
نيدتعملل ةيلام ةمارغو اسسبح ماع
ةدايعلاب يبطلا مقاطلا ىلع
ةيدملا يف تامدخلا ةددعتم

ةيرانلا تاجاردلا وقراسس
ةمسصاعلا ‘ نيدمح ديعسسب

نمألا ةسضبق ‘
50صص
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تاءارجإ’ا لك تذختا ةيسصؤلا ةرازؤلا
ىحسضأ’ا ديعل ابسسحت

تÓجسس تاجرختسسÃ ةطسشنأ’ا هذه صسرا“
Œاقفو ةيرا Ÿةيداسصتق’ا ةطسشنأ’ا ةنود

«ةميدقلا» ـب ةيلاحلا فسصو
:يلقاع ،«ةفلختملا»و

حمسسي ةيكنبلا ةموظنملا حÓسصإا»
رلود رايلم08 سصاسصتماب

«ءادوسسلا قوسسلا يف ةدوجوم
40 صص

ةؤيجرفب «91-ديفؤك» ةحلسصم يبرخم ةنادإا
صسبحلاب ةليم يف

بارتلا ةرداغم نم مهعنمو مهرفسس تازاؤج بحسس
داسسف اياسضق يف مهتعباتمل ينطؤلا

اهعيب لبق ةيلسسلسستلا اهماقرأاو اهقئاثو نوروزي

50 صص

طور˘˘˘سشلا Îفد ن˘˘˘ع ة˘˘˘مؤ˘˘˘˘ك◊ا تجر˘˘˘˘فأا
داÒتسسا طورسشو تايفيك ديدحتب قلعتŸا
ع˘˘˘ئا˘˘˘سضب˘˘˘لاو تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘نŸاو  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا داؤŸا
ثيح ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإ’ ةهجؤŸا

تا˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘سسÃ ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأ’ا هذ˘˘˘ه صسرا“
ة˘ط˘سشنأ’ا ة˘نودŸ ا˘ق˘˘فو ة˘˘يراŒ تÓ˘˘ج˘˘سس
‘ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘سضاÿا ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
تا˘طا˘سشن زؤ˘مر ل˘م–و يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘˘سسلا

تا˘˘طا˘˘سشن ة˘˘عؤ˘˘مÛ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘سسنا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م
،طورسشلا ةÎفد بسسحو.ةدحاو ةيعرف
تاعاسسلا ‘ هنع جذؤ‰ لوادت ” يذلا
 ةÒخأ’ا

«ايداسصتقا Êاعت رئاز÷ا» :ةقاطلا ريزو
30 صصÓÊقعلا كÓهتسس’ا ينبتو ةددجتŸا تاقاطلا ؤحن هجؤتلا ¤إا اعد

ةيلام ةلويسس ةمزأل دوجو ل
ةيديربلا زكارملاب

طورسش طبسضت ةموك◊ا
داوŸاو ةيلوألا داوŸا داÒتسسا

اهتلاح ىلع عيبلل ةهجوŸا

30صص

30 صص

انجسس61 ـب توكحط نيدلا يحم ةنادإا
هـــئاقسشأاو هـــلجنل تاوـنسس7و ةذــفان

تاؤنسس5 ةدمل ةيمؤمعلا تاقفسصلا نم اهئاسصقإاو اهداتع ةرداسصمو هتاكرسشل ةيكنبلا تاباسسحلا لك ديمجت

ةسسسسؤومل ماعلا ريدملا سسيئرلا عسضو
نيلماعتم4و افظوم82و ةدكيكسس ءانيم

ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نييداسصتقا

يلامجإاو ءافسش ةلاح183 ليجسست
29741 ىلإالسصي نيفاعتملا

455و ةافو21
«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا

رـــــئازجلا يــف
30 صص

ؤعدت ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطؤلا ةسسسسؤؤملا
ةيلاملا مهتيعسضو ةيؤسستل اهيلإا نيهجؤملا

تانكسس عقاوم هذه
PPLجمربملا
ابيرق اهميلسست

40 صص

ةوــسشرلا مهت نم امهتءاربو لÓسسو ىيحيوأل اذفان اسسبح تاونسس01^
نÓعزل ةءاربلاو لوغو يفسسويل تاونسس3و ناماعو براوسشوبل ةنسس02^

50صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 بنذ نم حبقأا رذع بُر

ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘ب˘ع˘سشلا ل˘ث˘م˘لا لو˘ق˘ي ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘ف ،«ع˘˘م˘˘سست سشي˘˘ع .. فو˘˘سشت سشي˘˘˘ع«..

دجي مل ،ةبيرغ اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةجرخ
هب عفادي ام ،دمحم رمع نب ةفلجلا يلاو
ةسضورفملا يحسصلا رجحلا تاءارجإا نع
،«انوروك» ي˘سشف˘ت ن˘م ّد˘ح˘ل˘ل ه˘ت˘يلو ي˘ف
تو˘˘م˘˘ي نأا ل˘˘ّسضف˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب لو˘˘ق˘˘لا ىو˘˘سس
ءارج تو˘م˘لا ى˘ل˘ع عو˘ج˘لا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا
نم فدهلا نأا املع ‐ ءابولا اذهب ةباسصإلا

ةحسصلا ىلع ظافحلا وه تاءارجإلا هذه
لاوحألا عيمج يف نينطاوملا ةايحو ةماعلا
ناكسس طسسو اعسساو لدج كلذب اريثم ‐
ع˘قاو˘م ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نإا ا˘˘م نا˘˘عر˘˘سس ة˘˘يلو˘˘لا
لحم يلاولا حبسصيل يعامتجإلا لسصاوتلا
.نييرئازجلا لك نم داقتنا

! ..«هارسصح اي»

ءا˘بو˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تاد˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا ر˘˘خآا ي˘˘ف
ليجسست نع اسسنرف يف ءابطأا نلعأا ،«انوروك»
لماح ةأارما نم سسوريفلا لاقتنل ةدكؤوم ةلاح
سضارعأا ترهظ ثيح ،محرلا لخاد اهلفط ىلإا
،هتدلو نم مايأا دعب دولوملا ىلع ةباسصإلا

naidrauG ehT ةفيحسص هتلقن ام بسسحو
ةلاحلا هذه ليسصافت ترسشن دقف ،ةيناطيربلا
erutaN» ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرود ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
snoitacinummoC» لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
بط مسسقل يبطلا ريدملا ،اكول يد لييناد
ةدلولا يثيدحل ةجرحلا ةياعرلاو لافطألا
ي˘˘˘ف «erèlcéB eniotnA» ىف˘سشت˘سسم˘ب
لاقتنا يف ،فسسأÓل ،كسش دجوي ل» ،سسيراب

هذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘ج˘لا ى˘لإا مألا ن˘م ا˘نورو˘ك ىود˘ع
نو˘كي نأا بج˘ي ن˘كل ،ة˘ع˘ئا˘سش ة˘لا˘ح تسسي˘˘ل
.«اهثودح ةيناكمإاب ةيارد ىلع ءابطألا

ليلدلا سسمط

ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ي˘سصا˘ف˘ت مو˘ي˘لا ى˘لإا د˘حأا فر˘ع˘ي ل
نم ليرفأا يف بسش لوهم قيرح لوح قيقحتلا
ي˘˘سضرألا تح˘˘ت ق˘˘با˘˘ط˘˘لا˘˘ب3102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ة˘ن˘يز˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب ف˘ي˘سشرأÓ˘ل سصسصخ˘˘م˘˘لا
فلآا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘تأا ،ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو˘˘˘ل
عم ةيلولا اهتمربأا يتلا ةيمومعلا تاقفسصلا
تاو˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘ط ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘لازإا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا كل˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،تسضم
يتلاو ةيلولاب8002 ماع تاناسضيف تافلخم
لوقي تقو يفو ،ميتنسس رايلم0004 تمهتلا

قير˘ح˘لا نأا ة˘يلو˘لا ر˘ي˘ي˘سست ا˘يا˘ب˘خ˘ب نو˘فرا˘ع
يتلا لئلدلا سضعب سسمط هنم فدهلا لعتفم
نييلح˘مو ن˘ي˘ي˘ئلو ن˘ي˘لوؤو˘سسم د˘يد˘ب˘ت تب˘ث˘ت
فلآل لامعأا لاجرو ني˘لوا˘ق˘م ع˘م ؤو˘طاو˘ت˘لا˘ب
ىلع ديكأاتلا ىلإا تاقيقحتلا تهتنا ،رييÓملا
،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ةرار˘سش بب˘سسب نا˘ك ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا نأا

.اهدعب فلملا يوطو

هومسسن ديزي يك»
! .. «ديزوب

لك زجع لظ يف ،هناوأل قباسس حيرسصت يف
ـل لح داجيإا يف ةعاسسلا دح ىلإا ملاعلا رباخم
ةر˘يد˘م ،نا˘ي˘تإا ا˘سسيرا˘ك تن˘ل˘عأا ،«91‐ديفوك»
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
نامسض ىلع لمعت ةمظنملا نأا ،نيتكيرمأÓل
«انوروك » دسض حاقلل ةريقفلا لودلا لك يقلت
.هرفوت درجمب روسسيم رعسسب اموعدم

qarsana@essalamonline.com
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! .. بايغ لوط دعب
رو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ظ لوأا ي˘˘˘˘˘˘ف

ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا
ءاود˘˘لا «ة˘˘˘ل˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ت»
«ا˘˘نورو˘˘ك» ـل دا˘˘سضم˘˘˘لا
ا˘مو ه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت يذ˘˘لا

ءا˘سضو˘سض ن˘م ه˘ب˘حا˘˘سص
ط˘سسو لد˘جو ة˘ي˘مÓ˘˘عإا
د˘كأا ،ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘˘سشلا
طو˘ل ي˘كل˘ف˘لا ر˘ي˘ب˘خ˘˘لا
ة˘˘ف˘˘قو ّنأا ،ور˘˘ي˘˘طا˘˘نو˘˘˘ب

˘مو˘ي نو˘كت˘˘سس تا˘˘فر˘˘ع
ةيليوج03 سسي˘م˘خ˘˘لا
ىحسضألا ديعو يراجلا
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي كرا˘ب˘م˘˘لا
نم13 ـل فدا˘˘˘سصم˘˘˘لا
.رهسشلا سسفن

«مارغتسسنا» ‘ دارج
ي˘عا˘سسم را˘طإا ي˘˘ف

تاو˘˘˘ن˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ءاسضعأا نيب لاسصتإلا
،بع˘سشلاو ة˘مو˘كح˘لا
ذ˘˘ن˘˘م تق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا

،نوبت سسيئرلا لسصو
يف مكحلا ةدسس ىلإا
ر˘يزو˘لا ح˘ت˘ف ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا

رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،دار˘˘˘˘ج
ءارزو سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب

ا˘˘با˘˘سسح ،ه˘˘ت˘˘˘مو˘˘˘كح
عقوم ىلع هل ايمسسر
رو˘˘˘˘˘˘سصلا لدا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ت
تاهويديفلاو
ه˘ن˘سشد ،«مار˘غ˘˘ت˘˘سسنإا»
ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م رو˘˘سصب
ة˘˘يلو ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘˘خألا
.سسابعلب يديسس

! .. عادو ل
ىلع اندÓب يف يحسصلا عسضولاب قلعتت بابسسأل

،«انوروك» ءابو يسشفت ببسسب ملاعلا لود لج رارغ
،ز˘تو˘ن˘ك كير˘لوأا  ،ا˘سسنر˘فو ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا ار˘˘ي˘˘ف˘˘سس رر˘˘ق
لدابتم قافتابو يلاوتلا ىلع ،روكنايرد ييفازكو
رظتنملا نم ناك يذلا لابقتسسلا لفح ءاغلإا ،امهنيب
لبق ،امهعادول يراج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج02 يف همي˘ظ˘ن˘ت
ةيمسسرلا ةحفسصلا تر˘سشنو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘م˘ه˘تردا˘غ˘م
ىل˘ع ا˘ه˘با˘سسح ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لألا ةرا˘ف˘سسل˘ل
ءاغلإا ربخ ةنلعم ،نيريفسسلل ةروسص «كوبسسيافلا»
امه˘ئا˘قد˘سصأل ا˘م˘هر˘كسش ن˘ع ا˘بر˘عأا ثي˘ح ،ل˘ف˘ح˘لا
ىلع ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا كل˘سسلا ءا˘سضعأاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.رئازجلا يف لابقتسسإلاو بيحرتلا نسسح

 ديعسس ديع
ممألا ةمظنم سسمأا تلفتحا .. ماع لكك

فسسينوي» اهعرف ربع ةلوفطلل ةدحتملا
مهموي ةبسسانمب اندÓب لافطأا عم ،«رئازجلا
لك نم ةيليوج51 ـل قفاوملا ينطولا
تعسضوو ،ةبسسانملا هذهب مهتأانهو ،ةنسس
يف ةيمسسرلا اهتحفسص ربع اديدج اراعسش
فسسي˘نو˘ي» ى˘م˘سسم تح˘ت «كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا»
مارتحا ةرورسض ىلع ةدكؤوم ،«لفط لكل
نم رثكأا ذنم ةانبتملا لفطلا قوقح ةيقافتإا

ةلثمتملاو ملاعلا ةداق فرط نم ةنسس03
ةءاربلا ىلع ظافحلاب ىنعُت طاقن ةدع يف
.رطخلا لاكسشأا لك نم



watan@essalamonline.com
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ريزو ،راطع ديجملا دبع دكأا
يناعت مويلا رئازجلا نأا ،ةقاطلا
ة˘˘مزألا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قا
ل˘ك ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘˘سصلا
ءابو يسشفت ةيفلخ ىلع ملاعلا
ه˘جو˘ت˘لا ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،«ا˘نورو˘ك»
تا˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ج˘تار˘˘ت˘˘سسإا و˘˘ح˘˘ن
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسلاو ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.ةقاطلل ينÓقعلا

تاحيرسصت يف ،ريزولا ددسش
لÓخ ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ي˘قÓ˘خألا سسل˘ج˘م˘لا بي˘سصن˘˘ت
ى˘ل˘ع ،«زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل

دو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ف˘˘˘تا˘˘˘كت ةرور˘˘˘سض
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ه˘لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ك ،تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ع˘˘ير˘˘˘سست˘˘˘ل
ةسسسسؤوملل ة˘ع˘با˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

بسسانملا وجلا ريفوت ىلإا اعدو
ىلع بابسشلا ةدعاسسمو ،لمعلل
اوزكريل ،ةسسسسؤوملاب رارقتسسلا

ادكؤوم ،جا˘ت˘نإلاو ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
بسصا˘ن˘م ق˘ل˘خ ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
ةورثلا قلخل ،با˘ب˘سشل˘ل ل˘م˘ع˘لا

اذه يف لاقو ،وم˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ن˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا قر˘ط˘لا» دد˘˘سصلا
نأا بجي ،ءيسش يأا ىلإا يسضفت
،«ةيفافسش رثكأا باطخلا نوكي
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل نإا» فا˘˘سضأاو
تقو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضت
تاقاطلا هيجوتو رثكأا لمعلاو
م˘ه˘ن˘كم˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘˘ل
نإا˘˘ف ةور˘˘ث˘˘لا ق˘˘ل˘˘خو جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا
نم ر˘ي˘ث˘كلا ه˘جاو˘ت˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا
.«لكاسشملا

ةقاطلا نأا ،راطع دكأا امدعبو
،لبقتسسملا نيمأاتل سساسسألا يه
هذ˘ه ي˘ف ر˘ث˘كأا ل˘م˘ع˘لا˘ب بلا˘ط
جار˘خإل ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ىلع اهسشيعت يتلا ةيداسصتقإلا

بب˘سسب م˘لا˘ع˘لا لود ل˘˘ج رار˘˘غ
يف ثدحتو ،«انوروك» ةحئاج
تا˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ع نأا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
رامثتسسلا ىلإا اعدو ،ةددجتملا
،لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا

،ةيسسمسشلا ةقا˘ط˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
ن˘طو˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل
فدرأاو ،ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا لا˘˘˘ي˘˘˘جألاو
،ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘مألا»
جذومن ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا ي˘سضت˘ق˘ي

ة˘ن˘ل˘ق˘ع ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي يو˘قا˘˘ط

ىلإا ءوجللاو ،ةقاطلا كÓهتسسا
.«ةددجتملا  تاقاطلا

قافتل لاثتمإلا ةبشسن
ادج ةيباجيا «+بيبوأا»

ن˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘˘لا د˘˘كأا
نأا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘قا˘ط˘لا عا˘˘ط˘˘ق
قا˘˘ف˘˘تل ل˘˘ما˘˘سشلا لا˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ملا
مربملا لورتبلا جاتنا سضيفخت
ةردسصملا نادلبلا ةمظنم نيب
غلب اهئافلحو (بيبوا ) لورتبلل
ة˘˘ب˘˘سسن ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج ي˘˘ف
ةئاملاب211 تغلب ،ادج ةيباجيا
يف ءاسضعألا نادلبل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةئاملاب001 يلاوحو «بيبوأا»
ءاسضعألا ريغ نادلبلل ةبسسنلاب
،ريزولا راسشأا امك ،ةمظنملا يف
فرط نم مازتللا اذه نأا ىلإا
حمسس «+ بيبوأا» ةمظنم نادلب
يذلا ل˘ي˘مر˘ب˘لا ر˘ع˘سس عا˘ف˘ترا˘ب
34و24 نيب ام ايلاح حوارتي
لباقم ،تنربلل ةبسسنلاب رلود
ل˘˘ير˘˘فأا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن رلود52
.يسضاملا

نأا عقوتي ةقاطلا ريزو
رعشس طشسوتم زواجتي

ارلود04 طفنلا ليمرب
0202 يف

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع ع˘˘قو˘˘تو اذ˘˘ه
ط˘سسو˘ت˘م زوا˘ج˘ت˘ي نأا ،را˘˘ط˘˘ع
ةنسسل ةبسسنلا˘ب ل˘ي˘مر˘ب˘لا ر˘ع˘سس
ىلع ادامتعا ارلود04 ،0202
ةريخألا ليلا˘ح˘ت˘لاو تا˘سسارد˘لا
.طفنلا قوسسل

ةعبا˘ت˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل تد˘ق˘عو
«+بيبوأا» ـل ةطلتخملا ةيرازولا

02 ـلا ا˘ه˘عا˘م˘ت˘˘جا سسمأا ر˘˘ه˘˘ظ
ثيح ،راطع ريزولا ةكراسشمب

ة˘سسارد˘ل ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تسسر˘˘ك
ةيلودلا طفنلا قوسس ةيعسضو
نييدملا ى˘ل˘ع ا˘هرو˘ط˘ت قا˘فآاو
ا˘م˘ك ،ط˘سسو˘ت˘م˘˘لاو ر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ءا˘˘سضعأا ف˘˘كع
تادهعتلا مارتحا ىوتسسم مييقت
ةعقوملا نادلبلا جاتنإا سضفخب

لÓخ ررقت املثم قافتلا ىلع
،يسضاملا ل˘ير˘فأا21 عام˘ت˘جا

ايئدبم سصني قافتلا اذه ناكو
ـب طفنلا جاتنإا سضيفخت ىلع
لÓخ ايموي ليمرب نويلم6.9
هديدمت لبق ناوجو يام يرهسش
13 ةياغ ىلإا يأا يفاسضإا رهسشب

بقترملا نمو ،يراجلا ةيليوج
ي˘ف سضي˘ف˘خ˘ت˘لا اذ˘ه ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت
ن˘م ءاد˘ت˘با ا˘ي˘ج˘يرد˘˘ت جا˘˘ت˘˘نإلا
اررقم ناك املثم توأا حتافلا

ليمرب نوي˘ل˘م7.7 ـب ا˘ي˘ئد˘ب˘م
ربمسسيد ةياهن ةياغ ىلإا ايموي
.لبقملا

يرئازجلا ماخلا راعشسأا
ارلود41 نم رثكأاب عفترت

يشضاملا ناوج يف
˘˘ما˘˘خ˘˘لا را˘˘ع˘˘˘سسأا تع˘˘˘ف˘˘˘ترا

ءارحسص ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ع˘جر˘م˘لا
ارلود71.41 رادقمب ،د˘ن˘ي˘ل˘ب
غلبتل يسضاملا ناوج رهسش يف
لباقم ليمربلل رلود84.04
يا˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ف لود13.62
يتلا ماقرألا بسسحب ،مرسصنملا

يرهسش ريرقت رخآا يف تدرو
ةرد˘سصم˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘ل
ةدايزلا هذهبو ،«بيبوأا» لورتبلل

ع˘بار ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘خ˘لا ح˘ب˘سصأا
تاماخ31 نيب نم طفن ىلغأا
يسضا˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ي˘ف «بي˘بوأا»
لو˘˘سسار˘˘ي˘˘ج ي˘˘لو˘˘غ˘˘نألا د˘˘ع˘˘ب
،(ل˘ي˘مر˘ب˘˘ل˘˘ل / رلود01.34)

ور˘ي˘فاز ة˘ي˘ئاو˘˘ت˘˘سسلا ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ
،(ل˘ي˘مر˘ب˘˘ل˘˘ل / رلود97.04)
07.04) ينوباغلا تيل يبارو
.(ليمربلل رلود

ر˘˘ع˘˘˘سسلا ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘كل
لجسس يرئازجلا ماخلل يونسسلا
42.66 نم Óقت˘ن˘م ا˘سضا˘ف˘خ˘نا
ىلإا9102 يف ليمربلل رلود
0202 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف رلود43.04
ماخ ط˘ف˘ن ى˘ل˘غأا ثلا˘ث Ó˘ت˘ح˘م
˘ما˘ع˘ل «بي˘˘بوأا» ة˘˘ل˘˘سس ن˘˘م˘˘سض
هتاذ ردسصملا فيسضي ‐0202
نا˘˘برو˘˘م ي˘˘˘تارا˘˘˘مإلا د˘˘˘ع˘˘˘ب ‐
(ل˘ي˘مر˘ب˘˘ل˘˘ل رلود28.14)
73.04) لوسساريج يلوغنألاو
.(ليمربلل رلود

ديدحت متي هنأا ركذلاب ريدج
يرئازجلا ما˘خ˘لا ط˘ف˘ن˘لا ر˘ع˘سس
ما˘خ ،تنر˘ب ما˘خ را˘ع˘سسأل ا˘ًق˘فو
لامسشلا رحبل يعجرملا طفنلا
ع˘م ند˘ن˘ل قو˘سس ي˘ف جرد˘˘م˘˘لا

ه˘سصئا˘سصخ˘ل ة˘ي˘فا˘˘سضإا ةوÓ˘˘ع
يتلا ةيئاي˘م˘ي˘كلاو ة˘ي˘ئا˘يز˘ي˘ف˘لا
.ريركتلا يفاسصم اهلسضفت

ÓÊقعلا كÓهتشسلا ينبتو ةددجتŸا تاقاطلا وحن هجوتلا ¤إا اعد

«ايداسصتقا Êاعت رئاز÷ا» :ةقاطلا ريزو

ر.نوراه

⁄اعلا لك اهدهششي يتلا ةيحشصلا ةمزألا لظ ‘ ايداشصتقا Êاعت مويلا رئاز÷ا نأا ،ةقاطلا ريزو ،راطع ديÛا دبع دكأا
.ةقاطلل ÓÊقعلا كÓهتشسلاو ةددجتŸا تاقاطلا ةيŒاÎشسإا وحن هجوتلا ¤إا ايعاد ،«انوروك» ءابو يششفت ةيفلخ ىلع

ةبشسانمب عادو ةرايز هل ايدأا
اندÓب يف امهتمهم ءاهتنا

نوبت سسيئرلا
يريفسس لبقتسسي

ايسسينودنا ةيروهمج
رئازجلا يف اكيجلبو
سسيئر سسمأا لبقتشسا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

،ةشسورحم يريفشس نم لك
،ايشسينودنا ةيروهمج ةريفشس
قوف ريفشسلا ،نوليج رايبو
ةكلممل سضوفملاو ةداعلا

امل اقفو -هل ايدأا نيذلا ،اكيجلب
-ةيروهمجلا ةشسائرل نايب هدروأا

ءاهتنا ةبشسانمب عادو ةرايز
.اندÓب يف امهتمهم

ـه.داوج
ءافشش ةلاح183 ليجشست
لشصي نيفاعتملا يلامجإاو
29741 ىلإا

455و ةافو21
«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
،ةافو ةلاح21 ةريخألا ةعاشس
ـب ةديدج ةباشصإا455و
183 ءاشصحإا عم ،«انوروك»

فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
لامج روتكدلا سسمأا هنع
ةنجلل يمشسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يششفت ةعباتمو دشصر
نأا ،هتاذ ردشصملا فششك امك
نيباشصملل يلامجإلا ددعلا

ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
لÓخ ةلجشسملا ماقرألا ءوشض

07702 ،ةريخألا ةعاشس42 ـلا
يلامجإا لشصو اميف ،ةلاح

يف ،0401 ىلإا تايفولا
يلامجإلا ددعلا زفق لباقملا
.29741 ىلإا نيفاعتملل

ح.نيدلا رمق

ر˘يزو ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘بإا د˘˘كأا
ةيكلسسلا تلا˘سصتلاو د˘ير˘ب˘لا

ه˘ح˘لا˘˘سصم نأا ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو
ابسسحت تاءارجإلا لك تذختا
رفوت نام˘سضل ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع˘ل
ىوتسسم ىلع ةيلاملا ةلويسسلا

ةعزوملا ديربلا بتاكم عيمج
.ينطولا بارتلا ربع

م˘ت ه˘نأا ،ر˘يزو˘لا ف˘سشك ا˘م˘˘ك
تاءار˘˘˘˘جإلا سضع˘˘˘˘ب ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا
،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب
راسشأاو ،لسضفأا تامدخ نامسضل
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
ديزأا بحسس مت هنأا ىلإا ،سسمأا اهب
بتاكم نم جد رايلم473 نم
ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ـب غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا ا˘˘ف˘˘سصاو ،طرا˘˘ف˘˘لا
37 نأا احسضوم ،«ادج مخسضلا»
رايلم473 لسصأا نم جد رايلم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب˘˘ح˘˘سس م˘˘ت
ديربل ةعباتلا ةيلآلا تاعزوملا
مت هنأا افيسضم ،كونبلاو رئازجلا
ةيلمع000.48 نم رثكأا ءارجإا
لوألا يسساد˘سسلا لÓ˘خ ة˘يد˘ق˘ن
ةكبسشلا رب˘ع0202 ما˘ع ن˘˘م
.ةيكنبلاو ةيديربلا

ميمعت ةيلمع سصوسصخب امأا
يلا˘ع˘لا ق˘فد˘ت˘لا تاذ تنر˘ت˘نألا

ةيرسصبلا فايلألا ليسصوت) ادج
ح˘سضوأا ،(HTTF لزن˘م˘لا ى˘لإا
اذ˘˘˘ه نأا ،راز˘˘˘مو˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘˘هار˘˘˘˘بإا
ره˘سش ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا عور˘سشم˘لا

ةمسصاعلا رئازجلاب طرافلا يام
نامسض ىلإا فدهي ،ةنيطنسسقو
ي˘˘˘عو˘˘˘نو ر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم ق˘˘˘فد˘˘˘˘ت
اذ˘˘˘ه نأا زر˘˘˘بأاو ،تنر˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأÓ˘˘˘˘ل
،هلاغسشأا ةلسصاوتم˘لا عور˘سشم˘لا
سضيو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ي
اقباسس ةلمعتسسملا ايجولونكتلا
ي˘ت˘لا (ة˘ي˘سسا˘˘ح˘˘ن˘˘لا ل˘˘باو˘˘كلا)
فا˘˘ي˘˘لألا˘˘ب ن˘˘مز˘˘لا ا˘˘هزوا˘˘ج˘˘ت
غولبب حمسست يتلاو ةيرسصبلا
.اغيم001 قفدت

ن˘م ر˘ث˘كأا نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ةمسصاعلا˘ب لز˘ن˘م000.023
ماظنلاب نيطوبر˘م او˘نا˘ك ن˘م˘م
نوديفتسسيسس (سساحنلا) ميدقلا

فايلألا ليسصوت ايجولونكت نم
HTTF. لزانملا ىلإا ةيرسصبلا

لاؤو˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘˘فو
لا˘م˘كت˘سسا ر˘˘خأا˘˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب
زر˘بأا ،ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ه˘تر˘ئاد نأا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
يف ة˘سسا˘ي˘سسلا ع˘سضت ة˘يرازو˘لا

نيلماعتملا ىلع بجوتي نيح
،مهتايلوؤوسسم لمحتو كر˘ح˘ت˘لا

انمق اذإا» ددسصلا اذه يف لاقو
مهيلع بجيف نيريسسم نييعتب
.. لكاسشملل لولحلا داجيإا لوأا

ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘كا˘˘˘سشم دو˘˘˘جو
نحنف اهلوقأا نأا بجيو رييسستلا
تا˘˘˘مد˘˘˘خ يد˘˘˘سسن ل مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ةيعسضولا هذه ربع نيلماعتملل
.«تداسس يتلا ةيراكتحلا

قا˘ط˘ن سضر˘ع سصو˘سصخ˘˘بو
هنأا ،ريزولا دكأا ،يلودلا ددرتلا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تاورذ ل˘ي˘ج˘سست م˘ت
يسسادسسلا لÓخ ليثم اهل سسيل
لÓ˘˘˘خ» فدرأاو ،مر˘˘˘سصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ط˘ير˘سشلا ا˘ن˘ع˘فر ،(91‐ديفوك)

نم لقتنا يذلا يلودلا رباعلا
اريت70.2 ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ت6.1
قفدت نامسضل هعفرب موقنسسو
.«تنرتنÓل ربتعم

ليجلا رسشن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
د˘˘كأا ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف سسما˘˘˘خ˘˘˘لا
لÓخ نم رئازجلا نأا ،رازموب
،تاددر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
،ددرتلا ءزج ىلع لمعلا ددسصب
اميف ريكفتلا ددسصب نحن» لاقو
تاددر˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘سشأا سصخ˘˘˘ي
ل˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘هر˘˘ير˘˘ح˘˘ت بجاو˘˘لا
بجاولا ريياعملا اذكو سسماخلا
.«عوسضوملا اذه يف اهدامتعا

ة˘ير˘ح˘ب˘لا تÓ˘با˘كلا نأا˘سشبو
ةحوتف˘م˘لا ة˘ير˘سصب˘لا فا˘ي˘لأÓ˘ل
ةمدخ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت م˘ل ن˘كلو
نأا ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأا ،د˘˘ع˘˘ب
يأا يرئازج ةئاملاب001 لباكلا
ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘لا ،لا˘˘ف˘˘لأا/لا˘˘˘فروأا
يف ايسسنلافو نارهوو رئازجلا
،ةمدخلا زيح لخدي مل اينابسسإا

تم˘ل˘ت˘سسا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ادع ام ةيتحتلا ىنبلا نم اددع
ملسسي مل يذلا يسضرألا عاطقلا
.دعب

حتف لوح لاؤوسس ىلع ادرو
،رازموب ددج ،ةق˘ل˘غ˘م˘لا ةر˘ئاد˘لا
اذه عفرب همازتلا ىلع ديكأاتلا
ةر˘ئاد˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا را˘˘كت˘˘حلا
،ريخألا رتمو˘ل˘ي˘كلاو ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا

لجأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» لا˘قو
يدوز˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘˘عإا
مهي˘ف ا˘م˘ب ن˘ير˘خآلا تا˘مد˘خ˘لا
ةمهاسسملاو نيلواقملا بابسشلا
،«ةمدخلا ةي˘عو˘ن ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف
ةينوناق˘لا سصو˘سصن˘لا نأا ازر˘ب˘م
ةقلغملا ةرئادلا حتف ىلع سصنت
ريغ تلازل تايلآا كانه نكلو
سصو˘˘سصن د˘˘جو˘˘تو ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
.«اهحيسضوت بجي ةيقيبطت

زاجنإا عورسشم سصوسصخبو
يف ريبك دعب وذ تانايب زكرم
ز˘كر˘م» ،ر˘يزو˘لا لا˘ق ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
م˘ت د˘ق ي˘مو˘كح˘لا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
تاءار˘˘جإا بب˘˘سسب هد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
دد˘سصب ن˘ح˘نو ،ة˘ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب
ليقارعلا ةلازإا لجأا نم لمعلا

ع˘ي˘ج˘سشت ى˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،«ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
سصاوخو نييمومع نيل˘ما˘ع˘ت˘م
زكرمب مهسسفنأا د˘يوز˘ت˘ل ن˘ير˘خآا
.«مهب سصاخ تانايب

ةيامح ليلد قÓطإا
راطخأا دشض لفطلا

تنرتنلا ةكبشش
يم˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘بو

ةيليوج51 ـل فداسصملا لفطلل
ر˘يزو ف˘˘سشك ،ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ك ن˘˘م
ةيكلسسلا تلا˘سصتلاو د˘ير˘ب˘لا

ليلد قÓطإا نع ،ةيكلسسÓلاو
را˘ط˘خأا د˘سض ل˘ف˘ط˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
سصسصخ˘˘م تنر˘˘ت˘˘نلا ة˘˘كب˘˘سش
وه ،نيبرملاو ءايلوألاو ءابآÓل

تنرتنلا ربع ةيعوت نع ةرابع
نم ءابآÓل هجويو ةرازولا هتدعأا
راطخألا لوح مهسسيسسحت لجأا
لافطألا لامعتسسا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘تو تنر˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل
اهلمعتسسي يتلا تاحلطسصملاب
ة˘˘كب˘˘سش ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طألا ءلؤو˘˘˘ه
.تنرتنلا

ر.نوراه

ىحشضألا ديعل ابشسحت تاءارجإلا لك تذختا ةيشصولا ةرازولا

ةيديربلا زكارملاب ةيلام ةلويسس ةمزأل دوجو ل
طرافلا ناوج رهسش لÓخ جد رايلم473 نم ديزأا اوبحسس نونطاوملا^

ر˘ت˘فد ن˘ع ة˘مو˘كح˘˘لا تجر˘˘فأا
د˘يد˘ح˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا طور˘˘سشلا

داوملا داريتسسا طورسشو تايفيك
عئاسضبلاو تاج˘ت˘ن˘م˘لاو  ة˘ي˘لوألا
ى˘ل˘ع ع˘ي˘ب˘لا ةدا˘˘عإل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

هذ˘˘ه سسرا˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح
تÓجسس تاجرختسسمب ةطسشنألا
ةطسشنألا ة˘نود˘م˘ل ا˘ق˘فو ة˘يرا˘ج˘ت
ليجسستلل ةعسضاخلا ةيداسصتقلا
ل˘م˘ح˘تو يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا ي˘ف
ةعبات ةسسناجتم تاطاسشن زومر
ة˘ي˘عر˘ف تا˘طا˘سشن ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
،طورسشلا ةرتفد بسسحو.ةدحاو

يف هنع جذومن لوادت مت يذلا
هيلع تع˘ل˘طإا ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘سسلا
˘ماز˘ت˘للا ةدا˘ه˘سش نإا˘˘ف ،«مÓ˘˘سسلا»
لبق ن˘م ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي طور˘سشلا˘ب
د˘ع˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
،طور˘سشلا ر˘ت˘فد ي˘ف با˘˘ت˘˘ت˘˘كلا

لك يراجت˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا مد˘ق˘يو
ه˘طا˘سشن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا
راقعلاب رمألا قلعت ءاوسس يراجتلا
تا˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا وأا ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
،طا˘سشن˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘˘لا
ةرداسصلا قئا˘ثو˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

مزلأا امك ،ةسصتخملا تاهجلا نع

زوحت نأا ةكرسشلا ،طورسشلا رتفد
ايلعف لغ˘ت˘سسمو ق˘ئل ر˘ق˘م ى˘ل˘ع
،يرا˘ج˘ت˘لا طا˘سشن˘لا ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
ل˘كب ز˘ه˘ج˘م ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ر˘˘ق˘˘مو
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،لا˘˘سصتلا ل˘˘ئا˘˘˘سسو
ىلع نيمد˘خ˘ت˘سسم3 اهف˘ي˘ظو˘ت
دحاو مدختسسم مهنيب نم ،لقألا

طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف سصسصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
اه˘تزا˘ي˘ح ن˘ع Ó˘سضف ،سسرا˘م˘م˘لا

تبثت يتلا ةمزÓلا قئاثولا ىلع
ةأا˘سشن˘م˘ل˘ل ا˘هر˘ي˘جأا˘ت وأا ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م
.ةيسساسسألا

ح.نيدلا رمق

ةيداشصتقلا ةطششنألا ةنودŸ اقفو ةيراŒ تÓجشس تاجرختشسÃ ةطششنألا هذه سسرا“

اهتلاح ىلع عيبلل ةهجوŸا داوŸاو ةيلوألا داوŸا داÒتسسا طورسش طبسضت ةموك◊ا



اهتاذ ة˘سسسسؤو˘م˘لا تح˘سضوأا
يف سسمأا هترسشن اهل نايب يف

عقومب ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا نأا ،«كو˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف»
عقوم نم لك سصخت ةينعملا

،يمومع يوقرت نكسسم411
ة˘ير˘يد˘م˘ب ،6 نار˘˘م˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘ع
رئازجلا ةب˘يور˘لا˘ب ع˘يرا˘سشم˘لا
نكسسم08 عقوم ،ةمسصاعلا
ءا˘ع˘برألا˘ب ي˘مو˘م˘ع يو˘˘قر˘˘ت
062 ع˘قو˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘˘يلو
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘˘ت ن˘˘˘كسسم
ةيريدمب ةيناديو˘سسلا و˘طÓ˘ب˘ب
تيا˘˘˘ف دلوأا˘˘˘ب ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
.ةمسصاعلا رئازجلا

تاذ ته˘جو ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘بو

ى˘˘لإا ةو˘˘عد˘˘˘لا ،ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
نكسسم812 عقوم يبتتكم
ة˘˘يلو˘˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘˘قر˘˘˘ت
نكسسم28 ع˘قو˘م ،ترا˘˘ي˘˘ت
ر˘سصق˘لا˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘ت

63 ع˘˘قو˘˘م ،ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘يلو
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘˘ت ن˘˘˘كسسم
ةيريدمب تليسسم˘سسي˘ت ة˘يلو˘ب
003 ،ترايت ةيلو عيراسشملا

ي˘˘مو˘˘م˘˘ع يو˘˘قر˘˘˘ت ن˘˘˘كسسم

نيهجوملا م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو˘ب
9 ى˘لإا1 ن˘م :تارا˘م˘ع ى˘˘لإا
ةبيعسشلا عقوم ىلإا ةفاسضإلاب
.ةبانع ةيلوب2 ةبيعسشلاو1

ثدحلا4 4972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ52ـل قفاوملا0202 ةيليوج61سسيمخلا

watan@essalamonline.com

ةيلاملا مهتيعصضو ةيوصستل اهيلإا نيهجوملا وعدت ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةصسصسؤوملا

ابيرق اهميلسست جمربملاPPL تانكسس عقاوم هذه

ز.لامج

اهميلصست متيصس يتلاPPL ةغيصص تانكصسب ةصصاخ عقاوم8 نع ماثللا ،ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةصسصسؤوملا تطامأا
ةيلاملا مهتيعصضو ةيوصست دصصق ةيراجتلا اهحلاصصم نم برقتلا ىلإا اهيلإا نيهجوملا نيبتتكملا تعدو ،ابيرق

.نكصسملا رعصس نم ريخأ’ا رطصشلا ديدصستب

فيلاكتل ةبصسنلاب ةئاملاب51
ةنايصصلا

ةئاملاب5 ـب تاسضيفخت
نفسس ءانب يف نيبغارلل

ةديدج ديسص
يرحبلا ديصصلا ةرازو تفصشك
نع ،ةيديصصلا تاجتنملاو
نواعتو ةكارصش ةيقافتا عيقوت
حÓصصإاو ءانب ةصسصسؤوم عم
يتلاو ،«ويريب باروكيا» نفصسلا
يرحبلا ديصصلا ينهمل حمصستصس
نيطرخنملا تايئاملا ةيبرتو
ىلع نيزئاحلاو ةفرغلا يف
ءارجإاب ،ةينهملا ةقاطبلا

نفصس ةنايصصو حÓصصإا تايلمع
تاصشرو ىوتصسم ىلع ديصصلا
.«باروكيا»
سسمأا ةرازولل نايب حصضوأاو
نأا ،«مÓصسلا» هيلع تعلطإا
نم نوديفتصسيصس نيينهملا

51 ىلا لصصت تاصضيفخت
فيلاكتل ةبصسنلاب ةئاملاب
ةبصسنلاب ةئاملاب5و ،ةنايصصلا
ءانب يف نيبغارلا نيينهملل
ىلإا اريصشم ،ةديدج ديصص نفصس
ديصصلل ةينطولا ةفرغلا نأا
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا
ةرازو رقمب ءاثÓثلا تمظن
تاجتنملاو يرحبلا ديصصلا
ةيداعلا ةرودلا ،ةيديصصلا
ةماعلا ةيعمجلل رصشع ةصسداصسلا

ثداحتلا ةينقت قيرط نع
نايب فاصضأاو ،دعب نع يئرملا
تحمصس ةرودلا نأا ةرازولا

ىلع ةقداصصملاو ةصشقانمب
يتنصسل يلاملاو يبدأ’ا ريرقتلا

سضارعتصسا عم ،9102و8102
ةنصسلل ةيونصسلا ةطخلا عورصشم
ةينازيملا عورصشمو ،ةيراجلا
امك ،0202 ةنصسل ةيريدقتلا

بصصنم فÓختصسا اصضيأا مت
ةفرغلا سسيئرل يناثلا بئانلا
يرحبلا ديصصلل ةينطولا

ةافو ببصسب تايئاملا ةيبرتو
.بختنملا بئانلا

دمحأا ديصس اعد هبناج نمو
يرحبلا ديصصلا ريزو ،يخورف
ءاصضعأا ،ةيديصصلا تاجتنملاو
ةيلمع يف ةمهاصسملل ةفرغلا

ءاصشنإ’ نيينهملا سسيصسحت
مهدوهج ديحوتل تاينواعت
عم ،جاتنإ’ا تاقاط نم عفرلاو
يف طابصضن’ا ىلع سصرحلا
قيبطتو يمويلا لمعلا
.نوناقلا

ك.اصضر

ديعلل ةهجوم ةيصشام سسأار ف’آا5 ةبارق مهتراصسخل ايدافت

ةيسشاملا قاوسسأا حتفب نوبلاطي نولاوملا

،ي˘ل˘قا˘ع ي˘ما˘سس د˘م˘ح˘م د˘كأا
ءا˘˘˘˘سسؤور ىد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘ئر
حÓ˘˘˘˘سصإا نأا ،تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةيلا˘م˘لاو ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
عم ةمئاوتم اهلعجو ةف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا
نم رثكأا تاب ،ةيلودلا ريياعملا

دا˘˘سصت˘˘قلا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ةرور˘˘˘سض
رارقب اهونم ،يمانتملا يمقرلا
ة˘سصا˘خ كو˘ن˘ب ح˘ت˘ف˘˘ب حا˘˘م˘˘سسلا

ةيفر˘سصم˘لا تا˘مد˘خ˘لا ز˘يز˘ع˘تو
ةلتكلا سصا˘سصت˘مل ة˘ي˘مÓ˘سسإلا
قوسسلا يف ةدوجو˘م˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا
06 نيب حوارتت يتلاو ءادوسسلا

سشا˘ع˘˘نإل رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م08و
.ينطولا داسصتقلا

تارارقب ،يلقاع بحرو اذه
ةيمارلا ر˘ي˘خألا ءارزو˘لا سسل˘ج˘م
،ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا سشا˘˘ع˘˘نإل
ثادحإاب ةليفك اهنأا ىلإا اريسشم

دا˘سصت˘قلا بي˘لاود ي˘ف ة˘ي˘كر˘ح
عجارت ن˘م رر˘سضت˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا

سسوريف يسشفتو طفنلا تادئاع
تاحيرسصت يف دكأاو ،«انوروك»

نأا ،سسمأا ا˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ىدل ةبغرو ةدارإا سسمل ىدتنملا
داسصتقلا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل ة˘مو˘كح˘لا
ةطقنلا ةيمهأا ىلإا اتفل ،ينطولا
داريتسسلا نم ليلقتلاب ةقلعتملا

يلقاع نمثو ،تاقفنلا ديسشرتو
حا˘م˘سسلا ة˘ن˘م˘سضت˘م˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘˘لا
ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
عناسصملا ءارسشب نيرمث˘ت˘سسم˘لاو
هيأارب لثمت يتلاو ،ةل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
ءانتقل لا˘م˘عألا لا˘جر˘ل ة˘سصر˘ف
اهسسÓفا ترهسشأا يتلا عناسصملا

ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ءار˘ج
نأا اربتعم ،ملاعلا لود نم ديدعلا

ءانب نم نكمتسس ةوطخلا هذه

ي˘فو ،ة˘عر˘سسب د˘يد˘˘ج دا˘˘سصت˘˘قا
نأا يل˘قا˘ع ح˘سضوأا ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا
هنأا ترهظأا ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ل يوقو عونتم داسصتقا نودب
.دومسصلا اننكمي

ىد˘ت˘ن˘˘م سسي˘˘ئر را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
رثكأا نأا ىلإا ،تاسسسسؤوملا ءاسسؤور
جيسسنلا نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب09  ن˘˘˘˘م
ةرابع وه يرئازجلا يداسصتقلا

ريغسص مجح تاذ تاسسسسؤوم نع
ن˘م ا˘ه˘ن˘˘كم˘˘ي ل ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م وأا

نأا اربتعم ،تامزأا اذكه ةهجاوم
طاقنلا نم دع˘ت ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
رو˘ط˘ت ق˘˘ي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءادو˘˘سسلا
ىدتنم نأاو ،يرئازجلا داسصتقلا

ةدارإا سسمل تاسسسسؤوملا ءاسسؤور
هذ˘ه زوا˘ج˘ت˘ل ة˘مو˘˘كح˘˘لا ىد˘˘ل
.نيرمثتسسملا مامأا نم ةبقعلا

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ةرادإلا يمدختسسمل ةلقتسسملا
ن˘ع ،«با˘با˘ن˘سس» ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

عا˘م˘ت˘جلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ةيامحلا ةنجل ءاسشنإاب سصاخلا
راثآلا ميي˘ق˘ت˘ب ف˘ل˘كت˘سس ي˘ت˘لا
سسوريف ةح˘ئا˘ج ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا

دا˘˘سصت˘˘قلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
،لبقملا تبسسلا موي ،ينطولا

ريزولا ةوعد تقلت اهنأا ةدكؤوم
دار˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع لوألا
،لوف˘ل˘ف م˘سسا˘ق˘ل˘ب˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
«بابانسس» ةباقنل ماعلا نيمألا

اذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ل˘جأا ن˘م
.ءاقللا

يف اهتاذ ةبا˘ق˘ن˘لا تح˘سضوأا
هي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
نم ةوعد تقلت اهنأا ،«مÓسسلا»

،لوألا ريزو˘لا ح˘لا˘سصم فر˘ط
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل ءا˘˘˘سشنإا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ينفرسشي» اهيف ءا˘ج ،ة˘يا˘م˘ح˘لا
دبع لوألا ريزولا نأا مكغلبا نا
م˘˘˘كو˘˘˘عد˘˘˘ي دار˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
يذلا عامتجلا يف ةكراسشملل
موي يسساروألا قدنفب دقعيسس
يراجلا ةيل˘يو˘ج81 تب˘˘سسلا

فسصنلاو ةنماثلا ةعاسسلا ىلع
اذه نا ىلإا ةريسشم ،«احابسص
ءاسشنإل سصسصخيسس عامتجلا
فلكتسس يتلا ةيام˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا را˘ثآلا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘˘ب

ىلع ،انوروك سسوريف ةحئاج
كلذو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
سسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ ةردا˘˘˘˘سصلا

موي دقعنملا ءارزولا سسلجم
. يراجلا ةيليوج21

يف ةمو˘كح˘لا ثح˘ب˘تو اذ˘ه
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘سسا را˘˘طا
سضيو˘ع˘ت˘ل ة˘ل˘يد˘ب˘لا لو˘ل˘˘ح˘˘لا
ا˘˘هد˘˘ب˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ˘˘˘لا
بب˘سسب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا
دامتعلا وحن هجتتو ،ةحئاجلا

اذه يف نيماه نيعاطق ىلع
عا˘ط˘ق˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي را˘طلا
ثي˘ح ،ة˘عا˘ن˘˘سصلاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
دبع ة˘مو˘كح ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ت
سضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل دار˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
راطإا يف ،ينطولا داسصتقلاب
تا˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
داسصتقلا عيونتو تاقورحملا
.ينطولا

ك.اصضر

:يلقاع ،«ةفلختملا»و «ةميدقلا» ـب ةيلاحلا فصصو

رلود رايلم08 سصاسصتماب حمسسي ةيكنبلا ةموظنملا حÓسصإا»
«ءادوسسلا قوسسلا يف ةدوجوم

ةطسسوتمو ةريغسص تاسسسسؤوم نع ةرابع يرئازجلا يداسصتقلا جيسسنلا نم ةئاملاب09^

Òخأ’ا ءارزولا سسل‹ عامتجا لÓخ ةرداصصلا ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل اقيبطت

راثآلا مييقتل ةيام◊ا ةن÷ ءاسشنإل عامتجا ‘ كراسشت «بابانسس»
«انوروك» نع ةمجانلا

طيصسقتلاب مهتاقحتصسم عفدب نينطاوملل حامصسلا

06 تزواجت نئابزلا ىدل «زاغلنوسس» نويد
«انوروك» ةمزأا ةيادب ذنم جد رايلم

ةيهيفÎلا تاطاصشنلا لاومأا نم اهعاطتقا اوحÎقا
فيصصلا اذه ة‹Èم تناك يتلا ةيحايصسلاو

نوعدي ةيئادتبلا سسرادŸا ءاردم
ةيحسضألا ةحنم ثادحتسسل

سسيئرلا ،سصارخلوب رهاسش نلعأا
ةميق نأا ،عم˘ج˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ر˘ي˘غ زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف
ن˘˘ئا˘˘بز فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘عو˘˘فد˘˘م˘˘لا
06 ن˘م د˘يزأا تغ˘ل˘ب ،زا˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس
ةسسسسؤو˘م˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،جد را˘ي˘ل˘م
تÓيهسستلا لك ميدقتل ةدعتسسم
ىلع ةقحتسسملا نويدلا هذه عفدل
وأا تÓئاع اونا˘ك ءاو˘سس ،ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
.نييداسصتقا نيلماعتم وأا تارادإا
ي˘˘˘˘ف ،سصار˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأا
اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
بيسصنت لفح سشماه ىلع سسمأا
،«زاغلنوسس» ـل تايقÓخألا ةنجل
اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ترر˘ق ة˘سسسسؤو˘م˘لا نأا

رايتلا عطق مدع ،ةنطاوم ةسسسسؤوم
ةمزلا ءاهتنا ةياغ ىلإا يئابرهكلا
حامسسلا لجأا نم كلذو ،ةيحسصلا
ةلحرملا هذه زايتجاب نينطاوملل
مجن رارقلا اذه نأا ازربم ،ةبعسصلا

ةعوفدملا ريغ ريتاوفلا مكارت هنع

زاغلنوسس هعم لماعتتسس ام وهو
لÓخ نم ،ةنرمو ةفافسش ةقيرطب
نيينعملا عم لاسصتلا تاونق حتف
مهتاقحتسسم عفدب مهل حامسسلاو
دكأا ىرخأا ةهج نمو.طيسسقتلاب
ـل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
تذختا هحلاسصم نأا ،«زاغلنوسس»
ة˘با˘ج˘ت˘سسÓ˘ل ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
يتلا ف˘ي˘سصلا ةر˘ت˘ف تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
كÓه˘ت˘سسا تلد˘ع˘م ةدا˘ع فر˘ع˘ت

جمانرب لÓخ نم اميسسل ،ةيلاع
تآا˘˘سشن˘˘م˘˘ل يرود˘˘لا ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ل˘خد˘ت قر˘ف د˘ي˘ن˘˘ج˘˘تو ة˘˘كب˘˘سشلا

ة˘ل˘م˘ح˘ت˘م˘لا با˘ط˘علا حÓ˘˘سصإل
نأا افيسضم ،ةنكمم ةعرسس ىسصقأاب
ءا˘بر˘ه˘كلا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا جا˘˘ت˘˘نلا
ةهجاومل ةيفاك تايوتسسم لجسس
تغلب يذلاو بلطلل يوق عافترا
006.51 يسضاملا فيسصلا هتورذ
.طاواغيم

ع.لÓب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا تعد
،ةيئادتبلا سسراد˘م˘لا ير˘يد˘م˘ل
ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ى˘˘˘˘لا
لولح برقو انمازت ،ةيحسضألا

ةريسشم ،كرابملا ىحسضألا ديع
يتلا ةبعسصلا فورظلا نأا ىلا
ءارج عاط˘ق˘لا لا˘م˘ع ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
لا˘م˘ع˘لا بل˘غأا تل˘ع˘ج ،ءا˘بو˘˘لا
ةيحسضألا ءانتقا مهيلع رذعتي
يذلا بعسصلا فرظلا اذه يف
تحسضوأاو.دÓ˘ب˘˘لا ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت
ير˘يد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نايب يف ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا سسراد˘م˘لا
ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل
فورظلل ارظن هنا ،هنم ةخسسن
،دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ا˘ه˘ن˘ع ر˘ج˘نا ا˘˘مو
ةيهيفرتلا تاطاسشنلا دي˘م˘ج˘تو
ةجمربم تناك يتلا ةيحايسسلاو
حارتقا ىلا ةيعاد ،فيسصلا اذهل
ة˘ي˘ح˘سضألا ة˘ح˘ن˘م سصي˘سصخ˘˘ت

لÓ˘˘خ ن˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
تناك يت˘لا لاو˘مألا لÓ˘غ˘ت˘سسا

،تاطا˘سشن˘لا كل˘ت˘ل ة˘سصسصخ˘م
ة˘ح˘ن˘م˘لا هذ˘ه م˘سسر˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
هب لومعم وه املثم Óبقتسسم
فاسضأاو ،تاعاطقلا سضعب يف
حار˘ت˘قلا اذ˘ه نا ،نا˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ
ةي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘لا د˘ع˘ب ي˘تأا˘ي
دÓبلا اهسشيع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا
لعج ام ،انوروك ءابولا ببسسب
نم نوناعي لامعلا نم ديدعلا

.ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا فور˘˘ظ
يريدمل ةينطولا ةباقنلا تعدو
سسي˘ئر ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا سسراد˘˘م˘˘لا
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
،ةي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
بل˘˘ط˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
ديع لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا
.كرابملا ىحسضألا

ز.لامج

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا تب˘لا˘ط
ةحÓفلا ةرازو ،يسشاوملا يبرمل
ل˘خد˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
بن˘ج˘ي ع˘˘ير˘˘سس جر˘˘خ˘˘م دا˘˘ج˘˘يإل
نم سسأار فلأا5 ةراسسخ نيلاوملا
،ىحسضألا ديعل ةهجوم ةيسشاملا
،ة˘ي˘سشا˘م˘لا قاو˘˘سسأا ق˘˘ل˘˘غ بب˘˘سسب
ة˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘لا قاو˘˘˘سسأا نأا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘بر˘˘م ة˘˘يو˘˘ن˘˘سسلا
ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
حلاسصل اهلÓغت˘سسا ن˘سسح˘ت˘سسم˘لا
برغتسسإا.ةيلح˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

و˘˘سضع ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘بار˘˘كو˘˘˘ب دـم˘˘˘ح˘˘˘م
ي˘بر˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ةحÓف˘لا ةرازو با˘ي˘غ ،ة˘ي˘سشا˘م˘لا

ةيسشاملا قاوسسأا قلغ ةيسضق نع
ندملا لوخد نم نيلاوملا عنمو
،ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ة˘ي˘سشع ىر˘ب˘كلا

ةيفحسص تاح˘ير˘سصت ي˘ف ار˘ي˘سشم
لفكت مل اهنأا ىلإا ،سسمأا اهب ىلدأا
ل˘ئاد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘لا ءا˘ن˘ع ا˘ه˘سسف˘ن
يه ةيلام ةراسسخ ةئفلا هذه بنجت
تاطلسسلا ابلاطم ،اهنع ىنغ يف

ةلو ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
دا˘ج˘يإاو ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

،ةراسسخلا نيلاوملا بنجي جرخم
اوزهج ةيسشاملا يبرم نأاو اميسس ل
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضأا سسأار فلأا5 ة˘بار˘˘ق
متي مل لاح يفو ،ديعلل ةهجوم
ةراسسخل لاوملا سضرعتيسس اهعيب

ةب˘سسن˘لا˘ب ءي˘سشلا سسف˘نو ،ةر˘ي˘ب˘ك
ي˘ف نو˘كي˘سس يذ˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘برا˘˘سضم˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
لاوملا بايغ ة˘سصر˘ف نو˘ل˘غ˘ت˘سسي

يف مهقطنم سضرفل قوسسلا نع
نأا ،ةليباركوب زربأا امك.راعسسألا
طاقسسا مدعب ىوتفلا ةنجل رارق
بب˘سسب ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ةر˘ي˘˘ع˘˘سش
ع˘˘فد˘˘˘ي˘˘˘سس ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ةيحسضأا نع ثحبلل نينطاوملاب
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ لو˘ق˘ع˘م ر˘ع˘سسب
ام ،ةنهارلا ةيداسصتقلا فورظلا
قوسس ميظنتل ةيلآا داجيإا يعدتسسي
ديدحتو تا˘يلو˘لا ي˘ف ة˘ي˘سشا˘م˘لا
.عيبلا طاقن

ز.لامج



يف ،اهتاذ ةمكحملا تنادأا امك
نيلوألا نيريزولا ،ةيسضقلا سسفن
دبعو ،ىيحيوأا دمحأا ،نيقبسسألا
تاونسس01 ـب ،لÓ˘سس كلا˘˘م˘˘لا

ةمارغ جد فلأا005و اذفان اسسبح
امهتئربت تمت اميف ،اهنم لكل
سضرا˘ع˘تو ةو˘سشر˘لا ة˘ح˘ن˘ج ن˘˘م
.حلاسصملا

˘˘مÓ˘˘سسلا د˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يدأاو اذ˘˘˘ه
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يزو ،براو˘˘سشو˘˘ب
اذفان اسسبح ةنسس02 ـب ،قبسسألا

عم ةذ˘فا˘ن ة˘مار˘غ جد ي˘نو˘ي˘ل˘مو
ي˘لود˘لا سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مألا د˘ي˘˘يأا˘˘ت
ة˘نادإا تم˘ت ا˘م˘ك ،هد˘سض ردا˘˘سصلا
ةعانسصلا ريزو ،يفسسوي فسسوي
002و اذفان اسسبح نيماعب ،اقباسس
ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع ،ةذ˘فا˘ن ة˘مار˘غ ف˘˘لأا
اميف ،ةفي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإا
تا˘ق˘ف˘سص مار˘بإا ح˘ن˘ج ن˘˘م ئر˘ُ̆ب
،لوغ رامع امأا ،عيرسشتلل ةفلاخم
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘سشألا ر˘˘˘يزو
اسسبح تاونسس3ـب نيدأا ،قبسسألا
نع ةذفان ةمارغ فلأا005و اذفان

،ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ةحنج
ماربإا حنج نم رخآلا وه ئربو
امأا ،عيرسشتلل ةفلا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص
نارهو يلاو ،ينغلا دبع نÓعز
،قبسسألا ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزوو ،ق˘با˘سسلا
.مهتلا عيمج نم هتئربت تمت دقف

لك نيدأا ،اهتاذ ةيسضقلا يف
ريدم ،رداقلا دبع دوليم نب نم
ل˘ق˘ن˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘سس ما˘˘ع
اذفان اسسبح نيماع ـب ،يرسضحلا

نبو ،ةذفان ةمارغ جد فلأا002و
ةدكي˘كسس ي˘لاو ،يزو˘ف ن˘ي˘سسح
،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع˘ب ،ق˘با˘سسلا

ر˘يد˘م ،ح˘لا˘سصلا د˘˘م˘˘ح˘˘م يد˘˘ج
،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا
ةفوقوم ماع اهنم اسسبح نيماعب
ريدم ،نيدلا ريخ سشامر ،ذافنلا
،قر˘سش ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ةفوقوم ماع اهنم اسسبح نيماع
ةءا˘سسإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع ،ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نم ئرُب اميف ،ةفيظولا لÓغتسسا

ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص مار˘˘بإا م˘˘ه˘˘ت
ريدم ،قوراف ةحيلكوب ،عيرسشتلل
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
ماعب رخآلا و˘ه ن˘يدأا ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

عردوب ،ذيفنت˘لا ة˘فو˘قو˘م ا˘سسب˘ح
ينطولا ناويدلا ريدم ،قحلا دبع
،ا˘ق˘با˘سس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘˘ل

فلأا001و اذفان اسسبح نيماع
راطإا ،رسصان ينينسش ،ةذفان ةمارغ
نيماع ،ةلود˘لا كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘م˘ب

،ح˘لا˘سص قÓ˘عوأا ،اذ˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح
ة˘لود˘لا كÓ˘مأل يو˘ه˘ج سشت˘ف˘م
اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
نازرب ،ةذفان ةمارغ فلأا002و
ة˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘ب ف˘˘ظو˘˘م ،كرا˘˘ب˘˘م
ما˘ع ،ة˘لود˘لا كÓ˘مأل ة˘يو˘ه˘ج˘لا

دبع ونرك ،ذيفنتلا ةفوقوم اسسبح
ن˘ي˘ما˘ع ،ي˘ئلو ر˘يد˘م ،م˘˘ير˘˘كلا

،ذيفنتلا ةفوقوم ماع اهنم اسسبح
ماع˘لا ن˘ي˘مألا ،د˘م˘ح˘مأا برا˘ح˘م
ني˘ما˘ع ،ل˘ق˘ن˘لا ةرازو˘ل ق˘با˘سسلا

ةمارغ ف˘لأا002و اذفا˘ن ا˘سسب˘ح
ةنجل سسي˘ئر ،ن˘ي˘مأا ةر˘ي˘ت ،ةذ˘فا˘ن
ةماعلا ةيريدملاب ينقتلا ريرقتلا
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لاو ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لاو
نيدأا ،تا˘سسارد˘لاو سصي˘خ˘ل˘ت˘لا˘ب
ةفوقوم ماع اهنم اسسبح نيماعب
ةنجل سسيئر ،دمحم ناولع ،ذافنلا
ةماعلا ةيريدملاب ينقتلا ريرقتلا
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ماع اهنم نيماع ،ايجولونكتلاو

م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ،ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘˘قو˘˘م
ق˘با˘سس ما˘ع ر˘يد˘˘م ،ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو ر˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،ةعانسصلا ةرازوب ايجولونكتلاو
ةفوقوم ماع اهنم اسسبح نيماع
،ميركلا دبع يرو˘سصن˘م ،ذا˘ف˘ن˘لا

م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م
اسسبح نيماع ،ما˘ع˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسلا
.اذفان

تا˘كر˘سشلا ،ة˘نادإا تم˘˘تو اذ˘˘ه
يو˘ن˘ع˘م سصخ˘سشك ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
لكل رانيد نو˘ي˘ل˘م23 ةبوقع˘ب
ن˘˘م ع˘˘ن˘˘م˘˘لاو م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘حاو
5 ةدم˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
.تاونسس

ةكمحم تسضق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
نم لك ةءار˘ب˘ب ،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس
ةحلسصم ةسسيئر ،ةحيتف ظوفحم
دبع ناتومح ،ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا
ةيعماجلا تامدخلا ريدم ،زيزعلا

،ف˘سسو˘ي ر˘طا˘سش ،ا˘ق˘با˘˘سس بر˘˘غ
دلو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا ر˘˘يد˘˘م
،سشر˘ب˘ح ن˘يز˘ق اذ˘كو ،10 تيا˘ف
˘˘ما˘˘ع˘˘طإلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ب نو˘˘˘ع
بنا˘ج ى˘لإا ،بر˘غ ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةحلسصم ةسسيئر ،ةيسضار يلاحز
تا˘مد˘خ˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةمطاف ينيسسح ،ةزابيت ةيعماجلا
ةيعماجلا ةماقإلا ةريدم ،ءارهزلا
،ما˘سشه ط˘يو˘سش ،سسو˘˘سسم ي˘˘ن˘˘ب
ةيعماجلا تامدخلا مسسق سسيئر
ةر˘يد˘م ،ة˘يا˘ب يد˘˘يازو ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت

ةلمحوب ،ةزابيت ةيعماجلا ةماقإلا
ةيعماجلا ةماقإلا ةريدم ،ةيماسس
ر˘يد˘م ،دا˘ه˘ن ةدا˘ب˘ع ،راوز˘لا با˘ب
راوسشم ،ةيلاعلا ةيعماجلا ةماقإلا

ة˘ما˘˘قإلا ر˘˘يد˘˘م ،ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
رابسس ،30 راوزلا باب ةيعماجلا

ةيلاملا مسسق قباسس سسيئر ،دمحم
،قر˘سش ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ق˘با˘سس ر˘يد˘م ،ي˘لÓ˘ي˘ج سشلو˘ق
راوزلا باب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل
ة˘ما˘قإلا ر˘يد˘م ،د˘م˘حأا دا˘ن˘˘م ،30
،10 راوز˘˘لا با˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
سسي˘˘˘ئر بو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م تا˘˘˘كر˘˘˘ب
تا˘مد˘خ˘ل˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
،اسضر دمحم نامثع ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةيعماجلا تامدخلا بتكم نوع
نارمعوب يبرعلا ،برغ رئازجلا
ةحلسصم ةسسيئر ،ءارهزلا ةمطاف
ة˘سسسسؤو˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ي˘ف˘ط˘ل رو˘ف˘ي˘ت ن˘ب ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ىدل تا˘ق˘ف˘سصلا ر˘يد˘م ،ي˘قو˘سش
ط˘بار˘ب˘م˘ل ،تو˘˘كح˘˘ط ة˘˘كر˘˘سش
ةسسسسؤوملل ماعلا ر˘يد˘م ،يد˘ي˘ع˘لا
.اقباسس ةدكيكسس ةيئانملا

watan@essalamonline.com
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تاونصس5 ةدمل ةيمومعلا تاقفصصلا نم اهئاصصقإاو اهداتع ةرداصصمو هتاكرصشل ةيكنبلا تاباصسحلا لك ديمجت

هئاقسشأاو هلجنل تاونسس7و ةذفان انجسس61 ـب توكحط نيدلا يحم ةنادإا
ةوسشرلا مهت نم امهتءاربو لÓسسو ىيحيوأل اذفان اسسبح تاونسس01

نÓعزل ةءاربلاو لوغو يفسسويل تاونسس3و ناماعو براوسشوبل ةنسس02

ب.نيرصسن

تاذ مهت ةدعب عباتملا ،توكحط نيدلا يحم لامعأ’ا لجر ،ةمصصاعلا رئازجلاب دمحمأا يديصس ةمكحم سسمأا تنادأا
ديصشر هيقيقصشو ،لÓب هلجن نيدأا امك ،جد نييÓم8 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح ةنصس61 ـب ،داصسفلاب ةلصص

تاونصس3 ـب ،توكحط رصصان ثلاثلا هقيقصش نيدأا امنيب ،ةمارغ جد نييÓم8و اذفان اصسبح تاونصس7 ـب ،ديمحو
ةيكنبلا تاباصسحلا لك ديمجتب يصضقي امكح اصضيأا ةمكحملا تردصصأا امك ،جد نييÓم8 اهردق ةمارغو انجصس

.تاونصس5 ةدمل ةيمومعلا تاقفصصلا نم اهئاصصقإا ىلإا ةفاصضإ’اب ،اهداتع ةرداصصمو ،توكحط تاكرصشل

ةلقنتملا ةقرفلا رسصانع نكمت
ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
،ةلسشنخ ةيلو نمأل عباتلا ،راسشسش
82 زجحو نيسصخسش فيقوت نم
دهعلل دوع˘ت ة˘ير˘ثأا ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق
نداعملا فسشكل زاهج ،ينامورلا
،نذأا ةعامسسب دوزم عنسصلا يبنجأا
ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
فلأا003ـب ردقي ةينطولا ةلمعلا
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا د˘˘ع˘˘بو.جد
اناك نيذلا نيفوقوملا عم قيقحتلا
هذ˘ه ع˘ي˘ب˘ل ة˘ق˘ف˘سص د˘˘ق˘˘ع دد˘˘سصب

ف˘ل˘م داد˘عإا م˘ت ،ة˘ير˘ثألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
مامأا اهميدقت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب ي˘ئاز˘ج
ةمكحم ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو
لوثملا تاءارجإاب Óمعو ،راسشسش
يسضاق ىلع فلملا لاحأا ،يروفلا
حنج نع ةمكحملا تاذب قيقحتلا
يبنجأا عنسص تاذ تلآل بيرهتلا
،را˘˘ثآلا ن˘˘ع بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ل
راثآلا نع ةسصخر نود ثحبلاو
.ةيرثأا ةميق تاذ ءايسشأا ءافخإاو

ح.ةميلصس

ة˘يلو ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
رارسشأا ةيعمج كيكفت نم ،رئازجلا

ةيران ةجارد ةقرسس يف ةسصتخم
ا˘˘ه˘˘ما˘˘قرأاو ا˘˘ه˘˘ق˘˘ئا˘˘˘ثو ر˘˘˘يوز˘˘˘تو
ينام˘ث تع˘جر˘ت˘سساو ة˘ي˘ل˘سسل˘سست˘لا
.ةيران تاجارد

حلاسصم اهتجلاع لاحلا ةيسضق
د˘ي˘ع˘سس ع˘بار˘لا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا

ةعطاق˘م˘لا ن˘مأل ع˘با˘ت˘لا ،ن˘يد˘م˘ح
د˘˘ع˘˘ب ،سسيار دار˘˘م ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘˘يرادإلا
تاذ˘ب ىو˘كسشل ن˘طاو˘م م˘ي˘˘سسر˘˘ت
هتجارد ة˘قر˘سس ا˘هدا˘ف˘م ح˘لا˘سصم˘لا
ىد˘حإا˘ب ا˘ه˘ن˘كر نأا د˘ع˘ب ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا
مدقت ةّيحسضلا ،ةيراجتلا تلاكولا

دسصق حلاسصملا تاذل ىرخأا ةرم
هقيدسص نأاب ةطرسشلا رسصانع غÓبإا
ىد˘حإا˘ب ة˘يرا˘ن˘لا ه˘ت˘جارد ح˘م˘ل د˘ق
،عيبلل ةسضورعم ةبقلاب تاسشرولا
نمألا حلاسصم كلذ رثإا ىلع موقتل
ليكو تاميلعتل اقفو ،يرسضحلا
،ايمي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
زجحو ةسشرولا بحا˘سص ف˘ي˘قو˘ت˘ب
عيب ةيلم˘ع ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘جارد
بأارم سشيتفتب نذإا ذيفنتبو ،ءارسشو

تاجارد7 زجح مت ،هيف هبتسشملا
،ةهوبسشم ةيلسسلسستلا اهماقرأا ةيران
ةيدامر تاقاطب3 ىلإا ةفاسضإلاب
ع˘ي˘ط˘˘ق˘˘ت تاودأاو تاد˘˘ع˘˘م اذ˘˘كو
˘ما˘قرألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ن˘هدو م˘ي˘ح˘ل˘˘تو
ةجارد فسصن زجح عم ،ةيلسسلسستلا
مقر ا˘ه˘ب ة˘يد˘يد˘ح ة˘ع˘ط˘قو ة˘يرا˘ن
تنا˘ك ة˘يرا˘ن ة˘جارد˘ل ي˘˘ل˘˘سسل˘˘سست
فيثكتبو.سضارغألا نيب ةأابخم
ةطرسشلا رسصانعل نيبت ،تايرحتلا
نول رييغت مت دق ةيحسضلا ةجارد نأا

رييغت مت امك ،رخآا نول ىلإا اهدعقم
هتبثأا ام و˘هو ي˘ل˘سسل˘سست˘لا ا˘ه˘م˘قر
ديدحت اسضيأا متو اذه.مجانملا ريبخ
مت ثيح ،لوألا هيف هبتسشملا ةيوه
يقب ن˘ي˘ح ي˘ف ر˘خآلا و˘ه ه˘ف˘ي˘قو˘ت
.رارف ةلاح يف ثلاثلا هيف هبتسشملا

تاءار˘˘جإلا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ميدقت مت ،اهب لومعملا ةينوناقلا
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
نيأا ،ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا
تح˘ت م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ع˘˘سضو˘˘ب ر˘˘مأا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا

ـه.قيفصش

يسضاق ،سسمأا لوأا ءاسسم رمأا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
سسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ب ،ةد˘˘كي˘˘كسس
ةسسسسؤوملل يلاحلا ماعلا ريدملا
82 ةقفر ،ةدكيكسسل ةيئانيملا

نيريدم نيب ام ءانيملاب افظوم
نيلماعتم4 اذ˘˘كو ،لا˘˘˘م˘˘˘عو
ة˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا
تازاوج بحسس عم ،ةيئاسضقلا
ةرداغم ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘مو م˘هر˘ف˘سس
مهتعباتم دعب ينطولا بارتلا
ةحنجب قلعتت ،داسسف اياسضق يف
ريغ عئاقو تبثي رارقإا ريرحت

ءافخإا ةح˘ن˘جو ،ا˘يدا˘م ة˘ح˘لا˘سص
ليهسست اهنأا˘سش ن˘م تاد˘ن˘ت˘سسم
ةءاسسإا ةحنجو ،حنج نع ثحبلا
لمع ةيدأاتب ةفيظولا لÓغتسسا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ق قر˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ت
ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
عفانم نم ريغلا نيكمت فدهب

ة˘ح˘ن˘ج اذ˘كو ،ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘˘غ
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع لاو˘˘˘مأا د˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘ت
ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘˘غ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلاو
حلاسصل ةي˘مو˘م˘ع تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل
.ريغلا

ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘سسلا م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
اياسضق يف اسضيأا مهيف هبتسشملا

لاو˘مأا˘ب بعÓ˘ت˘لا˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
،ءانيملل ةيعامتجلا تا˘مد˘خ˘لا

تسسيل سصاخسشأا لاسسرإا اذكو
نمسض ةسسسسؤوملاب ةقÓع مهل
تل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘عو˘˘فد˘˘م تÓ˘˘حر
،ا˘ه˘ف˘ي˘˘لا˘˘كت ل˘˘ك ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
يفخلا ليومتلا ىلإا ةفاسضإلاب
.يسسايسس بزحل

،يعلط ةعمجوب نإاف ةراسشإÓل
لا˘˘غ˘˘سشأÓ˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسألا ر˘˘يزو˘˘˘لا
نوجسسملا ،لقن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

دوهسشلا دحأا نمسض ناك ،ايلاح
ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ي˘سضق ي˘˘ف
م˘ت يذ˘˘لاو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس بز˘˘ح˘˘ل
تقو ي˘ف ه˘لاو˘قأل عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا
امك.سشار˘ح˘لا ن˘ج˘سسب ق˘با˘سس
نييداسصتقا نيلماعتم4 عبوت

لامعتسساو ريوزت˘لا ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع
ةيراجت تارر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘لا

سضير˘˘ح˘˘ت ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘عو
لÓغتسسا ىلع يمومع فظوم
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا فد˘ه˘ب هذو˘ف˘ن
.ةقحتسسم ريغ عفانم

ل˘˘ي˘˘كو نا˘˘ك ،ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عاد˘يإا سسم˘ت˘˘لا د˘˘ق ،ةد˘˘كي˘˘كسس
يف اعباتم اسصخسش41 سسبحلا

33 ل˘سصأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لاو ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م
.ةيقبلل

خ.رصصان

اهعيبل ةقفصص دقع ددصصب اناك نيصصخصش فيقوت

ةلسشنخب ةينامورلا ةبقحلل دوعت ةيرثأا ةيدقن ةعطق82 زجح

بارتلا ةرداغم نم مهعنمو مهرفصس تازاوج بحصس
داصسف اياصضق يف مهتعباتمل ينطولا

82و ةدكيكسس ءانيم ةسسسسؤومل ماعلا ريدملا سسيئرلا عسضو
ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نييداسصتقا نيلماعتم4و افظوم

اهعيب لبق ةيلصسلصستلا اهماقرأاو اهقئاثو نوروزي

نيدمح ديعسسب ةيرانلا تاجاردلا وقراسس
نمألا ةسضبق ‘ ةمسصاعلا ‘

تحت اوناك نيرخآا3 ءÓجإا
ةمدصصلا

نم دارفأا3 ةافو
اقانتخا ةدحاو ةلئاع
ةيدملا يف زاغلاب
ةينث يح ناكصس ظقيتصسا
،ةيدملا ةي’و ةمصصاعب رجحلا

ةاصسأام عقو ىلع سسمأا رجف
نم دارفأا3 ةافو يف لثمتت

زاغب اقانتخا ةدحاو ةلئاع
نوبركلا ديصسكوأا يداحأا
لخاد ءاملا ناخصس نم ثعبنملا

لخدت دقو.يلئاعلا مهتيب
ةيندملا ةيامحلا ناوعأا

نيفوتملا ثثج لاصشتن’
حوارتت ةوصسن نهو ةثÓثلا
،ةنصس09و05 نيب نهرامعا

اوناك نيرخآا ةثÓث ءÓجإاو
حوارتت ةمدصصلا تحت
05و تاونصس3 نيب مهرامعأا
ىفصشتصسم ت’اجعتصسا وحن ةنصس
اهتهج نم ،«فايصضوب دمحم»
ةينمأ’ا تاهجلا ترصشاب
تايثيح ديدحتل اهتاقيقحت
.هتيقوتو ثداحلا

يوارمع ماصشه

،سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ،ةيدملاب ةطرسشلا رسصانع
ا˘˘ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ديدهتلاو يظ˘ف˘ل˘لا ءاد˘ت˘علا˘ب
ىلع سضيبأا حÓسس لامعتسساب
بوا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
تامدخلا ةددعت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
،را˘˘˘م˘˘˘سسلا عارذ ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
ن˘مألا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘˘قاو
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسل ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا

ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع ا˘م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا ،ة˘يد˘م˘لا
،يرو˘ف˘˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا

ماع ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص ثي˘ح
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘˘سسب˘˘ح
ةمهتب ،جد000.004 اهردق
ة˘يدأا˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا ف˘˘ظو˘˘م ة˘˘نا˘˘هإا

سضيبأا حÓسس لمح عم ،هماهم
سسداسسلا فنسصلا نم روظحم
تنادأاو اذه.يعرسش رربم مود
،ةليمب ةويجرف ةمكحم سسمأا
يمحتقم نم نينثا نيسصخسش

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘مو
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب «91_ديفوك»
اسسبح ماعب ،«يحادم دمحم»
نيسصخسشو ،عاديإلا عم اذفان
ةذفا˘ن ر˘ه˘سشأا60 ـب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا

01 ـب ىفسشتسسملا سضيوعتو
ع˘بو˘ت د˘قو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘˘م
فظوم ةناهإا مهتب نومهتملا
ميطحتلاو ،ماهملا ةيدأات ءانثأا
سضيرعتو ريغلا كلمل يدمعلا

.رطخلل ريغلا ةحسص
نوترصش رثوك / ع.ةيمصسن

سسبحلاب ةليم يف ةويجرفب «91–ديفوك» ةحلصصم يبرخم ةنادإا

ةدايعلاب يبطلا مقاطلا ىلع نيدتعملل ةيلام ةمارغو اسسبح ماع
ةيدملا يف تامدخلا ةددعتم
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ةزغ عاطق حاتجت راحتنلا نم تلاح
اسسأاي رحت˘ن˘ي ن˘م م˘ه˘ن˘م˘ف با˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب
عقاولا اذه اعوجو ارقف رحتني نم مهنمو
ةمئا˘ق˘لا عا˘سضولا ه˘ي˘لإا تلآا ا˘م م˘لؤو˘م˘لا

لوح ةسصاخلا تايئاسصحلا ريسشت ثيح
اعافترا دهسشت اه˘نا را˘ح˘ت˘نلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةا˘ي˘ح˘لا ع˘˘قاو دد˘˘ه˘˘ي ا˘˘م˘˘م ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
ةمئاقلا ةيعامتجلا فورظلاو ةيسشيعملا

نادقفو عم˘ت˘ج˘م˘لا را˘ي˘ه˘نا ي˘لا يدؤو˘يو
يف ظوح˘ل˘م˘لا دا˘يدزلا نا ثي˘ح ة˘ق˘ث˘لا

رظنلل ا˘ت˘ف˘ل˘م ح˘ب˘سصا را˘ح˘ت˘نلا تلا˘ح
لوح قيقحت حتفل ةداج ةوعد بلطتيو
تلجسس ذإا اراحتنا انع اولحر نم فورظ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ا˘˘ب˘˘سسن را˘˘ح˘˘ت˘˘نلا تلوا˘˘ح˘˘م
يف ةيلاع ةريتوب تاكاهتنلا رارمتسساو
ةلاح71 ايمسسر لجسس دقو ةزغ عاطق
ماع نم ينا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا لÓ˘خ را˘ح˘ت˘نا

يف ةلواحم08 ىلإا تلسصو اميف8102

ماع يف ةلواحم53 ةبارقو7102 ماعلا
ماع يف اّمأا ةافولاب اهنم5 تهتنا5102
ةلواحم˘ل ةد˘ع تلا˘ح تل˘ج˘سس9102
نيمدقملا ةايحب تدوأا ىرخأاو راحتنلا

ةيئاسصحا د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل ن˘كلو ه˘ي˘ل˘ع
قو˘ق˘ح تا˘سسسسؤو˘م ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
.اهريغ وأا ناسسنلا

يقل نأا دعب نييسضاملا نيمويلا لÓخو
عبرأا نم لقأا لÓخ مهفتح نابسش ةثÓث
ىلع مهمادقا ةج˘ي˘ت˘ن ة˘عا˘سس ن˘ير˘سشعو
عاطق يف بابسشلا يناعي ثيح راحتنلا

ة˘يدا˘سصت˘قلا عا˘سضوألا ءو˘سس ن˘˘م ةز˘˘غ
اهنم يناعي يتلاو ةريطخلا ةيسشيعملاو
هنا نوك ماع لكسشب عاطقلا يلاهأا بلغا
رقفلا طخ تحت مهفسصن نم رثكأا سشيعي
مادعنا ىلإا ةفاسضإا عقدم رقف يف مهثلثو
حبسصا يذلا رقفلاو يعمتجملا نمألا

لسصت ةبسسنب رسسألا نيب ةزراب ةرهاظ

انوعدي مئاقلا دهسشملا اذه ناو %37 ىلإا
لمعلا ةرورسضو طخلا سسوقان قد يلا

لولحلا عسضو ىل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
عاسضوألا مقافت مدعل ةعيرسسلاو ةلجاعلا
ةرور˘˘سضو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأاو
راسصحلا ءاهنإل لÓتحلا ىلع طغسضلل
.ةزغ عاطق ىلع سضورفملا

ن˘م د˘ب ل ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘عو
ةموكحلا نيكمت ةرورسض ىلع لمعلا
اروف اهلمع ةسسرامم نم ةينيطسسلفلا

يف مئاقلا بÓقنلا رهاظم لك ءاهنإاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق
ة˘ح˘لا˘سصم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
يتكرح نيب اقباسس تعقو يتلا ةينطولا
يف ةرهاقلاب ىوقلا لكو سسامحو حتف
عسضو يف عارسسإلاو7102 ماع ربوتكأا
نم يروفلا قيب˘ط˘ت˘لا ع˘سضو˘م قا˘ف˘تلا

يذ˘لا موؤو˘سشم˘لا ما˘سسق˘نلا ءا˘˘ه˘˘نإا ل˘˘جأا
يسسايسسلاو يعامتجلا قمعلا برسضي
فعسضلا روحم لكسشيو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ي˘كير˘ملا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘غ˘ت˘˘سسلاو
يف ينيطسسلفلا بعسشلا ةدارا نم لينلل
ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ز˘يز˘ع˘تو هر˘˘ي˘˘سصم ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
تارماؤوملا لك ةهجاوم يف يسسايسسلا
ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘سصت فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
دوهجلا حاجن متي نا نيلما ةينيطسسلفلا

ةدحولا ةداعتسسل ةحورطملا تاوعدلاو
ماسسقنلا ءاهنإاب كلذ دسسجتي نأاو اعيرسس
لÓتحلا ةموكحو اكيرمأا هذختت يذلا
كيرسش دوجو مدع نايعدتو امهل ةعيرذ
م˘سضلا تا˘ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ل مÓ˘˘سسل˘˘ل
.ةيليئارسسلا
ل˘غ˘ت˘سست تتا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح نإا
ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ما˘سسق˘نلا
ةفسضلاو ةزغ عاطق نيب ام مئاد لاسصفنا

لÓ˘ت˘حلا سسير˘كت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
ي˘سضارأÓ˘ل ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘سسلا ير˘˘كسسع˘˘لا
سسدقلاو ةيبرغلا ةفسضلا يف ةينيطسسلفلا
ةزغ ةلودب ىمسسي ام ةماقإاو ةلتحملا
اينما اهيلع ر˘ط˘ي˘سسمو ة˘ف˘ي˘ع˘سض نو˘كت
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق ر˘ي˘غو ا˘يدا˘˘سصت˘˘قاو
ةميرك ةايح ريفوتو ناكسسلا تاجايتحا

ينيطسسلفلا بابسشل˘ل د˘عاو ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو
كÓه˘لاو لو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل م˘هر˘ي˘سصم كر˘تو
عاطق يف اتوم وا اراحتنا اما يمتحلا

ةبرغ يف اكÓهو ايرسسق اريجهت وا ةزغ
اذهو ددجت˘م ر˘ي˘ج˘ه˘تو ه˘ت˘ت˘سشم ةا˘ي˘حو
يذلا ينيطسسلفلا بعسشلا هسضفري رملا
ةدايقو ةينيطسسلفلا ةدايق˘لا ن˘م ع˘ل˘ط˘ت˘ي

ةرورسض يلا ةينيطسسلفلا لئاسصفلا لك
ةلاح ءاهنإاو ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘ب˘جاو˘ب ما˘ي˘ق˘لا
بعسشلا ءان˘با ن˘ي˘ب تت˘سشت˘لاو ما˘سسق˘نلا
.ينيطسسلفلا

راوحلل تسسيلو قيبطتلل ةينيطسسلفلا ةحلاسصملا تايقافتا

ةيناميلا ةمكحلا رعاسش هللا محر
اذام» : لئا˘ق˘لا ي˘نودر˘ب˘لا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
ةحيلم ++ يتبأا اي ءاعنسص نع ثدحأا

امدنعو .. «برجلاو لسسلا اهاقسشاع
اهنإاف ةمسصاعلا ءاعنسص نع ثدحتن
نميلا ة˘ي˘فار˘غ˘ج ،ن˘م˘ي˘لا ى˘لإا ز˘مر˘ت

هل مدقنو ،ينودربلا يعدتسسنو ،هلك
تي˘ب ة˘غا˘ي˘سص ا˘ند˘عأا و˘˘ل راذ˘˘ت˘˘علا
ماز˘ت˘للا نود ،هÓ˘عأا دراو˘لا ر˘ع˘سشلا
اذام» لوقنو ،يبرعلا رعسشلا روحبب
م˘ي˘سسو ي˘ن˘ب ا˘ي ن˘م˘ي˘لا ن˘ع كثد˘˘حأا
لوألا ر˘سشلا ،ة˘ثÓ˘ث رور˘سش ه˘سشه˘ن˘ت
نميلاب ةدوعلا دير˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثو˘ح˘لا
رسشلاو ،خيراتلا لبق ام رسصع ىلإا
،بونجلا يف نويلا˘سصف˘نلا ي˘نا˘ث˘لا
نميلا قيزمت ىل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا
اهب ثبعلا لهسسي ةليزه تانايك ىلإا

رسشلاو ،يبرعلا اهئاير˘ب˘ك م˘ي˘ط˘ح˘تو
نمي˘لا ر˘مد يذ˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘لا ثلا˘ث˘لا

ايعامتجاو ايحسصو ا˘يو˘ن˘ع˘مو ا˘يدا˘م
.«ايميلعتو

فلاحتلا ةداق انيلع بسضغي لو
يف نولعفي اميف «رسشلا» انركذ نإا
برحلا ربتعت ةيبرعلا ةغللاف ،نميلا
ا˘م نأا ى˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘ن ا˘ن˘˘ه ن˘˘مو ،ار˘˘سش
بورح نم مويلا نميلا يف يرجي

نع اعافد برحلا لإا ،رورسش اهلك
ةا˘˘غ˘˘ب˘˘لا عدر˘˘ل بر˘˘ح˘˘لاو سسف˘˘˘ن˘˘˘لا
.نيدتعملا

ا˘ن˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ ةر˘ي˘خألا ما˘˘يألا ي˘˘ف
سضعبلا ،نيينميلا باتكلا نم ةقوج
لو˘ه˘ج˘م ر˘خآلا سضع˘ب˘˘لاو ه˘˘فر˘˘ع˘˘ن
،يدنع لقألا ىلع خيراتلاو ةيوهلا
...،يرطقمو يناو˘ف˘سصو ير˘سصن˘م»
Óب ‐ يريدقت يف ‐ اوحار ،مهريغو
بز˘ح» نو˘لوا˘ن˘ت˘ي م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب د˘˘عو˘˘م
هنأاكو «حÓسصإÓل ينم˘ي˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا

تسسي˘لو ،ىر˘ب˘كلا ن˘م˘ي˘لا ة˘ل˘سضع˘م
ةد˘م˘عألا ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت ة˘ل˘سضع˘˘م˘˘لا
ةيثوحلاو فلاحتلا» ةثÓثلا ةريرسشلا

.«نييلاسصفنلاو
بزح حÓسصإÓل ينميلا عمجتلا

،هب فرتعم ي˘ند˘م ي˘ن˘م˘ي ي˘سسا˘ي˘سس
نب هللادبع خيسشلا هتداق زربأا دحأا

خيسش ‐ هللا همحر ‐ رمحألا نيسسح
ةيسصخسش برقأا وهو ،دسشاح خياسشم
مئاقلا يسسايسسلا ماظنلا بلقل ةينمي
ىلإاو ،م2691 ماع ذنم سضايرلا يف
خيسشلا نميلا ءاهقف زربأا دحأا هبناج
ناك يذ˘لا ،ي˘ناد˘نز˘لا د˘ي˘ج˘م˘لاد˘ب˘ع

بر˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ر˘˘˘ي˘˘˘سصن
يتيفوسسلا داحتلا دسض ناتسسناغفأا

ة˘ي˘ن˘م˘ي زو˘مرو ،ة˘ي˘عو˘ي˘سشلا د˘سضو
زيزعلا دبع نيسساي مهنم ركذأا ىرخأا
ي˘˘مود˘˘ي˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘مو ي˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا

يف اونوكي مل يسسنألا باهولادبعو
ة˘سسا˘ي˘سسلا ى˘ل˘˘ع ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت وأا ءاد˘˘ع
ى˘لإا بر˘قأا او˘نا˘ك م˘ه˘نإا ،ة˘يدو˘ع˘سسلا
قلعتي اميف سضايرلل حسصنلا ميدقت
ءادع يف اونوكي مل ،هلهأاو نميلاب
اذاملف ،ةيدوعسسلا عم ةهجاوم لو
وأا يدا˘ع˘ت «ةد˘يد˘ج˘˘لا» ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
نا˘ي˘كلا اذ˘ه ل˘ها˘ج˘ت˘ت وأا يد˘ع˘ت˘سست
.!؟قيرعلا ينميلا يسسايسسلا

لاسضن نم اماع نورسشعو ةينامث
م˘ل ،حÓ˘سصإÓ˘ل ي˘ن˘م˘ي˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
يدوعسسلا يكل˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا او˘سسم˘ي
هجو يف احÓسس اورهسشي مل ،ءوسسب
وأا ةيثوح˘لا ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘ك ة˘يدو˘ع˘سسلا
بو˘ن˘ج ي˘ف ي˘˘كار˘˘ت˘˘سشلا بز˘˘ح˘˘لا
او˘ط˘ل˘سسي م˘ل ،ةد˘حو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م˘˘ي˘˘لا

ر˘ي˘ه˘سشت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
م˘ل ،ة˘مو˘كحو ا˘ب˘ع˘سش ة˘يدو˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب
،ملو ،مل ،ة˘يدو˘ع˘سسلا ى˘ل˘ع اور˘مآا˘ت˘ي
ينميلا عمجتلا بزح مدقي نلو ،ملو
،ةيدوعسسلا ةاداع˘م ى˘ل˘ع حÓ˘سصإÓ˘ل
ح˘لا˘سصل ة˘ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘ف˘˘كلا م˘˘ه˘˘نإا
تافلاحتلا تاهجاوم يف ةيدوعسسلا
انعمتجم رخنت يتلا ةنفعلا ةيفئاطلا
ن˘ي˘ب ه˘ل˘لا نا˘ح˘ب˘سس ،مو˘ي˘لا ي˘بر˘ع˘˘لا

نيزاوملا تبلق˘نا ا˘ها˘ح˘سضو ة˘ي˘سشع
.سضايرلا يف

ي˘ف ف˘لا˘ح˘ت˘لا ر˘˘سش نأا˘˘ب لاد˘˘ج ل
سضرملا ،ار˘ي˘ط˘ت˘سسم ح˘ب˘سصأا ن˘م˘ي˘لا

يف تيب لك تلخد عوجلاو رقفلاو
د˘سض ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا بر˘˘ح˘˘لاو ،ن˘˘م˘˘ي˘˘لا
،ة˘يد˘ج˘م د˘ع˘ت م˘ل ي˘ن˘م˘ي˘لا بع˘˘سشلا

سسراد˘˘م˘˘لا نأل ر˘˘سشت˘˘نا ل˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لاو
يف لافطألا دينجت حبسصأاو ،تمده
ل˘˘جأا ن˘˘م ةرور˘˘سض ن˘˘م˘˘ي˘˘لا بر˘˘˘ح
د˘عاو˘ق ه˘مر˘ح˘ت ا˘م و˘˘هو ،قاز˘˘ترلا
نوناقلا دعاوق نع كيهان ،مÓسسإلا
ا˘ه˘عاو˘نأا ل˘كب سضار˘مألاو ،ي˘لود˘لا
Ó˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا سشه˘˘˘ن˘˘˘ت
لو ،ءابطأا لو ءاود لو تايفسشتسسم
بع˘سشلا اذ˘ه ة˘ي˘˘سصا˘˘ن˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ي ن˘˘م
لجأا نم هب نوكتفي يذلا قيرعلا

ن˘ي˘ي˘ن˘م˘ي˘لا سضع˘ب˘ل ة˘ي˘تاذ ح˘لا˘˘سصم
.راوجلا لودل ىرخأا حلاسصمو

ه˘ل˘لا ا˘ها˘ب˘ح ي˘ت˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘لا لود

ةمأا فاعسضإل هرذبت ريفولا لاملاب
ةر˘يز˘ج˘لا بو˘ن˘ج ى˘لإا ج˘ي˘ل˘خ˘لا ن˘˘م
نرقلاو نادو˘سسلا˘ب ارور˘م ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا
سسنوتو ايبيل ىلإا لوسصو ،يقيرفألا

ى˘ل˘ع ل˘ب˘ح˘لاو ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ى˘˘ت˘˘حو
تارايل˘م˘لا هذ˘ه تق˘ف˘نأا و˘ل ،رار˘ج˘لا

نم لدب ينميلا بعسشلا داعسسإا ىلع
اد˘ي˘سصر ن˘م˘ي˘لا ح˘˘ب˘˘سصأل هر˘˘ي˘˘مد˘˘ت
ة˘ما˘ع ج˘ي˘ل˘خ˘لا ل˘هأل ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا

ن˘م˘ي˘لا ي˘ف˘ف ،ة˘سصا˘خ ة˘يدو˘ع˘˘سسلاو
ةلماعلا ىوقلاو ةيعي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لا

ةنامألاو قدسصلاو عاجسشلا دنجلاو
تباغ فسسألا عم نكل ،سصÓخإلاو
ق˘˘م˘˘عو ة˘˘م˘˘كح˘˘لا سضا˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘ع
بر˘˘ح ى˘˘لإا اور˘˘˘ج˘˘˘ناو ةر˘˘˘ي˘˘˘سصب˘˘˘لا
.ةيدجم ريغ تحبسصأا

فاجع ماوعأا ةسسمخ دعبو مويلا
ة˘سسر˘سش بر˘ح ي˘ف سشي˘ع˘ي ن˘م˘ي˘لاو
،ة˘ي˘عر˘سشلا دادر˘ت˘˘سسا را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت
ن˘م ةردا˘سصلا تا˘ب˘ير˘˘سست˘˘لا لو˘˘ق˘˘ت

ادوهج كا˘ن˘ه نإا ف˘لا˘ح˘ت˘لا م˘سصاو˘ع
ةسصاخو ،ةددعتم فارطأا نم لذبت
دبع سسيئرلا ةحازإل فلاحتلا لود
،ه˘ب˘سصن˘م ن˘ع يدا˘ه رو˘سصن˘م ه˘˘بر
فدهب ىرخأا ةيسصخسشب هلادبتسساو
أازجملاو مسسقملا نميلا ةطراخ مسسر
نميلا˘ب سضا˘ير˘لاو ي˘ب˘ظو˘بأا م˘ع˘ن˘ت˘ل
ه˘نإا˘ف م˘˘ت نإا ر˘˘مألا اذ˘˘هو ،د˘˘ي˘˘ف˘˘م˘˘لا
ي˘ف م˘كح˘لا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘بو نو˘˘كي˘˘سس
دقل ،د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع سضا˘ير˘لا

ا˘م ى˘ل˘ع ه˘بر د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا ر˘˘ت˘˘سست
نولمعي مو˘ي˘لاو ،ن˘م˘ي˘لا˘ب نو˘ل˘ع˘ف˘ي
سصخسشب نايتإلاو هن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسÓ˘ل
،ف˘لا˘ح˘ت˘لا ةدارإل ا˘عا˘˘ي˘˘سصنا ر˘˘ث˘˘كأا

ل˘ق د˘ق˘ل» مو˘ي˘لا لو˘ق˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘يو
يف انلهأا دنع ءافولا عنتماو قدسصلا
.«ةديدجلا» سضايرلا

سسلجملا» ني˘ي˘لا˘سصف˘نلا ر˘سش ا˘مأا
ىل˘ع ار˘ط˘خ د˘سشأا و˘ه˘ف «ي˘لا˘ق˘ت˘نلا
ي˘ف تل˘سشف م˘ه˘تادا˘ي˘ق نأل ،ن˘˘م˘˘ي˘˘لا
اوناك امدنع ،نميلا يف مدقت قيقحت
يف بعسشلا تاردقم ىلع نينميهم
او˘نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘ن˘م˘ي˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ى˘˘م˘˘سسي ا˘˘م سسي˘˘˘لأا ،ه˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘ي
نم موعدملا «يلاقتنلا سسلجملا»
بزحلا نم هتادايق مظعم يبظوبأا
فقوملا ديسس ناك يذلا يكارتسشلا
نيينميلا قح نمو ،ىسضم نامز يف
هلهأاو نميلل م˘ت˘مد˘ق اذا˘م ،م˘ه˘لاؤو˘سس
ريغ بون˘ج˘لا ي˘ف نو˘م˘كح˘ت م˘ت˘نأاو
تاكلتمم ميمأاتو ع˘يور˘ت˘لاو ل˘ت˘ق˘لا
تادايق مظع˘م ح˘ب˘سصأا د˘ق˘ل ؟سسا˘ن˘لا
ة˘ن˘ي˘هر مو˘ي˘لا ي˘لا˘ق˘ت˘نلا بو˘ن˘ج˘لا
سضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةو˘˘سشر˘˘˘لا

ةد˘حو˘لا با˘سسح ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأاو
هلÓ˘ق˘ت˘سساو ن˘م˘ي˘لا ةو˘قو ة˘ي˘ن˘م˘ي˘لا

.هيسضارأا ىلع هتدايسسو
يف ةيرسصانلا بازحألا انناوخإا امأا

ىلع نوتاتقي اوحب˘سصأا د˘ق˘ف ن˘م˘ي˘لا
‐ رسصانلا دبع لامج ةعمسس باسسح

،م˘ه˘لا˘ح˘ل فأارأا ي˘نإا ،‐ ه˘ل˘لا ه˘˘م˘˘حر
بازحأا عم كارتسشلاب انايب اوردسصأا
ام نيدي رلودلاو مهردلاو لايرلا
ايبيل يف «يكرتلا لخدتلا» هومسسأا

ى˘ل˘ع او˘˘ط˘˘غ م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘لو ،قار˘˘ع˘˘لاو
لخدتلا ةنادإاب ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا م˘ه˘ترو˘ع
ي˘˘سسور˘˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘تارا˘˘˘مإلا

،ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا نأا˘˘سشلا ي˘˘ف ير˘˘سصم˘˘لاو
لا˘م˘لا ن˘كل ،ر˘مألا م˘ه˘ل م˘ي˘ق˘ت˘سسي˘˘ل
لوقن نأا لإا انل امو ،مهرئاسصب ىمعأا
يفو ،«ليكولا م˘ع˘نو ه˘ل˘لا ا˘ن˘ب˘سسح»
ن˘˘م بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسأا ي˘˘نإا ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
سسلجم سسي˘ئر ف˘قاو˘مو تا˘فر˘سصت
نكأا يذلا يناكربلا ناطلسس باونلا
يرجي امم ،ريدقتو مارتحا لك هل
لثمي هنإا لوقي فرعلا ،نميلا يف
سسلجم سسيئر هتفسصب بعسشلا ةدارإا
تم˘سص ه˘ن˘كل ،(نا˘م˘لر˘ب˘لا) باو˘ن˘˘لا

بونج يف يرجي امع روبقلا تمسص
ىر˘ط˘ق˘سسو ند˘ع ة˘سصا˘خو ،ن˘م˘ي˘˘لا

لعف˘ت ا˘مو ،ةر˘ه˘م˘لاو تو˘مر˘سضحو
يف مئارج ن˘م ن˘ي˘ي˘لا˘سصف˘نلا ةر˘مز
يف يدايق وسضع وهو ،نميلا بونج
.ماعلا بعسشلا رمتؤوم

ىلع نولمعي نيذلا نإا :لوقلا رخآا
ن˘طو˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘مÓ˘سسإلا ثا˘ث˘ت˘جا
مهتقبسس دق˘ف ،نو˘ل˘سشف˘ي˘سس ي˘بر˘ع˘لا
اريفن رثكأاو ةوق مهنم دسشأا ممأا كلذل
،كلذ ي˘ف او˘ل˘سشفو لا˘مو ا˘˘حÓ˘˘سسو
.!؟نولقعت متنأا لهف

ةثÓثلا رورسشلا يدي نيب حنرتي قيقسشلا نميلا
ةيرطقلا قرصشلا ةديرج – رفصسملا حلاصص دمحـم .د : ملقب
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:«مÓضسلأ»ـل ةبأرعل ةنيمأأ ةدعاضصلأ ةبتاكلأ

لايÿاو ماسصفلا ىسضرŸ ⁄ؤوŸا عقاولا اهتّايط Úب نسضت– ةياور..«اينيرفوزيكسس»
ةطضشانو ةبانع ةيلكب ةضسداضس ةنضس بط ةبلاط ،ةيضسفنلأ دقعلأو ةيلقعلأ صضأرمألاب طابترلأ ّلك طبتري رياغم ركف تأذ ،اهرمع نم نيرضشعلأو صسماخلاب ةيرئأزج ةباضش

.ماضصفلأ» «اينيرفوزيكضس» ةيأور ةفلؤوم ،ةدكيكضس ةيلو ةبأزع ةنيدمب ةيلحمو ةيئلو ،نيتيعمجب ةيوعمج

ةباتكلأ تقضشع ىتم ذنم
صصن لوأأ ناك ىتمو ملقلأو

؟كل
،ةرسشع ةعباّرلا نسس لئاوأا يف

ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصق نا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ل ّسصن لوأا
،اّيوامسس ًءاعد لمحت ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف
يل ميركت لفحب اهتيقلأا دق تنك
.يتطسسوتمب

رأدضصأ ددضصب مويلأ تنأأ
ةرابع وهو لوألأ كلمع
نيبتكت تنأاف ،ةيأور نع

ةيأورلأ يف نيعدبتو
ةنضسلأ يف ةبلاطو

له ،بطلأ نم ةضسداضسلأ
؟أذام مأأ جزامتلأ جاتن أذه

ّتسسب يوحن بدألا فحز مغر
تل˘سضف ي˘˘ن˘˘نأا ّلإا بط تاو˘˘ن˘˘سس
نإا ا˘مو ،لوأا ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ه˘˘ّجو˘˘ت˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سضار ي˘˘سسف˘˘ن تد˘˘جو
بدألا وحن يهجو تردأا يجئاتن
.ةعانقب

ديدجلأ كرأدضصأ
صصن «اينيرفوزيكضس»
،ماضصفلأ صضرم يكاحي

نأأ كنهذ يف ترولبت فيك
،صضرملأ أذه يرضضحتضست
كروعضشو كضساضسحأ وه امو
كنيودت دعبو ءانثأأو لبق

مولعلأ يف كفراعمل
ثأدحأأ ثيثأاتل ةّيبطلأ
نيب جزمت يتلأ ةيأورلأ
بولضسألأو يملعلأ عباطلأ

؟اهدهاضشم درضس يف يبدألأ
اديدحت9102 ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ي˘˘ف

يل ءاقل لوأا ناك يزاّرلا ىفسشمب
،ماسصفلاب باسصم سضيرم عم ّيح
ة˘ثÓ˘ث سصبر˘ت ه˘˘ت˘˘ق˘˘فر تي˘˘سضمأا
يف هملأا تعّرجت دق تنك عيباسسأا

،قرألا ينباسصأا ىتح ةظحل ّلك
ىدعتت ل يت˘ي˘ن˘مأا تنا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ح
فسصت يتلاو ةياورلا هذه ةباتك
لايخلاو عقاولا نيب ملظملا ملاعلا
،ماسصف˘لا ى˘سضر˘م ه˘سشي˘ع˘ي يذ˘لا
لكل قيرّطلا هلÓخ نم ءيسضأا
سصيخسشّتلا وحن ي˘ن˘ير˘فوز˘ي˘كسس
سضب˘ن˘ي بل˘ق وذ ن˘طاو˘˘م ل˘˘كلو
،ةئفلا هذهل ةفزاّنلا حارجلا سسمل

نانئمطلاو ةحاّر˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا تن˘ك
بلاقب اعفا˘ن ا˘م˘ل˘ع د˘ّسسجأا ي˘نو˘ك
.يبابسش ّيئاور

..اضضيأأ بط ةبلاط تنأأ
طيخلأ نع لأاضسأأ ينيعد

،بدألأو بطلأ نيب عيفرلأ
امهدحأأ لاتغي ىتمو

؟رخآلأ
ةيبدألا ةبهوملا كÓتما ّنأا نظأا

ل فاجع تاونسسل اهانسسمط نإاو
ثدح اذكهو قثبنت نأا ّلإا ثبلت
بط ةب˘لا˘ط يّ̆نأا ح˘ي˘ح˘سص ،ي˘ع˘م
ي˘˘˘حور لا˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ي بدألا ن˘˘˘كلو
،هنع تيأان امّلك يوحن ىعسسيو
تا˘ظ˘ح˘ل و ةو˘سسق˘لا ماّ̆يأا ة˘سصا˘خ
.ءÓبلا

ةباتكلأ نأأ نيرعضشت له
ائيضش كيلإأ تفاضضأأ ةيبدألأ

؟ةبتاكك Óثم امهم
ةايح˘لا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت ل˘ك ا˘ع˘ب˘ط

وأا ةيباجيإا ءاوسس ،ةفاسضإÓل اندوقت
ّنأا ّن˘ظأا مو˘ي˘لا د˘ح˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس
ةفاسضإا اهبل˘غأا ة˘با˘ت˘كلا تا˘فا˘سضإا

.يل ةيباجيإا ةيلامج
كتضسأرد نم مغرلأ ىلع

،بطلأ ةيلك يف ةيملعلأ
هاجتلأ ِتلضضف كنإاف

؟أذامل ،يبدألأ
ءا˘˘بدألا ةا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف سشب˘˘ن˘˘ن و˘˘ل

ر˘ب˘ع ن˘يز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا
ن˘يدّر˘ف˘ت˘م˘لا ا˘ند˘جو˘˘ل رو˘˘سصع˘˘لا
تا˘سسارد ووذ او˘نا˘ك ن˘يد˘ير˘˘ف˘˘لا

ةفلتخم ةيركف تاهاجتاو ةيملع
هاجتلا لّسضفأا مل انأاو ،بدألا نع
فوزعلا تدهسش نأا دعب ّلإا يبدألا
ةيملعلا تلاق˘م˘لا ن˘ع ي˘با˘ب˘سشلا
م˘هر˘˘عا˘˘سشم رو˘˘ت˘˘فو ،ةد˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةيبدألا ةباتكلا تيأاتراف ،اههاجّتا
.دحاو نآا يف عاتملاو عفّنلل

ةيأور..«اينيرفوزيكضس»
لايخلأ نيب جزمت ةيملع

،ئراقلأ بضسكل ملعلأو
أذهب فيرعتلأ دضصق كلذو

ىلإأ دنتضستو ،صضرملأ
امو ،يضسفنلأ بطلأ صسورد
يملعلأ ثحبلأ هيلإأ لّضصوت
جمأربلأ ىلإأ ةفاضضإأ ،ايملاع

لوانتت يتلأ ةيوعوتلأ
ةيقيقح ةيعقأو براجت
كل له ،ماضصفلأ ىضضرمل
أذه نع رثكأأ انيثدحت نأأ

فيك ،مهملأ رأدضصلأ
تنك لهو ،هتركف كتءاج
؟هرضشن لبق هراكفأأ ةبترم

ن˘م ه˘تر˘كف تق˘ث˘ب˘نا ،ما˘سصف˘لا
ديازت :هسشيعن يذلا ملؤوملا عقاولا

،ةهج نم ماسصفلا ىسضرم ددع
ةهج نم مهب نيطيحملا لهجو
لوح ةئطاخلا تادقتعملاو ،ىرخأا
فوز˘˘عو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا سضار˘˘˘مألا
ّكف ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لاو با˘ّ̆ت˘˘كلا
ىتح اهن˘ع ثيد˘ح˘لا وأا ا˘ه˘تر˘ف˘سش

وأا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع تلا˘˘ق˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض
ةبسسنلاب ،تاءا˘ق˘ل وأا تار˘سضا˘ح˘م
˘ما˘سسو ن˘م ل˘م˘ع ّيأا و˘ل˘خ˘˘ي ي˘˘ل
ه˘˘فاد˘˘هأا تب˘ّ̆تر ا˘˘م اذإا حا˘˘˘ج˘˘ّ̆ن˘˘˘لا

نأا د˘ي˘كألا˘ف ،ه˘تا˘يا˘˘غ تر˘˘ّط˘˘سسو
.حسضاو فدهلاو ةكوبحم ةركفلا

لوضصف نع انتثدح ول أذام
ةيعقأو اهضصوخضشـ  ةيأورلأ

فيك ،لايخلأ جضسن نم مأأ
ثأدحألأو عقأولل

رثأأ اهتأريغتمو
؟تاضساكعنأو

بلغأا يف عقاولا ّسسمت يتياور
ّلإا هنع جرخت داكت لو اهتاحفسص
،ةي˘ل˘كسشلا تا˘ف˘سصلاو ءا˘م˘سسألا˘ب
ماّتلا مكحلا ئراقللف كلذ ادعامو
.هتبتك ام ةقيقحب

افÓتخأ تدهضش ةيأورلأ

فيرلأ نيب اهتباتك يف
تأونضس تمأدو ةنيدملأو

نامزلأو ناكملأ ،ةليوط
أذام ،ةددعتم ميلاقأأ

؟كل نÓثمي
ن˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم كلذ ل˘˘˘ك

،هرو˘˘ه˘˘˘ظ با˘˘˘ب˘˘˘سسأاو سضر˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ترهظأا ةّيمل˘ع˘لا تا˘سسارّد˘لا˘ف
روهظ يف اّيلج رثؤوي ةئيبلا رييغت
سصخ˘ّ̆سشلا د˘˘لو ا˘˘م اذإا ما˘˘˘سصف˘˘˘لا
نينسسلا ّنأا ّمث ،هل يثارو دادعتسساب
ابجاو ناك اهتسضخ يتلا لاوطلا

ةلوف˘ط˘لا˘ف ،ا˘هرا˘سضح˘ت˘سسا ّي˘ل˘ع
ل˘ط˘ب ا˘ه˘سشيا˘ع ي˘ت˘لا ة˘مد˘ّسصلاو
ه˘ن˘ي˘ب اد˘ل˘سص ار˘سسج تن˘ب ة˘ياور˘لا

كلذ˘˘˘˘كو ،ما˘˘˘˘سصف˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو
كلذ دعب اهسشياع يتلا تاراسسخلا

ه˘ط˘ي˘ح˘م˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع ي˘ف هرّ̆ث˘ع˘تو
ربع نوكي نأا ّدبلو ناك هلازعناو
،ةعباتتم لحارمو ةديدع تاونسس
نونسسلاو ناكملاو نامّزلا نا يأا
ةياورلا لط˘ب˘ب ط˘ب˘تر˘م م˘ه˘م ر˘مأا

.يسصخسشب سسيلو هسضرمو
يف تاّيضصخضشلأ تكَرح

قلخ يف تحجنو ،ةيأورلأ
،لماكتم ينف جيضسنو ءانب

ىّتح ةيأورلأ ةيأدب ذنم
عقأولأ ترsوضصو ،اهتياهن

لكل تدّلقو ،صشاعملأ ّرملأ
رّيضسُي أرود ةّيضصخضش
دهاضشمو ،ثأدحألأ
لكاضشملأو باعضصلأ

لخأد ماضصفلأ ىضضرمل
تفضشكناف ؛تاعمتجملأ

ةفئأزلأ ةقيقحلأ
ةئطاخلأ تأدقتعملأو

فيك ،تاعمتجملأ لخأد
يف أذه ّلك نم تنّكمت

بولضسأابو يملع بلاق
يف كدعاضس يذلأ ام ،يبدأأ

كتدهجأأ لهو ،كلذ
نم تذخأأ مكو ةيأورلأ
اهلكضش يف نوكتل تقولأ

؟يئاهنلأ
نم تن˘ّكم˘ت لّوأا ه˘ل˘لا ل˘سضف˘ب

ّي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ي˘˘عÓ˘˘طا ّنإا م˘˘ث ،كلذ
يندعاسس ةّيبطلا يتاسسارد مكحب

دق ةباتكلا يف يتبهومو ،اريثك
لمع يف اداهجإا دجأا ل ،كلذ تّمتأا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو در˘ف˘لا مد˘خ˘˘ي ع˘˘فا˘˘ن
ةملك انلدبت˘سسا و˘ل˘ف ،ى˘سضر˘م˘لاو
دق معن تلقل «تقولا» ـب داهجإا
.يتقو نم تذخأا

لئاضسرلأ بولضسأأ تمدختضسأ
بيلاضسألأو ةيوعوتلأ

،ةيبطلأو ةيملعلأ
ظافلألأ صضعب تجردأأو

لاثمألأو ةجرأدلأ
بولضسألأ أذه ،ةيبعضشلأ
،ايرضصعو ايثأدح ودبي

ةثأدحلأ عم ايضشامت
،رضصعلأ تأروطتو

ةبتاكلأ رمع عم بضسانتتل
ةثأدحلأ لاخدأ يف

داضشرإلأو لئاضسرلأ بولضسأل

تدّمعت له ،ةيعوتلأو
نع أرايتخأ ناك مأأ كلذ

؟ةفدضص درجم مأأ دضصق
ةباتكلا يف ةفدّسصلا دمتعأا ل

ّلك ناك دقف كلذلو ،ينقورت لو
ةاكاحم ةيغب ٍدسصق نع هتركذ ام
يلامجلا بناجلا ءافسضإاو ،عقاولا

ءاّرقلا لوقع بسسكل ةياورلا ىلع
.باتكلا حّفسصت وحن

ةيأور » ماضصفلأ» ةيأور
مظعم ىلع توتحأ
لمحت ،ةيأورلأ رضصانع

،ةيعامتجأ ةلاضسر
ايدرضس ابولضسأأ تمدختضسأ

،ةنيضصر ةغلو ،اقيضش
ةدلوب رضشبُت اهتيأور

ةبحاضص ،ةديدج ةبتاك
قوفت تأردق تأذ ةبهوم

نكممو ،ينمزلأ اهرمع
رهأز لبقتضسمب اهل ؤوبنتلأ
،ةيئأورلأ ةباتكلأ ملاع يف

ةباتك نيلضضفت له
ةباتك نأأ مأأ طقف ةيأورلأ

نيب كدوأرت ةضصقلأ
؟رخآلأو نيحلأ

بلاقب تناك يتقÓطنا ّنأا نظأا
دّدحيسس يلبقتسسم نكلو يئاور
بتاكلاف ، ئراقلا دقن ىلع ًءانب
.هئارقل كلم

تتاب ةباتكلأ نأأ لاقي
،عيمجلل ةحابم ةحاضس
نأأ دأرأأ نم لك نأأ ينعي

ةركف نمضضتي اباتك ردضصي
له ،قح أذهف ،رطأوخ وأأ

نع ريبعتلأ نأأ نيربتعت
قح وه ةباتكلأ يف يأأرلأ
مكحتتو ديقم وه مأأ قلطم

؟ةديدع طورضش هب
نود عيمجلا لاطي دقّنلا نأا ّنظأا

نم ّلك بتكي نأا ييأارو ،ءانثتسسا
ةنّيب ةبهومو ،ةحسضاو ةلاسسر هل

يف ةّقح بهاوم رسشحن ل ىّتح
نيرخآل حمسسنو ،ة˘م˘ل˘ظ˘م ة˘يواز
ةحاّسسلا يف كئلوأا ّقح فازنتسساب
.ةيبدألا

نيربتعت ىدم يأأ ىلإأ
لاضصيإأ ىلع ةرداق ةأأرملأ

يه امو ،تدأرأأ ةركف يأأ

اهنيهجأوت يتلأ قئأوعلأ
؟ةبيدأاك

وأا بتا˘˘˘˘كلا سسن˘˘˘˘˘ج ّنأا ىرأا ل
فدهلا كلتما ام اذإا نارثؤوي هرمع
،ةحسضاولا ةلاسسّرلاو ، ةبهوملاو
هجاوت دق ينهجاوت يتلا قئاوعلا
اهل سسيلو هتايادب يف بتاك ةّيأا

.«ةأارما» ينوكب ةقÓع
«وغامأراضس هيضسوخ» ةلوقم
نأأ ّدب ل ىلوألأ ةيأورلأ نأأ

ةركف عورضشم لمحت
ىلإأ بتاكلأ اهيف لضصأوي

كنأأ نيرعضشت له..رخآلأ
ةباتك عورضشم تأأدب

؟ةيأور
تارادسصا يل نوكتسسو ،لجأا

نوّللا سسف˘ن ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘ت˘م ىر˘خأا
لئاسسّرلا نم ايفاك اًردق لمحتو
.ةيعوّتلاو
يرئأزجلأ قرضشلأ نم تنأأ

أديدحت
نع انيثدح..ةدكيكضس

كلت يف ةيفاقثلأ ءأوجألأ
؟قطانملأ

ءاو˘جألا ن˘˘ع لز˘˘ع˘˘م˘˘ب سشي˘˘عأا
.يتقو ّلك ذخأاي ّبطلاف ،ةيفاقثلا

هلعفي نأأ صضرتفي يذلأ ام
رأدج رضسكي يك فّقثملأ

يذلأ صشيمهّتلأو ةلزعلأ
بايغ يف ،هماظع لكأاي
؟لقألأ ىلع ةّيمضسر لولح
،هتسشيرو هملقو هركفب دهاجي

فّقوتن ل نأا يف نمكي ّلحلاف
.يعّسسلا نع

دهضشملأ ةنيمأأ أأرقت فيك
؟لكك يرئأزجلأ يفاقثلأ

ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا ّنأا ن˘˘ظأا
لهتسسا دق بابّسشلا ىدل ةسصاخو
فنك يف ه˘تا˘ياد˘ب د˘جوو ه˘ق˘ير˘ط
اهلثم ةيركفلا ةروّثلاف ،نيفقثملا

نإا ا˘م ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةروّ̆ث˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
ّم˘ت˘˘ي ى˘ّ̆ت˘˘ح عرا˘ّ̆سشل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘مر˘˘ت
.فغسشب اهناسضتحا

مهألأ ةيأورلأ تراضص أذامل
ةيبدألأ دورّضسلأ ءأزإأ
؟كرظن يف ىرخألأ

ي˘˘ندوار˘˘ي يذ˘˘لا لاؤو˘˘سسلا اذ˘˘ه
ىسصعت˘سسا ن˘ي˘ح ا˘مّ̆بر˘لو ،ار˘ي˘ث˘ك
يف ةباتكلا تيأاترا باوجلا ّيلع
دجي نأا ئراقلا ىلع ،نول اذكه
دا˘ج˘يا وأا ه˘ع˘قاو ن˘م ا˘بر˘ه˘م ه˘ي˘ف
تاّي˘سصخ˘سش ن˘ي˘ب ه˘سسف˘ن˘ل نا˘كم
ا˘˘ه˘˘نا˘˘مزو ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم˘˘ب ة˘˘˘ياور˘˘˘لا

كلذ يف دجي هّنأا يأا ،اهتافسصو
.اعم عفّنلاو ةعتّملا

هتوق تبثأأ يوضسنلأ درضسلأ
يبرعلأ نطولأ يف هتناكمو

تأونضسلأ يف
كلأاضسأأ ينيعد..ةريخألأ

درضسلأ نيئرقت فيك
يف يئأورلأ يوضسنلأ

ىدم امو ،رئأزجلأ
كتÓيمز نم كبأرتقأ

كنقبضس يئÓلأ تابيدألأ
؟ةيعأدبإلأ ةيلمعلأ يف
ةياور تأارق نأاو يل قبسسي مل

ة˘ير˘ئاز˘ج ل˘ب ة˘يو˘˘سسن ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ة˘˘˘ما˘˘˘سشلا» ة˘˘˘ياور اد˘˘˘ع ،Ó˘˘˘˘سصأا
لآا قازرلا دبع» بتاكلل «ءادوسسلا
مكحلا يل ّقحي ل كلذلو «دورق
تايبدألاب يتقÓع ّنأا مغر اهيلع
ّدو˘لا˘ب م˘سسّ̆ت˘ت ة˘قÓ˘ع ي˘تÓ˘˘ي˘˘مز
،را˘˘˘كفألا لدا˘˘˘ب˘˘˘تو مار˘˘˘ت˘˘˘˘حلاو
ّيريكفت قسسن ن˘ه˘ب ي˘ن˘ع˘م˘ج˘يو
.لماكتم

ىلع كتاحومط يهام
يضصخّضشلأ ديعضصلأ

؟يعأدبلأو
سصي˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ت ّي˘˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘سصي

،نيتنثا وأا ةل˘م˘ج ي˘ف ي˘تا˘حو˘م˘ط
اعفان اثيغ نوكأا نأا هللا وعدا امّنإاو
ةبتا˘ك وأا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘ك تع˘قو ا˘م˘ن˘يأا
ن˘˘يّد˘˘لا بسسح ف˘˘ي˘˘سضأاو ،ع˘˘ف˘˘˘نأا

.رسصاعملا ركفلاو قÓخألاو
اهلوق يف نيبغرت ةملك

؟أريخأأ
،د˘حأا ق˘ب˘ي ل ن˘ي˘ح ى˘ق˘ب˘ي ه˘ل˘لا

لّوأا هلسضفو همعن ركسشأا كلذل
تنمآا يتلا يتلئاعل ةّنتمم ،اريخأاو
لآا قازر˘لا د˘ب˘ع» بتا˘˘كل˘˘لو ،ي˘˘ب
،يتايادب يف ينهّجو يذلا «دورق
ةسصرف ينومتحنم نأا مكتدايسسو
.لّوألا يبدألا يدولومب فيرعتلا

فضسوي نب . رضضÿ . أأ :اهرواح
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إنوروك سسوÒف

ÚنطاوŸا وعدي ةياجبب سضيبألا سشي÷ا
ةيحسصلا ةمÓسسلا Òبادتب مازتللاو طابسضنÓل

ÚلوؤوشسŸا بتإكم جاردأا ةشسيبح لازت ’ إهنأا اودكأا

جارفإلاب نوبلاطيو نوجتحي ÚنطاوŸا تارسشع
تليسسمسسيت ‘ ةيعامتجلا تانكسسلا ةمئاق نع

ةMلو+ سÉ©+ألا سq©Åلا ا>د
+qاMة FاDة Hلولا ي°:اوMة،
ة©˘(ا˘Eو˘لا ر˘©˘+اد˘k˘لا˘+ ماز˘k˘للا

KلاÇÑt©لا ةkأا يEدلا ا§-رKةل
H˘˘˘1 ن˘˘˘Óل K5لا ةراÇÑ˘˘˘t˘˘˘ة
Kلا˘õ˘q˘°˘م˘لا ة̆©˘°̆:و˘لا ةkا+åة
د˘˘FأاK ،ا˘˘KIرو˘˘F سK6ر˘˘©˘˘˘í˘˘˘ل
لF يD لHاåلا يÜgلا مEاÜلا

H˘م˘لا نÄÑ̆kÅÑ̆í˘لا ى˘q˘اH˘å̆ي
1˘˘õ˘˘©˘نار˘م˘> ل KHÄÑ˘kÅÑ˘í˘ى
ىKHÄÑkÅÑí وEgأا+ يõ> لوEõأا

طا˘˘˘˘IÉÑ˘˘˘˘gلا نأا ،ة˘˘˘˘˘:ار˘˘˘˘˘1
KلاH̆k˘ل لا˘ث˘ï˘لا د˘>اوÄÑÓHة
د©0ولا ل©ÄÑgلا وJ ة©ÇÑtلا
ن˘H ة˘MاĔو˘˘لا ن˘˘م˘˘MÉÑ ي}˘˘لا

1˘Ü˘لا ر˘å˘دKلا ى˘k˘ي MÄÑgg§ا
J˘˘˘{9أا ي}˘˘˘لا ،ءاد˘˘˘لا اÑ˘˘˘t˘˘ى
MÅÑò˘˘ل E˘˘õ˘˘ï˘˘ا D˘˘6و˘˘لا يÑ˘ط
ا}˘KJ ،ي˘>ا˘م˘k˘/لاK ي˘Ü˘g˘لا
+̆˘å˘˘د -ÄÑ˘˘q˘˘©˘˘ل D˘˘ألا يM˘˘ما˘˘
ا6ÑوH˘tÄÑ ا˘>ا˘í̆-را  ةر̆©˘1ألا
D8)لا دد> يÑتا+ا KملاÅÑkgه
D˘©˘§˘ل ،م˘å ّم- يk˘لا ما˘Eرألا ل˘ّ
ة>ر6Ñ ىõ˘> ل˘©˘لد ا˘Jءا˘0ÇÑا
كل3 ى˘˘ل)ا ف˘˘9Ñ ،را˘˘˘I˘˘˘kÅÑلا
ة°MأاkملاK ة©k˘t˘õ˘©˘õ˘لا ةءار˘ï˘لا
ىل)ا ر©ÅÑ- ة©(ا+ولا ة©9Ñåوõل
ه}˘˘J تHÄÑ د˘˘E ىKد˘˘å̆˘˘˘لا نأا
،ةMلولا تاMدõ+ ة©õg=أا ةرملا

H˘˘˘ا˘˘˘م M˘˘˘å̆˘˘°˘˘˘نأا ي -˘˘˘Ó7Ñ˘˘ي
م˘Jرا˘6Ñ̆k˘§˘kاK ن˘©˘°˘˘:او˘˘م˘˘لا

K<˘˘˘لا مدF˘˘˘k˘˘˘ارp +˘˘q˘˘دM˘˘ة

1˘˘Ü˘˘ءا˘˘+و˘˘لا ةرو F̆اIت Kءار
5M˘˘˘˘ةدا -̆˘˘˘íÅÑ˘˘˘˘لا ي˘˘˘å˘˘˘دKى،
KMtدp J{ا Dولا يEي}لا ت
عا˘E˘Ü ىõ̆˘> ن˘©˘م˘(اï̆˘لا ن˘˘;
ن©å+اkملاK ةMلولا+ ةÇÑtلا
هIأا91 د©DوF ةt(ا/ راÄÑمل
Ĕ˘با E˘˘6وÑ̆˘©̆˘أا نK دأاĬ˘ى H̆ن
5K1 لا˘˘˘˘Ü˘˘˘˘ث©˘˘0̆ ،ا˘˘̆§˘˘˘˘-رو
-ïõÇÑ9رملا داد>أا تÑى، +åد
أاد˘˘̆+K ،ءاد˘˘˘لا ا}˘˘˘J را˘˘˘I˘˘˘tÄÑا
سMÉر˘م˘k˘لاK ي˘Ü˘g˘لا م˘Eا˘Ü˘لا
MÄÑ˘˘k˘˘å˘˘©˘˘0ار ناد˘k˘§̆ل ،مò˘ن
ع©مqلا ت3Jõأا يkلا ةأا/اíملا
-kلثم Dلا ةدو> يIkÅÑرا Hن

حر˘˘M̆˘˘Ü̆ ا˘˘˘H و˘˘˘KJ ،د˘˘˘M̆د˘˘˘˘/
و˘˘J ر˘H̆ألا ل˘˘J ،ارا˘˘6Ñ˘˘k˘˘íÄÑا
مأا ىلKألا ة/ومõل لام6Ñkòا

J̆˘˘ي H˘˘˘ا˘˘. ة˘˘/وI˘˘©̆˘ة +ÇÑ˘˘دد
ه©K<õ ،ة0اÄÑلا ىõ> رو§âلا
D̆0ا ن)ا˘k˘مار E˘لا د˘>اوÄÑ̆ÓHة
مراÇÑلا لاثHkلاK  ة©ÇÑtلا
ىgï- ة5Mارk˘0لا تاءار˘/)Ó˘ل
KدKدأا نI˘˘˘7 ىÑلاو˘˘°˘˘˘م˘˘˘لا ك
ا}˘J ن˘H ة˘Mا˘˘Eو˘˘õ˘˘ل د˘˘©˘˘0و˘˘لا
ةM̆و1̆أا ةو̆>د ه}KJ̆ ،س9ر˘م˘لا

Kا(IÄÑ̆˘اI˘˘©˘6رأا ةÑ˘õ˘§̆لا ا˘q˘©Åس
ن˘©̆°˘:او˘م˘لا ةD̆ا˘òل سÉ©˘+ألا
-̆t˘ل˘م H˘å̆اI˘6 يÑاH©ة K3تا
م. ةMاEولا ا§DدJ ة°©م. ةللد
.ةMاEولا م...ةMاEولا

ت. Ëرك

ن©°:او˘م˘لا تار˘ÅÑ> مد˘Eأا
H˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘: ن˘˘˘˘˘g˘˘˘˘˘لا يÄÑò˘˘˘˘ن
ءا©0أا فw˘kõ˘م˘+ ي˘>ا˘م˘k˘/لا
+˘˘õ˘˘دM˘ة -˘©ÄÑ˘مÄÑ˘©˘õت، <˘õ˘ى
E˘Ü˘لا ع˘Ü˘رM˘ر ي°˘:و˘لا قEم
ن˘H ل˘F ى˘˘ل)ا يد'و˘˘م˘˘لا41
+˘õ˘دM˘م˘1 تا˘©ÄÑkي Kلاå©نو
K.˘˘˘˘°˘˘˘˘©˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘t˘˘˘لو˘˘˘+ دM˘˘˘ة
-©ÄÑÄÑم©õت، +åنأا د Iâاوم
KE˘í˘0ا ة˘k˘q˘أا ة˘©˘/اH˘ما H˘ïر
ادMد°- ،تÄÑ©õمÄÑ©˘- ة˘Mلو˘لا

H˘˘˘˘°˘˘˘˘§˘˘˘م <˘˘˘õ˘˘˘ل˘˘˘:ا˘˘˘م˘˘˘- ى
ن> جارD)لا يD ن©لK'وÄÑملا
Eلا ةم(اÄÑò°لا تا/kة©>ام
جاردأا ة0g©ÄÑ لاز- ل يkلا

Hòملا ب-اÄÑو'Kن©ل HÜلاg©ن
Kلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاM˘˘˘˘ة +ÉÑ˘˘˘رKةر
م˘§˘KH˘°˘t يرو˘í˘لا ل˘1د˘k˘لا
تا˘°˘˘ÄÑòلا ه}˘˘J ي˘˘D ق˘˘t˘˘لا
نأاK ا8Ñو1ÇÑ ،ة˘©˘>ا˘م˘k˘/لا

Håâملا مtkq©ن Eأا دKاو>د
H˘˘˘˘õ˘˘˘˘í˘˘˘˘تا :˘˘˘˘õلا بÄÑò˘˘˘ن
51 نH رثFأا }°H ي>امk/لا
6Ñ˘°˘6ا ث©˘0 ةÑ˘k˘è˘بر Jءل'و
ح°KH ةرH لF م§(اEÇÑ)ا ن>
،ا§©HÄÑktï ر©è˘ل تا˘°˘ÄÑòلا

H˘Ü˘لا˘g˘©˘لا˘+ ن(Dلا جارíيرو
تا˘˘˘°˘˘˘ÄÑòلا ة˘˘˘م˘˘˘(ا˘˘˘˘E ن˘˘˘˘>
ار1أا- فرå- يkلا ة©>امk/لا

F˘g˘©˘لو˘لا ه}˘§˘+ ارM˘م=رلا+ ة
Hملا تاءاد°لا نkòلا ةررkي
K8Ñõ8 تÑادJىل)ا ا Hòب-ا
.ا§+ لkòíلا نKد ن©لK'وÄÑملا

J˘˘{ا KE˘˘ر دD˘˘م˘لا ع˘t˘k˘q˘نو

يD م§t˘ï˘+ بلا˘Ü˘- تا˘D˘kل
ل˘:ا˘م˘k˘+ ن˘Mدد˘˘°˘˘H ن˘˘ÄÑòلا
ن> جارD)لا يD ن©لK'وÄÑملا
Eلا ةم(اÄÑò°لا تا/kة©>ام
KHkÄÑا)õ©ن Dولا تا3 يEت
ي}لا يt˘ï˘©˘ï˘لا بÄÑ˘gلا ن˘>
Mò˘˘ن˘˘م Kا ءار(EÇÑ˘˘ءاJ˘م H˘ن
م=رلا+ ة©>امk/لا تا°ÄÑòلا

H˘˘6ا نÑ˘k˘©˘í˘ءا F˘لا لÅÑ˘رKط
ل˘˘˘Hا˘˘˘F ما˘˘˘م˘˘˘-)اK ة˘˘˘Ó5H˘˘˘لا
ة8Ñاw˘لا ة˘Mراد)لا تا˘õ˘í˘م˘لا
ن˘˘©˘˘g˘˘لا˘˘H˘˘Ü ،ةدا˘˘6Ñ˘˘k˘˘íلا˘˘˘+
+ÉÑ˘˘˘رKللا ةر˘˘˘k˘˘˘í˘˘˘ى˘˘ل)ا تا

ةدåïملا ة©>امk/لا م§˘k˘لا˘0
1ÇÑ˘˘˘˘8وÑ˘˘˘˘ا Kنأا H˘˘˘˘å˘˘˘˘â˘˘˘م
نو˘˘لاز˘˘M ل ن˘˘©˘˘t˘˘˘k˘˘˘q˘˘˘م˘˘˘لا
M˘t˘k˘نو˘م -˘tت Egåلا ةòءار
H°{ 6Ñ°تاو HkÄÑا)õ©ن> ن
ي˘D ةد˘م˘å˘k˘م˘لا سM˘©Äا˘ï˘˘م˘˘لا
ا}Jò نH نMد©ÄÑkíملا ءاIkïا
6Ñò˘˘˘˘˘°˘˘˘˘˘تا KF˘˘˘˘˘{ر˘˘˘˘˘:ألا ا
ب0ÄÑ ي˘˘k˘˘لا ة˘˘©˘˘˘Iو˘˘˘Iا˘˘˘ï˘˘˘لا
ا˘§˘F˘õ ت+ر˘9Ñ ن˘©˘t˘k˘q˘˘م˘˘لا

ةMلولا ه}§+ ط(اtلا س9ر>
KE˘˘بلا˘: د J˘ءل'و +ÉÑ˘رKةر
+˘í˘k˘ح -˘t˘ï˘©˘ق H˘å˘لو0 ق˘م
را©1kا ا§+ مMk يkلا óرÜلا
ةرKر˘˘K9Ñ ن˘˘Mد˘˘©˘˘ÄÑ˘˘k˘˘íم˘˘لا
ة©°ÄÑòلا ةم(اïلا ن> جارD)لا
D˘˘أا يE˘بر KEت H˘مò˘ن D˘ي
ن©˘لK'و˘ÄÑم˘لا ل˘1د˘- را˘I˘k˘âا

Kلا˘˘˘˘kò˘˘˘í˘˘˘ا˘˘˘+ لIÅÑ˘˘˘è˘˘˘تلا
.ن©tkqملا

ز.دمحأا

سسبإيلاو رشضخأ’ا ىلع تتأا دÈلا تإبح

ءابرهكلا عطقتو اقرط قلغت نمزلا نم ةعاسس فسصن راطمأا
ةنتابب زا‚ا بويع فسشكتو

ةزمإط ةيدلبب تإنإشضيفلا نم نيررشضتŸا ىلع فقي ›اولا

ةلسشنخب لظلا قطانم ناكسس ةدئافل ةمدÿا زيح ةيوقاط عيراسشم عسضو

تحإتجا يتلا ةينإفوطلا رإطمأ’ا ءارج ةريبك إيريتشسه عقو ىلع ،ةنتإب ةي’و نإكشس سسمأا لوأا ةليل ،سشإع
،سسوإقنو نإيفشس وطÓيت ةتوتلا نيع ةكيرب ةنإقشس تإيدلب رارغ ىلع إهنم ةيبونجلا تإيدلبلا ةشصإخ ،ةي’ولا

نأا دعب اذهو عراوششلا اذكو نإيدولا هإيم بوشسنم يف عإفترا مإمأا إهرطإخم نم نوفوختي إهنإكشس تلعج يتلاو
هتإه ،تببشستو .عراوششلا يف هإيملا ىوتشسم ليلقتل إهفيظنتب نونطاوملا مإق نأا دعب ،تإعولإبلا لك تدشسنا

.ةينمأ’ا حلإشصملا لخدت ىعدتشسا إهجرإخمو ندملا لخادم يف رورملا ةكرح يف ريبك ظإظتكا ىلإا رإطمأ’ا

1˘˘˘˘õ̆˘˘íألا تH̆˘˘Ü̆˘˘لا را˘˘˘k˘˘˘ي
ىرïلاK تاMدõ+ ىõ> تõ:ا§-

1ÄÑ˘˘ر˘(ا D̆أا ة˘0داM˘ت-أا  ن D̆©˘ه
0̆˘˘˘ğ˘˘لا تا˘˘˘g˘˘˘در <̆˘˘õ̆˘˘ى F˘˘˘ل
ةÇÑí+ ة©>ارز˘لا ل˘©˘8Ñاt̆˘م˘لا

F̆õ˘©̆8ا1̆ ةÑ̆ة H̆°̆§˘لا ا˘t˘gبو
هFاوíلا لKF حاkíلاK ةDاqلا
ة©م6Ñوملا

ءا˘+ر˘§˘òلا ة˘˘7Ñ̆˘gò ن˘̆> ا˘H̆أا
Dïط EÜåت Dي Håâم Jه-ا
ل6Ñq نأا دå+ ا}KJ ،تاMدgõلا
6Ñ˘ï˘ل طو˘õ˘å˘دM˘د Hةدم>ألا ن
تK7Ñõ  ل+اوòلاK ة©(ا+ر§òلا

H1 نÓر0 ا§لFلا ةÄÑ©ر <õى
يKD ةMدgõلا رKاtملا م دMدåلا
ر7Ñادملا

KE˘˘˘˘1د˘˘˘- د˘˘˘õت، HÇÑ˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘FرK7Ñ̆ ة˘©Ĭد˘م˘لا ة˘M̆ا˘˘م˘˘t˘˘لا
ةMلو+ 5اèلاK ءا+ر§òلا ع5Mو-
ءادوÄÑلا طاï°لا لF رg> ة°-ا+
ه˘˘-ا˘˘J ن˘˘˘H ترر˘˘˘ÉÑ- ي˘˘k̆˘˘˘لا
ل/أا نH ا}KJ ةMد>رلا راHÜألا
Dلا ك˘˘å˘ن̆©˘°̆:او˘م˘لا ن˘> ة˘لز
K7 ةدا˘˘˘>)اÑ˘˘˘gò˘˘˘لا ةò˘˘˘§˘˘˘ءا˘̆+ر
.ل©õkÅÑèل

K6اÑkÜت>ا، Jلا ه-اòتا©م
را˘H˘˘Ü̆ألا ن˘H̆ ةر˘˘˘å˘˘˘k˘˘˘g˘˘˘م˘˘˘لا

ة°-ا+ ةMلK ىõ̆˘> ةõ̆˘:ا̆§k̆˘م˘لا
D˘ر يD˘ع H̆°ÄÑ˘ها˘©˘م˘لا بو Dي
ي6Ñï ا}KF ة5Mاو-رلا را+%لا
. را7Ñqألا

ةديدع عيرإششمو..
لاوزلإب ةددهم

ةبÎلا ةششإششه ببشسب
ةنتإبب لويشسلاو

Mtدó J{ألا هMما +òل Hن
+˘õ̆دM˘5و˘+ ةM̆°˘لا ة̆©˘°˘. ،ة˘å˘د̆+ا
KH̆°˘å˘لا ة˘k̆ا+̆å̆لو˘ل ةM˘ة°-ا+ ة
1˘˘Ü̆˘لا ر˘˘í˘˘©˘˘9اÑ̆˘اI˘تا، K3كل
ةردH°t نFاHأا ي˘D ا̆§̆>و˘Eو˘ل

8Ñ̆˘å˘˘g˘˘لا ة˘˘kÉÑ˘راMÄس K6Ñ˘ط
F˘k̆ل /˘g˘õ̆©̆ة H̆kÇÑ˘ة̆>د، H̆ام
-̆°˘q̆6 ا˘§˘°̆> رÑ˘©˘ألا لوH˘Ü˘را
تاåمk˘q˘لا ى˘ل)ا ة˘E˘ÜاkÄÑ̆˘م˘لا
ىõ> د/اوk˘- يk̆˘لا ة˘©ĬاÄÑò̆لا

9Ñ̆í˘لا فا˘Ü˘رMر ي°:ولا قEم
78، J{ا K0ÄÑب Hا <õه+ ا°م
H˘˘˘˘˘ن +̆˘˘˘˘åÉم˘˘˘˘لا سÇÑ̆˘˘˘نأا ردا
نار˘م˘å˘لا ي˘˘D ن˘˘©˘˘w̆˘kÇÑ˘˘م˘˘لا

FÅÑ̆˘í˘˘لا نأا او˘ï˘اI˘لا نو˘q˘دM̆د
ةرKر˘9Ñ ى˘õ̆> ددMÅÑ̆ ءا˘°õ̆˘ğ˘˘ل
ة+رkلا ة©˘>و̆°˘ل ة̆©˘م˘Jأا ءاÜ̆̆>)ا
فH̆w̆k˘õ̆ ا˘§˘©õ̆˘> ز˘q˘°˘- يk̆˘لا
ي˘k˘لاK ةM̆و˘م̆°˘k˘لا ع˘MراÅÑ̆م˘˘لا

-˘˘ï̆˘رد <˘˘õ˘ا ى/̆k˘©̆ل5لز˘لا 5ا
K+˘˘˘åÉلا س˘˘˘å̆˘˘اوH̆˘ىر˘1̆ألا ل
ءا°gلا ةرJا; نأا امF ،ة©Üg©åلا

KاIq5ا Hwkõملا فÅÑراMع Hن
Egلا لgõدMلا ر©ث- تاïõق <õى
،تا˘>دÇÑ̆- رو˘§â̆˘+ نا˘ÄÑòلا

F̆˘ا˘˘م -ÅÑ̆˘§̆˘6 ةد˘˘> دÑò̆˘°̆˘تا
K:رó -ÇÑا>د +gõدM5و+ ةM°ة،
KJألا  وHب>رلا را.أا ي}لا ر
امF ناÄÑòلا بوEõ يD اMÉÑأا
د§ÅÑ- د˘+اå̆˘لا ة˘©̆°˘. ة˘Mد˘õ̆+ نا
IíÄلا سâاJةر.

K9Ñ̆˘ع <̆˘õ̆˘5و̆+ يM̆يد Kي˘لا
KلM̆˘1̆ ة˘°ÅÑ̆˘õ̆˘لا ،ة˘˘å̆˘دM̆˘د H̆˘ن
ةĔاÜ̆˘لا ي̆>اï̆Ü̆˘˘ل ع˘M̆را˘ÅÑ̆م˘˘لا

Kلا ز̆©0̆ ة̆©̆(ا˘م˘لا دراو˘م˘لاwدHة
نH لò+ لâلا ق:ا°H ناÄÑòل
+õرا+ا+ ي-د K-اK5MاIت.

ءا+ر§òلا لاMÇÑ)ا+ تIاF ةMادgلا
نïÜ- ةõ̆̆(ا̆>C 85ل ة̆©˘M̆˘í̆ر˘˘لا
را+ا+ ةMدõ̆+ سĬ©Äاوí̆˘ل ةÜ̆ï̆̆°˘م̆+
Kلا˘˘k̆˘ي F̆˘اIت H̆أا نJ̆م H̆Ü̆بلا
6Ñò̆م˘لا نا˘°̆Ü̆ï̆ل ،ة˘©̆ïمو +åدJا
+̆˘k̆7دÑ̆©̆لا نò̆§̆لا ءا̆+ر˘í̆Ó0̆©̆ة
رFgأا ةFk©g ةMرE يDÓ0 ةد(اíل
-q6 عمÑòاIي +gõدMا- ةK5MاIت
K02 ط˘˘˘˘˘̆+ر+̆˘c̆˘5او̆-را ارM̆ا
ز̆©0̆ عK9Ñ̆ ا}˘KF̆ ءا˘̆+ر˘̆§˘ò̆لا˘̆+
57 ةد(اíل ي(اH نازwل ةHدwلا

HÄÑò̆ن. K+̆ğõ̆دM̆لا ةwاHة K9Ñع
ة©íÓ0لا ءا+ر§òلا ةHدwلا ز©0
يíÓ0لا بïÜلا يDÓ0 ةد(اíل
KF̆˘˘{91  ط˘̆+ر ا+̆c5او-را ارMا
سíÄ̆°̆+ يí̆Ó0̆˘˘لا ط˘̆©˘t̆˘˘م˘˘لا˘̆+
.ة©íÓ0لا ءا+ر§òلا+ ةÜï°ملا

K1Óل HåاM°kمل هÄÑkن©-رمث
D̆Ó0̆©̆k̆©̆م˘لا̆+ ن˘t©لا طíÓ0ي
ى˘õ̆˘̆> ي˘˘لاو˘˘لا ى˘̆°˘̆.ا ة˘H̆ا˘t̆˘˘لا
فر: نH ةلg{Kملا تادو§qملا
س9و§°õ̆˘ل س8اوw̆˘لا ن̆©í̆Ó0̆˘لا
+̆ï̆Ü̆لا عا˘í̆Ó0̆ة، H̆و'F̆اد <̆õ̆ى
H̆˘دM̆˘م˘˘لا رÇÑ̆˘لا ح˘˘لا˘˘í̆˘Ó0̆˘©̆˘ة
+ÉÑ̆˘رK8)لا ةرÑ̆è̆ل ءا˘õ̆í̆Ó0̆©̆ن
KرD̆˘˘ع F̆˘˘لا ل˘˘˘å̆˘˘ارĔ˘©̆˘ل K3كل

تا3 تا>اïÜلا ن©̆+ ق̆©k̆°ÄÑ̆˘لا̆+
نH ف©k̆w̆í̆˘لا ل̆/أا نH̆ ةÇÑ̆õ̆لا

H̆˘å̆˘اĬ˘ق̆:ا˘̆°˘˘م˘˘لا ه}˘̆§˘̆+ م˘̆§˘̆-ا
KH̆ارD̆ï̆k̆§̆د˘ل مD̆ع J̆{لا ا˘ï̆Üعا
ه/K امF ،ه7ÑاIåاK يq©-ار6Ñkلا
مJاM)ا اHÅÑqå ةمF̆õ̆ ن̆©õ̆í̆Ó0̆˘ل
+ÉÑرKل}+ ةر Hq§أا دوFgر، Fام

عMو°- ىõ> لمåلا+ ا§©D م§gلا:
ا§E©kر-K ة©íÓ0˘لا تا̆/وk̆̆°˘م˘لا

0ÄÑ1 بÇÑ̆˘8وÑ̆˘©̆م˘لا ة˘°̆Ü̆ï̆ة،
HÅÑ̆˘©̆˘أا ى˘لأا ارĬه -̆t̆يد KرJ̆نا
-̆å̆لو <̆õ̆©̆لا هÄÑ̆õÜملا تاtõ©ة
Kر˘˘˘م˘˘˘لاF̆˘زM̆˘ل ةÉÑ̆˘ألا نا˘˘مH̆˘ن
نH سkwõÇلاK ناõÄÑòل ي(ا}èلا
ة©g°/ألا لKدõل ة©(ا}èلا ة©kgåلا

H̆˘ىر1̆أا ة̆§˘̆/ ن K<̆õ̆ى J̆اHÅس
تIاF ة©õمåلا ة©Iاد©˘م˘لا ةراM̆ز˘لا
ن©°:او˘م˘لا عH̆ تاءاï̆˘ل ةد̆> ه˘ل
يkلاK ق:ا°ملا ه-ا§+ ن̆©̆°̆:اï̆˘لا

اH ة8Ñا1 تلاIÅÑèا ةد> تõم0
-̆˘˘å̆˘˘õ̆˘˘ق +̆˘˘k̆˘tÄÑ̆˘©̆˘را˘̆:)ا نJ̆˘م
.يå©ÅÑملا

KD6 يÑ©اó ر1%ا، KEيلاولا ف
<̆˘õ̆˘9ألا ىÑ̆˘لا رار˘˘k̆˘1̆ ي˘õ̆í̆§̆ا
ي}˘˘˘لا يو˘˘q̆˘˘˘لا بار˘˘9Ñ̆˘˘˘Ü̆لا
7Ñ̆§̆لو˘لا ه̆-دM̆1̆ ة°ÅÑõة Hار1'و
،ةز˘H̆ا˘̆: تا˘M̆د˘˘ğ˘˘õ̆˘˘̆+ ة˘˘8Ñ̆ا˘˘1̆
بار9Ñ̆Ü̆)لا .ة̆©7Ñ̆õ̆ ،ةH̆ا˘م0̆و̆+

ةرM̆ز̆= را˘H̆˘Ü̆أا ل˘̆:ا˘̆§˘̆- فر˘̆>
H̆k̆ğة̆>و +̆tgلا تاgدر، HÄÑو'Kل
تام©åõ- ه/K ي}©k°íلا 5ا§qلا
لkò̆í˘لا ةرKرÉÑ̆+ ة̆©˘لا6Ñ̆k̆å̆q̆ا

لHt ناF ي}˘لا عĔو˘م˘لا̆+ ماk̆˘لا
H̆å̆اM̆°̆ة Kلا ه-ر˘م̆= ي}˘لاÄÑ©لو
لاq̆ğ˘لا ي˘لا̆>أا نH̆ ةردt̆̆°˘˘م˘˘لا
رMدH فFõ امF  .هل ةرKاqملا
عار6Ñ)لا+ ةMلوõل ة©(املا دراوملا
D̆6ارد˘لا يÑ̆م˘لا ة˘k̆å̆õïة +tامMة
J̆˘˘˘{لا هÄÑò̆˘˘˘°̆˘˘˘تا Kءا˘˘˘̆©˘˘˘0̆ألا
تاĬاí̆©ÉÑ̆˘˘لا ن˘H̆ ةرر˘kÉÑ̆˘˘م˘˘لا

HÄÑ̆k̆ï̆ğÓ، K+̆ğõ̆دM̆ا˘م0̆و̆+ ةHة
K7Ñ̆õ̆©̆ة Kم̆=ر -̆è̆Ü̆©̆7أا ةÑ̆q̆را
DاF§لا ةkíحا +ÅÑgòلا تاtامMة
-ÉÑ̆˘˘ترر IÄÑ̆˘ğ˘ة F̆˘ğ˘©̆˘ةر H̆˘ن
+ÄÑ̆˘7ألا ن̆©˘̆-اÑ̆q̆را +ÄÑ̆gب Ĕةو
-ÄÑ̆˘اĔ˘0̆ طğلا تا˘ğدر H̆w̆õ̆í̆ة
.لوtÇÑملا يD ارار9Ñأا

نمأ’ا سسيئر بيشصنت
ةي’ولل ديدجلا

دKاد ة̆:رÅÑ̆لا بEارH̆ فر˘7Ñ̆أا
H̆˘t̆˘°̆˘م˘لا س6.د˘í̆kÅلا س˘q̆§̆يو
د©مåلا ب©ó -°ÇÑرÅÑ̆لا ة̆©0̆ا̆°˘ل
نH̆أÓ˘ل سÄ©̆(رF̆ م .دادè̆˘̆+ لKألا
ا1̆õ̆í ،ةÅÑ̆õ̆°1̆ ةM̆لو˘ل ي̆(لو˘لا
دğ̆> ي̆.و̆=ر̆+ لKألا د̆©˘م˘õ̆˘å̆˘˘ل
بÇÑ°ملا سíÄ°ل لوtملا م©tòلا
م̆©6Ñ̆ارH̆ .ىD̆õ̆د˘لا ن̆©̆> ةM̆لو˘ل
ةMلولا يلاK اJر0ÉÑ ب©k°ÇÑلا

KلاÄÑõÜألا تاH°©ة Kملا°kwg©ن
.ةÅÑõ°1 ةMلول ن©©°:ولا

 يدإعشس .يون

ينإمحد دمحم / نإمثع رإعرع

نم دحلل يئإقو ءارجإإك
إنوروك سسوريف رإششتنا

3 قلغ ررقي يلاولا
ترايتب ةيراجت قاوسسأا

3 قلغ ترإيت ةي’و يلاو ررق
ةنيدمب ةيرإجت قاوشسأا

دحلل يئإقو ءارجإإك ،ترإيت
إنوروك سسوريف رإششتنا نم
يف فرع يذلا91 ديفوك
رإثأا ارإششتنا ةريخ’ا مإيأ’ا

بشسحو .عيمجلا فوخت
«مÓشسلا» تقلت يتلا تارارقلا
قلغلا رارق نإإف إهنم ةخشسن
ةإطغملا قوشسلا نم لك لمششي
رظنملا يحب هكاوفلاو رشضخلل
ثإثأ’ا قوشس اذكو ليمجلا
إبيتإنوشسلا يحب عقاولا ميدقلا

رشضخلل يراوجلا قوشسلا اذكو
يحب دوليم ةنيوزب هكاوفلاو
يلاولا رارق يتأإيو ،إبيتإنوشسلا

ةيريدم نم ريرإقت ىلع ءإنب
قلغ تحرتقا يتلا ةيرإجتلا

مدع دهوشش نأا دعب يروف
ةيإقولا طورشش ىندأا مارتحا
مإمأا اريبك إظإظتكا هنع جتن

نم ةريبك ةئف ثارتكا مدع
ةيئإقولا ريبادتلل نينطاوملا

ىلع تإطلشسلا تاريذحت مغر
تإمإمكلا لإمعتشسا بوجو
إمم ،نإمآ’ا ةفإشسم مارتحاو

تإطلشسلا ىدل إفوخت قلخ
فلتخم لإبقتشسا مإمأا
يف ةيحشصلا تإشسشسؤوملا
ريبك ددعل ةريخأ’ا ةرتفلا

سسوريفب نيبإشصملا نم
يلاو لعج يذلا رمأ’ا ،إنوروك
نيمأا دمحم ترإيت ةي’و
كلت قلغ ررقي يششمارد
ةيإغ ىلإا إتقؤوم قاوشسأ’ا
.يحشصلا عشضولا بإبتتشسا

ج.كلإم
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فلسشلا ةي’و
ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم

ر.ضش.م027750910200990 يئابجلا فيرعتلا مقر
0202/.....مقر ايند  تاردق طارتسشا عم حوتفم ضضورعلا بلط

تقؤوملا حنملا ءاغلإا دعب نÓعإ’ا ةداعإا
حوتفم ضضرع نع نÓعإ’ا نع ةسضايرلاو بابسشلا ريدمب Óثمم فلسشلا ةي’و يلاو نلعي

يسضاير بكرم زاجنإا :ضضرغل تقؤوملا حنملا ءاغلإا دعب ايند تاردق طارتسشا عم

نم داتعلا ةنياعم رسضحم كاردإاو قثوم عيب دقع وأا ةينوناق ةروتافب تابثإ’ا :كرحتملا ريغلا داتعلا
 يئاسضق رسضحم وأا ظفاحم لبق

.عيراسشملا باحسصأا نم ةملسسم ذيفنتلا نسسح تاداهسش نوكت نأا بجي :ذيفنتلا نسسح
:ةرابع لمحيو موتخمو لفقم لوأ’ا فرظ يف عسضوت هÓعأا ةروكذملا قئاثولا لك

:ىلع يوتحي نأا بجي ينقتلا ضضرعلا )ب
موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،(30 قحلم) قحلم ،نودم باتتك’اب حيرسصت -أا

ةيريربت ةينقت ةركذم -ب
.ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي طورسشلا رتفد -ت

:ةرابع لمحيو موتخمو لفقم يناثلا فرظ يف عسضوت هÓعأا ةروكذملا قئاثولا لك      -

0202/ر.ضش.م.................:مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ضضورعلا بلط
حسشرتلا فلم

«حوتفم ضضورعلا بلط عوسضومو ةسسسسؤوملا ةيمسست»

ةسشاكع يديسسب يراوج



ىسشخن ل :سشتيلاسساب
نامÒج ناسس سسيراب

و˘يرا˘م ا˘ت˘نلا˘تا يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن د˘˘ّكأا
ى˘˘سشخ˘˘ي ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا سشت˘˘ي˘˘لا˘˘سسا˘˘ب
عبر يف نامريج ناسس سسيراب ةهجاوم
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن

هتّيثÓث دعب سشتيلاسساب ثيدح ءاجو
يتلا ةارابملا لÓخ ايسشيرب كابسش يف
.1‐6 ةجيتنب اتنلاتأا اهب زاف

ن˘ع Ó˘ق˘ن ي˘تاور˘كلا بعÓ˘لا لا˘قو
دق˘ل» :تي˘سس ا˘يد˘ي˘م ترو˘ب˘سس ة˘كب˘سش
اذهو ،مسسوملا اذه افده09 انلجسس
يأا ةهجاوم عيطتسسن اننأا ىلع رسشؤوم
ري˘ب˘ك ق˘ير˘ف ن˘ح˘ن ا˘ن˘نأل ر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف
.«اسضيأا

سسيراب ةهجاوم عيطتسسن» :فاسضأاو
نو˘كل˘م˘ي م˘ه˘نأا م˘غر نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس

تايرابم سسمخ كا˘ن˘ه ،را˘ب˘ك ن˘ي˘ب˘عل
ركفن اهدعب نمو يرودلا يف ةيقبتم
.«لاطبألا يرودب

لابيد :ينيتÓب
ينهبسشي ل

ق˘با˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘لا م˘ج˘ن˘لا ى˘ن˘˘ثأا
م˘ج˘ن ءادا ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘ب ل˘˘ي˘˘سشي˘˘م
عاطتسسا دعب لابيد ولواب سسوتنفوج
ددعب سسوتنفوج عم همقر لداعي نأا
هسسفن تقولا يف ىأار هنكل ،فادهألا
.امهنيب قرف كانه نأا

ة˘كب˘سش ن˘ع Ó˘ق˘ن ي˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘ب لا˘˘قو
بعل ولواب» :تي˘سس ا˘يد˘ي˘م ترو˘ب˘سس
دها˘سشي ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل بو˘ب˘ح˘مو ع˘ئار
ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘م ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ددع ةلدا˘ع˘م ي˘ف ح˘ج˘ن ه˘نا ما˘م˘ت˘هÓ˘ل
يرودلا ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م ي˘فاد˘هأا
ا˘ن˘ن˘˘كلو ةد˘˘حاو ما˘˘قرألا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

.«اًمامت نيفلتخم نيبعل
،تا˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا بحأا ل» :فا˘˘˘سضأاو

ديكأات˘لا˘ب ه˘نأا لو˘ق˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي ن˘كلو
وهو طقف دحاو ءيسش يف ينم لسضفأا
لابيد ،اًماع04ـب نآلا ينم رغسصأا هنأا

يف ينم رثكأا هتافسص يدؤويو مجاهم
.«زكرم نم رثكأا

ليدب دّدحي نÓيم
نم سشتيفوميهاربإا

ÊاŸألا يرودلا
ايدي˘م» ترو˘ب˘سس ة˘كب˘سش تف˘سشك

نÓ˘ي˘م يدا˘˘ن نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا «تي˘˘سس
م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘سسي
لÓخ ،سسيلازنوغ وكي˘ن ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘˘نلا قو˘˘سس ةر˘˘ت˘˘ف
.ةلبقملا

ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا ترا˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو
بعÓ˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘ي «ور˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا»
،اماع22 ن˘سسلا ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا با˘˘سشلا
يديو˘سسلا م˘ج˘ن˘ل˘ل بسسا˘ن˘ُم˘لا ل˘يد˘ب˘لا

فوسس يذ˘لا سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز
يف «ولو˘فا˘يد˘لا» فو˘ف˘سص ن˘ع ل˘حر˘ي
مسضنا امدعب يراجلا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
يوتسشلا وتاكريملا يف هفوفسص ىلإا
.ّرح لاقتنا ةقفسص يف

بعÓلا رعسس نأا ةكبسشلا تعباتو
02 ي˘لاو˘ح˘ب رّد˘ق˘ُي و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.وروأا نويلم
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˘مد˘˘ق ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت نو˘˘كي ا˘˘م˘˘بر
لÓخ ،اعسضاوت˘م ا˘سضر˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب
سشت˘˘يورو˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع (0‐1) زو˘˘ف˘˘لا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘˘سس
ن˘كل ،سسمأا لوأا ةر˘ه˘سس ،زا˘ت˘م˘م˘لا
،درابمل كنارف بردملل ةبسسنلاب
طا˘ق˘ن˘لا و˘ه ه˘˘م˘˘ه˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك نإا˘˘ف
.ثÓثلا

راسصتنلا دعب يسسليسشت ززعو
ىلع ،جديرب دروفماتسس هبعلم يف
،ىلوألا ةجردل˘ل ط˘با˘ه˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ع˘م ،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ه˘ع˘قو˘˘م
عبرملا يف مسسوملا ءاهنإا ةلواحم
لاطبأا يرود ىلإا ةدوعلل ،يبهذلا
.ابوروأا

:كلذ ن˘˘˘˘˘ع درا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘مل لا˘˘˘˘˘˘قو
ةجيتنلاو ،ةلوبقم تناك ةارابملا»
ةجيتنب زوفلا اننكمي ناك ..ةمهم
ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ن نأا ن˘˘كم˘˘ي نا˘˘كو ،ر˘˘ب˘˘كأا
.«لسضفأا ينف لكسشب

اذه نكل ،ديزملا ديرأا» :فاسضأاو
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ..ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
طا˘ق˘ن˘لا نإا˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا ا˘ن˘ع˘˘سضو˘˘ب
.«ةليللا ءيسش لك ينعت ثÓثلا

روطتلا ةيناكمإا
ل لا˘ج˘م˘لا نأا درا˘ب˘مل ق˘ث˘˘يو

،روطتلا نم ديزملل احوتفم لازي
يف قثأا» :يسسليسشت بردم لاقو
ىلعأا تايناكمإا ةليكسشتلا كÓتما

..ىلوألا ل˘حار˘م˘لا ي˘ف ر˘ه˘ظ ا˘م˘م
،عرسسأا لكسشب ةركلا ريرمت ديرن
تاسسملب مامألا ىلإا مدقتلا مدعو
سسفانملل حمسسي اذه نأل ،ةريثك
.«لتكتلاب

كرحت˘لا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ن» :ل˘سصاوو
..ةركلا ريرمت دنع لسضفأا لكسشب
لÓخ كلذ لبق رمألا اذه انلعف دقل
ديرن انك اذإا نكل ،يراجلا مسسوملا
هنإاف ،ديعبلا ىدملا ىلع روطتلا
.«كلذ نيسسحت بجي

هجوأا نأا ديرأا ل ينكل» :عباتو
لوسصح˘لا د˘ع˘ب ،ةد˘يد˘ع تادا˘ق˘ت˘نا

هذ˘ه ي˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سسيل اذه ..(مسسوملا نم) ةلحرملا
رتوت رعاسشم كانه تناكو ،Óهسس

ا˘نأا اذ˘ل ،ا˘ه˘م˘ه˘ف ن˘كم˘ي با˘˘ب˘˘سسأل
.«ةداعسسلاب رعسشأا

ي˘˘˘ف (0‐3) ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت ر˘˘سسخو
تبسسلا ،دتيانوي دليف˘ي˘سش ة˘فا˘ي˘سض
.يسضاملا

تر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ» :درا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘مل فدرأاو
ي˘ف ل˘سضفأا ل˘كسشب ا˘ن˘ت˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
.«ةليللا ةارابم

نأا درابمل دكأا ،راسصتنلا مغرو
مسسوملا ءاهنإا دعب نمسضي مل هيدان
سضوخ لظ يف ،يبهذلا عبرملا يف
هجاويسس ثيح ،نيتبعسص نيتارابم
مث ،ءاعبرألا موي لطبلا لوبرفيل
62 موي نوتبماهرفلوو فيسضتسسي
.يراجلا زومت ويلوي

نامزيرغ هليمزب داسشأأ «ضضاسضعلأ»

ةنولسشرب نع يسسيم ليحر ةيناكمإا ¤إا حملي زيراوسس

تهابلا زوفلا دعب هيبعل نع عفادي درابمل

سسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروألا ثد˘˘ح˘˘ت
ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘˘ه˘˘م ،ز˘˘يراو˘˘سس
لينويل ينيتنجرألا هليمز لبقتسسم
ه˘م˘˘سسا طا˘˘ب˘˘ترا ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ي˘˘سسي˘˘م
كلذ˘كو ،و˘ن بما˘ك ن˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب
بذبذتو ،نامزيرغ ناوطنأا يسسنرفلا

ع˘˘م لوألا ه˘˘م˘˘سسو˘˘م ي˘˘ف هاو˘˘ت˘˘˘سسم
.اسسرابلا

ه˘ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ز˘يراو˘سس لا˘˘قو
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
قيرف يأاب يسسيم ىرأا ل» :ةينابسسإلا
.«ةنولسشرب فÓخب

يذ˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘لا ،ن˘˘˘كل» :فا˘˘˘سضأاو
ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب نو˘كي˘سس و˘ي˘ل هذ˘خ˘ت˘ي˘˘سس
.«هترسسأاو هلبقتسسم يف ريكفتلا

نيئيسس اًعيمج نوكن اًنايحأا» :عباتو
نم ءايسشأا وأا مئازهلل سضرعتن اننأل
،اًقيدسص ينو˘ك ن˘كلو ،ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘ه
ناكملا يف نوكي نأا اًمئاد هيسصوأاسس
،ةداعسسلاو ةحارلاب هيف رعسشي يذلا
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف اًد˘˘ي˘˘ع˘˘سس نا˘˘ك اذإا˘˘ف
نا˘ك اذإا ا˘مأا ،يدا˘ن˘لا ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سس
ام فرعي فوسسف ،رييغتلا ىلإا ةجاحب
.«هترسسأاو وه هجاتحي

يسسيم تايولوأأ
،يسسيم تا˘يو˘لوأا ن˘ع ه˘لاؤو˘سسبو

،هترسسأا مأا اًحجان اًيسضاير اًعورسشم
ةلئا˘ع˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ز˘يراو˘سس با˘جأا

.«ةنولسشرب يف ةديعسس
وه يسسيم هانمتي ام رثكأا» :لمكأاو

هنكل ،اًحجان اًعورسشم كانه نوكي نأا
عمو هتلئاع عم اًلوأا رواسشتي نأا بجي
،ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘فو ،(ه˘ل˘ي˘˘كو) هد˘˘لاو
يذلا رار˘ق˘لا˘ب ة˘يارد ى˘ل˘ع نو˘كي˘سس
.«هذاختا هيلع بجي

نامزيرغ
يسسنرفلا هليمز يف هيأار نعو

بعل ه˘نإا» :لا˘ق ،نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأا
.«اًدج بوبحمو ،عسضاوتم ،عئار

ا˘˘ًت˘˘قو ناو˘˘ط˘˘نأا ه˘˘جاو» :ل˘˘˘سصاوو
،دارأا امك رسست مل رومألا نأل اًبيسصع
سضعب يف ،انمعد ىلع لسصح هنكل
تقو يف كرييغت متي امدنع ،نايحألا

سضف˘خ˘˘ن˘˘ي ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
طقف وه سسيل ،اًليلق كتاذل كمارتحا

نوكي ام اًمئاد نكل ،عيمجلا نكلو
ةروسشملا ميدق˘ت˘ل كراو˘ج˘ب كئÓ˘مز
ى˘سضق يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا» :دازو.«كل
فر˘ع˘ي ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘سس يدا˘ن˘لا ي˘ف
قيرف ى˘لإا لو˘سصو˘لا ة˘بو˘ع˘سص ىد˘م
ميدقت وه طرسشلاو ،ةنولسشرب لثم

ل˘ك كاو˘ت˘سسم ن˘˘م ى˘˘سصقألا د˘˘ح˘˘لا
فيك ملعتت نأا كيلعو ،مايأا ةثÓث
.«اسسرابلا تاحومط عم سشياعتت

ىلإا ثدح˘ت˘ي نا˘مز˘ير˘غ» :ل˘م˘كأاو
وه ،قيرفلا يف هئÓمز نم ديدعلا
ىلإا لوسصولا ةبوعسص ىدم فرعي
.«مدقتلاو يدانلا اذه

نأا ة˘بو˘ع˘سص فر˘ع˘ي و˘ه » :م˘˘ت˘˘خو
لوا˘ح˘ن ا˘ن˘ل˘كو ،ن˘ي˘م˘جا˘˘ه˘˘م نو˘˘كن
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بسسك ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘سسم
دقل ..ليجسستلاو فادهألا ةعانسصو
«لايرايف مامأا Óهذم ناك

ر .ق ^

وينيروم :Úك
ىوسس متهي ل
دحاو ءيسشب

،ماهنتوت مجاهم نيك يراه لاق
«مهافتلا نم ةيوق ةقÓع» ينبي هنإا

ديأاو ،وينيروم هيزوج بردملا عم
بع˘ل بو˘ل˘سسأا ع˘م ق˘ير˘ف˘لا م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت
مسسو˘م˘لا ي˘ف ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘م˘لا
.لبقملا

دعب ةيلوؤوسسملا وينيروم ىلوتو
ي˘ف و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘سسيروا˘م ة˘لا˘˘قإا
يذ˘لا ،ن˘ي˘ك لا˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
تÓ˘سضع ي˘ف ة˘با˘سصإا ن˘م ى˘فا˘ع˘˘ت
فقوتلا ةرتف لÓخ ةيفلخلا ذخفلا
ةح˘ئا˘ج بب˘سسب ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل
ق˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت نإا ،«91‐ديفوك»
م˘˘ه˘˘ي ا˘˘م ل˘˘˘ك و˘˘˘ه تارا˘˘˘سصت˘˘˘نلا
ن˘ي˘ك لا˘قو.يلاغترب˘لا برد˘م˘لا
«ترو˘˘ب˘˘سس ي˘˘ت.ي˘˘˘ب» ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل
د˘ي˘كأا˘ت ل˘كب ا˘م˘ه» :ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا
بيردت˘لا ي˘ف نا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘بو˘ل˘سسأا
ةرتف ترم دقل ،عئار رمأا اذه نكل

تنكو ...اباسصم تنك ثيح ةليوط
انلسصحو جراخلا نم قيرفلا عباتأا

.«انسضعب عم ملقأاتلل تقولا ىلع
ةعئار ةقÓع انينب دقل» :فاسضأاو

ي˘ف ثد˘ح˘ت˘ن ن˘ح˘نو برد˘م˘لا ع˘˘م
قلعتي ءيسش لك ،لاوحألا نم ريثك
.«كلذ يف احسضاو ناك دقلو زوفلاب

زكرملا بحاسص ما˘ه˘ن˘تو˘ت بع˘لو
،سسمأا دتيانوي لسساكوين عم نماثلا
ىلإا لهأاتلا يف ةسصرف كلمي امنيب
.يبوروألا يرودلا

ارتل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م م˘جا˘ه˘م ع˘با˘تو
ريبك دانل فسسؤوملا نم نوكيسس»
رخآا يف اناوتسسم عم ةسصاخ ،انلثم
بعلي لأا ،تاونسس تسس وأا سسمخ
ا˘طا˘ب˘حإا كلذ ل˘ث˘م˘ي˘سس ،ا˘بوروأا ي˘ف
.«اريبك
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نم بلطي سشتيورون بردم
 ةعاجسشلا نم ديزملا هيبعل
يتيسس سشتيورون قيرف بردم بلط

را˘ه˘ظإا ه˘ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘م ي˘˘كرا˘˘ف لا˘˘ي˘˘ناد
ةيقبتملا تايرابملا يف ربكا ةعاجسش
سشتيورون ناكو .زاتمملا يرودلا يف
يسسليسشت مامأا ةريخألا هتارابم رسسخ دق
نم» :يكاف لاق هتهج نم .0‐1 ةجيتنب
متي ةارابم رسسخ˘ت ن˘ي˘ح ه˘نا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
يننأا وه هلوق عيطتسسا ام لك .كماهتا
نع ةدحاو ةئيسس ةملك عامسسب لبقأا نل

مهب ديسشأا يسضاملا مسسوملا يف .يبعل
ىلوألا ةرملا هذه .مهسسفن مه اولاز امو
هذه .تاسسكن اهيف نوهجاوي مهظعمل
ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خو ة˘ل˘ه˘سس تسسي˘ل رو˘˘مألا
انيلع بجي هنأا مهملا .بابسشلا نيبعÓلا
يف انل ةيقبتملا تايرابملا سضوخن نا
.«ةريبك ةعاجسشب يرودلا

ديدجلا يسسيم ىلع هنيع يلوبان
نأا ةيلاطيإا ةيفاحسص ريراقت تدافأا

بعÓلا ىلع هنيع عسضو يلوبان يدان
بحا˘سص ،ور˘ي˘مور ا˘كو˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
اينابسسا يف هنوبّقلي يذلاو ،اماع51ـلا
يف ايلاح بعلي ثيح ،ديدجلا يسسيمب

بعل رغسصأا تابو ،اكرويام فوفسص
،ةارابم يف كراسشي «اغيللا» خيرات يف
عم ةارابم801 يف افده032 لجسسو
عم كراسشو ،نيئسشانلاو بابسشلا قرف
.ةنسس71و51 تحت نيتنجرألا بختنم

ةقاطب ءارسش نلعي نÓيم
رياك يكرامندلا

ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع نÓ˘ي˘م يدا˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ع˘فاد˘م˘لا ة˘قا˘ط˘ب ءار˘سش ن˘ع ي˘م˘˘سسر˘˘لا
يدا˘ن ن˘م ر˘يا˘ك نو˘م˘ي˘سس ي˘كرا˘م˘ند˘لا
فو˘ف˘سص ى˘لإا ر˘يا˘ك ل˘ق˘ت˘ناو.ةيليبسشا
يوتسشلا وتاكريملا يف «ورينوسسورلا»
ةثÓثل ةبرجت سضاخ ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا
ن˘م ارا˘ع˘م ا˘ت˘نلا˘تأا ق˘ير˘˘ف ع˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا
قيرفلا جراخ هتراعإا لمكأاو ،ةيليبسشإا
ررقي نأا لبق ،نÓيم عم نكل يسسلدنألا
ءارسشلا ةيقحأا دنب ليع˘ف˘ت «و˘لو˘فا˘يد˘لا»
.يئاهنلا

لي˘لو و˘مر˘ي˘لا˘ب ع˘فاد˘م ،ر˘يا˘ك ع˘قوو
دقع ىلع ،قبسسألا ةسشخبرنفو امورو
تا˘ب ا˘مد˘ع˘ب نÓ˘ي˘م ع˘م2202 ما˘ع˘ل

بردملا ةليكسشت يف ايسساسسأا ارسصنع
.اًرخؤوم يلويب ونافيتسس
ةيلدابت ةقفسصب ركفي يتيسس نام

يلاطيلا يلوبان عم
ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن دد˘˘ح

طخ زيزعت لجأا نم هتايولوأا يزيلكنإلا
يلودلا بعÓلا رب˘ت˘ع˘يو ق˘ير˘ف˘لا عا˘فد
عفادم يلا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا
هذ˘˘ه ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘˘ن
.تايولوألا

عفادملا ماحقإا ديري يتيسس رتسسسشنام
و يد˘ن˘ما˘توا سسلو˘كي˘ن ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
رد˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسكلأا ي˘˘˘˘˘نار˘˘˘˘˘كوألا بعÓ˘˘˘˘˘لا

ع˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف و˘كن˘ي˘سشن˘يز
وديلاك ىلع لوسصحلا لجأا نم يلوبان

يلاطيإلا يدانلا ناك نأا دعب يلابيلوك
نأاسشب يتيسسلا عم لعفلاب لاسصتا ىلع
.فيسصلا اذه لÓخ امهرفوت

لجا نم نويلم08 ـب بلاطي يلوبان
رعسس لسصي امنيب هعفادم نع يلختلا

56 ـلا ة˘بار˘ق يد˘ن˘ما˘تواو و˘كن˘ي˘سشت˘يز
يتيسسلا عفدي نأا عقوتملا نم اذل نويلم
.هعم دقاعتلل ةيفاسضإا نويلم51

لامآا ددجي Îنإا
مسض ‘ ةنولسشرب

وراتول

،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
رتنإا نم ةديدج ةوطخ نع ،سسمأا

مسض ةنولسشرب ىلع لهسست ،نÓيم
ورا˘تول «يروز˘تار˘ي˘ن˘لا» م˘جا˘ه˘م
.يفيسصلا وتاكريملا يف زينيترام

م˘سض ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسيو
ن˘ل ه˘ن˘كل ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ورا˘˘تول
وروي نويلم111 عفد عيطتسسي
.هدقع يف يئازجلا طرسشلا ةميق

ىلع حرتقا نأا ةنولسشربل قبسسو
،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م07 ع˘˘˘فد ر˘˘˘ت˘˘˘نإا
هر˘ي˘ه˘ظ ه˘ح˘ن˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
يذ˘لاو ،و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘˘ج ر˘˘سسيألا
،وروأا نويلم14ـب اسسرابلا هردق
سضفر ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يدا˘˘ن˘˘˘لا نأا لإا
.غلبملا اذهب باسشلا بعÓلا مييقت

ود˘نو˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
فقوم نإاف ،ةينابسسإلا «وفيتروبيد
،قوسسلا ليلحت دعب ،ريغت دق رتنإا

نأا ي˘لا˘ط˘˘يإلا يدا˘˘ن˘˘لا ىأار ثي˘˘ح
مل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب هدد˘ح يذ˘لا ر˘ع˘سسلا
.اًئيسس نكي

نأا ،ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تفا˘˘˘˘سضأاو
و˘بر˘ي˘ف نأا نور˘ي ر˘ت˘˘نإا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
تاربخب عتمتي ،زيمم باسش ريهظ
تحت «ورويلا»ـب زاف ثيح ،ةيلود
،اي˘نا˘ب˘سسإا بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ا˘ًما˘ع12
.ةديج ةيسصخسش هيدلو

نابايلا ‘ «انوروك» ـب ÚباسصŸا ددع عافترا ببسسب

اًدد‹ ليجأاتلاب ددهم ويكوط دايبŸوأا

Óئاه ادوه‹ مدقي لايسسرام :رسشتيلف

ةماعلا ةيدوعسسلا ةئيهلا رارق ىدأا
ثب سصي˘خر˘ت ءا˘ه˘نإا˘ب ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف «ترو˘˘˘ب˘˘˘سس ن˘˘˘ي˘˘˘ب» تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك كا˘ب˘ترا ى˘لإا ة˘يدو˘ع˘˘سسلا

ل˘سسا˘كو˘˘ي˘˘ن يدا˘˘ن ءار˘˘سش ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
«تروبسس نيب» نأا ةسصاخ ،دتيانوي
يرودلل ةيرسصحلا قوقحلا كلتمت
ط˘سسوألا قر˘سشلا ي˘ف يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا

.ايقيرفإا لامسشو
ة˘يز˘ي˘ل˘كنإلا ف˘ح˘˘سصلا تق˘˘ل˘˘عو

ءا˘˘ه˘˘نإا˘˘ب ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا رار˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«تروبسس نيب» تاونق ثب سصيخرت
دد˘ه˘ي ه˘نإا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘ف

لسساكوين ىلع ذاوحتسسلا ةقفسص
كلتمت ةير˘ط˘ق˘لا ةا˘ن˘ق˘لا نأا ة˘سصا˘خ
يرود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘سصح˘˘لا قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ط˘سسوألا قر˘سشلا ي˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘كنإلا

.ايقيرفإا لامسشو
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تب˘ت˘ك ا˘ه˘ت˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م

ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك كا˘ب˘ترا» : فار˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘لا
علدنا عم دتيانوي لسساكوين ةقفسص
ةانق عم ةيدوعسسلا يف ديدج فÓخ
قوقح كلمت يتلا «تروبسس نيب»
،يزيلجنإلا يرودلا تايرابم لقن
مئادلا رظحلاب ةيدوعسسلا رارق دعب
قو˘ق˘ح با˘ح˘سصأا ر˘ب˘كأا ن˘م د˘حاو˘ل
يرود˘لا ي˘ف ي˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ثب˘˘لا
.«زاتمملا

» : نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
سسي˘˘ئر˘˘˘لا ،زر˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘م درا˘˘˘سشت˘˘˘ير
يز˘ي˘ل˘كنإلا يرود˘ل˘ل يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
جهن لوح ربكأا طغسض تحت حبسصأا
ل˘ب˘ق ن˘˘م ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘سسا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا قود˘˘˘ن˘˘˘سص
.«يدوعسسلا

ةيزيلكنلا «نسصلا» ةفيحسص امأا

يف ةديدج لكاسشم» : نأا تبتك دقف
ىلع ةيدوع˘سسلا ذاو˘ح˘ت˘سسا ة˘ق˘ف˘سص
ةمو˘كح˘لا ع˘ن˘م بب˘سسب ل˘سسا˘كو˘ي˘ن
تروبسس ني˘ب تاو˘ن˘ق˘ل ة˘يدو˘ع˘سسلا

ةانق اهنوك ةيدوعسسلا يف لمعلا نم
.«ةيرطق

رارقلا اذه نإا» :ةفيحسصلا تلاقو
نأا˘˘سشب ةد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ًكو˘˘كسش ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ي
نأا دعب دتيانوي لسساكوين ذاوحتسسا

نيب مئاد لكسشب ةيدوعسسلا ترظح
.«دÓبلا نم تروبسس

لسساكوين يعجسشُم» نأا تفاسضأاو
نيب رظح ببسسب طابحإلاب اوبيسصأا
.«ةيدوعسسلا يف تروبسس

يليد» ةفيح˘سص تر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ن˘ي˘ب
عيبلا ةيلمع» :نأا ةيزيلجنلا «ليم
د˘ع˘ب نآلا اًد˘ي˘ق˘ع˘ت ر˘ث˘كأا تح˘˘ب˘˘سصأا
يف ةيرطقلا ةانقلا سصيخارت فاقيإا
ةردق مدع ببسسب كلذو ،ةيدوعسسلا

تا˘يرا˘ب˘م ةد˘ها˘˘سش˘˘ُم ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ىو˘قألا يز˘˘ي˘˘ل˘˘كنإلا يرود˘˘لا
نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو ،«ملاعلا
ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن ع˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإلا»
نييدوعسسلا نيرمثتسسملا ةعومجمل

نويلم003 لباقم ةياغلل اًبيرق ناك
فا˘ق˘يإا نأا لإا ،ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘سسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج
ي˘˘ف ترو˘˘˘ب˘˘˘سس ن˘˘˘ي˘˘˘ب سصي˘˘˘خار˘˘˘ت
.«ةقفسصلا مامتإا لجؤويسس ةيدوعسسلا

روريم ةفيحسصل ةبسسنلاب كلذك
عسضولا» :نأا تبتك يتلا ةيزيلكنإلا
اًدقع˘ُم ح˘ب˘سصأا ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف
ةيدوعسسلا مايق ببسسب ريبك لكسشب
،ةكلمملا لخاد تروبسس نيب رظحب

ىلإا ةريسشم «اهسصيخارت تغلأا ثيح
ةيقطنم ريغ دعُت ةوطخلا هذه نأا

تدكأاو ،يلودلا نوناقلل ةفلاخُمو
د˘˘ّق˘˘ع˘˘˘ُي˘˘˘سس ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا رار˘˘˘ق نأا

.لسساكوين ءارسش ةقفسص تاثداحُم

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م بعل دا˘سشأا
تايوتسسملاب رسشتيلف نرياد قباسسلا
عم لايسسرام اهمدقي يتلا ةزيمملا
.قيرفلا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘سشت˘ي˘ل˘ف لا˘قو
ناك لايسسرام نأا دقت˘عأا»:ة˘ي˘ف˘ح˘سص
دوهجملاو هاعسسم نأا دقتعأا ،اًعئار

ثيح ،ةياغل˘ل ا˘ًل˘ئا˘ه ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا
.«هيدل اًمئاد ةدوجوم ةبهوملا تناك

ا˘˘ًم˘˘ئاد كا˘˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك »:ع˘˘˘با˘˘˘تو
هلمع لدعم لوح ماهفتسسا تامÓع
اذه عسضي ديكأاتلاب هنكل ، هتبغرو
نا˘كو ح˘ي˘ح˘سص و˘ح˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا
ة˘˘سشهد˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ثإا ر˘˘ث˘˘كألا بعÓ˘˘˘لا

.«ةقباسسملا ةدوع ذنم يل ةبسسنلاب
دقتعأا ،اًعئار ناك هنأا دقتعأا»:متأاو

اذإا ،هباتعأا ىلع ام اًسصخسش ىرن اننأا
بعل ه˘نو˘ك ن˘م كلذ ي˘ف ر˘م˘ت˘˘سسا

،حيرسصلا مجاهملا زكرم يف زيمم
ةبسسنلاب ةياغلل اًديج هءادأا ناك ثيح
.«ةريبك ةيباجيإاب بعلو يل

ةيدوعسسلا ‘ «تروبسس Úب » فاقيإا دعب ةددهم لسساكوين ءارسش ةقفسص

ةموكحلاب زرابلا راسشتسسملا لاق
نإا ،اواكوروك يسشوي˘ك ،ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا

د˘ق و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘م˘لوأا تا˘سسفا˘ن˘˘م
سسوري˘ف رو˘ط˘ت اذإا ،ادد˘ج˘م ل˘جأا˘ت˘ت

.ىوقأا لكسشب دجتسسملا انوروك
يف دعاسصتلا نأا ىلإا راسشأا هنكل

،ار˘خؤو˘م و˘ي˘كو˘ط˘ب تلا˘ح˘˘لا دد˘˘ع
تادا˘سشرإلا عا˘ب˘تإا مد˘ع ى˘لإا ع˘جر˘ي
.ىودعلا نم ةياقولل ةمراسصلا

ايملع اراسشتسسم اواكوروك ناكو
ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل سسأار˘˘تو ،8002و6002
ا˘م˘ي˘سشو˘كو˘ف ة˘ثرا˘ك ي˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ل˘م˘ع˘ي نآلاو ،1102 ماع ة˘يوو˘ن˘لا

ة˘مزأا لÓ˘خ ة˘مو˘كح˘ل˘ل ارا˘سشت˘سسم
.«91‐ديفوك»

سسور˘ي˘ف˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا» :فا˘˘سضأاو
ىوقأا نوكي ا˘م˘برو ،ا˘م˘ئاد رو˘ط˘ت˘ي
ةجوم روهظ ىلإا يدؤوي امب ريثكب
باع˘لألا ل˘جأا˘ت˘ت نأا ن˘كم˘ي ..ة˘ي˘نا˘ث
يننكمي ل نكل ،اددجم ةيبملوألا
.«ؤوبنتلا

ةباسصإلا تلاح نأا دقتعا» :عباتو

نأل ،تثدح و˘ي˘كو˘ط ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا
اذإا نكل ..تايسصوتلا عبتت ل سسانلا

ةسصق˘لا نو˘كت˘سس تارو˘ط˘ت تثد˘ح
يأا يف ثدحت دقو ،امامت ةفلتخم
.«ملاعلا يف ناكم

د˘˘˘˘حأا» :اوا˘˘˘˘كورو˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘سصاوو
ة˘ي˘ف˘ي˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،نآلا فوا˘خ˘˘م˘˘لا
ر˘مألاو ،ىود˘ع˘لا را˘˘سشت˘˘نا ءاو˘˘ت˘˘حا
نأل ،داسصت˘قلا م˘عد ة˘ي˘ف˘ي˘ك ر˘خآلا
نود˘ق˘ف˘ي سصا˘خ˘سشألا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا

و˘˘˘كيرو˘˘˘ي تلا˘˘˘˘قو.«فئاظولا
نينثلا ،ويكوط ة˘م˘كا˘ح ،ي˘كيو˘ك
ة˘ي˘ب˘م˘لوألا با˘ع˘لألا نإا ،ي˘سضا˘م˘لا
نوكتل ،لبقملا ماعلا ماقت نأا بجي
.سسوريفلا دسض ملاعلا داحتإل ازمر



يهتنيو ربمفون12ـلا يف قلطني2202 لايدنوم
ربمصسيد81ـلا يف

سسأاك تايرابم ديعاوم ددحت «افيفلا»
2202 رطق ملاعلا

قÓطنا دعوم ايمسسر «افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ددح
ىلإا ةفاسضإلاب ،رطق اهنسضتحت يتلا2202 ملاعلا سسأاك ءاهتناو
.ةريخألاو ىلوألا نيتارابملا نسضتحت يتلا بعÓملا

12ـلا يف يملاعلا سسرعلا ةقÓطنا نع يلودلا داحتلا نلعأاو
ـل عسستي يذلاو تيبلا بعلم ىلع نوكيسس يذلا ،2202 ربمفون
تيقوتلاب00:11ـلا دنع ةارابملا قلطنتسس ثيح ،جرفتم فلأا06
ةرم لوأا هذه نوكتل ربمسسيد81ـلا يف يهتني نأا ىلع ،يرئازجلا
بختنملا لهأات لاح يفو.ءاتسشلا لسصف يف ةقباسسملا اهيف بعلت
يرود نإا˘ف ،ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كلت ،دحاولا مويلا يف تاهجاوم4 عقاوب ماقتسسف تاعومجملا
يف ،Óيل00:02و00:71و ،00:41 مث ،00:11 يف أادبت يتلا

ليسسول بعلمب00:61ـلا دنع بعلتسس ةيئاهنلا ةارابملا نأا نيح
.جرفتم فلأا08 ـل عسستي يذلا

ب.م.يرصسيإا
هبلاطمل يدوعصسلا يدانلا ةرادإا خوصضر دعب

كراسشيو ةكلمملل دوعي يحلوبم
قيرفلا تابيردت يف

سسيار اهسسراح ةدوع دعب ،ءادعسصلا قافتلا يدان ةرادإا تسسفنت
،قيرفلا فوفسصل يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سسرا˘ح ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو
ةيوسست دعب يرئازجلا يلودلا بايغ ةسصق لوسصف كلذب يهتنتل
.يئاهن لكسشب فÓخلا يهنتو ةيلاملا هتاقحتسسمل ةرادإلا

سضو˘خ˘ل ه˘تدو˘ع ا˘ي˘فو˘سص ا˘كي˘سسل ق˘با˘سسلا سسرا˘ح˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسو
تيرجأا يتلا ةيبيردتلا ةسصحلا ةبسسانمب هئÓمز ةقفر تابيردتلا

يذلاو مامدلا ةنيدمب «لبدلا هللا دبع» بعلم ىلع ءاثÓثلا ءاسسم
،اسسنرف نم امداق يراجلا عوبسسألا ةيادب ةكلمملا ىلإا داع دق ناك
قيرفلا تادادعتسساو تاريسضحت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو
نم يلاحلا مسسوملا تاهجاوم نم ىقبت ام فانئتسساو ةدوعلل
تحت كلذو نيفرتح˘م˘ل˘ل يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب تا˘سسفا˘ن˘م
.يوطعلا دلاخ يدوعسسلا ينقتلا فارسشإا

طيمز.ع
همصض ىلع «ماول» زفح وكانوم عم هقلأات

مينو ايليسسرام يف بولطم يناميلسس
قيرف بعلو ينطولا بختنملا فاده يناميلسس مÓسسإا هجتي

ىلع ،لبقملا مسسوملا يف يسسنرفلا يرودلا يف ءاقبلا ىلإا وكانوم
.يتيسس رتسسيل يدان نم هدقع ءارسش سضفر هقيرف نأا نم مغرلا

كيبملوا ةرادإا  نأا ،يسسنرفلا «وتاكريم توف» عقوم فسشكو
وتاكريم يف يرئازجلا يلودلا يناميلسس عم دقاعتلا ديرت ايليسسرام
مل نيفرطلا نيب تاسضوافملا نأا دكأا نيح يف ،لبقملا فيسصلا
يناميلسس ةيعسضو نع مين يدان رسسفتسسا امك ،نآلا دحل قلطنت
كيبملوأا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو.هعم تاسضوافم ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
،لبقملا مسسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود يف كراسشيسس ايليسسرام
.ريخألا عم دقاعتلل سسمحتي يناميلسس مÓسسإا لعجيسس يذلا رمألا

ب.اصضر

«فافلا» يزعي «افيفلا» سسيئر ونيتنافنا
يجاروك مكحلا ةافو يف

مدقلا ةركل يلودلا داحتلا سسيئر ونيتنافنا ينايج مدقت
،يسشطز نيدلا ريخ ةدايقب يرئازجلا داحتÓل هيزاعتب «افيفلا»
بيسصأا يذلا ،قباسسلا يلودلا مكحلا يجاروك دمح ةافو رثإا ىلع
نيدلا ريخ ىلإا ةيزعت ةلاسسر يف ونيتنافنإا لاقو.«انوروك» ءابوب
يجاروك ةافو ربخ ىقلت هنإا ،يرئازجلا داحتلا سسيئر يسشطز
يسضايرلا»ــب يجاروك لحارلا ،ونيتنافنإا فسصوو.ديدسش نزحب
ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘م م˘سسا» :ه˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،«عرا˘˘ب˘˘لا

،«ىسسنت نل بعلملا جراخو لخاد هتازاجنإاو هثرإا..يقيرفإلاو
ةلهؤوملا تايفسصتلا يف تايرابم رادأا نأاو ديقفلل قبسس ثيح
امك ،8991 لايدنوم تايفسصت8991و4991 ملاعلا سسأاكل
.6991 «ناكلا» يف تاءاقل رادأا

ر.ق
رصضخلا عفادم يف هتقث عصضي ينيرغليب

سسيفلأا وفيتروبد مامأا مويلا يسساسسأا يدنام
لاير يدان بعلو يرئازجلا يلودلا يدنام ىسسيع دجاوت

اهب لخديسس يتلا ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ي˘نا˘ب˘سسإلا سسي˘ت˘ي˘ب
راطإا يف سسيفلأا وفيتروبيد قيرف دسض ،مويلا ةهجاوم يف بردملا
لاير بردم ينيرغي˘ل˘ب ل˘يو˘نا˘م ف˘سشك.اغيللا ن˘م73 ةلوج˘لا
مويلا ةرهسس اهب هجاويسس يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا نع سسيتيب
يف ينطولا بختنملا عفادم يدنامب اهيف ناعتسسا وفيتروبيد قيرف
يف قثي رسضخألا قيرفلل ديدجلا بردملا نأا ودبيو ،يفلخلا طخلا
ةسصرفلا حنميسس هنأاب دكأا يذلا وهو ،ءارحسصلا براحم تاردق
.كلذ قحتسسي نم لكل

ب.اصضر

4972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ52ـل قفاوملا0202 ةيليوج61سسيمخلاةصضايرلا

ربكأ’ا رصساخلا ةيرئازجلا يداونلاو تقولا عييصضت لصصاوت «فافلا
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عباتلا يلارديفلا بتكملا اعد
مدقلا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
ةماعلا ةيعمج˘لا د˘ق˘ع˘ل ،«فا˘ف˘لا»
ةليلقلا تاعاسسلا يف ةيئانثتسسلا
ي˘ف ل˘سصف˘لا ل˘جأا ن˘م ،ة˘مدا˘ق˘˘لا

،يلاحلا يوركلا مسسوملا ريسصم
هدقع يذلا عامتجلا سشماه ىلع
ي˘˘لاد˘˘ب «فا˘˘ف˘˘لا» ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ،سسمأا
.ميهارب

نم ةمداقلا تاديكأاتلا مغرو
ة˘لا˘ح˘ت˘سسا˘ب بو˘سصو بد˘ح ل˘ك
داحتلا نأا لإا ،ةقباسسملا فانئتسسا
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ةدا˘ي˘ق˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

م˘سسح ن˘م ن˘كم˘ت˘ي م˘˘ل ي˘˘سشطز
اميسسل يوركلا مسسوملا ريسصم
مدعب بلاط˘ت ةر˘ي˘ث˘ك ا˘فار˘طأا نأاو
وهو ،بقللا دادزولب بابسش حنم
ررقي يلارديفلا بتكملا لعج ام
تيوسصتلل ةيئانثتسسا ةيعمج دقع
.ريخألاو لوألا رارقلا ىلع

ةرازو تسضفر ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
سصيخر˘ت˘لا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
ى˘ت˘حو تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةرد˘ق مد˘ع بب˘سسب ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا
لوكوتربلا قيبطت ىلع ةيدنألا
ددع عافتراو ةهج نم يحسصلا
نأا لإا ،ىرخأا ةهج نم تاباسصإلا
يف لسصفلا مدع تلسضف «فافلا»
ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سصم
.ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا تيوسصت

نلعت نأا رظتنملا نمو اذه
يمسسرلا اهعقوم ربع ةيداحتلا
نع ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف
.ةماعلا ةيعمجلا دقع خيرات

يعبتتم نم ريثكلا مهفي ملو

دا˘˘ح˘˘تلا رار˘˘ق يور˘˘كلا نأا˘˘˘سشلا
ةيعمج دقعل اعد يذلا ،يرئازجلا

نم ناكو عامتجلا لÓخ ةماع
نود ةماع ةيعمج دقع لسضفألا
ي˘ف ل˘سصف˘ل˘ل عا˘م˘ت˘جا ة˘ج˘˘مر˘˘ب
نأاو ا˘م˘ي˘سسل م˘سسو˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سصم
ىلع اريبك ارخأات ف رعت ةيدنألا

.ةدعسصألا عيمج
مامأا ةيعمجلا ءاصضعأا

امهل ثلاث ’ نيحارتقا
لدجلا ءاهنإ’

ةيع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا نو˘كي˘سس
ثلا˘ث ل ن˘ي˘حار˘ت˘قا ما˘مأا ة˘ما˘ع˘لا
،جاجزلا قنع نم جورخلل امهل
نÓعإا يف لوألا حارتقلا لثمتيو
ع˘ي˘م˘˘ج ءا˘˘غ˘˘لإاو سضي˘˘بأا م˘˘سسو˘˘م
اذه قرفلا اهتققح يتلا جئاتنلا
نو˘كي˘سس ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يف انركذ امك وه يناثلا حارتقلا

لÓخ نم ،سسمأا رداسصلا انددع
يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا بي˘تر˘ت˘لا دا˘م˘ت˘عا
ع˘˘م ،22ـلا ةلو˘ج˘لا د˘ن˘ع ف˘قو˘ت

ةكراسشملا قرفلاو لطبلا ديدحت
ءا˘غ˘لإاو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف
لوألا مسسق˘لا نو˘كي˘ل ،طو˘ق˘سسلا
ديدجلا مسسوملا يف اقيرف02ـب
يف لئاوألا قرف4 دوعسص دعب
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا م˘˘سسق˘˘لا

ةعومجم لك نع قرف8 دوعسص
بعلي˘ل ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ن˘م
ي˘ف فر˘ت˘˘ح˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا
نم نيتعومجمب ديدجلا مسسوملا

.امهنم لكل اقيرف81
حنمنصس» :دوبع ياب حلاصص

هذه يف دادزولب بابصشل بقللا
«..طقف ةلاحلا

ياب حلا˘سص د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
مÓعإلا ةي˘ل˘خ˘ب ف˘ل˘كم˘لا دو˘ب˘ع
ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ىد˘˘ل
بق˘ل˘لا ح˘ن˘م ة˘ي˘نا˘كمإا نأا ،مد˘ق˘لا
ردسصتم دادزولب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل
حسضوأاو.امئاق ىقبي ة˘لو˘ط˘ب˘لا

تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘سص
ةيبلت اننكمي ل»:Óئاق ةيفحسص

لا˘ح ي˘فو ،قر˘ف˘لا ل˘ك تا˘ب˘˘غر
ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسا نود عا˘˘م˘˘جإا ثود˘˘ح
بي˘سصن ن˘م نو˘كي˘سس بق˘˘ل˘˘لا˘˘ف
.«دادزولب بابسش

يف رخأاتلا :بارعأا
مصسوملا ريصصم نÓعإا

لوهجملا هجاون انلعج
سسيئر بارعأا نيدلا زع ربع

نع ،فيطسس قافو ةرادإا سسلجم
بتكملا رارق نم ريبكلا هئايتسسا
م˘سسح سضفر يذ˘لا ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

.يور˘˘كلا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سصم
˘مد˘ع» :Ó˘ئا˘˘ق  بار˘˘عأا ح˘˘سضوأاو
انعسضو مسسوملا يف فافلا لسصف
اسصوسصخ لوه˘ج˘م ر˘ي˘سصم ما˘مأا

تعنم ةيرئازجلا تاطلسسلا ناو
لوسصحلا بعسصي ام تاعمجتلا

ةيعم˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ل سصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا» :م˘˘ت˘˘خو ،«ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ق˘ير˘ط ما˘مأا ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

انيلع بعسصي يذلا رمألا دودسسم
.«ةمهملا

ما“إ’ لمعي اÒيف
نÁأا Òهظ ةقفصص

لاطع ةناكم
سسين ‘ ةددهم

ف˘سسو˘ي ة˘نا˘˘كم نأا ود˘˘ب˘˘ي
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا لا˘˘ط˘˘˘ع
،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ن حا˘˘˘ن˘˘˘جو
ةلي˘كسشت ي˘ف ةدد˘ه˘م نو˘كت˘سس
كير˘تا˘ب ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
دعب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ار˘ي˘ي˘ف
بارتقا تدكأا ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
عم دقاعتلل اسسنرف بونج يدان

بسصنم سسفن يف ديدج بعل
.يرئازجلا مجنلا

يتلا ريراقتلا رخآا بسسحبو
بر˘ت˘ق˘ي سسي˘ن يدا˘ن نأا تد˘كأا

ة˘سسدا˘سسلا ه˘ت˘ق˘ف˘سص مار˘بإا ن˘˘م
بعل ابموتول نادروج مسضل
يذلاو ،يرسسيوسسلا زيوب غنوي
حانجك بسصانم ةدع يف بعلي
طسسولا طخ يف كلاذكو نميأا

ناقيرفلا قفتاو ،رسسيأا عفادمو
نويلم5.6 غلبم ىلع ايئدبم
بعÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل وروأا
نو˘كي˘سس يذ˘لاو ير˘سسيو˘˘سسلا

«روسسنلا» قيرفل ةديج ةقفسص
حيتي ام هبسصانم ددعت لظ يف
يسسنرفلا ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل تارا˘ي˘ت˘خا
ايقيقح اسسفانم نوكيسس يذلا
يذلاو لبقملا مسسوملا لاطعل
ةدوع ليجسستب اب˘لا˘ط˘م ي˘ق˘ب˘ي
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا دارأا اذإا ة˘˘يو˘˘ق
ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا بع˘˘ل˘˘لاو ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم
 .مئاد لكسشب

طيمز.ع

يبعل قلأات ىلع عيمجلا دهسشي
نوطسشني نيذلا ينطولا بختنملا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
9102 م˘سسو˘م ي˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
يبرع» ع˘قو˘م ف˘سشكو.0202/
52 زر˘بأا م˘سضت ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع «12
نا˘ن˘ع ي˘ف او˘ق˘لأا˘ت ا˘ي˘˘بر˘˘ع ا˘˘ب˘˘عل
نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘بوروألا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ر˘˘˘ب˘˘˘كألا بي˘˘˘سصن˘˘˘لا
اروسضح ر˘ث˘كألا م˘ه ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

بعÓ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘بر˘˘ع ا˘˘ق˘˘لأا˘˘تو
بق˘ع ،م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘بوروألا
عم هورهظأا يذلا ريبكلا دودرملا
سضاير ةمئاقلا رد˘سصتو ،م˘ه˘ت˘يد˘نأا

عاطتسسا امدعب رسضخلا دئاق زرحم
ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا
82 يف ةمهاسسم˘لاو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ر˘ت˘سسسشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف ح˘لا˘سصل ا˘فد˘ه
فسصلا ةمحر نب لتخاو ،يتيسس
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ىسسيع تبثأاو.«بيسشتنايبمسشلا»
،يرئازجلا يلودلا عفادملا يدنام
ي˘ع˘فاد˘م را˘ب˘˘ك ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط ن˘˘م ه˘˘نأا

هقيقحت بقع ةينابسسإلا ةلوطبلا
ةحجان ةيئاوه تاما˘ح˘ت˘لإا لد˘ع˘م˘ل
عم ءاقل لك يف2.2 ىلإا لسصو
ترد˘ق اد˘ج ة˘ي˘لا˘ع ر˘ير˘م˘ت ة˘ب˘سسن
،«اغيلسسدنوبلا» يفو ،ةئملاب98ـب
جيرخ ينيعبسس نب يمار تكسسأا

ر˘ي˘ه˘ظو ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ة˘سسرد˘˘م
خابدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘ن
ن˘ي˘ككسشم˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ثيح ،ةديدجلا هتبرجت يف هحاجنب
ىلع هق˘ير˘ف ةد˘عا˘سسم ن˘م ن˘كم˘ت
ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا لوسصولا
01 يف مهاسسو لبقملا مسسوملل
اهنم5 لجسس هقيرفل ةلماك فادهأا
ةرهظألا لسضفأا ةمئاق يف نوكيل
تايرودلا يف فادهأÓل ةلجسسملا
سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،ىر˘˘ب˘˘كلا5ـلا
رسصان نب نكمت دقف «ويسشتاكلا»
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بعل لسضفأا

مغر ،راظنألا فطخ نم9102
حلاسصل دحاو فده يف ةمهاسسملا
نم تاب هنأا لإا ،نÓيم يسسا هقيرف
ريبكلا ءادألا بق˘ع ه˘ق˘ير˘ف ز˘ئا˘كر

هلوسصو ذنم ريخألا هرهظأا يذلا
تلسصوو ،يلاطيإلا يرودلا ىلإا
78 ى˘لإا ه˘تار˘ير˘م˘ت حا˘ج˘ن ة˘˘ب˘˘سسن
ةريرمت3.3 لد˘ع˘م ع˘م ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب

.ةارابم لك يف ةحجان ةليوط
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا ز˘ج˘ح ا˘م˘˘ك

لكاسشملا مغر ةمئاقلا يف اناكم
هنا لإا ،وكانوم عم اهنم ىناع يتلا
ىلع ارداق لازي ل هنأا عيمجلل تبثأا
مغر ىربكلا تايرودلا يف ءاطعلا
ةكراسشملا ةلقو نسسلا يف همدقت

افده61 يف ريخألا مهاسس ثيح
بناج نم ،وكانوم هقيرف حلاسصل
بعÓلا تاحرف نيد نيز داع ،رخآا
ى˘لإا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تإل ق˘˘ب˘˘سسألا

عم مسسوملا اذه يقيقحلا هاوتسسم
نم نكمتو يسسنرفلا مين هقيرف
.7 ة˘عا˘ن˘سصو فاد˘هأا3 لي˘ج˘سست
نم بر˘ع ن˘ي˘ب˘عل ةد˘ع ن˘كم˘تو
رارغ ىل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا

.مهريغو سشايز ،حÓسص
جاحلب اصضر

سضاير تبثي ،رخأل موي نم
مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم
بعل هنأا يتيسس رتسسسشنام يدان
نكمت ثيح ،ع˘ي˘فر˘لا زار˘ط˘لا ن˘م
يف ناكم زجح نم ايقيرفإا لطب
ي˘ف ا˘ب˘عل02 ل˘سضفأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
.مسسوملا اذه يزيلجنلا يرودلا

نع «ركوسس افوسس» عقوم فسشكو
ي˘ف ا˘ب˘عل02 ل˘سضفأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

،مسسوملا اذه يزيلجنلا يرودلا
ينطولا بختنملا دئاق ءاج ثيح
2ـلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

نم85.7 طيقنت ىلع لسصحو
ةراد˘سصلا تدا˘ع ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف01
يذلا نيورب يدن يفيك هليمزل
ـل3ـلا زكرملا داعو اذه ،19.7 لان
لسصح˘ت يذ˘لا نا˘ي˘لو ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

سضاير نكمتو اذه.25.7 ىلع

يئا˘ن˘ث ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘لا ن˘م زر˘ح˘م
حÓسص دمحم يرسصملا لوبرفيل
ينام ويداسس يلا˘غ˘ن˘سسلا ه˘ل˘ي˘مزو
ثيح ،بقللاب يئانثلا جيوتت مغر
ـب4ـلا فسصلا يف نوعرفلا لح
م˘ج˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ج ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف84.7
ـب01ـلا ف˘سصلا ي˘ف ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا

92.7.
ب.م.يرصسيإا

..رمتصسم رصضخلا موجن قلأات

ةيبوروألا بعÓملا يف مسسوملا اذه اوقلأات ايبرع ابعل52 لسضفأا ةمئاق يف نييرئازج7

نيورب يد دعب ءاجو ينامو حÓصص ىلع قوفت رصضخلا دئاق

«غيلريميربلا» يف نيبعÓلا لسضفأا ةفاسصو يف زرحم

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

ةيئانثتسسلا ةيعم÷ا دقعل وعديو يوركلا مسسوŸا Òسصم مسسح سضفري ›ارديفلا بتكŸا
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ةر˘ق˘م م˘ج˘ن برد˘˘م د˘˘كأا
هر˘ق˘ي رار˘ق يأل هداد˘ع˘ت˘سسا

بت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت

يقل هنأاو اميسسل ،اهمدع
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘حار
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا فد˘ه˘ت˘˘سسيو
بير˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

مقاطلا نأا امب طسسوتملاو
ةدا˘ي˘ق˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘˘سسم˘˘لا
لم˘ع˘ي ر˘سصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘لا

دمتعت ةفيلوت طبسض ىلع
اذ˘ه ز˘ئا˘كر ى˘ل˘˘ع ا˘˘سسا˘˘سسأا
سضع˘˘ب اذ˘˘˘كو ،م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
عيقوتلا م˘ت ن˘يذ˘لا نا˘ب˘سشلا
ةريخألا تاعاسسلا يف مهل

ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سس نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
سسي˘ئر˘لا ا˘هار˘ي بي˘ب˘˘سشت˘˘لا
.ةعجانلاب

ةدايقل زهاج» :دارسش
رسصان نب عورسشم
قيقحتل فدهنو

» Óبقتسسم لسضفألا
ثيدح انل ناك دقو اذه

» :لا˘ق ثي˘ح ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘˘م
بسسانملا تقولا هنا دقتعا

يذلا رارقلا ذاختا لجا نم
،قيرفلا ىلعو يلع دوعي

ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصت ل˘˘˘مأا˘˘˘ن ثي˘˘˘ح
ديدحت لÓخ نم ةيعسضولا

اذ˘˘ه˘˘ل ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سصم
يف لمأان امومع مسسوملا
بت˘˘كم˘˘لا رار˘˘ق نو˘˘˘كي نأا
ا˘ن˘ح˘لا˘سص ي˘ف ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا

ةسصاخ ءاقبلا انل نمسضيو
يحوت تارسشؤوملا لك نأاو
ل˘م˘ع˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لا نأا ى˘˘لإا

يف ه˘ت˘نا˘كم نا˘م˘سض ى˘ل˘ع
لوألا م˘˘˘سسق˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح
Óبقتسسم لمعلا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةيغب ةرادإلا عورسشم ىلع
.هحاجنا

ششامر ماسشه
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ةناعإاو روسسنوبسس نامسض لجأا نم نمزلا فيطسس قافو ةرادإا عراسست
اديج يعت اهنأاو ةسصاخ ،نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسستب اهل حمسست ةيلام
مهتيعسضو سشاعتناب حمسست ةثÓث ىلا نيترجأا نم ولو مهحنم ةرورسض
عقاولا ةبوعسص تدكأاو ةرادإلا عم لسصاوت نم كانه نأاو ةسصاخ ةيلاملا
بسسحو اذه ،رهسشأا ةعبسس نم رثكأاب نونيدي مهنأاو اميسسل يسشيعملا
ردقت يتلا ةيدلبلاو ةيلولا ةينازيم ىلع طقف لوعت ل ةرادإلاف تامولعملا
.ىرخأا باوبأا قرط ىلع لوعت لب رييÓم8 ـب

شصوسصخب قيرفلا يبعل عم ثحابتيسس ÒسسŸا مقاطلا
«انوروك لوكوتورب»

نأا رظتنملا نم هنإاف ةدراولا تامولعملا بسسحو ،هتاذ قايسسلا يف
ةجلاعم دسصق اذهو ،سشÓغزو بارعا يئانثلا ةدايقب ريسسملا مقاطلا عمتجي
ءادلا اهيف رسشتنا يتلا رهسشألا سصخي يذلاو انوروك لوكوتوربب ىمسسي ام
يلودلا داحتلا نم رارقبو ثيح ،مهروجأا نوبعÓلا اهيف قلتي مل يتلاو
دسصق نيبعÓلا عم لولح داجيإا ةرورسضب نيلوؤوسسملا عيمج هب بلاط
ةطبارلا ةيدنأا سضعب هتجلاع نأاو قبسس يذلا ءارجلا وهو مهروجأا سضيفخت
.قباسسلا يف ةينطولا ةيداحتلا هب تبلاط يتلاو ىلوألا

ششامر ماسشه

ةيداحتلا لمعت نأا ةرورسضب ،ينارمعلا ةليلم نيع ةيعمج سسيئر بلاط
حنم يف لثمتي رئازجلا يف ةركلل حسضاو يورك ططخم عسضو ىلع ةرازولاو
دقو اذه ،ةيدنألا لك نيب فيرسش سسفانتلا نوكي ىتح ،قيرفلل ايازملا سسفن
نوك ىلإا ةيلاحلا ةلحرملا رييسست ىلع هقيرف ةردقم مدع سسيئرلا عجرأا
لاومألا نم ديزملا بلج ىلع ةرداق ريغ ةرادإلاو ةبئاغ ةيلاملا ةلويسسلا

.قباسس تقو يف ريثكلا تسضرتقا اهنأاو ةسصاخ
ةيدنألا لكل ةيفاك نوكتسس رايلم03 نأا دكأاو هيبعل حدم

مسسوملا رييسستل
نوكتسس رايلم03 نأا دكأا ثيح ،ةيسضقلا يف اديعب سسيئرلا حار دقو اذه

ريغ نمف لسضفأا لكسشب مسسوملا رييسست لجأا نم ،قرفلا لكل ةيفاك ةميق
،ةدئاف نود نم كانهو انه نم اهيمرو لاومألا ريذبت متي نأا هبسسح لوقعملا

نود نم نكلو دارملا ققح هقيرف نأاب لاق ثيح جئاتنلا ىلا Óثم داع ثيح
فيرسشت لجأا نم اهيلع ام تدأا يتلا ةبيتكلا ىلإا هتايحت اهجومو انمثم لاومأا
.ةديج ةبترم لÓتحل ديج قاور يف قيرفلا عسضوو اهئامسساو ناولألا

ششامر ماسشه
ويكوط دايبŸوأا تاÒسض– ىلع رثؤوي دق لسصا◊ا تÓفنلا نأا دكأا

باعلأا دا–ا نايب نم سشهدنم انأا »: ةدعروب
«بيذ ميك◊ا دبع تاحيرسصتو ىوقلا

ةمسصاعلا داحتإا
مسض ىلع لمعي ىيحي رتنع
جورب بولك نم ةبوط

فانئتسسا :دودغز
ايلاح ةسسفانملا
بابسشو ليحتسسم

بقللاب قحألا دادزولب
برد˘˘م دود˘˘غز ر˘˘ي˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘كأا

بابسش ةيقحأا ةمسصاعلا داحتإا
مسسوملا اذهل بقللاب دادزولب

د˘ع˘ب اذ˘ه ءا˘جو ،ةراد˘ج ن˘˘ع
همدق يذلا ز˘ي˘م˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

مهلعج ام  «يبرايسسلا » وبعل
ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا نورد˘˘˘سصت˘˘˘ي
.مسسوملا ةيادب
ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘فو
لا˘م˘ت˘حا شصو˘سصخ˘˘ب مÓ˘˘عإلا

ءا˘ن˘بأا» ج˘يو˘ت˘تو بق˘ل˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
ام ة˘لا˘ح ي˘ف »:لا˘ق «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
يبرا˘ي˘سسل˘ل بق˘ل˘لا ح˘ن˘م رر˘ق˘ت
،«اق˘ح˘ت˘سس˘ُم نو˘ك˘ي˘سس كلذ نإا˘ف
م˘ل دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش »:ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ن˘ي˘˘ب ةراد˘˘سصلا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
ذنم اهلتحإا لب ،اهاحسضو ةليل
.«نآلا دح ىلا مسسوملا ةيادب
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ر˘ب˘ت˘˘عإا ا˘˘م˘˘ك
فانئتسسا لامتحا نأا ،قباسسلا

ة˘ي˘سضق ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
راقتفل رظنلاب ادج ةدقعم
ةمزÓلا تايناكمإÓ˘ل ة˘يد˘نألا

لوكوتوربلا قيبطت لجأا نم
،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م مرا˘˘سصلا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا شضفرو
يف طبختت يتلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا

ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘ي˘لا˘م ل˘كا˘سشم
.انوروك ةحئاج
تمد˘˘ق˘˘ت ،ر˘˘خأا عو˘˘˘سضو˘˘˘م ي˘˘˘ف
شضرعب ةمسصاعلا داحتإا ةرادإا

جور˘˘ب بو˘˘ل˘˘ك يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘سسر
مادقتسسا لجأا نم ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا
ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘ط د˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حأا
ر˘˘سصيو ،ير˘˘ئاز˘˘ج و˘˘ك˘˘نر˘˘ف˘˘˘لا

ماعلا ريجانم˘لا ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ىل˘ع «ا˘م˘سسا˘ي˘ل»ـل
ه˘˘˘˘˘˘نأا هار˘˘˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘فا˘سضإلا م˘يد˘ق˘ت ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
ل˘مأا˘تو ،«ةرا˘ط˘سسو˘سس» ق˘ير˘ف˘ل
ي˘ف ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
اهتريظن عم قافتإل لسصوتلا
مادقتسسإا لجأا نم ةيكيجلبلا
ةرا˘˘˘عإا ل˘˘˘ك˘˘˘˘سش ىل˘˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا
.لبقملا مسسوملا

طيمز.ع

ن˘˘ع ةد˘˘عرو˘˘ب ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا بر˘˘˘عأا
يلحملا داحتلا نايب نم هسشاهدنا

هسسيئر تاحيرسصتو ىوقلا باعلأل
اذه ديدهت بقع ،بيذ ميكحلا دبع
ةسضايرلا نع ايئاهن داعتبلاب ريخألا
.هبلاطم بلت مل لاح يف

ه˘˘با˘˘سسح ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةد˘˘˘عرو˘˘˘ب لا˘˘˘قو
اقح ا˘نأا» :كو˘ب˘سسي˘ف˘لا ي˘ف ي˘م˘سسر˘لا

يلحملا داح˘تلا نا˘ي˘ب ن˘م سشهد˘ن˘م
سسيئرلا تاحيرسصتو ىوقلا باعلأل
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف بيذ م˘˘ي˘˘كح˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
يسصخسش فدهتسست يتلا ،ةسصاخلا

يتلا تاظحÓم˘لا سضع˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘تو
امل ةلسص يأاب دمت ل يهو ،اهتلق
.«هل تسضرعت

نأا د˘كؤو˘ن ي˘برد˘مو ا˘نأا» :ع˘با˘˘تو
ق˘فار˘م˘لا م˘ه ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلاو ةرازو˘˘لا
اندادعإاب قلعتي ام لك يف انل لوألا

رارق يأا ذاختا متي لو ،انتاريسضحتو
،هي˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا وأا روا˘سشت˘لا نود
ريدم عم لاسصتا ىلع امئاد نحنو
تحت امئاد ن˘ح˘نو ة˘ي˘ن˘طو˘لا قر˘ف˘لا
يتلا تلاغسشنلا ن˘كل..ه˘تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘نأا ا˘˘هارأا ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘˘ها˘˘˘نر˘˘˘كذ
تقو يأا يف ككسشت مل ،ةعورسشم
ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘ملاو تآا˘فا˘كم˘لا ي˘ف
ي˘ج˘ئا˘ت˘ن د˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تل˘˘سصح˘˘ت

انسضرت˘فا و˘ل» :فا˘سضأاو.«ةيسضايرلا
رارق يعدتسست تناك يتاحيرسصت نأا
يئاعدتسسا ىلوألا نم ناكل يبيدأات
حيسضوت سضرغب داحتإلا فرط نم
ةيداحتلا ةيامح باب نمو ،رومألا
.«عوسضوملا ءاوتحاو اهتسضايرل

اقح فسسأاتأا انأا :ريخألا يف متخو
لهاك لقثي أادب هنأل عسضولا اذه ىلع
و˘ي˘كو˘ط تا˘ي˘ب˘م˘˘لوأل ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘سس ه˘ب˘قاو˘ع نأل1202
ى˘لإا يدؤو˘˘تو ،ي˘˘سضا˘˘ير لا˘˘يدودر˘˘م
ع˘سضت نأا ل˘مآا ا˘نأاو ،ة˘ي˘سسكع ج˘ئا˘ت˘ن
اذ˘˘ه˘˘ل اد˘˘ح تا˘˘ح˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.«تÓفنلا

جاحلب اسضر

ةبلاطم ةرادإلاو » افيفلا» باوبأا قرطت دق يسسيسس ةيسضق
ةلجعتسسم لولحب

ةركسسب دا–ا
«نابيزلا» ىلع رثأا ةلويسسلا بايغ

رسصان نب عورسشم حا‚إاو لبقŸا مسسوملل ءاقبلا فدهتسسي دارسش

ةرقم م‚
ديدسست ةيفيك نع ثحبت قافولا ةرادإاةرطسسŸا فادهألا قيقحتل ةيلاثŸا ةفيلوتلا طبسضل لمعت ةرادإلا

ÚبعÓلا تاقحتسسم

عابتإاب ةرازولاو ةيدا–لا حسصني Êارمعلا
ةيدنألا Òيسستل ةيديسشرت ةسسايسس

فيطسس قافو

ةليلم Úع ةيعمج

sport@essalamonline.com

دا˘˘ح˘˘تا م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م بلا˘˘˘ط
ي˘سسي˘سس ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةر˘˘كسسب
ع˘ي˘م˘ج˘ب ،ادد˘˘ج˘˘م را˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةرخأاتملا ةيلاملا هتاقحتسسم
مل يتلاو يدانلا ةرادإا ىدل
يسضا˘ق˘لا ا˘هد˘ه˘ع˘ت˘ب مز˘ت˘ل˘ت
ه˘لاو˘مأا ل˘ما˘ك ه˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ب
امهطبري يذلا دقعلا خسسفو
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘سضار˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ع˘فد د˘˘قو اذ˘˘ه ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
بعÓ˘لا ي˘ما˘˘ح˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
ديدهتلا ةدواعم ىلإا يلاملا
تاعزانملا ةنجلل ءوج˘ل˘لا˘ب
مدقلا ةركل يلودلا داحتلاب

ىلع لوسصحلل » افيفلا »
ةيلاملا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ل˘ما˘ك
نويلم044ـب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ةينوناق ةقيرطب ميتنسس

ةرادإلا يعاسسم لسشف
بايغل دوعي ةيدولا

ةيلاŸا ةلويسسلا
يعاسسم تلسشف دقو اذه

ةيعسضو ةيوسست يف ةرادإلا
ددحملا دعوملا يف بعÓلا
يتلا ةيلاملا ةمزألا ببسسب
ىلإا اهرجي دق امم ،اهسشيعت

لب˘ق ن˘م ةدد˘سشم تا˘بو˘ق˘ع
اهنأا تدكأاو يلودلا داحتإلا
بعÓلا عانقإا ةدهاج لواحت
ةيوسست مت˘ي ى˘ت˘ح ثير˘ت˘لا˘ب
ة˘يدو ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘سضو
ادا˘˘ن˘˘ت˘˘˘سسا تعرا˘˘˘سس ثي˘˘˘ح
ى˘˘لإا ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘˘سصم˘˘˘ل
نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘م
ا˘هذ˘خأاو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت
ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ىر˘˘خأا ادا˘˘ع˘˘بأا
ىلإا رظ˘ن˘لا˘ب ي˘لا˘م˘لا ق˘سشلا
يذ˘˘˘لا بع˘˘˘سصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
.قيرفلا هسشيعي

سشامر ماسشه

قيرفلل لسضفألا Ëدقتل ىعسسنسسو روفنسس انأا» :ÓÊعز
«لبقŸا مسسوŸا

ةنيطنسسق بابسش

ةزي‡ ةيندب ةلاح ‘ دجاوتي هنأا دكأا

بعل ع˘˘˘م ثيد˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
رسصن ينÓعز ينيطنسسقلا
عنتقا هنأا ىلع دكأا ،نيدلا
فوفسص يف ءاقبلا ةرورسضب
ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع ي˘˘˘سس سسا ي˘˘˘سسلا
ريسسملا مقاط˘لا ع˘م ع˘م˘ت˘جا
انئمطم ،قباسسلا يف قيرفلل
هريسصم سصوسصخب عيمجلا

اي» :ددسصلا اذه يف لاق دقو
قباسسلا يف تقفتا دقل يخأا

تحنمو ريسسملا مقاطلا عم
تدكأاو ةيئاهنلا ي˘ت˘ق˘فاو˘م
ر˘ي˘غ˘ل بع˘لأا ن˘ل ي˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
تد˘˘جو د˘˘ق˘˘ف ةرو˘˘سضخ˘˘˘لا

ا˘نأاو را˘سصنألا ع˘˘م ي˘˘ت˘˘حار
عا˘سضوألا ن˘سسح˘ت˘ت نأا ل˘مأا
ريدقلا مودقب ةسصاخ ،رثكأا

ه˘ل ن˘كن يذ˘لاو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
هللا ءاسش نإاو اريبك امارتحا
تاجيوتتلا مسسوم دي˘ع˘ن˘سس
.لبقملا مسسوملا

ةيادب ‘ ينتاف ام تكرادت »
ديعتسسن نأا لمأانو مسسوŸا

» Óبقتسسم انتيفاع
ن˘˘با فا˘˘سضأا د˘˘قو اذ˘˘ه

مل حيح˘سص» :لو˘ق˘ي ة˘م˘لا˘ق
ينم ارظتنم ناك ام مدقأا

،مسسوملا ةيادب يف ةسصاخ
تنسسحت ينأا دقتعا نكلو
تكراد˘تو ا˘ئ˘˘ي˘˘سشف ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش
ينلع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ي˘ئا˘ط˘خا
مسسوملا د˘يد˘ج ر˘ظ˘ت˘نا نآلا

ديج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
ي˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘˘لا ط˘˘ب˘˘سضو

اندوقع فيرسشتل انع˘فد˘ت˘سس
ركسشأا امومع ،رفانسسلا عم
ي˘ب˘نا˘ج ى˘لا ف˘قو ن˘م ل˘ك
ميدقتل ىعسسأاسسو يندناسسو
لبقملا مسسوملا يدل ام لك
.ةبيتكلا ةقفرب

ششامر ماسشه



ةــــنصصرق

«فاكلا» ةا‚ قوط رسصم
نور˘ي˘ما˘كلا راذ˘ت˘عا د˘ع˘˘ب

ن˘˘يرود˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سسا ن˘˘ع
لاطبأا ةط˘بار ن˘م ن˘ير˘ي˘خألا
ة˘˘مزألا بب˘˘سسب ،ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
«فا˘كلا» ع˘سضوو ة˘ي˘ح˘سصلا
هيل˘ع د˘سسح˘ي ل ف˘قو˘م ي˘ف
يمسسر بلطب رسصم تمدقت
ءاهنإاو نوريماكلا سضيوعتل
داحتإلا دكأا ثيح ،لكسشملا
هدادعت˘سسا ةر˘كل˘ل ير˘سصم˘لا

ن˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا نا˘˘سضت˘˘حل
دا˘ح˘تا ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع ق˘ير˘˘ط
،ديدج لكسشم نم يقيرفألا داحتإلا ىرخأا ةرم رسصم ذقنتل ،لسضف دمحم ةيرسصملا ةركلا

.سساسسحلا يحسصلا فرظلا اذه يف اسصوسصخ

دوجولا نم ةنسس85
2691 ةيليوج51 يف

يمسصاعلا يدانلا سسسسأات
لفت˘حاو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
نم85 ىر˘˘˘كذ˘˘˘ب سسمأا
ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نو ،ه˘˘˘˘سسي˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘ت
اهسشيع˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘ل˘ل
ر˘ج˘˘ح˘˘لا بب˘˘سسب دÓ˘˘ب˘˘لا
سضر˘˘ف يذ˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ءار˘˘ج
ري˘ب˘ك ل˘كسشب «ا˘نورو˘ك»
ءانبأل ةسصرفلا حنسست مل
لافتحلا نم «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا»
م˘ه˘ق˘ير˘ف دÓ˘˘ي˘˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
يف ،ةسصاخلا مهتق˘ير˘ط˘ب
«فا˘ف˘لا» نÓ˘عإا را˘ظ˘ت˘˘نا
دعب بقللاب يدانلا جيوتت

.ةلوطبلا ريسصم مسسح

ونايتسسيرك ل‚
ايئاسضق عباتم

ل˘سصاو˘ت˘لا ر˘ب˘˘ع و˘˘يد˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب
مجن ودلانور ونايتسسيرك لجنل يعامتجلا

رمعلا نم غلبي يذلا ،يلاطيإلا سسوتنفوج
ة˘ي˘ئا˘م ة˘جارد بكر˘ي و˘هو تاو˘ن˘˘سس ر˘˘سشع
ةيرحب ةلحر لÓخ ،رحبلا سضرع يف هدرفمب
ار˘يدا˘م ةر˘يز˘ج ئ˘طاو˘سش ي˘ف ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ع˘˘م
نأا ةيلاغتربلا ةطر˘سشلا تد˘كأا ،ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ةحسضوم ،ةعقاولا هذه لوح يراج قيقحتلا
ةسصخر ىلإا جاتحت ةبكرملا هذه ةدايق نأا

نإا˘ف اذ˘ه˘لو ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘ل˘ل حا˘ت˘˘ت ي˘˘هو
ةيلام ةمارغ عفدب ددهم روينج ونايتسسرك
.ةبوقعلا نم ذافنلل

نم «ةوارم◊ا»
أاوسسألا ¤إا ئيسسلا

يف طبختي نارهو ةيدولوم قيرف لاز ام
دعب يرادإلا غارفلا ءارج كلذو لكاسشملا
رهاطلا يسس يدانلا سسيئر ةدهع ءاسضقنا
دقع نيمهاسسملا سضفرو ،ينازولا فيرسش
ريدملا ةدهع ديدم˘ت ى˘ت˘حو ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
«ةوارمحلا»ـل قباسسلا بردملا ناكو ،ماعلا
بابسشلا ريدم «يفايسس نيسساي»ـب لسصتا دق
لخدتلا لجأا نم نارهو ةيلول ةسضايرلاو
لكاسشملا لحل هتدهع ديدمتو لح داجيإاو
سصخي اميف «ةيدولوملا» تيب يف ةقلاعلا
ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘سضق
.تامادقتسسإلاو

رسصان نب ةوطخ
ةمداقلا

يلاحلا مسسوملا ريسصم نÓعإا متي نأا دعب
لك ط˘ب˘سض ي˘ف ر˘سصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘لا عر˘سشي˘سس
،ةر˘سشا˘ب˘م ه˘ق˘ير˘ف سصخ˘ت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ىلع لمعلا لÓخ نم يدانلا راسسم حيحسصتل
طبسضو نيبعÓلا تاقحتسسمو روجأا ديدسست

ءانب ديري هناو ةسصاخ لبقملا مسسوملا دوقع
رسصنع نيب ناوتمو كسسامتم نوكي يوق قيرف
ىنمتي يذلا رامثتسسلا وهو ،ةربخلاو ةبيبسشلا
ىلع لاملا لاجر لمعي نأا ةرقم يف عيمجلا
.هيلع فوقولا

ىلع رسصي يلهألا
ةيواسشلا يئانث

نب جريرعوب جرب يلهأا ةرادإا تعنقأا امدعب
،ةيواسشلا داحتا رسسيأا ريهظ رداقلا دبع حلاسص
وحن نم ةريخألا تاعاسسلا يف ةرادإلا تكرحت
هل قبسس يذلاو ةجوخ نميا سسراحلا هليمز
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف بع˘˘ل نأاو
يلهألا فوفسص ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

هب ةرادإلا تحسصن فارطألا سضعب نأاو ةسصاخ
نأاب هل حمسسي اديج لوط كلتمي هنأاو ةسصاخ
ةرادإلا نأا ركذي ،تاعلطتلا ىوتسسم يف نوكي

.تعنقا دق تناك

qarsana@essalamonline.com
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ةلسصاوتم تاديدهتلا
دا˘ح˘˘تا ي˘˘ب˘˘عل تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت

د˘ع˘˘ب˘˘ف ،ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ةر˘˘كسسب
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق
نيبعÓلا سضعب عرسش ،يسسيسس
ل˘˘ب˘˘ق ةرادإلا ة˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م ي˘˘˘ف
مهريسصم ثحب يف قÓطنلا
ثيح تاعزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل
ةبيتكلاف تامول˘ع˘م˘لا بسسحو
اهتاقحتسسم يقل˘ت ى˘ل˘ع ر˘سصت
اهل عيرسس لح داجيإاو ةيلاملا
ةسصاخ اهلاومأا يقلتب يسضقي
ةا˘ي˘ح سشي˘ع˘˘ت تح˘˘سضأا ا˘˘ه˘˘نأاو
قلتي مل نم كانه نأا امب ةبعسص
اهدقع عيقوت ذنم ميتنسس يأا

.قيرفلا عم
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سسردلا ظفح Êارمع
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا

دحأا ةريسس تقلت ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
يذلاو نييناتيروملا نيبعÓلا
ع˘˘نا˘˘سص بسصن˘˘م ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ي
برد˘م˘لا ثح˘ب˘ي ثي˘ح ،با˘ع˘لأا

ةسسارد نع ينارمع رداقلا دبع
هسصخ˘ت ةر˘ي˘غ˘سصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك
رار˘كت د˘˘ير˘˘ي ل ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
يتلا رسصانعلا سضعب ويرانيسس
ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘م نأاو ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘˘سس
برد˘م˘لا رر˘ق ثي˘ح ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ع˘نا˘سص ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
هعانت˘قا مد˘ع د˘كؤو˘ي ا˘م با˘ع˘لأا
.يفرعلا يبيللا تاردقب
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ةÓسصلا تيقاوم

2202 رطق ملاعلا سسأاك تايرابم ديعاوم ددحت «افيفلا»^
«غيلريميربلا» يف نيبعÓلا لسضفأا ةفاسصو يف زرحم^

ةمئاق يف نييرئازج7
ايبرع ابعل52 لسضفأا
يف مسسوملا اذه اوقلأات

ةيبوروألا بعÓملا

«نابيزلا» ىلع رثأا ةلويصسلا بايغ

قرطت دق يسسيسس ةيسضق
ةرادإلاو «افيفلا» باوبأا

ةلجعتسسم لولحب ةبلاطم

قيق– و ةيلاثŸا ةفيلوتلا طبصضل لمعت ةرادإ’ا
ةرطصسŸا فادهأ’ا

مسسوملل ءاقبلا فدهتسسي دارسش
رسصان نب عورسشم حا‚إاو لبقŸا

..رمتصسم رصضخلا موجن قلأات
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ربكأ’ا رصساخلا ةيرئازجلا يداونلاو تقولا عييصضت لصصاوت «فافلا»

مسسوملا ريسصم مسسح سضفري يلارديفلا بتكملا
ةيئانثتسسلا ةيعمجلا دقعل وعديو يوركلا

لدجلا ءاهنإل امهل ثلاث ل نيحارتقا مامأا ةيعمجلا ءاسضعأا^
«..طقف ةلاحلا هذه يف دادزولب بابسشل بقللا حنمنسس»:دوبع ياب حلاسص^

لوهجملا هجاون انلعج مسسوملا ريسصم نÓعإا يف رخأاتلا:بارعأا^

تاريصضحت ىلع رثؤوي دق لصصاحلا تÓفن’ا نأا دكأاةركصسب دا–اةرقم م‚
ويكوط دايبملوأا

نايب نم سشهدنم انأا »: ةدعروب
تاحيرسصتو ىوقلا باعلأا داحتا

«بيذ ميكحلا دبع


