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ةعيطقلا ثدحيسس هنأا دكأا
يسضاŸا تاسسرا‡ لك عم

قلختو رانيد رايلم76 اهتميق تغلب
ةفيظو ف’آا3

رئاسسخ ‘ ببسستت ةفراج لويسس
 تايدلب ةدعب ةيدام

 قرـغت ةـــمسصاعلا
40 صص

4 ـب لماه يناغلا دبع قيقسش لماه ينامي ةنادإا
ةيسضقلا صسفن يف هعولسضل اذفان انجسس تاونسس
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اهتيجيتارتسسا راطإا يف ةيرئازج تاكرسش
قلعت˘يو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا ةادأا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
PTGNE ,IPRAS ,BCGNE, ـب رمأ’ا
te ZAHGANAK ,CANE
noitasilanaC REDISOCتفلك يتلاو
طو˘ط˘خ ة˘ك˘ب˘سش ر˘يو˘ط˘ت عور˘سشم زا˘ج˘نإا˘˘ب
ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا لو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل بي˘˘˘با˘˘˘نأ’ا

نمسضتي يذلاو دÓبلل ي˘بر˘غ˘لا بو˘ن˘ج˘لا˘ب
خ˘سضلا طو˘ط˘خو ع˘ي˘م˘ج˘ت تا˘ك˘˘ب˘˘سش ءا˘˘سشنإا

.مك007 لوط ىلع

ايبيل ¤إا حÓسسلا ديروت يعاسسŸ داسصرŸاب فقتسس رئاز÷ا :موداقوب
30 صصقيقسشلا دلبلا اذه ةمزأ’ ديحولا ل◊ا وه ةعزانتŸا فارطأ’ا Úب راو◊ا نأا ىلع ديكأاتلا ددج

روتسسدلا ليدعت : دارج
رئازج نم ÚنطاوŸا نكميسس
ءاسصقإا نود Úيرئاز÷ا لكل

ادوقع عقوت «كارطانوسس»
ةيرئازج تاكرسش6 عم

ةينطولا جاتنإلا ةادأا ةيقرتل

30صص

40 صص

:ةحسصلا ريزو ،ةياقولا نع عجاÎلا ينعي ’ ت’ا◊ا ‘ رارقتسس’ا نأا دكأا

اسسبح تاونسس4 سسامتلا
نبو ينراردل اذفان
سشوطيمحو يبرعلا

ذيفنتلا زيح لخدي نأا عمزŸا نم ناك
يرا÷ا Èمتبسس —افلا ‘

داحتإلا نم بلطت رئازجلا
قافتا ليجأات يبوروألا

ةرحلا ةراجتلا ةقطنم
30 صص

اهباعيتسسا ةردق عيسسوتب حمسسي
5302 ةياغ ىلإا

رييسستل ديدج ماظن
ةيئابرهكلا ةموظنملا
لبقملا ماعلا نم ةيادب

40 صص

30 صص

50صص

«انوروك» عم لهاسستلا ةلحرم لوخد نم يراذح
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 اوعو اوعمسسإا

وأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ه˘ل˘ه˘ج˘ي ا˘˘م
هذهل نيبحملا مهنم ةسصاخ ،نيكلهتسسملا
يف رهاظ وه ا˘م˘ك ا˘ه˘ق˘ق˘سشت نأا ،ة˘ه˘كا˘ف˘لا
ةحلاسص ريغ اه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ةرو˘سصلا
يأارلا ريون˘ت˘ب ة˘مو˘ل˘ع˘م˘كو ،كل˘ه˘ت˘سسإل˘ل
م˘هأا ن˘م را˘م˘ث˘لا ق˘˘ق˘˘سشت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ،ما˘˘ع˘˘لا
سضرم وهو نامرلا بيسصت يّتلا سضارمأ’ا
ةر˘ي˘ب˘كلا را˘م˘ث˘˘لا بي˘˘سصي ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘سسف
ة˘قل˘ع ه˘ل ،ءاو˘سس د˘ح ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلاو
را˘م˘ث˘لا ل˘خاد ي˘ئا˘م˘لا نزاو˘ت˘لا لل˘ت˘˘خا˘˘ب
وأا ةيسضرأ’ا ةبوطرلا ةبسسن عافترا ببسسب
ءاملل عيرسسلا رخبتلا ببسسب اذكو ،ةيوجلا

حا˘ير˘لا بو˘ب˘ه د˘ن˘˘ع ةر˘˘م˘˘ث˘˘لا ةر˘˘سشق ن˘˘م
ر˘ي˘غ ح˘ب˘سصت كلذ˘بو ،ة˘فا˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘خا˘˘سسلا

.اورذحإا .. كلهتسسلل ةحلاسص

ءانثتسسإلا ..ةريوبلا

تلفاحلا باحسصأا هيف مرتحي مل تقو يف
لجب طو˘ط˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و
ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘˘تر˘˘قأا
’و د˘ع˘ت ’ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ة˘˘ل˘˘ث˘˘مأ’او «ا˘˘نورو˘˘ك»
،ءانثتسسإ’ا ةريوبلا ةي’و ولقان عنسص ،ىسصحُت
ىلع انتزوحب ةروسصلا يف رهاظ وه امكو
باكرلا نيب دعابت ،رسصحلا ’ لاثملا ليبسس
يعول عجار كلذو ،نايعلل ةرهاظ ةفاظنلاو
ة˘مار˘سصو ،ة˘ه˘ج ن˘م تل˘فا˘ح˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

نيفلاخملا عم يطاعتلا يف نمأ’ا حلاسصم
.ىرخأا ةهج نم ةيئاقولا تاءارجإلل

ملع ‘ نكيل
 تابكرŸا باحسصأا

حلاسصم لطعتو يرورملا قانتخإ’ا يدافتل
لك للسش ببسسب تلطعت امم رثكأا ،نينطاوملا
ةيفلخ ىلع ةمسصاعلا ىلإا ةيدؤوملا تاقرطلا

ةيريدملا تفسشك ،راطمأ’ا يف ةريخأ’ا قرغ
لاغسشأا دوجو نع ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا بر˘غ‐قر˘سش را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب
هرطسش ي˘ف د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ،كيرا˘فو˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا
كيرافوبو ةجرملا ةلاسست يتيدلب نيب طبارلا
ةجرملا ةلاسست تامدخلا ةطحم نم برقلاب
دو˘˘جو بب˘˘سسب كلذو ،ن˘˘ي˘˘ها˘˘ج˘˘ت’ا ل˘˘ك ي˘˘ف
.اموي52 مودتسس يتلاو ،لاغسشأ’ا

! .. «كليابلا لام»

رايتخإا يف انؤوارق متنأا ةيرحلا مكل ‐ نطاوم
تيز بكسس ‐ لعف امو بسسانتي يذلا فسصولا

سضارمأ’ا ىف˘سشت˘سسم ف˘ي˘سصر ى˘ل˘ع قور˘ح˘م
هنأاك ةدكيكسس ةي’و يف سشورحلاب ةيلقعلا
عراسشلا ةروسص هوسشف ،ةسصاخلا هتيكلم يف
لفاغتم ،سسولجلا نم سصاخسشأ’ا عنم لجأا نم
ق’ز˘نإا ي˘ف بب˘سست˘ي د˘ق تيز˘لا اذ˘˘ه ّنأا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ح˘ئار˘لا˘ب ةرا˘م˘لا ءاذ˘يإاو سصا˘خ˘سشأا طو˘ق˘سسو
.اسضيأا

qarsana@essalamonline.com
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بنذ نم حبقأا رذع بُر
ىلع اندلب يفو ةداعلاك

..سصو˘˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘˘جو
،هأاطخب فرتعي ’ لوؤوسسملا

هذ˘ه ى˘ل˘ع د˘يد˘ج لا˘ث˘م˘˘كو
يقزرأا ،ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ةر˘ها˘ظ˘لا
دراو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ،ي˘˘˘قار˘˘˘˘ب
ع˘˘˘جرأا يذ˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا ثراو˘˘كلا
يف تطقاسست يتلا راطمأ’ا
لج ىلع ةريخأ’ا تاعاسسلا
مدع ىلإا ،ةمسصاعلا تايدلب
ةيمكل تاعولابلا باعيتسسإا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘˘مأ’ا
.. زيجو فرظ يف تطقاسست
ن˘م ح˘ب˘قأا رذ˘ع بر» ل˘ع˘˘ف
.«بنذ

! .. فكتعŸا «ŸÒا»
ىفتخإا ،ةيادرغ ةي’وب ةيدلب سسيئر

هبتكم نع باغو راظنأ’ا نع امامت
ة˘يأا نود ،ن˘ير˘˘ه˘˘سش ى˘˘لإا ل˘˘سصت ةد˘˘م˘˘ل
حلاسصمب ة’ابم ةيأا نود ،ةعنقم بابسسأا
لامهإا ببسسب تلطعت يتلا نينطاوملا

م˘ل ،ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘ل˘ل ا˘˘ن˘˘ب˘˘حا˘˘سص
سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا ن˘م اد˘حأا ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسي
ررب ،نينطاوم˘لا ’و يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ةرتف لوط نكل ،سضرملاب اذه هبسست

ىرخأا تانهكت مامأا بابلا تحتف هبايغ
ريملا اذه يفخي اذامف ..ءافتخإلل هتعفد
.؟ىرت اي

يمهو عورسشم
تاونسس لبق ةيادرغ ةي’و ءاينغأا دحأا لسصح

يف تارمونلا ةقطنمب ةيحلف سضرأا ةعطق ىلع
اهيلع ديسشيسس هنأا هيبرقم˘ل لا˘ق ،ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م ة˘يد˘ل˘ب
سضعب نم برقملا ينعملا ،لبإ’ا ةيبرتل «ةمريف»
عيسسو˘ت˘ب ما˘ق ،ة˘ي’و˘لا اذ˘كو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘لوؤو˘سسم
نأا ةجردل ةينوناق ريغ ةقرطب سضرأ’ا ةحاسسم
ماقو ،راتكه52 ىلإا5 نم تفعاسضت اهتحاسسم
امامت  ةقسصلم اهدودح تتاب ىتح اهجييسستب
نأا و˘˘ه ةرا˘˘ثإا ر˘˘ث˘˘كأ’ا ،1 مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘ل˘ل
دح ىلإا رثأا هل رهظي مل لبإ’ا ةيبرت  عورسشم
’و ةيدلبلا يف ’ كرحت دحأا ’و اذه لك ،ةعاسسلا
.زواجتلا اذه يف قيقحتلل ةي’ولا يف

Ÿ؟..يدتقن ل اذا
لوقلا ن˘كم˘ي ف˘سسأل˘ل

مل يقيقحلا رامثتسس’ا نأا
ملو اندلب يف دعب ررحتي
،دو˘ي˘ق˘لا ل˘ك ه˘ن˘ع ع˘فر˘˘ت
كلذ سسكع˘˘˘ي ع˘˘˘قاو˘˘˘˘لاو
انل حمسسي ’ اذامل ..ايلج
ديربتلا تايواح داريتسسإاب

ثدحي امك اهلام˘ع˘ت˘سسإ’
،ةرا˘ج˘لا ي˘لا˘م ة˘لود ي˘ف
ةرعو ةيحلف قطانم يف
،تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ن˘يز˘خ˘˘ت˘˘ل

ةياغ ىلإا اهرعسس نأا املع
ىدعتي ’ رئازجلا ءانيم
نود كلذو ،ر’ود0002
لوح نوسصتخم هدكؤوي امكو .. ةيوارحسصلا قطانملا يف ةسصاخ حلفلل امعد ةيكرمج موسسر
.يداسصتق’ا سشاعنإلل يرورسض لامعأ’ا ةيرح رييسست ..ملاعلا
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راو˘˘ح ي˘˘ف ،مودا˘˘قو˘˘ب لا˘˘˘ق
،«42 سسنارف» ةانق هب سصخ
مهم رمأا ايبيل نمأاو لبقتسسم»
اركذم ،«رئازجلل ةبسسنلاب ادج
يتلا نيلرب رمتؤوم تاجرخمب
د˘يرو˘ت ر˘ظ˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘سش
.ايبيل ىلإا ةحلسسأ’ا

ريزو قرطت ،ىرخأا ةهج نم
ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا

،ا˘ي˘كر˘ت ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا ه˘ترا˘˘يز
سسيئرلا فرط نم هلابقتسساو
،ناغودرأا بجر بيط ،يكرتلا

كيرسش ايكرت نأا ىلإا اريسشم
نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ما˘˘ه
ن˘ي˘ب ة˘يرود تاروا˘سشم كا˘ن˘ه
،ت’اجم ةدع يف ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا

ى˘ع˘سسم˘لا ن˘ع ثد˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
عانقإ’ ،ي˘سسنو˘ت˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

،ة˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا فار˘˘طأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
،راوحلا ةلواط ىلإا سسولجلاب
.راوجلا لود كارسشإاب

،موداقوب يربسص جرعو اذه
يت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ثاد˘حأ’ا ى˘ل˘ع
أادبمب اركذ˘م ،ي˘لا˘م ا˘ه˘ت˘فر˘ع
ل˘ك سضفر˘ب ل˘ئا˘ق˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ةيروتسسدلا ر˘ي˘غ تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
غ˘ل˘بأا ه˘نأا د˘˘كأاو ،م˘˘كح˘˘لا ي˘˘ف
يركسسع˘لا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا
رئازجلا ف˘قو˘م˘ب و˘كا˘ما˘ب ي˘ف
دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،اذ˘˘ه
ءاسضعأا ن˘م تب˘ل˘ط ر˘ئاز˘ج˘لا»
ةلحرم يف لوخدلا سسلجملا
م˘ي˘ل˘سست˘ل ةر˘ي˘سصق ة˘ي˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
را˘˘˘˘˘طإ’ا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلا
ن˘˘م سسي˘˘˘ل˘˘˘ف ،يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا

ءو˘˘سست نأا ا˘˘ندل˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
يف ’و ،يلام يف ’ رومأ’ا
.«ةرواجم ةلود يأا

ةيرئازجلا تاقلعلا لوحو
نأا ،موداقو˘ب زر˘بأا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ن˘ي˘سسح˘ت ى˘ن˘م˘˘ت˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
افسصاو ،نيدلبلا نيب تاقلعلا
ن˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قل˘˘ع˘˘لا
ـب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لاو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف ثد˘ح˘تو ،«ةد˘ي˘ج˘لا»
،ةر˘كاذ˘لا ف˘ل˘م ن˘ع قا˘˘ي˘˘سسلا

ة˘ي˘م˘هأا˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ه˘نأا اد˘كؤو˘˘م
،نييرئازجلا فرط نم ةريبك
ا˘ندل˘ب عا˘جر˘ت˘سسا نإا ار˘ب˘ت˘ع˘م
نم ،ةمواقملا ءادهسش تافرل
ديزملا لحل لاجملا حتف هنأاسش
ى˘ل˘ع ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م
تاريجفتلاو ف˘ي˘سشرأ’ا رار˘غ
.رئازجلا ءارحسص يف ةيوونلا

ةرا˘˘˘˘يز سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا

لاق ،اسسنرف ىلإا ،نوبت سسيئرلا
ديدحت دعب متي مل» ،موداقوب
فورظلا ببسسب ةرايزلل خيرات
.«ةيلاحلا ةيحسصلا

د˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
لاجملا حتف رارق نأا ،ريزولا
د�ب ،ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا يو˘˘˘ج˘˘˘لا
د˘˘سصر˘˘ل ة�م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف رو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
.«انوروك»

ثد˘˘ح˘˘ت ،ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
ءا˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘ع ،مودا˘˘˘قو˘˘˘ب
يف هؤوارجإا عمزملا روتسسدلا
ادكؤوم ،لبقملا ربمفون حتافلا
نكي مل خيراتلا اذه رايتخا نأا

ن˘م ا˘م˘ل ل˘ب ،ة˘فد˘سصلا د˘˘ي˘˘لو
ة˘ط˘بار كا˘ن˘ه» لا˘قو ،ة˘يز˘˘مر
،رئازجلا رسضاحو يسضام نيب
موي ررقيسس نم وه بعسشلاو
.«ءاتفتسسإ’ا

قيقسشلا دلبلا اذه ةمزأ’ ديحولا ل◊ا وه ةعزانتŸا فارطأ’ا Úب راو◊ا نأا ىلع ديكأاتلا ددج

ايبيل ¤إا حÓسسلا ديروت يعاسسŸ داسصرŸاب فقتسس رئاز÷ا :موداقوب
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حÓسسلا ديروت يعاسسمل ضضفارلا رئازجلا فقوم ىلع ديكأاتلا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يربسص ددج
لحلا وه ةعزانتملا فارطأ’ا نيب راوحلا نأا ازربم ،ددسصلا اذه يف ىعسسم يأ’ داسصرملاب فقتسس اهنأاو ،ايبيل ىلإا

.قيقسشلا دلبلا اذه ةمزأ’ لثمأ’او ديحولا

زيح لخدي نأا عمزŸا نم ناك
يرا÷ا Èمتبسس —افلا ‘ ذيفنتلا

نم بلطت رئازجلا
يبوروألا داحتإلا
ةقطنم قافتا ليجأات

ةرحلا ةراجتلا
نم «ايهفسش» رئازجلا تبلط

دعوم ليجأات ،يبوروأ’ا داحتإ’ا
ةراجتلا ةقطنم قافتا لوخد
زّيح نيفرطلا نيب ةّرحلا
نم ناك يذلاو ،ذيفنتلا
نم لوأ’ا يف ّمتي نأا ضضورفملا
.يراجلا ربمتبسس
ةيسضّوفملا مسساب ثّدحتم لاق
تاحيرسصت يف ،ةيبوروأ’ا

دقل» ،ضسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
رئازجلا بلطب ًايهفسش انغلبُأا

ةراجتلا ةقطنم لامكتسسا ليجأات
يبوروأ’ا داحّت’ا نيب ةّرحلا

ّنأا ىلع ًادّدسشم ،«رئازجلاو
نآ’ا ىّتح ّقلتت مل ةيسضّوفملا

.ًايمسسر ًابلط
نيب ةكارسشلا قافّتا لخدو
ذيفنتلا زّيح رئازجلاو لسسكورب
،5002 ربمتبسس نم لوأ’ا يف
امهنم لك قاوسسأا حتفت نأا ىلع
ًاريسضحت ،ىرخأ’ا ةهجلا ىلع
نيب ةّرح ةراجت ةقطنم ءاسشنإ’

قافت’ا حنمو ،نيفرطلا
21 اهتّدم ةيلاقتنا ةرتف رئازجلا

موسسرلا ًايجيردت يغلت يكل ًاماع
تاجتنم ىلع ةيكرمجلا

ًاريرحت قّبطتو ةيعانسص
 .ةيعارزلا تاجتنملل ًايئاقتنا

نأا ضضرتفملا نم ناكو اذه
يف ةيلاقتن’ا ةرتفلا يهتنت
ىلع اقفاو نيفرطلا ّنكل ،7102
نأا ىلع تاونسس ثÓثل اهديدمت
تاجتنم تاءانثتسس’ا لمسشت
بلسصلا لثم ةدّدحم
ةزهجأ’او تاجوسسنملاو
يفو ،تارايسسلاو ةينورتكلإ’ا
تهتنا0202 ربمتبسس نم لوأ’ا

نود نم ةيلاقتن’ا ةرتفلا هذه
اهديدمت ىلع نافرطلا قفّتي نأا

اذه نأا ركذلاب ريدج .ًادّدجم
ةديدسش تاداقتنا ىقلي قافتإ’ا

نم رثكأا تبلط يتلا رئازجلا يف
ضضوافتلا ةداعإا لسسكورب نم ةّرم

ريغ يف اهربتعت هيف دونب ىلع
داحّت’ا نأا املع ،اهتحلسصم
يراجتلا كيرسشلا وه يبوروأ’ا
ةميق تغلب ذإا رئازجلل لوأ’ا
نيب ةيراجتلا ت’دابتلا
33 نم رثكأا9102 يف نيفرطلا

يراجت نازيم يف ،وروأا رايلم
نييبوروأ’ا حلاسصل Óًيلق ليمي
.(وروأا نويلم216)
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ةعسساو ةراسشتسساو عامجإا ةراسصع ةقيثولا ربتعا
نيلعافلا فلتخم نيب

تعسضو روتسسدلا ليدعت ةدوسسم :نينسش
ةيذيفنتلا ةطلسسلا ةنميهل ادح

يسضاŸا تاسسرا‡ لك عم ةعيطقلا ثدحيسس هنأا دكأا

ÚنطاوŸا نكميسس روتسسدلا ليدعت : دارج
ءاسصقإا نود Úيرئاز÷ا لكل رئازج نم

ربمفون حتافلا يف بعسص دحت مامأا ةلودلا نإا لاق
عقوتم بختنم نويلم42 يلاوح ةمÓسسو ةحسص نامسضل

بابلا حاتفم روتسسدلا ليدعت عورسشم :يفرسش
نييرئازجلاو رئازجلل لسضفأا لبقتسسم وحن

ةياقولا نع عجاÎلا ينعي ’ ت’ا◊ا ‘ رارقتسس’ا نإا لاق

«انوروك» عم لهاسستلا ةلحرم لوخد نم Úيرئاز÷ا رذحي ةحسصلا ريزو
ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا

ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ليج˘سست ّنأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
دد˘ع ي˘ف ي˘ب˘˘سسن رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإ’ا
ر˘˘ه˘˘سشأ’ا لل˘˘خ «ا˘˘نورو˘˘˘ك»
عم ةنراق˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ثل˘ث˘لا

ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘سش يذ˘˘لا ناو˘˘ج
يف لوخدلا ينعي ’ ،اريبك
اذ˘ه ع˘م ل˘ها˘سست˘لا  ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ا˘˘˘ثا˘˘˘ح ،كا˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا
ةلسصاو˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تايسصوتلاب لمعلل دو˘ه˘ج˘لا
لو˘خد˘لا ة˘ي˘˘سشع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
.يعامتج’ا

لوأ’ا لوؤوسسملا اعدو اذه
،دلبلا يف ةحسصلا عاطق نع
ىلدأا ةفاحسصلل حيرسصت يف
مسسارم سشماه ىلع سسمأا هب
لو˘كو˘تر˘ب˘لا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب سصا˘خ˘لا ي˘ح˘˘سصلا

ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سستو
يذ˘˘لا ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
ربمفون حتافلا يف يرجيسس
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘˘سشع ن˘˘يد˘˘ن˘˘ج˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
.يعامتج’ا لوخدلا

سضا˘ف˘خ˘ن’ا سصو˘سصخ˘˘بو

ت’ا˘ح دد˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘سسن˘˘لا
،«انوروك» سسوريفب ةباسصإ’ا
ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ع˘˘˘جرأا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا هذ˘˘˘ه ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب
يعولا راسشتنا ىلإا ةيئابولا
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘ف
سضع˘ب نوا˘ه˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
اوديقتي مل نيذلا نينطاوملا
ةيئاقولا دعاوقلاب ةيلك دعب
دو˘ه˘˘ج ر˘˘فا˘˘سضت بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ادكؤوم ،ىر˘خأ’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
عمتجملا ىل˘ع بجو˘ت˘ي ه˘نأا˘ب
سسوريف˘لا اذ˘ه ع˘م سشيا˘ع˘ت˘لا
ةيعيبطلا ةايحلا ىلإا ةدوعلل

ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’ا ع˘م ا˘م˘˘ي˘˘سس ’
لو˘˘خد˘˘˘لاو در˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م
اذ˘ه ر˘ثأا ا˘م˘ك ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
فيسضي‐ يبسسنلا رارقتسس’ا
ت’ا˘ح˘لا دد˘ع ي˘ف ‐ر˘يزو˘˘لا
ةر˘˘سسأ’ا ل˘˘غ˘˘سش ة˘˘ب˘˘سسن ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا˘˘ب

0004 ايلا˘ح د˘ع˘ت˘ت م˘ل ثي˘ح
ددعلاب ةنرا˘ق˘م ط˘ق˘ف ر˘ير˘سس
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ه˘˘تد˘˘ن˘˘ج يذ˘˘˘لا
ةبسسن عافترا دنع ةيمومعلا
فلأا02 ـب ردقملاو ةباسصإ’ا
،ينطولا رط˘ق˘لا ر˘ب˘ع ر˘ير˘سس
يأا نآ’ا دجوي ’ هنأاب ادكؤوم
ي˘˘ف ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا وأا ط˘˘˘غ˘˘˘سض

.تايفسشتسسملا
ن˘م ثد˘ح˘ت˘م˘لا ر˘كذ ا˘م˘ك

نو˘نا˘ق˘˘لا نأا˘˘ب ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
م˘ير˘ج˘ت˘ب ي˘سضا˘ق˘لا د˘يد˘ج˘˘لا
لا˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع تاءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
مهبقل نم فرط نم عاطقلا
اوثب ن˘يذ˘لا «ن˘ي˘جر˘ه˘م˘لا» ـب

حلاسصملا نع ةنيسشم اروسص
اريثك دعاسس ،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
لمع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سس’ ار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘˘ت
.ىرخأ’ا ةيبطلا تاطاسشنلا

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘قو ةرا˘˘˘˘سشإل˘˘˘˘ل
دم˘ح˘م ن˘م ل˘ك لو˘كتور˘ب˘لا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا سسي˘˘ئر ،ي˘˘فر˘˘˘سش
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةحسصلا ريزوو ،تاباختنلل
حل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
رو˘سضح˘ب ،تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ريزولا ،حا˘ب˘سصم ل˘ي˘عا˘م˘سسإا
حل˘˘˘˘˘سصإا˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا
ديزوب  اذكو ،تايفسشتسسملا
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘˘ئر ،يرا˘˘هز˘˘ل
،نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
.«انوروك» سسوريف يسشفت
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،ن˘ي˘˘ن˘˘سش نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس د˘˘كأا
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘˘ئر
ليدع˘ت ة˘ق˘ي˘ثو ّنأا ،ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ن˘م˘˘ي˘˘ه ته˘˘نأا ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
لك ىلع ةيذيفنتلا ةطلسسلا

ىلإا اريسشم ،ةلودلا لسصافم
هذه ةسشقانم يف ةبراقملا نأا
عامجإ’ا ىلع ةمئاق ةقيثولا

نيب ةع˘سساو˘لا ةرا˘سشت˘سسإ’او
بازحأا نم نيلعافلا فلتخم
عمتجملا تايلاعفو ةيسسايسس
.يندملا

هل ةملك يف ،نينسش لاق
لوأ’ا ر˘يزو˘لا سضر˘ع لل˘˘خ
روت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت ةدو˘سسم˘ل

سسي˘˘ئر» ،نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع سصر˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
يف هيتفرغب ناملربلا كارسشإا

ل˘يد˘ع˘˘ت ةدو˘˘سسم ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م

ة˘برا˘ق˘م˘لا هذ˘ه .. رو˘ت˘سسد˘لا
ن˘م ةد˘ير˘˘فو ةز˘˘ي˘˘م˘˘م د˘˘ع˘˘ت
ل˘˘˘ك ر˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘˘ن
اه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا
ةدو˘سسم» فدرأاو ،«ر˘ئاز˘ج˘˘لا
تءا˘ج رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
نطاوملا ةيوه عم ةقسسانتم
تءا˘˘˘˘˘جو .. ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
كارحلا بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا
لوادت˘لا أاد˘ب˘م ي˘ف ي˘ب˘ع˘سشلا

تبوا˘ج˘تو ،ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
يف يسساسسأ’ا بلطملا ىلع
اهنأا امك ،باهرإ’ا ةحفاكم
رسصانع عم ةسسناجتم تءاج
يرئازج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘يو˘ه
ة˘با˘قر ي˘ف ن˘طاو˘م˘˘لا ق˘˘حو
،هتداي˘سسو تا˘سسسسؤو˘م ى˘ل˘ع
.«ربمفون لوأا ئدابمو
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سسيئر ،يفرسش دمحم دكأا
ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
عور˘سشم نأا ،تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نل˘˘ل
نوكيسس ،رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
وحن با˘ب˘لا حا˘ت˘ف˘م ة˘با˘ث˘م˘ب
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ل˘سضفأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
نأا ازر˘ب˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
يف ريبك دحت مامأا ةطلسسلا
،لبقملا ربمفو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضل كلذو
نويلم42 يلاوح ةملسسو
.عقوتم بختنم

ي˘˘ف ،ي˘˘فر˘˘سش زر˘˘بأاو اذ˘˘ه
ل˘˘ف˘˘˘ح لل˘˘˘خ ه˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك
لوكو˘تر˘ب˘لا ى˘ل˘ع ءا˘سضمإ’ا

سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا
يف عيمجلا نأا ،ءاتفتسس’اب
دعوملا اذهل دادعتسس’ا متأا
م˘ت ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،بق˘˘تر˘˘م˘˘لا
ةلودلا تاقاط ةفاك دينجت
ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
رفوتب لوقت ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘ك
بجاو˘˘لا ءادأ’ ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلاو
نينطاوملا ايعاد ،يباختن’ا

يف ةكراسشم˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘لاو
ءا˘ن˘ب˘˘ل كلذو د˘˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
.ةديدجلا رئازجلا

ح.نيدلا رمق

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
ل˘يد˘ع˘˘ت نأا ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
دج ةطح˘م د˘ع˘ي ،رو˘ت˘سسد˘لا

ي˘ف ة˘ي˘ل˘سصف˘˘مو ل˘˘ب ة˘˘ما˘˘ه
،دلبل˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةا˘ي˘ح˘لا

ةعيطقلا ثدحيسس هنأا ازربم
،ي˘سضا˘م˘لا تا˘سسرا˘م˘م ع˘˘م
سضوهنلل ةوق يطعيسس هنأاو
نكميو ،ينطولا داسصتق’اب
لكل رئازج نم نينطاوملا
’و زيمت نودب نييرئازجلا
.ءاسصقإا

ه˘سضر˘ع لل˘خ ،دار˘ج لا˘ق
ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘سشم˘˘˘ل سسمأا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ما˘˘مأا ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
اذ˘ه» ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
عم ةمات ةعي˘ط˘ق عور˘سشم˘لا

ن˘م ي˘سضا˘م˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م
ة˘ق˘ير˘طو ه˘نو˘˘م˘˘سضم ثي˘˘ح
ة˘لود˘لا» فا˘˘سضأاو ،«هداد˘˘عإا
اذ˘ه لل˘خ ن˘م ظ˘فا˘˘ح˘˘ت˘˘سس
ا˘ه˘ع˘با˘ط ى˘˘ل˘˘ع عور˘˘سشم˘˘لا
ىلع ءاسضقلاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

يو˘ه˘ج˘لا توا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘جوأا
داسصتقا ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو
ةاعارم ع˘م سسفا˘ن˘مو ج˘ت˘ن˘م
مت هنأا ازربم ،«ةئيبلا روهدت
ربعي يقفاوت روتسسد عسضو
بعسشلل ةقحلا ةدارإ’ا نع
22 مو˘ي ا˘ه˘˘ب حد˘˘سص ي˘˘ت˘˘لا
اهب ع˘سضوو9102 يرفي˘ف
تلكسش يتلا ءاطخألل  ادح
.دلبلا ىلع اديدهت

نأا ،لوأ’ا ريزولا دكأا امك
،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لا
تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
ءانب يف يرئازجلا بعسشلا
نع ةديعب ةيطارقوميد ةلود
امك ،داد˘ب˘ت˘سس’او ط˘ل˘سست˘لا
يقيقح لسصفل سسسسؤوي هنأا
زز˘˘ع˘˘يو تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘با˘˘قر˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘سصلا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘يو ،نا˘م˘لر˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ة˘لاد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘سش حل˘˘سصإا

ءا˘ن˘بو ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘حو
.رح يندم عمتجم

ر.نوراه



ر˘ئاز˘ج˘لا عراو˘سش تد˘˘ه˘˘سش
امات افقوتو ا˘ق˘ل˘غ ة˘م˘سصا˘ع˘لا
عافترا ببسسب رورملا ةكرحل
راطمأ’ا ءارج هايملا بوسسنم
عراسش تحاتجا ثيح ،ةريزغلا
رسصانع˘لا ي˘ح˘ب ن˘ي˘مود˘ع˘م˘لا
ي˘ف تب˘ب˘سست ة˘فرا˘˘ج ’و˘˘ي˘˘سس
هتقثو امل اقفو ةيدام رئاسسخ
اهلوادت مت تاهويديفو روسص
ع˘قاو˘م˘ب ع˘سساو قا˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
لاقو ،يعا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
،يوا˘˘نر˘˘ب م˘˘ي˘˘˘سسن بي˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ىد˘˘ل مل˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
تدهسش ةمسصاعلا نإا ،ةيندملا
ر˘ي˘سسلا ة˘كر˘ح ي˘ف ا˘بار˘ط˘سضا
هايملا بوسسنم عافترا ببسسب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘م˘˘˘كار˘˘˘تو
ل˘˘˘خاد˘˘˘م سضع˘˘˘ب ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
لخدم اهنم ةمهملا ةمسصاعلا

ل˘خاد اذ˘كو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘˘ي˘˘م
ىفسشتسسم نم برقلاب قفنلا

ىلإا ةفاسضإ’اب ،ة˘ج˘ع˘ن˘لا ن˘ي˘ع
نادوأا˘˘ب تل˘˘فا˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘م
يف فا˘سضأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ط˘سسو
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
رايهنا ليجسست مت هنأا ،سسمأا

ي˘جرا˘خ˘˘لا راد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئز˘˘ج
ةرديحب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ةرا˘ف˘سسل˘ل
ما˘ت˘لا ق˘ل˘غ˘لا ى˘لإا ىدأا يذ˘لاو
لطعت ىلإا ةفاسضإ’اب ،قيرطلل

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسلا ة˘كر˘ح
قيرطلاب طبار˘لا ةرد˘ي˘ح ق˘ف˘ن
هداد˘سسنا بب˘سسب ي˘˘با˘˘ن˘˘ت˘˘جإ’ا
 ،راطمأ’ا هايمب

سضع˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا تا˘سضف˘خ˘ن˘م˘˘لا

ى˘لإا ل˘سصو ها˘ي˘م˘لا بو˘˘سسن˘˘م

ىدأاو ،م˘˘˘سس05 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
را˘˘˘˘ط˘˘˘˘مأ’ا ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م بر˘˘˘˘˘سست
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘م˘˘كار˘˘˘تو
يف را˘ج˘سشأ’ا سضع˘ب طو˘ق˘سس
0021و ن˘˘كسسم008 ي˘˘ح
،سسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘كسسم
نيأا ةلسشنخ ةي’و يف كلذك
03 رثكأا راطمأ’ا هايم ترمغ
ةافو ليجسست مت امك ،’زنم
هتفرج ،(تاو˘ن˘سس80) ل˘ف˘ط
ىوتسسم ىلع يداولا لويسس
سشيرح ءاسضيب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب

ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و˘ب
،وزو يزيت ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا تا˘ي’و
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا

اهب تببسست يتلا ةدكيكسسو
د˘يد˘ع˘لا ق˘˘ل˘˘غ ي˘˘ف را˘˘ط˘˘مأ’ا
.تاقرطلا

ثدحلا4 8382ددعلا ^2441 مرحم12ـل قفاوملا0202 ربمتبسس9ءاعبرألا
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 تايدلب ةدعب ةيدام رئاسسخ ‘ ببسستت ةفراج لويسس

 قرغت ةمسصاعلا
 راطمألا ةرازغ ببسسب ةيقرسشو ةيلامسش تايلو اهتسشاع بعر ةليل ^

ك.اسضر

عراوسش لج ،ةمسصاعلا ىلع ةعاسس فسصن ةليط شسمأا حابسص ةرازغب تطقاسست يتلا راطمألا هايم ترمغ
.روا� ةدع Èع Òسسلا ةكر◊ مات للسش ‘ تببسست امك ،تارايسس تفرجو لزانمو قافنأا ةدعو ةÒخألا

5302 ةياغ ىلإا اهباعيتسسا ةردق عيسسوتب حمسسي
ةيئابرهكلا ةموظنملا رييسستل ديدج ماظن

لبقملا ماعلا نم ةيادب

ةفيظو فلآا3 قلختو رانيد رايلم76 اهتميق تغلب

ةينطولا جاتنإلا ةادأا ةيقرتل ةيرئازج تاكرسش6 عم ادوقع عقوت «كارطانوسس»

نمألا حلاسصم ىوتسسم ىلع ارمتسسم لازي ل

 ىحسضألا ديع ةيسشع بورسشلا ءاŸاب ديوزتلا عاطقنا ةيسضق ‘ قيقحتلا جئاتن نع ابيرق فسشكلا

ةدع ،«كار˘طا˘نو˘سس» تع˘قو
ةيرئازج تاكرسش6 عم دوقع
ةيقرتل اهتيجيتارتسسا راطإا يف
قلعتيو ،ةينطولا جاتنإ’ا ةادأا
BCGNE, ـب ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا
,PTGNE ,IPRAS
ZAHGANAK ,CANE
REDISOC te
noitasilanaCيتلاو
ريوطت عورسشم زاجنإاب تفلك
بي˘˘با˘˘نأ’ا طو˘˘ط˘˘خ ة˘˘˘كب˘˘˘سش
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا زا˘˘غ˘˘لا لو˘˘ق˘˘ح˘˘ل
دل˘ب˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘لا بو˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ءا˘˘˘سشنإا ن˘˘˘م˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو
طو˘ط˘خو ع˘ي˘م˘ج˘ت تا˘كب˘˘سش
.مك007 لوط ىلع خسضلا

،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس» تح˘˘سضوأا
رايتخا ّنأا ،سسمأا اهل نايب يف

˘ما˘ه˘لا عور˘سشم˘لا اذ˘ه دا˘ن˘سسإا
ه˘ت˘ل˘˘مأا تا˘˘كر˘˘سشلا هذ˘˘ه ى˘˘لإا

لواد˘˘ج˘˘لا مار˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘سض
،ه˘مل˘˘ت˘˘سسا د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا

ةعسس نمسضيسس هنأا تزربأاو
نويلم11 غلبت زاغلل ةيجاتنإا

لولحب موي يف بعكم رتم
.2202 ماع

،اهتاذ ةكرسشلا تعقو امك
ع˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
RIFAS/IPRASدقعلا

طفنلا لوقح ريوطتب قلعتملا
ة˘ل˘حر˘م˘لا ‐ تاو˘ت˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا
عور˘سشم˘لا د˘م˘ي˘سسو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا

0006 لدعمب راردأا ةافسصم
طفنلا نم مو˘ي˘لا ي˘ف ل˘ي˘مر˘ب
امك ،2202 ماع لولحب ماخلا
عيقو˘ت˘ب «كار˘طا˘نو˘سس» تما˘ق

REDISOC  ع˘˘م ن˘˘يد˘˘ق˘˘ع
snoitasilanaCقلعتملاو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نأا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
ة˘م˘˘ظ˘˘نأاو ءا˘˘ف˘˘طإ’ا/ف˘˘سشكلا

ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
بيبانأ’ا ربع لقنلا تائسشنمل
،ويزرأ’ ةيعانسصلا ةقطن˘م˘ل˘ل
تاونقلل ةينطولا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

CANEديوزتب قلعت˘م˘لاو
ة˘م˘ظ˘نأا ل˘ي˘غ˘سشتو بي˘˘كر˘˘تو
ةقبطل ةديدج ةيدوثاك ةيامح
ي˘˘سسا˘˘ح بي˘˘با˘˘نأ’ا طو˘˘ط˘˘˘خ
ةراسشإلل.و˘˘يزرأا ‐ ل˘˘مر˘˘˘لا
هذهل يلامجإ’ا غل˘ب˘م˘لا رد˘ق˘ي
رايلم76 نم رث˘كأا˘ب دو˘ق˘ع˘لا
برا˘ق˘ي ا˘م ر˘ي˘فو˘ت ع˘م را˘ن˘يد
.لغسش بسصنم0003

ع.لÓب

،ي˘˘˘قزرا ي˘˘˘قار˘˘˘ب ف˘˘˘˘سشك
نأا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو
عاطقنا ةيسضق يف قيقحتلا
بور˘سشلا ءا˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا

يذلاو ،ىحسضأ’ا ديع ةيسشع
ي˘˘˘ف ند˘˘˘م ةد˘˘˘ع ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘سش
ار˘م˘ت˘سسم لاز˘ي ’ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،نمأ’ا حلاسصم ىوتسسم ىلع
ن˘ع نل˘˘عإ’ا م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
،ريزولا راسشأا.ابيرق هجئاتن
يرادإا مييقت ةيلمع نأا ىلإا
ءادأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘خاد
،يرلا عاطق يف نيلوؤوسسملا

ح˘˘سضف ن˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘سسأا يذ˘˘˘لاو

اميسس’ تاسسرا˘م˘م˘لا سضع˘ب
ج˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست ءو˘˘˘سس
ر˘ي˘ي˘سست ءو˘سسو ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ام وهو ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
يف ة˘لا˘قإا تارار˘ق ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن

اذه.نيلوؤوسسملا سضعب قح
ي˘ف ،ي˘قزرا ي˘˘قار˘˘ب ع˘˘جرأاو
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
تاناسضيفلا ببسس ،سسمأا اهب
تاي’و ةدع اه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا
ىلإا ،ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا ي˘ف
ة˘˘˘ف˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘لا ف˘˘˘سصاو˘˘˘ع˘˘˘˘لا

هايم˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘م˘كلاو
،زيجو فرظ يف ةطقاسستملا

ةطقاسستملا راطمأ’ا » لاقو
تاعاسس3 للخ ةمسصاعلاب
،«لماك رهسش لطاهت لداعت
م˘˘ت ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ي˘˘ف» فا˘˘سضأاو
02 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
يف امأا ،ةيناث51 يف رتميليم
53 ل˘ج˘سس د˘ق˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
02 ن˘م ل˘قا ي˘ف ار˘ت˘م˘ي˘ل˘ي˘˘م
ة˘ف˘ي˘ث˘ك را˘ط˘مأ’ا˘˘ف ..ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
ردقت ’ تاعولابلاو ةريزغو
كل˘˘˘ت با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تناك امهم ةماهلا تايمكلا
.«اهتعسس

ح.نيدلا رمق

ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘م˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
ماظن عسضو نع ،(زا˘غ˘ل˘نو˘سس)

ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل د˘˘يد˘˘ج
ز˘ي˘ح ل˘خد˘ي˘سس ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ف˘ي˘سص لو˘ل˘ح˘ب لل˘غ˘ت˘˘سس’ا
حمسسي نأا هنأاسش نم ،1202
ىلإا اهباعيتسسإا ةردق عيسسوتب

.5302 ةياغ
ماظنلا اذه نع نلع’ا متو

لك تداق لمع ةرايز للخ
ريزو ،راطع ديجملا دبع نم
ن˘˘يد˘˘لا سسم˘˘˘سشو ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ر˘˘يزو ،رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سش
تا˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو يو˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
،ةفر˘سش ف˘سسو˘يو ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

ى˘˘لإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو
ةموظن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست ة˘سسسسؤو˘م
ed étéicos)  ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
emètsys ruetarépo’l)
ن˘يأا «زا˘غ˘ل˘نو˘سس» عور˘ف د˘˘حأا
اذه ل˘م˘ع ى˘ل˘ع د˘فو˘لا ع˘ل˘طا
،هليغسشت ل˘ي˘سصا˘ف˘تو ما˘ظ˘ن˘لا

سسيئرلا ،زيزع دويمع بسسحو
رييسست ةكرسشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
نإاف ،ةيئابر˘ه˘كلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

حمسسيسس ديدجلا ماظنلا اذه
ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م جاردإا˘˘ب
ن˘م د˘يد˘ج ل˘ي˘ج لا˘م˘ع˘ت˘سساو
ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

رييسستب حمسست يتلا ةيكذلاو
بناج ىلإا ةددجتملا تاقاطلا
˘ما˘ظ˘ن˘˘لا م˘˘سضيو ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
6 ىلع يوتحت ةكبسش يلاحلا

رييسستب لفكت˘ت ةدا˘ي˘ق ز˘كار˘م
ي˘ت˘لاو ،ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م
ةنرسصعلاو ديدج˘ت˘لا بل˘ط˘ت˘ت
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ع˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘ت˘˘ل
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
بلطتتو ،ةددجتملا تاقاطلاب
عسضو ،دويمع قفو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةناعتسس’او ةديدج تازيهجت
لدا˘ب˘ت˘ل تنر˘ت˘ن’ا تا˘مد˘˘خ˘˘ب
عسضو بناج ىلإا تامولعملا
لدا˘ب˘ت ن˘مؤو˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘مأا ةد˘˘عا˘˘ق
ةفسصب ةمولعملاو تايطعملا

ي˘فو تنر˘ت˘ن’ا ر˘ب˘ع ة˘سصا˘˘خ
حمسست امك ،يقيقح˘لا ا˘ه˘ت˘قو
اهفارسشتسساو رطاخملا عقوتب
لبق لخد˘ت˘لاو ا˘ه˘عو˘قو ل˘ب˘ق
ة˘˘كب˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘ت
سسفن د˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ثيدحتلا ةيلمع نأا ،لوؤوسسملا

ةردق عيسسوتب ح˘م˘سست˘سس هذ˘ه
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا
ماعلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
5302.

جاتنإلا تاردق هذه
ءابرهكلا نم ينطولا

،ةقاطلا ريزو دكأا هتهج نم
نم ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
ءابرهكلا ع˘يزو˘تو كل˘ه˘ت˘سسا

ةيلاحلا ةموظنملا نم تلعج
ي˘عد˘ت˘سسي ا˘م˘م ة˘ي˘فا˘ك ر˘˘ي˘˘غ
عاطقلا نأاو ةسصاخ ،اهديدجت
عاطق ع˘م ة˘كار˘سشلا˘ب ه˘جو˘ت˘ي
ى˘˘لإا ،يو˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةددجتملا تاقاطلا لل˘غ˘ت˘سسا
نأا زربأاو ،ءابرهكلا جاتنإا يف
نم ةين˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا تارد˘ق
فلأا71 غلبت يتلا ءابرهكلا

ل˘˘˘ك ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت طاوا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘م

ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
اهجراخو بلطلا ةورذ تارتف
.0302 ةياغ ىلإا

بلطلا ةيطغت سصوسصخبو
،راطع زربأا ،لظلا قطانم يف
ر˘ماوأا تق˘ل˘ت «زا˘غ˘ل˘نو˘˘سس» نأا
جمانرب راطإا يف اهب لفكتلل
ىلإا زاغلاو ءابرهكلا ليسصوتل
ةياهن˘ب ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م0052
تايئاسصح’ا بسسحو.0202
دقف ةيلخادلا ةرازول ةريخأ’ا
لظ ةقط˘ن˘م0009 د˘˘ع م˘˘˘ت
تل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت ى˘˘لإا ر˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
ف˘ي˘سضي ‐ زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا
˘ماز˘ت˘˘لا د˘˘كأا يذ˘˘لا ‐ر˘˘يزو˘˘لا
ءا˘بر˘ه˘كلا لا˘سصيإا˘ب عا˘ط˘˘ق˘˘لا

ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م ى˘˘لإا زا˘˘غ˘˘لاو
ع˘˘فد بل˘˘˘ط نود ة˘˘˘يو˘˘˘لوأا˘˘˘ك
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘مد˘خ˘ل˘ل ق˘ب˘سسم
ةي˘حل˘ف˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا د˘يوز˘ت
ة˘˘قل˘˘خ˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’او
.لغسشلا بسصانمل

رخآا لاؤوسس ىلع هدر يفو
يناملأا عورسشم ةركفب قلعتي
لل˘غ˘ت˘سسا ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسل˘˘ل
مت ،رئازجلاب ةيسسمسشلا ةقاطلا
،تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق ه˘ن˘ع نل˘ع’ا
ن˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا لا˘˘˘ق
،دل˘ب˘لا ي˘ف ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
لك ىلع ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘م ر˘ئاز˘ج˘لا»
د˘˘يز˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
ازربم ،«دلبلا يف ةددجتملا
مدقت يف تاي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا نأا

رايتخا بجوي ام وهو رمتسسم
ةر˘ت˘ف˘ل˘˘ل ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘سسحأا
.ةيلاحلا

05 غولبب ةمزلم رئازجلا
كÓهتسسإا نم ةئاملاب

0302 ماع ةددجتملا تاقاطلا
ىلع ،روتيسش دكأا هتهج نم

د˘ي˘سشر˘تو ة˘˘ن˘˘ل˘˘ق˘˘ع ةرور˘˘سض
نم نكمتلل ةقاطلا كلهتسسا
كل˘ه˘˘ت˘˘سس’ا ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
لزيدلاو دوقولا نم يجراخلا

دلبلا نأا زربأاو ،1202 للخ
نم ةئاملاب05 غولبب ةمزلم
ةددجتملا تاقاطلا كلهتسسا
ا˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘˘هو ،0302 ما˘˘˘ع˘˘˘لا
اذ˘ه˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي
ة˘نر˘سصع لل˘خ ن˘م لو˘ح˘ت˘˘لا
جاردإاو تازيهجتلاو ةمظنأ’ا
ي˘˘ف ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا
بسسحو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا ج˘ها˘ن˘م˘˘لا
دب’ ةيلمعلا نإاف ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘طأا˘˘ب ق˘˘فار˘˘ت نأا
ح˘سضو˘تو ة˘سسارد˘ل˘ل ع˘سضخ˘˘ت
د˘سصق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘˘سسف˘˘تو
،ة˘م˘ئل˘م ن˘ي˘ناو˘ق˘ب جور˘˘خ˘˘لا

لو˘˘ح˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا˘˘ب فا˘˘سضأاو
ة˘سساردو ة˘ع˘˘جار˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي

،ة˘قا˘ط˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأ’ ة˘˘مرا˘˘سص
تاءار˘جإا ع˘سضو م˘ت˘˘ي ثي˘˘ح˘˘ب
ع˘م ة˘سشه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا م˘˘عد˘˘ل
ر˘يذ˘ب˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماز˘˘لإا

ةب˘سسا˘ن˘م˘لا را˘ع˘سسأ’ا سضر˘فو
ىلإا ،ةروسسيملا تائفلا ىلع
تار˘ي˘ع˘سست˘لا د˘يد˘ح˘˘ت بنا˘˘ج
لزا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا عاو˘˘˘˘˘نأا بسسح
تارا˘ي˘سسلاو تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لاو
.اهريغو

ح.نيدلا رمق

ةلاكو تاراطإل تايقرت
فيطسس

ةينطو ةكرح
ءاردم فوفسص يف
«جاسسنوأا» تلاكو

ةماعلا ةيريدملا ترجأا
معدل ةينطولا ةلاكولل
«جاسسنوأا» بابسشلا ليغسشتو

فوفسص يف ةعسساو ةكرح
تلمسش ،نييئلولا اهئاردم
ةيقرت تمت اميف ،اسصخسش25
نولغتسشي اوناك تاراطإا

.ءاردم ىلإا فيطسس ةلاكوب
لقأا دعب ةكرحلا هذه يتأاتو
ماهم ءاهنإا نم رهسش نم
ةريدملا ،رديعج ةريمسس
ةينطولا ةلاكولل ةماعلا
نم ،بابسشلا ليغسشتو معدل

،تافايسض ميسسن فرط
فلكملا بدتنملا ريزولا

ةريغسصلا تاسسسسؤوملاب
اهفÓختسساو ،ةطسسوتملاو
ريدم ،ميهاربإا دوعوبب

.اقباسس شضورقلا نامسض
ىلوألا ةكرحلا هذه دعتو
ذنم اهعون نم عسسوألاو
ةديدجلا ةموكحلا ليكسشت
.دارج زيزعلا دبعل

بسسح ليوحت متو اذه
يتلا ةيمسسلا ةمئاقلا
،«مÓسسلا» اهيلع تعلطإا
ةلاكول يئلولا ريدملا
ريدمو ،يزيلا ىلإا ةدكيكسس
ىلإا تليسسمسسيت ةلاكو
ةلاكولا ريدم ،فودنت
ريدم ،راسشب ىلإا ةريخألا

ىلإا شسابعلب يديسس ةلاكو
ةلاكو ريدم ، طاوغألا

ريدم ،راردأا ىلإا ةملاق
،ةيادرغ ىلإا ةبانع ةلاكو
ةلاكو ريدم ليوحتو
.ةلقرو ةلاكو ىلإا فيطسس

ك.اسضر



دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ن˘م توأا ر˘ه˘˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م˘˘ل
ن˘يأا ،9102 ةيسضام˘لا ة˘ن˘سسلا
ن˘˘˘م ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةطرسشلل ةيئ’ولا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
بق˘ع ،نار˘˘هو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ءاقلإا نم ةعسسو˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يئ’ولا ريدملا ىلع سضبقلا
(يكرابم .م) ةيراقعلا ةلاكولل
ا˘يا˘سضق ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل كلذو
ىلع ،ركذلا ةفلاسسلا داسسفلا

يف ريجلا رئب ةرئاد ىوتسسم
دمحم قبسسأ’ا نييلاولا ةدهع
ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘عو ،فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب
ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘ك ثي˘˘ح ،نل˘˘عز
راطإا بسصن˘م ل˘غ˘سشي ا˘ه˘ن˘ي˘ح
هن˘ي˘ي˘ع˘ت ل˘ب˘ق نار˘هو ة˘يد˘ل˘ب˘ب
دقو ،يلاولا ناويدب اراسشتسسم
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ج تر˘ف˘سسأا
يف مه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ل ع˘سضخ ي˘ت˘لا
ةدا˘ف˘ت˘سسا ن˘ع لا˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
تارا˘˘ق˘˘ع ن˘˘م تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سش
ةيزمر راعسسأا˘ب ة˘ي˘قار ءا˘ي˘حأا˘ب
تنا˘ك ىر˘خأا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م
تآا˘سشن˘م زا˘ج˘˘نإ’ ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
.سص) م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا ،(ير˘سصاو˘ن
.نارهو نمأ’ قباسسلا

يف طروت ،هتاذ قايسسلا يف
ديقعلا ،لماه ينامي ،ةيسضقلا
يبعسشلا سشيج˘لا˘ب د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
يناغلا دبع قي˘ق˘سش ،ي˘ن˘طو˘لا

ين˘طو˘لا ن˘مأ’ا ر˘يد˘م ،ل˘ما˘ه
4 ـب ن˘˘˘يدأا يذ˘˘˘لا ،ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا
ةمهت نع اذفان انجسس تاونسس
ءو˘˘˘سس ،لاو˘˘˘مأ’ا سضي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ريغ ءارثلاو ذوفنلا لامعتسسا
تت˘˘˘ب˘˘˘ثأا ثي˘˘˘ح ،عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
لبق نم ةرسشابملا تاقيقحتلا

ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشلا ة˘ح˘ل˘سصم
ةحاسسم زواجت ،نارهو نمأ’
اهيل˘ع ى˘لو˘ت˘سسم˘لا ي˘سضارأ’ا
ةعباتلاو ةينوناق ريغ ةقيرطب

001 ـلا ة˘˘˘لود˘˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘˘م’
دقو ،ريجلا رئب ةرئادب راتكه
اه˘ع˘ي˘بو ا˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا تم˘ت
رار˘غ ى˘ل˘ع ةذ˘˘فا˘˘ن تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل
نمأ’اب نيلوؤوسسمو نييناملرب
،لماه يناغ˘لا د˘ب˘ع د˘ه˘ع ي˘ف
،قبسسأ’ا ينطولا نمأ’ا ريدم
ـلا قو˘ف˘ت ’ ة˘يز˘مر را˘ع˘سسأا˘˘ب
عبرملا ر˘ت˘م˘ل˘ل را˘ن˘يد0001

سسف˘ن ي˘ف م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘حاو˘˘لا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ة˘˘نادإا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
نيتنسسب (ةيروح .ك) ةبراقعلا
.اذفان انجسس

watan@essalamonline.com

5 8382ددعلأ ^2441 مرحم12ـل قفأوملأ0202 ربمتبشس9ءاعبرألأثدحلا

ةيشضقلأ سسفن يف هعولشضل أذفان انجشس تأونشس4 ـب لماه يناغلأ دبع قيقشش لماه ينامي ةنأدإأ

ةلاكولل قباسسلا يئلولا ريدملل اذفان انجسس تاونسس7
ةليقث داسسف اياسضق يف هطروتل نارهوب ةيراقعلا

ب.دلاخ

انجشس تأونشس7 ـب ،ةيلولل ةيراقعلأ ةلاكولل قباشسلأ ريدملأ ،(يكرابم .م) ،نأرهوب حنجلأ ةمكحم سسمأأ تنأدأأ
ريغ ءأرثلأ أذكو ،ةفيظولأ للغتشسأ ءوشس ،ذوفنلأ للغتشسأ ،لأومألأ سضييبت ،بذاكلأ حيرشصتلأ مهت نع ،أذفان
تأونشس01 ينعملأ قح يف سسمتلإأ دق ناك ،ةيلولاب حنجلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو نأأ املع ،عورششملأ

.هتاكلتمم عيمج ةرداشصم عم أذفان انجشس

ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا سسمأا تسسم˘˘˘ت˘˘˘لا
ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا
انج˘سس تاو˘ن˘سس4 ،ر˘ئاز˘ج˘لا
د˘لا˘خ ن˘م ل˘ك ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘˘ن
،ي˘بر˘ع˘˘ل˘˘ب ر˘˘ي˘˘م˘˘سس ،ي˘˘نرارد
ن˘ع ،سشو˘ط˘ي˘م˘ح نا˘م˘ي˘ل˘˘سسو
،حلسسملا ريغ رهمجتلا يتمهت
.ةينطولا ةدحولاب سساسسملاو

سسلجمب سسمأا تقلطناو اذه
ة˘˘سسل˘˘ج ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘˘سضق
رداسصلا مكحلا يف فانئتسس’ا
ن˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا توأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
يتلا ،دمحمأا يديسس ةمكحم
3 ـب ،ي˘˘˘نرارد د˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ  تنادأا
يتمهتب ادفان اسسبح تاونسس
،ح˘ل˘سسم˘لا ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

،ةينطولا ةدحولا˘ب سسا˘سسم˘لاو
اه˘تاذ ة˘م˘كح˘م˘لا تسضق ا˘م˘ك
،جد فلأا05 ـب مهتملا ميرغتب
ا˘˘م˘˘كح ترد˘˘سصأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
رهسشأا4 اهنم اسسبح نيتنسسب
،يبرعلب ريمسس قح يف اذفان
،سشو˘˘ط˘˘ي˘˘م˘˘ح نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سسو
م˘ه˘ت˘لا سسف˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ا˘نا˘ك ن˘يذ˘ل˘لاو
ة˘با˘ي˘ن˘لا تنا˘كو ،ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
تاونسس4 تسسمتلا دق ةماعلا

مهت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف اد˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
ن˘˘هر ع˘˘سضو يذ˘˘لا ،ي˘˘˘نرارد
سسرام ةياهن تقؤوملا سسبحلا
.مرسصنملا

سسمأا م˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نيدلا سسمسش طسشانلا فيقوت
لبق نم ،ديدج نم ،يملعل

،يندملا يزلاب نمأ’ا رسصانع
ن˘م دد˘ع ة˘ق˘فر ،ه˘لز˘ن˘˘م ما˘˘مأا
.سصاخسشأ’ا

ة˘م˘كح˘م سسمأا تنادأاو اذ˘˘ه
،طسشانلا حنجلا مسسق ،ةريوبلا

نم ردحني يذلا ،نابيسش لداع
ةلادسشم ةرئادب ةفرسشلا ةيدلب
،ةر˘يو˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ر˘˘ق˘˘م قر˘˘سش
رهسشأا6ـل ن˘ج˘سسلا ة˘بو˘ق˘ع˘˘ب
ىرخأا3و ةذ˘˘فا˘˘ن3 ا˘ه˘ن˘˘م
مت هنأا ام˘ل˘ع ،ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘قو˘م
62 ـلا رجف ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت

هميدقت متيل ،يسضاملا ناوج
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘˘مأا
82 ـلا يف ،ةريوبلا ةمكحمل
هفلم مدقيل ،رهسشلا سسفن نم
يذلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ما˘مأا
تقؤوملا سسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا رر˘ق
ةيا˘ه˘ن د˘ع˘بو ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ي˘ق
لداعل تهجو قيقحتلا ةلحرم
حنجب قلعت˘ت م˘ه˘ت5 ،نابي˘سش
،ةيماظن ةئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإاو فذ˘ق˘لا

سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘هإا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘جو
را˘ب˘خأا ر˘سشنو ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

هفلم يف تبلا مت ثيح ،ةبذاك
ة˘م˘كح˘م˘ل ح˘ن˘ج˘لا م˘سسق ما˘مأا
ليكو سسمت˘لا ثي˘ح ،ةر˘يو˘ب˘لا
ا˘سسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
،ة˘مار˘غ ف˘˘لأا002و ةذ˘˘فا˘˘ن
نجسسلاب سسمأا مكحلا ردسصيل
3و ةذ˘فا˘ن3 اه˘ن˘م ر˘ه˘سشأا6
.ذافنلا ةفوقوم ةيقبتملا

سص.Îنع / سش.رثوك

غلبت ةاتف سسمأا لاوز تيقل
اهفتح ،تاونسس21 رمعلا نم
ةيدلبب يلئاعلا اهنكسسم ءانفب
نيأا ،فلسشلا يف نسسحلا وبأا

ةطسساوب ةقونسشم اهيلع رثع
.حاسشو

،ةيحسضلا مأا تحسضوأاو اذه
ة˘قو˘ن˘سشم تد˘جو ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘بإا نأا
ل˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ب سسي˘˘˘لو ،حا˘˘˘˘سشو˘˘˘˘ب
نل˘عإ’ا م˘ت ا˘م˘˘ك ة˘˘حو˘˘جرأ’ا

حلاسصمل اي˘ف˘تا˘ه ا˘ق˘با˘سس ه˘ن˘ع

دحأا فرط نم ةيندملا ةيامحلا
تح˘˘ت˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ا˘˘ه˘˘نار˘˘ي˘˘ج
اقيقحت ةسصتخ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
فورظلاو باب˘سسأ’ا ة˘فر˘ع˘م˘ل
.ةثداحلا هذهل ةقيقحلا

ي˘ق˘˘ل ،ىر˘˘خأا ة˘˘ثدا˘˘ح ي˘˘فو
ةنسس72 رمعلا نم غلبي حلف
دعب رئب ل˘خاد ا˘قا˘ن˘ت˘خا ه˘ف˘ت˘ح
عرازم˘لا د˘حأا˘ب ي˘بار˘ت را˘ي˘ه˘نا
.يداولا يف ةبيقرلا ةيدلبب

ط.نامثع / سش.ةÁرك

قيرح ،سسمأا لوأا ءاسسم بسش
ةسصسصخملا ةقطنملاب لوهم
د˘يد˘ح˘لا تا˘يا˘˘ف˘˘ن ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ل
بل˘سصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘لا بكر˘˘م˘˘ب
ةر˘ئاد˘ب ع˘قاو˘لا «ي˘لا˘˘ي˘˘سسو˘˘ت»
نود ،نارهو ةي’و يف ةويطب
ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘سسخ يأا ل˘ي˘˘ج˘˘سست
.ركذت

،قير˘ح˘لا اذ˘ه ع’د˘نا بب˘سس
نع ةجتان تارارسش ىلإا دوعي
ءانثأا ديدحلا ةدرخ تاكاكتحا

يتلاو اهليو˘ح˘تو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك داو˘˘م تل˘˘ع˘˘سشأا

رسشتنا حايرلا لعفبو تيزلاك
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا

هذ˘ه ن˘يز˘خ˘ت˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ع˘بر˘ت˘م˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا

.عبرم رتم0001 ةحاسسم
ناو˘˘˘عأا ل˘˘˘خد˘˘˘ت د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لاو ن˘˘مأ’او ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
نيموعدم ،بكرم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
نيعل ةيندملا ةيامحلا ناوعأاب
دامخإ’ ،ةو˘ي˘ط˘ب ةر˘ئاد˘ب ة˘ي˘ب˘لا
ةرطيسسلا تمت يذلا قيرحلا

نم ةرخأات˘م ة˘عا˘سس ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
هل ترخسس ذإا ،سسمأا لوأا ةليل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ءا˘ف˘طإا ة˘ي˘˘لآا51
لاسصتا تارا˘ي˘سس4 ،عاو˘˘نأ’ا

ىلإا ةفاسضإا ،فاعسسإا يترايسسو
.بترلا فلتخمب نوع58

ب.دلاخ

ةشصشصıأ ةقطنŸأ نم ةÒبك ءأزجأأ ىلع ىتأأ
ديد◊أ تايافن نيزختل

بلسصلاو ديد◊ا بكرÃ قيرح بوسشن
نارهو ‘ ةويطبب «›ايسسوت»

سسبحلاب نابيشش لداع ةنأدإأو أددجم يملعل طششانلأ فيقوت

ينراردل اذفان اسسبح تاونسس4 سسامتلا
سشوطيمحو يبرعلا نبو

يدأولأ ‘ ةبيقرلاب رئب لخأد يبأرت رايهنأ رثإأ حلف عرشصم

ءانف ‘ حاسشو ةطسساوب اقنخ ةلفط ةافو
فلسشلاب اهنكسسم

ةلششنخب سسولهم سصرق638 عيبل ةقفشص مأربأ ددشصب ناك تأردخم رجاتب ةحاطإلأ

ةركسسبب تاردخملاو ةحلسسألا عيبل ةكبسش كيكفت

ربع ةيحشض جردتشسأ اهدأرفأأ دحأأ
ةلمع هعيبل قرزألأ ءاشضفلأ
نم غلبم لباقم ةروزم ةيبنجأأ
ةحيحشصلأ ةينطولأ ةلمعلأ

عسضي ةمسصاعلا نمأا
ةيعمج طاسشنل ادح
ىلع طسشنت رارسشأا
«كوبسسيافلا»
نمأأ حلاشصم أرخؤوم تنكمت
يف ةلثمم ،رئأزجلأ ةيلو
ةعطاقملل ةيئانجلأ ةقرفلأ
،ةيئاشضقلأ ةطرششلل ىطشسولأ

ةيعمج طاششنل دح عشضو نم
لشصأوتلأ عقأوم لغتشست رأرششأأ
«كوبشسياف» ةشصاخ يعامتجلأ
باكترأو اهاياحشضب عاقيإلل

ةلئاط تحت ةقرشسلأ ةحنج
سضيبأأ حلشس لامعتشساب ديدهتلأ

رثإأ ىلع ةيلمعلأ تمت.روظحم
دحأأ اهب مدقت ةمولعم للغتشسأ
نم دافأأ يذلأ نينطأوملأ

عم دعوم ىلع هنأأ اهللخ
قيرط نع هيلع فرعت سصخشش
جيورتب موقي ،«كوبشسيافلأ»
،ةروزملأ ةينطولأ ةلمعلأ

لجأأ نم أدعوم هل ابراشض
ةلمعلأ نم غلبم ىلع لوشصحلأ
نويلم08ـب ردقي ةروزملأ
ردقي يلام غلبم لباقم ميتنشس
ةلمعلأ نم ميتنشس نويلم51ـب
رثإأ ىلعو ،ةحيحشصلأ ةينطولأ

فاقيإأ مت ةمكحم ةطخ
يذلأ يشسيئرلأ هيف هبتششملأ

حلشس ىلع هتزوحب طبشض
ءأدتعلل هلغتشسيشس ناك سضيبأأ

،ةقرشسلأ لجأأ نم هتيحشض ىلع
مت ،تايرحتلل أرأرمتشسأو
يذلأ يناثلأ هكيرشش فاقيإأ

ىلع كلذك هتزوحب طبشض
نم ةعطق أذكو سضيبأأ حلشس
ىلعو.مأرغ2 اهنزو تأردخملأ

دعبو ،هركذ قبشس ام ءوشض
تأءأرجإلأ عيمج لامكتشسأ
مت ،اهب لومعملأ ةينوناقلأ

مامأأ امهيف هبتششملأ ميدقت
سصتخملأ ةيروهمجلأ ليكو
امهعأديإأ مت ثيح ،ايميلقإأ

.تقؤوملأ سسبحلأ نهر
ب.نيرشسن

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘˘كم˘˘ت
ةي’و نمأ’ ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ة˘كب˘سش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ةر˘˘كسسب
ة˘ح˘ل˘سسأ’ا ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م
روحم ىلع لمعت ،تاردخملاو
،ةلقرو ةر˘كسسب ،ة˘ن˘تا˘ب تا˘ي’و
ةرايسسل نيمك بسصن دعب كلذو
ينمأ’ا زجا˘ح˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
مت ثيح ،ةركسسب ةنيدم لخدمب
3 ز˘ج˘حو ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘˘قو˘˘ت
،عنسصلا ةيديلقت ةيدرف ةحلسسأا

مت نيفوقوملا عم قيقحتلا دعبو
ةنتاب وحن سصاسصتخ’ا ديدمت
مهتملا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ل˘قروو
،رارف ةلاح يف سصخسشو ثلاثلا

18 زواجتي غلبم زجح مت امك
،تاردخملا نم ةيمكو نويلم
للخ نيمهتملا ميدقت متيسسو
ة˘با˘ي˘ن ما˘مأا ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘سسلا

.ةركسسب ةمكحم
ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م

نمأابIRB ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’و
ةزايح ةيسضق راطإا يف سصخسش
سصئاسصخ تاذ داومب ةرجاتملاو
،ي˘ب˘˘ن˘˘جأا أا˘˘سشن˘˘م تاذ ةرد˘˘خ˘˘م
.اسسولهم اسصرق638 زجحو

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
رسصا˘ن˘ع ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
دوجوب ديفت ،ةينمأ’ا ةقرفلا تاذ
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘˘لا ي˘˘ف با˘˘سش
ةقفسص ماربإا ددسصب ناك رمعلا
ةهيبسشلا ةيلقعلا تارثؤوملا عيبل

ةطخ دادعإا متيل ةنيدملا طسسوب
نكم ام ،ناكملا ةمهادمو ةينمأا

هبتسشملا ىلع سضبقلا ءاقلإا نم
˘مو˘˘م˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو ه˘˘ب
.ركذلا ةفلاسسلا

هبتسشملا ليوحت مت دقو اذه
رقم ىلإا تازو˘ج˘ح˘م˘لا ع˘م ،ه˘ب
عم قيقحتلا لامكتسس’ ةقرفلا
ىلع لوح ،يئاسضق فلم زاجنإا
ةماعلا ةباينلا حلاسصم ىلإا هرثإا
.ةلسشنخ ةمكحم ىدل

يدأولاب ةعماج ةرئأد نمأأ
نم سسيك فلأأ52 زجحي

ةدلقملأ «ةمششلأ»
نمأاب ةطرسشلا رسصانع نكمت

نم ،يداولا ةي’وب ةعماج ةرئاد
ن˘˘م سسي˘˘˘ك05942 ز˘˘ج˘˘˘ح
ة˘هو˘م˘م ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا «ة˘˘م˘˘سشلا»
،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ط˘سسو ما˘˘كحإا˘˘ب
تامولعم للغتسسإا بقع كلذو
سصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا مز˘ع˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
هذه نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك لا˘خدإا
،سصاسصت˘خ’ا ةر˘ئاد ى˘لإا ةدا˘م˘لا
ة˘ط˘خ داد˘عإا د˘ع˘ب ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
لا˘م˘˘كت˘˘سسإا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةيسضقلا يف قيقحتلا تاءارجإا
تاهجلا مامأا طروتملا ميدقت مت
.ايميلقإا ةسصتخملا ةيئاسضقلا

نيجورم ىلع سضبقلأ
تابورششملأو تاشسولهملل

ةنتاب يف ةيلوحكلأ

ةي’وب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تق˘لأا
نيسصخسش ىلع سضب˘ق˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب
نم ثلاثلاو يناثلا امهدقع يف
يف امهطروت ةيفلخ ىلع رمعلا
تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ج˘˘يور˘˘تو ع˘˘ي˘˘˘ب
سصار˘˘˘˘قأ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘كلا
652ـب ز˘ج˘ح ع˘م ،ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘˘لا
ردقي يلام غلبمو ،رمخ ةروراق
تادئاع نم ربتعي جد0059 ـب
،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ع˘ي˘ب
عون نم اسصرق89 نع لسضف
تاءارجإا ءاهتنإابو ،«ليرتوفير»
ن˘ي˘ف˘ل˘م ن˘يو˘كت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
يف نيطروتملا دسض نييئاسضق
ع˘م ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘˘سسلا لا˘˘ع˘˘فأ’ا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا امهميدقت

رماوأا لح˘م ي˘ن˘ي˘ت˘سس ف˘قو˘ت
فلسشلا يف سضبقلاب ةيئاسضق

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
لوأ’ا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم
ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
فيقوت نم ،فلسشلا يف ةيطسشلا
16 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي سصخ˘˘سش
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق ر˘˘ماوأا ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
رقمل هليوحت مت ثيح ،سضبقلاب
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سس’ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
زا˘ج˘نإاو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تاءار˘˘جإ’ا

مامأا هبجومب مدق يئازج فلم
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.فلسشلا
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!ةيسضقلا راجت رّوز امهم خيراتلا نم اولاني نل

هسشيعي عقاو ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل ة˘غ˘ل ة˘با˘ت˘كلا
ه˘م˘سسر˘ي ،ه˘ب ر˘ع˘سشي ه˘سسم˘ل˘ت˘ي ،نا˘˘سسن’ا
ليسصافت سشيعي هسسفن دجيل ،تاملكلاب
عم سشياعتي هلعجت افورظو اديقعت رثكا
،بعسصلا ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘ع˘قاو ي˘ف ثاد˘ح’ا

رعسشنو عقاولا اذه سسملتن نا بعسصا امو
،ةباتكلا ة˘ن˘ه˘م ن˘ه˘ت˘م˘ن ن˘ح˘نو ر˘ه˘ق˘لا˘ب
ةلوؤوسسم ة˘غ˘ل˘ب بتا˘كلا بت˘كي ا˘مد˘ن˘عو
مسسرت فيكف ،اديقعت رثكا هتمهم نوكت
نا كل فيكو ،لمج’ا نوكتل كتحول
،قرغت نا نود ناسضيفلا اذه يف ىسضمت
ن˘م ر˘عا˘سشم ن˘ع ر˘ب˘˘ع˘˘ت نا كل ف˘˘ي˘˘كو
ةمه˘م ا˘ه˘نا ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا كفور˘ح نوؤور˘ق˘ي

نحن ىقبنسس نكلو ،ديكأات لكب ةبعسص
ةملكلا ىقبنو ،ءاطعو ابح سضبنلا بلقلا
ةسصيرحلاو انبعسش رعاسشم نع ةربعملا

نحنف ،عسضرلا لافط’ا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
اذ˘ه با˘ح˘سصأاو ق˘ح ة˘˘ي˘˘سضق با˘˘ح˘˘سصا

سسار يف كراسش نمو ،ينطولا عورسشملا
ن˘كم˘ي ’و ،ةرا˘سسخ˘لا ه˘م˘ه˘˘ي ’ لا˘˘م˘˘لا
اموزهم جرخي نا ينيطسسلفلا بعسشلل
ةليللا د˘ت˘سشا ا˘م˘ل˘كف ،كرا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ن˘م
قيرط وه اذهف ،ابارتقا لم’ا دتسشا ةكلح
ا˘مو˘ي ن˘كي ن˘لو م˘ل ،حا˘˘ف˘˘كلاو ةرو˘˘ث˘˘لا

بورد ي˘˘ه ل˘˘ب ،دورو˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘سشور˘˘˘ف˘˘˘م
لا˘م’ا بوردو ،يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو با˘˘ع˘˘سصلا

م˘ل˘ح˘˘لاو ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا بورد ،را˘˘سصت˘˘ن’او
زو˘ج˘ع˘لا ةأار˘م˘لا بورد ،ة˘ير˘ح سضبا˘ن˘لا
ميخملا ةباوب ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘با ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
نم هتدوع دعب ةيسسردملا هتبيقح لمحتل
. ديدج رجفب ملحتلو ةسسردملا
ءا˘ط˘ع˘لا بع˘سش ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

ديدعلا عم سشياع˘تو سشا˘ع ،ة˘ي˘ح˘سضت˘لاو
˘ما˘ما ا˘يد˘ح˘ت˘م ف˘قوو تار˘ماؤو˘م˘˘لا ن˘˘م
عمقلاو سشطبلا هلا تسسرامو ،باعسصلا

هقحب يليئارسس’ا للتح’او ناودعلاو

ناكو هقوقح نم لينلل ،تارماؤوملا عسشبا
ناودعلا اذه ايدحتم ارسصتنم جرخي امئاد
تار˘ماؤو˘م تد˘ت˘سشا ا˘م˘ه˘˘مو ،بسصا˘˘غ˘˘لا
نم بع˘سشلا اذ˘ه ع˘ل˘ت˘ق˘ت ن˘ل˘ف لل˘ت˘ح’ا
ىتح اط˘بار˘م ار˘با˘سص ى˘ق˘ب˘ي˘سسو ،ه˘سضرا
ةينيطسسلفلا قوقحلا لينو للتح’ا رحد
نلف ،ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا هتلود ةماقإاو
را˘ج˘ت رّوز ا˘م˘ه˘م ا˘ن˘خ˘يرا˘ت ن˘م او˘لا˘ن˘˘ي
.ةيسضقلا

،لسشفلاب ءوبتسس ةيفسصتلا تارماؤوم لك
ءا˘˘ن˘˘با م˘˘ه سضر’ا هذ˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘سصا ن’
ديهسشلا انم لحري ،ينيطسسلفلا بعسشلا
هذ˘ه ،د˘ي˘ه˘سش ف˘لا د˘لو˘يو د˘ي˘ه˘سشلا و˘ل˘˘ت
يه ينيطسسلفلا ءاطعلاو لعفلا ايديجارت
ل˘عا˘ف˘تو ف˘قو˘م˘لا ءا˘ي˘م˘ي˘ك ي˘ف ة˘ت˘˘با˘˘ث
ةيسسفنلا هتبيكرت ينيطسسلفلاف ،دوجولا

بوعسش ىقاب ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ت ة˘يدو˘جو˘لاو
اذه ن’ ثدحتن نا انل حسص اذا سضر’ا

’ ،هقوقح ماما دي˘ن˘ع و˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اهيلع هتمواسسم وا هقوقح عازتنا نكمي
ع˘˘يرا˘˘سشمو ة˘˘يو˘˘سست˘˘لا سضور˘˘˘ع ل˘˘˘كو
نكمي ’و ،ةلسشاف عيراسشم يه ةميزهلا
اهقيوسست ت’واحم لك حجنت وا رمت نا

تم˘˘˘˘ت ’و ،ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه جرا˘˘˘˘˘خ
مسسقي امدنعو ،ةلسص يأاب ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل
ه˘نأا˘بو ءاد˘ه˘سشلا د˘ه˘ع˘ب ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
هنا ةقيقح كردي ،رسصنلا ىتح يسضميسس
ولو نمثلا غلب امهم ،ةيحسضتلل دعتسسم
اذ˘ه˘ف ،ه˘سشي˘ع تا˘مو˘ق˘م با˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘مو˘˘كح ه˘˘سسرا˘˘م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا را˘˘˘سصح˘˘˘لا
ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا زاز˘ت˘ب’ لل˘ت˘ح’ا

نم لاني نا نكمي ’ هدومسص نم لينلاو
،هقو˘ق˘ح ن˘م ’و ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘م˘يز˘ع
ا˘˘م˘˘ه˘˘م ،ل˘˘سشف˘˘لا هر˘˘ي˘˘سصم نو˘˘كي˘˘˘سسو
ا˘ه˘تور˘ب˘ج ي˘ف سشط˘ب˘لا ه˘˘لا تر˘˘م˘˘ت˘˘سسا

اذ˘ه م˘ل˘سست˘سسي وا ع˘كر˘ي ن˘ل˘˘ف ا˘˘ه˘˘تو˘˘قو

برد ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ي˘سسو ،ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
را˘سصت˘ن’ا ة˘ي˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘مؤو˘˘م رار˘˘ح’ا

لك ميدقيو ،ءادفلاو ةيحسضتلل ادعتسسمو
روعسشلاو ةيرحلا لين لجا نم هعسسوب ام
ا˘تو˘سسا سشي˘ع˘لا ة˘سسرا˘م˘مو ةا˘ي˘ح˘˘لا ي˘˘ف
. ملاعلا بوعسشب
ه˘ت˘ير˘ح ل˘ي˘ن ى˘ل˘ع م˘م˘سصم ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش نإا

داجلا لمعلاو ةينطولا هتدحو ةداعتسساو
زيزعتو ماسسقن’ا ةحفسص يطل قداسصلاو
فو˘˘ف˘˘سصلا سصرو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
ى˘ل˘عو ما˘سسج˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘˘ل
ةيفسصتلا تارماؤومو نرقلا ةقفسص اهسسأار
ا˘ن˘ت˘ي˘سضق فد˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا
نم انتريسسم يف رارمتسس’او ،ةينطولا
ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقا لجا
اهتمسصاعو ةدايسسلا تاذ رارحأ’ا ةلود
ن˘م ل˘سساو˘ب˘لا ا˘نار˘سسأا ر˘ير˘ح˘تو سسد˘ق˘لا
. نيئجللا ةدوعو للتح’ا نوجسس

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت شسيئر – نيطسسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفسس – ةودقلا يرسس : ملقب

اَهءادن يبليو اهَخارسص ُعمسسي ٍرُح نِم لأا ..ُ.ةزغ
،اهملاع نع ةلوزعم ،اهدحو سشيعت اهنأاك
،اهتنسضاح نع ةديعب ،اهتمأا نع ةلوسصفم
ا˘ه˘ل ة˘قل˘ع ’و ،ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م ن˘ع ة˘ب˘ير˘˘غ
هب طبرتو هي˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ت يذ˘لا ا˘ه˘ط˘سسو˘ب

ًاخيرا˘تو ،ًة˘غ˘لو ًا˘ن˘يدو ،ًة˘ي˘مو˘قو ًةد˘ي˘ق˘ع
تد˘غ˘ف ،ا˘ي˘فار˘غ˘˘جو ًة˘˘ئ˘˘ي˘˘بو ،ًةرا˘˘سضحو
،ةديحو اهسسفنب ترعسشو ًةبيرغ اهتاناعمب
نم ’و ،اهدناسسي وأا اهعم فقي دحأا لف
نم ’و ،ا˘ه˘م˘لأا˘ب ر˘ع˘سشيو ا˘ه˘ن˘ي˘نأا ع˘م˘سسي
’و ،اهتخرسص يبليو اه˘ئاد˘ن˘ل بي˘ج˘ت˘سسي
نم ’و ،اهلجأ’ روثي وأا اهتثاغإ’ بهي نم
،اهنع ملظلا عفرل ددهي وأا اهل بسضغي
فقوو ،اهيلع سضورفملا راسصحلا ءاهنإاو
،اهيلع ةرمتسسملا ةيليئارسسإ’ا تاءادتع’ا

ا˘˘ه˘˘ق˘˘ن˘˘خ ن˘˘ع لل˘˘ت˘˘ح’ا يد˘˘˘يأا ف˘˘˘كو
،اهحور تجرسشحت دقف ،اهيلع قييسضتلاو
،ا˘ه˘نا˘كسس سسو˘ف˘ن ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب تقا˘˘سضو
ِبر˘كلاِ م˘َظ˘ِع ن˘م ا˘ه˘ل˘هأا حاورأا تغ˘ل˘˘بو
اهكرادتت نأا ’ول قهزت داكتو ،َرجانحلا

.لجو زع هللا ةمحر
نم ’و ،ةكورتم اهدحو برعلا اهيأا ةزغ
نأاكو ،اهل عقيو اهيف يرجي امع عمسسي

اودعتباو اهنم اوبر˘ه˘ف ا˘ه˘با˘سصأا د˘ق ًا˘بَر˘َج
اهنم اوفاخف اهب لح دق ءابو نأا وأا ،اهنع
تبكترا اهنأا وأا ،ا˘ه˘ن˘ع م˘ه˘سسف˘نأا او˘لز˘عو
اوسضفناف ًا˘ح˘سضا˘ف ر˘خآا وأا ًا˘ن˘ي˘سشم ًل˘م˘ع
ًائيسش تتأا اهنأا مغر ،اهنم اوأاربتو اهنع

ةمأ’ا اهب هيت˘ت ٍلا˘م˘عأا˘ب تما˘قو ،ًا˘م˘ي˘ظ˘ع
.خمسشتو اهسسأار اهب عفرتو ،رخفتو
م˘˘غرو ،ةد˘˘ما˘˘سص عو˘˘ج˘˘لا م˘˘غر ي˘˘ه˘˘˘ف
،ةمواقم راسصحلا مغرو ،ةيقاب نامرحلا

تور˘˘ب˘˘ج ا˘˘ه˘˘ف˘˘ع˘˘سضب ىد˘˘ح˘˘ت˘˘ت ي˘˘˘هو
هتاسسايسس اهتدارإاب ىد˘سصت˘تو ،لل˘ت˘ح’ا
ةيراعلا اهئانبأا رودسصب فقتو ،ةيناودعلا

ودعلا ةهجاوم ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا م˘ه˘تا˘سضب˘قو
ا˘ه˘با˘ب˘سش ط˘ق˘سسأا˘ف ،ه˘ناود˘ع ن˘م د˘ح˘لاو
هتارئاط ة˘ي˘قرو˘لا م˘ه˘تار˘ئا˘ط˘ب ا˘هؤوا˘سسنو
ةقراحلا مهتانولابب اودحتو ،ةيركسسعلا

اوغرمو ،ةرمد˘م˘لا ة˘كا˘ت˘ف˘لا ه˘خ˘يراو˘سص
هتاموظنم ةطيسسبلا ةيلحملا مهتاركتبمب
،ة˘يذ’و˘ف˘لا ه˘ت˘ب˘ق اود˘سسفأاو ،ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا

،ةمد˘ق˘ت˘م˘لا راذ˘ن’ا تار˘فا˘سص او˘ل˘ط˘عو
مهتايح اولعجو هينطوتسسم ةايح اوكبرأاو
.قاطت ’ سسيباوك
هتاراغو ودعلا فسصق نم يناعت ’ ةزغ
،ٌةلتاق ٌتاراغو ٌرمدم ٌفسصق وهو ،طقف
،ةيئابولا هاودع نم مويلا يناعت تتاب لب
هسضار˘مأا ن˘مو ،ة˘ي˘ح˘سصلا هرا˘ط˘خأا ن˘مو
ٍةليوط ٍروهسشل تلخ نأا دعبف ،ةيثراكلا

يذ˘لا ءا˘بو˘لا ن˘م تج˘نو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ن˘م
ةثراكلا نم تملسسو ،هلك ملاعلا باسصأا
لهسس ،اهناريجو ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب تل˘ح ي˘ت˘لا
ربع اهيلإا انوروك سسوريف لوخد ودعلا

ىلع اهيف قيسضي يتلا ،ةينمأ’ا هرباعم

ىسضرملا ،نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مهسضرعيو ،مهريغو راجتلاو بلطلاو
لبسس مهل رفوي نأا نود ةباسصإ’ا رطاخمل
ديوزت نع عنتمي مث ،ةياقولاو ةيامحلا
مزلي ام˘ب ةز˘غ ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا
ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ا˘م˘بو ،ءا˘بو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ةيبطلا تاسصوحفلا ءارجإ’ نونطاوملا
عن˘م˘يو م˘ه˘ي˘ل˘ع را˘سصح˘لا دد˘سشيو ،م˘ه˘ل
،ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘يودأ’ا لا˘˘خدإا

لو˘˘سصو ع˘˘ن˘˘م˘˘ل هر˘˘ي˘˘غ ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘يو
.عاطقلا ىلإا تادعاسسملا
ةمظنأ’ا نم ديدعلا نأا رمأ’ا يف بيرغلا
دعتبتو ،مهقدسصتو انبذكت تتاب ةيبرعلا

،مهقداسصتو انيفاجتو ،مهنم برتقتو انع
حتفنتو انبقاعتو ،مهحلاسصتو انعطاقتو
قيسضتو ،مهلبقت˘سستو ا˘ندر˘ط˘تو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
مسسا بط˘سشتو ،م˘ه˘ع˘م نوا˘ع˘ت˘تو ا˘ن˘ي˘ل˘ع
لزنتو ،اهنا˘كم ل˘ي˘ئار˘سسإا تب˘ث˘تو ا˘ندل˘ب

انتيفوك مهجعزتو ،مهملع عفرتو انملع
.مهتوسسنلق مهدعسستو
انرعسشيو ،انملؤويو ًاقح اننزحي تاب ام اذه
،ن’ذخلاو ةوف˘ج˘لاو ،ة˘بر˘غ˘لاو ةد˘حو˘لا˘ب
يذلا ام ملأاو ٍةقر˘ح˘ب لءا˘سست˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘يو
هركلا اذه لك اذاملو ،انب لحو انباسصأا

مأا ،اندنع ٌأاطخو انيف ٌبيع وهأا ،بسضغلاو
اوفرحناو ،اوهاتو اولسض نيذلا مه مهنأا

اور˘ف˘كو ،اور˘˘ي˘˘غو او˘˘لد˘˘بو ،او˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘ناو

لسصأ’ا وه نآ’ا هيف مه ام نأا مأا ،اودتراو
مهرسس يف هيلع اوناك ام وهو ،ةقيقحلاو
.مهتنسسلأا هب رهجت نأا لبق
اهمسسري يتلا ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا ةرو˘سصلا م˘غر
ىلع ةزغ لهأاو ًامومع نوي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ي˘ت˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لاو ،سصو˘˘سصخ˘˘لا ه˘˘جو
،اهنودبكتي يتلا باعسصلاو ،اهنوسساقي
،ا˘˘ه˘˘نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
مهنأا ’إا ،اهنوققحي يتلا تاراسصتن’او
ة˘م˘ظ˘نأ’ا ءا˘ف˘ج ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ن˘م ر˘ث˘كأاو ،ا˘ه˘ما˘كح ف˘ي˘حو ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
تحبسصأا يتلا مهتا˘سسا˘ي˘سس ن˘م ي˘سسا˘ق˘ي
هايإاو قفتتو ،مهدسض ودعلا عم فلاحتت

ىلختتو ،مهدسض هع˘م ر˘مآا˘ت˘تو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
هدو˘˘جو سضر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصل م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع
ي˘ف˘ن˘يو م˘ه˘ت˘يو˘ه عز˘ن˘يو ،م˘ه˘ب˘ط˘˘سشيو
،مهتت˘سشيو م˘ه˘سضرأا عز˘ت˘ن˘يو ،م˘ه˘ت˘ياور
قيسضيو ،مهبذكيو مهتاناعم يف ديزيو
،مهلتقيو مهرسصاحيو ،مهقنخيو مهيلع
ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي ن˘˘م هد˘˘حو ه˘˘نأا˘˘كو
بسصاغلا وهو ،ميركلا سشيعلا لهأاتسسيو
ىلإا د˘فاو˘لا ،ا˘ندل˘ب˘ل ل˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ن˘سضرأ’
هنكلو ،انرايد يف نطوتسسملاو اننطو
هقحب ناميإ’او ،انيلع هتياور سضرف ديري
تناك اهنأا ةجحب ،انتاسسدقمو اندلب يف
.مهل ًاموي

ىرتو ةدحولاب ُرارحأ’ا اهيأا رعسشت ةزغ

،ه˘با˘ي˘نأاو ا˘هود˘ع بلا˘خ˘م ن˘ي˘ب ا˘ه˘سسف˘˘ن
اهب سشطبي ،اهيلع يوقتسسيو درفتسسي
ر˘ع˘سشيو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ه˘ب˘˘سضغ ما˘˘ج بسصيو
لبقو ،نذأاو هل حمسس دق ملاعلا نأاكو
هتسسايسس ىلع قفاوو ،يسضرو هتمهمب
،رمديو فسصقي ًامدق ىسضمف ،تكسسو
،بقا˘ع˘يو ر˘سصا˘ح˘يو ،بر˘خ˘يو مد˘ه˘˘يو
لتقيو ،عنميو مرحيو ،قنخيو قيسضيو
هيف رمتسست يذلا تقولا يف ،لقتعيو
هنأاكو ،ةيعيبط ةروسصب ملاعلا لود ةايح
ٌسسانأا دجوي ’و ،لتقي ٌبعسش دجوي ’
عو˘˘ج˘˘لا كبا˘˘ن˘˘سس تح˘˘تو نو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘سسي
.نونحطي راسصحلاو
وه ام فارتقا ىلع هعجسشو ًامرج هدازو
او˘ت˘كسس ن˘يذ˘لا بر˘ع˘لا ه˘نار˘ي˘ج ،ر˘˘ث˘˘كأا

اونذأا وأا ،اومعو اومسص امبر وأا ،اوتمسصو
،ه˘ناود˘ع ى˘ل˘˘ع هو˘˘ق˘˘فاو˘˘ف ،او˘˘ح˘˘م˘˘سسو
نع اوحفسصو ،هتسسايسس ىلع اوسضرو
ه˘ع˘م ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل او˘˘ب˘˘ه م˘˘ث ،ه˘˘م˘˘ئار˘˘ج
كارتسش’او هعم نواعتلاو ،هب فارتع’او
،مهنكاسسيسس ٌعيدو ٌلمح هنأا نيناظ ،هايإاو
هنأا اوملع امو ،مهنمؤويسس ٌقداسص ٌراجو
،مهب ركميسس ٌبلعثو ،مهسسرتفيسس ٌبئذ
هنأاو ،مهغدلتو مهعدختسس ةثيبخ ىعفأاو
غرفتيسسو مهيلع بل˘ق˘ن˘ي˘سس بير˘ق ا˘م˘ع
نل اهنيحو ًا˘م˘ت˘ح م˘ه˘سسر˘ت˘ف˘ي˘سسو ،م˘ه˘ل
.مهعم فقي نم اودجي
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ينيطسسلف ينطو بلطتم ةينطو ةدحو ةموكح ليكسشت

نم ةينيطسسلفلا لئاسصفلا عامتجا نع جتن ام لكسشي
ءانبلا مهملا نم ،ةمهم ةينيطسسلف ةقيثو تاجرخم
لكلا ع˘م ل˘ما˘سش ي˘ن˘طو راو˘ح ح˘ت˘ف ةدا˘عإاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
زواجتل ةمكحلاو ةي˘لوؤو˘سسم˘لا حور˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لمعلا يف رارمتسس’او م˘لؤو˘م˘لا ي˘سضا˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت
ءانب ةداعإاو ،ماسسقن’ا لسسلسسم ءاهنا لجا نم يعمجلا

تارماؤومل يدسصتلاو ةينيطسسلفلا ةلودلا تاسسسسؤوم
فقاوملا للغتسساو ،ةينيطسسلفلا ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘ف˘سصت
ةيكيرم’ا ةرادإ’او يل˘ي˘ئار˘سس’ا لل˘ت˘ح’ا ل˘ب˘ق ن˘م
،ة˘ف˘سضلاو ةز˘غ ن˘ي˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘لا لا˘ب˘ح ى˘ل˘ع بع˘ل˘˘لاو
ايوق ادحوم نوكي امد˘ن˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا˘ف
نم ة˘ح˘قو˘لا زاز˘ت˘ب’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘كل اد˘ح ع˘سضي˘سس
،ةيكيرم’ا ةراد’ا تاسسراممو يليئارسس’ا للتح’ا
ينيطسسلف ينطو فقومب جورخلا ن’ا مهملا نمف
ةتباث ةينيطسسلف ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسا ءا˘ن˘بو د˘حو˘مو ل˘ما˘سش
ديراج يكيرم’ا سسيئرلا رهسص عيراسشم ةهجاومل

نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص تا˘ط˘ط˘خ˘مو ة˘ي˘م˘˘هو˘˘لا ر˘˘ن˘˘سشو˘˘ك
.ةموؤوسشملا ةيكيرم’ا

ةينيطسسلف˘لا ل˘ئا˘سصف˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘كلا ى˘ل˘ع

بجاولا تاوطخلا ى˘ل˘ع ل˘ما˘سشلا ق˘فاو˘ت˘لا ةرور˘سض
،ةحلاسصملا قيقحتو ماسسقن’ا ءاهنإا تايلآاو اهديسسجت
ي˘لا˘سضن˘لاو ي˘سسا˘ي˘سسلا ف˘قو˘م˘لا ةد˘حو ة˘سشقا˘˘ن˘˘مو
بناج ىلإا ،ةبعسصلا ةلحر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ملسسلا ةردابمو ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقب كسسمتلا
ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا ىلع ديكأاتلاو ةيبرعلا
ديحولاو يعرسشلا لثمملا يه ةيسسايسسلا اهتانوكمب
بعسشلا لثمي ناك امنيا دحا ’و ينيطسسلفلا بعسشلل
ينيطسسلفلا تيبلا يهو ،ةمظنملا ىوسس ينيطسسلفلا
.اودجاوت امنيأا اعيمج نيينيطسسلفلل عماجلا
يف وهو ليوط بايغ دعب ءاج لئاسصفلا عامتجا نإا

قيرط ىلع ةمهم تاوطخ لكسشيو ةيمه’ا ةياغ
دياهتربأ’او مسضلا ةرماؤوم طاقسسإ’ ةدحولا ديسسجت
لئاسسر عامتج’ا لمحو سسدقلا ديوهتو ناطيتسس’او
ةموكحو ةيكيرم’ا ةرادإلل ةيوقو ةحسضاوو ةمهم
معد ىلع سصيرح ينيطسسلفلا لكلا ناب للتح’ا
7691 ماع دودح ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق
ةردابمب كسسمتلاو اهل ة˘م˘سصا˘ع ة˘ي˘قر˘سشلا سسد˘ق˘لاو
. ةيبرعلا ملسسلا

ىودحو يخيرات ينطو ءاقل ةباثمب دعي ءاقللا نإا
هفقاومو ينيطسسلفلا بعسشلا ةلاسصا نع ربعيو
انبعسش اذه ىقبيسس ه˘نا د˘كؤو˘ي˘ل ءا˘جو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

اذه نأاو ،اهجراخ وأا نيطسسلف لخاد ءاوسس ادحوم
ريبكو عسساو يملعا مامتهاب ىظح يذلا ءاقللا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا مل˘ع’ا ل˘ئا˘سسوو تاو˘ن˘ق˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
دكؤويل توريب يف ةل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
ينيطسسلفلا ينطولا فل˘ت˘ئ’ا اذ˘ه ة˘ي˘م˘ها ى˘ل˘ع
ةدحو˘لا د˘ي˘سسج˘ت ي˘لا ي˘عاد˘لاو ه˘عو˘ن ن˘م لو’ا
ةينطو ةدحو ةموكح ليكسشت للخ نم ةينطولا
ءا˘ن˘ب ةدا˘عا ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ذ˘خأا˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
˘ما˘سسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
. ينيطسسلفلا
ة˘جر˘ح ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ر˘م˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا نإا

ه˘تد˘حو ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل تار˘ماؤو˘م˘لا د˘ت˘سشتو ةر˘ي˘˘ط˘˘خو
سضر˘عو ه˘ع˘يرا˘سشم ق˘يو˘سست لل˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
ىلع دكؤويل عامتج’ا اذه ءاجو ةدسسافلا هتعاسضب
ةيجيتارتسسا تاوطخ ديدحتو ةينطولا ةدحولا ةيمها
انجمانربو انتيسضق ددهت يتلا رطاخملا هذه هجاومل

ةقفسصو يكريمأ’ا عور˘سشم˘ل˘ل يد˘سصت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
لا˘سضن˘لا ز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘م˘هأاو م˘سضلا ع˘يرا˘˘سشمو نر˘˘ق˘˘لا
ىو˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘سشم˘ب لل˘ت˘ح’ا د˘سض ي˘ن˘طو˘لا
ةداعإاو ينطولا عور˘سشم˘لا د˘يد˘ج˘تو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تاسسسسؤوملا ءانبو ةينطولا ةدحولا زيزعتو ،هل حورلا
. ةينيطسسلفلا
ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا رار˘م˘ت˘سسا يرور˘سضلا ن˘˘م ه˘˘نا
ل˘سصو˘ت˘لاو ما˘سسق˘ن’ا ءا˘ه˘˘نا ل˘˘جا ن˘˘م ل˘˘ما˘˘سشلا
ىلع ةينيطسسلف ةينطو ةدحو ةموكح ليكسشتل
ىتحو حيرسصلا راوحلاو ينطولا فلتئ’ا ةدعاق
مئاقلا عسضولا ءاهنا نم ةموكحلا هذه نكمتت

ةزغ عاطقو ةفسضلا يف اهلمع ةسسراممو ايلاح
ىمع’ا بسصعتلاو ةيبزحلا لاكسشا لك نع اديعب
ىلع م˘لا˘ظ˘لا را˘سصح˘لا رار˘م˘ت˘سسل˘ل د˘ح ع˘سضوو
دومحم سسيئرلا موقيل تقولا ناحو ةزغ عاطق
حاتتفا ةداعإاو ةزغ عاطق عم لسصاوتلاب سسابع
ةسسائرلل ةعبا˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو سسي˘ئر˘لا بت˘كم
نلعإ’او ةزغ عاطق هترايزل اديهمت ةينيطسسلفلا

. ينيطسسلفلا ماسسقن’ا ءاهنا نع

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت شسيئر – نيطسسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفسس – ةودقلا يرسس : ملقب



يلحم 8382ددعلأ ^2441 مرحم12ـل قفأوملأ0202 ربمتبصس9ءاعبرألأ

mahali@essalamonline.com

08
0202/1202 يعامتجلأ لوخدلأ ةبصسانمب
ةيسسيسسحت ةملح قلطت راردأاب ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا ةظفاحم

» انوروك» سسوريفو «ةيرورملا ةمÓسسلا» لوح
يعامت˘ج’ا لو˘خد˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ع˘˘˘م ًا˘˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘تو ،0202/1202
نع يئزجلا رجحلا عفر تاءارجإا

ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سشلا˘˘بو ،راردأا ة˘˘˘ي’و
تقلطأا ،راردأا ةي’ولاب ةطرسشلا
ةفاسشكل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
راردأا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘مل˘˘سسإ’ا

ةيرورملا ةملسسلل ةيئ’و ةلمح
انوروك سسوريف دسض ةيعوتلاو
راطإا يف يتأات يتلاو ،91 ديفوك
نيب نواعتلاو ةكار˘سشلا ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ةيرئازجلا ة˘ي˘مل˘سسإ’ا ة˘فا˘سشكلا

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملاو
ةقلعتملا ةيئ’ولا دوهجلل ًازيزعتو
ثداو˘˘ح ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب
سسي˘سسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لاو ،رور˘م˘لا
را˘سشت˘نا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘لا وأا د˘˘ح˘˘ل˘˘ل

هذه تسسم ثيح ،انوروك سسوريف
ة˘ي’و˘لا ر˘ئاود م˘ظ˘ع˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘سشكلا جاو˘˘فأ’ا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘ب
نمأا عم قيسسنتلاب ةلعاف تايعمجو
عيزو˘ت ة˘ل˘م˘ح˘لا تفر˘عو ،ر˘ئاود˘لا

ا˘ه˘تا˘ي˘ط ن˘ي˘ب ل˘م˘ح˘ت تا˘˘يو˘˘ط˘˘م
ةيرورملا ةملسسلا لوح تامولعم
دسض ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا مار˘ت˘حاو
عيزوت ىلإا ةفاسضإا ،انوروك سسوريف
،تاقرطلا يداترم ىلع تامامكلا

لل˘خ ن˘م ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا تسصحأاو
ةيوطم0911 ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

47 ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش ،ة˘ما˘م˘ك066و
ة˘فا˘سشكلا ءا˘˘سضعأا ن˘˘م عو˘˘ط˘˘ت˘˘م
80 ةيسسيسسحتلا ةيلمعلا تلمسشو
.ةي’ولاب رئاود

نمحرلأدبع يفأولب

 تاناصضيفلأ راطخأأ ةهباجمل ةيقابتصسإأ ةوطخ يف
 ةسسبتب ةيدوألا فيظنتو ريهطت تايلمع قÓطنا

عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع يرا˘˘ج˘˘لا

ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يدوأ’ا ف˘ي˘ظ˘ن˘تو
ةو˘ط˘خ ي˘ف ،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
را˘ط˘خأا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘ي˘قا˘ب˘˘ت˘˘سسا
بارتقا عم ةسصاخ تاناسضيفلا
نم هدهسشي امو ءاتسشلا لسصف
.ةرطمملا ةيخا˘ن˘م˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا

تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘سشو
تا˘سسسسؤو˘م ةد˘˘ع ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

،ةسسبت ةيدلب رارغ ىلع ةيمومع
˘مدر˘لا ز˘كر˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
ينطولا ناويدلا،TEC ينقتلا
ةسصاخ تاسسسسؤومو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل

تناك نيأا،RGRE ةسسسسؤومك
«سصقا˘˘ن˘˘لا داو » ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا

بابج يلاعأا نم دتمي يذلاو
ق˘سشي˘ل ا˘بو˘ن˘ج باز˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ح
كلذكو اهلا˘م˘سش ى˘لإا ة˘م˘سصا˘ع
ءايحأا ربع دتمملا «رورعز داو»
لل˘˘خ م˘˘تو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو
تايمكو نان˘طأا ع˘فر ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘بر˘تأ’او ة˘ما˘م˘ق˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
تايافنلا عاونأا لكو راجسشأ’او
ة˘ف˘لا˘سس ة˘يدوأ’ا ن˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘سصلا

تا˘ع˘فار˘لا ماد˘خ˘ت˘سسإا˘ب ،ر˘كذ˘˘لا
قر˘فو ةر˘خ˘سسم˘لا تا˘ن˘حا˘سشلاو
.ريهطتلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع ن˘م
ةيريدم تهsجو راطإ’ا اذه يفو
ةفاك ىلإا ءادن ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
يلحتلاو مازتل’اب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةفاقث عرزو ةيلوؤوسسملا حورب
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا

مد˘عو ءار˘سضخ˘لا تا˘حا˘سسم˘لاو
يف تايا˘ف˘ن˘لاو ة˘ما˘م˘ق˘لا ي˘مر
فيظنت يف ةمهاسسملاو ةيدوأ’ا

هذ˘ه نإا˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل .م˘˘ه˘˘ند˘˘م
فيظنت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،ةي’ولا نايدو عيم˘ج ر˘ي˘ه˘ط˘تو
بنا˘ج ى˘لإا ة˘ل˘سصاو˘˘ت˘˘م تلاز’
تا˘عو˘لا˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘قو
قرطو عراوسش ربع ةرسشتنملا

فيظوت للخ نم ،ةسسبت ةنيدم
ةيدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،اهحا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘مار˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
 .ءاتسشلا مسسومل

 نوراه يحابصصم

تأونصس ذنم اهدمأأ لاط يتلأ يصضأرألأ دوقع مهحنمب أوبلاط
سسابعلب يديسسب موحرم ةيدلب نوقلغي نوجتحم

ة˘يد˘ل˘ب ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م مد˘˘قأا
يديسس ةي’و يبونج موحرم
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ة˘ق˘ير˘ط˘ب او˘ج˘ت˘حاو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
نبغلا عفرب ةبلاطملل ةيملسس
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ة˘˘حازإاو م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ذنم مهسضرتعت يتلا تابقعلا
روسضحب اوبلاط نيأا ،تاونسس
حر˘ط ل˘جا ن˘م ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو
يت˘لا ت’ا˘غ˘سشن’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
دا˘˘ج˘˘يإا نود م˘˘ه˘˘ق˘˘هر˘˘ت تتا˘˘ب
برقأا يف ةب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا

ا˘م ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ن˘˘كم˘˘م تقو
دوقع ةيوسست ل˘كسشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت
ذنم اهدمأا لاط يتلا يسضارأ’ا
.تاونسس
اوماق نيذلا نوج˘ت˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ع
ن˘ع ا˘حا˘ب˘سص ة˘يد˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘ب

عسضولا نم مهئا˘ي˘ت˘سسا ق˘ي˘م˘ع
هذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
بل˘ط˘م زر˘بأا نا˘كو ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ع˘˘ط˘˘ق ل˘˘كسشم ل˘˘ح م˘˘ه˘˘يد˘˘˘ل
رو˘ن˘لا ر˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ي˘˘سضارأ’ا

ثيح ،تاونسس50 يلاوح ذنم

ي˘ف عار˘˘سسإ’ا˘˘ب ء’ؤو˘˘ه بلا˘˘ط
ة˘سصا˘خ˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ل˘˘ث˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘سضارأا˘˘˘ب
نيذلا نيرخآ’ا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
نا˘كو اذ˘ه ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ل˘سصح˘˘ت
دق موحرم ةيدلب سسيئر بئان
ي˘لا˘ح˘لا ل˘كسشم˘لا نأا ح˘˘سضوأا
هلقنت دعب بيرق نع هلح متيسس
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سش
حسضوأا يتلا ةينعملا تارادإ’ا
تليهسستلا لك اهنم ىقلت هنا

سضع˘ب ه˘ب˘سسح كا˘ن˘ه ى˘ق˘˘ب˘˘تو
ل˘ح˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
نيديفتسسملا ى˘ل˘عو ة˘ي˘سضق˘لا
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ،ل˘ي˘ل˘ق ر˘ب˘سصلا

رق˘م ح˘ت˘ف نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا سضفر
يلاو روسضحب اوبلاطو ةيدلبلا
تاذ ي˘ف ن˘يد˘سشا˘ن˘م ،ة˘ي’و˘˘لا
لحل لخدتلاب سسيئرلا تقولا
اوناع مهنأاو ةسصاخ لكسشملا
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق
ةجا˘ح˘ب مو˘ي˘لا م˘هو ي˘سضارأ’ا
.ءانبلا يف عورسشلل دوقع ىلإا

ودبع.شص

ةدحأولأ ةرملأ يف رصشؤوم27 ىلإأ لصصت ةقاطبrcp ةينقتب لمعي

«انوروك» سسوريف نع فسشكلل ديدج زاهجب معدتت ةنتابب ةحسصلا ةيريدم
زاهجب أرخؤوم معدت يحصصلأ داتعلأ نأأ ةنتاب ةيلوب ةحصصلأ ةيريدم لخأد نم ،عÓطلأ نصسح ردصصم فصشك
.ناطرصسلأ ةحفاكم زكرم ىوتصسم ىلع نÓمعي نيذللأ نيزاهجلأ ىلأ فاصضي انوروك شسوريف نع فصشكلل ديدج

ي˘ح˘سصلا زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ل˘م˘ع˘ي
ةقاطبrcp ةينقتب رو˘ط˘ت˘م˘لا
ةرملا يف رسشؤوم27 ىلا لسصت
ةزهجأ’ا سسكع ىلع ةدحاولا
اهتقاط ىدعتت ’ يتلا ىرخأ’ا
ةر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ف˘˘˘سشك21لا
ر˘˘˘سشؤو˘˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘هو ،ةد˘˘˘˘حاو˘˘˘˘لا
زيزعت هنأاسش نم يذلا يباجي’ا
اذهو ةي’ولاب يحسصلا لمعلا

ط˘غ˘سضلا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
اذ˘كو ز˘كر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لا
.ةسصاخلا تادايعلا

قيفوت» ي˘لاو˘ل˘ل ق˘ب˘سس د˘قو
ن˘ي˘سشد˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق نأا » دو˘˘هز˘˘م
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘˘م لوأ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب سسارو’ا
ينطولا ىوتسسملا ىلع هعون
ربخم» ةيمسست هيلع قلطيو
ل˘م˘ع˘ي نا˘ك » دو˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘سس

ةيداع ليلاحت ءارجإ’ هبحاسص
انوروك سسوريف راسشتنا دعبو
ةسصخر بلجل ةركفلا هتءاج
ءار˘˘جإ’ ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ن˘˘˘م
اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘يرو˘˘ف ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
بحا˘سص نأا ثي˘ح ،سسور˘ي˘ف˘˘لا

لئاسسو ىنتقا دق ربخملا اذه
ة˘˘˘ي˘˘˘كذ د˘˘˘ج تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘تو
فسشك ىلع لمعت ةروطتمو
لدع˘م˘ب ر˘ي˘ط˘خ˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه
دحاولا مويلا يف ليلحت001
ه˘تا˘ه د˘ع˘˘سصت نأا ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
يف ليلحت004 ىلإا ةبسسنلا
هتاه ىظح˘يو ،د˘حاو˘لا مو˘ي˘لا
تاذ بسسح ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةريبك ةي˘قاد˘سصم˘ب ردا˘سصم˘لا
ر˘ب˘خ˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت ع˘م لدا˘ع˘ت˘ت
طغسض دهسشي يذلا روتسساب

، ن˘طو˘لا تا˘ي’و ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك
ر˘ب˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه دل˘˘ي˘˘م نا˘˘كو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م د˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
كف˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.ريخأ’ا اذه ىلع قانخلا

بلطم تايعمجلل رأد..
ديصسجتلأ رظتني

د˘ي ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ،د˘˘ق˘˘ع
ايرواسشت اءاقل «دوهزم قيفوت»
ةيو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا˘ب ه˘ع˘م˘ج
،يندملا عمتج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘فو
هتاه رود ليعفت لجأا نم اذهو
لاجملا يف ةي’و˘لا˘ب ة˘كر˘ح˘لا
عا˘م˘ت˘سس’ا اذ˘˘كو يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

.مهت’اغسشن’
ةكرحلا «دوهزم قيفوت» ،دعوت
عمتجملا تايلاعفو ةيوعمجلا
م˘ه˘ل نو˘ع˘لا د˘ي د˘م˘ب ي˘ند˘م˘˘لا

مهمامأا راهن ليل هباوبأا حتفو
ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘لذ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘كو
ليعفت مامأا فقت يتلا تابقعلا
ةمسصاع ةنكاسس طسسو مهرود
تقو˘˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب سسارو’ا
لوؤوسسملا تاذ هيف راسشأا يذلا
عفدلا م˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘ي ه˘نأا
˘ما˘مأ’ا ى˘لإا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘˘ب

ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
لجاعلا بيرقلا يف ىظحتسس
ةيومنتلا عيراسشملا نم ةلمجب

،ةريبك ةرتفل اهب تفقوت يتلا
زاغلاب طبرلا سصخي اميف اذهو
يحسصلا فرسصلاو ءابرهكلاو
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘سشب م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو
يف ةسصاخ برسشلل ةحلاسصلا

.لظلا قطانم
ةيوعمجلا ةكرحلا ،تحلأا دقو
ي˘لاو˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
تايعمجلل راد ءانب ةرورسضب
ةد˘حو˘لا ة˘غ˘˘ب˘˘سص م˘˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت
نم دوهجلا ديحوتل فتاكتلاو
يف ةديدجلا رئازجلا ءانب لجأا
ديدعلا هيف تربع يذلا تقولا

ق˘ي˘م˘ع ن˘ع تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م
.يلاملا معدلا لكسشمل اهفسسأا

هئاقل للخ ،ةنتاب يلاو ،داسشأاو
هتبعل يذلا لاعفلا رودلاب مهب
ةحفاكمل ةيوعم˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
لل˘خ ن˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةرمت˘سسم˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تل˘م˘ح
اذ˘كو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
اذ˘˘كو تا˘˘يو˘˘ط˘˘م˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
م˘˘ها˘˘يإا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب
ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لاو ير˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

يف ة˘سصا˘خ ه˘ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’او
.ةيئانلاو ةمورحملا نكامأ’ا

تن˘سسح˘˘ت˘˘سسا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تايلاعفو ةيوعمجلا ةكرحلا
اذه لث˘م ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
يذلاو هعون نم ديرفلا ءاقللا

ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لاو ل˘كا˘سشم˘˘لا
يف اهنيسسحتو مهمامأا فقت
.لجاعلا بيرقلا

نامثع راعرع/ ينامحد دمحم

ةيمأرلأ دوهجلأ راطإأ يف
ةيمنتلأ نيصسحت يلإأ

 لظلأ قطانم يف
طبر لاغسشأا ةيادب

ةيسشيرلا ةقطنم
ةقاطلاب لجيجب

ةيسسمسشلا
نم ىلوأ’ا يه ةبرجت يف
،لجيج ةي’و يف اهعون
ديوزت ةيلمع تقلطنإا

يلاعأاب ةيسشيرلا ةقطنم
ةي’و قرسش حبار د’و ةيدلب

ةقاطلا تاحولب لجيج
ردق عورسشم يف ةيسسمسشلا

نم جد000.000.21 ب
اذه9102 ةينازيم
يف لخدي يذلا عورسشملا
يف ةيمنتلا نيسسحت راطإا

عفرو ةي’ولاب لظلا قطانم
نيسسحتو مهنع نبغلا
يسشيعملا ىوتسسملا
مهل حامسسلاو ناكسسلل
مهقطانم ىلإا ةدوعلاب
مهتاطاسشن ةسسراممو
ةيبرتو ةيحلفلاو ةيعارزلا
نوقزرتسسي يتلا يسشاوملا

ةقطنم ناكسس بلغأا اهنم
تناك هنأا ثيح ،ةيسشيرلا

دفولل قباسس تقو يف ةرايز
سصئاقنلا مهأا دقفتل يئ’ولا

تبسص يتلا ت’اغسشنإ’او
ءابرهكلا بايغ يف اهمظعم
مرح امم ةدبعملا قرطلاو
ةسسرامم نم اهناكسس
ةفسصب مهتايحو مهتاطاسشن

.ةيعيبط
ميهأرب.ع

ةيلحملأ ةيمنتلأ جمأرب لك نم يومنتلأ ءاصصقإلأو ششيمهتلأ لظ يف
41 مقر ينطولا قيرطلا مامأا نورهمجتي مÓسسلا يح ناكسس

تليسسمسسيت يف نويعلا ةيدلبب
سسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت
يح نا˘كسس ن˘م تار˘سشع˘لا
نو˘ي˘ع˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب مل˘˘سسلا
مامأا ،تلي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ب
41 مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ث ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
مهنم اديدن˘ت ،ة˘ي˘ف˘سسو˘ي˘لاو
ةيعامتج’ا فورظ˘لا ى˘ل˘ع
ا˘هد˘با˘كي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا

نيب˘لا˘ط˘م ،نا˘كسسلا ء’ؤو˘ه
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا
يروفلا لخد˘ت˘لا ةرور˘سضب
ةاناعملل دح عسضو لجأا نم
لاز˘˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ء’ؤو˘˘ه ا˘˘هد˘˘با˘˘كي
ءا˘˘˘سصقإ’او سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ج˘مار˘ب ل˘ك ن˘م يو˘م˘ن˘ت˘˘لا
اذ˘ه .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

يحلا اذ˘ه نا˘كسس ي˘نا˘ع˘يو
تركع ةديدع لكاسشم نم

ةيعامتج’ا مهتا˘ي˘ح و˘ف˘سص
ق˘فار˘م˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
بجو˘ت˘ي يذ˘لا ة˘يرور˘˘سضلا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىلع اهر˘ي˘فو˘ت ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حأ’ا سضع˘˘˘˘˘ب رار˘˘˘˘˘غ
تدافتسسا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا

ل˘ظ ي˘ف ق˘فار˘م اذ˘كه ن˘˘م
ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘سسرد˘م ماد˘ع˘˘نا
نيذلاو مه˘ئا˘ن˘بأا سسرد˘م˘ت˘ل
ةليوط تافاسسم نو˘ع˘ط˘ق˘ي
د˘˘عا˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
ء’ؤوه دسشان امك ،مهتسسارد
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ها˘ي˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘سضب
ثي˘ح بر˘سشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
يلاهأا نم سضعبلا رطسضي
هذ˘˘˘ه ءار˘˘˘سش ى˘˘˘˘لإا راود˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
ج˘˘˘يرا˘˘˘ه˘˘˘سصلا با˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا
غلابمبو ةلقنتملا ةسصاخلا

ل˘سضف˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘لا˘ي˘خ
ثح˘˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘˘لا

ةرطق ءارو ايموي يرجلاو
نكا˘مأا ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘جو ءا˘م˘لا
م˘ها˘ن˘كسس ر˘ق˘م ن˘ع د˘ع˘˘ب˘˘ت
نع كيهان ةديعب تافاسسمب
’ نيأا ةنيدملا زاغ مادعنا
نود˘م˘ت˘ع˘˘ي نا˘˘كسسلا لاز˘˘ي

ناتوبلا زاغ تاروراق ىلع
نمو ،مهلهاك تلقثأا يتلاو
سسي˘ئر ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
زا˘غ˘ل˘نو˘سس ر˘يد˘مو ةر˘ئاد˘لا

نيج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
دو˘˘˘˘عو قل˘˘˘˘طإا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘يأا
ل˘˘كب ما˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا˘˘˘ب
تقو برقأا ي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ي˘˘ف قل˘˘ط˘˘ن’او ن˘˘˘كم˘˘˘م
زا˘˘˘غ˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأا
لبقملا عوب˘سسأ’ا ة˘ن˘يد˘م˘لا

.ريدقت ىسصقأاك
ز.دمحأأ
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: «مÓسسلا»ـل ياردب لامك ةليسسملاب فايسضوب دمحم ةعماج ريدم

لبقملا يعماجلا لوخدلا حاجنإاب ليفك يحسصلا لوكوتوربلا
يحسصلا لوكوتربلا نأا ،ةليسسملاب فايسضوب دمحم ةعماج ريدم ياردب لامك روسسيفوربلا دكأا

،ةسساردلا لامكتسساو فانئتسسا حاجنإاب ليفك ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو هتدمتعا يذلا «راطإلا»
 .لبقملا يعماجلا لوخدلل دادعتسسلا اذكو

نأا ياردب لامك روسسيفوربلا لاق
تج˘˘ه˘˘ت˘˘نا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
نم ةحجان ةينطو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا

ةسساردلا فانئتسسا ةقفارم للخ
يسسارد˘لا م˘سسو˘م˘لا لا˘م˘كت˘سس’
ريسضح˘ت˘لا اذ˘كو ،9102/0202
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
يف تحجن ثيح ،0202/1202
ةقلعتملا تابقعلا ل˘ك ة˘ج˘لا˘ع˘م
ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لاو تا˘ي˘ع˘سضو˘لا˘ب
ءا˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘ع تسسكع˘˘˘نا
لل˘˘خ ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
«ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا دا˘م˘ت˘عا
ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م ف˘˘قوو ،«را˘˘طإ’ا
يرازولا رار˘ق˘لا د˘ن˘ع ة˘ل˘ي˘سسم˘لا

ة˘ق˘فار˘م ن˘م ن˘كم يذ˘˘لا336
ف˘نأا˘ت˘سسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سستو
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘سسارد˘˘لا
.لاقتن’او مييقتلا و رييسستلا

ةيعماجلا تادادع˘ت˘سس’ا لو˘حو
فانئتسساب ةسصاخلاو ةلي˘سسم˘لا˘ب
لوخدلل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو ة˘سسارد˘لا
ح˘سضوأا ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
نأا يارد˘ب لا˘م˘ك رو˘سسي˘فور˘ب˘لا

تأا˘˘ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك تع˘˘˘˘˘سضوو
ما˘ت˘ت˘خاو ة˘سسارد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

لكل9102/0202
نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘ن˘˘م˘˘قرو ة˘˘نر˘˘سصع

ة˘˘˘˘˘˘يرادإ’ا تا˘˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘˘لا
ليهسست نم نكم ةيجوغاديبلاو
ريسضحتلاو ةسساردلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
لوكوتربلا قيبطت مت هنا ادكؤوم
يذ˘˘˘˘لا «را˘˘˘˘طإ’ا» ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
يلاعلا ميلعتلا ةرازو هتدمتعا

ل˘˘ك زوا˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأ’ ثح˘˘ب˘˘˘لاو
ءا˘بو را˘سشت˘نا ءار˘ج تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا
لا˘˘˘˘قو .ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
نأا يارد˘ب لا˘م˘ك رو˘سسي˘فور˘ب˘لا

نم مغرلا˘بو ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج
نأا ’إا ايروسضح ةسساردلا فقوت

سسيردتلا ناهر تبسسك هتعماج

ل˘˘˘ك ع˘˘˘سضو م˘˘˘تو د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع
ة˘سصن˘م˘لا ى˘ل˘ع تار˘سضا˘ح˘م˘˘لا
اذه يف تثدحتسسا يتلا ةيمقرلا
ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج د˘ع˘ت را˘طإ’ا
ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ل˘ك تفو˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ى˘ل˘ع ة˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا سسورد˘˘لا
ةيملاعلا رييا˘ع˘م˘لا ق˘فو ط˘خ˘لا

تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
سسوردلا ددع غلب ثيح ،ةيلودلا
0763 طخلا ىلع عوسضوملا
راو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طأ’ا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كل سسرد
ىسشامتت يت˘لاو تا˘يو˘ت˘سسم˘لاو
بيجتسستو ميلعتلا ةدوج أادبمو

را˘سشأاو ،بلا˘ط˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
ىلإا ياردب لامك روسسيفوربلا
هرابتعاب دعب دنع ميلعتلا ةيمهأا
تايدحتلاو تا˘نا˘هر˘لا م˘هأا د˘حا
يلاعلا ميلعتلا ريزو اهنلعأا يتلا

ةرادإا هيلوت ذنم يملعلا ثحبلاو
سضو˘ه˘ن˘˘ل˘˘ل  عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نوؤو˘˘سش
.اهتيقرتو ةيرئازجلا ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
لبقملا يعماجلا لوخدلا نعو
لا˘م˘ك رو˘سسي˘فور˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي
ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع ه˘ترادإا نأا يارد˘˘ب
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا ة˘يو˘ق˘˘ت
ن˘ي˘سسح˘ت ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘ي˘م˘قر˘لا
. يمقرلا يجوغديبلا ءادأ’ا

لقن لئاسسو باحسصأا بلاطي
،تل˘فا˘ح˘˘لا ) ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘ي’و˘˘ب ( ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘˘سس
ايلعلا تاطلسسلا نم ،ةياجب
مهلكاسشمب لفكتلا دلبلا يف
م˘ه˘طا˘سشن˘˘بو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
5 ذنم فقوت يذلا ينهملا
‐ ديفوك ةحئاج ببسسب رهسشأا

يف مهبلط نمكيو ، ‐91
نم م˘ه˘ل جر˘خ˘م ن˘ع ثح˘ب˘لا

ام مهطاسشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا لل˘خ
،مهب لفكتلا وأا تاي’ولا نيب
ةيلام تا˘سضيو˘ع˘ت م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هد˘˘˘عا˘˘˘سست

و˘هو ،م˘ه˘تل˘˘ئا˘˘ع تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ب ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
ىد˘˘ل كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ةلكسشم ةجلاع˘م˘ل ة˘مو˘كح˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه
رج˘ح˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك اورر˘سضت
ةمجانلا لسصاوتم˘لا ي˘ئز˘ج˘لا

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزا ءار˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
تاذ بسسحو ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
تاوطخ كانه نإاف ردسصملا

جئا˘ت˘ن ي˘ط˘ع˘ت د˘ق ة˘سسو˘م˘ل˘م
قايسس ي˘فو .ا˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘با˘ج˘يإا

» ة˘ي˘˘مو˘˘ي تم˘˘ل˘˘ع  ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م
علطم ردسصم نم » ملسسلا
دباعم دمحا ةياجب يلاو نا
ى˘لإا ه˘جو˘م رار˘ق رد˘˘سصا د˘˘ق
تائيهلاو تاسسسسؤوملا عيمج

يت˘لا ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اقباسس اهومدخت˘سسم ل˘سصح˘ت

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا سصي˘خار˘ت ى˘ل˘ع
ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور ن˘ع ةردا˘سص
يسضق˘ي ،ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘سصم وأا
سصيخارتلاب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت˘ب
ةحفاكم راطإا يف ةحونمملا

ةيراسس ىقبتو ‐91 ‐ ديفوك
03 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا لو˘˘ع˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘ّب˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،0202 ربم˘ت˘ب˘سس
ىلإا سصيخارتلا هذه باحسصأا
لا˘م˘ع˘ت˘˘سس’ا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأا
اهباحسصأا نإا˘ف ،ه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م˘لا

بح˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
ءاجو ،ةيئاسضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
رار˘ق˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءار˘جإ’ا اذ˘˘ه
ي˘˘ف ردا˘˘سصلا لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا
توأا13 خيراتب نينث’ا موي
ديد˘ج˘ت˘ب ي˘سضا˘ق˘لا0202
ةدمل ةيفا˘سضإا ةر˘ت˘ف˘ل ل˘م˘ع˘لا

ر˘ج˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘˘ب ا˘˘مو˘˘ي03
ة˘ي’و˘ب ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ربمتبسس03 ةياغ ىلإا ةياجب
ة˘عا˘سسلا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ،0202
( اسس32) ليل رسشع ةيداحلا
) احابسص ةسسداسسلا ةياغ ىلإا

ىلع يلاولا حلأا امك ،( اسس6
د˘عاو˘˘ق˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
دعابتلاو ةي˘ح˘سصلا ة˘مل˘سسلا
 .يعامتج’ا

 ت .Ëرك

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تار˘سشع ر˘ب˘ع
ةيرق ءايحأا دحأاب نيميقملا
رويطلا ةريحب ةيدلبب ةرازف
نم ديدسشلا مه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع
نوسشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
تاونق بايغ لظ يف ،اهب
ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا
اذ˘ه ي˘ف ا˘ح˘˘ل˘˘م ار˘˘مأا تتا˘˘ب
دلبلا هدهسشت يذلا فرظلا

،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘م
يف يحلا نأا ىلا ةفاسضإ’اب
ىدأا ام وهو رمتسسم عسسوت
قرطلاب ةناعتسس’ا ىلإا مهب
رفحلا يف ةلثمتملا ةيئادبلا

بي˘˘˘˘با˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘برو
تمهاسس يتلاو ةيكيتسسلب
را˘سشت˘نا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كسشب
ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كلا ح˘˘˘˘˘˘ئاور˘˘˘˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ةرا˘سضلا تار˘سشح˘لاو
يماسس .ناكسسلا ةايح قرؤوت
هرمذت نع ربع ناكسسلا دحأا

ثي˘ح ي˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضو ن˘˘م
د˘ه˘سشي ي˘ح˘˘لا نإا »: لو˘˘ق˘˘ي

بب˘سسب ر˘ي˘ب˘ك ن˘ف˘ع˘ت ة˘لا˘˘ح
فر˘˘˘˘سصلا ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م بر˘˘˘˘˘سست
راسشتنا ىلا ىدا ام يحسصلا
هاي˘م˘لاو ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا
بلا˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،«ة˘˘ثو˘˘ل˘˘م˘˘لا
ءز˘˘ج د˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب نا˘˘˘كسسلا
ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
نود˘ج˘ي ثي˘ح م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس

مهتايجاح لقن يف ةبوعسص
ر˘ث˘˘كت ن˘˘يا ءا˘˘ت˘˘سش ة˘˘سصا˘˘خ
،ة˘ي˘ئا˘م˘لا كر˘ب˘˘لاو لا˘˘حو’ا

نم نا˘كسسلا ي˘كت˘سشي ا˘م˘ك
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘ن’ا با˘˘ي˘˘غ
ببسسب مهيح ىوتسسم ىلع
ةسصتخملا ح˘لا˘سصم˘لا ر˘خأا˘ت
ا˘م˘ك ا˘هرود˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
،حيباسصملا بيكرتل يغبني

د˘˘˘˘˘˘˘حا لو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘ن »:ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ءار˘˘˘سشل سسماد˘˘˘لا مل˘˘˘ظ˘˘˘لا

يذلا رم’ا و˘هو ا˘ن˘تا˘ي˘جا˘ح
نم مهفوختو مهتاناعم داز
.ليل وطسسلاو ةقرسسلا

نا˘كسس د˘حا ف˘سسو˘ي ي˘م˘˘ع
ةيعسضولا نأا لوقي» :يحلا

،ةنسس41 ذنم اهلاح ىلع
تاونق لاغسشنا حرط ثيح
حلاسصمل يحسصلا فرسصلا
،ارار˘˘كتو ارار˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ىلا ققحت مل دوعولا نكل

لقعي لف كلذل .«نآ’ا دح
ريهطت˘لا ة˘كب˘سش مد˘ع˘ن˘ت نأا
ديازت عم ةسصاخ اذهك يحب

ىلإا موي نم ناكسسلا ددع
 .رخآا
يف ،يح˘لا ي˘ن˘كا˘سس ا˘ن˘كر˘ت
يتلا دوعولا قيقحت راظتنا
يف نو˘لوؤو˘سسم˘لا ا˘ه˘ق˘ل˘ط˘ي

ةتافتلا لمأا ىلع ةرم لك
ةيدلبب ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
هت’اغسشن’ رويطلا ةر˘ي˘ح˘ب
لك اهيلع نوظقيتسسي يتلا
ذاخ˘تا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘ل˘ل ،مو˘ي
.ةمزللا تاءارج’ا

 شسراف وب

نينطاوملا ىلع ارطخ لكسشت ءادوسس ةطقن04 براقيام ءاسصحا مت اميف
ةديلبلا يف ةيوجلا تابلقتلا ةهجاومل لجعتسسم جمانرب قÓطإا

فرظلا اذه يف احلم ارمأا تتاب
انوروك ةحئاج عم دÓبلا هدهسشت يذلا

فراطلا يف رويطلا ةريحبب ةرازف ةيرق ناكسس
ةيمومعلا ةرانإلاو يحسصلا فرسصلا تاونقب نوبلاطي

ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا تر˘s̆ط˘˘سس
لجع˘ت˘سسم ا˘ج˘ما˘نر˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
ةركبم ةيئاجف راطمأا نم ةيوجلا
ن˘ي˘ي˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
سصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م
ءا˘سصحإا م˘ت ن˘يأا ،تا˘نا˘سضي˘ف˘˘لا˘˘ب
تناك ءادو˘سس ة˘ط˘ق˘ن04 ة˘بار˘ق
ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ˘ل˘ل ارد˘سصم ل˘كسشت
ة˘ما˘ع˘لا كل˘مأ’او ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لاو
نايدولا عطاقم سضعب ىوتسسم
يتلاو ةي’ولا ميلقإا ربع ةعزوملا
.اهب لفكتلا مت
لا˘م˘ك ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ع˘˘م˘˘ت˘˘سسا
اذ˘˘ه˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف ر˘˘سصيو˘˘˘ن
تلثمت سضورع ىلإا سصوسصخلا
نم تمدق ىربكلا رواحملا يف

دراو˘م˘لا ر˘يد˘م ن˘˘م ل˘˘ك فر˘˘ط
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ،ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا

ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ل ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يد˘مو
لخدتلا ط˘ط˘خ˘م ن˘ي˘ي˘ح˘ت لو˘ح
ةيفيكو تا˘نا˘سضي˘ف˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
سصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م دد˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
سضعب ىوتسسم ىلع ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
تاقرطلاو يراجملاو تارمملا

.ةيدام ارارسضأا قاحلإا اهنأاسش نم
ي˘لاو را˘˘سشأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘ط˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب ح˘م˘سست˘سس
راطمأ’ا نم رجنت يتلا لويسسلل
هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ةر˘˘كب˘˘م˘˘لا
ةدملا ي˘ف تفر˘ع ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
ةداعإاو ةيقن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘ي˘خأ’ا

ينعي ’ اذه نكل ،اقبسسم ليهأات
راركت نم دب لف نمأام يف اننأا

ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
اهنأاسش نم يتلا قطانملا ىوتسسم
ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ رد˘˘سصم ل˘˘كسشت نأا

،ة˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘غ
ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا

تاقرطلا ةكبسشو لظلا قطانم
لك ءاسصحإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘م˘كت ع˘م
م˘يد˘ق˘ت˘ب اذ˘هو ءادو˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا

تايدلبلا فرط نم يمك فسشك
يف ةيفاسضإا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘يو˘م˘ت˘ل
.تقو عرسسأا

ى˘ل˘ع لوؤو˘سسم˘لا تاذ ثح ا˘م˘˘ك
ي˘فاو˘حو تا˘عو˘لا˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ة˘˘˘يرود ة˘˘˘ف˘˘˘سصب تا˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

داد˘عا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسمو
ةسسسسؤومو تايدلبلا نيب ةيقافتا

سسن˘˘˘كب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘ئاد˘˘˘˘ح
تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لاو تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ىرب˘كلا عراو˘سشلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اظافح تاعولابلا دادسسنا يدافتل

اهيف سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ه˘جو ا˘م˘ك ،يد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘طاو˘م˘˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ىلع ةين˘ق˘ت مدر ز˘كار˘م زا˘ج˘نا˘ب
ع˘م˘˘ج˘˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
اردسصم ربتعت اهنو˘ك تا˘يا˘ف˘ن˘لا
.تاناسضيفلا عوقول

ةيئلو ةنجل بيسصنت..
تاسسسسؤوم ثادحتسسإل

 لظلا قطانمب ةرغسصم
ة˘ي˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تما˘˘ق

بي˘سصن˘ت˘ب ار˘خؤو˘م ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و ة˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ثاد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’
قطانم ىوتسسم ىلع ةرغسصم
زاهج ةقفارمو ليومتب ،لظلا
م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا

.بابسشلا ليغسشتو
ىلع ملعإ’اب فلكملا دافأاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘سس’
بابسشلل ةهجو˘م˘لا ةر˘غ˘سصم˘لا

يجيرخو تاداهسشلا يلماحلو
ديسسجت مهنيكمت نم دهاعملا

ة˘ي˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم
يتلا ليقارعلا ليهسستو عقاولا

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
اهيلع لوعت يتلا مهعيراسشم
،ةلما˘ع˘لا د˘ي ق˘ل˘خ ي˘ف ة˘لود˘لا

بي˘سصن˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل فا˘˘سضتو
ايلع˘ف تق˘ل˘ط˘نإا ي˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘سسارد
ي˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا زا˘˘كترإ’ا طا˘˘ق˘˘ن
ىلع لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
،تايدل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا ىو˘ت˘سسم
نيمأ’ا ىدسسأا راطإ’ا اذه يفو
تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
عم اهزاجنا ةريتو يف عيرسستل
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ل˘˘˘ك م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست
ةنسسلا ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل كلذو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘لا

.نينطاوملا ةسشيعم فورظ
داعسس.ق

ع. دلاخ

ةيسسيسسحت ةلمح
ةحابسسلا رطاخمب
ريغ ئطاوسشلا يف

مناغتسسمب ةسسورحملا
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تردا˘˘ب
ميظنتلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو
ةيريدم عم قيسسنتلاب يلئاعلا
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ةيسسيسسحت ةلمحب ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
يف ةحابسسلا رطاخمب ةيوعوت
ة˘سسور˘ح˘م˘لا ر˘ي˘غ ئ˘طاو˘سشلا
قرغ ت’اح ةدع ليجسست دعب
كلت يف اياحسض01 لاسشتناو
اهب حوم˘سسم˘لا ر˘ي˘غ ن˘كا˘مأ’ا
تكراسش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا .ة˘حا˘ب˘سسلا
يتي’ول سسطغ˘لا ة˘قر˘ف ا˘ه˘ي˘ف
ةدحولاو ةدي˘ل˘ب˘لاو م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا
 .مناغتسسمب

يف ةجرخب مايقلا مت ثيح
ن˘م تبا˘˘ج ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا سضر˘˘ع
تلباسص ئ˘طاو˘سش ا˘ه˘لل˘خ
’’ ئطاسشب ارورم ،2و1
ةحابسسلل عو˘ن˘م˘م˘لا رو˘ق˘ب˘ب
كير˘˘˘ك’ ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘سش اذ˘˘˘˘كو
رو˘˘خ˘˘˘سصلا ر˘˘˘ط˘˘˘خ بب˘˘˘سسب
ئ˘˘طا˘˘سش ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ي˘ف د˘˘ه˘˘سش يذ˘˘لا ة˘˘بر˘˘ط˘˘م
40 لاسشتنا ةريخأ’ا ةنوآ’ا

د˘˘˘حاو مو˘˘˘ي ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘قر˘˘˘˘غ
يديسس ئطاسش ىلإا ’وسصو
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا م˘ث بود˘ج˘م˘لا
.قلطن’ا ةطقن

نيدلارون.ب

 ةيلام تاسضيوعت مهحنم ىلإا ةفاسضإا
مهتÓئاع تايجاح ةيبلت ىلع مهدعاسست

تايلولا نيب نيرفاسسملا لقن لئاسسو باحسصأا
مهطاسشن فانئتسساب نوبلاطي ةياجبب
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راهصشإا

ةاــغلم ةـسصح

ةاــغلم ةـسصح

ةاــغلم ةـسصح

تقؤوم حنم ءاغلا نع نÓعا



 Óيف نوتسسأا
 دقاعتلل علطتي

Îسسورب عم
ى˘لإا ل˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا يدا˘ن ع˘ل˘ط˘ت˘ي

،رت˘سسور˘ب نا˘ير ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع’
.فيسصلا اذهل فدهك
نإاف ،«نسص اذ» ةفيحسصل اًقفوو
ءارسش نع راسسفتسس’اب موقي ليف
نم ً’دب ،يئاهن لكسشب رتسسورب
.هتراعتسسا

غلابلا بعللا نأا ىلإا تراسشأاو
هنأا فر˘ع˘ي ا˘ًما˘ع02 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
لوسصحلا يف ةبو˘ع˘سص ه˘جاو˘ي˘سس
زد˘ير˘لا ع˘م م˘ظ˘ت˘ن˘م بع˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
يف ا˘م˘ي˘سس’ ،مو˘ج˘ن˘لا˘ب ج˘جد˘م˘لا
.ةيمامأ’ا طوطخلا

مسسوملا نم اءزج رتسسورب بعلو
عم ةراعإ’ا ليبسس ىلع يسضاملا
با˘˘ج˘˘عإا را˘˘ثأا د˘˘قو ،ي˘˘سسناو˘˘˘سس
.ثيمسس نيد ليف نوتسسا بردم
ناك اذإا ام حسضاولا ريغ نم نكل
.عيبلا لبقيسس لوبرفيل

 عابي نل وكيزد
 فيسصلا اذه

كلذ وه بلطي مل ام
يدان يف يذيفنتلا سسيئرلا ددسش
نأا ى˘ل˘ع ،ا˘غ˘ن˘ي˘ي˘ف ود˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘مور
را˘ب˘ك ن˘م ا˘يأا ع˘ي˘ب˘˘ي ن˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا

.قيرفلا يبع’
ن˘يد˘يإا نأا ى˘ل˘ع ا˘غ˘ن˘ي˘ي˘˘ف ر˘˘سصيو
اذ˘˘˘ه لل˘˘˘خ عا˘˘˘ب˘˘˘ي ن˘˘˘ل و˘˘˘˘كيزد
.كلذ وه بلطي مل ام ،فيسصلا

ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘ق و˘ه ن˘يد˘يإا» :لا˘˘قو
دارأا ا˘م˘لا˘ط ا˘مور ع˘م ل˘˘ظ˘˘ي˘˘سسو
.«كلذ
ريدملا رودب اًسضيأا اغنييف موقيو
قو˘سس ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف لو˘˘ق˘˘يو .اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘سصلا
،اًقح يتنهم تسسيل هذه» :لاجملا
ءيسش يأا لوقأا ينوعمسست نل اذل

.مدقلا ةرك يف اًريبخ ينوك نع
ي˘˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسأا ا˘˘˘˘˘نأا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
.«تاباسسحلا نزاوت

ةرملا تسسيل :كيلغ
نوكت نلو ىلوألا

حفاكن يتلا ةريخألا
ةدوعلل اهيف

يدنلوبلا بختنملا بع’ برعأا
دعب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع كي˘ل˘غ ل˘ي˘م˘ك
هدلب بختنم هلجسس يذلا زوفلا

ةنسسو˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م با˘سسح ى˘ل˘ع
ممأا يرود ةلوطب يف كسسرهلاو
فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب ا˘˘بوروأا

ىتح ًارخأاتم ناك نا دعب ،دحاو
لدبلا تقولا نم ىلوأ’ا ةقيقدلا

،لوأ’ا طو˘سشلا ن˘˘م ع˘˘ئا˘˘سض ن˘˘ع
:يد˘ن˘لو˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا لا˘˘ق ثي˘˘ح
ن˘˘لو ، ى˘˘˘لوأ’ا ةر˘˘˘م˘˘˘لا تسسي˘˘˘ل»
، دقتعأا ام ىلع ةريخأ’ا نوكت
ةدوعلا لجا نم حفاكنسس يتلاو
ا˘ًق˘ح د˘ي˘ع˘سس ي˘ن˘ن˘كل ،ر˘خأا˘˘ت ن˘˘م
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تد˘˘عا˘˘سس ي˘˘ن˘˘˘نأ’
.لوأ’ا طوسشلا يف يفده قيقحت
ريثكب لسضفأا لكسشب انبعل دقتعأا

.مادر˘ت˘سسمأا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘˘م˘˘م
نيتاه دعب ي˘تا˘عا˘ب˘ط˘نا نو˘كت˘سس
.» ةولحو ةسضماح نيتارابملا

 :يتينازÒيفاخ
Ëدقت انناكمإاب سسيل

 دقاعتلل سضرع
يسسيم عم

،ر˘ت˘ن’ا يدا˘ن سسي˘ئر بئا˘ن د˘˘ّكأا
سسيل يدانلا نأا ،يتيناز رييفاخ
دقاعتلل سضرع ميدقت هرودقمب
لينويل يني˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا ع˘م
عيباسسأ’ا يف دارأا يذلا ،يسسيم
ةنولسشرب نع ليحرلا ةيسضاملا
.ءاقبلا ررقي نأا لبق
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ت˘ي˘ناز لا˘قو
ايديم تروبسس ةكبسش اهترسشن
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘مزأا» :تي˘سس
يدان ،ةيدنأ’ا عيمج ىلع ترثأا
م˘يد˘ق˘ت ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب سسي˘˘ل ر˘˘ت˘˘ن’ا

،يسسيم عم دقاعتلل ريبك سضرع
رارقلا راتخا يسسيم نأا دقتعأاو
،ةنولسشرب عم ءاقبلاب حيحسصلا
ل˘كسشب بع˘ل˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ن˘˘كل

ل˘ط˘ب ه˘نأ’ ،نا˘كم يأا ي˘ف د˘ي˘˘ج
.«ةرهاظو

838211ددعلأ ^2441 مرحم12ـل قفأوملأ0202 ربمتبسس9ءاعبرألأةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ةمداقلأ تأونسس01ـلأ ثب قوقح عيب لجأأ نم

ايخيرات ارارق رظتني يلاطيإلا يرودلا

» رتيور»ـل ةعلطم رداسصم تلاق
تمد˘˘ق تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م ثل˘˘˘ث نإا

ةطبار ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ا˘ه˘سضور˘ع
يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرود
نم ةقفسص نأاسشب رارقلا رظتنتو
ةرك ةعانسص هجو ري˘ي˘غ˘ت ا˘ه˘نأا˘سش
.دلبلا يف مدقلا

ة˘˘يد˘˘نأا نأا ردا˘˘سصم˘˘˘لا تفا˘˘˘سضأاو
مويلا عمت˘ج˘ت˘سس ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا
ءار˘سش سضور˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع عل˘˘طل˘˘ل

ة˘˘˘سضبا˘˘˘ق ة˘˘˘كر˘˘˘سش ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصح
ي˘ف م˘كح˘ت˘ت˘سس ا˘ث˘يد˘ح تسسسسأا˘˘ت

ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ثب˘˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
.ةلبقملا ةرسشعلا مسساوملا

رارق اذه» :رداسصملا دحأا دكأاو
.ةيلاطيإ’ا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘خ˘يرا˘ت
تقو ى˘˘˘لإا ر˘˘˘مأ’ا جا˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
يئاهن رتسشم رايتخ’ تاسشقانمو
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘سسن ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كل
.«حيحسصلا

نإا ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
«زرنتراب لاتيباك يسس.يف.يسس»
ع˘˘م ا˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ا˘˘˘سضر˘˘˘ع تمد˘˘˘ق
تارام˘ث˘ت˘سس’ا ة˘كر˘سشو تن˘ي˘فدأا
ونايلاطيإا و˘كي˘غ˘ي˘تار˘ت˘سس ود˘نو˘ف
يتلاو ةموكح˘لا ن˘م ة˘مو˘عد˘م˘لا
مهسسأا نم ةئملاب ةرسشع تردق
ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘مل˘˘عإ’ا لا˘˘م˘˘عأ’ا
98.1) وروأا را˘ي˘ل˘˘م6.1 وح˘ن˘ب

.(ر’ود رايلم
نأا ردا˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ةسسفان˘م ه˘جاو˘ت «ي˘سس.ي˘ف.ي˘سس»
ةدا˘ي˘ق˘ب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم دا˘ح˘˘تا ن˘˘م
نيسضرع˘لا نأاو «لا˘ت˘ي˘با˘ك ن˘يا˘ب»
سسي˘لو ل˘كسشلا ي˘ف ن˘ي˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةيلاملا ةميقلا

ة˘كر˘سش نإا ردا˘سصم˘لا د˘˘حأا لا˘˘قو
«سسير˘˘ترو˘˘ف» تارا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
اكرتسشم اسضرع تمدق ةيكيرمأ’ا

لاتيباك زليه يرثو سسكابأا» عم
.«زرنتراب
يلاطيإ’ا يرودلا ولثمم سضفرو
تن˘˘ي˘˘˘فدأا»و «ي˘˘˘سس.ي˘˘˘ف.ي˘˘˘سس»و

نم ابلط «زليه يرث»و «سسكابأاو
نسستي مل اميف قيلعتلل «زرتيور»
نياب نم قيل˘ع˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

.«سسيرتروف»و
بجي قافتا يأا مامتإا لجأا نمو
يف اق˘ير˘ف02 ن˘˘م41 ةق˘فاو˘م
.يرودلا

ر .ق ^

وحن ةديدج ةوطخ نليم رتنإا عطق
ه˘م˘جا˘ه˘م تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا
للخ زينيترام وراتو’ ينيتنجرأ’ا
.لبقملا مسسوملا

ىدل ريبك ريدقتب بعللا ىظحيو
نأا قبسس نيذلا ،ةنولسشرب يلوؤوسسم
م˘سسح˘ل سضر˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا او˘˘مد˘˘ق
.فيسصلا اذه ةقفسصلا

ولليد ات˘يزا˘غ’» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
ر˘ت˘نإا نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا «ترو˘˘ب˘˘سس
،اًر˘خؤو˘م ورا˘تو’ ءل˘كو ى˘عد˘ت˘˘سسا
دقع ىلع بعللا عيقوت ةسشقانمل

قافت’ا مت هنأا ىلإا تراسشأاو.ديدج
ر˘ي˘ظ˘ن ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م رار˘م˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
غلبي يونسس بتار ىلع لوسصحلا

ءاغلإ’ ةفاسضإ’اب ،وروأا نييلم01

دقعلا ناكو.يئازجلا طرسشلا دنب
ع˘˘˘م ز˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ترا˘˘˘م˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ا˘ًطر˘سش ن˘م˘سضت˘ي «يروز˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»
.وروأا نويلم111 ةميقب اًيئازج
نأا ةيلاطيإ’ا ةفيحسصلا تحسضوأاو
متيسس رتنإا عم وراتو’ دقع ديدجت
وتاكريملا ةياهن يف هنع نلعإ’ا
.يراجلا يفيسصلا

زينيترامل ةنولسشرب ةدراطم يهني رتنإلا

،دتيانوي رتسسسشنام بردم ططخي
د˘ق˘ع˘ل ،ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا
قلغإا لبق ىرخأا تاقفسص ثلث
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةذفان
نيطايسشلا قيرف دقاعت ،نآ’ا ىتحو
ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ بع’ ع˘˘م ر˘˘م˘˘ح˘˘لا

.طقف كيب يد ناف ينود يدنلوهلا
غنينفيا رتسسسشنام» ةفيحسصل اًقفوو
ويجريسس مسض دتيانوي ديري ،«زوين
ى˘لإا ،د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م نو˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘ير
.مجاهمو عافد بلق بناج
بع’ ،و˘سشنا˘˘سس نودا˘˘ج ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو

ايولوا افد˘ه ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
ىسسوم ىلا ةفا˘سض’ا˘ب ،د˘ت˘يا˘نو˘ي˘ل˘ل
.نيرخآاو غنيك اوسشوجو يليبميد
د˘˘˘ي˘˘˘فاد ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ليوط افده ر˘ب˘ت˘ع˘ي و˘نا˘كي˘ما˘بوأا
.يزيلكن’ا قيرفلل ىدملا

ىرخأا تادقاعت ةثÓث ماربإل ططخي رياكسسلوسس

يدنلو˘ه˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بع’ د˘كأا
عا˘سضوأا نأا كياد نا˘˘ف ل˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ف
نم مغرلا ىلع ةزات˘م˘م ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
يف ايلاطيا بختنم مامأا ةراسسخلا
ناف لاقو .ةيبوروأ’ا ممأ’ا يرود
ذنم عئار ءادا مّدقن نحن» :كياد
ةم˘يز˘ه نإا˘ف اذ˘ل ف˘سصنو ن˘ي˘ما˘ع

لكسشب ئيسس لوأا طوسشو ةدحاو
.نيقلق انلعجت نأا يغبني ’ سصاخ
ءادأا مدقن نأا بجي هنا ملعن نحن
رعذلاب رعسشأا ’ يننكل ،لسضفأا

 .قلطإ’ا ىلع
ر˘ث˘كأا نا˘ك ي˘لا˘ط˘يإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
نم ن˘كم˘ت˘ن م˘ل .زو˘ف˘ل˘ل ا˘ًسشط˘ع˘ت

ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا
تاو˘ج˘ف˘لا تنا˘ك .لوأ’ا طو˘˘سشلا

 .نايحأ’ا سضعب يف اًدج ةريبك
تارييغتب انمق يناثلا طوسشلا يف
رثكأا انرطاخو بعللا ةقيرط يف
سضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خو ط˘˘غ˘˘سضلا ي˘˘˘ف
.«ةريطخلا سصرفلا

ةراسسخلا هذه ببسسب قلقن نأا بجي ل :كياد ناف

سسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس د˘يرد˘م لا˘ير ق˘ير˘˘ف بع’ عّدو
قيرف ىلا لقتنيسس يذلا زيغيردور سسمياج هليمز
ةدايق تحت بعليل ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف نو˘تر˘ف˘يا
للخ نم سسومار هجوو .يتوليسشنا ولراك بردملا

ى˘لا عادو «مار˘غ˘ت˘˘سسنإا» ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح
 .سسمياج اي ديج ظح» :هيف ءاج زيغيردور
ىرسسي مدق كيدل هنوك ظحلل جاتحت ’ كنا ملعا انأا

 .يخأا اي اًبيرق كارا .ةريبك ةبهومو ةزاتمم
لاير بع’ ماق هتهج نم .«اًريبك اًقانع كل لسسرأا

:بتكو هليمز عيدوتب اًسضيا سشتيردوم اكول ديردم
.«سسمياج اي ديج ظح»

زيغيردور ناعّدوي سشتيردومو سسومار
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يسضايرلا يدانلا ةرادإا تماق
سسما ةحيبسص ،ينيطنسسقلا
يرمعم يئانثلا ميدقت ةداعإاب
اذ˘˘كو كيرا˘˘فو˘˘˘ب دادو ن˘˘˘م
نارهو ةيعمج نم يوادغب
ناو ةسصاخ ملع’ا لئاسسول
قباسس تقو يف مهمادقتسسا
وهو ،انوروك ءابو عم نمازت
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

افوخ لجعتسسم عقوي اهتقو
نم «مهفطخ» ةيناكمإا نم
عم ثدح املثم ىرخأا قرف
ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ع˘˘فاد˘˘م
دعو يئانثلا نأا ركذي ،دادح
م˘سسو˘م˘ب ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
.رفانسسلا ةدايق تحت زيمم

نع ثحبي ينارمع
شضعب دوقع ميسسرت

 مهعم قفتا نم
رداقلا دبع ينقتلا لسصاوي

ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع
ميعدتلا لجا نم ،نيبسصنم
نقتي يروحم بع’ ءاوسس

وا ىرسسيلا ل˘جر˘لا˘ب بع˘ل˘لا
دد˘˘ح˘˘ي˘˘سس قاور م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ت’ا˘˘˘˘ح بسسح م˘˘˘˘˘هدد˘˘˘˘˘ع
ءا˘ق˘ب وا ةردا˘غ˘˘م» ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةمئاقلا نا ركذي ،«يمسساقلب
ىد˘ل ةد˘جاو˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سس’ا
ن˘يد˘لا ر˘سصن ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

دد˘˘˘˘˘سصب و˘˘˘˘˘هو جو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
د˘˘سصق ا˘˘ه˘˘ع˘˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘قا

ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا فو˘˘ف˘˘˘سص
ىقب˘ي ق˘ير˘ف˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’
ن˘˘ع ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘جا˘˘˘ح ي˘˘˘ف

ةرداغم دعب قاورلا يمجاهم
نا˘ب˘ي˘سشو سشير˘ه˘لا ن˘م ل˘ك
.جاوعو غلابو
يريجينلاو بوبيسش ينادوسسلا
ايئدبم ادقع ناعقوي ميهاربا
«يسس.شسأا.يسسلا» عم اينورتكلا

ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘سسو ع˘˘˘قو
فارسش بوب˘ي˘سش ي˘نادو˘سسلا
ير˘ج˘ي˘ن˘لا حا˘ن˘ج˘لاو ن˘يد˘لا

ادقع ،مي˘هار˘بإا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
بابسش عم اينورتكلا ايئدبم
.ةينطنسسق

ا˘نردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
تيب نم ة˘ب˘ير˘ق˘لا ة˘سصا˘خ˘لا
ةرادإا نأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
نيبعللا عم تقفتا قيرفلا

،د˘ق˘ع˘لا ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق ى˘˘ل˘˘ع
،امهتامد˘خ كلذ˘ب ن˘م˘سضت˘ل
ةديازم يف لوخدلا يدافتلو
ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت د˘˘˘ق
ةرادإ’ا تررق ،ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘سصلا
ا˘ي˘نور˘ت˘كلا دو˘ق˘ع˘لا لا˘سسرإا
ميسسرت متت نأا ىلع نيبعلل
لاجملا حتف بقع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.يوجلا

ششامر ماسشه

 ةدكيكسس ةبيبسش
بسضاغ ناسستفا
ليحرلاب ددهيو

 ةبيبسشلا نم
ناسسيتفا سسنوي بردملا ربع
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ب˘˘˘سضغ ن˘˘˘ع
تسصسصخ ي˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘˘سس’ا
د˘˘كأاو جر˘˘˘خ ثي˘˘˘ح ،ةرادإل˘˘˘ل
نود ن˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
لابقت˘سسا ر˘ب˘ت˘عا ثي˘ح ة˘ع˘جر
يفو يلاولا ريغ نم قيرفلا

،ةناهإ’اب نهارلا عسضولا لظ
ةجاح يف قيرفلا نأاب ادكؤوم
عيمجلا فوقوو ريبك معد ىلا

نسسحا طبسض لجا نم هعم
ق˘ير˘ف˘لا را˘سصنأ’ و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
نم ر˘ي˘ث˘كلا نو˘ب˘قر˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
ةبيبسشلل حمسست يتلا لولحلا
م˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه سشا˘˘ع˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
دوعسصلا ةقرو ىلع ظافحلاو
.مسسوملا اذه ةققحملا

مسساح مويلا عامتجا
نولسصاوي راسصنألاو

 ةيمومع ةكرسشب مهتبلاطم
ن˘˘˘م ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ماه عامتجا دقعي نا رظتنملا
لك هيف ديدحت متيسس مويلا

سصخ˘ت ةر˘ي˘غ˘˘سصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نم ريثكلا ددحتسسو ةبيبسشلا
راسصنأ’ا اهدقع يتلا لامآ’ا

ةريخأ’ا تاطوغسضلا حاجنإ’
يلوؤوسسم ىلع ةسضور˘ف˘م˘لا
ةرورسضب ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةكرسش ن˘م يدا˘ن˘لا ن˘ي˘كم˘ت

د˘يد˘سست˘ب ح˘م˘سست ة˘ي˘مو˘م˘ع
ةي˘لا˘م˘لا بناو˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘سستو
انلق امك هناو اميسس’ قيرفلل
ةري˘ب˘ك تا˘حو˘م˘ط˘لا ى˘ق˘ب˘ت
ظفحي يسسفانت قيرف ءانبل
لبقملا مسسوملا يدانلا ءاقب
.رابكلا ةريظح يف

ششامر ماسشه

 بارعأاو ةيافلح نيب لسصاوتلا بايغ تحسضوأا يكوكلا ةيسضق

فيطسس قافو
«دوسسألا رسسنلا» ناولأا لمح نم برتقي فلسش نب

 يوادغبو يرمعم يئانثلا تمدق » يسس.سسا.يسسلا» ةرادإا

 ةنيطنسسق بابسش
ءامسسألا شضعب عم رومألا ميسسرت ديري ينارمعو مادقتسسلا ةيلمع

روث ينب يئانث تامدخ نمسضي مجنلا
ىرخأا Òفاسصع فدهتسسيو

ةركفملا يف ءامسسأا ةدع

 زئاكرلاب ظافتحلا ررقت ةرادإلا
ةقطنملا ءانبأاب ميعدتلاو

 ةركسسب داحتا

 ةينفلا ةسضراعلا شسأار ىلع لوألا لجرلا شضفر مغر

 يريزد ءاقب ىلع رسصي جربلا «راوتكريد»

جربلا يلهأا

لل˘˘ج د’وأا با˘˘ب˘˘سش برد˘˘م بر˘˘عأا
ءاقبلا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ر˘يزا˘ت م˘ي˘كح
لجأا نم ،يلاوتلا ىلع يناثلا مسسوملل
ذنم هأادب دق ناك يذلا لمعلا ةلسصاوم
هرارمتسسا نأا ادكؤوم ،قيرفلاب هقاحتلا

هنكميسس ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع
ي˘سضا˘ير˘لا ه˘عور˘سشم د˘ي˘˘سسج˘˘ت ن˘˘م
ل˘م˘ع˘لا طور˘سش تر˘فو˘ت اذإا ة˘˘سصا˘˘خ
ريزات بردملا حسضوأاو اذه ةبسسانملا
مايأ’ا للخ رثكأا حسضتتسس رومأ’ا نأا
ىلإا سسولج˘لا د˘ع˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

يدانلا سسيئر عم تاسضوافملا ةلواط
طوطخ˘لا ط˘ب˘سضو بلا˘ط ن˘ب را˘م˘ع
.لبقملا مسسوملل ةسضيرعلا

تقلقأا يسسيامل ةرداغم
ةبلاطم ةرادإلاو راسصنألا

 فيزنلا فقوب
لاقتنا ربخ فلخ ،ىرخأا ةهج نم
داحت’ يسسيامل نيدلا رون بعللا

راسصنأا ىدل ةريبك ةمدسص ةلسشنخ
يف ةيسساسسأا ةزيكر هرابتعاب قيرفلا

ةيسضرأا قوف ايلاثم ادئاقو قيرفلا
نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ي˘ف كر˘ح˘ت˘لا˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ة˘فا˘ك ط˘ب˘سضو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا
ظافحلاب حم˘سست ي˘ت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

ةسصاخ ،ةعومجملا رار˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ةحوتفم ىقبت نيرداغملا ةمئاق نأاو
اهاقلت يتلا سضورعلا ةرثك لظ يف
د˘لاو˘خ ي˘بر˘ع˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك
.مهريغو دعسسا اذكو يرحبو

ششامر ماسشه

،سسما لوا ةرهسس نيمهم نيدقاعت ميسسرت يف ةرقم مجن ةرادإا تحجن
لابرد عفادملا روث ينب يئانث عم ةينوطارام تاسضوافم دعب كلذو
مدقو ريثكلا هنع ليق يئانثلا نا ركذي يوادهم باعلأ’ا عناسصو
رسصان نب سسيئرلا لعج ام وهو يسضاملا مسسوملا ايباجيإا اراوسشم
نيلباق نيمسسومل امهل عيقوتلا مت ثيح امهعم دقاعتلا ىلع رسصي
اهمودق بقتري ىرخأا ةرذان ريفاسصع نع ثحبلا راظتنا يف ديدجتلل

.قيرفلا وتاكريم ءاهنإ’
 يسضايرلا هعورسشمل اؤوفك بردم ديري شسيئرلا

،ةينفلا رطأ’ا سضعب عانقا ةيفيك نع رسصان نب سسيئرلا ثحبيو اذه
نيب قيسسنت نع ثحبي هناو اميسس’ يدانلل ةينفلا ةسضراعلا ةدايقل
ةسسفانملا قرفلا ةهباجم اهنكمي ةليكسشت ءانبل ،فيدرلاو رباك’ا قيرف
سشتوكلاف اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو اذه رابكلا ةريظح يف
ىلع لوسصحلا ي˘ف ل˘مأا˘ي ن˘ي˘برد˘م ع˘م ةد˘يد˘ع تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف ل˘خد
نم فدهتسسي عورسشملا ناو ةسصاخ قافت’ا ميسسرت لجا نم مهتقفاوم
.يسسفانت قيرف ءانب هللخ

 ششامر ماسشه

تط˘بر ثي˘ح ،ة˘ما˘ت ة˘ير˘سس ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ع ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ةرادإا ل˘سصاو˘ت
يونت نيذلا قيرفلا ءانبأا نم ةسصاخ نيبعللا نم ددعب اهت’اسصتا
نامسض لجأا نم طوطخلا فلتخمل ةمزللا ةفاسضإ’ا حنمل مهمادقتسسا
01 ـب ظافتح’ا دعب يسضاملا مسسوملا ويرانيسس يدافتو اركبم ءاقبلا

نم ةعومجمب مهمي˘عد˘ت ع˘م ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ز˘ئا˘كر ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
ءاقب نمسضي طوطخلا عيمج ي˘ف م˘ج˘سسن˘م ق˘ير˘ف ن˘يو˘كت˘ل ن˘ي˘ب˘عل˘لا
.ةيحيرأاب يدانلا

 مهبادتنا دسصق ÚبعÓلا شضعب ءÓكو شضوافتو
،ةرجانملا نم ددع عم ت’اسصتا نهارلا تقولا يف ةرادإ’ا يرجتو
دعوم نوكي نأا ىلع ةليكسشتلا ميعدتل نيبولطملا نيبعللا رايتخ’
لمأا ىلع تاسضوافملا ةلواط ى˘لإا سسو˘ل˘ج˘ل˘ل ،ا˘ب˘ير˘ق م˘ه˘ع˘م ءا˘ق˘ت˘ل’ا
رسضخأ’ا نينول˘لا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب نو˘ل˘م˘ح˘ي قا˘ف˘تا ة˘ي˘سضرأا ى˘لإا لو˘سصو˘لا

يئانثلا ةمهم نوكت ىتح مهئامسسأا نع فسشكلا نود نكل دوسسأ’او
يف مهيلع لوسصحلا يف ةلهسس ةعيرت رداقلا دبعو ىسسيع نب سسراف

قوسس تل˘خد ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘م ة˘سسر˘سشلا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ل˘ظ
.ةوقب ةيفيسصلا تليوحتلا

ششامر ماسشه

 يسضايرلا هعورسشم لامكإا ديري ريزات

لÓج دلوأا
شسيئرلا عم قافتلاب هئاقب طبر

قا˘فو را˘سصنا م˘˘ه˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘˘م ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
نا دع˘بو ثي˘ح م˘ه˘ق˘ير˘ف˘ل
ن˘ع بار˘عا سسي˘ئر˘لا د˘كا
امب سشتوكلا عانقا برق
ةدايقل نويلم003 هتميق
عراسس ،ىرخأا ةرم قافولا
ة˘يا˘ف˘ل˘ح ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
يكوكلا نا ىلع ديكأاتلل
قا˘فو˘ل˘ل ا˘برد˘م نو˘كي˘سس
نويلم033 هت˘م˘ي˘ق ا˘م˘ب
ل˘سصا˘ح˘لا قا˘ف˘˘ت’ا د˘˘ع˘˘ب
خرسشلا دكؤوي ام وهو هنيب
ن˘ي˘ب دو˘جو˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

نيذ˘لا قا˘فو˘لا ي˘لوؤو˘سسم
نوبلاطي را˘سصنأ’ا ى˘ق˘ب˘ي
قافت’ا ثادحا ةرورسضب

ىلا قرطتلا ل˘ب˘ق م˘ه˘ن˘ي˘ب
.ةيسضق يأا

نوكي دق فلسش نب
ةيرياسضخ شسفانم

ةسسارحلا يف
نورظتني نوبعÓلاو

 شضوافتلل ادعوم
ى˘ق˘ب˘˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ارسصم يكوكلا يسسنوتلا

سسراحلا عم دقاعتلا ىلع
م˘˘˘ت يذ˘˘˘لاو ف˘˘˘ل˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘ب
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ه˘˘ح˘˘ير˘˘سست
نيسسح رسصن نم ةريخأ’ا
ريهامجلا لمأايو اذه ياد
ىلع ةرادإ’ا لمعت نا يف
ةسصاخ سسراحلا اذه عانقا

يف ةمهم ةقرو ناك هناو
م˘سسو˘م˘لا ة˘ير˘سصن˘˘لا تي˘˘ب
ا˘م˘سسو˘م مد˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا
نم ادحاو ىقبيو ايئانثتسسا
ىلع ةرداقلا قاروأ’ا مها

سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
يبع’ نا ركذي ،ةيرياسضخ
او˘˘˘˘˘˘لاز˘˘˘˘˘˘ي ’ قا˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘لا
ةرادإ’ا ى˘ل˘ع نو˘˘ط˘˘غ˘˘سضي
دعوم ديدح˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘يو
ناو ة˘˘سصا˘˘خ سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةداعلا ىلع جرخ نم كانه
يذلا يديعسس ةروسص يف
ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصب ى˘كت˘˘سشا
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ىد˘˘˘ل قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا
.تاعزانملا

ششامر ماسشه

يلهأا » راوتكريد » لسسار
لل˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
هتبلا˘ط˘م ل˘جا ن˘م ،ير˘يزد
جر˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘لا مود˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
مسسوملا نع رثكا ثيدحلاو
ه˘ت˘سضرا˘ع˘م م˘غر ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
ليحرلا ىلع هديكأاتو رارقلل

سضع˘˘ب ه˘˘يد˘˘ل نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ي˘ت˘لاو ة˘ما˘ه˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا
مداق يف اهديسسج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي ،تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا
نم جربلاب بقترم سشتوكلا
امارتحا رثكا ثيدحلا لجا
ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ى˘ل˘ع اور˘سصا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘عو ه˘˘˘مود˘˘˘ق
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م ه˘˘˘طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ترا
.رخآا مسسومب

لسصتت ةرادإلا
مهعانقإل ÚبعÓلاب

بحسسو ةدوعلاب
 مهاوكسش

ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

ن˘˘م ’ا˘˘سصتا نو˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب لو˘ل˘ح˘ل˘˘ل ةرادإ’ا
لو˘ح سضوا˘ف˘ت˘˘لاو جر˘˘ب˘˘لا
ابسسحت ديدجلاو يسضاملا
،لبقملا مسسوملا ريسضحتل

مل مه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ ناو ة˘سصا˘خ
امب رارقلا يف دعب اولسصفي
م˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل نا
،رسضخأ’ا ءوسضلا مهحنمت
تد˘˘˘كا ةرادإ’ا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

ءاقب ةينا˘كمإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘يد˘ج
تقولا نا امب زئاكرلا لج
ل˘جا ن˘م ا˘ه˘˘ما˘˘ما لاز˘˘ي ’
مهاوكسش بحسسب مهعانقا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ىد˘˘ل
يدو قا˘ف˘تا ن˘ع ثح˘ب˘˘لاو
.ةمزأ’ا لحب يسضقي

 ششامر ماسشه

 ةرڤم مجن
ةلسصاوتم بردم نع ثحبلا ةيلمع
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ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ةرادإا تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
،سسمأا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
دبع سسراح˘لا ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت
ةقفسص يف يحلاسص رداقلا
قيرف نم ا˘مدا˘ق ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا
.لئابقلا ةبيبسش

يمسسرلا قيب˘ط˘ت˘لا ل˘ق˘نو
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
يحلاسص رداقلا دبع ءاسضمإا
ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع يف
اميف سسناب˘سسو˘سسلا ي˘ه˘ن˘ي˘ل
ى˘˘˘مر˘˘˘م ة˘˘˘سسار˘˘˘ح سصخ˘˘˘ي
نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
رر˘ق لا˘ع˘سش لوأ’ا سسرا˘ح˘لا
ة˘بر˘ج˘ت سضو˘˘خو ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا

يرود˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج
ل˘ع˘ج ا˘م اذ˘هو ،يدو˘˘ع˘˘سسلا
سسراح مسضل كرحتت ةرادإ’ا

م˘يد˘ق˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق د˘˘يد˘˘ج
.قيرفلل ةفاسضإ’ا

نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لاو

بختنملا يف ناك يحلاسص
نم ناكو ةنسس32 نم لقأا
ي˘ف سسار˘ح˘˘لا ل˘˘سضفأا ن˘˘ي˘˘ب
عجارت هؤوادأا نأا ’إا ،رئازجلا
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘با˘˘سصإ’ا بب˘˘سسب
ي˘˘˘ف ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا سضع˘˘˘بو
نإاف هيلعو ،يلئابقلا يدانلا
رئازجلا ةيدولوم ىلإا هلاقتنا
يد˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل نو˘˘كي˘˘سس
اردا˘ق لاز˘ي ’ ه˘نأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘تو
اميسس’ ديزملا ميدقت ىلع
.اباسش لازي ’ هنأاو

ع˘جار˘ت ،ر˘خأا قا˘˘ي˘˘سس ‘و
Òهظ نم˘حر˘لا د˘ب˘ع دو˘سشح
ن˘ع ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م نÁأا
هدق˘ع د˘يدŒ رر˘قو ل˘ي˘حر˘لا

.ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا ديمع عم
ةلاح ‘ دجاوتي

ةديج ةيندب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘بو

ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م هد˘˘ق˘˘˘ع خ˘˘˘سسفو
ل˘م˘ع ،ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج بع’ ي˘˘ح˘˘لا˘˘سص

ةريبك ةوقب قباسسلا فلسشلا
ى˘ل˘˘ع برد˘˘ت˘˘لا لل˘˘خ ن˘˘م
سسار˘ح برد˘م ع˘مو دار˘ف˘˘نا
ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلل
تاقاقحتسسلل ازهاج نوكيل
ثعب ظوظح عفرو ،ةمداقلا

اميسس’ ديدج نم هراوسشم
ل˘سضفأا ن˘ي˘ب ن˘م نا˘˘ك ه˘˘ناو
أابنت نيذلا بابسشلا سسارحلا
رهاز لبقتسسمب عيمجلا مهل
نم ةماود يف لخدي نأا لبق
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ع˘˘م ل˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
.لئابقلا

ب.م.يرسسيإا

وداراب يدان

مسضي «كابلا»
سسراح يجاح

نيع ىمرم
نيمسسوم ةليلم
ودارابب قيرف ةرادإا تمسض

امداق رمع يجاح سسراحلا
امدعب ةليلم نيع قيرف نم
ىلع «كابلا» ةرادإا عم قفتا

نوكيل ،دق˘ع˘لا ة˘م˘ي˘قو ةد˘م
رداغ يذلا سسراحلل ةفيلخ
ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف
تفسشكو.يواسسوم قيفو˘ت
قيرفل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا
لسصاوتلا عقاوم ىلع وداراب
سسراحلا اهمسض ،يعامتج’ا
نم د˘ع˘ي يذ˘لاو بو˘هو˘م˘لا
ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ل˘سضفأ’ا ن˘ي˘ب
مسسوملا يف همدق ام ليلدب
«ما˘سص’» ع˘م ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا

ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م نا˘˘˘˘كو
يفو هق˘ير˘ف ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘لا
لكسشب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

«كابلا» ةرادإا لسصاوتل ماع
ةسسوردملا اهتقيرط دامتعا
م˘˘عدو تاد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ته˘˘نأا ثي˘˘ح ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا
ةليلق تاعاسس دعب ةقفسصلا

لوأ’ا سسرا˘ح˘لا ل˘ي˘حر ن˘˘م
يف يجاح نوكيسسو.يدانلل

سسرا˘ح˘لا ع˘م يو˘˘ق عار˘˘سص
ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ب يذ˘˘˘لا ي˘˘˘حار˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا
ق˘˘˘لأا˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا

ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘حر نأا ’إا يوا˘˘˘سسو˘˘˘م
نيرع ةيامح باب هل حتفيسس
ةسسفانملا لعجي ام ،«كابلا»
رمأ’ا ،يئانثلا نيب ادج ةيوق
ىل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ي يذ˘لا
رفسصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا

.قرزأ’او
ب.م.يرسسيإا

عيبر د˘م˘ح˘م ى˘سضمأا
يرئازجلا يلودلا حاتفم
عم هدقع ىلع ،قباسسلا
ياد نيسسح رسصن يدان
دا˘ح˘تإا ق˘ير˘ف ن˘م ا˘مدا˘ق
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا

.ريخأ’ا اذه عم هدقع
ةرادإا تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشكو

ع˘فاد˘م˘لا نأا ة˘ير˘˘سصن˘˘لا
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسلا
ةدمل عقو «ةراطسسوسس»
ع˘˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ثل˘˘˘˘ث
ر˘˘˘ف˘˘˘˘سصأ’ا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ن˘˘م يذ˘˘لاو ،ر˘˘م˘˘حأ’او
˘˘مد˘˘ق˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا  ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا
ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
ةبرجتلاو ةربخلا كلمي
ةر˘ي˘سسم د˘ع˘˘ب ة˘˘مزل˘˘لا

تحت تاجيوتتلاب ةلفاح

.ةمسصاعلا داحتإا ناولأا
،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘ف

دمحم ع˘فاد˘م˘لا ق˘ح˘ت˘لا
حا˘ب˘سس ن˘يد˘با˘ع˘˘لا ن˘˘يز
رسصن فوفسصل ا˘ي˘م˘سسر
ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘˘سسح
يذلاو نارهو ةيدولوم
هتريسسم ثعب يف لمأاي
،يمسصاعلا يدانلا ةقفر
دعب ةرادإ’ا فسشكت ملو
تا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م يأا

عفادملا دقع سصوسصخب
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشل ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسأ’ا
سضفر مغرو.ةنيطنسسق
ل˘م˘ع˘ل˘ل يدا˘ن˘لا را˘سصنأا
’إا ةرادإ’ا هب موقت يذلا
معد لسصاوت ةريخأ’ا نأا
مسسوملل ابسسحت يدانلا
ةداعإا لجأا نم ،ديدجلا

يدافتو قيرف˘لا ة˘ل˘كي˘ه
ءاقبلا ةقاطب لوح بعللا
.رابكلا فاسصم يف

طيمز.ع

ةيرسصنلا ‘ ايمسسر نوعقوي حابسسو حاتفم

ياد Úسسح رسصن
ةرادإلا ليحر ىلع نورسصيو نوطخاسس راسصنألا

ةكرسش عم ادقع عقوت «ةراطسسوسس» ةرادإا
ةيلاطيإلا «اباك»

ةمسصاعلا دا–ا
قباسسلا لومŸا عم هدقع يدانلا خسسف دعب

 ادد‹ لÓم يعدتسست طابسضنلا ةن÷
لئابقلا ةبيبسش

ةباسشلا تائفلا معد لسصاوي فراسش

    ÚحرسسŸا ةمئاقل مسضني يتيز

دادزولب بابسش

ع˘م د˘ق˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ع˘قو
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا «ا˘˘˘˘با˘˘˘˘ك» ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
ة˘˘˘سسب˘˘˘لأ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا

ن˘م كلذو ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تاد˘ع˘م˘لاو
دقعب يدانل˘ل ي˘م˘سسر ل˘يو˘م˘ت ل˘جأا
.تاونسس ثلثل دتمي

«ةراطسسوسس» ةرادإا تفسشك امك
نودب مأ’ا ةكرسشلا عم عقو دقعلا نأا
لك ىلع قافت’ا دعب طيسسو يأا
يدا˘ن˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو ،رو˘˘مأ’ا
رجتم لوأا حتتفا دق ناك يمسصاعلا

يذلاو نيماع ذنم يدانلل يمسسر
عيزوتو جيورت ةيلمع ىلع لمعيسس
ة˘مل˘ع˘لا˘ب ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

نأا اسضيأا رظتنملا نمو ،ةيلاطي’ا
ن˘ع «ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس» ةرادإا ف˘˘سشكت
هب بعليسس يذلا ديدجلا سصيمقلا
«ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘سس» برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشأا
ديدجلا يوركلا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت

.ةمداقلا تاعاسسلا للخ
دا˘˘ح˘˘تإا نأا ،ر˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ةكرسش عم اطبترم ناك ةمسصاعلا
ديدعلا رارغ ىلع ةينابسس’ا «اموج»
خسسف لب˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م
عم ديدج دقع ماربإاو اهعم دقعلا
اذ˘ه ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا «ا˘˘با˘˘ك»
.مسسوملا

طيمز.ع

،«نوتنيمداب» ةسشيرلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر يريبوز نيمأا دكأا
نامسض لجأا نم ربسصلا غرافب تاطلسسلا لبق نم معدلا لاومأا رظتني هنأا
اهؤوارجإا عمزملا ،«بوك سساموت» لاجرلل ةيملاعلا ةلوطبلا يف ةكراسشملا

لازي ’ يرئازجلا بختنملا نأاو اميسس’ ،كرامنادلاب لبقملا ربوتكأا علطم
يجوزلا سصاسصتخا يف ويكوطب1202 دايبملوأا ةريسشأاتب رفظلل احسشرم
.(روكذ)

لبق ن˘م ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ح˘ن»:تا˘ح˘ير˘سصت ير˘ي˘بوز ح˘سضوأاو
اهيلإا تلهأات يتلاو (لاجر) ةيملاعلا ةلوطبلا يف ةكراسشملل تاطلسسلا
يدافتل ىعسسن نحنو..قرفلا بسسح يراقلا بقللاب اهجيوتت دعب رئازجلا

انلسسار دقل» :ثدحتملا فاسضأاو.«لبق نم انل ثدح املثم ةيلام ةبوقع يأ’
.«يملاعلا دعوملا روسضحل انبلط لوح يباجيا در يقلت يف لمأانو ،ةرازولا

ب.م.يرسسيإا

قرفلا بسسح يراقلا بقللاب رفظلا بقع لهأات روكذ ينطولا بختنŸا

لاومألا لوخد رظتننو ةرازولا انلسسار»:يÒبوز
 «ةسشيرلا ةرك لايدنوم ‘ ةكراسشملل
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ق˘ير˘ف سسي˘ئر لل˘م ف˘ير˘˘سش نو˘˘كي˘˘سس
لوثملل ادغ دعوم ىلع ،لئابقلا ةبيبسش
دا˘ح˘تل˘ل ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘˘ل ما˘˘مأا
هلاوقأا ذخا لجأا نم ،مدقلا ةركل يرئازجلا
يتلا ةيران˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةركل يرئازجلا داحت’ا قح يف اهقلطأا
ر˘مأ’ا سسف˘نو ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘لاو مد˘˘ق˘˘لا
.مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل ةبسسنلاب

مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا ترسشنو
نأا ،يمسسرلا اهعقوم ىلع رسشن نايب يف
تعدتسسا دق حابسصم لامك ةدايقب ةنجللا

يلئابقلا يدانلا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا
سصخي اميف هلاوقأا ىلإا عامتسس’ا لجأا نم
تاعاسسلا يف اهقلطأا يتلا تاحيرسصتلا
داحت’ا فسصو نيح ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ايقب ن˘م ه˘نأاو ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
ةنجل هتوفت نل يذلا رمأ’ا وهو ،ةباسصعلا
سضرعتي نأا رظتنملا نمو اذه.طابسضن’ا
تابوقع ىلإا يدانلا سسيئر للم فيرسش
دع˘ب طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘سسا˘ق
.اهب ىلدأا يتلا تاحيرسصتلا

ب.م.يرسسيإا

عفادملا مسسا دادزولب بابسش ةرادإا تعسضو
ن˘ي˘ب˘عل˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض ي˘˘ت˘˘يز د˘˘م˘˘ح˘˘م
هطبري يذلا هدقع ةياهن بقع ،نيحرسسملا

امسسوم بعل نأا دعب «ةبيقعل ءانبأا» قيرف عم
.ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق اد˘˘حاو
يف فيطسس قافول قبسسأ’ا حانجلا لسصوتو
عم يدو قافت’ لسصوتلا نم قباسس تقو
،بابسشلل يسضايرلا ريدملا يسشيرق قيفوت
ءاهنإ’ ة˘ير˘ه˘سش طا˘سسقأا ة˘ع˘برأا ع˘فد˘ب كلذو
قافو جيرخ نع ءانغتسس’ا رارق يتأايو ،هدقع
بردملا امود كنارف نم بلط دعب فيطسس
مل يذلا ريخأ’ا اذه نع يلختلا يسسنرفلا
مادقتسسا دعب اميسس’ هططخل ابسسانم دعي
ةليكسشتلا جراخ ح˘ب˘سصي˘ل ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب را˘ت˘خ˘م
يدان  ةرادإا نأا مولعملا نمو.يئاهن لكسشب
ءامسسأاب ةمئاق تعسضو دق تناك «روكلب»
لبق قيرفلا مهنع ينغتسسيسس يتلا نيبعللا
دجاوت تفرع يتلاو ،ديدجلا مسسوملا ةيادب

دع˘ب م˘ه˘ح˘ير˘سست ةرادإ’ا يو˘ن˘ت ءا˘م˘سسأا ةد˘ع
ي˘ف ةراد’ا ة˘ب˘غر مد˘عو م˘هدو˘ق˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
.اهديدجت

هفوفسص معدي بابسشلا
ددج نيبعل4ـب

نيبع’4  دادزولب بابسش يدان مسض
راطا ي˘ف ،ة˘ن˘سس71 ن˘م ل˘قأا ة˘ئ˘ف˘ل دد˘˘ج
.نيوكتلا عور˘سشم ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

سسما ةحيبسص دازولب بابسش ةرادا تفسشك
ميعدتب تلباق اهنا يمسسرلا اهعقوم ىلع
نيبع’ ةعبرأاب ةينابسشلا تائفلا فوفسص
نم لك مهو ،اماع71 نم لقأا ةئفل ددج
ناديم طسسو˘ت˘م ي˘ناو˘سضر ن˘يد˘لا سسم˘سش
يسشع نيدلا نيز دم˘ح˘م ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘سش
دبع ،سسيداب نبا بابسش ناديم طسسوتم
قيرف نم مدق يروحم عفادم  ةنيغ رداقلا

مجاهم داغرم ميظعلا دبع ،نارهو ينويدم
.ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن
يسضايرلا ينقتلا فراسش ملعوب فرسشأاو
تامدقت˘سسإ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا يدا˘ن˘ل
اهيلع تعقو يتلا تاميعدتلاو ةديدجلا
.قيرفلا ةيمدياكأا

ع.طيمز/ب.اسضر

838213ددعلا ^2441 مرحم12ـل قفاوملا0202 ربمتبسس9ءاعبرألاةصضايرلا
 رئاز÷ا ةيدولوم

ةيدولوŸا عم ددجيو ليحرلا نع عجاÎي دوسشح

 تاونسس3 ـل يحلاسص عم دقاعتي ديمعلا
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ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘˘م˘˘ج ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

بابسشلا يدانل قباسسلا  بعللاو
سضورعلا نم ديدعلا ،يدوعسسلا

يرودلا ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن ة˘يد˘نأا ن˘م
للغتسسا ديرت يتلاو يدوعسسلا

سشارح˘لا دا˘ح˘تا ج˘ير˘خ ل˘كا˘سشم
.اهفوفسصل همسضل

ه˘˘تر˘˘سشن ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت بسسح˘˘˘بو
ي˘ت˘لا «ة˘يدو˘ع˘سسلا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سص نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأا
قرف مامتها لحم ناك «رسضخلا»
«داحت’ا» رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يدو˘ع˘سس
«رسصنلا» ـل ةفاسضإ’اب «للهلا»و
خ˘سسف ل˘ب˘ق ه˘ع˘با˘ت˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا

دجاوتت يتلاو ،يدانلا عم هدقع
ل˘جأا ن˘م د˘ي˘ج قاور ي˘ف ا˘ي˘˘لا˘˘ح
يذ˘لا «برا˘ح˘م˘لا» ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ق˘فاو˘ت˘ي دا˘ن˘˘ل ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا د˘˘ير˘˘ي
.هتاحومطو

ف˘سشك ،ل˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ع˘˘˘فاد˘˘˘˘م نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن
كل˘˘م˘˘˘ي ق˘˘˘با˘˘˘سسلا «يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا»
،ةكلمم˘لا جرا˘خ ىر˘خأا ا˘سضور˘ع
ايرغم اسضرع هيقلت تدكأا نيح
قيرفل ةفاسضإ’اب يتارامإا دان نم
يسسنرفلا يرودلا يف طسشني رخآا
فسشكلا نود همسض يف نابغري

.امهتيوه نع
بحاسص نأا ،ةراسشإ’اب ريدجلا

عم هدقع خسسف دق ناك ةنسس13
ىلع هن˘م بل˘ط˘ب با˘ب˘سشلا يدا˘ن

ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ةرادإ’ا نيب تثدح يتلا ةرركتملا

اذهب عفد ام ،يرئازجلا بعللاو
فو˘ف˘سصل ةدو˘ع˘لا مد˘ع˘ل ر˘ي˘˘خأ’ا
هرار˘ق˘ب ةرادإ’ا غل˘بإاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ا˘ي˘م˘سسر با˘ب˘سشلا يدا˘ن ن˘ل˘ع˘ي˘˘ل
.يرئازجلا مجنلا دقع خسسف

ةرظتنم ةيسساق تابوقع
ايقيرفإا لطب قح يف
يدوعسسلا بابسشلا ةرادإا هجتت

ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع سضر˘˘ف˘˘˘ل
نع ريخأ’ا فلخت امدعب ،يرمعلا
ي˘سضارأ’ا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ة˘ير˘˘ف˘˘سس

عم هدقع خسسف ررقو ةيدوعسسلا
يف يدانلا ةرادإا تفسشكو ،يدانلا
ةلحر تنمأا اهنأا هيف تدكأا نايب
ىلإا رئازجلا نم ةسصاخلا ناريطلا
ىلع لوسصح˘لا د˘ع˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا

نم ةيماظن˘لا تا˘ق˘فاو˘م˘لا ة˘فا˘ك
نأا ’إا ،ة˘قل˘ع˘˘لا تاذ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةرادإ’ا لعجي ام فلخت بعللا
ح˘ئاو˘ل˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
كلذو ،بعللا قحب ةيطابسضن’ا
تاءارجإ’ا ةفاك عم قفاوتي امب
 .ةيماظنلا

ةمئاق يف هدجاوت
رهسش ينطولا بخانلا
 ليحتسسم هبسش ربوتكأا

ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج نو˘˘كي˘˘سس
،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ير˘م˘ع˘لا

نع بايغلل ةداعلا قوف احسشرم
ر˘ه˘سش مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘سضخ˘˘لا سصبر˘˘ت
نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ،مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا
ع˘˘م بعل˘˘ت˘˘˘ي ’ ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
بعلملا جراخو لخاد طابسضن’ا

ة˘ن˘يد˘م ن˘با نأا ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرتفل بعلملا نع ديعب سشارحلا

لكسشب هل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ة˘ل˘يو˘ط
تا˘با˘سسح جرا˘خ ي˘م˘˘سسر ه˘˘ب˘˘سش
ةنسس ايقيرفإا يف بردم لسضفأا

˘˘ما˘˘مأا نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘لاو ،9102
زهاجلا ليدبلا نع ثحبلا ةيمتح
بعلل بقترملا بايغلا ةفلخل
.قباسسلا فيطسس قافو

ب.م.يرسسيإا/طيمز.ع

نع عجارتي يرايلاك
رسضخلا حانج عم دقاعتلا

طرتسشي يلوبان
نويلم51

سسانو حيرسستل
ر˘ع˘سس ي˘لو˘با˘ن ةرادإا تدد˘ح

رئاطلا حانجلا سسانو مدأا عيب
51 ـب ،ي˘ن˘طو˘لا  بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
كلذ˘ب ح˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
همسضب ةبغارلا ةيدنألل لاجملا

.ةيراجلا ت’اقتن’ا ةرتف للخ
ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ةرادإا نأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يا
وروأا نويلم51 غلبم تطرتسشا
يلودلا دقع ءارسشب بغري نمل
،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لل˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘غ ر˘ي˘خأ’ا ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف ه˘˘ب بو˘˘غر˘˘˘م
تاذ بسسحو.وزوتاغ بردملا
طر˘˘˘˘˘سش نإا˘˘˘˘˘˘ف ،رد˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
مامأا بابلا حتفل «يبونوترابلا»
لعج ليحرلل يرئازجلا يلودلا
نع عجارتت يرايلاك يدان ةرادإا
،بعل˘لا د˘ق˘ع ءار˘سشب ا˘˘هرار˘˘ق
يف تغلاب ةريخأ’ا نأاب تأارو
ة˘نرا˘ق˘م ،طر˘سشلا اذ˘ه د˘يد˘ح˘ت
هر˘˘ه˘˘ظأا يذ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب
سسين يدان عم طرافلا مسسوملا
ةرادإا نإاف ،ةراسشإللو.يسسنرفلا

تمدق نأاو اهل قبسس يرايلاك
وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م01 سضر˘˘˘˘˘ع
لجأا نم يلوبان نم اهتريظنل
.سسانو مدأا دقع ءارسش

جاحلب اسضر

1202 لبق لعفٌي نل وروأا نويلم05 ةميقب ايئازج اطرسش كلمي
 نÓيملا عم هحاجن رسس نع فسشكيو «سسيراب» سضرع سضفري رسصان نب

ةيرئاز÷ا ةسضايرلا ةحلسصŸ ابناج فطاوعلا عسضوب بلاط

اهÒفاذحب Úناوقلا قيبطت ىلع انلمعو دحأا يأا ملظن ⁄ :ةجيرم

ةيروهمجلا شسأاك ايمسسر يغلي يلارديفلا بتكملا

لوألا فرتحملل ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا خيرات ربمفون02

يرمعلا نب عم دقاعتلل يوق عارسص ‘ رسصنلاو لÓهلاو دا–لا
زاتمملا يزيلجنلا يرودلا نم2ـلا ةلوجلا راطإا يفبابسشلا عم هدقع خسسف دعب

ةيوق سضارعأا نم يناعي ل زرحم
 دارو نوتبماهرفليو ءاقلل هتيزهاجو

رتسسسشنام يدان مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم اسضر دجاوتي
هتباسصإا نع رظنلا سضغب ،ةديج ةيحسص ةلاح يف يزيلجن’ا يتيسس
يحسص رجح يف لخدي هتلعج يتلا ،دجتسسملا «انوروك» سسوريفب
نأا ،ةيناطيرب ةيملعإا ريراقت تفسشكو.رثكأاف رثكأا ءابولا رسشنل ايدافت
سضارعأا نم يناعي ’و ةديج ةيحسص ةلاح يف دجاوتي رسضخلا مجن
نم ةيناثلا ةلوجلا يف دجاوتلل ةداعلا قوف احسشرم هلعجي ام وهو ةيوق
عمجت يتلا ،يراجلا ربمسسيد12ـلا يف بعلت يتلا يزيلجن’ا يرودلا
زر˘ح˘م نأا ،ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو.نوتبماهرفليو قيرف˘ب ي˘ت˘ي˘سسلا
نوكيسس هنأا ’إا ،يزارتحا ءارجإاك مايأا01 ةدمل رجحلا يف ىقبيسس
يلودلا نأا ادكؤوم ،نوتبماهرفليو مامأا بقترملا ءاقللا سضوخل ازهاج
سسوريف نع فسشكلا جئاتن نأا ’إا سضارعأا يأا نم يناعي ’ يرئازجلا

يحسصلا رجحلا يف ءاقبلا ىلع هربجأا ام وهو .ةيباجيإا تناك انوروك
.تابيردتلا ىلإا ةدوعلا لبق مايأا01 ةدمل

ب.م.يرسسيإا
ريكفتلا ةداعإل اهعفد ارتاراب ليحر برق

يدنام ـب ظافتحلا ىلع لمعتو لطامت سسيتيب ةرادإا
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعللا يدنام ىسسيع ريسصم لازي ’

ريسصم مسسح يف ةرادإ’ا لطامت لظ يف هناكم حواري ،سسيتيب لاير
مسض يف بغرت يتلا ةيدنأ’ا نم سضورعلا سضعب كلتما مغر بعللا
ةرادإا نأا ،ةينابسسا ةيملعإا ريراقت تفسشكو.بسصانملا ددعتملا بعللا
نم ىقب يذلا ،يدنام ىسسيع لبقتسسم سصخي اميف ةددرتم سسيتيب

ةدافتسسلل بعللا دقع عيب يف ركفت اهلعج ام وهو ،دحاو مسسوم هدقع
رييغتل ةرادإ’ا عفد يروحملا بعللا ارتراب ليحر برق نكل ،ايدام
.9102 ايقيرفإا لطب ـب ظافتح’ا ىلع لمعلاو اهيأار

ب.م.يرسسيإا
رطق موجن يرود نم ةيناثلا ةلوجلا

دعاوقلا جراخ نيمث زوفل نايرلا دوقيو لجسسي يميهارب
نايرلا يدانو يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي م˘ها˘سس

ةفارغلا فيسضتسسملا مامأا ريبك زوف قيقحتل هقيرف ةدايق يف ،يرطقلا
تهتنا يتلاو رطق موجن يرود نم يناثلا عوبسسأ’ا تاسسفانم نمسض
.ديحو فده لباقم ةيثلثب يرئازجلا ءاقفر زوفب

يدرف لمع دعب هيدانل ثلاثلا فدهلا ىلع «رسضخلا» مجن مسصبو
ةركلا عسضي نأا لبق رخأ’ا ولت دحاولا ةفارغلا يعفادم ازواجتم ريبك
يف زوف لوأا اققحم ،ةلوجلا فادهأا لمجأا نم دحاو يف كابسشلا يف
ميدقت ةلسصاوم يف قباسسلا و˘ترو˘ب م˘ج˘ن ر˘م˘ت˘سسيو ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
ذنم رطق يف ةيوركلا ةحاسسلا ثيدح هتلعج يتلا ةيوقلا سضورعلا
يف ريبك لكسشب مهاسس ذإا يسضاملا مسسوملا نايرلا يدانل همامسضنا
.قيرفلا ةليكسشتل همودق ذنم «روسسنلا» ـل يموجهلا طخلا طيسشنت

هقيرف ةقفر جيوتتلا نم ادج ابيرق ناك يميهارب نأا ،ريكذتلاب ريدجلا
يف مسسوملا ىهنأا يذلاو يسضاملا مسسوملا يرطقلا يرودلا بقلب
.ةديحو ةطقن قرافب ليحدلا يدان بقللاب جوتملا فلخ يناثلا زكرملا

طيمز.ع
ينطولا بختنملا ريهظل ةسصرف حنمي وزوتاغ

ةنوبسشل غنيتروبسسو سسين ىلع هحرتقي مÓغ ليكو زيدنيم
يزوف هلكوم ،يرهسشلا يلاغتربلا ليكولا زيدنيم يخروخ حرتقا

سسين قيرف ىلع يلاطيإ’ا يلوبان يدان بع’و يرئازجلا يلودلا ملغ
يف لخدي ’ تاب امدعب ،يلاغتربلا ةنوبسشل غنيتروبسسو ،يسسنرفلا

ليكو نأا ،ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تفسشك.يلاطيإ’ا بردملا تاباسسح
نع ثحبلا يف أادب زيدنيم يخروخ ينطولا بختنملا ريهظ لامعأا

ريخأ’ا حسشرو .يلوبان فوفسص نع ليحرلا نم هنكمي هبعلل جرخم
يف ديدج بع’ نع نيثحابلا غنيتروبسس وأا سسين يدان ىلإا لاقتنلل
نم ملغ نكمت نأا دعبو.يراجلا وتاكريملا للخ رسسيأا ريهظ زكرم
يتلا ةريخأ’ا تادادع˘ت˘سس’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا هاو˘ت˘سسم عا˘جر˘ت˘سسا

فوفسص يف ءاقبلا يف ةريبك ريخأ’ا ظوظح ىقبت ،هقيرف عم اهسضاخ
نيريسسملا نم بلط قيرفلا بردم ،وزوتاغ نأاو ةسصاخ يبونوتربلا
نإاف ةراسشإللو.ىرخأا ةسصرف هحنمو ،بعللا حيرسست لبق ليلق ثيرتلا
يلودلا م’وغ يزوف عيب رعسس تددح نأاو اهل قبسس يلوبان ةرادإا
 .وروأا نويلم8 ـب يرئازجلا

جاحلب اسضر
يرطقلا يرودلا يف قلأاتلا لسصاوي رسضخلا مجاهم

 سضيرع زوفل دسسلا دوقيو لجسسي حاجنوب
هفده ،يرطقلا دسسلا بع’و ،يرئازجلا يلودلا حاجنوب دادغب عقو

ةسضيرع ةجيتنب ةيليسسلا يدان هفيسضم ىلع زاف يذلا هقيرف عم يناثلا
.يرطقلا يرودلا نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف سسمأا لوأا ،(1 ‐5)
ةقيقدلا يف «ميعزلا»ـل ثلاثلا فدهلا ينطولا بختنملا مجاهم لجسسو
اهمتخيل تايلمعلا ةقطنم لخاد حجان لغوت دعب ةارابملا نمز نم95
يناثلا فدهلا كلذب افيسضم ،سسراحلا كابسش اهب زه ةيراسسي ةديدسستب
عوبسسأ’ا مسسوملا اذهل يفيدهتلا هدادع حتتفا امدعب ،هديسصر يلإا
ةنيدم نبا تاب زوفلا اذه بقعو.تايطيرخلا ةهجاوم يف يسضاملا
موجن ةلوطب بيترت لودج ردسصتي يرطقلا دسسلا هقيرف ةقفرب ةيهابلا
.ةيناثلا ةلوجلا تلباقم ةيقب جئاتن راظتنا يف ،طاقن6 عومجمب رطق

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com

ر˘سصا˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا سضفر
ي˘سسأا بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا

سسيرا˘ب سضر˘ع ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا نل˘ي˘م
يذ˘لا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
ف˘ط˘خ ي˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع ف˘˘سشك
وتاكريملا للخ ةدعاسصلا ةبهوملا
ةيفحسص ريراقت تفسشكو.يراجلا
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م نأا ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
د˘˘ير˘˘ي ’ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يف يج سسأا يبلا ىلإا مامسضن’ا
هيلع نأا ىري وهو .يلاحلا تقولا

دوعي يذلا يرينوسسرلا هاجتا نيد
يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف ل˘سضف˘لا ه˘˘ل
ليمجلا درو ءاقبلا وهو .هيلإا لسصو
بردملا نأاو ةسصاخ ،يدانلا اذهل
ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب
رسشن ،هتهج نمو.لبقملا مسسوملا

هبا˘سسح ر˘ب˘ع نل˘ي˘م ي˘سسأا كر˘ح˘م
لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا
..ةميزعلا »:«رتيوت˘لا» ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
دسصقي يذلا «لمعلاو طابسضنإ’ا

ع˘م ه˘حا˘ج˘ن ر˘سس ن˘ع ا˘ه˘لل˘خ ن˘م

طقف مسسوم دعب يلاطيإ’ا قيرفلا
ح˘ب˘سصي˘ل ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ي˘˘ف
ىقليو قير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر د˘حأا ا˘هد˘ع˘ب
نإاف ،ةراسشإللو.عيمجلا نم ةداسشإ’ا
تسضرع دق يسسنرفلا قيرفلا ةرادإا
ىلع ،وروأا نو˘ي˘ل˘م04 ن˘م ر˘ث˘كأا
ن˘ع ا˘ه˘ل لزا˘ن˘ت˘ل˘ل «نل˘˘ي˘˘م» ةرادإا

ةري˘خأ’ا ن˘كل ل˘ي˘عا˘م˘سسإا تا˘مد˘خ
م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘حر ةر˘˘˘كف تسضفر
للخ غلبملا اذه لباقم يرئازجلا
.يلاحلا مسسوملا

جاحلب اسضر

ةنجللا سسيئر ةجيرم دمحم ىفن
حسشرم سضرعت ،ةيرئازجلا ةيبملوأ’ا
،مل˘ظ˘ل˘ل «او˘كلا» ة˘سسا˘ئر بسصن˘م˘ل
ع˘ي˘م˘ج ة˘سسارد م˘˘ت ه˘˘نا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
.ح˘سشر˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

ةود˘ن˘˘لا لل˘˘خ ة˘˘ج˘˘ير˘˘م ح˘˘سضوأاو
ةحيبسص اهط˘سشن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
فلم سضفر نع اهيف ثدحت ،سسمأا
فوؤور دمحم قباسسلا ريزولا حسشرت
ىلع سصرحن نح˘ن»:ل˘ئا˘ق يوا˘نر˘ب

تافل˘م ا˘ن˘سسردو نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
،«ادحأا ملظن ملو ،نيحسشرتملا عيمج
،ابناج فطاوعلا كرت بجي »:عباتو
نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘˘ل˘˘م˘˘عو
.«هريفاذحب

ب.م.يرسسيإا

بت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سضعأا دد˘˘˘˘˘˘ح
سسمأا ع˘م˘ت˘جا يذ˘لا ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
خيرات ،ميهارب يلادب فافلا رقمب
فانئتسس’ مداقلا ربمفون02 ـلا

لوأ’ا مسسقلا ةلوطبلا تايرابم
انرداسصم نم ان˘م˘ل˘عو.فرتحم
او˘ق˘ف˘تا ءا˘سضعأ’ا نأا ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
فقوت ا˘مد˘ع˘ب دد˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو يور˘˘كلا طا˘˘سشن˘˘لا
61ـلا خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘˘م ما˘˘ع ل˘˘كسشب
ةرازو نم رارقب يسضاملا سسرام
دحلا يف ةمها˘سسم˘ل˘ل ،ة˘سضا˘ير˘لا

اذه.انوروك سسوريف يسشفت نم
مسسقلا قرف دوعت نأا رظتنملا نم
يف تابيردتلا ءاوجأا ىلا لوأ’ا
مت ثيح ،ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا
خيراتك ربمت˘ب˘سس51ـلا ديد˘ح˘ت
ن˘كل ،ى˘سضم تقو ي˘ف ي˘ئد˘ب˘˘م
ةسسفانملا فانئتسسا خيرات رييغت
تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘ع˘ج˘ي د˘ق
.يراجلا رهسشلا ةياهن ىلا رخأاتي

شسأاك ءاغلإا ايمسسر
ةيروهمجلا

ءاسضعأا قداسص ،رخآا بناج نم

رارق ى˘ل˘ع ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
،سسأاكلا ةد˘ي˘سسلا ة˘ق˘با˘سسم ءا˘غ˘لإا

ةريثك تايرابم قبت مل هنأا مغر
نم ةدوعلا تاءاقل يف اننأا امب
ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك نأا ’إا ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘˘بر
بتكملا ءاسضعأا تلعج ةمانزرلا
ءا˘˘غ˘˘لإا نورر˘˘ق˘˘ي ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
ح˘˘سضو˘˘ت م˘˘لو اذ˘˘˘ه.ةقباسسملا
هترسشن يذلا نايبلا يف ةيداحت’ا

4ـلا ل˘ث˘م˘م˘لا را˘ي˘˘ت˘˘خا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
.ةيجراخلا ةسسفانملا يف رئازجلل

ب.يرسسيإا



ةــــنصصرق

تامÓسس هللا دمحلا
ةرادإ’ بسسحت ةوطخ يف
،رئازجلا ةيدو˘لو˘م ق˘ير˘ف
سساملأا رسصانلا دبع راز
ةرادإا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر
يلع ديسس نم لك ةقفر
ةنجل نع لثممو فوع
د˘˘˘حأا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن را˘˘˘˘سصنأ’ا
يف ةزرابلا تايسصخسشلا
ي˘˘ح˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘˘ت
،تووا˘˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘لا
د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طل˘ل
،ةيحسص ةكعول هسضرعت
ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘جو
ربع ثيح ،ةديج فورظ
ه˘˘˘حر˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع تووا˘˘˘˘ج
.ةرادإ’ا ةوطخب

 ةيرسصنلا قاسشع نأامطي سشيلع
،رو˘˘سصم و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ف

سشي˘ل˘ع ر˘ي˘˘م˘˘سس نأا˘˘م˘˘ط
نيسسح رسصن قيرف فاده
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘سشع ،ياد
لكسشب هيبح˘مو ة˘سصا˘خ
ة˘˘˘كعو˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ما˘˘˘˘ع
سضرع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ةليلقلا تاعاسسلا يف اهل
هنا احسضو˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
م˘ل ا˘م˘ك ةد˘ي˘ج لا˘ح ي˘˘ف
با˘ح˘سصأا فاد˘ه تو˘ف˘ي
ر˘˘˘ف˘˘˘سصأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘لا

ن˘م ة˘سصر˘ف˘لا ،ر˘م˘حأ’او
لكل ركسشلا ميدقت لجأا

قيرط نع هنع لأاسس نم
.اهريغ وا ،فتاهلا

 دوعسسملب عنقي ةغيمد

قحلا دبع ةنيطنسسق ةيدولوم سسيئر حجن
ءاقبلاب دوعسسملب مجاهملا عانقا يف ةغيمد
هل ديدجتلاب ماق ثيح قيرفلا عم رخا مسسوم
نم نيسسوق باق ناك نا دعب سسما ةحيبسص
سسرا˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ي˘مز ل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ةردا˘غ˘م˘لا
نا ركذي را˘ج˘ن م˘جا˘ه˘م˘لا اذ˘ك و ي˘م˘ي˘هار˘ب
و يسضاملا مسسوملا راسصنأ’ا عتما بعللا

دوعسص يف نيمهاسسملا زربا نم دحاو ناك
للخ نم ةسصاخ رابكلا ةريظح ىلا قيرفلا
. هفادهأا ىتح و هتاريرمت

 دودح Óب طغسض

ةفقو ميظنت اوررق ةدكيكسس ةبيبسش راسصنا
جرخ˘م دا˘ج˘يإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘ث ة˘ي˘م˘ل˘سس
ةبيبسشلا اهسشيعت يتلا ةبعسصلا ةيعسضولل

تاقحتسسم ةيوسستب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’
» كارطانوسس » ةكرسش لفكت و نيبعللا
يه و بعلملاب لاغسشأ’ا ةيسضق و قيرفلاب

لمأاي ثيح وسست مل ن’ا دحل فورظ اهلك
ن˘م ة˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ادغ وا مويلا تاعامتج’ا للخ نيلوؤوسسملا

جاجتحا ةفقو ميظنت راسصنأ’ا ربتعي و اذه
قيقحتل طغسض ةليسسوب نهارلا تقولا يف
.عيمجلا هانمتي ام

 «طÓختلا»

«طلختلا» نم ةمسصاعلا ةيدنأا دحأا ةاناعم
فارطأ’ا د˘يد˘ع ي˘ع˘سس ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
وتاكريملا دعب ا˘م˘ي˘سس’ رار˘ق˘ت˘سس’ا بر˘سض
ه˘سسي˘ئر ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لاو سسورد˘م˘لا
ة˘ن˘ج˘لو ر˘ي˘˘سسم˘˘لا ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم ة˘˘ق˘˘فر با˘˘سشلا
باق نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا نأا بير˘غ˘لاو ماد˘ق˘ت˘سس’ا
نيب نم ادحاو مسض نم ىندأا وأا نيسسوق
يذلاو ةاوهلا مسسقلا يف نيبعللا لسضفأا

’إا ،هعم  يتلا ةيدنأ’ا ديدع نم  اعباتم ناك
ن˘م ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا سضر˘ع ل˘˘سضف ه˘˘نأا
يقلتب ريخأ’ا أاجافي نأا لبق يناثلا مسسقلا
ة˘بو˘سسح˘م فار˘˘طأا ن˘˘م ت’ا˘˘سصتا بعل˘˘لا

ةرادإ’ا نأا تدكأا ،هبح يعدتو قيرفلا ىلع
.ةيعرسش ريغ ةيلاحلا

كلاملا دبع نب يف لابقتسسلا

تررق ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا
لاح يف كلاملا دبع نب بعلم يف لابقتسس’ا
نود نم ةي˘م˘سسر˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا سضو˘خ ءا˘ق˘بإا م˘ت

بعلم يف بعللا ديرت ’ اهنا و ةسصاخ روهمج
اهليدعت مت » ددجت مل هتيسضرا نا امب يولمح
ةروسضخلل ينفلا مقاطلا لمأاي و اذه » طقف
نا ا˘م˘ب رار˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ق˘فاو˘˘م
ةديج فورظ يف نيبعللا عسضو ىقبي فدهلا

يسضملا و رفانسسلا داعسس’ ابسسحت ةحيرم و
. ىلوأ’ا راودأ’ا بعل وحن امدق

qarsana@essalamonline.com
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 رهسشأا7 دعب
و˘˘˘كرا˘˘˘م سسيور دا˘˘˘ع ار˘˘˘ي˘˘˘خأا
دئاق يناملأ’ا يلودلا بعللا
ىلإا دنومترود ايسسيروب يدان
ةركلا ةبعادمو بردتلا ءاوجأا
ة˘با˘سصإ’ا ن˘م سصل˘خ˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب
تقو ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ى˘˘نا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

ن˘˘ع ه˘˘تد˘˘ع˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لاو ى˘˘سضم
7 د˘م˘ل ةر˘يد˘ت˘سسم˘لا ةر˘حا˘˘سسلا
سسيور نوكيسسو ،ةلماك رهسشأا
ةبسسنلاب ديد˘ج د˘قا˘ع˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب
ي˘ف «لا˘ف˘ي˘ت˘˘سسي˘˘ف˘˘لا دو˘˘سسأا»ـل
نكمتي لهف ،ديدجلا مسسوملا
ىل˘ع ه˘يدا˘ن ع˘سضو ن˘م د˘ئا˘ق˘لا
فا˘ق˘يإاو ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا را˘˘سسم˘˘لا

.«يرافابلا» ةنميه
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 باوبألا حتف سشوارد
جربلا يلها مجاهم مامسضنا
فوفسص ىلإا يدهم سشاورد
ا˘مد˘ع˘ب ،ةروا˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
ي˘ت˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘لا حا˘˘ج˘˘ن

يمسسرلا قطانلا عم هتعمج
يف يطاورز دمحم يدانلل
ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘حر را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
نيذلاو نيبعللا نم ىرخأا
رود˘سص ا˘ي˘لا˘ح نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
لبق ن˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ما˘كحأ’ا
و ةسصاخ تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ىواكسش اقباسس اوعدوأا مهنأا

رخأات˘لا بب˘سسب ق˘ير˘ف˘لا د˘سض
تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ة˘˘يو˘˘سست ي˘˘ف
.يسضقنملا مسسوملا
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رهظـلارجفلا
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برغŸا

19:24

ءاسشعلا
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ةÓسصلا تيقاوم

نÓيŸا عم هحا‚ رسس نع فسشكيو «سسيراب» سضرع سضفري رسصان نب ^
يدنام ـب ظافتحلا ىلع لمعتو لطا“ سسيتيب ةرادإا ^

طرتسشي يلوبان
نويلم51

سسانو حيرسستل

ةرادإلا ليحر ىلع نورسصيو نوطخاسس راسصنألا

ايمسسر ناعقوي حابسسو حاتفم
ةيرسصنلا ‘

ناعقوي ميهاربا يÒجينلاو بوبيسش Êادوسسلا
اينوÎكلا ايئدبم ادقع

تمدق » يسس.سسا.يسسلا» ةرادإا
يوادغبو يرمعم يئانثلا

دقاعتلا نع عجاÎي يرايلاك
رسضÿا حانج عم
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ةيروهمجلا شسأاك ايمسسر يغلي يلارديفلا بتكملا

لوألا فرتحملل ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا خيرات ربمفون02

رئاز÷ا ةيدولوم ياد Úسسح رسصنةنيطنسسق بابسش
ةزيمم ةيندب ةلاح يف دجاوتي قباسسلا يلودلا شسراحلا

يحلاسص عم دقاعتي ديمعلا
 تاونسس3 ـل


