

باهرإلل أابخم ريمدت
ةــــــفلجلا يــــــف

50صص
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نيسضوفمو ةداعلأ قوف ءأرفسس ماهم ىهنأأ
دعاقتلأ ىلع مهتلاحإأو رئأزجلل

ةديدج ةيبط ةبه ىقلتت رئأزجلأ
ءابولأ أذه ةهجأومل نيسصلأ نم

دعوم ديدحتل ةيبرتلأ ةرأزو عم قيسسنتلل أوعد
هجئاتن نع جأرفإ’أ خيراتو «كابلأ» ءأرجإأ

نويعماجلا ةذتاسسألا
نع ميلعتلا دامتعا نوحرتقي

ةيعماجلا ةنسسلا ءاهنإل دعب
30 صص

نأريغلأ دأو ةقطنمب طيسشمتو ثحب ةيلمع رثإأ
ىلوأ’أ ةيركسسعلأ ةيحانلاب

ةروكذملأ ةلودلأ ةيلسصنق لبق نم ريسست ةيلمعلأ نأأ تحسضوأأ رطخلأ ةحنم نم صضيبأ’أ صشيجلأ تائف صضعب نامرح دعب

سسيئر بلاطت «بافاسسلا»
لخدتلاب ةيروهمجلا

ةحسصلا عاطق للسش يدافتل
40صص

ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوأ’أ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ د˘˘˘كأأ
ىل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ن˘˘ت˘˘˘سس ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ نأأ ،دأر˘˘˘ج
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج

ي˘ف ن˘ي˘سصلأ ن˘˘م ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لأ م˘˘عد˘˘لأ
أزربم ،كاتفلأ ءابولأ أذه دسض اهبرح

تاناعإ’أ نم ةديدج ةنحسش لوسصو نأأ
ّ’إأ و˘ه ا˘م ن˘˘ي˘˘ك˘˘ب ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ر˘سضا˘ح˘بو ر˘هدز˘م ي˘سضا˘م˘ب ةز˘ي˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ

.رينتسسم لبقتسسمو نيتم

«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا99
 تاـــيفو01و رــــئازجلا يـف

ةريخألا ةعاسس42 ـلا للخ
40 صص

لمع ةطخ ترسضح «كأرطانوسس» نأأ لاق
اقبسسم ةجمربملأ ةيرامثتسس’أ اهجمأرب رييغتل

نورداـق» : باـــقرع
ةـــمزأا ةــهجاوم ىلع
«طفنلا راعسسأا عجارت

50صص

ناسضمر للخ نيبراسضملا دعوتي قيزر
40 صصةيحسصلأ ةمÓسسلأو ةياقولأ طورسش مرتحي ’ رجات لكل قلغلأ هعبتي رأذنإأ نع ثدحت

ددـــحي نوـــبت سسيئرلا
ةرازول ماعلا نيمألا ماهم

ينطوـــلا عاـــــــفدلا

30صص

رسصتننسس» :دارج
«انوروك ةحئاج ىلع

30 صص

عورسشلا ةيناكمإا» :روتسساب دهعم ريدم
«ةدراو رــــجحلا عـــفر يــــف ابيرق

«انوروك» ةهجأوم يف رأرقتسس’أ ةلحرم تغلب رئأزجلأ نأأ دكأأ

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
نييسسنرفلا ءلجإا ربخ بذكت

ةسصاخ تلحر نتم ىلع

40صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
مسضنت ةيروثلا ةرسسألا

انوروك ةحفاكم دوه÷

قوقحلا يوذو ةيروثلا ةرسسأ’ا تمسضنا
ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لا

ي˘˘ف ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه تطر˘˘˘خ˘˘˘ناو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةحفاكمل ةلماسشلا ةينطولا ةيجيتارتسس’ا

ا˘هر˘ي˘خ˘سست لÓ˘خ ن˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘حار˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘ل
لابقتسس’ نطولا عوبر ر˘ب˘ع ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
ةقاط لثمي امم ،يحسصلا رجحلاب نيينعملا
ىلا فاسضت اريرسس2691 غلبت ةيباعيتسسا
تاعاطقو ةحسصلا عاطقب ةرفوتملا ةرسسأ’ا
ل˘م˘ع˘لا ةرازو ز˘كار˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا

.يعامتج’ا نامسضلاو ليغسشتلاو

ةجعنلا Úع ديرب
رخآا ⁄اع ‘

د˘ير˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م ه˘ي˘˘ف ترر˘˘ق تقو ي˘˘ف
ةفاك ربع اهبتا˘كم ل˘م˘ع تا˘عا˘سس د˘يد˘م˘ت
ةيلمع ليه˘سست ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
لولح ةيسشع مهلاومأ’ نينطاوملا بحسس
ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا ن˘˘˘م م˘˘˘ير˘˘˘كلا نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش
يذلا رهسشلا اذهب ةسصاخ˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا
ريغ ةيئانتثسسا فورظ يف ماعلا اذه يتأاي
ماق ةجعنلا نيعب لدع يح ديرب زكرم نأا
فسصتنم ةعاسسلا ىلع سسمأا هباوبأا قلغب
طئاحلا سضرع تاميلعتلا ابراسض راهنلا

ةلويسسلا نأا ءابولا ةيادب ذنم امئاد هتجحو
هججحت ىلا ةفاسضإ’اب ةرفوتم ريغ ةيلاملا
.ةلماعلا ديلا سصقنب

تسساÔ“ ةيدلب
خاسسوألا ‘ قرغت

ةي’وب فوكنأا يح ناكسس ةاناعم لسصاوتت
ثدحي ،خاسسوأ’ا مكارت ةرهاظ نم تسسارنمت

،ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا تم˘سص ل˘ظ ي˘ف اذ˘ه ل˘˘ك
ةيبعسشلا ءايحأ’ا يف ة’ابمÓلا بولسسا جاهتناو
ةيعسضولا هذه نم اومئسس نونطاوملا ،ةميدقلا
ىلإا ىدأا امم ،ةليوط تاونسسل مهتمزل يتلا
نيلم˘ح˘م ،ي˘ح˘ل˘ل ي˘لا˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘يو˘سشت
نوموقي نيذلا نينطاو˘م˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم
ةاعارم نود يئاوسشع لكسشب خاسسوأ’ا يمرب

كرحتلا ةيسصولا تاهجلا ىلعف ،رباقملا ةمرح
.ةيئيب ةثراك عوقو لبق

ةلعاسش يهار»
اسسنرف ‘»

لا˘م˘عأا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا زو˘لو˘ت ة˘ن˘يد˘م تد˘ه˘سش
،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل قر˘˘حو بغ˘˘سش
ردا˘سصم بسسحو ،ة˘طر˘سشلا ع˘م تا˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشاو
ةسسايسس ىلع ادر تءاج لاعفأ’ا هذه ،ةيمÓعإا
يحسصلا رجحلا قيبطت يف ةيسسنرفلا ةطرسشلا
يف رخآ’ يح ن˘م ن˘يا˘ب˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ،سضور˘ف˘م˘لا

ةرايسس08 نم رثكأا قرح مت نيأا ،زولوت ةنيدم
.ءايحأا ةدع بيرختو

qarsana@essalamonline.com
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لايسس اي انوروك ةمزأا زع ‘ ىتح
ةينكسسلا ءاي˘حأ’ا سضع˘ب تل˘ج˘سس

ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب تسس ر˘˘ب˘˘ع ع˘˘ق˘˘ت
،ة˘يدار˘م˘لا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ي˘هو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب اذ˘˘˘كو را˘˘˘ي˘˘˘بأ’ا
يف اعاطقنا دمحمأا يديسس ،ىطسسولا
ءاعبرأ’ا ءادتبا بورسشلا ءاملا عيزوت
ةيسسي˘ئر ةا˘ن˘ق حÓ˘سصإا لا˘غ˘سشأا بب˘سسب
ة˘كر˘سش ه˘ب تدا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ع˘يزو˘ت˘ل˘ل
نا دكأا˘ت˘ي اذ˘ه˘بو ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف لا˘ي˘سس
’و نينطاوملاب يلابت ’ لايسس ةكرسش
يف ةسصاخ مهتحار نامسض ىلع رهسست

دÓبلا اهسشيعت ةيئانثتسسا فورظ لظ
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإاو
ناسضمر رهسش تاريسضحت نع كيهان ’اوز ةثلاثلا ةعاسسلا نم ةيادب هتيب نطاوملا مازتلا سضرفت
.تايفنحلا يف ةيرورسض ةفسصب ءاملا ريفوت بلطتت يتلا فورظلا يهو

« لجنŸا » رهسشي يغونو

يبرعلا نييعت دعب ةليلق مايأا راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولل ةديدجلا ةرادإ’ا تعرسش
ءÓخدلا نم ةبوتكملا ةفاحسصلا ريهطت  ةلمح يف ةكرسشلا ماع ريدم سسيئر بسصنم يف يغونو
،ء’ؤوه اهكلمي يتلا فحسصلل حونمملا يمومعلا راهسش’ا مجح سصيلقت لÓخ نم نييلفطلاو
بئان اهلكمي ةيناثلا ةديرجلاو ةبانعب ردسصت يتلا ىلوأ’ا نيتديرجب ةوطخلا هذه ةيادب تناكو
.مÓع’او ةفاحسصلاب هل ةقÓع ’ ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحب يدايقو ناملربلاب

Úفيرسشلا Úمر◊اب حيواÎلا ةلسص ةماقإا
ناملسس كلملا يدوعسسلا لهاعلا ررق اريخأا

ةÓسص ةماقإا ىلع ةقفاوملا ،زيزعلا دبع نب
ىلإا اهفيفختو نيفيرسشلا نيمرحلاب حيوارتلا

لوخد قيلعت رارمتسسا عم ،تاميلسست سسمخ
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ع˘ن˘˘م˘˘ل كلذو ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصم˘˘لا

دق ةيدوعسسلا ءابنأ’ا ةلاكو تناكو ،انوروك
تاعا˘سس ل˘ي˘ل˘ق˘ت ترر˘ق تا˘ط˘ل˘سسلا نإا تلا˘ق
ند˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘لا لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
نم ديزم ةحاتإ’ ناسضمر رهسش لÓخ كلذو
م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا ءار˘سشل ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل تقو˘˘لا
يذلا ينكسسلا يحلا قاطن لخاد ةيسساسسأ’ا
.هيف نوميقي

نيمأاوت بجنت اماع86 رمعب زوجع
نأا ،ةيناطيربلا «يسس يب يب» ةانق تلقن

86 رمعلا نم غلب˘ت ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ن˘م ةد˘ي˘سس
34 ماد راظتنا دعب نيمأاوت تبجنأا اماع
ةلسشاف تارود ثÓثب نيجوزلا رمو ،اماع
اريخأا اقزري نأا لبق يعانطسص’ا حيقلتلل
ا˘م˘ه˘ي˘ع˘سس نإا جوز˘لا لا˘قو ،ن˘ي˘مأاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
مث نمو ايناطيرب ىلإا امهداق باجنإÓل
وه امهناميإا نإاو ،مأ’ا امهدلب ايريجين ىلإا
ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع ا˘م˘هد˘عا˘سس يذ˘˘لا

عتمتتو ،ةيرذ ىلع لوسصحلل امهاعسسم
اوردا˘غو ،ةد˘ي˘ج ة˘ح˘سصب نا˘مأاو˘ت˘لاو مأ’ا

.يميلعتلا سسوغ’ ةعماج ىفسشتسسم



watan@essalamonline.com
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ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةدا˘م˘لا تح˘سضوأا
عقو يذلا موسسرملا اذه نم
،يراجلا ل˘ير˘فأا8 ـلا ي˘˘˘˘ف
نم ريخأ’ا ددعلا يف ردسصو
ه˘نأا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ةرازول ماعلا نيمأ’ا فلّكي
تح˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
عا˘˘˘فد˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس
ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘سسلا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘كا˘ي˘ه˘˘ل ن˘˘سسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسلا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو
سشي˘ج˘˘لا نا˘˘كرأا ءا˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةدا˘يزو ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

ر˘˘يزو د˘˘عا˘˘سسي ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع
ةرادإا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو
ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘ب ،ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سستو
ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

،ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘مو ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘تو
هتاطاسشن نع اريرقت عفريو
،ينطو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو ى˘لإا

ن˘كم˘˘ي ،3 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو

عافدلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا
ة˘يأا˘ب عÓ˘ط˘سض’ا ي˘ن˘طو˘˘لا

ةسصاخ ةمهم وأا/و ةيحÓسص
رـيزو هـي˘˘لإا ا˘˘هد˘˘ن˘˘˘سسي د˘˘˘ق
.ينطولا عاــفدلا

ةع˘بار˘لا ةدا˘م˘لا ترا˘سشأاو
هنأا ىلإا ،هتاذ ردسصملا نم
ةرازول ماعلا نيمأ’ا لوخي
دودح ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

ةــطلسس تـحتو ،هتايحÓسص
،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عاـفد˘˘˘لا رـيزو
ر˘˘˘˘يزو م˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب ءاــسضمإ’ا
ى˘لــع ،يــن˘طو˘˘لا عاــفد˘˘لا

تاررقملاو دوقع˘لا عــي˘م˘ج
ءاجو ،تارارقلا اــهيف اــمب
دد˘˘ح˘˘ي ه˘˘نأا ،5 ةدا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةرازول ةماعلا ةنامأ’ا ميظنت
اذ˘˘كو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا

رارقب ،اهتانوكم تايحÓسص
،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو ن˘م
ةداملا لÓخ نم ىغلت امك
ةف˘لا˘خ˘م˘لا ما˘كحأ’ا ل˘ك6
.موسسرملا اذهل

ى˘ه˘˘نأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف خرؤوم يسسائر موسسرم
ءارفسس7 ماهم ،ليرفأا21
ن˘ي˘سضو˘˘ف˘˘مو ةدا˘˘ع˘˘لا قو˘˘ف
ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإاو ر˘ئاز˘ج˘˘ل˘˘ل
51 ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،يرا˘˘ج˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
،ةبع رامع نم لكب رمأ’ا
ةدحتم˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ،ند˘ن˘ل˘ب
ادنلريإاو ىمظعلا ايناطيربل
،ي˘ع˘ي˘بر رو˘ن˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘سشلا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ،مو˘˘طر˘˘خ˘˘لا˘˘ب
،ةرو˘ت˘عو˘ب داؤو˘˘ف ،نادو˘˘سسلا
،كيسشتلا ةيروه˘م˘ج ،غار˘ب˘ب

دمحمأا ماهم ءاهنإا مت امك
ةيروهمج ،انافاهب ،سشاسشع
رادب ،دباعلا نب دعاسس ،ابوك
ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ،مÓ˘˘˘˘سسلا
ةفاسضإ’اب ،اينازنتل ةدحتملا
،ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه ةدو˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘لا
ةيروهم˘ج ،سسر˘يإا سسنو˘ي˘ب˘ب
دمـحم ي’وم ،ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ةيلارديفنوك ،نرابب ،ليدنق
.ارسسيوسس

دعاقتلا ىلع مهتلاحإاو رئازجلل نيشضوفمو ةداعلا قوف ءارفشس ماهم ىهنأا

ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ددحي نوبت سسيئرلا

ح.نيدلا رمق

،ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا ماهم هيف ددحي ،ايشسائر اموشسرم ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر عقو
.دعاقتلا ىلع مهتلاحإاو رئازجلل نيشضوفمو ةداعلا قوف ءارفشس ماهم ىهنأا امك

4021 ىلإا زفقي نيفاعتملا ددع
جÓعلا اباشصم9264 ىقلتي اميف

«نيكورولكلا» ـب
«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا99
للخ تايفو01و رئازجلا يف

ةريخألا ةعاسس42 ـلا
ةديدج ةباشصإا99 تلجشس
يف «انوروك» سسوريفب
ءارج تايفو01و ،رئازجلا

42 ـلا لÓخ ءابولا اذه
لشصيل  ،ةريخأ’ا ةعاشس
ت’احلل يلامجإ’ا ددعلا
74 ربع0192 ىلإا ةدكؤوملا

،ةافو204 اهنيب نم ،ةي’و
.نيفاعتم4021و
،راروف لامج حشضوأا
دشصر ةنجل مشساب ثدحتملا

،«انوروك» سسوريف ةعباتمو
يمÓعإ’ا دعوملا يف
ةرتفلا يف مت هنأا ،يمويلا
ةلاح25 ليجشست ةروكذملا
ىقلتي اميف ،ةديدج ءافشش
جÓعلا اباشصم9264
لوكوتورب لامعتشساب
.«نيكورولك»

ح.نيدلا رمق

ءا˘˘˘˘˘˘˘سضعأا سسمأا قدا˘˘˘˘˘˘˘سص
،ينطولا يبع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا
ى˘ل˘ع ،ة˘ق˘حا˘سسلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ي˘نو˘نا˘ق ي˘سصن
ةيهاركلا با˘ط˘خو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا

 .تابوقعلاو امهتحفاكمو
˘˘ما˘˘˘كحأا م˘˘˘سسق˘˘˘ن˘˘˘تو اذ˘˘˘ه

رواحم ةثÓث ىلإا عورسشملا
سضعب ميرجتب ’وأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
ةلودلا نمأاب ةسساملا لاعفأ’ا

قلعتيو ،ةينطو˘لا ةد˘حو˘لا˘بو
سضعب ميرجتب يناثلا روحملا
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘ع˘˘فأ’ا
˘ما˘ع˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا

ا˘م˘ي˘ف ،ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأ’او
سضعب ميرجت ثلاثلا لمسشي
.ةهيزنلا ريغ تاسسرامملا

«مÓ˘˘˘˘سسلا» تنا˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘ه
سسمأا لوأا تقر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ىو˘ح˘ف ى˘لإا ل˘ي˘˘سصف˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ركذلا ي˘ف˘لا˘سسلا ن˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةد˘يد˘ج˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا زر˘˘بأاو
رارغ ىلع ،ا˘ها˘ن˘م˘سضت ي˘ت˘لا
ةسساملا لاعفأ’ا سضعب ميرجت
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘بو ن˘مأا˘˘ب
جيورت وأا رسشن لاعفأا ميرجت
ماظنلاب سساسسملل ةبذاك ءابنأا

ن˘ع Ó˘˘سضف ،ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأ’او
مئارجب ةسصا˘خ˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
،مامإ’ا ىلع يدعتلاو ةناهإ’ا

ةرداسصلا ة˘م˘ظ˘نأ’ا ة˘ف˘لا˘خ˘م
،ة˘˘يرادإ’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا ن˘˘˘ع
ة˘سسا˘م˘لا لا˘ع˘فأ’ا م˘˘ير˘˘ج˘˘تو
تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا ة˘˘˘هاز˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
.تاقباسسملاو

،ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م د˘ق˘ع˘ي˘˘سسو
سصسصخت ةينلع ةسسلج مويلا
ةدود˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
عور˘سشم ى˘ل˘ع تيو˘˘سصت˘˘لاو
زييم˘ت˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا نو˘نا˘ق
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘كلا با˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خو
عور˘سشمو ،ا˘م˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
يف ءاجو ،تابوقعلا نوناقل
،ناملربلل ايلعلا ةفرغلل نايب
«مÓ˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘سست سسمأا
˘مو˘ي˘لا سسأار˘ت» ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن
سسيئر ،ليجوق حلاسص (سسمأا)
،ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘م

،سسلجملا بت˘كم˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا
تاعومجملا ءاسسؤورل اعسسوم
بقار˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا
طبسضل سصسصخ ،يناملربلا
تاسسلجلل ي˘ن˘مز˘لا لود˘ج˘لا
ةسساردل ةسصسصخملا ةينلعلا

نونا˘ق˘لا عور˘سشم ة˘سشقا˘ن˘مو
زييمتلا نم ةياقولاب قلعتملا

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘هار˘˘˘˘˘كلا با˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خو
عور˘سشمو ،ا˘م˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ممتيو لد˘ع˘ي يذ˘لا نو˘نا˘ق˘لا
خرؤوملا651‐66 مقر رمأ’ا
6691 و˘˘ي˘˘نو˘˘ي80 ي˘˘˘˘˘˘ف
،تابوقعلا نوناق نمسضتملا

63 ةداملا سصن ىسضتقمبو
مقر يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا ن˘م
تاقÓعلل مظا˘ن˘لا21 ‐61
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘مو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

بلط ىلع ءانبو ،ةموكحلاو
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا نوؤو˘سشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘حو ة˘˘يرادإ’او
ةئيهتو يل˘ح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
،يميلقإ’ا ميسسقتلاو ميلقإ’ا
،ةسصتخملا ةنجللا اهرابتعاب
ة˘لا˘ح˘لا را˘ب˘ت˘ع’ا ي˘ف اذ˘خأاو
دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

ررق دقف ،انوروك ةمزأا ءارج
ذ˘˘˘خأ’ا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا بت˘˘˘كم
فر˘ط ن˘م مد˘ق˘م˘لا بل˘ط˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘لآا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
ة˘سشقا˘ن˘م˘˘لا ع˘˘م تيو˘˘سصت˘˘لا
راطإ’ا اذه يفو ،«ةدودحملا
عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا لÓ˘˘˘خ رر˘˘˘ق˘˘˘˘ت
يعور˘سشم ة˘لا˘حإا ،رو˘كذ˘م˘لا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
،ةيرادإ’او ةينوناقلا نوؤوسشلا

خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةسصسصخملا ةينلعلا ةسسلجلا
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لاو م˘يد˘ق˘ت˘˘ل
˘مو˘ي˘˘لا ن˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘سصن
،يراجلا ليرفأا32 سسيمخلا
عم تيوسصتلا ةي˘لآا دا˘م˘ت˘عا˘ب
.ةدودحملا ةسشقانملا

ر.نوراه

ةمأ’ا سسلجم ءاشضعأا ىلع مويلا امهشضرعي يتامغز

 ةيبلغألاب نوقداسصي ناملربلا ءاسضعأا
تابوقعلاو ةيهاركلاو زييمتلا ينوناق ىلع

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،دار˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج ى˘ل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ن˘˘ت˘˘سس
لظ يف ةسصاخ ،«انوروك»
ن˘م ها˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لا م˘˘عد˘˘لا
اذه دسض اهبرح يف نيسصلا
نأا ازر˘ب˘م ،كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا

نم ةديد˘ج ة˘ن˘ح˘سش لو˘سصو
نم ةمداق ةيبطلا تاناعإ’ا
يف ةلحرم  ّ’إا وه ام نيكب
ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
رهدزم ي˘سضا˘م˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا

لبقتسسمو ني˘ت˘م ر˘سضا˘ح˘بو
رئازجلا تقلتو اذه.رينتسسم
ةديدج ةبه سسمأا لوأا ءاسسم
ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ن˘˘ي˘˘سصلا ن˘˘م
فسشكلل مقطأاو ةيبط ةعنقأا

سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ةز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأاو
را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘سص’ا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم
،(91 ‐د˘ي˘فو˘ك) د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا

ي˘ف ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا بر˘˘عأاو
راطمب ةفا˘ح˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت
،ي˘لود˘لا ن˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه
ريف˘سس ،ه˘نا˘ي˘ل ي˘ل رو˘سضح˘ب

ةيبعسشلا نيسصلا ةيروهمج
هر˘˘˘كسش ن˘˘˘ع ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل ن˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘ل

اهمدق يتلا كلت اسصوسصخ
دارأا يذ˘˘لاو لوأ’ا ا˘˘هر˘˘يزو
نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ي نأا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
اريدقت» نكت هدÓب ةموكح
بعسشلاو ةموكحلل «ار˘ي˘ب˘ك
،دار˘˘ج نا˘˘كو ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

نب نامحر˘لا د˘ب˘ع˘ب ا˘قو˘فر˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ،د˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
نب يفطلو ،تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ،د˘م˘حا˘˘ب
،ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
ر˘كسشأا » ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب لا˘قو
ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

نم رابجلا لمعلل هتموكحو
ةحفاكم يف انتدعاسسم لجا

» فا˘سضأاو ،«ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘˘ه
ا˘˘ع˘˘م ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘سس
كلذ نإا» فدرأاو ،«ةحئاجلا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ’إا و˘˘˘ه ا˘˘˘˘م
ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
رهدزم ي˘سضا˘م˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا

لبقتسسمو ني˘ت˘م ر˘سضا˘ح˘بو
ه˘نا ،دار˘ج ر˘˘كذو.«رينتسسم
ي˘ن˘ي˘سصلا ر˘ي˘˘ف˘˘سسل˘˘ل م˘˘ل˘˘سس
هريظن ىلإا ةلاسسر ،رئازجلاب
نع اهي˘ف ه˘ل ر˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘سصلا
،ر˘يد˘ق˘ت˘لاو مار˘ت˘ح’ا ق˘˘ئا˘˘ف
ة˘يو˘ق˘لا تا˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
دبع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘ل»
سسيئرلا ىلإا ،نوبت  ديجملا
اذ˘˘ه˘˘ب» لا˘˘˘قو ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘˘هو نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصلاو كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘سس
.«ةحئاجلا

:ينيشصلا ريفشسلا
ىلع رشصتنتشس رئازجلا»

«تقو برقأا يف انوروك
نأا ،هنايل يل لاق هتهج نم

نانواعتي ني˘سصلاو ر˘ئاز˘ج˘لا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،رار˘م˘ت˘سسا˘ب
نا˘كير˘سش» ا˘م˘˘ه ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

نأا˘ب ر˘كذو ،«ا˘م˘ه˘ب قو˘ثو˘˘م
دق نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
ن˘ي˘سصل˘ل ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم مد˘˘ق
«انوروك» سسوريف ةحفاكمل

نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،هرو˘ه˘˘ظ د˘˘ن˘˘ع
ا˘˘هرود˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا

تا˘˘ب˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل
،نيينيسصلا لامعأ’ا لاجرو
تاقÓعلا هذه كلذب ةزربم
ن˘ي˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق˘˘لاو ةز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا

تاذ زر˘˘˘˘بأاو ،ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘سصلا نأا˘˘˘ب ،لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
نواعتلل ةريبك ةيمهأا يلوت
نأا˘ب اد˘كؤو˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م
(ا˘˘ب˘˘ع˘˘سشو ة˘˘مو˘˘كح) هدÓ˘˘˘ب
بنا˘ج˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘سست
ةحفاكمل ا˘م˘ي˘سس’ ر˘ئاز˘ج˘لا

مه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا˘˘˘ب نو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ثاو
سسور˘ي˘ف ى˘ل˘ع ر˘سصت˘˘ن˘˘ت˘˘سس
.تقو برقأا يف «انوروك»

ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا نأا ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘سصلا
ايرجا دق ن˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘لوأ’ا

ت’اسصتا ما˘يأا ة˘ع˘سضب ذ˘ن˘م
ن˘م «ةر˘م˘ث˘م˘لا» ـب ا˘ه˘ف˘سصو
زيزعت يف ةمهاسسملا اهنأاسش
يف نيدلبلا ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا

غ˘ل˘با ا˘م˘ك ،ت’ا˘ج˘م˘لا ل˘˘ك
تا˘ي˘ح˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
سسيئرلل ،ين˘ي˘سصلا سسي˘ئر˘لا

اذ˘كو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
،لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت
د˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
ركذلاب ريد˘ج.دارج زيزع˘لا
تقلت دق تناك رئازجلا نأا

سسرام ةياهن يف نيسصلا نم
نم ىلوأا ة˘ن˘ح˘سش ي˘سضا˘م˘لا
لكسشتت ةيبط˘لا ةد˘عا˘سسم˘لا

ةياقولا لئاسسو نم ةسصاخ
سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ةز˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جأاو
يف تقلت امك ،يعانطسص’ا

ة˘ب˘ه ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘˘فأا51
ة˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأا
ةعنقأا اسساسسأا مسضت ةينيسصلا

،ةيقاو ةيبط ةسسب˘لأاو ة˘ي˘ب˘ط
يسضاملا يرفيف ةيادب يفو
نيسصلل ةبه رئازجلا تلسسرأا
عانق فلأا005 نم لكسشتت

،ةياقو ةراظن فلأا02 ،يبط
.زافق فلأا003و

ـه.داوج

ءابولا اذه ةهجاومل نيشصلا نم ةديدج ةيبط ةبه ىقلتت رئازجلا

«اـــــنوروك ةــــحئاج ىلع رـــسصتننسس» :دارــــــج

ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تحر˘˘ت˘˘قإا
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

يت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
اهزرفأا يتلا ةمزأÓل Óح اهارت
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت

ءوجللا اهزربأا ،عاطقلا ىلع
كرادتل دعب نع ميلعتلا ىلإا
با˘ع˘سصلا ل˘ي˘لذ˘تو ر˘ي˘خأا˘ت˘˘لا

،ةيداع ةروسصب ةنسسلا ءاهنإ’
دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف تر˘˘ط˘˘سسو
ةمزÓلاو ةمئÓملا تابيترتلا

.كلذ حاجنإ’
،اهتاذ ةيداحتإ’ا تعد امك

جو˘˘ت سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ر˘يزو ،رو˘ت˘ي˘سشب ،ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
«مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ،ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ى˘˘لإا ،ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رواسشتلاو قيسسن˘ت˘لا ةرور˘سض
،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ع˘م
ءار˘جإا خ˘يرا˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
دعومو «ايرولاكبلا» ناحتما
ةريسشم ،هجئا˘ت˘ن ن˘ع جار˘فإ’ا
ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا نأا ى˘˘لإا

ا˘م ا˘م˘ي˘سس ’ ،كلذ˘ب ط˘ب˘تر˘م
ل˘ي˘ج˘سست د˘ي˘عاو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
يف تراسشأاو ،ددجلا ةبلطلا

بسسحتلا ةي˘م˘هأا دد˘سصلا اذ˘ه
تاسصسصختلا دامتعإا ةلأاسسمل
خ˘˘يرا˘˘ت كلذ˘˘كو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

.هاروتكدلا ةقباسسم
ح.نيدلا رمق

دعوم ديدحتل ةيبرتلا ةرازو عم قيشسنتلل اوعد
هجئاتن نع جارفإ’ا خيراتو «كابلا» ءارجإا

دامتعا نوحرتقي نويعماجلا ةذتاسسألا
ةيعماجلا ةنسسلا ءاهنإل دعب نع ميلعتلا



تاحيرسصت يف رارد دكأاو
دسصر ةنجل نأا ،سسمأا ةعاذإÓل
موقت ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ع˘با˘ت˘مو
يتلا ،جئاتنلا ةسساردو ليلحتب
رجحلا عفر رارق نع مجنت دق
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ذا˘˘خ˘˘ت’ ي˘˘ح˘˘سصلا
ريكفتلا نأا احسضوم ،ةمئÓملا
بجي يحسصلا رجحلا عفر يف
تاي’ولا يف ’وأا نوكي نأا
ةباسصإا ت’اح لجسست مل يتلا

امك ،انوروك سسوريفب ةريبك
ماقرأ’ا نا ةبسسانملا هذهب دكأا
ءابو˘لا اذ˘ه رو˘ط˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ةرازو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا
ة˘˘فا˘˘ف˘˘سش  تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ن˘م ة˘ح˘ل˘سصم ’و ة˘˘ي˘˘ع˘˘قاوو
. ةيقيقحلا ءافخإا

دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا رارد ف˘˘˘˘سشكو
متي يتلا تانيع˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا
ىلع ةنيع005 غلب اهليلحت
نأاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ةنيع0001 غولب وه فدهلا
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
بقاو˘ع ن˘م رذ˘حو ،ي˘ن˘طو˘˘لا

ر˘ج˘ح˘لا  ر˘ي˘باد˘ت مار˘ت˘حا مد˘ع

يذلا رمأ’ا يلزنملا يحسصلا
ة˘جو˘م ى˘لإا ه˘ب˘سسح يدؤو˘ي د˘ق
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث

.انوروك

ثدحلا4 6272ددعلأ ^1441 نابعسش03ـل قفأوملأ0202 ليرفأأ32صسيمخلأ

watan@essalamonline.com

«انوروك» ةهجأوم يف رأرقتسس’أ ةلحرم تغلب رئأزجلأ نأأ دكأأ

«ةدراو رجحلا عفر يف ابيرق عورسشلا ةيناكمإا» :روتسساب دهعم ريدم

ح.ميلسس

ةباسصإ’أ ت’اح ددع رأرقتسسأ ىلإأ ىدأأ يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ قيبطت نأأ ،روتسساب دهعم ريدم ،رأرد يزوف دكأأ
ةلسصأوم نينطأوملأ ىلع بجي هنأأ ريغ ،ةيجيردت ةفسصب يحسصلأ رجحلأ عفر ةيناكمإأ حتفي دق ام انوروك ءابوب

.يملاعلأ ءابولأ أذه نم ةيناث ةجوم يدافتل ةررقملأ ريبأدتلاب مأزتل’أو ةياقولأ تأءأرجإأ ذاختأ

ةفهللأ يدافت ىلإأ نينطأوملأ اعد
81 رفونسس» :يرامع

رسضخلا نم راطنق نويلم
«ناسضمر للخ هكاوفلاو

ريزو ،يرامع فيرسش دكأأ
،ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ

يحÓفلأ جوتنملأ ةرفو ىلع
ناسضمر رهسش ةليط لÓخ

ىلإأ نينطأوملأ ايعأد ،ميركلأ
.ةفهللأ يدافتو علهلأ مدع
يف هل ةملك لÓخ ،ريزولأ دكأأو
صسمأأ هتعمج ةيفحسص ةودن
يف ةرفو ىلع ،ةراجتلأ ريزوب
نم رثكأاب ردقت يذلأو جوتنملأ

رسضخلأ نم راطنق نويلم81
ناسضمر رهسش لÓخ هكأوفلأو
يف بلطلأ مجح قوفت يتلأو
.ليسضفلأ رهسشلأ أذه
قايسسلأ يف ،يرامع راسشأأ امك
تذختأ ةموكحلأ نأأ ىلإأ ،هتأذ
لك ريفوتل ريبأدتلأ ةفاك
ةيسساسسأ’أ دأوملأو تاجتنملأ

لكو اطاطبلأ ،حمقلأو بيلحلاك
بلطلأ اهيلع ديزي يتلأ دأوملأ

.رهسشلأ أذه لÓخ
هكأوفو رسضخ راطنق نييÓم01
قأوسسأ’اب موحل نط فلأأ08و

ناسضمر لÓخ
رسضخلأ قأوسسأأ ولّثمم دكأأ

ةّيئأذغلأ دأوملأ قأوسسأأ ،هكأوفلأو
نحاطملأ ،موحللأ قأوسسأأ ،ةّماعلأ

ليوّحتلأ عناسصم ،زباخملأو
تاجوتنملأ ةرفو ،يئأذغلأ

رهسش ةليط بلّطلأ ةيبلت نامسضو
.كرابملأ ناسضمر
ةينطولأ ةيعمجلأ نايب بسسحو
تقلت ،نييفرحلأو راجتلل
ىفن دقف ،هنم ةخسسن «مÓسسلأ»

دأوملأ يف ةردن ةّيأأ ،ء’ؤوه
قوسسلأ يف ،كÓهتسس’أ ةعسسأولأ
مدع نايبلأ دكأأ امك ،ةينطولأ

،راعسسأ’أ عافتر’ رّربمّ يأأ دوجو
عيمج ّدسض ةباقرلأ ديدسشت عم
ّنأأ ىلإأ أريسشم ،ةبراسضملأ لاكسشأ

ةئزجّتلأو ةلمجلأ قأوسسأأ عيمج
.ةحوتفم ىقبت ةينعملأ

رهاظم بّنجت ةيعمجلأ تعدو
تأءأرجإاب ّديقتلأو ،ةفهللأ
انوروك صسوريف نم ةياقولأ

،يعامتج’أ دعابتلأ ةرورسضو
عّقوتملأ نم ،ةيعمجلأ بسسحو
نييÓم01 يلأوح قيوسست
،هكأوفلأو رسضخلأ نم راطنق
موحللأ نم نط فلأأ08 نم رثكأأو
.اهيعونب

ك.اسضر

ريزو ،باقرع دـمحم  دكأا
ةردا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا

راعسسأا عجارت ةهجاوم ىلع
نأا ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م  ،ط˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
ةطخ ترسضح «كارطانوسس»
رييغت ىلع ةمئاق كلذل لمع
ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ا˘˘ه˘˘ج˘˘مار˘˘ب
لا˘قو ،ا˘ق˘ب˘سسم ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قو˘˘سس ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو»
عم ع˘سضو˘لا اذ˘ه زوا˘ج˘ت˘ت˘سس
اعقوتم ،«انوروك ءابو لاوز
ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت˘˘سس را˘˘ع˘˘سسأ’ا نأا

ةيادب عم دوهعملا اهاوتسسم
ماعلا نم ينا˘ث˘لا ي˘سساد˘سسلا
.يراجلا

ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأا
ىلدأا ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ه˘ب˘ي˘سصن˘˘ت لÓ˘˘خ سسمأا ا˘˘ه˘˘ب
ة˘ط˘ل˘سسل د˘يد˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا

نأا ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا ط˘˘ب˘˘˘سض
تاعا˘م˘ت˘جا تب˘ل˘ط ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب ىر˘˘خأا ة˘˘يروا˘˘سشت
لود˘ل ،د˘ع˘˘ب ن˘˘ع روا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

،اهئاكرسشو «كبوأا» ةم˘ظ˘ن˘م
ةد˘يد˘ج˘لا تÓ˘عا˘ف˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب
نأا افيسضم ،ةيطفنلا قوسسلل
يذلا ادج يندتملا ىوتسسملا
’ ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا ه˘تد˘˘ه˘˘سش
ةيعسضو اهنوك قلقلل وعدي

،ةريطخ تسسيلو ةيداع ريغ
لو˘˘سصو نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ىلإا يرئازجلا طفنلا ليمرب
’ ليمربلل ر’ود11 رعسس
ةلاح سشيعت رئازجلا نأا ينعي

ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘نأاو ئراو˘˘˘˘˘˘ط
نأا ىلإا اريسشم ،«ةراسسخلا»ـب
«كار˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘سس» ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
رييغتل لمع ةطخ ترسضح
ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ا˘˘ه˘˘ج˘˘مار˘˘ب
يدافتل ،اق˘ب˘سسم ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
ي˘ف ر˘ب˘˘كأا ز˘˘ج˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
د˘˘قو ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م
ام ةلحرمل اهسسفن ترسضح
،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
نول˘ئا˘ف˘ت˘م ن˘ح˘ن» :ا˘حر˘سصم
ةربخ ريراقت انيدل هنأ’ ادج

ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ا˘سشا˘ع˘ت˘نا ع˘قو˘ت˘˘ت
،«طا˘سشن˘ل˘ل ة˘ع˘ير˘سس ةدو˘ع˘˘ب
عجارتلا نأا باقرع حسضوأاو
هتهجاو بلطلا يف بيهرلا

،لور˘ت˘ب˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘˘فو
ريخأ’ا عوبسسأ’ا دهسش دقو
تانوزخملا يف اريبك اعبسشت
ىلع ابلسس رثأا امم ،ةيملاعلا
قوسسلا يثلث نأا امبو ،رعسسلا
اكيرمأاو ابروأا يف ةيملاعلا

دهسشت نأا ايسسآا ريغسص ءزجو
نأ’ بلطلا يف ابيهر اعجارت

نم اريثك ترثأات نادلبلا لك
ا˘هذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مرا˘سص تاءار˘˘جإا

ع˘نا˘سصم˘لا ف˘قو لÓ˘˘خ ن˘˘م
اريثك لورتبلا ىلع عجارتو
.قوبسسم ريغ ىوتسسمب

،باقرع دمحم ددسش امك
ىلع بلغ˘ت˘لا د˘ع˘ب ه˘نأا ى˘ل˘ع
يسسادسسلا ةيادب لبقو ءابولا
،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا
يملاعلا داسصتق’ا دهسشيسس
ل˘ك نأ’ ،ار˘ي˘ب˘˘ك ا˘˘سشا˘˘ع˘˘ت˘˘نا
ا˘˘م كراد˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘سس ناد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
دوعيسسو وم˘ن ن˘م ا˘هزوا˘ج˘ت
ى˘˘لإا ع˘˘نا˘˘سصم˘˘˘لاو ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
،ىو˘سصق ة˘˘جرد˘˘ب طا˘˘سشن˘˘لا

«كبوأا» رار˘ق نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘ف’
جاتنإ’ا سضفخ˘ب ا˘ه˘ئا˘كر˘سشو
سصا˘سصت˘˘ما ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس
ةدوجوملا نم ةريبك تايمك
ير˘ه˘سش لÓ˘˘خ قو˘˘سسلا ي˘˘ف
ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ناو˘˘˘˘جو يا˘˘˘˘م
لخدت مهاسسيسس امك ،ةيليوج
ةدو˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا
،قو˘˘سسلا ى˘˘لإا رار˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

اهسسفن دجتسس ا˘ه˘نأا ا˘م˘ي˘سس’
.اهجاتنإا سصيلقت ةيمتح مامأا

طبسض ةطلسس
نمسضتسس تاقورحملأ
نيب ةسسفانملأ ةهأزن
ةيطفنلأ تاعمجملأ

رئأزجلاب
اعد ،ل˘سصف˘ن˘م قا˘ي˘سس ي˘ف

ةطلسس ءاسضعأا ،ةقاطلا ريزو
ى˘لإا ،تا˘قور˘ح˘م˘˘لا ط˘˘ب˘˘سض
نو˘نا˘ق˘ل˘ل مرا˘سصلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ةهيزنلا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا نا˘م˘سضل
ةي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ب
.رئازجلاب ةطسشانلا

هذ˘˘ه نأا ،ر˘˘يزو˘˘˘لا فا˘˘˘سضأا
دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ي˘ه ،ة˘ط˘˘ل˘˘سسلا
م˘ت د˘قو عا˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
نو˘نا˘ق ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘م ز˘يز˘ع˘ت
اميسس’ ،ديدجلا تاقورحملا

ةسسفا˘ن˘م˘لا ة˘هاز˘ن لÓ˘خ ن˘م
اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘˘ب
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ي˘˘˘عاد ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
لجأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ل
نو˘نا˘ق˘ل˘ل مرا˘سصلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

نيب ةسسفانملا ميظنت نسسحو
طفنلا لاجم يف نيلماعتملا
.رئازجلاب

لامعب ،باقرع باهأا امك
بع˘ل˘ت نأا ل˘جأا ن˘م ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘سشت ي˘˘˘ف ا˘˘˘ما˘˘˘ه ارود
نم ،ةيليوح˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا

تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا م˘يد˘ق˘ت لÓ˘˘خ
هاجت ةمزÓ˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لاو
نيمثت راطإا يف ،تاكرسشلا

تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا دراو˘˘˘˘˘م
ة˘فا˘سضم ة˘م˘ي˘ق ل˘˘ي˘˘سصح˘˘تو
داوملاب ءافتك’ا مدعو ربكأا
.لورتبلل ماخلا

،با˘قر˘ع دـم˘ح˘م فر˘سشأاو
ى˘ل˘ع ،سسمأا ،ة˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘يزو
د˘يد˘ج˘لا سسي˘ئر˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت
ط˘˘ب˘˘سض ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘ل
،ليدن د˘ي˘سشر ،تا˘قور˘ح˘م˘لا
بسصنم اق˘با˘سس ل˘غ˘سش يذ˘لا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
.لاطفنل

بيسصنتلا ميسسارم لÓخو
ىلع لسصحت˘م˘لا ،ل˘يد˘ن لا˘ق
ايلع˘لا تا˘سسارد˘لا تادا˘ه˘سش
ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف
03 تي˘˘سضق» :دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’او
اذهو لاطفن يف لمع ةنسس
.«ةريبك ةربخ ينبسسكأا ام

ز.لامج

اقبسسم ةجمربملأ ةيرامثتسس’أ اهجمأرب رييغتل لمع ةطخ ترسضح «كأرطانوسس» نإأ لاق

«طفنلا راعسسأا عجارت ةمزأا ةهجاوم ىلع نورداق» :باقرع

لام˘ك ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو د˘كأا
براسضي رجات لك نأا ،قيزر
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ را˘˘ع˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘سس نا˘˘˘سضمر
ى˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق
،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بط˘سشلا˘˘ب ن˘˘مأÓ˘˘ل
ناسضمر رهسش نأا ىلإا اريسشم
رهسش سسيلو ةدابعلا رهسش وه
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘عو ر˘يذ˘ب˘ت˘لا

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سس ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سض
نأا˘م˘ط ا˘م˘ك ،ي˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا
تاجوت˘ن˘م˘لا ةر˘فو˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

.ميركلا ناسضمر رهسش لÓخ
لÓ˘خ ،ق˘يزر ف˘سشكو اذ˘˘ه

ةيفح˘سص ةود˘ن ي˘ف ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
ه˘نأا ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج
هحلاسصمل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأا
’ ر˘جا˘ت يأ’ راذ˘نإا ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘سش مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
لاح يفو ةيحسصلا ةمÓسسلاو
طور˘سشلا هذ˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع
نل˘عأاو ،ل˘ح˘م˘لا ق˘ل˘غ م˘ت˘ي˘سس
،ةراجت˘لا ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك
ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ن˘ج˘ل ءا˘˘سشنإا ن˘˘ع
ةراجتلل ماعلا نيمأ’ا اهسسأارتي
ةرازو˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’او
ر˘˘سسك ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
،ناسضمر رهسش يف ةبراسضملا

ةمئاد ةنج˘ل ا˘ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
اذإا تارار˘ق˘لا ل˘ك ا˘ه˘ل دو˘˘ع˘˘ت
،ة˘برا˘˘سضم يأا ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘سس
ةزهجأا عم نواعتلاب لخدتتو
.اروف لكسشملا لحل نمأ’ا

،ةراجتلا ريزو حسضوأا امك
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا هذ˘˘ه نأا
سصئاقنلا دسس ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس
لمتحملا ةيئاذغلا داوملا نم
يف قاو˘سسأ’ا ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست
ة˘برا˘سضم˘لا ر˘سسكو ،نا˘سضمر

اريسشم ،لي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشلا ي˘ف
ةيحÓسصلا اهل ةنجللا نأا ىلإا
ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘كلا
طب˘سضل ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘ل˘سسلا

تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
نوركتحي نيذلا نيبراسضملا
رارقتسس’ا نأا ازربم ،قوسسلا
عاطقو قوسسلا هدهسشي يذلا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ع˘˘جار ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
مد˘ق˘ت˘لا اذ˘ه نأاو ،ي˘مو˘كح˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ع˘˘جر˘˘ي ل˘˘سضفأ’ا

لسضفي يموكحلا ل˘ما˘ع˘ت˘لاو
ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ تارازو˘˘لا

ةيلخادلا ءاوسس ،نيير˘ئاز˘ج˘لاو
.اهريغو لقنلا وأا

لمع ىلإا ،ثدحتملا داسشأاو
راجتلا ةيعمجو راجتلا داحتا

ةيامح ةيع˘م˘جو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
تادو˘ه˘ج˘م˘لاو ،كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا
يف ،اهب نوموقي يتلا ةرابجلا
اذه يف نطاوملا ةمدخ راطإا
هسشيعت يذلا بعسصلا فرظلا
ا˘˘نرو˘˘ك ءا˘˘بو بب˘˘سسب دÓ˘˘ب˘˘لا
لو˘ل˘حو ا˘ن˘ماز˘تو ،ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
قيزر ا˘عد ،ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشلا
ةفاحسصلا هثيدح سضرعم يف
عاطقلا ةقفارم ىلإا ،ةينطولا

تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا ل˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘تو
قاو˘سسأ’ا ا˘ه˘فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا

ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا لÓ˘˘˘خ را˘˘˘ع˘˘˘سسأ’او
ةفاحسصلا نأا ادكؤوم ،ليسضفلا

يف اريبك ارود بعلت يتلا يه
.ناسضمر يف عاطقلا ةقفارم
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مرتحي ’ رجات لكل قلغلأ هعبتي رأذنإأ نع ثدحت
ةيحسصلأ ةمÓسسلأو ةياقولأ طورسش

ناسضمر للخ نيبراسضملا دعوتي قيزر
ناسضمر يف ةبراسضملا رسسكل ةكرتسشم ةنجل ءاسشنإا ^

ةينطولا ةيقيسسن˘ت˘لا تب˘لا˘ط
ةيوسضنملا ،ةحسصلا يفظومل
ةيرئازج˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ءاو˘ل تح˘ت
،ةيمو˘م˘ع˘لا ةرادإ’ا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ذا˘خ˘تإا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
للسش يدافتل ةمزÓلا ريبادتلا
ءار˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق
ثدحأا يتلا ريزولا تاحيرسصت
را˘ي˘ه˘نإاو ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ب
نامرح دعب لامعلل مات يسسفن
.رطخلا ةحنم نم سضعبلا

ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تح˘˘سضوأا
«مÓسسلا» تقلت سسمأا اهل نايب
سشي˘ع˘لا د˘ع˘ب ه˘نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن

يذلاو ،انوروك ءابو عقاو ىلع
نود ةحسصلا لامع هل تدنج
ن˘م م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘حو ،ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإا

م˘ت ة˘ل˘ط˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
ةحسصلا ةح˘ن˘م ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح
،ةيروهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا

ن˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا تر˘˘ب˘˘عو
ريزو حيرسصتل ماتلا اهئايتسسإا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
تجرخ ي˘ت˘لا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
نم ةحسصلا يفظوم نامرحل
اهردسصأا ي˘ت˘لا ر˘ط˘خ˘لا ة˘ح˘ن˘م
ة˘مد˘ق˘م ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةبيطلا ةتافتلإ’ا هذهل ركسشلاب
هذه لظ يف ،ةحسصلا لامعل
يفظوم اهسشيعي يتلا فورظلا

نم مهكÓسسأا عيمجب ةحسصلا
،ءابطأ’ا ،ةكرت˘سشم˘لا كÓ˘سسأ’ا
اذه حبسصأا ثيح ،يبطلا هبسشلا
تو˘˘م˘˘لا ق˘˘نا˘˘ع˘˘ي ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘لا
نأا «بافاسسلا» زربأاو ،دكؤوملا
ىل˘ع ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق را˘ج˘ف˘نا

دق عاطقلا مزأاتو ادج ةبرقم
ةلاحلا لظ يف ةسصاخ برتقإا
ن˘يذ˘لا ،لا˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا
ةيح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا نو˘مد˘ق˘ي
سضيرملل ةيجÓعلاو ةيرادإ’او
’ ءابولا نأا افيسضم ،ةرسشابم
وهف سصاخسشأ’ا رايت˘خإا د˘ي˘ج˘ي
عيمج سسملي يئاوسشع سسوريف
.ةحسصلا عاطق لامع

،اهتاذ ةبا˘ق˘ن˘لا ترا˘سشأا ا˘م˘ك
عيمجب ةحسصلا لامع نأا ىلإا
نيدهاج اومهاسس دق مهكÓسسأا

نم رطخلل مهسسفنأا اوسضرعو
نامأ’ا ىلإا دÓبلاب جورخلا لجأا
ةسضفار ،ءابولا اذه نع اديعب
هذه يف لامعلا ن˘ي˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘ل˘ل
نم ةبلاطم ،ةيفازجلا ةنحملا

وه ام ذاختا ةيروهمجلا سسيئر
عاطقلا اذه للسش يدافتل ردجأا

يتلا ريزولا تاحيرسصت ءارج
.ةريبك ةلبلب ثدحأا
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رطخلأ ةحنم نم صضيبأ’أ صشيجلأ تائف صضعب نامرح دعب
ةحسصلا عاطق للسش يدافتل لخدتلاب ةيروهمجلا سسيئر بلاطت «بافاسسلا»



يف سسمأا ،ة˘ير˘يد˘م˘لا تلا˘قو
ةدسشب ن˘يد˘ت ا˘ه˘نأا ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
تا˘ح˘ير˘˘سصت˘˘لاو تاءا˘˘عد’ا
دسض تردسص ي˘ت˘لا ة˘بذا˘كلا
ة˘˘˘طر˘˘˘سش ناو˘˘˘عأاو تارا˘˘˘طإا
ا˘هر˘سشن م˘ت ي˘ت˘لاو ،دود˘˘ح˘˘لا

ل˘سصاو˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
سصو˘˘سصخ˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءÓ˘جإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ىلع ،نيميقملاو نييسسنرفلا

ةسصا˘خ ة˘يو˘ج تÓ˘حر ن˘ت˘م
ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
را˘˘ط˘˘˘م ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘لود˘لا «ن˘يد˘مو˘ب يراو˘˘ه»
نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب

نم ريسست ءÓ˘جإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘سصن˘˘˘ق ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تÓيجسستلا نأاو ،ةروكذملا

طوطخلا ةكرسش مئاوق ىلع
ربع متت ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ةريسصقلا ةي˘سصن˘لا ل˘ئا˘سسر˘لا
ةكرسشلا تاذ ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ت ي˘ت˘لا

يف ةيفتا˘ه˘لا ا˘ه˘ما˘قرأا ى˘ل˘ع
ةيريدم˘لا تد˘كأاو ،ا˘ه˘با˘سسح
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ظ˘ف˘ح م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا
ر˘ب˘ع ءÓ˘جإ’ا˘ب ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
سصاخلا ينورتكل’ا عقوملا
ةيسسنرفلا ةماعلا ةيلسصنقلاب

.ةمسصاعلا رئازجلاب
ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تفا˘سضأاو
ةيل˘م˘ع نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘كاذ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
يف نيلجسسم˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘ل
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لاو ءÓ˘جإ’ا م˘ئاو˘˘ق
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘حاو˘˘˘سضو
طو˘ط˘خ˘لا ة˘لا˘كو ىو˘˘ت˘˘سسم
نئاكلا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘يو˘ج˘لا

،«يسساروأ’ا» قدنفب ا˘هر˘ق˘م
ة˘˘لا˘˘˘كو ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ةيسسنرفلا ةيوجلا طو˘ط˘خ˘لا

يراوه» راط˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ةبسسنلاب ،ي˘لود˘لا «ن˘يد˘مو˘ب
ن˘م ن˘يد˘فاو˘لا سصا˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل
ي˘˘ف تلا˘˘قو ،ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘خاد
ىلإا لوخدلا نأا ،قايسسلا تاذ
تÓحرلل ةيراطملا ةأاسشنملا
ةيوجلا طوطخلاب ة˘سصا˘خ˘لا
’إا حومسسم ري˘غ ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ايلعف نيلجسسملا سصاخسشأÓل
كلتب ةقلعت˘م˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ي˘ف
.يوجلا لقنلل ةلاكولا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأاو
نأا ،ين˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا

،دود˘ح˘˘لا ة˘˘طر˘˘سش ح˘˘لا˘˘سصم
ةدع ترطأا نأا اهل قبسس يتلا

ة˘˘سصا˘˘خ ءÓ˘˘جإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
وحن ،نيم˘ي˘ق˘م˘لاو بنا˘جأ’ا˘ب
اهل سسيل ،نادلبلا نم ديدعلا
ةلوا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘يأا
ءÓجإÓل ني˘ح˘سشر˘م˘لا سضع˘ب
مئاوق يف نيلجسسملا ريغو
،ةيسسنرفلا ةيوجلا طوطخلا
 .راطملا ىلإا لوخدلا

watan@essalamonline.com
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ةروكذملأ ةلودلأ ةيلسصنق لبق نم ريسست ةيلمعلأ نأأ تحسضوأأ

ةسصاخ تلحر نتم ىلع نييسسنرفلا ءلجإا ربخ بذكت ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا

ح.ميلسس

رئأزجلاب نيميقملأو نييسسنرفلأ نينطأوملأ ءÓجإأ ربخ ةيعطق ةروسصب ،ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ تبذك
.ةيسسنرفلأ ةيوجلأ طوطخلل ةعبات ،ةسصاخ ةيوج تÓحر نتم ىلع

طيسشمتو ثحب ةيلمع رثإأ
ةيحانلاب نأريغلأ دأو ةقطنمب

 ىلوأ’أ ةيركسسعلأ
ةفلجلا يف باهرإلل أابخم ريمدت
،ينطولأ عافدلأ ةرأزو تفسشك
ينطولأ صشيجلل ةزرفم نأأ
ثحب ةيلمع رثإأ ترمد ،يبعسشلأ

نأريغلأ دأو ةقطنمب طيسشمتو
ةيركسسعلأ ةيحانلاب ةفلجلاب
تاعامجلل أابخم ،ىلوأ’أ
ىلع يوتحي ةيباهرإ’أ

،«رزوام» عون نم نيتيقدنب
ةلبنقو ةريخذلأ نم ةيمكو
صضأرغأأو عنسصلأ ةيديلقت
 .ىرخأأ

نأأ ،عافدلأ ةرأزول نايب حسضوأأو
ينطولأ صشيجلل ىرخأأ ةزرفم
نيتلبنق ترمد ،يبعسشلأ

لبج ةقطنمب عنسصلأ يتيديلقت
ةي’وب ةفقسشلأ ةيدلب ،تأدسسلأ

ةيركسسعلأ ةيحانلاب لجيج
زرافم تفقوأأ امك ،ةسسماخلأ

ينطولأ صشيجلل ةكرتسشم
حلاسصم عم قيسسنتلاب يبعسشلأ
تايلمع لÓخ ،كرامجلأ

تسسأرنمت نم لكب ةقرفتم
راتخم يجاب جربو مأزق نيعو
،ةسسداسسلأ ةيركسسعلأ ةيحانلاب
(70) تزجحو اسصخسش (61)
(40)و عفدلأ ةيعابر تابكرم
نم انط (85,51)و تانحاسش
رتل (02234)و ةيئأذغلأ دأوملأ

(31) ىلإأ ةفاسضإ’اب ،دوقولأ نم
(01) رسشعو ايئابرهك أدلوم
.طغسض قراطم
رسصانع فقوأأ ،ىرخأأ ةهج نم
دودحلأ صسأرحو ينطولأ كردلأ

مهتزوحب تأردخم رجات (31)
نم مأرغوليك (087,311)
صصرق (4601)و جلاعملأ فيكلأ

ةقرفتم تايلمع لÓخ صسولهم
نيعو نأزيلغو ناسسملت نم لكب
صسأّرح زجح نيح يف ،ىلفدلأ
(70,73) ،لجيجب ،لحأوسسلأ

.جلاعملأ فيكلأ نم مأرغوليك
كردلأ رسصانع فقوأأ امك
نتم ىلع (10) اسصخسش ينطولأ
ـب ةلمحُم ةريغسص ةنحاسش
غبتلأ ةدام نم ةدحو (5431)
.ةركسسبب

كلهتسسملأ ةيامحو صشغلأ عمق رسصانع فرط نم عدوتسسملأ عيمسشتو اهفÓتإأ مت

ةنتابب ةرتوف نودب ىرخأاو ةيحلسصلا ةيهتنم ةيئاذغ داوم زجح
كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تز˘˘˘ج˘˘˘ح
ةربتعم ةيمك ،ةنتابب ينطولا

ةيهتنم ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م
ر˘˘ي˘˘غ ىر˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘سصلا

ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك ةر˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘م
.ةيعرسشلا ريغ ةبراسضملل
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘بو
دار˘فأا فر˘ط ن˘م ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
داو˘م ن˘يز˘خ˘ت لو˘˘ح ،كرد˘˘لا

ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
نا˘كم د˘يد˘ح˘تو ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
اهكلام ةيوهو علسسلا نيزخت
،ةنسس53 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

ل˘˘ي˘˘كسشت م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘يرود
ناوعأا عم قيسسنتلاب ،ناكملا

ةيامحو سشغلا عمق حلاسصم
،ةراجتلا ةيريدمب كلهتسسملا
عدو˘ت˘سسم ة˘م˘هاد˘˘م م˘˘ت ن˘˘يأا
ةربتعم ةيمك ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
،ةيئاذغلا داوملا فلتخم نم
ريتاوفلا عيمج ةبقارم دعبو
نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

امك ،ةرتوفم ريغ ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ع˘ل˘سس ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘ع
اهفÓ˘تإا م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘حÓ˘سصلا

ن˘م عدو˘ت˘سسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘سشتو
سشغ˘لا ع˘م˘ق ر˘سصا˘ن˘ع فر˘˘ط
ي˘ف  .كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘˘م˘˘حو
دار˘فأا ن˘˘كم˘˘ت قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ

علسس زجح نم ،ةقرفلا تاذ
ةماع ةيئاذغ داوم يف تلثمت
اهنأا نيبت نزخم˘ب ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةقباطم ريغو ةروتاف نودب
،نيزختلاو ةفاظنلا طورسشل

علسس ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘م˘ك
ءاهتنإابو ،ةيحÓسصلا ةيهتنم
ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
يئازج فلم زاجنا مت انوناق

فÓ˘˘تإا ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘سض
ةيه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
ي˘لا˘م˘جإا نزو˘ب ة˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا
راطنق13 ـب رد˘ق ع˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
اهتميق تردق يتلا ةيدلبلل
000794 يلاو˘ح˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا
.جد

تأردخم زجح
ةيلوحك تابورسشمو

 صصاخسشأأ ةدع فيقوتو
ةي’و نمأا حلاسصم تطبسض
ةقرفتم تايلم˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب

ةردوب نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
،م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت داو˘˘م ،بي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا

تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘سشمو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
.ةيلوحك
نمأا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت ثي˘ح
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘نا˘ير˘سس ةر˘ئاد
ع˘بار˘لا هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف سصخ˘˘سش
داو˘م˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو

ةلثمم ةرتوفم ريغ ةيئاذغلا
ةردوب نم سسيك6354 يف
نم ةرورا˘ق006و بيلح˘لا

سسفن يف ،ةط’وكسشلا ةدام
ثحبلا ةقرف تنكمت قايسسلا

3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘سشأا
مهتزوحب ةنسس23و72 نيب
تامق˘ع˘م ن˘م ةد˘حو4773
عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب يدا˘˘يأ’ا

ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ما˘˘ج˘˘حأ’او
نم مارغ84 ـب ردقت ةيمك
اهتهج نمو ،جلاعملا فيكلا
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘˘ت
عور˘˘سشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا
تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش
ةطحملا يحب ةنسس33و92
نم ةدحو042 زجح مت نيأا
امك .ةيلوحكلا تابورسشملا
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تف˘˘قوأا
،20 ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
سسيد˘سسف ق˘ير˘ط˘˘ب ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش
نم غلبي سصخسش اهنتم ىلع
روثعلا مت ،ةنسس43 رمعلا
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب
ردقت ةيلوحكلا تابورسشملا
فلتخم نم ةدحو8823 ـب
.ماجحأ’او عاونأ’ا

أأ.يئامهم

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
626 ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

،عو˘ب˘سسأا لÓ˘˘خ ،رور˘˘م ثدا˘˘ح
،احيرج837و Óيتق41 فلخ
تلجسس ةليــسصح لقثأا ربتعتو
3 ةا˘فو˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و ي˘˘ف
مت نيرخآا82 حرجو سصاخسشأا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘تو م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘سسإا
رـثإا ىلع ةيئافسشتسس’ا زكارملا

.رورم ثداح42
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب دا˘˘فأاو
تق˘ل˘ت ،ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ه˘˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن ،«مÓ˘˘˘سسلا»
تادحو تلجسس ،عوبسسأا لÓخ
لخدت70622 ةيندملا ةيامحلا

تاملاكم يقلت رثإا ىلع اذهو
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ثاـغ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا
تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ت’ا˘˘ج˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘سش
ءاوسس ةيندملا ةيامحلا ةطسشنأا

،رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
ءÓ˘جإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا داــم˘˘˘خإا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘تو
اهنيب نم ،تارهاظتلا فلتخمل
تايلمعب سصاخ لخدت06041
اهيف مت نيأا ،يحسصلا ءÓجإ’ا
حيرج76731 ءÓجإاو فاعسسإا

نم تايفسشتسسملا ىلإا سضيرم
.ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط
تاد˘حو تما˘ق ر˘خأا بنا˘˘ج ن˘˘م
Óخدت936 ـب ةيندملا ةيامحلا
اهنم قيرح434 دامخإاب حمسس
ق˘ئار˘حو ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘سص ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
تاذ تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ةـف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
تايلمعلا سصخي اميف تادحولا
يـف لـخدت0176 ـب ةفلتخملا
3106 ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن

ذا˘˘˘ق˘˘˘نإاو فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
.رطخ يف سصاخسشأ’ا

 عوبسسأأ لÓخ رورم ثداح42 ليجسست دعب
احيرج837و ليتق41دسصحي تاقرطلا باهرإا

نارمعلا ةطرسش رسصانع تنكمت
نمأ’ ةعبا˘ت˘لا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو
ةيم˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
ءاسضيب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سص ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةد˘˘˘سسا˘˘˘ف˘˘˘لا
ـب ردق˘ت ير˘سشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
،ةيلمعلا ليسصا˘ف˘ت.غلك026
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ن˘ثأا تءا˘˘ج
ثيح يئزجلا يحسصلا زجحلا
نم ةيراجت ةبكرم فيقوت مت
ديربت ةفرغب ةزهجم ،ايك عون
ة˘ي’و ل˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘قر ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ةطق˘ن ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م
زجاحلاب ،سشيت˘ف˘ت˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا
،ةئبعم ماموسصلا رسسج ينمأ’ا

ةئبعم اهنأاب نيبت اهتبقارم دعبو
،ءاسضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كب
اهنزو ة˘جا˘جد002 ـب رد˘˘ق˘˘˘ت
،غلك026 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘جإ’ا

(سشيرلا عوزن˘م حو˘بذ˘م جا˘جد)
ريغ قيدانسص لخاد ةعوسضوم
،ةفيرعت ةيأا لمحت ’و ةفلغم
،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةحوبذمو
ىلع زوحي ’ اهبحاسص نأا امك
تبثت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ةدا˘ه˘سشلا

،ح˘˘بذ˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘تو ا˘˘˘هرد˘˘˘سصم
دد˘سصب نا˘ك ة˘ع˘˘ل˘˘سسلا بحا˘˘سص
د˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘يو˘سست
رمأابو ،ةياجب ةنيدمب تÓحملا

عبا˘ت˘لا ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا ن˘م
ليوحت مت ،ةيحÓفلا حلاسصملل
رسشحم ىلإا ةزوجحملا ةيمكلا
ةياجب ةيدلبل عباتلا تاناويحلا

مت دقو ،ريجلا ةدامب اهفÓتإاو
د˘˘سض ي˘˘ئاز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
تاهجلا ىلإا هلاسسرإاو فلاخملا
 .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ت . Ëرك

ةي’ولاب يئزجلأ يحسصلأ زجحلأ تأءأرجإأ قيبطت ءانثأأ
موحللا نم غلك026 زجحت ةياجب ةطرسش

كلهتسسلل ةحلاسص ريغ ءاسضيبلا

يدامح نب كلاملا دبع لامعألا لجر نع جارفإلا
˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ة˘˘فر˘˘غ ترر˘˘ق

،ةم˘سصا˘ع˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب
ل˘˘˘جر ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘فإ’ا ،سسمأا

ن˘ب كلا˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘م˘˘عأ’ا
ل˘˘جر دا˘˘ف˘˘ت˘˘سساو ،يدا˘˘˘م˘˘˘ح
ن˘ب كلا˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘م˘˘عأ’ا

اياسضق يف مه˘ت˘م˘لا ،يدا˘م˘ح
جار˘˘˘˘˘˘˘˘فإ’ا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسف
.طورسشملا

ماسسقأا ةيسشتفم حلاسصم تنكمت
زجح نم ،مناغتسسمل كرامجلا

قيرطلاب سسولهم سصرق0042
ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘˘غ قر˘˘˘سش را˘˘˘ي˘˘˘سسلا

.نازيلغ ةي’و ىوتسسم
ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضوأاو
مناغتسسمب كرامجلل نيتلقنتملا

ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لاو ،ناز˘ي˘ل˘غو
تاردخملاو بيرهتلا ةحفاكمل
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،ف˘˘˘ل˘˘˘سشب
هذه تزجح ،ةينمأ’ا حلاسصملا
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا
يكرمج زجاح رثإا ،تاسسولهملا
لو˘ح˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘قأا
لا˘م˘سش م˘ل˘ك01) «ل˘سسع˘ل˘˘ب»

قرسش رايسسلا قيرطلاب (نازيلغ
ز˘جا˘ح˘لا اذ˘ه لÓ˘خ م˘تو ،بر˘غ
ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘تو ةرا˘˘ي˘˘سس ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
004.2 ىلع اهلخادب روثعلاو
ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع تما˘˘قو.ماكحإاب
فيقو˘ت˘ب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ىلع او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا

ة˘لا˘حإاو ،ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ت˘˘م
ةيلمعلا هذهب قلع˘ت˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
تاءارجإ’ا ذا˘خ˘ت’ ة˘سصت˘خ˘م˘لا
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق تغ˘˘ل˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ةقحتسسملا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مار˘غ˘لا

 .جد فلأا008و نويلم92

رانيد فلأأ008و نويلم92 تغلب ةقحتسسملأ ةيلاملأ تامأرغلأ ةميق
رايسسلا قيرطلاب سسولهم سصرق0042 زجح

نازيلغب برغ قرسش

،ةسسبت ةمكحم ىدل يسضاق رمأا
سسبح˘لا سصا˘خ˘سشأا7 عاد˘يإا˘˘ب
بير˘ه˘ت ة˘ي˘˘سضق ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا
،تاردخ˘م غ˘ل˘ك22و را˘ط˘ن˘ق
نيرخا نيسصخسش عسضو مت اميف
ةيئاسضقلا ة˘با˘قر˘لا ما˘ظ˘ن تح˘ت
.ةمهتلا تاذب
اهكيكفت م˘ت ة˘ي˘لود˘لا ة˘كب˘سشلا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
بتكم عم قيسسنتلاب ،ةطرسشلل
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأا
تر˘ف˘سسأا ا˘م˘˘ك ،ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ديسص ةيقدنب زجح نع ةيلمعلا

ردقي  يلام غلبمو تابكرم5و
.ميتنسس نييÓم503 ـب

ميتنسس نييÓم503 ـب ردقي يلام غلبمو تابكرم5و ديسص ةيقدنب زجح
ةيسضق يف تقؤوملا سسبحلا سصاخسشأا7 عاديإا

ةسسبتب تاردخم غلك22و راطنق بيرهت
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،انوروك سسوريافب ملاعلا طبخت لظ يف
مدعو ،سسمخلا تاراقلا يف عيرسسلا هراسشتناو
سسوريافلا اذه دسض ٍلعاف ٍحاقل ىلإا لسصوتلا
هنم ليئارسسإا تدجو ،ةظحللا ىتح نوعلملا

امنيبو ،مهنم سصلختلاو ىرسسأ’ا لتقل ةجح
ي˘ف م˘ه˘سسف˘نأا نور˘ج˘ح˘يو نوز˘ج˘ح˘˘ي ر˘˘سشب˘˘لا

نم نوفث˘كيو ،ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ًا˘فو˘خ م˘ه˘لزا˘ن˘م
تامقعمو تايذغ˘م ن˘ي˘ب ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘ب˘سس
نو˘ج˘سسلا تا˘ط˘ل˘سس تب˘ح˘سس ،تا˘ن˘ي˘ما˘ت˘˘ي˘˘فو
تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو نو˘ج˘سسلا ن˘م ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
تبحسس امك ،ةي˘سسا˘سسأ’ا ىر˘سسأ’ا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ة˘˘م˘˘ع˘˘طأ’او ة˘˘يذ˘˘غأ’ا ن˘˘م ًا˘˘ف˘˘ن˘˘˘سص071
.نوباسصلاو تامقعملاو

ىلع فارسشإ’اب ىرسسأ’ا بلاطم تسضفرو
نوكي ’ ماعطلا دادعإا نأا كلذ ،نجسسلا خباطم
’ ا˘م و˘هو ،ن˘ي˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘ج˘سسلا يد˘يأا˘˘ب ’إا
حاتري ’و ،نولقتعملاو ىرسسأ’ا هيلإا نئمطي
تائيهلا  هببسسب قلقتو ،مهووذو مهلهأا هيلإا

نوؤوسشب ةم˘ت˘ه˘م˘لا ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
.نيلقتعملاو ىرسسأ’ا

ددع سضيفختب نوجسسلا ةرادإا تماق امك
،7 ى˘˘˘لإا01 نم ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تا˘ّط˘ح˘م˘لا

4 ى˘˘لإا5 ن˘م ز˘ب˘خ˘لا ة˘ف˘غرأا دد˘˘ع تسصل˘˘قو
ةيئابرهكلا تاطÓبلا بحسسو ،دحاولا ريسسأÓل
ىرسسأ’ا اهيلع دمتعيو ،خبطلل مدختسست يتلا
نورتسشي ىرسسأ’ا نأا ًاملع ،ماعطلا وهط يف
اهنامثأا نوعفديو نجسسلا ةنيتناك نم مهتاجاح
عيبلا ركتحت نوجسسلا ةرادإا نأا ثيح ،ةظهابلا

ا˘ه˘ل قور˘ت ي˘ت˘لا را˘ع˘سسأ’ا دد˘˘ح˘˘تو ،ا˘˘هد˘˘حو

.اهسسفنب
ناو˘لأا نو˘كت نأا˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا تمز˘˘لأاو

نم تسصلقو ،دحاو نولب ةيطغأ’او فسشارسشلا
اهيف نوسضرعتي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةرو˘ف˘لا ةر˘ت˘ف
لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سصسصح ن˘˘˘˘م تدازو ،سسم˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘ل
،ةديعبلا تاسسكإ’او نيزانزلا يف يدارفن’ا
ةدمعتملا يبطلا لامهإ’ا ةسسايسس نع كيهان
،ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا تاطلسس اهجهتنت يتلا

ل˘خاد ن˘ي˘ي˘˘سصا˘˘سصت˘˘خا ءا˘˘ب˘˘طأا دو˘˘جو مد˘˘عو
ى˘لإا نو˘ج˘سسلا تادا˘˘ي˘˘ع را˘˘ق˘˘ت˘˘فاو ،ن˘˘ج˘˘سسلا
ةسصاخ ،ىسضرملل ةدعاسسملا ةيبطلا ةزهجأ’ا
،وبرلا ىسضرمل تاخا˘خ˘ب˘لاو سسف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا

،ة˘ن˘مز˘م˘لا ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا ة˘ب˘سصق˘˘لا تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ىلع تقبأاو نوجسسلا نم ءابطأ’ا تبحسسو
يف يلاحلا عسضولا نأا مغر ،طقف نيسضرمملا

ةياعرلا ةدايز يعدتسسي انوروك يسشفت لظ
 .تامدخلا سصيلقت سسيلو ،مامته’او

تحتو ،ًاسضيأا ةفحجملا تاسسايسسلا نمسض
ىرسسأ’ا عنم مت ،ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا ةجح
ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا ن˘م ا˘نورو˘ك ة˘مزأا ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
نأا تطرتسشاو نيرئازلا دادعأا تسصلقو ،مهيوذ
ى˘ل˘ع تسضر˘فو ،ى˘لوأ’ا ة˘ئ˘ف˘لا ن˘˘م او˘˘نو˘˘كي
ر˘ي˘غ ل˘ق˘ن تا˘ي˘لآاو ،ة˘ي˘سسا˘ق ًا˘˘طور˘˘سش راوز˘˘لا

ةفاسضإ’ابو ،ةليوط ٍر˘ف˘سس تا˘عا˘سسو ،ة˘ح˘ير˘م
ةرا˘يز تع˘ن˘م د˘ق˘ف ،ل˘هأ’ا تارا˘يز ع˘ن˘م ى˘˘لإا
بيلسصلل ةيلودلا ةنجللا ءاسضعأاو نيماحملا
.رمحأ’ا

نو˘ك ى˘لإا ط˘ق˘ف ر˘ي˘˘سشت ’ تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘ه
كاهتناو عمقلا قيمعت ىلع ًامزاع لÓتح’ا

ة˘لوا˘ح˘˘م ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشت ل˘˘ب ،ىر˘˘سسأ’ا قو˘˘ق˘˘ح
ةيحسصلا فورظ˘لا لÓ˘غ˘ت˘سس’ ه˘ن˘م ة˘ح˘سضاو
يف ناعمÓل ،ءابولا راسشتنا لظ يف ةدجتسسملا
ربتعت ثيح ،مهترسصاحمو ىرسسأ’اب ليكنتلا
سضرأا تÓق˘ت˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا نو˘ج˘سسلا

بب˘سسب ة˘ئ˘بوأ’او سضار˘مأ’ا ي˘سشف˘ت˘ل ة˘ب˘˘سصخ
نجسسلا ةح˘ل˘سصم لا˘م˘هإاو ،د˘يد˘سشلا ما˘حدز’ا
نع Óًسضف ،ةيحسصلا ةياعرلاو ةماعلا ةفاظنلل
سسار˘ح˘لا ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

نيبت نيذلا ،نييليئارسسإ’ا طابسضلاو دونجلاو
ةباسصم تحبسصأا مهنم ةليلق ريغ دادعأا نأا
ىلإا ةلوهسسب ىودعلا لقن اهنكميو ،سضرملاب
مهب نوكت˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو ىر˘سسأ’ا
  .ًايموي

انارسسأ’ ةثراكلا مجح ىسسنن نأا عيطتسسن ’
ل˘خاد ءا˘بو˘لا اذ˘ه ر˘سشت˘˘نا لا˘˘ح ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘بأ’ا
ةسسمخ نع ديزي ام اهيف عبقي ذا ،نوجسسلا
زكرمو نجسس22 يف ينيطسسلف ريسسأا ف’آا
ظتكت ةقيسض ٍفرغ يف سشيعي مهبلغأا ،لاقتعا
طورسش ىلإا رقتفت ةريغسص نيزانز وأا ،اهئ’زنب
نايكلا لهاجت نم مغرلابو ،ةماعلا ةحسصلا
نيناوقلل نوجسسلا ةحلسصم ةرادإاو ينويهسصلا
يف سصنت يتلا ةعبارلا فينج ةيقافتاو ةيلودلا

نيمأاتو ىرسس’ا مارتحا ىل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ا˘ه˘تدا˘م
’إا ،ةديج ةلماعم مهتلماعمو مهتاجايتحا عيمج
ًا˘م˘ئاد م˘هر˘كذ˘ت ة˘ي˘لود˘لا تا˘ه˘ج˘لا سضع˘˘ب نأا
اهتاراوح فيثكت لÓخ نم ىرسسأ’ا قوقحب
.نوجسسلا ةحلسصم عم

امك ينيطسسلف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘بأا ن˘ح˘ن ا˘ن˘نإاو

نع ةيلوؤوسسملا يليئارسسإ’ا لÓتح’ا لمحن
نع ةلوؤوسسم اهربتعنو ،انيلقتعمو انارسسأا ةايح
ل˘ق˘ن د˘م˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘نأاو ،م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو م˘ه˘ت˘ح˘˘سص
عمتجملا لمحن اننإاف ،مهيلإا انوروك سسوريف
ىرسسأ’ا ةايح نع ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ،ه˘ل˘ك ي˘لود˘لا

،ةباسصإÓل مه˘سضر˘ع˘ت لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
نايكلا عم ئطاوتم يلودلا عمتجملا ربتعنو
اذهلو ،ءاركنلا ةميرجلا هذه يف ينويهسصلا
كر˘ح˘ت˘لا ة˘عر˘سسل رار˘حأ’ا ل˘كب بي˘ه˘ن ا˘ن˘نإا˘˘ف
يليئارسسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس د˘سض ه˘تو˘قو
،م˘ه˘ب سصبر˘ت˘ي سضر˘م˘لا˘ف ،ناوأ’ا تاو˘ف ل˘ب˘˘ق
مهتياقو لبسسو ،مهيلإا لقتني دق سسوريافلاو
،ة˘عو˘ن˘م˘م م˘ه˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘ئا˘˘سسوو ة˘˘مود˘˘ع˘˘م
يذلا رمأ’ا ،دوجوم ريغ مهتحسصب مامته’او
سضرملا لقتنا لاح يف ةلوهم ةثراكب ئبني
ٍبعسش ةسضافتناو ريمسض ةخرسص اهنإا.مهيلإا

ةيرسصن˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘سسرا˘م˘م˘لا د˘سض
انلاجرو لسساوبلا انارسسأا قح يف ،ةسضيغبلا
ا˘ن˘لا˘ف˘طأاو تاد˘جا˘م˘لا ا˘ن˘تاو˘˘خأاو نا˘˘ع˘˘ج˘˘سشلا
رهقلا نوجسس يف ًاعيمج نيعباقلا ،لابسشأ’ا

˘مو˘ي ي˘ف ة˘يود˘م ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘ن ،ة˘يزا˘˘ن˘˘لا ل’ذإ’او
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ه˘جو ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ي˘˘سسأ’ا
،نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح تا˘سسسسؤو˘مو ،ه˘ل˘ك ي˘لود˘لا

مهرودب اوموق˘ي˘ل ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ة˘م˘ظ˘ن˘مو
،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘ط˘ل˘سسلا م˘ج˘ل ي˘ف ًا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج
ىرسسأ’ا دسض ةيفسسعتلا اهتسسايسسل ٍدح عسضوو
،اهنوجسس يف ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
ىسضرملا ًةسصاخ ،مهنع جارفإ’اب اهتبلاطملو
 .نسسلا رابكو لافطأ’او ءاسسنلاو

ينيطسسلفلا Òسسألا موي ‘ ةيناسسنإا Òمسض ةخرسص
يناهب ءافو :ةيمÓعإ’أ ملقب

يف ةراع ةير˘ق ن˘با ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ي˘سسأ’ا
ميرك8491 ةلتحملا ةينيطسسلفلا يسضارأ’ا
لÓتح’ا نوجسس يف اماع83 يسضقي سسنوي
لوطأا يسضقي ريسسأا مدقأا وهو ،يليئارسس’ا
اذ˘ه لÓ˘خو ،نا˘ب˘سضق˘لا ف˘ل˘خ ة˘ي˘ن˘مز ةر˘˘ت˘˘ف
تاهاجت’او لاوحأ’ا تريغت ليوطلا تقولا

تريغت ،نورخآا بهذو ةداق ءاج ،تاسسايسسلاو
نكل ،لوقعلاو تاغللاو ءامسسأ’او ةنكمأ’ا
ءاقب ىلع ةعسشب ةقÓعك ريغتي مل نجسسلا
سشربلا ،رسصاعملا خيراتلا يف لÓتحا لوطأا

نابسضقلا ،دافسصأ’ا يه دافسصأ’ا ،سشربلا وه
ذ˘˘فاو˘˘ن˘˘لاو كÓ˘˘سسأ’ا ،بيذ˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا خار˘˘˘سصو
ءا˘م˘سسلا ،بطر˘لا ءاو˘ه˘لا ة˘ح˘ئار ،ةد˘سصو˘م˘˘لا
ميرك ةركاذ .ةد˘ي˘ع˘ب˘لا تا˘ير˘كذ˘لاو ةد˘ي˘ع˘ب˘لا
،ىر˘˘˘سسأ’ا ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا˘˘˘ب تد˘˘˘سشت˘˘˘حا سسنو˘˘˘ي
ناجسسلا ،نيجراخلابو نجسسلا ىلا نيلخادلاب
روسصلا ،نينحلاو يمويلا عجولا ،ناجسسلا وه
،ءاملا رئبو بيلحلا ةرطقو رويطلا ،ىلوأ’ا
هتدلاو ،لÓظلاو نيتاسسبلاو ىرقلاو ندملا
ةحبسسملا تابح توسصو ةدع˘ق˘م˘لا زو˘ج˘ع˘لا
رفزتو نينسسلاو مايأ’ا دعت يهو اهعباسصأا نيب

ًاماع نوثÓثو ةينامث .ءاعدلاب Óًيوط Óًيوط
سسئيو رادجلا نفعتو ديدحلا ئدسص ،ترم
نيناوق لك «ليئارسسإا» ةموكح تبرج ،دÓجلا
بط˘سش ل˘ئا˘سسوو ع˘م˘ق˘لاو ق˘ن˘خ˘لاو سشط˘ب˘لا
لك يف ،ريسسأ’ا ناسسنإÓل ةيلاسضنلا ةيوهلا

لمحي ،دينعلا سسنوي ميرك هجو رهظي ةرم
ة˘˘ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا ه˘˘تر˘˘ي˘˘خذو ي˘˘نا˘˘سسن’ا هدا˘˘˘ت˘˘˘ع
ليللا مزهيل هتدارإاو هم’آا لمحي ،ةيقÓخأ’او
يف ًاسسمسش ىري ،نوري ’ ام ىري ،بايغلاو
 .تاملظلا فلخو نجسسلا

دسسج ى˘ل˘ع تر˘م ًا˘ما˘ع نو˘ثÓ˘ثو ة˘ي˘نا˘م˘ث
رورم مغربو ،خومسشو ءايربك نم قولخم
،موؤوسشملا روفلب دعو ىلع ماع ةئام نم رثكأا

رثكأاو ةبكنلا ىلع اماع نيعبسس نم رثكأاو
يليئارسس’ا لÓتح’ا ىلع ًاماع نيسسمخ نم
ى˘ل˘ع ًا˘ما˘ع نور˘˘سشعو ة˘˘سسم˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأاو

يركسسعلا مخسضتلا مغربو ،ولسسوأا تايقافتا
،نوجسسلا ءانبو يلي˘ئار˘سس’ا ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سس’او
قدي نم عمسست لازت’ (ليئارسسإا) ةلود نأاف
لاز˘ت’و ،د˘يد˘ح˘لا باو˘˘بأاو نارد˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةينمأ’ا تاديدسشتلاو تاسسارح˘لا˘ب ة˘لو˘غ˘سشم
تا˘قد˘لا ف˘قو˘ت˘˘ت م˘˘ل ،نو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘جرد ى˘˘لا

،بابو باب فلأا نم رمي نم كانه ،سسافنأ’او
كانه ،بارسضإ’ا يف عوجلا لعسشي نم كانه
ناجسسلا ىقبيو ،هلخاد نم نجسسلا ررحي نم
جاتحت ًابرح مك .ناكملاو نامزلا يف ًاديقم
؟سسنوي ميرك ىلع رسصتنتل  (ليئارسسا) ةلود
مك ؟لقتعتسس ًاريسسا مك ؟لتقتسس ًاديهسش مك
ًانجسسو ُاد˘ع˘ب˘مو ًا˘ح˘ير˘ج م˘ك ؟مد˘ه˘ت˘سس ًا˘ت˘ي˘ب
ن˘م سسنو˘ي م˘ير˘ك ف˘ت˘خ˘ي م˘ل؟ة˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسمو
هتاوخأا ءانبأا نم ًادرف51 نم رثكأا ،تقولا

ترب˘كو ،ًا˘ما˘ع83 لÓ˘˘خ اود˘˘لو ه˘˘تو˘˘˘خإاو
ي˘ف نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا ق˘˘ن˘˘ت˘˘خا˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
مكح .ةبرهملا فطنلا رارسسأاو ايفارغوميدلا

ماع سسنوي رهام هليمزو سسنوي ميرك ىلع
ر˘يزو ة˘قدا˘سصم˘بو ًا˘ق˘ن˘سش ماد˘عإ’ا˘˘ب3891
سسيئرو،سسنرا ي˘سشو˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا عا˘فد˘لا

هلدب امهوسسبلأا ،ناتيا ليئافر ناكرأ’ا ةئيه
لب˘ح ،ًا˘مو˘ي572 ةد˘م˘ل ءار˘م˘˘ح˘˘لا ماد˘˘عإ’ا
ةلمرلاب ناسسين نجسس ي˘ف ى˘لد˘ت˘ي ة˘ق˘ن˘سشم˘لا

،ةبقرلا ىلع دسشي لبحلا ،ناعبقي اناك ثيح
،ةعاسسلا براق˘ع ع˘م ءط˘ب˘ب كر˘ح˘ت˘ي ل˘ب˘ح˘لا
ةسصا˘خ˘لا ة˘ناز˘نز˘لا كل˘ت ي˘ف سصقر˘ي تو˘م˘لا
بهذي توملا ،اه˘ي˘ف ار˘سشح ي˘ت˘لا ة˘لوز˘ع˘م˘لا

مادقو نيفتكلا قوف توملا رهسسي ،ءيجيو
هلد˘ب ي˘ف ًا˘مو˘ي572 .ةبت˘ع˘لا ى˘ل˘عو با˘ب˘لا
نم ريزانجلاب طوبرم سسنوي ميرك ،مادعإ’ا
21 دجاوت ةنازنزلا لخدم ىلع ،هيمدقو هيدي
توملا مود˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي َا˘ط˘با˘سضو ًا˘ي˘طر˘سش
ئراوط ةلاح ،ةميرجلاب اوعتمتسسيو اولفتحيل
،بي˘با ل˘ت ي˘ف ة˘قو˘ب˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
وا تو˘م˘لا بر˘˘ه˘˘ي ن˘˘ل ،ةدد˘˘سشم ة˘˘سسار˘˘ح˘˘لا
،ماني ’و ظقيتسسمو زهاج توملا ،ئطخي

توملا ،ميرك قرافي ’ لظلاك فقاو توملا
ةعا˘سسلا ي˘تأا˘ي˘سس ،مدا˘ق˘لا د˘ي˘حو˘لا ر˘ئاز˘لا و˘ه
يتأايسس،ةعباسسلا ةعا˘سسلا ي˘تأا˘ي˘سس ،ة˘سسما˘خ˘لا

فسصتن˘م ي˘ف ا˘م˘بر، ًار˘ه˘ظ ا˘م˘بر ،نآ’ا ا˘م˘بر
ه˘ل تو˘سص ’ ة˘عر˘سسب ي˘تأا˘ي تو˘م˘لا ،ل˘ي˘ل˘لا
مهو ًاريث˘ك او˘تا˘م سسار˘ح˘لا ،ةر˘غر˘غ˘لا ىو˘سس
رخأات اذامل نولءاسستي ،توملا مودق نورظتني
يف مسستب˘ي تو˘م˘ي˘سس يذ˘لا ل˘جر˘لا ؟تو˘م˘لا

572 .ةايح توملا دعب ام ىري هنأاك انهوجو
ةبهأاتم ليئارسسا ةلود ،مادعإ’ا هلدب يف ًاموي
يذلا لجرلا اذه ام نكلو ،ةميرجلا ذيفنتل
سسد˘ق˘لا ،ة˘ق˘ن˘سشم˘لا ل˘ب˘ح ه˘ت˘ب˘˘قر ن˘˘ع كف˘˘ي
كرحت لمركلا ربونسص ،هيدي نيب تسضفتنا
ا˘ه˘ي˘سسر˘ك ن˘ع تب˘ه ه˘تد˘لاو ،ه˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب
،طسسوتم˘لا ر˘ح˘ب˘لا سضا˘ف ،ة˘ف˘قاو كر˘ح˘ت˘م˘لا
ًاماع83 دعب ليئارسسا ةلود ،ةيلاع هجاومأا
نودÓجلا عمسس امبر .ةفئاخو ةجيسسمو ةقلق
سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك تو˘˘سص ي˘˘لا˘˘ي˘˘ل˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف
ةروث ةياور يف ءاج ام ددري وهو هسسجاوهو
يتايح تناك اذأا :نفارت بتاكلل نيقونسشملا

نجسسلا يف سشيعأا تنك اذإاو ،ًائيسش يواسست ’
تدرمت نا ًائيسش دقفا ملف ،ناويح نم أاوسسأا

يف ًاموي572 .ينقنسش يذلا كاذ ىلع ترثو
نم ،توملا وه ناك راظتن’ا ،مادعإ’ا هلدب
مل نويليئارسسإ’ا ،رث˘كأا سشي˘ع˘ي ر˘ث˘كأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
تامادعإ’ا ذيفنتب اوأادب ،راظتن’ا اوعيطتسسي
ىلعو عراوسشلا يف ةمكاحم نود ةيناديملا
ًانوناق مادعإ’ا راسصو ،ةفسصرأ’او زجاوحلا

ىلدتت ،يل˘ي˘ئار˘سس’ا تسسي˘ن˘كلا ي˘ف ًا˘عر˘سشم
توملل سسيدقت يف هتقورأا نم قناسشملا لابح
:نوفتهي مهلك ،ةتيق˘م˘لا ة˘ي˘هار˘كلاو ل˘ت˘ق˘لاو
نوقرتحي ،ىرسسأÓل توملا ،برعلل توملا
ا˘يا˘ح˘سض م˘ه˘نإا نو˘عد˘يو م˘ه˘ت˘˘ير˘˘سصن˘˘ع ي˘˘ف
دقو ،مادعإ’ا ةلدب يفً اموي572 .ةقرحملا
نا˘ي˘سسن˘لا ى˘ل˘ع ًا˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ماد˘˘عإ’ا ح˘˘ب˘˘سصأا

ةرئاجلا تادبؤوملا ماكحأا رادسصإاب لوهجملاو
،تار˘ي˘سسأ’او ىر˘سس’ا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح تسضق˘˘ناو
ةيرسصنعو ةيئادع تاعيرسشت نسسب ىرسس’ا

ىمسسي ام تلكسشو ،قوبسسم ريغ لكسشبو
ىرسس’ا ىلع قانخلا قييسضتل ،نادرا ةنجل
ةفاكل مهبلسسو ،مهيلع تاءارجإ’ا ديدسشتو
د˘ق˘ت˘ع˘ي ،ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا م˘ه˘قو˘ق˘˘ح
،ةماركلا مادعإاب أادبي مادعإ’ا نا نويليئارسسإ’ا

،مهتيناسسنإاو مهت˘ي˘مدآا ن˘م ىر˘سس’ا د˘ير˘ج˘تو
ديسشن دامخإا ىل˘ع نوردا˘ق م˘ه˘نا نود˘ق˘ت˘ع˘يو
اننكلو تومن دق معن :نوجسسلا يف ةيرحلا
يف ًاموي572 .انسضرأا نم توملا علتقنسس
نسصغ ة˘ق˘ن˘سشم˘لا ل˘ب˘ح را˘سص ،ماد˘عإ’ا ة˘لد˘ب
،دÓيملا ديع يف سسنوي ميرك اهادترا ،ةرجسش
اه ،رخآا ًاماع أادب ،روسسلا نع زفق ،ةلدبلا علخ
بارسضإا نلعي ،ةحاسسلا يف سسارجأ’ا عرقي وه
وا رسصنلا امأاف ملسستسسن نل ،ةماركلاو ةيرحلا
اوناك ،مادعإ’ا ةلدب يف ًاموي572 .ةداهسشلا
ةيراتركسسع ةلود مهاري ناكو ،ةلبنق هنوري
ا˘يا˘ط˘خ˘لاو ة˘م˘ير˘ج˘لا سسرا˘م˘ت ة˘˘يداد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا
ىلع ًايدوجو ًاديدهت هنوري اوناك ،ةمظنملا
نيرباع مهاري ناكو ،داعيملا سضرا ةروطسسأا

ةلدب يف ًاموي572 .ةحبذمو ةبابد قوف ةازغ
دتسشيو ميرك ةبقر نع تلفني لبحلا ،مادعإ’ا

يف دياهترب’ا ةلود ،ليئارسسا ةلود ةبقر ىلع
يمو˘ق˘لا فر˘ط˘ت˘لا ا˘هدو˘ق˘ي ة˘لود ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

عمتجمل رهظم يأا اهيف دعي مل ةلود ،ينيدلاو
ةيسشافلا ىلا ردحنت ةلود ،يطارقميدو يندم
،مادعإ’ا ةلدب يف ًاموي572 .ةقنسشملا لبحو
م˘ير˘ك ل˘خد ،سسد˘ق˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف تي˘قو˘ت˘بو
هدي يف ،ًاديسس ًارح ًايح ديدجلا هماع سسنوي
ىرسسيلا هدي يفو ،زوجعلا همأا ةزاكع ىنميلا

نم سسنوي ميركل ةيحت .ةلبقملا هتايح ةزاكع
ةعاجسشب هجاوي يذلا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

لÓتح’ا ءابوو ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا ا˘نورو˘كلا ءا˘بو
زمرلا لجرلل ريسسأ’ا موي يف ةيحت يسسايسسلا
ةمواقملاو ةسسردملاو ةعماجلاو قدنخلا

مادعإلا ةلدب يف اموي572 سسنوي ميرك دئاقلا ريسسألا
 عقأرق ىسسيع: ملقب



مهأا نم ةعلاطŸا تناك نإا
مه نمف ،كتاياوه

كووهتسسي نيذلا باتكلا
يتلا عيسضاوŸا يهامو

؟كدسشت
با˘ت˘كلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘جو˘˘ي

بتاكلا مهسسأار ىلعو نيزرابلا
ي˘نو˘ه˘ت˘سسي يذ˘لا نود˘ل˘خ ن˘˘با

ةباتكلا يف ريبك عفد ينيطعيو
ءامل˘ع ةد˘م˘عا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأ’
خيراتلا مهدلخ نيذلا عامتج’ا

يف بهذ ن˘م م˘ه˘م˘سسا او˘كر˘تو
سصوسصخب امأا ،بدأ’ا ليجسس
يه يند˘سشت ي˘ت˘لا ع˘ي˘سضاو˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ع˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘م˘˘˘لا

ةرظن ي˘ط˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘كف˘لاو
ةسساردو ءايسشأ’ا ءارو ام لوح
.اهقمع

ديدج دولوم كل ردسص
فقثŸا راد نع

موسسوم وهو ةيرئاز÷ا
ةرابع «ةسسدعلا» ناونعب

نع انثدح ،رطاوخ نع
نم كبدأا هلمحي ام زربأا

هتلاسسر نعو ،اياسضق
؟هفادهأاو

با˘ت˘ك و˘ه ة˘سسد˘ع˘لا با˘˘ت˘˘ك
يفو ىلوأ’ا ةجردلاب يعامتجا
ير˘كف ي˘ف˘سسل˘ف تقو˘˘لا سسف˘˘ن
يف لمحيو ،نيلسصف ىلإا مسسقم
رارغ ىلع عيسضاوم ةدع هتايط
ءانبأ’ا ،ةيعرسشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا

تارد˘خ˘م˘لا ،ن˘ي˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ
يف اذه خلا ..لافطأ’ا فطخو
لسصفلا يف امأا .لوأ’ا لسصفلا
ع˘ي˘سضاو˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ل˘ث˘˘م ة˘˘ير˘˘كف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

،ةدار’ا ،ركفلا ،ةغللا عوسضوم
.خلا ..ةيسسفنلا ةقثلا

ي˘˘ف زرا˘˘ب˘˘لا عو˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘م˘بر هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لاو با˘˘ت˘˘كلا

وه بتكلا يف حرطي ةرم لوأ’
ربتعي يذلا سسارتل’ا عوسضوم
ام ىلع ةسصاخ ةعاسسلا ثدح
،ةيرئازجلا بعÓملا يف ثدحي
ل˘سصوأا نأا تدرأا ه˘لÓ˘خ ن˘˘م˘˘ف
ةفق˘ث˘م ة˘ئ˘ف ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ة˘لا˘سسر
اهاري يتلا ةروسصلاب سسيل ةيقار
ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ط˘˘عأا نأاو ،بع˘˘سشلا
ةزفحمو ةيحيسضوت  ةيعامتجا
بابسشلا ىلإا تقولا سسفن يف
.يرئازجلا

بلطتت ةرطاÿا ةباتك
،انيعم اينادجو ادادعتسسا

نم نكمتت فيك انÈخأا
؟كلذ

ةرطاخلا ةباتكف عبطلاب معن
ايونعمو اير˘كف اد˘ه˘ج بل˘ط˘ت˘ي

اهتايط يف لمحت يهف ،نيريبك
ع˘ي˘سضاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ع˘سساو ا˘ث˘ح˘˘ب
ا˘ي˘سصخ˘˘سش ا˘˘نأاو ،ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةباتكلا يف يتقو مظعم يسضقأا

تامولعملا دو˘جأا ي˘ط˘عأا ى˘ت˘ح
ةماع عمتجملل ةديفم نوكتو
.ةسصاخ بابسشلا ةئفو

عقاو ¤إا كترظن يهام
فرط نم بوتكŸا بدأ’ا

؟رئاز÷ا ‘ بابسشلا
بدأ’ا ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘ل˘˘˘لاو

ادج ريبك دعاسصت يف يرئازجلا
ة˘ي˘با˘ب˘سشلا ة˘قا˘ط˘لا ع˘م ة˘سصا˘خ
سضرفت نأا تدارأا يتلا ةديدجلا
ةحاسسلا ي˘ف ا˘هدو˘جوو ا˘ه˘سسف˘ن
ع˘سسوأا ن˘م لو˘˘خد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بدأ’ا
.باوبأ’ا

ليÁ ةباتكلا عاونأا ّيأا
له ،مومغد ماسشه اهيلإا

Œابتاك كسسفن د Áلي
مأا لا◊ا ناسسل ¤إا
تاذلا نع Òبعتلا

؟ةاي◊ا فقاومو
ل˘ي˘مأا ا˘نأا ر˘مأ’ا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘˘ف

سسردأا نأا امئاد بحأا امهيلكل
فرعأاو ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ر˘هاو˘ظ˘لا

ل˘˘ئا˘˘سسر ي˘˘ط˘˘عأاو ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ع
ة˘ئ˘˘ف˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت
يفقاوم مسساقتأا امك ،بابسشلا
.ةعلاطملا يبحم عم ةيتاذلا

اسضيأاو يعماج بلاط تنأا
بتاكو ‘ارغوتوف روسصم

فيك ،تقولا سسفن ‘
Úب نزاوتلا ماسشه قلخ

نأا املع بهاوŸا هذه لك
يملعلا ثحبلا ناديم

اتقوو ادهج بلطتي
يذلا امو ،نيÒبك

Úب قيفوتلا ‘ كدعاسس
؟ثÓثلا

ةقيق˘ح˘لا ه˘ل˘لاو ،ع˘ئار لاؤو˘سس
يف يننأ’ مه˘ن˘ي˘ب ق˘فاو˘ت˘لا د˘جأا
ة˘سسارد˘لا˘ب م˘˘ت˘˘هأا ما˘˘ق˘˘م˘˘لا لوأا
نأا ح˘م˘˘طأاو ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘سصب ي˘˘˘ط˘˘˘عأا
،اريثك اهقسشعأا يتلا ةفاحسصلا
ةيفارغو˘تو˘ف˘لا سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا

يذلا نكرلا كلذ يهف ةباتكلاو
ي˘غار˘ف تا˘قوأا ي˘ف ه˘ي˘لا أا˘˘ج˘˘لأا

ةريبك ة˘ع˘ت˘م ا˘ه˘ي˘ف د˘جأا ي˘ن˘نأ’
ءاطعا ىلإا اسضيأا اهيف حمطأاو

فر˘˘˘سشم ه˘˘˘˘جو
يرئاز˘ج˘لا با˘سشلا تارد˘ق ن˘ع
.عدبم امئاد وه يذلا

ةباتكلا تفاسضأا اذام
كبرجتل ريوسصتلاو

؟ةيعادب’ا
ةجردلاب عدبم وه روسصملاف

ن˘˘˘˘م ةادأا ةرو˘˘˘˘سصلاو ى˘˘˘˘˘لوأ’ا
يف  جلخي ام نع ريبعتلا تاودأا
ي˘ف ا˘ن˘لو˘˘ح رود˘˘ي ا˘˘مو تاذ˘˘لا
امأا ،هيف سشيعن يذلا طيحملا
بسص يهف  ةباتكلا سصوسصخب

را˘˘˘كفأ’ا ل˘˘˘ك قرو˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يت˘لا ة˘سسا˘سسح˘لا ع˘ي˘سضاو˘م˘لاو
ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها بذ˘˘˘ج˘˘˘ت
يل تفاسضأا يهف ،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
لا˘ج˘م˘لا ي˘ل تح˘ت˘فو ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
.لامعأ’ا دوجا ءاطعإ’ عسساولا

( ماسشه ) تاعلطت يه ام
‘ هل حمطت يذلا امو

؟لبقتسسŸا
حمطأا يتاحومط سصوسصخب

اريبك ايسضاير ايفحسص نوكأا نأا
بعسشلا توسص ردسصم نوكأاو
ةينطولا ةيارلا عفرأاو يرئازجلا
.ةيلاعلا ءامسسلا يف

ةنيفسس ىرن نأا نكÁ له
ةبرŒ ىلع ةيسسار ماسشه

؟ةديدج ةيعادبا
نآ’ا ا˘نأا  ،ه˘˘ل˘˘ل ءا˘˘سش نا م˘˘ع˘˘ن

ديدج باتك رادسصا ىلع لمعأا
ىلإاو يل ةرخفم هربتعأا يذلا
.يسضايرلا يرئازجلا روهمجلا

ةحيسصن وأا ةÒخأا ةملك
نŸو عيمجلل اهمدقت

هفرحأا نوكت نأاب ملحي
؟تابتكŸا فوفر ىلع

ىلع ركسشلا ليزج مكركسشأا
م˘كتد˘ير˘ج ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘فا˘˘سضت˘˘سسا
مامته’ا متيطعأاو ،ة˘مر˘ت˘ح˘م˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا با˘˘سشلا˘˘ب ع˘˘سساو˘˘لا
هتبعج يف لمحي امئاد وه يذلا
سصوسصخ˘ب ا˘مأا ،ة˘قرا˘خ ارا˘كفأا
نيذلا بابسشلا ى˘لإا ي˘ت˘ح˘ي˘سصن
نك ،ةباتكلا ملاع لوخد نودوي
ةمسصبلا مدقو ايباجياو ازيمتم

ا˘ه˘ن˘ع ل˘ف˘غ˘ي ي˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.سسانلا
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ناسضمر رهسش لولح عم نمازتلاب

ةيلآلا كيبابسشلاو ديÈلا بتاكم ميقعت
Ÿف يسشفت عنÒةنتابب انوروك سسو

راسشتناب اهليخادم ترثأات
دجتسسملا انوروك سسوريف

نويلم662 نم رثكأا
تلئاعلا ةدئافل رانيد
للخ يداولاب ةزوعملا
مظعملا ناسضمر رهسش

ةميقب يلام فÓغ سصسصخ
ةدئافل جد نويلم5,662
رهسش لÓخ ةزوعملا تÓئاعلا

ةي’وب ميركلا ناسضمر
ىدل ديفتسسا امبسسح ،يداولا

طاسشنلا ةيريدم يلوؤوسسم
.نماسضتلاو يعامتج’ا

هذه نمسض ديفتسستسسو
ةلئاع000.72 ءاهز ةيلمعلا

فلتخم ربع تيسصحأا ةزوعم
غلبم نم ةي’ولا تايدلب
ربع جد000.01 هردق يلام
ةيراجلا ةيديربلا تاباسسحلا

ليسضفلا رهسشلا لولح لبق
،عاطقلا ريدم حرسص املثم
.ةمامعوب حلاسص
تادعاسسملا هذه يتأاتو
تاهيجوتل اذيفنت ةيلاملا

ةيروهمجلا سسيئر
سصوسصخب نوبت ديجملادبع

ةرسسأا لك ةدافتسسا ةيمازلإا
اهليخادم ترثأات يتلا ةزوعم
انوروك سسوريف راسشتناب
(91-ديفوك) دجتسسملا

.لوؤوسسملا تاذ فيسضي
ةزوعملا رسسأ’ا ديدحت متو
ةنجللا لمع ىلع ءانب
ميظنتب ةفلكملا ةيئ’ولا

ةينماسضتلا ةيلمعلا رييسستو
مظعملا ناسضمر رهسشل
اهناجل عم قيسسنتلاب
ىلع ةبسصنملا ةيعرفلا

ةي’ولا تايدلب ىوتسسم
ثيدحت سصوسصخب نيثÓثلا

تÓئاعلا مئاوق دادعإاو
ديسسلا دكا امك ةزوعملا

.ةمامعوب
مت هنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
تايناكمإ’ا لك ريخسست
مايقلاو ةيرسشبلا

ةيرادإ’ا تاءارجإ’اب
ةيلمعلا هذه حاجنإ’ ةمزÓلا
.ةينماسضتلا

ك.لامك

ةد˘حو˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘ق
د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

تارا˘˘˘طإاو ناو˘˘˘عأا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
ةفاك ريخسستو ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا
،ة˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا
ءا˘بو را˘سشت˘˘ن’ يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل

نأا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
،ةي’ولاب ةيديربلا زكارملا
،ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ار˘ه˘م˘ج˘ت د˘ه˘سشت
تامد˘خ˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل
نسسلا رابك اميسس ،ةيديربلا

بسص ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘م
لو˘ل˘ح اذ˘كو تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ثيح ،ميركلا ناسضمر رهسش
د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تما˘˘˘ق
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
تايعمج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تايلاعف فلتخمو ،ةيريخلا
عيزوتو يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ،تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا

،ة˘يا˘قو˘˘لا تاودأاو ل˘˘ئا˘˘سسو
،نيفظوملاو لا˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب
عسضوب تماق امك ،ريهطتلا

ن˘كا˘مأا د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ز˘˘جاو˘˘ح
تا˘˘فا˘˘سسم ر˘˘ب˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘لا

ن˘ئا˘بز˘لا ن˘˘ي˘˘ب ،ةد˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘م
امك .ىودعلا لاقتنا بنجتل
سسي˘˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘˘˘˘ق
م˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’
،ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ع˘˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘˘خو
لÓ˘غ˘ت˘سساو ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ع˘˘فد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
ةي˘ل˘خ ل˘ي˘كسشتو .كو˘ن˘ب˘لا˘ب
ةلو˘ي˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ةيديربلا بتاكملاب ،ةيلاملا

تح˘ت ة˘ي˘لآ’ا تا˘عزو˘م˘˘لاو
،ةينادي˘م ة˘ع˘با˘ت˘مو فار˘سشإا

.ةدحولا ريدم فرط نم
ترسشاب ىرخأا ةهج نمو

قيسسنتلاب ةينمأ’ا حلاسصملا
ي˘˘فو تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ةد˘˘˘ع ع˘˘˘م
ةراجتلا اتيريدم ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘تاءار˘˘˘˘جإا ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلاو
را˘ج˘ت˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘عدر˘˘لا
أاد˘˘ب ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
تاميلعتل مراسصلا قيبطتلا

ةسصاخ ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
نيبرا˘سضم˘لا د˘عو˘ت ا˘مد˘ع˘ب
نيذلا نييزاهتن’ا راجتلاو
فو˘خو بعر ن˘˘م اوذ˘˘خ˘˘تا
سسور˘ي˘ف ن˘م ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ءار˘ث˘ل˘˘ل ارد˘˘سصم ،ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘˘ع
ريغ لاومأا بسسكو طيسسبلا
كلذ˘ب ن˘ي˘برا˘سض ،ة˘ي˘˘عر˘˘سش
.كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘ح˘سصو ن˘مأا
يت˘لا ة˘ي˘با˘قر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةينعملا حلاسصملا اهترسشاب
ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
را˘ج˘ت˘لا ىد˘ل تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا
اودجو نيذلا ،ني˘برا˘سضم˘لا
ةرجاتملل بسصخلا لا˘ج˘م˘لا
تاذ ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ىتحو عسساولا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا

تامامكلاو مي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م
.ةيبطلا

نيوكتلا عاطقو..
ةطايخ ¤إا ردابي ينهŸا

ةيبطلا تامامكلا ف’آا
ةي˘ل˘م˘ع ار˘خؤو˘م تق˘ل˘ط˘نا
فلأا04 هعومجم ام ةطايخ
ىر˘خأا تا˘ي˘˘م˘˘كو ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
اذ˘كو رزآا˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ت’د˘˘ب˘˘˘لا

نيو˘كت˘ل˘ل ز˘كار˘م ىو˘ت˘سسم
ةي’وب نيهم˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سس’ ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

ةياقو˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ل˘م˘ح
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
.«91 ديفوك» دجتسسملا

ن˘˘˘˘˘˘م رد˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو
ميلعتلاو نيوكت˘لا ة˘ير˘يد˘م
جاتنإا ةيلمع نإاف ،نيينهملا

يعارت يتلا تامامكلا هذه
ةياقو˘لاو ة˘مÓ˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت
ةذ˘˘تا˘˘سسأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘˘سشي
نو˘˘سصبر˘˘ت˘˘مو نو˘˘نو˘˘˘كمو
اذ˘كو سصاو˘˘خ نو˘˘طا˘˘ي˘˘خو
ىوتسسم ى˘ل˘ع نو˘عو˘ط˘ت˘م
ينهملا ن˘يو˘كت˘لا تا˘سشرو
هذه نأا افيسضم ،نيهمتلاو
ن˘˘م ة˘˘نو˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘سصح˘˘˘لا

0003و ة˘˘ما˘˘م˘˘˘ك ف˘˘˘لا04
ةدايزلل ةحسشرم ةيقاو ةلدب
ةدا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘فو˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
تاذ دا˘˘˘˘˘˘˘فأاو .ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
د˘˘ح˘˘ل م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب رد˘˘سصم˘˘˘لا
ن˘م د˘يزا م˘ي˘ل˘سست ة˘˘عا˘˘سسلا

اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘لا02
ةيقاولا ت’دبلا نم تائملا
ةدئاف˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت م˘ت ي˘ت˘لا
ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا كل˘˘˘سسلا ناو˘˘˘عأا

اذ˘˘كو ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘ب˘˘˘سشلاو
اذ˘˘˘ه ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ن˘˘˘مأ’ا
ا˘ي˘سسا˘سسأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي جو˘ت˘ن˘م˘لا
ةيحسصلا مقاوطلل ةبسسنلاب
مه نم عي˘م˘ج˘لو ة˘ي˘ن˘مأ’او
دسض ةيمامأ’ا طوطخلا يف
نأاب ازربم ،انوروك سسوريف
اهزاجنإا مت ةيقاولا ت’دبلا

ةمزÓلا تافسصاو˘م˘لا ق˘فو
اهيمدخت˘سسم˘ل ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا
ةدايز ت’ا˘ح˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
اهلامع˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع
.ةمئاد ةفسصب

ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تن˘˘م˘˘ثو
ن˘ير˘ي˘خ˘لا سضع˘ب تاردا˘ب˘م
ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ن˘ي˘ن˘سسح˘˘م˘˘لاو
رارغ ىلع ،ةيلوأ’ا داوملا
ة˘طا˘ي˘خ˘ل ي˘ب˘ط˘لا سشا˘م˘ق˘لا
ة˘˘˘سسب˘˘˘لأ’او تا˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا
اهعيزوت مهاسس يتلا ةيبطلا
هذه ةردن نم فيفختلا يف
بل˘˘غأا˘˘ب تا˘˘مز˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةيئافسشتسس’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
هذه ربت˘ع˘ت ثي˘ح .ة˘ي’و˘لا˘ب
تي˘ق˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت ةردا˘ب˘م˘˘لا
فرط نم ةعسساو ةباجتسسا

نم ،عاطقلا ي˘ب˘سست˘ن˘م ل˘ك
ن˘م،ن˘ي˘سصبر˘ت˘˘مو ةذ˘˘تا˘˘سسأا
ةلمحلا يف ةمهاسسملا لجأا
يد˘˘˘سصت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
اهرودب ع˘سضخ˘ت ،ا˘نورو˘كل

ةيحسصلا ةياقولا تاءارجإ’
.ةمراسصلا

م.ءامسسأا
mahali@essalamonline.com



ءامل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تماق مناغتسسم ةبعسش نيملسسملا
ةناعا033 ع˘يزو˘ت˘ب ا˘هرود˘˘ب
داومو ةيكÓه˘ت˘سسا داو˘م تل˘م˘سش
ةه˘ج˘لا تا˘يد˘ل˘ب تسسم ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيدلب ريواود رارغ ىلع ،ةيقرسشلا
يدي˘سس ،تيا˘قزا˘ت ،ي˘ل˘ع يد˘ي˘سس
تن˘كم˘ت ا˘م˘ك .ةر˘سضخو ر˘سصخ˘ل
نم سصيخرت˘بو د˘جا˘سسم˘لا نا˘ج˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
نم دجسسم52 ربعو فاقوأ’او
عيزوت مت ةفق0002 ةبارق عمج
تاريسس ةيدلبب اهنم ،ةفق001
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ىر˘˘˘خا ة˘˘˘ف˘˘˘ق151و
تايلمع ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘سشا˘ع˘سشع
،تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت
،قطانملا فلت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ن˘سسح˘مو
يذلا هيعونب حمقلا ةدام ةسصاخ
˘ما˘ي’ا هذ˘ه بل˘ط˘لا ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘˘كي
عم تنمازت يتلا اطاطبلا  ةدامو
.ينجلا مسسوم

ةريثك تÓئاع ىقبت لباقملاب
لظ يف معدلاو ةدعاسسملا رظتنت
يحسصلا رج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف رار˘م˘ت˘سسا
ةدودحم رسسأ’ا ةسصاخ ،يلزنملا
ه˘˘جاو˘˘ت لاز˘˘ت’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘لا

دوز˘ت˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ث˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
يتلا كلت˘ك ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا داو˘م˘لا˘ب
،ي˘مو˘ي˘لا ل˘خد˘لا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ت

بلغأا زكتري ةي’ولا نأاو ةسصاخ
ربع ةيئان˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘نا˘كسس
.اراود007 نم رثكأا

نم ريثكلاب عفد عسضولا اذه
ىلإا قطان˘م˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘˘ق ر˘˘سسك
وأا لوقح˘ل˘ل جور˘خ˘لاو ي˘لز˘ن˘م˘لا

ةمق˘ل ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ءا˘ن˘ب˘لا تا˘سشرو
«مÓ˘سسلا»ـل اود˘كأا ثي˘ح ،سشي˘ع˘لا
فيراسصم نيمأات يف اوزجع مهنأا
يف ةيرورسضلا علسسلا ىتح ءانتقا

.ي˘˘فا˘˘كلا م˘˘عد˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ
تحسضأا فورظ˘لا هذ˘ه رار˘م˘ت˘سسا
يف مهيوذو ء’ؤوه ةمÓسس ددهت

،ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ي˘سشف˘ت ل˘˘ظ
مايأ’ا هذه تأادب ةي’ولا نأاو اميسس
تاباسصإ’ا ددع يف اديازت فرعت
يتلاو دجتسسملا انوروك سسوريفب
.ةدكؤوم ةلاح15 تغلب

تاباسصإلا ددع ديازت
طسسو انوروك ضسوÒفب

ÚنطاوŸا راتهتسسا
يف مناغ˘ت˘سسم ة˘ي’و ل˘ج˘سست

دد˘ع ي˘ف اد˘ياز˘ت ةر˘ي˘خ’ا ةد˘˘م˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا

ما˘يأ’ا˘ب ة˘نرا˘ق˘م91ــ د˘ي˘˘فو˘˘ك
رهاظم لسصاوت ببسسب ،ةقباسسلا
ءابولا اذهب ةناهتسس’او راتهتسس’ا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ة’ا˘ب˘م ’و ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا
˘ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
يلزنملا يحسصلا رجحلا دعاوقب
ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تاو
سسمأا لوأا تلجسس ثيح ،ةيئاقولا

ع˘ف˘تر˘ي˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ت’ا˘˘ح40
ةلاح15 ىلا تاباسصإ’ا عومجم
جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م03
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو .تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو3و
سسوريفب ةباسصم ةلاح41ةرداغم
تاسسسسؤوملل دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
لثامت دعب ،ةي’ولاب ةيئافسشتسس’ا
ىوتسسم ىلع ،ءافسشلل اهباحسصأا

ةمسصاعب اراف يغيسش ىفسشتسسم
ودا˘م˘ح ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو . ة˘˘ي’و˘˘لا

ةسسسسؤوملاو يلع يديسسب نيسسح
لاجعلا  ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا
د˘ع˘ب ،سسلدا˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب سشر˘˘ط˘˘ل˘˘ب

ق˘˘˘فو جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘سضخ
.نيكورولكلا ءاود لوكتورب

اذ˘ه˘ب تا˘با˘سص’ا دد˘ع عا˘ف˘ترا
سضعب˘لا ع˘فد ،كا˘ت˘ف˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
ل˘خد˘˘ت ةرور˘˘سضب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
نيفلاخملا عدرل ةينمأ’ا تاهجلا
ةمÓسس نوددهي اوحبسصأا نيذلا
تادوهجم نم مغرلابو .نيرخآ’ا

عسضولا ءاوتحا يف نمأ’ا حلاسصم

مراسصلا قيبطتلا ىلع اهسصرحو
يئزجلا يحسصلا رجحلا ريبادتل
ة˘ير˘سشب ةو˘ق ر˘ي˘خ˘سست لÓ˘خ ن˘˘م
41 لتحي تباث ليكسشتب ةربتعم
ليكسشتو ثÓثلا تاهجلل اذفنم
ءا˘ي˘حأ’ا بو˘˘ج˘˘ي كر˘˘ح˘˘ت˘˘م ر˘˘خآا

ي˘˘˘ت˘˘˘لاو عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا عراو˘˘˘˘سشو
اسصخسش572 فيقوت تعاطتسسا

781و ة˘ب˘كر˘م741 ة˘ب˘قار˘مو
14 ا˘ه˘ن˘م تع˘سضو ة˘يرا˘ن ة˘جارد
،رسشحملا˘ب ة˘جارد02و ةب˘كر˘م
091 ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ةسصخر ىل˘ع نوزو˘ح˘ي ا˘سصخ˘سش
ر˘ي˘ث˘كلا بسسح ه˘نأا ’إا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
يف فاك ريغ ىقبي  نينطاوملا

محازتلاو تاع˘م˘ج˘ت˘لا ةر˘ث˘ك ل˘ظ
ع˘يزو˘ت طا˘˘ق˘˘ن ،ز˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا
ىرخأا نكامأاو  رجاتملاو بيلحلا
ةياقولا سسيياقم ىندأا ىلإا دقتفت
.يسشفتلا يف ذخآ’ا ءابولا اذه نم

وزغي ويدليŸا ضضرمو..
اطاطبلا لوقح

اطاطبلا وجتنم مايأ’ا هذه قدي
رطخلا سسوقان مناغ˘ت˘سسم ة˘ي’و˘ب
سضا˘ي˘˘ب˘˘لا سضر˘˘م ي˘˘سشف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
حبسصأا يذلا ـويدليملا ــ يبغزلا
هذ˘ه˘ل ة˘ع˘سساو تا˘حا˘˘سسم دد˘˘ه˘˘ي
نوحÓفلا أا˘جا˘ف˘ت ثي˘ح. ة˘ب˘ع˘سشلا
اميسس ةي’ولا نم يحاونلا سضعبب
’وأا رارغ ىلع ةيقرسشلا ةهجلاب
قطا˘ن˘م˘لاو ة˘سشا˘ع˘سشعو م˘لا˘غو˘ب
اذه روهظ  ةدوعل اهل ةرواجملا
تابلقتلا دع˘ب  ي˘ئا˘بو˘لا سضر˘م˘لا
نع جتانلا ةبوطرلا ةرثكو ةيوجلا
لوطهو ةرارحلا ةجرد سضافخنا
ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب بسسحو .را˘˘˘ط˘˘˘مأ’ا

يف سضرملا اذه نا انيلإا اوثدحت
ه˘ع˘م ح˘ل˘ف˘ت م˘لو ر˘م˘ت˘سسم د˘ياز˘˘ت
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ك ة˘ي˘ئا˘قو˘لا لو˘ل˘ح˘˘لا
هروهظ لبق ةيرطف˘لا تاد˘ي˘ب˘م˘لا

يف داز يذلا رمأ’ا ،هراسشتنا عنمو
سسوباك ىلا لوحتو رثكأا مهقلق
،فيلاكت˘لا عا˘ف˘ترا ع˘م  م˘ه˘قرؤو˘ي

مل ةريبك تاحاسسم ناو ةسصاخ
ةيلمع بعسصي امم دعب جسضنت
ىلا نورخآا راسشأا اميف ،اهنيزخت

تاحاسسم˘لا كل˘ت ي˘ن˘ج ة˘بو˘ع˘سص
بسسانملا تقولا يف ةررسضتملا
رج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘ف
د˘ي˘لا ةرد˘نو ي˘ئز˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ربكأا عقو هل نوكي امم .ةلماعلا

ي˘ف ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه را˘˘ع˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘سسلا
نا˘˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ.
.باوبأ’ا ىلع ليسضفلا

ن.ةيدعسس نب

mahali@essalamonline.com

627209ددعلا ^1441 نابعسش03ـل قفاوملا0202 ليرفأا32ضسيمخلايلحم
ةدعاسسملل ةجاحب ةÒثك تÓئاع ىقبت اميف

ÂاغتسسÃ ةينماسضتلا تلم◊ا لسصاوت
ةياغلل ةيباجيإا جئاتن ىطعأاو ىسضرملا ىلع هبيرجت ّمت

لومحم يسسفنت زاهج لوأا عارتخا
ةياجب ةعماجب يجذومن

انوروك ضسوريف راسشتنا ةرهاظ تايعادت ةحفاكم راطإا يف

راردأاب لظلا قطانمب ةلئاع0082 ةدئافل ةينماسضت ةلفاق

رداب ثيح ،انوروك ةحئاجب ةررسضتملا تÓئاعلا ةدئافل ةينماسضتلا تÓمحلا مناغتسسم ةيلو عوبرب لسصاوتت
،نيزوعملاو ماتيألاو لمارأÓل ةيئاذغ ةفق003 عيزوت ىلإا ةيلولاب ةثاغÓتو نماسضتلا ينطولا لتكتلا ءاسضعأا

ةيدلبب ميتيلا لفاكل ةيلحملا ةيعمجلا تماق اهتهج نم .تايدلبلا فلتخمب اهعيزوت مت ىرخأا ةفق002 ىلإا فاسضت
اهب لفكت ىرخأا ةينماسضت ةفق731 ىلا ةفاسضإلاب،ةفق001 عيزوتب ةيبونجلا ةهجلاب ةعقاولا ةيئانلا فاسصفسصلا

.ةيدلبلا هذهب يلحملا يوعمجلا لتكتلا

دبع ةعماج سسيئر فسشك
ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب ةر˘˘ي˘˘م نا˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘عو˘˘˘ب رو˘˘˘سسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا
عار˘ت˘خا لوأا ن˘ع ي˘ناد˘ي˘˘ع˘˘سس
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ل˘˘ما˘˘نأا˘˘ب د˘˘سسج˘˘˘ت
،ق˘ي˘قد ي˘م˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘م˘˘سصت˘˘بو
ي˘سسف˘ن˘ت زا˘ه˘ج ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي
لبق نم يجذو˘م˘نو لو˘م˘ح˘م
ةكراسشم˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لا ةذ˘تا˘سسأا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘˘˘ط’ا
ليلخ يعماجلا ىفسشتسسملاب

ىلع هبيرجت ّمت دقو ،نارمع
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا

،ةياغلل ةيباجيإا جئاتن ىطعأاو
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا ةز˘˘ّي˘˘م˘˘لا˘˘ف
نم هّلمح نكمي هنا زاهجلا

سضيرم نمو ىرخأا ىلإا ةفرغ
نزو˘لا ف˘ي˘ف˘خ و˘هو ر˘خآا ى˘لإا

اتوسص ردسصي ’ ‐ تماسصو
‐ سضير˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘˘عز˘˘˘˘˘ي ’و
ه˘م˘ي˘م˘˘سصت  نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
ة˘ئ˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج ه˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصتو
ل˘م˘ع ةر˘م˘˘ث و˘˘هو ،ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
رخزت يتلا ةينطولا تاءافكلل
ّم˘ت ا˘م˘ك ة˘يا˘ج˘ب ة˘ع˘ما˘ج ا˘ه˘˘ب
سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا
يتلا ةيعانسصلا تاسسسسؤوملا

عينسصت يف لسضفلا اهل ناك
يفو ،زاهجلا اذه ءازجأا سضعب
سسيئر سسمتلي هثيدح قايسس
عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م  ىر˘حأ’ا˘ب وأا ي˘عا˘ن˘˘سصلا
ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا  تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا
لفكتلل ع˘ي˘ن˘سصت˘لاو زا˘ج˘نإ’ا
ءارثإا دسصق  عورسشملا اذهب
ةهج نم ةي˘ن˘طو˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

فر˘˘˘˘سصت تح˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضوو
تاسسسسؤوملاو تايفسشت˘سسم˘لا
ةهج نم  ةفلتخملا ةيحسصلا
اذ˘˘˘˘˘ه نأا فا˘˘˘˘˘˘سضأاو ،ىر˘˘˘˘˘˘خأا
ىر˘خأا ةر˘م د˘˘كؤو˘˘ي را˘˘كت˘˘ب’ا

ةينطولا تاءافكلا ةردق ىلع
ةيملعلا تاراهملل اهكÓتماو
ز˘ّي˘م˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا

،ةديدع ت’اجم يف قوفتلاو
م˘˘ه˘˘ل ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت نا ة˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘سش
يتلا ةيرورسضلا تايناكمإ’ا
م˘لا˘ع جو˘˘لو˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
لÓخ نم عارتخ’او راكتب’ا
يملعلا ثحبلا لاجم ريوطت
ل˘كب  ه˘ب ي˘قر˘لاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا

.رادتقاو ةرادج
ةيحÓفلا ةفرغلا

مدقت ةيئلولا
يحÓفل تادعاسسم

راكدأا ةقطنم
ةيحÓف˘لا ة˘فر˘غ˘لا تمّد˘ق

ةقطنم يحÓفل ةياجب ةي’ول
ة˘˘˘يدا˘˘˘م تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم را˘˘˘كذأا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
ةسسبلأاو تامام˘كو تازا˘ف˘قو
يف لمعتسست يتلا  تاسشرمو
،ميقعتلاو ريهطت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘هو
ةلودلا اهمظنت يتلا ةينطولا

ة˘ح˘فا˘كم فد˘ه˘ت˘سست ي˘˘ت˘˘لاو
ىقل˘ت ا˘م˘ك ،91 دي˘فو˘ك ءا˘بو
تا˘˘˘˘حور˘˘˘˘سش نو˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ة˘ق˘ير˘ط د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
ىتح يحÓفلا طيحملا ميقعت

،ءابولا اذهل ةسضرع نوكي ’
تادو˘ه˘ج˘م˘لا هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘تو
ةيئاقبتسس’ا تاوطخلا نمسض
ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ه˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةيام˘ح˘ل ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ير˘سسأ’ا ه˘ط˘ي˘ح˘˘مو حÓ˘˘ف˘˘لا

ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ل ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةمئÓملا  ةيحسصلا فورظلا
ةهج نمو ،يرسشبلا رسصنعلل
نوحÓفلا نكمتي ىتح ىرخأا

نسسحأا يف مهطاسشن لاوز نم
راطخ’ا نع اديعب نوكي ام
،انوروك  ةحئاج نع ةمجانلا

تي˘˘˘ق˘˘˘ل ةردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘هو
لبق نم ابيحرتو ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا
اوّنمث نيذلا ةقط˘ن˘م˘لا ي˘لا˘هأا

ةلودلا تادوهجم مهتهج نم
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست تئ˘ت˘ف ا˘م ي˘ت˘˘لا

ل˘كسشب ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
نوحÓفلا  دكأا امك ،سسوملم
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل م˘هدو˘م˘سص ى˘ل˘˘ع
ةيحيرأا يف يحÓفلا مهطاسشن
.ةمات

روبابلا قوسس ورازج
ةيريدم نوسسمتلي
فانئتسسل ةراجتلا

مهطاسشن
قو˘˘سس وراز˘˘ج سشي˘˘˘ع˘˘˘ي

ةيعسضو ةياجب ةنيدمب روبابلا
مهطاسشن قيلعت ةجيتن ةبعسص
قاوسسأ’ا قلغ دعب يراجتلا
سسرام41 ذ˘ن˘م ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

،ة˘لود˘لا ن˘م رار˘˘ق˘˘ب0202
ل˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا

ةذختملا ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ا˘ي˘ناد˘ي˘˘م
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع
ناسضمر رهسش لولحل ارظنو
اذ˘ه وراز˘ج عرا˘سس م˘ظ˘ع˘م˘˘لا
تاطلسسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ب قو˘سسلا
يف رظنلل ةيدلبلاب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
مهطاسشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘كمإا
دن˘ع لوز˘ن ادد˘ج˘م يرا˘ج˘ت˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر
ةدا˘م ءا˘ن˘˘ت˘˘قا ى˘˘ل˘˘ع اودو˘˘ع˘˘ت
نم عاونأ’ا ةفلتخملا موحللا

هذه نأا ’إا ،نيباسصقلا ء’ؤوه
ةيريدم ىلا مهتهجو ةريخأ’ا
ا˘نو˘نا˘ق ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نأا ري˘غ ،يرا˘ج˘ت˘لا طا˘سشن˘لا˘ب
ء’ؤوه بسسح ةراجتلا ةيريدم
ار˘ظ˘ن ر˘م’ا تسضفر را˘ج˘ت˘˘لا
عنمت يتلا ةينوناقلا عناوملل
هجو يف قاوسسأ’ا حتف ةداعإا
ىلإا ىدأا اموهو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةركف حرطب نيرازجلا ء’ؤوه
ةيراجتلا مهتÓ˘ج˘سسب ل˘م˘ع˘لا
جرا˘خ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘كا˘˘مأا ي˘˘ف
ناسضمر رهسش ةليط قوسسلا
اذ˘ه نا ود˘ب˘˘ي ن˘˘كل ،م˘˘ير˘˘كلا
حمسسي ’و انكمم سسيل لحلا
دجو ا˘م˘م ،كلذ˘ب نو˘نا˘ق˘لا ه˘ل
ةيريدم لبق نم اعطاق اسضفر
ةلسضعملا هذه مامأاو ،ةراجتلا
،انوروك ةمزأا اهت˘ج˘ت˘نا ي˘ت˘لا
روبابلا قوسس ورازج سسمتلي
ةراجتلا ريزو ةياج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
نم مهجارخاو لخدتلا دسصق
ي˘ت˘لا ة˘ل˘كسشم˘لا هذ˘ه ن˘˘ثار˘˘ب
نم يراج˘ت˘لا طا˘سشن˘لا تل˘سش
ي˘ف را˘ج˘˘ت˘˘لا تل˘˘خدأاو ة˘˘ه˘˘ج
نود ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘لا˘ط˘˘ب

.يرهسش لوخدم Óبو لمع
ت . ميرك

سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت م˘سضخ ي˘˘ف
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت ا˘˘نورو˘˘ك
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
قيسسنتلاب ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

،يندملا عمتجم˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ع˘م
ةزو˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا و˘ح˘ن ة˘سصا˘خ
ي˘بر˘ع˘لا ي˘ط˘عأا ثي˘ح ة˘˘سشه˘˘لاو
ةراسشإا راردأا ةي’و يلاو لولهب
ةردابمب ةينماسضت ةلفاق قÓطنا

ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘˘لا ةرازو ن˘˘م
ةي’ولا عم قيسسنتلاب ةحÓفلاو
ي˘ف ة˘ط˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ناد˘ي˘م˘˘لا

دمو ةيعوتلا ثيح نم انوروك
ةلفا˘ق˘لا هذ˘ه ،ن˘ما˘سضت˘لا رو˘سسج

ةزوعملا تÓئاعلا وحن تهجوت
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ن˘˘˘م
قطانملا يف ةنطاقلاو ةسصاخلا
تغ˘ل˘ب ن˘يأا ة˘لوز˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

فلتخم نم نط033 اهتلومح
ة˘˘ع˘˘˘سساو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
سسمت فوسس اهريغو كÓهتسس’ا

يلاو˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ة˘ل˘ئا˘ع0082
ة˘ل˘فا˘ق˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ما˘˘مأا
ةيفافسش لكب اهعيزوت ةرورسضب
تÓ˘ئا˘ع˘لا كل˘ت ي˘لإا ا˘ه˘لا˘˘سصيإاو
اهتمارك ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ناسضمر رهسش باوبأا ىلع نحنو
.ميركلا

يف راردأا ةي’وب لسصاوتت امك

ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا را˘˘˘طإا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تاحاسسل˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو ،تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأا ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لاو
تايعمجلا ةكرا˘سشمو ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو
سضع˘بو ة˘سصا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نيريخلا اذكو يندملا عمتجملا

ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘بو ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ن˘˘˘˘م
.نيعوطتملا

                 نمحرلادبع ‘اولب /مسساقلب يفيرسشوب

كرتلا نيعو يمحسشلا يديسس نم لكب

رييسستو ةئيبلا اتيريدم
ينقتلا مدرلا زكارم
قلطإاب ردابت تايافنلل

نارهوب ريهطت تلمح
ةئيبلا اتيريدم تماق
ينقتلا مدرلا زكارمو رييسستلاو
فينوب يسساحب تايافنلل
ةلماسش ميقعتو ريهطت ةيلمعب
مت ثيح ،يمحسشلا يديسس يحب
ةيسسيئرلا عراوسشلا ريهطت
ضضعبو ةيمومعلا تاءاسضفلاو
ظاظتكاب ةفورعملا نكامألا
رويسس ةسسسسؤوم تماق امك.ضسانلا

ةياقولل ةعسساو ميقعت ةيلمعب
ةيدلبب انوروك ضسوريف ءابو نم

نم لك تلمسش ،كرتلا نيع
ةيسسيئرلا ةفورعملا تارمملا

.ةيمومعلا قفارملاو ءايحألاو
ةفاظنلا تÓمح رمتسستو
ناويد اهب موقي يتلا ميقعتلاو
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا
راطإا يف نارهو ةيلول
لاقتنا نم ةيئاقولا ريبادتلا

انوروك ضسوريف ىودع
003 يح تسسم ثيح ،دجتسسملا

يفو.ريجلا رئب ةيدلبب نكسسم
حلاسصم تماق هسسفن قايسسلا

رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
حابسص نارهو ةيلول يراقعلا
ريهطت ةلمحب ضسمأا لوأا

يح ىوتسسم ىلع ميقعتو
003 ) «يحي فيرسش دئارلا»
هذه جردنت ثيح (نكسسم
ريبادتلا راطإا يف ةيلمعلا
عسضولا ةهجاومل ةيزارتحإلا
رطخب قلعتملا يئانثتسسلا

.انوروك ةحئاج يسشفت
ن.ىرسشب
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هسضفر رسس فسشكي رلوم
خنويم نرياب ةدايق ةراسش

نرياب مجاهم ،رلوم سساموت فسشك
ةراسش لمح يف هتبغر مدع رسس ،خنويم
مغر ،اًلبقتسسم «يرافابلا» قيرفلا ةدايق
سضعب تاكراسشم ددع زواجت نم هبارتقا
.يدانلا ريطاسسأا

03 رمعلا نم غلابلا ،يناملأ’ا مجاهملا
ةارابم125 نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح سضا˘˘خ ،ة˘˘ن˘˘سس
ةمئاق يف اًعباسس يتأايل ،نرياب سصيمقب
امم ،قيرفلا عم اًروهظ نيبعÓلا رثكأا
تا˘كرا˘سشم دد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ه˘˘بر˘˘ق˘˘ي
ـلا بحاسص ،روابنكيب زنارف ةروطسسأ’ا

.ةارابم345
تروبسس» ةفيحسص عم ةلباقم لÓخو

لمح ديري ناك اذإا امع رلوم لئُسس ،«دليب
’» :حوسضوب باجأاف ،هقيرف ةدايق ةراسش
ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا لوا˘˘حأا ا˘˘نأا˘˘ف ،كلذ ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا
.«قيرفلا لخاد اًمئاد ةيلوؤوسسملاب

ءاقبب ةياغلل ديعسس يننأا امك» :لمكأاو
ةياهن ىتح قيرفل˘ل اد˘ئا˘ق ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘م
.«يتريسسم

ثيدحلل ينام˘لأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا قر˘ط˘تو
نأاسشب اًرخؤوم تعلدنا يتلا ةمزأ’ا نع
ىدل لازام» :باجأاف ،ريون دقع ديدجت

ل˘جأا ن˘م ما˘ع ن˘م ر˘ث˘كأا ن˘ي˘فر˘ط˘لا Ó˘ك
يف احجني نأاب لمآاو ،قافت’ لسصوتلا
.«كلذ

عم جيوتتلا يف هتبغر نع رلوم ربعو
اذ˘ه ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود بق˘ل˘ب نر˘˘يا˘˘ب
نأا اًعئار اًرمأا نو˘كي˘سس» اً̆ل˘ئا˘ق ،م˘سسو˘م˘لا
عيمجلا ثيدح راثم ينلعجي اًزاجنإا ققحأا
.«يتريسسم ةياهن دعب

هنأا تيأارأا ،اولوقي نأا ىنمتأا» :فاسضأاو
يرود بق˘ل˘ب زو˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع اًردا˘˘ق نا˘˘ك
03 ه˘غو˘ل˘ب ع˘م ى˘ت˘ح ،اًدد˘ج˘م لا˘ط˘˘بأ’ا
نأا لمآاو ،ديكأات لكب يفده اذه ،!ةنسس
انزف امدعب ىرخأا ةرم هقيقحت نم نكمتأا
.«3102 ماع هب

رلوم برعأا ،ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ما˘ت˘خ ي˘فو
ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ةرد˘ق نأا˘سشب ه˘لؤوا˘ف˘˘ت ن˘˘ع
.مسسوملا اذه بقللاب جيوتتلا

يسسليسشت سسفاني دنو“رود
نامÒج ناسس م‚ ىلع لانسسرآاو

،سسمأا ،يسسنرف يفحسص ريرقت دافأا
دقاعتلا يف دنومترود ايسسوروب ةبغرب
لÓ˘خ نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب م˘ج˘˘ن ع˘˘م
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا

نا˘ي˘لو˘˘ج ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘بو
ناسس نع لي˘حر˘لا ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق ،ر˘ل˘سسكارد
ىلع لوسصحلا يف لسشف امدعب ،نامريج
بردم˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ي˘سسا˘سسأا د˘ع˘ق˘م
.ليخوت سساموت

«تروبسس01 و˘ل» ع˘قو˘˘م بسسح˘˘بو
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب نإا˘ف ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
اغيلسسدنوبلل رلسسكارد ةداعإا يف بغري
ل˘ي˘حر بار˘ت˘قا ع˘م ة˘سصا˘خ ،د˘يد˘ج ن˘˘م
.وسشناسس نوداج باسشلا همجن

يلوؤوسسم باجعإاب رلسسكارد ىظحيو
ىلع هتردق لظ يف ةسصاخ ،دنومترود
طسسوب زكرم نم رثكأا يف ةكراسشملا
يف ظوحلملا هقلأات بناج ىلإا ،بعلملا
ناسس ىلإا هليحر لبق يناملأ’ا يرودلا

.40 كلاسشو غروبسسفلوف عم نامريج
ن˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب د˘نو˘م˘ترود ر˘سسف˘ت˘سساو

نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ع˘˘م بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
،فيسصلا ي˘ف ه˘ل˘ي˘حر سصر˘فو ،نا˘مر˘ي˘ج
.هتاحومطل ةفاسضإ’اب

مامت˘ها كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو
اًسصوسصخو ،رلسسكاردب كلذك يزيلجنإا

.لانسسرآاو يسسليسشت نم
ليحرلا رلسسكارد دارأا اذإا كلذ مغرو

سضيفخت اًلوأا هيلعف نامريج ناسس نع
7 ى˘لإا ل˘˘سصي يذ˘˘لاو ،م˘˘خ˘˘سضلا ه˘˘ب˘˘تار
.اًيونسس وروأا نييÓم
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ديردم لايرو ةنولسشرب عارسص محتقي لويدراوغ

ةقلغم تاركسسعÃ مسسوŸا فانئتسسا نوسضراعي «اغيللا» وبعل

ا˘قا˘ب˘سس ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ح˘ت˘˘قا
،ديردم لايرو ةنولسشرب عم ايموجه
لÓ˘˘خ ه˘˘فو˘˘ف˘˘سص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ا˘˘ي˘˘ع˘˘˘سس
اقفو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
˘مو˘ي˘لا ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت˘˘ل
.ءاعبرأ’ا

،لا˘ن˘سسرآا م˘ج˘˘ن˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
يذلا ،غنايمابوأا كيرميإا رييب ينوباغلا
رثكأا مامتها هدقاعت ديدجت هسضفر راثأا

ديردم لايرو ةنولسشرب مهزربأا ،ٍدان نم
.نÓيم رتنإاو

«ن˘˘سص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
تاب يتيسس رتسسسشنام نإاف ،ةيناطيربلا
ى˘ل˘ع عار˘سصل˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘م˘˘سضن˘˘م˘˘لا ر˘˘خآا

دنومترود ايسسوروب م˘جا˘ه˘م تا˘مد˘خ
.قباسسلا

ينفلا هريدم ةدايقب يتيسسلا بغريو
مجاهم عم دقاعتلا يف ،’ويدراوغ بيب

ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ه˘م˘ج˘ن ف˘ل˘خ˘ي˘ل ،د˘يد˘ج
يذلا ،(ا˘ًما˘ع23) وريو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘سس
.هدقع يف دحاو مسسوم ىقبتي

ل˘ي˘كي˘م جا˘ت˘ح˘ي ،ه˘تاذ تقو˘لا ي˘فو
ةدافتسس’ا ىلإا «زرناغلا» بردم اتيترأا

،لبقملا فيسصلا ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ع˘ي˘ب ن˘م

مسسوملا د˘ع˘ب ا˘ًنا˘ج˘م ه˘ل˘ي˘حر بن˘ج˘ت˘ل
.يلاتلا

ن˘م لا˘ن˘سسرآا ع˘ن˘م˘˘ي ن˘˘ل كلذ ن˘˘كل
هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م05 غ˘ل˘˘ب˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
هبع’ ليحر ىلع ةقفاوملل ،ينيلرتسسإا
.ينوباجلا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ب˘˘ع’ دا˘˘ح˘˘تا لا˘˘ق
ىربك ةيدنأا نم نيبع’ نإا ينابسسإ’ا
ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م ن˘˘ع او˘˘˘بر˘˘˘عأا
سسوريف لاز˘ي ’ ا˘م˘ن˘ي˘ب تا˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
.ارطخ لكسشي «انوروك»

مهتسضراعم اودبأا نيبعÓلا نأا دكأاو
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ة˘ط˘بار ط˘˘ط˘˘خ˘˘ل

.ةقلغم ةيبيردت تاركسسعم ةماقإ’
ني˘ت˘جرد˘لا يرود قر˘ف ةدا˘ق د˘ق˘عو

اعامتجا اينابسسإا يف ةيناثلاو ىلوأ’ا
موي نيبعÓلا داحتا عم ويديفلا ربع
ةدو˘ع˘لا طور˘سش ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

.لمعلل
ذنم مدقلا ةرك تاسسفانم تفقوتو

را˘سشت˘نا بب˘سسب سسرا˘م ن˘م ر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا
يت˘لا ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
امم ةافو فلأا12 ىلع ديزي ام تلجسس
ي˘ف تا˘ي˘فو دد˘ع ى˘ل˘عأا ي˘نا˘ث ل˘ث˘م˘˘ي
.ايلاطيإا دعب ةراقلا

ةدوعل˘ل د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت مد˘ع م˘غرو
تدهعت ،تايرابملا وأا تابيردتلا ىلإا

يناب˘سسإ’ا دا˘ح˘ت’او «ا˘غ˘ي˘ل˘لا» ة˘ط˘بار
لامكتسسا نامسض ةلواحمب مدقلا ةركل
.مسسوملا

ةطبار سسيئر سسابيت رييفاخ لاقو
ةيدنأ’ا نإا «اجيللا» ينابسسإ’ا يرودلا
م˘ل اذإا وروأا را˘ي˘ل˘م ي˘لاو˘ح ر˘سسخ˘ت˘˘سس
.مسسوملا لمكتسسي

ع˘˘سضو يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘بار سسرد˘˘˘تو
نمو ،تابيردتلا ىلإا ةدوعلل طورسش
تار˘كسسع˘م ة˘ما˘قإا˘ب ة˘ي˘سصو˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب
لا˘ق حار˘ت˘قا و˘هو ة˘ق˘ل˘غ˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
هنإا ةنولسشرب دئاق سستيكسسوب ويجريسس
.هسضراعي

نيبعÓلا داحتا مسساب ثدحتم لاقو
م˘ه˘ت˘سضرا˘ع˘م اود˘بأا قر˘ف˘لا يد˘ئا˘ق نإا

ةقلغ˘م ة˘ي˘ب˘يرد˘ت تار˘كسسع˘م ة˘ما˘قإ’
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ
ةسضايرلا يترازو نوغلبيسس نيبعÓلا

ةدو˘ع˘لا ءازإا م˘ه˘فوا˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلاو
.تاسسفانملل

فوا˘خ˘م نو˘ب˘عÓ˘لا ىد˘بأا» :ع˘با˘˘تو
ه˘ب ر˘م˘ي يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا ها˘ج˘ت ةر˘ي˘ب˘ك
ى˘ل˘عو ة˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا فور˘˘ظ˘˘˘لا سصخأ’ا
فانئتسسا دنع اهيف مهسسفنأا نودجيسس
.«ةيعيبطلا ةطسشنأ’ا

يرسصŸا ةركلا دا–ا
فانئتسسل ططخُي

طرسشب وينوي ‘ يرودلا
ةيسسامخلا ةن˘ج˘ل˘لا سسرد˘ت

يرسصم˘لا دا˘ح˘ت’ا ر˘يد˘ت ي˘ت˘لا
يرودلا فانئتسسا ،مدقلا ةركل
اذإا لبقملا ناو˘ج ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا
ن˘˘م ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا تق˘˘ل˘˘ت
.ةيرسصملا ةموكحلا

:ة˘ن˘ج˘ل˘لا ي˘ف رد˘سصم لا˘˘قو
ةدو˘˘ع و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سس د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي»
نوكت نأا ىلع زاتمملا يرودلا
لقأا ىلع وينوي لوأا يف ةيادبلا
ىلع وينوي فسصتنم وأا ريدقت
.«ريدقت رثكأا

قيسسنت ثد˘ح˘ي˘سس» فا˘سضأاو
ةركل يقيرفأ’ا داحت’ا عم مات
د˘عو˘م دد˘ح˘ي˘سس يذ˘لا ،مد˘ق˘˘لا
يئاهنو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ب˘ق رود˘لا
داحت’ا سسأاكو ،لاطبأ’ا يرود
.«يقيرفأ’ا

ير˘سصم˘لا يرود˘لا ف˘قو˘تو
؛سسرام فسصتنم يف زاتمملا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘˘سسب
.دجتسسملا «انوروك»

داحت’ا sنأا ردسصملا فاسضأاو
ة˘˘˘ما˘˘˘قإا سسرد˘˘˘˘ي ير˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
يف بعÓ˘م ى˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ع˘م» ة˘يرد˘ن˘كسسإ’او ،ةر˘ها˘ق˘˘لا
ة˘يزار˘ت˘حا تاءار˘جإا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
تحتو ،سسوريفلا نم ةياقولل
داحت’اب ةيبطلا ةنجللا فارسشإا

.«ةحسصلا ةرازوو
sنإا ،رد˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘˘˘قو

نمسضتي حرتق˘م˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا
ربوتكأا لولحب ةقباسسملا ءاهنإا

ي˘ف د˘يد˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ءد˘˘بو
.ربمفون

،بقل˘لا ل˘ما˘ح ،ي˘ل˘هأ’ا نا˘ك
61 قرا˘ف˘ب بي˘تر˘ت˘لا رد˘سصت˘˘ي
ه˘ي˘ق˘حÓ˘م بر˘قأا ن˘˘ع ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

.ةقباسسملا تفقوت امدنع
0943 ر˘˘˘˘سصم تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسو

يذلا ،انوروك سسوريفب ةباسصإا
ىتح اًسصخسش462 ةايحب ىدوأا
.يسضاملا ءاثÓثلا

2202 فيسص يهتني هدقع

ديردم لايرل يبابم لاقتنا حاتفم ويكوط دايبملوأا
،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

مكحتتسس ويكوط دايبملوأا نأا ،سسمأا
نا˘ي˘ل˘ي˘ك ر˘ي˘سصم ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كسشب
.نامريج ناسس سسيراب مجن ،يبابم

˘˘ما˘˘ق˘˘ت نأا رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘كو
،يراجلا ماعلا فيسص يف دايبملوأ’ا
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نأا ’إا
.لبقملا ماعلل اهليجأات يف تببسست

12) ي˘با˘ب˘م نأا فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ح˘˘ي (ا˘˘ًما˘˘ع
،ةلوطب˘لا ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.رمأ’ا ىلع هيدان ةقفاوم لاح كلذو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو

سسيراب نإاف ،ةينابسسإ’ا «وفيتروبيد
ة˘كرا˘سشم سضرا˘ع˘ي نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
هذ˘ه ى˘ت˘ح دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ي˘ف ي˘با˘˘ب˘˘م
ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت د˘ع˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا
.لبقملا فيسصلل

ةقفاو˘م نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس طر˘ت˘سشيو
يذ˘لا هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت ى˘ل˘ع ي˘با˘ب˘م
لبق ،اًلوأا2202 فيسص يف يهتني
ةكراسشملاب رسضخأ’ا ءوسضلا هحنم
.دايبملوأ’ا يف

ي˘ف ي˘با˘ب˘م ر˘كف˘ي ’ ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

هذه لÓخ ديد˘ج˘ت˘لا ف˘ل˘م ة˘سشقا˘ن˘م
ع˘م هز˘ي˘كر˘ت˘ب كلذ ا˘ًل˘ل˘ع˘م ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ثيدحلا يف هت˘ب˘غر مد˘عو ،ق˘ير˘ف˘لا

.هتتسشت دق رومأا نع
ىلع نامريج ناسس رارسصإا لاحو

،دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم مد˘˘ع
نم يتوأا ام لكب يبابم طغسضيسس
ف˘ي˘سص ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا ل˘جأا ن˘˘م ةو˘˘ق
1202.

د˘يرد˘م لا˘ير نأا فور˘ع˘م˘لا ن˘˘مو

ىلع اًسصرح ةيدنأ’ا رثكأا نم ربتعي
باجعإاب ىظحي ثيح ،يبابم مسض
زير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ناديز ن˘يد˘لا ن˘يزو ،يدا˘ن˘لا سسي˘ئر
.قيرفلا بردم
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مجاهم ،سشتيت˘ي˘فو˘ي نا˘ف˘ي˘ت˘سس د˘كأا
سضفر ه˘˘نأا ،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م
،ةرم نم رثكأا سسوتنفوجل مامسضن’ا

.انيتنرويف فوفسص رداغ امدنع
تاحيرسصت يف سشتي˘ت˘ي˘فو˘ي لا˘قو

:«و˘تا˘كر˘ي˘م و˘تو˘˘ت» ع˘˘قو˘˘م ا˘˘هزر˘˘بأا
ل˘م˘جأا ن˘م ةد˘˘حاو ي˘˘ه ا˘˘سسنرو˘˘ل˘˘ف»
ةديج ةلاحب تنك ،ابوروأا يف ندملا

ديدعلا يدل ،تاونسس5 ةدمل كانه
.«ءاقدسصأ’ا نم

؟يلاحلا انيتنرويف قيرف» :فاسضأاو
،نو˘ب˘عÓ˘لاو سسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت د˘˘ق˘˘ل
نكل ،تقولا سضعب رمأ’ا قرغتسسيسس
،ريثكب لسضفأا نوكيسس لبقملا ماعلا

.«كلذ قحتسست اسسنرولف
لسضفأا نم دحاو ؟يريبير» :عباتو

نع اديع˘ب .قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع ة˘ح˘ن˘جأ’ا
’ ن˘بورو و˘ه˘ف ،ود˘لا˘نورو ي˘˘سسي˘˘م
هيدل˘ف ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ي ن˘م د˘جو˘ي
قيرفلا لعجي اذهو ،ةدوجلاو ةربخلا
.«يوق هلمكأاب

حرسص ،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف˘ل ه˘عادو ن˘عو
تيذأات ،ترداغ امدنع» :سشت˘ي˘ت˘ي˘فو˘ي
بهذأاسس يننإا لوقي يفحسص لاقم نم
ةسصقلا فرعأا تنك ،سسوتنفوج ىلإا
تسضفر د˘˘˘ق˘˘˘ل ،ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
.«تارم ةدع يرينوكنايبلا

نم دحاو نÓيم رتنإا» :درطتسساو

ي˘˘فو .ا˘˘˘بوروأا ي˘˘˘ف قر˘˘˘ف˘˘˘لا ىو˘˘˘قأا
تا˘˘با˘˘سصإ’ تسضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
م˘ل ر˘مأ’ا ن˘كل ر˘ي˘خ˘ب تن˘ك ،ةد˘يد˘˘ع
يف تاباسصإا9 وأا8 عم اًلهسس نكي

انأا ،اهئاهتنا ةيفيكل فسسآا انأا ،نيماع
.«هتلعف امع ٍسضار

يذلا فدهلا» :لاق ،هفادهأا نعو
ناك اتن’اتأا مامأا ةيادبلا يف هتلجسس
ا˘ًسضيأاو ،فاد˘هأ’ا ل˘م˘˘جأا ن˘˘م اد˘˘حاو
،سسأا˘كلا ي˘ف ي˘لو˘˘با˘˘ن د˘˘سض ي˘˘فد˘˘ه
رخآاو ،يبراك دسض ردسصلاب فدهو
امور دسض تزف دقل ،يزينيدوأا دسض
.«يلوبانو

،ينولاتك ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
سسفا˘ن˘م رو˘ه˘ظ ن˘ع ،ءا˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي˘˘لا

،وليم رثرآا مسض ىلع نÓيم رتنإ’ ديدج
يفيسصلا وتاكريملا يف ،ةنولسشرب مجن
.لبقملا

ن˘ي˘م˘سضت˘˘ل نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ى˘˘ع˘˘سسيو
،همجاهم ليحر ةقفسص يف يليزاربلا

ى˘لإا ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘˘م ورا˘˘تو’
.«انارغولبلا»

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘بو
ماهنتوت نإاف ،ةينولات˘كلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
تامدخ ىلع لوسصحلاب متهم كلذك
هطسسو بع’ ليحر بارتقا عم ،رثرآا
يف ةنولسشرب ةبغرو ،يليبمودن يجنات

.همسض
سضع˘ب نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ترا˘سشأاو

اسسرابلل اوفرت˘عا ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ي˘لوؤو˘سسم
نوكلميو ،رثرآا يف مهت˘ب˘غر˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘ب
.كلذل لاملا

ىلإا ةنو˘ل˘سشر˘ب كسسم˘ت˘ي ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
هقلأات لمأا ىلع ،يليزاربلا هبعÓب نآ’ا
،ةباسصإ’ا نم يفاعتلا دعب ربكأا لكسشب

عقوتُي يذلا نيبعÓلا نم ربتعي ثيح
.«ون بماك» يف ريثكلا مهل

يدا˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘غر نإا˘˘˘ف ،كلذ م˘˘˘غرو

،يئانثلا عم دقاعتلا يف «ينولاتكلا»
.رومأ’ا ريغت دق ،وراتو’و يليبمودن

،رتنإا مامتها ىلع در دق رثرآا ناكو
:Óئاق ،ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
رخفلا يعاود نم ،بع’ يأ’ ةبسسنلاب»
ة˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا˘˘ب ه˘˘م˘˘سسا ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘ي نأا

لثم ،ملاعلا ءاحنأا عيمج يف ،ةفورعمو
.«ةعئار ةليكسشتو عئار بردم عم ،رتنإا

ىوسس ركفأا ’ ،كلذ عم» :فاسضأاو
يدانلا يف اًدج حاترم انأا ..ةنولسشرب يف
ذ˘ن˘م ا˘ن˘ه بع’ ي˘˘نأا˘˘كو ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو
.«تاونسس

يرودلا ءاغلإا مزتعن :يدنلوهلا دا–لا
هنإا هيف لاق ،ءاعبرأ’ا مويلا ،اًيمسسر اًنايب مدقلا ةركل يدنلوهلا داحت’ا ردسصأا

ىلإا دÓبلا يف ئراوطلا نوناق ديدمت دعب ،يلاحلا يوركلا مسسوملا ءاغلإ’ ىعسسي
.دجتسسملا انوروك سسوريف ةحفاكم راطإا يف ،لبقملا ربمتبسس علطم

مسسوم لامكتسسا مد˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل يد˘ن˘لو˘ه˘لا دا˘ح˘ت’ا مز˘ت˘ع˘ي» :نا˘ي˘ب˘لا لا˘قو
لبق ،«افيوي» يبوروأ’ا داحت’ا عم يرودلا ةطبار رواسشتتسسو ،(0202‐9102)
.«ددسصلا اذه يف رارق يأا ذاختا

،رمأ’ا ةسشقانمل ةعمجلا موي عمتجتسس ةسصتخملا تاطلسسلاو ةيدنأ’ا» :فاسضأاو
.«ئراوطلا ةلاح دمب ءارزولا سسلجم رارق دعب

،ةقلغملا باوبأ’ا فلخ تايرابم يأا سضوخ نكمي ’» :يدنلوهلا داحت’ا عباتو
.«ةطرسشلا دوجوو ةقفاوم بلطتيسس رمأ’ا نأ’

ردسصتي امنيب ،طقف ت’وج8 هنم ىقبتت ،يدنلوهلا يرودلا نأا ركذلاب ريدج
.رامكلأا نع فادهأ’ا قرافب ،بيترتلا لودج مادرتسسمأا سسكاجأا

رثرآا ىلع نليم Îنإا محازي ديدج سسفانم

لظت نأا كديرن :نوفوبل يليينأا
انم اًدحاو
،ي˘ل˘ي˘ي˘نأا ا˘يرد˘نأا بل˘˘ط

ن˘˘م ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج سسي˘˘˘ئر
مرسضخملا ىمر˘م˘لا سسرا˘ح
ءاقبلا نوفوب ي˘ج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج
ز˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لآا» بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
.«مويداتسس

(اًماع24) نو˘فو˘ب دا˘عو
ىسضمأا نأا دعب ونيروت ىلإا
ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا
.نامريج ناسس سسيراب

ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘بو
،«تروبسس ولليد اتيزاغ’»
نوفوب نم بلط يليينأا نإاف
نيرع ةيامح يف رارمتسس’ا
.سسوتنفوي

سسرا˘ح˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘ي˘نأا لا˘˘قو
نأا كد˘ير˘ن» » :مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لا
.«انم اًدحاو لظت

اذإا» :نوفوب در هبناج نم
رايخلا هنأا نم اًدكأاتم تنك
ي˘˘˘ند˘˘˘ع˘˘˘سسي ،ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
.«رارمتسس’ا

نمو ،يلاحلا ماع˘لا ف˘ي˘سص ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م نو˘فو˘ب د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
.ةلبقملا مايأ’ا لÓخ دحاو مسسومل دقعلا ديدجت متي نأا رظتنملا

تارايخ تادا–لا عم ثحبي «افيوي»
تلوطبلا ةدوع

عم هعامتجا ،سسمأا لوأا ،«افيوي» مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا نلعأا
ىرخأا ةرم تايرابملا فانئتسسا ثحبل ،ءاسضعأ’ا55ـلا تاداحت’ا يلثمم
.مسسوملا اذه

عم ويديفلاب يبوروأ’ا داحت’ا عمتجا» :يمسسر نايب يف ،«افيويلا» لاقو
،ةحاتملا تارايخلل تاثيدح˘ت˘لا سضع˘ب م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ءا˘سضعأ’ا ن˘م اًدا˘ح˘تا55
يف امهؤواسشنإا مت نيتللا ،لمعلا يتعومجم لبق نم اهتسسارد يرجي يتلاو
.» سسرام فسصتنم

ةلودجل تارايخلا نم ةعونتم ةعومجم ميدقت عامتج’ا دهسش» :فاسضأاو
.«تابختنملاو ةيدنأ’ا تامازتلا لك يطغت ،تايرابملا

جمانرب لÓخ نم ،ةين˘طو˘لا تادا˘ح˘ت’ا ل˘يو˘م˘ت ة˘سشقا˘ن˘م تم˘ت» :ع˘با˘تو
وه امك ،ءاسضعأÓل تاعوفدملا دادسسب همازتلا افيوي ديدجت عم ،(كيرتاه)
.«اهل ططخم

يرودلا تاقباسسم لامكتسسا ةرورسضب ةيوق ةيسصوت كانه» :لسصاوو
اهيف متيسس يتلا ،ةسصاخلا ت’احلا سضعب يف رظنلا يرجيسس نكل ،سسأاكلاو
تاقباسسملا يف ةكراسشملاب قلعتت ،تاداسشرإا عسضو درجمب ت’وطبلا ءاغلإا
.«ةيبوروأ’ا

نأا˘˘سشب تارار˘˘ق يأا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس» :ي˘˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا م˘˘˘تأاو
سسيمخلا ،افيويلل ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا بقع ،ةروكذملا تاعوسضوملا
.«لبقملا

بعل بعسصأا اذه :سسولراك وتربور
هتهجاو

بعسصأا نع ،ديردم لاير ةروطسسأا سسولراك وتربور يليزاربلا فسشك
.مدقلا ةرك يف هتريسسم لÓخ ههجاو بع’

يف» :ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسص اهتزربأا تاحيرسصت يف سسولراك لاقو
.«مجاهم وأا حانجك بعلأا ينولعج نÓيم رتنإا

7 لوأا يف فادهأا7 تلجسس يننأا ىربكلا ةلكسشملا تناك» :فاسضأاو
.«اًريثك كلذ ببسسب تيناعو يمامأ’ا طخلا يف يعسضو مت ،تايرابم

’ ي˘ن˘نأا هر˘ب˘خأ’ ،ر˘ت˘نإ’ ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا ي˘تارو˘م ى˘لإا تثد˘ح˘ت» ع˘با˘تو
يف كراسشأا يكو ،تبرتقا اكيرمأا ابوك نأا ثيح ،ةمدقملا يف بعللا عيطتسسأا
.«ريهظك بعلل دوعأا نأا بجي ةلوطبلا

زناسس وزنيرول عم عامتجا كانه ناك مويلا كلذ يف نأا بيرغلا»: لسصاوو
نÓيم رتنإا ترداغ طقف قئاقد01 لÓخو ،ديردم لايرل قباسسلا سسيئرلا

.«يجنريملا ىلإا تممسضناو
نم تلجسس امدنع ؟ديردم لاير عم لسضفملا يفده» :سسولراك لمكأاو

.«ةنولسشرب دسض ةرح ةلكر
بختنملا عم تلجسس امدنع ؟اًيملاع اًمسسا يل لعج يذلا فدهلا» :فدرأاو

.«سسيراب يف اسسنرف دسض يليزاربلا
ةبسسنلاب لهسسأا رمأ’ا لعج اذهو ،اًليقث ةركلا نزو نكي مل» :درطتسساو

.«اهتكرح يف جومتلا اذه عنسصل ،يل
زيسشنا˘سس ن˘ي˘كاو˘خ ؟م˘ه˘ت˘ه˘جاو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بع˘سصأا» :ل˘سسر˘ت˘سساو

.«وغيف سسيولو وتيإا ليوماسصو
ىلع هتهجاو سسفانم ىوقأا هنإا .ةياغلل اًبعسص وغيف سسيول ناك» :متأاو

.«قÓطإ’ا

ملاعلأ يف ةحنجألأ لشضفأأ نيب نم امهربتعأو نبورو يريبير ـب داششأأ-

ةرم نم رثكأا سسوتنفوج تسضفر :سشتيتيفوي

غلبي ديردم لاير
هÒسصم ريرقتب ليب

نإا ،سسمأا يرابخإا ريرقت لاق
يز˘ل˘يو˘˘لا غ˘˘ل˘˘بأا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
نم يدانلا فقومب ،ليب ثيراغ
لÓ˘خ ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هرار˘م˘ت˘˘سسا
.ةلبقملا ةرتفلا

«ن˘سص» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذو
نأا ،ءاثÓثلا مويلا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
نمسض لظيسس ،اماع03 ،ليب

’ ثيح ،ديردم لاير فوفسص
عم هدقع يف ناماع ىقبتي لازي
ةرتوتملا هتقÓ˘ع م˘غر ،يدا˘ن˘لا
ناديز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لا˘ب
.قيرفلل ينفلا ريدملا

نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تفا˘˘˘سضأاو
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
،قباسسلا ماه˘ن˘تو˘ت م˘ج˘ن او˘غ˘ل˘بأا
عم هرارمتسسا مهد˘ع˘سسي˘سس ه˘نأا˘ب
.قيرفلا

لا˘ير را˘ق˘˘ت˘˘فا نأا˘˘ب تع˘˘با˘˘تو
ةمزأا لظ يف لاومأÓل ديردم
،دجتسسملا انوروك سسوريف ءابو
ريوطت عورسشم ىلإا ةفاسضإ’اب
يذلا «ويبانرب وغايتناسس» داتسس
005 ىلإا هتفلكت يلامجإا لسصي
قيلعت ىلإا ىدأا دق ‐وروأا نويلم
.ةريبك تاقفسص يأا ماربإا يدانلا

ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تنا˘˘كو
ليب ليحر بارتقا ىلإا تراسشأا

ه˘ب˘تار ن˘كل ،د˘يرد˘م لا˘ير ن˘˘ع
فلأا056 غ˘لا˘ب˘لا ي˘عو˘ب˘سسأ’ا
ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘ب˘ق˘ع ل˘ث˘م˘˘ي وروأا
ة˘˘يد˘˘نأا د˘˘حأا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘سضنا
.يزيلجنإ’ا يرودلا

ن˘م ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ل˘˘ي˘˘ب بر˘˘ت˘˘قاو
،ينيسصلا يرودلا ىلإا ليحرلا

ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘كلو
ي˘˘ف نآ’ا ه˘˘نأا ود˘˘ب˘˘يو ،قا˘˘˘ف˘˘˘تا
هدقع ةرتف لام˘كت˘سس’ ه˘ل˘ي˘ب˘سس
.ديردم لاير عم



وروأأ نويلم03 ةميقب هدقع يف ايئأزج اطرسش كلمي

نويلم02 ىلع لوسصحلا طرتسشت سسيتيب
يدنام حيرسستل وروأا

ىسسيع حيرسست رعسس ينابسس’ا سسيتيب لاير ةرادإا تددح
رهسش هدقع يهت˘ن˘ي يذ˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا يد˘نا˘م
.1202 ناوج

يدان˘لا ةرادإا نأا ،سسمأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
،وروأا نويلم02 نم لقأاب اهبع’ يف طرفت نل يسسلدنأ’ا

يدان ةرادإ’ نويلم4.2 حنم ددسصب نوكتسس اهنأاو اميسس’
.سسمير

وروأا نويلم51 تدسصر دق يسسنرفلا نويل ةرادإا تناكو
سضرعلا نأا ’إا ،ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف ايقيرفإا لطب مسضل
ريفوتل ىعسست يسسلدنأ’ا قيرفلا ةرادإا نأ’ كسش نود سضفريسس
.ديدجلا مسسوملل اريسضحت ىرخأا تاقفسص ماربا لجأا نم لاملا

اهسضرع ةعاسسلا دحل مدقت مل ديردم وكيتيلتأا ةرادإا نأا ركذي
معد ىلع رسصت يتلا ةنولسشرب ةرادإ’ ةبسسنلاب رمأ’ا سسفنو
بقار˘ي ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م دد˘ع كا˘ن˘ه نا ا˘م˘ك رو˘ح˘م˘لا
.عسضولا

ب.م.يرسسيإأ
 لكاسشملل أدح تعسضو بابسشلأ ةرأدإأ

ةقلاعلا هتاقحتسسم ىقلتي يرمعلا نب
عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج ةمزأا جارفنإا رداوب ترهظ

نأا دعب ،هقيرف ةرادإا عم يدوعسسلا بابسشلا يدان بع’و يلودلا
زاهجلاو قيرفلا يبعÓل نيرهسش بتاور بسصب ةرادإ’ا تماق
. ميركلا ناسضمر رهسش لولح نم مايأا لبق  ينفلا

نأا ةيدوعسسلا «ةيسضايرلا» ةفيحسص هنع تفسشك ام بسسحو
يبعÓل ليرفأاو سسرام يرهسش بتار تخسض دق بابسشلا ةرادإا
ناكو ،ينفلا زاهجلاو لئابقلا ةبيبسش بع’ رارغ يلع قيرفلا

نيرهسش بتاور ديدسستب اودعو دق «ثويللا» يدان وريسسم
جيرخ ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو كرا˘ب˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق ةر˘خأا˘ت˘م˘لا
تثدح يتلا لكاسشملا دعب ةسصاخ ءادعسصلا سسفنتي ةيرسصنلا
.ةيلاملا هتاقحتسسم ببسسب ةرادإ’ا نيبو هنيب

دق يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘سشلا ق˘ير˘ف ير˘ي˘سسم نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
سضيفخت لوح ينفلا زاهجلاو نيبعÓلا عم قافتإا ىلإا اولسصوت
قيرفلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا بسسب فسصنلا ىلإا مهروجأا
ةيوركلا ةسسفانملا فقوت دعب ةيلاملا يدانلا دراوم حسش ببسسب

.انوروك ءابو راسشتنإا ءارج
ز.صس

««ناكلأ» دعوم رييغت ف ركفت «فاكلأ

يراقلا مهجات نع رسضخلا عافد ةلمح
1202 فيسص ىلإا ليجأاتلل هجتت

سسأاك ليجأاتل «فاكلا» مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا هجتي
9ـلا نيب ام نوريما˘كلا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا1202 ايق˘ير˘فإا م˘مأا

.يرفيف6ـلاو1202 يفناج
يلودلا داحت’ا سسيئر بئان ينايلجاتنوم روتكيف فسشكو

مسسوملا اذه ةررقملا ،ةيلودلا تايرابملا لك نأا ،مدقلا ةركل
.«انوروك» ةحئاج يسشفت ببسسب مسسوملا اذه ءاغلإÓل هجتت

1202 «ناكلا» ليجأات مت لاح يف هنأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
مامتإا د˘ع˘ب1202 في˘سص ي˘ف بع˘ل˘ت˘ل ه˘ج˘ت˘ت ة˘ق˘با˘سسم˘لا نإا˘ف
دجاوتي ثيح ،طقف نيتلوج اهنم بعل يتلا ةيفسصتلا تايرابم
ىلع نيزوف نم طاقن6ـب8ـلا ةعومجملا ةرادسص يف رسضخلا

.اناوسستوبو ايبماز
ب.م.يرسسيإأ

خابدÓغ يف ايلاح حاترم هنأأ دكأأ

يدان ناولأا لمحب ملحي ينيعبسس نب
يزيلجنلا دتيانوي رتسسسشنام

ايسسورب عفادمو يرئازجلا يلودلا ينيعبسس نب يمار فرتعإا
املاط يزيلجنإا قيرف سصمقتب ملحي هنأا يناملأ’ا خابدÓغسشنوم
ةركلا ةقلامع دحأا هربتعي يذلاو ،ام اموي هناولا لمحي نا ىنمت
.ملاعلا يف قرفلا لسضفأا نمسضو ةيبوروأ’ا

ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ثب ي˘ف ودارا˘ب يدا˘ن ج˘ير˘خ ف˘سشكو
يف ركفأا ’ »:Óئاق هلبقتسسم نع «مارغتسسن’ا» ىلع يمسسرلا

ديرأاو يقيرف يف ديعسس انأاف رسضاحلا تقولا يف يلبقتسسم
ه˘مÓ˘حا ق˘ير˘ف ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل دو˘ع˘ي˘ل  ،«ر˘ث˘كا˘ف ر˘ث˘كا رو˘ط˘ت˘لا
ر˘خآا دا˘ن ى˘لإا ما˘م˘سضنÓ˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ي˘ل تح˘ي˘˘تا اذإا »:لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
يفو رسصانم انا »: فيسضيل ،«دتيانوي رتسسسشنام كلذ نوكيسسف
قيرفلا اذه˘ل بع˘ل˘لا˘ب م˘ل˘حا ي˘نا لو˘قا تن˘ك ا˘م˘ئادو و˘ي نا˘م˘ل˘ل
. «ام اموي يملح ققحأا نأا ىنمتأاو

ز.صس
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«ءأرحسصلأ يبراحم» عم افده61 نود

7102 ذنم تابختنملا عم يقيرفإا فاده لسضفأا حاجنوب

يملاعلأ صسرعلأ غولب نم ةنعأرفلأ مرح نأدوسسلأ يف بعللأو نينأوقلأ رييغت نأأ دكأأ

رئازجلا نم لدب0102 لايدنومل لهأاتلاب قحألا انك :ةتاحسش

«ءأرحسصلأ يبراحم» عم افده61 نود

ينفلا مقاطلا جمانرب قيبطتل سسنوت يف ءاقبلا لسضف
بختنملا يف يسساسسأا ناكم فدهتسسأاو ازهاج نوكأ’ بردتأا انأا..ةباسصإ’ا نم تسصلخت :يتسش

هنأا ،يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا رسسيأا ريهظ يرئازجلا يلودلا بعÓلا يتسش سسايلا دكأاينطولا
سصلخت هنأاو اميسس’ يرئازجلا ينطولا بختنملا ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةناكمب رفظلا فدهتسسي
.اهنم يناعي ناك يتلا ةباسصإ’ا نم

دارفنا ىلع بردتأا انأاو ،ةباسصإ’ا نم تسصلخت ،هلل دمحلا» :يفحسص حيرسصت يف يتسش لاقو
يفدهو ،جمانربلا قيبطتل سسنوت يف ءاقبلا تلسضف يننأاو اسصوسصخ ،ةيندبلا ةقايللا ةداعتسس’
لمعأاو ،ينطولا بختنملا تايرابم يف ارسضاح نوكأا ىتح يتيفاع ةداعتسسا وه ريخأ’او لوأ’ا
.«ةمئاد ةيسساسسأا ةناكمب رفظلل

ب.م.يرسسيإأ

قيرفلاب فسصعت يتلأ ةيلاملأ ةمزأ’أ ببسسب

يلوغيف دقع عيبل وروأا نويلم8 ديرت يارسس ةطلغ ةرادإا
يف ،يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس عيب ةميق يكرتلا يارسس ةطلغ يدان ةرادإا تددح

ةمزأ’ا ةهباجمل هعيب ةقفسص نم ايلام ةدافتسس’ا يف لمأات يتلاو مداقلا يفيسصلا وتاكريملا
.قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةيلاملا

ةديج تادئاع قيقحت ديرت «موب ميسسلا» يدان نإاف ةيكرتلا فحسصلا هنع تفسشك ام بسسحو
ببسسب يدانلا موجن عيبل ترطسضا نأا دعب وروأا نييÓم8ـلا دودح لسصت دق يتلاو هعيب نم
يتح يدانلا عم اطبترم لازي ام يرئازجلا بعÓلا رارغ ىلع قيرفلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمز’ا

.2202 ناوج
لوسصو دعب ابوروأا يف يتحو ةيجيلخلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا يف بولطم «وسسوسس«نأا ريكذتلل

،هتامدخ نم ةدافتسس’ا ديرت يتلا يرطقلاو يدوعسسلا يرودلا يف طسشنت ةيدنا نم سضورع
يف هاسضاقتي ناك يذلا بتارلا فعسض هيلع تحرتقاو هبلاطم لك ةيبلتل اهدادعتسسا تدبا يتلاو
.يكرتلا يدانلا

ز.صس

13

فاده حاجنوب دادغب عبرت
يدان مجنو ينطولا بختنملا
ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع ير˘ط˘ق˘لا د˘سسلا
بختنملا عم نيفادهلا لسضفأا
ةن˘سس ذ˘ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ةرا˘ق ي˘ف
7102.

عم اي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ن˘كم˘تو
نيودت نم ينطولا بختنملا

3ـلا يف رسضخلا عم افده61
هنأا دكؤوي˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘سس
ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م اد˘˘˘˘حاو
ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ ،«ءار˘م˘˘سسلا»
ىلع ةليقث ءامسسأا ىلع قوفت

حÓسص دمحم يرسصملا رارغ
41ـب ةفاسصولا يف ءاج يذلا

،يرسصملا بختنملا عم افده
مجاهم و˘لا˘غ˘يإا ءا˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف
اذه ،ا˘فد˘ه31 ـب مو˘يدو˘˘ب˘˘لاي˘ف ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

اينيك بخ˘ت˘ن˘م م˘جا˘ه˘م ءا˘جو
امدعب4ـلا فسصلا يف اغنيلوأا
ةباسصإا11 نيودت نم نكمت
،ةري˘خأ’ا تاو˘ن˘سس3ـلا ي˘˘˘ف
بع’ ميع˘ن ي˘ت˘ي˘ل˘سس ل˘ت˘حاو

،ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
بع’ و˘ب˘مو˘كا˘ب كيرد˘ي˘سسو
و˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘كلا بخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
تايليب تاماخو ةيطارقميدلا

يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م بع’
ىلع7و6و5ـلا زكر˘م˘لا

دحاو لك نود امدعب يلاوتلا
.فادهأا01 مهنم

3 يف فأدهأأ9 لجسس زرحم
5 يليÓبو6 يناميلسسو تأونسس

حاجنوب داد˘غ˘ب قو˘ف˘ت ا˘م˘ك
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ع’ ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
سضا˘ير ءا˘ج ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ينطولا بختنم˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م
ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن
فادهأا9 نود ثيح8ـلا زكرملا
يف ،ةري˘خأ’ا تاو˘ن˘سس3ـلا ي˘ف
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا نود ن˘˘ي˘˘ح
فادهأا6 وكانوم يدان بع’
ع˘جار˘ت ثي˘ح ،تاو˘ن˘سس3 ي˘˘ف
بختنملا عم يفيدهتلا هلجسس
ه˘نا˘كم د˘ق˘ف ا˘مد˘ع˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘ف Ó˘˘يد˘˘ب تا˘˘بو ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

ن˘يد˘لا لا˘م˘ج برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك
ي˘ف برد˘م ن˘سسحأا ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب
نكمت امك ،9102 ةنسس ايقيرفإا
رئاطلا حانجلا ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي
يلهأ’ا مجنو ينطولا بختنملل
يف ناكم زجح نم يدوعسسلا
ينطولا بختنملا يفاده ةمئاق
ثيح ةريخأ’ا تاونسس3ـلا يف
ة˘يدو˘لو˘م ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ نود
.رسضخلا عم فادهأا5 نارهو

بختنملا بردم ةتاحسش نسسح مسضهي مل
ةنعارفلا بختنم عي˘ي˘سضت ،ق˘با˘سسلا ير˘سصم˘لا
ةنسس ايقيرفإا بونج لايدنومل لهأاتلا ةقاطب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘كم˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،0102
يف ،يرسصملا هريظن ىلع زوفلا نم يرئازجلا
نادوسسلا يف تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘ل˘سصا˘ف˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
.«نامرد مأا» بعلمب

كلذ يف نيناوقلا رييغت نأا ةتاحسش حسضوأاو
،لايدنوملا ـل لهأاتلا ةقاطب رسضخلا حنم تقولا

»:ةيفحسص تاحيرسصت يف ددسصلا اذهب لاقو
بونج لايدنومل لهأاتن ’ ىتح انعدخ مت دقل
لهأاتلا˘ب ق˘حأ’ا ا˘ن˘ك» :ع˘با˘تو ،«0102 ايقير˘فإا
ةيئانثب ةر˘ها˘ق˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،لا˘يد˘نو˘م˘ل˘ل
،رئازجلا يف1‐3 ةراسسخلاو ،رسصم يف ةفيظن

ةارابملا بعلن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘كل
نيناوقلل ةدوعلا مت هنأا بيرغلا نكل ،ةلسصافلا
لمحو اذه ،«يلاو˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘با˘سسلا
ةراسسخلا ةيلوؤوسسم يرسصملا داحت’ا «ملعملا»
،ةلسصافلا ةارابملا يف ءارحسصلا يبراحم نم
هنأا مغر ،نادوسسلا يف بعللا اوراتخا امدعب

،تارا˘مإ’ا ي˘ف ءا˘ق˘˘ل˘˘لا سضو˘˘خ ل˘˘سضف˘˘ي نا˘˘ك
ةر˘كف سضفر ير˘سصم˘لا دا˘ح˘ت’ا »:در˘ط˘ت˘˘سساو
نأا بغرأا تنكو ،تارامإ’ا يف ءاقللا سضوخ
نيبعسشلا نيب ةديجلا ةقÓعلل ارظن كانه بعلن
،ايسسآا ةراقب ةارابملا بعل عنمت نيناوقلا نكل
نكأا ملو ..نادوسسلا يف بعللا رايتخا ءاجف
.«ةقيقسشلا ةلودلاب (ةلدهبلا)ـل انسضرعتب ملعأا

ب.م.يرسسيإأ

هربتعأو يسضاملبب داسشأأ
رسضخلأ ـل بسسانملأ بردملأ

يدلبب روخف :يرسصان
جيوتتب ديعسسو يلسصألا
ايقيرفإا سسأاكب رئازجلا
بعÓلأ يرسصان ريمسس ربع

وذ قباسسلأ يسسنرفلأ يلودلأ
نع ،ةيرئأزجلأ لوسصأ’أ
هتيرئأزجب ديدسشلأ هراختفأ

جيوتتب ةياغلل روخف هنأأ دكؤوم
ممأأ صسأاكب ينطولأ بختنملأ
نأأو اسصوسصخ ،9102 ايقيرفإأ
ايوق ابردم دجو بختنملأ

نيبعÓلأ ربجي فيك فرعي
يف مهيدل ام لك ميدقت ىلع

.تايرابملأ
رسشابم ثب يف يرسصان لاقو

ةكبسشب ةيمسسرلأ هتحفسص ىلع
يعامتج’أ لسصأوتلأ
ةيفحسص عم «مأرغتسسنأأ»
»:Óئاق ةيسسنرفلأ «بيكيل»
ًأدج روخف انأأ ،رئأزجلأ ايحت
جيوتتبو ،يلسصأ’أ يدلبب
ممأأ صسأاك بقلب بختنملأ
يف أوحجن دقلف ،ايقيرفإأ
فرعي ،بسسانم بردم داجيإأ

ىلع نيبعÓلأ ربجي فيك
نم مهدنع ام لك ميدقت
.«تأدوهجم

ب.م.يرسسيإأ
رهسشأأ4ـل ةجاحب ايقيرفإأ لطب
أزهاج نوكيل

ةيلمع يف عرسشي ةرويدق
ليهأاتلا ةداعإا

بعÓلأ ةرويدق ن’دع عرسش
يدان مجن يرئأزجلأ يلودلأ
ةيلمع يف ،يرطقلأ ةفأرغلأ
ىرجأأ امدعب ،ليهأاتلأ ةداعإأ

عيباسسأ’أ يف ةيحأرج ةيلمع
ةطبرأأ ىوتسسم ىلع ةيسضاملأ
ايقيرفإأ لطب رسشنو.ةبكرلأ

ةروسص ينطولأ بختنملأ عم
يرجي وهو هتيب حطسس ىلع
فأرسشإأ تحت ةيوقت نيرامت
طسسو رهظو ،نيجلاعملأ دحأأ

يناعي هنأأ ،رسضخلأ نأديم
ام وهو هتبكر كيرحتل أريثك
نم دعب صصلختي مل هنأأ دكؤوي
نع هتدعبأأ يتلأ ةباسصإ’أ
.ةيسضاملأ ةرتفلأ يف نيدايملأ
«ةبابدلأ» نأأ ركذلاب ريدجلأ
رهسشأأ4 ةبأرقل ةجاحب نوكيسس
ىلإأ ةدوعلأ لبق ةيفاسضإأ
.هتقايل
ب.م.يرسسيإأ

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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ني˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج و˘ب˘ع’ كرد˘ي
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ة˘ي˘م˘هأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
براقعلا نأاو ةسصاخ ،مسسوملا
يف مسسوملا ءاه˘نإ’ نو˘ح˘م˘ط˘ي
ةباتكب مهل حمسست ةديج ةبترم
ةسصاخ بهذ نم فرحأاب خيراتلا

˘ما˘يأا ةدا˘عإا د˘ير˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا ناو
اوعمجا ثيح ،ل˘ي˘م˘ج˘لا ن˘مز˘لا

يف ةوقب ةدوعلا ةرورسض ىلع
ةبيت˘كلا نأاو ة˘سصا˘خ راو˘سشم˘لا
تاءاقل5 ا˘ه˘ما˘˘ما نو˘˘كي˘˘سس
ر˘ي˘بوز˘لا بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
لعجيسس يذلا رم’ا ،فولخم
مدقتلل ةيرورسض زوفلا ةيمتح
.بيترتلا لودج يف

عصضؤل ىعصسي ةرارغؤب
يدافتل تايدحتلا سضعب

تاÒصضحتلا Úتور
ةيدارفن’ا ةيمؤيلا
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

حر˘ط ى˘ل˘ع ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘˘ل
ي˘ت˘لاو يد˘ح˘ت˘لا را˘كفأا سضع˘˘ب
ن˘ي˘تور ن˘ع هر˘سصا˘˘ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت
ناو ة˘سصا˘خ ،يدر˘ف˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘م ا˘م˘ئاد سشتو˘كلا تا˘ي˘˘سصو˘˘ت

ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ق˘ب˘ط˘ت
ل˘ق˘ث˘ب نور˘ع˘سشي ’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
او˘ح˘سضا م˘ه˘˘نا ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ة˘حر˘م ءاو˘جأا نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
ربع لسصاوتلا لÓخ نم مهنيب

،يعامت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ةرارغوب نيمايل ينقتلا نأا ركذي
ج˘ما˘نر˘ب ع˘سضو ي˘˘ف عر˘˘سشي˘˘سس
.ناسضمر مايأا لوأا نم اءدب ديدج

سشامر ماصشه

«ماسصل»ـل ديدج خيرات ةباتك ‘ نوبغري نوبعللا

ةليلم Úع ةيعمج

Úتورلا نم فؤختم ينفلا مقاطلا

ةركصسب دا–ا

ةركسسب داحتا سسيئر دجاوتي
برد˘م˘لا ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف
اذ˘˘هو يوا˘˘ن˘˘كل بح˘˘سسن˘˘˘م˘˘˘لا
ةير˘ه˘سشلا ر˘جأ’ا سضع˘ب ر˘سسكل
ةسصاخ ينعملا اهب نيدي يتلا

وهو ريثكلاب نيدي ينعملا ناو
د˘يد˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘سست ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
ىتح روجأ’ا سضعب يف ةميقلا
ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘لو ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي
وهو ،ةيعسضولا نم سشاعتن’اب
نود نم هسضفريسس يذلا رمأ’ا
كلذ ربتعي يذلا سشتوكلا كسش
يعدتسسيسس ام هقوقح نم اقح

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ل˘˘˘ق˘˘˘ن
.اهيلع لوسصحلل تاعزانملا

هتيصضق ةيؤصست ديري
ديدصست ‘ عورصشلا لبق

هيبع’ رؤجأا
ي˘ف سسي˘˘ئر˘˘لا بغر˘˘يو اذ˘˘ه

بيرق˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘سضق ة˘يو˘سست
ي˘˘ف ه˘˘ئا˘˘ق˘˘˘با ع˘˘˘م ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلا قيرفلل ةين˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا

ةسصاخ ،مسسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ
نم برتقي هبسسح قيرفلا نأاو
يدح˘ت˘لا و˘هو ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘سض

ل˘جا ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي يذ˘˘لا
ةرور˘˘˘سضب سشتو˘˘˘كلا عا˘˘˘ن˘˘˘˘قا
،ةريبك ةميقلا نا امب لزانتلا
د˘عا˘سسم˘لا برد˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ةبيتكلا ةقفرب لمعي ةلوزقوب

د˘عو˘م˘˘ل م˘˘هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةيعامجلا تابيردتلا فانئتسسا

ةما˘ع ة˘ف˘سصب ة˘لو˘ط˘ب˘لا اذ˘كو
د˘˘ي˘˘ج راو˘˘سشم ة˘˘يدأا˘˘ت˘˘ل كلذو
اذكو ءاقبلا يدانلا هب نمسضي
يف يئاهنلا ف˘سصن˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا

.ةيروهمجلا سسأاك
سشامر ماصشه

هنويد ةميق سصيلقتو ءاقبلا لجأا نم يوانكل سضوافي ىسسيع نب

ةرق˘م م˘ج˘ن و˘ب˘ع’ ل˘م
سسي˘˘ئر تا˘˘فر˘˘˘سصت ن˘˘˘م
يذلاو رسصا˘ن ن˘ب م˘ج˘ن˘لا
يقلتب مهدعي ةرم لك يف
ن˘˘كلو ة˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سش ةر˘˘˘جا
ام وهو ،ثدحي سسكعلا

ي˘˘جارد ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ل˘˘˘ع˘˘˘ج
دارسش برد˘م˘لا نو˘ل˘كو˘ي
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأا ط˘˘غ˘˘سضل˘˘ل
ر˘ي˘فو˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ةرادإ’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا
ةسصاخ ةلئاعلا عم ديج لكسشب ناسضمر رهسش ءاسضقب مهل حمسست
ثÓث وا نيترجا ىوسس لني مل يذلا ابيرقت ديحولا قيرفلا هناو
.مهتمهم نم بعسص يذلا فقوملا وهو مسسوملا ةقÓطنا ذنم

ةيؤصست لجأا نم ةلودلا ةناعإا رظتني سسيئرلا
ةرجأ’ا

هبسسح يتلاو ةلودلا ةناعا رظتني لازي ’ سسيئرلا نأا ركذي
ةرورسض ىلع ادكؤوم ،نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسست ةيلمع ترخأا

يف ةيسضقلا ءاهنإ’ ادهاج ىعسسي هنوكل ينايز ءاقفر ربسص
ةسسام ةجاح يف ةبيتكلا نأاب كردي هنأاو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا
سصوغلا لبق ايونعم نيزهاج لقأ’ا ىلع مهلعجي سسفنتم ىلإا
امئاق لازي ’ ءاقبلا نامسض لمأا نأاو اميسس’ ةلوطبلا رامغ يف
دق تÓباقملا د˘يد˘ع ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا نأا ا˘م˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بسسح
.طاقنلا ددع عفرب حمسسي

سشامر ماصشه

ةرقم م‚
تاناعإ’ا لاؤمأا لؤخد رظتني سسيئرلا

رسصان نب دوعو نم اولم ةرقم وبعل

لزاهم فقو ةيلاحلا ةرادإ’ا نم فيطسس قافو قاسشع لمأاي
ناو ةسصاخ يدانلا يف رثؤوت تحسضأا يتلا ةيتوسصلا تÓيجسستلا
ةيباجيإا ةرفط قيقحت لجا نم لغتسست مل قيرفلل ةيوقلا ةدوعلا

فرط نم ةبرسسملا تÓيجسستلا لعج دقو ،ةيرادإ’ا ةيحانلا نم
قافولا راسصنا هسشيعي يذلا يمويلا ثدحلاب ةرادإ’ا يبرقم
اميسس’ قيرفلا ةعمسس يف رثؤوي مÓك لك نأاو ةسصاخ اولم نيذلا

يف ةي˘سصخ˘سشلا م˘ه˘ح˘لا˘سصم ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي هور˘ي˘سسي ن˘م ناو
.ةبرسسملا تÓيجسستلا

‘ نؤلمأايو مهتاÒصض– نؤلصصاؤي نؤبعÓلا
«يلبودلا»ـب جيؤتتلا

دعومل ةيدجلا اهتاريسضحت ةبيتكلا لسصاوت ،هتاذ قايسسلا يف
يف نوبعÓلا لمأا˘ي ثي˘ح ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘لا

جيوتتلا ةيناكمإا ناو اميسس’ رثكا راسسملا حيحسصت ةلسصاوم
ىلع نيبعÓلا ةردقم لظ يف ادج ةدراو ىقبت «يلبودلاب»
نوبعÓلا لسصاويو اذه ءاسضيبلاو ةلحكلا قاسشع لاما قيقحت
يندبلا رسضحملا فرط نم هعسضو مت يذلا جمانربلا قيبطت
يف اورسشاب˘ي نا ح˘سشر˘م˘لا ن˘م ه˘نأا ا˘م˘ك ،ي˘سسا˘ط˘غ˘لا ي˘سسنو˘ت˘لا
.ليسضفلا رهسشلل ابسسحت ةديدج تاريسضحت

سشامر ماصشه
ةمصصاعلا دا–ا

ةيراق ةكراصشÃ رفظلاو جئاتنلا Úصس– فدهتصسي دا–’ا

ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةمزأا يهنت «ةراطسسوسس» ةرادإا
يتلا ةيلاملا ةمزأÓل ادح ،ةمسصاعلا داحتا قيرف ةرادإا تعسضو

تددسس امدعب ،يلاحلا مسسوملا ةيادب ذنم قيرفلا اهنم ىناع
.يدانلا يف نيلماعلا نييرادإ’او نيبعÓلا روجأا

كلاملا «روب ريسس» ةكرسش نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
ن˘م ار˘ي˘ب˘ك اءز˘ج تدد˘سس ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
وهو ،نيبعÓل ةرخأاتملا تايرابملا حنمو ،ةيلاملا تاقحتسسملا

تقولا يف نيزكرم مهل˘ع˘ج˘يو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م ع˘فر˘ي ا˘م
ةمداقلا ةرتفلل ازهاج دادعتلا نوكيل ،تابيردتلا ىلع يلاحلا
ةيراق ةكرا˘سشم نا˘م˘سضل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘قو ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘سصح˘ل

دعب ىلع ،ةطقن92 ديسصرب9ـلا فسصلا يف دجاوتي نأاو اميسس’
.ةلوطبلا ةرادسص نم ةطقن11

قح’ تقو يف قيرفلا تبرسض يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ترثأاو
نأا لبق ةديج اجئاتن ققح يذلا ةمسصاعلا داحتا جئاتن ىلع
ز˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع ر˘ثأا يذ˘لا لا˘م˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب ،يدا˘ن˘لا ع˘جار˘ت˘˘ي
.نيبعÓلا

ب.م.يرصسيإا

فيطصس قافو
تليجسستلا لزاهم فقوب نوبلاطي ةيفياطسسلا

قيرفلا ›وؤوسسم فرط نم ةيتوسصلا

نؤيدلا سصؤصصخب رازخ عم تقفتا ةرادإ’ا

يدحتلا عفر ىلع رسصيو ناسضمر رهسش جمانرب هيبعل حنÁ يريزد

ر˘˘سشا˘˘ب˘˘ت نأا رر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةيدجلا اهتاريسضحت ةليكسشتلا

نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
مت نا دعب كلذو ،دغلا ةيسشع
نيبعÓل سصاخ جمانرب عسضو
لمعلاو ريسضحتلاب مهل حمسست
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘ب˘˘˘ق يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ديدج نم ةيعامجلا تابيردتلا

لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا كرد˘˘يو اذ˘˘˘ه
ةر˘ت˘ف˘لا ه˘تا˘ه ة˘ي˘˘م˘˘هأا ير˘˘يزد
ريسصقت يأا نأاو ةسصاخ تاذلاب
حمسسي˘سس ة˘ب˘ي˘ت˘كلا فر˘ط ن˘م
نم ريثكلا عي˘ي˘سضت˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
هلعج ام وهو يقايللا بناجلا
ةسصاخ هتبيتك نحسشل ىعسسي
دارجلا ةبغر ىدم كردي هناو

ىلع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ف˘سصأ’ا
.ةيروهمجلا سسأاك

قافتا ¤إا تلصصو ةرادإ’ا
نأاصشب رازخ عم يئاهن
ةلصصاؤŸ ىعصستو هنؤيد

نيرخآا Úنئاد عم ةيلمعلا
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو اذ˘˘ه

بردم˘لا نإا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ي˘ت˘لا
ن˘يد˘˘ي يذ˘˘لاو راز˘˘خ يدا˘˘ه˘˘لا
لو˘سصح˘لا رر˘ق ر˘ه˘سشا ع˘˘برأا˘˘ب

ي˘ف حا˘م˘سسلاو ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ى˘˘ل˘˘ع
ف˘˘قو˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘هو ،ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘جا
ه˘ي˘ل˘ع ى˘ن˘ثأا يذ˘لا ي˘لو˘˘جر˘˘لا

نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘ل˘هأ’ا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت ةرادإ’ا
سضعب ةق˘فر˘ب رو˘مأ’ا ط˘ب˘سضل
اهنم ليلقت˘لا د˘سصق ن˘ي˘ن˘ئاد˘لا

ا˘ه˘سسف˘ن˘ل ح˘م˘سست ى˘ت˘ح كلذو
لو˘خد د˘ن˘ع ل˘سضفأا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ب
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ة˘˘لود˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘عا
اور˘سصي او˘لاز˘ي ’ نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

تاعاسسلا لÓخ ةرجأا لين ىلع
 .ناسضمر رهسش نم ىلوأ’ا

سشامر ماصشه

جÈلا يلهأا

ياد Úصسح رصصن

⁄ يلعوب
ا‹انرب رسضحي

Úبعلل اسصاخ

⁄ Áيلعؤب داؤؤف حن
Úصسح رصصن قيرف بردم
اصصاخ ا‹انرب ،ياد
لÓخ بردتلل ،هيبعÓل
انملعو كرابŸا ناصضمر رهصش
نأا ةصصاÿا انرداصصم نم
حنم مدع ررق بردŸا

اÃ ،اصصاخ ا‹انرب هيبع’
ةدؤعلا خيرات فرعي ’ هنأا
يصشفت لظ ‘ ،تابيردتلل

يتلا «انورؤك» ةحئاج
.رئاز÷او ⁄اعلا تحاتجا

ىلع لوأ’ا لجرلا لصضفو
ينفلا ةصضراعلا سسأار

رفصصأ’ا Úنؤللا باحصصأ’
لمعلا ةلصصاؤم ،رمحأ’او
يذلا جمانÈلا سسفنب
’إا ،¤وأ’ا ةÎفلا ‘ هحنم
سسجاه نؤكيصس للŸا نأا
ةمداقلا ةÎفلا ‘ بردŸا

بردتي دادعتلا نأاو اميصس’
نم Ìكأا ذنم دارفنا ىلع
لعجي ام ؤهو ،رهصش
ةÎفلا ‘ ةبعصص ةيرؤمأاŸا
.ةمداقلا

ب.م.يرصسيإا



ةــــنصصرق

؟طقف زرحم
يلاحلا فقوتلا لظ يف

ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘قو˘م ر˘سشن ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لاو
ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «ا˘˘كاو˘˘كسس»
لسضفأ’ ةيلاثملا ةليكسشتلا
م˘سسو˘م˘ل ة˘قرا˘فأ’ا مو˘ج˘ن˘لا

ز˘ج˘ح ثي˘ح ،9102/0202
،ةليكسشتلا يف ةناكم زرحم
ءامسسأ’ا سضعب بايغ نأا ’إا
تق˘لأا˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مسسوملا اذ˘ه ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
رارغ ىلع ةياغلل ابيرغ دعي
ىتح وأا لاطعو رسصان نب
يثÓثلا مدق ثيح ،يدنام
.مهتيدنأا عم يف ىتحو ايقيرفا سسأاك يف رسضخلا عم قار ءادأا

ل◊ا وه Èسصلا..ونابسس
اهرسشن ةرثؤوم ةلاسسر

وحر مي˘سسكا˘م و˘نا˘ب˘سس
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م
نايسسنلاف مجن ينطولا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
هب سصا˘خ˘لا يرو˘ت˘سسلا

لسصاوتلا عقاو˘م ى˘ل˘ع
دد˘سشو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ،ر˘˘ب˘˘سصلا
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘تو تي˘˘˘ب˘˘˘˘لا
م˘˘غر تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

كلذو ،ر˘مأ’ا ة˘بو˘ع˘سص
ن˘م مÓ˘سسب جور˘خ˘˘ل˘˘ل
بر˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
.ةيجولويبلا

«ةيبابلا» ةرادإا
ةيوسستل لمعت
ديسصلا لاومأا

ةرادإا ه˘ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘ت ن˘˘مز˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ب˘˘سس
ةلويسسلا ريفوت لجأا ن˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
تاقحتسسم ةيوسست فدهب ةيفاكلا ةيلاملا
ديسصلا يدجو يسسنوتلا قباسسلا بردملا
ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب ر˘ي˘خأ’ا د˘يد˘ه˘ت د˘˘ع˘˘ب
ةركل يلودلا داحتÓل ةعبا˘ت˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا
ىلع هلوسصح مدع ببسسب «افيفلا» مدقلا

بيردت ىلع فرسشأا امدنع هتاقحتسسم لماك
يف يسضاملا م˘سسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف يدا˘ن˘لا

اذ˘ه سسار˘ع ةدار˘ه ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘˘لا د˘˘ه˘˘ع
لكسشملا ةيوسست ة˘ي˘با˘ب˘لا قا˘سشع ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
. هابقع دمحي ’ ويرانيسس يأا يدافتل

يسسورعو طينحج
ةوخألا ¤إا ناوعدي

ي˘سسور˘عو ط˘ي˘ن˘ح˘ج ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصي
ثي˘ح ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا

ىلا يمتني بع’ لك نوك نم مغرلابو
ىلا يناثلاو فيطسس قافو ىلا لو’اف قيرف
يذلا سسفا˘ن˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘بو جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها
نا ’ا سسأاكلا ةسسفانم يف يئانثلا عمجي
يذلا يدرفلا لمعلا يف ةيسضايرلا حورلا
يعوو ةسضايرلا ةميق دكؤوي اعم هب ناموقي
ى˘لا قر˘ط˘لا ل˘كب ى˘ع˘سسي يذ˘لا ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ي˘ب˘ع’ ل˘˘ك ى˘˘لا ةو˘˘خ’ا ة˘˘لا˘˘سسر لا˘˘سصيإا
.ةيرئازجلا قرفلا يرسصانم اذكو ةلوطبلا

حيار ةنوملقوب
ةماج◊اب اهلمكي

ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو بع’ ل˘سصاو˘˘ي
رسضحملا فرط نم ةدعملا ةيدرفلا تابيردتلا
مجاهملل حامسسلا عم يسساطغلا سسيق يندبلا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب
ايئاهن هسصلختسس اهنأاب دجو يتلا «ةماجحلا»
يلاحلا مسسوملا لÓخ تاباسصإ’ا سسوباك نم
سسفنتي بعÓلا لعجيسس يذلا فقوملا وهو
نأاسشب لاقلاو ليقلا ةرثك عم ةسصاخ ءادعسصلا

ءيسش يأا نم يناعي ’ هنوك نع سضعبلا ثيدح
مدع ىلا رظنلاب قافولا رعاسشمب بعÓتي هناو
.هتاقحتسسمل هيقلت

قلاع يوازمح
ناريإا ‘

يوازمح يناريإ’ا روتكارت يدان مجاهم ربع
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عار˘سسإ’ا ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع ة˘˘سشا˘˘كع
ةدجاوتملا ةيرئازجلا ةيلاجلا ةيقب ةقفر هئÓجإا
كا˘ن˘ه ع˘سضو˘لا رو˘هد˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ نار˘˘يإا ي˘˘ف
رابخأ’ا ةعباتم ذبحي ’ حبسصأا هنأا ىلإا اريسشم
بر˘ق ع˘م ة˘سصا˘خ هر˘تو˘ت ة˘لا˘ح د˘يز˘ت ’ ى˘˘ت˘˘ح
عم هءاسضق ىنمتي ناك يذلا ليسضفلا رهسشلا
يف دجاوتي بعÓلا نا ركذي رئازجلا يف ةلئاعلا
تÓئاعلا سضعب ةقفرب هءÓجا رظتنيو ناريا
. كانه ةدجاوتملا

qarsana@essalamonline.com
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يرئازج بردم ببسسب ءاسصقإلاب ددهم ينيكلا بختنŸا
برد˘م˘لا سشور˘م˘ع لدا˘ع بب˘˘سسب

ينيكلا بختنملا ه˘ج˘ت˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا
لايدنوم تايفسصت نم ءاسصقإ’ا ىلإا
ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘م بسسح ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
داحتإ’ا سسي˘ئر اود˘ن˘يو˘م سس’و˘كي˘ن
تل˘طا˘م˘تو ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ن˘˘ي˘˘كلا
د˘يد˘سست ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘كلا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تإ’ا

أاجليل يرئازجلا ينقتلا تاقحتسسم
ةيسضايرلا ةمكحملا ىلإا ريخأ’ا اذه
نأا ’إا ،هتفسصنأا يتلا (سساتلا) ةيلودلا
ىرخأا ةرم لطامت ينييكلا داحتإ’ا
ة˘ل˘سسار˘م د˘ع˘ب ا˘هرار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘˘ف
ددهتل ،سسا˘ت˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا
اي˘ن˘ي˘ك ي˘ف ةر˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه ة˘م˘كح˘م˘لا
.لايدنوملا تايفسصت نم ءاسصقإ’اب
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ةلوطبلا فانئتسسا ديد– ةيرح كل“ «فافلا
يذلا عامتج’ا دعب

نيد˘لا ر˘ي˘خ ه˘ي˘ف كرا˘سش
داحت’ا سسيئر يسشطز
،مدقلا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘خأ’ا ل˘˘˘سصح
ن˘˘م ،ر˘˘سضخ’ا ءو˘˘سضلا
فانئتسس’ «افيفلا» لبق
ي˘ف يور˘كلا طا˘˘سشن˘˘لا
ءا˘سضق˘لا د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا

تكر˘تو ،ءا˘بو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةير˘ح ة˘ي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
دعوم لوح رارقلا ذاختا
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسإا
رارسض’ا ببسسب ةيداحتÓل يلاملا معدلا ميدقتب يلودلا داحت’ا دعو رخآا بناج نم ،«فافلا»ـل
.ءابولا ببسسب ةسسفانملا فقوت نع ةجتانلا



S
P
O
R
T

رسصعلأ

05:32

رهظـلأرجفلأ

12:5816:16

برغŸأ

18:51

ءاسشعلأ

20:14

ةلسصلا تيقاوم

ايقيرفإا سسأاكب رئازجلا جيوتتب ديعسسو يلسصألا يدلبب روخف :يرسصان^
رئازجلا نم لدب0102 لايدنومل لهأاتلاب قحألا انك :ةتاحسش^

رسضخلا عافد ةلمح
يراقلا مهجات نع
ىلإا ليجأاتلل هجتت

1202 فيسصلا

تاناعإ’أ لأومأأ لوخد رظتني صسيئرلأ

دوعو نم اولم ةرقم وبعل
رسصان نب

نويدلأ صصوسصخب رأزخ عم تقفتأ ةرأدإ’أ

رهسش جمانرب هيبعل حنÁ يريزد
يدحتلا عفر ىلع رسصيو ناسضمر

ةيراق ةكراسشÃ رفظلأو جئاتنلأ Úسس– فدهتسسي دا–’أ

يهنت «ةراطسسوسس» ةرادإا
ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةمزأا

«ناكلأ دعوم رييغت يف ركفت فاكلأ
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«ءأرحسصلأ يبراحم» عم افده61 نود

7102 ذنم تابختنملا عم يقيرفإا فاده لسضفأا حاجنوب
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5 يليلبو6 يناميلسسو تاونسس3 يف فادهأا9 لجسس زرحم^

ةمسصاعلأ دا–إأةرقم م‚جÈلأ يلهأأ


