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زاغلاو ءابرهكلا نم ةئاŸاب08
نونطاوŸا اهكلهتشسي

فيظوتلا «ةيفافشش» نامشضل
ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب

ةباوب قيرط نع نوكي تابلطلا لابقتشسا
«ةيطارقوÒبلا»ـل ايدافت ةينوÎكلإا

ليومتل قودنسص قÓطا وحن
ةركتبŸاو ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا

40 صص

تاشسولهملاو تاردخملا جيورت يف ةشصتخمةيراقع ةيكلم ىلع يّدعتو تاردıاو ةراعدلل اركو أاششنأا ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت ةأارما عشضو

50صص

لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
ة˘ي˘بÎلا ةرازو ،«و˘ي˘ت˘ن˘شس’ا» ،ة˘ي˘˘بÎلا
Ó˘جا˘ع را˘ه˘˘ششإ’او نÓ˘˘عإ’ا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةر˘غا˘ششلا بشصا˘ن˘م˘ل˘ل م˘ئاو˘ق˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
ة˘˘˘جرد بشسح˘˘˘ب طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘قو
راو˘طأ’ا ةذ˘تا˘˘شسأا ع˘˘ي˘˘م÷ قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شس’ا
ن˘˘م جرد˘˘ن˘˘ي كلذ نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ‘ ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘ششلا ءا˘˘˘ف˘˘˘شضإا ل˘˘˘جا

ة˘ي˘ن˘عŸا Úيرادإ’او ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا بشصا˘˘ن˘˘م
.تايريدŸاب

 ةيبÎلا يدسصتقمو ةذتاسسأاو ءاردم نيوكت ةمانزر ليسصافت هذه
30 صص«انوروك» صسوÒف راششتنا ببشسب اهفقوت دعب مويلا فنأاتشست

كÓهتسسا هيجوت ةيولوأا :راطع
ةقÿÓا نيدايŸا ¤إا ةقاطلا

لمعلا بسصانمو ةوÌلل

بلاطي «ويتنسسأ’ا»
بسصانŸا نع نÓعإ’اب

راوطأ’ا عيم÷ ةرغاسشلا

40صص

40 صص

عوبشسأا ¤إا ءاتششلا ةلطع صصيلقتو «كابلا» دعب ايروشضح ةشساردلا فانئتشسا

رـطخأاب ةحاطإ’ا
ةيمارج’ا تاكبسشلا

تاــي’و ةدعب

 ةي’و12 يف ةلاح يأا ليجشست مدع

ةديدج ةباسصإا893
ةافو11و «انوروك»ـب

ةـــعاسس42 لÓخ
30 صص

دÓبلا يف توزاملا كÓهتشسا ديششرتل

لامعتسسا ميمعت وحن
تارايسسلاو «زاغريسس»

ةــــينورـتكلإ’ا
40 صص

30 صص

50صص
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م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟ليلب ربُد مأا يلود للخ

بذبذت ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف ظحول
،ينطولا ىوتسسملا ىلع تنرتنألا قفدت يف
ر˘مذ˘تو تا˘مد˘خ˘لا ي˘ف رو˘هد˘ت ى˘لإا ىدأا ا˘˘م
كلذ د˘ع˘ب جر˘خ˘ت˘ل ،ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نأا هلÓخ نم حسضوت نايبب رئازجلا تلاسصتا
سسم يلود وهف ،اهقاطن نع جراخ للخلا

ىقبتو ،رئازجلا رارغ ىلع لودلا نم اددع
ر˘ب˘خ˘لا دورو ن˘ي˘ح ى˘لإا ة˘م˘ئا˘ق تلؤوا˘سست˘لا
هنأاسش نم ،ليلب ربُد لمعلا اذه له نيقيلا

ر˘ي˘فو˘ت˘ك ة˘لود˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بر˘˘سض
دحاو موي دعب ءاج هنأاو اسصوسصخ ،يتامدخ
نأاو ،كارتسشلا ةريعسست سضيفخت نÓعإا نم
ىلإا اهيعسس ي˘ف ي˘سضم˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

لامعتسساب داسسفلاو ةيطار˘قور˘ي˘ب˘لا ة˘برا˘ح˘م
.ماظنلا اذه

ءاوسضأ’ا تحت

،ارخؤوم نار˘هو˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘لا د˘ه˘سشم˘لا زز˘ع˘ت
يذلا نييرئازجلا نينانفلا يدان سسيسسأاتب
ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ف˘ل˘ل ج˘يور˘ت ءا˘سضف نو˘كي˘سس
نوكيسس ثيح ،نينانفلاب رثكأا فيرعتلاو
نوطسشني نيذلا نينانفلا عيمجل احوتفم
،ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘يدا˘ي˘م˘لا ى˘ت˘سش ي˘ف
ي˘ن˘ف˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ق˘˘يو˘˘سست ي˘˘ف فد˘˘ه˘˘يو
لسصاوتلا عقومب ةح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا
م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا «كو˘ب˘سسي˘ف˘لا» ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
مسساب تنرتنألا ربع اهقÓطإاو اهثادحتسسا
راو˘سشم˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘˘ل «ءاو˘˘سضألا تح˘˘ت»
ةحاسسلا مهتدق˘ف ن˘يذ˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
لا˘م˘عأا سضر˘ع اذ˘كو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
يف ةيلبقتسسملا مه˘ع˘يرا˘سشمو ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا

.ةينفلا لوقحلا فلتخم

ةلاقإ’ا باوبأا ىلع

ريدم نأا ىلإا ةياغلل ةيرسس تامولعم ريسشت
ىربك ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘سسسسؤو˘م ما˘ع
ببسسب ،ماهملا ءاهنإاو ةلاقإلا باوبأا ىلع
عقو فÓخلا ،عاطقلا ريزو عم داح فÓخ
ر˘يزو˘لا ن˘ي˘ب ل˘م˘ع ة˘سسل˘˘ج ي˘˘ف ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘ق
ة˘كر˘سشلا تÓ˘كسشم لو˘ح ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لاو
نأا  ىلا تامولعملا سسفن ريسشتو ،ةيمومعلا
ريدملا نيب لماك لكسشب رمي ل تاب رايتلا
ا˘ه˘ع˘م ل˘ي˘ح˘ت˘سسي ة˘جرد˘ل ،ر˘يزو˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
.ةكرسشلاو ةرازولا نيب لمعلا رارمتسسا

؟ةيرسشبلا وجنت له

ة˘ي˘كير˘مألا ة˘ي˘ئا˘˘سضف˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ترذ˘˘ح
،سضرألا وح˘ن ه˘ج˘ت˘ي بكيو˘ك ن˘م ،«ا˘سسا˘ن»
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا ل˘سصي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو
تا˘سسارد ز˘كر˘م لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
،اسسانل عباتلا سضرألا نم ةبيرقلا ماسسجألا
لقأا سضرألاب بكيوكلا ماطترا ةسصرف نإا

،ةدراو ل˘ظ˘ت ا˘ه˘نأا لإا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب14.0 ن˘˘م
،مادقأا ةعب˘سس و˘ح˘ن بكيو˘كلا ر˘ط˘ق غ˘ل˘ب˘يو
مل هنأا لإا ،8102 يف ىلوألا ةرملل دسصرو
لاح يفو ،ةرطخلا ماسسجألا نمسض فنسصي
عقوتي Óف ،سضرألاب بكيوكلا اذه مدطسصا
فنسصت اسسان نوك ،اريبك اريثأات ثدحي نأا
رثكأا اهرطق غلبي يتلا ةيئاسضفلا ماسسجألا

بسسح ،ةر˘ي˘ط˘خ ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ار˘ت˘م041 ن˘˘م
ترذح ،يسضاملا يرفيف يفو .هتاذ ردسصملا
،«ر˘ي˘ط˘خ˘لا»ـب ف˘سصو بكيو˘ك ن˘م «ا˘˘سسا˘˘ن»
نأا نكمي سضرألاب مطترا ول هنإا ذئنيح تلاق
.ةيرسشبلا سضارقناب ببسستي

qarsana@essalamonline.com
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ةلاسسر ىوقأا
ي˘كير˘مألا ر˘ي˘ف˘˘سسلا ة˘˘جوز تعدو
ىلإا ة˘ه˘جو˘ت˘م ر˘ئاز˘ج˘لا زور نرا˘ك
يهو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا
ماه˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ،عو˘مد˘لا فرذ˘ت
ثÓث تماد يتلاو ،رسشورد اهجوز
ويديف ربع زور تبرعأاو ،تاونسس
ة˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا ه˘˘˘تر˘˘˘سشن
اهنان˘ت˘ماو ا˘هر˘كسش ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
امنيأا» ةفيسضم ،يرئازجلا بعسشلل
،ةليمجلا سضرألا هذه يف انرفاسس
مركو ،راح بيحر˘ت˘ب ا˘م˘ئاد ا˘ن˘ل˘بو˘ق

ةعبت˘م «ة˘ل˘ي˘سصأا ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘فا˘ي˘سض
،م˘كت˘˘فا˘˘ق˘˘ث ءا˘˘خ˘˘سسب م˘˘ت˘˘م˘˘سسا˘˘ق˘˘ت
تر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك ،ا˘ن˘ع˘م م˘كد˘ي˘لا˘ق˘تو
يذ˘˘لا تقو˘˘لا نأا ،ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘جوز
ادلاخ ىقبيسس ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ه˘ت˘سضق
براجتلا دعب ،اهتركاذو اهبلق يف
ن˘م تف˘˘سشت˘˘كا ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لاو
،ابعسشو انطو رئازجلا لامج اهلÓخ
رئازجلا نا ملعأا انأا» ريخألا يف ةلئاق
.«يبلق يف دبألا ىلإا ىقبتسس

«هوجولا» ـب ةحابسسلا ىتح
ةيمومعلا حباسسملا لامعتسسا عنم رارق
قدا˘ن˘ف˘لا با˘ح˘˘سصأا بسضغ را˘˘ثأا يذ˘˘لا
ودبي ل ،رئازجلا يف ةسصاخلا ةريبكلا
ام اذه ،قيقدو مراسص لكسشب قبطي هنأا
ا˘هر˘سشن تا˘هو˘يد˘ي˘فو رو˘سص ه˘˘ف˘˘سشكت
اوحبسس مهنأا رهظت ،سصاخسشألا سضعب
ن˘م ءز˘ج ا˘ه˘نأا ر˘ه˘ظ˘˘ي ل ح˘˘با˘˘سسم ي˘˘ف
نم مغرلابو ،ةسصاخ تاماقأا وأا تÓيف
نا˘ك رو˘سصلا ي˘ف ن˘ير˘سضا˘ح˘لا دد˘ع نأا
ىل˘ع ةرو˘سشن˘م˘لا رو˘سصلا نأا لإا Ó˘ي˘ل˘ق
سصاخسشأل يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
عنم رارق ىتح هنأا فسشكت  نارهو نم
.«هوجولا» ـب ناك ةحابسسلا

لمع نود بتاور
نأا هيف تحسضوأا اريرقت دغلا ةانق تثب
ىلوألا يه ةبرجت قÓطإا تررق ايناملأا

لخد ىلع دمتعتو ،ملاعلا يف اهعون نم
نم متي ،تاونسس3 ةدمل تباث يسساسسأا

ى˘ل˘ع ة˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ثأا˘ت ة˘سسارد ه˘لÓ˘خ
اذهل يقلتملا سصخسشلا ىلعو داسصتقلا
يتلا ةسساردلا نأا ريرقتلا فاسضأاو ،غلبملا
ىلع ةدتمملاو ةموكحلا اهب مايقلا مزتعت
غلبم ميدقت˘ب ي˘سضق˘ت ،تاو˘ن˘سس3 راد˘م
ايره˘سش ا˘سصخ˘سش021ـل ورو˘˘˘ي0021
ليلقب ىلعأا غلبم وه ،تاونسس3 ةدملو
.ايناملأا يف رقفلا طخ نم

 تنرتنإا عرسسأ’ يسسايق مقر
لدعم عرسسأل يسسايقلا مقرلا ميطحت مت اريخأاو..
يف قير˘ف ن˘كم˘ت ثي˘ح ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تا˘نا˘ي˘ب ل˘ق˘ن

ةقئاف تينرتنإا ةكبسش ءانب نم ندنل جديلوك ةعماج
871 غلب لدعمب تانايب لقن ىلع ةرداق ،ةعرسسلا
لك ليزن˘ت˘ب ح˘م˘سسي ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف تيا˘بار˘ي˘ت
،ةيناث نم لقأا يف «سسكيلفتن» تÓسسلسسم ةبتكم
نم ديدجلا يسسايقلا مقرلا ،ثحبلا قيرف ققحو
لاو˘طأا تاذ ة˘كب˘سش ر˘ب˘ع تا˘نا˘ي˘ب˘لا لا˘سسرإا لÓ˘خ
فايلألا اهمدختسست يتلا نم ريثكب عسسوأا ةيجوم
ةيديلقتلا ةيتحتلا ةينبلا مدختسست ثيح ،ةيرسصبلا

ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،(zHT) زتريهار˘ي˘ت9 ى˘˘لإا ل˘˘سصي ا˘˘م
.(zHT)8.61 قيرفلا مدختسسا



watan@essalamonline.com
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ميلعتلل ماعلا ريدملا فسشك
ةرازوب ني˘ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘كت˘لاو
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يفحسص حيرسصت يف ،يملعلا
ةيئاقولا تاءارجإلا نع سسمأا
ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘ط˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا

يعماجلا لوخد˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
لوكوتور˘ب ثاد˘حإا˘ب د˘يد˘ج˘لا
تامزلم طبسضي يذلا «راطإا»
ى˘ل˘˘ع ة˘˘سسارد˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

اذ˘هو ،تا˘ع˘ما˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ةرسسألا ةحسص ىلع ظافحلل
ن˘م كلذ ار˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
نأا احسضوم ،عاطقلا تايولوأا
يذلا «را˘طإلا» لو˘كو˘تور˘ب˘لا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو هتعسضو
عم كراسشتلا˘ب ه˘ثاد˘ح˘ت˘سسا م˘ت
ن˘م ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘سشلا
،ةذ˘تا˘سسألا تا˘با˘ق˘نو ةذ˘تا˘˘سسأا
تاباقنو ةيبÓطلا تايعمجلا
لوكوتوربلا زكتريو ،ةبلطلا

يه ةيسساسسأا طاقن عبرأا ىلع
ةدو˘ع˘ل ي˘ح˘˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
ةسساردلا دعاق˘م ى˘لإا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ة˘˘ن˘˘سسل دو˘˘جو لو
.ءاسضيب

نأا˘م˘˘ط ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
سصوسصخب ةبلطلا يناد˘ي˘ع˘سس
‐9102 ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

دوجو ل هنأا ادكؤوم ،0202
رار˘قإا د˘ع˘بو ،ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ن˘˘سسل

21 ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
فيقو˘ت م˘ت ،ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘م
ثي˘˘ح ،ا˘˘يرو˘˘سضح ة˘˘سسارد˘˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘سشا˘˘ب
نأا ادكؤومو ،دعب نع سسورد
يف متتختسس ةيعماجلا ةنسسلا

لامكتسساب اذه ةديج فورظ
لÓخ ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ج˘مار˘ب˘لا

نأا احسضوم ،ربمتبسس فسصتنم
ةيجوغادي˘ب˘لا ج˘مار˘ب˘لا ي˘ث˘ل˘ث
0202 ـ9102 ةنسسل ةررقملا
ا˘ه˘ن˘م ي˘ق˘بو تل˘م˘كت˘˘سسا د˘˘ق
.طقف ثلثلا

ميلعتلل ماعلا ريدملا لاقو
نأا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لاو
سسمأا أادب يج˘يرد˘ت˘لا لو˘خد˘لا
رهسش لÓخو ،توأا32 دحألا
ةب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
هارو˘ت˘كد˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لاو
ةريخألا ة˘ي˘سسارد˘لا تاو˘ن˘سسلا

ةسسماخلا ة˘ن˘سسلاو2 رت˘سسا˘م
نيلجسسملا ةبلط˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
م˘ث ة˘لود سسد˘ن˘ه˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا سسراد˘م˘˘لا
تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
.ةسسماخلاو ةعبارلا ةثلاثلا

ةرازو تفسشك ،اهتهج نمو
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا ن˘˘ع ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ا˘يرو˘سضح ة˘سسارد˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م
،تا˘ع˘ما˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘ع˘˘ب نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
،ايرولاكبلا ةداهسش تاناحتما

يذلا عامتجلا لÓخ ةريسشم
يبÓطلا ماع˘لا دا˘ح˘تلا ع˘م˘ج
يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم رحلا

ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو

نأا ،ي˘بÓ˘ط˘لا تا˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘سسارد˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

91 ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با ا˘˘˘يرو˘˘˘سضح
ةياهن ا˘مأا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
نو˘كت˘سس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
.0202 ربم˘فو˘ن03 خيرا˘ت˘ب
يقابلا دبع حلاسصم تدكأاو
مسسوملا قÓطنا نا نايز نب
0202/1202 ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
10 ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
ةلطعلاو0202 ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
عو˘ب˘سسأا˘ب نو˘كت˘سس ة˘يو˘ت˘سشلا

.طقف دحاو

عوبسسأا ¤إا ءاتسشلا ةلطع سصيلقتو «كابلا» دعب ايروسضح ةسساردلا فانئتسسا

 تاعما÷اب ءاسضيب ةنسسل دوجو ’

خ.ةميسسن

دوجو مدع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا ميلعتلاو نيوكتلل ماعلا ريدملا يناديعسس مÓعوب دكأا
.انوروك ءابو نم ةياقولل يزارتحا ءارجإاك سسرام21 موي ايروسضح ةسساردلا فيقوت دعب ءاسضيب ةيعماج ةنسس

 ةي’و12 يف ةلاح يأا ليجسست مدع

ةديدج ةباسصإا893
ةافو11و «انوروك»ـب

ةعاسس42 لÓخ
راروف لامج روتكدلا فسشك
دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا

سسما ،انوروك سسوريف ةعباتمو
ةديدج ةباسصإا893 نع
(91-ديفوك) انوروك سسوريفب
42ـلا لÓخ ةافو ةلاح11و
،رئازجلا يف ةريخأ’ا ةعاسس
هيف لثامت يذلا تقولا يف
.ءافسشلل اسضيرم722
ءاقللا لÓخ راروف حسضوأا
سصسصخملا يمويلا يمÓعإ’ا
ةيعسضولا روطت سضرعل
-ديفوك) سسوريفل ةيئابولا

ت’احلا يلامجإا نأاب ،(91
اهنيب نم858.14 غلب ةدكؤوملا

ام وهو ،ةديدج ةلاح893
فلأا001 لكل ةلاح9.0 لثمي
ةعاسس42ـلا لÓخ ةمسسن
ددع غلب امك .ةيسضاملا
غلب اميف ،ةلاح644.1 تايفولا

ءافسشلل نيلثامتملا ددع
بسسح ،سصخسش963.92
لبق نم ةمدقملا تايطعملا
.ةنجلل يمسسرلا قطانلا

ةي’و11 نأا راروف فاسضأاو
9 ىلا ةدحاو ةلاح نم تلجسس

01 نم ديزا ةي’و61و ت’اح
ةعاسس42ـلا لÓخ ت’اح

12 لجسست مل اميف ،ةيسضاملا
73 نأا ركذو .ةلاح يأا ةي’و
يف ايلاح نودجوي اسضيرم
.ةزكرملا ةيانعلا

ةبسسانملاب راروف اعدو
مازتل’ا ىلإا نينطاوملا

ةظقيلاو ةياقولا تاءارجإاب
ةفاظنلا دعاوق مارتحاو
بناج ىلا ةيدسسجلا ةفاسسملاو
رجحلا دعاوقل لاثتم’ا
يمازلإ’ا ءادتر’او يحسصلا
ةداعإا دعب اميسس يقاولا عانقلل

ئطاوسشلاو دجاسسملا حتف
.هيفرتلاو ةيلسستلا تاءاسضفو

خ.ةميسسن

زا‚ا ىلع بابسشلا ةقفارمو ةوÌلا قلÿ فدهت
لاÛا اذه ‘ عيراسشم

يعاطق Úب ةكارسشلل راطإا ةيقافتا ىلع عيقوتلا
«ءارسضÿا نهŸا» ةفاقث رسشنل ةئيبلاو نيوكتلا

رئاز÷اب هتمهم ءاهتنا رثا عادو ةرايز هل ىدأا

دنهلا ةيروهمج Òفسس لبقتسسي نوبت صسيئرلا

«انوروك» سسوÒف راسشتنا ببسسب اهفقوت دعب مويلا فنأاتسست

ءاردم نيوكت ةمانزر ليسصافت هذه
ةيبÎلا يدسصتقمو ةذتاسسأاو

يسضاملا يرفيف يف مظن يذلا كلذ دعب يناثلا دعي

يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرمل ملعتلا صصسصح تاططخم ىلع ةقداسصملل ينطو ىقتلم

نارهو هاجتاب تناكيلأا نم قلطنت

لبقملا ةعمجلا اينابسسإاب نيقلاعلا اياعرلا ءÓجإ’ ةلحر جمربت ةيرئازجلا ةيوجلا

ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب سسمأا م˘ت
را˘طإا ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
نيوكتلا يعاطق نيب ةكارسشلل
ةفاقث رسشن دسصق ةئيبلاو ينهملا
ة˘قÓ˘خ˘لا «ءار˘سضخ˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا»
ىلع باب˘سشلا ة˘ق˘فار˘مو ةور˘ث˘ل˘ل
.لاجملا اذه يف عيراسشم زاجنا

ثار˘ح ن˘˘ب ةر˘˘ي˘˘سصن تف˘˘سشك
م˘سسار˘م لÓ˘خ ،ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘يزو
مايه عم ةيقافتلا ىلع عيقوتلا
ن˘يو˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو ة˘˘ح˘˘ير˘˘ف ن˘˘ب
اذ˘ه نأا ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
عسضو ةيمهأا ىلع دكؤوي قافتلا
ىلع ةينبم ةيوق ةكارسشل سسسسأا
تابجاولا مسساقتل ئدابمو فادهأا

،نيلعافلا عي˘م˘ج ن˘ي˘ب سصر˘ف˘لاو
ةي˘فار˘ت˘حلا ة˘يو˘ق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ن˘ه˘م˘لا ة˘فا˘ق˘ث ر˘سشنو ة˘ي˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا
اهيف نيوكتلا زيزعتو ءارسضخلا

ةي˘ئ˘ي˘ب˘لا ن˘ه˘م˘لا ع˘ي˘ج˘سشت اذ˘كو
.ةورثلل ةقÓخلا

نأا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘يزو˘˘لا تدد˘˘سشو
ةيسساسسألا ةنبل˘لا» د˘ع˘ي با˘ب˘سشلا
دا˘˘سصت˘˘قلا ن˘˘م لو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف
داسصتقلا ىلإا يديلقتلا يطخلا
«ماد˘ت˘سسم˘لاو ر˘سضخألا ير˘ئاد˘لا

ءار˘سضخ˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةركتبملا مهراكفأاو مهعيراسشمو
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘ماد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
نو˘˘كي˘˘سس يرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق
زا˘ج˘نا ي˘ف ه˘ت˘ق˘فار˘م˘ل اد˘ع˘ت˘سسم
ني˘م˘ث˘تو ه˘ه˘ي˘جو˘تو ه˘ع˘يرا˘سشم
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘سستو ه˘˘تادو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
همعدل تا˘ي˘نا˘كمإلاو ل˘ئا˘سسو˘لا

ةكراسشملاو راكتبلا ىلع هثحو
نأا ىلا تراسشأا امدعبو .ةلاعفلا

قفاوتي تارارقلا نم عونلا اذه
ع˘ير˘سسلاو ما˘˘ه˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ا˘يا˘سضق ي˘˘ف ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا

ىلإا لاق˘ت˘نلاو سضرألا ة˘يا˘م˘حو

تر˘˘كذ ،ير˘˘˘ئاد˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
دادعتسسا ىلع اهعاطق نأا ةريزولا
ةينيوكتلا جماربلا ةفاك ريفوتل
ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لا داو˘˘م˘˘لاو ة˘˘مزÓ˘˘˘لا
تا˘سصسصخ˘ت˘لا هذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
سصر˘ف ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ةقفارملاو ةيناديملا تاسصبرتلل
،تايلولا ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ة˘ق˘فار˘م˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘سضف
نيجيرخلل ةيقيبطت˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف
.ءارسضخلا مهعيراسشم

ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘˘ق نأا تد˘˘كأاو
مويلا بعلي ين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ا˘سسا˘سسأا ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي «ا˘˘م˘˘ه˘˘م ارود»
با˘ب˘سشلا ن˘م فلآلا ج˘ير˘˘خ˘˘ت˘˘ب
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
نأا اهنكمي ي˘ت˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘لا
ع˘يرا˘سشم˘لا ةدا˘يز» ي˘ف م˘˘ها˘˘سست
ةمادت˘سسم˘لا ن˘ه˘م˘لاو ءار˘سضخ˘لا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

قطانملا يف ةيعيبطلا دراوملاو
يف اذ˘كو ة˘ي˘ف˘ير˘لاو ة˘ير˘سضح˘لا

.«ةيعيب˘ط˘لا طا˘سسوألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
فيسضت ،عاطقلا ى˘لو˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك
ج˘˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا داد˘˘˘عإا ،ثار˘˘˘ح ن˘˘˘ب
ج˘مار˘ب˘لا ر˘يو˘ط˘˘تو ة˘˘ير˘˘سصع˘˘لا
عم ة˘ئ˘ي˘ب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘ح˘لا
نهملاو تاسصسصخ˘ت˘لا ع˘ي˘سسو˘ت
ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا جا˘مدإاو ة˘ث˘يد˘ح˘لا
فلتخم ربع اهميمعتو ءارسضخلا
عيجسشت دسصق ،زكارملاو دهاعملا
ى˘ل˘ع ‐ تلا˘ق ا˘˘م˘˘ك ‐ با˘˘ب˘˘سشلا
ىلع ةرغسصم تاسسسسؤوم ءاسشنإا

نيمثتو ر˘يود˘تو ر˘ي˘ي˘سست» رار˘غ
تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا ةرادإاو تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ةريطخلا تايافن˘لاو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

اذ˘كو ة˘ل˘ئا˘˘سسلا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لاو
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ي˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ءا˘˘˘سصحإلا
.«يجولوكيإلا

خ.ةميسسن

تايلمعلا ،مو˘ي˘لا ف˘نأا˘ت˘سست
ةيبرتلا عاطق يف ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
‐9102 ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا

ببسسب تفقوت يتلاو ،0202
 .انوروك سسوريف راسشتنا

ةهجوملا ة˘ل˘سسار˘م˘لا بسسح
ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
تايلولا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م˘ل
ةي˘ن˘طو˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا ير˘يد˘مو
ر˘ي˘ط˘سست م˘ت د˘ق˘ف ،ن˘يو˘كت˘ل˘˘ل
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ة˘سصا˘˘خ ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

اذه لمسشي ثيح ،ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
تا˘ن˘يو˘كت˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ينيوكتلا لوخدلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ا˘˘م˘˘ك .1202‐0202 ة˘˘ن˘˘سسل
ةرورسض ىلع ةرازولا تدكأا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘لا
تاءار˘˘˘˘جإلا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب
ديقتلاو ،ةيح˘سصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘ها˘سضت˘ق˘م˘ب ل˘م˘ع˘لا بجاو˘˘لا

. اهذيفنت ىلع سصرحلاو
ـه.داوج

نوبت ديجملا دبع لبقتسسا
،سسمأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
،د˘ن˘ه˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس
هل ىدا يذلا غنيسس ريبتاسس
هتمهم ءاهتنا رثا عادو ةرايز
ةسسائرل نايب دافأاو.رئازجلاب
سسي˘˘˘ئر نأا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ريفسس لبقت˘سسا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ر˘ي˘ب˘تا˘سس د˘ن˘ه˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج
ةرا˘يز ه˘ل ىدأا يذ˘لا غ˘˘ن˘˘ي˘˘سس

ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ر˘˘ثا عادو
ا˘سضو˘ف˘م ار˘ي˘˘ف˘˘سس ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
ىد˘ل هدÓ˘˘ب˘˘ل ةدا˘˘ع˘˘لا قو˘˘فو
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ىر˘˘˘جو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ناو˘˘يد˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ب
ام قفو جياد دادغب نيدلارون
ة˘˘سسا˘˘ئر نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘سشأا
.ةيروهمجلا

ر.نوراه

ريزو طوعجاو دمحم فرسشأا
ى˘ل˘ع سسما ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
سصسصخم ينطو ىقتلم حاتتفا
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لاو ن˘ي˘م˘ث˘˘ت˘˘ل˘˘ل
م˘ل˘ع˘ت˘لا سصسصح تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
يتلا يئادتبلا ميلعت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل

اذه ةذتاسسأل ايسساسسأا ابلطم تناك
.يميلعتلا روطلا

اذ˘˘˘˘ه نأا طو˘˘˘˘ع˘˘˘˘جاو د˘˘˘˘˘كأاو
دعب يناثلا دع˘ي يذ˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
ير˘ف˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا كلذ
تا˘ط˘ط˘خ˘م داد˘عإل ي˘سضا˘˘م˘˘لا
ةقداسصملاو اهد˘ي˘حو˘تو م˘ل˘ع˘ت˘لا

نم ةريخأا ةلحرم» لثمي ،اهيلع
ةيراجلا ةنسسلا علطم أادب راسسم
ايمسسر ةقداسصملا متيسس ثيحب

ملعتلا سصسصح تاططخم ىلع
،«ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
تا˘ط˘ط˘خ˘م ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا»

ديدحت ،ةزجنملا ملعتلا سصسصح
تا˘ط˘ط˘خ˘˘م ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآا

اذكو اهميلعتو ملعتلا سصسصح
تاططخم˘لا ر˘سشن ة˘ي˘لآا د˘يد˘ح˘ت
ني˘م˘ث˘تو داد˘عإل زا˘ه˘ج ع˘سضوو
تاططخم لÓ˘غ˘ت˘سسا ة˘ق˘فار˘مو
.«ملعتلا

ىلع قايسسلا تاذ يف ددسشو
ملع˘ت˘لا سصسصح تا˘ط˘ط˘خ˘م نأا
ةمزلم تسسيل» اهدادعإا مت يتلا
يف اهب نيعت˘سسي و˘ه˘ف ذا˘ت˘سسأÓ˘ل
اهفيكي نأا هلو سسوردلا ريسضحت

ة˘˘سصح˘˘لا تا˘˘ي˘˘سضت˘˘ق˘˘م بسسح
يلعفلا ىوتسسملاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نأا ه˘ل ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيميلعت˘لا تا˘ي˘ع˘سضو˘لا حر˘ت˘ق˘ي
،«ةرطسسملا فادهألا ققحت يتلا

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضم
Ó˘با˘ق ى˘ق˘ب˘˘ي» ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نيسسحتلاو ليدعتلاو ةعجارملل

ةيلآلا لÓخ نم رمتسسم لكسشب
اذه يف اهيلع قافتلا متيسس يتلا
هو˘ن ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو .«ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
مهاسس نم لك دوهج»ـب ريزولا
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ي˘˘˘˘ف
دادعإا يف لثمتملا «يجوغاديبلا

م˘ل˘ع˘ت˘لا سصسصح تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
اذه يف يئادتبلا ميلعتلا ةلحرمل
بب˘سسب ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا فر˘˘ظ˘˘لا

فورظو91‐دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ريزو نأا ركذي.يحسصلا رجحلا
يف ىطعأا ناك ةينطولا ةيبرتلا

ةرا˘˘˘سشإا ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
عور˘سشم˘ل ي˘م˘سسر˘لا قÓ˘ط˘نلا
ةيجذومنلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا داد˘عإا
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا سصسصح˘˘ل
املاط يتلاو يئادتبلا ميلعتلاب

رو˘ط˘لا اذ˘ه ةذ˘تا˘سسأا ا˘ه˘ب بلا˘˘ط
ةيجوغاديبلا مهتمه˘م ل˘ي˘ه˘سست˘ل
.يوبرتلا مهئادأا نيسسحتو

ر.نوراه

حاد˘م˘ل˘ب ن˘يد˘˘لا رو˘˘ن ف˘˘سشك
ةجمرب نع ،ةيلاجلا نع بئانلا

ةيوجلا طوطخل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ل˘حر
نييرئازج˘لا ءÓ˘جإل ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
توأا82 موي ،اينابسسإاب نيقلاعلا
ر˘ب˘ع حاد˘م˘ل˘ب ر˘˘سشنو.يراجلا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
هيف ءاج اروسشنم ،«كوبسسيافلا»
ءÓجإا ةلحر ة˘ج˘مر˘ب˘ب م˘كغ˘ل˘بأا»:

ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ةر˘ئا˘ط ر˘ب˘ع

توأا82 ةعمجلا موي ةيرئازجلا
،«نار˘˘هو و˘˘ح˘˘ن تنا˘˘كي˘˘˘لأا ن˘˘˘م
ةينابسسإلا تاطلسسلا نأا افيسضم
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل تسص˘˘˘ّخر
را˘ط˘م ن˘م ا˘ه˘ي˘لإا ن˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
فيسضيل ،تناكيلأا وحن رئازجلا
رئازجلا نم رف˘سسلا˘ب ح˘م˘سسي˘سس»
نولمحي نم لكل تناكيلأا وحن
لود˘لا ن˘م ة˘لود ي˘ف ة˘ي˘سسن˘ج˘لا

ة˘ما˘قإلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب وأا ة˘˘ي˘˘بوروألا
تناك ولو ا˘بوروأا˘ب وأا ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا˘ب
نم كلذكو ةيحÓسصلا ةيهتنم
ع˘م˘ج˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا ا˘ي˘عاد ،«ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
عم ا˘ع˘ير˘سس ل˘سصاو˘ت˘لا ر˘ف˘سسلا˘ب
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
.ركاذتلا ءارسشو زجحلل

 ط.ةراسس



حيرسصت يف ،ريزولا حسضوأا
ل˘م˘ع ةرا˘يز لÓ˘خ ي˘ف˘ح˘˘سص
اهلÓخ نسشد ،رئازجلا ةيلول
تآا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
نأا ،ة˘يزا˘غ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
اهجتنت يت˘لا ة˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا

ءاوسس ،«زاغ˘ل˘نو˘سس» ة˘سسسسؤو˘م
زا˘˘˘غ˘˘˘لا وأا ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م
ة˘كل˘ه˘ت˘سسم ي˘ه ،ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
نم ةئاملاب57 قوفت ةبسسنب
يأا قلخ نودب يأا لزانملا لبق
ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ت ةد˘يد˘ج ةور˘ث

،ي˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا ى˘˘ل˘˘ع
ةيجيتارتسسلا نأا ىلإا اريسشم
،ة˘قا˘ط˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
سسيئر جمانرب ن˘م ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا
ىلع لواحت˘سس ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت بير˘˘˘ق˘˘˘لا ىد˘˘˘م˘˘˘لا
اسصوسصخ ة˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا
ىلا يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلا
ةور˘ث˘ل˘ل ة˘قÓ˘خ˘لا ن˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةحÓف˘لا˘ك ل˘م˘ع˘لا بسصا˘ن˘مو
يتلا ،تامدخ˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلاو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
اذه نأا راطع دكأاو ،Óبقتسسم
سسا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا نود م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا˘ب
يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا وأا ءا˘بر˘ه˘كلا
،ةيولوأا اهتيبلت ىقبتسس يتلا

ريزولا حسضوأا ىرخأا ةهج نم
ايلاح كلهت˘سست ة˘م˘سصا˘ع˘لا نأا

نم بع˘كم ر˘ت˘م را˘ي˘ل˘م3.1
ا˘م ،ا˘يو˘ن˘سس ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
نم ةئاملاب01 يلاوح يواسسي
زا˘غ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسلا
رايلم41 ـب ردقملا يعيبطلا

هذه ن˘م ا˘يو˘ن˘سس بع˘كم ر˘ت˘م
نأا افيسضم ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا ةدا˘م˘لا

ة˘يلو˘ل يو˘قا˘ط˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا
،اد˘ج ا˘م˘ه˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مت يتلا عيراسشملا نأا اربتعم
ليوحت زكرم يهو اهنيسشدت
022/06) ءا˘˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘كلا

زكرمو ،زيمحلاب (طلوفوليك
022/06) ءا˘بر˘ه˘كلا ل˘يو˘ح˘ت

ي˘لاد ة˘يد˘ل˘ب˘ب (ط˘لو˘فو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ليوحت بوبنا اذكو ،ميهاربا
،كيرا˘فو˘ب» ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
،ادج ةمهم ربتعت  «ةقارسشلا

ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق نأا را˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع زر˘˘˘˘بأاو
اهيف زا˘غ˘ل˘نو˘سس تارا˘م˘ث˘ت˘سسا
5 اهنم ،جد رييÓم8 تقاف
بو˘ب˘˘نأا ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘˘غ˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
ة˘يلو˘ل يو˘قا˘ط˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا
ثي˘˘ح ن˘˘م ءاو˘˘سس ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
زا˘غ˘لا وأا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت
بو˘ب˘نأا نأا ا˘م˘ك ،ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يتآلا يعيبطلا زاغلا ليوحت
ة˘قار˘سشلا و˘ح˘ن كيرا˘فو˘ب ن˘˘م
ةقطنملا لك ديوزتب حمسسيسس

نم رئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا
زاغلا عيزوتو نيومتلا ثيح
ةنيدملا اسصوسصخ ،يعي˘ب˘ط˘لا
.هللا دبع يديسسب ةديدجلا

داجيإا ‘ عارشسإ’ا
لوح تاعازنلل لولح

يتلا ةشصاÿا تايكلŸا
ةيمومعلا عيراششŸا قيعت

لو˘˘ح ه˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح ىد˘˘˘لو
لامكتسسا قيعت يتلا ليقارعلا

زا˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت عور˘˘˘˘سشم
،كيرا˘˘˘فو˘˘˘ب» ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا
كل˘˘ت ا˘˘سصو˘˘سصخ ،«ة˘˘قار˘˘سشلا
ةيكلملا تاعازن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ه˘˘˘جو ،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ي˘˘ف عار˘˘سسإلا˘˘ب تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،ةقلاعلا تاي˘ع˘سضو˘لا ة˘يو˘سست
قيلعت نكمي ل هنأا احسضوم
بب˘سسب ر˘ي˘يÓ˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘سشم
عاز˘ن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ار˘ت˘م052
هنأاو اسصوسصخ ،ةسصاخ ةيكلم
ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ح˘ل˘سصم عور˘سشم
ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت˘˘لا بج˘˘ي اذ˘˘ه˘˘لو
،ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نم نيعم دح ىلإا لسصوتلاو
لامكتسسا قيلعت نود مهفتلا
نأا را˘ط˘˘ع د˘˘كأاو ،عور˘˘سشم˘˘لا

لمعت «زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ة˘سسسسؤو˘م
ةيمومعلا ةحلسصملا لجأا نم
نيومت˘ل فد˘ه˘ت ا˘ه˘ع˘يرا˘سشمو
ةحÓفلا تاعاطقو نينطاوملا

بسصانم ق˘ل˘خ˘تو ة˘عا˘ن˘سصلاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ل˘˘˘م˘˘˘ع
ةقفاوملاو مهفتلا نين˘طاو˘م˘لا

لولح دا˘ج˘يإل روا˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ا˘ي˘عاد ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل

«زاغلنوسس» ي˘لوؤو˘سسم كلذ˘ك
لا˘م˘كت˘سسا ي˘ف عار˘سسإلا ى˘˘لإا
كل˘ت ا˘سصو˘˘سصخ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
.لظلا قطانمب ةقلعتملا
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نونطاوŸا اهكلهتشسي زاغلاو ءابرهكلا نم ةئاŸاب08

نيدايŸا ¤إا ةقاطلا كÓهتسسا هيجوت ةيولوأا :راطع
لمعلا بسصانمو ةوÌلل ةقÿÓا

ز.لامج

اشصوشصخ ةقاطلا كÓهتشسا هيجوت يه عاطقلا ةيولوا نأا ،ةقاطلا ريزو ،راطع ديجملا دبع نلعأا
،تامدخلاو ةعانشصلاو ةحÓفلاك لمعلا بشصانمو ةورثلل ةقÓخلا نيدايملا ىلا يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلا

.نونطاوملا اهكلهتشسي زاغلاو ءابرهكلا نم ةئاملاب08 نأا ىلإا اريششم

دÓبلا يف توزاملا كÓهتشسا ديششرتل

لامعتسسا ميمعت وحن
تارايسسلاو «زاغريسس»
ةينورتكلإ’ا

،روتيشش نيدلا صسمشش لاق
يوقاطلا لاقتن’ا ريزو
نإا ،ةددجتملا تاقاطلاو
داجيإ’ ىعشست ةموكحلا

ةديدج تايلآاو لولح
توزاملا كÓهتشسا ديششرتل

نأا ىلإا اريششم ،دÓبلا يف
هجوتلل ةيلامتحا كانه
تارايشسلا لامعتشسا ميمعتل
08 نأاو اميشس ’ ةينورتكل’ا

نييرئازجلا نم ةئاملاب
.ينورتكلإا وه ام لك نولشضفي
حيرشصت يف ريزولا ددششو
نأا ةرورشض ىلع ،صسمأا يفحشص
توزاملا نأا نطاوملا ملعي
نم رثكأا ارطخ لكششي
دوجو ىلع ادكؤوم ،«زاغريشس»

لامعتشس’ا نم جورخلل ةطخ
ربع نيزنبلل فيثكلا
مادختشسا ميمعت وحن هجوتلا
راششأاو ،«لازايدلا»و «زاغريشس»
عيشسوت نأا ىلإا ريزولا
ةيشسمششلا تاقاطلا لامعتشسا
يف رئازجلاو ايرورشض ىحشضأا

،عورششملا ديشسجتل اهقيرط
عورششم ريوطت ناو ةشصاخ

يف ةددجتملا تاقاطلا
نع ثحبلا مزلي ءارحشصلا
يف نيشصتخملا ءاكرششلا
نيينيشصلا لثم لاجملا

.ناملأ’ا ىتحو نييكيرمأ’او
ز.ج

ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب فيظوتلا «ةيفافشش» نامشضل

بسصانŸا نع نÓعإ’اب بلاطي «ويتنسسأ’ا»
راوطأ’ا عيم÷ ةرغاسشلا

«ةيطارقوÒبلا»ـل ايدافت ةينوÎكلإا ةباوب قيرط نع نوكي تابلطلا لابقتشسا

ةركتبŸاو ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا ليومتل قودنسص قÓطا وحن
ر˘يزو˘لا ،د˘ي˘لو ن˘˘ي˘˘سسا˘˘ي د˘˘كأا

دا˘سصت˘قا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘˘لا
،ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو ةفرعملا
تاسسسسؤوملا ليومت قودنسص نأا
قلطني˘سس ةر˘كت˘ب˘م˘لاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ،ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
ةينوناق˘لا ر˘طألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
اريسشم ،هليهسستو اهلمع ميظنتل
ليومتلا تابلط لابقتسسا نأا ىلإا
بن˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلا نو˘˘كت˘˘سس
.ةيطارقوريبلا زجاوحلا

لÓخ ،ديلو نيسساي حسضوأاو
ة˘عاذإلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘لوز˘˘ن
تاسسسسؤوملا نأاب ،سسمأا ،ةينطولا
يتلا زئاكرلا دحأا ربتعت ةئسشانلا
ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
ىلع رداق ديدج داسصتقا ءاسسرا

،لغسشلا بسصان˘مو ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خ
ل˘يو˘م˘ت قود˘ن˘سص نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
هؤواسشنا مت ةئسشانلا تاسسسسؤوملا

ينوناقلا راطإلا رودسص رظتننو
مداق يف ةيمسسرلا ةديرجلا يف
لابقتسساب ءدبلاو هقÓطإل مايألا

ةباوب قيرط نع ليومتلا تابلط

ز˘جاو˘ح˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلا
ريزولا فسشكو ،ةي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

تÓيهسستلا نم ةعو˘م˘ج˘م ن˘ع
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سست˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ئ˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا تاءا˘ف˘علا ا˘ه˘˘سسأار
ةدافتسسلا بناج ىلإا ليومتلاو
تا˘˘ن˘˘سضا˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ ن˘˘˘م
كانه نأا ىلإا اتفل تاعرسسملاو
يف41 اهنيب نم ةنسضاح81
˘مز˘ت˘ع˘ت ةرازو˘لا نأاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
،ةيلو ل˘ك ي˘ف ة˘ن˘سضا˘ح زا˘ج˘نا
لمع˘لا ما˘ظ˘ن نأا ر˘يزو˘لا ح˘سضوأا
تابقعلا زواجتل ءاج ،حيرسصتلاب
ليومتلا لكاسشمو ةيطارقوريبلا
تابلطتم عم ىسشامتت ل يتلا

بلطتت ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه
ادكؤوم ،تايجمربو ةيكذ لولح
نكمي ينوناق راطا زاجنا مت هنأا

لوسصحلا نم عيراسشملا يلماح
مهعيراسشم ةماقإاو ليومتلا ىلع
اهيلع فرعتلاو اهب حيرسصتلاو
نلعأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ئا˘سشنإا ل˘ب˘ق ى˘ت˘ح
ه˘ح˘لا˘سصم نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ

نم ةعوم˘ج˘م ر˘ي˘سضح˘ت دد˘سصب
ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘طألا
ة˘ن˘سضا˘حو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا ة˘كر˘سشلا˘˘ب
يحير˘سصت˘لا ما˘ظ˘ن˘لاو لا˘م˘عألا

ىلإا ةكرسشلل ينوناقلا لكسشلاو
ةيلاملا نوناقل تاحرتقم بناج
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘قو ،ي˘ل˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا

ةسسارد˘لا د˘ي˘ق و˘ه يذ˘لا1202
.ةيلاملا ةرازوب

نأا˘˘ب ،د˘˘ي˘˘لو ن˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي د˘˘˘كأاو
نع فلتخت ةئسشانلا ةسسسسؤوملا
ي˘هو ،ةر˘غ˘سصم˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةيلباقلا ا˘ه˘يد˘ل ةر˘كت˘ب˘م ة˘كر˘سش
يف اثيدح تئسشنُا ،عيرسسلا ومنلل
راكتبلاو ايجولونكتلا تلاجم
داسصتقلاو ي˘عا˘ن˘سصلا ءا˘كذ˘لاو
قا˘ي˘سس ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘سشم ،ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

دلبلا يه رئازجلا نأا ىلإا لسصتم
ةلأاسسم هيف يقترت يذلا ديحولا
ةئسشان تاسسسسؤو˘م ءا˘سشنإا ز˘يز˘ع˘ت
ىوت˘سسم ى˘لإا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لاو
.يرازو عاطق

ز.لامج

لامعل ةينطولا ةباقنلا تبلاط
ةرازو ،«و˘ي˘ت˘ن˘سسلا» ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
نÓ˘عإلا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

مئاوقلا عيمجب Óجاع راهسشإلاو
م˘ئاو˘قو ةر˘غا˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘˘جرد بسسح˘˘˘˘ب طا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ةذ˘تا˘سسأا ع˘ي˘م˘ج˘ل قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا
كلذ نأا ةدكؤوم ،ةثÓثلا راوطألا
ةيفافسشلا ءافسضإا لجا نم جردني
ةذ˘تا˘سسألا بسصا˘ن˘م را˘ب˘ت˘خا ي˘ف
.تايريدملاب ةينعملا نييرادإلاو
ةينطولا ةبا˘ق˘ن˘ل˘ل نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو
تملسست ،سسمأا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل
رارقل اعبت ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
سصاخلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ةيطايتحلا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب
فيظوتلا يت˘ق˘با˘سسم˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا سسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ميلعتلا ذاتسسأا يتبترب قاحتلÓل

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘سسأاو ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ناون˘ع˘ب ن˘ي˘ت˘م˘ظ˘ن˘م˘لا يو˘نا˘ث˘لا

فيظوتلا ةقباسسم اذكو ،7102
تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا سسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةسسردملا ذاتسسأا ةبترب قاحتلÓل
ةنسس ناونعب ةمظنملا ةيئادتبلا

لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز ،8102
كÓسسأÓ˘ل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق˘لا
ةينهم˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ة˘يرادإلا
،9102 ةنسس ناونع˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ه˘نأا ا˘ف˘ي˘˘سضم
توا31 يف ةخرؤوملا ةينطولا
د˘˘ب˘˘ع ن˘˘م ةردا˘˘˘سصلا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ماع˘لا ن˘ي˘مألا ،حا˘ن˘جو˘ب م˘ير˘كلا
لامعل ةينطولا ةباقنلل ينطولا
فلملا ةعباتمب ةسصاخلا ،ةيبرتلا

.ةيبرتلا تايريدم ةفاك ربع
ر.نوراه

روشضحلا ةيرابجا مدع عم يحشصلا لوكوتوربلا قيبطتب

حرتقت رارح’ا ةبلطلل ةينطولا ةمظنملا
يعماجلا مسسوملا ةيادبل ادعوم ربمتبسس21

يبشسنلا دعاقتلا فلم حرطل ديزوب نب ريزولاب اهعمجي بقترم ءاقل

عارسسإ’ا ¤إا وعدت Úسضرمملل ةينطولا ةباقنلا
«انوروك» ةحنÊ Ÿاثلا رطسشلا حنم ‘

ةينطولا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تحر˘ت˘قا
21 عم قيسسنتلاب رارحلا ةبلطلل
نم21 خيرات ،ا˘ي˘بÓ˘ط ا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيادبل خيراتك ،لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
لوكوتوربلا قيبطت˘ب ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
عم اقباسس حرط يذ˘لا ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تحسضوأاو.روسضحلا ةيرابجا مدع
،رارحألا ةبلطلل ةينطولا ةمظنملا
«مÓسسلا» زوحت ،سسمأا اهل نايب يف
يرواسشت ءاقل يف ،هنم ةخسسن ىلع
ايبÓط اميظنت21 روسضح فرع
،ةينطولا بتاكملا ءاسسؤورب Óثمم
،سضا˘ير ة˘ل˘ب˘خو˘ب رو˘سضح فر˘˘عو
ةمظنم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
نع Óثمم ،رارحألا ةبلطلل ةينطولا
لو˘ح ءا˘ق˘ل˘لا رو˘ح˘م˘ت ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا
مسسوملا لامكتسسا ةقيرط حيسضوت
ةيادب ريسضحتو يلاحلا يعماجلا
نايبلا فاسضأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
خيرات نع ثيدحلا ناك ةيادب» هتاذ
يف ةسساردلل ةيادبك ربمتبسس91
قيبطتب ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
حرط يذلا يتايلمعلا لوكوتوربلا
،روسضحلا ةيرابجإا مدع عم ،اقباسس
ىلإا ةيسساردلا تاو˘ن˘سسلا م˘ي˘سسق˘تو

51 يفوي مسسق لك ،ماسسقأا ةثÓث
ةسساردلل عوبسسأا نيب مسسقم ،اموي
ر˘˘˘خآا عو˘˘˘ب˘˘˘سسأاو ،ة˘˘˘يرو˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا
خ˘يرا˘ت˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘مÓ˘˘ل
نم لوألا مويب اددحم ناك قباسسلا
اذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،«ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
ةنجللا لبق نم هسضفر مت حرتقملا
اذهبو ،ى˘لوألا ةرازو˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
03 ةياغ ىلإا ةسساردلا لسصاوتتسس
ربمسسيد نم لوألا نوكيو ،ربمفون
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
امك ،ةيمسسر ةفسصب0202/1202
ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا سصو˘سصخ˘ب ه˘نا
لسصاوتتسس ةسساردلا نإاف ،ةلبقملا

ل˘ك ،ن˘ي˘ي˘سساد˘سس ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘سسق˘˘م
اعوبسسأا21 ل˘˘م˘˘سشي ي˘˘سساد˘˘˘سس
عوبسسأاب رد˘ق˘ت ة˘ي˘ع˘ي˘بر ة˘ل˘ط˘ع˘بو
4 ةياغ ىلإا سسرام72 نم دحاو
سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا

ىلإا لجؤوتسسف ،هاروتكدلا تاقباسسم
ة˘ن˘سسلا ن˘م ي˘ف˘نا˘ج ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ
عيمجل˘ل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
،ة˘ق˘با˘سسم˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا

. ددجلا نيجرختملا ةسصاخ
ـه.داوج

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تعد
ى˘لإا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘سضر˘م˘م˘ل˘˘ل

ةحنم حنم يف عارسسإلا ةرورسض
،يبطلا كلسسلا لامعل «انوروك»
دحل اهي˘ل˘ع او˘ل˘سصح˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا
ةحسصلا لامع ىلا ةريسشم ،ةعاسسلا
مهحنم متي مل نيذلا ةفلجلا ةيلوب
ام ةحنملا هذه نم يناثلا رطسشلا
ةرورسضب نيبلاطم ،مهءايتسسا راثأا
ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا ي˘ف عار˘سسإلا
نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو.اهنم ةداف˘ت˘سسÓ˘ل
،نيسضرم˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل
تعل˘طا ة˘ف˘ل˘ج˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا عر˘ف˘لا
،سسمأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا عر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
داحم دهاجم ،ةفلجلا ةيئافسشتسسلا

بلاطنو ملكتن ىقبن ،رداقلا دبع
انوروك ةحنم نم يناثلا رطسشلاب
عيمجل اهيلع لوسصحلا ةياغ ىلإا
فاسضأاو ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود˘ب لا˘م˘ع˘لا
رطسشلا عم انلعف امك» هتاذ نايبلا

ة˘ح˘سصلا لا˘م˘˘ع ع˘˘م ن˘˘ح˘˘ن لوألا
لماع يأا ق˘ح كر˘ت˘ن ن˘لو ا˘ع˘ي˘م˘ج
ىلع لوسصح˘لا ى˘ت˘ح نا˘ك ا˘م˘ه˘م
،«ة˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ط˘˘سشلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تدا˘˘˘سشأاو
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
موقي لازي ل يتلا تادوهجملاب
ركسشلا لكو ،يبطلا كلسسلا اهب
سشيجلا ىلا مار˘ت˘حلاو ر˘يد˘ق˘ت˘لاو
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘لاو سضي˘˘˘˘˘بلا
د˘سض ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ةباقنلا يقتلت نا بقتريو.ءابولا
نييرئازجلا نيسضرمملل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نب نامحر˘لا د˘ب˘ع رو˘سسي˘فور˘ب˘لا˘ب
نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘يزو ،د˘يزو˘˘ب
،اب˘ير˘ق ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
ةقلعملا اهتلاغسشنا حرطتسس ثيح
لمعلا باسستحاب قلعت ام ةسصاخ
ةرتف ةليط ،انوروك حلاسصم يف
يف لمعلا تاعاسس نمسض ءابولا
.يبسسنلا دعاقتلا

خ.ةميشسن



،رئازجلا ةيلو نمأا نايب دافا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
اهتجلاع لاحلا ةيسضق نأا ،هنم
ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا ن˘˘مأل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘قار˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘يرادإلا
اهدافم ةمولعم ىلع اهلّسصحت
ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ّي˘˘عر دو˘˘جو
لز˘ن˘م م˘ح˘ت˘قا د˘ق ،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

را˘˘ج˘˘˘ّتلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ّل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سساو
كيهان ،ةبلسصلا تارّد˘خ˘م˘لا˘ب

عم ةرا˘عد˘ل˘ل ر˘كو ءا˘سشنإا ن˘ع
لا˘˘م˘˘عأا سسو˘˘ق˘˘ط ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
.ةفارعلاو ةذوعسشلاو رحسسلا

تا˘˘˘˘يّر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘كمو
ةّيوه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ثيح ،هفيقوتو هيف هبتسشملا

يلام غ˘ل˘ب˘م ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض
009و ،رانيد فلأا31 هردق
ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ل ،ي˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘مأا رلود
،فيرعتلا ةقاط˘ب ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا

،ةيحÓسصلا يهتنم رفسس زاوج
ن˘˘م تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا سضع˘˘˘بو
.ةّسضفلا ندعم

ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ّنأا ن˘˘ّي˘˘ب˘˘تو
بار˘ت˘لا لو˘خد ن˘˘م عو˘˘ن˘˘م˘˘م
يباين نذإا ذيف˘ن˘ت˘بو ،ي˘ن˘طو˘لا
ل˘غ˘ت˘سسم˘لا ه˘لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘˘ب
ّم˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

قو˘˘ح˘˘سسم ز˘˘ج˘˘˘حو ط˘˘˘ب˘˘˘سض
ر˘خآاو ي˘ّن˘ب قو˘ح˘سسم ،سضي˘˘بأا
غلب يلامجإا نزوب نكاد يّنب
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ا˘˘مار˘˘غ (83)

نم ةّيم˘ك ،نا˘ب˘ع˘ث د˘ل˘ج ز˘ج˘ح

ع˘˘ن˘˘م بو˘˘ب˘˘ح ،دو˘˘سسأا ر˘˘ع˘˘سش
4 ،ةيديدح ة˘ل˘سسل˘سس ،ل˘م˘ح˘لا
ةياعد ةقاطب ،فتاوه تاركاذ
ما˘قرأاو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘سسا˘ب
زورح هب ريغسص سسأاك ،هفتاوه
لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو .سسو˘˘ق˘˘طو
لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا
هبتسشملا ميدقت ّمت ،اينوناق اهب
ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ي˘ف
ر˘مأا ن˘يأا ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا

.تّقؤوملا سسبحلا هعاديإاب

watan@essalamonline.com
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ةيراقع ةيكلم ىلع يّدعتو تأردıأو ةراعدلل أركو أاصشنأأ

«يرڤ يرڤلا» زورحب Úيرئاز÷ا ىلع لاتحي يقيرفإا ةيعر طقسسي نمأ’ا

ط.ةراصس

نم ةبلصصلأ تأردıأ ‘ راŒلأ ةيصضق ‘ هبتصشم يقيرفأ ةيعر فيقوت نم ،رئأز÷أ ةيلو نمأأ حلاصصم تنك“
،ةيراقع ةيكلم ىلع يّدعتلأ ،ةفأرعلأو رحصسلأ لامعأأ صسوقط ةصسرا‡ ،ةراعدلل ركو ءاصشنإأ ،«Úياكوك» عون

.نطولأ صضرأأ ىلع ةيعرصشلأ Òغ ةماقإلأو لوخدلأو

ةدعب نمألا حلاسصم تحاطأا
يف ةسصتخم ةيمارجإا تاكبسش
ريغ راجتلاو وطسسلاو ةقرسسلا
ديدع˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘ب ي˘عر˘سشلا
.نطولا ربع تايلولا

ن˘˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم بسسح
رسصانع تنكمت دقف ،ينطولا
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف
ةطرسشلل ةيئلولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
،ركسسعم ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا

ةيمارجإا ةعومجم كيكفت نم
جيورتلاو راجتلا يف ةسصتخم
،ركسسعم ةنيد˘م˘ب تارد˘خ˘م˘ل˘ل
سصاخسشأا ةسسم˘خ ن˘م ة˘نو˘كت˘م
04و02 نيب مهرامعأا حوارتت
حئا˘ف˘سص ع˘برأا ز˘ج˘ح ع˘م ،ة˘ن˘سس
جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ف˘سصنو
8,683 غ˘˘ل˘˘ب ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا نزو˘˘ب

30 قا˘ف ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ا˘˘مار˘˘غ
تاد˘ئا˘ع ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م
ةحلسسأا اذكو ج˘يور˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
لÓغتسسا رثإا ،ةروظحم ءاسضيب
ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
هيف هبتسشملا مايق لوح ،ةقرفلا
13 رمعلا نم غلابلا يسسيئرلا
يحب تاردخملا جيورتب ،ةنسس
،ركسسعم ةنيدمب انكسسم056
دهوسش دسصرت ةيلمع ذيفنت متيل

ءي˘سش م˘ي˘ل˘سست دد˘سصب ا˘ه˘لÓ˘˘خ
ىلع انا˘ك ن˘ي˘سصخ˘سشل هو˘ب˘سشم
ا˘هد˘ع˘ب تما˘ق .ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
ةبكرملا عبتتب ةقرفلا رسصانع
سضرغل اهفي˘قو˘تو ة˘هو˘ب˘سشم˘لا
ة˘يرادإلاو ة˘ي˘ن˘مألا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا

ن˘م ة˘ع˘ط˘ق ز˘ج˘ح ن˘˘م تن˘˘كم
قفارم ةزوحب جلاعملا فيكلا
امارغ5,14 نزو˘˘ب ق˘˘ئا˘˘˘سسلا

ذيفنت اهدعب متيل ،يلام غلبمو
هبتسشملل ةمكحم دسصرت ةيلمع
ف˘˘قوأا يذ˘˘لا ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
حئافسص عبرأا ةزا˘ي˘ح˘ب ا˘سسب˘ل˘ت˘م
نزو˘ب ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
ىلإا اهرثإا لوح ،امارغ3,543
قيقحتلا رفسسأا نيأا ،ةقرفلا رقم
ةيوه ديدحت نع ةيسضقلا يف
˘˘مو˘˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه˘˘ب ه˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘م
ةحلسسأا زجح عم ،ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
ن˘كسسم˘ب ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب
،سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ا˘م˘هد˘˘حأا
د˘سض ي˘ئا˘سضق ءار˘˘جإا ز˘˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘ل
دعب ةسسمخ˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
مث ،قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا
ترمأا يتلا ةلادعلا مامأا اومدق
ن˘هر م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا ع˘˘سضو˘˘ب
سسماخلا عسضو ا˘م˘ي˘ف ،سسب˘ح˘لا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت

تحاطأا ،قايسسلا سسفن يفو
سسادرمو˘ب ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم
مسضت ةيمار˘جإا ة˘كب˘سشب ار˘خؤو˘م
يوذ نم مهلك ) ارسصنع11
ربع طسشنت (ةيلدعلا قباوسسلا
جيورت لاجم يف ةيلولا بارت
تارد˘خ˘م˘لا ي˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.ةسسولهملا سصارقألاو

ة˘˘طر˘˘سشلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ر˘˘˘كذو
ة˘ي˘ل˘خ سسي˘ئر ي˘تاو˘ت و˘˘م˘˘ير˘˘ك
ةقرف نأا ،ةيلولا نمأاب مÓعإلا
ةيلولا نمأاب لخدتلاو ثحبلا
11 م˘˘˘˘سضت ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصع تككف
نيب ام مهرامعأا حوارتت ارسصنع
ةبارق تزجحو ةنسس04و52
تاردخملا نم نيمارغو˘ل˘ي˘كلا

وحنو يدنهلا بنقلا فنسص نم
تنا˘ك سسو˘ل˘ه˘م سصر˘˘ق007
تزجح امك ،جيورتلل ةهجوم
ةيلمع لÓخ نم نمألا حلاسصم
ي˘ت˘لا ،ة˘با˘سصع˘لا هذ˘ه كي˘كف˘˘ت
فلتخم نم اهرسصانع ردحني
ىلإا ادان˘ت˘سسا ،ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب
ءاسضيب ةحلسسأا ،ردسصملا سسفن
ركذي مل) ربت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
4 ز˘ج˘ح بنا˘˘ج ى˘˘لإا (ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق
تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م
مومسسلا جيورت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست
مت كلذ رثإا ىلعو .ةروكذملا
دسض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا
مامأا مهميدقت ع˘م ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ةسصتخملا ةيئاسضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

قيقحتلا تاءارجإا مامتإا لجأا نم
سسف˘ن د˘كؤو˘ي ،ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ث
.ردسصملا

ةحفاكم ة˘قر˘ف تح˘ج˘ن ا˘م˘ك
،ةملاق ةيلو نمأاب تاردخملا
سصا˘خ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘˘ت ي˘˘ف
نوغلبي ةرايسس نتم ىلع اوناك
نوميقم ،ةن˘سس91 رم˘ع˘لا ن˘م
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب
تباثلا زجاحلاب ةبقارملا ةطقن
هبتسشم ،ةبانع ةملاق قيرط32
تارد˘خ˘م˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
دع˘بو ،ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألاو
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا
نا˘˘سشبو م˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سشب ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ز˘ج˘حو ط˘ب˘سض م˘ت ،ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م طا˘سشمأا ة˘ع˘برأا
نم اسصرق93 عومجمب ةيلقعلا
سضيبأا حÓسسو ،ليرتوفير عون
عو˘ن ن˘م (ن˘ي˘˘كسس) رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
مامأا مهميدقت متيل ،يرادنÓك
.ةملاق ةمكحم

نولصسأرم :اهعمج

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا دار˘˘˘˘فأا ح˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
يداو ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ادح عسضو يف ،ةملاقب يتانزلا
ل˘˘خدأا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا داو˘˘م قرا˘˘˘سسل
نينطاوملا طاسسوأا يف بعرلا
داوم عا˘جر˘ت˘سساو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

.ةقرسس لحم تناك
ىلع ءانب تءاج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

اياحسض30 اهب مدقت ىواكسش
05«ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
يداوب نيمي˘ق˘م ،«ة˘ن˘سس96و
م˘ه˘سضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ،ي˘تا˘نز˘˘لا
ءا˘ن˘ب داو˘م˘ل ة˘قر˘˘سسلا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ل
رو˘ط ي˘ف لزا˘ن˘م تفد˘ه˘ت˘˘سسا
،نيلوهجم فرط نم زاجنلا

ا˘˘هر˘˘ثأا ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘˘سشا˘˘˘ب ن˘˘˘يأا
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ثحبلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘تا˘نز˘لا داو˘ب
ةيوه ديدحتب تللك ،يرحتلاو
رمعلا نم غلابلا هيف هبتسشملا

،يتانزلا يداوب ميقم ،ةنسس72
تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
مت ،هنأاسشب ةمزÓلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ىد˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا

ن˘يأا ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘م˘˘كح˘˘م
ثÓثب مكح هقح يف ردسص
ةمارغو ،اذفان اسسبح تاونسس
.ةيلام

دوعصسم. م

تاصسولهملأو تأردخملأ جيورت يف ةصصتخم

تاي’و ةدعب ةيمارج’ا تاكبسشلا رطخأاب ةحاطإ’ا

ةقطنŸاب ÚنطأوŸأ طاصسوأأ ‘ بعرلأ لخدأأ

ةŸاقب ءانبلا داوم قراسسل دح عسضو
ةنجدم لخأد قيرح يف ةجاجد0025 قوفن

يقاوبلا مأا يف ةسشرك نيعب ايراجت Óحم31 عمسشي نمأ’ا

ةباقرلأ تحت ةأأرمأ عصضو
ةيئاصضقلأ

صصاخسشأا5 عاديإا
رقم اوقلغا صسبحلا
دبع ريمأ’ا ةيدلب
لجيجب رداقلا

ينطولأ كردلأ تأوق تماق
يئاصضق رمأأ ىلع ءانبو
أوببصست ،صصاخصشأأ5 فيقوتب
ريمألأ ةيدلب رقم قلغ يف
مهعأديإأو ،لجيجب رداقلأدبع

مت نيح يف ،تقؤوملأ صسبحلأ
دحأأ ةجوز يهو ةأأرمأ عصضو
ةباقرلأ تحت نيفوقوملأ
مهتمكاحم متي امثير ةيئاصضقلأ

.اقحل
تدروأأ ةيلحم رداصصم بصسحو
تمدقأأ دقف ،«مÓصسلأ»ـل ربخلأ

ىلع ينطولأ كردلأ تأوق
ةوقلأ ةلمعتصسم لخدتلأ
ةيدلب رقم حتفل ةيمومعلأ
دعب لجيجب رداقلأدبع ريمألأ
مأدقإأ نم نيلماك نيرهصش
ببصسب هقلغ ىلع نيجتحملأ

نم ةدافتصسلأ نم مهنامرح
عزو يذلأ يعامتجلأ نكصسلأ

ثيح ،رهصشأأ3 يلأوح لبق
قفرملأ أذهل يلكلأ قلغلاب أوماق
حلاصصم ليطعتو يمومعلأ
ةثيثحلأ يعاصسملأ مغر صسانلأ

حتفب فأرطألأ نم ديدعلأ نم
ىلع صسولجلأو ةيدلبلأ رقم

صسيئر عم رأوحلأ ةلواط
نأأ لإأ يدلبلأ يبعصشلأ صسلجملأ

لصشفلاب تءاب تلواحملأ لك
يف دأز اممو ،مهتنعت ببصسب
مأدقإأ وه ةيعصضولأ ديقعت
نينطأوملأ نم ىرخأأ ةعومجم
قلغ ىلع ةيدلبلأ تأذ نم
34 مقر ينطولأ قيرطلأ
نيبلاطم يصضاملأ عوبصسألأ
نم لخدتلاب ةيلحملأ تاطلصسلأ
يمومعلأ قفرملأ أذه حتف لجأأ
ةصسراممب نينطأوملل حامصسلل

ةفصصب ةنطأوملأ يف مهقح
.روتصسدلأ هلفكي قحك ةيعيبط

هنصسحتصسأ رأرقلأ ،ةراصشإÓل
دعب ةيدلبلأ ناكصس أريثك
أذه قلغ ببصسب أريثك مهتاناعم
يويحلأو ماهلأ يمومعلأ قفرملأ

روهصشل مهحلاصصم لطع يذلأو
.ةيلاتتم

ميهأرب.ع

مهفتح سصا˘خ˘سشأا ة˘ت˘سس ي˘ق˘ل
حورجب نور˘خا902 بي˘سصأاو
،ةروطخلا ةتواف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ر˘ب˘ع رور˘˘م ثداو˘˘ح ةد˘˘ع ي˘˘ف
ةعاسس42 لÓخ نطولا تايلو
.ةريخألا

نا˘˘˘ي˘˘˘ب ه˘˘˘ب دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بسسحو
دق˘ف ،سسمأا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةيلوب ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘سس
نيسصخسش ةافوب تنسشومت نيع
عم نيرخا نينثا ةباسصإاو نينثا
ي˘ف تÓ˘خد˘˘ت30 ل˘ي˘ج˘˘سست

سسف˘ن لÓ˘خو .رور˘م˘لا ثداو˘ح
42و32 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا
ةيا˘غ ى˘لإاو0202 سسط˘˘سسغأا

تل˘˘ج˘˘˘سس سسمألا ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص
5662 ةيندملا ةيامحلا تادحو
ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘˘ع ي˘˘ف Ó˘˘خد˘˘ت
تاملاكم يقلت رثإا ىلع نطولا
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ثاـغ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلا
هذه تلم˘سش ثي˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،رور˘م˘لا ثداو˘˘ح تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ءÓ˘جإلا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘خإا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

تايلمع اذكو ةينمألا ةزهجألاو

ا˘م˘ي˘ف ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا
سسوريف يسشفت ةحفاكم سصخي

سصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف .91ديفوك
ةياقولاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا

ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م
ةيندملا ةيامحلا تادحو تماق
ربع ةيسسيسسحت ةي˘ل˘م˘ع05 ـ˘ب
ةدئافل (ةيدلب53 ) تايلو80
مهركذتو مه˘ث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ربع ميقعت ةيلمع29 ـب مايقلا

تسسم ،(ةيدل˘ب95) ة˘يلو21
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘˘ي˘˘هو تآا˘˘سشن˘˘م
ةينكسسلا تاعم˘ج˘م˘لا ة˘سصا˘خو
.عراوسشلاو

ةيندملا ةيامحلا تسصسصخو
انوع443 نيتيلمعلا ن˘ي˘تا˘ه˘ل
ةرايسس44 ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةفاسضإلاب ،ةنحاسش55و فاعسسإا
ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا عسضو ىلإا

ةه˘جو˘م ة˘ما˘قإÓ˘ل ن˘كا˘مأا40
ـب نينطاوملل يحسصلا رجحلل
:مهؤوÓجإا مت نيذلا تايلو30

.يزيلإا ةيلوو سسادرموب ،ةزابيت
تلاح30 ليجسست م˘ت م˘ل˘ع˘ل˘ل
ة˘يلو ن˘م ل˘ك ي˘ف ا˘قر˘غ ةا˘˘فو
رمعلا نم غلبي باسش)  ةدكيكسس
لفط) ةزابيت ةيلو ،(ةنسس62
(تاونسس60 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
ق˘هار˘م) سسار˘هأا قو˘سس ة˘˘يلوو
يفوت (ةنسس51 رمعلا نم غلبي

ناكملاب ةيئام ةكرب يف اقرغ
دا˘ي˘سص ن˘ي˘ع ة˘ت˘سشم ى˘م˘سسم˘˘لا
˘ما˘ق ا˘م˘ك .جر˘ف يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘˘ب

تاباغلا قئارح ةحفاكم زاهج
لÓخ ةي˘عارز˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لاو
اقيرح61 دامخإاب ،ةرتفلا سسفن
قيرح10 ،ةباغ قيرح80 اهنم
سشئا˘سشح ق˘ير˘˘ح10 ،لا˘˘˘˘غدأا

،ليسصاحم قئارح60و سشارحأاو
اراتكه982 فÓ˘˘تإا ى˘˘˘لإا تدأا

نم ارا˘ت˘كه53 ،تا˘با˘غ˘لا ن˘م
ن˘م ارا˘ت˘كه081 ، لا˘˘˘˘˘˘غدألا
ةمزح0007 اذكو سشئاسشحلا
ةرمثم ةرجسش569 اذكو نبت
.ةقورحم

ط.ةراصس

نيع ةرئاد نمأا رسصانع تماق
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘˘يلو ي˘˘ف ة˘˘سشر˘˘ك
ةيرادإا تارارق ذيف˘ن˘تو ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب

با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ترد˘˘˘˘سص
اهقلغب يسضقت ةيراجت تÓحم
31 لاثما مدع ببسسب اهعيمسشتو
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لاو ح˘˘˘ئاو˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘جا˘˘˘ت
طورسشب ةقلعتملا تام˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ة˘يا˘م˘˘حو را˘˘ع˘˘سسألاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
سضار˘˘˘مألا ن˘˘˘م كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

راسشتنا لظ يف ةسصاخ ،ةئبوألاو

تفسشك.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
رسصانع˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘يرود˘لا
با˘ح˘سصأا ماز˘ت˘لا مد˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
عيبو ةسسبلألاو يهاقملا ،معاطملا
يتلا طورسشلاب ةئزجتلاب نجاودلا
هذه لثم ةلوازمل ةلودلا اهترقأا
قيلعت متي˘ل ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنألا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘جا˘ت˘م˘لا هذ˘˘ه طا˘˘سشن
فرط نم مه˘تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ل˘سصف˘لا
يف ةيئاسضقلاو ةيرادإلا تاهجلا
،رياغ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.ما˘يألا مدا˘ق

ي˘ف بسش لو˘˘ه˘˘م ق˘˘ير˘˘ح ف˘˘ل˘˘خ
عق˘ي ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل عدو˘ت˘سسم
ايميلقإا عباتلا ةلقع ر˘ئ˘ب˘ب ة˘ت˘سشم˘ب
مأا ةيلو يف مسساق دلوا ةيدلبل
ثيح ،ةريبك ةيدام رئاسسخ يقاوبلا
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس
مهلخدت دن˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ةد˘حو
قو˘ف˘ن نار˘ي˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلأا دا˘˘م˘˘خإل
ءارج نم تمحفت ةجاجد0025
.قيرحلا اذه

 ع.رامع

تنصشومت نيعب تلجصس ةليصصح لقثأأ

دحاو موي يف توملا تاقرط ىلع نيرخآا902 ةباسصإاو صصاخسشأا6 لتقم
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 ةقباشسلا تاطلشسلا دوعو ةروتاف نوعفدي مهنأا اودكأا

ةنوزامب ةدماتو ةندامحلاب ةعاقلا ناكسس
ةيطغتلا لاجم جراخ نازيلغ يف

ةلئاع03 ن˘م ر˘ث˘˘كأا سشي˘˘ع˘˘ت
،ةندامحلا ةيدلبب ةعاقلا راودب

لو ءام ل ثيح ةيئادب ةايح
لو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك لو تا˘˘˘قر˘˘˘˘ط
ىتحو ،يحسصلا فرسص تاونق
،هن˘م او˘مر˘ح ي˘ف˘ير˘لا ن˘كسسلا

مويلا نوعفدي م˘ه˘نا ن˘يد˘كؤو˘م
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا دو˘˘˘عو ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف
تلاطا يتلاو ةيمهولا ةيلحملا
سسيئر نا لإا ةاناعملا رمع يف
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع هدر ي˘فو ة˘˘ندا˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ب
دكا ةعاقلا ناكسس تلاغسشنا
تيظح ةروكذملا تÓئاعلا نا
ءاملاو قيرطلا ةئيهت عورسشمب
ةقاطب دادعا مت اميف بورسشلا
يناكسسلا عمجملا طبرل ةينقت
ا˘م˘ي˘ف ا˘ما ،ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘˘سشب
ن˘˘كسسلا ل˘˘كسشم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
يف نمكي لكسشملاف يفيرلا
زاجنÓل ةي˘سضرا ع˘ط˘ق ماد˘ع˘نا
رفو˘ت˘م ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا ا˘ما

ىلاو6102 ماع ذنم ماظتنابو
ةنوزام ةيدل˘ب˘بو ،مو˘ي˘لا ة˘يا˘غ
ةد˘ما˘˘ت راود نا˘˘كسس ى˘˘كت˘˘سشا
يرد˘ت ن˘م ة˘نوزا˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ىندا مادعنا ببسسب عاسضولا
ل ثيح ةيرورسضلا طورسشلا

لو زا˘غلو ءا˘بر˘˘ه˘˘ك لو ءا˘˘م
ىلع Óسضف تاقرطلا ةكبسش
فرسصلا تاونق مادعنا لكسشم
نا ةلب نيطلا دازامو يحسصلا
ةئف ىلع رسصتقت مل ةاناعملا
تسسم ل˘˘˘ب بسسح˘˘˘ف را˘˘˘ب˘˘˘كلا

ذا ،ةيرمعلا تائ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘ي˘سسرد˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا نا ل˘˘ج˘˘سسن
ى˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع اودا˘˘ت˘˘عا
ايسشم ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

نو˘ع˘ط˘ق˘ي ن˘يا ماد˘قلا ى˘ل˘˘ع
اباهذ رت˘مو˘ل˘ي˘ك02 ا˘ي˘مو˘˘ي
لسصف˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ا˘با˘يإاو
جر˘˘ح لو ثد˘˘ح˘˘˘ف ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا
،«مÓ˘˘سسلا»ـل اود˘˘كا نا˘˘كسسلا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج او˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسار م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا
ىلع نييلحم˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

سسي˘ئر ن˘م ةر˘ئاد˘لا ىو˘ت˘˘سسم
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئرو ةر˘˘ئاد˘˘لا
ا˘م˘ه˘نا لإا يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ل دو˘عو˘لا م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ا˘˘ف˘˘ت˘˘كا
دسشاني هيلعو ،لقا لو رثكا
ي˘˘˘لاو ةد˘˘˘ما˘˘˘˘ت راود نا˘˘˘˘كسس
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزوو ة˘˘يلو˘˘˘لا

لخدتلا ةيلحملا تاعامجلاو
يف مهتيقحا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
.ةيومنتلا عيراسشملا

بويا .صس

نوتيزلاو صشمششملاك ةرمثملا راجششأ’ا صسرغل اهنولغتشسي
زاجنا نوسضراعي ةليسسملا يف ةسسيمخوب وحÓف

 مهيسضارأاب ريرسس042 ىفسشتسسم عورسشم

لماك رهشش ةدمل هقلغ دعب
ةليلق مايأا لÓخ حتفيسس ةريوبلاب ىطغملا يمويلا قوسسلا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ،تمد˘˘˘˘ط˘˘˘˘سصا
لكسشمب ىرخأا ةرم ةيئلولا

ةسسيمخوب يحÓ˘ف ة˘سضرا˘ع˘م
رارقل ،ةلي˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
قو˘˘ف عور˘˘˘سشم˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سشت
ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسي ة˘ي˘حÓ˘˘ف ي˘˘سضارأا
81 نم رثكأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘سصا
ةرمثملا راجسشألا سسرغل ةنسس
..نو˘˘ت˘˘يز˘˘˘لاو سشم˘˘˘سشم˘˘˘لا˘˘˘ك
م˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
لÓخ نيترم ع˘قو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت
يف ببسست ام ةريخألا رهسشألا
رثكأل عورسشملا قÓطنا رخأات
نو˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘م
ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب نو˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةسسيمخو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ي˘با˘غ˘لا
،ةليسسملا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

ة˘ما˘قإل م˘ه˘سضفر ن˘ع اور˘ب˘˘ع
ى˘ل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا عور˘˘سشم
زاي˘ت˘ما دو˘ق˘ع ل˘ح˘م ي˘سضارا
،ةنسس81 لبق اهنم اودافتسسا

ل˘كسشت ا˘ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘با˘˘غ ة˘˘حا˘˘سسم
ـب ردقت ة˘سسي˘م˘خو˘ب˘ل ي˘با˘غ˘لا

نم رثكأا مسضتو راتكه042
تاذ ةرمث˘م ةر˘ج˘سش00006
يف تناك امدعب ،ةديج ةيعون

ة˘ي˘ئاو˘سشع ة˘غر˘˘ف˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا
ا˘˘˘ه˘˘˘ب ى˘˘˘مر˘˘˘ت ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ف
د˘كأاو .خا˘سسوألاو تÓ˘سضف˘لا
لك اولسسار نيذلا نوحÓفلا
تاذو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
،ةثيدحلا ةلسضع˘م˘لا˘ب ة˘ل˘سصلا
عورسشملا زاجنإل مهسضفر نأا
طيحم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا

طيحملا نأاو ام˘ي˘سسل ةرر˘ب˘م
د˘جو˘يو ي˘ق˘سسم ط˘ي˘ح˘م و˘˘ه
يهيجو˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا جرا˘خ
ةيدل˘ب˘ب ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل
نأا نورخا فيسضيو ،ةليسسملا
ةقلعتملا ةيروهمجلا نيناوق
يأا د˘ي˘ي˘سشت وأا ءا˘سشنا ر˘ظ˘ح˘˘ب
يف لكايهلاو ةينبألا نم عون
كلت اذكو ،ةيباغلا تاراقعلا
ةئيهتلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

ممت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو
ةي˘حÓ˘ف˘لا ي˘سضارألا ة˘يا˘م˘حو
ةمجا˘ن˘لا يد˘ع˘ت˘لا لا˘كسشأا ن˘م
ريغو ينارم˘ع˘لا ع˘سسو˘ت˘لا ن˘ع
مهتقث ىلإا نيريسشم ،ينÓقعلا
ةيزكرملا تاطلسسلا مهفت يف
يدع˘ت˘ل˘ل سضفار˘لا م˘ه˘ف˘قو˘م˘ل

.ةيباغلا تاحاسسملا ىلع
ع .دلاخ

قوسسلا دوعي نأا رظتنملا نم
ىلإا ةريوبلا ة˘يلو˘ب ي˘مو˘ي˘لا
، ةل˘ي˘ل˘ق ما˘يا لÓ˘خ طا˘سشن˘لا
،لماك رهسش ةدمل هقلغ دعب
كتي ثيح ،يلاولا نم رارقب

لك طبسضو هم˘ي˘ق˘ع˘ت ا˘ي˘لا˘ح
ءا˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘سش
ى˘ل˘ع سضر˘˘فو91 د˘ي˘فو˘˘ك
دن˘ع ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ماز˘لا را˘ج˘ت˘لا

ي˘˘فو قو˘˘سسلا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
،طاسشنلا ةياهن دعب ءاسسملا

عنمي نينطاوملا بناج نمو
ع˘˘˘˘˘سضو نود˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘لا

دعابتلا مارتحا عم تامامك
ةمÓسس نامسضل ي˘نا˘م˘سسج˘لا
ىودع راسشت˘نا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا

.دجتسسملا انوروك ءابو
م .ق

 تانكشسلا ةمئاق نم مهئاشصقإا ىلع اديدنت

تليسسمسسيت يف ةي’ولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو نومظني يعامتج’ا نكسسلا وبلاط
،ةي’ولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،تليشسمشسيت ةي’وب يعامتج’ا نكشسلا يبلاط نم نينطاوملا تارششع مظن

نم رثكأا يف اهنع راهششإ’ا مت يتلاو يراجيإ’ا عباطلا تاذ ةيعامتج’ا تانكشسلا ةمئاق نم مهئاشصقإا ىلع مهنم اديدنت
نأاو اشصوشصخ ةيعامتج’ا تانكشسلا هذه يف قحلا مهحنمو يروفلا لخدتلاب ةي’ولا يلاو نيبلاطم ،ةي’ولا هذهب ةرم

ةرم لك مهئاشصقإا ء’ؤوه برغتشسا ثيح ،ةنشس51 نم رثكأا ذنم نكشسلا بلط تافلم اوعدوأا دق اهنم نييشصقملا مظعم
.اريبك ارخأات فرعت يتلا ةيعامتج’ا تانكشسلا ةمئاق نع يروفلا جارفإ’اب نيبلاطم اهيقحتشسم ريغل تانكشسلا حنمو

نم نوجتحملا بلاط دقو اذه
ةرورسضب نييلحملا نيلوؤوسسملا
ن˘ع جار˘فإلاو يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘كسسلا ة˘م˘ئا˘ق
نع تقولا تاذ يف نيلئاسستم
نمكي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘سسلا

تا˘ن˘كسسلا ن˘˘م م˘˘هءا˘˘سصقإا ءارو
ءافيتسسا نم مغرلاب ةيعامتجلا

˘ما˘م˘تإاو ة˘مزÓ˘لا طور˘سشلا ل˘˘ك
ةسصاخلا ةيرادإلا تافلملا لماك
ةرورسضب نيبلاط˘م ،ةدا˘ف˘ت˘سسإلا˘ب
ةيعامتجلا مهتلاح ىلإا تافتللا
مظعم نأاو ا˘سصو˘سصخ ةد˘ق˘ع˘م˘لا
نومتحي نولازي ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
،تاونسس ذنم ءاركلا ةعبق تحت
سسي˘يا˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘سست˘˘م
نيديفتسسملا ءاقتنا يف ةدمتعملا

رطألا اذكو تانكسس اذكه نم
نيجتحملا بسسح يتلا ةينوناقلا

،ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع ا˘ه˘ل˘ك تبر˘سض
حتفب ةرورسضب ءلؤوه بلاط دقو
يتلا قرطلا لوح قمعم قيقحت
نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا را˘ي˘ت˘خا ا˘ه˘ب م˘ت˘ي
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع جار˘فإلا ةرور˘سضو
رت مل يتلا ةيعامتجلا ةينكسسلا
ي˘ف ة˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب د˘˘ع˘˘ب رو˘˘ن˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

نيجتحملا تلاغسشناب لفكتلاو
.نكمم تقو برقأا يف

ةجارف Úع ةقطنم ناكشس
ةلزعلا كفب نوبلاطي

يتيدلب Úب قيرطلا ديبعتو
 يتشسيمخو نويعلا

تÓئاع˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا بلا˘ط
ةجارف ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا

يتيدلب نيب دودحلا يف ةعقاولا
ةيلوب نويعلا ةيدلبو يتسسيمخ
ةيلحملا تاطلسسلا ،تليسسمسسيت
ن˘م يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
ةرئاد نم ةقطنملا لاسشتنا لجأا
هبسش ءاسصقإلاو يومنتلا فلختلا
ةيمن˘ت˘لا ج˘مار˘ب ل˘ك ن˘م ي˘ل˘كلا
د˘ي˘ب˘ع˘ت مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا
يقابب راودلا طبري يذلا قيرطلا
ةروا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ىلع ةيدلبلا رقم سصوسصخلابو
اذه لوحت ثيح مك70 ةفاسسم
رممو ريطخ كلسسم ىلإا قيرطلا
˘مد˘عو ه˘ئار˘ت˘ها بب˘سسب تو˘م˘ل˘ل
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا
ةقطنملا هذه ناكسس لهاك لقثأا
ن˘يذ˘لاو ة˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ن˘ع ة˘ما˘ت ة˘لز˘ع ي˘ف او˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا
بسسحو اذه .ةرواجملا قطانملا
د˘ق˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا تا˘ح˘ير˘˘سصت
مهسضاعتما نع ءلؤوه انل برعأا

سشي˘م˘ه˘ت˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سسل د˘˘يد˘˘سشلا
يف سسرامملا يومنتلا ءاسصقإلاو
ة˘لا˘ح رو˘هد˘˘ت ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
لوح يذلا رمألا وهو ،قيرطلا

قاطي ل ميحج ىلإا ناكسسلا ةايح
هذه ينطاق فسصن حبسصأا نأا دعب
ركفي ةلوزعملا ةيفيرلا ةقطنملا
نع اثحب ندملا وحن ةرجهلا يف
اذهب مدعن˘ي ن˘يأا م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا
ةا˘ي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘ك راود˘˘لا
ةيرور˘سض ق˘فار˘م ن˘م ة˘م˘ير˘كلا
،ةيعامت˘جلا ةا˘ي˘ح˘لاو ى˘سشا˘م˘ت˘ت
تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
ةرورسضب نييلحملا نيلوؤوسسملا
طبرت يتلا قيرطلا ديبعت ةداعإا
نم ةرواجملا تايدلبلاو راودلا
،ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست ل˘˘جأا

يقيقحلا ببسسلا نع نيلئاسستم
اذه سشي˘م˘ه˘ت ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا
ىرخأا ريواود باسسح ىلع راودلا
يف ةيفيرلا ةيمنتلا نم تدافتسسا

اهدباكي لازي ل يتلا ةاناعملا لظ
راودلا اذهب نونطاقلا نونطاوملا

ةتافتلا نود ةديدع تاونسس ذنم
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ج
سصقنلا ن˘ع كي˘ها˘ن ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ي˘ف حدا˘˘ف˘˘لا
ةعوفرم ءلؤو˘ه بلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل
سضرأا ىلع اهديسسجت راظتنا يف
يعامتجلا نب˘غ˘لا ع˘فرو ع˘قاو˘لا

قحلا مهحنمو تÓئاعلا هذه نع
.ةيفيرلا ةيمنتلا يف

ز.دمحأا

ةيريدم ةكراششمب
ينطولا كردلا ،ةئيبلا

ةيمÓشس’ا ةفاششكلاو
ةيسسيسسحت ةلفاق قÓطنا
ةرجهلاو انوروك ءابو لوح

مناغتسسمب ةيعرسشلا ريغ
ةي’و تايدلب نم ديدعلاب لشصاوتت
ةيشسيشسحتلا ةلفاقلا ،مناغتشسم
تايلمعلا راطإا يف ةيفيشصلا
ءابو يششفت رطاخم نم ةيوعوتلا

ريغ ةرجهلا ةرهاظو انوروك
كراششت يتلا ةلفاقلا .ةيعرششلا

بابششلا ،ةئيبلا ةيريدم اهيف
بابشش راد لÓخ نم ةشضايرلاو
،بابششلا تاشسشسؤوم ناويدو ةلقنتم
كردلل ثادحأ’ا ةيامح ةقرف
ةفاششكلا ىلإا ةفاشضإ’اب ،ينطولا
صضعبو ةيرئازجلا ةيمÓشسإ’ا
ةيعمجك ةلعافلا تايعمجلا
ةئيبلا ةمظنمو ايجولوكيا

ةقÓطن’ا دعب ثيح ،ةنطاوملاو
،ةششاعششع مث جاجح تايدلب نم
دبع نب ةيدلب كلذك ةهجولا تناك
دعب اهئطاوشش ربع ناشضمر كلاملا
مت نيأا ،فايطشص’ا مشسوم حاتتفا

ةيفيك نيفاطشصملا صسيشسحت
ةيرابجإاو صسوريفلا نم ةياقولا
،ةيحشصلا ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادترا

قاشصلإاو تامامك عيزوت مت امك
تاششرو ميظنت اذكو تاقشصلم

لجأا نم لافطأ’اب ةشصاخ
تاءارج’ا عابتا ىلع مهشسيشسحت
مهتيعوتو ةيئاقولا ريبادتلاو
ميدقت مت امك ،ءابولا اذه ةروطخب

ةلمحب مايقلا عم نيكراششملل اياده
تلشصاو امك ،ئطاششلا فيظنتل

يديشس ةيدلبب ةيشسيشسحتلا اهتلمح
صسيشسحت اهلÓخ مت راطعلب
نم ةياقولا ةرورشضب نينطاوملا
تاءارج’ا عابتإاب صسوريفلا

ءادتراك ةيئاقولا ريبادتلاو
يدشسجلا دعابتلاو ةيقاولا ةعنقأ’ا

لظ يف اميشس’ ،تاعمجتلا بنجتو
تاباشصإ’ا ددعل ديازتملا عافتر’ا

.ةي’ولا ىوتشسم ىلع
نيدلارون.ب

 صصشصختملا مÓعإÓل ازيزعت
 «رسضخأ’ا ىؤور ملاع» ةسصنم قلطت يفسشكلا مÓعإÓل ىؤور ةكبسش

ىؤور ة˘كب˘سش ا˘ب˘ير˘ق ق˘ل˘ط˘˘ت˘˘سس
ملا » ةسصنم ،يفسشكلا مÓعإÓل
ة˘سصن˘م ي˘هو ،«ر˘˘سضخألا ىؤور
ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سشك
نأا˘سشلا˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلا
 .يئيبلا يفسشكلا

ر˘يد˘م˘ل˘ل سصا˘خ ح˘ير˘سصت ي˘فو
،ةيمÓعإلا ىؤور ةكبسشل ماعلا

نأا ،كياحلب نيمأا دئاقلا فسشك
ى˘كا˘ح˘ت ة˘سصن˘م قÓ˘طإا ةر˘كف
ةبهوم˘لا ط˘بر˘تو م˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها
يهو ةدم ذ˘ن˘م ة˘م˘ه˘م˘لا م˘عد˘ب
˘‐ ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق د˘˘سسج˘˘ت˘˘ت˘˘ل ،هدوار˘˘ت
سضرأا ىلع ‐0202 ربمتبسس02
نم نوكتم لمع قيرفب ،عقاولا

يف ةءافك تاذ ةينابسش تاقاط
ن˘هار˘ي ن˘يذ˘لاو ،لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ا˘ي˘لا˘ع يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع
قفو دوجألاو لسضفألا ميدقتو
لبق نم ةفرعمو ريدقت نسسح
ةيسساسسأا عيسضاوم˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ا˘ه˘ت˘يا˘˘غو نا˘˘سسنإلا ا˘˘هرو˘˘ح˘˘م
هل يفسشكلا مÓعإلاف ،ناسسنإلا

ى˘ن˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ
ةليسسوك مÓعإلا نأا ذإا ،ىنعملاو
امئاق هحاجن ى˘ق˘ب˘ي نو˘م˘سضمو
ة˘يارد˘لاو ةدا˘ي˘ق˘لا ن˘سسح ى˘ل˘˘ع

تاقاطلا رامثتسسا نم نكمتلاو
قفو ةيداملاو ةيرسشبلا دراوملاو
ةجرد ىلإا ىقرتو ومسست فادهأا

علطتلا ةمق ىلع عبرتت ةيقار
يئيب˘لاو ي˘نا˘سسنإلاو ي˘ف˘سشكلا

ناسسنإلا ريسصم يكاحت امدنع
ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘مد˘خ ،ه˘ط˘ي˘˘ح˘˘مو
،كياحلب نيمأا دكأا امك.يبرعلا
رسضخألا ىؤور ملاع ةسصنم نأا

،ةيفحسصلا اهعورف لÓخ نمو
ةدعاق ءاسشنإا ‐ اهفادهأا نمسضو
لاجملا يف ةسصت˘خ˘م ة˘ي˘مÓ˘عإا
ىلع ةيئيب جمارب قÓطإا ،يئيبلا
جمارب ةماقإا ،يبرعلا ىوتسسملا
لوا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘يرود ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
فيرعت˘لا ،ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا تلا˘ج˘م˘لا
ةيفسشكلا تايلاعفلاو ةطسشنألاب
ةرادإا سسلجم فار˘سشإا˘ب ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا

عادبإلا ةداق ىلع زكري سصتخم
كسسمتلاو ،يلسصاوتلا مهرودو
تايقÓخأاب رودلا اذه ءادأا لÓخ
ةسصنملا ىعسست امك ،ةفاسشكلا
ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘سضر بسسك ى˘˘لإا
اقاوذ ربتعي يذلا امومع يبرعلا
ريسسلل اهب عفديسس امم ،زايتماب

،ة˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
،مازتللاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ،ة˘يدا˘ي˘ح˘لا

ةيرسصحلاو ة˘ي˘نآلا ا˘سصو˘سصخو
ثادحألاو عيسضاوملا لقن يف
ي˘ف با˘ع˘سصلا م˘غر ،ع˘ئا˘قو˘لاو
ةظقيلا بلطتي يذلا لقحلا اذه
.ءيسش لكب ماملإلاو
لمعلا نأا ماعلا ريدملا فاسضأاو
ة˘˘سسرد˘˘م ل˘˘˘كسشي ي˘˘˘ف˘˘˘سشكلا
مهف ي˘ف راد˘ت˘قلا د˘ن˘ع يزاو˘ت
تي˘˘ب˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا

لمعت ثيح ،ةلئاعلاو عمتجملاو
بابسشلا تاناكما ةي˘م˘ن˘ت ى˘ل˘ع
لكسش يف اهبيذهتو اهميظنتو
مامتها ىلع ذوحتسسي سسوردم
ةلسص يذ قايسس يفو ،عيمجلا
هجاوت يتلا تابقعلا سصوسصخب
ددع لوأا قÓطإا لبق ةسصنملا

تا˘˘˘كب˘˘˘سشلا ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ريدملا د˘كأا د˘ق˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
رمألا اذه نأا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا
،ةرماغمو ديد˘ج يد˘ح˘ت˘ك د˘ع˘ي

ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘˘م لازل قرو˘˘˘لا نأل
˘˘مÓ˘˘˘عإلا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ه˘˘˘ئار˘˘˘ق˘˘˘ب
م˘عد م˘ت˘˘ي˘˘سسو ،سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
اينورت˘كلإا ة˘ي˘ف˘سشكلا ة˘سصن˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا تا˘˘كب˘˘˘سشلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
.ةينورتكللاو

 فشسوي نب . رشضÿ . أا
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 ةيطلاملا ىمحلاب هتباشصإ’ زعاملا نم عيطق حبذ
يقاوبلا مأا يف نابوربلا زاغ جيراهسصب ةيفيرلا صسرادملا ديوزت
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘˘خ تمر˘˘بأا
ريدم نيب ةي˘قا˘ف˘تا ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ةرادإلا ريدمو لاطفن ةسسسسؤوم
يقاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تاسسسسؤوم˘لا د˘يوز˘ت˘ب ي˘سضق˘ت
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
يعيبطلا زا˘غ˘لا˘ب ة˘لو˘سصو˘م˘لا
ثيح ،نابوربلا زاغ جيراهسصب
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا د˘˘˘يوز˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
جيراهسصب ةيئان ةسسسسؤوم001
ذإا غلك0571 دحاو لك نزو
رثكأا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ط˘غ˘ت˘سس
ةر˘سشع عو˘م˘ج˘˘م˘˘ب م˘˘سسق006
نيسسردمتملا نم اذيملت فلأا
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا سسراد˘م˘لا˘˘ب
تايدلب ميلقإا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
هذ˘˘ه لا˘˘م˘˘ت˘˘كا ع˘˘مو ة˘˘يلو˘˘لا
يلختلا متيسس ماهلا عورسشملا
يلاوح لام˘ع˘ت˘سسا ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
ةدا˘˘م ن˘˘م بع˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘م075
ةنيزخ فل˘كت ي˘ت˘لا توزا˘م˘لا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لاو˘˘مأا تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ذيمÓتلا رسشبتسساو ،ةمخسضو
تاسسسسؤوملا˘ب ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا
ءا˘ه˘˘نإا د˘˘ع˘˘ب ار˘˘ي˘˘خ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

توزاملا ةدا˘م ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ىلع رار˘سضأا ن˘م ه˘ف˘ل˘خ˘ت ا˘مو
لكايهلا هذهب نيلماعلا ةحسص
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
عم مل˘ت˘سسي˘سس ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘˘لا

ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسرد˘˘م ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م11
. ةيلولا تايدلب

تدا˘˘˘فأا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘فو
ة˘˘قو˘˘ثو˘˘˘م ردا˘˘˘سصم ردا˘˘˘سصم
ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا»ـل
مأا ةيلول ةيرطيبلا ةيسشتفملا
ار˘خؤو˘م تفر˘سشأا د˘ق ي˘قاو˘˘ب˘˘لا

زعام˘لا ن˘م ع˘ي˘ط˘ق ح˘بذ ى˘ل˘ع
تدكأا نأا دعب ،يدلبلا حبذملاب
يتلا ةيربخملا ليلحتلا جئاتن
ةنيدمب يوهجلا ربخملاب تمت
ي˘ت˘لا مد ة˘ن˘˘ي˘˘ع نأا بور˘˘خ˘˘لا
ة˘˘با˘˘سصم تاز˘˘ن˘˘ع˘˘لا نا تذ˘˘خأا
،«زوليسسربلا» ةيطلاملا ىمحلاب
ي˘م˘ت˘˘ح ر˘˘مأا ح˘˘ب˘˘سصأا م˘˘ث ن˘˘مو
ايرتكبلا لقتنت ل ىتح اهحبذل
نع ناسسنإلا ىلإا ناويحلا نم
يأا جزا˘ط˘لا بي˘ل˘ح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
تاذ بسسحو ،ي˘ل˘غ˘م˘لا ر˘ي˘غ˘˘ل
هذ˘ه با˘ح˘سصأا نإا˘ف ردا˘سصم˘˘لا
ىد˘حإا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا تاز˘ن˘ع˘˘لا

ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا يتاسشم
مزÓلا جÓعلا اوقلت دق ةيحرلا
ي˘ئا˘قو˘˘لا بط˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
،ةنايكسسمب ىسسيم˘خ˘ل ل˘ي˘ثر˘ب
يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘هو
مخسضتك ةيح˘سص تا˘ف˘عا˘سضم
دد˘˘غ˘˘لاو لا˘˘ح˘˘ط˘˘لاو د˘˘ب˘˘كلا
ر˘ه˘ظ˘لا ملآاو ة˘يوا˘˘ف˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘لا

ن˘م كلذ ر˘ي˘غ ى˘˘لإا م˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
بي˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘عألا
بيلح ه˘لوا˘ن˘ت ءار˘ج نا˘سسنإلا

.زوليسسربلا ايرتكب هب جزاط
ع. رامع

تامارغ اهشضرف باقعأا يف
 صسابعلب يديسسب نونطاوم

 ةيدامرلا ةيقاطبلا ةحلسصم ملظت نوكسشي
ناكسس نم د˘يد˘ع˘لا ن˘ج˘ه˘ت˘سسا
رارق سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب
ة˘يدا˘مر˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم
يحب ةنئاكلا ةيدلبلا ةقحلمب
،يسشورلاب فورعملا ةرخسصلا
د˘يد˘سست م˘ه˘ماز˘لإا˘ب ي˘سضا˘˘ق˘˘لا

رانيد0052 اهت˘م˘ي˘ق ة˘مار˘غ
ةج˘لا˘ع˘م ي˘ف ر˘ي˘خأا˘ت˘لا بب˘سسب
هربتعا يذ˘لا ر˘مألا .م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
نأا نوك يقطنملا ريغ ءلؤوه
تابار˘سضإا ن˘ع م˘جا˘ن ر˘ي˘خأا˘ت˘لا

ى˘لإا ىدأا ا˘م ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘ع
لبق مهتافلم ةيو˘سست ل˘ي˘ط˘ع˘ت
.مهل ةددحملا ة˘ل˘ه˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا

با˘ح˘سصأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا حر˘˘سص
ة˘قا˘ط˘˘ب˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ىد˘˘ل ة˘˘عدو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘مر˘˘˘لا
ةلهملا ءاه˘ت˘نا ل˘ب˘ق ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا
دو˘ق˘ع ن˘م˘سض م˘ه˘ل ةدد˘ح˘م˘˘لا
ة˘يو˘سست˘ل˘ل ءاو˘˘سس با˘˘ت˘˘ت˘˘كلا
وأا تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يرادإلا
مهتيكلم ىلإا اهلقنب تاجاردلا
مهنأاب ءلؤوه حسضوأاو ،ةسصاخلا
ءاهت˘نا ل˘ب˘ق م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م او˘عدوأا
ةرد˘ق˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ل˘ه˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ىد˘ل ل˘ما˘ك ر˘ه˘˘سشب
ةر˘ي˘خألا هذ˘ه نأا لإا ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
مهتاقاطب ةيوسست يف تلطامت
بب˘˘˘˘سسب ةر˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘لا
لامعل ةرركت˘م˘لا تا˘بار˘سضإلا
بب˘سسب ىر˘خأا ةر˘مو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ةسسيئرل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘با˘ي˘غ˘لا
ي˘ف اوأا˘جا˘ف˘ت˘ي˘˘ل ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
ديدسستب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م˘ب ر˘ي˘خألا

ةبترتملا ميتنسس0052 ةمارغ
ةينوناقلا ة˘ل˘ه˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ن˘ع
ةيقا˘ط˘ب˘ل˘ل م˘ه˘جار˘خ˘ت˘سسا نود

ءلؤو˘˘ه ه˘˘ع˘˘˘جرأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
يذلا بيسستلا ىلإا نوكتسشملا
ةينعملا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ه˘ب ر˘ي˘سست
رابتعلا ني˘ع˘ب ذ˘خأا˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘سشم˘˘لاو فور˘˘ظ˘˘لا
ل˘ب ا˘ه˘لا˘م˘ع ا˘ه˘ي˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
تاع˘ب˘ت ل˘م˘ح˘ت ى˘لإا م˘ه˘ت˘ع˘فد
مهرابجإا لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘بار˘سضإا

ةيلاملا ةمارغ˘لا د˘يد˘سست ى˘ل˘ع
ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘سسا˘˘سسأا  طر˘˘سشك
م˘ه˘تا˘قا˘ط˘ب تا˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘يو˘˘سست
ره˘سشأا ذ˘ن˘مة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘يدا˘مر˘لا

م˘ه˘نأا لإا  ،م˘ه˘˘سضار˘˘ت˘˘عا م˘˘غر
ىلع نيربجم مهسسفنأا اودجو
سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا وأا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا
ةجيتن ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل
ةيران ةجارد وأا ةرايسس ةقايسس
هتهج نمو ،ةيرادإا قئاثو نود
يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ل˘˘سصن˘˘ت
امع ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
جار˘خ˘ت˘سسا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ثد˘ح˘˘ي
زجع هنأاب Óئاق ةيدامرلا ةيقاطب

كو˘˘ل˘˘سس م˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا ن˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘˘عو كا˘˘˘ن˘˘˘ه ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ديدسست نيررسضتملا نينطاوملا
ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ة˘˘مار˘˘غ˘˘لا
Óئاق افدرم ،مهقئاثو جارختسسا
ةينعملا ةلسسارم نم انبعت دقل
فور˘ظ ةا˘عار˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘˘مو
دح ىلع ني˘ن˘طاو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا
ريخأاتلا ببسس ناو ةسصاخ  ءاوسس
كلت ةجلاعم يف ريخألاو لوألا
ة˘جرد˘لا˘بو دو˘ع˘˘ي  تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
لا˘˘م˘˘ع بار˘˘˘سضإا ى˘˘˘لإا ى˘˘˘لوألا
مهمÓتسسا مدع ببسسب  ةيدلبلا
.ديفوكلا ةحنمل

ودبع.صص

 زايتماب ةفيظنو ةيجذومن ةيدلب اهلعجل عاشسم

 ةسسبتب صضيبأ’ا ءاملا ةيدلب ءايحأ’ ةعسساو ةفاظن ةلمح
نم ددعو يرشضحلا طشسولا تsشسم ،ةعشساو ةفاظن ةلمح ةشسبت ةي’وب صضيبأ’ا ءاملا ةيدلب حلاشصم تمظن

تنمشس’ا عناشصم ،ةينفلا تآاششنملل راديشسوك ةكرشش رارغ ىلع ت’واقمو تاشسشسؤوم ةدع عم قيشسنتلاب ،اهءايحأا
.ملشسلا يح ةيعمج ةكراششم اذكو ،بيبانأ’او جاجزلاو

يح نم لك ةيلمعلا تلمسشو
هروا˘جا˘مو ة˘ي˘ن˘ه˘˘م ةد˘˘ج ن˘˘ب
حبذملاو يسضايرلا بكرملاب
دبع يوارحسص يح ،يدلبلا
مت نيأا ،ملسسلا يحو ظيفحلا
ة˘ع˘فارو تا˘ن˘حا˘سش ر˘ي˘˘خ˘˘سست
تا˘يا˘ف˘ن˘لا سسيد˘كتو ع˘م˘ج˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘كم˘˘˘لاو
عز˘ن ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘فرو
ة˘˘˘لازإاو ةرا˘˘˘سضلا با˘˘˘˘سشعألا
ةفسصرألاو قرطلا نم ةبرتألا

،ءار˘˘سضخ˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ةبيطلا ةردابملا هذه تءاجو
نونطاوملا اهنسسحت˘سسا ي˘ت˘لا
رطسسملا جما˘نر˘ب˘لا را˘طا ي˘ف
ىركذلل ةدلخملا ةيلافتحÓل
د˘ها˘ج˘م˘لا مو˘ي˘ل ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا

،ما˘مو˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م دا˘ق˘ع˘˘ناو
ةيدلب حلاسصملا ىعسست ثيح
هذه لÓخ نم سضيبألا ءاملا
لعج ىلإا ةيرودلا تايلمعلا
ة˘يد˘ل˘بو ة˘ف˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىلع متحُي ام اذهو ،ةيجذومن
ا˘ه˘نا˘كسسو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا
ا˘ه˘ت˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا

ءاطعإا ىلع مئادلا سصرحلاو
ةيرسضحلاو ةقئÓلا ةروسصلا
سسكع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كسشلا˘˘˘˘ب
 .يعاولا نطاوملا تايكولسس

تامدخلا يندت..
ينطاق قرؤوي ةيحشصلا

 ناكرف ةيدلب
ناكرف ةيدلب ناكسس يناعي
ملك081 دعب ىلع ةعقاولا
،ةسسبت ةيلو بونج ىسصقأا

تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
ةددعتملا ةدايعلاب ةيحسصلا

تاذب ةدي˘حو˘لاو تا˘مد˘خ˘لا
هذه لج˘سست ثي˘ح ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ي˘ف ا˘حدا˘ف ا˘سصق˘ن ةر˘˘ي˘˘خألا
تادعم˘لاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
سسكع˘نا ا˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةي˘عو˘نو يدر˘ت ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس
ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ءلؤو˘˘ه ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يقل˘ت˘ل ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘نود˘سصق˘ي
،ةيحسصلا تامد˘خ˘لا ط˘سسبأا
ن˘م ة˘لا˘ح د˘ّلو يذ˘˘لا ر˘˘مألا
د˘كأاو ،ر˘مذ˘ت˘لاو ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةدايعلا نأا «مÓسسلا» ةيمويل
ي˘نا˘ع˘ت نا˘كر˘ف˘ب ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا

تلثمت سصئاقنلا نم ةلمج
مقاط ىلع اهرفوت مدع يف

هرودقمب نوكي لماك يبط
ةيحسصلا تا˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت
تاعلطت ىوتسسم يف نوكت

،هجو لمكأا ىلعو ناكسسلا
سصقن ليجسست ىلإا ةفاسضإا

ةيبطلا تابلطتملا يف داح
ءلؤوه ربجي امم ةيرورسضلا

رئب ةرئاد ىلإا لقنتلا ىلع
بر˘قأا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘يا˘م م˘ه˘ل ة˘ط˘ق˘˘ن
تا˘فا˘سسم ع˘ط˘ق ى˘سضر˘˘م˘˘لا

،جÓ˘ع˘لا ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ة˘ل˘يو˘ط
ر˘ق˘م نأا نا˘كسسلا ف˘ي˘˘سضيو
لو ا˘ق˘ي˘سض ح˘ب˘سصأا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
دد˘ع˘لا بعو˘ت˘˘سسي نأا ن˘˘كم˘˘ي
ةسصاخ ىسضرملا نم ريبكلا

ي˘ف ة˘ي˘نا˘كسسلا ة˘فا˘ث˘˘كلا نأاو
ىدأا ا˘م و˘هو ،ر˘م˘ت˘سسم د˘ياز˘ت
،ىسضو˘ف˘لاو ظا˘ظ˘ت˘كلا ى˘لإا

ىر˘˘˘ي قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
م˘ي˘عد˘ت بجو ه˘نأا نو˘ن˘طا˘ق˘لا

ةيحسص تآاسشنمب ةدايعلا هذه
ط˘غ˘سضلا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل ىر˘˘خأا

با˘ي˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن ،ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسل
.ةجرحلا تلاحلاو ىسضرملا

ناكسس دسشاني كاذو اذه نيبو
تا˘ط˘ل˘˘سسلا نا˘˘كر˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘˘لا

ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘˘لاو
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإاو م˘ه˘لا˘غ˘سشنا˘ب

نم فيفختلا لجأا نم ةلجاع
اهنوعرج˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
راطإلا ىلع ترثأا ام ايموي
هذهب نينطا˘ق˘ل˘ل ي˘سشي˘ع˘م˘لا
 .ةيوارحسصلا ةيدلبلا

 نوراه يحابشصم

برششلل ةحلاشصلا هايملا ةانقب مهطبرب اوبلاط
 صشيمهتلاو ةلزعلا نوكتسشي ةملاڤ يف ةكولماتب «ةيديمرلا» ناكسس
ة˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشم نا˘˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘˘˘ط
ةيدلبب ةنئاكلا«2 ةيديمرلا»
نيينعملا ،ةملا˘ق˘ب ة˘كو˘ل˘ما˘ت
ةدا˘عإا ي˘ف عار˘˘سسإلا ر˘˘مألا˘˘ب
يذلا يبارتلا قيرطلا ةئيهت
«وكرا «نيع ةيرقب مهطبري
ةيدلبلا ةمسصاع ىلإا مث نمو
ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘م˘لاو ة˘˘كو˘˘ل˘˘ما˘˘ت
يذ˘لاو ،م˘ل˘˘ك20 ة˘˘فا˘˘سسم
بع˘سصي د˘يدا˘خأا ى˘لإا لو˘ح˘˘ت
ةطسساوب ىت˘ح ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘سسلا
كلا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ف تارار˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
هئزج يف ةسصاخ تابكرملاب
جف» داوب برقلاب د˘جاو˘ت˘م˘لا
ه˘˘ب نا˘˘ك يذ˘˘لا «سسا˘˘˘يرد˘˘˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘سسج
ىواهت هنا لإا ةيرامعتسسلا

لعفب لÓقتسسلا علطم عم
كلذ ذ˘ن˘مو يداو˘لا نا˘سضي˘˘ف
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا نا˘˘كسسو ن˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
جر˘ف˘لا ي˘تأا˘ي نأا نور˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
د˘يد˘ج ن˘م ه˘ت˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت دا˘˘ع˘˘يو
هنا لإا م˘ه˘ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف˘تو
ققحت ليبقلا اذه نم ءيسشل
ي˘˘لا˘˘هألا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م تل˘˘˘ظو
ةت˘سشم˘لا نا˘كسس ،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م

او˘˘˘سشا˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘نأا اور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
«لذلا» يف ةليوط تاونسسل
،ط˘ق˘ف ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م سسي˘˘لو
ةسضورف˘م˘لا ةر˘ق˘ح˘لا بب˘سسب

سسلاجملا فرط ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
ةأاسشن ذنم ةبقاعتملا ةيبعسشلا
لÓ˘خ ن˘يد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب م˘ه˘ب ا˘ن˘ئا˘ق˘˘ل
ربتعي قيرطلا اذه نأا اودكأا
لوخدل مهل د˘ي˘حو˘لا ذ˘ف˘ن˘م˘لا

نأا لإا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع
دعت ذفنملا اذه عم مهتاناعم
لسصف لÓخ ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ثرا˘ك
ي˘ف ى˘سصع˘ت˘سسا ا˘م˘م ءا˘ت˘سشلا
ل˘ق˘ن تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ةددعتملا ةدايعلل ةلجعتسسملا
امك ةيدلبلا رق˘م˘ب تا˘مد˘خ˘لا
بسسح ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه نأا
تاي˘فو ي˘ف بب˘سست نا˘كسسلا

ىكتسشا امك ،لماوح ةنجأل
ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا سضفر نا˘˘كسسلا

داوب هايملل ةير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع
مهطبر يف مهبلطم يتانزلا
ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ب
ل يذلا نازخلا نم برسشلل

يلاوحب ىو˘سس م˘ه˘ن˘ع د˘ع˘ب˘ي
مهدادعت˘سسا م˘غر ر˘ت˘م005
ى˘ل˘˘ع تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا د˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
با˘ب˘سسأل سصا˘خ˘لا م˘ه˘با˘سسح
،ةلو˘ه˘ج˘م ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع او˘لا˘ق
ةت˘سشم˘لا نا˘كسس ة˘جا˘ح م˘غر
اهبلج نع مهي˘ن˘غ˘ت˘ل ها˘ي˘م˘ل˘ل
راعسسأاب جيراهسصلا ةطسساوب
مهبلغأا ناو ةسصاخ ةعفترم
،راقبألاو يسشاوملل نويبرم
˘مو˘ي˘لا نود˘˘سشا˘˘ن˘˘ي نا˘˘كسسلا
يف رظنلا ةيلحملا تاطلسسلا

ةداعإا˘ب عار˘سسإلاو م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
مهطبرو قيرطلا اذه ةئيهت
ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ب
نم اونكم˘ت˘ي ى˘ت˘ح بر˘سشل˘ل
سشي˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ىلع ةظفاحملاو ةقط˘ن˘م˘لا˘ب
را˘˘ق˘˘بألاو ما˘˘ن˘˘غألا ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت
دا˘سصت˘قلا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لاو
ع˘سضو˘لا ل˘ظ اذإاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يحÓف دحا لوقي هلاح ىلع
نع نوفزعيسس مهنأا ةقطنملا

لفكتت مل اذإا مهيسضارأا ةعارز
.مهلاغسشناب تاطلسسلا

م دوعشسم

ةدحو8851 عيزوت
ةغيسص نم ةينكسس

يعامتجإ’ا نكسسلا
ناسسملتب لدعو

ةيئلولا تاطلسسلا تفرسشأا
ميلسست ىلع ،ناسسملتب
ديفتسسم8851ل حيتافملا

لدع ةغيسصب نكسسلا نم
تعزو ثيح ،يعامتجإلاو
اديفتسسم493 ىلع حيتافملا

سسونسس ينبب نكسسلا نم
يعامتجإا نكسس492 اذكو
ةدايز ودبسس ةيدلبب يراجيإا

ةدحو009 عيزوت ىلع
جمانربلا راطإا يف ةينكسس
نم لكب لدع ينكسسلا

،ةينغمو يسشمرلا ةنيدم
اهتقو يف تءاج ةيلمعلا
يف ةحرفلا كلذب لخدتل
نيذلا نيديفتسسملا سسوفن
دعب مهتحرف نع اوبرعا
اذه ،راظتنلا نم تاونسس
تايدلب فلتخم تدهسش دقو
ةيدودحلا ناسسملت ةيلو
نانتمإا نع ربعت ةطسشنأا
هخيراتب يرئازجلا نطاوملا
مت ةبسسانملا تاذبو لفاحلا
نيدهاجملا نم ددع ميركت
تميقأا امك ءادهسشلا لمارأاو
يف ثحب نسسحأل تاقباسسم
نم اهريغو رئازجلا خيرات
ةمزألا مغر ةطسشنألا
دÓبلا اهفرعت يتلا ةيحسصلا

سسوريف راسشتنإا ءارج
 .انوروك

صشاتيلتوب. ع
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لجؤوي نيلرب نوينوي
ريهامجلا ةدوعل هططخ

هططخ أاجرأا هنأا نيلرب نوينوي يدان نلعأا
رابتخل عسضخت يتلا ريهامجلل حامسسلاب
رو˘سضح ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
تاطلسسلا عم تاثداحم د˘ع˘ب ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ةقفاوملا يف لمأاي نوينوي ناك ،ةيلحملا

ح˘م˘سسي د˘ق يذ˘لا سصح˘˘ف˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
أادبي امدنع قيرفلا بعلم لوخدب ريهامجلل
م˘غر ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس ي˘˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
لبقتو ،ةيناملألا ةموكحلا نم ةسضراعملا
ركبم تقو ربمتبسس نأا لئاقلا يأارلا ،يدانلا

كلذ ن˘م لد˘بو ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ل اد˘˘ج
روف ،ءدبلل دعومك ربوتكأا52 فدهتسسي
ىلع ةسضورفملا دعاوقلاب لمعلا ءاسضقنا
كريد لاقو ،ءابولا لÓخ ةريبكلا ثادحألا

انتركف» :نايب يف يدانلا سسيئر ريلغنيز
بحرو ،ريبك مامتهاب تلبقُتسسأا انتيلمعو
ةقيقح .ي˘ل˘ي˘م˘كت ءار˘جإا˘ك نور˘ي˘ث˘كلا ا˘ه˘ب
،«ا˘ن˘ئ˘جا˘˘ف˘˘ي ل ..ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب كو˘˘كسش دو˘˘جو
عيباسسألا يف تاطلسسلا معدنسس» :فاسضأاو
انعسسو يف ءيسش لكب موقنسسو ةلبقملا
مسضب ايناملأا يف خويسشلا سسلجم نيكمتل
تاءار˘جإا غو˘لا˘ت˘ك ي˘ف ي˘ئا˘قو˘لا را˘ب˘ت˘خلا
تباغو ،«ربو˘ت˘كأا52 نم ة˘ياد˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
يناملألا يرودلا تايرابم نع ريهامجلا

فقوت ةرتف دعب يام يف يرودلا ةدوع ذنم
ديدجلا مسسوملا أادبيو ،نيرهسش ترمتسسا
،روهمج نودب ماقت تايرابمب ربمتبسس يف
ةيناكمإل تحملأا ةيناملألا تاطلسسلا نكل
.ربوتكأا يف عوسضوملا يف ىرخأا ةرم رظنلا

تلا˘ح تأاد˘ب ،ن˘ي˘˘ح˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘كلو
.ىرخأا ةرم عفترت ةباسصإلا

نامريج ناسس ةلسسلسس رسسكي خنويم نرياب
يرود بقل يناملألا خنويم نرياب دسصح
،هخيرات يف ةسسداسسلا ةرملل ابوروأا لاطبأا

نامريج ناسس سسيراب قيرف باسسح ىلع
،نامريج ناسس ىلع نرياب بلغتو ،يسسنرفلا
،ةنوبسشلب رونلا بعلم ىلع  در نود فدهب
بسسحو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن يف
نر˘يا˘ب نإا˘ف ،«سسترو˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش
كا˘ب˘سشب جر˘خ˘ي ق˘ير˘ف لوأا ح˘ب˘سصأا خ˘نو˘ي˘م
نا˘سس سسيرا˘ب ع˘م ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ ة˘ف˘ي˘ظ˘ن

يف اًديد˘ح˘تو ،تاو˘ن˘سس4 ذن˘م ،نا˘مر˘ي˘ج
رتسسسشنا˘م ا˘ه˘ق˘ق˘ح ا˘مد˘ن˘ع ،6102 ل˘ير˘فأا
حجن خنويم نرياب نأا تحسضوأاو ،يتيسس
يتلا ةيلاتتملا تايرابملا ةلسسلسس فقو يف
يتلاو ،نامريج ناسس سسيراب اهيف لجسس
.ةارابم43 تغلب

فسشكت غيلريميربلا ةطبار
لسساكوين ةقفسص رايهنا رسس

يذيفنتلا سسيئرلا ،زرتسسام دراسشتير لاق
نإا ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ة˘ط˘بار˘ل

،دتيانوي لسساكوين ىلع ذاوحتسسلا سضرع
ا˘ه˘م˘عد˘ت ة˘يرا˘م˘ث˘˘ت˘˘سسا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م
ةعومجملا تسضفر امدعب راهنا ،ةيدوعسسلا

م˘ي˘كح˘ت ة˘ن˘ج˘ل ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ط˘˘بار˘˘لا سضر˘˘ع
تنلعأاو ،يدانلا كÓم د˘يد˘ح˘ت˘ل ،ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
قود˘˘ن˘˘سص م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يدو˘˘ع˘˘سسلا ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا تارا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا

نبور»و «زرنتراب لاتي˘با˘ك ي˘ب.ي˘سس.ي˘ب»و
يدانلا ءارسشب ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها بح˘سس ،«زرزار˘ب
ببسسب ،ينيلرتسسإا هينج نويلم003 لباقم
رابتخا ةيفلخ ىلع ،سضرعلا يف تبلا ريخأات
ىدم رابتخلا ميقيو ،نيريدملاو كÓملا
،ا˘ي˘لا˘مو ا˘ي˘نو˘نا˘ق دد˘ج˘لا كÓ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘هأا
تقلأاو ،ةقباسسملا ةيدنأا كÓمل مامسضنÓل
،مييقتلا ةيلمع لوط ىلع موللاب ةعومجملا
زرتسسام لاقو ،باحسسنلا رارق ذاختا يف
ة˘ي˘سضق˘لا ح˘ي˘سضو˘ت˘ب تا˘ب˘لا˘ط˘م ى˘˘ل˘˘ع ادر
يف حوسضوب زاتمملا يرودلا ةطبار تبلط»
ةمتهملا تاهجلا وأا ،سصاخسشألا نم ناوج
،اهتسساردل ةيفاسضإا تامولعم ،يدانلا ءارسشب

.«سضرعلا سضفرل يدؤوت دونب نمسض

 يكسسفودنافيل
 هسسحن رسسكي

لاطبأ’ا يرود عم

تر˘˘˘بور يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م ،ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل
ةلاح رسسك نم ،يناملألا خنويم
لاو˘˘ط ه˘˘ت˘˘مزل ي˘˘ت˘˘لا سسح˘˘˘ن˘˘˘لا
ةلوطب ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا
مجن حجنو ،ابوروأا لاطبأا يرود
يرود بقلب جيوتتلا يف نرياب
،هتريسسم يف ةرم لوأل لاطبألا

سسيرا˘ب ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف بق˘˘ع
موي˘لا ،ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ةجيتنب ةقباسسملا يئاهنب ،دحألا
بع˘˘˘˘˘˘˘˘ل نأا ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو ،(0‐1)
يرود يئاهن يف يكسسفودنافيل
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب لا˘˘ط˘˘بألا
هن˘كل ،3102‐2102 دنوم˘ترود
ةجيتنب ه˘سسف˘ن نر˘يا˘ب ما˘مأا ر˘سسخ
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ل˘ق˘ت˘˘ن˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،1‐2
نأا ر˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘ي ،يرا˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةقباسسملا ىهنأا ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل
،هتريسسم يف ةرم لوأل اهل اًفاده
5 ـب رثكأا ،اًفده51 لجسس امدعب
،ه˘˘ي˘˘ق˘˘حÓ˘˘م بر˘˘قأا ن˘˘ع فاد˘˘˘هأا
ايسسوروب مجاهم دنلاه غنيلريإا
.فادهأا01 زرحأا يذلا دنومترود
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وروأا نويلم021 ديرت ايشسوروب ةرادإا

وسشناسس فطخل ةديدجلا دتيانوي رتسسسشنام ةطخ

يف دتيانوي رتسسسشنام يدان لسشف
عم فيسصلا اذه قافتل لسصوتلا

،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ي˘لوؤو˘سسم
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا˘˘سشب
لهمأاو ،وسشناسس نوداغ يزيلجنإلا
يزيلجنإلا هريظن يناملألا يدانلا
وتاكريملا لÓخ تقولا نم ةرتف
021 عفدب هتابلط ةيبلتل ،يفيسصلا

،وسشناسس ع˘ي˘ب ر˘ي˘ظ˘ن وروأا نو˘ي˘ل˘م
بولطملا سضرعلاب مدقتي مل هنكل
د˘نو˘م˘ترود ن˘ل˘ع˘ي˘ل ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف
ع˘م هرار˘م˘˘ت˘˘سساو هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت
ةفيحسص تدافأا كلذ مغر ،قيرفلا
رتسسسشنام نأاب ةيناطيربلا «روريم»
مÓسستسسلا ةيار عفري مل دتيانوي
ةريسشم ،وسشناسس وحن هقيرط يف
ةلواحمب ةدوع˘لا ى˘ل˘ع ه˘مز˘ع ى˘لإا

،1202 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ل˘˘˘سصو˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘سشأاو
اًرظن ،فيسصلا اذه قافتل نييدانلا

د˘˘نو˘˘م˘˘ترود بلا˘˘˘ط˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترل
021 ىلع لوسصحلا يف هتبغرو
ة˘˘˘˘مزألا م˘˘˘˘غر ،وروأا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
ةحئاج ببسسب ةيلاحلا ةيداسصتقلا
اًسضيأا كلذ يتأاي ،انوروك سسوريف

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م د˘عو ا˘مد˘ع˘ب
،اًماع02 غ˘لا˘ب˘لا با˘سشلا بعÓ˘لا
003 غلبي اًيعوبسسأا اًبتار هحنمب
لداعي ام ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسأا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا

ةرادإا ىر˘˘˘˘˘تو ،وروأا ف˘˘˘˘˘˘لأا333
حا˘ت˘ف˘م و˘ه ر˘ب˘سصلا نأا د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا
و˘سشنا˘سس ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لا
ة˘بو˘ع˘سص م˘غر ،مدا˘˘ق˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا

ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم ع˘˘˘˘م سضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
د˘ق˘ع اودد˘م ن˘˘يذ˘˘لا ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
لعجيسس امم ،3202 ىتح بعÓلا
.اًديقعت رثكأا ةمداقلا تاثداحملا

ر .ق ^

برد˘م و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘˘ج ف˘˘سصو
ةرادإا د˘قا˘ع˘ت ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت
ليميإا رييب نم لك عم «زريبسسلا»
،زيمملا لمعلاب تراه وجو غربيوه
ط˘سسو˘ت˘م ع˘م ما˘ه˘ن˘˘تو˘˘ت د˘˘قا˘˘ع˘˘تو
فو˘ف˘سص ن˘˘م غر˘˘ب˘˘يو˘˘ه ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
نويلم02 لباقم نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس
،يسضاملا عوبسسألا ينيلرتسسإا هينج
لاقتنا ةقفسص يف تراه مسضنا امنيب

زو˘˘ف ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا كرا˘˘سشو ،ر˘˘˘ح
سشت˘يو˘سسبإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًيدو ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
جر˘خ˘ي˘ل ،سسمأا ة˘ف˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي˘ل ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
لييناد يدانلا سسيئر ةردقب هراهبنا
بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل
52 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ي˘كرا˘م˘ند˘لا

وينيروم لا˘قو ،ن˘م˘ث˘لا كلذ˘ب ا˘ًما˘ع
ة˘كب˘سش ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
دجو يدانلا» :«سستروبسس ياكسس»
ةب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا د˘يد˘سش ءا˘كذ˘ب

˘ما˘ع˘لا كلذ نا˘ك ،ة˘ق˘ف˘سصلا ما˘م˘˘تإل
هيدان ناك امك ،رييب دقع يف ريخألا
،سضوا˘ف˘ت˘لا ي˘ف بع˘سص ع˘سضو ي˘˘ف

انل Óهذم Óمع يفيل مدق يلاتلابو
دقتعأا» :فاسضأاو ،«ديج بعل بلجب
ةيوقت يف اديج Óمع مدق يدانلا نأا
كلمي يذلا وج عم دقاعتلا ،انتمئاق
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلاو ة˘ي˘˘لود ةارا˘˘ب˘˘م57
ةميظع ةيامح كلذ انل مدقي ةربخلا
،نيزيمم ى˘مر˘م سسار˘ح3 دجاوت˘ب

يلاتلابو ،نيديجو نييلود مهعيمج
نم فوخلا نود اًديج مونلا اننكمي

:عباتو ،«لكاسشم يأا وأا تاباسصإا يأا
،ةنونجم تايرابم ةلودج انرظتنت»
بعلنو ،تاقباسسملا لك يف كراسشن
تيقوت سسفن يف ةطبارلا سسأاك يف
يرود˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘˘˘˘لا
ل ىمرملا سسارح ىتح ،يزيلجنإلا
،ةارابم لك يف ةكراسشملا مهنكمي
ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج ل˘م˘ع اذ˘ه ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
.«انل ةبسسنلاب

ماهنتوت تاقفسصب ىنغتي وينيروم

ن˘˘˘يار˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘سش ة˘˘˘˘يلو تمsر˘˘˘˘ك
ةركل ملاعلا سسأاك لطب ،ايلافتسسو
يذلا ،هزتوغ ويرام يناملألا مدقلا

82ـلا ر˘م˘ع˘ب ا˘ًي˘لا˘ح ٍدا˘ن˘ل بع˘˘ل˘˘ي ل
لجسسو ،ة˘ير˘ي˘خ˘لا ه˘لا˘م˘عأل ،ا˘ًما˘ع
ى˘ل˘ع ا˘ي˘نا˘م˘لأا زو˘˘ف فد˘˘ه هز˘˘تو˘˘غ
لا˘يد˘نو˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

ذنم تعجارت هتريسسم نكل ،4102
ايسسوروب قيرف كرتو نيحلا كلذ
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب د˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
ةبغر كانه نكي مل ثيح يسضقنملا
،هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت ي˘ف يدا˘ن˘لا ىد˘ل
˘˘ما˘˘˘سسو ى˘˘˘ل˘˘˘ع بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘سصحو
لفح يف ةيلو˘لا ن˘م قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا
سسي˘˘ئر لا˘˘قو ،نو˘˘لو˘˘ك ي˘˘ف م˘˘ي˘˘قأا

ن˘˘˘˘يار˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘يلو ءارزو
ي˘ف تي˘سشل ن˘˘ي˘˘مرأا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘سسو
ةرتفل هابتنلا هزتوغ تفل» :هتملك
يذ˘لا بع˘سصلا ع˘سضو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط

زفحو ،ملاعلا لوح لافطألا هسشيعي
مهسسفنأاب ةكراسشملا ىلع نيرخآلا
كرا˘سشيو ،«لاو˘مألا˘ب عر˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب وأا

عيرا˘سشم ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف هز˘ت˘يو˘غ
ج˘ما˘نر˘ب م˘عد˘يو ،سسراد˘م˘لا ءا˘سشنإا

ليزار˘ب˘لا ي˘ف تا˘ن˘ب˘ل˘ل مد˘ق˘لا ةر˘ك
ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘يا˘˘عر˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘يو
عمجو ،مانتيفو ايدوبمكو ،لاغنسسلا
فده هزتوغ هب لجسس يذلا ءاذحلا
ينويلم4102 ملاعلا سسأاكب زوفلا
لفح يف ة˘ير˘ي˘خ˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل وروأا

هزتوج عربت ثي˘ح ،تا˘عر˘ب˘ت ع˘م˘ج
يف لافطأÓل وروأا فلأا054 غلبمب

ي˘ف هز˘تو˘غ م˘˘سسا ط˘˘ب˘˘تراو ،سسول
.وكانومل لاقتنلاب مÓعإلا لئاسسو
رتنإا قيرف غلبأا هنأا ريراقتلا تركذو
يرود˘˘لا˘˘ب سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ،ي˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘م
ةلسصاو˘م˘ل ى˘ع˘سسي ه˘نأا ،ي˘كير˘مألا

.ابوروأا يف هتريسسم

ةيريخلا هلامعأا ىلع هزتوغ ـل يناملأا ميركت
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 بردتي نل صشتيفوميهاربإا

تاسضوافملا مامتإا ىتح نÓيم عم
،لويار ونيم راثأا

لا˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘ي˘˘˘كو
ناتلز يد˘يو˘سسلا
،سشتيفوميهاربإا
لو˘˘˘˘˘ح لد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

نم ريخألا فقوم
عم هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت
،يرينوسسورلا
ى˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا يذ˘˘˘˘لا
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
لا˘قو ،مر˘سصن˘م˘لا

لÓ˘˘˘˘˘خ ،لو˘˘˘˘˘˘يار
تاحيرسصت
يا˘كسس» ة˘كب˘˘سشل
سستروبسس
ن˘˘ل» :«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإا
،«نآلا ىتح ،اًدغ تابيردتلا يف اربإا نوكي
دجوي ل نكل ،ثدحتن انلز ام» :فاسضأاو
نكل ،لاملاب قلعتي ل رمألا ..دعب قافتا
ل نا˘تلز نا˘ك اذإا ..بو˘ل˘سسألاو عا˘ن˘ت˘قلا˘ب
نو˘كي ن˘ل˘ف ،نÓ˘ي˘م ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف بغر˘ي
نأا بج˘ي تو˘ي˘لإا »:ع˘با˘تو ،«سضوا˘ف˘ت كا˘ن˘ه
ةيفيك نوفرعي مهنإا ،ةفلتخم تارايخ ذختي
م˘ه˘ن˘كل ،لا˘م˘لا م˘لا˘ع ي˘ف تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا
ة˘سضا˘ير˘لا م˘لا˘ع ي˘ف كلذ م˘ل˘ع˘ت˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
ةسساسسح ةلحرم يف نحن» :فدرأاو ،«اًسضيأا
لوق يف بغرأا لو ،تاسضوافملا نم ةياغلل
ىلع لمعأا ل ،ا˘ًم˘ئاد ل˘ئا˘ف˘ت˘م ا˘نأا ..د˘يز˘م˘لا

،«لول˘ح˘لا دا˘ج˘يإل ن˘كلو ،ل˘كا˘سشم˘لا ق˘ل˘خ
ن˘م ا˘سضيأا ا˘مورا˘نود ي˘ج˘ي˘ج ف˘قو˘م ن˘عو
ل» :لو˘يار لا˘ق ،نÓ˘ي˘م ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
ةيسضق اهنإا ،امورانود نع ثيدحلا يونأا

ه˘يد˘ل يدا˘ن˘لاو ،ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ة˘˘سسا˘˘سسح
اًبسسانم اًتقو سسيل اذه ..نآلا ىرخأا تايولوأا
.«رمألا نع ثيدحلل

ةديدج تاباسصإا3
ايلاطيإا يف «انوروك»ـب

دحألا مويلا ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تارا˘ب˘ت˘خلا تف˘سشك
ةديدج تا˘با˘سصإا3 رو˘ه˘ظ ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا
نايبل اًقفوو ،ايلاطيإا يف انوروك سسوريفب
يرودلا˘ب د˘جاو˘ت يذ˘لا لا˘ب˘سس ن˘م ي˘م˘سسر
ىرجأا» :0202‐9102 مسسوم يف يلاطيإلا
ءد˘ب ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ب˘ط تا˘سصو˘ح˘ف يدا˘ن˘˘لا
،د˘يد˘ج˘لا ي˘سضا˘ير˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘سسلا
،«انورو˘كب تا˘با˘سصإا3 دو˘˘جو تر˘˘ه˘˘˘ظأا

ى˘˘ل˘˘ع سضار˘˘عأا يأا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت م˘˘ل» :فا˘˘سضأاو
نآلا يحسص رجح يف مهعيمجو ،نيباسصملا
تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م قا˘˘ف˘˘تلا˘˘ب لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
تداع انوروك تاباسصإا نأا ركذي ،«ةيحسصلا
اًرخؤوم يلاطيإا ٍدان نم رثكأا يف روهظلل
.ولوسساسسو انيتنرويفو اينولوب لثم

ةنولسشربو لايرلاب قحلي نرياب
ةيئانثتسسا ةمئاق يف

حانج ،ناموك يلسسغن˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘ج˘سس
يرافابلا قيرفلل اًيخيرات اًفده ،خنويم نرياب
ي˘˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘˘ب كا˘˘˘ب˘˘˘سش ي˘˘˘ف
يرود يئاهنب ،ةنوبسشل ةيلاغتربلا ةمسصاعلا
نريابلا حلاسصل تهتنإا يتلا و ابوروأا لاطبأا
ةكبسش بسسحبو ، ميتي فدهب رسصتنإا يذلا
لمحي فدهلا اذه نإاف ،تاءاسصحإÓل «اتبوأا»
لاطبأا يرود يف خنويم نريابل005 مقرلا
قيرف ثلاث تاب نرياب نأا تحسضوأاو ،ابوروأا
،مقرلا اذهل لسصي لاطبألا يرود خيرات يف
ةنولسشر˘بو ،فد˘ه765 د˘يرد˘م لا˘ير د˘ع˘˘ب
يف كلمي خنويم نرياب نأا ركذُي ،فده715
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل با˘˘ق˘˘لأا6 هتب˘ع˘ج
بقللاب هزوف دعب ،ةنولسشرب عم يواسستلاب
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ى˘ل˘ع ى˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘ف
مقر  كلاذب لداعيل ،  رفسصل فده ةجيتنب
.باقلأا6 لوبرفيل

«يغنريملا» معد ديري يسسنرفلا ينقتلا

مسساح حيرسصتب ناديز مدسصي ’ويار

،ر˘لو˘م سسا˘مو˘ت ي˘نا˘م˘لألا لدا˘˘ع
اًيخيرات اًمقر ،خنويم نرياب مجن
يرود ي˘ف نا˘˘م˘˘لألا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
سسا˘مو˘ت كرا˘سشيو ،ا˘بروأا لا˘ط˘بأا

ة˘ه˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ًي˘˘سسا˘˘سسأا ر˘˘لو˘˘م
˘مو˘ي˘لا ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
يرود يئاهن يف ،يسضاملا دحألا
˘˘ما˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لاو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
،ةنوبسشل ةيلاغتربلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
«ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘بو
يئاه˘ن˘لا اذ˘ه نإا˘ف ،تاءا˘سصحإÓ˘ل

لاطبأا يرود يف رلومل عبارلا وه
،0102 تا˘ي˘ئا˘ه˘ن د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘بوروأا

نأا تح˘˘˘˘˘سضوأاو ،3102 ،2102
يناملألا مقر كلذب لداع رلوم
لاير طسسو بعل ،سسورك ينوت
ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سش يذ˘˘˘˘لاو ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م
،7102 ،6102 ،3102 تايئاهن
بق˘ل˘لا سسور˘ك ق˘˘ق˘˘حو ،8102و
ي˘ت˘لا ة˘ع˘برألا تا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
يبقل رلوم رسسخ امنيب ،اهسضاخ
.2102و ،0102

ديردم لاير ورتسسيام مقر لداعي رلوم

لاير نأا ةينابسسإا ةفيحسص تفسشك
اهمامتها اددج ةنولسشربو ديردم
،يلاطيإلا يلوبان يدان مجن مسضب

ةيفيسصلا تلاقت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
،ورا˘ف˘لأا ل˘ي˘غ˘ي˘م د˘كأاو ،ة˘يرا˘ج˘لا

ناي˘با˘ف ي˘نا˘ب˘سسإلا م˘ج˘ن˘لا ل˘ي˘كو
نأا ،ي˘لو˘با˘ن ط˘˘سسو بعل ،ز˘˘يور
مسضل نا˘ي˘ع˘سسي ا˘سصر˘ب˘لاو لا˘ير˘لا
هتاذ تقولا يف اًريسشم ،بعÓلا
نا˘سس ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ة˘بو˘ع˘˘سص ى˘˘لإا
ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو ،و˘˘˘لوا˘˘˘ب
نأا دعبف ،ةينو˘لا˘ت˘كلا «ترو˘ب˘سس»
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حأا ز˘˘يور ح˘˘ب˘˘˘سصأا
م˘تو ،ي˘لو˘با˘ن ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا
،اينابسسإا بختنم ةمئاقل هءاعدتسسا
سضوافتيو عسضولا قيرفلا سسردي
تح˘˘سضوأاو ،ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم نأا˘˘سشب
راكفأا هيدل يلوبان نأا ،ةفيحسصلا

ثي˘ح ه˘ع˘ي˘ب مد˘ع ي˘هو ة˘ح˘˘سضاو
ورانيجل اًحاتم نوكيسسو ىقبيسس
نأا امك ،لبقملا مسسوملا وزوتاغ
فيسصل هدقع ديدمتل ةطخ كانه
اذ˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘سشأاو ،5202
اميسس ل ،لعفلاب هذاختا مت رارقلا

ى˘ل˘ع تا˘ب نلآا ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا نأاو
،ي˘لو˘با˘ن ن˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا فرا˘˘سشم
لعف˘لا˘ب كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ليوطو ىدملا طسسوتم عورسشم
مغرو ،زيور نايباف لمسشي لجألا
ىلإا ءاوسس زيور ليحر نإاف ،كلذ
سسي˘ل د˘يرد˘م لا˘ير وأا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
يد و˘ي˘ل˘يروأا ن˘كل ،ا˘˘ًل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم

ن˘ل ،ي˘لو˘با˘ن سسي˘ئر سسي˘ت˘ن˘يرو˘˘ل
09 وأا08 نم لقأا سضرعب لبقي
نمو ،هع˘ي˘ب ل˘با˘ق˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م
نييدان˘لا Ó˘ك لوا˘ح˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا

،1202 فيسص يف بعÓلا مسض
ة˘˘˘˘˘مزألا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ
اهثدحأا يتلا ةيلاحلا ةيداسصتقلا
.انوروك سسوريف

يلوبان مجنب امهمامتها ناددجي اينابسسإا يقÓمع

ل˘ي˘كو ،لو˘˘يار و˘˘ن˘˘ي˘˘م ف˘˘سشك
،اب˘غو˘ب لو˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا لا˘م˘عأا
ريسصم دتيانوي رتسسسشنام مجن
طبتريو ،مسساح لكسشب هلكوم
ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ع˘م د˘ق˘ع˘ب ا˘ب˘˘غو˘˘ب
،1202 ف˘ي˘سص ى˘˘ت˘˘ح ر˘˘م˘˘ح˘˘لا

دلوأا نع ليحرلاب همسسا نرتقاو
،ةبسسانم نم رثكأا يف ،دروفارت
يف ،ديردم لاير ىلإا اًديدحتو
بردملا نم ريبك مامتها لظ
لÓخ نكل ،ناديز نيدلا نيز
يا˘˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘سش ع˘˘˘م راو˘˘˘˘ح
نع لويار ثدحت ،«سستروبسس
رخآلا هلكومو ،ابغوب لبقتسسم
،د˘نو˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب م˘˘ج˘˘ن
ىظحي يذ˘لا ،د˘نلا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا
،ا˘سضيأا د˘يرد˘م لا˘ير ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ب
:ريهسشلا نيبعÓلا ليكو لاقو
عم نارمتسسيسس دنلاهو ابغوب»
دتيانوي رتسسسشنام ،ا˘م˘ه˘ي˘ق˘ير˘ف
ابغوب ..دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘بو
ي˘ف م˘ه˘م عور˘˘سشم ط˘˘سسو ي˘˘ف
ن˘˘م سسي˘˘ل و˘˘هو ،ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
يف لدجلل نيريثملا نيبعÓلا

بجي» :عباتو ،«اذه لثم تقو
م˘ت˘ه˘ن˘سس ،ءود˘ه˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا
،«ءوده لكب ديدجتلا ةلأاسسمب

نأا ة˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘سشلا تح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
،ل˘ع˘ف˘لا˘ب تأاد˘˘ب تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا
يسسنرفلا مجن˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ل
3 ةدمل عقوي دق ثيح ،هيدان عم
را˘˘˘ي˘˘˘خ دو˘˘˘جو ع˘˘˘م ،تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
ذإا ،يفاسضإا مسسو˘م˘ل د˘يد˘م˘ت˘لا˘ب
ر˘يد˘˘م˘˘لا ،دراودوو دإا سصر˘˘ح˘˘ي
ظا˘ف˘ت˘حلا ى˘ل˘ع ،يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
داعو ،ةليوط ةر˘ت˘ف˘ل ه˘تا˘مد˘خ˘ب

ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب
،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘˘ي
لحارم مظ˘ع˘م ن˘ع با˘غ ا˘مد˘ع˘ب
مدقو ،ةباسصإلا ببسسب مسسوملا

ة˘ق˘فر˘˘ب ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
يف زيدنانريف ونورب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

قلعتي اميف امأا ،بعلملا طسسو
لا˘ق˘ف ،ي˘ج˘يور˘ن˘لا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب
نمل انزح ببسس دنلاه» :لويار

لو˘سصح˘لا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي او˘˘نا˘˘ك
قيرفلل املح دعُيو ،هتامدخ ىلع
ه˘ب˘ح˘ي يذ˘لاو ه˘ي˘لإا م˘سضنا يذ˘لا

يأل لحري نل» :فدرأاو ،«ايلاح
ر˘ع˘سشي و˘ه˘ف ،ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كم
نحنو ..دنوم˘ترود ي˘ف ة˘حار˘لا˘ب
ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت نو˘˘˘عاو
ن˘كم˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حلا

.«اهيلإا هلوسصو

»:ةنولسشرب ةسسائرل حسشرم
«بولك عم تاثداحم تيرجأا

ح˘سشر˘م˘لا ير˘ي˘˘ف يدرو˘˘ج د˘˘كأا
ه˘نأا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل
ي˘نا˘م˘لألا ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م ىر˘جأا
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي
اسسرابلا ةدايقل لوبرفيلل يلاحلا
نأا ركذ˘ُي ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ويموتراب بيسسوج ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
ي˘كي˘ك برد˘م˘لا ة˘˘لا˘˘قإا ن˘˘ل˘˘عأا
يدنلوهلا عم د˘قا˘ع˘تو ن˘ي˘ت˘ي˘سس
،ير˘ي˘ف لا˘قو ،نا˘مو˘˘ك د˘˘لا˘˘نور
ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت لÓ˘˘خ
اذإا» :ة˘ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا «ترو˘˘ب˘˘سس»
،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب نا˘˘مو˘˘ك ل˘˘م˘˘˘ع
،«ديكأاتلاب بردملا وه نوكيسس
قيرطلا ةطراخ انيدل» :فاسضأاو
ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘نأاد˘بو ،ا˘ن˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
نأا انل ودبي هنأل ،بولك نجروي
،«هلثم بردمل جاتحي ةنولسشرب
،ناموك ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘ف ه˘يأار ن˘عو
،ةيئانثتسسا ة˘ظ˘ح˘ل ا˘ه˘نإا» :با˘جأا

ىلإا رظن˘لا˘ب د˘ي˘ج ل˘ح نا˘مو˘كو
متأاو ،«قيرف˘ل˘ل ةرو˘ط˘سسأا ه˘نو˘ك
ةيسصخسش ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب» :ير˘ي˘ف
ا˘م و˘ه اذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأا ،نا˘˘مو˘˘ك
هل ىنمتأاو ،نآلا قيرفلا هجاتحي
.«ريبك يدحتلا نأل لسضفألا



صسين قيرف ناولأاب هل ةيئانث لوأ’ هعيقوت دعب

رسضخلا باوبأا قرطيو قلأاتي يريوغ
ينطولا بختنملا باوبأا يرئازج وكنرفلا مجاهملا يريوغ نيمأا قرط

سسين يدان عم ىلوألا هتكراسشم يف همدق يذلا يوقلا ءادألا ةيفلخ ىلع
ةباسشلا بهاوملا زربأا نم يريوغ دعيو.ديدجلا هيدان ناولأاب ةيئانث نود نيأا
نيمجاهلا لسضفأا نمسض حبسصي نأا نوعباتملا هل أابنتي يذلاو «1غيللا» يف
سسحو ةيندب ةوق نم هب عتمتي امل Óبقتسسم يبوروألا ىوتسسملا ىلع
مجاهملا نإاف مدقملا ءادألا لÓخ نمو ،رثكأا روطتلل هحسشري يفيدهت
تايناكمإلا لك كلمي هناو اميسسل ،رسضخلا باوبأا قرط دق نوكي باسشلا
ةرطاقلا يف ةسسفانملا لعسشيسس ام وه يسضاملب ةليكسشتل ةفاسضإلا ميدقتل
يناميلسسو ينادوسس لقا ةجردبو حاجنوب ،روليد لك دجاوت عم ةيمامألا

.ديعاوملا مداق يف يرئازجلا ينقتلل ةيفاسضإا تارايخ كلذب احنام
طيمز.ع

يراقلا بقللا دشصح ىلع ماع رورم دعب

راسصنأا اهعنسص يتلا تاحوللا ركذتسسي «فاكلا»
9102 «ناكلا» يف «رسضخلا»

اهتعنسص يتلا ءاوجألا ركذت ىلإا مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا داع
يتلاو9102 ايقيرفإا ممأا سساك تايئاهن يف ينطولا بختنملا ريهامج
جيوتت يف رود راسصنأÓل ناك يذلاو يسضاملا ماعلا رسصم يف تميقأا
ماقو اذه.قاقحتسساو ةرادج نع يراقلا بقللاب «ءارحسصلا يبراحم»
هلÓخ نم رهظي ويديف عطقم رسشنب «فاكلا» ـل يمسسرلا باسسحلا
يلودلا ةرهاقلا بعلم تاجردم يف ،رسضخلا راسصنأا اهعنسص يتلا ءاوجألا

ىرخأا ةرابع فاسضأا امك ،«سصقرو ،لافتحا ،ةحرف »:ةرابعب اهايإا ةقفرم
يبراحم جيوتتب ،يلودلا ةرهاقلا بعلم يف لفتحت ةيرئازجلا ريهامجلا»:
.«ايقيرفإا ممأا سسأاكب ،ءارحسصلا

طيمز.ع
ديدجلا مشسوملل ابشسحت قيرفلا ناديم طشسو طخ معدل

ديدج نم «يج.صسأا.يبلا» تاباسسح يف لخدي رسصان نب
نÓيم يسسا بعلو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا لخد

،ديدج نم يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يدان تاباسسح يف يلاطيإلا
ةراسسخ دعب ،ةديدج تاقفسصب هفوفسص زيزعتل علطتي ريخألا تاب امدعب
تفسشكو.ةيئاهنلا ةارابملا يف ،دحألا ءاسسم ،ابوروأا لاطبأا يرود بقل
ينطولا بختنملا ناديم طسسوتم رسصان نب نأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت

يسسيرابلا قيرفلا ةرادإا ديرت نيذلا طسسولا يبعل ةمئاق سسأار ىلع
تاذ بسسحو ،اهقيرف ةليكسشت يف طسسولا طخ ميعدتل مهعم دقاعتلا
نÓيملا مجن نيب لسضافت نامريج ناسس سسيراب يلوؤوسسم نإاف ردسصملا

نم تدكأات امدعب ،يزيلجنإلا لانسسرا ناديم طسسو يزودنغ ويتامو
.يلاطيإلا ويزل مجن سشتيفاسس سشتيفوكنيليمل يئازجلا طرسشلا عافترا

جاحلب اشضر
ةباقرلل ةيدوعشسلا ةنجللا نم ةئجافم ةرايز يف

تاطسشنملا صصحفل نوعسضخي يحينسشو يعفاسشو ةبغز
كمسض يدان ىمرم سسراح ةبغز ىفطسصم يرئازجلا يثÓثلا عسضخ

يحينسش ميهاربإاو يروحملا عفادملا يعفاسش قوراف هيلمزو يدوعسسلا
تفسشكو.تاطسشنملا فسشكل ةئجافم تاسصوحف ىلإا رئاطلا حانجلا
يثÓثلا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ءا˘م˘سسألا د˘يد˘ع نأا ة˘يدو˘ع˘سس ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت
ةباقرلل ةيدوعسسلا ةنجللا لبق نم تاسصوحفلل اوعسضخ دق يرئازجلا

52 ـب ريخألا لبق ام زكرملا يف كمسض يدان دجاوتيو.تاطسشنملا ىلع
ميدقتل يركز نب نيدلا رون يرئازجلا بردملا لابسشأا ىعسسي ثيح ةطقن

.ءاقبلا قيقحتل ةيقبتملا4ـلا تايرابملا يف نوكلمي ام لك
ب.م.يرشسيإا

يئانثلا نم صصلختلل «يبون يترابلا» ةرادإا يعشس مغر

يلوبان صصبرتب ناينعم صسانوو م’وغ
نمسض ،نايرئازجلا نايلودلا سسانو مدآاو ،ملوغ يزوف امسسا دجاوت

،يلاطيإلا يلوبان قيرفل يريسضحتلا سصبرتلاب نيينعملا نيبعÓلا ةمئاق
اهبا˘سسح ر˘ب˘ع ،ي˘لو˘با˘ن ةرادإا تف˘سشكو.ديدجلا مسسوم˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق
يذلا ،قيرفلل يفيسصلا سصبرتلاب نيينعملا نيبعÓلا ةمئاق نع ،يمسسرلا
يرئازجلا يئان˘ث˘لا ءا˘عد˘ت˘سسا˘ب ةر˘ي˘خألا تما˘ق ثي˘ح ،ما˘يأا01ـل مودي˘سس
نع يلختلا يف عيباسسأا ذنم اهتبغر تدبأا اهنأا نم مغرلا ىلع سصبرتلل

.يراجلا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ ،يئانثلا تامدخ
جاحلب اشضر

ةيرئازجلا ةيبملو’ا ةنجللا اهيف طبختت يتلا لكاششملا صضعب لحب بلاط

انيلثممب ةسصاخلا دوقعلا انزهج :ةجيرم
ةيلودلا ةئيهلا ىوتسسم ىلع

حمسست يتلا دوقعلا ةيسضايرلاو ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجللا تزهج
ىلع دجاوتلاب ةيلودلا ةيسضايرلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل˘ل
هميدقت متي نأا ىلع ،نونكع نب Óيف يف ،ةيبملوألا ةنجللا رقم ىوتسسم
ةنجللا سسيئر ةجيرم دمحم لاقو.لجاعلا بيرقلا يف ،نيينعملا ىلإا
ديسسجت لجأا نم» :ةيفحسص تاحيرسصت يف ،ةباينلاب ةينطولا ةيبملوألا
ةحاسسم يف ةيلودلا ةيسضايرلا تائيهلا يف انيلثمم نيب عمجلا ةركف
يميظنت راطإا يف ،ةيبملوألا ةنجللا رقم ىوتسسم ىلع مهل ةسصسصخم
،«نيفرطلا نيب عمجيسس دق˘ع داد˘عإا˘ب ا˘ن˘م˘ق ،ع˘يرا˘سشم˘لاو را˘كفألا لدا˘ب˘ت˘ل
ىوتسسم ىلع حارتقا ةوقو يرئازج يبول ليكسشت وه انفده » :حسضوأاو
نود لوحت يتلا ةفلتخملا لكاسشملا لح لوأا انيلع نكل .ةيلودلا تائيهلا
.ىرخألا نادلبلا نع ةفلختم رئازجلا نأا ىلإا كلذب اريسشم ،«مهتمهمب مايقلا

جاحلب اشضر

6282ددعلا ^2441 مرحم6ـل قفاوملا0202 توأا52ءاثÓثلاةصضايرلا

ايقيرفإا لطب حيرشستل نييÓم8و7 نيب ام طرتششت «صسيشسكوفلا» ةرادإا
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ينام˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا د˘جاو˘ت˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

يتيسس ر˘ت˘سسي˘ل يدا˘ن م˘جا˘ه˘م
يدان رادار ىل˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ىلإا يعا˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘ير
ا˘ب˘˘سسح˘˘ت مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ةياغل نكل ،ديدجلا مسسوملل
ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ظ˘ح˘˘ل˘˘لا
يف ةكراسشملا ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا
يرود نم يدي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا
يأا مد˘ق˘ي م˘˘ل ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

.سضرع
ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

يدان ةرادإا نأا ،سسمأا ةيسسنرف
ريب˘كلا ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها م˘غر ن˘ير
وكانوم يدان بعل تامدخب
اذ˘ه ع˘م ق˘لأا˘ت يذ˘لا ق˘با˘˘سسلا
ى˘ل˘ع بع˘˘ل ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا
9 نود ثيح ةراعإلا ليبسس
تاريرمت8 ح˘˘ن˘˘مو فاد˘˘˘هأا

يدا˘˘ن ةرادإا نأا لإا ،ة˘˘م˘˘سسا˘˘˘ح
سضرع يأا مدقت مل «نوتربلا»
حسضتت نأا ىلع ةظحللا ةياغل
ةليلقلا تاعاسسلا يف ىؤورلا
ل˘ط˘ب سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘مدا˘ق˘˘لا
.9102 ايقيرفإا

ام طرتششت رتشسيل ةرادإا
وروأا نييÓم8و7 نيب
«ميلشس ربوشس» حيرشستل

ةرادإا سضفرت ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
تن˘ت˘قا ي˘ت˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل

ـب6102 ةنسس يناميلسس دقع
نع يلختلا وروأا نويلم53
8 وأا7 ن˘م ل˘˘قأا˘˘ب بعÓ˘˘لا

ناو اسصوسصخ ،وروأا نييÓم
دقاعتلل ى˘ع˘سست ةر˘ي˘ث˘ك ا˘قر˘ف
نير نم لك رارغ ىلع هعم
و˘كا˘نو˘مو ل˘ي˘˘ل ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ،ل˘˘قأا ة˘˘جرد˘˘ب
جيلخلا نم ةيدنأاو ،يلاطيإلا
ةفاسضإلا˘ب ن˘ي˘سصلاو ي˘بر˘ع˘لا
يرودلا يف طسشنت قرف ىلإا

ام وهو «سسأا.لأا.مأا» يكيرمألا
«سسي˘سسكو˘˘ف˘˘لا» ةرادإا ل˘˘ع˘˘ج
عيبل ةد˘ياز˘م ح˘ت˘ف ي˘ف ر˘كف˘ت

ةر˘ث˘ك ل˘ظ ي˘ف بعÓ˘لا د˘ق˘ع
عم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا
ناي˘سسن نود «م˘ي˘ل˘سس رو˘ب˘سس»
ةداعتسسا يف غنيتروبسس ةبغر
.قبسسألا اهبعل

يناميلشس بقاري ايليشسرام
وتيدنيبل Óيدب هديريو

يدا˘˘ن ل˘˘˘سصاو˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
ةبقارم يسسنرف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م
ل˘جا ن˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا
وتاكريملا ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ثي˘˘ح ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘سصلا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
نع ثحبي «ماول» نأا ةيسسنرف
ق˘لأا˘ت˘م˘لا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘يد˘˘ب
،وتيدنيب و˘يراد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
عيب رظ˘ت˘ن˘ت ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م ةرادإا
قو˘˘سس ي˘˘ف ءا˘˘م˘˘سسألا سضع˘˘ب
لجأا نم ةيلاحلا تÓيوحتلا
عم دقاعتلا لجأا نم كرحتلا
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا م˘غر ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘سس
ةدع نم ةدو˘جو˘م˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
.قرف

يلودلا يميهارب نيسساي حسشر
دا˘˘ح˘˘تلا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
م˘سسو˘م˘ل مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ط˘ق˘لا

ى˘ه˘نأا نأا د˘˘ع˘˘ب0202‐9102
ي˘فاد˘˘ه سسأار ى˘˘ل˘˘ع م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةقفرب اًفده51 ديسصرب ةلوطبلا
ريراقت تف˘سشكو.فيفع مر˘كأا

حيسشرت مت هنأا ةيرطق ةيفحسص

مركأا بناج ىلإا يقيرفإلا لطبلا
ىلإا ةفاسضإلاب دسسلا نم فيفع
ليحدلا م˘ج˘ن نو˘سسل˘ي˘مدإا و˘لوا˘ب
بعل لسضفأا ةزئا˘ج˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل
اذ˘˘ه˘˘ل ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف
يميهارب نإاف  ةراسشإÓل.مسسوملا

ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ا˘˘ي˘˘ه˘˘نأا نا˘˘ير˘˘لاو
لماح ايوخل فلخ يناثلا زكرملا

،طقف ةدحاو ةطقن قرافب ،بقللا
نأا ى˘لإا ا˘ًسضيأا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘تو
ثيح هتني مل نيريخألا مسسوم
سسأاك يئاهن فسصنل هقيرف لهأات
يدان مجن ءÓمز يقتليو .رطق
يبرع˘لا ق˘ير˘ف˘ب ق˘با˘سسلا و˘ترو˘ب
.لبقملا تبسسلا

جاحلب اشضر

يلودلا سسراف دمحم برتقي
لاب˘سس يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا
تيب نع ليحرلا نم يلاطيإلا
ىلإا هطوبه دكأات امدعب قيرفلا
يرود˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا
زكرملل هلÓتحا بقع يلاطيإلا
.1 يريسسلا يف ريخألا

عقومل ةيمÓعإا ريرقت تفسشك
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا »42 لو˘˘˘ب تو˘˘˘ف»
لابسس قيرف˘ل ر˘ير˘م˘لا طو˘ق˘سسلا

ةينا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ى˘لإا ي˘لا˘ط˘يإلا
ىرخأا ةلكسشمل سضرعتيسس وهف
ثيح ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف
نم ديدعلا عيدوت هيلع نوكيسس
،هتليكسشت يف ةريبكلا ءامسسألا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ظ رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
تاثداحم يرجت يذلا ينطولا
و˘يزل ةرادإا ن˘ي˘ب ه˘˘سصو˘˘سصخ˘˘ب
ةدع ذنم لابسس ن˘م ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘نو
ردسصملا تاذ بسسحو ،عيباسسأا

هذه لسصت نأا نكمملا نم هنإاف
يئاهن˘لا قا˘ف˘تلا ى˘لإا ة˘ق˘ف˘سصلا

دكأاو.لبقملا عو˘ب˘سسألا لÓ˘خ
ويزل ةرادإا نأا ردسصملا سسفن
يف بعلت يتلا ءامسسأا ةدع عسضت
ةمئاق يف رسسيألا ريهظلا زكرم
يف فيسصلا اذه تامادقتسسإلا

برا˘ح˘م» ة˘ق˘ف˘˘سص ل˘˘سشف لا˘˘ح
.«ءارحسصلا

جاحلب اشضر

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ح
فوكسسيب ةن˘يد˘م˘ب ير˘كسسع˘لا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا
ة˘سسدا˘سسلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف
،ةيلودلا ة˘ير˘كسسع˘لا با˘ع˘لأÓ˘ل
ايلاوت ةثلاث˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا ي˘هو
.ةسسفانملا هذه يف رئازجلل

عا˘فد˘˘لا ةرازو نا˘˘ي˘˘ب ق˘˘فوو
«مÓسسلا» زوحت يتلاو ينطولا

تايلاع˘ف نأا ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا با˘ع˘لألا
يتلاو دحألا سسمأا لوأا تقلطنا
اموي41 رادم ى˘ل˘ع نو˘كت˘سس
نم5 يف متتختل ةسسفانملا نم
هذه دهسشتو ،لبقملا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
002 نم رثكأا ةكراسشم ةعبطلا

ر˘سشع ن˘م ير˘كسسع ي˘سضا˘˘ير

،ا˘ي˘سسور ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا :ي˘˘هو لود
وغنوكلا ،ايسسورÓ˘ي˘ب ،ن˘ي˘سصلا

،ا˘ي˘ب˘ي˘ما˘ن ،ي˘لا˘˘م ،ا˘˘يدو˘˘ب˘˘ما˘˘ك
ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘غو نا˘˘˘ت˘˘˘سسكا˘˘˘جا˘˘˘˘ط
سسفا˘ن˘ت˘ت˘سس ن˘يا ،ة˘ي˘ئاو˘˘ت˘˘سسلا
سسم˘خ ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا
لاز˘˘نإلا :ي˘˘˘هو تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت
ىلع ريواغم˘لا ر˘ي˘سسم ،يو˘ج˘لا

ةلومحب رتمولي˘ك01 ةفا˘سسم
ةقباسسم ،ةقد˘لا ز˘ف˘ق ،غ˘ل˘ك08
ةيركسسعلا تابرعلا ةقايسس يف
ةفاسضإلاب28‐رأا يت يب‐ عون
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘مر˘لا ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘ل
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا
ينطولا كردلا قيرف نوكيسس
د˘عو˘م ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘ق˘˘تو˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل

يف ةماقملا «يفولا قيدسصلا»
.وكسسوم ةيسسورلا ةمسصاعلا

ق˘ير˘ف˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
د˘ق نا˘ك ير˘كسسع˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نم ن˘ي˘ت˘خ˘سسن ر˘خآا ي˘ف كرا˘سش
ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يهو زئاوج ثÓث لين عاطتسسا
حورلاو ،ةيلاتقلا حورلا ةزئاج :
ةزئاج˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
تءاج يتلاو ،دحت˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ةزيم˘م˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب ا˘فار˘ت˘عا

ي˘˘ت˘˘لاو تارود˘˘لا كل˘˘ت لÓ˘˘خ
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع تسسكع˘˘˘˘نا
ىلع نييركسسعلا ني˘ي˘سضا˘ير˘لا
ةيركسسعلا ةي˘سضا˘ير˘لا ة˘حا˘سسلا
.ةيملاعلا

طيمز.ع
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Êاميلسس مسضل Îسسيلل صضرع يأا مدقي ⁄ نير

رطق صسأاك يئاهن فشصن ةارابم عم دعوم ىلع رشضÿا م‚

مسسوŸا بع’ ةزئاج لينل حسشرم يميهارب

ءاهتن’ا نم ةبيرق لابشس عم «ءارحشصلا براحم» ةرماغم

 مداقلا عوبسسأ’ا صسراف ةقفسص مسسحل هجتي ويز’

  ةيشضاملا ةخشسنلا يف زئاوج3 تدشصح رئازجلا

ةيلودلا ةيركسسعلا باعلأ’ا يف ةكراسشملل ايسسورب لحي يركسسعلا ينطولا قيرفلا

رج◊ا قرخ امدعب
يحشصلا

عراسصمو مكÓم
نم نايناعي

صصبرت ‘ «انوروك»
زكرÚ Ãيسضايرلا

ةيناديوسسلا
تاسصوح˘ف ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘ج

سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘سشكلا
ا˘ه˘ل ع˘سضخ ي˘ت˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
نود˘جاو˘ت˘م˘˘لا نو˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
تابختنملا تاريسضحت زكرمب
ةيباجيا ةيناد˘يو˘سسلا˘ب ن˘ئا˘كلا
مدع دعب نيتلاح ليجسست دعب
.يحسصلا رجحلاب مهمازتلا

رداسصم تفسشك ام بسسحو
سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا
ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا نا˘˘ف عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
م˘ت ن˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يلا
نييسضايرب ناقلعتت امهليجسست
ة˘˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘لا سصسصخ˘˘˘ت ن˘˘˘م
ناذل˘لاو ة˘عرا˘سصم˘لا كلذ˘كو
نم تا˘ي˘سصو˘ت˘لا قر˘خ˘ب ا˘ما˘ق
زكرملا نم ا˘م˘ه˘جور˘خ لÓ˘خ
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا

لوكوتر˘ب˘لا كلذ˘ب ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
رطخل ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا
ةراسشإÓل .ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘˘نا
تاسصوحفلا ءارجإا ةداعإا ررقت
ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ا˘˘نورو˘˘˘ك
ل˘جأا ن˘م كلذو ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘˘لا
اوماق نيذلاو مهتلاح ديكأات
رسسكو سصبرتلا رقم ةرداغمب
جورخ لب˘ق ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
.تاسصوحفلا جئاتن

طيمز.ع
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ن˘يد˘لا ر˘سصن ع˘فاد˘م˘لا رر˘˘ق
عم هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت ي˘نÓ˘عز
ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
ع˘برأا ةد˘م˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
هنأاو ةسصاخ ةمداق تاونسس
ةنيدم ي˘ف رار˘ق˘ت˘سسلا رر˘ق
ينعم˘لا نأا ر˘كذ˘ي رو˘سسج˘لا
لÓ˘˘˘خ ةرادإلا ع˘˘˘م ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا
اذ˘ه˘بو ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا
تامدخ سشتوكلا نمسضيسس
نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سسل ة˘˘م˘˘لا˘˘ڤ ن˘˘با
يوق سضرع هل ناك ينعملا

اذه ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ةرادإا ن˘م
مو˘ي˘لا بعÓ˘لا ر˘سضح˘ي˘سسو
كلذب يهنيو هريجانم ةقفرب
. لسصاحلا سسنابسسوسسلا

دق بيدو يدادع
لÓخ امشضني

ةمداقلا تاعاشسلا
نمسضي نأا ادج حسشرملا نم
ينارمع رداقلا دبع ينقتلا

نم يدادع بعÓلا تامدخ

نأاو ةسصاخ لئابقلا ةبيبسش
هح˘ير˘سست د˘ير˘ت لÓ˘م ةرادإا
ىلإا قيرفلا ىكتسشا هنوكل
ري˘سسيو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ح˘˘بر˘˘˘ل
ثادحإا ىلع لمعي هلعجيسس
نأا ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا قا˘ف˘˘تلا
اذه هقئاثو ل˘ي˘ن د˘ع˘ب ع˘قو˘ي

ديحولا يدادع نوكي نلو
لÓخ ه˘قا˘ح˘ت˘لا بو˘ل˘ط˘م˘لا
يسسلا˘ب ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
رمألا دتميسس لب يسس سسا
ةيع˘م˘ج با˘ع˘لأا ع˘نا˘سص ى˘لإا

م˘ي˘هار˘با بيد ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘˘ع
سسيئرلا عانقإا ديري يذلاو
ع˘م ه˘ح˘ير˘سست˘˘ب د˘˘ي˘˘سص ن˘˘ب

رايلم هتميق ام يف حامسسلا
ينع˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
نوكيسس مويلا دعوم هيدل
رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ي˘ف Ó˘˘سصا˘˘ف
وأا ق˘ئا˘ثو˘لا ه˘ح˘ن˘م˘˘ب ءاو˘˘سس
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ينعملا نأا امب تاعزانملا
. رهسشألا ديدعب نيدي

صشامر ماششه

لجأا نم سسمأا ةيسشع ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا يقاوبلا ما ةيلو يلاو ىعدتسسا
يبعل لج تلعجو قيرفلا ةيعسضو تمزأا يتلا ةيلاملا لكاسشملا نع ثيدحلا
دادرتسسل تاعزانملا ةنجل باوبأا قرطل نوهجتيو روجأا ةدعب نونيدي قيرفلا

دعو يتلا ةيلاملا ةلويسسلا طبسضل ىعسسي يلاولا لعج يذلا رمألا وهو مهقوقح
ىلع لمعلا دسصق لامعألا لاجر هعم رسضحا ثيح قيرفلا حلاسصل اهراسضحإاب
نيبعÓلا نويد ديدسست لجأا نم قيرفلل مرتحم ديسصر بسصو ةيعمجلا ةناعإا

قيرفلا وتاكريم ر˘ي˘سضح˘ت ي˘ف عور˘سشلا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا اذ˘كو م˘ه˘ل˘كا˘سشم ل˘حو
. ناوألا تاوف لبق هطبسضو

مهلكاششم لحل عوبشسأا ربشصلاب هيبع’ بلاط ديشص نب
ةلويسسلا بايغل ارظن ةرداغملا رارق ذاختا يف رسصانعلا سضعب ةبغرل ارظنو اذه
ديسص نب سسيئرلا يبرقم نم اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو هنإاف ةيلاملا
ربسصلا ةطيرسش ةيلاملا مهتاقحتسسم نم ماه ءزج يقلتب مهدعو ريخألا نإاف

ءاوسس يئاهنلا رارقلا ذاختا يف ددرتم سضعبلا لعج يذلا فقوملا وهو عوبسسأل
،ةرادإلا دوعو قدسص ىدم ةفرعمل راظتنلا وأا تاعزانملا ةنجل باوبأا قرطب
دايزو بيطلاو رامع يسسو بيد ةروسص يف ليحرلا ديرت رسصانع ةدع نأا ركذي

لسضف يذلا يجاح سسراحلا ةروسص يف هريسصم يف لسصف نم كانه نأا امك
وداراب يدان ىلإا لاقتنلا

صشامر ماششه

ياد Úشسح رشصن
راسصنأ’ا

نم نوطخاسس
تاقفسصلا
نوكسسمتيو

ةرادإ’ا ليحرب
ر˘˘˘سصن را˘˘˘˘سصنأا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ن˘˘˘˘˘˘ع ياد ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسح
ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ط˘خ˘سس
م˘ل ي˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها يأا م˘˘هر˘˘ع˘˘˘ت
قا˘˘˘سشع رار˘˘˘سصإا م˘˘˘غر
ر˘˘ف˘˘˘سصألا ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا

ل˘ي˘حر ى˘ل˘ع ر˘˘م˘˘حألاو
لاجملا حسسفو ةرادإلا
ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق و˘˘ه ن˘˘م˘˘˘ل
و˘˘ح˘˘ن يدا˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
.جيوتتلا ةسصنم
وه ةلب نيطلا داز امو
مايألا يف ةرادإلا دقاعت
ن˘ي˘سسح ع˘م ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘لا
،مر˘سضخ˘م˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

راسصنألا هربتعا يذلاو
ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘˘نا
قيرفلل ةفاسضإلا ميدقت
ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف
هنا امك ةهج نم رمعلا
يف قيرفلا دعاسسي نل
ى˘˘˘لوألا راودألا بع˘˘˘˘ل
ه˘˘˘˘سضفر˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو
.21 مقر بعÓلا

را˘˘˘سصنألا دد˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةرادإا ليحرب مهكسسمت
ةدايقب ةيلاح˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ي˘لر˘ي˘˘مز د˘˘لو ةو˘˘خإلا

ن˘ل م˘ه˘نأا ن˘˘ي˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا او˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘˘ي
خسضو ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ي˘حر
.ةرادإلا يف ةديدج ءامد

ب.م.يرشسيإا

 قافولا عم ءاقبلاب زئاكرلا عانقإا ىلع لمعت ةرادإ’ا

فيطشس قافو
لشصاوتم زكارملا صضعب ميعدت يف ريكفتلا

ةمداق مسساوم4ـل هدقع ديدجت ىلع ةرادإ’ا عم قفتا ينÓعز

ةنيطنشسق بابشش
  قيرفلا عم هراوششم ءاهنإا ديري «يشس.صسأا.يشسلا» عفادم

«لامعأ’ا لاجر‐ ›اولا» عامتجا عم دعوم ىلع تناك ةرادإ’ا

ةليلم نيع ةيعمج
ادد‹ Èشصلا هيبع’ نم بلط ديشص نب

عفادملا يلبميد يريسصام ليحر تاب
فلسشلايبملوا بعلو ي˘لا˘م˘لا
،اددهم ،يتيو˘كلا ن˘ما˘سضت˘لا فو˘ف˘سصل
.اقباسس قافتل نيفرطلا لسصوت مغر
م˘غر ه˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
اهتريظنو فلسشلا يبملوأا ةرادإا لسصوت
قافتÓل يتيوكلا نماسضتلا قيرف نم
نأا لإا ،ي˘ل˘ب˘م˘يد ة˘ق˘ف˘سص لو˘ح ا˘ق˘˘با˘˘سس
دونب نم ددع ىلع قفاوت ملةريخألا
.يلاملا بعÓلا اهب بلاط يتلا دقاعتلا

ةرادإا نإا˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بسسحو
عم دقاع˘ت˘لا˘ب م˘غر˘ت لاز˘ت ل ن˘ما˘سضت˘لا

ةياهن لبق قباسسلا ةيدملا يبملوا عفادم
ا˘مد˘ع˘ب .ة˘يرا˘ج˘لا تÓ˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
هيفرتحم عيم˘ج ن˘ع يدا˘ن˘لا ى˘ن˘غ˘ت˘سسا
يرودلا لمكي ثيح يراجلا مسسوملاب
نإاف ةراسشإÓلو ،نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب
اماع72 بحا˘سص ي˘ل˘ب˘مد ير˘ي˘سصا˘˘م
دتمي دقعب فلسشلا يبملوا عم طبتري
.2202 فيسص ةياغ ىلإا

جاحلب اشضر
لئابقلا ةبيبشش

فانئتسسا ىلع رسصتو ةرازولا ىدحتت ةبيبسشلا
ديد÷ا مسسوملل اÒسض– تابيردتلا

يبعل لابقتسسا لجا نم اهتآاسشنم ،سسمأا لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تمقع
مغر ،ديد÷ا مسسوملل Òسضحتلا ‘ عورسشلل ددÙا خيراتلا نع مايأا5 لبق قيرفلا

نم اهيقلعت دعب تابيردتلل ةدوعلل رسضخألا ءوسضلا ىلع قيرف يأا لوسصح مدع
سسوÒف ببسسب يسضاŸا سسرام ‘ ةحسصلا ةرازوو ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو لبق
عرسشي نأا ىلع رقŸا ميقعت نع ،ةبيبسشلا قيرفل يمسسرلا عقوŸا فسشكو.«انوروك»
نم ةيادب دد÷ا اميسسل ÚبعÓلاب ةسصاÿا تاسصوحفلا ءارجإا ‘ يبطلا مقاطلا
نم لك دوقع لÓم فيرسش ةدايقب لئابقلا ةبيبسش ةرادإا تددج رخآا بناج نم.مويلا

.مسساوم3 ةدŸ سسار◊ا بردم دانمح رمعو دعاسسŸا بردŸا فورعك دارم
ب.م.يرشسيإا

يتيوكلا نماسضتلا ¤إا يليبÁد لاقتنا ةقفسص فقوت ةيسصخسشلا دونبلا

فلششلا ةيعمج
ءيشش لك ىلع تقفتا «صسيرششنولا دوشسأا» ةرادإا

ةيلو يلاو لبقتسسا اعقوتم ناك امك
لوأا رفسصألا دارجلا جيريرعوب جرب
لو˘ح م˘ه˘تلا˘غ˘سشنل ع˘م˘˘ت˘˘سساو سسمأا
هيجوت لواح دقو جربلا يلهأا قيرف
تل˘ث˘م ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا
ي˘ف د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو را˘˘سصنألا
ف˘ل˘خ م˘ئاد˘لا ه˘فو˘قو ى˘ل˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا
نأا تقولا سسفن يف اينمتمو ةبيتكلا
دحاو فدهب نولمعيو عيمجلا دحتي
اذه نامألا رب ىلإا يلهألا ةدايق وهو
ةيسضق عباتي هنأا ىلع يلاولا دكأا دقو
ع˘م ل˘سصاو˘ت˘ي˘سسو لوأا˘ب لوأا ق˘ير˘ف˘لا

يدا˘˘ن˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘كر˘˘سشلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
مدخت ةجيت˘ن ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل يوا˘ه˘لا
ى˘لإا عا˘م˘ت˘جلا سصل˘خ ا˘م˘ك ق˘ير˘ف˘˘لا
ةكرسش ي˘ل˘هأÓ˘ل ة˘لود˘لا ح˘ن˘م ي˘ن˘م˘ت

. قيرفلا معد ىلع لمعت ةيمومع

«صسايجيدلا» معدتشس تاطلشسلا
طاشسبلا ةداعإا ةيلمع يف

ي˘ت˘لا ا˘م˘ئاد تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا بسسحو
دعو يلاولا نإاف عامتجلا اهنم سصلخ
ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم ةدعاسسمب
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ طا˘˘سسب˘˘لا ةدا˘˘˘عإا ي˘˘˘ف
سسأاكلا ءاقل ا˘ه˘سشيا˘ع ي˘ت˘لا ثاد˘حألا
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه قا˘فو˘لا ما˘˘مأا
عوبسسألا هتنياعم نولوؤوسسملا رسشابي
دعوم˘ل ز˘ه˘ج˘ي ى˘ت˘ح كلذو ل˘ب˘ق˘م˘لا
يلاتلابو لبق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ىتح ريبك لكسشب عرسستسس ةريتولاف
ار˘ي˘سضح˘ت نو˘ب˘عÓ˘لا ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
. لبقملا مسسوملل

صشامر ماششه

ةلجعتسسم لولحب دعيو «رفسصأ’ا دارجلا» بلاطمل عمتسسا يلاولا

جربلا يلهأا
ةمداقلا مايأ’ا يف بعلملا ةئيهت ةداعإا لاغششأا قÓطنا وحن

sport@essalamonline.com

تيب يف ثادحألا تعراسست
ار˘˘خؤو˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو
ريسسملا مقاطلا نأاو ةسصاخ
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ط˘˘ب˘˘سض د˘˘ير˘˘ي
وتاكري˘م سصخ˘ت ةر˘ي˘غ˘سصو
يدانلا نأاو اميسسل قيرفلا
سضعب نا˘م˘سض ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
لعج ىلع ةرداقلا رسصانعلا
را˘˘سسم ط˘˘˘ب˘˘˘سضي قا˘˘˘فو˘˘˘لا
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘˘ت ل˘˘سضفأا
نو˘كي˘سس يذ˘لاو ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘قا˘˘˘سشو Ó˘˘˘يو˘˘˘ط
ركذي يعون ميعدت مزلتسسي
ءارجإا يف تعرسش ةرادإلا نأا

ع˘˘˘م ةدا˘˘˘ج تا˘˘˘˘سضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
م˘ه˘ئا˘ق˘ب نا˘م˘سضل ى˘ماد˘ق˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م ءاو˘˘˘˘˘˘سس

ة˘م˘يد˘ق˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘ب م˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإاو
مه˘عا˘ن˘قإا ى˘ت˘ح وأا ا˘ه˘سضع˘ب
ابسسحت مهبتاور سضي˘ف˘خ˘ت˘ب
. ديدجلا دقعلل

ريكبو نايزوبو عجقل
نوبرتقي

د˘يد˘ج سصو˘سصخ˘˘بو اذ˘˘ه
انملع دقف قيرفلا وتاكريم
لوأا تل˘˘سصاو˘˘ت ةرادإلا نأا˘˘ب
بعÓ˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م ع˘˘م سسمأا

نأاو ةسصاخ هبادتنا لجأا نم
هلعج ابيط ءادأا مدق ينعملا

ةيدنألا سضعب يف ا˘بو˘ل˘ط˘م
د˘˘˘˘˘حأا ر˘˘˘˘˘سصأا د˘˘˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘˘˘ه
هبلج ىلع قيرفلا يلوؤوسسم

ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك بج˘˘˘ع˘˘˘م ه˘˘˘نو˘˘˘ك
ر˘˘خآا ر˘˘ي˘˘سشتو ه˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب
بعÓلا نأا ىلإا تايطعملا

ىلع ةيئاهنلا هتقفاوم حنم
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘˘ف ع˘˘˘قو˘˘˘ي نأا
نأا هر˘˘كذ ر˘˘يد˘˘ج ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ديحولا نو˘كي ن˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا
بغرت لب مامتهلاب ينعملا
ةق˘ف˘سص نا˘م˘سض ي˘ف ةرادإلا
ع˘˘نا˘˘سص نا˘˘يزو˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا
ثي˘ح ءا˘ع˘برألا ل˘مأا با˘ع˘لأا
عم تاسضوافم يف لخدتسس
هقئاثو ءارسش دسصق ةرادإلا

ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسل ى˘˘ع˘˘سست ا˘˘م˘˘ك
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘كب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
. يسسنوتلا يسسقافسصلا

صشامر ماششه

ةركشسب داحتا

دا˘ح˘˘تا را˘˘سصنأا ى˘˘ح˘˘سضأا
لكسشب نولم˘ع˘ي ةر˘كسسب
ط˘غ˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي
ءا˘˘ق˘˘بإا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
نأاو ةسصاخ زئاكرلا مهأا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ن˘م كا˘˘ن˘˘ه
اوأاجل مهنأا امب ةرداغملا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘˘لإا

ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت م˘˘ت˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
يت˘لا ة˘يدا˘م˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح
اذ˘˘˘كو ا˘˘˘ه˘˘˘ب نو˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘ي
لعلو ي˘لآلا م˘ه˘ح˘ير˘سست
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘هأا
نا˘˘˘ب˘˘˘يز˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ىر˘˘˘ي

نامسضل ىوسصق ةرورسض
ةركسسب نبا دجن اهئاقب
لدا˘ع بل˘سصلا ع˘فاد˘˘م˘˘لا
د˘ح˘ل يذ˘لاو يرا˘سضخ˘˘ل

يأا ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ة˘˘عا˘˘˘سسلا
ن˘˘˘ب ةرادإا ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘سصتا

ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ى˘˘سسي˘˘ع
نأا امب ةرداغملل حسشرم
نم ير˘غ˘م سضر˘ع ه˘يد˘ل
اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ير˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا ةرادإا

سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
نمسض اسضيأا سشوركلوب
را˘˘˘˘˘˘سصنألا بلا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘م
. ديدجتلاب

نم ريبك فوخت
ببشسب نيحرشسملا

ةيلاملا ةمزأ’ا
يبلسسلا ءي˘سشلا ل˘ع˘لو

ه˘˘ن˘˘˘م فو˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
نوك يف نمكي راسصنألا
ح˘ير˘سست˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

ل˘˘ما˘˘كب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم
و˘هو ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا
ع˘˘˘سضي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
ر˘ي˘ب˘ك جر˘˘ح ي˘˘ف ةرادإلا
ة˘لو˘ي˘سسلا سصق˘ن˘ل ار˘ظ˘˘ن
ة˘ن˘ج˘ل نأا ا˘م˘ك ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
بلا˘ط˘ت˘سس تا˘عزا˘ن˘˘م˘˘لا
اوكتسشا نم تاقحتسسمب
لعجيسس ام وهو قيرفلاب
نامرحلا˘ب دد˘ه˘م يدا˘ن˘لا

تاد˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت ءار˘˘˘جإا ن˘˘˘م
لبقملا مسسو˘م˘لا ةد˘يد˘ج
ءا˘˘ن˘˘˘بأا ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو
اريثك نوفسسأاتي نا˘ب˘يز˘لا
يتلا ةيرزملا ةيعسضولل
. قيرفلا اهيلإا لآا

صشامر ماششه

زئاكرلا ىلع ظافحلا لجأا نم طغسضلا نولسصاوي راسصنأ’ا
قرف ةدع نم ةوقب نابولطم صشوركلوب صسراحلاو يراشضخل



ةــــنصصرق

ءاـــــــــفولا
يرافابلا يدانلا راوسسأا هترداغم مغر
هتجوزو كنارف لÓب يريبير نأا لإا
ناقلعتم نلاز˘ي ل ة˘ب˘ي˘هو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اميسسل ،سضي˘بألاو ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا˘ب
ءاج ابوروأا لاطبأا ةطبارب جيوتتلا ناو
نا˘˘سس سسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘ير˘ف˘ل ا˘سسفا˘ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لا ،نا˘مر˘ي˘ج
هعم قلأات يذ˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا

ر˘˘ه˘˘ظو ،ى˘˘سضم تقو ي˘˘ف ير˘˘ي˘˘ب˘˘˘ير
نÓ˘ف˘ت˘ح˘ي ا˘م˘هو ه˘ت˘˘جوزو ير˘˘ي˘˘ب˘˘ير
يف6ـلا بق˘ل˘لا˘ب يرا˘فا˘ب˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘ب
لكب امهعمج رسشابم ثب ربع مهخيرات
.ابلأا ىلإا ةفاسضإلاب ريون سسراحلا نم

هيبع’ ىلع رانلا حتف ةخيسش نب
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘م˘˘ي م˘˘ل
ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘˘لا

ن˘˘˘ب ق˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ه˘يدا˘ن ع˘م ة˘˘خ˘˘ي˘˘سش
ةد˘˘جو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ثيح ،ماركلا رورم
لار˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
را˘˘ن˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

د˘ع˘ب ه˘ي˘ب˘عل ى˘ل˘ع
يذ˘˘˘لا لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
˘ما˘مأا ه˘ل او˘سضر˘˘ع˘˘ت
ي˘˘˘˘˘˘ف سشي˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
،ةيبرغملا ةلو˘ط˘ب˘لا

قيرفلا نا احسضوم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اردا˘˘˘ق نا˘˘˘ك
ل˘قألا ى˘ل˘ع زو˘˘ف˘˘لا
،دحاول فادهأا ةثÓثب
ةربخلا سصقن نأا لإا
.قيرفلا ىلع رثأا

عيمجلا ئجافي ةغيمد

بويا تاحرف بعÓلا أاجاف «كوملا» يف
ة˘يدو˘لو˘م ح˘لا˘سصل ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح
بعÓ˘لا ة˘قÓ˘ع نأاو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
تناك ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ق˘ير˘ف˘لا سسي˘ئر˘ب
نيسسوق باق ناك ينعملا نأا ركذي ةرتوتم
ةبانع داحتا وأا ةنتاب بابسش يف عيقوتلا نم
ن˘بل ا˘يو˘ق ا˘سضر˘ع ا˘مد˘ق ا˘م˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘˘سسل
سسكع ناك بعÓلا رارق نكلو امسشاربلا
.روسسجلا ةنيدم يف ءاقبلا لسضف ثيح كلذ

عيمجلا ىدحت رسصان نب
هتامادقتسساب

مجن سسيئر اهب موقي يتلا تامادقتسسلا
ةركلا يعبتتم لك تلعج رسصان نب ةرقم
دامت˘علا˘ب ر˘ما˘غ سسي˘ئر˘لا نأا˘ب نود˘كؤو˘ي

ةسصاخ ةليكسشتلا يف نابسشلا ةرثك ىلع
ا˘قا˘سشو Ó˘يو˘ط نو˘كي˘سس م˘˘سسو˘˘م˘˘لا نأاو
رفوتي ل ام وهو ةربخلا رسصنعل جاتحيو
سسيئرلا نأا ركذ˘ي ا˘ي˘لا˘ح ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف
نوكي نأا ىلع دكأاو هب موقي امب عنتقم
.ةلوطبلا ناسصح

يفاسضإا عفادم ديري ينارمع

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا نوك نم مغرلاب
نييرو˘ح˘م ن˘ي˘ع˘فاد˘م ة˘ع˘برأا كل˘ت˘م˘ي ى˘ح˘سضأا
نأا لإا » ةدوبدبو مدقمو ةحيرسشوبو ينÓعز»
ادهاج ىع˘سسي ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا
ةطقن نوكت رخآا يروحم عم دقاعتلا ثحبل
نع ثحبي هلعج ام وهو ىرسسيلا مدقلا هتوق
دعاسس» ةيلاتلا ءامسسألا نم دحاو عانقإا ةيفيك
ةسصاخ «يزرحم ىتحو يجارد وأا وكارابيم وأا

ميعدت ىلإا ةسسام ةجاحب قيرفلا نأا كردي هنأاو
اقاسشو Óيوط نوكيسس راوسشملا نأا امب يوق
يف عيونت ىلإا ةجاح يف قيرفلا ىقبي يلاتلابو
ةيقرتب ماق قيرفلا نأا ركذي ،نيعفادملا نازيم
لاوط بردتيسس يذلاو مزحم فيدرلا عفادم
.ةبيتكلا عم مسسوملا

«زناغيلوهلا» ةروث

ق˘سشع بب˘سس ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا را˘سصنأا م˘ه˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
ينقتلا رايخ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ي˘لوؤو˘سسم
ةسضراعلا سسأار ىل˘ع ة˘سساو˘م لا˘م˘ك ي˘م˘لا˘ق˘لا
ةبانع ىلإا يلاو يتأاي ةرم لك يف ثيح ةينفلا
و˘هو برد˘م˘ك ة˘سساو˘م ءا˘ق˘بإا ى˘ل˘ع ر˘سصيو لإا
نيذلا زناغيلوهلا ءايتسسا ىقل يذلا فرسصتلا
اوبلاطو ةرملا هذه هرييغت ةرورسض ىلع اورسصأا
ام وهو ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا مد˘ع ةرور˘سضب م˘ي˘عز˘لا

ةيفيك نع نيريخألا نيمويلا يف ثحبي هلعج
.هعم قافتلا ثادحإا مدع

qarsana@essalamonline.com
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غنايمابوأا تارايسس لوطسسأا
راي˘ب ع˘ن˘سص ،ىر˘خأا ةر˘م
غ˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘˘بوأا كير˘˘˘˘مإا
ي˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
يدا˘ن بعل ي˘نو˘با˘غ˘˘لا
ى˘ل˘ع ثد˘ح˘لا لا˘ن˘سسرأا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
هذ˘ه ن˘كل ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
لÓ˘خ ن˘م سسي˘ل ةر˘م˘˘لا
وأا ةريثم فادهأا ليجسست
نكلو باقلألاب هجيوتت
لوطسسأل ةروسص رسشنب
يتلا ةزيمملا تارايسسلا
هب ةسصاخلاو ،اهكل˘ت˘م˘ي
ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ب

.ةيسضفو ةيبهذ ةسصاخ
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صسيراب عراوسش قرغت رامين عومد
بق˘ل˘لا عا˘ي˘سض ة˘ظ˘˘ح˘˘ل ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘سس
ق˘ير˘ف˘لا مو˘ج˘ن ةر˘كاذ ي˘ف ة˘خ˘سسار
ي˘ت˘لا ةرا˘سسخ˘لا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا
نأا ودبيو ،يئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ا˘هو˘عر˘ج˘ت
دعب رامين يليزاربلا مجنلا عومد

لاح نع ربعت تناك ةياهنلا ةرفاسص
نم اريثك برتقإا يذلا «يجسسايبلا»
ي˘˘ف ةر˘˘م لوأل سسأا˘˘كلا ة˘˘ق˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ةمجنلاب هسصيمق عيسصرتو هخيرات
ة˘ق˘لا˘م˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق لو˘˘خدو ى˘˘لوألا
،يلاغلا بقللاب ن˘ي˘جو˘ت˘م˘لا ا˘بوروأا

ىتح لجأات دق جيوتتلا اذه نأا ريغ
نر˘يا˘ب بسصن ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘خآا را˘˘ع˘˘سشإا

ا˘ف˘ي˘سضم ة˘خ˘سسن˘ل˘ل Ó˘ط˘ب خ˘نو˘˘ي˘˘م
.هنئازخ ىلإا بقل سسداسس
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20:10

ءاصشعلا
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ةÓسصلا تيقاوم

رسضÿا باوبأا قرطيو قلأاتي يريوغ ^
مداقلا عوبسسأ’ا صسراف ةقفسص مسس◊ هجتي ويز’^

ركذتسسي «فاكلا»
اهعنسص يتلا تاحوللا

«رسضخلا» راسصنأا
9102 «ناكلا» يف

ءيصش لك ىلع تقفتا «شسيرصشنولا دوصسأا» ةرادإا

فقوت ةيسصخسشلا دونبلا
 يلبÁد لاقتنا ةقفسص

يتيوكلا نماسضتلا ¤إا

  قيرفلا عم هراوصشم ءاهنإا ديري «يصس.شسأا.يصسلا» عفادم

ةرادإ’ا عم قفتا ينÓعز
4ـل هدقع ديدجت ىلع

ةمداق مسساوم

يراقلا بقللا دصصح ىلع ماع رورم دعب
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ايقيرفإا لطب حيرصستل نييÓم8و7 نيب ام طرتصشت «شسيصسكوفلا» ةرادإا

صضرع يأا مدقي مل نير
يناميلسس مسضل رتسسيلـل

وتيدنيبل Óيدب هديريو ميلسس ربوسس بقاري ايليسسرام

فلصشلا ةيعمج فيطصس قافوةنيطنصسق بابصش
لصصاوتم زكارملا شضعب ميعدت يف ريكفتلا

عانقإا ىلع لمعت ةرادإ’ا
 قافولا عم ءاقبلاب زئاكرلا


